
   

 مؤتمر جديد للمنظمة العربية للتنمية لمناقشة سبل مواجھة المخاطر العالمية فى المنطقة العربية

جامعة الدول  –تواصل المنظمة العربية للتنمية االدارية  /أ ش أ / أغسطس  ٢٦القاھرة فى       
دولية عقد مؤتمرھا السنوي العام في العربية، وبالتعاون مع نخبة مختارة من المنظمات اإلقليمية وال

التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية " دورته الرابعة عشر، وتناقش جلساته ھذا العام 
   .بالقاھرة ، 2014)  ديسمبر 19 – 17خالل الفترة من  " في المنطقة العربية

ة العربية وفي ظل تداعيات وصرح الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة أن واقع المنطق
األحداث السياسية، واالقتصادية، وآثارھا الحالية والمستقبلية على المنطقة، يؤكد وجود حاجة قوية 

  .لقراءة ورؤية عربية لمفھوم المخاطر العالمية ومعايير قياسھا

دان العربية و أضاف لھذا يقدم المؤتمر خالل جلساته تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البل
( مخاطر مجتمعه أو منفردة، مع تشخيص المخاطر التي تواجه األنظمة التحتية للدول العربية وھي 

النظام االقتصادي، النظام البيئي، نظام اإلدارة العامة والحوكمة، نظام البنية التحتية، النظام 
ية لكيفية االستعداد ، وسيعمل المشاركون ومقدمي أوراق العمل نحو وضع رؤية منھج)االجتماعي

  .للتعامل مع المخاطر وفقاً ألولوياتھا ودرجة خطورتھا

وستصدر عن المشاركين في المؤتمر بيان يوضح المخاطر الحقيقية التي تواجه الدول العربية،   
وتقديم رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحاً مما تطرحه الساحة اليوم والمخاطر الحقيقية التي 

   . العربية، وتقديم رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحاً مما تطرحه الساحة اليوم  تواجه الدول

وعلى صعيد متصل قال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة لإلدارة اإلستراتيجية والجودة   
ومنسق عام المؤتمر إن الجھات المتعاونة في تنفيذ ھذا المؤتمر الھام وصلت إلى إحدى عشر جھة 

، و برنامج UNDESA –ة ودولية وھي إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة عربي

، و االتفاق العالمي لألمم UNEP –، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  UNDP –األمم المتحدة اإلنمائي 

‐UN - ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا UN Global Compact –المتحدة 

ESCWA و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،– OECD والبنكالدولي ،– WB والشفافية ،

، وشبكة IIM –، والمعھد الماليزي للنزاھة ETF –، والمؤسسة األوروبية للتدريب  TI –الدولية 

  ANND –المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 

راصد الحقوق االقتصادية " إطالق تقرير   وأشار إلى أنه سيتم على ھامش أعمال المؤتمر 
شبكة المنظمات (وھو تقرير سنوي تصدره " 2014الحق في الحماية االجتماعية : واالجتماعية

، ويتناول التقرير مفھوم الحماية االجتماعية وارتباطه بالمسارات )العربية غير الحكومية للتنمية



. مية وتأثيرھا على السياسات االجتماعية بشكل عامالتنموية ودور المؤسسات المالية الدولية واإلقلي
كما يتوصل التقرير إلى مقارنة الواقع في البلدان العربية موضوع الدراسة ويضع بعض المؤشرات 

   .التي سيتم متابعة تقدمھا في السنوات القادمة

دعوات للوزراء وفيما يتعلق بالمشاركة العربية والدولية في المؤتمر قال الفيصل أنه تم توجيه ال 
والمستشارين في الرئاسات الجمھورية، وقيادات المؤسسات الرقابية ودواوين المحاسبة والمظالم 

والرقابة االدارية والمالية، والمحافظون في البنوك المركزية والمدراء ورؤساء مجالس اإلدارة 
في الجامعات والخبراء  وأعضاءھا في البنوك وشركات التأمين وأسواق المال، واألساتذة والباحثون

في مراكز البحث والدراسات، ورؤساء وأعضاء مجالس العموم واإلدارة في شركات القطاع العام 
والخاص، واإلعالميون والصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة، والخبراء من المنظمات العربية 

  .واإلقليمية والدولية للمشاركة في أعمال المؤتمر

    أ ش أ  
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  المقبل اعمال المؤتمر السنوي الرابع عشر للمنظمة العربية للتنمية االدارية ديسمبر  19الى  17بالقاھرة في الفترة من 

  .برعاية نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية 

واقع المنطقة العربية في ظل تداعيات  وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة في بيان وزع اليوم بالقاھرة ان 
  الحالية والمستقبلية على المنطقة يؤكد وجود حاجة قوية لقراءة ورؤية عربية االقتصادية وآثارھا األحداث السياسية و

  .لمفھوم المخاطر العالمية ومعايير قياسھا

البلدان العربية مجتمعه أو منفردة مع و أضاف ان المؤتمر يقدم خالل جلساته تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه 
للدول العربية وھي مخاطر النظام االقتصادي والنظام البيئي ونظام تشخيص المخاطر التي تواجه األنظمة االساسية 

  .والحوكمة والنظام االجتماعياإلدارة العامة 

االستعداد للتعامل مع المخاطر كيفية واشار الى ان المشاركين ومقدمي أوراق العمل سيعملون نحو وضع رؤية منھجية ل
فرصة مھمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً وفقاً ألولوياتھا ودرجة خطورتھا مؤكدا ان المؤتمر 

  المنطقة العربية دون إغفال آلليات التفاعل مع المتغيرات العالمية واستطالع للتغيرات المتسارعة في 

  .مل معھاتأثيراتھا وكيفية التعا

ومنسق عام المؤتمر انه سيتم على من جانبه قال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية االدارية 
" 2014الحق في الحماية االجتماعية : االقتصادية واالجتماعيةراصد الحقوق " ھامش أعمال المؤتمر إطالق تقرير 

  عربية غير الحكومية للتنمية ويتناول مفھوم الحماية االجتماعية شبكة المنظمات الوھو تقرير سنوي تصدره 

على السياسات االجتماعية بشكل عام وارتباطه بالمسارات التنموية ودور المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية وتأثيرھا 
ي سيتم متابعة تقدمھا في العربية موضوع الدراسة ويضع بعض المؤشرات التكما يتوصل إلى مقارنة الواقع في البلدان 

  . القادمةالسنوات 

  سس/ العمانية / سس

  سسسسسسسسسسسسسسسسس 

  مح

   



  

القاھرة تحتضن المؤتمر العام للمنظمة العربية للتنمية 
 دجنبر المقبل 19إلى  17اإلدارية من 

  ع .م.و

25.08.2014   

تحتضن القاھرة مؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية السنوي العام في دورته / ومع/  2014غشت  25القاھرة 
اء المرونة تجاه المخاطر العالمية في التعاون على بن" دجنبر المقبل حول موضوع  19إلى غاية  17الرابعة عشر من 
  ". المنطقة العربية

وقال رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة في بيان صحفي توصلت وكالة المغرب العربي لألنباء بنسخة منه إن ھذا 
مبرزا أن  المؤتمر ينعقد في إطار التعاون ما بين جامعة الدول العربية ونخبة مختارة من المنظمات اإلقليمية والدولية،

واقع المنطقة العربية وفي ظل تداعيات األحداث السياسية، واالقتصادية، وآثارھا الحالية والمستقبلية على المنطقة، 
  . يؤكد وجود حاجة قوية لقراءة ورؤية عربية لمفھوم المخاطر العالمية ومعايير قياسھا

مخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية ال"وأضاف أنه سيتم خالل جلسات المؤتمر تقديم تحليل معمق حول 
النظام االقتصادي، ( ، مع تشخيص المخاطر التي تواجه األنظمة التحتية للدول العربية وتھم "مجتمعه أو منفردة

  ). النظام البيئي، نظام اإلدارة العامة والحوكمة، نظام البنية التحتية، النظام االجتماعي

مستشار المنظمة لإلدارة اإلستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر إن الجھات  ومن جھته، قال بسمان الفيصل
المتعاونة في عقد ھذا اللقاء وصلت إلى إحدى عشر جھة عربية ودولية، ويتعلق األمر بإدارة الشؤون االقتصادية 

للبيئة، واالتفاق العالمي لألمم  واالجتماعية باألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة
المتحدة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي والشفافية 
  . الدولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، والمعھد الماليزي للنزاھة، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

الحق في : راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية" إلى أنه سيتم على ھامش أعمال المؤتمر إطالق تقرير  وأشار
وھو تقرير سنوي تصدره شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ويتناول مفھوم " 2014الحماية االجتماعية 

سسات المالية الدولية واإلقليمية وتأثيرھا على السياسات الحماية االجتماعية وارتباطه بالمسارات التنموية، ودور المؤ
  . االجتماعية بشكل عام

ويشكل ھذا اللقاء فرصة مھمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقا للتغيرات المتسارعة في المنطقة 
التعامل معھا، كما تسعى الحلقات العربية دون إغفال آلليات التفاعل مع المتغيرات العالمية واستطالع تأثيراتھا وكيفية 

المتضمنة في المؤتمر إلى وضع آلية ورؤية خاصة بالمرونة ومكوناتھا المتمثلة في القوة، توافر الوظائف، توافر 
  . الموارد، االستجابة لألزمات والقدرة على التعافي
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  المقبل اعمال المؤتمر السنوي الرابع عشر للمنظمة العربية للتنمية االدارية ديسمبر  19الى  17بالقاھرة في الفترة من 

  .برعاية نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية 

واقع المنطقة العربية في ظل تداعيات  وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة في بيان وزع اليوم بالقاھرة ان 
  الحالية والمستقبلية على المنطقة يؤكد وجود حاجة قوية لقراءة ورؤية عربية االقتصادية وآثارھا األحداث السياسية و

  .لمفھوم المخاطر العالمية ومعايير قياسھا

البلدان العربية مجتمعه أو منفردة مع و أضاف ان المؤتمر يقدم خالل جلساته تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه 
للدول العربية وھي مخاطر النظام االقتصادي والنظام البيئي ونظام تشخيص المخاطر التي تواجه األنظمة االساسية 

  .والحوكمة والنظام االجتماعياإلدارة العامة 

االستعداد للتعامل مع المخاطر كيفية واشار الى ان المشاركين ومقدمي أوراق العمل سيعملون نحو وضع رؤية منھجية ل
فرصة مھمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً وفقاً ألولوياتھا ودرجة خطورتھا مؤكدا ان المؤتمر 

  المنطقة العربية دون إغفال آلليات التفاعل مع المتغيرات العالمية واستطالع للتغيرات المتسارعة في 

  .مل معھاتأثيراتھا وكيفية التعا

ومنسق عام المؤتمر انه سيتم على من جانبه قال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية االدارية 
" 2014الحق في الحماية االجتماعية : االقتصادية واالجتماعيةراصد الحقوق " ھامش أعمال المؤتمر إطالق تقرير 

  عربية غير الحكومية للتنمية ويتناول مفھوم الحماية االجتماعية شبكة المنظمات الوھو تقرير سنوي تصدره 

على السياسات االجتماعية بشكل عام وارتباطه بالمسارات التنموية ودور المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية وتأثيرھا 
ي سيتم متابعة تقدمھا في العربية موضوع الدراسة ويضع بعض المؤشرات التكما يتوصل إلى مقارنة الواقع في البلدان 

  . القادمةالسنوات 

  سس/ العمانية / سس

  سسسسسسسسسسسسسسسسس 

  مح

 

 



 )  42( صفحة رقم ,  16865العدد  - م 2014اغسطس  27 -ھـ  1435ذي القعدة  1األربعاء 

القاھرة تستضيف مؤتمر التعاون تجاه المخاطر في المنطقة العربية بمشاركة البنك الدولي 
  ومنظمات عالمية

  محمد خليل -القاھرة 

إحدى "نبيل العربي تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية   برعاية األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور     

بالتعاون مع عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية مؤتمرھا السنوي العام في " ربيةمنظمات جامعة الدول الع

خالل " التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية"دورته الرابعة عشر، تحت شعار 

  . ديسمبر المقبل بالقاھرة 19-17الفترة من 

لمنظمة بأنه في ظل تداعيات األحداث السياسية واالقتصادية، وآثارھا وصرح الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام ا

الحالية والمستقبلية على المنطقة، يتطلب وجود حاجة قوية لقراءة ورؤية عربية لمفھوم المخاطر العالمية 

  . ومعايير قياسھا

ان العربية مجتمعه أو يقدم ھذا المؤتمر تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلد: "وأضاف الفاعوري

النظام االقتصادي، والنظام (مخاطر  منفردة، مع تشخيص المخاطر التي تواجه األنظمة التحتية للدول العربية وھي

، وسيعمل المشاركون ومقدمي )البيئي، ونظام اإلدارة العامة والحوكمة، ونظام البنية التحتية، والنظام االجتماعي

ھجية لكيفية االستعداد للتعامل مع المخاطر وفقاً ألولوياتھا ودرجة خطورتھا، وان أوراق العمل نحو وضع رؤية من

ھذا المؤتمر سيوفر فرصة مھمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً للتغيرات المتسارعة في المنطقة 

ية التعامل معھا، كما ستسعى العربية دون إغفال آلليات التفاعل مع المتغيرات العالمية واستطالع تأثيراتھا وكيف

القوة، وتوافر (الحلقات النقاشية المتضمنة في المؤتمر لوضع آلية ورؤية خاصة بالمرونة ومكوناتھا المتمثلة ب 

  ). الوظائف، وتوافر الموارد، واالستجابة لالزمات، زالقدرة على التعافي

يقية التي تواجه الدول العربية، وتقديم وستصدر عن المشاركين في المؤتمر بيان شفاف يوضح المخاطر الحق

      .رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحاً مما تطرحه الساحة اليوم

وأضاف الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة لإلدارة اإلستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر أن الجھات 

ة ودولية وھي إدارة الشؤون االقتصادية جھة عربي 11المتعاونة في تنفيذ ھذا المؤتمر الھام وصلت إلى 

، وبرنامج األمم المتحدة UNDP، و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDESA واالجتماعية باألمم المتحدة

، واللجنة االقتصادية واالجتماعية UN Global Compact، واالتفاق العالمي لألمم المتحدة UNEPللبيئة 

، والشفافية WB ، والبنك الدوليOECDتعاون االقتصادي والتنمية ، ومنظمة الUN-ESCWAلغربي آسيا 

، وشبكة المنظمات العربية غير IIM ، والمعھد الماليزي للنزاھةETF ، والمؤسسة األوروبية للتدريبTI الدولية

  . ANND الحكومية للتنمية

الحق في : صادية واالجتماعيةراصد الحقوق االقت"وأشار إلى أنه سيتم على ھامش أعمال المؤتمر إطالق تقرير 

، ويتناول )شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية(وھو تقرير سنوي تصدره " 2014الحماية االجتماعية 



التقرير مفھوم الحماية االجتماعية وارتباطه بالمسارات التنموية ودور المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية 

  .ماعية بشكل عاموتأثيرھا على السياسات االجت

   



  
مصر تستضيف المؤتمر السنوي العام الرابع عشر للمنظمة العربية 

  للتنمية اإلدارية ديسمبر المقبل
26-8-2014  |12:50  

  
  جامعة الدول العربية

  الطيب الصادق
تستضيف القاھرة أعمال المؤتمر السنوي العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية في دورته الرابعة 

ديسمبر المقبل برعاية األمين العام لجامعة الدول العربية  19إلي  17عشر، وذلك خالل الفترة من 
  .ش التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربيةويناق

  
وصرح الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة إلى أن واقع المنطقة العربية وفي ظل تداعيات 

األحداث السياسية، واالقتصادية، وآثارھا الحالية والمستقبلية على المنطقة، يؤكد وجود حاجة قوية 
  .ورؤية عربية لمفھوم المخاطر العالمية ومعايير قياسھالقراءة 

  
و أضاف لھذا يقدم المؤتمر خالل جلساته تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية 
( مجتمعه أو منفردة، مع تشخيص المخاطر التي تواجه األنظمة التحتية للدول العربية وھي مخاطر

البيئي، نظام اإلدارة العامة والحوكمة، نظام البنية التحتية، النظام  النظام االقتصادي، النظام
، وسيعمل المشاركون ومقدمي أوراق العمل نحو وضع رؤية منھجية لكيفية االستعداد )االجتماعي

للتعامل مع المخاطر وفقاً ألولوياتھا ودرجة خطورتھا، حيث نجد في المؤتمر فرصة مھمة لوضع رؤية 
قياس المخاطر وفقاً للتغيرات المتسارعة في المنطقة العربية دون إغفال آلليات التفاعل عربية لمعايير 

  .مع المتغيرات العالمية واستطالع تأثيراتھا وكيفية التعامل معھا
  

وأوضح أن الحلقات النقاشية المتضمنة في المؤتمر ستسعي لوضع آلية ورؤية خاصة بالمرونة ومكوناتھا 
مشيرا إلي ). ، توافر الوظائف، توافر الموارد، االستجابة لالزمات، القدرة على التعافي القوة( المتمثلة بـ 

انه سيصدر عن المشاركين في المؤتمر بيان يوضح المخاطر الحقيقية التي تواجه الدول العربية، وتقديم 
  . رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحاً مما تطرحه الساحة اليوم 

  
  



  
لدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة لإلدارة اإلستراتيجية والجودة ومنسق عام ومن جانبه قال ا

المؤتمر أن الجھات المتعاونة في تنفيذ ھذا المؤتمر وصلت إلى إحدى عشر جھة عربية ودولية وھي 
 –، و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDESA –إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة 

UNDP  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،– UNEP و االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،– UN Global 
Compact واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،- UN-ESCWA و منظمة التعاون االقتصادي ،
 –ية للتدريب ، والمؤسسة األوروب TI –، والشفافية الدولية WB –، والبنك الدولي OECD –والتنمية 

ETF والمعھد الماليزي للنزاھة ،– IIM وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،– ANND.  
  

: راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية" وأشار إلى أنه سيتم على ھامش أعمال المؤتمر إطالق تقرير 
المنظمات العربية غير الحكومية شبكة (وھو تقرير سنوي تصدره " 2014الحق في الحماية االجتماعية "

، مشيرا إلي ان ھذا التقرير يتناول مفھوم الحماية االجتماعية وارتباطه بالمسارات التنموية ودور )للتنمية
كما يتوصل . المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية وتأثيرھا على السياسات االجتماعية بشكل عام

العربية موضوع الدراسة ويضع بعض المؤشرات التي سيتم متابعة التقرير إلى مقارنة الواقع في البلدان 
  . تقدمھا في السنوات القادمة

    

   



   

القاھرة تحتضن المؤتمر العام للمنظمة العربية للتنمية 
 دجنبر المقبل 19إلى  17اإلدارية من 

  ع .م.و

25.08.2014  

تحتضن القاھرة مؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية السنوي العام في دورته / ومع/  2014غشت  25القاھرة 
التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في " دجنبر المقبل حول موضوع  19ة إلى غاي 17الرابعة عشر من 
  ". المنطقة العربية

وقال رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة في بيان صحفي توصلت وكالة المغرب العربي لألنباء بنسخة منه إن ھذا 
ونخبة مختارة من المنظمات اإلقليمية والدولية، مبرزا أن المؤتمر ينعقد في إطار التعاون ما بين جامعة الدول العربية 

واقع المنطقة العربية وفي ظل تداعيات األحداث السياسية، واالقتصادية، وآثارھا الحالية والمستقبلية على المنطقة، 
  . يؤكد وجود حاجة قوية لقراءة ورؤية عربية لمفھوم المخاطر العالمية ومعايير قياسھا

المخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية "خالل جلسات المؤتمر تقديم تحليل معمق حول  وأضاف أنه سيتم
النظام االقتصادي، ( ، مع تشخيص المخاطر التي تواجه األنظمة التحتية للدول العربية وتھم "مجتمعه أو منفردة

  ). نظام االجتماعيالنظام البيئي، نظام اإلدارة العامة والحوكمة، نظام البنية التحتية، ال

ومن جھته، قال بسمان الفيصل مستشار المنظمة لإلدارة اإلستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر إن الجھات 
المتعاونة في عقد ھذا اللقاء وصلت إلى إحدى عشر جھة عربية ودولية، ويتعلق األمر بإدارة الشؤون االقتصادية 

ألمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واالتفاق العالمي لألمم واالجتماعية باألمم المتحدة، وبرنامج ا
المتحدة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي والشفافية 

  . لمنظمات العربية غير الحكومية للتنميةالدولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، والمعھد الماليزي للنزاھة، وشبكة ا

الحق في : راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية" وأشار إلى أنه سيتم على ھامش أعمال المؤتمر إطالق تقرير 
وھو تقرير سنوي تصدره شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ويتناول مفھوم " 2014الحماية االجتماعية 

ماعية وارتباطه بالمسارات التنموية، ودور المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية وتأثيرھا على السياسات الحماية االجت
  . االجتماعية بشكل عام

ويشكل ھذا اللقاء فرصة مھمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقا للتغيرات المتسارعة في المنطقة 
لمتغيرات العالمية واستطالع تأثيراتھا وكيفية التعامل معھا، كما تسعى الحلقات العربية دون إغفال آلليات التفاعل مع ا

المتضمنة في المؤتمر إلى وضع آلية ورؤية خاصة بالمرونة ومكوناتھا المتمثلة في القوة، توافر الوظائف، توافر 
  . الموارد، االستجابة لألزمات والقدرة على التعافي

  ص ب ن ف/د

   



 
  ديسمبر 17تعقد مؤتمرھا السنوي » العربية للتنمية اإلدارية

   عيد عبد الجواد: كتب|  16:39 2014-08-25اإلثنين 

    

   أيمن عارف: تصوير ة العربية للتنمية اإلدارية أثناء حديثه للمصري اليوم الدكتور رفعت الفاعوري المدير العام للمنظم

ديسمبر المقبل، مؤتمرھا السنوى العام في دورته الرابعة عشرة بالقاھرة،  17تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

  .»التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية«بعنوان 

وقال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة، في تصريحات له، اإلثنين، إن المؤتمر سيتناول تحليال معمقا 

  .للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية، وتشخيص المخاطر التي تواجه األنظمة التحتية للدول العربية

ع رؤية منھجية لكيفية االستعداد للتعامل مع المخاطر وأضاف أن المشاركين بالمؤتمر سيقدمون أوراق العمل، لوض

وفقا ألولوياتھا ودرجة خطورتھا، الفتا إلى إصدار بيان في ختام المؤتمر يوضح المخاطر الحقيقية التي تواجه الدول 

  .العربية، وأشار إلى مشاركة عدد من خبراء المنظمات اإلقليمية والدولية في المؤتمر

لفيصل، مستشار المنظمة لإلدارة االستراتيجية والجودة، ومنسق عام المؤتمر، إن الجھات وقال الدكتور بسمان ا

 –إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة: جھة عربية ودولية، ھى 11المتعاونة في المؤتمر بلغت 

UNDESAوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،– UNDPئة، وبرنامج األمم المتحدة للبي– UNEP واالتفاق العالمي ،

، ومنظمة UN-ESCWA -، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسياUN Global Compact –لألمم المتحدة



، والمؤسسة األوروبية TI –، والشفافية الدوليةWB –، والبنك الدوليOECD –التعاون االقتصادي والتنمية

   –، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنميةIIM –، والمعھد الماليزي للنزاھةETF –للتدريب
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  جامعة الدول العربية

     

جامعة الدول العربية ، وبالتعاون مع نخبة مختارة من  –تواصل المنظمة العربية للتنمية االدارية 
" شر ، تحت عنوان المنظمات اإلقليمية والدولية عقد مؤتمرها السنوي العام في دورته الرابعة ع

 19الى  17خالل الفترة من " التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية 
  . ديسمبر القادم بالقاهرة 

وصرح الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة أن واقع المنطقة العربية وفي ظل تداعيات األحداث 



رها الحالية والمستقبلية على المنطقة ، يؤكد وجود حاجة قوية لقراءة السياسية ، واالقتصادية ، وآثا
  .ورؤية عربية لمفهوم المخاطر العالمية ومعايير قياسها

وأضاف لهذا يقدم المؤتمر خالل جلساته تحليال معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية 
( األنظمة التحتية للدول العربية وهي مخاطرمجتمعه أو منفردة ، مع تشخيص المخاطر التي تواجه 

النظام االقتصادي، النظام البيئي، نظام اإلدارة العامة والحوكمة، نظام البنية التحتية، النظام 
، وسيعمل المشاركون ومقدمو أوراق العمل نحو وضع رؤية منهجية لكيفية االستعداد ) االجتماعي

  .رجة خطورتهاللتعامل مع المخاطر وفقًا ألولوياتها ود
وستصدر عن المشاركين في المؤتمر بيان يوضح المخاطر الحقيقية التي تواجه الدول العربية ، 

وتقديم رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحًا مما تطرحه الساحة اليوم والمخاطر الحقيقية التي 
  . رحه الساحة اليوم تواجه الدول العربية ، وتقديم رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحًا مما تط

وعلى صعيد متصل قال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة لإلدارة اإلستراتيجية والجودة 
ومنسق عام المؤتمر إن الجهات المتعاونة في تنفيذ هذا المؤتمر الهام وصلت إلى إحدى عشرة جهة 

، و برنامج  UNDESA –متحدة عربية ودولية ، وهي إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم ال
، واالتفاق العالمي  UNEP –، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  UNDP –األمم المتحدة اإلنمائي 

-UN -، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا UN Global Compact –لألمم المتحدة 
ESCWA  و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،– OECD ولي ، والبنكالد– WB  والشفافية ،

، وشبكة  IIM –، والمعهد الماليزي للنزاهة  ETF –، والمؤسسة األوروبية للتدريب  TI –الدولية 
  ANND –المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 

راصد الحقوق االقتصادية " وأشار إلى أنه سيتم على هامش أعمال المؤتمر إطالق تقرير 
وهو تقرير سنوي تصدره شبكة المنظمات العربية " 2014لحماية االجتماعية الحق في ا: واالجتماعية

غير الحكومية للتنمية ، ويتناول التقرير مفهوم الحماية االجتماعية وارتباطه بالمسارات التنموية 
ودور المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية وتأثيرها على السياسات االجتماعية بشكل عام ، كما 

تقرير إلى مقارنة الواقع في البلدان العربية موضوع الدراسة ويضع بعض المؤشرات التي يتوصل ال
  . سيتم متابعة تقدمها في السنوات القادمة

وفيما يتعلق بالمشاركة العربية والدولية في المؤتمر قال الفيصل إنه تم توجيه الدعوات للوزراء 
مؤسسات الرقابية ودواوين المحاسبة والمظالم والمستشارين في الرئاسات الجمهورية ، وقيادات ال

والرقابة االدارية والمالية ، والمحافظين في البنوك المركزية والمدراء ورؤساء مجالس اإلدارة 
وأعضائها في البنوك وشركات التأمين وأسواق المال ، واألساتذة والباحثين في الجامعات والخبراء في 



أعضاء مجالس العموم واإلدارة في شركات القطاع العام والخاص مراكز البحث والدراسات ، ورؤساء و 
، واإلعالميين والصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة ، والخبراء من المنظمات العربية واإلقليمية والدولية 

  .للمشاركة في أعمال المؤتمر
 


