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فنعىلنطبقةننأعمالننواد نر ننبي  ن نالشبابنوعلماء:نتعرَّ  2022نللعامنالقادةنالعالميي  
 

كشُف المنتدى االقتصادي العالمي اليوم عن أسماء   • ي أنشطٍة تمتد من   ونسنة من العمر، يشارك  40شاب دون    قائد عالميي   109ألمِع    ي 
ف 

اء و  ي مجال الطاقة الخض 
 . الصحة إىل حقوق المهاجرين وإصالح التعليم اإلنصاف ف 

   إىل   أعضاؤه  وصل  الذي    منتدى القادة العالميي   الشبابوقد انضموا إىل   •
 
   أن

 
لة   منهم  أصبح م  ن  ومدراء تنفيذيو دول،    لجوائز نوبل، وقادة  ح 

نلبعضي  ي العالم، و   500أغن    م 
كة ف   . جائزة غرامي ب نفائزو شر

 اكتش   •
 
 ( الُج YGLالقادة العالميي   الشباب ) ف طبقة

ُ
 . www.wef.ch/ygl22د عىل د

 

ي المنتدى االقتصادي العالمي    2020انضمت  اليوم إىل طبقة  القادة العالميي   الشباب للعام    – نن2022نيسان/أبريلنننن20سويرسا،نننن–جنيفنن
ف 

 م  
ٌ
ِ ن كوكبة   بحاثة    أكث 

 
  م  العال

 
ِ و   ،اندفاعا

  ُرواد  األعمال  فيهأكث 
 
ِ و  ، ابتكارا

  ناشطيه  أكث 
 
ِ و  ،نشاطا

ه  السياسيي    أكث   . سنة 40و  30  سن ألمعية بي   قادت 

 
ي  
س  منتدى القادة العالميي   الشباب ف 

 المنتدى االقتصادي العالمي ورئيُس   كالوس شواب، مؤسُس   2005أس 
ُ
   ه

ُ
ٍم يكون

 
   التنفيذي، إليجاد عال

ُ
  القادة

ع،    مسؤولي   عنفيه   ٍم مستداٍم جام 
 
 فيه  عال

 
هون ايدة  يواج   

ابط.    تحدياٍت مث  ّري    ج م    1400من    اليوم أكث   يضُم المنتدى  التعقيد  والث  ن  عضو وخ 
 م  
. م    120ن  أكث 

 
 كارلوسنألفارادونكيسادا، ورئيس كوستاريكا  سانانمارانورئيسة وزراء فنلندا    جاسيندانأردرنيسة وزراء نيوزيلندا  ن أبرزهم رئبلدا

ي  ورائدا األعمال نالنيجث  ندفلوواالقتصادية   فيكتورنأوتشنوالناشط السلمي  يانمازومدارنسنغالنرنالهندية و  إينولوانأبويج    . إستر

 
 ي  

 
 نش
ُ
 ال ط

ُ
ي أ   قادة

 وديناميكيةالعالميون الشباب ف 
ً
ِ الميادين إثارة

زون عىل  كث 
ّ
 قد و .  األثر ويرك

 
 ق

ُ
م  القادة

َّ
   د

 
ي الشباب  العالميون

ي العام الماض 
تعهداٍت  ف 

ي   21جريئة بإعادة تشجث   
ي    الُمزالة   أشجاُرها   مليون هكتار من األراض 

كات الهند، واجتمعوا  والمتدهورة ف  النظيف   إلقامة أول حركة شر  للهواء 
 
ُ
 وأطلقوا    ،صحية حول العالم   سكانيةٍ   مجتمعاٍت   يجاد  إ  إىل   تهدف

 
ي ال  جندر بمليار دوالر   صندوق

ء    عالم ودعم  لدعم المساواة بي   الجنسي   ف 
وُّ ب 
 
  ت

 قيادية.   مناصب  النساء 

 
ي  
ساوي بي   الجنسي      2022القادة العالميي   الشباب للعام    طبقة  ف 

 
نو ت .    42  ممثلون م 

 
 بلدا

ُ
ك ي برنامِج   األعضاء  يشث 

 ثالث    قياديّ   تطويري   ف 
ُ
ه
ُ
مدت

 
ُ
 سنوات سيساعده

 
. يقد ي القيادة التنفيذية وبعثاٍت وفر    مُ م عىل بلوغ المستوى التاىلي من التأثث 

نامج دوراٍت دراسية ف   للتعاونالثر
 
واختبار األفكار    صا

 مع شبكٍة موثوقة من النظراء. 

 
 
ُ
رئيسة  ، ليفي   ماريا     قالت 

 
"أثبت الشباب:  العالميي    القادة     منتدى 

ُ
به    القادة  

ف  
 
استثنائيتي      ُم المحت  

ً
ورؤية  

ً
براعة ميادين  اليوم  ي 

مف  المختلفة.    ه 
ُعُهُم اليوم، عىل اختالف  القطاعات و و  جم  ي ي 

لونالمناطق والقضايا الن 
 
امٌ ُيمث ٍم أكث     ، الث  

 
 بالدفع نحو عال

 
 واستدامة." استيعابا

 
 
ُ
بطبقة القادة    المنتدى االقتصادي العالمي أن يرحب    ُسُ : "ي  اللجنة اإلدارية للمنتدى العالمي للقادة العالميي   الشباب   وقالت نيكول شواب، عضوة

 ِ
م بتحسي  

ه  ام   الث  
 
   ضِع و   العالميي   الشباب لهذا العام. وإن

 
ذو أهميٍة  اليوم     م  العال

 
ي وقٍت   ةحاسمل

   ف 
ُ
  من أيِ   أكثر    إىل التعاون  فيه  أصبحت الحاجة

 ".  وقٍت مض 

 
 

فنعىلنن نالشبابنللعامنتعرَّ   2022طبقةنالقادةنالعالميي  

 
/الخزاناتنالفكريةنمنن  الوسطناألكاديم 

 االستثمار، الجامعة األمريكية بالقاهرة، الواليات المتحدة األمريكية  مديرةأمل عنان،  •

ياكوبولو، زميلة سياسة أوىل، معهد غرانثام لألبحاث، كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، المملكة المتحدة  •  دانا كث 

 جيمس كومي منساه، محاض  أول، جامعة غانا، غانا  •

، أستاذ، معهد  • ياء البالزما، أكاديمية العلوم الصينية، جمهورية الصي   الشعبية جان جي   تشي    فث  

ي للمنافسة الرقمية، ألمانيا  • ، مؤسس ومدير المركز األوروبر  فيليب ميسث 

( - واي • ي النغ )بيىلي ي مختثر إن جر
ي ، أستاذ مساعد ف   ، كلية الصيدلة، الجامعة الصينية بهونغ كونغ، الصي   إن جر

ي أوتشياي، أستاذ مساعد  •
 ، جامعة تسوكوبا، اليابان يواتشر

 
 الفننوالثقافةنوالرياضةننمننأوساط

 دانييل فيلدمان، مؤسس ومعماري ورشة إعمار المناطق الصناعية، كولومبيا •

ن  
ننإصدارنصحف   للمنتدىناالقتصادينالعالم 
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ة األرض، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) يإ • تغال UNCCDنا مودجا، سفث   (، الثر

، هيئة الرياضة الهندية، الهند • ي
 ماناسي جوسر

، مؤسسة ومديرةسمية  •  ، جنوب أفريقياكاونث  سبيس   فاىلي

ي الفلسطينية •
ان، األراض  ي جثر

ي وعازف وصانع أعواد، فرقة الثالب 
ان، مؤلف موسيف   وسام جثر

 
 األعمالنمننوسطن

، الرئيس والمدير التنفيذي، مجموعة م   •  الحة، قطرعبد الرحمن عيش المناعي

بالمدير الأندرسون تانوتو،  •
 
 ( الخاصة المحدودة، سنغافورةRGEمجموعة رويال غولدن إيغل ) ، منتد

، اإلمارات العربية المتحدة  مديرةلور ماالزا، -آن • ي
ق األوسط، باين إند كومباب  ي السر

 التنوع والمساواة واإلدماج ف 

 بيشينغ هان، المؤسس والمدير التنفيذي، برينكو، الواليات المتحدة األمريكية  •

يز • ، شر -كارلو بث  ي، المكسيك  يكأريشي  بيكر ماكث  

بة و مديرة الكارولي   بالنش إشائيل،  •
 
يكةال المنتد اليا ، بوسطن كونس  سر  لتينغ غروب، أسث 

 مة، سويسا كريسث  كيوس، المدير التنفيذي، كانيكا هولدينغ المساه   •

ي الي صن،   •
يك مديرةكريسن  ن غلوبال، جمهورية الصي    ةسالمؤس   ةالتسويق والسر  الشعبية، ياتس 

ه، المديرة   •
 
بةكلث  كورميه تيلك

 
سالمنتد د، الصي   العظم، هاين  ي ه 

 ، الصي   م.إ.خ هونغ كونغ  آسيا باسيفيك،  ، كاونن 

ب، بورد غروب، جمهورية الصي   الشعبية •
 
ن، المدير المنتد  دانيل جان شيانم 

ي غروب   •
ي المجموعة، إيكوين 

 هولدينغز العامة المحدودة، كينيادومينيك وادونغو، مدير المخاطر التشغيلية ف 

 غو باور ليمتد، المملكة المتحدة 2التنفيذية، إتش  ةإيناس أبو حامد، المدير  •

يال لوجيستياالستثماريةوالعالقات  المؤسسيةشؤون العيشة مانسينغ، نائبة الرئيس التنفيذي،  •  كس ليمتد، جنوب أفريقيا، إمثر

ي جوشكن، عضوة •
ي هولدينغ، تركيا مجلس اإلدارة ومنسقة التحوُ  إشاء إكزا تشيباسر

ي المجموعة، إكزا تشيباسر
 ل الرقمي ف 

وز ستوديوز إنك، الواليات المتحدة األمريكية  •  أوجي   تشانغ، المدير التنفيذي والمؤسس، بث 

اتيجية  مديرةإيفا أوتينو،  •  أفريقيا، ستاندارد تشارترد بنك كينيا ليمتد، كينيا. ب االسث 

 شان إنفستمانت، العربية السعودية المدير التنفيذي، بق فارس بقشان،  •

 فريديريك هوفمان، عضو مجلس اإلدارة، مافا فونداسيون بوور ال ناتور، سويسا  •

•  
 
 بة / رئيسة العالقات االستثمارية، دوتشه بنك، المملكة المتحدة إيونا باترينيش، المديرة المنتد

( أورباش • ز، المديرة المن-جينيفر )جي    رودريغ 
 
يل لينش، الواليات المتحدة األمريكية –بة تد تس، مث  اتيجيك غروث مارك 

 إم إل دبليو إم سث 

اتيجية واالستدامة، تايسون  فوودز إنك، الواليات المتحدة األمريكية مدير جون آر. تايسون، نائب الرئيس التنفيذي،  •  االسث 

 ، بالك روك إنك، الواليات المتحدة األمريكيةنائبة المدير الماىلي جود عبد المجيد،  •

ي سي بنك كندا، كندا •  كيم هولوود، مدير االستدامة المؤسسية، إتش إ سنر

ي   •
ىلي ندلوفو، المدير التنفيذي، أفريكان ريسك كاباسين 

 ليمتد، جنوب أفريقيا   ”ARC“لث  

 مارغو إدلمان، المديرة العامة، دانييل جيه. إدلمان، إنك، الواليات المتحدة األمريكية •

ازيل  • كة أغروسمارت العامة، الثر  ماريانا فاسكونسيلوس، المديرة التنفيذية، شر

د كث  نورث أمريكا، فيليبس، الواليات المتحدة األمريكيةمارك ستوفلز،  • كت 
ّ
ب، كون

 
 المدير المنتد

 تون، الواليات المتحدة األمريكيةكسلم البيانات، بال ع  لالعالمي   المدير ماثيو كاتز،  •

ي ل  العالمي  المدير مايانك سنغهال،  •  ارات العربية المتحدة (، اإلم ADGغروث فاند )الستثمار الخاص ورأس المال االستثماري، أبو ظنر

انو، المديرة التنفيذية، سينامون إيه آي، اليابان  •  ميكو هث 

 مماكي جانتجيس، مدير االبتكار، تلكوم إس إيه إس أو سي ليمتد، جنوب أفريقيا  •

ي  دائمة باحثةكيثلي   سادلر،  •
الك ف  الواليات المتحدة  (،  NIHإيرل ستادمان ورئيسة قسم الهندسة المناعية،  معاهد الصحة الوطنية )م 

 األمريكية

 محمد الغنيم، المدير التنفيذي للمجموعة، مجموعة حمد سليمان الغنيم، الكويت  •

 ، تن إكس، الكويت ةنور بودي، المديرة التنفيذي •

سة والمديرة التنفيذية،  • يكة مؤس   بيت أواسيس، اإلمارات العربية المتحدة ُعال دودين، شر

ي( هولوويل، مدير   • ز، الواليات المتحدة األمريكيةأورنزو )بث   االستثمار الخاص واالستثمار المستدام، سي إف آي بارتث 

، المؤس   • ، جمهورية الصي   الشعبيةبينغ شي   ي
 س والمدير التنفيذي، شويدي كمباب 

•  
 
 بة والمديرة التنفيذية، إيدلويس ميوتشوال فاند، الهندراديكا غوبتا، المديرة المنتد

 س، إريتش مالك، المؤس   •
ّ
 كووركينغ، الهند   8وفن

فيسيس ليمتد، المملكة المتحدة بسارة راوسون، مديرة إدارة األعمال  • ق األوسط وأفريقيا، سويس ري سث   إقليم أوروبا والسر

•  
ُ
لزاد غروب، أفغانستانس/ لزاد، المدير التنفيذي/المؤس  شارام غ

ُ
 المستثمر، غ

ز، سويسا سيوان )سوان( لو، المديرة، زيوري    خ غلوبال  •  فنتسر

ناشيونال )  مديرةصوفيا هامبلي   وانغ،  • ال كاربونيشن إنث  اليا MCiالتشغيل، ميث   (، أسث 

زا، الجزائر  • ة جيوسياسية، تث   ثريا جرمون، رائدة أعمال، ومؤلفة، وخبث 

ي إس أيه الند، إندونيسيا  • ب، بر
 
 ستيف سورياديناتا، المدير المنتد

، المدير التنفيذي، ر  •   زيليانتيسهيل سمث 
ّ
 (، الهند BharatPeوفيشي   الخاصة المحدودة )إن

 والبحوث، باي بال، إنك، الواليات المتحدة األمريكية  العامة عثمان أحمد، مدير السياسة العالمية •



ي إس سي )  • ناشيونال بنك بر
لف إنث 

 
اتيجية، غ ي المجموعة، ومديرة االسث 

 حدة (، المملكة المت GIBفينيسيا ب ل، مديرة االستدامة ف 

 فيني •
 
وك

ُ
 ر كوزميتيكس، الهند تا سينغ، المديرة التنفيذية، ش

ز العامة المحدودة، تايالند • كة إندوراما فنتسر  ياشوفاردان لوهيا، المدير التنفيذي ومدير االستدامة، شر

يا يوه كيونغ هان • ن، مالث   يش  ي إل باور جينث 
 ، المدير التنفيذي، واي ب 

ن، المؤسس والمدير  •  التنفيذي، اليت إنتيليجنس، جمهورية الصي   الشعبيةشي   يج 

ي سونيك المحدودة، هولندا  •  يوسف يوسف، المدير التنفيذي، إل جر

، اليابان  • ي
ي إند كمباب  يك، ماكث    يويتو يامادا، شر

تينمنت، جمهورية الصي   الشعبيةجو شا، المؤس   •  س والمدير التنفيذي، إيه إش إيه إنث 

، جنوب أفريقيازوريل نايكر، المدير  • ب، البيع والتوزي    ع، أفريقيا، مارش إند ماكلينان كمبانث  
 
 المنتد

 
نمنن  

 المجتمعنالمدن 

 (، مفوض أممي رفيع ومناض ألهداف التنمية المستدامة، مؤسسة بيل وميلندا غيتس، كندا PACعالء مرابط، المدير، هيلث ) •

 الشعبية. بوجو جانغ، األمي   العام، مؤسسة جينكغو، جمهورية الصي    •

، الفيليبي    •  
سة والمديرة التنفيذية، تيتش فور فيليبيث  يكة مؤس   كالريسا ديلغادو، شر

ي للتنمية النسوية، غانا  •
 فرانسواز مودوث، المديرة التنفيذية، الصندوق األفريف 

سة • دمية، المملكة المتحدة فريشتا كريم، المديرة المؤس   ، منظمة شارمز الثقافية والخ 

 إلمان، مديرة التشغيل، مركز السالم وحقوق اإلنسان، الصومالإلواد  •

ازيل  • ي آر، الثر ، المديرة التنفيذية، رينوفا بر  إيرينا التشوفسكي

سة والمديرة الطبية، مؤسسة  • يكة مؤس   الصحية العالمية، الواليات المتحدة األمريكية   Musoجيسيكا بيكرمان، شر

سة والمديرة التن • ، المؤس  ي
ستيس ليغ، الواليات المتحدة األمريكيةجوي بيوالموين   فيذية، ألغوريثميك ج 

ازيل  • ازيلية، الثر  لوانا غينو، المديرة التنفيذية، معهد الهويات الثر

 مات داليو، المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة، إندليس أو إس، الواليات المتحدة األمريكية  •

•  
 
، رئيس مجلس اإلدارة، مؤسسة بيجي   أول إن  ولفار فاونديشن، جمهورية الصي   الشعبيةن و   صن تشيمي

ن، الواليات المتحدة األمريكيةفيالس دار، الرئيس واألمي    •  ، مؤسسة باتريك جيه. ماكغفرن فاونديش 

، المدير  •  ، مؤسسة أوسفيتوريا التعليمية، أوكرانياةزويا ليتفي  

 
 اإلعالمنمنن

نثيون، محرر قسم الرأي، صحيفة إل  •  إسبكتاتور، كولومبياخوان كارلوس ر 

ستيل، المدير، غريبينغ فيلمز ليمتد، المملكة المتحدة  •  طوم م 

 
 شخصياتنعامةن

ي  باربرا لويزا كوتينهو دو ناسكيمنتو، •
ازيل مدعية عامة، مكتب المدعي العام ف  و، الثر  ريو دي جانث 

 إردين باتسنغيل، وزيرة دولة، وزارة التنمية الرقمية، منغوليا -بولور •

، الواليات المتحدة  األمريكية كولي   أول •  ِرد، مجلس النواب األمريكي

، بلجيكا  • ي لمان األوروبر ، الثر ي لمان األوروبر ل عضوة الثر  إيفا مايد 

و، المدير التنفيذي، بانكا دي الس أوبورتونيداديس، كولومبيا  •  فريدي كاسث 

 حمد المحميد، وكيل البحوث والمشاري    ع، مكتب رئيس مجلس الوزراء، البحرين  •

، مكتب رئيس ناميبيا، ناميبياجي • ، مفوض الهيدروجي   األخض   مس منيوب، مستشار اقتصادي رئاسي

 ماريا يوجينيا ديل كاستيلو كابريرا، موفدة نائب رئيس الدومينيكان، رئاسة جمهورية الدومينيكان، جمهورية الدومينيكان •

، المكتب  • ، وزير التحول الرقمي ي
، سلوفينيامارك بوريس أندريجاب  ي للتحول الرقمي

 الحكومي السلوفين 

، الحكومة األوكرانية، أوكرانيا • ي
 ميخائيلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي األوكراب 

اتيجية،  •  هيئة السعودية للفضاء، العربية السعوديةالنايف شيشة، مدير االسث 

 ا باسيفيك،  وزارة التجارة الخارجية، سنغافورة. منطقة آسيبناتاىلي بالك، المفوضة التجارية للملكة  •

ي اإلمارات العربية المتحدة، مكتب   •
عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ف 

 رئيس الوزراء، اإلمارات العربية المتحدة. 

، حكومة • يعي ، الهند  لعاصمة الوطنيةا منطقة راجاف شادا، عضو المجلس التسر  دلهي

اتيجية والتنفيذ، مكتب رئيس وزراء باكستان، باكستان  –سعد حياة تمان، عضو  •  وحدة اإلصالحات االسث 

ة واألصغر )  • ن SMEPSصافية الجابري، المديرة التنفيذية، وكالة تنمية المنشآت الصغث   (، اليم 

لمان ونائبة رئيس لجنة  • ي الثر
لمان المضي، مض سحر البازار، عضوة ف   الشؤون الخارجية، الثر

 
 روادنأعمالناجتماعية

يك مؤس   • هاب، منغوليا بادرون غاردي، شر  س ورئيس مجلس اإلدارة، غث 

 (، الهند GHEجايديب بانسال، المدير التنفيذي، بعثة الهيمااليا العالمية ) •

بة، مبادرات داعمة إلعادة   •
 
سة والمديرة المنتد يكة مؤس  لة كيا وليامز، شر ، الواليات المتحدة  SIRUM –توزي    ع األدوية غث  المستعم 

 األمريكية



 س والمدير التنفيذي، كربونستوب، جمهورية الصي   الشعبية لوي  هي يان، المؤس   •

سة والمديرة التنفيذية، إيكوالس، كولومبيا  • يكة مؤس  دومو، شر  ميا بث 

سة والمديرة التنفيذية،  • ي  هاي أفريقيا، كينيانسين عىلي محمد، المؤس   شث 

م • رَّ
ُ
، باكستانسارة سعيد خ ي

سة، صحة كاهاب  يكة المؤس   ، المديرة التنفيذية والسر

•   ) ي
سة والمديرة التنفيذية، بوتل دريم، جمهورية الصي   الشعبيةيانشينغ )كين   كاي، المؤس 

 
 

 مالحظةنللمحررينن

  القادة العالميي   الشباب اقرأ المزيد عن 

ف أثر اعرف المزيد عن   ي منصة  المنتدى واستكش  اتيجر  الذكاء االسث 

ع  اليابانية |   المندرين|   إلسبانيةا كذلك باللغات   األجندةر  موقع أخبا طال 

 
 
 Facebook|  TikTok|  LinkedIn|  Instagram|  on Twitter @davos @wef جات السوشيال ميديا: معال

 المنتدى  صور و  فيديوهات د  شاه  
ي اشث  

ات أخبار ك ف   ىالمنتد بودكاستو   نسر

، الملث  ِ  ِك المنتدى  .  الخاصالعام و   بي   القطاعي      العالم، هو منظمة دولية للتعاون  وضعم بتحسي    المنتدى االقتصادي العالمي
القادة    أهم  ُيسر

 
 
  السياسيي   وقادة

 
ي صوغ األجندات العالمية واإلقليمية و   األعمال وقادة

رين ف 
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