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 قادة العالم يلتقون خالل أجندة دافوس في عام حاسم إلعادة بناء الثقة  
 

 تجتمع تحت شعار: عام مفصلي إلعادة بناء الثقة  2021 أجندة دافوس •

 يجمع المنتدى االقتصادي العالمي أبرز قادة العالم لمواجهة التحديات االقتصادية والبيئية واالجتماعية والتكنولوجية في عصرنا  •

جدول أعمال للعام المقبل  سيخطون  دولة     70من أكثر منوالمجتمع المدني  ات  قطاع األعمال والحكوممن قادة    1500أكثر من   •
 ال تنفك  تتطور بسرعة هائلة الثورة الصناعية الرابعة التي  ظل   كيفية تحفيز التأثير فيفي ناقشون تويالحرج 

 في سنغافورة المقبلعلى القضايا العالمية لالجتماع السنوي الخاص  ةملاعستساهم نتائج أجندة دافوس في عمل الفرق ال •

المعلومات   • من  االجتماعي  بر  ع  ةشارك للم   www.weforum.org  زيارة   الرجاء لمزيد  التواصل  اوسائل    وسم الستخدام  الرجاء 
#DavosAgenda 

 

 
بصيغة   لمنتدى االقتصادي العالميا  التي يُنظمها  أجندة دافوس  تنطلق فعاليات  –  2021يناير    14سويسرا،    ،جنيف

سيجتمع رؤساء   العالمي الجديد.معالجة الوضع  بهدف    العالم أبرز قادة  بمشاركة  يناير   29إلى    25لفترة من  رقمية في ا
 ". إلعادة بناء الثقة مفصليعام التنفيذيون وقادة المجتمع المدني تحت شعار "اء الدول والحكومات والمدر

 

 .2021تأثير وإعادة بناء الثقة وتشكيل السياسات والشراكات الالزمة في عام   خلقيركز االجتماع الفريد على 
 

العالمي: "في سياق  البروفيسور كالوس شوابقال  وفي هذا اإلطار   ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي 
أنحاء  مختلف الحاجة الملحة إلصالح األنظمة في تنامت  ، ازدادت الحاجة إلى إعادة ضبط األولويات و19-كوفيد جائحة 
 ." العالم 

وقف الوباء  من شأنها  حلول مبتكرة وجريئة    إليجاد  أساسيانون العالمي أمران  إن إعادة بناء الثقة وزيادة التعاوأضاف: "
ومعالجة أهم القضايا في عصرنا مثل   رؤاهمهذا االجتماع الفريد فرصة للقادة لتحديد    يمثل.  بقوة نتعاش  اال ودفع عجلة  

 ." الحاجة إلى تسريع خلق فرص العمل وحماية البيئة

 
مؤسسة أو فرد مواجهة التحديات االقتصادية والبيئية واالجتماعية والتكنولوجية يمكن لأنه ال    19-جائحة كوفيد  تأظهر

، التغيرات المنهجية التي كانت واضحة قبل ظهوره 19- كوفيد جائحة ت سّرع. لقد  بشكل فردي   لعالمنا المعقد والمترابط
في اآلن  على أنها مفترق طرق حاسم  تبدو    2020عام  بداية  في  بشكل طفيف  خطوط الصدع التي ظهرت  حيث باتت  

نتعاش اال وقف الوباء ودفع عجلة  بهدف  القادة على اختيار حلول مبتكرة وجريئة  مساعدة  أجندة دافوس    من شأن.  2021
 . قوي خالل العام المقبلال
 

 
 :  هي برنامج أجندة دافوس التي سيتناولها  محاور الخمسة ال
 

 يناير(  25متماسكة ومرنة ومستدامة ) أنظمة اقتصاديةتصميم  .1

 يناير(   26المسؤول ) التحول والنمو الصناعيقيادة  .2

 يناير( 27) الموارد والمشاعات العالميةتعزيز اإلشراف على  .3

 يناير( 28) تقنيات الثورة الصناعية الرابعةتسخير  .4

 يناير( 29) العالمي واإلقليميبالتعاون النهوض  .5

 

االجتماع خطابات خاصة   الدولية هذا وسيشهد  العشرين والحكومات والمنظمات  من شأنها    من رؤساء دول مجموعة 
ف  في العام المقبل.    الهامةمن القضايا    عدد  تسليط الضوء على  بشكل مباشر والمشاركون  ومن خالل هذه الخطابات سيتعر 
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لقيادة وتحفيز العمل في مجاالت مثل البيئة والوظائف والتقدم في االبتكار الذي  على ا العامة    الشخصيات   كيف ستعمل هذه 
 ة.  جلبته الثورة الصناعية الرابع

 
 

 :  منهمولعديد من رؤساء الدول والحكومات ا سيشارك في االجتماع 

، رئيس وزراء يوشيهيدي سوجا، والهند، رئيس وزراء  ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية  شي جين بينغ
رئيسة   أورسوال فون دير الين، و، المستشارة األلمانية االتحاديةأنجيال ميركل، ورئيس فرنسا  ايمانويل ماكرون، واليابان

 البرتو فرنانديز ، ورئيس جمهورية كوريا  مون جاي إن، و، رئيس وزراء إيطالياجوزيبي كونتي، والمفوضية األوروبية
، رئيس غي بارميلينو  ،، رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيزو،  رئيس جنوب افريقيا  سيريل رامافوزا، وألرجنتينرئيس ا

كارلوس ، ورئيس كولومبيا  ايفان دوكيو  ، االتحاد السويسري والمستشار االتحادي للشؤون االقتصادية والتعليم والبحث
، رئيس وزراء  كيرياكوس ميتسوتاكيس، و، رئيس غاناأدو -وفو  نانا أدو دانكوا أكو رئيس كوستاريكا.  الفارادو كيسادا

بول و  ملك المملكة األردنية الهاشمية.  عبد هللا الثاني بن الحسينورئيس وزراء اسرائيل.    بنيامين نتنياهو، واليونان
 .2021ة، الدولة المستضيفة لالجتماع السنوي المقبل ، رئيس وزراء سنغافورلي هسين لونج، ورئيس رواندا كاغامي

 
 يين مشاركتهم في األيام المقبلة.  زعماء العالمالمزيد من الومن المتوقع أن يؤكد 

 
 ومنهم:  ، قادة من المنظمات الدولية والبنوك المركزيةعدد من سيشارك كما هذا 

غوتيريش المتحدةأنطونيو  لألمم  العام  األمين  و،  الدكتور  ،  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  أدهانوم المدير  تيدروس 
جورجيفاو،  غيبريسوس الدولي   كريستالينا  النقد  لصندوق  اإلداري  محمدو  ،المدير  لألمم  أمينة  العام  األمين  نائبة   ،

وكيل األمين العام والمدير التنفيذي    نغوكا  -فومزيل مالمبو  و، مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  وأكيم شتاينر  ، المتحدة
، المدير العام لمنظمة دونيو كو، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(

)الفاو( المتحدة  لألمم  للبيئةأندرسنإنغر  ، واألغذية والزراعة  المتحدة  األمم  لبرنامج  التنفيذي  المدير  ، هنريتا فور، و، 
، المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي لألمم  ديفيد بيسليو  ، المديرة التنفيذية لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

، مدير المعهد الوطني للحساسية  فوسي  أنطونيوو،  األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي،  ليو  فانغد.و،  المتحدة
األمين العام لمنظمة التعاون ،  أنجيل غويرياو،  واألمراض المعدية ، المعاهد الوطنية للصحة ، الواليات المتحدة األمريكية

التنمية للبلدان األمريكية،  موريسيو كالفير كارونيو،  االقتصادي والتنمية ، مدير عام منظمة غي رايدرو، رئيس بنك 
، المدير التنفيذي  فاتح بيرولو،  ، األمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(يورغن ستوك، والعمل الدولية

ألمانة منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ  ، المديرة التنفيذية  ريبيكا فاطمة ستا ماريا، ولوكالة الطاقة الدولية
 . )آسيا والمحيط الهادئ( التعاون االقتصادي(

 
البنك المركزي الفرنسيفرانسوا فيليروي دي غالوو  ،، رئيس البنك المركزي األوروبيكريستين الغاردو ،  ، محافظ 

 .  ، محافظ بنك إنجلترا وأندرو بيلي
 

و منهذا  أكثر  الخاص 1,000   سيشارك  القطاع  قادة  المنتدى    من  وشركاء  أعضاء  ذلك  في  بما  دافوس،  أجندة  في 
العالمي إلى    . االقتصادي  يهدف  االجتماع  أن  باوبما  من    500، سيشارك أكثر من  قائمةال  يع راالمشوعمال  األ لنهوض 

 .  الرؤساء التنفيذيين في الجلسات على مدار األسبوع 
 

 :ن في االجتماع يالمشارك أجندة دافوس، ومنفي تشكيل ة حاسم و أساسية  وممثليه  المجتمع المدنيقادة  تعتبر مشاركة 
، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام غابرييال بوشرو،  لتحالف العالمي للقاحات والتحصينل ، الرئيس التنفيذي سيث بيركلي

، رئيسة جمعية نساء وشعوب هندو أومارو إبراهيمو  ، لنقابات العمال، األمين العام لالتحاد الدولي  شاران بورو، والدولية 
، رئيس ديليا فيريرا روبيوو،  ، األمين العام لمجلس القيادات النسائية العالميةلورا ليسوودو،  دالسكان األصليين في تشا
 . اإليدز والسل والمالريا، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة بيتر ساندزو ،منظمة الشفافية الدولية

 

كأعضاء  من ممثلي المؤسسات والمجتمعات المدنية من القادة الشباب  عشرة آالفسينضم أكثر من عالوة على ما سبق،  
.  رواد األعمال االجتماعية، ورواد التكنولوجيا، والقادة العالميين الشبابمجتمع  لمنتدى، والتابع ل   مشكلو العالممجتمع  في  

 ألجندة دافوس.   ووجهات نظر جديدة حلوالا الشباب  هؤالءسيقدم 
 التقارير والمبادرات 

: اقتصاد عالمي االجتماعيةرأسمالية البعنوان " الجديدلبروفيسور شواب كتابه في الخامس والعشرين من يناير، سيطلق ا 

، ويبني على الجائحة بناء مستقبل ما بعد  من  لمجتمعات  كيفية تمكن ا  يتناول الكتابيعمل من أجل التقدم والناس والكوكب".  

 الرأسمالية االجتماعية. لنهج ين عاماً الصادرة قبل خمس دعوة المنتدى  
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د التقرير حد. ي2021  تقرير المخاطر العالميةالنسخة السنوية من    سيصدر المنتدى االقتصادي العالمي أما قبيل االجتماع،  
 ل.  العام المقب   يالقطاعين العام والخاص ف بينأولويات العمل 

إطالق العديد من مبادرات المنتدى االقتصادي العالمي، بما في ذلك مبادرات لتسريع   ستشهد أجندة دافوس أيضاا هذا و
سيتم الكشف عن   فجوة الرقمية.لسد المبادرة  معايير جديدة للعدالة العرقية، و سن  ، والعمل للوصول إلى انبعاثات صفرية

 .االجتماع  خاللمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرات وغيرها 

 

 حفل االفتتاح وجوائز كريستال 
بتوقيت   19.00الساعة    عند تماميناير    24يوم األحد    YouTube  والذي سيتم بثه عبر  الحدث االفتتاحييسبق االجتماع  

ي بارميلين، رئيس االتحاد  غ  السيد من    اا خاص  اا من البروفيسور كالوس شواب وخطاب   ترحيباا الحدث    نضمتي .  وسط أوروبا
قبل   شواببدء  السويسري،  هيلدا  تستضيفه  الذي  والعشرين  السابع  الكريستال  جوائز  توزيع  الحفل  و،  الشريك  رئيس 

 .والمصور بالتونمؤسسة شواب للريادة االجتماعية لمؤسس  ال
وذلك باالشتراك مع بنك  ،   "See Me: A Global Concert"الجوائز العرض العالمي األول لفيلمتوزيع  وسيتبع  

 يناير.  25في  سيبدأف البرنامج الرسمي ألجندة دافوسأما .  إنتيسا سان باولو
 
 

 مالحظات للمحررين
 هذا الرابطللتسجيل اإلعالمي الرجاء زيارة 

 هذا الرابط  من المعلومات حول كيفية متابعة أجندة دافوس والجلسات الرجاء زيارةللمزيد 
 هذا الرابط تابع الجلسات بشكل مباشر عبر 

  البودكاست|  ويبو|  تيك توك|  لينكد إن|  إنستجرام| فيسبوكلى عDavosAgenda#استخدام الوسم وب davos @wef@عبر تويتر على  تابع المنتدى 
 اليابانية |  الماندرين|   اإلسبانية|  الفرنسيةالمنتدى باللغة  أجندة اقرأ 

ف على ل التابعة للمنتدى و االستراتيجيةمنصات االستخبارات  تعر   خرائط التحو 
 المنتدى   فيديوهاتو صوراستعرض أفضل 

 المنتدى   أثرتعرف على المزيد عن 
 الخاص بالمنتدى البث الصوتي/ البودكاستو  األخبار الصحفيةاشترك للحصول على  

 
ة الفكر، وقطاع األعمال، المنتدى االقتصادي العالمي هو مؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، ومن خالل إشراك قاد 

 http://www.weforum.orgوالسياسة وغيرهم من القادة المجتمعيين لصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية. 
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