ً
للتعاف من األزمات
سعيا إىل تقديم خطة عالمية مستدامة
ي

ً
مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار تعقد مؤتمرا حول االستدامة البيئية
ً
● المؤسسة المنظمة لمؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار السنوي تعقد مؤتم ًرا ر
افتاضيا يف  25يونيو لمناقشة دور
التعاف من األزمات االجتماعية واالقتصادية والصحية العالمية.
االستدامة يف
ي
البيئ والتضامن بفرنسا ،من بي نخبة من
● وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزيرة الدولة لالنتقال
ي
المتحدثي من جميع أنحاء العالم ،تشمل علماء ورجال أعمال ومتحدث حائز عىل جائزة نوبل.
●

ر
الثان يف سلسلة تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار.
اض هو ي
هذا الحدث االفت ي

وه مؤسسة عالمية جديدة غت ربحية تتوىل إدارة وتنظيم
 23يونيو ،الرياض – أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار ،ي
الفعاليات السنوية لمبادرة مستقبل االستثمار ف المملكة العربية السعودية ،عن تنظيم ثان فعالياتها ر
االفتاضية.
ي
ي
ويجمع مؤتمر "ال تنسوا كوكبنا" ،الذي ينعقد يف  25يونيو ،نخبة مؤثرة من صناع القرار والشخصيات المهمة يف مجال المال
ر
للتعاف المستدام.
الئ يجب تبنيها يف الخطة العالمية
ي
واالقتصاد ،لتحديد العنارص الرئيسية ي
ً
معاىل يارس بن عثمان الرميان ،محافظ صندوق االستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس
وتعليقا عىل هذا الحدث ،يقول
ي
إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار" :ال مخرج من حالة الركود االقتصادي الراهنة إال يف إعادة التفكت يف وضع كوكبنا
ً
ً
للتعاف من األزمة
سواء كنا أفرادا أو ررسكات أو مستثمرين .إن وجود خطة عالمية مستدامة تشمل البيئة
ومعاودة التواصل معه،
ي
ستخلق فرص عمل وتطور البنية التحتية وتحقق عوائد مالية".
ر
الختاء يف مجال البيئة والخدمات المالية من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول
اض نخبة من ر
ويجمع هذا المؤتمر االفت ي
ر
يتماش مع بنود اتفاق باريس وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة .ويمكن
التعاف ،بما
البيئية وفرص االستثمار وخطط
ي
مشاهدة أبرز جوانب هذا الحدث هنا .
وتشمل قائمة المتحدثي:
●

الملك األمت عبد العزيز بن سلمان آل سعود ،وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية
صاحب السمو
ي

●

معاىل يارس بن عثمان الرميان ،محافظ صندوق االستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل
ي
االستثمار

●

البيئ والتضامن ،فرنسا
معاىل برون بوارسون ،وزيرة الدولة لالنتقال
ي
ي

●

أتاىل ،رئيس بوزيتيف بالنيت ،فرنسا
السيد جاكيه ي

●

ر
إندستيز ،الهند
أمبان ،رئيس مجلس اإلدارة والمدير اإلداري يف ررسكة ريالينس
السيد موكيش
ي

●

السيدة أنوشة أنصاري ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة إكس برايز ،الواليات المتحدة األمريكية

●

السيدة باربارا بيلفيس ،المؤسسة والرئيس التنفيذي ف ر
إنتستيالر الب ،فرنسا
ي
ي

●

السيد جاي كوليت ،نائب رئيس مجلس اإلدارة للشؤون المرصفية واستشارات أسواق المال ف مجموعة ر
سيئ،
ي
ي
الواليات المتحدة األمريكية

●

د .جي غودول ،مؤسسة معهد جي غودول ،وسفتة األمم المتحدة للسالم ،المملكة المتحدة

●

السيدة ماريان هار ،المدير التنفيذي لتحالف غرين ديجيتال فاينانس ،الدنمارك

●

د .ماريو مولينا ،الحائز عىل جائزة نوبل يف الكيمياء للعام  1995ورئيس مركز ماريو مولينا ،المكسيك

●

د .برتراند بيكارد ،رئيس مؤسسة سوالر إمبلص ،سويرسا

●

السيد باتريك بويان ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي يف ررسكة توتال ،فرنسا

●

اللورد أداير ترنر ،رئيس لجنة تحوالت الطاقة وكبت زمالء معهد الفكر االقتصادي الجديد ،المملكة المتحدة

ومن جانبه ،يقول ريتشارد أتياس ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار" :لقد أظهرت لنا األزمات االجتماعية
ً
واالقتصادية وأزمة الرعاية الصحية الراهنة أن قوتنا تكمن يف التعاون سويا وتبادل المعرفة .ولذلك جمعنا كوكبة من ألمع العقول
ف العالم بغية وضع ر
العالم".
إيجان عىل المستوى
مقتحات قابلة للتنفيذ تستهدف تحقيق تغيت
ري
ي
ي
ر
يلق الضوء عىل أن األزمة الراهنة تتيح لنا فرصة تاريخية للتغيت .ومن موضوعات
جدير بالذكر أن مؤتمر "ال تنسوا كوكبنا" ي
المؤتمر:
●

الدروس المستفادة بشأن حماية الطبيعة والبيئة

●

حلول الطاقة المستدامة ودور قيادات القطاعي العام والخاص يف بناء عالم مستدام
ً
قدما نحو مستقبل ر
مرسق
للمض
ه الطريقة المثىل
الحلول البيئية ي
ي

●

علم البيئة من منظور الربحية

●

ً ً
عت قناة مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار عىل يوتيوب و ر
تويت ،يوم 25
وسوف يتم بث فعاليات "ال تنسوا كوكبنا" بثا حيا ر
ً
صباحا إىل  1ظه ًرا بتوقيت الساحل ر
الرس ر يف للواليات المتحدة األمريكية ( 18:00مساء إىل  20:00مساء بتوقيت
يونيو ،من 11
المملكة العربية السعودية).
ر
ر
ر
الئ تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار ضمن مجموعة منجزات خارطة طريق
ي
وتأن سلسلة الفعاليات االفتاضية ي
ر
يوم  28و 29أكتوبر  .2020وكانت المؤسسة
والئ ًتتوجها بانعقاد المؤتمر السنوي للمبادرة يف العاصمة الرياض ي
المؤسسة ،ي
قد أصدرت مؤخرا تقريرها األول الذي تستهل به سلسلة من تقارير تحمل عنوان "تأثت" ،يف إطار رعايتها أللمع األفكار من
ً
جميع أنحاء العالم ومساعدتها ف إحداث تأثت ايجان ف ر
البرسية عىل نحو مستدام .ويمكن االطالع عىل تقرير "معا ننترص يف
ري ي
ي
عت هذا الرابط .كما يمكن االطالع عىل أوىل
معركتنا ضد المرض"  ”“Winning the Battle of Disease Togetherر
ً
الئ انعقدت ر
ر
عت هذا الرابط .
افتاضيا يف أبريل
الماض ،تحت عنوان "ما وراء األزمة :حان دور التكنولوجيا" ،ر
ي
الفعاليات ي
انتىه

مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار
ر
الئ تكفل أن تجد ألمع األفكار
مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار نموذج لجيل جديد من المؤسسات العالمية غت الربحية ،ي
طريقها إىل التنفيذ والتطور وإحداث تأثت إيجان مستدام لصالح ر
البرسية.
ري
ر
وه تمكي ألمع العقول يف العالم من صياغة معالم مستقبل مرسق للجميع ،وبمشاركة
وه تتبئ رؤية ورسالة واضحة أال ر ي
ي
.
العالم
الحوار
ف
وداعم
فاعل
إيجان
اع
ر
بمثابة
المؤسسة
تكون
وسوف
مستدام
حقيق
ري
ي
ي
الجميع ،وتسىع إىل إحداث تأثت ً ي
ٍ
حول أشد القضايا المجتمعية إلحاحا بي ر
البرس ،وسوف يكون لها قصب السبق يف اتخاذ خطوات ملموسة وحشد قادة الفكر
من ر
شئ أنحاء العالم ،ألجل التعاون وتضافر الجهود وإيجاد الموارد الالزمة إلحداث تأثت متسارع عىل المدى القصت والمدى
الطويل ،مع تقديم منصات طويلة األمد لها القدرة عىل صياغة مستقبل واعد لمجتمعاتنا.
عت
يرج زيارة الموقع
للمزيد عن المؤسسة ،ر
الرسم .http://fii-institute.org :كما يمكنكم متابعة أحدث المستجدات ر
ي
حساب المؤسسة ف لينكدإن و ر
تويت ) (@FIIKSAوالمشاركة بالنقاش من خالل الوسم  ImpactOnHumanity#والوسم
ي
.CallToImpact#

مبادرة مستقبل االستثمار
تنعقد الدورة الرابعة من هذه الفعالية السنوية الدولية برعاية مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار ،بمدينة الرياض ،عاصمة
الرئيس لهذا العام هو "النهضة االقتصادية الجديدة".
يوم  28و 29أكتوبر  ،2020ومحورها
المملكة العربية السعودية ،ي
ي
وقد شهدت نسخة العام  2019من المبادرة حضور ما يربو عىل  6000شخصية دولية ،ما بي رؤساء تنفيذيي ومستثمرين
وصانىع سياسات وقادة من جميع أنحاء العالم ،وكان المحفل ثالث ر
الماض.
أكت حدث من نوعه يف العام
ي
ي
اإلعالم والتسجيل لحضور فعالية "ال تنسوا كوكبنا!"http://register.fii-institute.org :
للتواصل
ي
لالستفسارات اإلعالمية العامةmedia@fii-institute.org :

