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 بدء اعتماد وسائل اإلعالم في المنتدى االقتصادي العالمي 

 شرق األوسط وشمال أفريقياحول ال

 
 ،باألردن البحر الميتالشرق األوسط وشمال أفريقيا في  حوليقام المنتدى االقتصادي العالمي  – 0231 مارس 13سرا جنيف، سوي
 قطاعات األعمال، والحكومة، والمجتمع المدني تحت شعار في أهم الشخصيات. وسيجمع المنتدى 2231 مايو 26 – 24 بينخالل الفترة 

 . " رسم خارطة جديدة للمنطقة "
 

ديم بتغطية فعاليات الحدث تق الراغبين الصحفيين وقد تم اإلعالن عن فتح باب اعتماد وسائل اإلعالم في المنتدى، حيث يمكن للمراسلين
ولن يتم قبول . 3122 مايو 6 االثنينوذلك في موعد أقصاه يوم ، www.weforummedia.orgاعتماد عبر الموقع اإللكتروني طلب 

 طلبات االعتماد التي تقدم بعد هذا الموعد، كما لن ُتمنح أي تصاريح في موقع انعقاد المنتدى.
 
الستجابة للتحدي باقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اع القرار في منطصنبدأ تونس ومصر،  كل من بعد عامين من بداية التحوالت فيو

اعة مثل فرصة حيوية للصنت ةالجديد ه الخطوةهذوإلى نتائج إيجابية ملموسة لجميع المواطنين.  في ترجمة الزخم المجتمعي المتمثل
ة، بما في ذلك بطالة الشباب، الشفافية، التفاوت في نطقتاريخية في المجاالت الحيوية للممكاسب  خلقل عاوالحكومة والمجتمع المدني م

في الوقت نفسه، فإن هذه الجهود تجري على خلفية تباطؤ اقتصادي عميق في أوروبا وعدم وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية. الدخل، 
العالقات مع األسواق تعزيز أهمية و ،قليميتعزيز التعاون اإلفي بالد الشام، األمر الذي يؤكد الحاجة إلى  الجيوسياسي التكهن بالوضع

 . الناشئة
 

وسيعقد المنتدى االقتصادي العالمي بحضور ما يزيد على ألف شخصية من قادة المال واألعمال والمجتمع المدني، سيفسح المجال أمام 
الحضور من أجل اعادة النظر في السياسات واستراتيجيات العمل و دعم تطلعات المنطقة اقتصاديا، مع التأكيد على تعزيز الحوار مع كافة 

 .شراكات مستقلبية في مختلف المجاالتالجهات و عقد 
 

ي، السيد ميروسالف دوسيك، "بناًء على مدير ورئيس منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنتدى االقتصادي العالم من جهته، صرح
 لتحفيز والتشجيع علىاجتماع هذا العام لمن يأتي الهدف ، الدور الفعال الذي تلعبه األردن والمعترف به على مستوى المنطقة والعالم

ات جذرية على تغيير الذي يشهدان السالم واألمن في هذا الوقت لضم التي ال غنى عنها أصحاب المصالحشراكات  الحوار الالزم لتعزيز
 المستوى العالم".

 
 سامر الخوري، سابك السعودية لشركةالرئيس التنفيذي  ،محمد بن حمد الماضي منوتضم قائمة الرؤساء المشاركين في المنتدى كال 

نائب  ،يونغ كاي-جين ،ويت الوطنيالتنفيذي لبنك الك الرئيس ،ابراهيم دبدوب، اتحاد المقاولينلشركة  رئيس قطاع الهندسة واإلنشاءات
 لمجموعة زيورخ للتأمين. اإلقليميالتنفيذي  الرئيس، سين مارتينو ،ليةالرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدو

 
 مالحظات للمحررين

 

  http://wef.ch/mena13االلكتروني  عبر اإلنترنت على الرابط الحالي قمة العامتابعوا 

 http://wef.ch/mena13pixلكتروني الرابط اال من خالل فليكرأفضل الصور من القمة على  تصفحوا

 http://wef.ch/liveلكتروني الرابط االعلى  اليف ستريم شاهدوا بثاً مباشراً لجلسات القمة على

 http://wef.ch/youtubeلكتروني الرابط االعلى  يوتيوبشاهدوا الجلسات على موقع 

 http://wef.ch/facebook لكترونيالرابط االعلى  فيس بوكي المنتدى على شجعانضموا لم

 http://wef.ch/livetweetو http://wef.ch/twitter لكتروني الرابط اال عبر تويترتابعوا المنتدى على 

 http://wef.ch/blog لكترونيالرابط االعلى  مدونة المنتدىاطلعوا على 

 http://wef.ch/app لكترونيالرابط اال من خالل هاتف آي فونتابعوا المؤتمر عبر 

      http://wef.ch/news لكترونيالرابط اال عبرلمنتدى الخاصة با النشرات اإلخباريةكوا في اشتر

  4023 مايو 46 – 42خالل الفترة من  االردنالمنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقام في 

  لكتروني بدء اعتماد وسائل اإلعالم. لالشتراك، يرجى التسجيل عبر الموقع اإلwww.weforummedia.org   في موعد
  4023 مايو 6أقصاه 

 لمزيد من المعلومات حول المنتدى http://wef.ch/mena13  

mailto:Rim.ElHabibi@weforum.org
http://www.weforummedia.org/
http://wef.ch/mena13
http://wef.ch/mena13pix
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwef.ch%2Flive&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3xKUQYgT5FaLfnMZtBV8KEFWIfw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwef.ch%2Fyoutube&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEBhvI7cKRzfGCf8SRYG54JG6n7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwef.ch%2Ffacebook&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQNt5JpJUwvk6IciVw55MyjCOmMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwef.ch%2Ftwitter&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBDKXkRs-lKw5JFxKHLtExpZzBAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwef.ch%2Flivetweet&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJc_M3oIQo2JbHnJE5Dne63eFeFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwef.ch%2Fblog&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGW0ZGf2qmXCQsxQ12oAPfERRsIFA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwef.ch%2Fapp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHx4e09pyPAsB2TnvpQMCAYG3w4VA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwef.ch%2Fnews&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEguRCzV-lVphNzx005-Ua-SgC4Bw
http://www.weforummedia.org/
http://wef.ch/mena13


 

 

 
سات منظمة دولية مستقلة ملتزمة بتحسين أوضاع العالم من خالل إشراك القادة في شراكات لصياغة أجندة السياالمنتدى االقتصادي العالمي هو 

 .اإلقليمية والدولية
ويتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً له، مؤسسة حيادية ال تهدف إلى  الربح وال ترتبط بأية  3793ام يعد المنتدى االقتصادي العالمي الذي تأسس ع

  )http://www.weforum.org.(مصالح سياسية أو حزبية أو قومية 

 

 
 هنادى االقتصادي العالمي، يرجى الضغط في حال عدم رغبتكم باستالم المزيد من األخبار الصحفية حول المنت
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