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شباب دون سن األربعين يقودون الثورة الصناعية الرابعة
المنتدى االقتصادي العالمي يختار  121من الشباب المبتكرين ،والبارعين تقنيا ومدنيا






اختيار  121من القادة دون سن األربعين لالنضمام إلى مجتمع القيادات العالمية الشابة Young Global Leaders YGL
في المنتدى االقتصادي العالمي.
قيادات عالمية شابة جديدة في طليعة الثورة الصناعية الرابعة :صاحبة شركة متخصصة بإعادة بناء العظام البشرية التالفة،
وعالم يطور تقنيات إلعادة استخدام النفايات المشعة ،ووزراء يعيدون تشكيل السياسات ،وقادة األعمال المستقبليون ،ونشطاء
في مجال حقوق اإلنسان.
تعكس القيادات العالمية الشابة الـ  121شكل القيادات العالمية في المستقبل ،والذي سيضم المزيد من السيدات ،والقادة من
االقتصادات الناشئة ،والمزيد من المبتكرين من قطاع التكنولوجيا والقطاع العام.
تعرف على سمات القيادات العالمية الشابة :المزيد من المعلومات عن القيادات العالمية الشابة لعام  2016عبر الرابط
التاليhttp://wef.ch/ygl16:

جنيف ،سويسرا 16 ،مارس  - 2016كشف المنتدى االقتصادي العالمي اليوم عن قائمة بأسماء  121من العلماء والقيادات الحكومية وقادة األعمال
المستقبليين والنشطاء االجتماعيين والفنانين ممن هم دون سن األربعين ويعملون على صياغة السياسات والمجتمعات والعالم من حولهم.

تشكل المرأة أكثر من نصف القيادات العالمية الشابة لعام  ،2016بينما تنتمي غالبية القيادات إلى دول االقتصادات الناشئة ،وتشكل هذه الشخصيات الـ 121
نخبة هذا الجيل .وفي وقت يواجه فيه العالم مشكالت في التمويل ،تؤكد هذه القيادات على ضرورة أن يكون قادة المستقبل بارعين تقنيا ومدنيا.
يمكن تحميل القائمة كاملة عبر الرابط.http://wef.ch/ygl16 :
وقد وافق غالبية القادة البالغ عددهم  121على االنممام إلى منتدى القيادات العالمية الشابة ( ،)YGLوهو شبكة عالمية متنوعة يعمل أعماؤها على إطالق
مبادرات تعود بالفائدة على المجتمع ،وقد نتج عن أعمال القيادات العالمية الشابة حتى اآلن العديد من المبادرات التي تهدف إلى معالجة العديد من القمايا
مثل نقص المياه في العالم ،وظروف العمل في المصانع في الدول الفقيرة ،والوصول إلى عالم خا ٍل من النفايات ،وسوء الخدمات الصحية والتعليمية المتاحة
ألطفال المدارس ،إضافة إلى إصابات العمود الفقري.
يمكن تحميل قائمة المبادرات البارزة التي شاركت فيها القيادات العالمية الشابة من هنا.
تمم قائمة القيادات العالمية الشابة السابقة والحالية رؤساء حكومات ومدراء شركات مصنفة ضمن أفمل  500شركة عالمية بحسب مجلة "فورتشن"
األمريكية ،وأفرادا حا صلين على جوائز نوبل وجوائز أوسكار ،وسفراء للنوايا الحسنة تابعين لألمم المتحدة وروادا لألعمال االجتماعية .وسيطلب من
القيادات العالمية الشابة الجديدة العمل معا خالل السنوات الخمس القادمة إليجاد حلول لبعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم.
وقال جون دوتون ،مدير ورئيس مجتمع القيادات العالمية الشابة في المنتدى االقتصادي العالمي" :تعيد التكنولوجيا صياغة الطريقة التي تعمل بها
االقتصاديات العالمية وكيفية خلق فرص العمل ،وبالنسبة للقيادات العالمية الشابة ،فإن هذا األمر يشمل أكثر االبتكارات الواعدة الموجودة اليوم باإلضافة إلى
التحديات التي تسببها االضطرابات في أسواق العمل ،والتغيرات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية ،وندرة الموارد ،والصراعات العالمية وتباطؤ
اإلنتاجية .وعليه فإننا نريد أن يكون القادة الشباب هؤالء جزءا من الحل وأن يساهموا في خلق مجتمع يساعدهم على تجاوز األنظمة التقليدية السائدة ،والعمل
في مختلف القطاعات ،وبناء الجسور بين الثقافات المختلفة ،وامتالك المهارات التي يمكن االستفادة منها إلنجاز األعمال في منظمات المجتمع العامة
والخاصة والمدنية".
من األسماء التي تممها قائمة عام  2016للقيادات العالمية الشابة:




السيد سام ألتمان ،رئيس شركة  Y Combinatorالتي تعد إحدى أفمل الشركات الناشئة األكثر ربحية في العالم ،حيث استثمرت في أسماء
معروفة مثل  Airbnbو  Dropboxو  Zenefitsو .Stripe
السيدة إليني أنطونيوادو ،عالمة يونانية ،شاركت في تأسيس منظمة "زراعة أعماء بال حدود" وهي منظمة رائدة في مجال تطوير األعماء
المولدة مخبريا ،الستخدامها في العمليات السريرية لزراعة األعماء ،ووقف اإلتجار غير المشروع بأعماء البشر.


























السيد ماجد جعفر ،المدير التنفيذي لشركة نفط الهالل التي تعد أقدم شركة خاصة تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي في الشرق األوسط،
ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة.
السيد كريستوفر أتيغيكا ،مؤسس منظمة  Rides for Livesوهي منظمة أوغندية غير ربحية تعمل على بناء وحدات صحية متنقلة مزودة
بمختبر وصيدلية ويعمل فيها طبيب ،تمكنت من تقديم خدماتها ألكثر من  500,000شخص حتى اليوم .يعد كريستوفر رائد أعمال من صغره،
حيث فقد والديه المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (اإليدز) عندما كان في السابعة من عمره وعمل على إعالة أسرته عبر إنشاء خدمة
لجمع النفايات في الحي.
السيد أبايومي أوبوكون ،الذي تقدم في وظيفته من عامل نظافة إلى رئيس تنفيذي في إحدى شركات النفط ،حيث ترأس شركة
 Oando Downstreamالتي تعد كبرى الشركات النيجيرية األهلية لبيع النفط بالتجزئة.
السيدة فريدة بدوي ،مهندسة برمجيات من غانا ،شاركت في تأسيس شركة  .Logicielتعد فريدة إحدى أكثر النساء نفوذا في مجال التكنلوجيا
المالية في إفريقيا.
السيدة هينا بات ،عمو في جمعية البنجاب والرابطة اإلسالمية الباكستانية (نواز) وسيدة أعمال ناجحة عملت على تأسيس شركتها الخاصة
لألزياء في باكستان .تنشط هينا في مجال مكافحة زواج القاصرات وتعزيز حقوق المرأة في باكستان.
السيدة جولي شابيل ،أصغر سفيرة في تاريخ بريطانيا ،تعمل حاليا على بناء منتدى لمساعدة الفتيات الموهوبات ليصبحن قائدات عالميات.
السيد عمر شيما ،شارك في تأسيس مركز الصحافة االستقصائية في باكستان ،وحاصل على جائزة حرية الصحافة الدولية ،وهو زميل مؤسسة
دانيل بيرل بصحيفة نيويورك تايمز.
السيدة شيرين شلح ،مهندسة مدنية تشغل منصب المدير التنفيذي في مركز الهندسة والتخطيط ،وهي شركة فلسطينية لالستشارات تعمل في كندا
واإلمارات العربية المتحدة والعراق وليبيا واألردن ،وهي عمو في منتدى سيدات األعمال الفلسطيني.
السيد تشيه-هان يو ،باحث عالمي في مجال الذكاء االصطناعي وشريك مؤسس في الشركة التايوانية الناشئة  .Appierتشمل ابتكاراته إيجاد
أنظمة للسيارات ذاتية القيادة وكلب آلي وروبوتات مح ِّولة.
السيدة أمل كلوني ،محامية متخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق اإلنسان .مثّلت العديد من الحكومات وعملت مستشارة لدى كوفي عنان
األمين العام السابق لألمم المتحدة فيما يخص الشأن السوري ،وتم تعيينها في لجان التحقيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ولجان التحقيق الخاصة
بحل النزاعات .تدافع أمل عن شخصيات رفيعة المستوى في المحاكم الدولية.
السيدة ليزلي ديوان ،شاركت ليزلي في تأسيس  Transatomic Powerوهي شركة ناشئة تعمل تقنياتها على إعادة استخدام النفايات النووية
للحصول على الوقود.
نعمة علمي ،محامية صومالية المولد ومستشارة حالية في وزارة الخارجية الصومالية ،في الوقت الذي تسعى فيه البالد للحصول على االعتراف
الدولي كدولة مستقلة.
السيد روالند جي .فراير ،أستاذ االقتصاد في جامعة هارفرد .بدأ حياته المهنية عامال في أحد مطاعم ماكدونالدز ليصبح أحد قادة قطاع التعليم
المحليين في مجاالت التعليم واألعراق وعدم المساواة في الواليات المتحدة .شغل منصبا في جامعة هارفرد عندما بلغ الثالثين من عمره ،ليكون
بذلك أصغر األمريكيين األفارقة سنا ممن شغلوا مناصب في هذه الجامعة .يركز روالند في أبحاثه على تصميم سياسات أكثر فاعلية في إصالح
التعليم ومكافحة عنف الشرطة.
السيد أشتون كوتشر ،ممثل ومستثمر في التقنيات الناشئة .وقد أطلق كوتشر مختبرا لالبتكار لمكافحة االستغالل الجنسي لألطفال.
السيدة أفيد الريزاديه-دوغان ،رائدة أعمال وشريكة في مشاريع جوجل في المملكة المتحدة .تشرف على أنشطة المملكة المتحدة في Code.org
و  Hour of Codeالتي أطلقت عام  2013بهدف تشجيع السيدات على تعلم تقنيات التشفير.
السيدة أدا أوساكوي  ،مستشارة بارزة في الشؤون االستثمارية لدى وزير الزراعة النيجيري ،وهو القطاع الذي استقطب أكثر من  4مليارات
دوالر أمريكي من االرتباطات االستثمارية عام .2013
السيدة وفاء السعيدي ،رائدة أعمال تونسية أنشأت شركة  Procleanإلدارة النفايات وترأس شركة  CEEDالتي تساهم في تعزيز ريادة
األعمال في تونس.
السيدة شيتال أمتي-كراج ،تعمل شيتال مع مؤسسة ماها روغي سيوا ساميتي ،وهي إحدى المؤسسات غير الربحية البارزة في الهند والتي تعمل
على توفير سبل العيش ألكثر األشخاص تهميشا وخصوصا ذوي االحتياجات الخاصة.
السيدة هادية طاجك ،عمو في البرلمان النرويجي ،شغلت منصب وزيرة الثقافة حتى عام  2013وهي المسلمة األولى والعمو األصغر سنا في
مجلس الوزراء النرويجي.
السيدة نينا تاندون ،أسست شركة  Epiboneالتي تعد الشركة األولى على مستوى العالم في مجال نمو العظام البشرية بهدف إعادة بناء الهياكل
العظمية.
السيدة أميرة اليحياوي ،مؤسسة ورئيسة منظمة "البوصلة" ،وهي منظمة غير حكومية وجهاز رقابي ألعمال الحكومة تهدف إلى تعزيز حقوق
اإلنسان والشفافية والحوكمة الرشيدة من خالل القادة المدنيين المنتخبين ديمقراطيا في تونس.
السيد باتريك يوسف ،نائب مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب األحمرورئيس البعثة إلى العراق.

ومن المرشحين السابقين في القيادات العالمية الشابة :ديفيد كاميرون :رئيس الوزراء البريطاني ،جاك ما :الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا ،جمهورية
الصين الشعبية ،ماريسا ماير :رئيس المكتب التنفيذي ،ياهو ،الواليات المتحدة األمريكية ،الري بايج :شريك مؤسس ورئيس المكتب التنفيذي ،جوجل،
سن ِدر رامي ِرز :رئيس المكتب التنفيذي ،خطوط تام الجوية ،البرازيل ،ماتيو رينزي :رئيس الوزراء اإليطالي ،أشيش جا
الواليات المتحدة األمريكية ،كالوديا ِ
تاكر :مؤسس مجموعة مارا ومديرها التنفيذي ،اإلمارات العربية المتحدة ،ناوكو يامازاكي :رائد فماء ومتخصص مهام في طاقم الرحلة STS-
 ،131 Discoveryاليابان ،زهو تشون :ممثلة وسفيرة النوايا الحسنة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،جمهورية الصين الشعبية.
مالحظات للسادة المحررين:
للحصول على المزيد من المعلومات حول قائمة القيادات العالمية الشابة لعام  ، 2016يرجى زيارة الرابط التالي.http://wef.ch/ygl16 :
للحصول على المزيد من المعلومات عن القيادات العالمية الشابة الجديدة ،والتعرّف إليهم ،تفملوا بزيارة مدونة :جدول األعمال.
للحصول على المزيد من المعلومات حول القيادات العالمية الشابة ،الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني وتصفح الكتيب.
تابعونا على تويترhttp://twitter.com/YGLvoices :
تابعونا على فيسبوك http://www.facebook.com/YoungGlobalLeaders:
بإمكانكم ترشيح أحد القيادات العالمية الشابة عبر موقعنا اإللكتروني

نبذة عن منتدى القيادات العالمية الشابة
يعد منتدى القيادات العالمية الشابة الذي أسسه البروفيسور كالوس شواب ،المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي عام  ،2004شبكة فريدة من نوعها ،تمم أصحاب المصلحة
المتعددين من أكثر من  900شخصية من القيادات الشابة المتميزة .وكون هؤالء القادة الشباب يتسمون بالشجاعة والجرأة وروح المبادرة وتوجههم نحو العمل ،فإنهم يلتزمون بتكريس أوقاتهم
ومواهبهم للعمل من أجل إيجاد عالم أفمل .ويكرم المنتدى كل عام حوالي  200من القيادات الشابة المتميزة من كل أنحاء العالم تقديرا إلنجازاتهم المهنية والتزامهم نحو المجتمع ومقدرتهم على
المساهمة في تشكيل مستقبل العالم.
نبذة عن المنتدى االقتصادي العالمي
يلتزم المنتدى االقتصادي العالمي ،بتحسين الوضع العالمي ،وهو مؤسسة دولية معنية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
يشارك المنتدى مع أهم رواد األعمال والسياسة وغيرهم من قادة المجتمع في وضع برامج أعمال عالمية وإقليمية ومتخصصة.)www.wefourm.org( .

