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 بيان صحفي
 

 الشباب  على رأس المواضيع التي يتناولها تقرير األجندة العالمية  حول العالم العربيوتوظيف  تعليم 

خالل المنتدى اإلقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال إفريقيا  2013يتم إطالق النسخة العربية من تقرير األجندة العالمية  لعام  •
gacoutlookarhttp://wef.ch/ 

 وقيم القيادة 2015والقضايا الجيوسياسية وفرط ترابط العالم وبرامج التنمية لما بعد يركز التقرير على التحديات اإلقليمية المرتبطة بالعولمة  •
 في شهر نوفمبر 2013مناقشة األفكار التي نضمنها التقرير خالل قمة المنتدى حول األجندة العالمية تم سي •
يرجى زيارة الموقع وشمال إفريقيا المنتدى اإلقتصادي العالمي حول الشرق األوسط مزيد من المعلومات حول لالطالع على ال •

http://wef.ch/mena13  
 
 

عنصرين أساسيين لتحقيق طموحات الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حسب ماجاء في تقرير العمل  يعتبر التعليم وتوفير فرص  – 2013مايو  24البحر الميت، األردن، 
 الذي سيتم إطالق نسخته العربية اليوم خالل المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 2013األجندة العالمية لعام 

 توفير تعليم من الدرجة األولى،  ه الطموحات تتطلب عملية تحقيق هذ سنة الجزء األكبر من ساكنة العالم العربي ولديه طموحات كبرى بالنسبة للمستقبل.  25"يشكل الشباب الذي يقل عمره عن 
سلطان بن سعيد المنصوري، وزير معالي على رأس أولويات حكومات المنطقة"، هذا ما أكد عليه  العمل وهذه العوامل الثالث يجب أن تكون مستدامة وخلق فرص التنمية ال التركيز على

 .التي استضافتها مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 2012شارك لقمة مجالس األجندة العالمية الرئيس المو االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 

نوفمبر.  20إلى  18بأبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة من  2013وسيتم مناقشة نتائج التقرير خالل الحدث اإلقليمي الذي ينظمه المنتدى في األردن والحقا خالل قمة األجندة العالمية 
 ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ونشطاء المجتمع المدني إلى الخروج من دائرة التفكير التقليدي ومواجهة التحديات العالمية. أكادميينوتدعو القمة أبرز الخبراء من 

 

 وقيم القيادة. 2015بط العالم وبرامج التنمية لما بعد أفكارا حول العولمة والقضايا الجيوسياسية وفرط ترا 2013ويتضمن تقرير األجندة العالمية لعام 

قية، فالثورات األخيرة في العالم العربي كانت انتفاضة من المثير لالهتمام تسليط هذا التقرير الضوء على قضيتين من أهم القضايا التي نواجهها في عالمنا العربي وهما: القيادة والقيم األخال"

) ورئيس مجلس األجندة العالمية 2012-2011مصداقيتها وفشلت في االستجابة لحاجيات شعوبها"، يضيف مصطفى كمال نابلي، محافظ البنك المركزي التونسي ( مباشرة في وجه قيادات فقدت

 حول الوطن العربي.

 ويتضمن التقرير كذلك مساهمات لكل من:

 أستراليا) حول مستقبل العولمة –(برلماني جنيف) وكيفين رود  –باسكال المي (مدير عام منظمة التجارة العالمية  -

مدرسة ستورن إلدارة األعمال، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية) وفون جون (عميد  –مايكل سبينس (حائز على جائزة نوبل، أستاذ اقتصاد وأعمال بمعهد وليام بيركلي  -

 شعبية) حول البحث عن النمو االقتصاديوأستاذ، مدرسة اإلدارة الحكومية، جامعة بيكين، جمهوربة الصين ال

ة أوراسيا، الواليات المتحدة األمريكية) خافيير سوالنا (رئيس مركز االقتصاد العالمي والقضايا الجيوسياسية، إيساد، إسبانيا، زميل بمؤسسة بروكينز) وأيان بريمير (رئيس مجموع -

 حول التذبذبات الجيوسياسية

االتصال والمضامين والتكنولوجيا، دي جي كونيكت، بلجيكا) ومارك ديفيس (مهندس مشارك، قسم خدمات االنترنت بشركة مايكروسوفت، روبيرت مادلين (مديرعام شبكات  -

 الواليات المتحدة األمريكية) حول النجاح في عالم مترابط إلى أبعد الحدود

 2015ر مجموعة المناخ، الصين الكبرى، جمهورية الصين الشعبية) حول برنامج التنمية لما بعد جون ماكارثر (زميل أول، مؤسسة األمم المتحدة، واشنطن) ووو تشانغهوا (مدي -

الواليات المتحدة األمريكية) حول إعادة تشان يوان يينغ (مدير وأستاذ، مركز دراسات اإلعالم والصحافة، جامعة هونغ كونغ) ومايكل جي. إليوت (رئيس مدير عام مجموعة وان،  -

 بناء القيم

يونغ كاي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام شركة التمويل الدولية، واشنطن، ومحمد الماضي، نائب رئيس -المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال إفريقيا كل من جينيترأس 

س مدير عام البنك الوطني الكويتي، الكويت، مينا العريبي، مساعد رئيس تحرير، جريدة الشرق ومدير عام الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) العربية السعودية، وإبراهيم دبدوب، رئي

 زوريخ للتأمين، سويسرا.األوسط، المملكة المتحدة، وسامر خوري، رئيس الهندسة والبناء، شركة المقاولين المتحدين، اليونان، ومارتن سن، رئيس مدير عام مجموعة 
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 مالحظة للمحررين

 http://wef.ch/mena13من المعلومات يرجى زيارة الموقع للمزيد 
 http://wef.ch/mena13pixلمشاهدة أفضل صور االجتماع السنوي يرجى زيارة الصفحة  

 http://wef.ch/live شاهد مقاطع فيديو حية للجلسات على 
 http://wef.ch/mena13insightsشاهد مقاطع فيديو تحت الطلب وآراء وتحاليل ألهم الجلسات على 

 
 http://wef.ch/facebookانضم ألصدقاء المنتدى على شبكة فايسبوك  

  ethttp://wef.ch/livetweو   http://wef.ch/twitterتابع المنتدى على تويتر على الصفحة  
 http://wef.ch/blogاقرأ مدونة المنتدى على 

 http://wef.ch/publicappsتطبيق المنتدى متوفر هنا 
 
 

 
 األكاديمي والبحث والسياسة واألعمال المجتمع رواد تشجيع عبر العالم أوضاع بتحسين ملتزمة مستقلة دولية منظمة العالمي االقتصادي المنتدى
 .والعالمية واإلقليمية الصناعية الخطط بلورة في المساهمة على
  )www.weforum.org(. المنتدى .قومية أو حزبية أو سياسية مصالح بأي يرتبط وال سويسرا، بجنيف، الرئيس مقره ويوجد  1971سنة ربحية غير كمؤسسة المنتدى إدراج تم

 

 هنااضغط  ،المزيد من البيانات الصحفية الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالميبإستالم  إذا كنت ال ترغب 
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