
مؤتمر القمة العاملي لالبتكار في التعليم يبرز دور التعليم في إصالح 
الرأسمالية بمؤتمر باريس العاملي

مبادرة مؤسسة قطر تؤكد قدرة التعليم على تعزيز اإلدماج االقتصادي 

شـارك مـؤتـمر الـقمة الـعاملـي لـالبـتكار فـي الـتعليم "وايـز"، إحـدى مـبادرات مـؤسـسة قـطر، فـي 
مـــؤتـــمر بـــاريـــس الـــثانـــي الـــذي يـــأتـــي ضـــمن ســـلسلة اجـــتماعـــات نـــظمها املـــنتدى االقـــتصادي 
الـدولـي لـألمـريـكتني حـول تـقييم الـعوملـة، وكـيف يـمكن ملـختلف األطـراف املـعنية بـها أن تـتعاطـى 

معها وتُعيد صياغتها.

وقـد شـارك مـؤتـمر الـقمة الـعاملـي لـالبـتكار فـي الـتعليم "وايـز" ضـمن فـعالـيات مـؤتـمر بـاريـس، 
الــــــذي اســــــتضافــــــته مــــــنظمة الــــــتعاون االقــــــتصادي والــــــتنمية، مــــــن خــــــالل جــــــلسة اســــــتعرضــــــت 
التحـــديـــات الـــرئـــيسة الـــتي تـــواجـــه مـــسيرة مـــحو األمـــية الـــرقـــمية فـــي حُــــــقبة تـــسودهـــا الـــنقالت 
الـنوعـية فـي عـالـم الـتكنولـوجـيا، واسـتطردت الجـلسة إلـى دور الـتعليم فـي تـوحـيد جـهود تـعزيـز 

اإلدماج داخل األنظمة االقتصادية الحديثة.

يُــذكــر أن مــؤتــمر الــقمة الــعاملــي لــالبــتكار فــي الــتعليم "وايــز" هــو الشــريــك الــتعليمي املــفضل 
لـــدى املـــنتدى االقـــتصادي الـــدولـــي لـــألمـــريـــكتني عـــلى مـــدار الـــسنوات األربـــعة املـــاضـــية، وقـــد 
أسـهم مـؤتـمر "وايـز" أيـًضا بـخبراتـه وتـصوراتـه الـعاملـية فـي الـعديـد مـن املـنتديـات الـبارزة الـتي 
يــنظمها املــنتدى االقــتصادي الــدولــي لــألمــيركــتني مــثل املــنتدى االســتراتــيجي الــعاملــي ومــؤتــمر 
مـونـتريـال. وبـفضل هـذه املـشاركـة، سـلط مـؤتـمر "وايـز" الـضوء عـلى الـدور املـهم الـذي يـمكن –
ويـــــنبغي- أن يـــــضطلع بـــــه الـــــتعليم فـــــي مـــــواجـــــهة بـــــعض التحـــــديـــــات الـــــتي تـــــفرضـــــها الـــــنقالت 

التكنولوجية النوعية.

وبهـذه املـناسـبة صـرح سـتافـروس يـانـوكـا، الـرئـيس الـتنفيذي ملـؤتـمر "وايـز"، والـذي شـارك فـي 
إحــدى جــلسات الــنقاش فــي مــؤتــمر بــاريــس حــول الــتغيرات فــي طــبيعة الــرأســمالــية مــدفــوعــة 
بــالــثورة الــرقــمية والتحــديــات الــتي تــواجــهها مــسيرة الــتعليم إثــر ذلــك، قــائــاًل: "يــمكن أن يــكون 
الــتعليم عــامــاًل مــحفزًا نــحو عــملية إصــالح الــرأســمالــية لــكي تســتمر فــي دفــع مــسيرة الســالم 
واالزدهــار الــعاملــيني، لــكن ذلــك يــتطلب مــنا اســتعادة أولــويــة قــيم الــتنويــر املتجســدة فــي الــعلم 

والعقل واإلنسانية."

انتهى



نبذة عن مؤتمر القمة العاملي لالبتكار في التعليم "وايز"

تــأســس مــؤتــمر الــقمة الــعاملــي لــالبــتكار فــي الــتعليم "وايــز" عــام 2009 بــمبادرة مــن مــؤســسة 
قـــطر لـــلتربـــية والـــعلوم وتـــنمية املـــجتمع، وتـــحت قـــيادة رئـــيس مجـــلس إدارتـــها صـــاحـــبة الـــسمو 
الـشيخة مـوزا بـنت نـاصـر. ويُـعّد وايـز مـنصة دولـية مـتعددة الـقطاعـات هـدفـها الـتفكير الـخالق 
الـقائـم عـلى األدلـة والـنقاش والـعمل الـهادف فـي مـجال الـتعليم. ومـن خـالل قـمته الـتي تـنعقد 
كــــل عــــامــــني ومــــبادراتــــه الــــبحثية الــــتعاونــــية ومجــــموعــــة بــــرامــــجه املســــتمرة، يــــمثل مــــؤتــــمر الــــقمة 
الـعاملـي لـالبـتكار فـي الـتعليم "وايـز" مـرجـًعا عـاملـيًا ملـنهجيات الـتعليم الحـديـثة. ومـن املـقرر أن 
تــنعقد فــعالــيات الــقمة الــعاملــية الــقادمــة فــي الــعاصــمة الــقطريــة الــدوحــة خــالل الــفترة مــن 28 

إلى 30 أكتوبر 2019.  
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