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العثماني يعد المغاربة بمحاربة الفقر وتعزيز األمن واالستقرار

(هسبريس  طارق بنهدا (صور: منير امحيمدات
األربعاء 03 ماي 2017 - 17:00

كشف سعد الدين العثماني٬ رئيس الحكومة٬ توفر برنامجه الحكومي على ما وصفها
بـ"الخطة الكاملة لمحاربة الفقر وسط المغاربة"٬ مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة
منخرطة من أجل ذلك في مخطط التنمية المستدامة التي تشرف عليها األمم المتحدة
التنمية تهم  وزارة  إحداث  يتم  المغرب  في  مرة  "ألول  ومضيفا:   ٬2030 أفق  في 

المستدامة".

العربي المنتدى  فعاليات  انطالق  خالل  بالرباط  األربعاء  اليوم  متحدثا  العثماني٬ 
االزدهار الفقر وتعزيز  "القضاء على  لعام 2017"٬ تحت عنوان  المستدامة  للتنمية 
في منطقة عربية متغّيرة"٬ اعتبر أن انخراط المغرب في المخطط األممي يمليه وضع



في منطقة عربية متغّيرة"٬ اعتبر أن انخراط المغرب في المخطط األممي يمليه وضع
أدنى من تحقيق حد  المملكة عبر  قررته  ما  "وهذا  األمن واالستقرار٬ وزاد:  أولويات 

تلك األولويات لبلوغ هدف التنمية".

المغرب وفي  العربي  العالم  في  الفقر  على  القضاء  قضية  على  العثماني  وركز 
المجال٬ هذا  في  كاملة  خطة  على  تتوفر  المغربية  الحكومة  أن  موردا  خصوصا٬ 
منطقة في  وملحا  هاما  "أمرا  يبقى  التنمية  وتحقيق  الفقر  على  القضاء  أن  ومضيفا 

عربية متغّيرة ومشتعلة باألحداث".

وتابع العثماني بأن المملكة منخرطة بشكل إيجابي وفعال في تطبيق مخطط التنمية
للتنمية الشامل  المفهوم  بأهمية  وعي  "هناك  مردفا:   ٬2030 أفق  في  المستدامة 
عبر القادمة  األجيال  حقوق  على  نحافظ  أن  يجب  كما  والهشاشة.  الفقر  ومحاربة 
الحفاظ على البيئة واالستدامة ومحاربة استنزاف الثروات"؛ فيما شدد على أن المغرب

استطاع أن يحافظ على هذه التوازنات.

الدولي المستدامة والتعاون  التنمية  برنامج  العجيزي٬ مديرة  قالت ندى  من جهتها٬ 
بشكل تقارير  قدمت  التي  الدول  أوائل  من  يبقى  المغرب  إن  العربية٬  الدول  بجامعة 
تجربة له  بلد  "المغرب  مضيفة:  المتحدة٬  األمم  لدى  المستدامة  التنمية  في  طوعي 

كبيرة وعريضة٬ والملتقى فرصة لالستفادة منها".



بالشؤون المكلفة  المنتدبة  الوزارة  تنظمه  الذي  الموعد  خالل  المتحدثة٬  وكشفت 
العامة والحكامة٬ بتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
العربية٬ بالمنطقة  العاملة  المتحدة  األمم  العربية ومنظمات  الدول  (اإلسكوا) وجامعة 
أن عديدا من دول العالم العربي تعيش في حالة فقر٬ وزادت: "صحيح ليست هناك
أرقام واضحة لخريطة الفقر في المنطقة٬ لكن يبقى األمر من أولويات هذه الدول في

الوقت الراهن".
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تقرير األمم المتحدة حول الصحراء

الملك يعين حكومة العثماني

العثماني والتصريح الحكومي
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العثماني: األمن واالستقرار وتأهيل المرأة السبيل لتحقيق تنمية
مستدامة (+فيديو)

سعد الدين العثماني

المغرب أن  الحكومة،  رئيس  العثماني  الدين  سعد  أكد 

تنمية اعتماد  بناء صرح تنموي كبير يقوم على  يسير في 

اقتصادية مندمجة ومستدامة.

أشغال افتتاح  خالل  ألقاها  كلمة  خالل  العثماني  وقال 

لعام 2017، المنظم المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى 

وتعزيز الفقر  على  "القضاء  شعار  تحت  بالرباط،  اليوم 

تنهج المملكة  أن  متغيرة"،  عربية  منطقة  في  االزدهار 

باألمم عليها  صادقت  التي  المستدامة  التنمية  خطة 

نفس وفي  التنمية،  وتحقيق  والفقر  والهشاشة  االختالالت  محاربة  إلى  تهدف  والتي   2030 لسنة  المتحدة 

الوقت الحفاظ على حقوق األجيال المقبلة عن طريق تنمية مستدامة.

وأوضح العثماني، أن التنمية المستدامة لن تتحقق إال بوجود حد أدنى من األمن واالستقرار الذي يعد المحفز

التنمية وسبل  حلول  إيجاد  في  الجماعي  للتفكير  فرصة  يشكل  المنتدى  بأن  مبرزا  لتحقيقها،  األساسي 

المستدامة بدول المنطقة العربية، دون إغفال تأهيل العنصر البشري وتعزيز قدراته األساسية من أجل تنمية

حقيقية.

باباراتزيPeopleثقافةرياضةملفات ساخنةخارج الحدودمنوعاتحوادثمال وأعمالمجتمعسياسة
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العثماني يتحدت عن خطة التنمية المستدامة

 

لغربي االقتصادية واالجتماعية  المتحدة  األمم  للجنة  بالوكالة  التنفيذية  األمينة  من جهتها كشفت خولة مطر 

آسيا (اإلسكوا)، الصعوبات التي تعترض تحقيق خطة التنمية المستدامة بالمنطقة العربية لسنة 2030، وذلك

الحروب والنزاعات وغياب أزمة حقيقية بفعل  التي أصبحت تعيش  العربية  الدول  بسبب األحداث في بعض 

االستقرار وارتفاع معدالت البطالة.

بهدف واقعهم،  لتغيير  والشركاء  الحكوميين  المسؤولين  قبل  من  مستعجلة  خطة  وضع  إلى  مطر،  ودعت 

تحقيق تنمية بشرية شاملة أساسها العدالة وروافدها نمو مستدام صديق للبيئة.
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Tweeter

Barlamane recrute  cliquez ici

 14:27  3 مايو 2017

والتوترات باإلرهاب  المرتبطة  االختالالت  بسبب  الماضية  سنة   20 خالل  ازداد  الفقر  العثماني: 
الدولية

 برلمان.كوم

المرتبطة االختالالت  بسبب  20 سنة مضت،  مع  بالمقارنة  ازداد  الفقر  أن  العثماني  الدين  الحكومة سعد  رئيس  أكد 
باإلرهاب، والتوترات الموجودة في عدة دول، التي أدت إلى معاناة اإلنسان.

وأضاف العثماني في افتتاح “المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017” بالرباط، الذي يمتد على مدى ثالثة
أيام ابتداء من اليوم، والمنظم من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة،
األمم منظمات  مع  بتعاون  العربية  الدول  وجامعة  “االسكوا”  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  األمم  ولجنة 
المتحدة العاملة بالمنطقة العربية ، ال يمكن أن تكون تنمية إال بتحقيق حد معقول من العيش الكريم للجميع ، ليس
فقط على المستوى المادي ، بل حتى االجتماعي والتعليمي والصحي، لما لدلك من أسس ومداخيل تخفيف الفقر

والمعاناة التي تعاني منها فئات في عدة مناطق قاسية.

“القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار رئيس الحكومة الذي كان يتحدث في خالل نفس المنتدى المنظم تحت عنوان 
التنمية المستدامة، هدف لحفظ حقوق األجيال المقبلة وعدم تضييع واقع ، أوضح أن  في منطقة عربية متغيرة” 

العيش الكريم أمام فرط استغالل.

إنقاذ يمكن  حتى  البعض  بعضه  وإرغام  التعاون،  أجل  من  خطط  لوضع  استفاق  العالم  أن  المتحدث،  نفس  وأردف 

0 مشاركةأعجبني

تم إغالق اإلعالن بواسطة 

لماذا هذا اإلعالن؟  إيقاف عرض هذا اإلعالن

Français

جديد الصحافة: حصاد يسمح لألساتذة بالعودة للتدريس في المدارس الخصوصيةمستجدات    مقتل 3 أشخاص في حادث دهس بوالية بوسطن األمريكية  
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الرباط ومدريد يعربان عن ارتياحهما للعالقات “المتميزة
واالستراتيجية” التي تجمعهما

ناصر بوريطا للحكومة المستقلة بكتالونيا: كل زيارة للمغرب
يجب أن تكون بتنسيق مع مدريد

الحافي: المغرب عرف إرتفاعا في عدد حرائق الغابات إلى 455ابن كيران يدفع األزمي لخالفته لقطع الطريق على العثماني
 المقال الالحق  المقال السابق

إنقاذ يمكن  حتى  البعض  بعضه  وإرغام  التعاون،  أجل  من  خطط  لوضع  استفاق  العالم  أن  المتحدث،  نفس  وأردف 
المظاهرة في  والمشاركة   ،17 خطة  أهداف  وخصوصا  المجاالت  جميع  في  والتجارب  الخبرة  بتبادل  الكل،  مصالح 

العالمية للقضاء على الفقر.

وتجدر اإلشارة إلى المنتدى يهدف إلى استعراض التجارب الوطنية في مجال التنمية المستدامة ، والقيام بتقييم
لمدى تقدمها، وتحديد أولويات العمل لألعوام المقبلة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة العربية، والبحث
في آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2013 التي اعتمدتها األمم المتحدة على المستوى اإلقليمي للقضاء

على الفقر والهشاشة، وتوفير سبل االرتقاء االجتماعي والعيش الكريم.

برلمان.كوموكاالت

 

إقرأ أيضًا

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكتروني. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

االسم *

البريد اإللكتروني *

تم إغالق اإلعالن بواسطة 

لماذا هذا اإلعالن؟  إيقاف عرض هذا اإلعالن
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العثماني: ال تنمية مستدامة عربيا دون استقرار   
األربعاء 1438/8/6 هـ  الموافق 3/5/2017 م (آخر تحديث) الساعة 22:36 (مكة المكرمة)19:36 ٬ (غرينتش)

قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني في افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 في الرباط اليوم األربعاء٬
إن أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي ال يمكن أن تتحقق إال بوجود حد أدنى من األمن واالستقرار.

وذكر العثماني أن "مؤشرات الفقر عرفت ارتفاعا في المنطقة العربية خالل هذه المرحلة مقارنة مع عشرين سنة ماضية٬ فضال
عن ازدياد المعاناة بالنظر إلى التوترات التي تعيش على وقعها عدد من المناطق٬ والعدد المرتفع من الالجئين والنازحين".

وأضاف أن بالده جعلت من الحفاظ على االستقرار "أولوية األوليات"٬ وأن عددا من دول المنطقة استطاعت أن تحقق قدرا معقوال
من األمن واالستقرار.

من جانبها٬ قالت خولة مطر األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٬ إن برامج
التنمية شهدت تراجعا في بعض الدول العربية٬ "حيث أصبح الصراع واقعا يهدد التنمية والتماسك في المنطقة العربية".

وقام على تنظيم المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة في المغرب٬ بشراكة مع
اإلسكوا وجامعة الدول العربية.

ووضعت األمم المتحدة 17 هدفا أطلقت عليها أهداف التنمية المستدامة من أجل تحقيقها بنهاية العام ٬2030 ومنها محاربة الفقر
والجوع٬ وتقديم تعليم ذي جودة٬ والمساواة بين الجنسين.

2017جميع حقوق النشر محفوظة٬ الجزيرة
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العثماني: ال تنمية مستدامة عربيا دون استقرار

ذكر رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني في تتويج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 في الرباط األن األربعاء٬ إن رؤية التنمية
المستدامة في العالم العربي ال يمكن أن تتحقق إال بوجود حد أدنى من األمن واالستقرار.

وذكر العثماني أن "عالمات الفقر عرفت ارتفاعا في المنطقة العربية خالل هذه المرحلة مقارنة مع عشرين سنة ماضية٬ فضال عن ازدياد المعاناة
بالنظر إلى التوترات التي تعيش على وقعها مجموع من المناطق٬ والعدد المرتفع من الالجئين والنازحين".

وأضاف أن بالده جعلت من الحفاظ على االستقرار "أولوية األوليات"٬ وأن عددا من دول المنطقة استطاعت أن تحقق قدرا معقوال من األمن
واالستقرار.

من جانبها٬ ذكرت خولة مطر األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"٬ إن برامج التنمية شهدت
تراجعا في بعض الدول العربية٬ "حيث أصبح الصراع واقعا يحزر التنمية والتماسك في المنطقة العربية".

وقام على تنظيم المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة في الرباط٬ بشراكة مع اإلسكوا وجامعة الدول
العربية.

ووضعت األمم المتحدة 17 هدفا أطلقت عليها رؤية التنمية المستدامة من أجل تحقيقها بنهاية العام ٬2030 ومنها محاربة الفقر والجوع٬ وتقديم
تعليم ذي جودة٬ والمساواة بين الجنسين.

المصدر : الجزيرة نت



اخبار عربي ودولي – العثماني: ال تنمية مستدامة عربيا دون استقرار –
aljazeera – الجزيرة

عربي ودولي مايو 3, 2017 11:04 م  أباره برس 

تحدث رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني في افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 في الرباط اليوم األربعاء٬ إن أهداف التنمية

المستدامة في العالم العربي ال يمكن أن تتحقق إال بوجود حد أدنى من األمن واالستقرار.

كما ذكر العثماني أن “مؤشرات الفقر عرفت ارتفاعا في المنطقة العربية خالل هذه المرحلة مقارنة مع عشرين سنة ماضية٬ فضال عن ازدياد المعاناة

بالنظر إلى التوترات التي تعيش على وقعها عدد من المناطق٬ والعدد المرتفع من الالجئين والنازحين”.

كما أضاف أن بالده جعلت من الحفاظ على االستقرار “أولوية األوليات”٬ وأن عددا من دول المنطقة استطاعت أن تحقق قدرا معقوال من األمن

واالستقرار.

)٬ إن برامج التنمية شهدت تراجعا من جانبها٬ تحدثت خولة مطر األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (

في بعض الدول العربية٬ “حيث أصبح الصراع واقعا يهدد التنمية والتماسك في المنطقة العربية”.

وقام على تنظيم المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة في المغرب٬ بشراكة مع اإلسكوا وجامعة الدول العربية.

ووضعت األمم المتحدة 17 هدفا أطلقت عليها أهداف التنمية المستدامة من أجل تحقيقها بنهاية العام ٬2030 ومنها محاربة الفقر والجوع٬ وتقديم تعليم ذي

جودة٬ والمساواة بين الجنسين.
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موقع الوحدة االخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر االخبار لحظة وقوعها اخر االخبار الرياضية والعربية
والعالمية واالخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا االخباري لجميع الدول العربية

قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني في افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 في الرباط اليوم األربعاء٬ إن أهداف
التنمية المستدامة في العالم العربي ال يمكن أن تتحقق إال بوجود حد أدنى من األمن واالستقرار.

وذكر العثماني أن "مؤشرات الفقر عرفت ارتفاعا في المنطقة العربية خالل هذه المرحلة مقارنة مع عشرين سنة ماضية٬ فضال عن ازدياد المعاناة
بالنظر إلى التوترات التي تعيش على وقعها عدد من المناطق٬ والعدد المرتفع من الالجئين والنازحين".

وأضاف أن بالده جعلت من الحفاظ على االستقرار "أولوية األوليات"٬ وأن عددا من دول المنطقة استطاعت أن تحقق قدرا معقوال من األمن
واالستقرار.

من جانبها٬ قالت خولة مطر األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٬ إن برامج التنمية شهدت
تراجعا في بعض الدول العربية٬ "حيث أصبح الصراع واقعا يهدد التنمية والتماسك في المنطقة العربية".

وقام على تنظيم المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة في المغرب٬ بشراكة مع اإلسكوا وجامعة الدول
العربية.

ووضعت األمم المتحدة 17 هدفا أطلقت عليها أهداف التنمية المستدامة من أجل تحقيقها بنهاية العام ٬2030 ومنها محاربة الفقر والجوع٬ وتقديم
تعليم ذي جودة٬ والمساواة بين الجنسين.

موقع الوحدة االخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر االخبار لحظة وقوعها اخر االخبار الرياضية والعربية
والعالمية واالخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا االخباري لجميع الدول العربية

مقاالت ممكن أن تعجبك
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اخبار المصدر 7 تقدم قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني في افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 في الرباط اليوم

األربعاء، إن أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي ال يمكن أن تتحقق إال بوجود حد أدنى من األمن واالستقرار.

وذكر العثماني أن "مؤشرات الفقر عرفت ارتفاعا في المنطقة العربية خالل هذه المرحلة مقارنة مع عشرين سنة ماضية، فضال عن ازدياد المعاناة

بالنظر إلى التوترات التي تعيش على وقعها عدد من المناطق، والعدد المرتفع من الالجئين والنازحين".

وأضاف أن بالده جعلت من الحفاظ على االستقرار "أولوية األوليات"، وأن عددا من دول المنطقة استطاعت أن تحقق قدرا معقوال من األمن

واالستقرار.

من جانبها، قالت خولة مطر األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، إن برامج التنمية شهدت

تراجعا في بعض الدول العربية، "حيث أصبح الصراع واقعا يهدد التنمية والتماسك في المنطقة العربية".

وقام على تنظيم المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة في المغرب، بشراكة مع اإلسكوا وجامعة

الدول العربية.

ووضعت األمم المتحدة 17 هدفا أطلقت عليها أهداف التنمية المستدامة من أجل تحقيقها بنهاية العام 2030، ومنها محاربة الفقر والجوع، وتقديم

تعليم ذي جودة، والمساواة بين الجنسين.
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 مطر في افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة في الرباط: لن نتراجع أمام التحديات

وطنية - اشارت األمينة التنفيذية لالسكوا بالوكالة خولة مطر، في افتتاح
المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 الذي يعقد حتى 5 الجاري في

الرباط - المغرب، تحت عنوان "القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة
عربية متغيرة"، الى "الظروف والصعوبات التي قد تحول دون تحقيق خطة

التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، فتنفيذها يأتي في ظل
تحديات جسيمة وازمات مزمنة وناشئة تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها
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االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين والحروب والنزاعات المسلحة التي أدت إلى
موجة من الالجئين والنازحين لم يشهد العالم بضخامتها منذ الحرب

العالمية الثانية، إضافة إلى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وعدم المساواة". 

أضافت: "نتيجة لهذه الظروف، تراجعت في بعض البلدان مكاسب إنمائية
استغرق تحقيقها عقودا وباتت مهددة في أخرى. فقد أصبح الصراع واقع

المنطقة العربية، حيث يهدد المعيشة والحياة، والتماسك االجتماعي،
والتنوع الثقافي. وكان للحرب تأثير الكارثة على صحة جيل بكامله وتعليمه،

وعلى النسيج المجتمعي وعلى المؤسسات، تأثير سيضعف راس المال
البشري واالجتماعي العربي، ويضيق فرص التنمية الى امد بعيد". 

ولفتت مطر إلى أن "أمامنا خطة لتغيير هذا الواقع بأفضل منه. خطة تسعى إلى
تحقيق تنمية بشرية شاملة أساسها الحقوق ورافدها نمو مستدام صديق

للبيئة، يحقق العيش الكريم للجميع في عالم يسوده السلم والعدالة
والمساواة. لم يعد في إمكاننا الركون على خيار "العمل كالمعتاد" لم يعد
يصلح إلحداث التغيير المنشود سواء على المستوى العالمي أو اإلقليمي أو

الوطني". 

كما أشارت إلى أن "التنمية حق للجميع ومسؤولية الجميع، وإن تفاوتتْ
المسؤولية بحسب القدرة، هي أيضا على عاتق هذا المنتدى، الذي أقررتم

بدوره في دعم تنفيذ خطة 2030 وقررتم ان يكون مساحة لتبادل الخبرات
والتجارب، ووسيلة لبلورة خطة عمل وااللتزام بتنفيذها بما ينقلنا الى مرحلة

متقدمة في تحقيق األهداف التنموية وطنيا وإقليميا". 

وختمت: "لن نتراجع أمام التحديات التي تطاردنا، فإذا نالت من بعض الحاضر
لن يكون لها مكان في المستقبل. بجهودنا جميعا، كل من موقعه، نستطيع

ان نحول التحديات الى فرصة، ونقدم لشعوبنا وللعالم أفضل ما لدينا من
قدرات وتجارب وقيم وصفات". 

وتحدث في الجلسة االفتتاحية كذلك رئيس الحكومة في المملكة المغربية
سعد الدين العثماني، ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في



جامعة الدول العربية ندى العجيزي ممثلة األمين العام للجامعة أحمد أبو
الغيط، ونائب األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد. 

ويشارك في المنتدى ايضا وزراء ومسؤولون من عدد من المنظمات
اإلقليمية والدولية التابعة لألمم المتحدة ولجامعة الدول العربية، وممثلون

عن القطاعات الوزارية والبرلمانات العربية، وشبكات ومنظمات المجتمع
المدني والقطاع الخاص، وعدد من الخبراء والمهتمين. 

المحاور 
ويبدأ المحور األول بمناقشة ما توصلت اليه المنطقة في عامها الثاني على

تنفيذ الخطة، ويلي ذلك عروض حول التجارب الوطنية ومدى تكامل
السياسات ومواءمتها مع الخطة الجديدة، وقياس التقدم المحرز، وإشراك

مختلف أصحاب المصلحة، ووسائل التنفيذ. 

وسيركز المحور الثاني على موضوع "القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في
منطقة عربية متغيرة" حيث ستقام مجموعة من الحلقات النقاشية تتناول
أبعاد هذا الموضوع من منظور المساواة والعدالة والتوزيع والنمو االقتصادي

والعمل الالئق كعناصر ممكنة لمعالجة الفقر وتحقيق االزدهار، إلى جانب
البحث في بعض التحديات التي تواجهها المنطقة في القضاء على الفقر،

وتحقيق الرخاء للجميع، بما في ذلك الهشاشة وعدم االستقرار والنزاعات. 

أما المحور األخير للمنتدى، فسيركز على "سبل" تنفيذ خطة التنمية
المستدامة لعام 2030 وعلى قدرة المنطقة في توفير وسائل التنفيذ

اإلقليمية من أجل دفع عجلة التنفيذ. 

وستشكل كل من توصيات المنتدى المساهمة الرئيسية للمنطقة العربية
في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

الذي يعقد تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة في
نيويورك. 

وسيقدم تقرير المنتدى إلى كل من اللجنة التنفيذية والدورة الوزارية للجنة



االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا. 

======= ر.ح.

"المؤتمر الدولي "االعالم ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار
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خولة مطر أمينة “االسكوا” تفتتح المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت
28 زيارة  UN  03/05/2017  Dr. Imad Saad

مطر: لن نتراجع أمام التحديات التي تطاردنا 

شبكة بيئة ابوظبي: بيروت (وحدة اإلتصال واإلعالم في اإلسكوا) 3 مايو / ايار 2017 

قالت اليوم األمينة التنفيذية لإلسكوا بالوكالة الدكتورة خولة مطر إنه “على المستوى اإلقليمي٬ كلنا على علم بالظروف والصعوبات التي قد تحول دون

تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية. فتنفيذها يأتي في ظل تحّديات جسيمة وازمات مزمنة وناشئة تشهدها المنطقة٬ وفي مقدمتها

االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين والحروب والنزاعات المسلحة التي أدت إلى موجة من الالجئين والنازحين لم يشهد العالم بضخامتها منذ الحرب العالمية

الثانية٬ باإلضافة إلى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وعدم المساواة”. 

كالم مطر جاء صباح اليوم في افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 الذي يعقد حتى 5 أيار/مايو في الّرباط٬ المغرب تحت عنوان “القضاء

على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغّيرة”. وقد تحّدث في الجلسة االفتتاحية كذلك رئيس الحكومة في المملكة المغربية السيد سعد الدين

العثماني٬ ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية السيدة ندى العجيزي ممّثلة األمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط٬

ونائب األمين العام لألمم المتحدة السيدة أمينة محمد عبر كلمة مسجلة. ويشارك في المنتدى وزراء ومسؤولون من عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية

التابعة لألمم المتحدة ولجامعة الدول العربية٬ وممثلون عن القطاعات الوزارية والبرلمانات العربية٬ وشبكات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص٬

وعدد من الخبراء والمهتمين. 

وأضافت مطر: “ونتيجة لهذه الظروف٬ تراجعت في بعض البلدان مكاسب إنمائية استغرق تحقيقها عقودًا وباتت مهددة في أخرى. فقد أصبح الصراع واقع

المنطقة العربية٬ حيث يهدد المعيشة والحياة٬ والتماسك االجتماعي٬ والتنوع الثقافي. وكان للحرب تأثير الكارثة على صحة وتعليم جيل بكامله وعلى النسيج

المجتمعي وعلى المؤسسات٬ تأثير سيضعف راس المال البشري واالجتماعي العربي٬ ويضيق فرص التنمية الى امد بعيد”. 

ولفتت مطر إلى أنه “أمامنا خطة لتغيير هذا الواقع بأفضل منه. خطة تسعى إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة أساسها الحقوق ورافدها نمو مستدام صديق

للبيئة٬ يحقق العيش الكريم للجميع في عالم يسوده السلم والعدالة والمساواة. لم يعد بإمكاننا الركون على خيار “العمل كالمعتاد” لم يعد يصلح إلحداث التغيير

المنشود سواء على المستوى العالمي أو اإلقليمي أو الوطني”. 

كما أشارت إلى أن “التنمية حق للجميع ومسؤولية الجميع٬ وإْن تفاوَتْت المسؤولية بحسب القدرة٬ هي أيضاً على عاتق هذا المنتدى٬ الذي أقررتم بدوره في

دعم تنفيذ خطة 2030 وقررتم ان يكون مساحة لتبادل الخبرات والتجارب٬ ووسيلة لبلورة خطة عمل وااللتزام بتنفيذها بما ينقلنا الى مرحلة متقدمة في

تحقيق األهداف التنموية وطنياً وإقليميًا”. 

وختمت بقولها “لن نتراجع أمام التحديات التي تطاردنا٬ فإذا نالت من بعض الحاضر لن يكون لها مكان في المستقبل. بجهودنا جميعا٬ كل من موقعه٬

نستطيع ان نحول التحديات الى فرصة٬ ونقّدم لشعوبنا وللعالم أفضَل ما لدينا من قدرات وتجارب وقيم وصفات”. 
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جدير بالذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو اجتماع رفيع المستوى يشكل منبرًا إقليمياً لمناقشة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمتابعة

واالستعراض في المنطقة العربية بشكل مّنسق ومّتسق. 

ويبدأ المحور األول بمناقشة ما توصلت اليه المنطقة في عامها الثاني على تنفيذ الخطة٬ ويلي ذلك عروض حول التجارب الوطنية ومدى تكامل السياسات

ومواءمتها مع الخطة الجديدة٬ وقياس التقدم المحرز٬ وإشراك مختلف أصحاب المصلحة٬ ووسائل التنفيذ. 

وسيركز المحور الثاني على موضوع “القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيرة” حيث سوف تقام مجموعة من الحلقات النقاشية تتناول

أبعاد هذا الموضوع من منظور المساواة والعدالة والتوزيع والنمو االقتصادي والعمل الالئق كعناصر ممّكنة لمعالجة الفقر وتحقيق االزدهار٬ إلى جانب

البحث في بعض التحّديات التي تواجهها المنطقة في القضاء على الفقر٬ وتحقيق الرخاء للجميع٬ بما في ذلك الهشاشة وعدم االستقرار والنزاعات. 

أما المحور األخير للمنتدى٬ فسيرّكز على “كيفية” تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وعلى قدرة المنطقة في توفير وسائل التنفيذ اإلقليمية من أجل

دفع عجلة التنفيذ. 

وسوف تشكل كل من مخرجات وتوصيات المنتدى المساهمة الرئيسية للمنطقة العربية في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

الذي يعقد تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة في نيويورك. وسيقّدم تقرير المنتدى إلى كل من اللجنة التنفيذية والدورة الوزارية

للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. 

اإلسكوا في سطور 

تجدر اإلشارة إلى أن اإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة. وتشكل جزءًا من األمانة العامة لألمم المتحدة وتعمل تحت إشراف

المجلس االقتصادي واالجتماعي. وهي توفر إطارًا لصياغة السياسات القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتها٬ ومنبرًا لاللتقاء والتنسيق٬ وبيتاً للخبرات

والمعرفة٬ ومرصدًا للمعلومات. وتهدف اإلسكوا إلى دعم التعاون االقتصادي واالجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق

التكامل اإلقليمي. 

وقد انضّمت إلى عضوية اإلسكوا كّل من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية (تشرين األول/أكتوبر 2015) والجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية

(أيلول/سبتمبر 2012) فأصبح عدد أعضاء اللجنة 18 باإلضافة إلى المملكة األردنية الهاشمية٬ واإلمارات العربية المتحدة٬ ومملكة البحرين٬ والجمهورية

العربية السورية٬ وجمهورية السودان٬ وجمهورية العراق٬ وسلطنة ُعمان٬ وفلسطين٬ ودولة قطر٬ ودولة الكويت٬ والجمهورية اللبنانية٬ وجمهورية مصر

العربية٬ والمملكة العربية السعودية٬ والجمهورية اليمنية.
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الرباط  3  5 (كونا)  انطلقت اليوم األربعاء بالعاصمة الرباط أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2017 الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وحضور ممثلي الدول العربية.

وقالت ممثلة لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) خولة مطر في كلمة خالل افتتاح المنتدى الذي يقام تحت عنوان
(القضاء على الفقر وتعزيز اإلزدهار في منطقة عربية متغيرة) ان "هذا اللقاء يشكل إطارا إقليميا للعمل المشترك والتعاون من أجل تحقيق خطة

2030 للتنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي قد تحد من تحقيق أهداف خطة التنمية لعام 2030".
وأضافت أن المنطقة العربية تمر بتحديات كبرى تشكل عقبات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 مشيرة الى النزاعات والحروب

في المنطقة العربية التي تسببت في موجة غير مسبوقة من الالجئين وارتفاع معدالت الفقر والبطالة والهشاشة االجتماعية.
وأكدت أن "خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تسعى للتغلب على هذه التحديات واالكراهات التي تعيق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وذلك

من خالل تنفيذ توصيات األمم المتحدة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في ظل مجتمعات ودول تنعم بالسلم واألمن وتسودها العدالة والمساواة".
من جانبه قال األمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في كلمة مماثلة ان "االضطرابات التي تعرفها المنطقة العربية تزيد من حجم التحديات

المطروحة على الدول العربية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030".
وأضاف أبوالغيط أن القضاء على الفقر الذي يشكل شرطا مسبقا لتحقيق االزدهار والتنمية يظل أحد أبرز التحديات في المنطقة العربية.

ودعا في هذا السياق الدول العربية الى تضافر الجهود وتنسيق العمل والتعاون مع منظمة األمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
باعتبارها السبيل األنجع لبناء عالم متوازن.

ويسعى المنتدى الذي يقام على مدى يومين الى بحث تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية من خالل عمليات استعراض
التجارب الوطنية واالقليمية في مجال التنمية المستدامة ومدى تكامل السياسات ومواءمتها مع أهداف خطة التنمية المستدامة وقياس مدى التقدم

المحرز.
ومن المقرر ان يختتم المنتدى اعماله بإصدار تقرير حول االنجازات والتحديات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والذي سيتم عرضه

في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2030 الذي سيعقد بنيويورك خالل الفترة ما بين 10 و 19 من شهر يوليو
القادم برعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة.

وتم اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2017 من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة في سبتمبر لعام 2015 بهدف القضاء على الفقر وتحقيق
المساواة والمحافظة على البيئة.(النهاية) م ر ي / ط ب
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افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 في المغرب

الرباط 3 مايو 2017 (شينخوا) أكدت مسؤولة أممية اليوم (األربعاء) بالرباط أن الحروب والنزاعات اإلقليمية تحول
دون تحقيق خطة التنمية المستدامة لألمم المتحدة لسنة 2030 في الوطن العربي.

وقالت األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) خولة مطر٬ في كلمة
في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام ٬2017 إن األزمات المزمنة التي يشهدها الوطن العربي تحول

دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة٬ مسجلة أن بلدانا عربية عديدة عرفت تراجعا في المكاسب اإلنمائية.

واستعرضت مطر في هذا السياق مختلف الصعوبات التي تحول دون تحقيق خطة التنمية المستدامة بالمنطقة العربية
لسنة ٬2030 وفي مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي٬ محذرة من أن المنطقة العربية تشهد موجة لجوء ونزوح غير مسبوقة.

كما تطرقت الرتفاع معدالت الفقر والبطالة في الوطن العربي وعدم المساواة.

من جانبه٬ قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في كلمة تليت بالنيابة عنه٬ إن المنطقة العربية أصبحت
اليوم أمام مفترق طرق غير مسبوق نتيجة لالضطرابات واإلشكاليات الداخلية التي أضحت تخيم على بعض دولها٬

والتي أدت إلى تفاقم مستويات الهشاشة والفقر.

وتابع أن اجتثاث مظاهر الفقر يظل أحد أبرز التحديات التي تواجه مسلسل تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة٬ داعيا إلى
ضرورة توحيد جهود دول المنطقة العربية مع جهود المجتمع الدولي الذي يضع التنمية المستدامة على رأس أولوياته.

وتنظم الحكومة المغربية واإلسكوا وجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة العاملة بالمنطقة العربية٬
المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام ٬2017 تحت شعار "القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية

متغيرة".

ويستمر المنتدى خالل الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري٬ بمشاركة وزراء ومسؤولين في عدد من المنظمات اإلقليمية
والدولية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص٬ وخبراء.

ويهدف المنتدى الستعراض التجارب الوطنية في مجال التنمية المستدامة وتقييم مدى تقدمها٬ وتحديد أولويات العمل
للسنوات المقبلة في ظل الظروف العربية٬ وبحث آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 التي اعتمدتها األمم

المتحدة على المستوى اإلقليمي للقضاء على الفقر والهشاشة.

CopyRight: وكالة انباء شينخوا
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بنك معلومات الموضوعات الخاصة األخبار بالعربية والصينية األخبار المصورة االقتصاد واألعمال التبادالت الصينية العربية الشرق األوسط الصين الصفحة األولى
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الرباط 3 مايو 2017 (شينخوا) أكدت مسؤولة أممية اليوم (األربعاء) بالرباط أن الحروب والنزاعات اإلقليمية تحول دون

تحقيق خطة التنمية المستدامة لألمم المتحدة لسنة 2030 في الوطن العربي.

وقالت األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) خولة مطر٬ في كلمة في

افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام ٬2017 إن األزمات المزمنة التي يشهدها الوطن العربي تحول دون تحقيق

أهداف التنمية المستدامة٬ مسجلة أن بلدانا عربية عديدة عرفت تراجعا في المكاسب اإلنمائية.

واستعرضت مطر في هذا السياق مختلف الصعوبات التي تحول دون تحقيق خطة التنمية المستدامة بالمنطقة العربية لسنة

٬2030 وفي مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي٬ محذرة من أن المنطقة العربية تشهد موجة لجوء ونزوح غير مسبوقة.

كما تطرقت الرتفاع معدالت الفقر والبطالة في الوطن العربي وعدم المساواة.

من جانبه٬ قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في كلمة تليت بالنيابة عنه٬ إن المنطقة العربية أصبحت اليوم

أمام مفترق طرق غير مسبوق نتيجة لالضطرابات واإلشكاليات الداخلية التي أضحت تخيم على بعض دولها٬ والتي أدت إلى

تفاقم مستويات الهشاشة والفقر.

وتابع أن اجتثاث مظاهر الفقر يظل أحد أبرز التحديات التي تواجه مسلسل تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة٬ داعيا إلى

ضرورة توحيد جهود دول المنطقة العربية مع جهود المجتمع الدولي الذي يضع التنمية المستدامة على رأس أولوياته.

وتنظم الحكومة المغربية واإلسكوا وجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة العاملة بالمنطقة العربية٬ المنتدى

العربي للتنمية المستدامة لعام ٬2017 تحت شعار "القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيرة".

ويستمر المنتدى خالل الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري٬ بمشاركة وزراء ومسؤولين في عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية

وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص٬ وخبراء.

ويهدف المنتدى الستعراض التجارب الوطنية في مجال التنمية المستدامة وتقييم مدى تقدمها٬ وتحديد أولويات العمل للسنوات

المقبلة في ظل الظروف العربية٬ وبحث آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 التي اعتمدتها األمم المتحدة على

المستوى اإلقليمي للقضاء على الفقر والهشاشة.

   يمكنكم مشاركتنا بتعليقاتكم عبر فيسبوك و تويتر

تحميل تطبيق شبكة الصين
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افتتاح أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة بالرباط

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني٬ يوم األربعاء بالرباط٬ أن المملكة المغربية ماضية في بناء صرح نموذجها التنموي الذي يجعل من
تأهيل العنصر البشري وتعزيز قدراته ركيزته األساسية.

وقال السيد العثماني في كلمة ألقاها خالل افتتاح أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام ٬2017 المنظم تحت شعار "القضاء على الفقر
وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيرة"٬ إن المملكة المغربية ما فتئت تعمل جاهدة على إرساء نموذج تنموي ناجح يقوم على اعتماد تنمية

اقتصادية مندمجة ومستدامة تركز على تأهيل العنصر البشري الذي يعد "المفتاح الحقيقي للتنمية".

وأبرز رئيس الحكومة أن هذا المنتدى يشكل فرصة سانحة للتفكير الجماعي حول سبل تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية٬ أخذا بعين االعتبار
الخصوصيات التاريخية واالجتماعية والدينية والجغرافية لكل بلد عربي على حدة٬ مشيرا إلى أن أهداف التنمية لن تتحقق في معزل عن تحقيق حد

أدنى من األمن واالستقرار الذي أضحى المحفز الرئيسي لتحقيق الغايات المنشودة. 

وأوضح أن التنمية المستدامة أضحت وعيا جماعيا يوحد دول المنطقة العربية٬ اعتبارا لكونها المنهجية الوحيدة الكفيلة بتأمين مستقبل األجيال القادمة
وحفظ حقها في االستفادة من الموارد الطبيعية٬ مؤكدا أن تطوير برامج التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين بلدان المنطقة يكتسي أهمية بالغة في

هذا اإلطار. 

من جهتها٬ قالت األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) السيدة خولة مطر٬ في كلمة مماثلة٬ إن
تنظيم هذا المنتدى يأتي تعبيرا عن اإلرادة اإلقليمية للتعامل مع خطة التنمية المستدامة لسنة ٬2030 التي تعد إطارا مشتركا الستعادة األمل في
المستقبل ومواجهة التحديات المطروحة من منظور تكاملي يراعي األوليات الوطنية ويحفز على العمل المشترك والتعاون بين دول المنطقة. 

وفي هذا السياق استعرضت السيدة مطر مختلف الصعوبات التي تحول دون تحقيق خطة التنمية المستدامة بالمنطقة العربية لسنة ٬2030 والتي يأتي
تنفيذها في ظل تحديات كبرى وأزمات مزمنة٬ في مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي والحروب والنزاعات المسلحة التي تسببت في نشوء موجة غير

مسبوقة من الالجئين إلى جانب ارتفاع معدالت الفقر والبطالة. 

وخلصت السيدة مطر بالقول "أمامنا خطة لتغيير هذا الواقع بأفضل منه٬ خطة تسعى إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة أساسها العدالة وروافدها نمو
مستدام صديق للبيئة٬ يحقق العيش الكريم للجميع في عالم يسوده السلم والعدالة والمساواة"٬ مضيفة "لم يعد بإمكاننا الركون إلى خيار العمل

كالمعتاد٬ الذي لم يعد يتيح تحقيق التغيير المنشود٬ سواء على المستوى العالمي أو اإلقليمي أو الوطني".

من جانبه٬ أوضح األمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط في كلمة تليت بالنيابة عنه٬ أن المنطقة العربية أصبحت اليوم أمام مفترق
طرق غير مسبوق نتيجة لالضطرابات واإلشكاليات الداخلية التي أضحت تخيم على بعض دولها٬ والتي أدت إلى تفاقم مستويات الهشاشة والفقر٬



مشيرا إلى أن اجتثاث مظاهر الفقر يظل أحد أبرز التحديات التي تواجه مسلسل تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة. 

وأكد في هذا الصدد على ضرورة توحيد جهود دول المنطقة العربية مع جهود المنتظم الدولي الذي يضع التنمية المستدامة على رأس أولوياته٬ وعيا
منه بكونها السبيل األنجع للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها٬ ومن ثم ضمان مستقبل مشرق ألجيال القادمة. 

يذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام ٬2017 ينظم من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬
ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا"٬ وجامعة الدول العربية٬ وذلك بتعاون مع منظمات األمم المتحدة العاملة

بالمنطقة العربية٬ وذلك خالل الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي الجاري. 

ويروم هذا المنتدى استعراض التجارب الوطنية في مجال التنمية المستدامة وتقييم مدى تقدمها٬ وتحديد أولويات العمل للسنوات المقبلة في ظل
الظروف التي تشهدها المنطقة العربية٬ والبحث في آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 التي اعتمدتها األمم المتحدة على المستوى

اإلقليمي للقضاء على الفقر والهشاشة٬ وتوفير سبل االرتقاء االجتماعي والعيش الكريم. 

وستتوج أشغال هذا المنتدى بإعداد تقرير حول أهم الرسائل المنبثقة عن الحوار اإلقليمي حول فرص وتحديات تنفيذ خطة التنمية بالمنطقة العربية٬
والذي سيتم عرضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينعقد في نيويورك خالل الفترة ما بين 10 و19 يوليوز

 .2017

ويشارك في هذا المنتدى وزراء ومسؤولو عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية التابعة لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية٬ وممثلو كل من
القطاعات الوزارية والبرلمانات العربية٬ وشبكات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص٬ وعدد من الخبراء والمهتمين. 

يشار إلى أن المملكة المغربية قدمت السنة الماضية تقريرا طوعيا باألمم المتحدة حول االستعراض الوطني للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030. 

(ومع03/05/2017)



د.سعيد الصقري يكتب: المنتدى العربي للتنمية المستدامة والتحديات التي
تواجهها الدول العربية

األربعاء , 3 مايو 2017 5:25 م

ستنطلق في الرباط أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2017 اليوم األربعاء 3 مارس 2017 الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية

لغرب آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان “القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في منطقة عربية متغيرة”. ويشارك في المنتدى – الذي

المتخصصة العربية  والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت  عن  ممثلين  إلى  إضافة  العربية٬  الدول  من  الوزاري  المستوى  على  ممثلون   – أيام   3 لمدة  يستمر 

وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي.

ويسعى المؤتمرون إلى إيجاد حلول لتحقيق خطة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها الـ 17 ومعالجة قضايا التنمية بطرق جديدة تتالءم مع التحديات الوطنية

واإلقليمية والتعرف على الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تنفيذ مختلف التوصيات العالمية على الرغم من

التحديات الهائلة التي تواجهها المنطقة العربية منذ عقود[1].

وقد تم اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر 2015 من قبل جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة بهدف القضاء على الفقر٬ ومكافحة

عدم المساواة وتغير المناخ.

وسيناقش العربية.  بالمنطقة  لعام 2030  المستدامة  التنمية  خطة  واستعراض  ومتابعة  تنفيذ  آليات  حول  والتنسيق  للتحاور  متخصصا  منبرا  المنتدى  ويعد 

لعام المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  لتفعيل  الوطني  المستوى  على  والمتابعة  التنفيذ  إلى  األول  المحور  يهدف  حيث  بالخطة٬  للتعريف  محاور  ثالثة  المؤتمر 

2030 حيث سيتم استعراض عدد من المبادرات الوطنية وخبرات الدول في الدفع بعجلة التنمية المستدامة٬ فيما يركز المحور الثاني على القضاء الفقر

وتعزيز االزدهار من خالل معالجة تحديات التنمية مثل تنشيط النمو االقتصادي الشامل والمستدام للحد من الفقر٬ وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز القطاعات

اإلنتاجية٬ وريادة االعمال٬ وإتاحة فرص العمل الالئق٬ والنهوض بالتكنولوجيا واالبتكار٬ وعدم اغفال الفئات الكثر تضررا.
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العثماني يؤكد أنه سيعمل على الحد من مشاكل الفقراء بالمملكة

14 ساعة مضت

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في كلمته االفتتاحية التي ألقاها صباح األربعاء 3 ماي بالرباط٬ خالل اللقاء الذي عقد لمناقشة موضوع
“القضاء على الفقر و تعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيرة”٬ و الذي يتم تنظيمه من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالشؤون العامة و الحكامة٬ و لجنة األمم المتحدة االقتصادية و االجتماعية لغربي آسيا “اإلسكوا”٬ و جامعة الدول العربية و ذلك بالتعاون مع

منظمات األمم المتحدة العاملة بالمنطقة العربية٬ و ستسمر فعالياته خالل الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي الجاري٬ أنه سيعمل على الحد من مشاكل
الفقراء بالمملكة.

و أشار العثماني إلى أن تحقيق التنمية و تجاوز واقع الفقر٬ يتحقق أوال بتثبيت األمن  االستقرار٬ مؤكدا أن المملكة المغربية ماضية في بناء صرح
نموذجها التنموي٬ الذي يجعل من تأهيل العنصر البشري و تعزيز قدراته ركيزته األساسية

و أضاف العثماني إلى أن الفقر و معاناة اإلنسان٬ ازدادت خالل الفترة الحالية مقارنة مع العشرين سنة الماضية٬ و خاصة بعد التوترات التي يشهدها
العالم و االختالالت في التنمية.

و قال العثماني خالل اللقاء ذاته إن المملكة المغربية ما فتئت تعمل جاهدة٬ على إرساء نموذج تنموي ناجح يقوم على اعتماد تنمية اقتصادية مندمجة
و مستدامة٬ تركز على تأهيل العنصر البشري الذي يعد المفتاح الحقيقي للتنمية.

و أبرز العثماني إلى أن هذا المنتدى يشكل فرصة سانحة للتفكير الجماعي حول سبل تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية٬ أخذا بعين االعتبار
الخصوصيات التاريخية و االجتماعية و الدينية و الجغرافية لكل بلد عربي على حدة٬ مشيرا إلى أن أهداف التنمية لن تتحقق في معزل عن تحقيق حد

أدنى من األمن و االستقرار الذي أضحى المحفز الرئيسي لتحقيق الغايات المنشودة.

و من ناحيتها أشادت خولة مطر وكيلة األمين العام لألمم المتحدة٬ و األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية و االجتماعية٬ بالبرنامج الحكومي لسعد الدين
العثماني٬ و الذي حظي بثقة كبيرة أمام البرلمان.

و أوضحت خولة مطر إلى أن برنامج حكومة العثماني٬ من ضمن برامج التنمية المستدامة التي تهدف األمم المتحدة بتحقيقها في المنطقة.

و حول أسباب انتشار الفقر في المنطقة٬ أكدت خولة مطر أن الصراع هو أحد األسباب المؤدية النتشار الفقر٬ مشيرة إلى أن الصراع في المنطقة
تسبب في مآس اجتماعية وضيع فرص التنمية٬ مضيفة أن سيتم وضع خطة لمكافحة ذلك٬ و تحقيق التنمية في المنطقة العربية.



ويتناول المحور الثالث توفير وسائل التنفيذ على المستوى اإلقليمي بالنظر الى قدرة الدول العربية على توفير الموارد المالية وغير المالية االزمة لتحقيق

التنمية المستدامة في ظل التحديات المتمثلة في انخفاض المساعدات اإلنمائية٬ واالستثمارية األجنبية المباشرة٬ وتدني أسعر النفط.

واإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة٬ وتوفر إطاًرا لصياغة السياسات القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتها٬ ومنبرا لاللتقاء والتنسيق٬

وبيتا للخبرات والمعرفة ومرصدا للمعلومات[2].

-——————————

الفقر٬ على  القضاء  التالي:  خالل  من  األرض  في  المستدامة  التنمية  تحقيق  يمكن  بأنه  سبتمبر 2015  في   1/70 رقم  بالقرار  المتحدة  األمم  قررت   [1]

والقضاء التام على الجوع٬ وتوفير الصحة الجيدة والرفاه٬ وتوفير التعليم الجيد٬ والمساواة بين الجنسين٬ وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية٬ وتوفير

طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة٬ ومن خالل توفير العمل الالئق وتحقيقي النمو االقتصادي٬ واالبتكار والصناعة وتوفير الهياكل األساسية٬ والحد من أوجه عدم

المساواة٬ وبناء مجتمعات ومدن قابلة لالستدامة٬ وعدم االسراف في اإلنتاج واالستهالك٬ والمحافظة على البيئة والمناخ٬ والمحافظة على الحياة البحرية

والحياة تحت المياه٬ والمحافظة على الحياة البرية٬ والمحافظة على السالم والعدل والمؤسسات الفعالة٬ والعمل بشكل مشترك لتحقيق األهداف.

[2] واللجان اإلقليمية األحرى التابعة لألمم المتحدة هي: اللجنة االقتصادية ألفريقيا٬ واللجنة االقتصادية ألوروبا٬ واللجنة االقتصادية لدول أمريكا الالتينية

والبحر الكاريبي٬ واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي.

شارك هذا الموضوع:
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الرباط.. العثماني يفتتح المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 (صور)

(تـ: آيس بريس)
ترأس رئيس الحكومة٬ سعد الدين العثماني٬ صباح اليوم األربعاء (3 ماي)٬ في الرباط٬ الجلسة االفتتاحية لـ”المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام

.″2017
وينظم هذا المنتدى من قبل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ بتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية

واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)٬ وجامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية٬ تحت شعار “القضاء على الفقر
وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغّيرة”.
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كن أول أصدقائك المعجبين بهذا.مشاركةأعجبني

 

من المنتظر أن تنظم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بتعاون مع

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وجامعة الدول العربية ومنظمات األمم

المتحدة العاملة بالمنطقة العربية، “المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017″، تحت شعار “القضاء

على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغّيرة”، وذلك خالل الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي 2017،

بفندق صومعة حسان بمدينة الرباط. هذا وسيترأس  رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني الجلسة

االفتتاحية لهذا المنتدى، يوم األربعاء 3 ماي 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
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الرباط تحتضن اجتماعين للجنة التنفيذيةل(اإلسكوا) والمنتدى العربي للتنمية
المستدامة ما بين ثالث وسابع ماي

اإلثنين, 1 مايو, 2017 إلى 12:53
 بيروت – أعلنت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) أن الرباط ستحتضن ما بين ثالث وسابع ماي الجاري االجتماع

الثالث للجنتها التنفيذية ل(اإلسكوا) ٬ واجتماع (المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2017).



 
 (لقاء بالرباط حول آفاق تحقيق األمن الغذائي بالمنطقة العربية (الفاو

 

جلسة بالرباط٬  الخميس  غدا  (الفاو)٬  والزراعة  لألغذية  المتحدة  األمم  منظمة  تنظم 
موازية حول موضوع "آفاق تحقيق األمن الغذائي بالمنطقة العربية مقارنة مع أجندة

."2030

االقتصادية اللجنة  مع  بتعاون  ستنظم  التي  الجلسة  هذه  فإن  (الفاو)٬  وحسب 
واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) ولجنة األمن الغذائي العالمي ٬ على هامش دورة
مساعد أحمد٬  ولد  السالم  عبد  سيؤطرها  المستدامة٬  للتنمية  العربي  للمنتدى   2017
المدير العام والممثل اإلقليمي لمكتب (الفاو) لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف المصدر ذاته٬ أن ولد أحمد سيطلق خالل هذا اللقاء٬ "نداء من أجل المزيد
ومالية سياسية  مشتركة  التزامات  عبر  والشراكات  الفاعلين  جميع  بين  التعاون  من 

ومؤسساتية بهدف التمكن من رفع التحديات التي تواجه الدول العربية".

اإلقليمية اآللية  يعد  الذي  المستدامة٬  للتنمية  العربي  للمنتدى   2017 دورة  وستنظم 
الرئيسية لمتابعة وبحث تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية٬ تحت
وتحقيق الفقر  على  القضاء   : المستدامة  للتنمية   2030 برنامج  بتنفيذ  "الدفع  شعار 

التقدم في منطقة عربية في طور التحول".

معاريف بريس

maarifpress.com
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Rabat to Host 3rd Session of ESCWA

By Chaima Lahsini -  May 2, 2017 , 1:59 pm

Rabat  –  The  3rd  Session  of  the  Executive  Committee  of  the  United  Nations
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) and the Arab Forum
on Sustainable Development 2017 will be held in Rabat May 3 to 7, announced the
ESCWA.

“The  Arab  Forum  on  Sustainable  Development,  to  be  held  on  May  35,  is  an  important

rendezvous that serves as a regional platform for discussing the coherent and coordinated

followup and implementation of the 2030 Agenda For sustainable development at the level

of the Arab region,” ESCWA said in a statement published on its website.

The  Forum  will  review  the  status  of  the  regional  agenda  after  the  beginning  of  its

implementation  two  years  ago  and  will  provide  an  opportunity  to  present  national

experiences, including complementarity and harmonization of the countries policies with the

https://www.moroccoworldnews.com/author/chaima-lahsini/
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new strategy, progress made,  involvement of  the various  stakeholders,  and  the means of

implementation.

Participants will also discuss “the fight against poverty and the strengthening of prosperity

in a changing Arab region,” through a series of round tables that will address this issue from

the  point  of  view  of  equality,  justice,  economic  growth  and  decent  employment  as main

factors in the fight against poverty and the realization of prosperity. They will also discuss

“how to  implement the 2030 Agenda for sustainable development and the capacity of  the

region to mobilize regional means for its implementation.”

In  addition,  the  ESCWA  Executive  Committee  will  discuss  the  followup  to  the  Doha

Declaration on the Implementation of  the 2030 Agenda  for Sustainable Development,  the

recommendations  of  the  29th  ESCWA  Ministerial  Session  (December  2016)  and  the

implementation of  the  recommendations made by  the Executive Committee at  its  second

meeting, stated the UN Commission announced in a separate communiqué.

The  Committee  will  also  consider  regional  and  international  issues  relevant  to  the  Arab

region,  in  particular  the  results  of  the  United  Nations  Conference  on  Housing  and  Urban

Development and COP22 held in Marrakesh last November.

During  this  third  session,  the  Committee  will  also  examine  the  report  on  the

implementation of the ESCWA plan of action for development financing, the digital future of

the Arab world, and the 20182019 action plan.

0
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Rabat to Host 3rd Session of ESCWA
May 2, 2017

Rabat – The 3rd Session of the Executive Committee of the United Nations Economic

and Social Commission for Western Asia (ESCWA) and the Arab Forum on Sustainable

Development 2017 will be held in Rabat May 3 to 7, announced the ESCWA. “The Arab

Forum on Sustainable Development, to be held on May 35, is an

The post Rabat to Host 3rd Session of ESCWA appeared first on Morocco World News.

Read More from Source: Morocco World News

Read More Morocco

Algerian PM Jokes: Wives, Beat Your Husbands If They Don’t Vote

2 May 2017

King Mohamed VI to Meet French President in Elysée

2 May 2017

How do Women’s Rights fare in Today’s Age of Turmoil?

1 May 2017

Moroccan Health O�뵽ce: ‘No Watermelon Fertilized by Human Waste’

30 Apr 2017

Barcelona Beats Espanyol 3-0 and Takes Over First Place in La Liga

29 Apr 2017

https://www.moroccoworldnews.com/2017/05/215564/rabat-host-3rd-session-escwa/
https://www.moroccoworldnews.com/
https://www.moroccoworldnews.com/2017/05/215564/rabat-host-3rd-session-escwa/
http://newsafricanow.com/2017/05/algerian-pm-jokes-wives-beat-your-husbands-if-they-dont-vote/
http://newsafricanow.com/2017/05/king-mohamed-vi-to-meet-french-president-in-elysee/
http://newsafricanow.com/2017/05/how-do-womens-rights-fare-in-todays-age-of-turmoil/
http://newsafricanow.com/2017/04/moroccan-health-office-no-watermelon-fertilized-by-human-waste/
http://newsafricanow.com/2017/04/barcelona-beats-espanyol-3-0-and-takes-over-first-place-in-la-liga/


      La valeur de l'information Français  Nos packs Contact Aide

S’inscrire  ouRecherche par mot clé

Accueil  Politique  Forum arabe pour le développement durable à Rabat
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Rabat abrite la 3è session du Comité exécutif de la
CESAO et le Forum arabe sur le développement durable
2017 | MAP Express

lundi, 1 mai, 2017 à 21:44
Beyrouth – La ville de Rabat abrite, du 3 au 7 mai courant, la 3è session du Comité exécutif de la
Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO) et le Forum
arabe sur le développement durable 2017, a annoncé la CESAO.



Rabat abrite le 3è Comité exécutif de la CESAO  Map
Ecology

Beyrouth – La ville de Rabat abrite, du 3 au 7 mai courant, la 3è session du Comité exécutif de la
Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO) et le Forum
arabe sur le développement durable 2017, a annoncé la CESAO.

Le Forum arabe sur le développement durable, qui se tiendra du 3 au 5 courant, est une réunion de
haut niveau qui se veut une plateforme régionale pour discuter du suivi et de la mise en œuvre
cohérente et coordonnée de l’Agenda de 2030 pour le développement durable au niveau de la
région arabe, a indiqué la CESAO dans un communiqué publié sur son portail.

Le Forum examinera l’état d’avancement de la mise en œuvre, après deux ans, de cet agenda à
l’échelle de la région et sera l’occasion pour la présentation des expériences nationales, notamment
en ce qui concerne la complémentarité et l’harmonisation des politiques des pays avec la nouvelle
stratégie, le progrès réalisé, l’implication des différents intervenants et les moyens de mise en œuvre.

Les participants débattront également de « la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la
prospérité dans une région arabe en mutation », à travers une série de tables rondes qui aborderont
ce sujet du point de vue de l’égalité, de la justice, de la croissance économique et de l’emploi décent
en tant que facteurs intervenant dans la lutte contre la pauvreté et la réalisation de la prospérité.

Ils aborderont aussi « la manière de mettre en œuvre l’Agenda 2030 pour le développement durable
et la capacité de la région à mobiliser les moyens régionaux pour sa mise en mise en œuvre (…) ».

Par ailleurs, le comité exécutif de la CESAO se penchera au cours de sa 3è session, prévue les 6 et
7 mai, sur le suivi de la Déclaration de Doha relative à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le
développement durable, les recommandations issues de la 29è session ministérielle de la CESAO
(décembre 2016) et sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité exécutif
lors de sa deuxième réunion, a annoncé la Commission onusienne dans un autre communiqué
séparé.

Le Comité examinera aussi des questions régionales et internationales intéressant la région arabe,
en particulier les résultats de la Conférence des Nations unies sur le logement et le développement
urbain (Habitat III, octobre 2016 à Quito) et de la COP22 (novembre dernier à Marrakech).

Au cours de cette troisième session, le Comité examinera en outre le rapport d’étape sur la mise en
œuvre du plan d’action de la CESAO dans le domaine financement du développement, l’avenir
numérique dans le monde arabe et le plan d’action 20182019.

Voir Aussi
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Ouverture à Rabat des travaux du Forum arabe pour le
développement durable

Synthèse vocale

Le Royaume du Maroc est sur la voie d'édifier un modèle de développement qui fait de la promotion
de l'élément humain et le renforcement de ses capacités son principal pilier, a affirmé, mercredi à
Rabat, le Chef du gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani.

Le Royaume œuvre sans cesse pour l'instauration d'un modèle de développement efficace qui
repose sur un développement économique intégré et durable en accordant une attention particulière
à la promotion de l'élément humain, "véritable clé du développement", a souligné M. El Othmani dans
une allocution à l'ouverture des travaux du Forum arabe pour le développement durable, tenu sous
le thème "l'éradication de la pauvreté et la promotion de la prospérité dans une région arabe en
mutation". Ce Forum constitue l'occasion idoine de dégager une réflexion collective sur les moyens
de réaliser un développement durable dans la région arabe, en tenant compte des spécificités
historiques, sociales, religieuses et géographiques de chaque pays, a indiqué M. El Othmani, faisant
observer que les objectifs de développement ne peuvent être atteints sans la réalisation d'un
minimum de sécurité et de stabilité. Le développement durable est un objectif commun pour les pays
du monde arabe du fait qu'il constitue l'unique moyen de garantir l'avenir des générations futures et
de préserver leur droit à profiter des ressources naturelles, atil dit, soulignant, à cet égard, que le
développement des programmes de coopération et d'échange d'expériences et d'expertises entre
les pays de la région revêt une importance capitale.

De son côté, la secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
(ESCWA), Khawla Mattar, a affirmé, dans une allocution similaire, que l'organisation de ce Forum
vient illustrer une volonté régionale de mettre en œuvre les Objectifs de Développement durable
(ODD) 2030, expliquant que les ODD représentent une plateforme commune pour retrouver de
l'espoir dans l'avenir et affronter les défis posés selon une approche complémentaire qui tienne
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compte des priorités nationales.

Dans ce contexte, Mme Mattar a passé en revue les multiples difficultés entravant la réalisation des
ODD dans la région arabe à l'horizon 2030, notamment dans un contexte de défis majeurs et de
crises aiguës, en particulier l'occupation israélienne et les guerres et conflits armés qui ont engendré
une vague inédite de réfugiés tout en exacerbant les taux de pauvreté et de chômage. "Nous avons
un plan pour changer pour le mieux cette réalité, un plan qui vise la réalisation d'un développement
humain global avec comme base la justice et comme affluent une croissance durable amie de
l'environnement, qui garantira une vie digne pour tous dans un monde de paix, d'équité et d'égalité",
a noté Mme Mattar. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou Al
Gheit, a mis l'accent, dans une allocution lue en son nom, sur les conflits et problématiques internes
que connaissent plusieurs pays arabes et qui ont aggravé les niveaux de précarité et de pauvreté
dans la région, précisant que l’éradication des aspects de la pauvreté reste un des principaux défis
pour le développement durable dans la région arabe.

Il a insisté, dans ce cadre, sur la nécessité d’unifier les efforts des pays arabes avec ceux de la
communauté internationale qui place le développement durable en tête de ses priorités. 

L’édition 2017 du "Forum arabe pour le développement durable", qui se tient du 3 au 5 mai à Rabat,
est organisée par le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires
générales et de la Gouvernance, la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale
(ESCWA), la Ligue des Etats arabes, en collaboration avec les organisations de l’ONU actives dans
la région arabe.

Ce Forum a pour objectif d’examiner les expériences nationales en matière de développement
durable, définir les priorités à venir dans le contexte actuel des pays arabes et échanger les bonnes
pratiques pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et ce dans le but de lutter contre la pauvreté et la
vulnérabilité, remettre en marche l’ascenseur social et permettre aux citoyens de vivre dignement. 

Les travaux de ce Forum seront sanctionnés par la publication d’un rapport sur les principaux axes
issus du dialogue régional concernant les opportunités et les défis de la mise en œuvre des objectifs
du développement durable dans la région arabe. Ce rapport sera présenté lors du Forum Politique
de haut niveau sur le développement durable qui se tiendra à New York du 10 au 19 juillet 2017. Ont
pris part à ce Forum des ministres, des responsables d’organisations régionales et internationales
des Nationsunies et de la Ligue arabe, ainsi que des représentants des ministères, des parlements
arabes, des organisations de la société civile et du secteur privé, ainsi que nombre d’experts. Le
Maroc, rappelleton, a soumis volontairement, l’année dernière, un rapport aux NationsUnies sur
l’état d’avancement du programme national du développement durable à l’horizon 2030.

(MAP03/05/2017)
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Les travaux de ce forum seront couronnés par un rapport sur les principaux axes issus du dialogue régional.

Les travaux du forum arabe pour le développement durable ont démarré hier à Rabat. Les participants, venus des
di⤀ㄆérents pays de la région, ont examiné les expériences nationales dans ce domaine. Ils se sont focalisés sur la
dé⤀褅nition des priorités à venir pour assurer la réalisation des objectifs du développement durable à l'horizon 2030.
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Le développement durable est un droit pour tout un chacun, mais c’est aussi la responsabilité de tous. Partant
de ce constat, les pays arabes ont l'ambition de mettre en œuvre les objectifs de la stratégie de développement
durable 2030. Prenant part aux travaux du forum arabe pour le développement durable qui se tient à Rabat du 3
au 5 mai, les responsables de ces pays ont mis en avant les di⤀ㄆérents aspects de collaboration en vue
d'atteindre les objectifs escomptés.

Présidant la cérémonie d'ouverture de ce forum organisé par la Commission économique et sociale pour l'Asie
occidentale (ESCWA) en collaboration avec le ministère délégué chargé des A⤀ㄆaires générales et de la
gouvernance, le Chef de gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a a⤀ꀈrmé que la thématique de cette année, à
savoir «L'éradication de la pauvreté et la promotion de la prospérité dans une région arabe en mutation», se
trouve au centre de toute stratégie de développement durable. Dans ce sens, le responsable gouvernemental a
souligné que l'édition 2017 de ce forum constitue une occasion adéquate pour le partage des expériences et
l'échange d'idées entre les pays de la région, notamment dans des domaines où certains pays arabes ont déjà
prouvé leur expertise et leur savoir-faire.
Revenant sur l'expérience marocaine, le Chef du gouvernement a souligné que le Royaume a choisi de mettre
l'élément humain au cœur du développement. «D’importantes réalisations ont été engrangées dans ce sens,
mais beaucoup reste à faire dans les prochaines années pour répondre aux attentes du futur», a-t-il indiqué.
Poursuivant son discours, M. El Othmani a a⤀ꀈrmé que la route vers le développement durable passait
forcément par la lutte contre la pauvreté. Un axe qu'il ne faut pas traiter en se basant seulement sur
l'amélioration des revenus, mais également par la voie du développement des services o⤀ㄆerts aux citoyens, tels
que l'éducation et la santé, toujours selon le Chef de gouvernement.

Une idée partagée par la directrice du département de développement durable et de la coopération
internationale à la Ligue arabe, Nada El Ajizi. Prenant la parole au nom du secrétaire général de cette institution,
la responsable a insisté sur le volet relatif au développement des services fournis aux citoyens. Pour atteindre
les objectifs ⤀褅xés dans le cadre de la stratégie de développement, Mme El Ajizi a souligné que la collaboration
entre les pays arabes et la communauté internationale est nécessaire. Une collaboration qui nécessite
l'implication de tous les acteurs de la société, a estimé la représentante de la Ligue arabe. 
Rappelons que les travaux de ce forum seront couronnés par un rapport sur les principaux axes issus du
dialogue régional concernant les opportunités et les dé⤀褅s de la mise en œuvre des objectifs du développement
durable dans la région arabe. Le ministre délégué auprès du Chef de gouvernement chargé des A⤀ㄆaires
générales et de la gouvernance se chargera de la présentation dudit rapport lors du forum politique de haut
niveau sur le développement durable, prévu à New York du 10 au 19 juillet prochain.  

Le début de la discussion du projet de loi de Finances 2017 cristallise le profond clivage entre majorité et
opposition

DANS LA MÊME RUBRIQUE
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"التخطيط التنموي" تطلق مشروع تحول وتحديث النظام اإلحصائي الوطني

اإلثنين مايو 01, 2017

أأأ
مشاهدات 196
الدوحة في 01 مايو /قنا/ انطلقت في وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء٬ بالتعاون مع شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة٬ فعاليات مشروع التحول

والتحديث في النظام اإلحصائي الوطني.
وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم٬ بأن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من األنشطة والفعاليات اإلحصائية التي تهدف إلى النهوض بالنظام

اإلحصائي بالدولة وتحديثه وتمكينه من إنتاج وتحليل ونشر البيانات الالزمة لرصد التقدم في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية ٬20222017
وأهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015. 

وقد افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي واإلحصاء٬ أولى فعاليات المشروع المخصصة للعاملين في الوزارة
بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات واإلدارات والشركات ومنظمات المجتمع المدني٬ بكلمة أوضح من خاللها أهمية اختيار األمم المتحدة لدولة

قطر باعتبارها دولة رائدة في هذا المشروع٬ مشيرًا إلى أهم المخرجات المتوقعة منه. 
كما أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت٬ على أهمية هذا المشروع ومخرجاته التي ستعود بالفائدة على نظام المعلومات واإلحصاءات في
الدولة٬ وخاصة متخذي القرارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع األعمال والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من ثالث مراحل: المرحلة األولى هي عبارة عن تقييم للنظام الوطني لإلحصاء وفقًا للعديد من المتغيرات٬ تليها

مرحلة إعداد خطة التحديث والتطوير٬ والثالثة بناء القدرات وتنفيذ العديد من المشاريع اإلحصائية على مدار السنوات الخمس القادمة. 
وتوجه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت٬ وزير التخطيط التنموي واإلحصاء بالتحية والشكر إلى مزودي وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

بالبيانات الالزمة التخاذ القرارات الصحيحة٬ وإلى شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة على اختيارها دولة قطر لتنفيذ هذا المشروع٬ وإلى كافة المنظمات
المساهمة في عملية التحديث٬ كالبنك اإلسالمي للتنمية٬ واإلسكوا٬ والمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

كما تم تسليط الضوء على العديد من المحاور الهامة٬ ومنها تحديد الفجوات المتعلقة بعملية إنتاج اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية والبيئة٬
والوقوف على مدى توفر مؤشرات أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة٬ ودراسة إمكانية توفيرها بغية االعتماد

عليها في إعداد التقارير المواضيعية الالزمة٬ وأهمية قيام الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بالبيانات النوعية الالزمة.



وقد قام خبراء األمم المتحدة٬ وعدد من خبراء وفنيي الوزارة بزيارة عدد من الوزارات واإلدارات والجهات األخرى٬ بغية الوقوف على آليات
إنتاج البيانات واستخدامها. 

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز النظام اإلحصائي في الدولة بغية االرتقاء بالقدرات البشرية والتقنية والمؤسسية٬ والتأكيد على
أهمية اإلحصاءات الرسمية٬ واستجابتها لتوفير البيانات الالزمة في الوقت المناسب. كما يطمح المشروع إلى تعزيز وتحديث مهارات العاملين في
مجال إنتاج واستخدام البيانات٬ والتكيف مع الظروف التنموية المتغيرة من أجل إنتاج معلومات إحصائية قائمة على األدلة٬ بما يخدم عملية صنع

السياسات واتخاذ القرارات. 
وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لرؤية قطر الوطنية ٬2030 واستراتيجية التنمية الوطنية األولى ٬20162011 والثانية 2017

٬2022 وأجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 التي انبثقت عن قمة األمم المتحدة في سبتمبر 2015.



كونا : انطالق أعمال اجتماع عربي بالمغرب لبحث ربط البحث األكاديمي بالنشاط
الصناعي  إقتصاد
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الرباط  24  4 (كونا)  انطلقت في العاصمة المغربية الرباط اليوم االثنين اعمال االجتماع االول لفريق العمل العربي لربط البحث االكاديمي
بالنشاط الصناعي في الدول العربية لمناقشة أبرز التحديات التكنولوجية التي تواجه عمل الفريق.

ويشارك في االجتماع الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خبراء وباحثون يمثلون وزارات الصناعة والتعليم العالي والبحث
العلمي ومجمعات البحوث والتكنولوجيا والشركات الصناعية الكبرى.

وقالت المنظمة في بيان إن االجتماع يأتي في إطار برنامج المنظمة الهادف الى تعزيز التنمية الصناعية في الدول العربية واالرتقاء بالقطاع
الصناعي من خالل ربطه بمؤسسات البحث العلمي.

واضافت ان البرنامج يعد من أهم اآلليات الكفيلة بالتوفيق بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل على نحو يحقق اهداف التنمية المستدامة
للعام 2030 ويرفع من المستوى العلمي والتكنولوجي للصناعة العربية.

وذكرت ان االجتماع يهدف كذلك الى ابراز دور واهمية الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي واالكاديمي وهيئات الصناعة واالنعكاس االيجابي
لذلك على مستوى االبتكار واالرتقاء بمستوى اداء القطاع الصناعي وزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

وسيجري على هامش االجتماع الذي يستمر يومين عرض تجارب عدد من الدول في مواجهة التحديات التكنولوجية وخططها العداد برنامج عربي
لربط مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بقطاع الصناعة.

وسيحضر االجتماع الى جانب خبراء الدول االعضاء ممثلون عن منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال
والمعلومات ولجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) للتكنولوجيا ومركز التكامل المتوسطي والبنك االسالمي للتنمية
والمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وعدد من خبراء المراكز والمؤسسات الجامعية.

(النهاية) م ر ي / ع ع ح


