تتمة ..الملكة رانيا العبداهلل وكريستين الغارد ورئيسة جمهورية موريشيوس
وعبداهلل بن زايد أهم المتحدثين بمنتدى المرأة العالمي

حضور عالمي

وستشارك كريستين الغارد ،التي تعد واحدة من أكثر القيادات النسائية تأثي اًر في عصرنا الحاضر وتحتل
المرتبة السادسة ضمن أحدث قائمة لـ "أقوى  011ام أرة في العالم" الصادرة عن مجلة "فوربس" العالمية ،في
الجلسة االفتتاحية الرئيسية للمنتدى ،حيث ستلقي الضوء على تجربتها في مختلف مجاالت األعمال والجهود

الرامية لزيادة مشاركة المرأة في قطاع العمل كوسيلة للحد من الفقر وعدم المساواة والسياسات الواجب
اعتمادها لتحسين مستويات التعليم للفتيات والنساء .وتعتبر الغارد من أكبر الداعمين لـ "منتدى المرأة
لالقتصاد والمجتمع" ،حيث شاركت في االجتماعات التاريخية للمنتدى والتي عقدت في فرنسا وميانمار.

كما ستشارك فخامة الدكتورة أمينة غريب فقيم ،رئيسة موريشيوس مع معالي ريم إبراهيم الهاشمي ،وزيرة دولة

وغيرها من المتحدثين البارزين خالل جلسة نقاشية ستحمل إسم "نقطة التحول" ضمن فعاليات "منتدى المرأة
العالمي" ،حيث ستلقي الضوء على قصص نجاح المتحدثين الفريدة وأهمية اللحظة الحاسمة التي أحدثت

تغييرات كبيرة في حياتهم .وتحمل مشاركة رئيسة موريشيوس أهمية خاصة كونها من أبرز المؤيدين لمنتدى

المرأة لالقتصاد والمجتمع ،كما حرصت أيضاً على المشاركة في منتدى المرأة العالمي في دوفيل ،فرنسا في

وتميز المرأة من أكثر المواضيع أهمية بالنسبة لفخامتها.
أكتوبر الماضي ،حيث يعتبر موضوع تقدم ّ

تأثير اجتماعي دائم

-1-

وستلقي معالي الشيخة لبنى القاسمي ،وزيرة التنمية والتعاون الدولي كلمة مهمة خالل اليوم الثاني من

المنتدى تحت عنوان "التأسيس لتأثير اجتماعي دائم" ،وستلقي من خاللها الضوء على أهمية الدور الذي
تلعبه األعمال الخيرية والمشاريع االجتماعية ،والنهج الجديد الذي تؤسسه في مجال التأثير المجتمعي وتوفير

نماذج جديدة في مجال صناعة التغيير.

وستقوم "مؤسسة دبي للمرأة" بتنظيم "منتدى المرأة العالمي" في دبي بالتعاون مع "منتدى المرأة لالقتصاد

والمجتمع" .ويستقطب "منتدى المرأة العالمي" في دبي قادة ومسؤولين دوليين والخبراء من جميع أنحاء العالم

نساء ورجاالً ،باإلضافة إلى ممثلي قطاع األعمال ،والقطاع الحكومي ،والمؤسسات األكاديمية وقطاع الثقافة
ً
والفنون ،إل تاحة الفرصة أمامهم الستكشاف ففا جديدة للحاضر والمستقبل .كما يسعى المنتدى إلى إنشاء

شبكة عالمية قوية تعزز تأثير المرأة في جميع أنحاء العالم ،فضالً عن وضع خطط عمل مبتكرة وملموسة
لتشجيع مساهمة المرأة في المجتمع ،باإلضافة إلى دعم وتعزيز التنوع في عالم األعمال.

واستناداً إلى شعار "االبتكار" ،سيتجاوز "منتدى المرأة العالمي" في دبي كل التوقعات حول التكنولوجيا لطرح

دور المرأة المستدام ،فضالً عن الدور التي يمكن للتقاليد أن تلعبه في مجال االبتكار .وستشمل الجلسات
والندوات والحلقات النقاشية التي سيتضمنها المنتدى ،خمسة محاور رئيسية هي :اإلنجاز واإلبداع والعطاء
والتشجيع واالستدامة .وسيلعب كل محور دو اًر مهماً خالل الجلسات والمناقشات لتقديم إجابة شافية لسؤال

مؤداه :كيف يمكن للمرأة والمجتمع أو االقتصاد أن يستفيد من تطوير األفكار والممارسات المبتكرة.

وسيوفر معرض "الديسكفري" مساحة فريدة لإلبداع واالبتكار وسيشكل أحد أبرز الفعاليات التي سيشهدها
"منتدى المرأة العالمي" في دبي ،حيث سيتضمن العديد من نشاطات التبادل المعرفي مثل ورش العمل
والمعارض تأكيداً إلسهامه كمصدر إلهام ألفكار جديدة تصب في صالح الموضوعات المثارة على أجندة

المنتدى .وسيشمل المنتدى أيضاً مبادرة "الرؤساء التنفيذيين المميزين" التي أطلقها في عام  0101لتعزيز
وجود المرأة في القطاعين العام والخاص على حد سواء ،إلى جانب عدد من المبادرات المهمة التي تشمل

"المواهب الصاعدة"" ،المرأة في اإلعالم" و"جوائز مبادرة كارتييه للسيدات".
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