تحقيق الرؤية ال ُقطرية من خالل برامج تحويلية فعالة

من الساعة 41:30 :إلى  41( 41:30مايو  )7041قاعة القصر (أ) ،فندق هيلتون ،جدة
لمحة عامة
 كيف ميكن لنا أن حنقق الرؤية السعودية 0202؟
 ما هو السر وراء التحول االقتصادي املاليزي؟
فعال؟
 كيف ميكن أن حنقق برنامج حتول اجتماعي اقتصادي ّ
 هل التحول االجتماعي االقتصادي غاية أم وسيلة؟
 حتقيق الرفاه اإلنساين من خالل التحول االجتماعي االقتصادي؟
للدول ،على اختالفها ،اسرتاتيجيات تنموية ورؤى وخطط وبرامج طموحة لتحقيق التحول االقتصادي
لشعوهبا يف مواجهة التحديات االقتصادية العاملية السائدة يف يومنا هذا .وهذه الدول تبنت واتبعت مناهج
وآليات خمتلفة لتطوير وتنفيذ هذه الرؤى ،استناداً إىل خصائصها االجتماعية واالقتصادية واحملددة ،واستناداً
إىل هياكلها االقتصادية ومدى توافر املوارد املتاحة هلا.
وقد أنشأت احلكومات يف مجيع أحناء العامل وحدات لإلسراع بتنفيذ مشروعات التنمية ورصد تأثيها
التنموي .ووجود مثل هذه الوحدات املركزية من شأنه أن ميكن السلطات من أن حتافظ على متابعة التقدم
احملرز يف األولويات الرئيسة لتحقيق التحول واحملافظة على اتساق اإلجراءات اليت تتخذ إزاء األولويات
واالستجابة إىل كل ما يطرأ من مستجدات.
وستتيح هذه الندوة للمشاركني وممثلي الدول األعضاء يف جمموعة البنك الفرصة للتفاعل وتبادل اخلربات
والتجارب مع التعلم يف الوقت نفسه من الطيف الواسع من الوسائل واألدوات واآلليات اليت قد تعني يف
إحداث التحول االجتماعي واالقتصادي .كما هتدف الندوة إىل تقدمي املساعدة يف استكشاف األشياء
اليت تساعد على إجناح ما تقدم ،والوسائل واملعوقات اليت ال تساعد على إجناح ذلك .وستسلط الفعالية
الضوء على املعرفة املفيدة والدروس املستفادة من جتربة وخربة ماليزيا واململكة العربية السعودية يف جمال
التنفيذ الفاعل لبلوغ نتائج مستدامة ذات تأثي كبي جراء مبادرات التحول.
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السيد مجال حممد الساعايت ،مدير إدارة الربامج القطرية (املنطقتان اآلسيوية والعربية)

المتحدثون
داتوك سري إدريس جاال ،الرئيس التنفيذي إلدارة األداء والتنفيذ
السيد فواز فاروقي ،الرئيس التنفيذي لوحدة تنفيذ برامج التحول الوطين ،رؤية اململكة العربية
السعودية 0202
سعادة سيد أقا ،نائب الرئيس للتعاون والربجمة القطرية ،البنك اإلسالمي للتنمية
رئيس وحدة تنفيذ الربنامج الرئاسي ،جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية
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