
 
 

 دعم أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةي"وايز" 

 الرامية لدعم إطار "منظومة التعليم العالمية" عضو مؤسسة قطرعرض تقديمي لجهود 

لصلة ذات ا شارك أعضاء من فريق "وايز" في عدد من االجتماعات المحورية .2017 أكتوبر 2الدوحة، 

ك األسبوع الماضي. العامة لألمم المتحدة في نيويورلجمعية ل 72 الجلسةبمجال التعليم، وذلك بمناسبة انعقاد 

ت التي ملتقيامجال التعليم، فضالً عن مشاركته في البوقد التقى فريق "وايز" بمختلف الشركاء المعنيين 

اولت تي تنعقدت في إطار "أسبوع األهداف العالمية"، حيث حضر عددًا من الفعاليات العامة والخاصة ال

 رها.مثل التعليم في أوقات الطوارئ، وتمويل التعليم، ودور االبتكار في التعليم، وغي موضوعات

نظومة منشاء إم خالله عرًضا عن جهوده الرامية لدعم قد   ،كما شارك فريق "وايز" في نقاش مائدة مستديرة

يد لتعليم الجا ير توفن تعليم عالمية يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأ

ت الرئيسية شارك في الفعالية عدد من الجهاو .2030للجميع، ضمن جدول أعمال التنمية المستدامة للعام 

، وجمعية آسيا ، ومؤسسة بروكينغز،(Teach for Allالمعنية بالتعليم، ومن أبرزها مؤسسة التعليم للجميع )

يتس، جبال، ومؤسسة بيل وميليندا -ومجموعة بوسطن االستشارية، ومؤسسة نتائج التنمية، ومؤسسة جي

 ، ومنظمة اليونيسف، والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات األخرى."نقذوا األطفال"أومنظمة 

ة ر القمالمشاركة في فعاليات مؤتم ن عزمهمالحاضرين عواختتمت مناقشات المائدة المستديرة بإعالن 

صمة القطرية في العا 2017نوفمبر  16 - 14 خاللالعالمي لالبتكار في التعليم "وايز"، المقرر انعقاده 

 رئيسية في هذا الشأن. ةالدوحة، لمواصلة النقاش وإطالق مبادر

علمه مي أن يتم العالعنوان: "ما يمكن للتعليانعقاد واحدة من الفعاليات العامة تحت  وأعقب المائدة المستديرة

ى ما ضوء علوقد سلطت المناقشة ال تعزيز منظومة عالمية لتحقيق تعليم جيد للجميع". من الصحة العامة:

حة طاع الصقبه من خالل النجاحات التي يحرزها زمالؤهم في  والعاملونيمكن أن يتعلمه مناصرو التعليم 

بهدف دعم  ،لعامةادعا المتحدثون إلى زيادة االستثمار في المدارس وبون عليها. العامة والتحديات التي يتغل

  المنظومة العالمية لبناء القدرات المحلية وتبادل المعرفة عبر الحدود.

ا؛ د في غانكامفي دولوريس ديكسون، المدير التنفيذي لمؤسسة وكان من بين المتحدثين في هذه الفعالية السيدة

، مدير اكسونجوالسيد جون باكيت، الشريك األول والمدير العام لمجموعة بوسطن االستشارية؛ والسيد توني 

ة من العالمي شراكةمركز التعليم العالمي في جمعية آسيا؛ والسيدة أليس ألبرايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة ال

وض ي، مفلهو -التعليم؛ والسيدة ويندي كوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم للجميع؛ والسيد جوأجل 

 التعليم ووزير التعليم السابق في جمهورية كوريا.

 

ة من عمل في مجال إطالق مبادرة لرسم خريط عرض فريق "وايز" ما يضطلع به المؤتمر ومن جهته،

ر ضمن اإلطا الفرص المتاحة في ظل جهوده الرامية إلى النهوض بهذاوتناول التحديات و التعليم العالمي،

ح السيد إل غيره من األولويات العالمية األخرى. ر فول، مديياس فلوفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، صرَّ

علة الفا إدارة تطوير السياسات والشراكات في وايز، قائالً: "نحن نتطلع إلى الترحيب بهذه الكوكبة

نوفمبر  قاده شهرانع المقرر ،يناميكية من ُصنَّاع التغيير في مجال التعليم للمشاركة في مؤتمر قمة "وايز"والد

أن لمثمر بششنا اإلطالق منصتنا هذه الرامية لرسم خريطة التعليم العالمي، ولمواصلة نقا ،في مدينة الدوحة

 هذه المبادرة لتعزيز منظومة التعليم العالمية".



 
 

يرجى زيارة:  إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر،لمزيد من المعلومات عن مؤتمر وايز، ل

qatar.org-www.wise 
 

 تعليق الصور

تكار في مي لالبمؤتمر القمة العالمدير إدارة تطوير السياسات والشراكات في السيد إلياس فلفول،  :1صورة 

  .التعليم )تقدمة جمعية آسيا(

 –انتهى  -

 نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعليم "وايز"

 

ية والعلوم من قبل مؤسسة قطر للترب 2009تأسس مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز" عام 

نصة ايز مووتنمية المجتمع، وبرعاية رئيس مجلس إدارتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. ويُعد  

ر عتبر مؤتموي . والعمل الهادف دولية متعددة القطاعات هدفها التفكير الخالق المبني على البرهان والنقاش

نية ث التعاوألبحا"وايز" مرجعًا عالميًا لمنهجيات التعليم الحديثة من خالل قمته التي يعقدها كل عامين وا

تدة من ة المموسوف تنعقد قمة وايز في مدينة الدوحة في الفتر ومجموعة البرامج المستمرة التي ينفذها. 

 ."بين التعايش واإلبداع: نتعلم كيف نحيا ونعمل معًا" ان:، تحت عنو2017نوفمبر  16إلى  14

 www.wise-qatar.orgطالع على المزيد من المعلومات عن مؤتمر وايز، يرجى زيارة الرابط التالي: لال

 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

تنوع مقتصاد امؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء 

يئة على ب ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز

 ر، والتنمية المجتمعية. ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والتطوي

ي ليفة آل ثانخبناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

لتعليمي اة قطر وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسس

ئة افسة في بين المنمل م مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم الراقي فرص التع

 عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

ً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابه ديات ة التحكما أنشأت مؤسسة قطر صرحا

طرية، تمك ن لثقافة القاج تدعم الملحة. وعبر نشر ثقافة التعل م مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامالوطنية والعالمية 

 مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qa رجى زيارة الموقع اإللكترونيعلى مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُ  لالطالع
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