
 
 

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

 أهم التصريحات خالل االجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية
 لمناقشة سبل اإلعداد للمستقبلالخبراء والقادة من أرجاء العالم يجتمعون في دبي  •
 مقتطفات من تصريحات صدرت خالل الجلسات التي عقدت على مدار اليومين السابقين •
 هذا الرابطلمزيد من المعلومات حول اجتماع مجالس المستقبل العالمية الرجاء زيارة  •

 
من الخبراء من  700لمجالس المستقبل العالمية مشاركة أكثر من األول شهد االجتماع السنوي : 2016بر نوفم 14دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 كبرى توليد األفكار والحلول إلعداد العالم لمواجهةوالحكومات وقطاع األعمال ومنظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية، الذين حضروا لمناقشة 
 :التي تحدث بها أهم المشاركون في االجتماعمقتطفات من أهم التصريحات لم، فيما يلي جهها العاالتي يواالتحديات 

 
 عن المستقبل

 "المستقبل ملٍك لمن يحلمون ويخططون ويعملون له".
 معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة -

 
 لعالم لإلبداع"."نرى في دولة اإلمارات مختبر ا

 معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة -
 

 في دافوس، سويسرا) 2017لعام  عن القيادة المتجاوبة والمسؤولة (موضوع االجتماع السنوي
 

أصوات من حرمهم النظام السياسي القائم من التعبير، وذلك  إيصالالرقمية يمكنها  "إننا نمر بوقٍت ال يمكننا فيه االعتماد على القيادات الحالية، فالمنصات
 اإلنترنت في متناول الجميع". تكونبشرط أن 

 Change.orgجيما مورتينسن، الرئيس التنفيذي العالمي،  -
 

 "القيادة هي فن استلهام األمل ممن يسيرون في درٍب مغاير".
 الكندي راتنا أوميدفار، عضو مجلس الشيوخ -

 
 عن االنتخابات األمريكية:

ترامب، ثير للسخرية أن مالهداٍف مشتركة. ومن معاً أل يعملون الديموقراطيين والجمهوريينفبعض ، واضحةيعمل بها الكونغرس الكيفية التي كان كانت "
 ".لعملهم الخطوط التقليديةتغيير هذه  قد يكون السبب فيوهو شخصية مثيرة للجدل، 

 ريديكر، الرئيس التنفيذي، استراتيجيات كابيتال العالمية دوغالس إيه -
 

اتها خصي"ال شك أن ما شهدناه في بريكست (التصويت على خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي) والواليات المتحدة هو رفٌض جماعي للنخب وش
وهم اآلن بصدد أهم تغيير  الواحدةً تلو األخرى.لية العالمية شاهدها الناس تفشل هذه المؤسسات التي فشلت خالل األزمة الما وسلطتها وتأثيرها ومؤسساتها.

 النظام". العالملين فيفي التاريخ الصناعي، لذا من المهم أن يتفق الناس مع اإلجراءات التي تحدد مصائرهم، وذلك لن يتم من خالل تحالٍف كبار السن 
 ينغزسوزانا نورا جونسون، نائب الرئيس، معهد بروك -

 
 عن الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس للمناخ

ظهر التزامها خالل مؤتمر أن المزيد من الدول ستُ  من واثقمزيد من الزخم بين الدول األعضاء. وأنا "عدا عن الواليات المتحدة، فإن االتفاقية تكسب ال
 مراكش للتغير المناخي".

 جان كلوس، مساعد األمين العام والمدير التنفيذي، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية -
 

 ".يةعالمفيما بينها لتُشكل مصلحة ترتبط تح المحلية هو أساس اإللتزام، وهذه المصال بالدكلر لخيّ "في باريس كان أداء الواجب ا
 ل الطاقة في المكسيكييط وتحوليوناردو بيلتران رودريغز، نائب األمين العام للتخط -

 
 عن الحاجة إلى قيادة متنوعة:

 أفضل؟" "ال يمكنك كسب بطولٍة في كرة القدم بفريٍق من حراس المرمى، لماذا ال نعطي أنفسنا في المؤسسات والحكومات فرقاً متكاملة لنلعب بشكلٍ 
 نايري وودز، عميد كلية بالفاتنيك لإلدارة الحكومية، جامعة أوكسفورد -

 
الخبراء البارزين وقادة الفكر  تجمعالثالث والرابع عشر من نوفمبر، وفي دبي يومي  2016لمجالس المستقبل العالمية  ةالسنوي اتاالجتماع ت باكورةظمنُ 

العالمية وخبراء الشخصيات البارزة من الشركات مجلساً عالمياً يشارك فيها مجموعة من  35من شبكة المنتدى لمجالس المستقبل العالمية التي تضم 
، يسعون لتوليد األفكار وإيجاد الحلول لتشكيل مستقبل العالم والمنطقة. معترف بهم من األوساط األكاديمية وشخصيات سياسية، ورؤساء منظمات دولية

، والذي واألربعين في دافوس بسويسرا أن تفيد في تحديد برنامج اجتماع المنتدى االقتصادي العالمي السنوي السابعومن شأن نتائج مناقشات هذا االجتماع 
 .سُيعقد في يناير، كانون الثاني المقبل
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 -انتهى  -

 
 مالحظات للمحررين

 
 الممؤسسة دبي لإلع، 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 

 
 

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

قليمية والصناعية. دولية مستقلة تهدف لتحسين األوضاع في العالم من خالل إشراك قادة الفكر لصياغة األجندات العالمية واال
http://www.weforum.org 
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