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 حول التقرير :
حيث يضم مجموعة تحاليل تقييمية نوعية ألهم المواضيع  –نرى التقرير كوثيقة إحاطة موجهة لقادة اليوم نحن  -

استطالعات أنجزت عبر شبكة جواب على  1500مستنبطة من ، باإلضافة إلى بيانات 2013العالمية للعام 
 مجالس األجندة العالمية.

 عدد من أبرز رواد الفكرالمزاعم المرتبطة بالسنة الحالية من منظور  2013يناقش تقرير األجندة العالمية للعام  -
أنجزت عبر مجموع عبر العالم ويكمل األفكار التي يطرحونها بكم هائل من البيانات المستنبطة من استطالعات 

وما بعده. وتم توزيع  2013األجندة من الخبراء للخروج بتقييم أكثر شموال لما يجب توقعه خالل العام  شبكة
التقرير حول ست محاور، بينما يمنح القراء فرصة متابعة نقاش بين خبيرين (تم تسجيله خالل قمة األجندة 

 ).2012العالمية التي عقدت في دبي خالل شهر نوفمبر 
ي تعود باستمرار واكثر من أي موضوع آخر هناك الحاجة لقيادة واضحة تتسم بالدينامية في ومن المواضيع الت -

 عالم سريع التغير.
o إلحاحا عالميا من واضيع منقطة بيانات: جاء فراغ القيادة العالمي في المرتبة الرابعة ضمن أكثر ال

  . 2012خالل استطالع أنجز في شهر نوفمبر 
مهندس مساعد، قسم خدمات االنترنت  ،مارك ديفس  -م في عالم لم يعد موجودا"."قادة اليوم تلقوا تكوينه -

 بمايكروسوفت

 نقاط بارزة من الشرق األوسط وإفريقيا

 فوارق في الدخل، عطالة، تكنولوجيا وحكامة عالميةيركز الفصل األول على آثار العولمة:  -
o  من مخاوف من مستويات  –تظل الهوة التي مافتئت تتسع بين األغنياء والفقراء من أكبر الهموم

التي تهدد التماسك االجتماعي إلى العطالة العالية في العالم العربي (ضمن ساكنة تتسم بالشباب) 
 اليوم. الذي تسببه األعداد الهائلة من األشخاص الذين يعيشون على أقل من دوالرين فياإلحباط 

o  من أعضاء شبكة مجالس األجندة العالمية أن يكون وقع العولمة إيجابيا 93نقطة بيانات: يتوقع %
. لم يعبر أي من أعضاء شبكة مجالس األجندة العالمية من منطقة الشرق األوسط وشمال 2013خالل 

 إفريقيا عن اعتقاده بأن العولمة سوف يكون لها وقع سلبي.
o  كل البلدان من القضاء على الفقر الشديد دون دوالر واحد في اليوم فالزال هناك اقتباس: "إذا تمكنت

ء بمؤسسة جون ماك آرثر، كبير زمال - ملياران من سكان األرض يعيشون على أقل من دوالرين في اليوم".
 األمم المتحدة.

 
بلية المحتملة عبر تحليل األوضاع يسلط الفصل الثالث الضوء على العالقات اإلقليمية المتغيرة والتهديدات المستق -

 الجيوسياسية األكثر خطورة في العالم.
o  تركز اآلليات الحالية لحل النزاعات والوقاية منها على الدول، بينما تطورت طبيعة النزاعات

العصرية نفسها. وينتج عن هذا التوتر دبلوماسية غير مالئمة. وقد تم إبراز آخر التحوالت السياسية 
 لشرق األوسط وشمال إفريقيا من أجل اهتمام خاص. في منطقة ا

o  من أعضاء شبكة مجالس األجندة العالمية من منطقة الشرق األوسط 53نقطة بيانات: يتوقع %
 . 2013استقرارا سياسيا أقل في منطقتهم خالل 

o  العالمي اقتباس: "قد يكون وقع عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط أقل حدة آنيا على المستوى
 باسكال المي، مدير عام منظمة التجارة العالمية. – لكن احتمال تسببه في صدمات يبقى أعلى".

o  :تظل الحرب األهلية في سوريا مصدر إزعاج هائل على المستوى اإلنساني واألمني "اقتباس
ليفة والسياسي. فالحرب التدور فقط داخل حدود البلد ودعم األطراف المتنازعة يأتي من جهات ح

خافيير سوالنا، رئيس مركز الدراسات االقتصادية والجيوسياسية التابع لمدرسة إيساد  -. "قريبة وبعيدة
 إلدارة األعمال وزميل بفورين بوليسي، معهد بروكينز.

 
  



 
 

: حقائق إقليمية (منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا)2013تقرير األجندة العالمية للعام   
 

 
 
 

 


