
ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   1 | ص  ا
 

 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (9112أبريل   /نيسان 11)

 

 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 (بغداد بوست) وزير التخطيط يبحث مع األمم المتحدة والجامعة العربية تعزيز التعاون المشترك 

 (المدن) لثروالتنمية المستدامة عربياً: هرمية "مرعبة" في توزيع ا 

  (شبكة الصين) 9112انطالق فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

  (اللواء) "اإلسكوا"في  9112عربي للتنمية المستدامة السادسة للمنتدى الإفتتاح الدورة 

 (اليوم السابع) اليمن: الحرب قضت على كل المكاسب االقتصادية والتنموية منذ عقود 

 (مأرب برس) الحرب باليمن قضت على كل المكاسب االقتصادية والتنموية منذ عقود 

 (بوابتي)  عقود منذ تحققت التي التنموية المكاسب كل على قضت الحوثي حرب:الحكومة 

  "(النهار) للتغيير اإليجابي في المنتدى العربي للتنميةمبادرة "شابات وشباب اإلسكوا 

 (النشرة) يتنا هي إشراك الشباب في إصالحات داخليةاألمينة التنفيذية لإلسكوا: رؤ 

 لنووية لتحقيق التنمية المستدامةأبوالغيط: نؤيد الحق في االستخدامات السلمية للطاقة ا 

(DMCnews) 

 أبو الغيط : نؤيد االستخدام السلمي للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة (Propaganda 

TV) 

 في المنتدى العربي للتنمية المستدامة: لمواجهة التحديات العربية الدليمي: لبناء مستقبل  ابو الغيط

 (الوكالة الوطنية لإلعالم)   أفضل لالنسان

 (اليوم السابع) أبو الغيط: نؤيد الحق فى االستخدامات السلمية للطاقة النووية 

 أبو الغيط: نؤيد الحق في االستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة 

 (الشروق)

 (البلد) أبو الغيط: نؤيد االستخدام السلمي للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة 

 (الدستور) المستدامة ابو الغيط: إنشاء لجنة عربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية 

  (الديوان) 9112أحمد أبو الغيط يشارك فى افتتاح اعمال المنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام 

  يشارك في المنتدى العربي للتنمية: فرصة مهمة هدفها المساواةأبوالغيط (DMCnews) 

 (البيان نيوز) صة مهمة هدفها المساواةأبوالغيط يشارك في المنتدى العربي للتنمية: فر 

 (أخبار اليمن) فوز يمنيان في مسابقة التصوير الفوتوغرافي حول التنمية المستدامة 

  لخليج ا) األسكوا لدول غرب آسيا في التصوير الفوتوغرافيأنغام ومنصور يمنيان يفوزان بجائزة

563) 
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https://www.elbayan-news.com/319723
https://www.elbayan-news.com/319723
https://www.yemenakhbar.com/1920602
https://www.yemenakhbar.com/1920602
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 يةوالتنمو االقتصادية المكاسب كل على قضت الحوثة تشنها التي الحرب:  اليمني الصناعة وزير 

 (عرب برس)

 (العربي اليمن) وزير الصناعة: حرب الحوثي قضت على كل المكاسب التنموية 

 (أخبار اليمن) المدرسية التغذية مجال في اللبنانية التجربة من لالستفادة يمنية رغبة 

  (بوابة الشرق) ببيروت 9112قطر تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

  (العرب) " ببيروت 9112قطر تشارك في "المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

  الوكالة ) حوار عن ضمان مشاركة مستدامة للشباب في المنطقة العربية في اليونسكوجلسة

 (الوطنية لإلعالم

 (بيئة أبوظبي) لكــي ال يُــهَمـــل أحــد 

 (42لبنان ) بيروت من المستدامة للتنمية العربي المنتدى إنطالق 

 (الدستور) بدء المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت 

 (المركزية) لالنسان األفضل والمستقبل التحديات مواجهة المستدامة للتنمية العربي المنتدى إفتتاح 

 (عراق نيوز) وزير التخطيط يصل بيروت للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

  (وزعراق ني) الطبيعة والبشرية ما يمكننا من تسريع عجلة النمو والتنميةدشتي: لدينا من الموارد 

 (النشرة) دشتي: لدينا من الموارد الطبيعة والبشرية ما يمكننا من تسريع عجلة النمو والتنمية 

 (النهار)  تهميشاً  األكثر لتمكين ضروري المتحدة األمم منظومة في التغيير 

 (بيئة أبوظبي) المنتدى العربي للتنمية المستدامة ينطلق بمشاركة عربية ودولية رفيعة 

  (البلد) ببيروت 9112المرأة العربية تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة منظمة 

  (الوكالة الوطنية لإلعالم) 9112نيسان  11المفكرة ليوم األربعاء 

 

 The #AFSD2019 hashtag affiliated with the Arab Forum for Sustainable 

Development was trending in Lebanon on April 10 2019 on Twitter. 
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 محمد أمينة المتحدة ألمملـ العام األمين نائبةل يةفصحندوة 

 

 (42لبنان ) 9101لـ الخطط وتنفيذ للتنمية دعمنا سبل المسؤولين مع ناقشت: محمد أمينة 

 (ليبانون ديبايت) قريباً  النازحين أزمة سنحل: المتحدة لألمم العام األمين نائب 

  (النشرة) في لبنان 9101وتنفيذ الخطط لعام أمينة محمد: ناقشت سبل دعمنا لمسار التنمية 

  نائبة االمين العام لألمم المتحدة: ناقشت مع المسؤولين سبل دعمنا لمسار التنمية وتنفيذ الخطط

 (لإلعالمالوكالة الوطنية ) في لبنان 9101لعام 

 (وقالشر) نائبة األمين العام لألمم المتحدة تعلن قرب التوصل إلى حّل لقضية النازحين السوريين 
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 الى رئيس الجمهورية امينة محمدلالمم المتحدة نائبة االمين العام زيارة 

 

 (الشرق األوسط) السوريين النازحين عودة لتأمين لبنان مع العمل إلى تتطلع المتحدة األمم 

 (اليوم اليمن) السوريين النازحين عودة لتأمين المتحدة األمم مع يُنّسق اللبناني الرئيس 

 عودة النازحين الرئيس عون: لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل مع االمم المتحدة السيما في مسألة  

 (التيار)

 (المركزية) عون: لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل مع األمم المتحدة إلعـادة النازحيـن 

  عون استقبل نائبة االمين العام لالمم المتحدة: لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل في عودة النازحين

 (الوكالة الوطنية لإلعالم) ودعم النهوض االقتصادي

 (النشرة) الرئيس عون: نتطلع الى التنسيق مع االمم المتحدة في مسألة عودة النازحين 

 عون استقبل نائبة االمين العام لالمم المتحدة: لبنان يتطلع للتنسيق الكامل في عودة النازحين ودعم 

 (LBC) النهوض االقتصادي

 عون: التنسيق الكامل مع االمم المتحدة في عودة النازحين  )IMLebanon) 

 Aoun meets UN Deputy Chief: Lebanon looks forward to full coordination with UN on 

current challenges (MTV) 
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https://www.alyementoday.com/314/091746-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%B3%D9%91%D9%82-%D9%85%D8%B9-%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%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.alyementoday.com/314/091746-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%B3%D9%91%D9%82-%D9%85%D8%B9-%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%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/276560/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86--%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/276560/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86--%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/114465/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/114465/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402376/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402376/
https://www.elnashra.com/news/show/1300869/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86:-%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-
https://www.elnashra.com/news/show/1300869/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86:-%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/437482/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar
https://www.imlebanon.org/2019/04/08/aoun-20/
https://www.imlebanon.org/2019/04/08/aoun-20/
https://www.mtv.com.lb/en/news/local/915739/aoun_meets_un_deputy_chief_lebanon_looks_forward_to_full_coordination_with_un_on_current_challenges
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 زيارات رسمية

 خالل زيارته بيروت: أبو الغيط يجري لقاءات مكثفة مع الرئيس اللبناني والحريري وباسيل 

 ( البوابة)

 (ليبانون ديبايت) بخير األوضاع: وباسيل والحريري عون على يجول الغيط أبو 

 (شبكة سبق) أبو الغيط يزور الحريري لالطمئنان على صحته ..والوضع في لبنان 

 (البلد) أبو الغيط يزور رئيس وزراء لبنان لالطمئنان على صحته 

 اليوم ) أبو الغيط يؤكد خالل لقائه بالرئيس اللبنانى دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية

 (السابع

 الى سيعود آجال ام وعاجال مؤقت النازح وجود:العربية التطـــورات والمسؤولين يعرض الغيط أبو 

 (ركزيةالم) بالده

  أبو الغيط بعد لقائه عون والحريري وباسيل: المشكلة أن يعود النازح الى أرض غير مناسبة

 (الحياة) للعيش

 الوكالة) الحريري عرض األوضاع مع سفيرة سويسرا وأبو الغيط والمدير اإلقليمي لليونسيف 

 (الوطنية لإلعالم

 

 

 

 متفرقات

  ندرة المياه وتدهور األراضي الزراعية وتغير المناختنسيق عربي لمواجهة تداعيات (Green area) 

 "(ر البيئةأخبا) "ريكار"تطلق المبادرة اإلقليمية  "إسكوا 

  

https://www.albawabhnews.com/3555585
https://www.lebanondebate.com/news/429938
https://www.lebanondebate.com/news/429938
https://sabq-sa.com/world/post-3559218
https://sabq-sa.com/world/post-3559218
https://www.elbalad.news/3778453
https://www.elbalad.news/3778453
https://www.youm7.com/story/2019/4/9/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/4201544
https://www.youm7.com/story/2019/4/9/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/4201544
https://www.youm7.com/story/2019/4/9/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/4201544
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/114699/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4626719/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
http://www.alhayat.com/article/4626719/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402630/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402630/
http://greenarea.me/ar/279688/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7/
https://www.env-news.com/activities/conferences/25052/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D9%83.html
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  وزير التخطيط يبحث مع األمم المتحدة والجامعة العربية تعزيز التعاون المشترك

 بغداد بوست

 4102أبريل  / نيسان 01

 

 

 يناألم نائب محمد وأمينة العربية، الدول لجامعة العام األمين الغيط أبو أحمد  مع الدليمي صباح نوري التخطيط وزير بحث

 ، (اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذي األمين دشتي روال و المتحدة، لألمم العام

 .خاصة المستدامة والتنمية عام بنحو العربية الجامعة دور

 

 أفضل يحقق بما تعزيزها وسبل العراق في المتحدة األمم لبرامج الفاعل الدور بحث  تم انه ، التخطيط لوزارة بيان وقال 

 .العراق واستقرار تعافي مشاريع دعم في الجهود هذه جميع توحيد وأهمية للمواطنين، الخدمات

 

 دول ميعلج الفائدة تحقيق في تسهم دولية تفاهم مذكرات ضوء في بها العمل يمكن التي المشتركة الخطط اهم اللقاء ناقش كما

 .العربية المنطقة

 

 

https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/162343/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%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%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/t/2771/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/t/12/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   7 | ص  ا
 

  التنمية المستدامة عربياً: هرمية "مرعبة" في توزيع الثرو

 المدن

 4102أبريل  / نيسان 01

 

التي أتت تحت عنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية  4102في الجلسة العامة األولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام 

المصغي إلى المتداخلين إلى خالصة مفادها أّن الدول العربية باتت تعيش في مرحلة المستدامة في المنطقة العربية"، يكاد يصل 

تأمين رفاهية العيش لمواطنيها، من خالل توزيع الثروات وتحقيق المساواة بين الجنسين وعلى المستويات الحياتية كافة. فقد بدا 

عربية، التي تعرقل عملية التقدم لتحقيق أهداف التنمية الفتاً عدم تطرق معظم المداخالت للمعوقات السياسية داخل الدول ال

المستدامة، وذلك طوال اليوم األول للمنتدى الذي تنظّمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( في بيروت. فلم 

والبيئة،  م المساواة، وتدهور المناخينتقد أي متحّدث في الجلسة الصباحية السياسات الحكومية الداخلية التي ال تكافح الفقر، وعد

وعدم تحقيق االزدهار والسالم والعدالة االجتماعية، والتي تقع في صلب أهداف التنمية المستدامة لتحقيق مستقبل أفضل 

 .4151للشعوب، وفق أجندة األهداف التي أقّرتها األمم المتحدة والتي تعمل على تحقيقها بحلول العام 

 

 غياب البيانات

ممثلو الدول العربية )مصر، والسودان، واليمن، والعراق، وقطر( في كلماتهم حالة التقّدم الذي أحرزته دولهم في تكييف  شرح

السياسات الحكومية مع أجندة التنمية. واستفاضوا في عرض المؤشرات الداخلية التي تؤّكد تقّدم السياسات الحكومية في تلك 

طقة العربية حقّقت فعالً ليس "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة" وحسب، بل جميع الدول، حتى يظّن المراقب أّن المن

أهداف التنمية المستدامة. وهذا عاكس حقيقة عدم امتالك "اإلسكوا" للبيانات الكافية، التي تحّدد كيفية تقدم الدول في العمل على 

ة التنمية المستدامة. فوفق مدير الجلسة الصباحية نائب األمينة المؤشرات التي وضعتها األمم المتحدة، للتحقق من تنفيذ أجند

التنفيذية لإلسكوا منير تابت، تعتمد اإلسكوا على اإلحصاءات الوطنية التي تقّدمها الدول، وبعض الوكاالت، لتنفيذ الخطوات 

https://www.almodon.com/society/2019/4/10/%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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9
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لعرض المصّور )أدهش حجم الخط ووضع آليات للتحّرك. لكن تبيّن أن ليس هناك تعاوناً جدياً من معظم الدول. فقد أظهر ا

الصغير جداً والعصي على القراءة، حتى من المتحدث نفسه، جميع الحاضرين في القاعة( غياب البيانات التوضيحية عن معظم 

ت االمؤّشرات بشكل كامل. أما النسبة القليلة المتبقية من المؤشرات فبعضها بياناتها منقوصة، والقليل منها مكتملة، وتتضّمن بيان

واضحة. وهذا يعتبر تحّدياً كبيراً يُعيق التقدم في عملية التنمية بالشكل المطلوب، على حد قول تابت. بمعنى آخر، يستدعي 

االفتقار إلى البيانات االستثمار في وضع آليات للحصول عليها بداية، لالنتقال الحقاً إلى التحرك المطلوب لتحقيق األهداف. 

ت تقدم بعض الدول في عملية مكافحة الفقر، لكن األمر ما زال يحتاج إلى المزيد من العمل والجهد، وصحيح أّن المنظّمة الحظ

 .خصوصاً أّن نسبة الفقر المتعّدد األبعاد تتجاوز األربعين بالمئة في نحو عشرة دول عربية

 

 مشاكل بنيوية

حالج، الذي أدار جلسة بعد الظهر، افتقار الدول  على عكس المداخالت السابقة، تناول منّسق مبادرة المساحة المشتركة عمر

العربية للمساواة بأشكالها كافة، عازياً السبب إلى وجود إشكاليات بنيويّة في األطر القانونيّة والسياسيّة واالقتصاديّة 

م. اً أو تقّدمه إلى األماواالجتماعيّة. ليس هذا وحسب بل لفت إلى أّن مؤّشر المساواة تحّرك باتجاه سلبي، عوضاً عن بقائه ثابت

فعلى مستوى البيئة والتصّحر وتأمين الماء والكهرباء والتعليم والصّحة، تعبّر المؤشرات ليس عن عدم وجود مساواة وتفاوت 

بين منطقة وأخرى داخل الدول وبينها وحسب، بل عن عدم تحّرك الحكومات للعمل عليها أيضاً. وعلى مستوى مشاركة النساء 

لحكومات بمبدأ "الدمقرطة" وضرورة إشراكهّن في صنع القرار. وعلى مستوي تحقيق الالمركزية اعتبر إّن مشكلة ال تأخذ ا

األخيرة ال تكمن في عدم توافقها مع مبدأ الحوكمة وحسب، بل أّن الحكومات تعمل على إضعاف المجتمعات المحلية واستقطابها 

 .بطرق ال تخلو من التبعيّة والزبائنيّة

 

 ة البحث باألهدافإعاد

أما خبير التنمية أديب نعمة فقد خّصص مداخلته لتفنيد عيوب فكرة التنمية، بالصيغة التي تعرضها األمم المتحدة. ولفت إلى أن 

التسّرع في محاولة تحقيق أهداف التنمية يؤّدي إلى اللجوء إلى اإلحصاءات واألرقام، قبل وجود تصّور واضح عن األهداف 

قها. فيما المطلوب بحث علمّي وتأسيس نظرّي، قبل الشروع في وضع األهداف. غير ذلك "ال نستطيع معرفة ما وكيفيّة تحقي

نحن ذاهبون لتحقيقه ولقياسه، ونقع في التناقض عند أول مشكلة تواجهنا، بسبب االكتفاء باالعتماد على القياسات الرقمية"، كما 

رة عن منظمات األمم المتحدة بيّنت أن الطبقة الوسطى في الدول العربية تمثّل قال. وأوضح إّن بعض الدراسات الحديثة الصاد

نحو خمسين في المئة من مجتمعاتها، وهذه نسبة غير دقيقة وفيها تناقض مع ما يشعر به ويتلّمسه المواطن يومياً. وحّذر من إّن 

عن الواقع، بل تؤدي أيضاً إلى وضع سياسات  مخاطر االعتماد على اإلحصاءات ال تكمن في التوّصل إلى معلومات مغلوطة

 .خاطئة وفي المكان الخطأ

وإذ شّدد نعمة على ضرورة عدم االعتماد على دوائر اإلحصاء والحفاظ عليها كمؤّسسات محايدة، وعدم تحميلها أعباء سياسية 

هدفاً.  01ها األمم المتحدة والمؤلّفة من ناتجة عن قياس أرقام الفقر وعدم المساواة، دعا إلى مراجعة أهداف التنمية التي وضعت

فعلى سبيل المثال تبيّن أّن الهدف رقم عشرة المتعلّق بتحقيق المساواة غير واضح، باعتراف المجلس العالمي للعلوم. فمعظم 

 فيه.أهدافه الفرعية موضوعة كأنشطة وال يمكن استخالص أي انجاز واضح ومحدد منها أو حتى أي مؤشر لقياس اإلنجازات 

وتطّرق نعمة إلى دراسات حول وجود هرمية "مرعبة" في توزيع الثروة والدخل، والتفاوت بين دول الشمال والجنوب إلى 

ازدياد مضطرد، وهذا شبيه بالوضع الذي كان قائماً قبل الحرب العالمية األولى، وكان أحد األسباب التي أشعلت الحرب. ولفت 

جد فيها تفاوت في توزيع الثروة بين الشرائح العليا والدنيا هي المنطقة العربية، والذي كان أحد إلى أّن أكثر منطقة في العالم يو

  أبرز األسباب التي فجرت ثورات الربيع العربي.
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  9112انطالق فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 شبكة الصين

 أبريل / نيسان 01

)شينخوا( افتتحت اليوم )الثالثاء( في مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  4102أبريل  2بيروت 

، تحت شعار "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في 4102لتنمية المستدامة )إسكوا( الدورة السادسة للمنتدى العربي ل

 المنطقة العربية".

وقالت وكيلة أمين عام األمم المتحدة واألمينة التنفيذية لالسكوا روال دشتي، في كلمة افتتاحية إن "الدراسات الجديدة للواقع في 

 اإليجابية".البلدان العربية تعكس ظواهر إيجابية تبعث على 

وأضافت أن "معظم البلدان اعتمدت خططا تنموية بعيدة المدى، ووضعت سياسات تربوية وتم ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان في 

 دساتيرها".

وأشارت إلى أن "منطقتنا اليوم تتمتع بكادر شبابي قادر على النهوض بمجتمعاتنا وتقديم االنجازات، ولكن الطريق ال يزال 

 صول إلى تنمية مستدامة شاملة".طويال جدا للو

من جهته، دعا األمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط، في كلمة إلى إيالء المزيد من االهتمام لمعالجة مسألة التفاوت في 

 القدرات العلمية ومستويات التنمية للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار بين الدول المتقدمة والنامية.

 ا إلى تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر.كما دع

واعتبر أن ذلك يتطلب تهيئة بيئة مالئمة من خالل صياغة تشريعات أكثر فعالية لالندماج في حركة التجارة الدولية، إضافة إلى 

 تثمار األجنبي.التمويل وبناء القدرات وتعزيز دور االس

 وأشار الى أهمية اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف.

وشدد على حق جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واللجوء إلى االستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق 

 التنمية المستدامة.

كد رئيس الدورة الحالية للمنتدى وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، في كلمته "أن رؤية التنمية المستدامة لعام من جهته، أ

ركيزة أساسية إلرساء بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة لمختلف القطاعات، وضمان لمشاركة الجميع في األنشطة االقتصادية  4151

 الشباب منهم". واالجتماعية والسياسية والثقافية ال سيما

 وينعقد المنتدى على مدى ثالثة أيام، وتنظمه االسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

 

 

 

 

http://arabic.china.org.cn/txt/2019-04/10/content_74663406.htm
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 " اإلسكوا"في  9112إفتتاح الدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 اللواء

 4102أبريل  / نيسان 01

 

تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة »، تحت شعار 4102افتُتَِحْت أمس الدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 .في بيروت« اإلسكوا» -، وذلك في مقر لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا«في المنطقة العربية

ممثلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب بهية الحريري ممثلة رئيس مجلس الوزراء حضر اللقاء النائب عناية عز الدين 

سعد الحريري، رئيس الدورة الحالية وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 

روال « االسكوا»ين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية ل سفيرا سوريا علي عبد الكريم علي والصين وانغ كيجيان، وكيلة األم

 .دشتي ونائب األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد

إن الدراسات الجديدة للواقع في »بداية ألقت دشتي كلمة تساءلت فيها: ما إذا كانت شعوب المنطقة على مسافة واحدة، وقالت: 

ة تبعث على اإليجابية. فمعظم البلدان اعتمدت خططا تنموية بعيدة المدى ووضعت سياسات البلدان العربية تعكس ظواهر إيجابي

تربوية، وتم ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان في دساتيرها. ومنطقتنا اليوم تتمتع بكادر شبابي قادر على النهوض بمجتمعاتنا وتقديم 

 .«ستدامة شاملةاالنجازات، ولكن الطريق ال يزال طويال جدا للوصول الى تنمية م

لتكون مؤسسة أممية عصرية مرنة وشابة تحاكي التحوالت وتتماشى معها « اإلسكوا»ضرورة زيادة فعالية »وشّددت على 

 .«واالبتكار في الرؤية وفي منظومة االمم المتحدة

http://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%A9-2019-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7/
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ة إلرساء بيئة آمنة ومستقرة ركيزة أساسي 4151بعد ذلك، ألقى الوزير الدليمي كلمة أكد فيها أن رؤية التنمية المستدامة لعام 

ومحفزة لمختلف القطاعات، وضمان لمشاركة الجميع في األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية وال سيما الشباب 

أهمية إخضاع هذه األهداف لمراجعة مستمرة، يتم خاللها رصد واستعراض التقدم المحرز، وتعزيز الشعور »منهم، الفتا الى 

 « .على الدوام 4151ية أهداف التنمية المستدامة بأهم

أما االمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط فأكد أن الجامعة العربية ستظل المؤسسة الحاضنة لمجمل النشاط العربي 

  .المرتبط بمختلف أوجه التنمية

يجب اغتنامها للتفاعل بإيجابية مع القرارات  إن المنتدى العربي للتنمية المستدامة فرصة مهمة في هذا اإلطار،»وقال: 

المرتبطة بالعملية التنموية الصادرة عن القمم العربية، خصوصا قمة بيروت التنموية، التي تعاملت مع أهداف أجندة األمم 

مستدامة هذا العام بعد انعقاد المنتدى العربي للتنمية ال»، مشددا على أّن «في العديد من أبعادها 4151المتحدة للتنمية المستدامة 

، وتحت شعار مهم، له دالالته الكبيرة، وهو تمكين الناس وضمان الشمولية 4151مرور أربعة أعوام تقريبا على اعتماد خطة 

 ،«والمساواة في المنطقة العربية

 نمية المستدامة التيعدد من العناصر المحورية التي تشكل رؤية الجامعة تجاه الموضوعات المرتبطة بأهداف الت»وأشار إلى 

 .يركز عليها المنتدى هذا العام

ـ أوال: نرى محورية إيالء المزيد من االهتمام لمعالجة مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية للعلوم والمعرفة 

 .ديدالنظام االقتصادي الدولي الجوالتكنولوجيا واالبتكار بين الدول المتقدمة والنامية، ذلك أن االبتكار هو العمود الفقري في 

 ...ـ ثانيا: ننظر إلى تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر

 .ـ ثالثا: أهمية اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف

 .«كيد على أهمية احترام حقوق اإلنسان المتفق عليها دوليا ومبادئ القانون الدوليـ رابعا: التأ

بدورها، أكدت محمد أن من أهم عوامل تعزيز حوار التنمية المستدامة يتمثل في تعزيز اإللتزام بمشاركة التجارب واألدوات 

 .الخطوات العملية التي تدعم التغيير والتقارير حول مدى التقدم، بما يساعد على تحديد الثغرات، وتسريع وتيرة

سيمثل عالمة مؤثرة في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ألنه عاٌم للقيادة، والمشاركة  4102وخلصت إلى أن عام 

 .«المستدامة،واإلجراءات المتسارعة والنتائج الملموسة

ها الرسمية الى لبنان بندوة إعالمية عقدتها عند الثالثة والنصف هذا، واختتمت نائب األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد زيارت

 .«اإلسكوا»من بعد ظهر أمس في مقر 
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  اليمن: الحرب قضت على كل المكاسب االقتصادية والتنموية منذ عقود

 اليوم السابع

 4102أبريل  / نيسان 01

 

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

 ." المكاسب االقتصادية والتنموية التي تحققت فى اليمن منذ عقود

وذكرت وكالة األنباء اليمنية أن ذلك جاء في كلمة اليمن التي ألقاها الميتمي في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

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

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

 .بيروت عبدهللا الدعيس

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

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

 .معالجة لكافة القضايا والتراكمات التي خلفها نظام الحكم المركزي السابق

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

 .إعادة اإلعمار وتمويل برامج التخفيف من الفقر من أجل تحقيق أهداف األلفية للتنمية التي وقعت عليها اليمن

من ضمنهم جامعة الدول العربية الذي حضر أمينها  شريكا 43جدير 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 

 .والعديد من األكاديميين والباحثين والدبلوماسيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2019/4/10/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%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/4201621
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   عقود منذ تحققت التي التنموية المكاسب كل على قضت الحوثي حرب:الحكومة

 بوابتي

 4102أبريل  / نيسان 01

 

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

 ." والتنموية التي تحققت في اليمن منذ عقوداالقتصادية 

 

جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها الميتمي في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي نظمته اللجنة االجتماعية 

 ري الشؤونواالقتصادية لدول غرب آسيا )اسكوا( في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور وفد اليمن الذي ضم أيضا وزي

 .االجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال والتربية والتعليم الدكتور عبدهللا لملس وسفير اليمن في بيروت عبدهللا الدعيس

 

واستعرض الميتمي خلفية األحداث في اليمن وكيف انقلبت مليشيا الحوثي على االجماع الوطني بعد أن كان اليمنيون على بعد 

دستور وطرحه لالستفتاء وانهاء المرحلة االنتقالية والبدء ببناء الدولة االتحادية الضامنة بعد أن تم االتفاق خطوة من إنجاز ال

  .على معالجات لكافة القضايا والتراكمات التي خلفها نظام الحكم المركزي السابق

 

جهة التحديات التنموية والمساهمة في إعادة ودعا وزير الصناعة والتجارة األمم المتحدة والدول المشاركة إلى دعم اليمن لموا

  .اإلعمار وتمويل برامج التخفيف من الفقر من أجل تحقيق أهداف األلفية للتنمية التي وقعت عليها اليمن

 

شريكا من ضمنهم جامعة الدول العربية الذي حضر أمينها  43جدير بالذكر ان اعمال المنتدى نظمت بالتعاون مع اكثر من 

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

 .وجمع من األكاديميين والباحثين والدبلوماسيين

 

ثالث في لوفي ختام الجلسة االفتتاحية جرى تكريم أنغام الصرحي ومنصور محروس من اليمن لحصولهم على الترتيب الثاني وا

المسابقة التي أطلقتها االسكوا للتصوير الفوتوغرافي بهدف إقامة معرض صور عن الحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 

 .المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bawabatii.com/news240487.html
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  الحرب باليمن قضت على كل المكاسب االقتصادية والتنموية منذ عقود

 مأرب برس

 4102أبريل  / نيسان 01
 

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

 ." تحققت فى اليمن منذ عقودالمكاسب االقتصادية والتنموية التي 

وذكرت وكالة األنباء اليمنية أن ذلك جاء في كلمة اليمن التي ألقاها الميتمي في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

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

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

  .بيروت عبدهللا الدعيس

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

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

  .معالجة لكافة القضايا والتراكمات التي خلفها نظام الحكم المركزي السابق

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

  .إعادة اإلعمار وتمويل برامج التخفيف من الفقر من أجل تحقيق أهداف األلفية للتنمية التي وقعت عليها اليمن

نها شريكا من ضمنهم جامعة الدول العربية الذي حضر أمي 43جدير 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 

 .والعديد من األكاديميين والباحثين والدبلوماسيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=149737
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  مبادرة "شابات وشباب اإلسكوا" للتغيير اإليجابي في المنتدى العربي للتنمية

 النهار

 4102أبريل  / نيسان 2

 
واستعراض التقدم المحرز في المنطقة  4151خطة التنمية المستدامة لسنة في سياق اآللية اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة 

العربية على هذا المسار،انطلقت اليوم في مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في بيروت 

وا" الدكتورة رلى دشتي من أن تغيُّر المناخ وندرة أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، حذرت فيه األمينة التنفيذية لـ"اإلسك

في المئة من الشباب عاطلون من  51بالمئة من السكان، و  21المياه يهددان استقرار المنطقة وأن الفقر المتعدد األبعاد يطاول 

.العمل وهي أعلى نسبة في العالم  

لشمول والمساواة في المنطقة"، نائبة األمين العام لألمم وحضر افتاح المنتدى الذي عقد تحت عنوان: " تمكين الناس وضمان ا

المتحدة أمينة محّمد والنائب عناية عز الدين ممثلة رئيس المجلس النيابي نبيه بّري والنائب بهية الحريري ممثلة رئيس مجلس 

خطيط العراقي نوري الدليمي الوزراء سعد الحريري واألمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و دشتي ووزير الت

.إضافة إلى حشد واسع من الخبراء والمسؤولين  

وأشارت دشتي إلى أّن المراجعات الوطنية الطوعية للدول العربية تظهر تقّدًما يبعث على التفاؤل حيث أن معظم الدول اعتمدت 

مع كّل اإلنجازات، ال يزال الطريق طويالً خططًا تنموية بعيدة المدى ومقاربات أكثر شموالً للجميع. ومع ذلك، قالت إنه "

".لتتحقيق تنمية مستدامة شاملة وعادلة  

وأعلنت مبادرة "شابات وشباب اإلسكوا" التي أطلقت منذ أيام ، مشيرة إلى أن"رؤيتنا إشراكهم في إصالحات داخلية، الهدف 

".منها تجديد اإلسكوا وتحديث أساليب عملِها وزيادة فعاليتها وكفاءتها  

.تهدف المبادرة تهدف إلى تمكين الشباب والشابات في االشكوا من إبداء آرائهم من أجل التغيير االيجابيو  

 أبو الغيط

من جهته، أّكد أبو الغيط على أهمية التركيز على مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية للعلوم والمعرفة 

قدمة والنامية. وأبرز أهمية تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم والتكنولوجيا واالبتكار بين الدول المت

.الوسائل فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر  

.ودعا كذلك إلى اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف  

 محّمد

، وأبرزت أهمية عنصر الشباب  4151لخطة التنمية المستدامة لسنة   ماً محورياً عا  4102وبالنسبة الى محّمد يعتبر 

والتكنولوجيا واالبتكار في دفع النمو االقتصادي . ولفتت إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية كما في المغرب 

مام تحقيق أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل تضيف ومصر ولبنان. وأضافت أّن النزاعات في العالم العربي ال تشكل عائقًا أ

.عوائق جديدة   

https://www.annahar.com/article/958917-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   16 | ص  ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعن عملية اإلصالح في منظومة األمم المتحدة، وعدت بفرق أممية أكثر تناغًما وتجانًسا ومساءلة بهدف رفع نسبة االستفادة 

.من عمل األمم المتحدة إلى أقصاها  

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

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

.اركة مستدامة للمراهقين والشباب في المنطقةالسالم والتنمية؛ والنهوض بالعمل المناخي في المنطقة العربية؛ وضمان مش  

ويصدر المنتدى العربي تقريًرا يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة 

لسياسي الرفيع المستوى ، ويبيّن التقدم المحَرز باتجاه تحقيق أولويات التنمية المستدامة. وترفع رسائله إلى المنتدى ا4151عام 

.المعني بالتنمية المستدامة  
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  األمينة التنفيذية لإلسكوا: رؤيتنا هي إشراك الشباب في إصالحات داخلية

 النشرة

 4102أبريل  / نيسان 2
 

 حيث التفاؤل على يبعث تقّدًما تظهر العربية للدول الطوعية الوطنية المراجعات" أنّ  دشتي روال لإلسكوا التنفيذية األمينة أكدت

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

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

اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مقر في المستدامة للتنمية العربي المنتدى أعمال افتتاح وخالل

 في المناخ فتغيُّر وعادلة، شاملة مستدامة تنمية إلى طويالً  الطريق يزال ال اإلنجازات، كلّ  مع" أنه أوضحت ،بيروت في (

 51 أنّ  إلى اإلحصاءات وتشير. السكان من بالمئة 21 يطال األبعاد المتعدد الفقرو المنطقة استقرار يهددان المياه وندرة المنطقة

".العالم في نسبة أعلى وهي العمل من عاطلون الشباب من بالمئة  

 إصالحات في إشراكهم هي رؤيتنا" أن إلى مشيرة أيام، منذ أطلقت التي" اإلسكوا وشباب شابات" مبادرة عن دشتي وأعلنت

"وكفاءتها فعاليتها وزيادة عملِها أساليب وتحديث اإلسكوا تجديد منها الهدف داخلية،  

 في التفاوت مسألة لمعالجة االهتمام من المزيد إيالء محورية على الغيط أبو العربية الدول جامعةل العام األمين أّكد جهته، من

 تطوير أهمية على وشدد. والنامية المتقدمة الدول بين واالبتكار والتكنولوجيا والمعرفة للعلوم التنمية ومستويات العلمية القدرات

.الفقر على القضاء في للمساهمة فعالية الوسائل أهم من باعتبارها التصنيع وعمليات الصناعة قطاع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1301432/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7:-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84
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  أبوالغيط: نؤيد الحق في االستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة

DMCnews 

 4102أبريل  / نيسان 2

 
الذي تضطلع به الجامعة العربية في تعزيز الجهود العربية أكد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الدور 

الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة 

 .نحو مكافحة التلوث وتغير المنُاخ والتصحر والجفاف

الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان )تمكين  4102مية المستدامة لعام جاء ذلك خالل مؤتمر المنتدى العربي للتن

 . (الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية( بمقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا

، واللجوء إلى االستخدامات السلمية للطاقة وشدد أبو الغيط على حق جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

النووية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تظل المؤسسة العربية الحاضنة للنشاط العربي والوعاء 

 .الحاضن لكل الجهود والنشاطات التي تبذل للتنسيق بين المؤسسات العربية

ربية االقتصادية، ينطوي على داللة مهمة تتمثل في أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات وقال إن استئناف انعقاد القمم الع

التي تواجه العالم العربي هي تحديات مركبة ويتطلب مواجهتها حزمة سياسية تمزج بين االستخدام الفعال لألدوات االقتصادية 

 .األمنيةوالبرامج االجتماعية جنبا إلى جنبا مع اإلجراءات السياسية و

وأضاف أن السنوات الماضية التي مرت بها المنطقة، كانت عصيبة، غير أنها استطاعت أن تستعيد توازنها إلى حد كبير، وأن 

انعقاد المنتدى يعد فرصة مهمة في هذا اإلطار يجب اغتنامها بالتفاعل اإليجابي مع القرارات المرتبطة بالعملية التنموية 

 4151ة، خاصة القمة العربية االقتصادية األخيرة، والتي تعاملت مع أهداف أجندة األمم المتحدة الصادرة عن القمم العربي

للتنمية المستدامة في العديد من أبعادها، حيث اعتمدت القمة اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد 

 .امة الشاملةلتعزيز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستد

وأوضح أبو الغيط أن جامعة الدول العربية كانت هي المبادرة لتشكيل الفكر وتوجيه الدول األعضاء لتبني استراتيجية وأجندة 

، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية الجامعة تقوم على إيالء المزيد من االهتمام لمعالجة التفاوت في 4151التنمية المستدامة 

  .ية والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار بين الدول المتقدمة والناميةالقدرات العلم

ولفت إلى أن الجامعة العربية ترى أهمية كبيرة لتطوير قطاع الصناعة باعتباره أهم الوسائل للقضاء على الفقر، في ضوء ما 

عية واالقتصادية، على نحو يتطلب يوفره من فرص عمل بما ينقص من معدالت البطالة ويساعد على مواجهة التحديات االجتما

تهيئة البيئة المالئمة لتطوير الصناعة على صعيد التشريعات لالندماج في حركة التجارة الدولية والتمويل الالزم لبناء قاعدة 

 .صناعية صلبة وتعزيز االستثمار

 مرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة،وأكد على ضرورة احترام حقوق اإلنسان المتفق عليها دوليا ومبادئ القانون الدولي ال

وفي مقدمتها الحق في الغذاء ومياه الشرب اآلمنة والصحة وغيرها، إلى جانب مبادىء سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة 

 .بين الجنسين، مع أهمية العمل على تحقيق االحترام الكامل لمختلف القيم الدينية واألخالقية

 

 

 

https://www.dmcnews.org/world/5962186/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%86%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%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%0A%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%86%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%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
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  نؤيد االستخدام السلمي للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامةأبو الغيط : 

Propaganda TV 

 4102أبريل  / نيسان 2
 

أكد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في تعزيز الجهود العربية 

في هذا الصدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشددا 

 .نحو مكافحة التلوث وتغير المنُاخ والتصحر والجفاف

تمكين “الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان  4102جاء ذلك خالل مؤتمر المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 .(بمقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا” واة في المنطقة العربيةالناس وضمان الشمول والمسا

وشدد أبو الغيط على حق جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واللجوء إلى االستخدامات السلمية للطاقة 

ية تظل المؤسسة العربية الحاضنة للنشاط العربي والوعاء النووية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة العرب

 .الحاضن لكل الجهود والنشاطات التي تبذل للتنسيق بين المؤسسات العربية

وقال إن استئناف انعقاد القمم العربية االقتصادية، ينطوي على داللة مهمة تتمثل في أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات 

العربي هي تحديات مركبة ويتطلب مواجهتها حزمة سياسية تمزج بين االستخدام الفعال لألدوات االقتصادية التي تواجه العالم 

 .والبرامج االجتماعية جنبا إلى جنبا مع اإلجراءات السياسية واألمنية

وأن  إلى حد كبير،وأضاف أن السنوات الماضية التي مرت بها المنطقة، كانت عصيبة، غير أنها استطاعت أن تستعيد توازنها 

انعقاد المنتدى يعد فرصة مهمة في هذا اإلطار يجب اغتنامها بالتفاعل اإليجابي مع القرارات المرتبطة بالعملية التنموية 

 4151الصادرة عن القمم العربية، خاصة القمة العربية االقتصادية األخيرة، والتي تعاملت مع أهداف أجندة األمم المتحدة 

امة في العديد من أبعادها، حيث اعتمدت القمة اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد للتنمية المستد

 .لتعزيز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة

أجندة لتبني استراتيجية ووأوضح أبو الغيط أن جامعة الدول العربية كانت هي المبادرة لتشكيل الفكر وتوجيه الدول األعضاء 

، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية الجامعة تقوم على إيالء المزيد من االهتمام لمعالجة التفاوت في 4151التنمية المستدامة 

 .القدرات العلمية والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار بين الدول المتقدمة والنامية

بيرة لتطوير قطاع الصناعة باعتباره أهم الوسائل للقضاء على الفقر، في ضوء ما ولفت إلى أن الجامعة العربية ترى أهمية ك

يوفره من فرص عمل بما ينقص من معدالت البطالة ويساعد على مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية، على نحو يتطلب 

اعدة التجارة الدولية والتمويل الالزم لبناء قتهيئة البيئة المالئمة لتطوير الصناعة على صعيد التشريعات لالندماج في حركة 

 .صناعية صلبة وتعزيز االستثمار

وأكد ضرورة احترام حقوق اإلنسان المتفق عليها دوليا ومبادىء القانون الدولي المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي 

ب مبادىء سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين مقدمتها الحق في الغذاء ومياه الشرب اآلمنة والصحة وغيرها، إلى جان

 .الجنسين، مع أهمية العمل على تحقيق االحترام الكامل لمختلف القيم الدينية واألخالقية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.propaganda-eg.com/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%86%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82/


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   21 | ص  ا
 

ابو الغيط في المنتدى العربي للتنمية المستدامة: لمواجهة التحديات العربية الدليمي: لبناء مستقبل أفضل 

    لالنسان

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 4102أبريل  / نيسان 2

 

 لسادسةا الدورة بيروت، في اإلسكوا -آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مقر في اليوم افتتح - وطنية

 في ،"العربية المنطقة في والمساواة الشمولية وضمان الناس تمكين" شعار تحت ،4102 المستدامة للتنمية العربي للمنتدى

 سعد راءالوز مجلس رئيس ممثلة الحريري بهية النائبة بري، نبيه النواب مجلس رئيس ممثلة الدين عز عناية النائبة حضور

 يط،الغ أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين الدليمي، نوري العراقي التخطيط وزير الحالية الدورة رئيس الحريري،

 روال السكوال التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة كيجيان، وانغ والصين علي الكريم عبد علي سوريا سفيري

 .اممية منظمات عن وممثلين الديبلوماسية الشخصيات من وحشد محمد أمينة المتحدة لألمم العام األمين ونائبة دشتي

 

 دشتي

 الواقع حللن المساواة، في الشعوب حق وضمان الناس تمكين عنوان تحت اليوم نجتمع: "فيها قالت للمناسبة، كلمة دشتي وألقت

 ."حلوال لنجد

 

 بعثت ايجابية ظواهر تعكس العربية البلدان في للواقع الجديدة الدراسات ان واحدة، مسافة على المنطقة شعوب هل: "وسألت

 اإلنسان حقوق مبادئ ترسيخ وتم تربوية، سياسات ووضعت المدى بعيدة تنموية خططا اعتمدت البلدان فمعظم. االيجابية على

 طويال يزال ال الطريق ولكن االنجازات، وتقديم بمجتمعاتنا النهوض على قادر شبابي بكادر تتمتع اليوم ومنطقتنا. دساتيرها في

 ."شاملة مستدامة تنمية الى للوصول جدا

 

 معها وتتماشى التحوالت تحاكي وشابة مرنة عصرية أممية مؤسسة لتكون االسكوا فعالية زيادة ضرورة" على وشددت

 مبدأ لىع والسير العربية للمنطقة مالءمة اكثر خدمات نقدم ان هدفنا: "وقالت ،"المتحدة االمم منظومة وفي الرؤية في واالبتكار

 ."االجتماعية العدالة لتحقيق السامية باالهداف منا ايمانا المستدامة التنمية

 

 ."القادمة أجيالنا وسلم مجتمعاتنا خير فيه لما السامية االهداف هذه بتحقيق أمل كلنا: "بالقول وختمت

 

 الغيط ابو

 للجنة نفيذيت كأمين منصبها مهام توليها على دشتي الدكتورة بتهنئة كلمته مستهال العربية، الدول لجامعة العام االمين تحدث ثم

 بعمل الرتقاءا في ستسهم الثاقبة ورؤيتها الطويلة خبرتها أن في أثق: "وقال آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم

 ."الحيوية التعاون مجاالت من عدد في واالسكوا العربية الدول جامعة بين القائمة المهمة المشاركة تعزيز وفي االسكوا،

 

 قليلة أيام عدب يعقد والذي العام، لهذا المستدامة للتنمية العربي المنتدى أعمال افتتاح في اليوم معكم أشارك أن يسعدني: "وتابع

 القمة أعمال انتهاء من أشهر 5 نحو وبعد التونسية، بالجمهورية الثالثين العادية دورتها في العربية القمة اجتماعات انتهاء من

 الماضي، يارأ في بيروت اللبنانية العاصمة في هنا عقدت والتي الرابعة، دورتها في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية

 العربي المواطن برفاه المرتبطة المحورية واالجتماعية االقتصادية القرارات من حزمة عنهما صدرت اللتان القمتان وهما

 ."المقبلة لألجيال أفضل مستقبل بتأمين اليومية، وحياته

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402633/
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 يشمله ماب التنمية، أوجه بمختلف المرتبط العربي النشاط لمجمل الحاضنة المؤسسة تظل العربية الجامعة" ان الغيط أبو وأكد

 الموضوعات من ذلك وغير والتعليم، والصحة واإلسكان والبيئة االجتماعية والشؤون االقتصاد مجاالت في عمل من ذلك

 بين تنسيقلل تبذل التي والنشاطات الجهود لكل الحاضن الوعاء أيضا وهي العربي، اإلنسان بحياة الوثيق االتصال ذات الحيوية

 ."كافة المجاالت في العاملة العربية المؤسسات

 

 عقد استئناف أن شك وال سنوات، 6 دام غياب بعد الماضي الثاني كانون شهر خالل بيروت في التنموية القمة انعقدت: "وقال

 كتأدر العربية الحكومات أن مفادها تخفي ال مهمة داللة على ينطوي المشترك العربي العمل منظومة إطار في التنموية القمم

 بين تمزج سياسات بحزمة سوى مواجهتها يمكن وال ومتداخلة مركبة طبيعة ذات العربي، العالم تواجه التي التحديات أن

 ."واألمنية السياسية اإلجراءات مع جنب إلى جنبا االجتماعية، والبرامج االقتصادية لألدوات الفعال االستخدام

 

 لمرتبطةا القرارات مع بإيجابية للتفاعل اغتنامها يجب اإلطار، هذا في مهمة فرصة المستدامة للتنمية العربي المنتدى" ان ورأى

 للتنمية ةالمتحد األمم أجندة أهداف مع تعاملت التي التنموية، بيروت قمة خصوصا العربية، القمم عن الصادرة التنموية بالعملية

 الفقر على للقضاء العربي االستراتيجي اإلطار المثال سبيل على القمة اعتمدت فلقد. أبعادها من العديد في 4151 المستدامة

 العربية، المنطقة في الشاملة المستدامة التنمية لتحقيق الرامية العربية الجهود يعزز كإطار 4151 – 4141 األبعاد متعدد

 ."4151 عام بحلول% 31 بنسبة األبعاد متعدد الفقر مؤشر إنقاص إلى ويهدف

 

 تنفيذ طارإ في وذلك العربية، المنطقة في المرأة لصحة إقليمية كمبادرة( الوردية المحفظة) مبادرة على القمة وافقت: "واستطرد

 عن فضال األعمار، جميع في وبالرفاهية صحية عيش بأنماط الجميع تمتع ضمان أجل من ،4151 المستدامة التنمية أهداف

 في لألسرة التنمية كأجندة 4151 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ إطار في العربية المنطقة في لألسرة العمل منهاج وثيقة اعتماد

 ."العربية المنطقة

 

 وتحت ،4151 خطة اعتماد على تقريبا أعوام أربعة مرور بعد العام هذا المستدامة للتنمية العربي المنتدى انعقاد" ان واكد

 يف بإيجاز اإلشارة وأود ،"العربية المنطقة في والمساواة الشمولية وضمان الناس تمكين" وهو الكبيرة، دالالته له مهم، شعار

 سابعةال العربية القمة باعتماد ابتداء المضمار، هذا في العربية الجامعة اتخذتها التي المحورية الخطوات بعض إلى الصدد هذا

 العربية، الدول في 4151 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة عربية آلية بإنشاء قرارا 4106 عام في بنواكشوط والعشرين

 لوطنية،ا خططها تنفيذ في العربية للدول الدعم لتقديم المتخصصة ووكاالتها المتحدة األمم مع التعاون تعزيز مهامها تتضمن

 الدول انبج من إيجابيا تفاعال نشأتها منذ شهدت والتي المستدامة، التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية اللجنة بإنشاء ومرورا

 الفرعية اللجنة تشكيل إلى ووصوال ،4151 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار باعتماد توج العربية،

 وما الجوع، على بالقضاء الخاص 4151 المستدامة التنمية أجندة أهداف من الثاني الهدف تحقيق لمتابعة الجوع، على للقضاء

 ."العربية بالمنطقة الجوع على للقضاء مبادرة إلطالق تمهيدا وغايات أهداف من معه يتكامل

 

 الموضوعات تجاه الجامعة رؤية تشكل التي المحورية العناصر من عدد إلى الخصوص هذا في اإلشارة يهمني: "وقال

 :العام هذا المنتدى عليها يركز التي المستدامة التنمية بأهداف المرتبطة

 

 رفةوالمع للعلوم التنمية ومستويات العلمية القدرات في التفاوت مسألة لمعالجة االهتمام من المزيد إيالء محورية نرى أوال،

 ."الجديد يالدول االقتصادي النظام في الفقري العمود هو االبتكار أن ذلك والنامية، المتقدمة الدول بين واالبتكار والتكنولوجيا

 

 الفقر، لىع القضاء في للمساهمة فعالية الوسائل أهم من باعتبارها التصنيع وعمليات الصناعة قطاع تطوير إلى ننظر: ثانيا

 لبطالةا معدالت من ينقص بما العاملة األيدي من عدد أكبر الستيعاب بوابة وباعتبارها عمل فرص من توفره ما ضوء في وذلك

 لىع الصناعة لتطوير مالئمة بيئة تهيئة يستلزم الذي األمر وهو واالقتصادية، االجتماعية التحديات مواجهة على ويساعد
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 التجارة ةحرك في باالندماج يتعلق ما في فعالية أكثر تشريعات صياغة خالل من سواء النامية، الدول في الوطنية المستويات

 .األجنبي االستثمار دور وتعزيز القدرات وبناء صلبة صناعية قاعدة لبناء الالزم والتمويل الدولية

 

 الصدد هذا في التأكيد وأود. والجفاف والتصحر المناخ وتغير التلوث لمكافحة متقدمة وإقليمية دولية خطوات اتخاذ أهمية: ثالثا

 قيقلتح النووية للطاقة السلمية االستخدامات إلى واللجوء والمتجددة الجديدة الطاقة مصادر تنويع في الدول جميع حق على

 عام، لبشك التنمية عمليات وتمويل المناخ تغير مواجهة أنشطة تمويل بين التفرقة أهمية أيضا أؤكد كما المستدامة، التنمية

 .األعباء تباين مع المشتركة المسؤولية مبدأ تبني وضرورة

 

 لتنميةا أهداف بتحقيق المرتبطة الدولي القانون ومبادئ دوليا عليها المتفق االنسان حقوق احترام أهمية على التأكيد: رابعا

 افةإض وغيرها، الصحة في والحق اآلمنة، الشرب مياه في والحق الغذاء في والحق التنمية، في الحق رأسها وعلى المستدامة،

 لكاملا االحترام تحقيق على الوقت ذات في العمل أهمية مع الجنسين، بين والمساواة الرشيد والحكم القانون سيادة مبادئ إلى

 التنمية أولوياتو الوطنية قوانينها مع يتسق بما التنمية برامج تنفيذ إطار في للدول والمجتمعية واألخالقية الدينية القيم لمختلف

 ."فيها

 

 الدليمي

 ومحفزة ومستقرة آمنة بيئة إلرساء أساسية ركيزة 4151 لعام المستدامة التنمية رؤية أن" الدليمي الوزير أكد جهته، من

 ."منهم بابالش سيما وال والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية األنشطة في الجميع لمشاركة وضمان القطاعات، لمختلف

 

 غيرو المادي وتمكينه االجتماعية، ووظائفه الوجودي ودوره لإلنسان أفضل مستقبل لبناء السعي مواصلة أهمية" على وشدد

 والمعارف المهارات وتعزيز األمن، وانعدام والتهديد الفقر من والتخلص الدخل وكسب عمل، وفرص تعليم من المادي

 ."المجتمع يف فاعل اندماج تحقيق في األضعف الفئات وتشجيع التجارية، األعمال بيئة وتحسين والصحية، المعيشية واألوضاع

 

 وتعزيز المحرز، التقدم واستعراض رصد خاللها يتم مستمرة، لمراجعة األهداف هذه اخضاع أهمية" الى الدليمي واشار

 ."الدوام على 4151 المستدامة التنمية أهداف بأهمية الشعور

 

 ندوة

 الى ميةالرس لزيارتها ختاما إعالمية ندوة محمد أمينة المتحدة لألمم العام األمين نائبة تعقد الظهر، بعد من والنصف الثالثة وعند

  .لبنان

 

 

 م.ن/عادل حاموش ========
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 أبو الغيط: نؤيد الحق فى االستخدامات السلمية للطاقة النووية

 اليوم السابع

 4102أبريل  / نيسان 2

 

بية رأكد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الدور الذى تضطلع به الجامعة العربية فى تعزيز الجهود الع

الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشددا فى هذا الصدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة 

 نحو مكافحة التلوث وتغير المنُاخ والتصحر والجفاف.

اللبنانية بيروت تحت عنوان )تمكين الذى عقد فى العاصمة  4102جاء ذلك خالل مؤتمر المنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام 

 الناس وضمان الشمول والمساواة فى المنطقة العربية( بمقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا )اإلسكوا( .

وشدد أبو الغيط على حق جميع الدول فى تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واللجوء إلى االستخدامات السلمية للطاقة 

ووية فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تظل المؤسسة العربية الحاضنة للنشاط العربى والوعاء الن

 الحاضن لكل الجهود والنشاطات التى تبذل للتنسيق بين المؤسسات العربية.

 فى أن الحكومات العربية أدركت أن التحدياتوقال إن استئناف انعقاد القمم العربية االقتصادية، ينطوى على داللة مهمة تتمثل 

التى تواجه العالم العربى هى تحديات مركبة ويتطلب مواجهتها حزمة سياسية تمزج بين االستخدام الفعال لألدوات االقتصادية 

 والبرامج االجتماعية جنبا إلى جنبا مع اإلجراءات السياسية واألمنية.

ها المنطقة، كانت عصيبة، غير أنها استطاعت أن تستعيد توازنها إلى حد كبير، وأن وأضاف أن السنوات الماضية التى مرت ب

انعقاد المنتدى يعد فرصة مهمة فى هذا اإلطار يجب اغتنامها بالتفاعل اإليجابى مع القرارات المرتبطة بالعملية التنموية 

 4151لتى تعاملت مع أهداف أجندة األمم المتحدة الصادرة عن القمم العربية، خاصة القمة العربية االقتصادية األخيرة، وا

للتنمية المستدامة فى العديد من أبعادها، حيث اعتمدت القمة اإلطار االستراتيجى العربى للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد 

 لتعزيز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

العربية كانت هى المبادرة لتشكيل الفكر وتوجيه الدول األعضاء لتبنى استراتيجية وأجندة وأوضح أبو الغيط أن جامعة الدول 

، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن رؤية الجامعة تقوم على إيالء المزيد من االهتمام لمعالجة التفاوت فى 4151التنمية المستدامة 

 المتقدمة والنامية. القدرات العلمية والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار بين الدول

ولفت إلى أن الجامعة العربية ترى أهمية كبيرة لتطوير قطاع الصناعة باعتباره أهم الوسائل للقضاء على الفقر، فى ضوء ما 

يوفره من فرص عمل بما ينقص من معدالت البطالة ويساعد على مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية، على نحو يتطلب 

لمالئمة لتطوير الصناعة على صعيد التشريعات لالندماج فى حركة التجارة الدولية والتمويل الالزم لبناء قاعدة تهيئة البيئة ا

 صناعية صلبة وتعزيز االستثمار.

وأكد على ضرورة احترام حقوق اإلنسان المتفق عليها دوليا ومبادىء القانون الدولى المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية 

قدمتها الحق فى الغذاء ومياه الشرب اآلمنة والصحة وغيرها، إلى جانب مبادىء سيادة القانون والحكم الرشيد المستدامة، وفى م

 والمساواة بين الجنسين، مع أهمية العمل على تحقيق االحترام الكامل لمختلف القيم الدينية واألخالقية.

تفاعل المنتدى العربى للتنمية المستدامة، الذى انطلق اليوم الثالثاء  وأكد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية أهمية

فى لبنان، مع القرارات المرتبطة بالعملية التنموية الصادرة عن القمم العربية خاصة قمة بيروت التنموية التى تعاملت مع 

 فى العديد من أبعادها. 4151أهداف أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

https://www.youm7.com/story/2019/4/9/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%86%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/4200630
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أبو الغيط، خالل كلمته فى المنتدى، الدكتورة روال دشتى على توليها مهام منصبها كأمين تنفيذى للجنة األمم المتحدة وهنأ 

االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا"، معربا عن ثقته فى أن خبرتها الطويلة ورؤيتها الثاقبة ستسهم فى االرتقاء بعمل االسكوا، 

 قائمة بين جامعة الدول العربية واالسكوا فى عدد من مجاالت التعاون الحيوية.وفى تعزيز المشاركة الهامة ال

وقال: "يسعدنى أن أشارك معكم اليوم فى افتتاح أعمال المنتدى العربى للتنمية المستدامة لهذا العام، والذى يعقد بعد أيام قليلة 

ونس، وبعد حوالى ثالثة أشهر من انتهاء أعمال القمة العربية من انتهاء اجتماعات القمة العربية فى دورتها العادية الثالثين بت

 التنموية: االقتصادية واالجتماعية فى دورتها الرابعة، والتى عقدت فى بيروت فى يناير الماضي".

 وأشار إلى أن القمتين صدر عنهما حزمة من القرارات االقتصادية واالجتماعية المحورية المرتبطة برفاه المواطن العربى

 وحياته اليومية بتأمين مستقبل أفضل لألجيال القادمة.

وشدد على أن الجامعة العربية تظل المؤسسة الحاضنة لمجمل النشاط العربى المرتبط بمختلف أوجه التنمية، بما يشمله ذلك من 

 وضوعات الحيوية ذاتعمل فى مجاالت االقتصاد والشئون االجتماعية والبيئة واإلسكان والصحة والتعليم وغير ذلك من الم

االتصال الوثيق بحياة اإلنسان العربي، وهى أيضاً الوعاء الحاضن لكل الجهود والنشاطات التى تُبذل للتنسيق بين المؤسسات 

 العربية العاملة فى كافة هذه المجاالت.

ات، مؤكدا أن استئناف عقد وأشار إلى أن القمة التنموية انعقدت فى بيروت خالل شهر يناير الماضى بعد غياب دام ست سنو

القمم التنموية فى إطار منظومة العمل العربى المشترك ينطوى على داللة هامة ال تخفى مفادها أن الحكومات العربية أدركت 

أن التحديات التى تواجه العالم العربى ذات طبيعة مركبة ومتداخلة وال يمكن مواجهتها سوى بحزمة سياسات تمزج بين 

 فعال لألدوات االقتصادية والبرامج االجتماعية، جنباً إلى جنب مع اإلجراءات السياسية واألمنية.االستخدام ال

واعتبر أن المنتدى العربى للتنمية المستدامة يشكل فرصة هامة فى هذا اإلطار يجب اغتنامها للتفاعل بإيجابية مع القرارات 

، خاصة قمة بيروت التنموية والتى تعاملت مع أهداف أجندة األمم المتحدة المرتبطة بالعملية التنموية الصادرة عن القمم العربية

 فى العديد من أبعادها. 4151للتنمية المستدامة 

 – 4141وأشار إلى أن قمة بيروت اعتمدت على سبيل المثال اإلطار االستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد األبعاد 

الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة فى المنطقة العربية، ويهدف إلى إنقاص مؤشر  كإطار يعزز من الجهود العربية 4151

 .4151بحلول عام  %31الفقر متعدد األبعاد بنسبة 

كما وافقت القمة على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة فى المنطقة العربية، وذلك فى إطار تنفيذ أهداف 

، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع األعمار، فضالً عن اعتماد 4151لمستدامة التنمية ا

كأجندة التنمية لألسرة فى المنطقة  4151وثيقة منهاج العمل لألسرة فى المنطقة العربية فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 العربية.

، 4151العربى للتنمية المستدامة هذا العام يأتى بعد مرور أربعة أعوام تقريباً على اعتماد خطة ولفت إلى أن انعقاد المنتدى 

 وتحت شعار هام له دالالته الكبيرة وهو "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة فى المنطقة العربية".

مار منها اعتماد القمة العربية السابعة والعشرين ولفت إلى بعض الخطوات المحورية التى اتخذتها الجامعة العربية فى هذا المض

فى الدول العربية تتضمن  4151قراراً بإنشاء آلية عربية تقوم بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  4106بنواكشوط فى عام 

 خططها الوطنية. مهامها تعزيز التعاون مع األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة لتقديم الدعم للدول العربية فى تنفيذ

ونوه كذلك بإنشاء "اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" والتى شهدت منذ نشأتها تفاعالً إيجابياً من جانب الدول 

"، وكذلك تشكيل "اللجنة الفرعية 4151العربية توج باعتماد "اإلطار االسترشادى العربى لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
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الخاص بـ "القضاء على الجوع"  4151لقضاء على الجوع" لمتابعة تحقيق الهدف الثانى من أهداف أجندة التنمية المستدامة ل

 وما يتكامل معه من أهداف وغايات تمهيداً إلطالق مبادرة للقضاء على الجوع بالمنطقة العربية.

اه الموضوعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التى ولفت إلى عدد من العناصر المحورية التى تشكل رؤية الجامعة تج

 يركز عليها المنتدى هذا العام.

وشدد فى هذا الصدد على أن الجامعة ترى محورية إيالء المزيد من االهتمام لمعالجة مسألة التفاوت فى القدرات العلمية 

ى ل المتقدمة والنامية، حيث إن االبتكار هو العمود الفقرى فومستويات التنمية للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار بين الدو

 النظام االقتصادى الدولى الجديد.

وقال إن الجامعة تنظر إلى تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة فى القضاء 

ابة الستيعاب أكبر عدد من األيدى العاملة بما ينقص من على الفقر، وذلك فى ضوء ما توفره من فرص عمل وباعتبارها بو

 معدالت البطالة ويساعد على مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية.

وأضاف أن هذا األمر يستلزم تهيئة بيئة مالئمة لتطوير الصناعة على المستويات الوطنية فى الدول النامية، سواء من خالل 

فيما يتعلق باالندماج فى حركة التجارة الدولية والتمويل الالزم لبناء قاعدة صناعية صلبة وبناء صياغة تشريعات أكثر فعالية 

 القدرات وتعزيز دور االستثمار األجنبي.

وأكد أهمية اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف، مشددا على أهمية التفرقة 

طة مواجهة تغير المناخ وتمويل عمليات التنمية بشكل عام، وضرورة تبنى مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين بين تمويل أنش

 األعباء.

من جانبها، أكدت الدكتورة روال دشتى األمين التنفيذى للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا )اإلسكوا( أن المراجعات 

ل العربية لخطط التنمية المستدامة، تبعث على التفاؤل، موضحة أن معظم البالد اعتمدت الوطنية الطوعية التى اعتمدتها الدو

 خطط تنمية بعيدة المدى فى التعليم وعملت على ترسيخ حقوق اإلنسان فى الدساتير.

زال طويال وأشارت إلى أن المنطقة غنية بالشباب الذين هم قادرون على إحداث التحول والتنمية، الفتة إلى أن الطريق الي

 لتحقيق تنمية مستدامة شاملة وعادلة.

وقالت إن تغير المناخ والنقص فى المياه يهدد االستقرار، وأن معدل البطالة فى المنطقة هو األعلى فى العالم، فضال عن التآكل 

 الذى يطال الطبقة الوسطى التى هى عماد المجتمعات، إلى جانب الحروب والنزاعات والتهجير والنزوح.

شددت على أن اإلسكوا تعتمد رؤية تنموية تستمد قوتها من التعاون مع الجامعة العربية والهيئات األممية والمنظمات اإلقليمية و

والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وأكدت أن الشباب فى المنطقة العربية الطريق إلى التجديد، وأنه ال ازدهار لمجتمع بال 

 دالة اجتماعية.كرامة ألبنائه وبناته وبال ع

بدوره، قال وزير التخطيط العراقى نور الدليمي، إن التحديات السياسية واألمنية والبيئية أثرت بشدة على المنطقة، وهو ما 

يتطلب من الجميع إعادة تحديد األولويات فى كافة الجوانب وتوفير بيئة أمنة وصوال إلى تنمية مستدامة، ولفت إلى أن أثر 

 ستدعى وقفة عاجلة للحد من أثاره خاصة فى ما يتعلق بنقص مياه الشرب.تغيرات المناخ ي

 4151وأضاف "نحن جادون فى العراق لتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير ضمانات نجاحه، وخطة التنمية المستدامة لعام 

 يتناسب مع احتياجات الدول. ذات أهمية بالغة لتحقيق أهداف التنمية فى بالدنا"، مشددا على أهمية المراجعات الطوعية بما

من ناحيتها، قالت نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد إن هذا العام يمثل سنة بالغة األهمية لتطوير خطة التنمية 

 للمنطقة، مشيرة إلى اهتمام المنظمة األممية لتجاوز المنطقة ألوضاعها وتعزيز أوضاعها وتحقيق التنمية. 4151المستدامة 
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  بو الغيط: نؤيد الحق في االستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامةأ

 الشروق
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العام لجامعة الدول العربية، أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في تعزيز الجهود العربية أكد أحمد أبو الغيط األمين 

الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة 

 .نحو مكافحة التلوث وتغير المنُاخ والتصحر والجفاف

الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان )تمكين  4102جاء ذلك خالل مؤتمر المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 .(الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية( بمقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا

في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واللجوء إلى االستخدامات السلمية للطاقة وشدد أبو الغيط على حق جميع الدول 

النووية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تظل المؤسسة العربية الحاضنة للنشاط العربي والوعاء 

 .عربيةالحاضن لكل الجهود والنشاطات التي تبذل للتنسيق بين المؤسسات ال

وقال إن استئناف انعقاد القمم العربية االقتصادية، ينطوي على داللة مهمة تتمثل في أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات 

التي تواجه العالم العربي هي تحديات مركبة ويتطلب مواجهتها حزمة سياسية تمزج بين االستخدام الفعال لألدوات االقتصادية 

 .ة جنبا إلى جنبا مع اإلجراءات السياسية واألمنيةوالبرامج االجتماعي

وأضاف أن السنوات الماضية التي مرت بها المنطقة، كانت عصيبة، غير أنها استطاعت أن تستعيد توازنها إلى حد كبير، وأن 

ة لعملية التنمويانعقاد المنتدى يعد فرصة مهمة في هذا اإلطار يجب اغتنامها بالتفاعل اإليجابي مع القرارات المرتبطة با

 4151الصادرة عن القمم العربية، خاصة القمة العربية االقتصادية األخيرة، والتي تعاملت مع أهداف أجندة األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة في العديد من أبعادها، حيث اعتمدت القمة اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد 

 .د العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملةلتعزيز الجهو

وأوضح أبو الغيط أن جامعة الدول العربية كانت هي المبادرة لتشكيل الفكر وتوجيه الدول األعضاء لتبني استراتيجية وأجندة 

االهتمام لمعالجة التفاوت في ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية الجامعة تقوم على إيالء المزيد من 4151التنمية المستدامة 

 .القدرات العلمية والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار بين الدول المتقدمة والنامية

ولفت إلى أن الجامعة العربية ترى أهمية كبيرة لتطوير قطاع الصناعة باعتباره أهم الوسائل للقضاء على الفقر، في ضوء ما 

بطالة ويساعد على مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية، على نحو يتطلب يوفره من فرص عمل بما ينقص من معدالت ال

تهيئة البيئة المالئمة لتطوير الصناعة على صعيد التشريعات لالندماج في حركة التجارة الدولية والتمويل الالزم لبناء قاعدة 

 .صناعية صلبة وتعزيز االستثمار

عليها دوليا ومبادىء القانون الدولي المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي وأكد ضرورة احترام حقوق اإلنسان المتفق 

مقدمتها الحق في الغذاء ومياه الشرب اآلمنة والصحة وغيرها، إلى جانب مبادىء سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين 

 .م الدينية واألخالقيةالجنسين، مع أهمية العمل على تحقيق االحترام الكامل لمختلف القي

 

 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09042019&id=14cb2c00-3d39-4cf6-bd66-acb83486ffdb
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  أبو الغيط: نؤيد االستخدام السلمي للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة
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 لعربيةا الجهود تعزيز في العربية الجامعة به تضطلع الذي الدور أهمية العربية، الدول لجامعة العام األمين الغيط أبو أحمد أكد

 تقدمةم وإقليمية دولية خطوات اتخاذ على العمل ضرورة على الصدد هذا في مشددا الشاملة، المستدامة التنمية لتحقيق الرامية

 .والجفاف والتصحر المنُاخ وتغير التلوث مكافحة نحو

 

 تمكين" عنوان تحت بيروت اللبنانية العاصمة في عقد الذي 4102 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى مؤتمر خالل ذلك جاء

 .(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة بمقر" العربية المنطقة في والمساواة الشمول وضمان الناس

 

 طاقةلل السلمية االستخدامات إلى واللجوء والمتجددة، الجديدة الطاقة مصادر تنويع في الدول جميع حق على الغيط أبو وشدد

 والوعاء يالعرب للنشاط الحاضنة العربية المؤسسة تظل العربية الجامعة أن إلى مشيرا المستدامة، التنمية تحقيق في النووية

 .العربية المؤسسات بين للتنسيق تبذل التي والنشاطات الجهود لكل الحاضن

 

 التحديات أن أدركت العربية الحكومات أن في تتمثل مهمة داللة على ينطوي االقتصادية، العربية القمم انعقاد استئناف إن وقال

 قتصاديةاال لألدوات الفعال االستخدام بين تمزج سياسية حزمة مواجهتها ويتطلب مركبة تحديات هي العربي العالم تواجه التي

 .واألمنية السياسية اإلجراءات مع جنبا إلى جنبا االجتماعية والبرامج

 

 وأن ر،كبي حد إلى توازنها تستعيد أن استطاعت أنها غير عصيبة، كانت المنطقة، بها مرت التي الماضية السنوات أن وأضاف

 يةالتنمو بالعملية المرتبطة القرارات مع اإليجابي بالتفاعل اغتنامها يجب اإلطار هذا في مهمة فرصة يعد المنتدى انعقاد

 4151 المتحدة األمم أجندة أهداف مع تعاملت والتي األخيرة، االقتصادية العربية القمة خاصة العربية، القمم عن الصادرة

 األبعاد المتعدد الفقر على للقضاء العربي االستراتيجي اإلطار القمة اعتمدت حيث أبعادها، من العديد في المستدامة للتنمية

 .الشاملة المستدامة التنمية لتحقيق الرامية العربية الجهود لتعزيز

 

 وأجندة ةاستراتيجي لتبني األعضاء الدول وتوجيه الفكر لتشكيل المبادرة هي كانت العربية الدول جامعة أن الغيط أبو وأوضح

 في التفاوت لمعالجة االهتمام من المزيد إيالء على تقوم الجامعة رؤية أن إلى الصدد هذا في مشيرا ،4151 المستدامة التنمية

  .والنامية المتقدمة الدول بين واالبتكار والتكنولوجيا والمعرفة العلمية القدرات

 

 ما ضوء يف الفقر، على للقضاء الوسائل أهم باعتباره الصناعة قطاع لتطوير كبيرة أهمية ترى العربية الجامعة أن إلى ولفت

 تطلبي نحو على واالقتصادية، االجتماعية التحديات مواجهة على ويساعد البطالة معدالت من ينقص بما عمل فرص من يوفره

 قاعدة بناءل الالزم والتمويل الدولية التجارة حركة في لالندماج التشريعات صعيد على الصناعة لتطوير المالئمة البيئة تهيئة

 .االستثمار وتعزيز صلبة صناعية

 

 وفي تدامة،المس التنمية أهداف بتحقيق المرتبطة الدولي القانون ومبادىء دوليا عليها المتفق اإلنسان حقوق احترام ضرورة وأكد

 ينب والمساواة الرشيد والحكم القانون سيادة مبادىء جانب إلى وغيرها، والصحة اآلمنة الشرب ومياه الغذاء في الحق مقدمتها

 .واألخالقية الدينية القيم لمختلف الكامل االحترام تحقيق على العمل أهمية مع الجنسين،

 

https://www.elbalad.news/3778099
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  ابو الغيط: إنشاء لجنة عربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
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 األمم لجنةل تنفيذي كأمين منصبها مهام توليها على دشتي روال الدكتورة الغيط، ابو احمد العربية الدول لجامعة العام االمين هنأ

 االسكوا عملب االرتقاء في ستسهم الثاقبة ورؤيتها الطويلة خبرتها أن في وأثق آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة

 .الحيوية التعاون مجاالت من عدد في واالسكوا العربية الدول جامعة بين القائمة الهامة المشاركة تعزيز وفي

 

 من ليلةق أيام بعد جاءت المنتدى أعمال وأن العام، لهذا المستدامة للتنمية العربي المنتدى أعمال افتتاح فى كلمته خالل وأضاف

 القمة عمالأ انتهاء من أشهر ثالثة حوالي وبعد التونسية، بالجمهورية الثالثين العادية دورتها فى العربية القمة اجتماعات انتهاء

 الماضي، نايري فى بيروت اللبنانية العاصمة فى هنا عقدت والتي الرابعة دورتها فى واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية

  اللتان القمتان وهما

 أمينبت اليومية وحياته العربي المواطن برفاه المرتبطة المحورية واالجتماعية االقتصادية القرارات من حزمة عنهما صدرت

  .القادمة لألجيال أفضل مستقبل

 

 من لكذ يشمله بما التنمية، أوجه بمختلف المرتبط العربي النشاط لمجمل الحاضنة المؤسسة تظل العربية الجامعة أن وأضاف

 اتذ الحيوية الموضوعات من ذلك وغير والتعليم والصحة واإلسكان والبيئة االجتماعية والشئون االقتصاد مجاالت في عمل

 المؤسسات نبي للتنسيق تُبذل التى والنشاطات الجهود لكل الحاضن الوعاء أيًضا فهى العربي، اإلنسان بحياة الوثيق االتصال

  .المجاالت هذه كافة فى العاملة العربية

 

 لتنمويةا القمم عقد استئناف أن والشك سنوات ست دام غياب بعد الماضي يناير شهر خالل بيروت فى التنموية القمة وانعقدت

 التحديات أن أدركت العربية الحكومات أن مفادها تخفى ال هامة داللة على ينطوي المشترك العربي العمل منظومة إطار في

 فعالال االستخدام بين تمزج سياسات بحزمة سوى مواجهتها يمكن وال ومتداخلة مركبة طبيعة ذات العربي العالم تواجه التى

  .واألمنية السياسية اإلجراءات مع جنب إلى جنبًا االجتماعية، والبرامج االقتصادية لألدوات

 

 مع ةبإيجابي للتفاعل اغتنامها يجب اإلطار هذا في هامة فرصة يعد المستدامة للتنمية العربي المنتدى أن الغيط ابو وتابع

 األمم جندةأ أهداف مع تعاملت والتي التنموية بيروت قمة خاصة العربية القمم عن الصادرة التنموية بالعملية المرتبطة القرارات

 .أبعادها من العديد في 4151 المستدامة للتنمية المتحدة

 

 4151 – 4141 األبعاد متعدد الفقر على للقضاء العربي االستراتيجي اإلطار المثال سبيل على القمة اعتمدت لقد وأضاف

 الفقر شرمؤ إنقاص إلى ويهدف العربية، المنطقة فى الشاملة المستدامة التنمية لتحقيق الرامية العربية الجهود من يعزز كإطار

  .4151 عام بحلول% 31 بنسبة األبعاد متعدد

 

 أهداف يذتنف إطار فى وذلك العربية، المنطقة فى المرأة لصحة إقليمية كمبادرة" الوردية المحفظة" مبادرة على القمة وافقت كما

 اعتماد عن فضاًل  األعمار، جميع فى وبالرفاهية صحية عيش بأنماط الجميع تمتع ضمان أجل من ،4151 المستدامة التنمية

 المنطقة فى لألسرة التنمية كأجندة 4151 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ إطار فى العربية المنطقة فى لألسرة العمل منهاج وثيقة

 .العربية

 

https://www.dostor.org/2584462
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 اعتماد على تقريبًا أعوام أربعة مرور بعد العام هذا المستدامة للتنمية العربي المنتدى انعقاد جاء فلقد

  ."العربية المنطقة فى والمساواة الشمولية وضمان الناس تمكين" وهو الكبيرة دالالته له هام شعار وتحت 4151 خطة

 

 ةالعربي القمة اعتماد من بدءا المضمار، هذا فى العربية الجامعة اتخذتها التى المحورية الخطوات لبعض العام األمين وأشار

 العربية الدول فى 4151 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ بمتابعة تقوم عربية آلية بإنشاء قراًرا 4106 عام في والعشرين السابعة

 لوطنيةا خططها تنفيذ فى العربية للدول الدعم لتقديم المتخصصة ووكاالتها المتحدة األمم مع التعاون تعزيز مهامها تتضمن

 الدول جانب من ايجابيا تفاعاًل  نشأتها منذ شهدت والتى" المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية اللجنة" بإنشاء ومروًرا

 العربية

 الفرعية اللجنة" تشكيل إلى ووصواًل  ،"4151 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار" باعتماد توج

" الجوع على القضاء" بـ الخاص 4151 المستدامة التنمية أجندة أهداف من الثاني الهدف تحقيق لمتابعة" الجوع على للقضاء

 العناصر من لعدد مشيرا العربية، بالمنطقة الجوع على للقضاء مبادرة إلطالق تمهيًدا وغايات أهداف من معه يتكامل وما

 تشكل التي المحورية

 المنتدى عليها يركز التي المستدامة التنمية بأهداف المرتبطة الموضوعات تجاه الجامعة رؤية

 

 :أواًل 

  بين واالبتكار والتكنولوجيا والمعرفة للعلوم التنمية ومستويات العلمية القدرات في التفاوت مسألة معالجة

 الجديد الدولي االقتصادي النظام في الفقري العمود هو االبتكار أن ذلك والنامية المتقدمة الدول

 

  :ثانيًا

 أكثر اتتشريع صياغة خالل من سواء النامية، الدول في الوطنية المستويات على الصناعة لتطوير مالئمة بيئة تهيئة ضرورة

 دور تعزيزو القدرات وبناء صلبة صناعية قاعدة لبناء الالزم والتمويل الدولية التجارة حركة في باالندماج يتعلق فيما فعالية

  .األجنبي االستثمار

 

 :ثالثًا

 حق ىعل الصدد هذا في التأكيد وأود والجفاف والتصحر المناخ وتغير التلوث لمكافحة متقدمة وإقليمية دولية خطوات اتخاذ

 نميةالت لتحقيق النووية للطاقة السلمية االستخدامات إلى واللجوء والمتجددة الجديدة الطاقة مصادر تنويع في الدول جميع

  .المستدامة

 

 بدأم تبني وضرورة عام، بشكل التنمية عمليات وتمويل المناخ تغير مواجهة أنشطة تمويل بين التفرقة أهمية على مؤكدا

  .األعباء تباين مع المشتركة المسئولية

 

  :رابًعا

 لمستدامةا التنمية أهداف بتحقيق المرتبطة الدولي القانون ومبادئ دوليًا عليها المتفق االنسان حقوق احترام أهمية على التأكيد

 دئمبا إلى إضافة وغيرها، الصحة في والحق اآلمنة، الشرب مياه في والحق الغذاء في والحق التنمية، في الحق رأسها وعلى

 القيم لفلمخت الكامل االحترام تحقيق على الوقت ذات في العمل أهمية مع الجنسين، بين والمساواة الرشيد والحكم القانون سيادة

 .فيها يةالتنم وأولويات الوطنية قوانينها مع يتسق بما التنمية برامج تنفيذ إطار في للدول والمجتمعية واألخالقية الدينية
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هنأ أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتورة روال دشتي على توليها مهام منصبها كأمين تنفيذي للجنة األمم 

المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، واثقا في أن خبرتها الطويلة ورؤيتها الثاقبة ستسهم في االرتقاء بعمل االسكوا وفي 

 .يز المشاركة الهامة القائمة بين جامعة الدول العربية واالسكوا في عدد من مجاالت التعاون الحيويةتعز

وأعرب أبو الغيط عن سعادته بمشاركته فى افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لهذا العام، والذى يعقد بعد أيام قليلة 

ها العادية الثالثين بالجمهورية التونسية، وبعد حوالي ثالثة أشهر من انتهاء أعمال من انتهاء اجتماعات القمة العربية فى دورت

القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية فى دورتها الرابعة والتي عقدت هنا فى العاصمة اللبنانية بيروت فى يناير 

صادية واالجتماعية المحورية المرتبطة برفاه المواطن الماضي، وهما القمتان اللتان صدرت عنهما حزمة من القرارات االقت

 .العربي وحياته اليومية بتأمين مستقبل أفضل لألجيال القادمة

ببيروت إن  4102وأشار األمين العام لجامعة العربية، خالل كلمته فـي الدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

لمجمل النشاط العربي المرتبط بمختلف أوجه التنمية، بما يشمله ذلك من عمل في  الجامعة العربية تظل المؤسسة الحاضنة

مجاالت االقتصاد والشئون االجتماعية والبيئة واإلسكان والصحة والتعليم وغير ذلك من الموضوعات الحيوية ذات االتصال 

 التى تُبذل للتنسيق بين المؤسسات العربية الوثيق بحياة اإلنسان العربي وهى أيضاً الوعاء الحاضن لكل الجهود والنشاطات

 .العاملة فى كافة هذه المجاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aldewaan.com/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84/
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، 4102تدى العربي للتنمية المستدامة شارك السفير أحمد أبوالغيط األمين العام لجامعة الدولي العربية، في الدورة السادسة للمن

والتي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور أمينة محمد نائب السكرتير العام لألمم المتحدة، األمين التنفيذي للجنة األمم 

 4102ى لعام رئيس دورة المنتد -وزير الطاقة اللبناني  المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا الدكتورة روال دشتي،

 .نوري الدليمي 4102رئيس دورة المنتدى لعام  -عزيز رباح، ووزير التخطيط بجمهورية العراق 

وقال أبوالغيط في بداية كلمته: "اسمحوا لي بدايةً أّن أهنئ الدكتورة روال دشتي على توليها مهام منصبها كأمين تنفيذي للجنة 

ي آسيا، وأثق في أّن خبرتها الطويلة ورؤيتها الثاقبة ستسهم في االرتقاء بعمل األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب

 ."االسكوا، وفي تعزيز المشاركة المهمة القائمة بين جامعة الدول العربية واالسكوا في عدد من مجاالت التعاون الحيوية

ذا ي افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لهوتابع األمين العام لجامعة الدول العربية: "يسعدني أّن أشارك معكم اليوم ف

 5العام، والذي يعقد بعد أيام قليلة من انتهاء اجتماعات القمة العربية في دورتها العادية الثالثين بالجمهورية التونسية، وبعد نحو 

الرابعة، والتي عقدت هنا في العاصمة أشهر من انتهاء أعمال القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها 

اللبنانية بيروت في يناير الماضي، وهما القمتان اللتان صدرت عنهما حزمة من القرارات االقتصادية واالجتماعية المحورية 

 ."المرتبطة برفاه المواطن العربي وحياته اليومية، بتأمين مستقبل أفضل لألجيال المقبلة

العربية تظل المؤسسة الحاضنة لمجمل النشاط العربي المرتبط بمختلف أوجه التنمية، بما يشمله ذلك وزاد أبوالغيط: "الجامعة 

من عمل في مجاالت االقتصاد والشؤون االجتماعية والبيئة واإلسكان والصحة والتعليم، وغير ذلك من الموضوعات الحيوية 

الحاضن لكل الجهود والنشاطات التي تُبذل للتنسيق بين  ذات االتصال الوثيق بحياة اإلنسان العربي، وهي أيضا الوعاء

 ."المؤسسات العربية العاملة في المجاالت كافة

سنوات،  6وتابع األمين العام لجامعة الدول العربية: "انعقدت القمة التنموية في بيروت خالل شهر يناير الماضي بعد غياب دام 

ار منظومة العمل العربي المشترك ينطوي على داللة مهمة ال تخفي مفادها أّن وال شك أّن استئناف عقد القمم التنموية في إط

الحكومات العربية أدركت أّن التحديات التي تواجه العالم العربي، ذات طبيعة مركبة ومتداخلة وال يمكن مواجهتها سوى بحزمة 

ة، جنبا إلى جنب مع اإلجراءات السياسية سياسات تمزج بين االستخدام الفعال لألدوات االقتصادية والبرامج االجتماعي

 ."واألمنية

وأضاف أبوالغيط: "المنتدى العربي للتنمية المستدامة فرصة مهمة في هذا اإلطار، يجب اغتنامها للتفاعل بإيجابية مع القرارات 

تحدة مع أهداف أجندة األمم المالمرتبطة بالعملية التنموية الصادرة عن القمم العربية، خاصة قمة بيروت التنموية، التي تعاملت 

في العديد من أبعادها. فلقد اعتمدت القمة على سبيل المثال اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على  4151للتنمية المستدامة 

بية، لعركإطار يعزز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة ا 4151 – 4141الفقر متعدد األبعاد 

 ."4151بحلول عام  %31ويهدف إلى إنقاص مؤشر الفقر متعدد األبعاد بنسبة 

األمين العام لجامعة الدول العربية: "وافقت القمة على مبادرة )المحفظة الوردية( كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في  واستطرد

، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية 4151المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

وبالرفاهية في جميع األعمار، فضال عن اعتماد وثيقة منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية 

 ."كأجندة التنمية لألسرة في المنطقة العربية 4151المستدامة 

https://www.dmcnews.org/world/5960962/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
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، 4151للتنمية المستدامة هذا العام بعد مرور أربعة أعوام تقريبا على اعتماد خطة واستكمل أبوالغيط: "انعقاد المنتدى العربي 

وتحت شعار مهم له دالالته الكبيرة، وهو )تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في المنطقة العربية(، وأود اإلشارة بإيجاز 

ربية في هذا المضمار، ابتداًء باعتماد القمة العربية في هذا الصدد إلى بعض الخطوات المحورية التي اتخذتها الجامعة الع

في الدول  4151قرارا بإنشاء آلية عربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  4106السابعة والعشرين بنواكشوط في عام 

ططها العربية في تنفيذ خالعربية، تتضمن مهامها تعزيز التعاون مع األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة لتقديم الدعم للدول 

الوطنية، ومروراً بإنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي شهدت منذ نشأتها تفاعال إيجابيا من جانب 

لجنة ، ووصوال إلى تشكيل ال4151الدول العربية، توج باعتماد اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

الخاص بالقضاء على  4151الفرعية للقضاء على الجوع، لمتابعة تحقيق الهدف الثاني من أهداف أجندة التنمية المستدامة 

 ."الجوع، وما يتكامل معه من أهداف وغايات تمهيدا إلطالق مبادرة للقضاء على الجوع بالمنطقة العربية

اإلشارة في هذا الخصوص إلى عدد من العناصر المحورية التي تشكل رؤية وقال األمين العام لجامعة الدول العربية: "يهمني 

الجامعة تجاه الموضوعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى هذا العام: أوال: نرى محورية إيالء 

ين للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار ب المزيد من االهتمام لمعالجة مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية

 ."الدول المتقدمة والنامية، ذلك أّن االبتكار هو العمود الفقري في النظام االقتصادي الدولي الجديد

وتابع أبوالغيط: "ثانيا: ننظر إلى تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في 

ء على الفقر، وذلك في ضوء ما توفره من فرص عمل وباعتبارها بوابة الستيعاب أكبر عدد من األيدي العاملة بما ينقص القضا

من معدالت البطالة ويساعد على مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية، وهو األمر الذي يستلزم تهيئة بيئة مالئمة لتطوير 

الدول النامية، سواء من خالل صياغة تشريعات أكثر فعالية فيما يتعلق باالندماج في الصناعة على المستويات الوطنية في 

  ."حركة التجارة الدولية والتمويل الالزم لبناء قاعدة صناعية صلبة وبناء القدرات وتعزيز دور االستثمار األجنبي

وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ  وزاد األمين العام لجامعة الدول العربية: "ثالثا: أهمية اتخاذ خطوات دولية

والتصحر والجفاف، وأود التأكيد في هذا الصدد على حق جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واللجوء إلى 

هة تغير أنشطة مواج االستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أؤكد أيضا أهمية التفرقة بين تمويل

  ."المناخ وتمويل عمليات التنمية بشكل عام، وضرورة تبني مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين األعباء

وأضاف أبوالغيط: "رابعا: التأكيد على أهمية احترام حقوق االنسان المتفق عليها دوليا ومبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق 

المستدامة، وعلى رأسها الحق في التنمية، والحق في الغذاء والحق في مياه الشرب اآلمنة، والحق في الصحة أهداف التنمية 

وغيرها، إضافة إلى مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، مع أهمية العمل في ذات الوقت على تحقيق 

ية والمجتمعية للدول في إطار تنفيذ برامج التنمية بما يتسق مع قوانينها الوطنية االحترام الكامل لمختلف القيم الدينية واألخالق

 ."وأولويات التنمية فيها

األمين العام لجامعة الدول العربية كلمته، قائال: "ختاما، أتقدم بجزيل الشكر للدكتورة روال دشتي وكيل األمين العام لألمم  وأتمّ 

ذه الفعالية المهمة، وأعرب عن تمنياتي بأّن تكلل أعمال منتدى هذا العام بكل النجاح المتحدة، على دعوتي للمشاركة في ه

 ."والتوفيق
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، 4102السفير أحمد أبوالغيط األمين العام لجامعة الدولي العربية، في الدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة شارك 

والتي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور أمينة محمد نائب السكرتير العام لألمم المتحدة، األمين التنفيذي للجنة األمم 

 4102رئيس دورة المنتدى لعام  -وزير الطاقة اللبناني  جتماعية لغربي آسيا الدكتورة روال دشتي،المتحدة االقتصادية واال

 .نوري الدليمي 4102رئيس دورة المنتدى لعام  -عزيز رباح، ووزير التخطيط بجمهورية العراق 

ة توليها مهام منصبها كأمين تنفيذي للجنوقال أبوالغيط في بداية كلمته: "اسمحوا لي بدايةً أّن أهنئ الدكتورة روال دشتي على 

األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وأثق في أّن خبرتها الطويلة ورؤيتها الثاقبة ستسهم في االرتقاء بعمل 

 ."حيويةاالسكوا، وفي تعزيز المشاركة المهمة القائمة بين جامعة الدول العربية واالسكوا في عدد من مجاالت التعاون ال

وتابع األمين العام لجامعة الدول العربية: "يسعدني أّن أشارك معكم اليوم في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لهذا 

 5العام، والذي يعقد بعد أيام قليلة من انتهاء اجتماعات القمة العربية في دورتها العادية الثالثين بالجمهورية التونسية، وبعد نحو 

أشهر من انتهاء أعمال القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة، والتي عقدت هنا في العاصمة 

اللبنانية بيروت في يناير الماضي، وهما القمتان اللتان صدرت عنهما حزمة من القرارات االقتصادية واالجتماعية المحورية 

 ."وحياته اليومية، بتأمين مستقبل أفضل لألجيال المقبلة المرتبطة برفاه المواطن العربي

وزاد أبوالغيط: "الجامعة العربية تظل المؤسسة الحاضنة لمجمل النشاط العربي المرتبط بمختلف أوجه التنمية، بما يشمله ذلك 

من الموضوعات الحيوية  من عمل في مجاالت االقتصاد والشؤون االجتماعية والبيئة واإلسكان والصحة والتعليم، وغير ذلك

ذات االتصال الوثيق بحياة اإلنسان العربي، وهي أيضا الوعاء الحاضن لكل الجهود والنشاطات التي تُبذل للتنسيق بين 

 ."المؤسسات العربية العاملة في المجاالت كافة

سنوات،  6يناير الماضي بعد غياب دام وتابع األمين العام لجامعة الدول العربية: "انعقدت القمة التنموية في بيروت خالل شهر 

وال شك أّن استئناف عقد القمم التنموية في إطار منظومة العمل العربي المشترك ينطوي على داللة مهمة ال تخفي مفادها أّن 

حزمة ى بالحكومات العربية أدركت أّن التحديات التي تواجه العالم العربي، ذات طبيعة مركبة ومتداخلة وال يمكن مواجهتها سو

سياسات تمزج بين االستخدام الفعال لألدوات االقتصادية والبرامج االجتماعية، جنبا إلى جنب مع اإلجراءات السياسية 

 ."واألمنية

وأضاف أبوالغيط: "المنتدى العربي للتنمية المستدامة فرصة مهمة في هذا اإلطار، يجب اغتنامها للتفاعل بإيجابية مع القرارات 

عملية التنموية الصادرة عن القمم العربية، خاصة قمة بيروت التنموية، التي تعاملت مع أهداف أجندة األمم المتحدة المرتبطة بال

في العديد من أبعادها. فلقد اعتمدت القمة على سبيل المثال اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على  4151للتنمية المستدامة 

إطار يعزز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، ك 4151 – 4141الفقر متعدد األبعاد 

 ."4151بحلول عام  %31ويهدف إلى إنقاص مؤشر الفقر متعدد األبعاد بنسبة 

ي صحة المرأة فاألمين العام لجامعة الدول العربية: "وافقت القمة على مبادرة )المحفظة الوردية( كمبادرة إقليمية ل واستطرد

، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية 4151المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

وبالرفاهية في جميع األعمار، فضال عن اعتماد وثيقة منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية 

 ."التنمية لألسرة في المنطقة العربية كأجندة 4151المستدامة 
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، 4151واستكمل أبوالغيط: "انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام بعد مرور أربعة أعوام تقريبا على اعتماد خطة 

جاز اإلشارة بإي وتحت شعار مهم له دالالته الكبيرة، وهو )تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في المنطقة العربية(، وأود

في هذا الصدد إلى بعض الخطوات المحورية التي اتخذتها الجامعة العربية في هذا المضمار، ابتداًء باعتماد القمة العربية 

في الدول  4151قرارا بإنشاء آلية عربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  4106السابعة والعشرين بنواكشوط في عام 

ن مهامها تعزيز التعاون مع األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة لتقديم الدعم للدول العربية في تنفيذ خططها العربية، تتضم

الوطنية، ومروراً بإنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي شهدت منذ نشأتها تفاعال إيجابيا من جانب 

، ووصوال إلى تشكيل اللجنة 4151ر االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة الدول العربية، توج باعتماد اإلطا

الخاص بالقضاء على  4151الفرعية للقضاء على الجوع، لمتابعة تحقيق الهدف الثاني من أهداف أجندة التنمية المستدامة 

 ."ء على الجوع بالمنطقة العربيةالجوع، وما يتكامل معه من أهداف وغايات تمهيدا إلطالق مبادرة للقضا

وقال األمين العام لجامعة الدول العربية: "يهمني اإلشارة في هذا الخصوص إلى عدد من العناصر المحورية التي تشكل رؤية 

 ءالجامعة تجاه الموضوعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى هذا العام: أوال: نرى محورية إيال

المزيد من االهتمام لمعالجة مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار بين 

 ."الدول المتقدمة والنامية، ذلك أّن االبتكار هو العمود الفقري في النظام االقتصادي الدولي الجديد

قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في وتابع أبوالغيط: "ثانيا: ننظر إلى تطوير 

القضاء على الفقر، وذلك في ضوء ما توفره من فرص عمل وباعتبارها بوابة الستيعاب أكبر عدد من األيدي العاملة بما ينقص 

و األمر الذي يستلزم تهيئة بيئة مالئمة لتطوير من معدالت البطالة ويساعد على مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية، وه

الصناعة على المستويات الوطنية في الدول النامية، سواء من خالل صياغة تشريعات أكثر فعالية فيما يتعلق باالندماج في 

  ."نبيحركة التجارة الدولية والتمويل الالزم لبناء قاعدة صناعية صلبة وبناء القدرات وتعزيز دور االستثمار األج

وزاد األمين العام لجامعة الدول العربية: "ثالثا: أهمية اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ 

والتصحر والجفاف، وأود التأكيد في هذا الصدد على حق جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واللجوء إلى 

للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أؤكد أيضا أهمية التفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير االستخدامات السلمية 

  ."المناخ وتمويل عمليات التنمية بشكل عام، وضرورة تبني مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين األعباء

متفق عليها دوليا ومبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق وأضاف أبوالغيط: "رابعا: التأكيد على أهمية احترام حقوق االنسان ال

أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحق في التنمية، والحق في الغذاء والحق في مياه الشرب اآلمنة، والحق في الصحة 

في ذات الوقت على تحقيق  وغيرها، إضافة إلى مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، مع أهمية العمل

االحترام الكامل لمختلف القيم الدينية واألخالقية والمجتمعية للدول في إطار تنفيذ برامج التنمية بما يتسق مع قوانينها الوطنية 

 ."وأولويات التنمية فيها

مم رة روال دشتي وكيل األمين العام لألاألمين العام لجامعة الدول العربية كلمته، قائال: "ختاما، أتقدم بجزيل الشكر للدكتو وأتمّ 

المتحدة، على دعوتي للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وأعرب عن تمنياتي بأّن تكلل أعمال منتدى هذا العام بكل النجاح 

 ."والتوفيق
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 والتنموية  االقتصادية المكاسب كل على قضت الحوثة تشنها التي الحرب:  اليمني الصناعة وزير

 عرب برس

 4102أبريل  / نيسان 2
 

بيروت)سبأ(افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي نظمته اللجنة االجتماعية واالقتصادية لدول غرب آسيا 

وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي"وضم وزيري )اسكوا( في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور وفد اليمن ترأسه 

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

 .الدعيس

ت التي تشنها مليشيا الحوثي االنقالبية قضألقى كلمة اليمن وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي في "قال إن الحرب 

 .على كل المكاسب االقتصادية والتنموية التي تحققت في اليمن منذ عقود

واستعرض الميتمي خلفية األحداث في اليمن وكيف انقلبت مليشيا الحوثي على االجماع الوطني بعد أن كان اليمنيون على بعد 

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

 .على معالجات لكافة القضايا والتراكمات التي خلفها نظام الحكم المركزي السابق

لمساهمة في إعادة ودعا"وزير الصناعة والتجارة األمم المتحدة والدول المشاركة إلى دعم اليمن لمواجهة التحديات التنموية وا

 .اإلعمار وتمويل برامج التخفيف من الفقر من أجل تحقيق أهداف األلفية للتنمية التي وقعت عليها اليمن

وفي ختام الجلسة االفتتاحية جرى تكريم أنغام الصرحي ومنصور محروس من اليمن لحصولهم على الترتيب الثاني والثالث في 

صوير الفوتوغرافي بهدف إقامة معرض صور عن الحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المسابقة التي أطلقتها االسكوا للت

 .المنطقة

(شريكاً من ضمنهم جامعة الدول العربية الذي حضر أمينها العام أحمد أبو  43ونظّمت أعمال المنتدى"بالتعاون مع أكثر من) 

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

 .األكاديميين والباحثين والدبلوماسيين
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 وزير الصناعة: حرب الحوثي قضت على كل المكاسب التنموية

 العربي اليمن

 4102أبريل  / نيسان 2
الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي "ان الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي االنقالبية قضت على كل المكاسب قال وزير 

 ." االقتصادية والتنموية التي تحققت في اليمن منذ عقود

الجتماعية ه اللجنة اجاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها الميتمي في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي نظمت

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 بيروت عبدهللا الدعيس

خلفية األحداث في اليمن وكيف انقلبت مليشيا الحوثي على االجماع الوطني بعد أن كان اليمنيون على بعد واستعرض الميتمي 

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

  .ي خلفها نظام الحكم المركزي السابقعلى معالجات لكافة القضايا والتراكمات الت

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

  .اإلعمار وتمويل برامج التخفيف من الفقر من أجل تحقيق أهداف األلفية للتنمية التي وقعت عليها اليمن

شريكا من ضمنهم جامعة الدول العربية الذي حضر أمينها  43لذكر ان اعمال المنتدى نظمت بالتعاون مع اكثر من جدير با

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

 .ماسيينوجمع من األكاديميين والباحثين والدبلو

وفي ختام الجلسة االفتتاحية جرى تكريم أنغام الصرحي ومنصور محروس من اليمن لحصولهم على الترتيب الثاني والثالث في 

المسابقة التي أطلقتها االسكوا للتصوير الفوتوغرافي بهدف إقامة معرض صور عن الحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 

 .المنطقة
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  يمنيان في مسابقة التصوير الفوتوغرافي حول التنمية المستدامةفوز 

 أخبار اليمن

 4102أبريل  / نيسان 2

 

 خاص -المشهد اليمني

ة التي أطلقتها اللجنفاز اليمنيان، أنغام الصرحي ومنصور محروس، الترتيب الثاني والثالث على التوالي في المسابقة 

 االجتماعية واالقتصادية لدول غرب آسيا )االسكوا( للتصوير الفوتوغرافي حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتم تكريم الصرحي ومحروس في اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي نظمته )االسكوا( في العاصمة اللبنانية 

وفد اليمن الذي ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي و الشؤون االجتماعية والعمل  بيروت، بحضور

 .الدكتورة ابتهاج الكمال والتربية والتعليم الدكتور عبدهللا لملس وسفير اليمن في بيروت عبدهللا الدعيس

تهدف لتشجيع المصورين الهواة والمحترفين على تجسيد واقع وكانت منظمة االسكوا قالت في بين االعالن عن المسابقة، أنها 

 .التنمية المستدامة في البلدان العربية من خالل صورهم

وحسب البيان فإن المجموعة الغنية من الصور ستشكل مخزونا فريدا من نوعه لصور ستكون متاحة لمستخدمي وزائري 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المنطقة. البوابة اإللكترونية حول التنمية المستدامة والحالة
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 أنغام ومنصور يمنيان يفوزان بجائزة األسكوا لدول غرب آسيا في التصوير الفوتوغرافي

 563الخليج 

 

ومنصور محروس، الترتيب الثاني والثالث على التوالي في المسابقة التي أطلقتها اللجنة فاز اليمنيان، أنغام الصرحي 

 .االجتماعية واالقتصادية لدول غرب آسيا )االسكوا( للتصوير الفوتوغرافي حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 ستدامة الذي نظمته )االسكوا( في العاصمة اللبنانيةوتم تكريم الصرحي ومحروس في اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية الم

بيروت، بحضور وفد اليمن الذي ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي و الشؤون االجتماعية والعمل 

 .الدكتورة ابتهاج الكمال والتربية والتعليم الدكتور عبدهللا لملس وسفير اليمن في بيروت عبدهللا الدعيس

وكانت منظمة االسكوا قالت في بين االعالن عن المسابقة، أنها تهدف لتشجيع المصورين الهواة والمحترفين على تجسيد واقع 

 .التنمية المستدامة في البلدان العربية من خالل صورهم

مي وزائري وحسب البيان فإن المجموعة الغنية من الصور ستشكل مخزونا فريدا من نوعه لصور ستكون متاحة لمستخد

 .البوابة اإللكترونية حول التنمية المستدامة والحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المنطقة

فاز اليمنيان، أنغام الصرحي ومنصور محروس، الترتيب الثاني والثالث على التوالي في المسابقة التي أطلقتها اللجنة 

 .وا( للتصوير الفوتوغرافي حول التنمية المستدامة في المنطقة العربيةاالجتماعية واالقتصادية لدول غرب آسيا )االسك

وتم تكريم الصرحي ومحروس في اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي نظمته )االسكوا( في العاصمة اللبنانية 

الميتمي و الشؤون االجتماعية والعمل بيروت، بحضور وفد اليمن الذي ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد 

 .الدكتورة ابتهاج الكمال والتربية والتعليم الدكتور عبدهللا لملس وسفير اليمن في بيروت عبدهللا الدعيس

وكانت منظمة االسكوا قالت في بين االعالن عن المسابقة، أنها تهدف لتشجيع المصورين الهواة والمحترفين على تجسيد واقع 

 .مستدامة في البلدان العربية من خالل صورهمالتنمية ال

وحسب البيان فإن المجموعة الغنية من الصور ستشكل مخزونا فريدا من نوعه لصور ستكون متاحة لمستخدمي وزائري 

 .البوابة اإللكترونية حول التنمية المستدامة والحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المنطقة

ر أنغام ومنصور يمنيان يفوزان بجائزة األسكوا لدول غرب آسيا في التصوير الفوتوغرافي لهذا اليوم كانت هذه تفاصيل خب

نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك اإلشتراك في نظام التنبيهات او 

 .في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد

 

بالتاكد منه  563الخليج  وقد قام فريق التحرير في اليمن العربي كما تَْجَدُر األشاراة بأن الخبر األصلي قد تم نشرة ومتواجد على

علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اواالقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره وربما تم التعديل 

 .االساسي

 

 

 

https://gulf365.co/alymn-news/2306287/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A.html
https://www.alyamanalaraby.com/378389
https://www.alyamanalaraby.com/378389
https://gulf365.co/
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  المدرسية التغذية مجال في اللبنانية التجربة من لالستفادة يمنية رغبة

 أخبار اليمن

 4102أبريل  / نيسان 2

 

بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عبدهللا لملس اليوم مع نظيره اللبناني أكرم شهيب تعزيز العالقة بين البلدين في مجال التعليم 

 واالستفادة من التجربة اللبنانية في مجال الصحة والتغذية المدرسية من أجل العمل على مشروع التغذية المدرسية في اليمن.

 خالل اللقاء الذي عقد على هامش اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي نظمته منظمة االسكوا في بيروت. جاء ذلك

وأشار الى جهود الحكومة في استمرار العملية التعليمية في اليمن ومعالجة ظاهرة التسرب المدرسي رغم ضعف االمكانيات .. 

غذية العالمية على بلورة رؤية مشتركة لتنفيذ برنامج التغذية المدرسية في المدارس الفتا إلى أن الوزارة تعمل مع منظمة األ

 اليمنية خاصة لألطفال األكثر حاجة للغذاء.

وتأتي هذه الزيارة بالتنسيق من منظمة األغذية العالمية لالطالع على مشاريع وتجارب ناجحة في هذا المجال ومنها التجربة 

التربية اللبنانية بالشراكة مع منظمة األغذية العالمية على توزيع وجبات غذائية على عدد من  اللبنانية حيث تعمل وزارة

 المدارس الرسمية في لبنان لألطفال الذين هم من مستوى اجتماعي محدود.

ن ووضعها في ي اليممن جانبه اكد الوزير اللبناني استعداد وزارته لتقديم االستشارات والرؤى الالزمة لوزارة التربية والتعليم ف

صورة التجربة اللبنانية في هذا المجال خاصة أن وزارة التربية اللبنانية تعمل منذ سنوات على توفير الوجبة المدرسية سواء 

 للطالب اللبنانيين أو الطالب من النازحين السوريين.

 حضر اللقاء سفير اليمن في بيروت عبدهللا الدعيس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yemenakhbar.com/1920110
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  ببيروت 9112المنتدى العربي للتنمية المستدامة قطر تشارك في 

 بوابة الشرق

 4102أبريل  / نيسان 2

 

الشمول والمساواة في " تحت عنوان "تمكين الناس وضمان  4102تشارك دولة قطر في "المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

المنطقة العربية" الذي بدأ أعماله اليوم في بيروت، ويستمر حتى بعد غد الخميس، بتنظيم من المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 "في األمم المتحدة "االسكوا

رجية الذي ألقى وترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمين العام لوزارة الخا

 .كلمة خالل الجلسة العامة األولى للمنتدى

وضم الوفد القطري سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد طارق علي 

ات الخاصة بوزارة األنصاري مدير إدارة التعاون الدولي، وسعادة السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسس

 .التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، وعدد من أعضاء الوفد

حضر حفل افتتاح المنتدى سعادة النائب السيدة عناية عز الدين، ممثلة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسعادة النائب 

ووزراء ونواب وسفراء عرب وأجانب وممثلو السيدة بهية الحريري، ممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، 

 .المنظمات الدولية

وفي جلسة بعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، أكد سعادة األمين العام لوزارة الخارجية، في 

ية ير البالد المفدى، بدعم عملكلمته، التزام دولة قطر، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أم

 .التنمية في المنطقة العربية وفي العالم، وخصوصاً في تقديم الدعم للدول األقل نمواً 

من إجمالي دخلها القومي لدعم عملية التنمية في  %0وشدد سعادته على أن دولة قطر تفي بتعهدها في تخصيص ما يقارب الـ 

ليات االستثمار المباشر في هذه الدول في المجاالت اإلنتاجية كثيفة العمالة، دعماً لبرامج الدول األقل نمواً، كما أنها تقوم بعم

خفض الفقر وسياسات التمكين والمساواة، مؤكداً أن قطر ستواصل هذا المسار بما يحقق االستقرار والنماء والرفاه في المنطقة 

 .العربية

ير البالد المفدى، تدرك عميقاً محورية تمكين الناس والمساواة في ونوه بأن دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو أم

 .العملية التنموية، حيث تضع المواطنين في قلب هذه العملية بوصفهم أصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق أهدافها وغاياتها

اً وواضحاً في التقارير الدولية الخمسة كما أشار إلى أن دولة قطر أحرزت تقدماً الفتاً خالل السنوات األخيرة، وهو ما نجده جلي

األخيرة للتنمية البشرية، حيث ال تزال دولة قطر تتبوأ فيها المرتبة األولى في الدول العربية، كما أنها أحرزت تقدماً بارزاً في 

ير إلى أن التمكين تشترتيبها على المستوى الدولي في تقرير التنمية البشرية. وأوضح أن كافة مؤشرات تقرير التنمية البشرية 

في دولة قطر مقاساً بمعدالت الرفاه العام والقدرة على الوصول إلى مجاالت العمل العام هي من بين األعلى في المنطقة 

 .العربية، كما أن المساواة مقاسة بمعدالت التوزيع العادل للثروة، هي من بين األعلى على المستويين العربي والدولي

ن ما حققته دولة قطر في مجاالت التنمية البشرية يفي بكل متطلبات الرفاه المجتمعي واإلنساني، مؤكداً ان وشدد سعادته على أ

 .قطر تضع نصب أعينها أن اإلنسان هو صانع التنمية ووسيلتها وهدفها في آن معاً 

https://www.al-sharq.com/article/09/04/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%A9-2019-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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بية تواجه تحديات كبرى في تحقيق وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمين العام لوزارة الخارجية إن المنطقة العر

التنمية الشاملة، والنهوض بأعباء النمو االقتصادي، وال يعود ذلك بسبب نقص الموارد أو عجز القدرات البشرية، بل مرد ذلك 

يكمن في استمرار زيادة معدالت عدم المساواة، وعلى نحو خاص منها حالة الجمود التي تعاني منها برامج خفض الفقر، 

أن معدالت الفقر في المنطقة العربية ال تزال من بين األعلى على المستوى الدولي، كما أنها في بعض الدول العربية  موضحاً 

تتزايد وتتفاقم بسبب النزاعات المسلحة والحروب وعدم االستقرار وانعدام األمن، األمر الذي يستدعي النظر ملياً إليجاد حوار 

د العقد االجتماعي العربي وإعادة االعتبار له، بما يؤدي إلى فتح المسارات نحو تحقيق مجتمعي معمق وهادف، من أجل تجدي

 .االستقرار والنماء

وأضاف أن عدم المساواة ال يقتصر على المعدالت االقتصادية وحدها، بل إنه يكمن في المؤشرات االجتماعية، فسياسات 

للفقراء، تعتبر عوامل رئيسية في إخفاق العملية التنموية، مبيناً أنه دون تحقيق التهميش للمرأة، واإلقصاء للشباب، واالستبعاد 

 .االندماج االجتماعي من خالل تمكين المرأة والشباب والمساواة للفقراء، سيتعذر الوصول إلى مجتمعات آمنة ومزدهرة

م المساواة والتمكين، مؤكداً حرص دولة قطر ورأى أن االضطرابات التي يشهدها عدد من دول المنطقة كانت نتاجاً مباشراً لعد

 .على تمكين المرأة والشباب والمساواة بين أفراد المجتمع، بما يضمن ازدهار المجتمع ونماءه ورفاهه

 ورأى سعادته أن إنجاز مهام التنمية الشاملة، وتحقيق التمكين والمساواة في المنطقة العربية يتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً وثيقاً 

بين الدول العربية جميعها دون أن تعيقه الخالفات السياسية التي تنشب بين الدول العربية، مؤكداً أهمية تغليب مصالح 

المواطنين وحقوقهم على كل ما يطرأ من خالفات، وأن يكون رفاه المواطن العربي وتقدمه هو األساس في العالقات العربية 

 .العربية

العمل العربي المشترك ومنحها القدرة والدور الستشراف آفاق التنمية، يجب أن يحتل أولوية وأشار إلى أن تفعيل مؤسسات 

 .قصوى في العمل العربي المشترك، وذلك لضمان إنجاز النهوض العربي الذي نطمح له جميعاً 

لتعزيز مسارات التنمية  وأعرب سعادة األمين العام لوزارة الخارجية عن خالص الشكر لـ"االسكوا"، على الجهود التي تبذلها

في المنطقة العربية، وعلى إسهاماتها في فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة في المنطقة، مؤكداً التزام دولة قطر لتقديم كل الدعم 

 .والمساندة للبرامج اإلقليمية التي تقوم بتنفيذها االسكوا

ف ليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختليذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إق

 .4151الجهات المعنية في تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 

ويحمل المنتدى بما يصدر عنه من استنتاجات وتوصيات صوت المنطقة ومساهمتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 

 .4102تدامة لعام المعني بالتنمية المس

وتتمثل المحاور الرئيسية للمنتدى في: التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي، تمكين الناس وضمان الشمول 

والمساواة في المنطقة العربية الى جانب المسارات الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما فيها االستعراضات الوطنية الطوعية 

 .لها المنطقة إلى مؤتمر القمة العالميوالرسائل التي ستحم
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  " ببيروت 9112قطر تشارك في "المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 العرب

 4102أبريل  / نيسان 2

 

 

 في والمساواة الشمول وضمان الناس تمكين" عنوان تحت"  4102 المستدامة للتنمية العربي المنتدى" في قطر دولة تشارك

 االجتماعيو االقتصادي المجلس من بتنظيم الخميس، غد بعد حتى ويستمر بيروت، في اليوم أعماله بدأ الذي" العربية المنطقة

 ."االسكوا" المتحدة األمم في

 

 ألقى الذي الخارجية لوزارة العام األمين الحمادي حسن بن أحمد الدكتور سعادة المؤتمر في المشارك قطر دولة وفد وترأس

 .للمنتدى األولى العامة الجلسة خالل كلمة

 

 علي طارق السيد وسعادة اللبنانية، الجمهورية لدى قطر دولة سفير الجابر حسن محمد السيد سعادة القطري الوفد وضم

 ةبوزار الخاصة والمؤسسات الجمعيات إدارة مدير العجي ربه عبد ناجي السيد وسعادة الدولي، التعاون إدارة مدير األنصاري

 .الوفد أعضاء من وعدد االجتماعية، والشؤون والعمل اإلدارية التنمية

 

 لنائبا وسعادة بري، نبيه النواب مجلس رئيس دولة ممثلة الدين، عز عناية السيدة النائب سعادة المنتدى افتتاح حفل حضر

 وممثلو وأجانب عرب وسفراء ونواب ووزراء الحريري، سعد الوزراء مجلس رئيس دولة ممثلة الحريري، بهية السيدة

https://www.alarab.qa/story/1354550/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%A9-2019-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 .الدولية المنظمات

 

 في الخارجية، لوزارة العام األمين سعادة أكد ،"العربية المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو" بعنوان جلسة وفي

 عملية عمبد المفدى، البالد أمير ثاني آل حمد بن تميم الشيخ السمو صاحب حضرة توجيهات على بناء قطر، دولة التزام كلمته،

  .نمواً  األقل للدول الدعم تقديم في وخصوصاً  العالم، وفي العربية المنطقة في التنمية

 

 في التنمية عملية لدعم القومي دخلها إجمالي من% 0 الـ يقارب ما تخصيص في بتعهدها تفي قطر دولة أن على سعادته وشدد

 برامجل دعماً  العمالة، كثيفة اإلنتاجية المجاالت في الدول هذه في المباشر االستثمار بعمليات تقوم أنها كما نمواً، األقل الدول

 المنطقة في والرفاه والنماء االستقرار يحقق بما المسار هذا ستواصل قطر أن مؤكداً  والمساواة، التمكين وسياسات الفقر خفض

  .العربية

 

 يف والمساواة الناس تمكين محورية عميقاً  تدرك المفدى، البالد أمير السمو صاحب حضرة بتوجيهات قطر، دولة بأن ونوه

 .وغاياتها اأهدافه تحقيق في الحقيقية المصلحة أصحاب بوصفهم العملية هذه قلب في المواطنين تضع حيث التنموية، العملية

 

 مسةالخ الدولية التقارير في وواضحاً  جلياً  نجده ما وهو األخيرة، السنوات خالل الفتاً  تقدماً  أحرزت قطر دولة أن إلى أشار كما

 في بارزاً  دماً تق أحرزت أنها كما العربية، الدول في األولى المرتبة فيها تتبوأ قطر دولة تزال ال حيث البشرية، للتنمية األخيرة

 .البشرية التنمية تقرير في الدولي المستوى على ترتيبها

 

 على قدرةوال العام الرفاه بمعدالت مقاساً  قطر دولة في التمكين أن إلى تشير البشرية التنمية تقرير مؤشرات كافة أن وأوضح

 العادل التوزيع بمعدالت مقاسة المساواة أن كما العربية، المنطقة في األعلى بين من هي العام العمل مجاالت إلى الوصول

  .والدولي العربي المستويين على األعلى بين من هي للثروة،

 

 ان مؤكداً  واإلنساني، المجتمعي الرفاه متطلبات بكل يفي البشرية التنمية مجاالت في قطر دولة حققته ما أن على سعادته وشدد

 .معاً  آن في وهدفها ووسيلتها التنمية صانع هو اإلنسان أن أعينها نصب تضع قطر

 

 حقيقت في كبرى تحديات تواجه العربية المنطقة إن الخارجية لوزارة العام األمين الحمادي حسن بن أحمد الدكتور سعادة وقال

 ذلك ردم بل البشرية، القدرات عجز أو الموارد نقص بسبب ذلك يعود وال االقتصادي، النمو بأعباء والنهوض الشاملة، التنمية

 الفقر، خفض برامج منها تعاني التي الجمود حالة منها خاص نحو وعلى المساواة، عدم معدالت زيادة استمرار في يكمن

 لعربيةا الدول بعض في أنها كما الدولي، المستوى على األعلى بين من تزال ال العربية المنطقة في الفقر معدالت أن موضحاً 

 حوار جادإلي ملياً  النظر يستدعي الذي األمر األمن، وانعدام االستقرار وعدم والحروب المسلحة النزاعات بسبب وتتفاقم تتزايد

 قتحقي نحو المسارات فتح إلى يؤدي بما له، االعتبار وإعادة العربي االجتماعي العقد تجديد أجل من وهادف، معمق مجتمعي

 .والنماء االستقرار

 فسياسات االجتماعية، المؤشرات في يكمن إنه بل وحدها، االقتصادية المعدالت على يقتصر ال المساواة عدم أن وأضاف

 تحقيق دون أنه ناً مبي التنموية، العملية إخفاق في رئيسية عوامل تعتبر للفقراء، واالستبعاد للشباب، واإلقصاء للمرأة، التهميش

 .ومزدهرة آمنة مجتمعات إلى الوصول سيتعذر للفقراء، والمساواة والشباب المرأة تمكين خالل من االجتماعي االندماج

 قطر دولة حرص مؤكداً  والتمكين، المساواة لعدم مباشراً  نتاجاً  كانت المنطقة دول من عدد يشهدها التي االضطرابات أن ورأى

 .ورفاهه ونماءه المجتمع ازدهار يضمن بما المجتمع، أفراد بين والمساواة والشباب المرأة تمكين على

 وثيقاً  ناً وتعاو جماعياً  جهداً  يتطلب العربية المنطقة في والمساواة التمكين وتحقيق الشاملة، التنمية مهام إنجاز أن سعادته ورأى

 صالحم تغليب أهمية مؤكداً  العربية، الدول بين تنشب التي السياسية الخالفات تعيقه أن دون جميعها العربية الدول بين

 العربية العالقات في األساس هو وتقدمه العربي المواطن رفاه يكون وأن خالفات، من يطرأ ما كل على وحقوقهم المواطنين
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 .العربية

 ولويةأ يحتل أن يجب التنمية، آفاق الستشراف والدور القدرة ومنحها المشترك العربي العمل مؤسسات تفعيل أن إلى وأشار

 .جميعاً  له نطمح الذي العربي النهوض إنجاز لضمان وذلك المشترك، العربي العمل في قصوى

 ميةالتن مسارات لتعزيز تبذلها التي الجهود على ،"االسكوا"لـ الشكر خالص عن الخارجية لوزارة العام األمين سعادة وأعرب

 الدعم كل ملتقدي قطر دولة التزام مؤكداً  المنطقة، في الشاملة للتنمية جديدة آفاق فتح في إسهاماتها وعلى العربية، المنطقة في

 .االسكوا بتنفيذها تقوم التي اإلقليمية للبرامج والمساندة

 مختلف بين عاونوالت التنسيق سبل لمناقشة المستوى، رفيع إقليمي سنوي ملتقى هو المستدامة للتنمية العربي المنتدى أن يذكر

 .4151 لعام المستدامة التنمية خطة واستعراض ومتابعة تنفيذ في المعنية الجهات

 توىالمس الرفيع السياسي المنتدى في ومساهمتها المنطقة صوت وتوصيات استنتاجات من عنه يصدر بما المنتدى ويحمل

 .4102 لعام المستدامة بالتنمية المعني

 شمولال وضمان الناس تمكين واإلقليمي، العالمي الصعيدين على المحرز التقدم: في للمنتدى الرئيسية المحاور وتتمثل

 وعيةالط الوطنية االستعراضات فيها بما والعالمية، واإلقليمية الوطنية المسارات جانب الى العربية المنطقة في والمساواة

 .العالمي القمة مؤتمر إلى المنطقة ستحملها التي والرسائل
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  جلسة حوار عن ضمان مشاركة مستدامة للشباب في المنطقة العربية في اليونسكو

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 4102أبريل  / نيسان 2

   
بيروت، بالشراكة مع اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة  -اإلقليمي للتربية في الدول العربية نظم مكتب اليونسكو  -وطنية 

للسكان، ومنظمة الصحة العالمية واإلسكوا، حلقة حوارية خاصة حول " ضمان مشاركة مستدامة وواسعة النطاق للمراهقين 

ة المستدامة التي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية والشباب في المنطقة العربية"، وذلك في إطار المنتدى العربي للتنمي

 .(واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا

 

جمعت الحلقة الحوارية، التي أقيمت في بيت األمم المتحدة في بيروت والتي يسرتها الصحافية ليتيسيا الحداد، عدة متحدثين من 

شباب في وزارة شؤون الشباب والرياضة في تونس السيد فؤاد عوني، لبنان والمنطقة العربية هم: مدير عام المرصد الوطني لل

ممثلة منتدى الشباب في المنطقة العربية السيدة هاجر عبيد )مصر(، مدير مشروع في الجمعية التونسية لالدارة واالستقرار 

كي كالجي، والطالبة في كلية االجتماعي عبد العزيز بو صالح، الطالب في القانون في الجامعة اإلسالمية في لبنان محمد م

الطب في الجامعة األميركية في بيروت ومسؤولة االتصال بقضايا حقوق اإلنسان والسالم في االتحاد الدولي لجمعيات طالب 

  .الطب السيدة هبة غندور . كما تخللت الجلسة رسالة بالفيديو لمبعوثة األمم المتحدة للشباب السيدة جاياثما ويكراماناياكي

 

تت هذه الجلسة على خلفية أن التزام الشباب ومشاركتهم في عملية صنع القرار أولوية وحق أساسي، فضال عن اعتباره حال وأ

 .لتحقيق التنمية الشاملة وإطالق اإلمكانيات البشرية

 

ر التي تؤثر كما هدفت الى دعم واالستماع إلى وجهات نظر، آراء وأصوات الشباب من أجل التأثير على عمليات صنع القرا

على حاضر الشباب ومستقبلهم، ومناقشة اإلجراءات الممكنة على المستوى الوطني واإلقليمي لضمان إشراك الشباب في عملية 

  .صنع القرار

 

وتطرقت الجلسة الى مواضيع ومجاالت عدة منها: بقدرة الشباب على المشاركة بعملية صنع القرار منها : التعليم وحصول 

فرص التعليم الجيد، وعلى اكتسابهم مهارات تمكنهم من النجاح في العمل والحياة، ظروف المنطقة وظاهرة الشباب على 

النزوح واللجوء وتأثيرها على دور الشباب في المجال العام، نسبة األمن واالستقرار والتنمية االقتصادية واالجتماعية وتأثيرها 

  .على مشاركة الشباب في المنطقة العربية

 

  .شارك المتحدثون خبراتهم وقصص نجاج متعلقة بتمكين الشباب وإشراكهم بعملية صنع القراروت

 

 

 

 ا.ش================

 

 

 

 

 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402792/
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 لكــي ال يُــهَمـــل أحــد

 بيئة أبوظبي

 4102أبريل  / نيسان 2

 
 للتنمية المستدامة من بيروتانطالق المنتدى العربي 

 4102نيسان/أبريل  2شبكة بيئة ابوظبي: االسكوا، بيروت، 

انطلقت اليوم أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

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

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

دليمي إضافة إلى حشد واسع من الخبراء التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي ووزير التخطيط العراقي الدكتور نوري ال

تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في “والمسؤولين وأفراد السلك الديبلوماسي من المنطقة والعالم اجتمعوا تحت عنوان 

 .وكانت كلمات افتتاحية لكل من دشتي والدليمي وأبو الغيط ومحّمد”. المنطقة

الطوعية للدول العربية تظهر تقّدًما يبعث على التفاؤل حيث أن معظم الدول اعتمدت  وأشارت دشتي إلى أّن المراجعات الوطنية

المنطقة العربية غنية بمئة مليون شاب وشابة “خططًا تنموية بعيدة المدى ومقاربات أكثر شموالً للجميع. وشددت على أن 

 .”في االقتصاد والسياسةقادرين على النهوض بالمجتمع وتحويل عالمنا في حال شاركوا بفعالية أكبر 

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

اب بالمئة من الشب 51بالمئة من السكان. وتشير اإلحصاءات إلى أّن  21يهددان استقرار المنطقة والفقر المتعدد األبعاد يطال 

 .عاطلون من العمل وهي أعلى نسبة في العالم

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

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

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

 .”مستقبالً مشِرقًا

 أبو الغيط

و الغيط على محورية إيالء المزيد من االهتمام لمعالجة مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية من جهته، أّكد أب

للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار بين الدول المتقدمة والنامية. وشدد على أهمية تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع 

 .اهمة في القضاء على الفقرباعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمس

ودعا أبو الغيط كذلك إلى اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف وأكد على 

 .أهمية التفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل عمليات التنمية بشكل عام

أهمية تعزيز شعور وطني وإقليمي يتبني أهداف التنمية المستدامة من خالل  وفي كلمته، تحدث الوزير نوري الدليمي عن

مشاركة جميع الجهات المعنية وهو أيًضا فرصة للتشاور والتعاون ودعا إلى تعزيز الحماية القانونية للملكية الفكرية لدعم 

 .المبتكرين وتمكين النساء من الدخول إلى سوق العمل

 محّمد

وشددت على أهمية  4151هو عام محوري بالنسبة لخطة التنمية المستدامة لعام  4102نة محّمد إن العام ومن جهتها، قالت أمي

عنصر الشباب والتكنولوجيا واالبتكار في دفع النمو االقتصادي قدًما. وأشارت إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء في الحياة 

مصمم على عدم إهمال أحد. وأضافت أّن النزاعات في العالم العربي السياسية كما في المغرب ومصر ولبنان وقالت إن العالم 

 .ال تشكل عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل تضيف عوائق جديدة

وعن عملية اإلصالح في منظومة األمم المتحدة، وعدت محمد بفرق أممية أكثر تناغًما وتجانًسا ومساءلة بهدف رفع نسبة 

http://www.abudhabienv.ae/news-47953.html
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 .من عمل األمم المتحدة إلى أقصاهااالستفادة 

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

وممثلون عن المؤسسات الحكومية العاملة في مجاالٍت عدة منها التنمية االجتماعية والتخفيف من  4151وعن تنفيذ خطة عام 

ة الفقر والتنمية االقتصادية والتشغيل والبيئة والموارد الطبيعية والبيانات واإلحصاء والتكنولوجيا. كما يشارك ممثلون عن حد

المنظمات الحكومية اإلقليمية والدولية وشبكات وهيئات المجتمع المدني وبرلمانيون وممثلون عن وكاالت األمم المتحدة العاملة 

 .في المنطقة العربية

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

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

 .ي المنطقة العربية؛ وضمان مشاركة مستدامة للمراهقين والشباب في المنطقةالسالم والتنمية؛ والنهوض بالعمل المناخي ف

 4151والمنتدى العربي للتنمية المستدامة هو اآللية اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

تدى العربي تقريًرا يتضمن أهم الرسائل المنبثقة واستعراض التقّدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار. ويصدر المن

، ويبيّن التقدم المحَرز باتجاه تحقيق أولويات التنمية 4151من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة عام 

ك في شهر ر عقده في نيويورالمستدامة. وترفع رسائله إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المقر

 .تموز/يوليو من العام الحالي

( الذي يرعاه المجلس االقتصادي 4102وإضافة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة )تموز/يوليو 

 42ة العامة لألمم المتحدة، يوَمي واالجتماعي في مقّر األمم المتحدة، سيُعقد مؤتمر قمة القادة في نيويورك أيضاً، برعاية الجمعي

 .4102أيلول/سبتمبر  43و
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  بيروت من المستدامة للتنمية العربي المنتدى إنطالق

 42لبنان 

 4102أبريل  / نيسان 2

 

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  األمم المتحدة انطلقت اليوم أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في مقر لجنة

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

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

إضافة إلى حشد واسع من نوري الدليمي ووزير التخطيط العراقي الدكتور روال دشتي واألمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة الغيط

ضمان الشمول الخبراء والمسؤولين وأفراد السلك الديبلوماسي من المنطقة والعالم اجتمعوا تحت عنوان "تمكين الناس و

 .والمساواة في المنطقة". وكانت كلمات افتتاحية لكل من دشتي والدليمي وأبو الغيط ومحّمد

 

وأشارت دشتي إلى أّن المراجعات الوطنية الطوعية للدول العربية تظهر تقّدًما يبعث على التفاؤل حيث أن معظم الدول اعتمدت 

شموالً للجميع. وشّددت على أّن "المنطقة العربية غنية بمئة مليون شاب وشابة خططًا تنموية بعيدة المدى ومقاربات أكثر 

 ."قادرين على النهوض بالمجتمع وتحويل عالمنا في حال شاركوا بفعالية أكبر في االقتصاد والسياسة

 

مناخ في المنطقة وندرة المياه وقالت: "مع كّل اإلنجازات، ال يزال الطريق طويالً إلى تنمية مستدامة شاملة وعادلة". فتغيُّر ال

بالمئة من الشباب  51بالمئة من السكان. وتشير اإلحصاءات إلى أّن  21يهددان استقرار المنطقة والفقر المتعدد األبعاد يطال 

 .عاطلون من العمل وهي أعلى نسبة في العالم

 

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

 ."منها تجديد اإلسكوا وتحديث أساليب عملِها وزيادة فعاليتها وكفاءتها

 

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

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

 ."مستقبالً مشِرقًا

 

من جهته، أّكد أبو الغيط على محورية إيالء المزيد من االهتمام لمعالجة مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية 

تكنولوجيا واالبتكار بين الدول المتقدمة والنامية. وشّدد على أهمية تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع للعلوم والمعرفة وال

 .باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر

 

ى والجفاف وأكد عل ودعا أبو الغيط كذلك إلى اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر

 .أهمية التفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل عمليات التنمية بشكل عام

 

عن أهمية تعزيز شعور وطني وإقليمي يتبني أهداف التنمية المستدامة من خالل  نوري الدليمي وفي كلمته، تحدث الوزير

مشاركة جميع الجهات المعنية وهو أيًضا فرصة للتشاور والتعاون ودعا إلى تعزيز الحماية القانونية للملكية الفكرية لدعم 

 .المبتكرين وتمكين النساء من الدخول إلى سوق العمل
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وشددت على أهمية  4151هو عام محوري بالنسبة لخطة التنمية المستدامة لعام  4102ا، قالت أمينة محّمد إن العام ومن جهته

عنصر الشباب والتكنولوجيا واالبتكار في دفع النمو االقتصادي قدًما. وأشارت إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء في الحياة 

إن العالم مصمم على عدم إهمال أحد. وأضافت أّن النزاعات في العالم العربي  السياسية كما في المغرب ومصر ولبنان وقالت

 .ال تشكل عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل تضيف عوائق جديدة

 

، وعدت محمد بفرق أممية أكثر تناغًما وتجانًسا ومساءلة بهدف رفع نسبة األمم المتحدة وعن عملية اإلصالح في منظومة

 .إلى أقصاها األمم المتحدة االستفادة من عمل

 

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

ة االجتماعية والتخفيف من وممثلون عن المؤسسات الحكومية العاملة في مجاالٍت عدة منها التنمي 4151وعن تنفيذ خطة عام 

حدة الفقر والتنمية االقتصادية والتشغيل والبيئة والموارد الطبيعية والبيانات واإلحصاء والتكنولوجيا. كما يشارك ممثلون عن 

العاملة  األمم المتحدة المنظمات الحكومية اإلقليمية والدولية وشبكات وهيئات المجتمع المدني وبرلمانيون وممثلون عن وكاالت

 .في المنطقة العربية

 

ياسات وتناول السواستعرض المنتدى في يومه األول التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي في تنفيذ أهداف محددة 

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

 .السالم والتنمية؛ والنهوض بالعمل المناخي في المنطقة العربية؛ وضمان مشاركة مستدامة للمراهقين والشباب في المنطقة

 

 4151ة المستدامة هو اآللية اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام والمنتدى العربي للتنمي

واستعراض التقّدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار. ويصدر المنتدى العربي تقريًرا يتضمن أهم الرسائل المنبثقة 

، ويبيّن التقدم المحَرز باتجاه تحقيق أولويات التنمية 4151ة بتنفيذ خطة عام من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات المتعلق

المستدامة. وترفع رسائله إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده في نيويورك في شهر 

 .تموز من العام الحالي

 

( الذي يرعاه المجلس االقتصادي 4102معني بالتنمية المستدامة )تموز وإضافة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى ال

 42في نيويورك أيضاً، برعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة، يوَمي  ، سيُعقد مؤتمر قمة القادةاألمم المتحدة واالجتماعي في مقرّ 

 .4102أيلول  43و
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  بدء المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت

 الدستور

 4102أبريل  / نيسان 2
 

 وضمان الناس تمكين" عنوان تحت ،4102 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى بيروت اللبنانية بالعاصمة الثالثاء اليوم يعقد

 يةاالقتصاد المتحدة األمم لجنة وتنظمه أيام، ثالثة مدار على يعقد المقرر من والذى ،"العربية المنطقة في والمساواة الشمول

  .العربية المرأة منظمة وبمشاركة اإلسكوا، – آسيا لغربي واالجتماعية

 

 ،4151 امع خطة تحقيق في واإلقليمي العالمي الصعيدين على المحرز التقدم تقييم بينها من المحاور من عدًدا المنتدى ويتناول

 .والعالمية واإلقليمية الوطنية والمسارات العربية، المنطقة في والمساواة الشمول وضمان الناس تمكين
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 لالنسان األفضل والمستقبل التحديات مواجهة المستدامة للتنمية العربي المنتدى إفتتاح

 المركزية

 4102أبريل  / نيسان 2

 
 مقر لجنة األمم المتحدةفي   تحت شعار "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في المنطقة العربية" افتتح  -المركزية

، تحت شعار 4102اإلسكوا في بيروت، الدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة  -االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

"تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في المنطقة العربية"، في حضور النائبة عناية عز الدين ممثلة رئيس مجلس النواب 

بري، النائبة بهية الحريري ممثلة رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس الدورة الحالية وزير التخطيط العراقي نوري  نبيه

الدليمي، األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سفيري سوريا علي عبد الكريم علي والصين وانغ كيجيان، وكيلة 

التنفيذية لالسكوا روال دشتي ونائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد وحشد من  األمين العام لألمم المتحدة واألمينة

 .الشخصيات الديبلوماسية وممثلين عن منظمات اممية

دشتي: وفي المناسبة، ألقت دشتي كلمة للمناسبة، قالت فيها: "نجتمع اليوم تحت عنوان تمكين الناس وضمان حق الشعوب في 

 ."واقع لنجد حلوالالمساواة، نحلل ال

وسألت: "هل شعوب المنطقة على مسافة واحدة، ان الدراسات الجديدة للواقع في البلدان العربية تعكس ظواهر ايجابية تبعث 

على االيجابية. فمعظم البلدان اعتمدت خططا تنموية بعيدة المدى ووضعت سياسات تربوية، وتم ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان 

ومنطقتنا اليوم تتمتع بكادر شبابي قادر على النهوض بمجتمعاتنا وتقديم االنجازات، ولكن الطريق ال يزال طويال في دساتيرها. 

 ."جدا للوصول الى تنمية مستدامة شاملة

وشددت على "ضرورة زيادة فعالية االسكوا لتكون مؤسسة أممية عصرية مرنة وشابة تحاكي التحوالت وتتماشى معها 

لرؤية وفي منظومة االمم المتحدة"، وقالت: "هدفنا ان نقدم خدمات اكثر مالءمة للمنطقة العربية والسير على مبدأ واالبتكار في ا

 ."التنمية المستدامة ايمانا منا باالهداف السامية لتحقيق العدالة االجتماعية

 ."وأملت في تحقيق هذه االهداف السامية لما فيه خير مجتمعاتنا وسلم أجيالنا القادمة

ابو الغيط: ثم تحدث االمين العام لجامعة الدول العربية، مستهال كلمته بتهنئة دشتي على توليها مهام منصبها كأمين تنفيذي للجنة 

األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وقال: "أثق في أن خبرتها الطويلة ورؤيتها الثاقبة ستسهم في االرتقاء بعمل 

 ."تعزيز المشاركة المهمة القائمة بين جامعة الدول العربية واالسكوا في عدد من مجاالت التعاون الحيوية االسكوا، وفي

وقال: "يسعدني أن أشارك معكم اليوم في افتتاح أعمال المنتدى لهذا العام، والذي يعقد بعد أيام قليلة من انتهاء اجتماعات القمة 

أشهر من انتهاء أعمال القمة العربية التنموية: االقتصادية  5الجمهورية التونسية، وبعد نحو العربية في دورتها العادية الثالثين ب

واالجتماعية في دورتها الرابعة، والتي عقدت هنا في العاصمة اللبنانية بيروت في أيار الماضي، وهما القمتان اللتان صدرت 

المرتبطة برفاه المواطن العربي وحياته اليومية، بتأمين مستقبل عنهما حزمة من القرارات االقتصادية واالجتماعية المحورية 

 ."أفضل لألجيال المقبلة

وأكد أبو الغيط ان "الجامعة العربية تظل المؤسسة الحاضنة لمجمل النشاط العربي المرتبط بمختلف أوجه التنمية، بما يشمله 

إلسكان والصحة والتعليم، وغير ذلك من الموضوعات ذلك من عمل في مجاالت االقتصاد والشؤون االجتماعية والبيئة وا

الحيوية ذات االتصال الوثيق بحياة اإلنسان العربي، وهي أيضا الوعاء الحاضن لكل الجهود والنشاطات التي تبذل للتنسيق بين 

 ."المؤسسات العربية العاملة في المجاالت كافة

سنوات، وال شك أن استئناف عقد  6ن الثاني الماضي بعد غياب دام وقال: "انعقدت القمة التنموية في بيروت خالل شهر كانو

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/114800/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA
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القمم التنموية في إطار منظومة العمل العربي المشترك ينطوي على داللة مهمة ال تخفي مفادها أن الحكومات العربية أدركت 

ى بحزمة سياسات تمزج بين أن التحديات التي تواجه العالم العربي، ذات طبيعة مركبة ومتداخلة وال يمكن مواجهتها سو

 ."االستخدام الفعال لألدوات االقتصادية والبرامج االجتماعية، جنبا إلى جنب مع اإلجراءات السياسية واألمنية

واعتبران "المنتدى العربي للتنمية المستدامة فرصة مهمة في هذا اإلطار، يجب اغتنامها للتفاعل بإيجابية مع القرارات 

لتنموية الصادرة عن القمم العربية، خصوصا قمة بيروت التنموية، التي تعاملت مع أهداف أجندة األمم المرتبطة بالعملية ا

في العديد من أبعادها. فلقد اعتمدت القمة على سبيل المثال اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء  4151المتحدة للتنمية المستدامة 

عزز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة كإطار ي 4151 – 4141على الفقر متعدد األبعاد 

 ."4151بحلول العام  %31العربية، ويهدف إلى إنقاص مؤشر الفقر متعدد األبعاد بنسبة 

طار تنفيذ إ واستطرد: "وافقت القمة على مبادرة )المحفظة الوردية( كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في

، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في كل األعمار، فضال عن اعتماد 4151أهداف التنمية المستدامة 

كأجندة التنمية لألسرة في المنطقة  4151وثيقة منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 ."العربية

، وتحت 4151د ان "انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام بعد مرور أربعة أعوام تقريبا على اعتماد خطة واك

شعار مهم، له دالالته الكبيرة، وهو "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في المنطقة العربية"، وأود اإلشارة بإيجاز في 

ورية التي اتخذتها الجامعة العربية في هذا المضمار، ابتداء باعتماد القمة العربية السابعة هذا الصدد إلى بعض الخطوات المح

في الدول العربية،  4151قرارا بإنشاء آلية عربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  4106والعشرين بنواكشوط في عام 

المتخصصة لتقديم الدعم للدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية، تتضمن مهامها تعزيز التعاون مع األمم المتحدة ووكاالتها 

ومرورا بإنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي شهدت منذ نشأتها تفاعال إيجابيا من جانب الدول 

، ووصوال إلى تشكيل اللجنة الفرعية 4151ة العربية، توج باعتماد اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدام

الخاص بالقضاء على الجوع، وما  4151للقضاء على الجوع، لمتابعة تحقيق الهدف الثاني من أهداف أجندة التنمية المستدامة 

 ."يتكامل معه من أهداف وغايات تمهيدا إلطالق مبادرة للقضاء على الجوع بالمنطقة العربية

في هذا الخصوص إلى عدد من العناصر المحورية التي تشكل رؤية الجامعة تجاه الموضوعات  وقال: "تهمني اإلشارة

 :المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى هذا العام

رفة والمع أوال، نرى محورية إيالء المزيد من االهتمام لمعالجة مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية للعلوم

 ."والتكنولوجيا واالبتكار بين الدول المتقدمة والنامية، ذلك أن االبتكار هو العمود الفقري في النظام االقتصادي الدولي الجديد

ثانيا: ننظر إلى تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر، 

ما توفره من فرص عمل وباعتبارها بوابة الستيعاب أكبر عدد من األيدي العاملة بما ينقص من معدالت البطالة وذلك في ضوء 

ويساعد على مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية، وهو األمر الذي يستلزم تهيئة بيئة مالئمة لتطوير الصناعة على 

ل صياغة تشريعات أكثر فعالية في ما يتعلق باالندماج في حركة التجارة المستويات الوطنية في الدول النامية، سواء من خال

 .الدولية والتمويل الالزم لبناء قاعدة صناعية صلبة وبناء القدرات وتعزيز دور االستثمار األجنبي

الصدد  التأكيد في هذاثالثا: أهمية اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف. وأود 

على حق جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واللجوء إلى االستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق 

التنمية المستدامة، كما أؤكد أيضا أهمية التفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل عمليات التنمية بشكل عام، 

 .ني مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين األعباءوضرورة تب

رابعا: التأكيد على أهمية احترام حقوق االنسان المتفق عليها دوليا ومبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية 

 حة وغيرها، إضافةالمستدامة، وعلى رأسها الحق في التنمية، والحق في الغذاء والحق في مياه الشرب اآلمنة، والحق في الص

إلى مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، مع أهمية العمل في ذات الوقت على تحقيق االحترام الكامل 
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لمختلف القيم الدينية واألخالقية والمجتمعية للدول في إطار تنفيذ برامج التنمية بما يتسق مع قوانينها الوطنية وأولويات التنمية 

 يها"زف

ركيزة أساسية إلرساء بيئة آمنة ومستقرة  4151الدليمي: من جهته، أكد الوزير الدليمي "أن رؤية التنمية المستدامة لعام 

ومحفزة لمختلف القطاعات، وضمان لمشاركة الجميع في األنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وال سيما الشباب 

 منهم"ز

مواصلة السعي لبناء مستقبل أفضل لإلنسان ودوره الوجودي ووظائفه االجتماعية، وتمكينه المادي وغير وشدد على "أهمية 

المادي من تعليم وفرص عمل، وكسب الدخل والتخلص من الفقر والتهديد وانعدام األمن، وتعزيز المهارات والمعارف 

 ."جيع الفئات األضعف في تحقيق اندماج فاعل في المجتمعواألوضاع المعيشية والصحية، وتحسين بيئة األعمال التجارية، وتش

واشار الدليمي الى "أهمية اخضاع هذه األهداف لمراجعة مستمرة، يتم خاللها رصد واستعراض التقدم المحرز، وتعزيز 

 ."على الدوام 4151الشعور بأهمية أهداف التنمية المستدامة 
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  للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامةوزير التخطيط يصل بيروت 

 عراق نيوز

 4102أبريل  / نيسان 2
 

 وزير التخطيط يصل بيروت للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 .صباح الدليمي، اليوم اإلثنين، الى العاصمة اللبنانية بيروتبغداد: الفرات نيوز{ وصل وزير التخطيط نوري }

نيسان الجاري، والذي سيترأسه العراق متمثالً  00-2وسيشارك الدليمي في اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة للمدة من 

 .لدوليةبوزير التخطيط بحضور رفيع المستوى من الدول العربية، وممثلين عن المنظمات اإلقليمية وا

واكد الدليمي عقب لقائه وفداً رسميا من الحكومة اللبنانية وعدد من منظمي المؤتمر، أن "المنتدى يمثل محطة حوارية مهمة 

لتسليط الضوء على قضايا ذات أولوية على المستويين العربي والدولي، وتعزيز المشاركة الفاعلة للجهات المعنية في تحقيق 

 ."ومتابعة تنفيذها، واالطالع على التجارب الناجحة والتشاور وبحث العالقات المشتركة اهداف التنمية المستدامة

ولفت الى أن المنتدى يمثل ركيزة اساسية إلرساء بيئة متسقة، واالتفاق حول آليات عمل تشاركية وشاملة، تسهم في تحقيق 

ال ة والبيئية، واالستثمار األمثل للموارد واستمدامتها لألجينهضة توعوية تجاه التنمية المستدامة بجوانبها االجتماعية واالقتصادي

 .القادمة

هذا وسيعقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام تحت عنوان }تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في المنطقة 

 كوا{، وسيؤدي العراق خالل ترؤسه للمنتدىالعربية{ بتنظيم من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا }اإلس

دوراً هاماً في إيصال صوت المنطقة العربية الى المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي سيقام في نيويورك في تموز المقبل، من 

 خالل تقديم التقرير الصادر عن المنتدى في الجلسة الرئيسة المخصصة للتجارب اإلقليمية.انتهى
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  لدينا من الموارد الطبيعة والبشرية ما يمكننا من تسريع عجلة النمو والتنمية دشتي:

 عراق نيوز

 4102أبريل  / نيسان 2

 
نا "لدينا من الموارد الطبيعة والبشرية ما يمكنأنه  روال دشتيأكدت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا 

مليون شاب وشابة من دون االستثمار في تعليمهم وتوفير  011من تسريع عجلة النمو والتنمية. ولكن لن ننجح في تمكين 

 ."الخدمات الصحية لهم وخلق فرص عمل جيدة وتفعيل مشاركتهم في صنع القرار

عزيمتنا أقوى. وهي عزيمة تزداد قوة بأطفالنا وشبابنا ونسائنا وذوي اإلعاقة من أبنائنا وأكدت دشتي أن "تحدياتنا عديدة ولكن 

 ."وشيوخنا. عزيمة هي قوتنا اليوم ومستقبل مشرق ألبنائنا غًدا

ها في مشارك غدا في مقرّ  511الستقبال ما يزيد عن  (اإلسكوااالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) األمم المتحدةوتستعد لجنة 

جامعة شريكا من ضمنهم  43للتنمية المستدامة الذي ينظم هذا العام بالتعاون مع اكثر من  المنتدى العربيخالل أعمال  بيروت

 .مع التركيز على تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة الدول العربية

د من الجهود حرصا على إدماج جميع من هم ُمهَملون حتى اآلن، ومن خالل موضوعه هذا العام، يسعى المنتدى إلى بذل المزي

ولين وكبار المسؤ أحمد أبو الغيطوذلك بحضور نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد واألمين العام لجامعة الدول العربية 

 .اآلخرين
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  ريع عجلة النمو والتنميةدشتي: لدينا من الموارد الطبيعة والبشرية ما يمكننا من تس

 النشرة

 4102أبريل  / نيسان 2
 

أنه "لدينا من الموارد الطبيعة والبشرية ما يمكننا  روال دشتي أكدت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا

مليون شاب وشابة من دون االستثمار في تعليمهم وتوفير  011من تسريع عجلة النمو والتنمية. ولكن لن ننجح في تمكين 

 ."الخدمات الصحية لهم وخلق فرص عمل جيدة وتفعيل مشاركتهم في صنع القرار

"تحدياتنا عديدة ولكن عزيمتنا أقوى. وهي عزيمة تزداد قوة بأطفالنا وشبابنا ونسائنا وذوي اإلعاقة من أبنائنا وأكدت دشتي أن 

 ."وشيوخنا. عزيمة هي قوتنا اليوم ومستقبل مشرق ألبنائنا غًدا

مشارك غدا في مقّرها  511الستقبال ما يزيد عن  (اإلسكوا )االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا األمم المتحدة وتستعد لجنة

 شريكا من ضمنهم 43ذي ينظم هذا العام بالتعاون مع اكثر من للتنمية المستدامة ال المنتدى العربي خالل أعمال بيروت في

 .ناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقةمع التركيز على تمكين ال جامعة الدول العربية

ومن خالل موضوعه هذا العام، يسعى المنتدى إلى بذل المزيد من الجهود حرصا على إدماج جميع من هم ُمهَملون حتى اآلن، 

وكبار المسؤولين  أحمد أبو الغيط وذلك بحضور نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد واألمين العام لجامعة الدول العربية

 .اآلخرين
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https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7
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   تهميشاً  األكثر لتمكين ضروري المتحدة األمم منظومة في التغيير

 النهار

 4102أبريل  / نيسان 2

 

محور لقاء  4151شكلت قدرة األمم المتحدة على تلبية حاجات الدول األعضاء من أجل تحقيق برنامج عمل التنمية المستدامة 

شخصاً يمثلون  31في بيروت وافتتحته نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد وشارك فيه نحو  رفيع المستوى عقد

 .منظماتت االمم المتحدة

عقد االجتماع في إطار جلسة خاصة حول إصالح األمم المتحدة بهدف تحديد طرق التغيير في المنظومة اإلنمائية للمنظمة ,

 .ن أجل دعم البلدان العربية في تنفيذ برنامج عمل شامل للتنمية المستدامةالدولية، على المستوى االقليمي م

يتجاوز األهداف  4151وخاطبت محمد ممثلي وممثالت المنظمات االقليمية، قائلة: "إننا نخذل المحاجين الينا... برنامج عمل 

 ."ل أحدإذ إنه يهدف الى خدمة الناس في كل مكان ويهدف الى عدم إهما 4151ويتجاوز عام 

ومنذ تسلمه مهامه على رأس األمم المتحدة ،وضع األمين العام أنطونيو غوتيريش اقتراحات حول إصالحات شاملة متعلقة 

بإدارة المنظمة الدولية وبمنظومة التنمية وبهندسة السالم واألمن. وفي معرض كالمها عن دور األمم المتحدة في المنطقة 

ة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( رلى دشتي: "إنه من الضروري أن نعيد العربية، قالت األمينة التنفيذي

من خالل التركيز على الجهود المتراصة واألكثر فعالية على  4151تنشيط مقاربتنا لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 .دامةمستوى األبعد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية المست

آللية التنسيق االقليمي قبل أسابيع من تقديم التقرير الجديد لألمين العام لألمم المتحدة حول إصالح  43ويأتي االجتماع الـ

منظومة األمم المتحدة االنمائية الى المجلس االقتصادي واالجتماعي. ويتوقع أن يضع التتقرير رؤية األمين العام لتنفيذ 

 .العالمية واالقليمية والمحليةاإلصالح على المستويات 

 !"كيف تتمرن يومياً "بال وال غلطة

ويناقش االجتماع دعم منظمات األمم المتحدة ألولويات جامعة الدول العربية وفقاً إلعالن بيروت، وهو الوثيقة التي انبثقت عن 

م الذي أحرزته مجموعات العمل القائمة بين . كما يناقش التقد4102القمة العربية التنموية التي عقدت في عشرين كانون الثاني 

 .األمم المتحدة وجامعة الدول العربية

 

 

 

 

 

 

https://www.annahar.com/article/958510-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%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%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7
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  المنتدى العربي للتنمية المستدامة ينطلق بمشاركة عربية ودولية رفيعة

 بيئة أبوظبي

 4102أبريل  / نيسان 2

 
 المنطقة في والمساواة الشمول وضمان الناس لتمكين

 4102 أبريل/نيسان 2 بيروت، االسكوا،: ابوظبي بيئة شبكة

 2 الثالثاء يوم مشارك 511 عن يزيد ما الستقبال( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تستعدّ 

 43 من اكثر مع بالتعاون العام هذا ينظم الذي المستدامة للتنمية العربي المنتدى أعمال خالل بيروت في مقّرها في 4102 ابريل

 .المنطقة في والمساواة الشمول وضمان الناس تمكين على التركيز مع العربية الدول جامعة ضمنهم من شريًكا

 اآلن، حتى ُمهَملون هم من جميع إدماج على حرًصا الجهود من المزيد بذل إلى المنتدى يسعى العام، هذا موضوعه خالل ومن

 ؤولينالمس وكبار الغيط أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام واألمين محمد أمينة المتحدة لألمم العام األمين نائبة بحضور وذلك

 .اآلخرين

 التخطيط وزيرو دشتي روال لإلسكوا التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة من لكل   كلمات االفتتاحية الجلسة وتشهد

 .محّمد أمينة المتحدة لألمم العام األمين ونائبة الغيط أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام واألمين الدليمي نوري العراقي

 عجلة تسريع نم يمكننا ما والبشرية الطبيعة الموارد من لدينا: “دشتي روال الدكتورة لإلسكوا التنفيذية األمينة قالت وللمناسبة،

 لهم الصحية الخدمات وتوفير تعليمهم في االستثمار دون من وشابة شاب مليون 011 تمكين في ننجح لن ولكن. والتنمية النمو

 .”القرار صنع في مشاركتهم وتفعيل جيدة عمل فرص وخلق

 من عاقةاإل وذوي ونسائنا وشبابنا بأطفالنا قوة تزداد عزيمة وهي. أقوى عزيمتنا ولكن عديدة تحدياتنا: “قائلة دشتي وختمت

 .”غًدا ألبنائنا مشرق ومستقبل اليوم قوتنا هي عزيمة. وشيوخنا أبنائنا

 وقوفلل فرصة يوفر المستدامة للتنمية العربي المنتدى أن القري كريمة اإلسكوا في 4151 أجندة وحدة رئيسة أفادت جهتها، من

 منصة هوو للجميع الكريم العيش تضمن ومستدامة شاملة تنمية نحو الطريق تشوب التي والتحديات واإلخفاقات اإلنجازات عند

 .العربية المنطقة واقع تراعي مندمجة وسياسات جديدة مقاربات في للبحث

 عنو التخطيط عن كبار مسؤولون بينهم من الوزاري، المستوى على العربية الدول من المندوبين كبار المنتدى في ويشارك

 حدة من والتخفيف االجتماعية التنمية منها عدة مجاالتٍ  في العاملة الحكومية المؤسسات عن وممثلون 4151 عام خطة تنفيذ

 عن مثلونم يشارك كما. والتكنولوجيا واإلحصاء والبيانات الطبيعية والموارد والبيئة والتشغيل االقتصادية والتنمية الفقر

 لعاملةا المتحدة األمم وكاالت عن وممثلون وبرلمانيون المدني المجتمع وهيئات وشبكات والدولية اإلقليمية الحكومية المنظمات

 .العربية المنطقة في

 التقدم( 0: )التالية الرئيسية المحاور ضمن العمل وورش المتخصصة والجلسات العامة الجلسات من بسلسلة المنتدى ويتميّز

 الناس تمكين: للمنتدى الرئيسي المحور( 4) محددة؛ أهداف تنفيذ واستعراض واإلقليمي، العالمي الصعيدين على المحرز

 الوطنية االستعراضات فيها بما والعالمية، واإلقليمية الوطنية المسارات( 5) العربية؛ المنطقة في والمساواة الشمول وضمان

 يتوالكو وُعمان والعراق والجزائر تونس من كالً  أنّ  حيث العالمي، القمة مؤتمر إلى المنطقة ستحملها التي والرسائل الطوعية

 .العام هذا الطوعية الوطنية تقاريرها ستقدم وموريتانيا

 ما العزم من لدينا ولكن طويالً  زال ما الطريق إن وللقول االلتزام لتجديد محوري عام“ هو 4102 العام القري، كريمة وبحسب

 .”ممكنة ولكن طموحة أهداف نحو التقدم عجلة تسريع من يمكننا

 4151 عامل المستدامة التنمية خطة تنفيذ بمتابعة المعنية الرئيسية اإلقليمية اآللية هو المستدامة للتنمية العربي المنتدى

 لمنبثقةا الرسائل أهم يتضمن تقريًرا العربي المنتدى ويصدر. المسار هذا على العربية المنطقة في المحرز التقّدم واستعراض

 التنمية أولويات تحقيق باتجاه المحَرز التقدم ويبيّن ،4151 عام خطة بتنفيذ المتعلقة والتحديات الفرص حول اإلقليمي الحوار من

 شهر في يوركنيو في عقده المقرر المستدامة بالتنمية المعني المستوى الرفيع السياسي المنتدى إلى رسائله وترفع. المستدامة

 .الحالي العام من يوليو/تموز

http://www.abudhabienv.ae/news-47909.html
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 االقتصادي المجلس يرعاه الذي( 4102 يوليو/تموز) المستدامة بالتنمية المعني المستوى الرفيع السياسي المنتدى إلى وإضافة

 42 وَميي المتحدة، لألمم العامة الجمعية برعاية أيضاً، نيويورك في القادة قمة مؤتمر سيُعقد المتحدة، األمم مقرّ  في واالجتماعي

 .4102 سبتمبر/أيلول 43و
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  ببيروت 9112منظمة المرأة العربية تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 البلد

 4102أبريل  / نيسان 1

 

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة تنظمه والذي 4102 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى في العربية المرأة منظمة تشارك

 عاصمةبال وذلك ،"العربية المنطقة في والمساواة الشمول وضمان الناس تمكين: "بعنوان اإلسكوا، – آسيا لغربي واالجتماعية

 .4102 ابريل 00-2 من الفترة في بيروت اللبنانية

 

 ،4151 امع خطة تحقيق في واإلقليمي العالمي الصعيدين على المحرز التقدم تقييم بينها من المحاور من عدًدا المنتدى ويتناول

 .والعالمية واإلقليمية الوطنية والمسارات العربية، المنطقة في والمساواة الشمول وضمان الناس وتمكين

 

 بين والتعاون التنسيق سبل لمناقشة المستوى رفيع إقليمي سنوي ملتقى هو المستدامة للتنمية العربي المنتدى أن بالذكر جدير

 .4151 لعام المستدامة التنمية خطة واستعراض ومتابعة تنفيذ في المعنية الجهات مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elbalad.news/3775483
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  9112نيسان  11المفكرة ليوم األربعاء 

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 4102أبريل  / نيسان 1

 
[…] 

مناهج السياسات، لالعتراف بالتقاطعية وتعزيز الشمولية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة : عدم استثناء أحد" جلسة بعنوان 16,15

 .االسكوا -، في قاعة االجتماعات"هيئة األمم المتحدة للمرأة" ، بدعوة من"في التنمية المستدامة

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402234/10-2019
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The #AFSD2019 hashtag affiliated with the Arab Forum of Sustainable 

Development was trending in Lebanon on April 10 2019 on Twitter. 
 

April 10 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   63 | ص  ا
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  9101لـ الخطط وتنفيذ للتنمية دعمنا سبل المسؤولين مع ناقشت: محمد أمينة

 

 42لبنان 
 

 4102أبريل  / نيسان 2

 
االقتصادية  األمم المتحدة مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، في مقر لجنة أمينة محمد عقدت نائبة األمين العام لألمم المتحدة

وكيلة األمين العام لالسكوا روال دشتي، ختاما لزيارتها الرسمية لبيروت والتي االسكوا، في حضور  -واالجتماعية لغربي آسيا 

 .استمرت لمدة يومين

 

وأعربت محمد عن "سرورها لزيارة بيروت والترحيب اللبناني الحار بها"، وقالت: أتيت لمتابعة التطورات وكيفية التقدم لتنفيذ 

على المنطقة العربية". وأعلنت عن "عقدها  األمم المتحدة الجارية فيأجندة العشرين والثالثين ومتابعة أثر االصالحات 

، بل أيضاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس األمم المتحدة اجتماعات كثيرة ليس فقط مع مسؤولين في

  ."النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري

 

الجديدة ومناقشة سبل تنفيذ الخطة االقتصادية االجتماعية الطموحة التي وضعتها، وكذلك سبل  وقالت: "رحبنا بتركيبة الحكومة

لمسار التنمية وتنفيذ  األمم المتحدة فت: "من أهم المواضيع التي تحدثنا عنها هي سبل دعملهذه الخطة". وأضا األمم المتحدة دعم

. تحدثنا كذلك عن الالجئين السوريين، 4151ال شك أنكم تدركون ان الحوكمة تقع في قلب خطة  .لبنان في 4151خططها لعام 

 ."والجهات المانحة تجاه النازحين لبنان واعربنا عن تقديرنا لكرم

 

ثّم فتح باب الحوار فقالت رّداً على سؤال عن دور االسكوا الحاضن لكل البرامج التنموية مع الحكومة اللبنانية والدول العربية؟ 

ء اقتصادات شاملة للجميع. وهذا االطار "كما تعلمون لقد وضع إطار جديد للتنمية، وفي قلب هذا االطار تقع مسألة كيف ننشى

 ."هو نقلة نوعية من النموذج السابق الذي كان يقوم على دعامة اجتماعية في المقام األول

 

وأضافت: "لقد بات األمر اآلن أصعب وأكثر تعقيدا وذلك حول كيفية دمج كل أبعاد الجهود التي تبذلها البلدان ضمن إطار 

وتابعت: "عملنا ال يقتصر فقط على الناحية االقتصادية بل يركز أيضاً على مسألة البيانات، إذ أنها بالغة  ."األمم المتحدة عمل

ركب التنمية وحتى ال نهمل أحدا. ال يمكننا أن نعرف من ال يزال خلف ركب التنمية في غياب األهمية لئال نترك أحدا خلف 

 ."4151البيانات الالزمة، لذلك تساعد االسكوا البلدان على توفير البيانات لتحقيق طموحات 

 

جمع كل األطراف التي ورّداً على سؤال قالت: "لسنا نحن من نضع الخطط، بل البلدان هي التي تضع خططها. مهمتنا هي 

يمكن أن تساهم في تنفيذ الخطط. نحاول أن نضع على نفس الطاولة الحكومات والمستثمرين لتنفيذ الخطط التي تضعها 

الحكومات، على سبيل المثال، يسعدنا اآلن أنه بعد فترة طويلة جدا تمكنت الحكومة اللبنانية من وضع خطة للطاقة. وهنا يأتي 

 .ساعدة الحكومة اللبنانية على التوصل الى خريطة الطاقة المالئمة، الطاقة الخضراءدورنا نحن نسعى لم

 

وأضافت: "أما في ليبيا وعلى سبيل المثال ال يمكننا أن نبدأ الخطط في المراحل االنتقالية، إال أننا نحاول أن ننفذ إصالحاتنا على 

جلب االستثمارات وتنفيذ الخطط، ولغاية اآلن لم نتمكن لألسف  سبيل الخطط. وعندما يحل السالم عندئذ يمكننا أن نساهم في

 ."ولكن هذا ما سنعمل عليه

 

 وعن إعادة النظر في الهيكلية لمتخلف األولويات في ظل الفوضى المدمرة التي عمت بعض الدول؟

، لما رأيتني جالسة هنا اليوم. ، "عشرين" "ثالثين" في كل أنحاء العالم4111أجابت: "لو لم أكن أؤمن بأن تنفيذ خطة التنمية 

عملنا هو أن نسعى جاهدين لتعزيز األمل. ننظر الى الواقع بالرغم من كل تعقيداته وننظر الى التطلعات ونعمل مع شركائنا من 

 ."أجل تحقيقها

 

لمرحلة ية أن ننتظر اوأضافت: "قبل أن يحل السالم، علينا أن نهيىء بيئة مالئمة للتنمية. ولذلك علينا خالل الفترة االنتقال

نتحدث  ها يمكننا أن، عنداألمم المتحدةاالنتقالية من النزاع الى السيناريو الذي تشرك فيه النساء والمجتمع المدني والحكومات و

عن المستقبل. أي اسلوب ال تشرك فيه كل هذه األطراف لن يكون مستداما. إذا دورنا مجددا هو جمع جميع األطراف الى 

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/575358/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA
https://www.lebanon24.com/entity/2592789386/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2592789386/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   65 | ص  ا
 

 ."الطاولة

 

االنمائي، االسكوا  األمم المتحدة للمرأة، برنامج األمم المتحدة كثيرة في المنطقة منها هيئة األمم المتحدة وأشارت الى أّن "برامج

غير ان النزاعات كثيرة أيضا وهذه البرامج ضيقة النطاق، ولكن ما أن تلوح إشارات السالم نتأمل أكثر بتعزيز هذه  وغيرها،

هو كيف نقنع المستثمرين والجهات المانحة بمنحنا  األمم المتحدة البرامج والنهوض بها. وما ندرسه اآلن وما ندرسه دائما في

 ."الموارد الالزمة وكيف نتمكن من حشد الموارد المحلية لهذا الغرض

 

كنا وما زلنا نحاول دائما أن نشارك وأن ندعم ونقوم بأنشطة اقليمية. فاليونيسيف قامت بتدريب  األمم المتحدة وأضافت: "في

 ."إمرأة كوسيطات للسالم. هذا ما نقوم به. نحاول أن نشرك النساء في برامج الوساطة 511

 

  .عن معالجة قضية النازحين السوريين وإعادتهم الى بلدهم؟ورّداً على سؤال 

قالت: "أظنكم تريدون عودة الالجئين السوريين الى بيئة آمنة، يتمتعون فيها بكرامتهم، هذا مهم للغاية. هم بشر وهم جيران ال 

جميع ، البلد المضيف، وكذلك المانحين. اللبنان هنا أشدد على سخاء .األمم المتحدة نتمنى لهم إال كل خير. وهذا ما نعمل عليه في

تفرض الكثير من األعباء على الخدمات الصحية، التعليم، والمياه. نحن نتطلع الى  لبنان يعرف أن حالة النازحين السوريين في

 ."تطلع الى العودة الى بلده على أن ينعم بالكرامة والسالم فيهاحل لذلك. أعتقد أن أي مواطن سوري ليس في بلده، ي

 

  ."وختمت: "في وقت قريب سوف نتمكن من إيجاد حل، ال سيما أننا نتفاعل ونتعاون مع الحكومة السورية في هذا الصدد
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  قريباً  النازحين أزمة سنحل: المتحدة لألمم العام األمين نائب

 ليبانون ديبايت

 

 4102أبريل  / نيسان 2

 
عقدت نائب األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، في مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

وكيلة األمين العام لالسكوا روال دشتي، ختاما لزيارتها الرسمية لبيروت والتي االسكوا، في حضور  -واالجتماعية لغربي آسيا 

 .استمرت لمدة يومين

 

وأعلنت عن "عقدها اجتماعات كثيرة ليس فقط مع مسؤولين في األمم المتحدة، بل أيضا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال 

  ."عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري

 

في لبنان.  4151واضافت: "من أهم المواضيع التي تحدثنا عنها هي سبل دعم األمم المتحدة لمسار التنمية وتنفيذ خططها لعام 

. تحدثنا كذلك عن الالجئين السوريين، واعربنا عن تقديرنا لكرم لبنان 4151ال شك أنكم تدركون ان الحوكمة تقع في قلب خطة 

 ."زحينوالجهات المانحة تجاه النا

 

 

وتابعت: "عملنا ال يقتصر فقط على الناحية االقتصادية بل يركز أيضا على مسألة البيانات، إذ أنها بالغة األهمية لئال نترك أحدا 

خلف ركب التنمية وحتى ال نهمل أحدا. ال يمكننا أن نعرف من ال يزال خلف ركب التنمية في غياب البيانات الالزمة، لذلك 

 ."4151لبلدان على توفير البيانات لتحقيق طموحات تساعد االسكوا ا

 

قالت: "أظنكم تريدون عودة الالجئين السوريين الى بيئة آمنة، يتمتعون فيها بكرامتهم، هذا مهم للغاية. هم بشر وهم جيران ال 

 مضيف، وكذلك المانحين. الجميعنتمنى لهم إال كل خير. وهذا ما نعمل عليه في األمم المتحدة. هنا أشدد على سخاء لبنان، البلد ال

يعرف أن حالة النازحين السوريين في لبنان تفرض الكثير من األعباء على الخدمات الصحية، التعليم، والمياه. نحن نتطلع الى 

 ."حل لذلك. أعتقد أن أي مواطن سوري ليس في بلده، يتطلع الى العودة الى بلده على أن ينعم بالكرامة والسالم فيها

 

 ."ت: "في وقت قريب سوف نتمكن من إيجاد حل، ال سيما أننا نتفاعل ونتعاون مع الحكومة السورية في هذا الصددوختم
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  في لبنان 9101أمينة محمد: ناقشت سبل دعمنا لمسار التنمية وتنفيذ الخطط لعام 

 النشرة

 4102أبريل  / نيسان 2

 

االقتصادية واالجتماعية  األمم المتحدة أكدت نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد، خالل مؤتمر صحفي في مقر لجنة

 رئيس الجمهورية ، أنها عقدت اجتماعات كثيرة ليس فقط مع مسؤولين في األمم المتحدة، بل أيضا معاالسكوا - لغربي آسيا

 ة الحكومة، مشيرة إلى "أننا رحبنا بتركيب"سعد الحريري والحكومة نبيه بري مجلس النواب ورئيسي ميشال عون العماد

 ."ومناقشة سبل تنفيذ الخطة االقتصادية االجتماعية الطموحة التي وضعتها، وكذلك سبل دعم األمم المتحدة لهذه الخطة الجديدة

 في 4151دثنا عنها هي سبل دعم األمم المتحدة لمسار التنمية وتنفيذ خططها لعام وأوضحت أنه "من أهم المواضيع التي تح

، واعربنا عن تقديرنا الالجئين السوريين . تحدثنا كذلك عن4151ال شك أنكم تدركون ان الحوكمة تقع في قلب خطة  .لبنان

 ."لكرم لبنان والجهات المانحة تجاه النازحين

، لفتت إلى أنه "كما تعلمون لقد وضع الدول العربيةو الحكومة اللبنانية وعن دور االسكوا الحاضن لكل البرامج التنموية مع

إطار جديد للتنمية، وفي قلب هذا االطار تقع مسألة كيف ننشىء اقتصادات شاملة للجميع. وهذا االطار هو نقلة نوعية من 

"، مشيرة إلى أنه "بات األمر اآلن أصعب وأكثر تعقيدا النموذج السابق الذي كان يقوم على دعامة اجتماعية في المقام األول

 ."وذلك حول كيفية دمج كل أبعاد الجهود التي تبذلها البلدان ضمن إطار عمل األمم المتحدة

وشددت على "أننا عملنا ال يقتصر فقط على الناحية االقتصادية بل يركز أيضا على مسألة البيانات، إذ أنها بالغة األهمية لئال 

ك أحدا خلف ركب التنمية وحتى ال نهمل أحدا. ال يمكننا أن نعرف من ال يزال خلف ركب التنمية في غياب البيانات نتر

 ."4151الالزمة، لذلك تساعد االسكوا البلدان على توفير البيانات لتحقيق طموحات 

هي جمع كل األطراف التي يمكن أن ونوهت إلى "أننا لسنا نحن من نضع الخطط، بل البلدان هي التي تضع خططها. مهمتنا 

تساهم في تنفيذ الخطط. نحاول أن نضع على نفس الطاولة الحكومات والمستثمرين لتنفيذ الخطط التي تضعها الحكومات، على 

 سبيل المثال، يسعدنا اآلن أنه بعد فترة طويلة جدا تمكنت الحكومة اللبنانية من وضع خطة للطاقة. وهنا يأتي دورنا نحن نسعى

 ."لمساعدة الحكومة اللبنانية على التوصل الى خريطة الطاقة المالئمة، الطاقة الخضراء

ورأت محمد أنه "قبل أن يحل السالم، علينا أن نهيىء بيئة مالئمة للتنمية. ولذلك علينا خالل الفترة االنتقالية أن ننتظر المرحلة 

والحكومات واألمم المتحدة، عندها يمكننا أن نتحدث  المجتمع المدنيساء واالنتقالية من النزاع الى السيناريو الذي تشرك فيه الن

مستداما. إذا دورنا مجددا هو جمع جميع األطراف الى الطاولة"، عن المستقبل. أي اسلوب ال تشرك فيه كل هذه القوى لن يكون 

مشيرة الى أن "برامج األمم المتحدة كثيرة في المنطقة منها هيئة األمم المتحدة للمرأة، برنامج األمم المتحدة االنمائي، االسكوا 

ح إشارات السالم نتأمل أكثر بتعزيز هذه وغيرها، غير ان النزاعات كثيرة أيضا وهذه البرامج ضيقة النطاق، ولكن ما أن تلو

البرامج والنهوض بها. وما ندرسه اآلن وما ندرسه دائما في األمم المتحدة هو كيف نقنع المستثمرين والجهات المانحة بمنحنا 

 ."الموارد الالزمة وكيف نتمكن من حشد الموارد المحلية لهذا الغرض

قامت بتدريب  اليونيسيفا نحاول دائما أن نشارك وأن ندعم ونقوم بأنشطة اقليمية. فواعتبر أنه "في األمم المتحدة كنا وما زلن

 ."الوساطةإمرأة كوسيطات للسالم. هذا ما نقوم به. نحاول أن نشرك النساء في برامج  511

الالجئين  وإعادتهم الى بلدهم، أوضحت "أنني أظنكم تريدون عودة النازحين السوريين وردا على سؤال عن معالجة قضية

السوريين الى بيئة آمنة، يتمتعون فيها بكرامتهم، هذا مهم للغاية. هم بشر وهم جيران ال نتمنى لهم إال كل خير. وهذا ما نعمل 

عليه في األمم المتحدة. هنا أشدد على سخاء لبنان، البلد المضيف، وكذلك المانحين. الجميع يعرف أن حالة النازحين السوريين 
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https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D9%88%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D9%88%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%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
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%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
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/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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ض الكثير من األعباء على الخدمات الصحية، التعليم، والمياه. نحن نتطلع الى حل لذلك. أعتقد أن أي مواطن في لبنان تفر

سوري ليس في بلده، يتطلع الى العودة الى بلده على أن ينعم بالكرامة والسالم فيها"، مشيرة إلى أنه "في وقت قريب سوف 

 ."في هذا الصدد الحكومة السورية مع نتمكن من إيجاد حل، ال سيما أننا نتفاعل ونتعاون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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لمسار التنمية وتنفيذ الخطط لعام نائبة االمين العام لألمم المتحدة: ناقشت مع المسؤولين سبل دعمنا 

 في لبنان 9101

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 4102أبريل  / نيسان 2

 

 المتحدة األمم لجنة مقر في اليوم، ظهر بعد صحافيا مؤتمرا محمد أمينة المتحدة لألمم العام األمين نائبة عقدت - وطنية

 لرسميةا لزيارتها ختاما دشتي، روال لالسكوا العام األمين وكيلة حضور في االسكوا، - آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 .يومين لمدة استمرت والتي لبيروت

 

 لتنفيذ تقدمال وكيفية التطورات لمتابعة أتيت: وقالت ،"بها الحار اللبناني والترحيب بيروت لزيارة سرورها" عن محمد وأعربت

 ."العربية المنطقة على المتحدة األمم في الجارية االصالحات أثر ومتابعة والثالثين العشرين أجندة

 

 لميشا العماد الجمهورية رئيس مع أيضا بل المتحدة، األمم في مسؤولين مع فقط ليس كثيرة اجتماعات عقدها" عن وأعلنت

  ."الحريري سعد والحكومة بري نبيه النواب مجلس ورئيسي عون

 

 سبل كذلكو وضعتها، التي الطموحة االجتماعية االقتصادية الخطة تنفيذ سبل ومناقشة الجديدة الحكومة بتركيبة رحبنا: "وقالت

 ."الخطة لهذه المتحدة األمم دعم

 

. لبنان في 4151 لعام خططها وتنفيذ التنمية لمسار المتحدة األمم دعم سبل هي عنها تحدثنا التي المواضيع أهم من: "واضافت

 نانلب لكرم تقديرنا عن واعربنا السوريين، الالجئين عن كذلك تحدثنا. 4151 خطة قلب في تقع الحوكمة ان تدركون أنكم شك ال

 ."النازحين تجاه المانحة والجهات

 

 لعربية؟ا والدول اللبنانية الحكومة مع التنموية البرامج لكل الحاضن االسكوا دور عن سؤال على ردا فقالت الحوار باب فتح ثم

 الطارا وهذا. للجميع شاملة اقتصادات ننشىء كيف مسألة تقع االطار هذا قلب وفي للتنمية، جديد إطار وضع لقد تعلمون كما"

 ."األول المقام في اجتماعية دعامة على يقوم كان الذي السابق النموذج من نوعية نقلة هو

 

 عمل طارإ ضمن البلدان تبذلها التي الجهود أبعاد كل دمج كيفية حول وذلك تعقيدا وأكثر أصعب اآلن األمر بات لقد: "وأضافت

 ."المتحدة األمم

 

 أحدا نترك ئالل األهمية بالغة أنها إذ البيانات، مسألة على أيضا يركز بل االقتصادية الناحية على فقط يقتصر ال عملنا: "وتابعت

 لكلذ الالزمة، البيانات غياب في التنمية ركب خلف يزال ال من نعرف أن يمكننا ال. أحدا نهمل ال وحتى التنمية ركب خلف

 ."4151 طموحات لتحقيق البيانات توفير على البلدان االسكوا تساعد

 

 التي األطراف كل جمع هي مهمتنا. خططها تضع التي هي البلدان بل الخطط، نضع من نحن لسنا: "قالت سؤال على وردا

 ضعهات التي الخطط لتنفيذ والمستثمرين الحكومات الطاولة نفس على نضع أن نحاول. الخطط تنفيذ في تساهم أن يمكن

 يأتي هناو. للطاقة خطة وضع من اللبنانية الحكومة تمكنت جدا طويلة فترة بعد أنه اآلن يسعدنا المثال، سبيل على الحكومات،

 .الخضراء الطاقة المالئمة، الطاقة خريطة الى التوصل على اللبنانية الحكومة لمساعدة نسعى نحن دورنا

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402724/
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 على صالحاتناإ ننفذ أن نحاول أننا إال االنتقالية، المراحل في الخطط نبدأ أن يمكننا ال المثال سبيل وعلى ليبيا في أما: "اضافت

 ألسفل نتمكن لم اآلن ولغاية الخطط، وتنفيذ االستثمارات جلب في نساهم أن يمكننا عندئذ السالم يحل وعندما. الخطط سبيل

 ."عليه سنعمل ما هذا ولكن

 

 الدول؟ بعض عمت التي المدمرة الفوضى ظل في األولويات لمتخلف الهيكلية في النظر إعادة وعن

. اليوم هنا جالسة رأيتني لما العالم، أنحاء كل في" ثالثين" "عشرين" ،4111 التنمية خطة تنفيذ بأن أؤمن أكن لم لو: "أجابت

 من ائناشرك مع ونعمل التطلعات الى وننظر تعقيداته كل من بالرغم الواقع الى ننظر. األمل لتعزيز جاهدين نسعى أن هو عملنا

 ."تحقيقها أجل

 

 المرحلة رننتظ أن االنتقالية الفترة خالل علينا ولذلك. للتنمية مالئمة بيئة نهيىء أن علينا السالم، يحل أن قبل: "وأضافت

 نتحدث نأ يمكننا عندها المتحدة، واألمم والحكومات المدني والمجتمع النساء فيه تشرك الذي السيناريو الى النزاع من االنتقالية

 الى األطراف جميع جمع هو مجددا دورنا إذا. مستداما يكون لن األطراف هذه كل فيه تشرك ال اسلوب أي. المستقبل عن

 ."الطاولة

 

 كوااالس االنمائي، المتحدة األمم برنامج للمرأة، المتحدة األمم هيئة منها المنطقة في كثيرة المتحدة األمم برامج" أن الى وأشارت

 ذهه بتعزيز أكثر نتأمل السالم إشارات تلوح أن ما ولكن النطاق، ضيقة البرامج وهذه أيضا كثيرة النزاعات ان غير وغيرها،

 ابمنحن المانحة والجهات المستثمرين نقنع كيف هو المتحدة األمم في دائما ندرسه وما اآلن ندرسه وما. بها والنهوض البرامج

 ."الغرض لهذا المحلية الموارد حشد من نتمكن وكيف الالزمة الموارد

 

 تدريبب قامت فاليونيسيف. اقليمية بأنشطة ونقوم ندعم وأن نشارك أن دائما نحاول زلنا وما كنا المتحدة األمم في: "واضافت

 ."الوساطة برامج في النساء نشرك أن نحاول. به نقوم ما هذا. للسالم كوسيطات إمرأة 511

 

  .بلدهم؟ الى وإعادتهم السوريين النازحين قضية معالجة عن سؤال على وردا

 ال يرانج وهم بشر هم. للغاية مهم هذا بكرامتهم، فيها يتمتعون آمنة، بيئة الى السوريين الالجئين عودة تريدون أظنكم: "قالت

 الجميع .المانحين وكذلك المضيف، البلد لبنان، سخاء على أشدد هنا. المتحدة األمم في عليه نعمل ما وهذا. خير كل إال لهم نتمنى

 الى نتطلع ننح. والمياه التعليم، الصحية، الخدمات على األعباء من الكثير تفرض لبنان في السوريين النازحين حالة أن يعرف

 ."فيها والسالم بالكرامة ينعم أن على بلده الى العودة الى يتطلع بلده، في ليس سوري مواطن أي أن أعتقد. لذلك حل

 

  ."الصدد هذا في السورية الحكومة مع ونتعاون نتفاعل أننا سيما ال حل، إيجاد من نتمكن سوف قريب وقت في: "وختمت

 

 

 غ.ع/هدى زبيب============
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  نائبة األمين العام لألمم المتحدة تعلن قرب التوصل إلى حّل لقضية النازحين السوريين

 الشروق

 4102أبريل  / نيسان 2
 

لألمم المتحدة أمينة محمد خالل مؤتمر صحفي اليوم الثالثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت، أنه في وقت أعلنت نائبة األمين العام 

 .قريب سوف تتمكن األمم المتحدة من إيجاد حل لقضية النازحين السوريين

سكوا في اال -ربي آسيا وعقدت أمينة محمد مؤتمًرا صحفيًا بعد ظهر اليوم في مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغ

 .بيروت بحضور وكيلة األمين العام لألسكوا روال دشتي، ختاًما لزيارتها الرسمية لبيروت، التي استمرت لمدة يومين

ورًدا على سؤال عن معالجة قضية النازحين السوريين وإعادتهم الى بلدهم قالت نائبة األمين العام لألمم المتحدة "أظنكم تريدون 

جئين السوريين إلى بيئة آمنة، يتمتعون فيها بكرامتهم، هذا مهم للغاية. هم بشر وهم جيران ال نتمنى لهم إال كل خير. عودة الال

 ."وهذا ما نعمل عليه في األمم المتحدة

 ."وأضافت "في وقت قريب سوف نتمكن من إيجاد حل السيما أننا نتفاعل ونتعاون مع الحكومة السورية في هذا الصدد

أنها عقدت اجتماعات كثيرة ليس فقط مع مسؤولين في األمم المتحدة، بل أيضا مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وذكرت 

 .ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري

في  4151ام وأضافت "من أهم الموضوعات التي تحدثنا عنها هي سبل دعم األمم المتحدة لمسار التنمية وتنفيذ خططها لع

 ."4151لبنان. ال شك أنكم تدركون أن الحوكمة تقع في قلب خطة 

 ."وتابعت: " تحدثنا كذلك عن الالجئين السوريين وأعربنا عن تقديرنا لكرم لبنان والجهات المانحة تجاه النازحين

ن بعودة هؤالء إلى بالدهم عودةً آمنة ألف نازح، ويطالب لبنا 311ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حاليًا حوالي مليون و

 .وكريمة

 

 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09042019&id=b032e1c8-d94f-41a1-b76b-26c987602212
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 السوريين  النازحين عودة لتأمين لبنان مع العمل إلى تتطلع المتحدة األمم

 الشرق األوسط

 4102أبريل  / نيسان 2

 

 "الشرق األوسط"بيروت: 

م يتطلع إلى التنسيق الكامل مع األم"أكد الرئيس اللبناني ميشال عون لنائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد، أن لبنان 

المتحدة لمواجهة التحديات الراهنة، وال سيما في مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بالدهم، وكذلك في مجال دعم 

 ".الحات التي سيعتمدها في إطار عملية النهوض االقتصادي التي ترّكز على تفعيل قطاعات اإلنتاجالخطة االقتصادية واإلص

 

، منوهاً بما تقدمه األمم المتحدة «وجود مشاريع عدة يتم درسها حالياً لالنطالق في تنفيذها بعد إقرار الموازنة"وأشار عون إلى 

يلقي بثقله على الواقعين االقتصادي واالجتماعي في لبنان، »ين السوريين من تعاون في هذا المجال. ولفت إلى أن ملف النازح

في وقت ال يبدي فيه المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان االهتمام والرعاية يوم كانت الحرب 

 ."ديارهم مستقرة في سوريا، لكن الوضع األمني اختلف اليوم، وال بد من عودة النازحين إلى

 

بدورها، أكدت أمينة محمد دعم األمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تعزيز االستقرار فيه وتحقيق 

اإلصالحات التي يراها مناسبة. وأشارت إلى أن األمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين إلى 

اح الذي قدمه الرئيس عون إلى القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية التي انعقدت في بيروت بالدهم، كما تدعم االقتر

إلنشاء مصرف إلعادة اإلعمار والتنمية في الدول العربية، وال سيما تلك التي شهدت تطورات عسكرية في السنوات األخيرة، 

 ."االسكوا"الفتة إلى أن هذا الملف يمكن أن يوضع في عهدة منظمة 

 

وكان سبق االجتماع الموسع، لقاء بين عون والمنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان يان كيوبيش، الذي أطلع 

رئيس الجمهورية على المحادثات التي أجراها في نيويورك، والمشاورات التي رافقت صدور تقرير األمين العام لألمم المتحدة 

 .الذي عرض أمام مجلس األمن قبل أسبوعين 0110ر المتعلق بتنفيذ القرا

 

وفي ملف النزوح السوري، اجتمعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع وزير اإلعالم جمال الجراح يرافقه رؤساء اتحاد 

لصرف بلديات السهل في البقاع، حيث جرى عرض للمشاكل ومعاناة البلديات بسبب أمور عدة، أهمها مواضيع البناء وا

 .«هذه المشاكل تفاقمت نتيجة وجود عدد كبير من النازحين السوريين في قرى بلديات السهل»الصحي والنفايات، و

 

هناك عقبات مالية، ونحن بحثنا مع الوزيرة في كيفية التواصل مع المنظمات الدولية التي تساعد "وأوضح الجراح أن 

رؤساء بلدياتها هي مضيفة للنزوح السوري، وتنفق بلدياتها موازناتها على  المجتمعات المضيفة؛ إذ إن معظم القرى التي حضر

 ."تداعيات النزوح. وسيتابع هذا الملف في جلسات الحقة مع وزيرة الداخلية إليجاد حلول

 

 

 

 

https://aawsat.com/home/article/1671106/%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%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 الرئيس اللبناني يُنّسق مع األمم المتحدة لتأمين عودة النازحين السوريين

 اليوم اليمن

 4102أبريل  / نيسان 2
 

يتطلع إلى التنسيق الكامل مع األمم "لنائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد، أن لبنان  ميشال عون أكد الرئيس اللبناني

المتحدة لمواجهة التحديات الراهنة، وال سيما في مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بالدهم، وكذلك في مجال دعم 

 ".قتصادية واإلصالحات التي سيعتمدها في إطار عملية النهوض االقتصادي التي ترّكز على تفعيل قطاعات اإلنتاجالخطة اال

، منوهاً بما تقدمه األمم المتحدة «وجود مشاريع عدة يتم درسها حالياً لالنطالق في تنفيذها بعد إقرار الموازنة»وأشار عون إلى 

يلقي بثقله على الواقعين االقتصادي واالجتماعي في لبنان، "أن ملف النازحين السوريين من تعاون في هذا المجال. ولفت إلى 

في وقت ال يبدي فيه المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان االهتمام والرعاية يوم كانت الحرب 

 ."النازحين إلى ديارهم مستقرة في سوريا، لكن الوضع األمني اختلف اليوم، وال بد من عودة

بدورها، أكدت أمينة محمد،نائبة األمين العام لألمم المتحدة، دعم األمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تعزيز 

 االستقرار فيه وتحقيق اإلصالحات التي يراها مناسبة. وأشارت إلى أن األمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع لبنان لتأمين عودة

النازحين السوريين إلى بالدهم، كما تدعم االقتراح الذي قدمه الرئيس عون إلى القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية 

التي انعقدت في بيروت إلنشاء مصرف إلعادة اإلعمار والتنمية في الدول العربية، وال سيما تلك التي شهدت تطورات عسكرية 

 ."االسكوا" لملف يمكن أن يوضع في عهدة منظمةة إلى أن هذا افي السنوات األخيرة، الفت

وكان سبق االجتماع الموسع، لقاء بين عون والمنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان يان كيوبيش، الذي أطلع 

دة مين العام لألمم المتحرئيس الجمهورية على المحادثات التي أجراها في نيويورك، والمشاورات التي رافقت صدور تقرير األ

 .الذي عرض أمام مجلس األمن قبل أسبوعين 0110المتعلق بتنفيذ القرار 

مع وزير اإلعالم جمال الجراح يرافقه رؤساء اتحاد  ريا الحسن وفي ملف النزوح السوري، اجتمعت وزيرة الداخلية والبلديات

بلديات السهل في البقاع، حيث جرى عرض للمشاكل ومعاناة البلديات بسبب أمور عدة، أهمها مواضيع البناء والصرف 

 .«دد كبير من النازحين السوريين في قرى بلديات السهلهذه المشاكل تفاقمت نتيجة وجود ع»الصحي والنفايات، و

هناك عقبات مالية، ونحن بحثنا مع الوزيرة في كيفية التواصل مع المنظمات الدولية التي تساعد "وأوضح الجراح أن 

ناتها على وازالمجتمعات المضيفة؛ إذ إن معظم القرى التي حضر رؤساء بلدياتها هي مضيفة للنزوح السوري، وتنفق بلدياتها م

 ."تداعيات النزوح. وسيتابع هذا الملف في جلسات الحقة مع وزيرة الداخلية إليجاد حلول

 

 

 

 

 

 

https://www.alyementoday.com/314/091746-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%B3%D9%91%D9%82-%D9%85%D8%B9-%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%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.alyementoday.com/994/134901-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alyementoday.com/314/092321-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.alyementoday.com/314/092321-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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  الرئيس عون: لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل مع االمم المتحدة السيما في مسألة عودة النازحين

 التيار

 4102أبريل  / نيسان 2

 
ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائبة االمين العام لالمم المتحدة السيدة امينة محمد خالل استقباله لها قبل ظهر اليوم 

ازحين مسألة عودة النفي قصر بعبدا، ان لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل مع االمم المتحدة لمواجهة التحديات الراهنة والسيما 

السوريين من لبنان الى بالدهم، وكذلك في مجال دعم الخطة االقتصادية واالصالحات التي سوف يعتمدها في اطار عملية 

 .النهوض االقتصادي التي ترّكز على تفعيل قطاعات االنتاج

  

بعد اقرار الموازنة، منوها بما تقدمه االمم واشار الرئيس عون الى وجود مشاريع عدة يتم درسها حاليا لالنطالق في تنفيذها 

المتحدة من تعاون في هذا المجال، الفتا الى ان ملف النازحين السوريين يلقي بثقله على الواقعين االقتصادي واالجتماعي في 

انت لرعاية يوم كلبنان، في وقت ال يبدي فيه المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان االهتمام وا

 .الحرب مستقرة في سوريا، لكن الوضع االمني اختلف اليوم، وال بد من عودة النازحين الى ديارهم

  

بدورها اكدت السيدة امينة محمد على دعم االمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من اجل تعزيز االستقرار فيه وتحقيق 

رت الى ان االمم المتحدة تتطلع الى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين الى االصالحات التي يراها مناسبة. واشا

بالدهم كما تدعم االقتراح الذي قدمه الرئيس عون الى القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية التي انعقدت في بيروت 

يما تلك التي شهدت احداث عسكرية في السنوات االخيرة، الفتة النشاء مصرف العادة االعمار والتنمية في الدول العربية الس

  ."الى ان هذا الملف يمكن ان يوضع في عهدة منظمة "االسكوا

  

https://www.tayyar.org/News/Lebanon/276560/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86--%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
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وقد رافق السيدة امينة محمد، وفد ضم االمينة التنفيذية لمنظمة "االسكوا" الدكتورة رلى دشتي والمنسق الخاص لالمين العام 

العام   يد يان كيوبيش، واالمين العام المساعد للشؤون السياسية السيد ميرو سالف جينكاوالمنسقلالمم المتحدة في لبنان الس

  .السيد فيليبوالزاريني وعدد من المعاونين UNDP لبرنامج الـــ

ية روحضر االجتماع عن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهو

 .الدكتور أنطوان شقير وعدد من المستشارين

 

 المنسق الخاص لألمم المتحدة

وكان سبق االجتماع الموسع، لقاء بين الرئيس عون والمنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيش الذي أطلع رئيس 

دور تقرير األمين العام لألمم المتحدة المتعلق الجمهورية على المحادثات التي أجراها في نيويورك والمشاورات التي رافقت ص

 .الذي عرض أمام مجلس األمن قبل أسبوعين 0110بتنفيذ القرار 

  

 الوزيرة ندى البستاني

 .إلى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات عدة تناولت شؤوناً وزارية وثقافية وتربوية

ى البستاني وعرض معها الخطة التي وضعتها لتحسين قطاع وزارياً، استقبل الرئيس عون وزيرة الطاقة والمياه السيدة ند

الكهرباء في ضوء المداوالت التي تمت في اللجنة الوزارية الفرعية التي تشكلت لهذه الغاية وعقدت سلسلة اجتماعات برئاسة 

 .رئيس الحكومة

 المجلس اإلداري الجديد لجمعية متخرجي الجامعة األميركية

س اإلداري الجديد لجمعية متخرجي الجامعة األميركية برئاسة المهندس هشام جارودي الذي أطلع واستقبل الرئيس عون المجل

رئيس الجمهورية على تشكيل المجلس اإلداري الجديد للجمعية والذي فاز األعضاء فيه بالتزكية، عارضاً لبرنامج العمل الذي 

نشاطات تعود بالفائدة على دعم المجلس السيما وأن عمر سيعتمد لمساعدة الخريجين وتقديم المساعدات للطالب والقيام ب

 .الجمعية تجاوز المئة سنة

 

ورحب الرئيس عون بالوفد متمنياً ألعضائه التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة معتبراً أن كل عمل جماعي يهدف إلى مساعدة 

ن وعائالتهم. ووصف الرئيس عون مهمة جمعية اآلخرين هو عمل إنساني ينمي العالقات ويعزز الروابط األساسية بين الخريجي

متخرجي الجامعة األميركية بأنها مهمة نبيلة السيما لجهة مساعدة الخريجين في الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها 

 .البالد

  

تتحقق ية االصالحات التي سوأكد الرئيس عون العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه لبنان حالياً، الفتاً إلى اهم

 .وإلى استمرار عملية مكافحة الفساد، داعياً اللبنانيين إلى المساعدة في انجاحها

  

جورج عازار وامين الصندوق نور بيطار،   وضم الوفد، الى الرئيس جارودي االمينة العامة السيدة منى كنعان، نائب الرئيس

طليع، روال دويدي، نخلة هاشم، نادر جابر، عامر ابو طعام، مارك دمرجيان، واالعضاء: أكرم صعب، صالح الحركة، فريد 

 .فراس ابو دياب، عبد هللا درويش، كرم ضومط، درين نجم، مالك محمصاني

  

 الممثلة الفرنسية ايمانويل بييار

 Guyسي الراحل غي بييارابنة المؤلف والمغني الفرن Emmanuelle Beartوفي قصر بعبدا، الممثلة الفرنسية ايمانويل بييار

Beart وزوجها فريدريك شوديرFrederic Chauder  والسفير الدكتور خليل كرم، الذين اطلعوا الرئيس عون على الفيلم ،

الوثائقي الذي تعده عن والدها الراحل، الذي كان من الشخصيات الفرنسية التي دعمت الرئيس عون خالل ترؤسه الحكومة في 

حيث انشد اغنيته الشهيرة " لبنان  0222ر قصر بعبدا خالل الحصار الذي تعرض له القصر في ايار ، وهو زا0222العام 

وكان في حينه برفقة السفير دانيال روندو والكاتب جان دورميسون والنائب جان فرنسوا دونيو  "LibanLibre" "الحر

 .وزوجته السيدة فريديريك والنائب كلود مورياك

  

بمبادرة السيدة بييار في إعداد فيلم وثائقي عن حياة والدها الذي كان كثير التعلق بلبنان حيث عاش فيه  وقد نوه الرئيس عون

. 0222حتى عمر السابعة عشرة، وزاره مراراً لدعم مسيرة الحرية والسيادة واالستقالل التي كان اطلقها الرئيس عون في العام 

اَ مواقف غي بييار ودوره الفني والثقافي في تلك الفترة. يُذكر أن السيدة وأعرب رئيس الجمهورية عن عميق امتنانه مستذكر

 ."ايمانويل بييار هي سفيرة االرادة الطيبة لدى منظمة " اليونيسيف
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  عون: لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل مع األمم المتحدة إلعـادة النازحيـن

 المركزية
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنائبة االمين العام لالمم المتحدة السيدة امينة محمد خالل استقباله لها قبل  -المركزية

ة التحديات الراهنة وال سيما في مسألظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل مع االمم المتحدة لمواجهة 

عودة النازحين السوريين من لبنان الى بالدهم، وكذلك في مجال دعم الخطة االقتصادية واالصالحات التي سوف يعتمدها في 

اطار عملية النهوض االقتصادي التي ترّكز على تفعيل قطاعات االنتاج. واشار الى وجود مشاريع عدة يتم درسها حاليا 

طالق في تنفيذها بعد اقرار الموازنة، منوها بما تقدمه االمم المتحدة من تعاون في هذا المجال، الفتا الى ان ملف النازحين لالن

السوريين يلقي بثقله على الواقعين االقتصادي واالجتماعي في لبنان، في وقت ال يبدي فيه المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة 

بنان االهتمام والرعاية يوم كانت الحرب مستقرة في سوريا، لكن الوضع االمني اختلف اليوم، وال بد النازحين الذين قدم لهم ل

 من عودة النازحين الى ديارهم.

بدورها اكدت السيدة محمد دعم االمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من اجل تعزيز االستقرار فيه وتحقيق 

واشارت الى ان االمم المتحدة تتطلع الى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين الى االصالحات التي يراها مناسبة. 

بالدهم كما تدعم االقتراح الذي قدمه الرئيس عون الى القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية التي انعقدت في بيروت 

السيما تلك التي شهدت تطورات عسكرية في السنوات االخيرة، الفتة  النشاء مصرف العادة االعمار والتنمية في الدول العربية

 الى ان هذا الملف يمكن ان يوضع في عهدة منظمة "االسكوا".

رافق السيدة محمد، وفد ضم االمينة التنفيذية لمنظمة "االسكوا" رلى دشتي والمنسق الخاص لالمين العام لالمم المتحدة في لبنان 

فيليبو الزاريني  UNDPالعام لبرنامج الـ  والمنسق  العام المساعد للشؤون السياسية ميرو سالف جينكايان كيوبيش، واالمين 

 وعدداً من المعاونين.

وحضر االجتماع عن الجانب اللبناني وزير لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان 

 شقير وعدد من المستشارين.

سبق االجتماع الموسع، لقاء بين عون ويان كوبيش الذي أطلع رئيس الجمهورية على المحادثات التي أجراها في وكان 

الذي عرض أمام  0110نيويورك والمشاورات التي رافقت صدور تقرير األمين العام لألمم المتحدة المتعلق بتنفيذ القرار 

 مجلس األمن قبل أسبوعين.

 عدة تناولت شؤوناً وزارية وثقافية وتربوية.وكانت للرئيس عون لقاءات 

واستقبل وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني وعرض معها الخطة التي وضعتها لتحسين قطاع الكهرباء في ضوء 

 .المداوالت التي تمت في اللجنة الوزارية الفرعية التي تشكلت لهذه الغاية وعقدت سلسلة اجتماعات برئاسة رئيس الحكومة

واستقبل عون المجلس اإلداري الجديد لجمعية متخرجي الجامعة األميركية برئاسة المهندس هشام جارودي أطلع رئيس 

الجمهورية على تشكيل المجلس اإلداري الجديد للجمعية والذي فاز األعضاء فيه بالتزكية، عارضاً لبرنامج العمل الذي سيعتمد 

طالب والقيام بنشاطات تعود بالفائدة على دعم المجلس السيما وأن عمر الجمعية تجاوز لمساعدة الخريجين وتقديم المساعدات لل

المئة سنة. ورحب عون بالوفد متمنياً ألعضائه التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة معتبراً أن كل عمل جماعي يهدف إلى مساعدة 

لخريجين وعائالتهم. ووصف مهمة جمعية متخرجي اآلخرين هو عمل إنساني ينمي العالقات ويعزز الروابط األساسية بين ا

 الجامعة األميركية بأنها مهمة نبيلة السيما لجهة مساعدة الخريجين في الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد.

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/114465/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
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ى استمرار ستتحقق وإلوأكد العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه لبنان حالياً، الفتاً إلى اهمية االصالحات التي 

 عملية مكافحة الفساد، داعياً اللبنانيين إلى المساعدة في انجاحها.

وفي قصر بعبدا، الممثلة الفرنسية ايمانويل بييار ابنة المؤلف والمغني الفرنسي الراحل غي بييار وزوجها فريدريك شودير 

تعده عن والدها الراحل، الذي كان من الشخصيات الفرنسية  والسفير خليل كرم، اطلعوا الرئيس عون على الفيلم الوثائقي الذي

، وهو زار قصر بعبدا خالل الحصار الذي تعرض له القصر 0222التي دعمت الرئيس عون خالل ترؤسه الحكومة في العام 

سون جان دورميحيث انشد اغنيته الشهيرة " لبنان الحر" وكان في حينه برفقة السفير دانيال روندو والكاتب  0222في ايار 

والنائب جان فرنسوا دونيو وزوجته السيدة فريديريك والنائب كلود مورياك. ونوه و عون بمبادرة السيدة بييار في إعداد فيلم 

وثائقي عن حياة والدها الذي كان كثير التعلق بلبنان حيث عاش فيه حتى عمر السابعة عشرة، وزاره مراراً لدعم مسيرة الحرية 

. وأعرب رئيس الجمهورية عن عميق امتنانه مستذكراَ مواقف غي 0222ستقالل التي كان عون أطلقها في العام والسيادة واال

 يُذكر أن السيدة ايمانويل بييار هي سفيرة االرادة الطيبة لدى منظمة " اليونيسيف".  بييار ودوره الفني والثقافي في تلك الفترة.
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االمين العام لالمم المتحدة: لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل في عودة النازحين ودعم عون استقبل نائبة 

 النهوض االقتصادي

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 4102أبريل  / نيسان 2
 اليوم هرظ قبل لها استقباله خالل محمد أمينة المتحدة لالمم العام االمين نائبة عون ميشال العماد الجمهورية رئيس أبلغ - وطنية

 لنازحينا عودة مسألة والسيما الراهنة التحديات لمواجهة المتحدة االمم مع الكامل التنسيق الى يتطلع لبنان" أن بعبدا، قصر في

 عملية اطار في يعتمدها سوف التي واالصالحات االقتصادية الخطة دعم مجال في وكذلك بالدهم، الى لبنان من السوريين

 ."اإلنتاج قطاعات تفعيل على تركز التي االقتصادي النهوض

 

 مماال تقدمه بما منوها الموازنة، اقرار بعد تنفيذها في لالنطالق حاليا درسها يتم عدة مشاريع وجود الى عون الرئيس وأشار

 في جتماعيواال االقتصادي الواقعين على بثقله يلقي السوريين النازحين ملف" أن الى والفتا المجال، هذا في تعاون من المتحدة

 حربال كانت يوم والرعاية االهتمام لبنان لهم قدم الذين النازحين عودة لتسهيل حماسة الدولي المجتمع يبدي ال فيما لبنان،

 ."ديارهم الى النازحين عودة من بد وال اليوم، اختلف االمني الوضع لكن سوريا، في مستقرة

 

 وتحقيق فيه االستقرار تعزيز أجل من لبنان يتخذها التي الخطوات لكل المتحدة االمم دعم" محمد السيدة أكدت بدورها

 الى ينالسوري النازحين عودة لتأمين لبنان مع العمل الى تتطلع" المتحدة االمم أن الى مشيرة ،"مناسبة يراها التي االصالحات

 بيروت في عقدت التي واالجتماعية االقتصادية التنموية العربية القمة الى عون الرئيس قدمه الذي االقتراح تدعم كما بالدهم

". رةاالخي السنوات في عسكرية أحداثا شهدت التي تلك والسيما العربية، الدول في والتنمية االعمار العادة مصرف إلنشاء

 ."االسكوا" منظمة عهدة في يوضع أن يمكن الملف هذا" ان الى ولفتت

 

 الممل العام لالمين الخاص والمنسق دشتي رلى الدكتورة" االسكوا" لمنظمة التنفيذية االمينة ضم وفد محمد، السيدة ورافق

 لبرنامج لعاما والمنسق جينكا سالف ميرو السيد السياسية للشؤون المساعد العام واالمين كيوبيش، يان السيد لبنان في المتحدة

 .المعاونين من وعدد الزاريني فيليبو UNDPالــ

 

 هوريةالجم لرئاسة العام والمدير جريصاتي سليم الجمهورية رئاسة لشؤون الدولة وزير اللبناني الجانب عن االجتماع وحضر

 .المستشارين من وعدد شقير أنطوان الدكتور

 

 المتحدة لألمم الخاص المنسق

 يف أجراها التي المحادثات على الجمهورية رئيس أطلع الذي وكوبيش عون الرئيس بين لقاء الموسع، االجتماع سبق وكان

 أمام عرض الذي 0110 القرار بتنفيذ المتعلق المتحدة لألمم العام األمين تقرير صدور رافقت التي والمشاورات نيويورك

 .أسبوعين قبل األمن مجلس

 

 البستاني

 .وتربوية وثقافية وزارية شؤونا تناولت عدة لقاءات لعون كانت ذلك، إلى

 وءض في الكهرباء قطاع لتحسين وضعتها التي الخطة معها وعرض البستاني ندى والمياه الطاقة وزيرة استقبل وزاريا،

 .لحكومةا رئيس برئاسة اجتماعات سلسلة وعقدت الغاية، لهذه تشكلت التي الفرعية الوزارية اللجنة في تمت التي المداوالت

 

 األميركية لمتخرجي اإلداري المجلس

 لعأط الذي جارودي هشام المهندس برئاسة األميركية الجامعة متخرجي لجمعية الجديد اإلداري المجلس عون الرئيس واستقبل

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402376/
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 الذي ملالع لبرنامج عارضا بالتزكية، فيه األعضاء فاز والذي للجمعية الجديد اإلداري المجلس تشكيل على الجمهورية رئيس

 عمر أن والسيما المجلس، دعم على بالفائدة تعود بنشاطات والقيام للطالب المساعدات وتقديم الخريجين لمساعدة سيعتمد

 .سنة المئة تجاوز الجمعية

 

 ريناآلخ مساعدة إلى يهدف جماعي عمل كل" أن معتبرا الجديدة، مسؤولياتهم في التوفيق ألعضائه متمنيا بالوفد عون ورحب

 جمعية مهمة عون الرئيس ووصف". وعائالتهم الخريجين بين األساسية الروابط ويعزز العالقات ينمي إنساني عمل هو

 بها مرت التي الصعبة االقتصادية الظروف في الخريجين مساعدة لجهة والسيما نبيلة مهمة" بأنها األميركية الجامعة متخرجي

 ."البالد

 

 لتيا االصالحات أهمية إلى الفتا ،"حاليا لبنان تواجه التي للمشاكل المناسبة الحلول إيجاد على العمل" عون الرئيس وأكد

 .انجاحها في المساعدة إلى اللبنانيين وداعيا الفساد، مكافحة عملية واستمرار ستتحقق

: واالعضاء بيطار، نور الصندوق وامين عازار جورج الرئيس نائب كنعان، منى العامة االمينة جارودي، الى الوفد، وضم

 ابو فراس دمرجيان، مارك طعام، ابو عامر جابر، نادر هاشم، نخلة دويدي، روال طليع، فريد الحركة، صالح صعب، أكرم

 .محمصاني مالك نجم، درين ضومط، كرم درويش، هللا عبد دياب،

 

 بييار ايمانويل

 شودير، ريكفريد وزوجها بييار غي الراحل الفرنسي والمغني المؤلف ابنة بييار ايمانويل الفرنسية الممثلة بعبدا، قصر وفي

 ياتالشخص من كان الذي الراحل، والدها عن تعده الذي الوثائقي الفيلم على عون الرئيس أطلعوا الذين كرم، خليل والسفير

 له تعرض الذي الحصار خالل بعبدا قصر زار وهو ،0222 العام في الحكومة ترؤسه خالل عون الرئيس دعمت التي الفرنسية

 روندو دانيال السفير برفقة حينه في وكان "Liban Libre" "الحر لبنان" الشهيرة اغنيته انشد حيث 0222 ايار في القصر

 .مورياك كلود والنائب فريديريك وزوجته دونيو فرنسوا جان والنائب دورميسون جان والكاتب

 

 حتى فيه عاش حيث بلبنان التعلق كثير كان الذي والدها حياة عن وثائقي فيلم إعداد في بييار السيدة بمبادرة عون الرئيس ونوه

. 0222 العام في عون الرئيس اطلقها كان التي واالستقالل والسيادة الحرية مسيرة لدعم مرارا وزاره عشرة، السابعة عمر

 السيدة نأ يذكر. الفترة تلك في والثقافي الفني ودوره بييار غي مواقف مستذكرا امتنانه عميق عن الجمهورية رئيس وأعرب

  ."اليونيسيف" منظمة لدى الطيبة االرادة سفيرة هي بييار ايمانويل

 

 

 ح.ز ================
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  الرئيس عون: نتطلع الى التنسيق مع االمم المتحدة في مسألة عودة النازحين

 النشرة

 4102أبريل  / نيسان 2
قصر  امينة محمد خالل استقباله لها قبل ظهر اليوم في نائبة االمين العام لالمم المتحدة ميشال عون أبلغ رئيس الجمهورية العماد

 النازحين السوريين لمواجهة التحديات الراهنة والسيما مسألة عودة االمم المتحدة ، ان لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل معبعبدا

من لبنان الى بالدهم، وكذلك في مجال دعم الخطة االقتصادية واالصالحات التي سوف يعتمدها في اطار عملية النهوض 

 .االقتصادي التي ترّكز على تفعيل قطاعات االنتاج

، منوها بما تقدمه االمم الموازنة س عون الى وجود مشاريع عدة يتم درسها حاليا لالنطالق في تنفيذها بعد اقرارواشار الرئي

نازحين السوريين يلقي بثقله على الواقعين االقتصادي واالجتماعي في المتحدة من تعاون في هذا المجال، الفتا الى ان ملف ال

لنازحين الذين قدم لهم لبنان االهتمام والرعاية يوم كانت حماسة لتسهيل عودة ا المجتمع الدولي لبنان، في وقت ال يبدي فيه

 .، لكن الوضع االمني اختلف اليوم، وال بد من عودة النازحين الى ديارهمسوريا الحرب مستقرة في

على دعم االمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من اجل تعزيز االستقرار فيه وتحقيق  بدورها اكدت السيدة امينة محمد

االصالحات التي يراها مناسبة. واشارت الى ان االمم المتحدة تتطلع الى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين الى 

 بيروت التنموية االقتصادية واالجتماعية التي انعقدت في القمة العربية بالدهم كما تدعم االقتراح الذي قدمه الرئيس عون الى

السيما تلك التي شهدت احداث عسكرية في السنوات االخيرة، الفتة  الدول العربية النشاء مصرف العادة االعمار والتنمية في

 ."الى ان هذا الملف يمكن ان يوضع في عهدة منظمة "االسكوا

وقد رافق السيدة امينة محمد، وفد ضم االمينة التنفيذية لمنظمة "االسكوا" الدكتورة رلى دشتي والمنسق الخاص لالمين العام 

لعام يرو سالف جينكا والمنسق الالمم المتحدة في لبنان السيد يان كيوبيش، واالمين العام المساعد للشؤون السياسية السيد م

السيد فيليبو الزاريني وعدد من المعاونين. وحضر االجتماع عن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون  UNDP لبرنامج الـــ

 .رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وعدد من المستشارين

ع الموسع، لقاء بين الرئيس عون والمنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيش الذي أطلع رئيس وكان سبق االجتما

الجمهورية على المحادثات التي أجراها في نيويورك والمشاورات التي رافقت صدور تقرير األمين العام لألمم المتحدة المتعلق 

 .قبل أسبوعين الذي عرض أمام مجلس األمن 0110بتنفيذ القرار 

والتقى الرئيس عون وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني وعرض معها الخطة التي وضعتها لتحسين قطاع الكهرباء في 

ضوء المداوالت التي تمت في اللجنة الوزارية الفرعية التي تشكلت لهذه الغاية وعقدت سلسلة اجتماعات برئاسة رئيس 

س اإلداري الجديد لجمعية متخرجي الجامعة األميركية برئاسة المهندس هشام جارودي الذي أطلع الحكومة. كما استقبل المجل

رئيس الجمهورية على تشكيل المجلس اإلداري الجديد للجمعية والذي فاز األعضاء فيه بالتزكية، عارضاً لبرنامج العمل الذي 

نشاطات تعود بالفائدة على دعم المجلس السيما وأن عمر سيعتمد لمساعدة الخريجين وتقديم المساعدات للطالب والقيام ب

 .الجمعية تجاوز المئة سنة

ورحب الرئيس عون بالوفد متمنياً ألعضائه التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة معتبراً أن كل عمل جماعي يهدف إلى مساعدة 

وعائالتهم. ووصف الرئيس عون مهمة جمعية  اآلخرين هو عمل إنساني ينمي العالقات ويعزز الروابط األساسية بين الخريجين

متخرجي الجامعة األميركية بأنها مهمة نبيلة السيما لجهة مساعدة الخريجين في الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها 

ات التي االصالحالبالد. وأكد الرئيس عون العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه لبنان حالياً، الفتاً إلى اهمية 

 .ستتحقق وإلى استمرار عملية مكافحة الفساد، داعياً اللبنانيين إلى المساعدة في انجاحها

https://www.elnashra.com/news/show/1300869/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86:-%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D9%88%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D9%88%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%82%D8%B5%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%82%D8%B5%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%82%D8%B5%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%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%A7%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%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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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 ابنة المؤلف والمغني الفرنسي الراحل غي بييار Emmanuelle Beart وفي قصر بعبدا، الممثلة الفرنسية ايمانويل بييار

Guy Beart وزوجها فريدريك شودير Frederic Chauder ،  والسفير الدكتور خليل كرم، الذين اطلعوا الرئيس عون على

الفيلم الوثائقي الذي تعده عن والدها الراحل، الذي كان من الشخصيات الفرنسية التي دعمت الرئيس عون خالل ترؤسه 

غنيته الشهيرة حيث انشد ا 0222، وهو زار قصر بعبدا خالل الحصار الذي تعرض له القصر في ايار 0222الحكومة في العام 

وكان في حينه برفقة السفير دانيال روندو والكاتب جان دورميسون والنائب جان فرنسوا  "Liban Libre" "" لبنان الحر

 .دونيو وزوجته السيدة فريديريك والنائب كلود مورياك

فيه  كثير التعلق بلبنان حيث عاشوقد نوه الرئيس عون بمبادرة السيدة بييار في إعداد فيلم وثائقي عن حياة والدها الذي كان 

. 0222حتى عمر السابعة عشرة، وزاره مراراً لدعم مسيرة الحرية والسيادة واالستقالل التي كان اطلقها الرئيس عون في العام 

ة دوأعرب رئيس الجمهورية عن عميق امتنانه مستذكراَ مواقف غي بييار ودوره الفني والثقافي في تلك الفترة. يُذكر أن السي

 ."ايمانويل بييار هي سفيرة االرادة الطيبة لدى منظمة " اليونيسيف
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عون استقبل نائبة االمين العام لالمم المتحدة: لبنان يتطلع للتنسيق الكامل في عودة النازحين ودعم 

  النهوض االقتصادي

LBC 
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أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائبة االمين العام لالمم المتحدة أمينة محمد خالل استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر 

وريين النازحين السبعبدا، أن لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل مع االمم المتحدة لمواجهة التحديات الراهنة والسيما مسألة عودة 

من لبنان الى بالدهم، وكذلك في مجال دعم الخطة االقتصادية واالصالحات التي سوف يعتمدها في اطار عملية النهوض 

 .االقتصادي التي تركز على تفعيل قطاعات اإلنتاج

 

وازنة، منوها بما تقدمه االمم وأشار الرئيس عون الى وجود مشاريع عدة يتم درسها حاليا لالنطالق في تنفيذها بعد اقرار الم

المتحدة من تعاون في هذا المجال، والفتا الى أن ملف النازحين السوريين يلقي بثقله على الواقعين االقتصادي واالجتماعي في 

رب حلبنان، فيما ال يبدي المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان االهتمام والرعاية يوم كانت ال

 .مستقرة في سوريا، لكن الوضع االمني اختلف اليوم، وال بد من عودة النازحين الى ديارهم

 

بدورها أكدت محمد دعم االمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تعزيز االستقرار فيه وتحقيق االصالحات التي 

مل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين الى بالدهم كما تدعم يراها مناسبة، مشيرة الى أن االمم المتحدة تتطلع الى الع

االقتراح الذي قدمه الرئيس عون الى القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية التي عقدت في بيروت إلنشاء مصرف 

  ."هدة منظمة "االسكواالعادة االعمار والتنمية في الدول العربية. ولفتت الى ان "هذا الملف يمكن أن يوضع في ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/437482/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar
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  عون: التنسيق الكامل مع االمم المتحدة في عودة النازحين

IMLebanon 
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لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل مع “أمينة محمد أن أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائبة االمين العام لالمم المتحدة 

االمم المتحدة لمواجهة التحديات الراهنة والسيما مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان الى بالدهم، وكذلك في مجال دعم 

 عيل قطاعاتالخطة االقتصادية واالصالحات التي سوف يعتمدها في اطار عملية النهوض االقتصادي التي تركز على تف

 .”اإلنتاج

وأشار الرئيس عون الى وجود مشاريع عدة يتم درسها حاليا لالنطالق في تنفيذها بعد اقرار الموازنة، منوها بما تقدمه االمم 

ملف النازحين السوريين يلقي بثقله على الواقعين االقتصادي واالجتماعي في “المتحدة من تعاون في هذا المجال، والفتا الى أن 

ان، فيما ال يبدي المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان االهتمام والرعاية يوم كانت الحرب لبن

 .”مستقرة في سوريا، لكن الوضع االمني اختلف اليوم، وال بد من عودة النازحين الى ديارهم

لبنان من أجل تعزيز االستقرار فيه وتحقيق االصالحات دعم االمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها “بدورها أكدت محمد 

تتطلع الى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين الى بالدهم كما تدعم “، مشيرة الى أن االمم المتحدة ”التي يراها مناسبة

ل االعمار والتنمية في الدواالقتراح الذي قدمه عون الى القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية إلنشاء مصرف العادة 

 .”العربية، والسيما تلك التي شهدت أحداثا عسكرية في السنوات االخيرة

 .”االسكوا“هذا الملف يمكن أن يوضع في عهدة منظمة “ولفتت الى ان 

  

باء في ركمل استقبل الرئيس عون وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني وعرض معها الخطة التي وضعتها لتحسين قطاع الكه

ضوء المداوالت التي تمت في اللجنة الوزارية الفرعية التي تشكلت لهذه الغاية، وعقدت سلسلة اجتماعات برئاسة رئيس 

 .الحكومة
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Aoun meets UN Deputy Chief: Lebanon looks forward to full coordination 

with UN on current challenges  

MTV 

8 April 2019 

President Michel Aoun received at Baabda Palace Monday, Deputy Secretary-General of the 

United Nations, Amina Mohammed. 

President Aoun informed the UN official that Lebanon looks forward to full coordination with 

the United Nations to face current challenges, especially on the issue of the return of Syrian 

refugees to their country, as well as in support of Lebanon's economic plan and reforms that will 

be adopted in the framework of the process of economic advancement.  

Aoun pointed out the existence of several projects under discussion to be implemented after the 

adoption of the national budget, hailing the UN's cooperation in this regard. 

The head of state also highlighted the heavy impact of the Syrian displacement dossier on the 

socio-economic situation in Lebanon, whilst the international community shows no enthusiasm 

to facilitate their return to their homeland, as he said. 

Mohammed, in turn, stressed the United Nations support for all measures taken by Lebanon to 

promote stability and achieve the reforms it deems appropriate.  

She also noted that 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 noted that this dossier can be placed She pointed out that "this file can be placed in 

the custody of "ESCWA" Organization.  

On the other hand, Aoun met with UN Special Coordinator for Lebanon, Jan Kubis, with talks 

touching on the New York consultations about the UN report on the implementation of the 

Security Council's resolution 1701. 

The President also met with Minister of Energy and Water Resources, Nada Boustani, with 

whom he discussed an array of ministerial affairs and the Ministry's plan to ameliorate the 

electricity sector in Lebanon.  

Aoun then met with the new administrative board of AUB Alumni Association, headed by Eng. 

Hisham Jaroudi, who briefed him on the Association's future work program and activities. 

https://www.mtv.com.lb/en/news/local/915739/aoun_meets_un_deputy_chief_lebanon_looks_forward_to_full_coordination_with_un_on_current_challenges
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  خالل زيارته بيروت: أبو الغيط يجري لقاءات مكثفة مع الرئيس اللبناني والحريري وباسيل

  البوابة

 4102أبريل  / نيسان 01
 

الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، عددا من اللقاءات مع الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الجمهورية عقد أحمد أبو 

اللبنانية وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وذلك خالل الزيارة الحالية التي يقوم بها 

السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع إلى لبنان، للمشاركة في افتتاح الدورة 

(.لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا  

التأكيد وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم األمين العام، بأن أبو الغيط حرص لقاىه الرئيس اللبناني على 

خالل اللقاءات على األولوية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية لدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، خاصة بعد تشكيل 

الحكومة اللبنانية والذي مثل خطوة هامة نحو العمل من أجل تحقيق التقارب المنشود بين األطراف السياسية في الساحة اللبنانية، 

.ي طريق مخاطبة احتياجات وأولويات كافة أبناء الشعب اللبناني بمختلف أطيافهوأيًضا ف  

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اللبناني حرص من جانبه على تأكيد مساندته للدور الهام الذي تلعبه جامعة الدول العربية، 

خاصة خالل المرحلة الحرية التي تواجه فيها المنطقة  باعتبارها المنظمة العربية األم، في تعزيز العمل العمل العربي المشترك،

العربية العديد من التحديات والتهديدات. كما أكد الرئيس عون مساندته في هذا الصدد للجهود التي يبذلها األمين العام في إطار 

سياسية واالقتصادية السعي لتنشيط دور الجامعة في التعامل مع قضايا األولوية على المستوى العربي في المجاالت ال

.واالجتماعية  

وأشار عفيفي إلى أن اللقاء شهد أيًضا تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من أهم القضايا التي تحظى باألولوية خالل 

المرحلة على المستوى العربي وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية واألوضاع في كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى تناول 

ة العمل خالل المرحلة المقبلة على تفعيل القرارات الصادرة عن القمة العربية األخيرة التي عقدت في تونس، وكذا عن كيفي

.القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية الرابعة والتي عقدت في يناير الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت  

س وزراء لبنان، صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم وحول لقاء األمين العام للجامعة بسعد الحريري رئي

األمين العام، بأن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الوضع الداخلي في لبنان، حيث أكد أبو الغيط مساندته ومساندة الجامعة 

كامل االستقرار في لبنان، وتقريب  العربية لرئيس الوزراء اللبناني وللحكومة اللبنانية في الجهود التي تبذل من أجل تحقيق

وجهات النظر بين األطراف اللبنانية، والتعامل مع التحديات السياسية واالقتصادية الملموسة التي شهدتها لبنان على مدى 

افتها السنوات األخيرة، منوهًا أيًضا إلى الدور الهام الذي يلعبه لبنان في إطار منظومة العمل المشترك وهو ما تجسد في استض

الناجحة للقمة العربية التنموية واالقتصادية واالجتماعية الرابعة في بيروت في يناير الماضي، وهي القمة التي خرجت عنها 

حزمة من القرارات الهامة المرتبطة بالعمل على تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية ودفع عمليات 

.حتياجات اليومية للمواطن العربيالتنمية بها والتعامل مع اال  

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء اللبناني استعرض أهم المستجدات في الساحة الداخلية اللبنانية، خاصة فيما 

يتعلق بالجهود والخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل تحسين األوضاع االقتصادية في لبنان بما يمكن أن ينعكس باإليجاب 

.لى مستوى معيشة المواطنين ويساهم في رفع معدالت النموع  

وأضاف أن اللقاء شهد أيًضا استعراض أبعاد عدد من الملفات اإلقليمية الرئيسية التي تكتسب أهمية خاصة خالل المرحلة 

.الحالية وعلى رأسها األزمة في سوريا والتطورات األخيرة للقضية الفلسطينية  

جية اللبناني جبران باسيل، صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم األمين العام بأن اللقاء وحول لقائه بوزير الخار

شهد التطرق إلى مستجدات عدد من الملفات العربية الهامة وسبل تفعيل المقررات الصادرة بشأنها عن القمة العربية األخيرة 

https://www.albawabhnews.com/3555585
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لماضي، خاصة فيما يرتبط بتطورات القضية الفلسطينية واألزمة في التي عقدت بتونس في الحادي والثالثين من شهر مارس ا

.سوريا والقرار األمريكي األخير باالعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن العربي السوري المحتل  

مريكي وأوضح عفيفي أن األمين العام والوزير اللبناني أكدا في هذا الصدد محورية البيان الصادر عن القمة بشأن القرار األ

الخاص بالجوالن والذي تضمن موقفًا عربيًا قويًا وواضًحا في هذا الخصوص مدعوًما بإقرار عدة آليات هامة للتحرك من أجل 

تأكيد عدم قانونية القرار األمريكي ومخالفته للشرعية الدولية والعمل على حشد التأييد الدولي لتأكيد الحق السوري في أرضه 

.المحتلة بالجوالن  

اف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيًضا تناول التطورات األخيرة للقضية الفلسطينية في ضوء الضغوط المتصاعدة على وأض

القيادة الفلسطينية وعلى أبناء الشعب الفلسطيني من جانب سلطات االحتالل اإلسرائيلية ونتيجة للقرارات واإلجراءات األحادية 

ق إلى ما تشهده الساحة في ليبيا من مستجدات مع تصاعد العمليات العسكرية في غرب األمريكية األخيرة، كما شهد التطر

.البالد  
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  بخير األوضاع: وباسيل والحريري عون على يجول الغيط أبو

 ليبانون ديبايت

 4102أبريل  / نيسان 2

 

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، األمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو 

الغيط وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات المحلية والعربية والعمل العربي المشترك في ضوء قرارات قمة تونس والقمة 

 .التي انعقدت في بيروت التنموية االقتصادية االجتماعية

 

كما زار أبو الغيط رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا الحكومية يرافقه االمين العام المساعد السفير حسام زكي 

 .والسفير عبد الرحمن الصلح، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وتناول اللقاء المستجدات في المنطقة العربية

 

بو الغيط:"هدف زيارتي للبنان المشاركة في المنتدى العربي للتنمية الذي يعقد في االسكوا، وكان ال بد لي من بعد اللقاء قال ا

زيارة الرئيس الحريري للتعبير له عن تقديري، واالطمئنان الى صحته. وقد سألته عن الوضع في لبنان فطمأنني الى أن 

 ."االوضاع بخير

 

 

مغتربين جبران باسيل أبو الغيط، وكان عرض للقضايا العربية المشتركة، االزمة السورية، كذلك، استقبل وزير الخارجية وال

ملف النازحين السوريين وانعكاساته على لبنان وتفعيل أعمال مؤتمر القمة العربية في تونس وقبلها القمة االقتصادية التنموية 

  .في بيروت

 

، تحت شعار "تمكين الناس 4102ادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة من جهّة اخرى، تحّدث ابو الغيط خالل الدورة الس

بيروت، مشدداً على أن "الجامعة العربية تظل المؤسسة  -وضمان الشمولية والمساواة في المنطقة العربية" في مبنى االسكوا

 ."الحاضنة لمجمل النشاط العربي المرتبط بمختلف أوجه التنمية

 

سنوات، وال شك أن استئناف عقد  6التنموية في بيروت خالل شهر كانون الثاني الماضي بعد غياب دام  وقال: "انعقدت القمة

القمم التنموية في إطار منظومة العمل العربي المشترك ينطوي على داللة مهمة ال تخفي مفادها أن الحكومات العربية أدركت 

بة ومتداخلة وال يمكن مواجهتها سوى بحزمة سياسات تمزج بين أن التحديات التي تواجه العالم العربي، ذات طبيعة مرك

 ."االستخدام الفعال لألدوات االقتصادية والبرامج االجتماعية، جنبا إلى جنب مع اإلجراءات السياسية واألمنية

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanondebate.com/news/429938
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  أبو الغيط يزور الحريري لالطمئنان على صحته ..والوضع في لبنان

 شبكة سبق

 4102أبريل  / نيسان 2

 
صرح أحمد أبو الغيط ، األمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه حرص على زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، 

 .الحريري " أن األوضاع العامة في لبنان بخير لالطمئنان على صحته ، وإبداء التقدير له، "ناقال في ذات الوقت عن

جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به أبو الغيط اليوم / الثالثاء/ عقب زيارة قام بها برفقة السفير حسام زكي ، األمين العام 

م اليوم ، حيث ت -مقر مجلس الوزراء اللبناني  -المساعد ، رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية، إلى السراي الحكومي 

 .خاللها استعراض آخر المستجدات في المنطقة العربية

وكان الحريري قد أجرى في مارس الماضي جراحة "قسطرة " في أحد شرايين القلب مع تركيب دعامة داخل أحد المستشفيات 

 .( الفرنسية بباريس، وقضى فترة نقاهة سريعة قبل أن يعود إلى )بيروت

العام للجامعة العربية يشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة يشار إلى أن األمين 

 .(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" في العاصمة اللبنانية )بيروت

 مقاالت ممكن أن تعجبك

 

وال يعبر عن  ,(األسبوع) ضع في لبنان" مقتبس من موقعهذا المقال "أبو الغيط يزور الحريري لالطمئنان على صحته ..والو

 .األسبوع سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر األصلى وهو

 

 

https://sabq-sa.com/world/post-3559218
https://sabq-sa.com/url?href=http%253A%252F%252Fwww.%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A3%2525D8%2525B3%2525D8%2525A8%2525D9%252588%2525D8%2525B9.com%252FArticle%252F455234%252F%2525D8%2525A3%2525D8%2525A8%2525D9%252588-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525BA%2525D9%25258A%2525D8%2525B7-%2525D9%25258A%2525D8%2525B2%2525D9%252588%2525D8%2525B1-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AD%2525D8%2525B1%2525D9%25258A%2525D8%2525B1%2525D9%25258A-%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D8%2525B7%2525D9%252585%2525D8%2525A6%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586-%2525D8%2525B9%2525D9%252584%2525D9%252589-%2525D8%2525B5%2525D8%2525AD%2525D8%2525AA%2525D9%252587-%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252588%2525D8%2525B6%2525D8%2525B9-%2525D9%252581%2525D9%25258A-%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586
https://sabq-sa.com/url?href=http%253A%252F%252Fwww.%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A3%2525D8%2525B3%2525D8%2525A8%2525D9%252588%2525D8%2525B9.com%252FArticle%252F455234%252F%2525D8%2525A3%2525D8%2525A8%2525D9%252588-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525BA%2525D9%25258A%2525D8%2525B7-%2525D9%25258A%2525D8%2525B2%2525D9%252588%2525D8%2525B1-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AD%2525D8%2525B1%2525D9%25258A%2525D8%2525B1%2525D9%25258A-%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D8%2525B7%2525D9%252585%2525D8%2525A6%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586-%2525D8%2525B9%2525D9%252584%2525D9%252589-%2525D8%2525B5%2525D8%2525AD%2525D8%2525AA%2525D9%252587-%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252588%2525D8%2525B6%2525D8%2525B9-%2525D9%252581%2525D9%25258A-%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586
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  أبو الغيط يزور رئيس وزراء لبنان لالطمئنان على صحته

 البلد

 4102أبريل  / نيسان 2

 

صرح أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه حرص على زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، 

 لالطمئنان على صحته، وإبداء التقدير له، "ناقال في ذات الوقت عن الحريري" أن األوضاع العامة في لبنان بخير.

 

جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به أبو الغيط اليوم الثالثاء، عقب زيارة قام بها برفقة السفير حسام زكي، األمين العام 

اليوم، حيث تم  -مقر مجلس الوزراء اللبناني  -العربية، إلى السراي الحكومي المساعد، رئيس مكتب األمين العام للجامعة 

 خاللها استعراض آخر المستجدات في المنطقة العربية.

 

وكان "الحريري" أجرى في مارس الماضي جراحة "قسطرة" في أحد شرايين القلب مع تركيب دعامة داخل أحد المستشفيات 

هة سريعة قبل أن يعود إلى )بيروت(.الفرنسية بباريس، وقضى فترة نقا  

 

يشار إلى أن األمين العام للجامعة العربية يشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة 

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" في العاصمة اللبنانية )بيروت(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elbalad.news/3778453
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  يؤكد خالل لقائه بالرئيس اللبنانى دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانيةأبو الغيط 

 اليوم السابع

 4102أبريل  / نيسان 2
 

الزيارة التي قام بها اليوم الثالثاء، أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، إلى لبنان للمشاركة في افتتاح في إطار 

الدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

آسيا )االسكوا(، التقى األمين العام بالرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.واالجتماعية لغربي   

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم األمين العام، بأن أبو الغيط حرص على التأكيد في بداية اللقاء على 

مؤسساتها الدستورية، خاصة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية األولوية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية لدعم الدولة اللبنانية و

والذي مثل خطوة هامة نحو العمل من أجل تحقيق التقارب المنشود بين األطراف السياسية في الساحة اللبنانية، وأيضاً في 

  طريق مخاطبة احتياجات وأولويات كافة أبناء الشعب اللبناني بمختلف أطيافه.

أن الرئيس اللبناني حرص من جانبه على تأكيد مساندته للدور الهام الذي تلعبه جامعة الدول العربية،  وأوضح المتحدث الرسمي

باعتبارها المنظمة العربية األم، في تعزيز العمل العمل العربي المشترك، خاصة خالل المرحلة الحرية التي تواجه فيها المنطقة 

أكد الرئيس عون مساندته في هذا الصدد للجهود التي يبذلها األمين العام في إطار العربية العديد من التحديات والتهديدات. كما 

السعي لتنشيط دور الجامعة في التعامل مع قضايا األولوية على المستوى العربي في المجاالت السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية.

النظر حول تطورات عدد من أهم القضايا التي تحظى  من ناحية أخرى، أشار عفيفي إلى أن اللقاء شهد أيضاً تبادل وجهات

باألولوية خالل المرحلة على المستوى العربي وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية واألوضاع في كل من سوريا وليبيا، 

ة التي عقدت في إضافة إلى تناول كيفية العمل خالل المرحلة المقبلة على تفعيل القرارات الصادرة عن القمة العربية األخير

 تونس، وكذا عن القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية الرابعة والتي عقدت في يناير الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2019/4/9/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/4201544
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بالده  الى سيعود آجال ام وعاجال مؤقت النازح وجود:العربية التطـــورات والمسؤولين يعرض الغيط أبو

 ركزيةالم

 4102أبريل  / نيسان 2

 
ة في المنتدى العربي للتنمي المركزية ـ جال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الموجود في بيروت للمشاركة 

الذي يعقد في"االسكوا"، على كبار المسؤولين برفقة االمين العام المساعد السفير حسام زكي والسفير عبد الرحمن الصلح، 

السراي، فزار قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم وأجرى معه جولة أفق تناولت 

التطورات المحلية والعربية والعمل العربي المشترك في ضوء قرارات قمة تونس والقمة التنموية االقتصادية االجتماعية التي 

 .انعقدت في بيروت

أبو الغيط وفد ضم: األمين العام المساعد السفير حسام زكي، رئيس مركز الجامعة العربية للمجموعة ورافق األمين العام 

والدراسات القانونية السفير عبد الرحمن الصلح، والمتحدث الرسمي بإسم الجامعة السفير محمود عفيفي ونائب السفير الصلح 

 الدكتور يوسف السبعاوي

 .دون االدالء بأي تصريحوغادر ابو الغيط القصر الجمهوري 

كذلك زار ابو الغيط والوفد المرافق السراي، حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور الوزير السابق  :في السراي

 .غطاس خوري، وتم عرض آخر التطورات في المنطقة العربية

ن البد لي من زيارة الرئيس الحريري للتعبير له بعد اللقاء قال ابو الغيط: هدف زيارتي للبنان هو المشاركة في المنتدى، وكا

 عن تقديري، ولالطمئنان الى صحته. وسألته عن الوضع في لبنان فطمأنني الى ان االوضاع بخير

ومن السراي انتقل ابوالغيط الى قصر بسترس، حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ، وتم  :في قصر بسترس

 .لعربية المشتركةالبحث في القضايا ا

بعد اللقاء قال ابوالغيط: ال يمكن ان آتي الى بيروت من دون زيارة الوزير باسيل وهو صديق عزيز وكنا التقينا في تونس خالل 

بيا النه يعكس موقفا عر  القمة العربية، واليوم بحثنا في القرارات التي أقرتها القمة وهو راض تماما عن قرار القمة من الجوالن

 .حا لجهة عدم قانونية الموقف االميركي بكامله في ما يتعلق بالجوالن او القدسواض

كما بحثنا في بعض المسائل المتعلقة بالمنطقة والوضع السوري وما يمكن ان تقوم به الجامعة العربية في مساعدة سوريا على 

 .استعادة وضعها في الجامعة اال ان المسألة ال تزال غير ناضجة

ؤال اعتبر ابو الغيط ان وجود النازح هو مؤقت وعاجال ام آجال سيعود الى بلده عندما تكون مستعدة الستعادته وردا على س

 . والمشكلة انه اذا عاد الى ارض غير مناسبة للعيش وهو يتمتع خارج سوريا بخيرات كثيرة

 ينضج بعد حسب اتصاالتي مع الدول االعضاء وعن عدم استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية قال ابو الغيط: الموقف لم

. 

 .ورفض ابو الغيط التعليق على العقوبات االميركية على إيران معتبرا انها ال تتعلق بالجامعة العربية

 

 

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/114699/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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  أبو الغيط بعد لقائه عون والحريري وباسيل: المشكلة أن يعود النازح الى أرض غير مناسبة للعيش

 الحياة
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بحث األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع كبار المسؤولين اللبنانيين أمس التطورات العربية ال سيما في سورية 

التي انعقدت في بيروت في شباط )فبراير( الماضي كذلك وأزمة النازحين السوريين وتفعيل قرارات القمة العربية التنموية 

 .القمة العربية التي انعقدت في تونس

والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبو الغيط وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات المحلية والعربية والعمل 

االقتصادية االجتماعية . ورافق أبو الغيط األمين العام المساعد العربي المشترك في ضوء قرارات قمة تونس والقمة التنموية 

السفير حسام زكي، رئيس مركز الجامعة العربية للمجموعة والدراسات القانونية السفير عبد الرحمن الصلح، والمتحدث 

 .الرسمي بإسم الجامعة السفير محمود عفيفي ونائب السفير الصلح الدكتور يوسف السبعاوي

ى أبو الغيط رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حضور الوزير السابق غطاس خوري وتناول البحث آخر كما التق

 .المستجدات في المنطقة العربية

وفي اجتماعه مع وزير الخارجية جبران باسيل جرى بحث القضايا العربية المشتركة، األزمة السورية، ملف النازحين، تفعيل 

 .ة والقمة االقتصادية، وفق معلومات رسميةأعمال مؤتمر القمة العربي

وقال أبو الغيط إن البحث تناول القرارات التي أقرتها القمة في تونس، معتبرا أن قرارها من الجوالن "يعكس موقفا عربيا 

سائل مواضحا لجهة عدم قانونية الموقف االميركي بكامله في ما يتعلق بالجوالن أو القدس. أضاف: "كذلك بحثنا في بعض ال

المتعلقة بالمنطقة والوضع السوري وما يمكن أن تقوم به الجامعة العربية في مساعدة سورية على استعادة وضعها في الجامعة، 

 ."إال ان المسألة ال تزال غير ناضجة

الستعادته، وردا على سؤال، اعتبر ابو الغيط ان "وجود النازح موقت، وعاجال أم آجال سيعود الى بلده عندما تكون مستعدة 

 ."والمشكلة أن يعود الى أرض غير مناسبة للعيش، فيما هو يتمتع خارج سورية بخيرات كثيرة

وعن عدم استعادة سورية لمقعدها في الجامعة العربية، قال ابو الغيط: "الموقف لم ينضج بعد حسب اتصاالتي بالدول 

 ."االعضاء

 ."معتبرا أنها "ال تتعلق بالجامعة العربيةورفض التعليق على العقوبات االميركية على إيران، 

وشارك أبو الغيط في مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في بيروت، في الدورة السادسة 

 ."بية، تحت شعار "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في المنطقة العر4102للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

ورأى في كلمة له في افتتاح المنتدى أن "استئناف عقد القمم التنموية في إطار منظومة العمل العربي المشترك ينطوي على 

داللة مهمة مفادها أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التي تواجه العالم العربي، ذات طبيعة مركبة ومتداخلة وال يمكن 

ات تمزج بين االستخدام الفعال لألدوات االقتصادية والبرامج االجتماعية، جنبا إلى جنب مع مواجهتها سوى بحزمة سياس

 ."اإلجراءات السياسية واألمنية

ورأى ان "المنتدى العربي للتنمية المستدامة فرصة مهمة يجب اغتنامها للتفاعل بإيجابية مع القرارات المرتبطة بالعملية 

ربية، خصوصا قمة بيروت التنموية، التي تعاملت مع أهداف أجندة األمم المتحدة للتنمية التنموية الصادرة عن القمم الع

 .في العديد من أبعادها 4151المستدامة 

 – 4141أضاف أبو الغيط: "اعتمدت القمة على سبيل المثال اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد األبعاد 

ية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، ويهدف إلى إنقاص مؤشر كإطار يعزز الجهود العرب 4151

 ."4151بحلول عام  %31الفقر متعدد األبعاد بنسبة 

واستطرد: "وافقت القمة على مبادرة )المحفظة الوردية( كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ 

، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار، فضال عن 4151التنمية المستدامة أهداف 

http://www.alhayat.com/article/4626719/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
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كأجندة التنمية لألسرة في  4151اعتماد وثيقة منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 ."المنطقة العربية

 :الجامعة العربية أنها محورية لتحقيق التنمية المستدامة هي نقاط ترى 2وشدد على 

 

 .معالجة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار بين الدول المتقدمة والنامية -1

 

 .اهمة في القضاء على الفقرتطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمس -2

 

اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف مع حق كل الدول في تنويع مصادر  -3

 الطاقة الجديدة والمتجددة واللجوء إلى االستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة

 

ان ومبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحق في التنمية، احترام حقوق االنس -4

 .والغذاء ومياه الشرب اآلمنة، والصحة وغيرها
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 الحريري عرض األوضاع مع سفيرة سويسرا وأبو الغيط والمدير اإلقليمي لليونسيف

 الوكالة الوطنية لإلعالم
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 لغيطا ابو احمد العربية الدول لجامعة العام االمين اليوم ظهر السراي في الحريري سعد الوزراء مجلس رئيس استقبل - وطنية

 وتناول ،خوري غطاس السابق الوزير حضور في الصلح، الرحمن عبد والسفير زكي حسام السفير المساعد العام االمين يرافقه

 .العربية المنطقة في المستجدات اللقاء

 من لي بد ال كانو ،"االسكوا" في يعقد الذي للتنمية العربي المنتدى في المشاركة للبنان زيارتي هدف: "الغيط ابو قال اللقاء بعد

 أن لىا فطمأنني لبنان في الوضع عن سألته وقد. صحته الى واالطمئنان تقديري، عن له للتعبير الحريري الرئيس زيارة

 ."بخير االوضاع

 

 سويسرا سفيرة

 .الثنائية والعالقات االوضاع في معها وبحث كيرغوز، شماتز مونيكا سويسرا سفيرة الحريري واستقبل

 على لحكومة،ا رئاسة توليه بعد الحريري سعد الرئيس لدولة األولى الرسمية زيارتي انها": السويسرية السفيرة قالت اللقاء بعد

 سوريا مستقبل دعم" مؤتمر هامش على بروكسل في بالدي خارجية وزير مع للقائه الفرصة لي أتيحت قد أنه من الرغم

 كل علىو وتصميم، بجد تعمل التي الجديدة الحكومة تشكيل على الحريري الرئيس سويسرا تهنئ أن المهم من وكان". والمنطقة

 ةبالنسب أنه وأعتقد. األوائل العشرة المانحين من لكوننا للبنان دعمها أخرى مرة بالدي تؤكد أن المهم ومن. اآلن حتى أنجز ما

 ."مانح أكبر فنحن السكان، عدد إلى

 

 ينبغي ال. نابلدي بين المشتركة األمور جميع على الحريري للرئيس التأكيد للغاية المهم من وكان البلد بهذا نؤمن نحن: "أضافت

 ."البلد هذا أجل من شراكتنا على أخرى مرة والتأكيد وسويسرا، لبنان تجمع التي المشتركة القواسم ننسى أن لنا

 

 الالجئين أزمة في وساعدوا حضروا الذين األوائل من كنا أننا التأكيد إلعادة المناسبة هذه أغتنم أن أود أخرى مرة: "وختمت

 لبنان ولندعم قىلنب هنا ونحن. المضيفة اللبنانية للمجتمعات أيضا ولكن للسوريين فقط ليس الكثير، نفعل زلنا وما السوريين

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/402630/
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 ."أكثر

 

 لليونسيف االقليمي المدير

 فرصة لوزراءا رئيس مع االجتماع كان لقد: "اللقاء بعد قال الذي كيابيالرا غريت لليونسيف االقليمي المدير الحريري واستقبل

 ضيافتهم كرم لىوع اللبنانيين، األطفال في استثمارهم على اللبناني والشعب شخصيا الوزراء ورئيس اللبنانية بالحكومة لإلشادة

 ."ذلك على" اليونيسف" من كبيرة شكر وكلمة السوريين، األطفال من اآلالف لمئات

 

 سرئي أن نعرف أن أيضا الجيد ومن الكهرباء، بخطة المتعلق باألمس الكبير اإلنجاز على أيضا نثني أن المهم من: "أضاف

 ألطفالا حصول ضمان لجهة أيضا بل بالمدارس األطفال التحاق لناحية فقط ليس العليا، أولوياته إحدى التعليم يجعل الوزراء

 التنمية يحقق ألنه مالتعلي في االستثمار اال عليك ما دولة في التقدم تحقيق تريد كنت حال وفي ممكن، تعليم أفضل على اللبنانيين

 ."اللبنانيين األطفال حقوق تلبية أجل من اللبناني والشعب الحكومة مساعدة هدفنا" اليونيسف" في ونحن. والنمو

 

 المتحدة االمم وفد

 ذيةالتنفي األمينة ضم وفد رأس على محمد امينة المتحدة لالمم العام االمين نائبة الحريري استقبل والنصف، االولى وفي

 للشؤون المساعد العام واألمين كوبيش يان لبنان في المتحدة لالمم العام لالمين الخاص والمنسق دشتي روال" لالسكوا"

 بهية لنائبةا حضور في الزاريني فيليب لبنان في اإلنمائي المتحدة االمم لبرنامج العام والمنسق جينكا سالف ميرو السياسية

 وضوعم في سيما وال المتحدة واالمم لبنان بين القائم للتنسيق عرض االجتماع خالل وجرى المستشارين، من وعدد الحريري

 ."المجال هذا في المتحدة االمم تقدمه وما تنفيذها المنوي المشاريع الى إضافة السوريين النازحين

 

  .البحث مواضيع خاللها استكملت االممي الوفد شرف على غداء مأدبة الحريري أقام ذلك، بعد

 

 

 ح.ز ==================
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  تنسيق عربي لمواجهة تداعيات ندرة المياه وتدهور األراضي الزراعية وتغير المناخ

Green area 
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جامعة الدول  عن االجتماع المشترك األول لوزراء الزراعة ووزراء المياه العرب الذي عقد في مقرّ   صدر يوم أمس

الذي أّكد على الجانب الملّح لمواجهة تحّدي ندرة المياه من أجل تحقيق التنمية ” إعالن القاهرة“في العاصمة المصرية  العربية

الحكومات العربية والشركاء إلى تفعيل آليات التنسيق اإلقليمية وتعزيز تكامل السياسات عبر قطاعي الزراعة المستدامة ودعا 

 والمياه.

ودعا المجتمعون كذلك إلى زيادة االستثمارات في إدارة المياه الزراعية واالستفادة من االبتكارات وإدارة البيانات وتحليلها 

ضمان إدماج فعلي لألمن المائي واألمن الغذائي العربي في دة التنسيق بين الشركاء ووتبادل الخبرات. وشددوا على زيا

 استراتيجيات التنمية المستدامة.

واالجتماع الوزاري المشترك هو األول من نوعه نظّمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

في ختام المؤتمر االقليمي الثاني أليام  األغذية والزراعة في األمم المتحدة )الفاو( نظمةوم واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 نيسان/أبريل. 5آذار/مارس إلى  50الذي عقد من  األراضي والمياه

د على دوفي كلمته االفتتاحية، عّدد المدير العام للفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا آثار ندرة المياه على المجتمعات العربية وش

 .الحاجة الملحة لوضع أطر شراكات مالئمة وممارسات مبتكرة تواجه تأثيرات تغير المناخ على المياه والزراعة

وأشارت مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في اإلسكوا رلى مجدالني إلى التحديات الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية التي 

المنطقة تشهد تفاقًما في ندرة المياه نتيجة لتغير المناخ؛ والظواهر “لمنطقة العربية وقالت إّن تواجه األمن الغذائي والمائي في ا

المناخية المتطرفة؛ وتقلّص األراضي الصالحة للزراعة؛ وتسارع وتيرة النمو السكاني؛ وعدم استدامة أنماط اإلنتاج 

 ”.فّشي االضطرابات االجتماعية والسياسيةواالستهالك من جّراء أنماط العيش المتغيرة؛ وتدهور البيئة؛ وت

، 4101الذي صدر عام ” : تعزيز األمن الغذائي4151آفاق المنطقة العربية “وبحسب تقرير لإلسكوا والفاو حمل عنوان 

بالمئة من الناتج المحلي  1بالمئة من مجمل موارد المنطقة المائية العذبة ويسهم فقط بنسبة  21يستهلك القطاع الزراعي نحو 

اإلجمالي. وعلى الرغم من تدني كفاءة استخدام المياه في الزراعة، لهذا القطاع أهمية متفق عليها في تحقيق األمن الغذائي 

  بالمئة من السكان تقريبًا يعتمدون على الزراعة في معيشتهم. 21واستقرار المجتمعات المحلية، حيث أّن 

تحقيق توازن بين األمن الغذائي واألمن المائي وتقليص فجوة المياه وتحسين كفاءة اإلنتاج الزراعي هي “وأضافت مجدالني أّن 

أهداف تحول دونها صعوبات كثيرة ولكن يمكن تذليلها عن طريق تعزيز األطر المؤسسية واستخدام أحدث المفاهيم واألدوات 

صد فرص جديدة ومبتكرة لالستثمار وتهيئة البنى المؤسسية في اإلدارة واعتماد التكنولوجيات المالئمة والخضراء ور

  ”.والتشريعية المواتية لجلبها وتوطينها

من جهته، شّدد األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية كمال حسن علي على الحاجة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعي 

ايًدا على الدول العربية وأكد على ضرورة تبني إطار شمولي وتقاسم المياه والزراعة حيث أّن ندرة المياه تصبح عبئًا متز

 .المسؤوليات في إيجاد الحلول

وتخلل االجتماع الوزاري كذلك كلمات افتتاحية لوزير الزراعة والبيئة في األردن إبراهيم صبحي الشحاحدة ووزير النفط 

مة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم آدم الدخيري الذي والكهرباء والمياه في الكويت خالد علي فاضل ومدير عام المنظ

وقع مذكرة تفاهم مع نظيره من الفاو على تعزيز التعاون في مجاالت األمن الغذائي وخصوًصا في المناطق المتأُثرة بالنزاعات 

 ومجاالت عديدة أخرى.

نظّمته الفاو واإلسكوا وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية أيام األراضي والمياه الذي  واالجتماع الوزاري تتويج لمؤتمر

مسؤول وخبير مختص لمناقشة اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية للتخفيف  511للتنمية الزراعية في القاهرة بمشاركة أكثر من 

ية على حقوق اإلنسان تراعي من آثار تغير المناخ وضمان حصول الجميع على المياه و الطاقة والغذاء ضمن مقاربة مبن

 العوامل االجتماعية االقتصادية وخصوصية كّل بلد، ومناقشة الترابط بين األمن المائي واألمن الغذائي والطاقة.
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، الذي نظمته «أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا»نيسان )أبريل( مؤتمر  2آذار )مارس( و 05إنعقد بين 

مشكلة خبير وبعثة حكومية ناقشوا  511منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( في القاهرة. شارك في المؤتمر أكثر من 

، والبحث في سبل تعزيز تبادل المعرفة 4105ندرة المياه في المنطقة والتقدم الذي أُحرز منذ االجتماع األول الذي انعقد عام 

 .والخبرة بين البلدان والشركاء مع أخذ التحديات الجديدة وفرص التنمية المستدامة في االعتبار

قاش عن حلقة ن« إسكوا»األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا وفي سياق الجلسات التي تختتم اليوم، عقدت لجنة 

سبل مراقبة تغير المناخ في المنطقة العربية وتقويمه، وأطلقت المبادرة اإلقليمية لتقويم آثار تغير المناخ على الموارد المائية 

 .«ريكار»وقابلية التأثيرات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية 

االطالع على مجموعة بيانات وتوقعات لالختصاصيين وصانعي القرار والجمهور وفق حاجاتهم، بما يدعم « ريكار»وتتيح 

 .البحوث والمراقبة والتقويم آلثار تغير المناخ في قطاعات متفاوتة
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