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 ل مستقبل العالم يالعالم يجتمعون في دبي لتشك ءمن خبرا 700: يالمستقبل التفكير
 
 

مجالس المستقبل إجتماعات من خبراء العالم في دبي في باكورة  700يجمع أكثر من المنتدى االقتصادي العالمي  •
 العالمية، 

ستتم مناقشتها  يهدف االجتماع لتقديم أفكار واستراتيجيات لتهيئة العالم للثورة الصناعية الرابعة. وتشمل المواضيع التي •
 ة، والروبوتات، ومستقبل التنقلالمدن الذكي

 ئيس مشارك في االجتماعرمعالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في اإلمارات العربية المتحدة  •
 هذا الرابط حول قمة مجالس المستقبل العالمية الرجاء زيارةلمزيد من المعلومات  •

 
 
باكورة االجتماعات  في دبي فعالياتنوفمبر)   13(األحداليوم  قطلتن :2016 مبرنوف 12، اإلمارات العربية المتحدة، دبي

خبير من مختلف أنحاء العالم لتوليد  700من  أكثربمشاركة التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي  ةالسنوية لمجالس المستقبل العالمي
 .الثورة الصناعية الرابعةلعالم لمواجهة التحديات والفرص الخاصة باألفكار والحلول إلعداد ا

 
الشركات العالمية وخبراء معترف بهم من األوساط من  الشخصيات البارزة في االجتماع العديد منن والمشاركالخبراء  مثلي

معالجة من خالل لمستقبل لاالستعداد يتمحور عمل االجتماع حول و .دولية، ورؤساء منظمات سياسيةوشخصيات  األكاديمية
 Blockchainتشين كتقنية البلوك  من شأنها تغيير أسس عيشنا اليومالتي  تكنولوجياتكبعض المجموعة واسعة من المواضيع، 

 .مستقبل البيئة والنمو االقتصادي والمدنكة" التحديات "النظمي الذكاء الصناعي والمركبات الذاتية، كما سيتطّرق إلىو
وقال كالوس شواب، المؤسس، والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي: "تباغتنا الثورة الصناعية الرابعة بسرعة، وال بد 

تنا من بعضها البعض أكثر فأكثر، مجتمعاونقّرب لنا من أن نعمل على تطوير طرق جديدة ومبتكرة لدفع عجلة النمو االقتصادي، 
 مفرقين إلى دول ومجتمعات." وغيرالتحديات التي نواجهها متحدين كجنس بشري واحد،  ومعالجةز التعاون يعزلت
 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، والرئيس في مستقبل المحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء و معالي ومن جانبه قال
لعبت المنطقة دوراً أساسياً في تشكيل مستقبل العالم لعّدة قرون. " :2016 يةمستقبل العالماللس الالجتماع السنوي لمجالمشارك 

، حيث يعتبر التخطيط يومنا هذا، نجحت الرؤى المستقبلية لقيادتنا في تحديد اإلمارات العربية المتحدة كمركز لالبتكارفي و
اإلمارات العربية المتحدة وجهة مثالية الستضافة باكورة اإلجتماعات السنوية لمجالس  فإن عليه،للمستقبل من صميم الحوكمة. 

المستقبل العالمية التي تسعى إليجاد حلول حقيقية للتحديات التي يفرضها علينا المستقبل، والكتشاف الفرص المستقبلية التي يمكن 
 "لنا جميعاً االستفادة منها.

 
التعاون ما بين المنتدى االقتصادي العالمي وحكومة اإلمارات العربية المتحدة، تعمل الدولة على خلق وأضاف: "من خالل هذا 

 منصة يمكن لنا من خاللها مشاركة نهجنا المستقبلي مع شركائنا الدوليين."
 

أن االجتماع بدبي  هذافي  35 المجالس الـنتائج مناقشات من شأن باإلضافة إلى توليد األفكار لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، 
 ،في ينايروالذي سُيعقد  ،تفيد في تحديد برنامج اجتماع المنتدى االقتصادي العالمي السنوي السابع واألربعين في دافوس بسويسرا

 .المقبلكانون الثاني 
 

http://oliver.cann@weforum.org/
http://oliver.cann@weforum.org/
https://wef.ch/amgfc


االقتصادي العالمي بين المنتدى ما من التعاون  المية والمنعقد في دبي مستوى عالٍ السنوي لمجالس المستقبل العاالجتماع يشهد 
، ما يضمن أن يتم استخالص من المجالس الخامسة والثالثيناإلمارات في كل ُتمّثل وسوحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

إلى ذلك، إضافة للمستقبل. من شأنها اإلعداد مباشرة في مشاريع وتطبيقها المعلومات واألفكار التي تتم مناقشتها خالل االجتماع 
 .نوفمبر 14يوم االثنين اصة حول االستعداد للمستقبل، ُتنّظم عمل خ تساهم الدولة في أيضا في ورشة

 
 -انتهى  -

 
 

 مالحظات للمحررين
 

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

 https://wef.ch/amgfcاجتماع 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 

 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 
 

 
 
 

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
http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/

