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تطرح بشكل أسبوعي حلوال للتحديات التنموية في الشرق األوسط بمساھمات فكرية من رؤساء دول وحائزين 

 على جوائز نوبل 

جيتس يطلقان "حوار الشرق  مبادرات محمد بن راشد العالمية ومؤسسة بيل وميلندا

  األوسط" أكبر مبادرة فكرية تنموية مخصصة للقضايا التنموية في العالم العربي 

  

محمد بن راشد يبارك المبادرة ويؤكد أن العالم العربي بحاجة ألفكار إيجابية تطرح حلوال عملية للتحديات 

  التنموية والمعيشية اليومية بمساھمة قادة الفكر العالميين 

 التي التنمية لتحديات لحلول حقيقية والترويج النقاش، وتشجيع الوعي، رفعيل جيتس :  المنصة تھدف لب

  المنطقة تواجھھا

اقع اليومي لإلنسان في المنطقة ، وھدف القرقاوي : رؤية محمد بن راشد ھي طرح حلول تمس الو

  أفضل العقول العالمية على مدار العامالمبادرة تقديم الحلول والمساھمة باألفكار من خالل التعاون مع 

  
مبادرة  بالتعاون مع مؤسسة بيل وميلندا جيتس اليومأطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 

تطرح و المنطقة في التنموية للقضايا مخصصة تنموية فكرية مبادرة وھي أكبر" األوسط الشرق حوار"

 دول رؤساء من فكرية بمساھمات التي يواجھھا الشرق األوسط التنموية للتحديات بشكل أسبوعي حلوال

صحيفة حول  468لغة في  12ويتم توزيع المقاالت بعد ترجمتھا ألكثر من  نوبل جوائز على وحائزين

مليون قارئ باإلضافة لتوزيعھا أيضا عبر إلكترونيا وعبر أدوات  300العالم يصل إجمالي قراءھا لـ

  التواصل االجتماعي .

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

 للتحديات عملية حلوال تطرح إيجابية ألفكار بحاجة العربي العالمالمبادرة الجديدة حيث أكد سموه بأن 

، وبأن ھذه األفكار يمكن أن تشكل بدايات عملية  العالميين الفكر قادة بمساھمة اليومية والمعيشية التنموية

إيجابية للتغلب على الكثير من التحديات أو إلھام متخذي القرار للتفكير بشكل مختلف في بعض القضايا 

  التنموية .  
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بتكليف مجموعة من الخبراء أو حوار الشرق األوسط   ”Middle East Exchange“ ھذا وستقوم مبادرة 

ساء دول، وأكاديميين، ومثقفين، بكتابة عدة مقاالت تتناول ائزين على جائزة نوبل، ورؤتضم ح الدوليين

مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة في المنطقة؛ بداية من التعليم والصحة ووصوالُ للتطوير 

  واالبتكار. وسيتم نشر المقاالت أسبوعياً في العديد من الصحف في جميع أنحاء العالم.  

 Middle“مباردة حوار الشرق األوسط   ركزستُ و East  Exchange”البشرية، التنميةقضايا  على 

وريادة  والعمالة، والمھارات، والشباب، والفقر، واالستدامة، والتسامح، والتعليم، العامة، والصحة واالبتكار،

  .األخرى العديد من التحدياتو والمياه، والغذاء، ،األعمال

 المملكة وزراء رئيسو يتس،ج بيل قبل مناالت بمجموعة من المقاالت العالمية وسيتم تدشين سلسلة المق

  ساكس جيفري المعروف االقتصادي والخبير براون، وردونج السابق المتحدة

األمين العام لمبادرات محمد بن راشد العالمية خالل اجتماعه مع  ھذا وقد أكد معالي محمد عبدهللا القرقاوي

 راشد بن محمدصاحب السمو الشيخ بيل جيتس الرئيس المشارك في مؤسسة بيل وميلندا جيتس بأن رؤية 

 باألفكار والمساھمة الحلول تقديم المبادرة وھدف ، المنطقة في لإلنسان اليومي الواقع تمس حلول طرح ھي

"  وأضاف معاليه " دائما ما تتصدر منطقتنا العام مدار على العالمية العقول أفضل مع التعاون خالل من

األخبار السلبية العالمية وكونھا مصدرا للكثير من الصداع للعالم ، والھدف من المبادرة الجديدة أن يقدم قادة 

حوار الشرق األوسط منصة لألفكار  الفكر في العالم حلوال إيجابية وعملية لتحديات المنطقة لتكون مابدرة

  والحلول بعيدا عن التحليالت السلبية والمتشائمة لمستقبل التنمية في المنطقة "

صاحب السمو الشيخ محمد بن من ناحيته أشار بيل جيتس " إلى أنه سعيد بتعاون المؤسسة مع فريق عمل 

 Middle“ األوسط  مباردة حوار الشرقراشد آل مكتوم و"بروجيكت سينديكيت" الطالق  East 

Exchange”لتحديات وتشجيع النقاش، والترويج لحلو حقيقية  إلى رفع الوعي،التي نھدف من خاللھا . و

  التنمية التي تواجھھا منطقة الشرق األوسط."

ستساھم مؤسسة بيل وتمويل المشروع من قبل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ھذا وسيتم 

  كري من خالل شبكتھا العالمية من خبراء التنمية. ففي المشروع عبر توفير المقاالت والدعم ال ومليندا جيتس
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عالمية غير ھادفة للربح ومتخصصة في توزيع المحتوى  مؤسسةوستقوم "بروجيكت سينديكيت"، وھي 

وتوزيعھا على لغة على األقل  12بترجمة كافة المقاالت إلى محتوى المبادرة حيث التحريري بإدارة 

دولة.  154مليون قارئ في  300ويتمتعون بـ  468أعضائھا من وسائل اإلعالم والتي يصل عددھم إلى 

من رؤساء  111من الحائزين على جائزة نوبل و  45وتضم قائمة المساھمين في "بروجيكت سينديكيت" 

  دول العالم.

  انتھى

  

  معلومات للمحررين: 

  مكتوم العالميةحول مبادرات محمد بن راشد آل 

 التي مكتوم، آل راشد بن محمد الشيخ السمو احبھي مؤسسة تضم كافة البرامج اإلنسانية والخيرية لص
 محمد الشيخ السمو صاحب رؤية المؤسسة تجسدو. المنطقة في األمل لزرع واحدة تھدف حملة في تتشارك

 تحت المبادرات عوتجتم. اإلنسانيو يوالمجتمع التنموي العمل خالل من العربي، العالم لتحسين راشد بن
 تمكين المعرفة؛ نشر والمرض؛ الفقر مكافحة: وھي اإلنسان حياة لتحسين ضروريةقطاعات  أربعة

 بلدا 116 في شخص مليون 130 من أكثر المؤسسة دعمت. المستقبل أجل من والريادة واالبتكار ؛المجتمع
. التنمية برامجبرنامج من  1400 من أكثرعلى  تعمل ومبادرة مؤسسة 28 شملوت العالم، أنحاء جميع في

http://www.almaktouminitiatives.org/  

  

  حول مؤسسة بيل وميلندا جبتس

 الناس جميع على مساعدة يتسج وميليندا بيل مؤسسة تعمل متساوية، قيمة لھا حياة كل بأن إيماناً منھم
 ومنحھم األفراد صحة تحسين على تقوم المؤسسة بالتركيز النامية، الدول فيو. ومنتجة صحية حياة يعيشوال
 حصول ضمانل المؤسسة سعىت المتحدة، الواليات فيو. المدقع والفقر الجوع من أنفسھم النتشال فرصةال

 يحتاجونھا التي الفرص لىع الحصول من ،الموارد من عدد أقل لديھم الذين أولئك خصوصا ،األفراد جميع
 التنفيذي الرئيستحت إدارة  واشنطن، سياتل، في وتعمل المؤسسة، التي تقع. والحياة المدرسة في للنجاح
 يتسج وميليندا بيل إشراف تحتوذلك  األب، غيتس. ـھ ويليام المشارك والرئيس ھيلمان ديزموند سو
  .بافيت ارنوو

  حول "بروجيكت سينديكيت"
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 مساھمات ضموت. عالمي لجمھور عالية جودة ذاتمقاالت رأى  وتسلم تنتج للربح ھادفة غير منظمة ھي
 المجتمع ونشطاء األعمال، ورواد والعلماء السياسات وواضعي بارزين سياسيين قادة قبل من حصرية
 بغض متطورة، ورؤى ليلاتح وقرائھم اإلعالم سائللو كما توفر المنظمة العالم، أنحاء مختلف من المدني
 نصفھا من أكثر -  اإلعالم وسائلمن  500 نع يقرب ما اعضويتھ في ضموت. الدفع على قدرتھم عن النظر

ً  مقاالت الرأى لقيتت  .بلدا 150 من أكثر في - مدعومة بأسعار أو مجانا

 

 


