
  بيــــــــان صحفـي

الثالثاء 9 أبريل 2019 الساعة 7م باملعهد الفرنيس مبرص - املنرية 

ندوة لجاك اتايل بعنوان » االقتصاد الوضعي – تحديات بناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة «

يدعوكم املعهد الفرنيس مبرص لندوة استثنائية لݘاك اتايل يوم الثالثاء املوافق 9 ابريل الساعة السابعة مساًء باملنرية. ݘاك أتايل 

هو ُمستشار سابق للرئيس الفرنيس فرنسوا ميرتان، عامل اقتصاد وكاتب، له أكرث من 60 مؤلَف متت ترجمتهم إىل 22 لغة، وقام 

 .Positive Planet بإنشاء العديد من املؤسسات الدولية منهم مؤسسة

تعد هذه املؤسسة األهم عاملياً لدعم التمويل املتناهي الصغر وقد قامت بدعم أكرث من 10 ماليني من رواد املرشوعات الحرة 

تدعمه  الذي  الوضعي«  »االقتصاد  تطبيق مفهوم  أهمية  الضوء عىل  بتسليط  أتايل  الندوة سيقوم جاك  الصغرية. خالل هذه 

.Positive Planet وتناشد تفعيله مؤسسة



املدقع ينخفضوا، ووضع  العامل حاله يسري لألفضل. وفيات األطفال والفقر 
النساء آخذ يف التحسن، واملعاناة يف العمل تؤخذ يف االعتبار بشكل أفضل، 
وتقدم تقني رائع يلوح يف األفق. عىل الرغم من هذه العالمات اإليجابية، 
فإن الوضع العاملي يتدهور يف العديد من املجاالت: تغري املناخ حقيقة واقعة، 
وتلوث الهواء يزداد سوًءا؛ تزداد املدن ازدحاماً وتلوثاً، وتعاين من تفاوتات 
مدمرة صارخة بشكل متزايد. مل يعد النمو االقتصادي عالمة ال جدال فيها 
عىل تحسن مستويات املعيشة. الجميع يشعر بأن حال العامل ميكنه أن يكون 

أفضل بكثري.

من  العديد  أدركت  املفاهيم.  من  العديد  تطوير  تم  الوضع،  هذا  لتحسني 
منوذج  توجيه  إعادة  املبارشة  مصلحتها  من  أنه  واألقاليم  والدول  الرشكات 
التنمية الخاص بها. ال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به للهروب من 
ديكتاتورية السوق واإلرساع يف تنفيذ اقتصاد يشجع النمو املسؤول واملستدام 
البيئة والعدالة االجتامعية ويكون يف خدمة األجيال  الذي يحرتم  والشامل 

املقبلة.

** الندوة مرتجمة فورياً للغة العربية

** يف أعقاب هذه الندوة، سيتم عرض وبيع عدة مؤلفات لݘاك اتايل، بعضها 

تُرِجمت إىل العربية ونرشها يف مرص املركز القومي للرتجمة.
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