
 
 

 Oliver.cann@weforum.org +، البريد اإللكتروني:41) 0(3405 799 79، هاتف: العالقات العامةأوليفر كان، 
 

 المستقبل إليجاد حلول للتحديات العالميةمعالي محمد القرقاوي: استشراف 
 

 افتتح اليوم االجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية الذي ينظمه المنتدى االقتصادي العالمي •
 : التركيز على المستقبل وإيجاد الحلولاإلمارات دولة محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في عاليم •
الحوكمة العالمية والوسائل الشاملة لمعالجة  غياب: المشكلة ليست في العولمة بل في ومؤسس المنتدى االقتصادي العالمي، رئيس كالوس شواب •

 التحديات العالمية
 هذا الرابطلمزيد من المعلومات حول اجتماع مجالس المستقبل العالمية الرجاء زيارة  •

 
في خطابه ، معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة اإلمارات اشار: 2016نوفمبر  13دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

ة التغيرات التقنية سرعالمشاركين في الجلسة االفتتاحية العامة الجتماع مجالس المستقبل العالمية الذي ينظمه المنتدى االقتصادي العالمي، إلى أن أمام 
 هذه التحديات الهامة. واجهةتتطلب من المجتمع الدولي التركيز على المستقبل لمج ،وإلحاح المخاطر العالمية مثل االحتباس الحراري ونقص المياه

 
العالمي حول مستقبل القطاعات الحيوية،  نقاشاً على المستوى بدأنا ف على التحديات التي نواجهها، لذلكهم التعرموفي هذا السياق، قال القرقاوي: "من ال

 باستشراف ما سيأتينا به المستقبل، لنوجد األطر الالزمة ونتغلب من خاللها على هذه التحديات". أيضاً  وبدأنا
 

، ونقالً عن سموه قال حضر الجلسة االفتتاحية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا
 القرقاوي: "نحن ال ننتظر المستقبل، بل نصنعه".

 
، كلمة ترحيبية قال فيها: "نحتاج إلى القيادة المتجاوبة والمسؤولة لنسخر المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالميوألقى كالوس شواب، 

هي الثورة الصناعية الرابعة، وتباطؤ النمو االقتصادي على مستوى وية عميقة تزعزع العالم، االبتكار في تحسين العالم"، وحدد شواب أربع قوًى تغيير
 "وتفرده.العالم، واالنتقال من عالٍم أحادي القطب إلى عالٍم متعدد األٌقطاب، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها إنسان اليوم في إيجاد هويته 

 
اسجابةً لهذه القوى التغييرية، وهي ردم الفجوة االجتماعية من خالل تشجيع ريادة األعمال للصالح  باتجاههاواقترح شواب خمسة أهداٍف على العالم السعي 

أن يأتي االبتكار بالمزيد من  نضمنلالعام، وإدراك مدى التغيير الذي تحدثه التقنية على المستويين االقتصادي والمجتمعي، وابتكار سبٍل جديدٍة للتعاون المرن 
نية والمساواة بين التطور المجتمعي، وتقبل فكرة أنه ال توجد حلوٌل مبسطة أو سياسة عامة واحدة للحل، وتحديد القيم المشتركة مثل احترام الكرامة اإلنسا

العولمة، بل في غياب الحوكمة العالمية والوسائل الشاملة لمجابهة البشر، وختم شواب: "علينا أن نبرهن على أننا مجتمٌع عالمٌي واحد، ومشكلتنا ليست في 
 القضايا العالمية".

 
من قادة الرأي من  700نوفمبر، ويشارك فيه أكثر من  14و 13يقام في دبي في  2016 السنوية االجتماع االفتتاحي لمجالس المستقبل العالميةيذكر أن 

مجموعة من الخبراء من األوساط األكاديمية وقطاع األعمال  35، والتي تتكون من منتدى االقتصادي العالميالتابعة لل مجالس المستقبل العالميةشبكة 
 .لهذا االجتماعكرئيس مشارك  محمد القرقاوي ويشارك معاليومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية والحكومات، 

 
في التأثير على األجندات المستقبلية على المستويات العالمية واإلقليمية ومستوى تساهم أن  العالميةمجالس المستقبل  ومن شأن نتائج مناقشات اجتماع

 .2017 والذي سُيعقد في يناير تفيد في تحديد برنامج اجتماع المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا،وأن القطاعات، 
  

 -انتهى  -
 

 مالحظات للمحررين
 

 مؤسسة دبي لإلعالم، إحدى شركات تلفزيون دبيالجهة اإلعالمية المضيفة للحدث هي 
 

 wef.ch/amgfchttps//:اجتماع مجالس المستقبل العالمية تتواجد كافة المعلومات عن 
 http://wef.ch/live تابع الجلسات مباشرة عبر الرابط

 http://wef.ch/pixعلى موقع فليكر  أفضل الصورشاهد 
 )AMGFC#) و (WEF#وكل من الوسم ( http://wef.ch/twitterعلىتويترتابع المنتدى على 

 http://wef.ch/facebookفيسبوك تابع أخبار المنتدى على 
 http://wef.ch/youtube يوتيوب تابع الجلسات عبر

 http://wef.ch/newsاألخبار الصحفية اشترك للحصول على 

http://oliver.cann@weforum.org/
http://oliver.cann@weforum.org/
https://wef.ch/amgfc
http://www.dcn.ae/dubaitv/
http://www.dmi.gov.ae/
https://wef.ch/amgfc
http://wef.ch/live
http://wef.ch/pix
http://wef.ch/twitter
http://wef.ch/facebook
http://wef.ch/youtube
http://wef.ch/news


 
 

المنتدى االقتصادي العالمي هو مؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في روح المواطنة 
 العالمية. وهي تعمل مع قطاع األعمال، والسياسة وغيرهم من القادة المجتمعيين لتشكيل األجندات العالمية، واإلقليمية، والصناعية. 

ة تهدف لتحسين األوضاع في العالم من خالل إشراك قادة الفكر لصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية. دولية مستقل
http://www.weforum.org 
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