
                             

 

 

 التعليمفي دور االبتكار  يستعرضعضو مؤسسة قطر 

 "وايز" يشارك في حلقة نقاشية حول االبتكار والتكنولوجيا في باريس

 

في  ،مؤخًرا ،"وايز"شارك مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم  :2017ديسمبر  20 ،الدوحة، قطر
المنتدى االقتصادي الدولي  التي استضافهاحلقة نقاشية حول دور االبتكار والتكنولوجيا في مجال التعليم، 

قد تحت عنوان: "إعادة تشكيل العولمة، االفتتاحية لمؤتمر باريس الذي ع  النسخة ضمن فعاليات  ،تينيلألمريك
التي نقاشية ال ةحلقالوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "وايز"، في إدارة الخلل". وقد تحدث السيد ستافروس يان

 تعزيز النمو الشامل". ت عنوان "االبتكار والتكنولوجيا:حمل

أدار الحلقة السيد أندرو ويكوف، مدير شؤون العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في منظمة التعاون االقتصادي 
المؤسسية المسؤولية االجتماعية إدارة من السيدة أوبرا ريبير، نائب الرئيس ومدير  كل  ها شارك في، و والتنمية
كوجيكو وكوجيكو لالتصاالت؛ والسيد  تيسانوفي؛ والسيد لويس أوديت، الرئيس والمدير التنفيذي لشرك بشركة

 ية واألوروبية.برنارد سبيتز، رئيس االتحاد الفرنسي للتأمين ورئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية الدول

من  ةواسع في مجموعةالمبتكرة  ولوجياتنكى االنتشار السريع للتفي الندوة كيف أد  المتحدثون ناقش 
تشعًبا نية واقتصادية أكثر فعالقات  وبناءالتخصص، شديدة القطاعات إلى الزيادة الهائلة في المعرفة 

في إرساء الضغط الذي ي مارس داخل القطاع الخاص  ةمهاسمكيفية  تناولواتعقيًدا بين بلدان العالم. كما و 
األكثر ابتكاًرا على نحو من التكنولوجيات  ،في شتى بقاع العالم ،األفراد استفادة وسبل ضمان ،ثقافة االبتكار

تكنولوجية بين البلدان في مختلف مراحل فجوات تجنب خلق ب كذلك السبل الكفيلة وااستعرضو متكافئ. 
 التنمية.

، قائاًل: واالستنتاج المشاركين بأهمية إحياء تدريس المنطقذك ر السيد ستافروس يانوكا  حديثه،وفي معرض 
عمال المنطقة إلى ذاك التعليم الذي "نحن في حاجة ماس   . وعلينا أن نقر  بأن يرشدنا إلى التفكير القويم وا 

من  يكونإنما لتنافس الفكري وأن أفضل طريقة لحل هذا ا تنافسية،البحث عن الحقيقة يستلزم طرح أفكار 
. البعضاإلصغاء إلى بعضنا  وثانيهما ح سن، ي رصينمنطق خطاب  أمرين اثنين، أولهما اللجوء إلى خالل 

 القيم األخالقية التي يمكن أن نؤسس عليها تعليًما جيًدا".أهمية لتأكيد على ل حاجة  كما أننا ب



 

 

 

 
فكرة أنا غير مقتنع تماًما بوفي هذا الصدد، وأضاف: "من الواضح أن هناك عماًل يتعين علينا القيام به. 

أعتقد أن شركات القطاع الخاص تريد التخلي عن مسؤوليتها في و المهارات،  في فجوة  وجود الحديث عن 
لقائها على  ،تدريب األفراد على العمل وبكل  حين أنه يتعين عليها،، في التعليم العامكاهل منظومة وا 

 ".االتجاهد في هذا و الكثير من الجهبذل صراحة، 

تين تستقطب نخبة من كبار القادة يتجدر اإلشارة إلى أن مؤتمرات المنتدى االقتصادي الدولي لألمريكو 
 ،وقادة االتحادات، وممثلي القطاعين الخاص والعام، واألكاديميين ،والمتخصصين ،الحكوميين ورؤساء الدول

تاحة فرص الوصول إلىو  ،وتبادل الخبرات ،من أجل مناقشة العديد من القضايا ،المجتمع المدنيمنظمات و   ا 
العولمة، مع  لمسألةالمعقدة الجوانب بشأن  مفتوح ال تحد ه قيود. ويدعو المنتدى إلى فتح حوار المعلومات

البلدان  دور   ، آنف الذكر،مؤتمر باريس درسوية عدم المساواة. اتساع هو  المتصلة بقضايا اللتركيز على ا
نسانية. األوروبية في ظل الحاجة إلى إيجاد صيغة    أخرى للعولمة تكون أكثر شمواًل وتوازًنا وا 

تحت قيادة صاحبة  2009عام  مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز" قد تأسسوتجدر اإلشارة إلى 
السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. وتتسق مشاركته في باريس مع مبادئ 
مؤسسة قطر الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات المحلية والعالم، من خالل المساعدة في بناء 

 مستقبل التعليم.

 تعليق الصور
المنتدى  في إطارفي حلقة نقاشية حول دور االبتكار والتكنولوجيا " يشارك مؤتمر "وايز :1صورة 

 .ضمن فعاليات النسخة االفتتاحية لمؤتمر باريس ،االقتصادي الدولي لألمريكيتين

 

 -انتهى  -

 

 نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعليم "وايز":
من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،  2009تأسس مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز" عام 

وبرعاية رئيس مجلس إدارتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. وي عد  وايز منصة دولية متعددة القطاعات هدفها التفكير 



 

 

 

ويعتبر مؤتمر "وايز" مرجًعا عالمًيا لمنهجيات التعليم الحديثة من خالل  والعمل الهادف.  الخالق المبني على البرهان والنقاش
وقد شارك أكثر من ألفي مندوب  قمته المنعقدة كل عامين، وسلسلة البحوث التعاونية، ومجموعة البرامج المستمرة التي ينظمها.

 16إلى  14لعاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من ، التي انعقدت في ا2017ومتحدث ضمن فعاليات قمة وايز للعام 
 .نتعلم كيف نحيا ونعمل مًعا" "بين التعايش واإلبداع: نوفمبر تحت عنوان:

 www.wise-qatar.orgللمزيد من المعلومات حول مؤتمر "وايز"، يرجى زيارة: 

 


