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 االضطرابات االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، واتساع فجوة الدخل والبطالة تهيمن على األجندة العالمية

 
والمشاكل االقتصادية   ،وشمال أفريقيا لمواجهة االضطرابات االجتماعية في منطقة الشرق األوسطحلّت الضرورة الطارئة  -2014يونيو  12جنيف، سويسرا، 

لتوترات التي تشهدها منطقة طويلة األمد مثل فجوات الدخل اآلخذة في االتساع والبطالة الهيكلية، إضافة إلى المخاوف المتنامية حيال جودة السياسات االقتصادية وا
، وذلك وفقاً لتقرير "رؤية األجندة العالمية" الذي يعتزم "المنتدى 2014ل إفريقيا، ضمن قائمة أبرز عشرة توجهات أمام زعماء العالم في عام الشرق األوسط وشما

 االقتصادي العالمي" إطالق النسخة العربية منه غداً في "مؤتمر تونس لالستثمار". 
 

خبير من "شبكة مجالس األجندة العالمية" و"منتدى القادة العالميين الشباب" وجمعية "صّناع  1500ثر من وتأتي نتائج التقرير بناء على استطالع رأي شمل أك
روابط التي تجمع بين هذه العالم"، التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي. وعالوة على توضيح التوجهات الصاعدة للعام الجاري، يهدف االستطالع أيضاً إلى تخطيط ال

 عياً إلى مساعدة القادة وصناع السياسات على وضع خطوات فعالة لالستجابة.التوجهات، س
 

وتتضمن هذه تداعيات  ويسلط التقرير الضوء أيضاً على التوجهات الصاعدة التي يعتقد الخبراء أنها ستشهد أهمية متنامية خالل األشهر المقبلة والعام الجاري.
سسات الديموقراطية، وصعود الشركات الدولية متعددة الجنسيات في األسواق الناشئة، وجميعها ستؤثر على العالم استخراج غاز الشيل، وفشل أو عدم كفاءة المؤ

 العربي في المستقبل القريب.
 

ام فعالياته خالل يومي ومن المقرر طرح النسخة العربية من التقرير خالل ندوة حوار ينظمها "المنتدى االقتصادي العالمي" في "مؤتمر تونس لالستثمار" الذي ستق
الم العربي" التابع للمنتدى، ومدى ارتباطها يونيو في تونس. وستناقش الندوة أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير وعمل "مجلس األجندة العالمية حول الع 13و 12

 بالوضع الراهن في تونس، وسيتولى إدارتها ميروسالف دوسيك، مدير منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في "المنتدى االقتصادي العالمي". 
 

 مالحظات للمحررين: 
  http://wef.ch/outlookar14": 2014لقراءة النسخة العربية من تقرير "رؤية األجندة العالمية لعام 

  world-arab-council-agenda-http://www.weforum.org/content/global-2012-2014 جندة العالمية حول العالم العربلمتابعة مجلس األ
  http://www.tunisiainvestmentforum.tn/En/home_46_19 لقراءة المزيد عن منتدى تونس لالستثمار:

 http://wef.ch/gacلمعرفة المزيد عن شبكة مجالس األجندة العالمية: 
 http://wef.ch/facebook: "فيس بوك"لالنضمام إلى صفحة المنتدى على 

 http://wef.ch/livetweet و http://wef.ch/twitter: "تويتر"لمتابعة المنتدى على 
 http://wef.ch/blog :مدونة المنتدىلقراءة 

 orumacademy.weforum.org/http://f أكاديمية المنتدى:لمعرفة المزيد عن 
 http://wef.ch/events :المقبلةلالطالع على فعاليات المنتدى 

 http://wef.ch/news من المنتدى: األخبار الصحفيةللحصول على 
 

 
مع واألعمال والسياسة والبحث األكاديمي على المساهمة في بلورة يعد المنتدى االقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة تعمل في إطار التزامها تجاه تحسين أوضاع العالم، وذلك من خالل تشجيع رواد المجت

 الخطط الصناعية واإلقليمية والعالمية. 
 

 )www.weforum.org(من مدينة جنيف في سويسرا مقراً له، وال يرتبط بأي مصالح سياسية أو حزبية أو قومية.  1971ويتخذ المنتدى الذي تم تأسيسه كمنظمة غير ربحية في عام 

 
 النقر هناي العالمي، يرجى في حال عدم رغبتكم بتلقي األخبار الصحفية من المنتدى االقتصاد

 .2014يونيو  13"منتدى تونس لالستثمار" بتاريخ في  2014إطالق النسخة العربية من تقرير رؤية األجندة العالمية لعام  •

خبير عالمي، ويمثل خطوة فريدة نحو تخطيط عواقب التحديات  1500إلى استطالع رأي شمل أكثر من  2014يستند تقرير رؤية األجندة العالمية لعام  •

 ، ويتوفر اليوم باللغة العربية.2014التي يواجهها العالم في عام 

رابات االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. والبطالة الهيكلية واتساع فجوات الدخل ضمن أبرز عشرة أولويات التقرير يرصد االضط •

 .2014لزعماء العالم في 

 الرابطبر يمكن تنزيل ملف التقرير الكامل الذي يصنف أبرز عشرة توجهات، ويتضمن تحليالً للتوجهات المستقبلية واإلقليمية باللغة العربية ع •
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