13/09/2021
تنظمه غرفة دبي وإكسبو  2020دبي يومي  13و 14أكتوبر المقبل

المنتدى العالمي األفريقي لألعمال يستقطب حضوراً حكوميا ً أفريقيا ً رفيع المستوى
يضم رؤوساء دول وأكثر من  30وزيراً
● رئيسا جمهوريتا موزمبيق والكونغو الديمقراطية ونائب رئيس زيمبابوي وأكثر من  30وزيراً ومسؤوالً
حكوميا ً أفريقيا ً ضمن القائمة األولية ألبرز حضور المنتدى
● معالي ريم الهاشمي :المنتدى س ُي َم ّكن أفريقيا من استقطاب استثمارات وبناء عالقات جديدة مع دول العالم
● بوعميم :االهتمام والحضور رفيع المستوى لفعاليات المنتدى يعكس مكانته الرائدة كمنصة عالمية رائدة
للتعرف على الفرص االستثمارية في القارة السمراء
دبي ،تستقطب الدورة السادسة للمنتدى العالمي األفريقي لألعمال التي تنظمها غرفة دبي وإكسبو  2020دبي،
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،رعاه هللا ،تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحوالت االقتصادية" مشاركة رفيعة المستوى تتمثل في عدد من
رؤساء الدول ومجموعة كبيرة من الوزراء والقادة وكبار المسؤولين من مختلف دول القارة السمراء.
ويشارك في هذه الدورة من المنتدى التي ُتقام في مركز دبي للمعارض ضمن فعاليات إكسبو  2020دبي خالل
يومي  13و 14أكتوبر المقبل كل من فخامة فيليب نيوسي ،رئيس جمهورية موزمبيق ،وفخامة فيليكس تشيسيكيدي،
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ،ومعالي كونستانتينو تشيونجا ،نائب رئيس زيمبابوي ،وفخامة شيخ موديبو
ديارا ،رئيس وزراء مالي السابق ،وفيستوس موجاي ،رئيس جمهورية بوتسوانا السابق.
وتشهد هذه الدورة من المنتدى أيضا ً مشاركة رئيس وزراء حكومة جيرسي وأكثر من  30وزيراً ومسؤوالً حكوميا ً
رفيع المستوى ،بمن فيهم  5وزراء من جمهورية غانا ،و  4وزراء في جمهورية أنغوال ،و 6وزراء من جمهورية
إثيوبيا ، ،ووزيرين من ليبيريا ووزيرين من اوغندا ووزيرين من زيمبابوي باإلضافة إلى وزير من كل من
جمهورية بوتسوانا ،وكينيا ،وساحل العاج ،وموريشيوس ،وموزمبيق ،و ناميبيا ،والنيجر ،وسيشيل ،والسنغال
والكونغو ومملكة ليسوثو ،باإلضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من رواندا وكينيا واألمين العام لمنظمة
كوميسا.
وقالت معالي ريم الهاشمي ،وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام إلكسبو  2020دبي" :دول العالم
المشاركة في إكسبو  2020حريصة على تعزيز عالقاتها مع أفريقيا؛ وسيكون المنتدى العالمي األفريقي لألعمال
ملتقى مهما جدا ،حيث ستتمكن دول القارة من استعراض خططها وإنجازاتها ،واستقطاب االستثمارات والحلول
المناسبة لتحدياتها ،باإلضافة إلى بناء عالقات جديدة مع دول العالم".

أضافت معاليها "ستكون هذه التجربة على مدى ستة أشهر في أول حدث دولي بهذا الحجم منذ بدء الجائحة –
واألول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا – نافذة أمل لمجتمع األعمال العالمي؛ وتمثل هذه
التجربة أيضا فرصة غير مسبوقة اللتقاء الشركات بمختلف أحجامها والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية من
أنحاء العالم ،من أجل اقتصاد عالمي أكثر تنوعا ومرونة ،ولإللهام ببيئة أعمال نابضة بالحياة وتحقيق نمو مستدام".
وقال سعادة حمد مبارك بوعميم ،مدير عام غرفة دبي" :االهتمام والحضور رفيع المستوى من الرؤساء والقادة
والمسؤولين الحكوميين الكبار لفعاليات المنتدى ،يعكس مكانته كمنصة عالمية رائدة للتعرف على الفرص
االستثمارية في القارة االفريقية ،ويؤكد في الوقت ذاته ريادة إمارة دبي ودولة االمارات في قيادة مرحلة التعافي
االقتصادي من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد.")19-
وأضاف سعادته قائالً" :إن المنتدى يأتي في مرحلة مهمة الكتشاف فرص ما بعد تداعيات األزمة والسيما في القارة
األفريقية التي تعد واحدة من أهم األسواق االستثمارية عالمياً ،ومن هنا تحرص الغرفة بشكل دائم على بناء جسور
التواصل بين قطاعات األعمال بما يرسخ دورها شريكا ً أساسيا ً والعبا ً رئيسيا ً في تحقيق التنمية االقتصادية في
اإلمارات من خالل أتاحتها الفرصة أمام مجتمع األعمال والشركات الوطنية والمحلية لتعزيز حضورها عالمياً".
وسيتم خالل المنتدى بحث فرص التعاون االستراتيجي بين الجهات األفريقية واإلمارتية بما يسهم في تحقيق النفع
المشترك ،وصياغة رؤى اقتصادية تعمل على تسهيل ممارسة األعمال على الشركات األفريقية في منطقة الخليج
عن طريق االستفادة من اإلمكانات الهائلة التي تقدمها دبي كمركز تجاري عالمي.
كما سيناقش المنتدى مسائل تبني االبتكارات والحلول الرقمية بهدف بناء اقتصاد رقمي متكامل عن طريق استقطاب
أفضل الخبرات والمواهب والكفاءات ،كما سيسلط الضوء على استخدام حلول التكنولوجيا الحديثة بهدف تعزيز
األمن الغذائي عن طريق خفض االعتماد على االستيراد وتطبيق آليات التكنولوجيا الزراعية.
وسيتم خالل المنتدى إبراز الدور الكبير العتماد الحلول الرقمية لبناء اقتصاد ذكي من خالل االستفادة من موقع دبي
باعتبارها مدينة تتمتع بمكانة رائدة عالميا ً في مجال التحول الرقمي حيث سيتم مناقشة سبل بناء بنية تحتية تكنولوجية
متطورة عن طريق استعراض الحلول الرقمية المتميزة واالبتكارات المؤثرة في دورة الحياة االقتصادية.
**انتهى**

للمحررين:
تلعب غرفة دبي دوراً أساسيا ً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع األعمال في دبي من خالل دعم نمو األعمال وخلق بيئ ٍة محفزة
كمركز تجاري عالمي ،حيث ساهمت منذ تأسيسها في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في عالم المال واألعمال
لها والترويج لدبي
ٍ
واالستثمار .وتقدم الغرفة مجموعة واسعة من الخدمات التي تعزز تنافسية األعمال وتدعم شركات القطاع في تسهيل ممارسة أعمالها

ومنها إصدار شهادات المنشأ ،وتوفير البيانات واألبحاث االقتصادية ،وتقديم خدمات الوساطة والتحكيم التجاري ،واستقبال الوفود
التجارية األجنبية وإرسال بعثات تجارية إلى الخارج ،وكذلك تنظيم الملتقيات والندوات ولقاءات األعمال والدورات تدريبية لممثلي
مجتمع األعمال ،وخدمة مجموعات ومجالس األعمال فضالً عن تقديم خدمات التصنيف االئتماني ،وعدد كبير من الخدمات الذكية
المتخصصة التي تلبي احتياجات األعضاء ،وتعزز بيئة االستثمار في دبي
تابعوا المنتدى العالمي لألعمال على الراوبط االلكترونية التالية:

https://www.facebook.com/DCGBForums/

https://twitter.com/DcgbForums
https://www.linkdin.com/showcase/dubai-chamber-global-business-forums/

ُنبذة عن إكسبو  2020دبي®
من األول من أكتوبر  2021إلى الحادي والثالثين من مارس  ،2022يرحب إكسبو  2020دبي بزوار من جميع أنحاء
العالم ،ليساهموا في صنع عالم جديد ،فيما يجمع الكوكب بأسره في مكان واحد إلعادة تشكيل المستقبل.

●
●

●
●

تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ،يمثل إكسبو  2020حاضنة األفكار األكثر تأثيرا في
ويلهم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم الواقعية
العالم ،إذ يحفز تبادل الرؤى الجديدة ِ
سيكون إكسبو  2020دبي أضخم لقاء ثقافي في العالم ،إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة على الصعيد
العاطفي طيلة فترة ممتدة على مدار  182يوما ،وستساهم في هذه التجارب أكثر من  200جهة ،بما في
ذلك دول ،ومنظمات متعددة األطراف ،وشركات ،ومؤسسات تعليمية ،فضال عن ماليين الزوار،
إلقامة نسخة إكسبو الدولي األضخم واألكثر تنوعا على اإلطالق
ُ
الزوار
موضوعات إكسبو  2020الفرعية ،الفرص والتنقل واالستدامة ،من أجل صون كوكبنا
س ُتلهم
َ
وحمايته ،واستكشاف آفاق جديدة ،وصنع مستقبل أفضل للجميع
سيكون إكسبو  ،2020على مدار ستة أشهر ،وجهة مثالية للعائالت ،تزخر بآالف الفعاليات،
والتجارب االستكشافية الرائعة ،وسيوفر دخوال مجانيا لألطفال ما دون سن  18عاما

● يلتزم إكسبو  2020بالمساهمة في بناء عالم أكثر مساواة وعدال وإنصافا للجميع ،فيما يحافظ على
سالمة الزوار ،عبر اتباع أحدث التوجيهات الصادرة عن خبراء عالميين رواد في مجاالت الطب،
والعلوم ،والصحة
● إكسبو  2020دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ،ويمتد موقعه
على مساحة  4.38كيلومتر مربع في "دبي الجنوب" قرب مطار آل مكتوم الدولي
ّ
●
يمثل موقع إكسبو تطبيقا عمليا لالبتكار وقد بُني مع األخذ في الحسبان أن يكون إرثا هادفا وملحوظا
طويل األمد ،وسيتحول بعد اختتام فعاليات إكسبو  2020إلى دستركت  ،2020التي تشكل نموذجا
لمجتمع عالمي يعيد رسم مالمح مدن المستقبل

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
ربى عبد الحليم
مدير ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي – غرفة دبي
هاتف+ 971-4-2028450 :
بريد الكترونيruba.halim@dubaichamber.com :

