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 عاما   24انجازات عالمية بارزة على مدى 
 التنفيذي لمنتدى االقتصادالرئيس المؤسس و  كالوس شوابتحية تقدير للبروفيسور 

 ببلوغه الخامسة والسبعين العالمي
 
 

في نهاية األسبوع الجاري ببلوغ البروفيسور  العالمي منتدى االقتصاديحتفل : 8102مارس  82جينيف، سويسرا، 
سن الخامسة والسبعين، ما يسلط الضوء على مسيرة مهنية طويلة المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى  كالوس شواب

من اإلنجازات العالمية البارزة على رأسها تأسيس  ا  عاما  حقق خاللها البروفيسور شواب عدد 24ومستمرة على مدى 
عى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل منظمة دولية مستقلة تس ليكون 1791منتدى االقتصاد العالمي في عام 

قطاعات األعمال، والسياسة، والقطاع األكاديمي، والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات 
 المستويات العالمية. مختلف على للقطاعات الصناعية

 
من  ا  السويسرية عدد مدينة جينيفالقتصاد العالمي في تلقى المكتب الرئيسي لمنتدى اوفي إطار االحتفال بهذه المناسبة 

من أهم القيادات العالمية في مجاالت السياسة واألعمال، ومنظمات  مجموعة خاللها أعرب البرقيات والرسائل التي
نجاح عن خالص األماني للبروفيسور كالوس بالمزيد من ال ،المجتمع المدني وقطاع الثقافة والفنون وغيرها من القطاعات

 نجاحات التي تحققت على مدى مسيرته المهنية المزدهرة.والتوفيق، مشيدين باإلنجازات وال
 

وقال يلي مارور، رئيس االتحاد السويسري في كلمته التي هنأ فيها البروفيسور شواب على انجازاته الشخصية على 
المبهرة لمنتدى االقتصاد العالمي، رجل مبدع صعيد دعم التطّور االجتماعي واالقتصادي عالميا : " يقف خلف النجاحات 

بقي دوما  متواضعا  ومجدا  في عمله، وتحلى دوما  بصفات القناعة والشفافية ليواصل مسيرته في تعزيز القيم الراسخة في 
 مجتمعنا".

 
ب قائال : "مازال وأشاد كوفي عنان، رئيس لجنة تقّدم أفريقيا، واألمين العام السابق لألمم المتحدة بالبروفيسور شوا

البروفيسور كالوس شواب يتحلى بنفس الحيوية والرؤية العميقة التي ميزته منذ أن التقيته للمرة األولى. واليوم تحّول 
من فعالية رائدة تجمع ألمع العقول والشخصيات العالمية، لحركة عالمية واسعة ذات  1791المنتدى الذي أسسه في عام 
وأتطلع بمزيد من ساليب تفكير وتفاعل الحكومات وقطاعات األعمال والمنظمات العالمية. تأثير ايجابي كبير على أ

 التفاؤل والحماس إلنجازات هذه الشخصية الملهمة على مدى السنوات القادمة".
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العالم الواقع مقره في العاصمة الباكستانية إسالم أباد والذي أسسه البروفيسور  ُصّناعوقال كنان درو، عضو منتدى 
العالم الذي أسسه البروفيسور شواب، قناعة وثقة ونظرة ُصّناع : " لقد منحتني عضويتي في منتدى 4111شواب في عام 

شكرا  للبروفيسور شواب لمنحنا هذه ممكن التحقيق. إنه ألمر ممّيز أن نكون جزء  من هذا المنتدى،  ءعميقة بأن كل شي
 المنصة لنعمل على إحداث التغيير الذي نسعى لتحقيقه".

 
الفعاليات في منتدى االقتصاد العالمي، والموظف صاحب أطول سنوات العمل  ،ومن جانبه قال دينيس بيرنت، مدير أول

بجانب شخصية مميزة مثل البروفيسور كالوس عاما  بعد البروفيسور شواب: " إن العمل  53المتواصلة في المنتدى طيلة 
مع البروفيسور شواب كل يوم  ونعملطيلة السنوات الماضية هو شرف أعتز به ومسيرة ملهمة بجميع المستويات.  شواب

واصلة العمل معه على مدى ماكتشاف العالم كمحيط مليء بالتحديات والفرص الواعدة. وأنا أتطلع شخصيا  لعلى إعادة 
 دة قادمة".سنوات عدي

 
، لتصبح منظمة 1791العالمي كمنظمة غير ربحية في عام  االقتصاد منتدىوكان البروفيسور كالوس شواب قد أسس 

العالمية، ومواجهة  للقضاياعالمية متعددة األطراف تتولى دعم وتنفيذ المئات من المبادرات الهادفة إليجاد أفضل الحلول 
طالق عدد من المؤسسات  الرائدة م المنتدى منذ تأسيسه بتنظيم عدد من المشاريعالتحديات اإلقليمية والصناعية. وقا وا 

الصندوق العالمي لمكافحة و العالمية مثل الميثاق العالمي لألمم المتحدة، والتحالف العالمي للقاحات والتطعيم "غافي"، 
 والسل والمالريا. اإليدز

 
، كما عمل 1771في عام  مؤسسة شواب للمقاولة االجتماعيةوقام البروفيسور شواب وبالشراكة مع زوجته هيلدا بتأسيس 

. وتولى طيلة مسيرته المهنية عدد من ُصّناع العالم، ومنتدى 4112في عام  يادات العالمية الشابةمنتدى القعلى تأسيس 
خرية دكتوراه ف 15المواقع األكاديمية وقطاعات األعمال واألمم المتحدة، كما تم منحه  المناصب الوظيفية في عدد من

حصل على وسام االستحقاق الوطني األلماني برتبة  1773من عدد من أبرز الجامعات المرموقة حول العالم، وفي عام 
حصل على لقب فارس سانت مايكل وسانت جورج من جاللة الملكة اليزابيث الثانية.  4112وفي عام  الصليب، قائد

وله عدد من  األعظم األلماني من نوط االستحقاق.حصل البروفيسور شواب على وسام الصليب  4114وفي عام 
 المؤلفات آخرها كتاب "أوروبا إشراقة جديدة".

 
يخطط لالحتفال بعيد مولده بهدوء إلى جانب عائلته خالل عطلة نهاية األسبوع، كما يذكر أن البروفيسور كالوس شواب 

 .4141عن رغبته في مواصلة العطاء وقيادة منتدى االقتصاد العالمي حتى الذكرى الخمسين لتأسيسه في عام  أعرب
 

 -انتهى  -
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 مالحظات للسادة المحررين:
 

  :اإلطار الزمني إلنجازات البروفيسور شواب في منتدى االقتصاد العالمي، يرجى زيارةعلى  لالطالع
http://www3.weforum.org/tools/timeline/  

 //:europe-emergence-forum.org/rehttp://www.we http  يرجى زيارة:لتحميل آخر مؤلفات البروفيسور شواب، 
 //:www.weforum.org http: للمزيد من المعلومات حول منتدى االقتصاد العالمي، يرجى زيارة

 /http://wef.ch، يرجى زيارة: لالطالع على عدد من الصور المختلفة

 .المنتدى" متابعة جميع أخبار WEF#استعمال الرمز " وعبرلمستخدمي موقع تويتر، يمكن 
 http://wef.ch/blogمدونة المنتدى: يمكن قراءة

 http://wef.ch/facebook: ارة، يرجى زيعلى فيسبوك المنتدىلالنضمام إلى صفحة 

 http://wef.ch/youtube: ، يرجى زيارةاليوتيوبعلى  المنتدىلالنضمام إلى صفحة 

 http://wef.ch/gplus: ، يرجى زيارة في "جوجل بلس" المنتدىلالنضمام إلى صفحة 

 http://wef.ch/iPhone: ويمكن لمستخدمي أجهزة "آي فون" متابعتنا عبر

 

 

 نبذة عن منتدى االقتصاد العالمي:
العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات األعمال، والسياسة، والقطاع األكاديمي، يعد منتدى االقتصاد العالمي منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع 

، ويقع مقره 1791والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير ربحية في عام 
 ي مصالح سياسية أو يوالي حزب أو قومية محددة.الرئيس في مدينة جينيف السويسرية. وال يرتبط المنتدى بأ

 www.weforum.orgللمزيد من المعلومات حول منتدى االقتصاد العالمي، الرجاء زيارة: 
 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع الفريق اإلعالمي للمؤتمر:
 المنتدى االقتصادي العالميعالمي، اإل المدير، يريم الحبيب

 11 31 531 79 41+، الهاتف المتحرك:  Rim.Elhabibi@weforum.org: يالبريد اإللكترون
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