تحت رعاية
صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدهللا المعظمة
بيان صحفي
"كسر الحواجز ،تحرير القدرات"
منتدى السياسات رفيع المستوى
" تعزيز الشمول المالي للمرأة في العالم العربي"
 23-22تشرين ثاني - 2016 ،المملكة األردنية الهاشمية
تظهر البيانات المتاحة أن وضع الشمول المالي للمرأة في العالم العربي يحتاج إلى المزيد من الجهود والعمل الدؤوب ،حيث أن
مستوى شمول المرأة في النظام المالي يعتبر من بين األدنى في العالم .تمثل الفجوة الكبيرة بين الجنسين في القطاع المالي ،أحد
العوائق أمام النمو وأمام توفير فرص العمل واالزدهار االقتصادي  .هذا وقد أدرك صانعو السياسات في المنطقة أهمية البعد
الجندري في الشمول المالي وأدرجوا هذا التحدي كأولوية في برنامجهم.
ولغايات إحراز تقدم في الحوار حول موضوع الشمول المالي للمرأة ،تكاتفت جهود كل من البنك المركزي األردني وصندوق النقد
العربي ،و التعاون الدولي األلماني ( - )GIZنيابة عن وزارة األلمانية الفدرالية للتعاون االقتصادي والتنمية ( - )BMZلتنظيم المؤتمر
اإلقليمي "تحسين الشمول المالي للمرأة في العالم العربي" والذي سيعقد في الفترة  23-22تشرين الثاني/نوفمبر 2016في المملكة
األردنية الهاشمية .هذا وسيوظِ ف القائمون على المؤتمر تجاربهم الناجحة استكماال لنتائج منتدى السياسات حول "الشمول المالي
والتوظيف في المنطقة العربية" ،الذي عقد العام الماضي والذي بنى على "خطة عمل الشمول المالي" عالية المستوى المنبثقة عن
شراكة دوفيل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والذي تم تنظيمه في برلين وما تبعه من اإلعالن عن معاهدة الحوكمة
االقتصادية في باريس العام السابق.
وتحت عنوان "كسر الحواجز وتحرير القدرات" ،سيضم منتدى السياسات عالي المستوى المزمع عقده العام الحالي في البحر الميت،
 120مشاركا من صناع القرار إضافة إلى خبراء في القطاع المالي من العالم العربي وخارجه بهدف دعم تطوير سياسات استراتيجية
للشمول المالي للمرأة في المنطقة .وسيقوم كل من معالي محافظ البنك المركزي األردني ،الدكتور زياد فريز ،ومعالي مدير عام
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ،الدكتور عبد الرحمن الحميدي ،بافتتاح المؤتمر ،فيما ستكون السيدة جراسا ماشيل مؤسسة
جمعية وجوه جديدة ،أصوات جديدة ( )NFNVومؤسِ سة صندوق ائتمان جراسا ماشيل المتحدث الرئيسي.
هذا وقد عمل القائمون على المؤتمر ،وبالتعاون مع التحالف من أجل تحقيق الشمول المالي ( )AFIوالمجموعة االستشارية لمساعدة
وبدعم من اإلتحاد األوروبي ،بوضع برنامج عمل لمدة يومين
الفقراء ( )CGAPومنظمة وجوه جديدة ،أصوات جديدة ()NFNV
ٍ
يوضح السياسات الواعدة ويظهر االبتكارات المتوائمة مع السوق.
ويعتبر المؤتمر ،والذي يعكس التطورات في موضوع الشمول المالي للمرأة حول العالم ،منبرا فريدا للتعرف على الممارسات
الدولية الجيدة ولمناقشة الروابط األوسع بين ريادة األعمال النسوية والشمول المالي .وتحت عنوان "الشمول المالي للمرأة" ،سيقدم
أكثر من  20متحدثا خبراتهم حول مواضيع إصالح التشريعات والتمويل الرقمي وريادة األعمال واألنماط االجتماعية والتثقيف
المالي ،والبيانات الجندرية المنفصلة.
سيسهم في توسيع خبرات األعضاء
ويعتبر المؤتمر مثاال ممتازا على الجهود المشتركة والمبادرات اإلقليمية ،كما نؤمن بأنه
ِ
والشركاء بحيث يواصلون العمل على تحقيق الرؤية بإيجاد بيئة مالية أكثر شموال ودعما للمرأة.
البنك المركزي األردني وصندوق النقد العربي و التعاون الدولي األلماني ()GIZ

For more information visit www.financialinclusion-conference.org; for press enquiries please contact fi-conference@giz.de

