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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (2112أبريل   /نيسان 21)

 

 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 

 (قناة العراقية) الوفد العراقي يشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت 

 (النشرة) حلقة نقاش لوكاالت األمم المتحدة حول تأثير التقاطع على المساواة من خالل اإلعاقة 

  المتحدة تعقد حلقة نقاش في شأن تأثير التقاطع على المساواة بين الجنسين من خالل وكاالت األمم

 (الوكالة الوطنية لإلعالم) اإلعاقة

 (دنيا الوطن) المرأة ضد للعنف االقتصادية التكلفة تقدير ورشة في تشارك العمل 

 التخطيط تشارك بمائدة مستديرة حول "الدروس المستقاة من االستعراضات الوطنية الطوعية  

 (القرار العربي)

 (البيان نيوز) "التخطيط تشارك بمائدة مستديرة ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 (فيتو) التخطيط تشارك بمائدة مستديرة في المنتدى العربي للتنمية 

 (صدى البلد) اإلسكوا: تغير المناخ وندرة المياه يهددان استقرار المنطقة 

 (الديرة نيوز) اإلسكوا: تغير المناخ وندرة المياه يهددان استقرار المنطقة 

 (آخر خبر) الحرب باليمن قضت على كل المكاسب االقتصادية والتنموية منذ عقود 

 (األمان) اللبنانية األحزاب في المرأة دور حول عمل ورشة في تشارك اإلسالمية الجماعة 

 

 Arab Beirut forum to assess SDGs progress (Daily Star) 

 L’expérience marocaine en matière de développement durable et de lutte contre la 

pauvreté mise en avant (Le matin) 

 Sisi keen to ensure citizens are reaping fruits of reforms, says minister (Egypt today) 

 

 

 

 المستدامة_التنمية تمويل حول العالمي التقرير إطالق

 

  (الوكالة الوطنية لإلعالم) 2161تريليون دوالر لتمويل أجندة  63تابت: العالم العربي يحتاج إلى 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=McXzJf4bT4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=McXzJf4bT4Y&feature=youtu.be
https://www.elnashra.com/news/show/1302068/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-
https://www.elnashra.com/news/show/1302068/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/403166/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/403166/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/04/11/1233764.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/04/11/1233764.html
https://www.alqraralaraby.news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-34;%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9/55461
https://www.alqraralaraby.news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-34;%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9/55461
https://www.elbayan-news.com/329512
https://www.elbayan-news.com/329512
https://www.vetogate.com/3456478
https://www.vetogate.com/3456478
https://www.elbalad.news/3780305
https://www.elbalad.news/3780305
https://www.alderaah-news.net/egypt-news/4446816/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.alderaah-news.net/egypt-news/4446816/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.akherkhabrtoday.com/arab-news/1708337/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://www.akherkhabrtoday.com/arab-news/1708337/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://al-aman.com/portal/ar-LB/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9/9/c/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/7083/
http://al-aman.com/portal/ar-LB/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9/9/c/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/7083/
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Apr-11/480894-arab-beirut-forum-to-assess-sdgs-progress.ashx
https://lematin.ma/journal/2019/lexperience-marocaine-matiere-developpement-durable-lutte-contre-pauvrete-mise/314068.html
https://www.egypttoday.com/Article/1/68164/Sisi-keen-to-ensure-citizens-are-reaping-fruits-of-reforms
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9?src=hash
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402969/36-2030
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402969/36-2030
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 محمد أمينة المتحدة لألمم العام األمين لنائبة صحفية ندوة

 أة ال أحد خلف التنميةرالعالم صار يحب المذا ه! (Facebook ) 

 UN deputy secretary-general hails women empowerment in Saudi Arabia (Arab 

news)  

 Les objectifs 2030 en discussion à Beyrouth : « Beaucoup reste à faire » (L'Orient Le 

Jour) 

 

 زيارات رسمية

 

 (األهرام)  يمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"االسكوا": مصر تبذل جهودا عظ 

 (ي اليومالمصر) وزيرة التخطيط تلتقي األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 شبكة ) الوطن | مصر | التخطيط : الدولة مهتمه بتوطين أهداف التنمية المستدامة داخل المحليات

 (الصحافة السعودية اإلخبارية

 (الدستور) المحليات داخل المستدامة التنمية أهداف بتوطين ةمهتم الحكومة: التخطيط 

 في ) وزيرة التخطيط المصرية تلتقي األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 (لعارضةا

 (البلد صدى) وزيرة التخطيط تلتقي باألمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 (الشروق) وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  (المصدر) مجاالت التعاون المشترك« األسكوا»وزيرة التخطيط تبحث مع أمين 

 (ايجي سعودية) المحليات داخل المستدامة التنمية أهداف بتوطين مهتمة الحكومة: التخطيط وزيرة 

 (أخبار العراق) م التنمية العراقوزير التخطيط يبحث مع األمم المتحدة والجامعة العربية سبل دع 

 
 Aboul Gheit in Beirut to talk U.S. Golan stance (Daily Star) 

 L'ONU soutient la création d'une banque arabe pour la reconstruction et le 

développement (xinhuanet) 

 

 

 متفرقات

 

 الوكالة الوطنية ) فنيانوس عرض وبدر أهمية تطوير عمل الوزارة في مجال السالمة المرورية

 (لإلعالم

 (النشرة)األسكوا  في واللوجيستيات للنقل اإلقليمي المستشار التقى فنيانوس 

 فنيانوس التقى الوزير السابق يعرب بدر وعرضا أهمية تطوير عمل وزارة األشغال العامة والنقل 

 (المركزية)

 فنيانوس تابع عمل الوزارة في مجال السالمة المرورية (IMLebanon) 

https://www.facebook.com/search/top/?q=yakzan%20takki&epa=SEARCH_BOX
http://www.arabnews.com/node/1480821/saudi-arabia
http://www.arabnews.com/node/1480821/saudi-arabia
https://www.lorientlejour.com/article/1165720/les-objectifs-2030-en-discussion-a-beyrouth-beaucoup-reste-a-faire-.html
https://www.lorientlejour.com/article/1165720/les-objectifs-2030-en-discussion-a-beyrouth-beaucoup-reste-a-faire-.html
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1387027
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1387027
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1387027
https://ksa-press.com/world-news/200381/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ksa-press.com/world-news/200381/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ksa-press.com/world-news/200381/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.dostor.org/2587208
https://www.dostor.org/2587208
https://www.fal3arda.com/economy/14508/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
https://www.fal3arda.com/economy/14508/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
https://www.fal3arda.com/economy/14508/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
https://www.elbalad.news/3781131
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042019&id=7f492bf8-73b6-441a-bef5-43152c23050e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042019&id=7f492bf8-73b6-441a-bef5-43152c23050e
http://www.almasdar.com/91402
http://www.almasdar.com/91402
https://www.egysaudi.com/world/4044293/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.egysaudi.com/world/4044293/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.iraqakhbar.com/1779276
https://www.iraqakhbar.com/1779276
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Apr-10/480821-aboul-gheit-in-beirut-to-talk-us-golan-stance.ashx
http://french.xinhuanet.com/2019-04/09/c_137960846.htm
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402944/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402944/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402944/
https://www.elnashra.com/news/show/1301740/%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.elnashra.com/news/show/1301740/%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/115158/%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/115158/%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA
https://www.imlebanon.org/2019/04/10/fenianos-meeting-2/
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 المستدامة في بيروت الوفد العراقي يشارك في المنتدى العربي للتنمية

 قناة العراقية

 9112أبريل  / نيسان 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=McXzJf4bT4Y&feature=youtu.be
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 حلقة نقاش لوكاالت األمم المتحدة حول تأثير التقاطع على المساواة من خالل اإلعاقة

 النشرة

 9112أبريل  / نيسان 11

دورة  اليونسكوو اإلسكواو للسكان صندوق األمم المتحدةو منظمة الصحة العالميةو اليونيسيفللمرأة و األمم المتحدة عقدت هيئة

استثناء أحد: نهج السياسات الرامية إلى االعتراف بالتقاطع وتعزيز الشمولية من أجل النساء استثنائية حول موضوع "عدم 

 ."والفتيات ذوات اإلعاقة في التنمية المستدامة

تناولت المناقشة الطابع المتعدد األبعاد للشمولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ومبدأ "عدم استثناء أحد" لتنفيذ خطة عمل 

 .، وال سيما كيف تختبر النساء والفتيات ذوات اإلعاقة الشمولية والتقاطع9131عام 

أشارت الدكتورة هبة هجرس، األمينة العامة السابقة للمجلس القومي لشؤون اإلعاقة إلى أن "النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

 ."ر التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعييواجهن تمييزاً متعدد األشكال ألنهن نساء ولديهن إعاقة ويشمل ذلك زيادة خط

وأشارت الى أن "تمثيل ومشاركة النساء ذوات اإلعاقة في صنع السياسات أمر أساسي لبناء مجتمعات شاملة، حيث يتم منح 

 ."جميع الناس فرصة للتمكين وسماع أصواتهم بغض النظر عن نوعهم اإلجتماعي أو وضعهم االجتماعي أو الصحي

مستشارة المشاركة السياسية للمرأة في هيئة األمم المتحدة للمرأة سيمون إليس أولوتش أولونيا "أننا تبنينا استراتيجية واكدت 

األمم المتحدة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة واستراتيجية هيئة األمم المتحدة للمرأة لإلعاقة ونتخذ خطواتنا األولى نحو تسريع 

من خالل إجراءات ملموسة مثل: توسيع شبكتنا بين منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات  الدول العربية تنفيذهما في

الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة من الشركاء والموظفين والموظفات،  العاملة ألجلهم، وإجراء التدقيق األول حول إمكانية

 "ودعم موظفينا من خالل توفير التدريب على القدرات بشأن شمولية اإلعاقة من أجل برامج وعمليات وشراكات أقوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1302068/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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  عاقةخالل اإل وكاالت األمم المتحدة تعقد حلقة نقاش في شأن تأثير التقاطع على المساواة بين الجنسين من

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 9112أبريل  / نيسان 11

" وااإلسك"و للسكان المتحدة األمم وصندوق العالمية الصحة ومنظمة" اليونيسيف"و للمرأة المتحدة األمم هيئة عقدت - وطنية

 من شموليةال وتعزيز بالتقاطع االعتراف إلى الرامية السياسات نهج: أحد استثناء عدم" بعنوان استثنائية دورة ،"اليونسكو"و

 ."المستدامة التنمية في اإلعاقة ذوات والفتيات النساء أجل

 

 ما في للشمولية، األبعاد المتعدد الطابع المناقشة وتناولت ،"9112 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى" خالل الدورة جاءت

 والفتيات النساء تختبر كيف وبخاصة ،9131 عام عمل خطة لتنفيذ" أحد استثناء عدم" ومبدأ الجنسين، بين بالمساواة يتعلق

 .والتقاطع الشمولية اإلعاقة ذوات

 

 هجرس هبة

 المجلس في والعضوة المصري، البرلمان وعضوة اإلعاقة لشؤون القومي للمجلس السابقة العامة األمينة هجرس هبة وأشارت

 إعاقة ولديهن نساء ألنهن األشكال، متعدد تمييزا يواجهن اإلعاقة ذوات والفتيات النساء" أن إلى للمرأة، المصري القومي

 ."االجتماعي النوع على القائم للعنف التعرض خطر زيادة ذلك ويشمل

 

 منح يتم حيث شاملة، مجتمعات لبناء أساسي أمر السياسات صنع في ومشاركتهن اإلعاقة ذوات النساء تمثيل إن: "وأضافت

 ."الصحي أو االجتماعي وضعهم أو اإلجتماعي نوعهم عن النظر بغض أصواتهم وسماع للتمكين فرصة الناس جميع

 

 أولونيا أولوتش

 هيئة هودج عن متحدثة ،"للمرأة المتحدة األمم هيئة" في للمرأة السياسية المشاركة مستشارة أولونيا أولوتش إليس سيمون وقالت

 اقةاإلع ذوي األشخاص إلدماج المتحدة األمم استراتيجية تبنينا لقد: "اإلعاقة عن التقاطع إلى للتطرق للمرأة المتحدة األمم

 اللخ من العربية الدول في تنفيذهما تسريع نحو األولى خطواتنا ونتخذ لالعاقة، للمرأة المتحدة األمم هيئة واستراتيجية

 لاألو التدقيق وإجراء ألجلهم، العاملة والمنظمات اإلعاقة ذوي األشخاص منظمات بين شبكتنا توسيع: مثل ملموسة إجراءات

 توفير خالل من موظفينا ودعم والموظفات، والموظفين الشركاء من اإلعاقة ذوي األشخاص إلى الوصول إمكان شأن في

  ."أقوى وشراكات وعمليات برامج أجل من اإلعاقة شمولية شأن في القدرات على التدريب

 

 العزم أبو رشا

 أجل من ونساء رجال" وموضوعها كلمتها في للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلقليمي البرنامج مديرة العزم أبو رشا وتحدثت

 الهيئة دراسة خالل من الجنسين، بين المساواة تحقيق في والفتيان الرجال مشاركة ضرورة: "قأكدت ،"الجنسين بين المساواة

 ."األوسط الشرق منطقة بلدان مختلف في الجنسين بين والمساواة الرجال، شأن في االستقصائية

 

 ةلمعالج تقليدية غير مناهج تضمن والذي المجتمع، مستوى على والعمل السياسات مستوى على توصيات الدراسة وقدمت

 .أخرى موضوعات بين من اإلعاقة

 

 البهالني صباح

 الحاجة" ،عمان سلطنة من اإلعاقة ذوي لألطفال المبكر التدخل جمعية في التنفيذية والمديرة البرلمانية البهالني صباح وأكدت

  ."اإلعاقة ذوي والفتيان الفتيات جميع إدراج لضمان المجتمعية العقليات تغيير إلى

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/403166/
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 واإلعاقة والعمر، األساسية، الخدمات إلى والوصول واالقتصادي، االجتماعي الوضع مثل عوامل" أن إلى البحوث وتشير

 معينة سياقات يف المساواة عدم حاالت أيضا وتتفاقم وتمكينهن الجنسين، بين للمساواة والفتيات النساء تجربة في وتؤثر تتقاطع

 في نظرلل العربية ولالد منطقة في المتعددة النساء تجارب وتحليل تحديد المهم من فإن لذلك المستمر، والفقر الصراع مثل

 ."التنمية نتائج تحدد التي المختلفة التجارب

 

 زيتلر أنجيال

 دعم لأج من البيانات جمع تحسين في األعضاء الدول دور" ،"اإلسكوا" في االجتماعية الشؤون مسؤولة زيتلر أنجيال والحظت

 .اإلعاقة ذوي والرجال النساء تواجهها التي الحواجز وتخطي أفضل، شكل في موجه حكومي

 

  ."9131 عمل خطة تنفيذ في اإلعاقة ذوات والفتيات النساء مساهمات" الدورة وأبرزت

 

 البهالني صفية

 بال الحياة تكون لن" عمان، من" اإلعاقة ذوي األشخاص عن والدفاع الفنون معرض" مؤسسة البهالني صفية وبحسب

  ."العقبات على للتغلب كسالح التحديات واستخدم بنفسك باإليمان األولى الخطوة اتخذ لذلك تحديات،

 

 

 

 .ح.ر =======
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 المرأة  ضد للعنف االقتصادية التكلفة تقدير ورشة في تشارك العمل

 دنيا الوطن

 9112أبريل  / نيسان 11

 الوطن دنيا - هللا رام

 القرار عن تشاوريه ورشة في الموسوي عطور الدكتورة العمل بوزارة للمرأة االجتماعية الحماية دائرة عام مدير شاركت

 مع بالتعاون أةالمر بواقع للنهوض العليا اللجنة اقامتها التي المرأة ضد للعنف االقتصادية التكلفة تقدير تناولت( 1391) االممي

 .11/2/9112-2 يومي مدى على( االسكوا) منظمة من وبدعم التخطيط وزارة

 

 بلق من لها المقدمة والخدمات المرأة ضد للعنف االقتصادية التكلفة أساسيات ناقشوا الحضور أن  الدائرة عام مدير وذكرت

 مت انه مضيفة العنف، من الناجية او الضحية وسلوك الحالة أدارة مناقشة تمت وكذلك  (والداخلية ،والصحة،  العمل) وزارت

 بعد خطيطالت وزارة قبل من تطبيقه سيتم الذي العراقية للمرأة والصحية االجتماعية لألوضاع المتكامل المسح عن عرض تقديم

 .رمضان شهر

 

 ملالع عن فضال( والمهجرين والهجرة والتربية والمالية والداخلية والصحة التخطيط) وزارات عن ممثلون الورشة وحضر هذا

 .األعلى القضاء ومجلس
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   التخطيط تشارك بمائدة مستديرة حول "الدروس المستقاة من االستعراضات الوطنية الطوعية

 القرار العربي
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 مائدةبال التخطيط لشئون الوزيرة نائب كمالى أحمد الدكتور عنها ممثالً  اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة شاركت

 من المستقاة الدروس" عنوان تحت جاءت والتي 9112 المستدامة للتنمية العربي المنتدى فعاليات ضمن المنعقدة المستديرة

 لدروسا المستديرة المائدة ناقشت حيث" المستدامة للتنمية العربي المنتدى فعاليات خالل الطوعية الوطنية االستعراضات

 واالستعراض المتابعة من المقبلة للجولة اإلعداد وآليات السابقة الوطنية االستعراضات من المستفادة

 ليس وعيالط الوطني التقرير تقديم أن التخطيط لشئون اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزيرة نائب كمالى أحمد وأوضح

 تبني أهمية على مؤكداً  إهدارها ينبغي ال فرصة يمثل باعتباره وذلك المستدامة التنمية أهداف لتحقيق البداية يعد ولكنه النهاية هو

 اقعيو بشكل إنجازه تم ما لتحديد فرصة لكنه دعائية عملية اليعد لكونه الوطني التقرير إعداد في والموضوعية الشفافية

  .المستدامة التنمية أهداف تنفيذ تعترض التي التحديات علي والوقوف

 ومدي التمويلو السكانية الزيادة تضمنت والتي التنموية أهدافها تتفيذ في مصر تواجهها التي التحديات أبرز كمالي واستعرض

  الدوليين ةالتنمي شركاء مع بالتعاون التحديات تلك مواجهة علي بالعمل مصر في الجهات كافة تعاون علي مؤكداً  البيانات توافر

 مؤكداً  ٠٢٠٢ مصر رؤية تحديث عملية في الوطني الطوعي تقرير ال من مصر استفادة مدي إلي التخطيط وزيرة نائب وأشار

 مراعاة ليإ الفتاً  المدني والمجمتع الخاص القطاع بمشاركة الطوعية التقارير إعداد عملية في التشاركي المنهج اتباع أهمية على

  اإلجراءات كافة في التشاركي النهج اتباع علي كبير بشكل مصر

 ةالتنمي فكر نشر مع المحافظات في المستدامة التنمية أهداف بتوطين واهتمامها المصرية الدولة توجه علي كمالى أكد كما

 .المحافظات مستوى على اعدادها يتم طوعية تقارير إعداد فكرة علي العمل نحو حالياً  مصر سعي إلى الفتاً  بها المستدامة

 عنوان تحت أقيمت والتي 9112 لعام المستدامة للتنمية العربي للمنتدى األولى العامة بالجلسة شاركت السعيد أن إلى يشار

 لمنطقةا أحرزته الذي التقدم عن لمحة إعطاء الجلسة تناولت حيث" العربية المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو"

 لعام ستدامةالم للتنمية العربي للتقرير األولية النتائج من انطالقا الرئيسة، واالتجاهات المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو

 المستدامة التنميةب المعني المستوى الرفيع السياسي المنتدى في ستُستعرض التى المستدامة التنمية أهداف على وبالتركيز 9112

 9112 لعام

 هامش علي" العربية البلدان في المساواة عدم في التفكير إعادة" حول السادسة المتخصصة الجلسة السعيد ترأست كما

 نوري الدكتورب بالدكتور سيادتها لقاء تضمن والتي الثنائية اللقاءات من عدد بعقد سيادتها قيام عن فضالً  بالمنتدى مشاركتها

 التعداد بةتجر تضمنت رئيسة أربع محاور في المصراوية الخبرات من االستفادة سبل لبحث العراقي التخطيط وزير الدليمي

 اهرةظ على القضاء كيفية إلى إضافة الطوعية الوطنية التقارير تقديم جانب إلي واألداء البرامج موازنة ومنظومة السكاني

 صاديةاالقت للجنة التنفيذي األمين دشتي، وروال السعيد هالة لقاء عن فضالً  االجتماعي اإلسكان برامج خالل نم العشوائيات

 .التعاون مجاالت بشأن للتباحث وذلك االسكوا قيادات من وعدد( االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alqraralaraby.news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-34;%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9/55461
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  "للتنمية المستدامةالتخطيط تشارك بمائدة مستديرة ضمن فعاليات المنتدى العربي 

 البيان نيوز
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 بالمائدة التخطيط لشئون الوزيرة نائب كمالى أحمد/د عنها ممثالً  اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة شاركت

 من المستقاة الدروس" عنوان تحت جاءت والتي 9112 المستدامة للتنمية العربي المنتدى فعاليات ضمن المنعقدة المستديرة

 لدروسا المستديرة المائدة ناقشت حيث" المستدامة للتنمية العربي المنتدى فعاليات خالل الطوعية الوطنية االستعراضات

 نائب مالىك أحمد/د واالستعراضوأوضح لمتابعةا من المقبلة للجولة اإلعداد وآليات السابقة الوطنية االستعراضات من المستفادة

 يعد نهولك النهاية هو ليس الطوعي الوطني التقرير تقديم أن التخطيط لشئون اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزيرة

 يةالشفاف تبني أهمية على مؤكداً  إهدارها ينبغي ال فرصة يمثل باعتباره وذلك المستدامة التنمية أهداف لتحقيق البداية

 علي قوفوالو واقعي بشكل إنجازه تم ما لتحديد فرصة لكنه دعائية عملية اليعد لكونه الوطني التقرير إعداد في والموضوعية

 أهدافها تفيذت في مصر تواجهها التي التحديات أبرز كمالي واستعرض. المستدامة التنمية أهداف تنفيذ تعترض التي التحديات

 علي العملب مصر في الجهات كافة تعاون علي مؤكداً  البيانات توافر ومدي والتمويل السكانية الزيادة تضمنت والتي التنموية

 تقرير ال من مصر استفادة مدي إلي التخطيط وزيرة نائب وأشار الدوليين التنمية شركاء مع بالتعاون التحديات تلك مواجهة

 التقارير إعداد عملية في التشاركي المنهج اتباع أهمية على مؤكداً  ٠٢٠٢ مصر رؤية تحديث عملية في الوطني الطوعي

 كافة في التشاركي النهج اتباع علي كبير بشكل مصر مراعاة إلي الفتاً  المدني والمجمتع الخاص القطاع بمشاركة الطوعية

 مع المحافظات في المستدامة التنمية أهداف بتوطين واهتمامها المصرية الدولة توجه علي كمالى أحمد/د أكد كما اإلجراءات

 مستوى على اعدادها يتم طوعية تقارير إعداد فكرة علي العمل نحو حالياً  مصر سعي إلى الفتاً  بها المستدامة التنمية فكر نشر

 أقيمت والتي 9112 لعام المستدامة للتنمية العربي للمنتدى األولى العامة بالجلسة شاركت السعيد هالة/د أن إلى يشار.المحافظات

 ذيال التقدم عن لمحة إعطاء الجلسة تناولت حيث" العربية المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو" عنوان تحت

 للتنمية يالعرب للتقرير األولية النتائج من انطالقا الرئيسة، واالتجاهات المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو المنطقة أحرزته

 المعني وىالمست الرفيع السياسي المنتدى في ستُستعرض التى المستدامة التنمية أهداف على وبالتركيز 9112 لعام المستدامة

 يف المساواة عدم في التفكير إعادة" حول السادسة المتخصصة الجلسة السعيد هالة/د ترأست كما9112 لعام المستدامة بالتنمية

 سيادتها لقاء تضمن والتي الثنائية اللقاءات من عدد بعقد سيادتها قيام عن فضالً  بالمنتدى مشاركتها هامش علي" العربية البلدان

 رئيسة ربعأ محاور في المصراوية الخبرات من االستفادة سبل لبحث العراقي التخطيط وزير الدليمي نوري بالدكتور بالدكتور

 كيفية ىإل إضافة الطوعية الوطنية التقارير تقديم جانب إلي واألداء البرامج موازنة ومنظومة السكاني التعداد تجربة تضمنت

 ألمينا دشتي، روال/ بالسيدة السعيد هالة/د لقاء عن فضالً  االجتماعي اإلسكان برامج خالل من العشوائيات ظاهرة على القضاء

 .التعاون مجاالت بشأن للتباحث وذلك االسكوا قيادات من وعدد( االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذي
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  التخطيط تشارك بمائدة مستديرة في المنتدى العربي للتنمية

 فيتو
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 التخطيط، لشئون الوزيرة نائب كمالى، أحمد الدكتور عنها ممثاًل  اإلداري، واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة شاركت

 الدروس" عنوان تحت جاءت والتي ،9112 المستدامة للتنمية العربي المنتدى فعاليات ضمن المنعقدة المستديرة بالمائدة

 المستديرة ةالمائد ناقشت حيث ،"المستدامة للتنمية العربي المنتدى فعاليات خالل الطوعية الوطنية االستعراضات من المستقاة

 .واالستعراض المتابعة من المقبلة للجولة اإلعداد وآليات السابقة الوطنية ستعراضاتاال من المستفادة الدروس

 

 لتنميةا أهداف لتحقيق البداية يعد ولكنه النهاية هو ليس التطوعي الوطني التقرير تقديم أن التخطيط، وزيرة نائب وأوضح

 الوطني يرالتقر إعداد في والموضوعية الشفافية تبني أهمية على مؤكًدا إهدارها ينبغي ال فرصة يمثل باعتباره وذلك المستدامة

 أهداف فيذتن تعترض التي التحديات على والوقوف واقعي بشكل إنجازه تم ما لتحديد فرصة لكنه دعائية عملية يعد ال لكونه

  .المستدامة التنمية

 

 ومدى التمويلو السكانية الزيادة تضمنت والتي التنموية، أهدافها تنفيذ في مصر تواجهها التي التحديات أبرز كمالي واستعرض

 .الدوليين ةالتنمي شركاء مع بالتعاون التحديات تلك مواجهة على بالعمل مصر في الجهات كافة تعاون على مؤكًدا البيانات توافر

 

 مؤكًدا ،٠٢٠٢ مصر رؤية تحديث عملية في الوطني التطوعي التقرير من مصر استفادة مدى إلى التخطيط وزيرة نائب وأشار

 مراعاة لىإ الفتًا المدني والمجتمع الخاص القطاع بمشاركة الطوعية التقارير إعداد عملية في التشاركي المنهج اتباع أهمية على

 .اإلجراءات كافة في التشاركي النهج اتباع على كبير بشكل مصر

 

 ها،ب المستدامة التنمية فكر نشر مع المحافظات في المستدامة التنمية أهداف بتوطين واهتمامها المصرية الدولة توجه أكد كما

 .المحافظات مستوى على إعدادها يتم طوعية تقارير إعداد فكرة على العمل نحو حاليًا مصر سعي إلى الفتًا

 

 ىللمنتد األولى العامة بالجلسة شاركت اإلداري، واإلصالح والمتابعة التخطيط وزيرة السعيد، هالة الدكتورة أن إلى يشار

 ،"العربية المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو" عنوان تحت أقيمت والتي 9112 لعام المستدامة للتنمية العربي

 سة،الرئي واالتجاهات المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو المنطقة أحرزته الذي التقدم عن لمحة إعطاء الجلسة تناولت حيث

 التي المستدامة التنمية أهداف على وبالتركيز 9112 لعام المستدامة للتنمية العربي للتقرير األولية النتائج من انطالقا

 .9112 لعام المستدامة بالتنمية المعني المستوى الرفيع السياسي المنتدى في ستُستعرض

 

 هامشاركت هامش على" العربية البلدان في المساواة عدم في التفكير إعادة" حول السادسة المتخصصة الجلسة ترأست كما

 وزير الدليمي ورين بالدكتور بالدكتور سيادتها لقاء تضمن والتي الثنائية اللقاءات من عدد بعقد سيادتها قيام عن فضاًل  بالمنتدى

 كانيالس التعداد تجربة تضمنت رئيسة أربع محاور في المصراوية الخبرات من االستفادة سبل لبحث العراقي التخطيط

 ائياتالعشو ظاهرة على القضاء كيفية إلى إضافة الطوعية الوطنية التقارير تقديم جانب إلى واألداء البرامج موازنة ومنظومة

 غربيل واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذي األمين دشتي، روال مع لقائها عن فضاًل  االجتماعي، اإلسكان برامج خالل من

 .التعاون مجاالت بشأن للتباحث وذلك االسكوا قيادات من وعدد( اإلسكوا) آسيا
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  اإلسكوا: تغير المناخ وندرة المياه يهددان استقرار المنطقة

 صدى البلد
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األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في إنطلقت أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في مقر لجنة 

بيروت بحضور نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محّمد والوزيرة عناية عز الدين ممثلة رئيس المجلس النيابي نبيه بّري 

الدول العربية أحمد أبو الغيط واألمينة والنائب بهية الحريري ممثلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واألمين العام لجامعة 

ضمان تمكين الناس و“التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي ووزير التخطيط العراقي الدكتور نوري الدليمي تحت عنوان 

 .”الشمول والمساواة في المنطقة

العربية تظهر تقّدًما يبعث على التفاؤل حيث وبدورها أشارت الدكتورة روال دشتي إلى أّن المراجعات الوطنية الطوعية للدول 

المنطقة العربية غنية بمئة “أن معظم الدول اعتمدت خططًا تنموية بعيدة المدى ومقاربات أكثر شمواًل للجميع ، مشددة على أن 

 .”اسةلسيمليون شاب وشابة قادرين على النهوض بالمجتمع وتحويل عالمنا في حال شاركوا بفعالية أكبر في االقتصاد وا

مع كّل اإلنجازات، ال يزال الطريق طوياًل إلى تنمية مستدامة شاملة وعادلة فتغيُّر المناخ في المنطقة وندرة المياه “وقالت: 

بالمئة من  31بالمئة من السكان حيث تشير اإلحصاءات إلى أّن  21يهددان استقرار المنطقة والفقر المتعدد األبعاد الذي يطال 

 ".من العمل وهي أعلى نسبة في العالم الشباب عاطلون

رؤيتنا إشراكهم في إصالحات داخلية، الهدف “التي أطلقت منذ أيام وقالت: ” شابات وشباب اإلسكوا“وأعلنت دشتي عن مبادرة 

 .”منها تجديد اإلسكوا وتحديث أساليب عملِها وزيادة فعاليتها وكفاءتها

زيمة، لِيكون الغد آمنًا وواِعًدا ال يهمل أحًدا. أعلم أّن التحديات قوية. لكّن عزيمتنا أَدعوكم لنعمل مًعا، بجّد وع“وختمت قائلة: 

أقوى. عزيمة تؤّججها قّوة نسائِنا وحكمة شيوخنا وهّمة شبابنا، وشغف أطفالنا عزيمة نتسلّح بها لننهض بمجتمعاتنا ونصنع لها 

 .”مستقباًل مشِرقًا

بين من الدول العربية على المستوى الوزاري، من بينهم مسؤولون كبار عن التخطيط وشارك في المنتدى حشد من كبار المندو

وممثلون عن المؤسسات الحكومية العاملة في مجاالٍت عدة منها التنمية االجتماعية والتخفيف من  9131وعن تنفيذ خطة عام 

د واسع انات واإلحصاء والتكنولوجيا باإلضافة إلى حشحدة الفقر والتنمية االقتصادية والتشغيل والبيئة والموارد الطبيعية والبي

 من الخبراء والمسؤولين وأفراد السلك الديبلوماسي من المنطقة والعالم

كما يشارك ممثلون عن المنظمات الحكومية اإلقليمية والدولية وشبكات وهيئات المجتمع المدني وبرلمانيون وممثلون عن 

 .لمنطقة العربيةوكاالت األمم المتحدة العاملة في ا

واستعرض المنتدى في يومه األول التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي في تنفيذ أهداف محددة وتناول السياسات 

واآلليات الالزمة للحد من عدم المساواة داخل البلدان. كما بحث في ثالث جلسات متخصصة الشمول والتمكين كسبل نحو 

 .وض بالعمل المناخي في المنطقة العربية؛ وضمان مشاركة مستدامة للمراهقين والشباب في المنطقةالسالم والتنمية؛ والنه

 9130والمنتدى العربي للتنمية المستدامة هو اآللية اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

المسار حيث يصدر المنتدى العربي تقريًرا يتضمن أهم الرسائل  واستعراض التقّدم المحرز في المنطقة العربية على هذا

، ويبيّن التقدم المحَرز باتجاه تحقيق 9131المنبثقة من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة عام 

 .أولويات التنمية المستدامة

https://www.elbalad.news/3780305
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  اإلسكوا: تغير المناخ وندرة المياه يهددان استقرار المنطقة

 الديرة نيوز
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ي فإنطلقت أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

بيروت بحضور نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محّمد والوزيرة عناية عز الدين ممثلة رئيس المجلس النيابي نبيه بّري 

والنائب بهية الحريري ممثلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واألمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط واألمينة 

ضمان تمكين الناس و“دكتورة روال دشتي ووزير التخطيط العراقي الدكتور نوري الدليمي تحت عنوان التنفيذية لإلسكوا ال

 .”الشمول والمساواة في المنطقة

وبدورها أشارت الدكتورة روال دشتي إلى أّن المراجعات الوطنية الطوعية للدول العربية تظهر تقّدًما يبعث على التفاؤل حيث 

المنطقة العربية غنية بمئة “خططًا تنموية بعيدة المدى ومقاربات أكثر شمواًل للجميع ، مشددة على أن أن معظم الدول اعتمدت 

 .”مليون شاب وشابة قادرين على النهوض بالمجتمع وتحويل عالمنا في حال شاركوا بفعالية أكبر في االقتصاد والسياسة

مية مستدامة شاملة وعادلة فتغيُّر المناخ في المنطقة وندرة المياه مع كّل اإلنجازات، ال يزال الطريق طوياًل إلى تن“وقالت: 

بالمئة من  31بالمئة من السكان حيث تشير اإلحصاءات إلى أّن  21يهددان استقرار المنطقة والفقر المتعدد األبعاد الذي يطال 

 ".الشباب عاطلون من العمل وهي أعلى نسبة في العالم

رؤيتنا إشراكهم في إصالحات داخلية، الهدف “التي أطلقت منذ أيام وقالت: ” ت وشباب اإلسكواشابا“وأعلنت دشتي عن مبادرة 

 .”منها تجديد اإلسكوا وتحديث أساليب عملِها وزيادة فعاليتها وكفاءتها

ات قوية. لكّن عزيمتنا أَدعوكم لنعمل مًعا، بجّد وعزيمة، لِيكون الغد آمنًا وواِعًدا ال يهمل أحًدا. أعلم أّن التحدي“وختمت قائلة: 

أقوى. عزيمة تؤّججها قّوة نسائِنا وحكمة شيوخنا وهّمة شبابنا، وشغف أطفالنا عزيمة نتسلّح بها لننهض بمجتمعاتنا ونصنع لها 

 .”مستقباًل مشِرقًا

خطيط عن الت وشارك في المنتدى حشد من كبار المندوبين من الدول العربية على المستوى الوزاري، من بينهم مسؤولون كبار

وممثلون عن المؤسسات الحكومية العاملة في مجاالٍت عدة منها التنمية االجتماعية والتخفيف من  9131وعن تنفيذ خطة عام 

حدة الفقر والتنمية االقتصادية والتشغيل والبيئة والموارد الطبيعية والبيانات واإلحصاء والتكنولوجيا باإلضافة إلى حشد واسع 

 مسؤولين وأفراد السلك الديبلوماسي من المنطقة والعالممن الخبراء وال

كما يشارك ممثلون عن المنظمات الحكومية اإلقليمية والدولية وشبكات وهيئات المجتمع المدني وبرلمانيون وممثلون عن 

 .وكاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية

الصعيدين العالمي واإلقليمي في تنفيذ أهداف محددة وتناول السياسات  واستعرض المنتدى في يومه األول التقدم المحرز على

واآلليات الالزمة للحد من عدم المساواة داخل البلدان. كما بحث في ثالث جلسات متخصصة الشمول والتمكين كسبل نحو 

 .اهقين والشباب في المنطقةالسالم والتنمية؛ والنهوض بالعمل المناخي في المنطقة العربية؛ وضمان مشاركة مستدامة للمر

 9131والمنتدى العربي للتنمية المستدامة هو اآللية اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

واستعراض التقّدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار حيث يصدر المنتدى العربي تقريًرا يتضمن أهم الرسائل 

، ويبيّن التقدم المحَرز باتجاه تحقيق 9131ثقة من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة عام المنب

 .أولويات التنمية المستدامة

https://www.alderaah-news.net/egypt-news/4446816/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
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  الحرب باليمن قضت على كل المكاسب االقتصادية والتنموية منذ عقود

 آخر خبر
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 الحرب باليمن قضت على كل المكاسب االقتصادية والتنموية منذ عقود

 متابعات-صباحاً / مأرب برس 10الساعة  9112نيسان -إبريل 11األربعاء 

والتجارة اليمني الدكتور محمد الميتمي "إن الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي االنقالبية قضت على كل قال وزير الصناعة 

 ." المكاسب االقتصادية والتنموية التي تحققت فى اليمن منذ عقود

ة المستدامة بي للتنميوذكرت وكالة األنباء اليمنية أن ذلك جاء في كلمة اليمن التي ألقاها الميتمي في افتتاح أعمال المنتدى العر

الذي نظمته اللجنة االجتماعية واالقتصادية لدول غرب آسيا )اسكوا( في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور وفد اليمن الذي ضم 

أيضا وزيري الشؤون االجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال والتربية والتعليم الدكتور عبدهللا لملس وسفير اليمن في 

 .دهللا الدعيسبيروت عب

واستعرض الميتمي األحداث في اليمن وكيف انقلبت مليشيا الحوثي على اإلجماع الوطني بعد أن كان اليمنيون على بعد خطوة 

من إنجاز الدستور وطرحه لالستفتاء وإنهاء المرحلة االنتقالية والبدء ببناء الدولة االتحادية الضامنة بعد أن تم االتفاق على 

 .القضايا والتراكمات التي خلفها نظام الحكم المركزي السابق معالجة لكافة

ودعا وزير الصناعة والتجارة اليمني األمم المتحدة والدول المشاركة إلى دعم اليمن لمواجهة التحديات التنموية والمساهمة في 

 .تي وقعت عليها اليمنإعادة اإلعمار وتمويل برامج التخفيف من الفقر من أجل تحقيق أهداف األلفية للتنمية ال

شريكا من ضمنهم جامعة الدول العربية الذي حضر أمينها  91جدير بالذكر أن أعمال المنتدى نظمت بالتعاون مع اكثر من 

العام أحمد أبو الغيط ونائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد وعدد من المسئولين في الدول األعضاء في منظمة االسكوا 

 .ن األكاديميين والباحثين والدبلوماسيينوالعديد م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.akherkhabrtoday.com/arab-news/1708337/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
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  اللبنانية األحزاب في المرأة دور حول عمل ورشة في تشارك اإلسالمية الجماعة

 األمان
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لبّى المسؤول السياسي في الجماعة اإلسالمية في بيروت، المحامي باسم الحوت، وعضو المكتب السياسي للجماعة، السيدة 

بيروت، إلى ورشة عمل تضّمنت مشاركة  -رانيا القوزي، دعوة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وهيئة األمم المتحدة االسكوا 

 . انيةالمرأة ودورها على صعيد األحزاب اللبن

األستاذة القوزي طرحت أمام المشاركين في الورشة هيكلية الجماعة اإلسالمية، ورّكزت على دور المرأة في هذه الهيكلية حيث 

 .تشارك في معظم المجالس القيادية وفي صناعة القرار

ضمن كل حزب ونسب تمثيل كما كانت مداخالت مماثلة لمندوبات األحزاب المشاركة في الورشة تضمنت عرضاً لدور المرأة 

المرأة في أحزابها، كتيار المستقبل، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، الحزب التقدمي االشتراكي، تيار 

 .المردة، حركة أمل، وتيار العزم والسعادة

حلول، ترسم استراتيجيات العمل المستقبلي وبعد تحديد التحديات التي تواجه المرأة في أحزابها، تم التوصل إلى مقترحات 

 .للمرأة في لبنان

 

 

 

 

 

 

 

http://al-aman.com/portal/ar-LB/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9/9/c/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/7083/
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Arab Beirut forum to assess SDGs progress  

Daily Star 

April 11 2019 

BEIRUT: The Arab Forum for Sustainable Development kicked off Tuesday, bringing together 

representatives from over 15 Arab countries to discuss progress in the U.N.’s 2015 Sustainable 

Development Goals, with a focus on reducing poverty and income inequality. 

The event, held at the U.N. Economic and Social Commission for Western Asia headquarters, is 

set to meet for three days in the name of “empowering people and ensuring inclusiveness and 

equality in the Arab region.” A key goal of the forum is to discuss the progress Arab countries 

have made in achieving the 17 SDGs, by 2030 among all recognized United Nations members. 

2019 marks the end of the first four-year cycle, at which point a review of each country’s 

progress will be completed. 

Tuesday’s speeches focused in particular on the 10th SDG to “reduce inequality within and 

among countries,” of which the first aim is to “achieve and sustain income growth of the bottom 

40 percent of the population.” 

Adib Nehmeh, an independent economic development consultant in Lebanon, said that although 

there was no doubt that poverty was a serious problem, the real issue was in fact income 

disparity. This, he said, causes social unrest. He quoted figures from Credit Suisse showing that 

0.7 percent of the global population enjoys more than 40 percent of the world’s wealth. 

“When we have disparity in the level of income ... then we have different levels of inequality. 

People start thinking; ‘We’re facing injustice,’” he said. 

Nehmeh also questioned the SDG’s methodology for measuring improvements in reducing 

inequality, calling for a more coherent method of measuring disparity between different groups 

in order to better understand the phenomenon. 

“Although the 10th SDG helps us to see the right path ... it is unspecific and doesn’t have clear 

enough means on how to reduce inequality,” he said. “We might need a certain kind of review 

for this 2030 [SDG] agenda,” he added. “In the Arab agenda, we can change these targets and 

adjust them to our situation.” 

Rola Dashti, executive secretary of ESCWA and a Kuwaiti economist, opened Tuesday’s talks 

by describing the forum’s “spirit of collaboration” as “no longer an option but an absolute 

necessity.” 

“Poverty affects 40 percent of the population in Arab states,” Dashti added, stressing the need for 

cooperation to ensure that no one was left behind. U.N. Deputy Secretary-General Amina J. 

Mohammed said it was necessary to identify “who are the ‘no-ones’ we determine not to leave 

behind, and what determines their situation.” 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Apr-11/480894-arab-beirut-forum-to-assess-sdgs-progress.ashx
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The forum also addressed the impact of conflict throughout the region. Omar Abdulaziz Hallaj, 

an urban planning consultant from Syria, said conflict had been a “huge block” in regional 

development. 

ESCWA Deputy Executive Secretary Mounir Tabet also noted that countries facing conflict, 

particularly Yemen and Syria, had lost much of the progress they had made, adding that it would 

take tens of years and a significant financial investment to compensate for those losses. 
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L’expérience marocaine en matière de développement durable et de lutte 

contre la pauvreté mise en avant  
Le matin 

 

April 11 2019 

 

L’expérience marocaine en matière de développement durable et de lutte contre la pauvreté a été 

mise en avant, mercredi à Beyrouth, en marge du Forum arabe pour le développement durable, 

tenu dans la capitale libanaise, sur l’autonomisation de l’élément humain et la garantie de 

l’inclusion et de l’équité dans la région arabe. Lors d’une intervention sur «l’inclusion : 

politiques et opportunités», l’enseignant-chercheur à l’Institut national de statistique et 

d’économie appliquée, Abdelkhalek Thami, a mis en avant le progrès réalisé par le Maroc au 

cours des dernières années dans le domaine de l’amélioration des indices de développement 

humain et de la lutte contre les différentes manifestations de la pauvreté. 

À cet égard, il a expliqué que le taux de pauvreté au Maroc a enregistré une baisse significative 

passant de 16,3% en 1999 à 5% en 2014, notant que cette baisse a concerné aussi bien le milieu 

urbain que celui rural où il est passé respectivement de 8,9 et 24,5% en 2001 à 1,3 et 6% en 

2014. Pour lui, la baisse du taux de pauvreté requiert de relever les niveaux de croissance en 

l’orientant vers les catégories vulnérables et de revoir les politiques de répartition pour réduire 

les disparités, notant que les politiques destinées à réduire le taux de pauvreté demeurent 

inefficaces tant elles ne permettent pas d’atténuer les disparités sociales. 

Le Forum arabe pour le développement durable, organisé par la Commission économique et 

sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (Escwa), en collaboration avec 25 partenaires, 

dont la Ligue des États arabes, vise à assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de 

développement durable, ainsi que de passer en revue les avancées enregistrées en la matière dans 

la région arabe. Il connaît la participation de près de 300 responsables et experts représentant les 

pays et les institutions concernées par le développement durable, dont le Maroc représenté 

notamment par Hanane Touzani, chargée des études au ministère délégué chargé des Affaires 

générales et de la gouvernance, et Mohamed Maktit, directeur par intérim de la direction des 

études et de la planification au sein du même département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lematin.ma/journal/2019/lexperience-marocaine-matiere-developpement-durable-lutte-contre-pauvrete-mise/314068.html
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Sisi keen to ensure citizens are reaping fruits of reforms, says minister 
Egypt today 

 

April 10 2019 

 

BEIRUT, April 10 (MENA) - Planning Minister Hala el Saeed said Wednesday that the recent 

increases announced by President Abdel Fatah al-Sisi in wages and pensions stemmed from his 

great keenness to ensure that citizens are reaping the fruits of reform and development the 

country is witnessing.  

 

In statements to MENA on the fringe of the Arab Forum for Sustainable Development here, the 

minister added that these increases are well studied and compliant with the high production 

rates.  

 

The Forum is organized by the United Nations Economic and Social Commission for Western 

Asia (ESCWA) under the theme ‘Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality 

in the Arab Region’.  

 

The great development that Egypt is currently seeing in many sectors means that the citizens 

should get additional income with the aim of improving their living standards, Saeed noted.  

 

The State targets a growth rate of 6 percent in the coming year, Saeed said, adding that Egypt 

currently depends on many production sectors that contribute to boosting growth.  

 

She also highlighted the great importance of the digital transition as part of the country's 

development plan, asserting that coordination is underway between all the State bodies to 

achieve success in the digital transition plan in the entire society.  

 

The State will offer higher sums of money for the most needy villages next year and proceed 

with Sisi's initiative Hayah Karima (Decent Life), she noted. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.egypttoday.com/Article/1/68164/Sisi-keen-to-ensure-citizens-are-reaping-fruits-of-reforms
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  2161تريليون دوالر لتمويل أجندة  63تابت: العالم العربي يحتاج إلى 

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 9112أبريل  / نيسان 11

 العربي لمنتدىا هامش على اإلسكوا نظمته الذي اللقاء في تابت منير بالبرامج المعني لالسكوا التنفيذي األمين نائب قال - وطنية

 تريليون 33 إلى العربي العالم يحتاج التقارير في ورد لما وفقا: "المتحدة األمم بيت في أمس افتتح الذي المستدامة، للتنمية

 .9131 إلى اليوم من 9131 المستدامة التنمية برنامج لتمويل أميركي دوالر

 

 ليمس الشعبة في االقتصادي المسؤول الحسن، مختار محمد الدكتور االقتصادي والتكامل التنمية شعبة مدير اللقاء وحضر

 في نالمعنيي المديرين إلى إضافة والبيئة، والتجارة واالقتصاد والتنمية بالتمويل المعنيين الخبراء من ومجموعة عراجي،

 .اإلسكوا

 

 المعنية هودالج تتطلب الدبلوماسية، في زيادة السالم لتحقيق الجهود تتطلب فيما: " بيان في اإلسكوا قالت السياق، هذا وفي

 يواجه الذي الرئيسي التحدي التمويل يعد لذا،. قبل من التاريخ يشهدها لم وبأحجام التمويل في زيادة المستدامة التنمية بتحقيق

 جانب إلى ،9112 المستدامة التنمية تمويل تقرير من استخالصها تم بارزة رسائل 0 وهناك. 9131 عام خطة تنفيذ

 .العربية المنطقة في التمويل لحالة اإلسكوا تقييم من الداعمة االستنتاجات

 

 يزال وال. األسفل نحو وتعديلها النمو توقعات تراجع بسبب ارتفاعا االقتصادية وغير الجيوسياسية المخاطر تشهد: " أضافت

 في نفسها مساحةال تمتلك النامية البلدان تعد لم السابقة، العالمية المالية باألزمة ومقارنة. المناطق عبر متفاوتا االقتصادي التقدم

 ."والشامل المطرد النمو تحفز التي السياسات تطبيق

 

 خالل من اإليرادات زيادة فإن ذلك، ومع. االقتصادي للنمو نتيجة شيء كل وقبل أوال تظل المحلية الموارد تعبئة" أن إلى ولفتت

 أهداف لىع القائم االجتماعي العقد" دعم لضمان الضريبية السياسات على السياسية اإلرادة تطبيق تتطلب الضرائب فرض

 ،"الجميع من عادلة مساهمات مع وشامال منصفا يكون" التنمية أجل من التمويل على قائم ميثاق" خالل من" المستدامة التنمية

 تعالج أن بيج والتي باإليرادات، المرتبطة المالية بالسياسات يتعلق ما في به القيام ينبغي مما الكثير هناك يزال ال: "وقالت

 دوالر مليار 77 الى 31 بين ما اإلسكوا حسب تشكل والتي المشروعة، غير المالية التدفقات وكبح الضريبي التهرب/التجنب

 ."العربية المنطقة في سنويا أميركي

 

 نصف من أكثر يتخذ حيث ،9110 عام في عليه كانت مما أقل تعد اإلجمالي المحلي الناتج إلى االستثمار نسبة" أن إلى وأشارت

 ،"ألجلا والطويلة الجديدة اإلنتاجية االستثمارات تمويل من بدال واالستحواذ، الدمج عمليات شكل العالمية االستثمارات إجمالي

 والرد تريليون نصف من أكثر بقيمة بضائع تخضع حيث خطيرة أزمة من األطراف المتعدد التجاري النظام يعاني: "وقالت

 139 بتنفيذ العالمية التجارة منظمة أعضاء قام وبينما. الماضي العام في عليه كانت ما مرات 7 يتجاوز ما أي التجارية، للقيود

 فرضها تم التي التدابير من نتج ما قيمة نصف فقط هذه تعد ،(أميركي دوالر مليار 921.3 قيمته ما) التجارة تيسير تدابير من

 ."الدولية التجارة على

 

 متالتز االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة لجنة أعضاء من فقط دول 1" أن وأعلنت

 القومي الدخل من المائة في 71 تعادل رسمية إنمائية مساعدات توفير في المتمثل المتحدة لألمم التابع المساعدات بهدف بالتقيد

 هذه من ئينالالج نفقات لتغطية التوجه مع اإلنساني لالنفاق الرسمية اإلنمائية المساعدات ربع تخصيص يتم واليوم،. اإلجمالي

 العام الدين نسب ارتفعت: "وقالت ،"9111 عام السدس من أقل تشكل اإلنسانية المساعدات كانت حين في المساعدات،

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402969/36-2030
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 خالل المئة في 33 من النامية للبلدان العام الدين ارتفع الماضية، الخمس السنوات مدى فعلى. تاريخية مستويات إلى والخاص

 أن كما. الديون أزمة من عالية مخاطر بمعظمها نموا األقل البلدان وتواجه. 9110 عام خالل المئة في 11 إلى 9113 عام

 ."الثمانينات في الديون أزمات منذ تشهدها لم ديون مستويات من االن تعاني الدخل المتوسطة البلدان من العديد

 

 لعربيةا المنطقة في التنمية أجل من التمويل آفاق تزال ال: "وقالت" العربية؟ المنطقة إلى بالنسبة هذا كل يعني ماذا: "وسألت

 والتي ميةالتن بتمويل المرتبطة المباشرة وغير المباشرة للتدفقات اإلسكوا تحليل من مستمدة مقنعة نتيجة وهناك. مضطربة

 فعليا خرجي للتمويل، مختلفة قنوات خالل من العربية المنطقة حشدته/اكتسبته أميركي دوالر كل مقابل المجمل، في أنه، كشفت

 ."المرتفع الدخل ذات االقتصادات من العديد إلى ذلك في بما العالم، من أخرى مناطق إلى أميركيا دوالرا 91

 

 زوحن أزمة وأكبر والصراع العنف من متصاعدة مستويات المنطقة تواجه حيث هشة، تعتبر التمويل إمكانات" أن إلى وأشارت

 في ةالمتوقع الزيادة نصف على المنطقة تستحوذ أن المقرر من الحالية، للمسارات ووفقا. الثانية العالمية الحرب منذ قسري

 عربيال االقتصادي النشاط في خسائر مسببة هوادة بال ترتفع النزاع فتكلفة ،9131 عام بحلول العالمي اإلنساني التمويل مجال

 ."أميركي دوالر مليار 013و 727 بين تقدر اإلنتاجية بالقدرات جسيمة وأضرارا

 

 العالمي التمويل إطار بتقويض الرسمية اإلنمائية للمساعدات المئة في 71 بنسبة المانحة الدول التزام عدم يتسبب كما: "وختمت

 من المئة في 19 - المساعدات ميزانيات من كبيرة أجزاء تحويل يتم حيث الجديدة القاعدة ظل في خصوصا المباشر،

 يةالمحل الموارد تعبئة تزال وال. المانحة البلدان هذه الى نزحوا الذين الالجئين تكاليف لتغطية - المسعدات هذه مخصصات

 من غيرهاو الضريبية اإلعفاءات وإزالة الضريبية القاعدة لتوسيع اإلصالحات من العديد متابعة رغم اإلمكانات، من أقل تعتبر

 ."اإلجراءات

 

 ح.ن ==========
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  !أة ال أحد خلف التنميةرهذا العالم صار يحب الم

Facebook 
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https://www.facebook.com/search/top/?q=yakzan%20takki&epa=SEARCH_BOX
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UN deputy secretary-general hails women empowerment in Saudi Arabia  

Arab news  

April 11 2019 

 

 Amina Mohammed: Arab countries are excellent in reviewing plans but lack speed in 

implementation 

 

BEIRUT: UN Deputy Secretary-General Amina Mohammed has welcomed the progress 

achieved by women in Saudi Arabia. 

“Many challenges exist in Saudi Arabia, however some progress was witnessed, notably in terms 

of opportunities offered to women,” she said. “Saudi Arabia took the helm of the UN Women’s 

rights commission on women’s empowerment and gender equality, between 2018 and 2022.” 

During an interview with Arab News, Mohammed said that she had recently received a request 

from the Kingdom to increase the number of Saudi women in UN programs. 

Mohammed took part in the opening session of the Arab Forum on Sustainable Development in 

Beirut on Tuesday at the headquarters of the United Nations Economic and Social Commission 

for Western Asia (ESCWA) under the theme “Empowering People and Ensuring Inclusiveness 

and Equality in the Arab Region.” Mohammed met with a number of Lebanese officials to 

discuss the implementation, follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development in the Arab region. 

http://www.arabnews.com/node/1480821/saudi-arabia


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   26 | ص  ا
 

On Jan. 1, 2016, the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, adopted by world leaders in September 2015 at a UN summit, 

officially came into force. Over the next 15 years, countries will aim to end poverty, fight 

inequalities and tackle climate change, while ensuring that no one is left behind. 

The 25th meeting of the Regional Coordination Mechanism (RCM) comes just weeks before the 

submission of the new report of the UN secretary-general on UN Reform to identify ways of 

transforming the UN development system at the regional level to support Arab countries in 

implementing an inclusive and sustainable development agenda. 

Mohammed said during an interview with a restricted numbers of media outlets, including Arab 

News: “Everyone in the Arabic region deals well with the agenda. The first phase was excellent 

in terms of reviewing plans, however the implementation of these plans is not fast enough.” 

Commenting on the impact of wars and instability on a number of Arabic countries, Mohammed 

told Arab News: “Disputes in the Arab world do not only hinder achieving the SDGs, but also 

add new constraints. We are not the ones who put the plans, but countries develop their own 

plans. Our mission is to gather all parties who can contribute to the implementation of the plans. 

We try to gather around the same table, governments and investors to implement plans by 

governments. For example, we are happy now that after a very long time, the Lebanese 

government managed to elaborate the electricity plan. We strive to help the Lebanese 

government to reach an appropriate energy map, i.e., green energy, and Lebanon officials talked 

about the possibility of future transformation into solar and wind power.” 

“In every case there is a transition point and when peace is restored in countries experiencing 

wars we can then talk about investing in development. In Syria for example, you cannot begin 

implementing plans during transitional phases, but we are trying to implement reforms as plans. 

When peace is restored, then we can contribute in attracting investments and implementing 

plans. Unfortunately, we have failed to do so until now, but that’s what we will work on. 

“Decision-makers in the region supported the implementation of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development so as to reflect their aspirations and goals. All Arab countries seek to 

implement the plan but not fast enough and not comprehensively. For example, women are not 

always covered by this process, that is why we will be organizing in the next month a review 

highlighting the reality,” she said. 

Women do exist in the UN organizations’ agendas, Mohammed said, adding that women have a 

role to assume in the Arabic region, and there was a need to place more women in decision-

making positions. It was good to see in Lebanon a woman appointed as the Arab world’s first 

interior minister, she said. 

The UN official underlined the “quest to promote hope. We look at reality despite all its 

complexity and are working with our partners to achieve their aspirations.” 
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“Before there is peace, we must pave the way for a development-suitable environment. We, 

therefore, during the transitional period, must look at the scenarios that involve women, civil 

society, governments and the United Nations, then we can talk about the future. Any behavior 

that does not involve all these parties would not be sustainable. Our role again is to gather all 

parties around the same table.” 

Mohammed said that “2019 is a defining year for the 2030 Agenda for Sustainable 

Development,” underscoring “the importance of youth, technology and innovation in economic 

growth.” Mohammed also referred to the “high rate of women’s participation in political life as 

in Morocco, Egypt and Lebanon,” and said that “the world is determined not to neglect anyone.” 

She said that after meeting Lebanese President Michel Aoun, “the United Nations looks forward 

to working with Lebanon to secure the return of the displaced Syrians to their country and 

supports the proposal put forward by President Aoun at the Arab Economic and Social 

Development Summit held in Beirut to establish a bank for reconstruction and development in 

the Arab countries, especially those that witnessed military events in the past few years.” 

Mohammed said that the file for this could be placed in the custody of ESCWA. 
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Les objectifs 2030 en discussion à Beyrouth : « Beaucoup reste à faire » 

 L'Orient Le Jour 

April 10 2019 

L’Agenda 2030 pour le développement durable dans le monde et son implantation dans les pays 

arabes sont depuis hier au menu des discussions en marge de la 6e édition du Forum arabe pour 

le développement durable, qui se tient jusqu’à demain à Beyrouth. L’événement a été inauguré 

hier, en présence de la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammad, et du 

secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit. « Le but est d’aider les pays de la 

région à développer leurs économies », a dit Mme Mohammad lors d’une rencontre avec la 

presse hier, peu après l’ouverture du forum dans les locaux de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie occidentale (Escwa) à Beyrouth. Elle s’est félicitée de l’adoption, avant-hier, 

du plan de l’électricité présenté par la ministre de l’Énergie, Nada Boustani. 

Au Liban, depuis le début de la semaine, Mme Mohammad a rencontré le président de la 

République Michel Aoun, le Premier ministre Saad Hariri et le chef du Parlement Nabih Berry 

avec lesquels elle a évoqué la mise en place des Objectifs de développement durable (ODD) au 

Liban. Le chef de l’État n’a pas manqué d’insister, lors de sa réunion avec Amina Mohammad 

lundi, sur la nécessité du retour des réfugiés syriens. « Le Liban espère une coopération complète 

avec l’ONU pour faire face aux défis actuels, notamment en ce qui concerne le retour des 

réfugiés syriens se trouvant au Liban », a dit M. Aoun. 

Mme Mohammad a pour sa part évoqué hier certaines difficultés rencontrées pour la mise en 

place de l’Agenda 2030 dans les pays arabes actuellement en conflit. Elle a également insisté sur 

la nécessité de renforcer le rôle de la femme dans tous les secteurs. « Les pays de la région sont 

engagés dans les réformes pour le développement durable, mais pas avec la rapidité que l’on 

souhaite », a-t-elle reconnu. 

Les ODD couvrent des problématiques sociales, économiques et environnementales. Les 

objectifs de 2030, tels que définis par l’ONU, sont au nombre de 17 : l’éradication de la 

pauvreté, la lutte contre la faim, l’accès à la santé, l’accès à une éducation de qualité, l’égalité 

entre les sexes, l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, le recours aux énergies 

renouvelables, l’accès à des emplois décents, la construction d’une infrastructure résiliente, la 

promotion d’une industrialisation durable et l’encouragement à l’innovation, la réduction des 

inégalités, les villes et communautés durables, la consommation et production responsables, la 

lutte contre le changement climatique, la vie aquatique, la vie terrestre et la justice et la paix. 

Roula Dachti, secrétaire exécutive de l’Escwa, a pour sa part insisté, lors de l’ouverture du 

forum, sur la nécessité « d’analyser la situation, de trouver des solutions, et d’explorer les 

moyens de mettre le développement dans la région sur le bon chemin ». 

 

https://www.lorientlejour.com/article/1165720/les-objectifs-2030-en-discussion-a-beyrouth-beaucoup-reste-a-faire-.html
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   "االسكوا": مصر تبذل جهودا عظيمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 األهرام

 9112أبريل  / نيسان 11

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، روال دشتي، األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية 

االسكوا ولغربي آسيا )االسكوا( وعدد من قيادات االسكوا، وذلك للتباحث بشأن مجاالت التعاون خالل الفترة المقبلة بين الوزارة 

 والمنعقد في العاصمة اللبنانية. 9112العربي للتنمية المستدامة  هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى وذلك على

نموذج محاكاة أهداف التنمية المستدامة ورصد تلك األهداف. وقالت د.هالة السعيد،  العمل على واتفق الطرفان خالل اللقاء على

اسات التنموية لمساعدة متخذي القرار التخاذ السياسات الالزمة لتحقيق النمو الشامل إن النموذج يهدف إلى تحليل السي

 والمستدام.

وأوضحت أن عملية رصد مؤشرات التنمية المستدامة تعد بوابة إحصائية إلدخال البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية 

باستخدام منهاجيات محددة لضمان جودتها لتحقيق سياسة عدالة المستدامة تهدف إلى تحديد الفجوات في البيانات وآليات جمعها 

 توزيع االستثمار.

وأكدت اهتمام وسعى الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة داخل المحليات، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ 

 عية داخل كل محافظة.أهمية التعاون في وضع نموذج للمحليات إلعداد تقارير طو ذلك مؤكدة على

ومن جانبها أشادت روال دشتي األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( بجهود الدولة المصرية 

العظيمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى النتائج اإليجابية الملحوظة لبرامج اإلصالح التي تنتهجها وتقوم بتنفيذها 

 الحكومة المصرية.

مع  للتعاون االستعداد التام مؤكدة على ولفتت إلى التقربر الطوعي الذي قدمته مصر بنيويورك والذي حظي بإشادة واسعة

 .9131مصر لدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1387027
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  واالجتماعية لغربي آسياوزيرة التخطيط تلتقي األمين التنفيذي للجنة االقتصادية 

 المصري اليوم

 9112أبريل  / نيسان 11

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، بروال دشتي، األمين التنفيذي للجنة االقتصادية 

، وعدد من قيادات اإلسكوا، وذلك للتباحث بشأن مجاالت التعاون خالل الفترة المقبلة بين «اإلسكوا»لغربي آسيا واالجتماعية 

، والمنعقد في العاصمة 9112الوزارة واالسكوا، وذلك علي هامش مشاركة سيادتها بفعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 «.وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية تمكين الناس»اللبنانية بيروت تحت عنوان 

 

واتفق الطرفان خالل اللقاء علي العمل علي نموذج محاكاة أهداف التنمية المستدامة ورصد تلك األهداف، حيث أشارت 

الزمة ال الدكتورة هالة السعيد إلى أن النموذج يهدف إلى تحليل السياسات التنموية لمساعدة متخذي القرار التخاذ السياسات

 لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

كما أوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن عملية رصد مؤشرات التنمية المستدامة تعد بوابة إحصائية إلدخال البيانات الخاصة 

ان مبمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تهدف إلى تحديد الفجوات في البيانات وآليات جمعها باستخدام منهجيات محددة لض

 جودتها لتحقيق سياسة عدالة توزيع االستثمار.

على اهتمام وسعى الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة داخل المحليات، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها « السعيد»وأكدت 

 محافظة.الدولة لتنفيذ، ذلك مؤكدة على أهمية التعاون في وضع نموذج للمحليات إلعداد تقارير طوعية داخل كل 

رية ، بجهود الدولة المص«اإلسكوا»من جانبها، أشادت روال دشتي، األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

العظيمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى النتائج االيجابية الملحوظة لبرامج اإلصالح التي تنتهجها وتقوم بتنفيذها 

مصرية، كما لفتت إلى التقرير التطوعي التي قدمته مصر بنيويورك، والذي حظي بإشادة واسعة، مؤكدة على الحكومة ال

 .9131االستعداد التام للتعاون مع مصر لدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 

، والتي أقيمت 9112العربي للتنمية المستدامة لعام يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد شاركت بالجلسة العامة األولى للمنتدى 

، حيث تناولت الجلسة إعطاء لمحة عن التقدم الذي «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»تحت عنوان 

لتنمية تقرير العربي لأحرزته المنطقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واالتجاهات الرئيسة، انطالقا من النتائج األولية لل

وبالتركيز على أهداف التنمية المستدامة التى ستُستعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني  9112المستدامة لعام 

 .9112بالتنمية المستدامة لعام 

على « ةالبلدان العربي إعادة التفكير في عدم المساواة في»كما ترأست الدكتورة هالة السعيد الجلسة المتخصصة السادسة حول 

هامش مشاركتها بالمنتدى، فضالً عن قيام سيادتها بعقد عدد من اللقاءات الثنائية والتي تضمن لقاء بالدكتور نوري الدليمي، 

وزير التخطيط العراقي، لبحث سبل االستفادة من الخبرات المصراوية في محاور أربع رئيسة، تضمنت تجربة التعداد السكاني 

موازنة البرامج واألداء، إلى جانب تقديم التقارير الوطنية الطوعية، باإلضافة إلى كيفية القضاء على ظاهرة ومنظومة 

 العشوائيات من خالل برامج اإلسكان االجتماعي.

 

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1387027
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وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بالسيدة/ روال دشتي، األمين التنفيذي للجنة االقتصادية التقت د/هالة السعيد 

واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( وعدد من قيادات االسكوا وذلك للتباحث بشأن مجاالت التعاون خالل الفترة المقبلة بين 

والمنعقد في العاصمة  9112اليات المنتدي العربي للتنمية المستدامة الوزارة واالسكوا وذلك علي هامش مشاركة سيادتها بفع

واتفق الطرفان خالل اللقاء علي  اللبنانية بيروت تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية"

السعيد أن النموذج يهدف إلى  العمل علي نموذج محاكاة أهداف التنمية المستدامة ورصد تلك األهداف حيث أشارت د/هالة

.التخاذ السياسات الالزمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام  تحليل السياسات التنموية لمساعدة متخذي القرار  

كما أوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن عملية رصد مؤشرات التنمية المستدامة تعد بوابة إحصائية إلدخال البيانات  

لتنمية المستدامة تهدف إلى تحديد الفجوات في البيانات وآليات جمعها باستخدام منهاجيات محددة الخاصة بمؤشرات أهداف ا

وأكدت السعيد علي اهتمام وسعى الدولة نحو توطين أهداف التنمية  لضمان جودتها لتحقيق سياسة عدالة توزيع االستثمار.

ة لتنفيذ ذلك مؤكدة علي أهمية التعاون في وضع نموذج للمحليات المستدامة داخل المحليات مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدول

.إلعداد تقارير طوعية داخل كل محافظة  

ومن جانبها أشادت السيدة روال دشتي األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( بجهود الدولة 

مشيرة إلي النتائج االيجابية الملحوظة لبرامج االصالح التي تنتهجها وتقوم  المصرية العظيمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

بتنفيذها الحكومة المصرية كما لفتت إلي التقربر الطوعي التي قدمته مصر بنيويورك والذي حظي بإشادة واسعه مؤكدة علي 

.9131مة ورؤية مصر االستعداد التعام للتعاون مع مصر لدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدا  

والتي أقيمت تحت  9112يشار إلى أن د/هالة السعيد شاركت بالجلسة العامة األولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  

عنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية" حيث تناولت الجلسة إعطاء لمحة عن التقدم الذي أحرزته 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة واالتجاهات الرئيسة، انطالقا من النتائج األولية للتقرير العربي للتنمية المستدامة  المنطقة نحو

وبالتركيز على أهداف التنمية المستدامة التى ستُستعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية  9112لعام 

.9112المستدامة لعام   

هالة السعيد الجلسة المتخصصة السادسة حول "إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية" علي هامش كما ترأست د/

مشاركتها بالمنتدى فضالً عن قيام سيادتها بعقد عدد من اللقاءات الثنائية والتي تضمن لقاء سيادتها بالدكتور بالدكتور نوري 

الستفادة من الخبرات المصراوية في محاور أربع رئيسة تضمنت تجربة التعداد الدليمي وزير التخطيط العراقي لبحث سبل ا

السكاني ومنظومة موازنة البرامج واألداء إلي جانب تقديم التقارير الوطنية الطوعية إضافة إلى كيفية القضاء على ظاهرة 

.من خالل برامج اإلسكان االجتماع العشوائيات  

https://ksa-press.com/world-news/200381/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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  مين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياوزيرة التخطيط المصرية تلتقي األ

 لعارضةفي ا
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التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، السيدة روال دشتي، األمين التنفيذي للجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( وعدد من قيادات االسكوا، وذلك للتباحث بشأن مجاالت التعاون خالل الفترة المقبلة بين 

والمنعقد في العاصمة  9112الوزارة واالسكوا، وذلك على هامش مشاركة سيادتها بفعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

".تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية“اللبنانية بيروت تحت عنوان   

التنمية المستدامة ورصد تلك األهداف، حيث أشارت هالة واتفق الطرفان خالل اللقاء على العمل على نموذج محاكاة أهداف 

السعيد إلى أن النموذج يهدف إلى تحليل السياسات التنموية لمساعدة متخذي القرار التخاذ السياسات الالزمة لتحقيق النمو 

.الشامل والمستدام  

بة إحصائية إلدخال البيانات الخاصة وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن عملية رصد مؤشرات التنمية المستدامة تعد بوا

بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تهدف إلى تحديد الفجوات في البيانات وآليات جمعها باستخدام منهاجيات محددة لضمان 

.جودتها لتحقيق سياسة عدالة توزيع االستثمار  

داخل المحليات مشيرة إلى الجهود التي تبذلها  وأكدت السعيد على اهتمام وسعي الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة

.الدولة لتنفيذ ذلك مؤكدة على أهمية التعاون في وضع نموذج للمحليات إلعداد تقارير طوعية داخل كل محافظة  

عظيمة أشادت السيدة روال دشتي األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( بجهود الدولة المصرية ال

في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى النتائج االيجابية الملحوظة لبرامج اإلصالح التي تنتهجها وتقوم بتنفيذها الحكومة 

المصرية، كما لفتت إلى التقرير الطوعي التي قدمته مصر بنيويورك والذي حظي بإشادة واسعه، مؤكدة على االستعداد التعام 

.9131عم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتعاون مع مصر لد  

والتي أقيمت تحت عنوان  9112يذكر أن هالة السعيد شاركت بالجلسة العامة األولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

عن التقدم الذي أحرزته المنطقة حيث تناولت الجلسة إعطاء لمحة ” نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية“

نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واالتجاهات الرئيسة، انطالقا من النتائج األولية للتقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 

تدامة المسوبالتركيز على أهداف التنمية المستدامة التي ستُستعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية  9112

9112لعام   

على هامش ” إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية“وترأست هالة السعيد الجلسة المتخصصة السادسة حول 

مشاركتها بالمنتدى فضال عن قيام سيادتها بعقد عدد من اللقاءات الثنائية والتي تضمن لقاء سيادتها بالدكتور بالدكتور نوري 

https://www.fal3arda.com/economy/14508/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
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التخطيط العراقي لبحث سبل االستفادة من الخبرات المصراوية في محاور أربع رئيسة تضمنت تجربة التعداد الدليمي وزير 

السكاني ومنظومة موازنة البرامج واألداء إلى جانب تقديم التقارير الوطنية الطوعية إضافة إلى كيفية القضاء على ظاهرة 

.العشوائيات من خالل برامج اإلسكان االجتماعي  
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المحليات  داخل المستدامة التنمية أهداف بتوطين مهتمة الحكومة: التخطيط  
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 التنمية أهداف توطين نحو الدولة وسعى اهتمام اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزيرة السعيد هالة الدكتورة أكدت

 .محافظة كل داخل طوعية تقارير إلعداد للمحليات نموذج وضع في التعاون أهمية إلى مشيرة المحليات، داخل المستدامة

 

 إلى هدفت والتي بالمؤشرات الخاصة البيانات إلدخال إحصائية بوابة تعد المستدامة التنمية مؤشرات رصد عملية أن وأوضحت

 توزيع في عدالة سياسة لتحقيق جودتها لضمان محددة منهاجيات باستخدام جمعها وآليات البيانات في الفجوات تحديد

 . االستثمار

 

 ي،دشت روال مع اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزيرة السعيد هالة الدكتورة اجتماع حول اليوم لها بيان في ذلك وجاء

 مجاالت بشأن للتباحث وذلك االسكوا قيادات من وعدد( االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذي األمين

 لمستدامةا للتنمية العربي المنتدى فعاليات في مشاركتها هامش على وذلك واالسكوا الوزارة بين المقبلة الفترة خالل التعاون

 ."ةالعربي المنطقة في والمساواة الشمول وضمان الناس تمكين" عنوان تحت بيروت اللبنانية العاصمة في والمنعقد 9112

 

 إلى الفتة األهداف، تلك ورصد المستدامة التنمية أهداف محاكاة نموذج على العمل على اتفقا الطرفين أن إلى السعيد وأشارت

 الشامل النمو لتحقيق الالزمة السياسات التخاذ القرار متخذي لمساعدة التنموية السياسات تحليل إلى يهدف النموذج أن

 .والمستدام

 

 لمصريةا الدولة بجهود( االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذي األمين دشتي روال أشادت جانبها، ومن

 .مصر تنفيذهاب وتقوم تنتهجها التي اإلصالح لبرامج الملحوظة االيجابية النتائج إلى مشيرة المستدامة، التنمية أهداف تنفيذ في

 

 مصر عم للتعاون التام االستعداد على مؤكدة واسعة، بإشادة حظي بنيويورك مصر قدمته الذي الطوعي التقرير أن إلى ولفتت

 .9131 مصر ورؤية المستدامة التنمية أهداف تحقيق في جهودها لدعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dostor.org/2587208
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  واالجتماعية لغربي آسياوزيرة التخطيط تلتقي باألمين التنفيذي للجنة االقتصادية 

 صدى البلد
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 االقتصادية للجنة التنفيذي األمين دشتي، روال بـ اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزيرة السعيد، هالة د التقت

 ينب المقبلة الفترة خالل التعاون مجاالت بشأن للتباحث وذلك االسكوا قيادات من وعدد( االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية

 العاصمة في والمنعقد 9112 المستدامة للتنمية العربي المنتدي بفعاليات سيادتها مشاركة هامش على وذلك واالسكوا، الوزارة

 ."العربية المنطقة في والمساواة الشمول وضمان الناس تمكين" عنوان تحت بيروت اللبنانية

 

 هالة د أشارت حيث األهداف تلك ورصد المستدامة التنمية أهداف محاكاة نموذج علي العمل علي اللقاء خالل الطرفان واتفق

 الشامل موالن لتحقيق الالزمة السياسات التخاذ القرار متخذي لمساعدة التنموية السياسات تحليل إلى يهدف النموذج أن السعيد

 .والمستدام

 

 لخاصةا البيانات إلدخال إحصائية بوابة تعد المستدامة التنمية مؤشرات رصد عملية أن المصرية التخطيط وزيرة أوضحت كما

 مانلض محددة منهاجيات باستخدام جمعها وآليات البيانات في الفجوات تحديد إلى تهدف المستدامة التنمية أهداف بمؤشرات

  .االستثمار توزيع عدالة سياسة لتحقيق جودتها

 

 ذلهاتب التي الجهود إلى مشيرة المحليات داخل المستدامة التنمية أهداف توطين نحو الدولة وسعى اهتمام علي السعيد وأكدت

 .محافظة كل داخل طوعية تقارير إلعداد للمحليات نموذج وضع في التعاون أهمية علي مؤكدة ذلك لتنفيذ الدولة

 

 ريةالمص الدولة بجهود( االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذي األمين دشتي روال أشادت جانبها من

 بتنفيذها تقومو تنتهجها التي االصالح لبرامج الملحوظة االيجابية النتائج إلي مشيرة المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في العظيمة

 ستعداداال علي مؤكدة واسعه بإشادة حظي والذي بنيويورك مصر قدمته التي الطوعي التقربر إلي لفتت كما المصرية الحكومة

https://www.elbalad.news/3781131
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 .9131 مصر ورؤية المستدامة التنمية أهداف تحقيق في جهودها لدعم مصر مع للتعاون التعام

 

 تحت أقيمت والتي 9112 لعام المستدامة للتنمية العربي للمنتدى األولى العامة بالجلسة شاركت السعيد هالة د أن إلى يشار

 رزتهأح الذي التقدم عن لمحة إعطاء الجلسة تناولت حيث" العربية المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو" عنوان

 المستدامة نميةللت العربي للتقرير األولية النتائج من انطالقا الرئيسة، واالتجاهات المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو المنطقة

 بالتنمية يالمعن المستوى الرفيع السياسي المنتدى في ستُستعرض التى المستدامة التنمية أهداف على وبالتركيز 9112 لعام

 .9112 لعام المستدامة

 

 هامش يعل" العربية البلدان في المساواة عدم في التفكير إعادة" حول السادسة المتخصصة الجلسة السعيد هالة د ترأست كما

 نوري الدكتورب بالدكتور سيادتها لقاء تضمن والتي الثنائية اللقاءات من عدد بعقد سيادتها قيام عن فضاًل  بالمنتدى مشاركتها

 التعداد بةتجر تضمنت رئيسة أربع محاور في المصراوية الخبرات من االستفادة سبل لبحث العراقي التخطيط وزير الدليمي

 اهرةظ على القضاء كيفية إلى إضافة الطوعية الوطنية التقارير تقديم جانب إلي واألداء البرامج موازنة ومنظومة السكاني

 .االجتماعي اإلسكان برامج خالل من العشوائيات
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  وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 الشروق

 

 9112أبريل  / نيسان 11

االجتماعية والتقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، بروال دشتي، األمين التنفيذي للجنة االقتصادية 

لغربي آسيا "االسكوا" وعدد من قيادات االسكوا، وذلك للتباحث بشأن مجاالت التعاون خالل الفترة المقبلة بين الوزارة 

والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت  9112واالسكوا، على هامش مشاركة سيادتها بفعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ."الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربيةتحت عنوان "تمكين 

واتفق الطرفان خالل اللقاء على العمل على نموذج محاكاة أهداف التنمية المستدامة ورصد تلك األهداف، حيث أشارت السعيد 

مل تحقيق النمو الشاإلى أن النموذج يهدف إلى تحليل السياسات التنموية لمساعدة متخذي القرار التخاذ السياسات الالزمة ل

 .والمستدام

وأوضحت الوزيرة أن عملية رصد مؤشرات التنمية المستدامة تعد بوابة إحصائية إلدخال البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة، تهدف إلى تحديد الفجوات في البيانات وآليات جمعها باستخدام منهاجيات محددة لضمان جودتها لتحقيق 

 .دالة توزيع االستثمارسياسة ع

وأكدت السعيد اهتمام وسعى الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة داخل المحليات، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة 

 .لتنفيذ ذلك، مؤكدة أهمية التعاون في وضع نموذج للمحليات إلعداد تقارير طوعية داخل كل محافظة

 دشتي األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "االسكوا" بجهود الدولة ومن جانبها أشادت السيدة روال

المصرية العظيمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى النتائج اإليجابية الملحوظة لبرامج اإلصالح التي تنتهجها وتقوم 

 .بتنفيذها الحكومة المصرية

ي التي قدمته مصر بنيويورك، والذي حظي بإشادة واسعة، مؤكدة االستعداد التعام للتعاون مع مصر ولفتت إلى التقرير الطوع

 .9131لدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 

ت تحت ، والتي أقيم9112يشار إلى أن هالة السعيد شاركت بالجلسة العامة األولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

عنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، حيث تناولت الجلسة إعطاء لمحة عن التقدم الذي أحرزته 

المنطقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واالتجاهات الرئيسة، انطالقا من النتائج األولية للتقرير العربي للتنمية المستدامة 

ركيز على أهداف التنمية المستدامة التى ستُستعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية وبالت 9112لعام 

 .9112المستدامة لعام 

وترأست السعيد الجلسة المتخصصة السادسة حول "إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية" على هامش مشاركتها 

دتها بعقد عدد من اللقاءات الثنائية والتي تضمن لقاء سيادتها بالدكتور بالدكتور نوري الدليمي بالمنتدى، فضالً عن قيام سيا

وزير التخطيط العراقي؛ لبحث سبل االستفادة من الخبرات المصراوية في محاور أربع رئيسة تضمنت تجربة التعداد السكاني 

لوطنية الطوعية إضافة إلى كيفية القضاء على ظاهرة العشوائيات ومنظومة موازنة البرامج واألداء إلي جانب تقديم التقارير ا

 .من خالل برامج اإلسكان االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042019&id=7f492bf8-73b6-441a-bef5-43152c23050e
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  مجاالت التعاون المشترك« األسكوا»وزيرة التخطيط تبحث مع أمين 

 المصدر

 

 2019 أبريل / نيسان 11

 
االقتصادية  للجنة ، روال دشتي، األمين التنفيذيواإلصالح اإلداري والمتابعة وزيرة التخطيط ،هالة السعيد التقت الدكتورة

المنعقد في  9112المستدامة  للتنمية ، على هامش المشاركة في فعاليات المنتدي العربي«األسكوا »آسيا واالجتماعية لغربي

 .خالل الفترة المقبلة التعاون المشترك العاصمة اللبنانية بيروت، للتباحث بشأن مجاالت

 

المستدامة ورصدها، حيث قالت السعيد، إن النموذج  التنمية أهداف نموذج محاكاة واتفق الطرفان خالل اللقاء، على العمل على

اعدة متخذي القرار في تنفيذ السياسات الالزمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، مشيرة يهدف إلى تحليل السياسات التنموية لمس

 .داخل المحليات التنمية المستدامة أهداف وسعي الدولة نحو توطين اهتمام إلى

 

بجهود مصر في تنفيذ « األسكوا »آسيا االقتصادية واالجتماعية لغربي للجنة خر، أشادت األمين التنفيذيعلى الجانب اآل

 .، مشيرة إلى النتائج اإليجابية الملحوظة لبرامج اإلصالح التي تنتهجها وتنفذها الحكومةالتنمية المستدامة أهداف

 

، وحظى بإشادة واسعة، مؤكدة االستعداد التعام للتعاون مع مصر بنيويورك وتطرقت إلى التقربر الطوعي التي قدمته مصر

 2030. المستدامة ورؤية مصر أهداف التنمية لدعم جهودها في تحقيق
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 المحليات  داخل المستدامة التنمية أهداف بتوطين مهتمة الحكومة: التخطيط وزيرة

 ايجي سعودية
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التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري اهتمام وسعى الدولة نحو توطين أهداف التنمية أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة 

.المستدامة داخل المحليات، مشيرة إلى أهمية التعاون في وضع نموذج للمحليات إلعداد تقارير طوعية داخل كل محافظة  

لبيانات الخاصة بالمؤشرات والتي تهدف إلى وأوضحت أن عملية رصد مؤشرات التنمية المستدامة تعد بوابة إحصائية إلدخال ا

.تحديد الفجوات في البيانات وآليات جمعها باستخدام منهاجيات محددة لضمان جودتها لتحقيق سياسة عدالة في توزيع االستثمار  

ع روال دشتي، وجاء ذلك في بيان لها اليوم حول اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري م

األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( وعدد من قيادات االسكوا وذلك للتباحث بشأن مجاالت 

التعاون خالل الفترة المقبلة بين الوزارة واالسكوا وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدي العربي للتنمية المستدامة 

".في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية والمنعقد 9112  

وأشارت السعيد إلى أن الطرفين اتفقا علي العمل على نموذج محاكاة أهداف التنمية المستدامة ورصد تلك األهداف، الفتة إلى 

.اعدة متخذي القرارالتخاذ السياسات الالزمة لتحقيق النمو الشامل والمستدامأن النموذج يهدف إلى تحليل السياسات التنموية لمس  

ومن جانبها، أشادت روال دشتي األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( بجهود الدولة المصرية 

.ة لبرامج االصالح التي تنتهجها وتقوم بتنفيذها مصرفي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى النتائج االيجابية الملحوظ  

ولفتت إلى أن التقرير الطوعي الذي قدمته مصر بنيويورك حظي بإشادة واسعة، مؤكدة على االستعداد التام للتعاون مع مصر 

.9131لدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر   
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 األمم المتحدة والجامعة العربية سبل دعم التنمية العراقوزير التخطيط يبحث مع 

 أخبار العراق
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أربيل –رووداو   

سبل تعزيز بحث وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي، مع وفد من األمم المتحدة، وآخر من جامعة الدول العربية، 

 التعاون المشترك، توحيد جميع هذه الجهود في دعم مشاريع تعافي واستقرار العراق.

 

الدليمي التقى على هامش المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت، اليوم األربعاء، األمين “وقال بيان لوزارة التخطيط، إن 

ألمين العام لألمم المتحدة، أمينة محمد، واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، نائب ا

”.، روال دشتي”اإلسكوا“االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   

جرى خالل اللقاء بحث دور الجامعة العربية بشكل عام والتنمية المستدامة على وجه الخصوص، والدور “وأضاف البيان أنه 

األمم المتحدة في العراق وسبل تعزيزها بما يحقق أفضل الخدمات للمواطنين، وأهمية توحيد جميع هذه الجهود الفاعل لبرامج 

”.في دعم مشاريع تعافي واستقرار العراق  

اللقاء ناقش أهم الخطط المشتركة التي يمكن العمل بها في ضوء مذكرات تفاهم دولية تسهم في تحقيق الفائدة “مشيراً إلى أن 

”.دول المنطقة العربية لجميع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iraqakhbar.com/1779276
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Aboul Gheit in Beirut to talk U.S. Golan stance  

Daily Star 

April 10 2019 

 

BEIRUT: During a trip to Beirut Tuesday, Arab League Secretary-General Ahmed Aboul Gheit 

discussed the Arab League’s reaction to the U.S. decision to recognize Israeli sovereignty over 

the occupied Syrian Golan Heights. 

Foreign Minister Gebran Bassil’s stance is in complete agreement with Arab nations’ decision 

“because it reflects a clear Arab position on the illegality of the U.S.’ entire stance on Golan and 

Jerusalem,” Aboul Gheit said after meeting Bassil, according to a statement from the foreign 

minister’s office. 

During an Arab League summit held late last month in Tunis, Arab nations unanimously 

condemned U.S. President Donald Trump’s Golan Heights, and said they would take the issue 

before the United Nations Security Council. 

Even Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait and Qatar - all regional allies of Washington that host 

American troops - criticized Trump’s move, describing the declaration as a clear violation of a 

1981 U.N. charter declaring Israel’s occupation of Golan “null and void.” 

The secretary-general and Bassil also discussed the possible re-entry of Syria into the Arab 

League, although he said he considered the issue “not ready” for a final decision. 

Aboul Gheit met with Prime Minister Saad Hariri to inquire about his health after the latter 

underwent a heart operation last month. 

“I asked him about the situation in Lebanon, and he assured me that it is fine,” a statement from 

Hariri’s office quoted Aboul Gheit as saying. 

Finally, the Arab League head met with President Michel Aoun to discuss local and regional 

developments in light of resolutions adopted at the recent summit. 

Aboul Gheit was visiting Beirut to participate in the Arab Forum for Sustainable Development, 

launched Tuesday at the headquarters of the United Nations Economic and Social Commission 

for Western Asia in Downtown. The regional forum will follow up on the implementation of the 

U.N.’s 2030 Agenda for Sustainable Development in the Arab World. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Apr-10/480821-aboul-gheit-in-beirut-to-talk-us-golan-stance.ashx
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L'ONU soutient la création d'une banque arabe pour la reconstruction et le 

développement  
xinhuanet 

 

April 9 2019 

 

BEYROUTH, 8 avril (Xinhua) -- La vice-secrétaire générale des Nations Unies Amina 

Mohammed, en visite au Liban, a déclaré lundi que les Nations Unies soutenaient l'appel de 

celui-ci à la création d'une banque arabe pour la reconstruction et le développement, selon le site 

Internet de la présidence libanaise. 

"L'ONU est favorable à la création d'une telle banque qui aiderait les efforts de reconstruction 

dans les pays qui ont connu des actions militaires ces dernières années", a déclaré Amina 

Mohammed lors de sa rencontre avec le président libanais Michel Aoun dans la capitale 

Beyrouth. 

La proposition peut être adressée à la Commission économique et sociale des Nations Unies pour 

l'Asie occidentale (CESAO) pour son soutien dans la mise en œuvre du projet, a-t-elle ajouté. 

Plus tôt cette année, le président libanais Michel Aoun avait appelé à la création d'une banque 

arabe pour la reconstruction et le développement lors du quatrième sommet arabe pour le 

développement économique et social à Beyrouth, affirmant qu'elle aiderait tous les États et la 

population arabes à surmonter leurs crises et contribuerait à une croissance économique durable. 

  

http://french.xinhuanet.com/2019-04/09/c_137960846.htm
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 فنيانوس عرض وبدر أهمية تطوير عمل الوزارة في مجال السالمة المرورية

 الوكالة الوطنية لإلعالم
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 نقللل اإلقليمي المستشار الوزارة في مكتبه في فنيانوس يوسف المحامي والنقل العامة األشغال وزير إستقبل- وطنية

 سالمة يرلتطو عمل إجتماع بعد عقل، زياد الدكتور يازا مؤسس بحضور بدر، يعرب السابق الوزير األسكوا في واللوجيستيات

 ."السير لسالمة معا" بعنوان لبنان في السير

 

  .المرورية السالمة مجال في والنقل العامة األشغال وزارة عمل تطوير أهمية في البحث وجرى

 

 غ.ز/جهاد العشي ============

 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402944/
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 األسكوا في واللوجيستيات للنقل اإلقليمي المستشار التقى فنيانوس

 النشرة
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 لللنق اإلقليمي المستشار بدر يعرب السابق الوزير الوزارة في مكتبه في فنيانوس يوسف والنقل العامة االشغال وزير استقبل

 زياد الدكتور اليازا مؤسس بحضور المتحدة األمم في آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة األسكوا في واللوجيستيات

 .المرورية مةالسال مجال في والنقل العامة األشغال وزارة عمل تطوير أهمية في وبحثوا عقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1301740/%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%82%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%82%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%82%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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  فنيانوس التقى الوزير السابق يعرب بدر وعرضا أهمية تطوير عمل وزارة األشغال العامة والنقل

 المركزية
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 مؤسس حضورب فنيانوس، يوسف الوزير بدر يعرب السابق الوزير األسكوا في واللوجيستيات للنقل اإلقليمي المستشار التقى

 أهمية يف البحث وجرى". السير لسالمة معا" بعنوان لبنان في السير سالمة لتطوير عمل إجتماع بعد عقل، زياد الدكتور يازا

 .المرورية السالمة مجال في والنقل العامة األشغال وزارة عمل تطوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/115158/%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA
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  فنيانوس تابع عمل الوزارة في مجال السالمة المرورية

IMLebanon 
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 في اتواللوجيستي للنقل اإلقليمي المستشار مع الوزارة، في مكتبه في فنيانوس، يوسف والنقل العامة األشغال وزير بحث

 وربحض ،”المرورية السالمة مجال في والنقل العامة األشغال وزارة عمل تطوير أهمية“ في بدر يعرب السابق الوزير األسكوا

 .عقل زياد الدكتور” يازا“ مؤسس

 

https://www.imlebanon.org/2019/04/10/fenianos-meeting-2/

