
 

 

يفتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الملتقى السنوي السادس لمجلس 

 مستقبل العالم بأبوظبي

الملتقى سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يفتتح   - 2012نوفمبر  .22أبو ظبي، ب

نهتم كورنيش أبوظبي، الذي نظمته  سوفوتيلفندق  في اياماربعة لمدة  والملتقى سيستمر.لمجلس مستقبل العالم  السنوي السادس 

  .عبد المجيد الفهيم ولمسؤولية االجتماعية ل

جائزة سبل العيش الحق، الحاصل على و مجلس مستقبل العالمحضر حفل االفتتاح شخصيات عالمية مشهورة مثل مؤسس 

لتعاون لرابطة األوروبية الالدكتور أوليفييه جيسكار ديستان، رئيس  مستشارين مجلس مستقبل العالم ، وأوكسلجاكوب فون 

جامعة الخليج العربي، والقاضي ل الرئيس السابقوالطب النفسي،  ةأستاذغباش  ة رفيعةالدكتور ةاألستاذوفرنسا، باالقتصادي 

ألي المدير العام ويا مارتون لوفيفر، نائب الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية من سري النكا، جولوكريستوفر ويرامانتري، 

نهتم  يمثلل. وي، الرئيس السابق لسيشمانشامرئيس الصليب األخضر الدولي والسير جيمس  لكهوتال، الكسندر يو سي ان

 بمؤسسة نهتم جناح الشبابو رئيسة ،   ادارة نهتمرئيس مجلس المؤسس المشارك و إبراهيم الهدار السيدلمسؤولية االجتماعية ل

جورج  الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك و ، وبونوساميالمؤسس المشارك، ايزابيل لوبون، و بنهتمالرئيس  ةنائب وها الفهيم،م

 .إيتي 

 

اإلمارات العربية المتحدة تبحث عن طرق جديدة للعيش وإنتاج من أجل تقليل  "مثل بقية العالمقال السيد جاكوب فون أوكسل 

مساعدة لنشر التحديد والعمل على دعم هذه العملية من خالل ي مسقبل العالممجلس . بيئيةا البيئية وتجنب حدوث فوضى بصمته

يم أبوظبي لتنظب نهتم للمسؤولية االجتماعيةنون جدا لالحلول. نحن نأمل إلقامة وجود دائم في منطقة الخليج، ونحن ممت أفضل

 "،.  المجلسير استراتيجية تطوبحيث سنقوم  العالمالملتقى السنوي السادس لمجلس مستقبل 

 

من جميع القارات الخمس. باسم "صوت األجيال  عضوا  00ويتكون من  2002في عام  مستقبل العالم تم تأسيس مجلس

 التحديات التي تواجه مستقبلنا المشترك، ويوفر حيث يوصل صوت االجيال القادمة الى محور صناع القرار وتوضحالقادمة" 

و المستدامة،  والتنمية،ل البيئة والطاقة و تجديد المدنتشمو ةمناطق العمل الحالي واقية للمستقبل فيحلول فعالة  لصناع القرار

 سالم ونزع السالح. الو الصحية يكولوجية اإلنظم ال

 

مستقبل من خالل العرض الرعاية الحقيقية لحماية ت: "نهتم للمسؤولية االجتماعية قائالا  بالحدثالسيد عبد المجيد الفهيم  وأضاف

بية رسالة لجميع الناس الذين يعيشون في دولة اإلمارات العرلإنها  و. السادس بأبوظبيمجلس مستقبل العالم  ملتقىتنظيم 

 ة. " جيال القادماأل بعضهم لمصلحةالبعض للحد من انبعاثات الكربون والتواصل بين  مالمتحدة على التعاون مع بعضه

 

يعملون من لندن  بورغ، ألمانيا، مع بعض االفراد الذينهو مؤسسة خيرية. يقع مكتبها الرئيسي في هام مجلس مستقبل العالم

. انها أجرت مؤخرا جلسة استماع للخبراء بشأن التخطيط قريبا دلهي الجديدة وبروكسل وجوهانسبرغ ولوس انجليس و

" التي تتوفر باللغة ةخليجرت تقريرا بعنوان "مستقبل لمدن مجموعة الحبتور ونشالحضري التجدد في دبي الذي استضافته 

 . أتش تي أم أل.http://www.worldfuturecouncil.org/publicationsالعربية أو اإلنجليزية في 

 

، الموقع Nahtam@nahtam.com، بريد إلكتروني 22726220026سؤولية االجتماعية، فتاه لمزيد من التفاصيل: نهتم للم

 www.facebook.com/nahtamsocialresponsibility، مثلنا في الفيسبوك: www.nahtam.comاإللكتروني: 

 www.twitter.com/nahtamwecare على تويتر تابعناو

  


