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 الثورة الصناعية الرابعةشباب دون سن األربعين يقودون 
 

 ا  ومدني ا  ن تقنييبارعوال، ينمبتكرمن الشباب ال 121 المنتدى االقتصادي العالمي يختار

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من العلماء والقيادات الحكومية وقادة األعمال  121كشف المنتدى االقتصادي العالمي اليوم عن قائمة بأسماء  - 2016مارس  16جنيف، سويسرا، 

 العالم من حولهم.والمستقبليين والنشطاء االجتماعيين والفنانين ممن هم دون سن األربعين ويعملون على صياغة السياسات والمجتمعات 

 

 121هذه الشخصيات الـ تشكل و ،إلى دول االقتصادات الناشئة، بينما تنتمي غالبية القيادات 2016أكثر من نصف القيادات العالمية الشابة لعام  المرأةشكل ت  

 .ا  ومدني ا  على ضرورة أن يكون قادة المستقبل بارعين تقني هذه القيادات ؤكدت التمويل،في وقت يواجه فيه العالم مشكالت في و .نخبة هذا الجيل

 

 .http://wef.ch/ygl16عبر الرابط:  القائمة كاملة   تحميل يمكن

 

 ؤها على إطالق يعمل أعما ةمتنوعوهو شبكة عالمية ، (YGL) الشابةمنتدى القيادات العالمية  إلى نممامعلى اال 121 لبية القادة البالغ عددهماغ افققد وو

قمايا العديد من الإلى معالجة  التي تهدف نتج عن أعمال القيادات العالمية الشابة حتى اآلن العديد من المبادرات  وقد ،بالفائدة على المجتمعمبادرات تعود 

وسوء الخدمات الصحية والتعليمية المتاحة ، والوصول إلى عالم خاٍل من النفايات، وظروف العمل في المصانع في الدول الفقيرة، نقص المياه في العالممثل 

 .إصابات العمود الفقري، إضافة إلى ألطفال المدارس

 

 .من هنا ةباشال ةعالميال قياداتالفيها ت ة المبادرات البارزة التي شاركقائم تحميليمكن 

 

مجلة "فورتشن" بحسب شركة عالمية  500مصنفة ضمن أفمل  اتشركمدراء وتمم قائمة القيادات العالمية الشابة السابقة والحالية رؤساء حكومات 

لألعمال االجتماعية. وسيطلب من  ا  وروادصلين على جوائز نوبل وجوائز أوسكار، وسفراء للنوايا الحسنة تابعين لألمم المتحدة وأفرادا  حااألمريكية، 

 خالل السنوات الخمس القادمة إليجاد حلول لبعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم. ا  العمل مع ةديالجد الشابة يةالعالم القيادات

 

صياغة الطريقة التي تعمل بها كنولوجيا الت"تعيد وقال جون دوتون، مدير ورئيس مجتمع القيادات العالمية الشابة في المنتدى االقتصادي العالمي: 

إلى  الواعدة الموجودة اليوم باإلضافة االبتكاراتيشمل أكثر ، فإن هذا األمر الشابة العالمية للقياداتوبالنسبة  ،االقتصاديات العالمية وكيفية خلق فرص العمل

 لمية وتباطؤالتحديات التي تسببها االضطرابات في أسواق العمل، والتغيرات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية، وندرة الموارد، والصراعات العا

والعمل  ،ألنظمة التقليدية السائدةمجتمع يساعدهم على تجاوز اخلق من الحل وأن يساهموا في  ا  نريد أن يكون القادة الشباب هؤالء جزءفإننا وعليه اإلنتاجية. 

في منظمات المجتمع العامة  األعمالامتالك المهارات التي يمكن االستفادة منها إلنجاز و ،ر بين الثقافات المختلفةوجسبناء الو ،في مختلف القطاعات

 والخاصة والمدنية."

 

 
 :للقيادات العالمية الشابة 2016قائمة عام  األسماء التي تممهامن 

 

  رئيس شركة سام ألتمانالسيد ، Y Combinator حيث استثمرت في أسماء  ،أفمل الشركات الناشئة األكثر ربحية في العالم ىحدإالتي تعد

 .Stripeو  Zenefitsو  Dropboxو  Airbnbمعروفة مثل 

  رائدة في مجال تطوير األعماء منظمة منظمة "زراعة أعماء بال حدود" وهي ة، شاركت في تأسيس ناني، عالمة يوإليني أنطونيوادوالسيدة

 تجار غير المشروع بأعماء البشر.وقف اإل، وستخدامها في العمليات السريرية لزراعة األعماء، الا  يمخبر لمولدةا

  دون سن األربعين لالنضمام إلى مجتمع القيادات العالمية الشابة  القادةمن  121اختيارYoung Global Leaders YGL 
 .تدى االقتصادي العالمينفي الم 

  العظام البشرية التالفةبناء إعادة متخصصة ب شركةصاحبة : الثورة الصناعية الرابعةقيادات عالمية شابة جديدة في طليعة، 
ونشطاء  ،نوقادة األعمال المستقبليو ،تشكيل السياسات يعيدونووزراء  ،ة استخدام النفايات المشعةعادت إلقنياتوعالم يطور 

 في مجال حقوق اإلنسان.

 منقادة الو، السيداتشكل القيادات العالمية في المستقبل، والذي سيضم المزيد من  121عكس القيادات العالمية الشابة الـ ت 
 العام.القطاع والتكنولوجيا  من المبتكرين من قطاع المزيداالقتصادات الناشئة، و

 عبر الرابط  2016عام العالمية الشابة لقيادات ال المزيد من المعلومات عنالقيادات العالمية الشابة:  سمات تعرف على
 http://wef.ch/ygl16التالي:
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 مجال النفط والغاز الطبيعي في الشرق األوسط، المدير التنفيذي لشركة نفط الهالل التي تعد أقدم شركة خاصة تعمل في السيد ماجد جعفر، 

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة ومقرها

  مؤسس منظمة كريستوفر أتيغيكاالسيد ،Rides for Lives  بناء وحدات صحية متنقلة مزودة تعمل على وهي منظمة أوغندية غير ربحية

 ،أعمال من صغره د. يعد كريستوفر رائحتى اليوم شخص 500,000ألكثر من تها اخدم، تمكنت من تقديم بمختبر وصيدلية ويعمل فيها طبيب

عبر إنشاء خدمة  أسرتهعندما كان في السابعة من عمره وعمل على إعالة  (اإليدزبفيروس نقص المناعة البشرية )حيث فقد والديه المصابين 

 لجمع النفايات في الحي.

  س شركة أر، حيث تتنفيذي في إحدى شركات النفط رئيسالذي تقدم في وظيفته من عامل نظافة إلى ، أبايومي أوبوكونالسيد

Oando Downstream الشركات النيجيرية األهلية لبيع النفط بالتجزئة. ىلتي تعد كبرا 

  شركة ، شاركت في تأسيس ، مهندسة برمجيات من غانافريدة بدويالسيدةLogicielالتكنلوجيافي مجال  ا  ذوالنساء نفأكثر إحدى  فريدة . تعد 

 فريقيا.إلمالية في ا

  خاصة ال تهاسيدة أعمال ناجحة عملت على تأسيس شركووالرابطة اإلسالمية الباكستانية )نواز( ، عمو في جمعية البنجاب تاهينا بالسيدة

 باكستان.لقاصرات وتعزيز حقوق المرأة في مكافحة زواج افي مجال  هيناتنشط لألزياء في باكستان. 

  على بناء منتدى لمساعدة الفتيات الموهوبات ليصبحن قائدات عالميات. ا  مل حاليا، تعسفيرة في تاريخ بريطاني، أصغر جولي شابيلالسيدة 

  زميل مؤسسة هو الصحافة الدولية، و، شارك في تأسيس مركز الصحافة االستقصائية في باكستان، وحاصل على جائزة حرية عمر شيماالسيد

 ويورك تايمز.يصحيفة نبدانيل بيرل 

  وهي شركة فلسطينية لالستشارات تعمل في كندا  ،مركز الهندسة والتخطيط فيمنصب المدير التنفيذي  تشغل، مهندسة مدنية شيرين شلحالسيدة

 سيدات األعمال الفلسطيني. عمو في منتدىهي وواإلمارات العربية المتحدة والعراق وليبيا واألردن، 

  التايوانية الناشئة في الشركة  مؤسسفي مجال الذكاء االصطناعي وشريك  عالمي ، باحثهان يو-تشيهالسيدAppier تشمل ابتكاراته إيجاد .

لة.سيارات ذاتية القيادة وكلب آلي وأنظمة لل  روبوتات محوِّ

  مستشارة لدى كوفي عنانعملت والعديد من الحكومات  مثّلت، محامية متخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق اإلنسان. أمل كلونيالسيدة 

فيما يخص الشأن السوري، وتم تعيينها في لجان التحقيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ولجان التحقيق الخاصة  األمين العام السابق لألمم المتحدة

 عن شخصيات رفيعة المستوى في المحاكم الدولية.أمل دافع ت .تبحل النزاعا

  في تأسيس  ليزلي ، شاركتليزلي ديوانالسيدةTransatomic Power  ستخدام النفايات النووية تقنياتها على إعادة اوهي شركة ناشئة تعمل

 للحصول على الوقود.

 لحصول على االعتراف لالبالد  تسعى فيهفي الوقت الذي ، ية الصوماليةجالخارد ومستشارة حالية في وزارة محامية صومالية المول، نعمة علمي

 الدولي كدولة مستقلة.

  أحد قادة قطاع التعليم ، أستاذ االقتصاد في جامعة هارفرد. بدأ حياته المهنية عامال  في أحد مطاعم ماكدونالدز ليصبح روالند جي. فرايرالسيد

في جامعة هارفرد عندما بلغ الثالثين من عمره، ليكون  با  شغل منصالتعليم واألعراق وعدم المساواة في الواليات المتحدة.  تفي مجاال المحليين

تصميم سياسات أكثر فاعلية في إصالح  على . يركز روالند في أبحاثههذه الجامعةفي مناصب  شغلوان مم ا  سنأصغر األمريكيين األفارقة بذلك 

 عنف الشرطة. التعليم ومكافحة

  بتكار لمكافحة االستغالل الجنسي لألطفال.لال ا  مختبر كوتشر. وقد أطلق ، ممثل ومستثمر في التقنيات الناشئةأشتون كوتشرالسيد 

  المتحدة في  المملكةفي المملكة المتحدة. تشرف على أنشطة  جوجل ، رائدة أعمال وشريكة في مشاريعدوغان-أفيد الريزاديهالسيدةCode.org 

 لى تعلم تقنيات التشفير. ع السيداتبهدف تشجيع  2013لتي أ طلقت عام ا Hour of Codeو 

  مليارات  4، مستشارة بارزة في الشؤون االستثمارية لدى وزير الزراعة النيجيري، وهو القطاع الذي استقطب أكثر من أدا أوساكويالسيدة

 .2013 دوالر أمريكي من االرتباطات االستثمارية عام

  رائدة أعمال تونسية أنشأت شركة وفاء السعيديالسيدة ، Proclean إلدارة النفايات وترأس شركة CEED التي تساهم في تعزيز ريادة

 تونس. فياألعمال 

  تعملروغي سيوا ساميتي، وهي إحدى المؤسسات غير الربحية البارزة في الهند والتي امع مؤسسة ماهشيتال ، تعمل كراج-شيتال أمتيالسيدة 

 ذوي االحتياجات الخاصة. وخصوصا   شا  تهمياألشخاص سبل العيش ألكثر توفير على 

  في سنا  وهي المسلمة األولى والعمو األصغر  2013شغلت منصب وزيرة الثقافة حتى عام  ،، عمو في البرلمان النرويجيهادية طاجكالسيدة

 مجلس الوزراء النرويجي.

  أسست شركة نينا تاندونالسيدة ،Epibone  إعادة بناء الهياكل  بهدفالتي تعد الشركة األولى على مستوى العالم في مجال نمو العظام البشرية

 العظمية. 

  حقوق  تعزيزوهي منظمة غير حكومية وجهاز رقابي ألعمال الحكومة تهدف إلى ، "البوصلةمنظمة "مؤسسة ورئيسة ، يحياويال أميرةالسيدة

 .في تونس يا  من خالل القادة المدنيين المنتخبين ديمقراط ةالرشيد ةكمواإلنسان والشفافية والح

  لعراقاورئيس البعثة إلى للصليب األحمرلية اللجنة الدونائب مدير العمليات في ، باتريك يوسفالسيد. 

 
الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا، جمهورية  :جاك مارئيس الوزراء البريطاني،  :ديفيد كاميرونن في القيادات العالمية الشابة: يسابقالن يمرشحالومن 

، جوجل شريك مؤسس ورئيس المكتب التنفيذي، :بايجالري  ،رئيس المكتب التنفيذي، ياهو، الواليات المتحدة األمريكية :ماريسا ماير ،الصين الشعبية

جا أشيش  ،رئيس الوزراء اإليطالي :ماتيو رينزي ،رئيس المكتب التنفيذي، خطوط تام الجوية، البرازيل :كالوديا ِسنِدر راميِرز ،الواليات المتحدة األمريكية

-STSم الرحلة قاطرائد فماء ومتخصص مهام في : ناوكو يامازاكي ،مؤسس مجموعة مارا ومديرها التنفيذي، اإلمارات العربية المتحدة :تاكر

131 Discoveryجمهورية الصين الشعبية.، ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوسفيرة النوايا الحسنة ممثلة :زهو تشون ،، اليابان 

 
 المحررين:مالحظات للسادة 

 .http://wef.ch/ygl16زيارة الرابط التالي: ، يرجى  2016لعام  الشابة العالمية القياداتمزيد من المعلومات حول قائمة الللحصول على 

 .جدول األعمال: ةمدونالجديدة، والتعّرف إليهم، تفملوا بزيارة  الشابة العالمية القياداتعلى المزيد من المعلومات عن للحصول 

 . الكتيبوتصفح  موقعنا اإللكترونيزيارة الرجاء ، الشابة العالمية القياداتالمعلومات حول  مزيد منالللحصول على 

 http://twitter.com/YGLvoices :تويتر لىتابعونا ع

 http://www.facebook.com/YoungGlobalLeadersفيسبوك : لىتابعونا ع

 موقعنا اإللكترونيالعالمية الشابة عبر  القياداتبإمكانكم ترشيح أحد 
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 الشابة العالمية القياداتنبذة عن منتدى 
ة من نوعها، تمم أصحاب المصلحة فريدشبكة ، 2004عام  ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالميالذي أسسه البروفيسور كالوس شواب الشابة العالمية القياداتعد منتدى ي  

وتوجههم نحو العمل، فإنهم يلتزمون بتكريس أوقاتهم  المبادرة. وكون هؤالء القادة الشباب يتسمون بالشجاعة والجرأة وروح المتميزة ابةالش القياداتشخصية من  900 المتعددين من أكثر من

والتزامهم نحو المجتمع ومقدرتهم على  إلنجازاتهم المهنية را  من كل أنحاء العالم تقدي المتميزة ابةالش القياداتمن  200ومواهبهم للعمل من أجل إيجاد عالم أفمل. ويكرم المنتدى كل عام حوالي 
 مستقبل العالم. تشكيلالمساهمة في 

 
 نبذة عن المنتدى االقتصادي العالمي

 .والخاص بالتعاون بين القطاعين العام معنيةدولية هو مؤسسة وبتحسين الوضع العالمي، المنتدى االقتصادي العالمي،  يلتزم

 
  (.www.wefourm.org. )ومتخصصةأعمال عالمية وإقليمية  برامجاألعمال والسياسة وغيرهم من قادة المجتمع في وضع  رواديشارك المنتدى مع أهم 
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