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  2021فريدة تُستهّل عام  مزدوجةإعادة الضبط الشامل: قمة 

 2021المنتدى االقتصادي العالمي في يناير يعقدها فريدة مزدوجة موضوع قمة  الضبط الشامل""إعادة  •

 هي التزام ببناء أسس نظامنا االقتصادي واالجتماعي بشكل مشترك وعاجل من أجل مستقبل أكثر عدالً واستدامة ومرونة " الضبط الشامل"إعادة مبادرة  •

 كرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية وحيث ال يكون التقدم المجتمعي وراء التنمية االقتصادية يتمحور حول ال جديداً  اجتماعياً  عقداً المبادرة تطلب ت •

 مغزى، بأسرع ما يمكن  وخلقت أزمة اجتماعية تتطلب وظائف الئقة وذات ،األمد في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ةطويل اتأدت األزمة الصحية العالمية إلى تمزق •

وستربط قادة الحكومات والشركات العالمية الرئيسيين في دافوس بشبكة عالمية ألصحاب المصلحة  والرقمي، شخصي ضور البين الح المزدوجةالقمة جمع ست •
 اً يقوده الجيل األصغر سن تقدمي مدينة حول العالم إلجراء حوار 400المتعددين في 

كالوس شواب خالل اجتماع افتراضي اليوم في  البروفيسور أمير ويلز و األمير تشارلز من قبل صاحب السمو الملكي الشامليتم اإلعالن عن إعادة الضبط س •
 هذا الرابطعبر بتوقيت وسط أوروبا ويمكن متابعته  14:30الساعة 

 
 

القمة المزدوجة الفريدة التي سيعقدها المنتدى   وشعار   موضوع   ليكون"    الشاملالضبط  "إعادة    تم تحديد  –  2020  يونيو  3جنيف، سويسرا،  

. سيجمع االجتماع السنوي الحادي والخمسون للمنتدى االقتصادي العالمي قادة عالميين 2021 من العام المقبل االقتصادي العالمي في يناير 

على من حوارات   يتضمنأنحاء العالم في تكوين فريد  مختلفة من الحكومة وقطاع األعمال والمجتمع المدني وأصحاب المصلحقطاع من 

 أرض االجتماع وحوارت عبر الوسائل الرقمية.

 

المقبلة، وأن الكارثة العالمية  قد يكون  أن تغير المناخ  بنعلم  "كالوس شواب ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي:    قال

، خالل النافذة الزمنية القليلة المتبقية، التحّول إلقتصاد لينا، لذا علدينا كوكب واحد فقط. نعي بأن  على البشرية  تأثيرا  عواقبه قد تكون أكثر  

 ."مع الطبيعة ا  انسجامأكثر  تفكيرنا وسلوكناأن نجعل ، وخاٍل من الكربون

 

 بحاجة إلى تطوير نموذجنا االقتصادينا، فإننا  ا وازدهار مستقبلنصاحب السمو الملكي، األمير تشارلز، أمير ويلز: "لنضمن  وبدوره قال  

إلى وضع تنا  هذه األزمة، فهو حاجهام نتعلمه من  كان هناك درس واحد    ما  القيمة العالمية. إذاأساسا  لتوليد  والكوكب    بشكل يجعل من األفراد

 ."من الوقتببساطة، ال يمكننا إضاعة المزيد . أعمالنا وتصرفاتناالطبيعة في صميم 

 

  هذه المأساة اإلنسانية على هي اعتراف مرحب به بأن" الضبط الشاملإعادة  "إن ، فقال: "أنطونيو جوتيريس األمين العام لألمم المتحدةأما 

وأكثر مرونة في مواجهة األوبئة وتغير  دامة  واست وشموال   تساويا  يجب أن نبني اقتصادات ومجتمعات أكثر . علينا أن تكون دعوة لالستيقاظ

 ." المناخ والعديد من التغييرات العالمية األخرى

 

 

 البشرية جمعاء."أمر ضروري لبناء عقد اجتماعي جديد يحترم كرامة  الضبط الشاملإعادة   "إنوأضاف البروفيسور شواب: 

 المتكافئةونقص الفرص ، من حيث التماسك االجتماعي ة نظم القديمالعدم استدامة التي يمّر بها العالم ة يزمة الصحاأللقد كشفت وأضاف: " 

تبنى خطى  مسؤولة أن نحدد ون   في هذا العقد االجتماعييتوجب علينا  شرور العنصرية والتمييز.  نتغافل عن  وال يمكننا أن  كما  والشمولية.  

 نرقى إلى مستوى توقعات جيل الشباب." تجاه القضايا المشتركة بين األجيال كي 

 

التقنيات الجديدة في   يبقى اإلنسان هو محور   تأكد من أنال علينا  ، والرابعة  انتقالنا إلى عصر الثورة الصناعية    19-فيروس كوفيد عسرّ لقد  "

 لة للجميع." عادفرص يوفر األمر الذي المجتمع ككل، هذه التقنيات تخدم . كما علينا التأكد من أن العالم الرقمي والبيولوجي والفيزيائي

 

منظم لمواجهة   ، فعال للتعاون العالمي الذكي  نظامٍ   نعود إلىعلينا أن    ،بيننافيما  مدى الترابط  قد أظهر الوباء العالمي  واسترسل شواب: "هذا و

مجتمع ذي  ضمن ةالعالمي اتمنا دمج جميع أصحاب المصلحة في المجتمع" الضبط الشاملإعادة عاما  المقبلة. ستتطلّب "تحديات الخمسين 

المدى إلى التفكير قصير ل من التفكير واالنتقا ،بحاجة إلى تغيير في طريقة التفكير مشتركة، ويتشاطر األهداف واألعمال ذاتها. إننا  مصلحة

 ة كمووالح  ة واالجتماعي  ةالبيئي  ةكموالح  تؤخذيجب أن  هذا و  المدى، واالنتقال من رأسمالية المساهمين إلى مسؤولية أصحاب المصلحة.  طويل

 ".اتمساءلة الشركات والحكوم بعين االعتبار عند ةالجيد

 

عام الوفر فرصة فريدة في بداية  تس "، والضبط الشاملإعادة  "  عكس روححيث ستللغاية،    ا  مختلف  ا  سنوي  ا  ستكون هذه القمة المبتكرة اجتماع

قمة عالمية ألصحاب المصلحة المتعددة   ضمنالعالمية الرئيسية وقادة األعمال في دافوس، ومع ذلك تم تأطيرها  ات  للجمع بين الحكوم  الجديد

بكّل ما للكلمة من   ا  تقدمي  ا  ، وليكون تفكير إلى ما وراء حدود التفكير التقليديالضبط الشامل  ادة  يقودها الجيل األصغر لضمان دفع حوار إع

 معنى. 
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العالم(  ومشكلمجتمع  من شبكة مدينة حول العالم ) 400للقيام بذلك سيعتمد المنتدى االقتصادي العالمي على اآلالف من الشباب في أكثر من 

 محور   كلعمل  سي.  القادة في دافوسحيث سيتم ربطهم ببعضهم البعض من خالل شبكة محاور افتراضية يمكن لهم من خاللها التفاعل مع  

ا  أمام في الحوار، مما يجعل االجتماع السنوي مفتوح  المشاركة  المهتمينليتسنى ألي كان من  سياسة البيت المفتوح  على  من هذه المحاور  

 آرائهم من مشاركة    ليتمّكنواستقوم وسائل اإلعالم العالمية وشبكات التواصل االجتماعي بتعبئة الماليين من األشخاص،    ،إلى ذلكالجميع.  

 مناقشات االجتماع السنوي في دافوس.عالوة  على متابعتهم ل

 

قبل صاحب،  "الضبط الشاملإعادة  "  تم اإلعالن عن الملكي  من  تشارلز،  السمو  شواب خالل كالوس  البروفيسور  و  ،أمير ويلز ، األمير 

وقد أيدت .  صندوق النقد الدولي كريستاليانا جورجييفارئيسة  ، تبعه بيان من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورقمياجتماع  

العالميالعديد من األسماء من   المجتمع  المصلحة في  والرئيس   آرائهم  مجموعات أصحاب  المؤسس  ألونسو بيريز،  فيكتوريا  بما في ذلك 

الشابةوروغواي، واأل،   Chipsaferالتنفيذي لشركة القيادات العالمية  التنفيذي و  ،عضو  الرئيس والمدير  أنستي،  ، Pactلشركة    كارولين 

شاران بورو، األمين العام و  ،ركيةياألم  ت المتحدة، الوالياالعالمية  أجاي بانجا، الرئيس التنفيذي، ماستركاردو  ،ركيةيالواليات المتحدة األم

وعضو  للتمويل والخدمات،الجمعية الصينية  مالية الصينية الخضراء لدىلجنة الالما جون ، رئيس ، بلجيكا. ولالتحاد الدولي لنقابات العمال

الصيني الشعب  لبنك  النقدية  السياسة  التنفيذي،  و  ،لجنة  الرئيس  لوني،  النفبرنارد  البريطانية  لشركة  المتحدةط  المملكة  بي،  جوليانا و  ،بي 

 والسونيك  ، ركيةيالواليات المتحدة األم، رئيس مايكروسوفت،  برادفورد سميثو  ،كينيا  ،استثمارات أتالنتيكامؤسس، شركة    روتيتش، شريك

 ستيرن، رئيس معهد جرانثام لألبحاث حول تغير المناخ والبيئة، المملكة المتحدة.

 

السنوي، سيفي   التي تسبق االجتماع  بعنوان:  المنتدى سلسلة  نظم  الفترة  الرقمية  الحوارات  الضبط  من  إعادة   تعتبر هذه.  الشاملحوارات 

 أمير ويلز.  األمير تشارلز، الحوارات مبادرة مشتركة للمنتدى االقتصادي العالمي وصاحب السمو الملكي

 

المشكلين من    11000و  ا  مركز   420أكثر من   :االقتصادي العالمي  التابع للمنتدى  العالممشكلو  توضح الخريطة أدناه موقع محاور مجتمع  

 .الخريجينالعالمين و

 

 
 

 مالحظات للمحررين 

 
   الشامل الضبط  إعادة اقرأ المزيد عن

   المنتدىب الخاصة منصة الذكاء االستراتيجي وخرائط التحولاستكشف 

 المنتدى   أثرتعرف على المزيد عن 

 الخاصة بالمنتدى مقاطع الفيديو شاهد ، المنتدى صوراستعرض 

 الماندراين | نيةاليابا|  اإلسبانية|  الفرنسيةالمنتدى، متوفر أيضا  باللغة  جدول أعمالاقرأ 

 فيسبوكانضم إلى متابعي المنتدى على 

  البودكاست|  ويبو|  تيك توك|  لينكد إن|  إنستجراموعلى  davos@وعبر    wef@تابع على المنتدى على تويتر عبر

 
 

 ن القطاعين العام والخاص. يلتزم المنتدى االقتصادي العالمي بتحسين الوضع العالمي، وهو منظمة عالمية للتعاون بي
 (www.weforum.org)يجذب المنتدى أهم القادة السياسيين وقادة األعمال وغيره من قادة المجتمع لصياغة جداول عمل عالمية وإقليمية وللصناعات. 
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