
 
 

 Oliver.cann@weforum.org +، البريد اإللكتروني:41) 0(3405 799 79، هاتف: العالقات العامةأوليفر كان، 
 

 عدم المساواة في الدخل لمواجهةدافوس: إطالق مسابقة  نداء من
مسابقة لبناء اقتصاداٍت ألبحاث الدولية للتطوير يطلقون المنتدى االقتصادي العالمي والبنك الدولي والمركز الكندي ل •

 جامعة
 والتطور المستدام الشاملتجمع المسابقة دراسات حالة عن السياسات وممارسات األعمال والشراكات التي تشجع النمو  •
أفكارهم مع الحكومات ورواد األعمال وشخصيات  المنتدى اإلقليمي لمناقشة تطبيقيشارك الفائزون في فعاليات س •

 واألكاديميينالمجتمع المدني 
 هذا الرابطلمزيد من المعلومات حول اجتماع مجالس المستقبل العالمية الرجاء زيارة  •
  هذا الرابطمن خالل  الشاملالمشاركة في مسابقة النمو  تعرف على كيفية •

 
بالشراكة مع المركز الكندي لألبحاث  العالمي أطلق المنتدى االقتصادي: 2016نوفمبر  13دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 .الشاملللوصول إلى النمو  والتفصيل لجمع الحلول المستدامة القابلة للتطبيق ية للتطوير والبنك الدولي مسابقةالدول
 

نها تحسين االنتاجية والنمو وإحداث تأثيٍر اراسات األعمال والشراكات التي يمكوتهدف المبادرة إلى التعرف على السياسات ومم
، الفائزين لحضور ندوة عالمية، وستتم دعوة 2017مجتمعي، وتعرض أفضل النماذج من خالل منصة رقمية سيتم إطالقها في 

 اجهةلمولمناقشة سبل تطبيق مقترحاتهم  واألكاديمييناألعمال ومنظمات المجتمع المدني  اتحكومات وقطاعسيلتقون بقادة حيث 
المزيد من الفرص لتطوير وإطالق وتفصيل األفكار  2017من الفعاليات اإلقليمية في  التحديات المجتمعية، كما تتيح سلسلة

 والشراكات الجديدة.
 

، حيث تتزايد ظاهرة عدم المساواة في الدخل ضمن الدول، وذلك ألسباب من شاملتسعى هذه المبادرة إلى معالجة تحدي النمو ال
كي لتحقيق يرتريليون دوالر أم 2.5في التمويل تقدر بـ  بار المؤثرين، باإلضافة إلى فجوةياب المعرفة والتنسيق بين كأهمها غ

طاع الخاص لإلسهام ودفع الق لها من قبل،ستغالالتي لم يتم ا لالستفادة من الفرص، وذلك أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
المسابقة تهدف إلى تحديد وتشجيع وتكرار وتفصيل السياسات وعليه فإن هذه  .للتحديات المجتمعية والتنموية في إيجاد حلول

اون بين على فرص االبتكار والتجربة والتع المسابقة وتركز، لشاملةوممارسات األعمال والشراكات التي تعزز النمو والتنمية اال
 واالستدامة. شموليةاليتسم باالزدهار و ذوي الشأن لتشكيل مستقبل

 
تفتح المسابقة باب المشاركة أمام األفراد ومؤسسات القطاعين الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني، وتقوم لجنة من الحكام 

، فيما يتم اإلعالن عن 2016 ديسمبر 19بمراجعة المشاركات المؤهلة الختيار الفائزين، ويغلق باب استالم المشاركات في 
 تعرف على المزيد من المعلومات عن المسابقة وكيفية المشاركة فيها عبر .2017الفائزة في منتصف شهر مارس  المشاركات
  .هذا الرابط

 
الخبراء البارزين في دبي يومي الثالث والرابع عشر من نوفمبر، ويجمع  2016ُينظم االجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية 

الشخصيات البارزة يشارك فيها مجموعة من  اً عالمي اً مجلس 35وقادة الفكر من شبكة المنتدى لمجالس المستقبل العالمية التي تضم 
، يسعون لتوليد من الشركات العالمية وخبراء معترف بهم من األوساط األكاديمية وشخصيات سياسية، ورؤساء منظمات دولية

أن تفيد في تحديد برنامج اجتماع اد الحلول لتشكيل مستقبل العالم والمنطقة. ومن شأن نتائج مناقشات هذا االجتماع األفكار وإيج
 .، والذي سُيعقد في يناير، كانون الثاني المقبلالمنتدى االقتصادي العالمي السنوي السابع واألربعين في دافوس بسويسرا

 
 

 -انتهى  -
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 مالحظات للمحررين

 
 مؤسسة دبي لإلعالم، إحدى شركات تلفزيون دبيالجهة اإلعالمية المضيفة للحدث هي 

 
 wef.ch/amgfchttps//:اجتماع مجالس المستقبل العالمية تتواجد كافة المعلومات عن 

 http://wef.ch/live تابع الجلسات مباشرة عبر الرابط
 http://wef.ch/pixعلى موقع فليكر  أفضل الصورشاهد 

 )AMGFC#) و (WEF#وكل من الوسم ( http://wef.ch/twitterعلىتويترتابع المنتدى على 
 http://wef.ch/facebookفيسبوك تابع أخبار المنتدى على 

 http://wef.ch/youtube يوتيوب تابع الجلسات عبر
 http://wef.ch/newsاألخبار الصحفية اشترك للحصول على 

 
 

المنتدى االقتصادي العالمي هو مؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في روح المواطنة 
 العالمية. وهي تعمل مع قطاع األعمال، والسياسة وغيرهم من القادة المجتمعيين لتشكيل األجندات العالمية، واإلقليمية، والصناعية. 

ة تهدف لتحسين األوضاع في العالم من خالل إشراك قادة الفكر لصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية. دولية مستقل
http://www.weforum.org 
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