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 تواجه التحديات العالمية  2015مجالس األجندة العالمية قمة 
 

 الطريق إلى دافوس من خالل التركيز على تسعة تحديات عالمية  أكبر عصف ذهني في العالم يمهد 
  والصناعيةالعالمية، واإلقليميةإحداث تغيير إيجابي لألجندات تهدف القمة إلى تعزيز األفكار واإلجراءات التي من شأنها ، 
 ت العربية المتحدةثماني سنوات من الشراكة ما بين المنتدى اإلقتصادي العالمي واإلمارا قمة هذا العام تتّوج 
  يرجى زيارة الموقع مجالس األجندة العالمية قمةلمزيد من المعلومات عن ،http://wef.ch/gac15   

 

 

العالمية بمشاركة أكثر من تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة لقمة مجالس األجندة : 2015أكتوبر  25أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،
الحكومية، والصناعية، والمجتمع المدني، ووسائل اإلعالم. وتهدف قمة هذا العام من كبار الخبراء في العالم من األوساط األكاديمية، و  900

جراءات لمواجهة أصعب التحديات العالمية.  إلى صياغة أفكار وا 
 

في دولة  برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير االقتصادو العربية المتحدة،  اإلماراتتعقد دورة هذا العام بالتعاون مع حكومة 
 .بأبوظبي ، ومعالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية اإلقتصاديةاإلمارات العربية المتحدة

 
فهم  لمختلفة، وهي جميعها تهدف إلى خلقان مجالس األجندة العالمية ذات المحاور م 80 ن على أكثر منو يتوزع قادة الفكر المشارك

هدف إلى تبادل األفكار والحلول في أكبر يمية، والمحلية، والصناعية، كما تأفضل للتحديات التي تؤثر سلبًا على العالم على المستويات اإلقل
 عصف ذهني يواجه هذه التحديات.

 
عضو في المجالس المختلفة، باإلضافة إلى  38ت العربية المتحدة، وكما في السابق، يشارك في القمة مجموعة من الخبراء من اإلمارا

 .طالب، وغيرهم من المشاركينالو  العاملين في القطاع الحكوميعضاء األ
 

 قمةلقطاعين العام والخاص ، سترّكز كمنظمة دولية للتعاون ما بين اهذا العام وبموجب القانون السويسري تماشيًا مع وضع المنتدى الجديد 
 .تسعة تحديات عالميةعلى  2015مجالس األجندة العالمية 

 
 عالمي،ة بالنسبة لجدول األعمال الع محددة حاسميشارك المنتدى في تصميمها، تشمل مجالس فردية، وترّكز على مواض دوراتتُقام سهذا و 
 اندماج الالجئين، وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء المدن الذكية والمستدامة، والتعلم من أزمة اليونان المالية.  بينها من
 
عام تأكيدًا على روح التعاون القوية ما بين شبكة مجالس األجندة العالمية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، منذ عقد أول قمة في الدولة و 

األول هو عملية مستمرة تعمل على تبني ابتكارات مجلس  والمنتدى ولد إثنين من المشاريع الهامة التي سيكون لها تأثير محلي كبير. 2008
هو ورشة عمل رفيعة المستوى يتم . والثاني 2017تح أبوابه عام في متحف المستقبل بدبي، والذي يفعلى هيئة معروضات  جندة العالميةاأل

عقدها خالل القمة، تجمع ما بين موظفين حكوميين، من اإلمارات العربية المتحدة، وأعضاء مجلس األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
ODINU مارات العربية المتحدة. تصاد في اإلووزارة اإلق 
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"إن عمل مجالس األجندة العالمية يعتبر جزءًا حيويًا من عمل قال كالوس شواب المؤسس، والمدير التنفيذي للمنتدى اإلقتصادي العالمي: 
لمساعدة القادة على مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم واإلجراءات المنتدى اإلقتصادي العالمي، وهو يجمع الخبرة، واألفكار 

ن الدعم والتعاون الذي يلقاه المنتدى من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة يلعب دورًا أساسيًا  في توفير منصة للمجالس لتطوير و اليوم.  ا 
 ناعة بشكل إيجابي."الالزم لصياغة األجندات العالمية واإلقليمية والص الشامل، الذكاء

 
وأضاف: "إن عقد هذا االجتماع، والعصف الذهني وتبادل األفكار العالمي في اإلمارات العربية المتحدة، يعكس الرؤية المستقبلية لرئاسة 

 الدولة."
 

تنضوي على  قمة مجالس األجندة العالمية إن لة اإلمارات العربية المتحدة: "في دو  وزير االقتصادسلطان بن سعيد المنصوري،  وقال معالي
 "مناسبات.قد ال تحدث في غير  محادثات هامة،للخوض في  التقريب ما بين الشعوب

فإنني أتطّلع إلى لذا  قة وتعاونية.إليجاد حلول خالّ  فة المتواجدة هنا تجعل من القمة مساحة استثنائيةإن وجهات النظر المختلوأضاف: "
تبادل خبراتنا في النمو، ونخلق تآزرات جديدة ونواصل دعم دور اإلمارات العربية المتحدة كمواطن عالمي فّعال األيام المقبلة، لنتمكن من 

 وتعاوني."
  

ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية اإلقتصادية، فقال: "قليلة هي المحافل الدولية التي تعمل وفق برنامج مرن وواسع، وهذا علي أما معالي 
 يساعد على خلق فرص لإلبتكار الحقيقي." 

 
يجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية  ىوفق منهج متعدد التخصصات لتحقيق التنمية عل وأردف قائاًل: "يعمل هذا التجّمع المدى الطويل، وا 

ن هذه الديناميكية والطاقة هي التي تجعل من شراكة دولة اإلمارات العربية المتحدة مع القمة خيارًا طبيعيًا."   المعّقدة وا 
 
 
 

 مالحظات للمحررين
 الشريك اإلعالمي لقمة مجالس األجندة العالمية هو مؤسسة أبوظبي لإلعالم

  http://wef.ch/gac15 اإللكتروني الموقع يرجى زيارة ،عن القمة مزيد من المعلوماتل

 http://wef.ch/live على مباشرة جلسات النقاش تابع

 http://wef.ch/gac15pixفليكر موقع على  أفضل الصورشاهد 

 http://wef.ch/facebook الفيسبوكأخبار المنتدى على صفحة  تابع

   GAC15#و   WEF#الوسم التالية ام دوباستخ   http://wef.ch/twitterعلى  تويترموقع  على المنتدىتابع أخبار 
 http://wef.ch/youtube علىيوتيوب على  جلسات النقاش تابع

 http://wef.ch/Agenda علىاقرأ أفكار وتعليقات المدونين الضيوف على جدول أعمال القمة 

  http://wef.ch/news لمنتدىالمتعلقة باالصحفية  البياناتستالم ال اشترك في القائمة البريدية

 
 

المنتدى في  يشاركالمنتدى االقتصادي العالمي مؤسسة دولية ملتزمة بتحسين أوضاع العالم عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى العالمي. يعد 

 قليمية والصناعية. واإلمن أجل تشكيل األجندات العالمية قادة المجتمع مشاركته مع  ضافة للىوالمجال األكاديمي، باإل مال والسياسةمجاالت األع
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