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صندوق النقد الدولي واألردن والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي يستضيفون مؤتم ار إقليميا
في العاصمة األردنية عمان في الفترة  11-11مايو

تستضيف حكومة األردن والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد الدولي مؤتم ار في العاصمة األردنية
عمان في الفترة  11-11مايو  1112لمناقشة أهم التحديات والفرص أمام التحول االقتصادي في البلدان العربية التي تمر
بمرحلة تحول .والمؤتمر الذي يحمل عنوان "بناء المستقبل :الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي" يعالج أربع قضايا
مترابطة على وجه التحديد ،وهي السياسات االقتصادية الكلية لتحقيق االستقرار والنمو االحتوائي ،والشفافية والحوكمة ،ومناخ
األعمال ،وتوظيف الشباب.

وسوف يضم المؤتمر مشاركين يتجاوز عددهم  111شخصية ،منهم صناع سياسات من الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
وأطراف مشاركة خارجية ،إلى جانب مجموعة من الشخصيات القيادية في القطاع الخاص والمجتمع المدني والدوائر األكاديمية،

وذلك لمناقشة السياسات التي يمكن أن تقود إلى زيادة توافر فرص العمل وتحقيق المساواة والنمو في المنطقة.

وفي هذا الصدد ،قالت السيدة كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدولي" ،إنني أتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة حول
تكوين الرؤى االقتصادية في هذه المنطقة المهمة".
وأضافت" :سيتيح مؤتمر عمان منب ار مفتوحا لكبار صناع السياسات في المنطقة وغيرهم من األطراف المعنية كي يناقشوا
استراتيجيات تحقيق النمو القوي واالحتوائي الالزم للحد من البطالة ،وخاصة بين الشباب ،ورفع مستويات المعيشة في مختلف
أنحاء العالم العربي".
وستتاح للمشاركين في المؤتمر فرصة استخالص الدروس من التجارب المشابهة في المناطق األخرى والتي شهدت تحوال
اقتصاديا عميقا.
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وسيتم نقل جلستي االفتتاح والختام في  11مايو القادم عن طريق البث الشبكي المباشر .ويجري اليوم 13 ،مارس ،1112
إطالق موقع مخصص للمؤتمر []http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/act/index.htm

يتضمن مزيدا من التفاصيل ويحتوي على نموذج التسجيل للسادة اإلعالميين.
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