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عملیة لمستقبل متماسك ومستدامرؤى حّدد ی 2019االجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمیة   
 

لمستقبل متماسك  وسیناریوھات یجیاتتأفكاٍر عملیة واسترابیختتم فعالیاتھ  "في العالمصف الذھني األكبر الع" •
ھذا الرابطومستدام. اّطلع على   

تلف أنحاء العالم، یمّثلون خبیراً من مخ 700أكثر من  2019جمع االجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمیة  •
كافة صّناع القرار في المجتمع   

تحقیق التنمیة المستدامة  باتجاهم ف التقدّ توقّ یاالستقطاب الجیوسیاسي و یبرز فیھالذي وقت االجتماع في الیأتي  •
– ً  واعملیو ھمجھودالقادة  كثفییقومون بصیاغة استراتیجیات ل ةلس المستقبل العالمیاأعضاء مج إال أن  معا  

االجتماع عناكتشف المزید  •  
 
 

– 2019نوفمبر  4دبي، اإلمارات العربیة المتحدة،  یمّثلون كافة أنحاء العالم،  مختلفخبیراً من  700 حّدد 
اآلن لتحقیقھا. البدء بتنفیذھاال بّد من  ىوخط یةمستقبلرؤى  ،اتصّناع القرار في المجتمع  

 
معّدل تخفیض ك، 2030 عام أھداف التنمیة المستدامةلتحقیق  مستقبًال یتماشى مع الموعد النھائيھذه الرؤى شمل ت

التكنولوجیا الرقمیة لسد الفجوات بین  ، واستخدامالطب الدقیق للجمیع، وووصول ر المناختغیّ ، وإیجاد الحلول لالفقر
عّد تجربة والعیش في اقتصاد دائري عالمي یُ ، مع تمكین الصحة العقلیة للناس اتالثروفجوة توزیع الجنسین و

ً  لطبیعةلو جدیدة ومفیدة للبشریة .معا  
 

أعضاء شبكة  ھي نتیجة اجتماع، 2030بحلول عام یتوجب تحقیقھا  ةرؤی 30 ھمجموع یمكن االطالع على ما
في اإلمارات العربیة  لمجالس المستقبل العالمیة سنويجتماع الاال خاللمجالس المستقبل العالمیة، الذین اجتمعوا 

.ھذا الرابط المتحدة على  
 

: "یمكننا مساعدة قادة النظام من ، وعضو مجلس اإلدارةلمنتدى االقتصادي العالميلل، المدیر اإلداري اوقال لي ھو
والمجتمع المدني على االلتزام بتحسین مستقبل التنوع البیولوجي ة، والحكوم ،وقطاع األعمال ،األوساط األكادیمیة
سمعنا خالل الیومین وقد وغیرھا من التحدیات العالمیة الرئیسیة.  ،والصحة العقلیة ،والمدن ،وإدارة التكنولوجیا
ر المناخ تغیّ لمواجھة یجمع بین العمل  ،التكنولوجیاومدعوم من مستقبل متماسك ومستدام  لتأمین ماألخیرین دعواتك
ز التسامح والحوار".ویعزّ  ،والتنوع البیولوجي  

 
"ماذا سیحدث عندما یبدأ نصف  :معالي محمد بن عبدهللا القرقاوي، وزیر شؤون مجلس الوزراء والمستقبلوعلّق 

، وغیرھا من التكنولوجیات، بینما "بلوكتشینـ"وتقنیات ال سكان العالم بتطبیق إنترنت األشیاء، والذكاء االصطناعي،
یبقى النصف اآلخر بعیداً عشرات السنوات الضوئیة عن المجتمعات المتقدمة؟ یتوّجب على البشریة جمعاء اإلجابة 

على ھذه األسئلة األخالقیة كلھا."   
التطور السریع یتطلّب حنكة وذكاء أكبر وأضاف: "تتطور التكنولوجیا بسرعة كبیرة، ویتوسع نطاقھا، إال أن ھذا 

لتسخیر ھذه التكنولوجیا من أجل خیر البشریة جمعاء."  
 

–یومین على مدى الجتماع الذي استمر في اقت تعلیقات القرقاوي إلى موضوع رئیسي تطرّ  الدعوة إلى وھي  
اخ، واالستقطاب االجتماعي وضع الناس في قلب الثورة الصناعیة الرابعة. في الوقت الذي یؤدي فیھ تغیر المن

اتخاذ إجراءات  ال بّد منوالجیوسیاسي، والتطور السریع للتكنولوجیات الجدیدة إلى تعطیل الحیاة وسبل المعیشة، 
.لتسخیر التكنولوجیا من أجل الصالح العام  

 
 



في  2020لعالمي لعام االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي ا أجندةفي الناتجة عن ھذا االجتماع سیتم دمج األفكار 
جھود المنتدى إلقامة شراكات بین قطاع األعمال والحكومة والمجتمع المدني سُتفید وكما  المقبل. دافوس في ینایر

ً  50 حواليبعد  .ھذا الرابطاّطلع على لحل التحدیات العالمیة الشاملة:  مبادئ  " الذي عرضبیان دافوس" على عاما
أصحاب المصلحة من أجل تظافر جھود نھج أصحاب المصلحة، كان موضوع االجتماع السنوي لھذا العام ھو "

".عالم متماسك ومستدام  
 

تشمل نتائج وإجراءات االجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمیة:  
 

"، وھي عبارة عن شراكة جدیدة لتسریع ابتكارات التكنولوجیا وتسریع 360االقتصاد الدائري "تسریع شراكة  •
وینطلق التحدي األول مع دولة اإلمارات  .تحدیات االبتكار على الصعید الوطنياالقتصاد الدائري من خالل 

العربیة المتحدة  
ز التنمیة ثمارات التي تعزّ اتفاقیة بین بنك التنمیة اآلسیوي والمنتدى االقتصادي العالمي لتسریع االستإبرام  •

المستدامة للمواطنین داخل الدول األعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسیا  
وعضو في مجلس المستقبل العالمي للمدن والتحضر والطاقة  ،فنلندافي جان فابافوري، عمدة ھلسنكي  سیطلق •

ر لضمان حصول المواطنین على وتكنولوجیات الطاقة، تحٍد للمدینة من خالل جائزة تبلغ قیمتھا ملیون دوال
2025الكربون بحلول عام  لیة منابطریقة خالتدفئة والطاقة   

أھداف التنمیة المستدامة من خالل إلى تحقیق الرامیة  المحلیة ستعمل مدینة نیویورك على تعزیز الجھود •
االقتصادي العالمي التعاون مع المنتدى  

لثورة امع مركز ات باالشتراك الحكومال واألخالقي للذكاء االصطناعي في لالستخدام الفعّ  دلیلإطالق  •
سیتم استخدامھا  وحكومة اإلمارات العربیة المتحدة، والتيالتابع للمنتدى االقتصادي العالمي الصناعیة الرابعة 

في ھیئة كھرباء ومیاه دبي  
تیةالتحى حول كیفیة تشجیع االبتكارات في البن دلیل ودراسات حالةإطالق  •  
القواعد  لسنّ والمجتمع المدني  ،والصناعة ،والتوجیھ للحكومات خطة للعمل على حوكمة التكنولوجیا العالمیة •

المتعلقة باستخدام التكنولوجیات التخریبیة  
ر المناخ وسالسل اإلمداد بیان لتسریع استخدام الحوسبة الكمومیة لبعض التحدیات اإلنسانیة بما في ذلك تغیّ  •

الغذائي المستدام  
التي یمكن أن تسببھا التكنولوجیا، مع والتخریبات سلسلة خیال علمي تركز على حقوق اإلنسان والتھدیدات  •

مھدد ومخّربتوصیات حول كیفیة تجنب مستقبل   
 ىالبن فيالثورة الصناعیة الرابعة  استخدامدیم المشورة بشأن تمكین المدن الذكیة والمستدامة من خالل تق •

.التحتیة  
 

 
مالحظات للمحررین  

gfc19#، وللمشاركة في الحوار والمناقشات اإللكترونیة، الرجاء استخدام الوسم ھذا الرابط للمزید من المعلومات حول االجتماع الرجاء زیارة  
ھذا الرابطعة وإدراج جلسات على موقعك اإللكتروني في دلیل لمتاب  

http://wef.ch/pixاستعرض أفضل صور المنتدى عبر   
http://wef.ch/agendaعبر مدونة المنتدى باللغة اإلنجلیزیةاقرأ   

http://wef.ch/facebookفیسبوك الخاصة بالمنتدى: انضم إلى صفحة   
http://wef.ch/videoشاھد فیدیوھات المنتدى:   
WEF#و GFC19#، وانضم إلى الحوار باستخدام davos@و wef@ تابع المنتدى على تویتر فبر  
http://wef.ch/instagramتابع المنتدى على انستغرام:   
http://wef.ch/linkedinتابع المنتدى على لینكد ان:   

http://wef.ch/impactتعّرف لى تأثیر المنتدى:   
http://wef.ch/newsسّجل للحصول على أخبار المنتدة الصحافیة:   

 
 

تحسین أوضاع العالم، وذلك من خالل التعاون ما بین القطاعین العام والخاص.بالمنتدى االقتصادي العالمي  یلتزم  
)www.weforum.org( یعمل المنتدى مع رواد السیاسة واألعمال في المجتمعات لتشكیل األجندات الصناعیة واإلقلیمیة والعالمیة.  

 

 


