االجتماعات السنوية  :2020إحاطة  12أكتوبر/تشرين األول
آخر األخبار ،وأبرز الموضوعات والفعاليات في االجتماعات السنوية  2020لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي//
مرحبا،
يسرنا تقديم هذه اإلحاطة عن أحدث الفعاليات في سياق االجتماعات السنوية لعام  .2020ونسلط الضوء اليوم على المناقشات المنفردة مع

كريستين الغارد ،رئيس البنك المركزي األوروبي ،واألركان التحليلية بشأن الهجرة ،واألتمتة ،وسياسات االحتواء ،وتمويل الجائحة في إفريقيا
جنوب الصحراء ،والتعلم في زمن جائحة كوفيد ،19-وغيرها الكثير .إذن فلنبدأ!

جدول أعمال اليوم (االثنين ،الثاني عشر من أكتوبر/تشرين األول)
السابعة صباحا بتوقيت واشنطن العاصمة* :حديث محافظي البنوك المركزي :التحول الهيكلي بعد الجائحة – لنا االختيار!
في إطار سلسلة األحاديث مع محافظي البنوك المركزية ،تناقش كريستين الغارد ،رئيس البنك المركزي األوروبي ،وألفريد كامر ،مدير اإلدارة

األوروبية في الصندوق ،مشهد ما بعد الجائحة والتحديات التي تواجه صناع السياسات في أوروبا.
التاسعة صباحا بتوقيت واشنطن العاصمة :الركن التحليلي :مجتمعات متغيرة
الجلسة األولى* :الهجرة :تأثيرها على بلدان المنشأ والبلدان المستقبلة

الجلسة الثانية* :األتمتة والوظائف في أوروبا :كيف يرى العاملون مستقبل العمل

الجلسة الثالثة* :مدى فعالية سياسات االحتواء وتكيف سوق العمل في أمريكا الالتينية :دور القطاع غير الرسمي
التاسعة والنصف صباحا بتوقيت واشنطن العاصمة* :حديث تنمية القدرات :تشجيع االستخدام الفعال للتمويل المخصص لمواجهة جائحة

كوفيد 19-في إفريقيا جنوب الصحراء
في هذا الحديث عن تنمية القدرات ،تناقش مجموعة الخبراء دور الصندوق في مساعدة إفريقيا جنوب الصحراء على تعزيز الحوكمة الرشيدة

والحد من مخاطر الفساد في استخدام الدعم المالي المخصص لمواجهة جائحة كوفيد.19-

ويتضمن المتحدثون :أنطوانيت ساييه ،نائب مدير عام صندوق النقد الدولي؛ وجوتا أوربيالينين ،المفوض األوروبي للشراكات الدولية؛
وريجيس إيمونغو ،البرلمان الغابوني ومفوضية الموارد المالية والموازنة؛ وبيوتي إيميفا نارته ،تحالف غانا لمكافحة الفساد؛ وروجر نورد،

معهد تنمية القدرات ،صندوق النقد الدولي؛ وفيتور غاسبار ،إدارة شؤون المالية العامة ،صندوق النقد الدولي؛ وأبيبه آمرو سيالسي ،اإلدارة
اإلفريقية ،صندوق النقد الدولي.

الساعة الثانية عشر ظه ار بتوقيت واشنطن العاصمة* :حديث محافظي البنوك المركزية :أوروغواي يتضمن مناقشة مع أزوسينا أربليتشي،
وزير االقتصاد والمالية في أوروغواي ،ويديره أليخاندرو ويرنير ،مدير إدارة نصف الكرة الغربي ،صندوق النقد الدولي.

الساعة الواحدة ظه ار بتوقيت واشنطن العاصمة* :منتدى االقتصاد الجديدُّ :
التعلم في زمن جائحة كوفيد19-
تكشف الجائحة أوجه عدم المساواة وتزيد من تفاقمها ،مما يشكل ضغطا هائال على الطالب وأولياء األمور والمعلمين ِّ
ويعرض ماليين األطفال

لخطر التسرب من الدراسة .ومن شأن هذه الضغوط أن تترك ندوبا غائرة ودائمة على جيل كامل من متلقي العلم .وفي هذه الفعالية ،يناقش

السيد سال خان ،المؤسس والمدير التنفيذي ألكاديمية خان ،وسابينا بهاتيا ،نائب أمين صندوق النقد الدولي ،التحديات التي تواجه طالبنا
ونظمنا التعليمية ،وقيمة ُّ
التعلم عبر شبكة اإلنترنت وأوجه القصور فيه ،واألثر طويل األجل على مجتمعاتنا .شاهد المناقشة وابعث بأسئلتك

من خالل *هذا الرابط.

جدول أعمال الغد (الثالثاء ،الثالث عشر من أكتوبر/تشرين األول)
تتضمن أبرز فعاليات يوم الثالثاء إطالق آخر عدد من تقرير آفاق االقتصاد العالمي وتقرير االستقرار المالي العالمي.
وتتضمن أحاديث محافظي البنوك المركزية مناقشات منفردة مع كل من *في ار ديفز دي سوسا ،وزير مالية أنغوال؛ و*بيري واجيو ،محافظ

بنك إندونيسيا المركزي .وتُعقد جلسات نقاش رفيعة المستوى حول *التعافي والصالبة بعد جائحة كوفيد 19-مع كريستالينا غورغييفا ،ومارك
كارني ،وفي ار ديفز دي سوسا ،ولورنس فينك ،وكذلك مناقشة بالغة األهمية حول *سد ثغرات البيانات للصالح العام مع متحدثين من صندوق
النقد الدولي ،وبنك التنمية للبلدان األمريكية ،والبنك الدولي ،وفيسبوك ،وغوغل ،ومؤسسة غيتس ،وآخرين.

ونستضيف أيضا أركانا تحليلية تغطي دروس الجائحة من آسيا ،وبرنامج العمل لوقت َّ
مخفض في ألمانيا ،واآلثار االقتصادية العالمية

لإلغالق العام الكبير.

ملخص سريع لألسبوع الماضي
في األسبوع الماضي ،ألقت كريستالينا غورغييفا ،مدير عام الصندوق ،كلمة افتتاحية تمهيدا لبدء االجتماعات السنوية هذا األسبوع .وقالت في

فعالية بالتعاون مع كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية" :رسالتي األساسية هي كالتالي :إن االقتصاد العالمي بدأ مؤخ ار في الخروج من

أغوار هذه األزمة .ولكن هذه المحنة ال تزال أبعد ما تكون إلى الزوال .فكل البلدان تواجه في الوقت الحالي ما أدعوه "مسار الصعود الطويل"

– أي التسلق الشاق الذي سيكون طويال وغير متوازن وغير مؤكد .وهو أيضا عرضة لالنتكاسات .اق أر الكلمة الكاملة من خالل هذا
الرابط أو* شاهد فيديو بأهم النقاط.

ونشرنا فصلين تحليليين جديدين من تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" .في األول ،يورد خبراء الصندوق الحجج المؤيدة إلمكانية أن تمهد أدوات

السياسات االقتصادية السبيل نحو انبعاثات صفرية صافية بحلول عام  2050في نفس الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى التعافي من أزمة

كوفيد .19-ويوضح الخبراء أن هذه السياسات يمكن تطبيقها على نحو يدعم النمو االقتصادي ،والتوظيف ،والمساواة في توزيع الدخل.

وفي الفصل الثاني ،يحلل خبراء الصندوق طبيعة األزمة االقتصادية في األشهر السبعة األولى من الجائحة .ويخلصون إلى أن تطبيق
اإلغالق العام كان مساهما مهما في الركود ،غير أن التباعد االجتماعي الطوعي استجابة لتصاعد حاالت اإلصابة بالفيروس ساهم بدرجة

كبيرة أيضا في االنكماش االقتصادي.

كذلك يشير الفصل الجديد من تقريرنا *الراصد المالي إلى أن زيادة االستثمار العام في االقتصادات المتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة
من شأنه المساعدة على انتشال النشاط االقتصادي من انهيار اقتصادي عالمي هو األكثر حدة وعمقا في التاريخ المعاصر.
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وال تنسوا مشاهدة *مناقشة األسبوع الماضي مع كارولين كريادو بيريز ،مؤلفة واحد من أكثر الكتب مبيعا ،وهو كتاب نساء خفيات :كشف

تحيز البيانات في عالم مصمم للرجال ،التي أجرتها معها سابينا بهاتيا ،نائب أمين صندوق النقد الدولي ،حول اآلثار المدمرة لثغرات البيانات
بين الجنسين سواء في عملنا أو بيوتنا أو سياساتنا ،وكيف تعمل جائحة كوفيد 19-على مفاقمة عدم المساواة بين الجنسين.

كلمة أخيرة
تصدر هذه الرسالة اإلخبارية الخاصة عن االجتماعات السنوية باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية والصينية واليابانية والروسية.
وللحصول عليها بلغات أخرى* ،اضغط هنا ،و ِّ
أدخل عنوان بريدك اإللكتروني للوصول إلى اشتراكاتك واختيار لغتك المفضلة.
هل تود التخطيط لفترة أبعد؟ *اضغط هنا لالطالع على الجدول الكامل لالجتماعات السنوية.

وستأتيكم إحاطتنا القادمة يوم الثالثاء ،الثالث عشر من أكتوبر/تشرين األول ،فتابعونا!
مع تحيات فريق االجتماعات السنوية  ،2020صندوق النقد الدولي.

*باالنجليزية
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