المؤتمر رفيع المستوى
عن
بناء المستقبل :الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي
حكومة األردن  /الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  /صندوق النقد الدولي
 11- 11مايو /أيار،
مؤتمر إقليمي
في األردن عمان،
فندق انتركونتننتال

مرت ثالث سنوات منذ بداية التحول االقتصادي والسياسي الجوهري الذي يشهده العديد من بلدان العالم العربي .وقد بدأ التحول بقدر كبير
منن الممننو  ،ولكنن التقنندم ال ي نحال محندودا ني تولينند نمنو قننوي احتنوايي يحقننف اننط البمالنة ور ن مسننتويات المعيشنة .ويستضننيه هننذا
المننمتمر كننل مننن مع ننالي هللبنند ار النسننور ري ننين وحراس ا ردن ،والسننيد هللبنند اللميننه يوس ننه الحمنند منندير هلل ننام الصننندوف العربنني ل نم نناس
االقتصنادي واالجتمنناهللي ،والسننيدس كريسننتين ال نارد منندير هللننام صننندوف النقند النندولي .ويتننيا المننمتمر الارصنة إلقامننة ح نوار قليمنني بش ن ن
السياسات بين صناع السياسات ر يعني المسنتو  ،والمسنمولين التناينذيين القيناديين ني القمناهللين العنام وال نا ،،وشنركاس التنمينة ،وممثلني
المجتم المدني ،والدواير ا كاديمية ،ويتناول أهم العناصر التي تت له منها الرمية االسنتراتيجية ،وهنو منا يشنمل اسنت ال ،الندرون منن
حاالت التحول االقتصادي الجوهري المماثلة ي أجحاس أ ر من العالم.
ويقوم الممتمر هلللى التواصل واس النماف بين المشاركين .اي اليوم ا ول ،يتم بحث الموضوهللين التاليين ي المجموهللة ا ولى من
الجلسات المواضيعية )1( :أولويات السياسة االقتصادية الكلية و ( )2قضايا الشاا ية والحوكمة .ويلي ذلك المجموهللة الثانية من الجلسات
المواضيعية والتي تركح هلللى الموضوهللين التاليين )1( :معالجة البمالة ،و ( )2تحسين مناخ ا هللمال .ويرأن الجلسات مجموهللة من
صناع السياسات ر يعي المستو  ،حيث يبحث المتحدثون من المنمقة العربية و ارجها التحديات والار ،الحالية .ويعرط مقررو
الجلسات أهم التوصيات التي ت رج بها هذه الجلسات يناقشها السادس الوحراس والمحا ظون من بلدان المنمقة ي جلستين هللامتين يتم
هللقدهما ي اليوم التالي .و ي اليوم الثاني ،ياتتا الممتمر بجلسة براس تضم دولة ريين وحراس ا ردن والسيد مدير هللام الصندوف العربي
ل نماس االقتصادي واالجتماهللي والسيدس مدير هللام صندوف النقد الدولي ،تليها جلستان هللامتان ر يعتا المستو والتعليقات ال تامية.

جدول األعمال

 11مايو 6 – 1 :مساء

 11مايو 8 :صباحا –  5مساء
 11مايو 8 :صباحا  11-مساء

التسجيل

تتملب اإلجراسات ا منية حضور المعني بالتسجيل ش صياً الستالم شارس الممتمر ال اصة به .وللحصول هلللى الشارس ،يتعين
براح ثبات للهوية ،مثل جواح السار أو يره من وسايل تحقيف الش صية التي تحمل صورس وتو را ية لصاحبها.

منمقة االستقبال المجاورس لقاهللة
الم تار

اليوم األول  :األحد 11 ،مايو/أيار (ملحوظة  :الجلسات المواضيعية مغلقة للصحافة )

 1::1- 11:11ظه ار

غداء غير رسمي

 1::5- 1::1ظه ار

ترحيب ومقدمة

قاعة الرواق

قاعة الرواق

الدكتور زياد فريز ،محا ظ وريين مجلن دارس البنك المركحي ا ردني

السيد عبد اللطيف يوسف الحمد ،مدير هللام الصندوف العربي ل نماس االقتصادي واالجتماهللي

السيد مسعود أحمد ،مدير دارس الشرف ا وسم وآسيا الوسمى ،صندوف النقد الدولي

 :::1- 1:11مساء
قاعة المختار 1

الجلسة المواضيعية األولى

تنفيذ سياسات االقتصاد الكلي للحفاظ على االستقرار ودعم النمو االحتوائي

يتعين وجود مجموهللة من السياسات االقتصادية الكلية جيدس التصميم لين قم للحااظ هلللى استقرار االقتصاد بل أيضا لتوليد
ر ،العمل بشكل كبير وقابل لالستمرار ،وهو أمر مملوب لتلبية مموحات بلدان التحول العربي .وتناقش هذه الجلسة أهم

هللناصر هذه المجموهللة من السياسات ،كما تحدد أولويات السياسة وتناقش تحديات تنايذها ي البيية االجتماهللية -السياسية

المعقدس الموجودس حالياً ي بلدان التحول العربي.

رئيس الجلسة :الدكتور حكيم بن حمودة ،وحير االقتصاد والمالية التونسي
المتحدثون:
الدكتور المنصف شيخ روحو ،نايب ريين لجنة المالية بالمجلن الومني الت سيسي ،تونن
السيد توماش سكورزوسكي ،مدير اإلدارس الدولية بالنيابة ،وحارس المالية ،بولندا

السيد جورجي سوراني ،أستاذ التمويل بجامعة كور ينون ،بودابست
مقرر الجلسة :الدكتور ناصر السعيدي ،ممسن وريين شركة ناصر السعيدي وشركاه
ِّ

 :::1- 1:11مساء
قاعة البادية

الجلسة المواضيعية الثانية

تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة

تمثل حيادس الشاا ية والمساسلة مموحاً أساسياً من مموحات بلدان التحول العربي ،كما تكتسب أهمية ي تحقيف نمو أهلللى
تصل منا عه لكل شرايا السكان .والقواهللد أمر مملوب ،لكن التنايذ هللامل جوهري .مسو الشركات التي أجراها البنك الدولي

تشير لى أن ما يقرب من  %06من مديري منشآت ا هللمال يعتقدون أن القواهللد واللوايا التي تمثر هلللى أنشمة أهللمالهم ال

تمبَّ ف تمبيقاً موحداً هلللى نحو يمكن التنبم به .وتحدد هذه الجلسة اإلصالحات التي تدهللم الشاا ية والحوكمة الرشيدس ي
القماهللين العام وال ا ،،وتناقش سبل التغلب هلللى العقبات أمام تنايذهما.
رئيس الجلسة :السيد محمد بوسعيد ،وحير االقتصاد والمالية المغربي
المتحدثون:
السيد ويليام دانفرز ،نايب ا مين العام لمنظمة التعاون والتنمية ي الميدان االقتصادي
السيد بيتر أيغن ،ممسن منظمة الشاا ية الدولية وريين مجلسها االستشاري
السيد مصطفى نصر ،ريين مركح الدراسات واإلهللالم االقتصادي
مقرر الجلسة :السيد مهاب بن قروي ،ممسن وريين منظمة "أنا يقظ" ،تونن
ِّ

استراحة

 ::11- :::1مساء

الردهة

 5::1- ::11مساء
قاعة المختار 1

الجلسة المواضيعية الثالثة

ضم الشباب إلى سوق العمل

يبلغ متوسم البمالة ي بلدان التحول العربي ِ ،%11
وضعه هذا المعدل تقريباً بالنسبة للشباب ،وهو أهلللى المعدالت هلللى

مستو العالم .وتبحث هذه الجلسة ال موات التي يمكن ات اذها لتشجي توظيه العمالة ي القماع ال ا ،،م التركيح
هلللى كياية صال نظم التعليم وسياسات سوف العمل ومناخ ا هللمال من أجل لف وظايه جيدس بسرهللة ،و اصة للشباب.

رئيس الجلسة :الدكتور هاني دميان ،وزير المالية المصري
المتحدثون:
الدكتورة ندى الناشف ،المدير اإلقليمي للدول العربية ي منظمة العمل الدولية والمدير العام المساهللد للمنظمة
السيد خوان لويس خمينو شوكارو ،المستشار االقتصادي لوحير العمل والضمان االجتماهللي ،سبانيا
الدكتور جمال زروق ،كبير االقتصاديين ،البنك اإلسالمي للتنمية
مقرر الجلسة :الدكتور طارق يوسف ،الريين التنايذي لممسسة "صلتك" ،قمر
ِّ

 5::1- ::11مساء
قاعة البادية

الجلسة المواضيعية الرابعة
تحسين مناخ األعمال

حتى قبل بداية التحوالت الراهنة ي المنمقة ،كان االستثمار ال ا ،ي بلدان التحول العربي ياتقر لى الديناميكية التي

يتميح بها ي المنامف ا

ر  .واليوم ،ال يحال هناك هللدد ضييل من المشروهللات الصغيرس والمتوسمة يقوم بدور حيوي ي

لف ر ،العمل ،و الباً ما تكون الشركات أقل نتاجية من المستو المشاهد ي أماكن أ ر  ،باإلضا ة لى ت ر النشام

االستثماري .وتبحث هذه الجلسة أهم مجاالت اإلصال التي يمكن أن تساهللد هلللى تحسين مناخ االستثمار ،م التركيح هلللى

دور البيية التنظيمية الاعالة للشركات ،وتوا ر ر ،الحصول هلللى التمويل الكا ي ،والبنية التحتية العامة الداهللمة.
رئيس الجلسة :السيد صادف الكبير ،محا ظ البنك المركحي الليبي
المتحدثون:
الدكتور إريك برغلوف ،كبير االقتصاديين والمستشار ال ا ،لريين البنك ا وروبي ل نشاس والتعمير
الدكتور شانتايانان ديفاراجان ،كبير ال براس االقتصاديين لمنمقة الشرف ا وسم وشمال ريقيا ي البنك االدولي
الدكتور هاني سري الدين ،ممسن وريين مكتب سري الدين وشركاه ل الستشارات القانونية والمحاماس ،مصر

مقرر الجلسة :السيد كمال حسن ،الممسن والريين التنايذي لمعهد التدريب واالستشارات "اينو يشن  ،"106اإلمارات العربية
ِّ
المتحدس

 8::1- 0:11مساء

استقبال

 11:11- 8::1مساء

هللشاس

قاعة الرواق

اليوم الثاني 11 :مايو/أيار (ملحوظة :جميع الجلسات مفتوحة للصحافة)

 11:11- 0:11صباحا
قاعة المختار

جلسة الخبراء االفتتاحية

التحول االقتصادي في العالم العربي :ما هي تحديات اليوم؟

يواجه صناع السياسات ي كثير من البلدان العربية التي تمر بمراحل انتقالية – وهي مصر وا ردن وليبيا والمغرب وتونن

واليمن – تحدياً معقداً يتمثل ي الحااظ هلللى استقرار االقتصاد الكلي وسم ضغوم قوية لتلبية الممالب االجتماهللية المتحايدس
التي ظلت مصدراً ل حبام لمدس مويلة .وباإلضا ة لى ذلك ،لن يكون تحقيف التنمية القابلة لالستمرار أم ارً ممكنا دون

التحول هللن النماذج وا ولويات االقتصادية القديمة .ويتم ي هذه الجلسة استعراط ما وصل ليه التحول السياسي
واالقتصادي بعد حوالي ثالث سنوات من بدس هذه االنتااضة ومناقشة اإلصالحات التي يمكن أن تحِدث رقاً يجابياً سريعاً

بالنسبة لموامني المنمقة ومن ثم تبعث ا مل ي ناوسهم.
الخبراء المشاركون:
الدكتور عبد اهلل النسور ،ريين وحراس ا ردن

السيد عبد اللطيف يوسف الحمد ،مدير هللام الصندوف العربي ل نماس االقتصادي واالجتماهللي
السيدة كريستين الغارد :مدير هللام صندوف النقد الدولي
مدير الجلسة :السيدة لبنى بوظة ،مذيعة النشرس االقتصادية ،سي ن بي سي هللربية

 11::1- 11:11صباحا
الردهة

 11::5- 11::1صباحا
قاعة المختار

استراحة

الجلسة العامة األولى

يقدم مقررو الجلسات أهم التوصيات المستقاة من الجلستين المواضيعيتين  1و  2ليناقشها ممثلو بلدان
التحول العربي .
المتحدثون :
األردن :زياد فريز  ،محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس
ليبيا  :صادق آل كابر  ،محافظ البنك المركزي
المغرب :محمد بوسعيد ،وزير المالية
تونس  :الش اذلي العياري  ،محافظ البنك المركزي
اليمن  :صخر أحمد الوجيه ،وزير المالية
مدير الجلسة :السيدة مينا العريبي  ،مساعد رئيس تحرير صحيفة الشرق األوسط
غداء

 1::1- 11:11ظه ار
قاعة الرواق

ظهر
 1::5- 1::1ا
قاعة المختار

الجلسة العامة األولى
يقدم مقررو الجلسات أهم التوصيات المستقاة من الجلستين المواضيعيتين  3و  4ليناقشها ممثلو بلدان
التحول العربي
متحدثون :
األردن  :أمية طوقان ،وزير المالية
ليبيا  :صادق آل كابر  ،محافظ البنك المركزي
المغرب :محمد بوسعيد ،وزير المالية
تونس :حكيم بن حمودة ،وزير المالية
اليمن :محمد سعيد السعدي ،وزير التخطيط
مدير الجلسة :السيدة ملك فارس ،مذيعة في قسم االقتصاد ،قناة سكاي نيوز عربية

 :::1- ::11مساء
قاعة المختار

تعليقات ختامية
الدكتور أمية طوقان ،وحير مالية ا ردن
السيد عبد اللطيف يوسف الحمد ،مدير هللام الصندوف العربي ل نماس االقتصادي واالجتماهللي
السيدة كريستين الغارد ،مدير هللام صندوف النقد الدولي

