
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 

 1027 مايو/أيار 8

 

 (1027 مايو/أيار 8-4) المغرب –المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الرباط 

 توفير األمن واالستقرار في الدول العربية يساهم في محاربة الفقر: أممي مسؤول :وكالة األناضول .1

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة يؤكد أهمية التعاون لتحقيق األمن الغذائي :وكالة األنباء الكويتية .2

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة يؤكد أهمية التعاون لتحقيق األمن الغذائي :برناما .3

 "القضاء على الفقر"المنتدى العربي للتنمية المستدامة يناقش  :الوطن .4

 الفاو تشارك في جلسة األمن الغذائي والتغذية في المنتدى العربي للتنمية المستدامة: صدى البلد .5

 الفاو تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر :اليوم السابع .6

 واالستقرار أساس تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية السالم: منتدى :شينخوا .7

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة يؤكد دعمه ومساندته إلضراب األسرى الفلسطينيين :قدس برس .8

 اختتام أعمال االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة دولة قطر :وكالة األنباء القطرية .9

 اختتام أعمال االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة دولة قطر :العرب نيوز .11

 اختتام االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة قطر: الراية .11

 الجمعاني الرجل المناسب في المكان المناسب: مزارعون :السوسنة .12

 مختلفة شؤون

 جامعة البترا تستضيف ورشة اإلسكوا لدعم سياسة المنافسة الفلسطينية :جامعة البترا .1

 جامعة البترا تستضيف ورشة اإلسكوا لدعم سياسة المنافسة الفلسطينية: المدينة نيوز .2

 جامعة البترا تستضيف ورشة اإلسكوا لدعم سياسة المنافسة الفلسطينية :صراحة نيوز .3



مسؤول أممي: توفير األمن واالستقرار بالدول العربية يساهم بمحاربة
الفقر

خالل كلمة له في "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" لعام 2017 المنعقد في الرباط بمشاركة خبراء تنمية من عدة دول عربية وأجنبية

   

الرباط / إبراهيم الجابري / األناضول 

قال "إيلشونغ يي"٬ منسق البحوث في "معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية"٬ اليوم الخميس٬ إن "توفير األمن واالستقرار
بالدول العربية يساهم في محاربة الفقر ويعزز االندماج االجتماعي". 

جاء ذلك في كلمة لـ"يي" خالل "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" لعام ٬2017 الذي تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة٬
بالعاصمة المغربية الرباط٬ من 3 حتى 5 مايو/أيار الجاري٬

بشراكة "لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا" (إسكوا)٬ وجامعة الدول العربية.

وأضاف المسؤول األممي أن "كل ما يتعلق بمحاربة الفقر والسياسة االجتماعية يقتضي فهمه في إطار كلي. القضاء على آفة الفقر يستلزم
وضع سياسة متعددة األبعاد٬ فضال عن سن قوانين في هذا اإلطار".

واعتبر أن الدول ُمطالبة بخلق فرص عمل جديدة بدال من زيادة الضرائب التي تثقل كاهل المواطنين.

وشدد المسؤول األممي على أن العالم بحاجة إلى مؤسسات تحمي حرية اإلعالم والصحافة وتنظم المجتمع المدني وتحقق سياسات
اإلدماج.

 04.05.2017 Khalid Mejdoub Rabat



من جانبه٬ قال سعيد الصقري٬ رئيس الجمعية االقتصادية العمانية (غير حكومية)٬ خالل المؤتمر٬ إن "االزدهار سمة مشتركة بين الدول
النفطية وقد تحقق من خالل النمو الذي يشهده الناتج المحلي والدخل الخاص باألفراد بهذه الدول".

وأضاف الصقري أن "الموازنات العامة شهدت ارتفاعا مباشرة بعد ارتفاع أسعار النفط".

وأشار إلى أهمية تنويع مصادر الدخل لدى الدولة٬ وحماية المواطنين ذوي الدخل المحدود.

بدوره٬ قال محمد بلقاسمي٬ الخبير المغربي في التنمية البشرية ومحاربة الفقر٬ إن بالده أولت اهتماما أكبر بمكافحة الفقر والالمساواة
رغم عدم وضع سياسة معلنة لذلك. 

ودعا بلقسامي إلى تقوية العالقات وتبادل التجارب بين الدول العربية لتحقيق تقدم أسرع نحو ُمحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

في السياق ذاته٬ أفاد زياد عبد الصمد٬ المدير التنفيذي لـ"شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية"٬ بأن التنمية المستدامة التي
تتطلع إليها الشعوب العربية ينبغي أن تتأسس على أساس االزدهار في شتى المجاالت٬

وتحقيق السالم٬ وبناء شراكات استراتيجة وقوية ال شكلية.

واعتبر عبد الصمد أن التنمية في شتى القطاعات تستوجب وجود األطر المؤهلة٬ التي تدفع المواطن إلى المشاركة فيها عبر مشاريع٬
فضال عن ضرورة وجود بيئة حاضنة لهذه المشاريع لمساعدتها على بلوغها أهدافها.

وُيشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة٬ المقام في العاصمة المغربية الرباط٬ خبراء من عدة دول عربية وأجنبية٬ ويستمر على
مدار 3 أيام.

األخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة األناضول٬ هي اختصار لجزء من األخبار التي ُتعرض للمشتركين عبر نظام تدفق األخبار (HAS). من أجل االشتراك لدى الوكالة
ُيرجى االتصال بالرابط التالي. (/ar/p/اشتراك/1001)

http://aa.com.tr/ar/p/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83/1001
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المنتدى العربي للتنمية المستدامة يؤكد أهمية التعاون
لتحقيق األمن الغذائي

05/05/2017| LOC02:29
GMT 23:29|األخبار العربية

جانب من المشاركين في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017

اليوم أعماله  تتواصل  الذي   2017 لعام  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  في  المشاركون  أكد    (كونا)   5    4   الرباط 
الخميس أهمية التعاون والتكامل بين الدول العربية و المنظمات الدولية واإلقليمية من أجل تحقيق األمن الغذائي العربي.

للتنمية المستدامة بمنظمة العمل الدولية شذا الجندي في مداخلتها أمام المنتدى "ان وقالت المسؤولة عن أجندة 2030 
التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مجال التنمية تملي على دولها ضرورة التكامل االقتصادي العربي من أجل تحقيق

األمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
كما لفتت الى أهمية إعادة النظر في " النموذج االقتصادي" الذي اعتمدته الدول العربية طيلة العقود الماضية موضحة انه "لم

يؤد الى خلق فرص عمل كافية السيما في وسط الشباب الذي يعاني من بطالة مزمنة".
ودعت الى صياغة نموذج بديل يتيح مشاركة كافة أطراف المجتمع في العملية التنموية بما يحقق التنمية.

من جانبها قالت رئيسة لجنة األمن الغذائي العالمي لألمم المتحدة التابعة لمنظمة الزراغة العالمية (الفاو) أميرة قرناص في
كلمة لها أن المنطقة العربية تعاني من نقص في مستوى األمن الغذائي رغم أنها تنتج كميات هائلة من الغذاء لكن معظمها

يهدر داعية الى إعادة النظر في أساليب إنتاج الغذاء وعادات استهالكه.
كما دعت في هذا السياق الى اعتماد سياسة عربية مشتركة في مجال األمن الغذائي من أجل االستجابة للطلب المتزايد

على الغذاء في المنطقة العربية.
التخطيط العوض فاكد في كلمته أهمية  محمد  عباس  بالسودان  للتخطيط االستراتيجي  القومي  للمجلس  العام  اما األمين 
االستراتيجي اإلنمائي التكاملي على المستوى العربي السيما في الميدان الزراعي كمدخل أساس لتحقيق األمن الغذائي

العربي.
غنية "فهي   2030 لعام  المستدامة  للتنمية  ال17  األهداف  لتحقيق  المقومات  كل  على  العربية  المنطقة  لدى  أن  واوضح 
بمواردها المالية والطبيعية السيما النفط والماء وكذلك بمواردها البشرية" داعيا الحكومات العربية الى التعاون والتكامل فيما

بين اقتصادياتها من أجل مواجهة تحديات التنمية المستدامة .
األساسية المقومات  لديها  العربية  المنطقة  أن  له  كلمة  في  الرميحي  محمد  القطري  والبلدية  البيئة  وزير  قال  جهته  من 
مع وبالتعاون  العربية  الدول  جامعة  إطار  في  عربية  واستراتجيات  سياسات  بناء  الى  داعيا  العربي  الغذائي  األمن  لتحقيق 

المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية من أجل تحقيق الهدف المنشود.
وأكد ضرورة تضافر جهود الحكومات والمؤسسات المالية العربية واإلقليمية من أجل توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ البرامج

واالستراتيجيات المتعلقة بالنهوض باألمن الغذائي.
االقتصادية المتحدة  األمم  لجنة  من  بتنظيم  امس  اعماله  انطلقت  التي  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  ويعقد 
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومشاركة ممثلي الدول العربية ووكاالت األمم المتحدة
اإلقليمية وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية حيث يسعى الى بحث تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

في المنطقة العربية.
التنمية خطة  تنفيذ  في  والتحديات  االنجازات  حول  تقرير  باصدار  الجمعة  غد  يوم  أعماله  المنتدى  يختتم  أن  المقرر  ومن 
المستدامة بالمنطقة العربية والذي سيتم عرضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام
واالجتماعي االقتصادي  المجلس  برعاية  المقبل  يوليو  شهر  من  10 و19  بين  ما  الفترة  خالل  بنيويورك  سيعقد  الذي   2030

لألمم المتحدة .(النهاية) م ر ي / س ع م
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إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه قائد للعمل

اإلنساني

 

 األكثر إرساًالاألكثر قراءة

الرئيس المصري يصل الى البالد في زيارة رسمية1.  

سمو أمير البالد يعقد مباحثات رسمية مع الرئيس2.  

       تقارير اخبارية..اتفاق برعاية روسية لخروج المسلحين من حي دمشقي    رئيس مجلس االمة الكويتي يهنئ نظيريه الفرنسيين بإنتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا   

الكويت  الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
الكويتية تؤكد انحسار ظاهرة نفوق االسماك مبينة ان

المراقبة البحرية المستمرة على مدار اليوم لم ترصد اي
حاالت نفوق جديدة في االيام الثالثة الماضية.

المزيد 
 

عمان  المرصد السوري لحقوق االنسان يؤكد ان قوات
النظام السوري سيطرت على قرية بريف حماة الشمالي

وسط البالد رغم سريان اتفاق (مناطق تخفيف التوتر) الذي
يعتبر ريف حماة من ضمنها. 

المزيد 
 

الكويت  حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه يستقبل بقصر بيان
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي

المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.

المزيد 
 

الكويت  حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
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    السفارات العربية في ماليزيا حالة الطقس مواقع للزيارة األرشيف  المقاالت األخبار العالمية األخبار الصفحة الرئيسية
   

   

 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة يؤكد أهمية التعاون لتحقيق األمن الغذائي
May 05, 2017 10:12 AM 

الرباط / 5 مايو // كونا  برناما //  أكد المشاركون في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 الذي تتواصل
أعماله الخميس أهمية التعاون والتكامل بين الدول العربية و المنظمات الدولية واإلقليمية من أجل تحقيق األمن

الغذائي العربي 0

وقالت المسؤولة عن أجندة 2030 للتنمية المستدامة بمنظمة العمل الدولية شذا الجندي في مداخلتها أمام المنتدى "ان
التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مجال التنمية تملي على دولها ضرورة التكامل االقتصادي العربي من أجل

تحقيق األمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" 0

كما لفتت الى أهمية إعادة النظر في " النموذج االقتصادي" الذي اعتمدته الدول العربية طيلة العقود الماضية
موضحة انه "لم يؤد الى خلق فرص عمل كافية السيما في وسط الشباب الذي يعاني من بطالة مزمنة" 0

ودعت الى صياغة نموذج بديل يتيح مشاركة كافة أطراف المجتمع في العملية التنموية بما يحقق التنمية 0

من جانبها قالت رئيسة لجنة األمن الغذائي العالمي لألمم المتحدة التابعة لمنظمة الزراغة العالمية (الفاو) أميرة
قرناص في كلمة لها أن المنطقة العربية تعاني من نقص في مستوى األمن الغذائي رغم أنها تنتج كميات هائلة من

الغذاء لكن معظمها يهدر داعية الى إعادة النظر في أساليب إنتاج الغذاء وعادات استهالكه 0

كما دعت في هذا السياق الى اعتماد سياسة عربية مشتركة في مجال األمن الغذائي من أجل االستجابة للطلب المتزايد
على الغذاء في المنطقة العربية 0

اما األمين العام للمجلس القومي للتخطيط االستراتيجي بالسودان عباس محمد العوض فاكد في كلمته أهمية التخطيط
االستراتيجي اإلنمائي التكاملي على المستوى العربي السيما في الميدان الزراعي كمدخل أساس لتحقيق األمن

الغذائي العربي 0

واوضح أن لدى المنطقة العربية على كل المقومات لتحقيق األهداف ال17 للتنمية المستدامة لعام 2030 "فهي غنية
بمواردها المالية والطبيعية السيما النفط والماء وكذلك بمواردها البشرية" داعيا الحكومات العربية الى التعاون

والتكامل فيما بين اقتصادياتها من أجل مواجهة تحديات التنمية المستدامة 0

من جهته قال وزير البيئة والبلدية القطري محمد الرميحي في كلمة له أن المنطقة العربية لديها المقومات األساسية
لتحقيق األمن الغذائي العربي داعيا الى بناء سياسات واستراتجيات عربية في إطار جامعة الدول العربية وبالتعاون

مع المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية من أجل تحقيق الهدف المنشود 0

وأكد ضرورة تضافر جهود الحكومات والمؤسسات المالية العربية واإلقليمية من أجل توفير الموارد المالية الالزمة
لتنفيذ البرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالنهوض باألمن الغذائي 0

ويعقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة التي انطلقت اعماله بتنظيم من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومشاركة ممثلي الدول العربية ووكاالت األمم المتحدة

اإلقليمية وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية حيث يسعى الى بحث تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030
في المنطقة العربية 0

ومن المقرر أن يختتم المنتدى أعماله اليوم الجمعة باصدار 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 و19 من شهر يوليو المقبل برعاية المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة 0

وكالة األنبـاء الوطنيـة الماليزيـة / برناما / ن.أ

 BERNAMA
 

التعليقات 0
 

 
البحرين مستعدة لفتح سفارتها في ماليزيا

اتفاق ماليزيا وكازاخستان على 11 مجاًال في التعاون لتعزيز العالقات الثنائية

 

 
الرئيس األمريكي يزور السعودية في أول جولة خارجية

له
الدول الضامنة" تتفق على نشر وحدات لحفظ األمن"

بمناطق سورية
الجيش اليمني يسيطر على معسكر "العمري" غرب تعز
الخارجية التركية ترحب باتفاق "مناطق تخفيف التوتر"

في سوريا
مقتل 20 قناصا من تنظيم "داعش" شمالي العراق

  
المزيد..  
 

 
نجيب يدين الهجوم اإلرهابي على كنسيتين في مصر
ارتفاع االحتياطيات الدولية الماليزية نحو 95.4 مليار

دوالر أمريكي
وزارة الدفاع توقع عقودًا ومذكرات التفاهم بقيمة أكثر

من 3.7 مليار رنجيت
ماليزيا تساهم بقيمة مليون دوالر للعراق وسوريا

ماليزيا تشارك في اتفاقية خمسة دول لمعالجة تهديدات
داعش

   
المزيد..  
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المنتدى العربي للتنمية المستدامة يناقش "القضاء على الفقر"
PM 03:39 20170505 كتب: محمد أبو عمرةالجمعة

ارشيفية

واالجتماعية االقتصادية  اللجنة  مع  بالتعاون  "الفاو"  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  عقدت 
لغربي أسيا "األسكوا"٬ ولجنة األمن الغذائي العالمي اليوم جلسة "األمن الغذائي والتغذوي"٬ يأتي ذلك
المستدامة التنمية  خطة  "تنفيذ  شعار  تحت  ينعقد  الذي  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  إطار  في 

٬2030 القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيرة".

تنفيذ خطة لمناقشة  إقليميا  منبرا  ويشكل  المستوى  رفيع  اجتماعا  يعد  المنتدى  إن  للمنظمة٬  بيان  وقال 
التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

لفت البيان إلى أن من المالحظ أن المنطقة ال تزال تواجه العديد من التحديات في تحقيق األمن الغذائي
المياه موارد  نقص  التحديات  هذه  أهم  الشحيحة. ومن  الطبيعية  الموارد  المحافظة على  وفي  والتغذوي 
العذبة٬ والتغير المناخي٬ والنمو السكاني٬ واالعتماد الكبير على الواردات٬ وتأثير النزاعات واألزمات.

http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9


الجمعة 05/مايو/2017  03:05 م

 ا ش ا

عقدت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (فاو) بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا (االسكوا) ولجنة األمن الغذائي العالمي اليوم جلسة "األمن الغذائي والتغذوي" في إطار المنتدى
العربي للتنمية المستدامة الذي ينعقد في الرباط تحت شعار "تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ..

القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيرة". 

ويعد المنتدى اجتماعا رفيع المستوى ويشكل منبرا إقليميا لمناقشة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030
في المنطقة العربية. 

ومن المالحظ أن المنطقة ال تزال تواجه العديد من التحديات في تحقيق األمن الغذائي والتغذوي وفي
المحافظة على الموارد الطبيعية الشحيحة. ومن أهم هذه التحديات نقص موارد المياه العذبة٬ والتغير

"الفاو" تشارك في جلسة األمن الغذائي والتغذية بالمنتدى
العربي للتنمية المستدامة



المناخي٬ والنمو السكاني٬ واالعتماد الكبير على الواردات٬ وتأثير النزاعات واألزمات. 

في ذلك اإلطار٬ قال عبد السالم ولد أحمد مساعد المدير العام لمنظمة الفاو والممثل اإلقليمي للمنظمة
في الشرق األدنى وشمال أفريقيا خالل الجلسة إن أهداف التنمية المستدامة تعطي زخما جديدا لجهود

تعزيز التعاون على المستوى الوطني بين جميع الجهات المعنية وكذلك على المستوى اإلقليمي. 

ودعا ولد أحمد إلى التعاون وعقد الشراكات وإطالق التعهدات والتحرك المشترك ألن األمر "أصبح
اآلن ضرورًيا أكثر من أي وقت مضى للقضاء على الفقر وسوء التغذية٬ وللتقدم نحو تحقيق الهدف

الثاني من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية". 

ويعمل المكتب اإلقليمي للفاو في الشرق األدنى وشمال أفريقيا مع لجنة اإلسكوا على تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة في الدول العربية. وتتعاون المنظمتان الدوليتان لمعالجة ندرة المياه والتغير المناخي٬ كما

تعمالن على إصدار مطبوعة مشتركة بعنوان "األفق العربي 2030: األمن الغذائي – مجاالت تعزيز
األمن الغذائي في المنطقة العربية". وتشتمل المطبوعة على توصيات وخيارات سياسة لدعم الدول

األعضاء لتحقيق األمن الغذائي بحلول 2030. 

وأكد ولد أحمد أن "هدف التنمية المستدامة بإنهاء الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة
وتعزيز الزراعة المستدامة يؤكد العالقة بين دعم الزراعة المستدامة وبين األمن الغذائي وخفض

الفقر". 

وتلعب الفاو دورا رئيسيا في صياغة وسائل وإرساء معايير إلحصاءات الغذاء والزراعة وتوفير
المساعدة الفنية التي يمكن أن تساعد الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وألقى عدد من كبار المسئولين كلمات في جلسة األمن الغذائي والتغذوي في المنتدى ومن بينهم سعادة
السيد محمد بن عبدهللا الرميحي وزير البلدية والبيئة القطري٬ والسفيرة أميرة قرناص رئيسة لجنة

األمن الغذائي العالمي.



الفاو" تشارك فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر"
الجمعة05 ٬ مايو 02:37 2017 م

"منظمة االغذية والزراعة "الفاو

كتب عز النوبى

     
عقدت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى أسيا (االسكوا) ولجنة

األمن الغذائى العالمى اليوم جلسة "األمن الغذائى والتغذوى" فى إطار المنتدى العربى للتنمية المستدامة الذى ينعقد تحت شعار

"تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030: القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيرة."

التنمية خطة  تنفيذ  لمناقشة  إقليمياً  منبرًا  ويشكل  المستوى  رفيع  اجتماعا  يعد  المنتدى  إن  اليوم  لها  بيان  فى   " "الفاو  وقالت 

الغذائى األمن  تحقيق  فى  التحديات  العديد من  تواجه  تزال  ال  المنطقة  أن  المالحظ  ٬ومن  العربية  المنطقة  فى  المستدامة 2030 

والتغذوى وفى المحافظة على الموارد الطبيعية الشحيحة٬ ومن أهم هذه التحديات نقص موارد المياه العذبة٬ والتغير المناخى٬

والنمو السكانى٬ واالعتماد الكبير على الواردات٬ وتأثير النزاعات واألزمات.

وقال السيد عبد السالم ولد أحمد مساعد المدير العام لمنظمة الفاو والممثل اإلقليمى للمنظمة فى الشرق األدنى وشمال أفريقيا٬ إن

أهداف التنمية المستدامة تعطى زخماً جديدًا لجهود تعزيز التعاون على المستوى الوطنى بين جميع الجهات المعنية وكذلك على

اآلن "أصبح  األمر  ألن  المشترك  والتحرك  التعهدات  وإطالق  الشراكات  وعقد  التعاون  إلى  أحمد  ولد  ودعا  اإلقليمى٬  المستوى 

التنمية أهداف  من  الثاني  الهدف  تحقيق  نحو  وللتقدم  التغذية٬  وسوء  الفقر  على  للقضاء  مضى  وقت  أي  من  أكثر  ضرورياً 

المستدامة في المنطقة العربية."

المستدامة الزراعة  المحّسنة وتعزيز  الغذائي والتغذية  األمن  الجوع وتوفير  بإنهاء  المستدامة  التنمية  أن "هدف  أحمد  وأكد ولد 

يؤكد العالقة بين دعم الزراعة المستدامة وبين األمن الغذائي وخفض الفقر."

وألقى عدد من كبار المسؤولين كلمات في جلسة األمن الغذائي والتغذوي في المنتدى ومن بينهم سعادة السيد محمد بن عبدهللا

الرميحي وزير البلدية والبيئة القطري٬ والسفيرة أميرة قرناص رئيسة لجنة األمن الغذائي العالمى.



لغات 2017:05:06.16:05:06 أرشيف | من نحن

فريق ماكرون يقول إنه تعرض لـ "عملية قرصنة ضخمة ومنسقة"   روسيا تحجب تطبيق الرسائل الفورية "ويتشات"   األخباركوريا الديمقراطية تقول إن التدريبات المشتركة األخيرة بين الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية "بشعة على نحو لم يسبق له مثيل"
األخيرة

شركة صينية تبني أول
جسر ضخم في مالديف

ثالثة احتماالت في مسار
القضية النووية في شبه

الجزيرة الكورية

السكك الحديدية الصينية
فائقة السرعة تنتقل من
االرض الى البحر قريبا

الترفيهيالعالميالعربيالصينيالجميع

إقالع أول طائرة ركاب صينية كبيرة من1
طراز "سي 919" والمصنوعة محليا بالكامل

الكشف عن مقصورة طائرة الركاب الكبيرة2
صينية الصنع سي919

عجوز مصري يعرض أكبر مصحف في3
العالم بطول 700 متر

أفضل 8 مطارات لقضاء الترانزيت الليلي4

تجمع ألف زوج من التوائم فى موجيانغ5

أخبار بصور

عجوز مصري يعرض
أكبر مصحف في العالم

بطول 700 متر

الكشف عن مقصورة
طائرة الركاب الكبيرة
صينية الصنع سي919

افتتاح أول قاعدة تدريب
القفز بالمظالت ببكين

مقاتلة شياولونغ بمقعدين
تنجح في تحليقها التجريبي

مكسيكي يتعلم الووشو في
جبل وودانغ منذ 10

سنوات

فتاة فرنسية متخصصة في
الطب التقليدي الصيني

أخبار ساخنة منتدى : السالم واالستقرار أساس تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية

   اطبع   2017:05:06.15:58    حجم الخط

الرباط 5 مايو 2017 / أكد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لسنة 2017 اليوم (الجمعة)
بالرباط أن السالم واالستقرار عامل أساسي وشرط مسبق لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة

العربية.

وشدد المنتدى في تقريره الختامي عقب ثالثة أيام من األعمال بالعاصمة المغربية٬ على ضرورة
بذل مزيد من الجهود لتعزيز التضامن اإلقليمي للتصدي لألسباب الجذرية للفقر والهشاشة في

المنطقة العربية٬ بما في ذلك إرساء مؤسسات فعالة قادرة على تعزيز الشراكات.

وسجل التقرير أن الفقر يعد من أبرز عوائق التنمية المستدامة في المنطقة العربية٬ الفتا إلى أنه
باإلمكان تدبير اإلشكاليات المرتبطة به إذا ما تكلم العالم العربي بصوت واحد.

وقالت األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
خولة مطر٬ في كلمة ختامية إن "المنطقة في وضع ال تحسد عليه"٬ وأضافت "علينا أن نعمل معا

شعوبا وحكومات ومجتمعا وإعالميين لتعزيز تنمية شاملة ومستدامة بالمنطقة العربية".

واتفق المشاركون في هذا الحدث اإلقليمي على عدد من الرسائل المنبثقة عن الحوار اإلقليمي
حول فرص وتحديات تنفيذ خطة التنمية بالمنطقة العربية٬ والتي سترفع باسم المنطقة إلى المنتدى

السياسي رفيع المستوى الذي سينعقد بين 10 و19 يوليو المقبل بنيويورك.

وستعمل اإلسكوا بصفتها الجهة المنظمة للمنتدى على إعداد صيغة نهائية بالرسائل في األيام
القليلة القادمة تأخذ بعين االعتبار مالحظات المشاركين قبل رفعها إلى المنتدى السياسي العالمي

رفيع المستوى.

ونظمت 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".

وتم خالل المنتدى استعراض 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.

وشارك بالمنتدى الذي انطلق األربعاء وزراء ومسؤولون في عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية
وممثلون لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص٬ وخبراء.

                   

تبادالت دولية  <<  الصفحة الرئيسية

فيديوتعليقاتالمنوعاتالعلوم والثقافةاألعمال والتجارةالتبادالت الدوليةالعالم العربيالعالمالصينجميع األخبارالصفحة األولى
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  المغرب   المنتدى العربي للتنمية المستدامة اضراب الكرامة   تضامن

المنتدى العربي للتنمية المستدامة" يؤكد دعمه ومساندته إلضراب األسرى الفلسطينيين"

الرباط  خدمة قدس برس السبت 06 مايو 2017  07:19 ص  |  

أكد "المنتدى العربي للتنمية المستدامة"٬ دعمه للشعب الفلسطيني في سعيه إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ومساندتهم لألسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في

.السجون اإلسرائيلية منذ 17 نيسان/أبريل الماضي٬ ومطالبهم اإلنسانية العادلة

.جاء ذلك في البيان الذي أصدره المنتدى في ختام فعالياته٬ مساء أمس الجمعة٬ التي استمرت على مدى ثالثة أيام في العاصمة المغربية الرباط

وأعرب البيان عن اتفاق المشاركين في المنتدى على تفعيل البعد اإلقليمي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك بالعمل على تحويل أولويات المنطقة إلى برنامج

. تنفيذي قابل للقياس وملزم لألطراف يشكل خطة عمل إقليمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030

وأوضح البيان أن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) بصفتها المنظمة للمنتدى ستعمل على إعداد صيغة نهائية بالرسائل التي توافق عليها

المشاركون قبل رفعها إلى المنتدى السياسي العالمي" الذي سيعقد في نيويورك في شهر تموز/يوليو المقبل برعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة٬ مشيرا

.إلى أن إحدى الرسائل األكثر أهمية في هذا السياق تكمن في أهمية األمن واالستقرار كشرط مسبق للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية

وبحث المنتدى على مدى ثالثة أيام امكانيات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية من خالل عمليات استعراض التجارب الوطنية واالقليمية ومدى

 .تكامل السياسات ومواءماتها مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وقياس مدى التقدم المحرز في هذا المجال

يشار إلى أن "المنتدى العربي للتنمية المستدامة"٬ هيئة عربية غير حكومية تتولى معاونة الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بتعزيز التكامل العربي في مجال

.حماية البيئة والحفاظ على هذه الثروات االقتصادية من التبديد أو اإلهدار٬ وذلك وفقاً للتشريعات المحلية واالتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن

أوسمة الخبر
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اختتام أعمال االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة دولة قطر

أ أ أ
مشاهدات 176
 .الرباط في 07 مايو /قنا/ اختتمت ٬هنا اليوم٬ أعمال االجتماع التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) برئاسة دولة قطر والتي استمرت يومين
 .ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن علي فرج األنصاري٬ مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية
 .وتمخض االجتماع عن اعتماد برنامج عمل "اإلسكوا" لفترة 2018  ٬2019 وعدد من التوصيات الهامة الموكلة لدولة الرئاسة٬ قطر٬ واألمانة التنفيذية
وسبق االجتماع انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة في الرباط في الفترة من الثالث إلى الخامس من مايو الجاري٬ حيث ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن علي فرج األنصاري مدير
 .إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية٬ وضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية٬ ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء٬ ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
وقدم سعادة مدير إدارة التعاون الدولي ٬خالل المنتدى الذي شارك فيه كمتحدث رئيسي٬ عرضا حول نشاط التعاون الدولي وعالقته بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وجهود الدولة في تفعيل الشراكة
.الدولية من أجل التنمية٬ بينما قدمت ممثلة التخطيط التنموي واإلحصاء استعراضا عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في دولة قطر
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اختتام أعمال االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة دولة قـطـر العرب نيوز ينشر لكم جديد االخبار - ونبدء مع اهم االخبار

,, اختتام أعمال االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة دولة قـطـر - العرب نيوز - اختتام أعمال االجتماع التنفيذي لإلسكوا

برئاسة دولة قـطـر .

قك ملعرفة الحقيقة - اختتام أعمال االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة دولة قطر اْألَحـد مايو 07, 2017 العرب نيوز طر
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واالجتماعية االقتصادية  املتحدة  األمم  للجنة  التنفيذي  االجتماع  أعمال  اْلـَيـْوم،  ،هنا  انتهت  /قنا/  مايو   07 الرباط  

 . لغربي آسيا (اإلسكوا) برئاسة دولة قطر والتي استمرت يوم

ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن ع فرج األنصاري، مدير إدارة التعاون الدو بوزارة الخارجية. 

املوكلة لدولة الهامة  التوصيات  - 2019، وعدد من  ة 2018  برنامج عمل "اإلسكوا" لف اعتماد  وتمخض االجتماع عن 

الرئاسة، قطر، واألمانة التنفيذية. 

ة من الثالث إ الخامس من مايو الجاري، وسبق االجتماع انعقاد املنتدى العربي للتنمية املستدامة  الرباط  الف

الخارجية، بوزارة  الدو  التعاون  إدارة  مدير  األنصاري  فرج  ع  بن  طارق  السيد  سعادة  قطر  دولة  ترأس وفد  حيث 

وضم الوفد ممثل من وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون

االجتماعية. 

، عرضا حول نشاط التعاون وقدم سعادة مدير إدارة التعاون الدو ،خالل املنتدى الذي ساهم فيه كمتحدث رئي

بينما التنمية،  أجل  من  الدولية  الشراكة  تفعيل  الدولة   2030 وجهود  الوطنية  قطر  رؤية  بتحقيق  الدو وعالقته 

قدمت ممثلة التخطيط التنموي واإلحصاء استعراضا عن تنفيذ أجندة التنمية املستدامة  دولة قطر. 

واالجتماعية االقتصادية  املتحدة  األمم  للجنة  التنفيذي  االجتماع  أعمال  اْلـَيـْوم،  ،هنا  انتهت  /قنا/  مايو   07 الرباط  

. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن ع فرج لغربي آسيا (اإلسكوا) برئاسة دولة قطر والتي استمرت يوم

األنصاري، مدير إدارة التعاون الدو

http://www.qna.org.qa/News/17050720480091/اختتام-أعمال-االجتماع-التنفيذي-لإلسكوا-برئاسة-دولة-قطر

اختتام أعمال االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة دولة قـطـر العرب نيوز ينشر لكم جديد االخبار - ونبدء مع اهم االخبار

قط ملعرفة الحقيقة. التن عمل اليك ,, اختتام أعمال االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة دولة قـطـر - العرب نيوز طر

او اعجاب بصفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالعرب نيوز ليصلكم جديد االخبار.

العرب نيوز - اختتام أعمال االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة دولة قـطـر
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اختتام االجتماع التنفيذي لإلسكوا برئاسة قطر

االثنين 12/8/1438 هـ  الموافق 8/5/2017 م

آسيا لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  للجنة  التنفيذي  االجتماع  أعمال  أمس  اختتمت  قنا:    الرباط 
(اإلسكوا) برئاسة دولة قطر والتي استمرت يومين. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن علي فرج األنصاري٬
اعتماد برنامج عمل «اإلسكوا» لفترة 2018  ٬2019 الخارجية. تمخض االجتماع عن  الدولي بوزارة  التعاون  إدارة  مدير 
العربي المنتدى  انعقاد  االجتماع  سبق  التنفيذية.  واألمانة  قطر٬  الرئاسة٬  لدولة  الموكلة  الهامة  التوصيات  من  وعدد 
الثالث إلى الخامس من مايو الجاري٬ حيث ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن علي للتنمية المستدامة من 
التخطيط ووزارة  الخارجية٬  وزارة  من  ممثلين  الوفد  وضم  الخارجية٬  بوزارة  الدولي  التعاون  إدارة  مدير  األنصاري  فرج 
حول الدولي عرضًا  التعاون  إدارة  مدير  االجتماعية. وقدم  والشؤون  والعمل  اإلدارية  التنمية  ووزارة  التنموي واإلحصاء٬ 
أجل الدولية من  الشراكة  تفعيل  في  الدولة  2030 وجهود  الوطنية  قطر  رؤية  بتحقيق  الدولي وعالقته  التعاون  نشاط 

التنمية٬ بينما قدمت ممثلة التخطيط التنموي واإلحصاء استعراضًا عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في قطر.

 

http://www.raya.com/Home/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/7d96b14b-07fb-4715-bf49-429fd1d29b6c


مزارعون : الجمعاني الرجل المناسب في المكان المناسب

 23:46 07/05/2017

عن مزارعون  أعرب      السوسنة    عمان 
عام أمين  يبذلها  التي  الكبيرة    للجهود   تقديرهم 
في الجمعاني  محمود  المهندس  الزراعة  وزارة 

خدمة القطاع بكل كفاءة .
 

المناسب بالرجل  الجمعاني  مزارعون  ووصف 
الباب بسياسة  مشيدين  المناسب٬  المكان  في 
قضايا الى  لالستماع  يتبعها  التي  اللمفتوح 
وتذليل حلها  على  الدؤوب  والعمل   ٬ المزارعين 

الصعاب أمامهم .
 

 مراقبين  وفق    الجمعاني  مشاركة  جاءت  كما 
لألمم والزراعة  األغذية  منظمة  اجتماع  في 
المغربية العاصمة  في  عقد  الذي  (فاو)  المتحدة 
الدور ابراز  في  فارقة  نقطة  ايام٬  قبل  الرباط 
المملكة بها  تقوم  التي  الكبيرة  والجهود  االردني٬ 
اعباء وتحمل  السوريين٬  الالجئين  رعاية  في 

كبيرة رغم محدودية الموارد .
 

وعقد اجتماع الفاو بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) ولجنة األمن الغذائي العالمي تحت شعار "تنفيذ
خطة التنمية المستدامة 2030 .. القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيرة".

 
المنطقة العربية٬ مثل فيه المستدامة 2030 في  التنمية  تنفيذ خطة  إقليميا لمناقشة  المستوى ويشكل منبرا  المنتدى اجتماعا رفيع  ويعد 

الجمعاني االردن خير تمثيل .
 
 

https://www.assawsana.com/portal/
https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=307709


 جامعة البترا تستضيف ورشة "االسكوا" لدعم سياسة المنافسة الفلسطينية  األخبار   الرئيسية 

جامعة البترا تستضيف ورشة "االسكوا" لدعم سياسة المنافسة الفلسطينية

تاريخ النشر 5/4/2017

انطلقت في رحاب جامعة البترا ورشة عمل بعنوان "دعم سياسة المنافسة الفلسطينية" بتنظيم من اللجنة

الدوليين الخبراء  البترا بمشاركة عدد من  االسكوا واستضافة من جامعة  آسيا  االجتماعية واالقتصادية لغربي 

في مجال المنافسة وموظفي وزارة االقتصاد الفلسطيني.

رئيس عن  بالنيابة  ألقاها  التي  كلمته  خالل  علوان  محمد  الدكتور  البترا  بجامعة  الحقوق  كلية  عميد  وأكد 

البترا في الحقوق في جامعة  الوشة يأتي تطبيقا لرؤية كلية  الموال أن استضافة هذه  الدكتور مروان  الجامعة 

أن تكون صرحًا علميًا لإلبداع والتمّيز على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

سياسة تواجه  التي  بالتحديات  تتعلق  مواضيع  يومين  مدار  على  ناقشوا  المشاركين  أن  علوان  وأوضح 

الجمهور المنافسة مع  االقتصادية٬ وعالقة سلطات  المستدام والعملية  النمو  المنافسة على  المنافسة وأثر 

سياسة ودعم  نشر  في  االكاديمي  الدور  أهمية  توضيح  إلى  اضافة  القضائي  والجهاز  االقتصادية  والكيانات 

القانونية الدراسات  المتخصص واالشتراك في  العلمي  البحث  العمل ودعم  المنافسة٬ من خالل تنظيم ورش 

واالقتصادية والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال.

وأضاف علوان أن "الدراسات األكاديمية تشكل العمود الفقري لتقييم وتطوير أي تجربة على المجال البعيد من

للتطوير إجراءات  من  ضروري  هو  ما  اقتراح  في  تساهم  آليات  من  العلمي  البحث  أدوات  توفره  ما  خالل 

والتحديث".

المنطقة في مجال الرائدة في  التجارب  المنافسة تعد من  األردنية في مجال  التجربة  ان  بالذكر  الجدير  ومن 

تطبيق سياسة وقانون المنافسة٬ اذ تم إصدار قانون المنافسة رقم 33 لعام 2004 في إطار تحديث القوانين

أقرتها التي  العالم ودعم جملة اإلصالحات  االقتصادي في  التطور  المملكة لجعلها متالئمة مع  االقتصادية في 

المستدامة االقتصادية  التنمية  الدولية بهدف تحقيق  األردن  الوطنية والتزامات  المصالح  الحكومة بما يتفق مع 

باعتبارها في صدارة اهتمامات القيادة الهاشمية.

األخبار

الموال : االستقالل بناء وإنجاز واضافة
مستمرة وصوال إلى النهضة 

جامعة البترا تعلن أسماء الفائزين في
مسابقة "محمود السمرة األدبية"

لطلبة المدارس 

جامعة البترا تستضيف ورشة
"االسكوا" لدعم سياسة المنافسة

الفلسطينية 

جامعة البترا ومجموعة أبو غزالة يوقعان
اتفاقية تعاون لعقد دورات الدبلوم

التدريبي 

Processing Over :محاضرة بعنوان
Encrypted Data Between Theory
and Practice في كلية تكنولوجيا

المعلومات 

عرض الكل

اإلعالنات اليومية

طـرح عطاء تأميـــن صحــــي لموظفي
الجامعة وطالبها للمرة الثانية 

وزارة السياحة واآلثار األردنية تعلن
إطالق مسار درب األردن 

جامعة البترا تنظم احتفاليَة جائزة
ْمرة األدبية" (الّدورة "محمود السَّ

السادسة) 

الباصات العاملة ليوم السبت الموافق
 20170429

عطلة عيد العمال العالمي 

عرض الكل

Englishبريد الموظفإتصل بناأيبريد الطالبخارطة الجامعةالمكتبةالتقويم الجامعيالرئيسية

بحث ادخل كلمات البحث

جسٌر نحو المعرفة

الموارد البشريةوسائل اإلعالمالبحث العلميالقبول والتسجيلأكاديميالطلبةإدارة الجامعةعن جامعة البترا

التصفح السريع >>
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واعرب رئيس قسم الحوكمة االقتصادية والتخطيط في االسكوا الدكتور أحمد كمالي والوكيل المساعد لوزير

عن طعمة  زياد  المهندس  الفلسطينية  الوطني  االقتصاد  وزارة  المستهلك  وحماية  والتجارة  الصناعة  لشؤون 

الورشة عبر توفير االستضافة لهذا الحدث الذي يركز على تكريس البترا في هذه  اعتزازهم بمشاركة جامعة 

مبدأ التعاون بين الجهات االكاديمية والمنظمات الدولية بهدف النهوض بالتشريعات الناظمة للنشاط االقتصادي

لما فيه مصلحة الوطن وضمان رفاه المواطن.

الخدمات اإللكترونية

بريد الموظفين

بريد الطلبة
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Black Board

Black Board Exams

عرض المزيد...

روابط مفيدة

مواقع صديقة للجامعة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التعليم اإللكتروني

مدرسة اليوبيل

جامعات أخرى

عرض المزيد...

روابط سريعة

الطلبة الجدد

محطات مضيئة

بريد الطالب

المؤتمرات

عرض المزيد...

صفحات مهمة

عن جامعة البترا

القبول والتسجيل

أكاديمي

الطلبة

إدارة الجامعة

عرض المزيد...

خريطة موقع الجامعة

عرض خارطة الجامعة
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المدينة نيوز |جامعة البترا تستضيف ورشة "االسكوا" لدعم سياسة المنافسة
الفلسطينية

تم نشره الخميس 04 أّيار / مايو 03:50 2017 مساًء

المدينة نيوز : انطلقت في رحاب جامعة البترا ورشة عمل بعنوان "دعم سياسة المنافسة الفلسطينية" بتنظيم من اللجنة االجتماعية واالقتصادية
لغربي آسيا االسكوا واستضافة من جامعة البترا بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال المنافسة وموظفي وزارة االقتصاد الفلسطيني.وأكد
عميد كلية الحقوق بجامعة البترا الدكتور محمد علوان خالل كلمته التي ألقاها بالنيابة عن رئيس الجامعة الدكتور مروان الموال أن استضافة هذه

الوشة يأتي تطبيقا لرؤية كلية الحقوق في جامعة البترا في أن تكون صرحًا علميًا لإلبداع والتمّيز على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.وأوضح
علوان أن المشاركين ناقشوا على مدار يومين مواضيع تتعلق بالتحديات التي تواجه سياسة المنافسة وأثر المنافسة على النمو المستدام والعملية

االقتصادية٬ وعالقة سلطات المنافسة مع الجمهور والكيانات االقتصادية والجهاز القضائي اضافة إلى توضيح أهمية الدور االكاديمي في نشر ودعم
سياسة المنافسة٬ من خالل تنظيم ورش العمل ودعم البحث العلمي المتخصص واالشتراك في الدراسات القانونية واالقتصادية والتعاون مع

المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال.وأضاف علوان أن "الدراسات األكاديمية تشكل العمود الفقري لتقييم وتطوير أي تجربة على المجال البعيد
من خالل ما توفره أدوات البحث العلمي من آليات تساهم في اقتراح ما هو ضروري من إجراءات للتطوير والتحديث".ومن الجدير بالذكر ان

التجربة األردنية في مجال المنافسة تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة٬ اذ تم إصدار قانون المنافسة رقم
33 لعام 2004 في إطار تحديث القوانين االقتصادية في المملكة لجعلها متالئمة مع التطور االقتصادي في العالم ودعم جملة اإلصالحات التي
أقرتها الحكومة بما يتفق مع المصالح الوطنية والتزامات األردن الدولية بهدف تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة باعتبارها في صدارة اهتمامات

القيادة الهاشمية.واعرب رئيس قسم الحوكمة االقتصادية والتخطيط في االسكوا الدكتور أحمد كمالي والوكيل المساعد لوزير لشؤون الصناعة
والتجارة وحماية المستهلك وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية المهندس زياد طعمة عن اعتزازهم بمشاركة جامعة البترا في هذه الورشة عبر توفير
االستضافة لهذا الحدث الذي يركز على تكريس مبدأ التعاون بين الجهات االكاديمية والمنظمات الدولية بهدف النهوض بالتشريعات الناظمة للنشاط

االقتصادي لما فيه مصلحة الوطن وضمان رفاه المواطن.



شارك هذا الخبر :



جامعة البترا تستضيف ورشة “االسكوا” لدعم سياسة المنافسة الفلسطينية

صراحة نيوز – انطلقت في رحاب جامعة البترا ورشة عمل بعنوان “دعم سياسة المنافسة الفلسطينية” بتنظيم من اللجنة االجتماعية
واالقتصادية لغربي آسيا االسكوا واستضافة من جامعة البترا بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال المنافسة وموظفي وزارة االقتصاد

الفلسطيني.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة البترا الدكتور محمد علوان خالل كلمته التي ألقاها بالنيابة عن رئيس الجامعة الدكتور مروان الموال أن
استضافة هذه الوشة يأتي تطبيقا لرؤية كلية الحقوق في جامعة البترا في أن تكون صرحًا علميًا لإلبداع والتمّيز على المستوى الوطني

واإلقليمي والدولي.

وأوضح علوان أن المشاركين ناقشوا على مدار يومين مواضيع تتعلق بالتحديات التي تواجه سياسة المنافسة وأثر المنافسة على النمو
المستدام والعملية االقتصادية٬ وعالقة سلطات المنافسة مع الجمهور والكيانات االقتصادية والجهاز القضائي اضافة إلى توضيح أهمية الدور
االكاديمي في نشر ودعم سياسة المنافسة٬ من خالل تنظيم ورش العمل ودعم البحث العلمي المتخصص واالشتراك في الدراسات القانونية

واالقتصادية والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال.

وأضاف علوان أن “الدراسات األكاديمية تشكل العمود الفقري لتقييم وتطوير أي تجربة على المجال البعيد من خالل ما توفره أدوات البحث
العلمي من آليات تساهم في اقتراح ما هو ضروري من إجراءات للتطوير والتحديث”.

ومن الجدير بالذكر ان التجربة األردنية في مجال المنافسة تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة٬ اذ تم
إصدار قانون المنافسة رقم 33 لعام 2004 في إطار تحديث القوانين االقتصادية في المملكة لجعلها متالئمة مع التطور االقتصادي في العالم

ودعم جملة اإلصالحات التي أقرتها الحكومة بما يتفق مع المصالح الوطنية والتزامات األردن الدولية بهدف تحقيق التنمية االقتصادية
المستدامة باعتبارها في صدارة اهتمامات القيادة الهاشمية.



واعرب رئيس قسم الحوكمة االقتصادية والتخطيط في االسكوا الدكتور أحمد كمالي والوكيل المساعد لوزير لشؤون الصناعة والتجارة وحماية
المستهلك وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية المهندس زياد طعمة عن اعتزازهم بمشاركة جامعة البترا في هذه الورشة عبر توفير االستضافة

لهذا الحدث الذي يركز على تكريس مبدأ التعاون بين الجهات االكاديمية والمنظمات الدولية بهدف النهوض بالتشريعات الناظمة للنشاط
االقتصادي لما فيه مصلحة الوطن وضمان رفاه المواطن.
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