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  1023ام القادة العالميين الشباب لع نخبة المنتدى االقتصادي العالمي يعلن أسماء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1023العالميين الشباب لعام  ةدقاال نخبة أسماء اليوم أعلن المنتدى االقتصادي العالمي – 1023آذار/ مارس  21جنيف، سويسرا، 

 .تقديراً إلنجازاتهم المهنية والتزامهم نحو المجتمعوتم االعتراف بهؤالء األفراد 

 

وإدارة  االكاديمية، وإلى جميع مجاالت المجتمع )الفن والثقافة، بلداً  70إلى   قائداً   199وينتمي القادة العالميون الشباب البالغ عددهم

قائداً عالمياً شاباً من الشرق األوسط  21(. واختير وإقامة المشاريع االجتماعيةاألعمال، والمجتمع المدني، واإلعالم، والسياسة، 

 وشمال أفريقيا من بينهم:

 

 والمتخصص )البحرين(، نائب رئيس مجموعة البركة المصرفية، أكبر شبكة مصرفية إسالمية في العالم علي عدنان إبراهيم ،

 في النهج القائمة على السوق للتنمية االقتصادية

 إسرائيل(، مؤسِّسة المدرسة الثانوية العربية في اللد شيرين حافي( 

 نوبل للسالم)اليمن(، صحفية حائزة على جائزة  توكل كرمان 

 لت رائدة في مجال االستثمار المباشر ، وهي شركة خاصة شركة القلعةل ، الشريك المؤسس)مصر( هشام الخازندار حصَّ

 مليارات دوالر أمريكي 9.4واستثمرت أكثر من 

  ة متحف الفن اإلسالمي بالدوحة، الذي يحتوي على إحدى أكثر مجموعات التحف اإلسالمية )قطر(، مديرعائشة الخاطر

 في العالمموسوعية 

  المملكة العربية السعوديةالعام ، الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية ومديرها)المملكة العربية السعودية(ناظر طل ، 

  مؤسِّسة فنادق الندمارك، )األردن(ماري نزال 

  إلى الشباب في  "خواطر"، واعظ إسالمي ومضيف تلفزيوني يصل صدى برنامجه )المملكة العربية السعودية(أحمد الشقيري

 شتى أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 : ومن أبرز القادة العالمين الشباب على الصعيد العالمي

 

 المعروف أيضاً بـِ  ويليام جيمس آدمز("will.i.am")  غير مؤسسته ، المغني األمريكي وفنان التسجيل الذي ت"i.am.angel"  حياة

 وإتاحة الفرص من خالل التعليم واإللهام األشخاص

  خاصة ألخبار هيئة لة مراسِ ووعضو في مجلس إدارة مبادرة كلينتون العالمية ، )الواليات المتحدة األمريكية(تشيلسي كلينتون

  "NBC" اإلذاعة الوطنية

  المدير العام ونائب الممثل الرئيسي لمؤسسة ، )الصين(وينستون ما وينيان"China Investment Corporation "االستثمارية 

  جائزتي تحمل الجنسيتين الباكستانية والكندية فازت ب حفية ومخرجة أفالم وثائقية)باكستان(، ص  شارمين عبيد تشينوي

 األوسكار واإليمي

 م المنتدى  .نجازاتهم المهنية والتزامهم نحو المجتمعيراً إلبلداً تقد 70من القادة الشباب من  199االقتصادي العالمي  كرَّ

 في  00ينتمون إلى جميع مجاالت المجتمع، وتنتمي نسبة  من مكرمين 1023القادة العالميين الشباب لعام  تتألف نخبة

والمجتمع المدني واالكاديمية في المائة إلى مجاالت الفن والثقافة  00نسبة المائة منهم إلى قطاع إدارة األعمال و 

 .شمال أفريقياو الشرق األوسطقائداً منهم إلى  21والحكومة واإلعالم والمنظمات التي ال تستهدف الربح. وينتمي 

  مجتمع يتحلى بالتبصر ويسهر على العمل ملتزماً ويشتركون في إنشاء سوف ينضم هؤالء القادة العالميون الشباب

  . www.younggloballeaders.orgبتحسين وضع العالم. ويرد المزيد من المعلومات على موقع 
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  اإلحصائي الذي توصل إلى أن حظوظ باراك أوباما في الفوز باالنتخابات الرئاسية  )الواليات المتحدة األمريكية(،نيت سيلفر

والية من أصل الواليات  00في المائة وسحق البيانات االستطالعية ليتنبأ بالنتيجة في  40.4تصل نسبتها إلى  1021لعام 

 الخمسين 

  المدير العام لشركة )الهند(شيفندير موهان سينغ ،Fortis Healthcare إحدى أكبر المنظمات التي تعنى باالستشفاء وتقديم ،

 الرعاية الصحية في آسيا

 

من بين مجموعة ضمت عدة آالف من المرشحين، وترأست اللجنةَ جاللة  1023وقد انتقت لجنة اختيار القادةَ العالميين الشباب لعام 

ما أثبته الفرد من جدارة وفقاً لسجله السابق، وتجربته واستند االنتقاء إلى  الملكة رانيا العبد هللا من المملكة األردنية الهاشمية.

 ، والتزامه تجاه المجتمع.المحن علىالتغلب القيادية، وقدرته على 

 

العالميون أفراد مجتمع القادة العالميين الشباب االنضمام إلى هذا المجتمع بأنه تجربة من تجارب التغيير. وينضم إليه القادة ويصف 

، ولكنهم يصبحون جزءاً من مجتمع شامل أوسع نطاقاً يعمل على معالجة ةخبرتهم الخاص تالشباب كأفراد ناجحين في مجاال

 مجموعة من القضايا العالمية. 

 

باب جهداً فريداً : "ي مثل منتدى القادة العالميين الشوأفاد كالوس شواب، مؤسِّس المنتدى االقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي قائالً 

إلشراك جيل الشباب في إدارة الشؤون العالمية، والعمل سوياً واالندماج في مجتمع المنتدى األوسع نطاقاً. ويحظى القادة العالميون 

 الشباب بفرصة متميزة لتحسين وضع العالم".

 

مون عام  كرَّ شخصية  607وسع نطاقاً الذي يتألف حالياً من جزءاً من مجتمع منتدى القادة العالميين الشباب األ 1023وسيصبح الم 

حزيران/يونيه.  0إلى  1بميانمار من   ويجتمع القادة العالميون الشباب في مؤتمر قمة سنوي سينعقد هذا العام في يانغون بارزة.

وسوف يتضمن البرنامج عقد اجتماعات مع ممثلين عن حكومة ميانمار، ومجتمع األعمال والمجتمع المدني؛ وتجربة مباشرة في 

 للتدريب الشامل.العمل مع المنظمات والمجتمعات المحلية والتعلم منها؛ إلى جانب حلقات عمل ومبادرات 

 
 

 

 

 ررينمعلومات للمح

 /http://www.younggloballeaders.orgالمزيد من المعلومات بشأن منتدى القادة العالميين الشباب على العنوان: 

  http://www3.weforum.org/docs/YGL13/WEF_YGL13_Honourees.pdf - قائمة بأسماء القادة العالميين الشباب لعام
  /http://forumblog.orgالتقوا بالقادة العالميين الشباب الجدد 

 )LINK( النشيطين العالميين الشبابالقادة قائمة بأسماء 
 )LINK(قائمة بمبادرات القادة العالميين الشباب 

 http://www.youtube.com/yglvoicesزوروا قناتنا للقادة العالميين الشباب على موقع "يوتيوب" على العنوان: 

 oiceshttp://twitter.com/YGLvتابعونا على موقع "تويتر" على العنوان: 

 موقعنا االلكترونيقوموا بترشيح شخصية ما لتصبح بدورها من القادة العالميين الشباب، وذلك عبر 

 

 نبذة عن منتدى القادة العالميين الشباب
مجتمعاً فريداً يتعدد أصحاب المصلحة فيه، وهو يضم أكثر القادة الشباب تميزاً في  4002كالوس شواب عام يعتبر منتدى القادة العالميين الشباب الذي أسسه البروفيسور 

ياً صوب مستقبل أفضل. العالم ممن يخصصون حيزاً من وقتهم للتصدي على نحو مشترك إلى التحديات العالمية وممن هم ملتزمون بتكريس معارفهم وطاقتهم للعمل جماع

همة في من القادة الشباب البارزين من جميع أنحاء العالم تقديراً إلنجازاتهم المهنية والتزامهم نحو المجتمع ومقدرتهم على المسا 400و 000كل عام ما بين  ويكرم المنتدى

 رسم معالم مستقبل العالم.

 

قادة في الشراكات قصد رسم معالم لبرامج عمل على الصعيد العالمي  المنتدى االقتصادي العالمي هو منظمة دولية مستقلة تلتزم بتحسين وضع العالم عن طريق إشراك

كمؤسسة محايدة ال تهدف إلى الربح، وهو يتخذ من جنيف بسويسرا مقراً له؛ وهو اليرتبط بأية مصالح  0790واإلقليمي والصناعي. وقد أنِشئ المنتدى االقتصادي عام 

  سياسية أو حزبية أو قومية كانت.

www.weforum.org 

 

 
World Economic Forum, 91-93 route de la Capite, 1223 Cologny/Geneva, Switzerland 

Tel.: +41 (0)22 869 1212 - Fax: +41 (0)22 786 2744 - www.weforum.org 
 

 .هناإذا لم تكونوا تودون تلقي المزيد من النشرات الصحفية من المنتدى االقتصادي العالمي، ي رجى النقر 
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