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المنتدى االقتصادي العالمي: ھكذا سیحّسن قادة الغد من حالة العالم 
الـمنتدى االقـتصادي الـعالـمي یـعلن اسـماء 112 مـن أكـثر الـقیادات الـعالـمیة الـشاّبـة الـواعـدة تـحت سـن الـ •

40 لـلعام 2021، لـیشاركـوا فـي أنشـطة تـتنوع مـا بـین الـدعـوة إلـى الـرعـایـة الـصحیة الـعامـة إلـى حـمالت 
الشمول في البحوث الطبیة 

یـنضم الشـباب الـمختارون إلـى مجـموعـة مـن الـحائـزیـن عـلى جـوائـز نـوبـل، وجـوائـز بـولـیتزر، وعـدد مـن •
رؤساء الدول والرؤساء التنفیذیین الملتزمین برسم مستقبل شامل ومستدام 

تعّرف أكثر على القیادات المختارة لالنضمام إلى القیادات العالمیة الشابة عبر ھذا الرابط •

جـنیف، سـویسـرا، 10 مـارس 2021 – یـنضم الـیوم عـدد مـن الـباحـثین ورجـال األعـمال الـمبتكریـن والـناشـطین والـقادة 
السـیاسـیین الـواعـدیـن مـن حـول الـعالـم مـمن تـتراوح أعـمارھـم بـین 30 و40 عـامـاً إلـى مـجتمع الـقیادات الـعالـمیة الـشابـة لـعام 

2021 التابع للمنتدى االقتصادي العالمي. 

ودعـى الـمنتدى االقـتصادي الـعالـمي نـخبة مـن الشـباب الـعرب لـالنـضمام إلـى دفـعة ھـذا الـعام مـن الـقیادات الـعالـمیة الـشابـة 
أمـثال دالل صـائـب عـریـقات، نـائـب الـرئـیس لـلعالقـات الـدولـیة، الـجامـعة الـعربـیة األمـریـكیة - فلسـطین، وفـواز فـاروقـي، كـبیر 
مسـتشاري وزیـر الـثقافـة الـسعودي، والـعنود بـنت حـمد آل ثـانـي، الـعضو الـمنتدب، ھـیئة مـركـز قـطر لـلمال، وغـیرھـم 
لـیشاركـوا مـع نـخبة الشـباب الـعالـمیین ضـمن مـنھج ومـسؤولـیات الـمجتمع الـذي مـن شـأنـھ أن یـحفزھـم عـلى الـتفكیر خـارج 

نطاق خبراتھم ویمكنھم من إحداث تأثیر أقوى كقادة. 

تـأسـس مـنتدى الـقیادات الـعالـمیة الـشابـة عـام 2005 مـن قـبل كـالوس شـواب، الـمؤسـس والـرئـیس الـتنفیذي لـلمنتدى 
االقـتصادي الـعالـمي، وذلـك بھـدف خـلق عـالـم یتحـمل فـیھ الـقادة مـسؤولـیة جـعل المسـتقبل مسـتدامـاً، ویـواجـھون التحـدیـات الـتي 

ال تنفك تزداد تعقیداً وترابطاً.  
یـضم مـجتمع الـقیادات الـعالـمیة الـشابـة الـیوم 1400 عـضو وخـریـج مـن أكـثر مـن 120 دولـة، ومـن أبـرز أعـضاء وخـریـجي 
الـمجتمع: رئـیسة وزراء نـیوزلـندا جـاسـیندا أردیـرن ورئـیسة وزراء فـنلندا سـانـا مـاریـن، ورئـیس كـوسـتاریـكا كـارلـوس 

ألفارادو كیسادا، والممثل یاو تشین، والمحامیة أمل كلوني، والمخرج وانوري كاھیو، والعبة كرة القدم میغان رابینو. 

ینشـط مـجتمع الـقیادات الـعالـمیة الـشابـة فـي عـدد مـن الـمجاالت األكـثر إثـارة ودیـنامـیكیة الـیوم، وتـنضوي مـھمتھم عـلى 
إحـداث تـأثـیر طـویـل األمـد. فـي الـعام الـماضـي، عـمل أعـضاء الـمجتمع عـلى أكـثر مـن 30 مـبادرة مـتعلقة بـفیروس كـوفـید 
ـ19 وتـوابـعھ، بـما فـي ذلـك تـوسـیع اسـتخدام خـدمـات الـصحة الـرقـمیة الـعامـة الـمجانـیة، وإطـالق تحـدیـات الـبیانـات لـبناء نـظام 
بـیئي یـمكن أن یـساعـد فـي مـعالـجة الـوبـاء، وإنـشاء مـالجـئ لـلعنایـة الـمركـزة الـمتنقلة، وفـتح مـنصات دعـم الـصحة النفسـیة 

والعمل على تطویر لقاح للفیروس. 

تـشكل الـنساء نـصف الـقیادات الـعالـمیة الـشابـة لـعام 2021، و یـمّثلون 56 دولـة. وسـیشارك األعـضاء فـي بـرنـامـج مـدتـھ 
خـمس سـنوات، یـقدم دورات تـعلیمیة تـنفیذیـة ورحـالت اسـتكشافـیة وفـرصـاً لـلتعاون واخـتبار األفـكار بـین شـبكة مـوثـوقـة مـن 

األقران. 

و قـالـت مـاریـا لـیفین، رئـیسة مـنتدى الـقیادات الـعالـمیة الـشابـة: "یـضم األعـضاء الـذیـن وقـع االخـتیار عـلیھم لـالنـضمام إلـى 
مـجتمع الـقیادات الـعالـمیة الـشابـة لـعام 2021 قـادة مـفكریـن ومـقدامـین سـیعملون مـعاً عـلى تـشكیل حـقبة أكـثر اسـتدامـة 

وشمولیة لفترة ما بعد الوباء." 
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أمـا نـیكول شـواب، عـضو مجـلس إدارة مـنتدى الـقیادات الـعالـمیة الـشابـة فـقالـت: "یـسعدنـا الـترحـیب بـاألعـضاء الـمختاریـن لـعام 
2021، یـأتـي انـضمام ھـؤالء األعـضاء فـي وقـت نـحتاج فـیھ إلـى تـنمیة الـقیادة الـمسؤولـة أكـثر مـن أي وقـت مـضى، وذلـك 

لتوجیھنا خالل التحدیات المتعددة التي یواجھھا العالم". 

من أھم القیادات العالمیة الشابة المختارة لھذا العام:  
أدریانا أورتیز، رئیس المعھد الوطني للحرف الیدویة، باراغواي •
ألبرتو دي بیالوندي، عضو الكونغرس، البیرو •
أمیلي دي مونتشالین، وزیر الدولة للشؤون األوروبیة، وزارة أوروبا والشؤون الخارجیة، فرنسا •
أندرو براج، عضو مجلس الشیوخ عن والیة نیو ساوث ویلز، برلمان الكومنولث، أسترالیا •
غارلین جیلكریست الثاني، نائب الحاكم، والیة میشیغان، الوالیات المتحدة األمریكیة •
لیا ویرمیلین، وزیرة البیئة، الدنمارك •
ملیكة بخاري، السكرتیرة البرلمانیة للقانون والعدل، وزارة القانون والعدل، الباكستان •
مارتن جوزمان، وزیر االقتصاد، األرجنتین •
رونالد الموال، وزیر العدل واإلصالحیات، جنوب إفریقیا •
تینداي أشیوم، المقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة للعنصریة، مكتب المفوض السامي لحقوق •

اإلنسان، الوالیات المتحدة األمریكیة 
فیرا دافیس دي سوزا، وزیرة المالیة، أنغوال •
فیرجینیوس سینكیفیسیوس، مفوض البیئة والمحیطات ومصاید األسماك، المفوضیة األوروبیة، •

بلجیكا 

من القیادات العالمیة الشابة العربیة المختارة لھذا العام:  

فواز فاروقي، كبیر مستشاري وزیر الثقافة السعودي، المملكة العربیة السعودیة •
العنود بنت حمد آل ثاني، العضو المنتدب، ھیئة مركز قطر للمال، قطر •
دالل صائب عریقات، نائب الرئیس للعالقات الدولیة، الجامعة العربیة األمریكیة - فلسطین، األراضي •

الفلسطینیة 
دانا الجفالي، مدیر تطویر األعمال، خالد الجفالي للطاقة والمرافق، المملكة العربیة السعودیة  •
محمد الھاشمي، الرئیس اإلقلیمي، المملكة العربیة السعودیة، لمجموعة ماجد الفطیم للتجزئة •
كلودیا فیرغیرو ماسي، الرئیس التنفیذي، سیمنز عمان، سلطنة ُعمان •
إسراء البطي، شریك، إرنست آند یونغ، المملكة العربیة السعودیة •
فوزي الخلیفي، فنان ومؤسس استودیو السید، تونس •
سناء الحلو، مدیر وحدة األعمال اإلفریقیة، مزارز المغرب، المغرب •
إلھام القاسم، الرئیس التنفیذي لشركة Digital14، اإلمارات العربیة المتحدة •

مالحظات للمحررین 
للحصول على مزید من المعلومات حول قائمة القادة العالمیین الشباب لھذا العام الرجاء زیارة ھذا الرابط  

شاھد وحّمل صور المنتدى عبر ھذا الرابط 
اقرأ أجندة المنتدى باللغة الفرنسیة | اإلسبانیة | الماندرین | الیابانیة 

تعّرف إلى منصة االستخبارات االستراتیجیة وخرائط التحّول 
تابع على المنتدى على تویتر عبر @wef  وعبر @davos وعلى إنستجرام | لینكد إن | تیك توك | ویبو | البودكاست  

انضم إلى متابعي المنتدى على فیسبوك 
شاھد مقاطع الفیدیو الخاصة بالمنتدى  

تعرف على المزید عن أثر المنتدى  
اشترك للحصول على األخبار الصحفیة  والبث الصوتي/ البودكاست الخاص بالمنتدى 
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إلغاء االشتراك في النشرات اإلخباریة للمنتدى االقتصادي العالمي 
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