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 4102عام لال الدولي جدول األعم نتصدراتفجوة الدخل والبطالة 
 

 

البطالة الهيكلية، واتساع فجوات الدخل إلى أّن  4102ل األعمال العالمي جدو تقرير خلص  – 4102نوفمبر 01 ،سويسرا، جنيف
 المراتب العشرةتحتل  إلى الوضع المشحون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إضافة وانخفاض الثقة في السياسات االقتصادية

التي  ،مياالقتصادي العال لمنتدىالتابع لاألجندة العالمية  توقعات تقرير، وذلك بحسب 4102لى في سلم إهتمام قادة الدول لعام األو 
قاعس تلاو  الشرق األوسط وشمال أفريقيا، منطقة التوتر المجتمعي في  يشمل قلق واسعويرافق هذه االتجاهات االقتصادية  .اليومُأعلنت 

مدى تعقيد وتشابك التحديات التي تواجه القادة في العام يوضح ، ما يينالقياد ر المناخ وافتقار القيم فيتغي  شكلة في إيجاد حّل لم
 المقبل.

 
من شبكة خبراء مجالس األجندة العالمية التابعة للمنتدى االقتصادي  0011وتأتي هذه النتائج من دراسة مسحية خاصة شملت 

لشابة التابعة للمنتدى ومجتمعات ُصناع المستقبل. باإلضافة إلى توضيح االتجاهات الناشئة للعام المقبل، العالمي والقيادات العالمية ا
اع السياسات للوصول إلى حلول نتعمل الدراسة أيضا على توضيح نقاط الوصل ما بين هذه اإلتجهات وذلك بهدف مساعدة القادة وص

 فعالة.
 

 :4102شرا ألكثر أهمية لتقرير مجلس األجندة العالمية لعام وفقًا لهذه الدراسة فإن اإلتجاهات الع
 
 . التوتر المجتمعي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا : الحرب في سوريا ، وعدم االستقرار السياسي والبطالة في شمال أفريقيا 0
 ق العالم. إتساع فجوة الدخل : تشعب مشكالت الصحة والتعليم والتحرك االجتماعي ، في كافة مناط 4
 . البطالة الهيكلية : قضية عالمية تتطلب حل عالمي 3
 . تكثيف التهديدات اإلفتراضية ) على شبكة اإلنترنت ( : تهديد الجيوش اإللكترونية والجهات الحكومية شبكة اإلنترنت 2
البالغة الشدة ، إال أنه لم يتم التحرك  رغم من إمكانية إزدياد الظواهر المناخيةل. التقاعس في إيجاد حل لمشكلة تغير المناخ : با 0

 إليجاد حلول لمعالجة المشكلة
 . نقصان الثقة في السياسات االقتصادية : إن حجم التباطؤ العالمي ووتيرة االنتعاش تركا ندوبا عميقة ، وخاصة بين الشباب 6
 من المؤسسات. إنعدام القيم في القياديين : ما أدى إلى أزمة شرعية في الحكومات وغيرها  7
 . توسع الطبقة الوسطى في آسيا : زيادة األمل في تحقيق الرخاء ، ولكن في ظل تحديات بيئية ونقص في الموارد 8

  الثقة في السياسات  البطالة الهيكلية، واتساع فجوات الدخل وانخفاضخلص إلى أّن ي 4102جدول األعمال العالمي تقرير
 4102المراتب العشرة األولى في سلم إهتمام قادة الدول لعام تحتل االقتصادية 

 كبر أ ان منتعتبر خ ر المناتغي  في إيجاد حّل لمشكلة قاعس لتلإلضافة افي الشرق األوسط وشمال أفريقيا ب مشحونالوضع ال
 المخاوف

 تحديد محاولة فريدة من نوعها لين، يعتبر العالمي خبراءال من شبكة 0011من  كثرذي ُبني على دراسة مسحية ألقرير الالت
 4102آثار التحديات التي يواجهها العالم في عام 

 هذا الرابطزيارة الرجاء قليمي اإلتحليل التوجهات المستقبلية و األكثر أهمية لل اتجاهات العشرةالكامل عن تقرير تحميل الل   
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 . إزدياد أهمية المدن الكبرى : إن الشبكات االجتماعية األصلية هذه تستحوذ المزيد من األفراد ، إال أننا مع ذلك ال نعلم إال القليل 9
 نموها وتطورهاجدا عن كيفية 

والحجم  -. سرعة انتشار المعلومات المضللة على شبكة االنترنت : إن سرعة وسائل التواصل اإلجتماعي على شبكة اإلنترنت  01
 يجعل من الصعب على الناس أن تعرف صحة المعلومات -الكبير للبيانات 

 
االتجاهات الناشئة التي يعتقد ن التقرير يسلط الضوء أيضًا على فإ، 4102قادة الدول لعام في سلم إهتمام لتصنيف األوليات  باإلضافة
وفشل أو عدم كفاية  ،تشمل اآلثار المترتبة على استخراج الغاز الصخريالتي و ، المقبلةًا شهر اإلثناعشر تنمو في بأنها سالخبراء 

 .في تحسين عالمنا لعالماالمؤسسات الديمقراطية، وصعود شركات متعددة الجنسيات في األسواق الناشئة ، ودور 
 

مؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي: "إن تعقيد االتجاهات الشواب،  وفي تعليق له على هذا الموضوع قال كالوس
ذا ما و  .حة للتعاون على المستوى العالميح الحاجة الملوطبيعة تفاعلها يوض 4102في عام  التي ستشكل جدول األعمال العالمي ا 

 ."هذا النوع من التعاون العالمي، فعلينا المسارعة إلى أردنا تخفيف قسوة آثارها وتوجيه فوائدها اإليجابية
 

ليس عام التهاون. قد يكون  4102أما مارتينا جومير، مدير أول شبكة المنتدى االقتصادي العالمي لمجالس األجندة، فقالت: "إن عام 
عافي من التباطؤ االقتصادي العالمي، إال أن هذه الدراسة المسحية ُتظهر كمية وأهمية العمل المطلوب اإلقتصاد العالمي في طور الت

 للعودة إلى ُأسس مستدامة اقتصاديا وسياسيا وبيئيا."
 

مشروع هذا وُيشير التقرير إلى كيفة إختالف إدراك االتجاهات العالمية بإختالف المناطق والفئات العمرية، فضال عن بيانات من 
 المواقف العالمية لمركز بيو لألبحاث ، والتي تجري استطالعات رأي حول القضايا والمواقف واالتجاهات التي تعمل صياغة العالم.
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  صياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية.إشراك قادة الفكر للية مستقلة تهدف لتحسين األوضاع في العالم من خالل المنتدى االقتصادي العالمي هو منظمة دو

 
 سويسرا مقراً له، وهو منظمة غير ربحية وغير منحازة ألي جهة وال ترتبط بأي مصالح سياسية أو قومية أو حزبية في ويتخذ من جنيف  1791تأسس المنتدى عام 

).http://www.weforum.org( 
 

 

  في حال عدم الرغبة باستالم نشرات جديدة من المنتدى االقتصادي العالمي، يرجى الضغط هنا
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