
  شركاء من أجل بداية جديدة

    
 إصدار صحفي           
             

 
 لمنشر فورا  

 جية االتصال: ميكي بيرغمان
 ، أمانة سّر شركاء من أجل بداية جديدةالمدير

 معيد آسبن
5993-999 (305) 

te.orgMickey.Bergman@AspenInstitu 

 

 

 

تسيير كاممة  التزامات لجنة تشكيلمنّظمة "شركاء من أجل بداية جديدة" تعمن عن 
 العالميةكمنتون ومبادرات  

 
 

برايت أعمنت وزيرة الخارجية السابقة لمواليات المتحدة األمريكّية مادلين أول  - 2202سبتمبر  22نيويورك، 
شركة كوكا كوال، ووالتر إزاكسون،  فيعم  التنييي  دارة والمسؤول األمع محتار كنت، رئيس مجمس اإل

 العالميةالتزامات لجنة التسيير ومبادرة كمينتون  تشكيلرئيس والمسؤول األعم  التنييي  لمعيد آسبن اليوم ال
 . لمنّظمة الشركاء من أجل بداية جديدة

 
 كّل منبين م تأسيسيا لتجمع شركاء من أجل بداية جديدة" ىي منّظمة غير تابعة، وغير ساعية لمربح، ت"

في ، 9009في يوليو   لتحقيق رؤية الرئيس أوباما التي تبمورت في كممتوالقطاعين الخاّص والمدني مصادر 
حول االلتزام المتجدد مع المسممين حول العالم باالستناد إل  االحترام والمسؤولية المتبادلين. وتحتّل  القاىرة

ايت منصب رئيسة منّظمة "شراكة من أجل بداية جديدة"، أّما السّيد كنت والسّيد وزيرة الخارجية السابقة أولبر 
 .ةإزاكسزن فيما نائبا الرئيس
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ا العالمّية ، وشبكاتيأميركيين بارزين في استخدام خبرتياالتزمت ىيه المجموعة االستشارّية المؤلية من قادة 
محميًا لتوفير اليرص في معظم  المحّيزةة والمشاريع الخاصّ  -مة اإل  المصادر لتقوية العالقات الع ووصوليا

 البمدان والمجتمعات المسممة في أربعة مجاالت أساسّية: االقتصاد، والعموم، والتقنية، والتربية، والتبادل. 
 

أّول  "شركاء من أجل بداية جديدة"منت منّظمة ، أعالعالمّيةواليوم، في االجتماع السنوّ  لمبادرة كمينتون 
وير المالية والخاّصة باألعمال، وتحسين اليرص التربوّية الوصول إل  خدمات القدرة والتط اماتيا لزيادةالتز 

تحسين الحمول العممية والتقنية. باإلضافة إل  لمتالميي والمعممين، وتقوية برامج التبادل الظاىر  واليعمي، 
شخص في البمدان المستيدفة من قبل شراكة  3000000إيجابي يطال  ّقع أن يكون لييه االلتزامات أثر  والمتو 

ندونيسياشأن مصر، بمن أجل بداية جديدة  ، وتركيا، وباكستان، والضية الغربية/غّزة خالل السنوات وا 
 الخمسة المقبمة.

 
 تضّم لجنة التسيير الخاّصة بمنّظمة شراكة من أجل بداية جديدة:

 
 برغطارق عبد المجيد، شريك مؤّسس، شركاء بيريمال وين -
 كاثمين بالك، الرئيسة، مجمة ىيرست -

 جان سيز، المسؤول التنييي  األعم ، مؤّسسة كايز -

 جون شايمبرز، رئيس مجمس اإلدارة والمسؤول التنييي  األعم ، أنظمة سيسكو -

والشؤون  الحكومةكينيث كوىين، رئيس مجمس اإلدارة، مؤسسة إيكزونموبايل، نائب رئيس  -
 بايل.االجتماعية، مؤسسة إيكزونمو 

 واليات المتحدة األمريكّيةالر، والمسؤولة التنيييّية العميا، كيىيمين غايل، رئيسة  -

 روكييمير اإلخوةئيس، صندوق ر ستييين ىانتز، ال -

 آندرو ليييريس، الرئيس ورئيس مجمس اإلدارة، مؤسسة دو الكيماوّية -

 جون ماك، رئيس مجمس اإلدارة، مورغان ستانمي -

 مسؤول التنييي  األعم ، مؤسسة إنتلالو بول أوتيمميني، الرئيس  -

 نواة الشباب بين األديانإيبو باتل، المؤسس والرئيس، مؤسسة  -

 لرئيس، جامعة براونروث سايمونز، ا -

 
 

 
 لمنظمة "شراكة من أجل بداية جديدة" ما يمي: المتوّقع تنيييىا  المشاريع المتنّوعةوتشمل 



 
  :بالشراكة مع وكالة التنمية الدولية  مبادرة سّد النقص في أفريقيا التي أطمقتها شركة كوكا كوال

مميون  303أكثر من  ة كوكا كوالخّصصت شركلمواليات المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
مسممة عام الة سكانيّ الكثافة الفي البمدان األفريقّية يات  جيدة دوالر إلطالق سبعة مشاريع مياه

ليبيريا، والمغرب، ونيجيريا، وسييرا ليوني، والصومال، بما في يلك الجزائر، ومصر، و  9000
 وتونس. 

 

 إّن صندوق رأس أموال الشرق األوسط من شأنو أن يحّسن صندوق رأس أموال الشرق األوسط :
الستثمار ، وخمق فرص عمل في الضية الغربية عبر اواالتصاالت قطاع تقنية المعمومات

والمساعدة عم  إنشاء شركات فمسطينّية يات نسبة نمو عالّية ترّكز عم  التصدير في قطاع تقنية 
 المعمومات واالتصاالت.

 
 موقع شبكة اجتماعية لممتعيدين والمستشارين تم عرضو اآلن من قبل  إنيا: شبكة تخّيل األمم

Yahoo!  .وفي العالم Imagine-network.org  نترنت  لشركاء من أجل بداية عبر إبرنامج
مبادرة من وزارة خارجية الواليات المتحدة وىو عبارة عن عبر إنترنت المستشارين سمك و  جديدة 

ىيا المشروع ما يقارب  وشركاؤه أن يطال  Imagine-network.orgبرنامج األميركّية. يتوّقع 
 ل .مستخدم في السنوات الخمسة األو  3300000

 
  ة عالمّية مؤلية من كتخمق جمعية نواة الشباب بين األديان شبسوف  األديان:نواة الشباب بين

 من أجل بداية جديدة بين الواليات المتحدة وبمدان مسممة متعددة.  ما بين األديانقائد  030

 
  سوف توّسع المؤسسة انتشار برنامج تربيتيا  :  المتحدةالواليات  –مؤسسة طوني بمير لإليمان

شخص خالل السنتين المقبمتين. يعّزز برنامج "وجو نحو  900000نحو اإليمان" ليبمغ ي "وجو مالعال
بمدًا حول العالم لمعرفة الشخص المختمف  03اإليمان" إرساء السالم عبر إنشاء فرص لمتالميي في 

 .والمعتقدات اآلخروالثقافة  الديانة،من حيث وتصرفو 

 
 " سوف تخمق ىيه المبادرة بيئة تياىم وحوار في  :الوصول إلى الداخل والخارج"مؤسسة أكسيوم

 الواليات المتحدة لتوفير قاعدة لمصداقّية الجيود التي يتم بيليا في الواليات المتحدة.

 



 بوليو بالس، تعمل منظمة روتار  : من خالل برنامج برنامج بوليو بموس العالمي الروتاري
الوقاية منيا، ات المتحدة لمتحكم باألمراض و ظمة الصحة العالمية، ومراكز الوالينالعالمية مع م

 ل نيائي من العالم.كالة البوليو بشومنظمة يونيسيف إلز 
 
 

"شركاء من أجل بداية جديدة" ىي منّظمة غير تابعة، وغير ساعية لمربح، تم تأسيسيا لتجمع بين كّل من 
، في 9009ت في كممتو  في يوليو مصادر القطاعين الخاّص والمدني لتحقيق رؤية الرئيس أوباما التي تبمور 

القاىرة حول االلتزام المتجدد مع المسممين حول العالم باالستناد إل  االحترام والمسؤولية المتبادلين.  تتأّلف 
مة "شركاء من أجل بداية جديدة" من مواطنين مستقمين يعممون في شراكة واستشارة وثيقة مع وزارة منظ

اشنطن، وفي سيارات الواليات المتحدة في الخارج. كما أّن معيد آسبن ىو خارجية الواليات المتحدة في و 
القائمة ما بين ، والشراكات والخاص القائمة بين القطاع العام أمانة سّر المنظمة، وىو يسّيل الشراكات

 تحقيق رؤية الرئيس في القاىرة. لممزيد من المعمومات، تيّضلالقطاع الخاص عم  حد سواء لممساىمة في 
 .www.partnersforanewbeginning.comبزيارة الموقع اإللكتروني: 

http://www.partnersforanewbeginning.com/

