
 
 

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

 فقط الموسرينعلى كون حكراً لكي ال تكنولوجيا لقيم عند تصميم التتضمين امن  ال بد
 

االستثمار في التعليم لضمان جهوزية المواطنين للمستقبل وامتالكهم للمهارات الالزمة للنجاح في الثورة بد من ال  •
 الصناعية الرابعة

 األفراد مية ضروريان للتعامل مع التحديات المتشعبة من مثل إعادة تأهيلالتفكير الُنظمي والقيادة النظ •
 لمجالس المستقبل العالمية ةالسنوي اتاالجتماعأعمال باكورة م ااختت •
 هذا الرابط مجالس المستقبل العالمية الرجاء زيارة اجتماعمزيد من المعلومات حول ل •

 
 
ومؤسسات المجتمع المدني إلى تضمين القيم في تصميم دعى قادة األعمال  :2016 مبرنوف 14، اإلمارات العربية المتحدة، دبي

نجاح في الثورة الصناعية التقنيات واالستثمار في التعليم إلعداد المواطنين للمستقبل وضمان امتالكهم للمهارات الالزمة لل
 تصادي العالمي.جاء ذلك خالل الجلسة الختامية الجتماع مجالس المستقبل العالمية الذي ينظمه المنتدى االق الرابعة.

 
شهده اآلن هو يس في الواليات المتحدة: "إن إيقاع التغيير الذي نسإنفوال فيشال سيكا، الرئيس التنفيذي لشركة وفي هذا السياق ق

صياغة  بهدف الكثير لتوعية وتعليم األفرادالقيام بيتوجب علينا أبطأ مما سيأتي، وأنه في الوقت ذاته  الاألسرع منذ األزل، إ
  تدفعه التكنولوجيا."بل شمولي مستق

 
يء يمكننا تخيله وأضاف: "تتعامل عقولنا مع المستقبل على أساس أنه زيادة صغيرة في المقدار من الحاضر، إال أنه في الحقيقة ش

 تقبله".المستقبل المفروض علينا لبناء المستقبل الذي نود العيش فيه، وليس متاحة أمامنا الفرصة وصنعه، و
 

ة: "عند استخدام التكنولوجيا أوشا راو موناري، الرئيس التنفيذي، غلوبال بارتنرز لتنمية الموارد المائية في المملكة المتحدوقالت 
يمكنها فتح األنظمة المغلقة، ويمكنها تسريع التغيير وإزالة العوائق إطاٍر من القيم، فالتكنولوجيا التعامل معها ضمن يتوجب علينا 

 في إشارٍة إلى عوائق مثل عدم تطابق المعلومات وغياب الثقة واألحقية فيها.." وذلك من طريقه
 

وقالت إريكا كوتشي، المؤسس الشريك لوحدة االبتكار في اليونيسيف، منظمة األمم المتحدة للطفولة ومقرها نيويورك: "إن لم نقم 
، موسري الحال فقطلقوم بصنع منتجات وخدمات وأنظمة عند تصميمها فإننا نكنولوجيا بتضمين التعليم والصحة والوظائف في الت

 وذلك ليس العالم الذي نسعى إليه".
 

ال يتجزء من الشمولية جزء أن  أوف بيربوس في المملكة المتحدةفي مؤسسة أوروبا،  المدير العام لمنطقةتيم ديكسون، هذا ويرى 
اً مخاطر في األنظمة التي نديرها. تواجهنا جميع: "قالحيث موافقة الناس،  للحصول علىذلك كنولوجية، وتال ظمنُ بناء العملية 
بعد اآلن، أن يكون حراً تماماً عهدها قبالً، ولم يعد بإمكان أيٍ منا بطرق لم تتواجه مخاطر  أنظمة المؤسسات العالمية الحرةفحتى 

وذلك في توضيح  مية؟".يف يمكننا بناء تفكير نظمي وقيادة ُنظك ن. وعليه،وال يمكننا في عالم اليوم المترابط السعي للنجاح منفردي
في مواجهة التحديات المتشعبة، من مثل إعادة تأهيل األفراد للتوظيف وتطبيق التقنية وحل مشكالٍت مثل إعادة  الشموليةألهمية 

 توطين الالجئين.
 

من شبكة المنتدى  الفكرمن قادة  700أكثر من  2016لمجالس المستقبل العالمية  ات السنويةاالجتماعباكورة  شارك فيأنه يذكر 
من الخبراء من األوساط األكاديمية وقطاع األعمال  مجلس 35االقتصادي العالمي لمجالس المستقبل العالمية، والتي تتكون من 

 ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية والحكومات.
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وإيجاد الحلول والتأثير في األجندات العالمية، واإلقليمية وأجندات األعمال حول باإلضافة إلى توليد األفكار لمواجهة التحديات 
أن تفيد في تحديد برنامج اجتماع المنتدى االقتصادي العالمي السنوي السابع من شأن نتائج مناقشات المجالس فإن  العالم،

 .والذي سُيعقد في يناير، كانون الثاني المقبل ،بسويسراواألربعين في دافوس 
 
 

وفي ختام فعاليات االجتماع خاطب معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة اإلمارات والرئيس 
هذه هي مهمتنا وواجبنا" أفضل، و: "أنتم قوة تشكيل المستقبل لتحصل البشرية على حياٍة قائالً  المشارك لالجتماع، لجان الخبراء

وأعلن القرقاوي أن حكومة اإلمارات ستطلق مجلساً وطنياً للثورة الصناعية الرابعة، فيما ستؤدي الدولة دور المختبر الستكشاف 
 واختبار المبادرات واألفكار لإلعداد للمستقبل.

 
 

 -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 
 

 
المنتدى االقتصادي العالمي هو مؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في روح المواطنة 

 هم من القادة المجتمعيين لتشكيل األجندات العالمية، واإلقليمية، والصناعية. العالمية. وهي تعمل مع قطاع األعمال، والسياسة وغير
دولية مستقلة تهدف لتحسين األوضاع في العالم من خالل إشراك قادة الفكر لصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية. 

http://www.weforum.org 
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