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القادة العالميين الشباب لعام  من 022أكثر من  مكر  تدى االقتصادي العالمي ي  المن
0202 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الشباب العالميين القادة نخبة قائمة عن اليوم العالمي االقتصادي المنتدى أعلن :0202مارس  /آذار 00 سويسرا، جنيف،
سهاماتهم المهنية إلنجازاتهم تقديرا   االستثنائية شخصية من القيادات الشبابية 440 ، حيث تم اختيار4102 للعام في  المتميزة وا 

 . المجتمع
 
إلى خلفيات متنوعة ويحملون طيفا  واسعا  من الخبرات  الذين ضمتهم القائمة هذا العام، الشباب العالميين تنتمي نخبة القادةو 

 نالمختارو  القادة الشباب كما ينتمي نصف، مةللقائ تشكل النساء أكثر من نصف األعضاء الجددو العالم.  للمجتمعات حول
العام، بما في ذلك المجاالت األكاديمية والفنون والثقافة والمجتمع المدني والحكومة  لقطاعالخاص والنصف اآلخر  للقطاع

 واإلعالم والمنظمات غير الربحية. 
 

 دولة تقديرا  لقيادتهم وخدمتهم للمجتمع، أكثر من نصف الشخصيات  66من  يةالشباب من القيادات 440 تم تكريم
 شخصية من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  01المنضمة حديثُا للقائمة من النساء، وهناك 

  ينتمون إلى القطاع الخاص، والنصف اآلخر من القطاع العام.  4102للعام  الشبابالعالميين ة نخبة القادنصف 
  على العنوان:  اكتشفوا ماذا يعني أن تكونوا ضمن نخبة القادة العالميين الشباب

www.younggloballeaders.org 
  فيديو لنخبة القادة العالميين الشباب على العنوان شاهدواhttp://wef.ch/yglvideo14  أو قوموا بتحميل ملف

 . http://widgets.weforum.org/ygl-2014بالمعلومات 
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: "يضم مجتمع نخبة القادة المنتدى االقتصادي العالميفي مبادرة "األبطال الجدد"  ديفيد أيكمان، المدير اإلداري ورئيس قالو 
المجتمع هؤالء  جازات فوق العادة، ويساعدلجيل القادم الذين تحفل سجالتهم بإنمن اأبرز الشخصيات القيادية  الشباب العالميين

 في رحلتهم نحو الريادة".  والتمّيز المزيد من التطوير تحقيق القادة على
    

، ما من مختلف أنحاء العالم مع أقرانهمفرصة التفاعل  لكافة أعضائه الشباب العالميينمجتمع نخبة القادة  وأضاف: "يوفر
مجتمع  لقائمةاالنضمام وتحفيزا  للقادة الشباب لبذل المزيد، وتحقيق التمّيز وتجاوز المعاني التقليدية للقيادة. ويعد  تحديا  يشكل 

نجاحهم الشخصي إلى تفوق على المستوى  من تحويلنحو التغيير تمّكن هؤالء القادة  بة خبرةبمثا الشباب، نخبة القادة العالميين
 ومجاالت خبراتهم".  وقطاعاتهيجابي في بلدانهم اإلتأثير ، والالعالمي

من  01عضوا  من أوروبا، و 24عضوا  من منطقة شرق آسيا، و 24، 4102قادة العالميين الشباب لعام نخبة الوتضم قائمة 
من منطقة  80من جنوب آسيا، و 01من أمريكا الشمالية، و 82من الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و 90أمريكا الالتينية، و
 الصحراء الكبرى. 

 من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: الشباب القادة العالمييننخبة قائمة ومن أبرز األسماء التي ضمتها 

  وهي ،"42"توفور لهيئة المنطقة اإلعالمية أبوظبي التنفيذيلرئيس العربية المتحدة، ااإلمارات دولة ، الكعبي ةنور 
 وقطاعات االبتكار في المنطقة.تطوير اإلعالم المستدام المبادرة الحكومية التي تدعم 

 لتمكين النساء ومنحهن فرصة متساوية  ا  مخصص إلكترونيا  أنشأ موقعا   الذي المملكة العربية السعودية،، خالد الخضير
 عالمية. الجوائز ال عدد من حاز على، كما وظيفة ألف 00في مجاالت العمل، ويضم الموقع أكثر من 

 بالمملكة العربية السعودية، حيث عمل مع صناع  "اكنزيم"وهو مدير شريك في مؤسسة  اليمن،، غسان الكبسي
تسريع االستثمارات والنمو االقتصادي وريادة األعمال وتعزيز قدرات  تالسياسات وكبرى المنظمات في مجاال

 الشباب.
 جمهورية مصر العربية، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، رانيا المشاط.   
 في  دكتوراهصحفي في صحيفة "إيرانيان ريفيو أوف فورين أفيرز" وباحث  ،الجمهورية اإليرانية، محمد علي شعباني

 كلية الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن.
 أرامكو"، أكبر شركة تابعة لمجموعة "أرامكو للخدمات"المملكة العربية السعودية، رئيس شركة  ،نبيل العمودي" 

  السعودية في أمريكا الشمالية. 
 النابعة لـ "أجيليتي"، وهي شركة سريعة الطيران لخدمات  "ناشيونال"رئيس التنفيذي لشركة الكويت، ال، حسن الحوري

 مطارا  على مستوى العالم.  01النمو في األسواق الناشئة تمتلك عمليات في أكثر من 
 الطبية اللرؤية زيبرا لشركة تنفيذي ورئيس مؤسسإسرائيل، ، إيال غورا. 
 في مجال التعليم وتنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة في المجال االقتصادي اختصاصيةلبنان، ، ليلي حطيط، 

 ."بوز آند كومباني الشرق األوسط"وأول شريكة في مؤسسة 



 لإلعالم دبي حكومة لمكتب عامة مديرة المتحدة، العربية اإلمارات ،المري غانم منى. 
 تم تكريمه كواحد من أكثر الفنانين تأثيرا  في السعودية.، طبيب ممارس عاملمملكة العربية السعودية، ، اأحمد مطر 
 إلمارات لدى األمم المتحدةلدولة ادائمة اإلمارات العربية المتحدة، أول مندوبة  دولة، النا نسيبة. 
  التكتللعضوية المكتب السياسي لحزب  اتم انتخابه ةسياسي ةوزير المالية وناشط ةمستشار  تونس،، لزين خليفةاأم ،

 وهو حزب ليبرالي في تونس.
 في لبنان.  "دانكن دونتس"أطلقت عالمة ، لبنان، سيدة أعمال، كريستين صفير 
 فلسطين، رئيس بنك فلسطين الذي تحول على يديه إلى واحد من أسرع البنوك نموا  في المنطقة.، هاشم الشوا 
 للتعليم 1"ألفا"لتنفيذية  رئيسة السعودية، العربية المملكة ،سديكي أسماء. 
 محامية وسياسية وأول سيدة تشغل منصب عمدة مراكش.المغرب، ، فاطمة الزهراء المنصوري 
 كانون  4يوم  والتي اختطفت على جائزات عدة،  ، الحائزة  ، سوريا، مدافعة عن حقوق االنسان السوريةرزان زيتونة

 .من مكتب مركز توثيق االنتهاكات في سوريا في دمشق 4102عام  االول

 
: من خالل الموقع التالينخبة القادة العالميين الشباب ألعضاء يمكن تنزيل القائمة الكاملة 

http://widgets.weforum.org/ygl-2014 

مرشح قامت بتقييمهم مؤسسة  4111من بين قائمة شملت  4102العالميين الشباب للعام نخبة القادة قائمة تم اختيار أعضاء و 
 ، حيثالهاشمية األردنية المملكة من اهلل العبد رانيا برئاسة جاللة الملكة اختيارلجنة واختيارهم من ، د ستراغلز""هيدريك آن

 السابقه والتزامهم تجاه المجتمع. لسجالتهم وفقا   جدارة أثبتوه من ما انتقاء المرشحين إلى معايير معينة شملت استند

  مخرجة أفالم وثائقية ،تشينوي عبيد شارمين: منهم القادة العالميين الشبابقد ضمت نخبة من  العام الماضيوكانت قائمة 
المدير  ،أوريون أوساي أليلوالواليات المتحدة األمريكية، " من ياهو"الرئيس التنفيذي لشركة  ،مايرماريسا وباكستان، من 

الواليات المتحدة  " منجوجل"لشركة  يالتنفيذالمؤسس المشارك والرئيس  ،الري بيجونيجيريا، " من فيت"التنفيذي لمؤسسة 
من  ووزير التجارة والصناعة والسياحة السابق "كورنرستون"الرئيس التنفيذي لمجموعة  ،لويس غاليرمو بالتاواألمريكية، 
 إس تس إس" من – 020"ديسكوفري  رائدة فضاء واختصاصية مهام ضمن طاقم المركبة ،يامازاكيناسوكو وكولومبيا، 

 جمهورية الصين الشعبية.  من  الممثلة وسفيرة النوايا الحسنة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،زو شونو  اليابان،

 يجتمع من مختلف أنحاء العالم، حيثعضو نشط  411 يضم حاليا  أكثر من مجتمع نخبة القادة العالميين الشبابيذكر أن 
شهر سبتمبر  خاللبكين وتيانجين بالصين في  من المؤتمر هذا العاموُتعقد دورة سنوي،  قمة مؤتمر في الشباب العالميون القادة
 . القادم

، واالطالع على قصصهم وكلماتهم، الرجاء تحميل كتيب القادة العالميين مجتمع القادة العالميين الشبابلمعرفة المزيد حول 
 (brochure)الشباب من الرابط التالي: 
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 -انتهى  -

 

 معلومات للمحررين
  العنوان:  عبرمنتدى القادة العالميين الشباب  حولالمزيد من المعلومات يمكن االطالع على 

http://www.younggloballeaders.org ،  أوhttp://wef.ch/yglbrochure  
  2014 من خالل 4102قائمة بأسماء القادة العالميين الشباب لعام يمكن الحصول على-http://widgets.weforum.org/ygl 
 على المدونة بالقادة العالميين الشباب الجدد التقوا Forum:Blog 
 قائمة بأسماء القادة العالميين الشباب النشيطين (active YGLs) 
 قائمة بمبادرات القادة العالميين الشباب (YGL initiatives)  
 من القادة العالميين الشباب على العنوان  وااكتشفوا ماذا يعني أن تكونwww.younggloballeaders.orgزوروا قناتنا للقادة  ، أو

  http://wef.ch/yglvideo14على العنوان:  عالميين الشباب على موقع يوتيوب ال
  على العنوان:   تويترتابعونا على موقعhttp://twitter.com/YGLvoices 
  :تابعونا على موقع فيسبوك على العنوانhttps://www.facebook.com/YoungGlobalLeaders  
 ح ضمن القادة العالميين الشباب، عبر موقعنا االلكتروني: قوموا بترشيح شخصية محتملة لتصب

leaders-global-http://www.weforum.org/young 
 

 نبذة عن منتدى القادة العالميين الشباب
فيه،  المصلحة أصحاب يتعدد فريدا   مجتمعا  ، 4112الشباب الذي أسسه البروفيسور كالوس شواب عام  يعتبر منتدى القادة العالميين

فإنهم  ،يتسمون بالشجاعة والجرأة وروح الريادة القادة الشباب كون هؤالءو  من القادة الشباب االستثنائيين. شخصية 411يضم أكثر من و 
 جميع من البارزين الشباب القادة من 411 عام كل المنتدى ويكرم. أفضلمن أجل عالم  للعمل الوقت والموهبة بتكريس ملتزمةشخصيات 

 . العالم مستقبل رسم في المساهمة على قدرتهمو  المجتمع نحو والتزامهم المهنية إلنجازاتهم تقديرا   العالم أنحاء
 

 نبذة عن المنتدى االقتصادي العالمي:
دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات األعمال، والسياسة، يعد المنتدى االقتصادي العالمي منظمة 

والقطاع األكاديمي، والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير 
السويسرية. وال يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو يوالي حزب أو قومية  ، ويقع مقره الرئيس في مدينة جينيف0410ربحية في عام 

 محددة.
 www.weforum.org: للمزيد من المعلومات حول المنتدى االقتصادي العالمي، الرجاء زيارة

 
 

 ، الرجاء التواصل مع:اإلعالمية للمزيد من المعلومات
 العالمي المنتدى االقتصاديعالمي، اإل المدير، يالحبيبريم 
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