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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (2019 يناير/كانون الثاني 28)

 

 

 في المنطقة العربية 2030المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

 

لبنان  | ستار ليبانون) برلمانيون عرب في اإلسكوا لتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة •

 (وسوريا

 (سيدات وأعمال) برلمانيون عرب في اإلسكوا لتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة •

 في المنطقة العربية بمشاركة 2030منتدى دولي ببيروت يبحث خطة التنمية المستدامة لعام  •

 (سيوس بره) المغرب

 (الشبيبة|  الرؤية|  ُعمان) ببيروت 2030الشورى يشارك في المنتدى البرلماني لخطة التنمية  •

|  الشرق بوابة) مجلس الشورى يشارك في المنتدى البرلماني لخطة التنمية المستدامة في بيروت •

 (الراية|  سيلول

 2030الكعبي يؤكد ضرورة تعزيز دور البرلمانات العربية في خطة التنمية المستدامة لعام  •

 (راديو نوى | أخبار العراق|  موازين نيوز)

في المنطقة  2030الكعبي يشارك في اعمـــال المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام  •

 (الغد برس| |  موقع البرلمان العراقي) العربية ببيروت

 تفرقاتم

• ‘Dubai Policy Review’ Launches (urdupoint) 
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رأى البرلمانيون العرب الذين التقوا في اليومين الماضيين في بيروت في مقّر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 

حول التنمية المستدامة على مستوى  أنّه يجب رفع الوعي منتدى اإلقليمي للبرلمانيينال في إطار ( اإلسكوا) لغربي آسيا

 .البرلمانات ومؤسساتها وتعزيز قدرات البرلمانيين ومساعديهم في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ت وجهات مختصة بالمراقبة اوشدّدوا على التشبيك والتعاون مع أصحاب الشأن من منظمات مجتمع مدني ومكاتب إحصاء

وعلى تفعيل الخطوات المؤسساتية التي يجب أن تتخذها البرلمانات العربية كتفعيل دورها المستقل في صياغة خطط  وغيرهم

 .التنمية المستدامة والتقارير الوطنية الطوعية

في  منها مناقشة دور البرلمانات وحصيلة هذا المنتدى جاءت بعد نقاشات متعددة قام بها البرلمانيون المشاركون الهدف

ومتابعتها واستعراضها وتعزيز المعرفة وبناء قدرات ممثلي المجالس التشريعية  2030خطة التنمية المستدامة لعام  تنفيذ

هود التنمية المستدامة. كما شهدت النقاشات عروًضا غنية ومشاركات مختلفة من البلدان العربية لضمان انخراطهم الفعلي في ج

 .المشاركة لالستفادة من التجارب الناجحة وعروض لبعض االقتراحات العملية

وبالتعاون مع االتحاد  البنك اإلسالمي للتنمية ومجموعة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنتدى من تنظيم اإلسكوا بالشراكة مع

. ويُعَدّ المنتدى 2030البرلماني الدولي. وهو منصة سنوية وفرصة للوقوف عند تجارب وإنجازات البرلمانات في إطار أجندة 

المنتدى العربي للتنمية  قليمية التي تصب في المنتديات اإلقليمية والدولية إذ ترفع رسائله الىأحد االجتماعات اإل

 .المنتدى السياسي الرفيع المستوىو المستدامة

المشاركة “وكانت الجلسة االفتتاحية انطلقت يوم أمس بكلمة لألمين التنفيذي لإلسكوا بالوكالة منير تابت الذي أشار إلى أّن 

قاش ولالّطالع على تجارب برلمانات من المنطقة العربية ومن دول أخرى ومبادراتها في والمساواة والشمول تشّكل مدخالً للن

 .”صنع قوانين وتشريعات تراعي حقوق االنسان وتهدف إلى تحقيق العيش الكريم للجميع

ات النيابية فعّالة ودعا مدير المركز اإلقليمي في عّمان لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالد عبد الشافي إلى أن تكون المؤسس

 .2030ومنفتحة تؤدي وظائفها التشريعية والرقابية والتمثيلية على أكمل وجه من أجل تفعيل خطة 

بدوره، دعا المبعوث الخاص ألهداف التنمية المستدامة في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية رامي أحمد أن تكون البرلمانات 

عرب وآالمهم في ما يتعلق بقضايا التنمية وحثّها على التفكير االستراتيجي والعمل على العربية فعّالة تعكس آمال المواطنين ال

 .رصد اإلنجاز ومحاسبة التنفيذ

وكانت اإلسكوا بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية قد نظمت الندوة اإلقليمية 

. أما الهدف 2017الثاني/نوفمبر  في المنطقة العربية في بيروت في تشرين 2030امة لعام للبرلمانيين حول خطة التنمية المستد

المنطقة العربية على دورهم الهام في تنفيذ خطة التنمية  من تلك الندوة األولى من نوعها في المنطقة، فكان توعية البرلمانيين في

لصعيدين الوطني واإلقليمي. وقد أتاحت للمشاركين فرصة لتبادل على ا فضالً عن متابعتها واستعراضها 2030المستدامة لعام 

المعرفة والخبرات بشأن دور البرلمانات في الدفع بقضايا التنمية المستدامة. وخلُصت إلى مجموعة من الرسائل الرئيسية وإلى 

ومتابعتها  2030ة المستدامة لعام مسّودة خطة العمل المقترحة حول تعزيز دور البرلمانات والبرلمانيين في تنفيذ خطة التنمي

 .(تقرير الندوة واستعراضها )الصفحة الخامسة من

  

http://starlebanon.net/?p=4063
http://lebanonsyrianews.com/?p=3549
http://lebanonsyrianews.com/?p=3549
https://www.unescwa.org/ar/
https://www.unescwa.org/ar/
https://bit.ly/2CEls7f
https://bit.ly/2CEls7f
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.html
https://www.isdb.org/ar
https://www.isdb.org/ar
https://www.isdb.org/ar
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/regional-coordination-mechanism/working-groups/2030-agenda-sustainable-development
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/regional-coordination-mechanism/working-groups/2030-agenda-sustainable-development
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/regional-coordination-mechanism/working-groups/2030-agenda-sustainable-development
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/regional-coordination-mechanism/working-groups/2030-agenda-sustainable-development
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/monitoring-and-progress-hlpf/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/monitoring-and-progress-hlpf/
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/seminar-parliaments-agenda-2030-final-report-ar_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/seminar-parliaments-agenda-2030-final-report-ar_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/seminar-parliaments-agenda-2030-final-report-ar_0.pdf


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   3 | ص  ا
 

 حقيق التنمية المستدامةبرلمانيون عرب في اإلسكوا لتعزيز دورهم في ت

  سيدات وأعمال

 2019 كانون الثاني/يناير 26
 

إلى اتباع نهجٍ تحويلي من أجل التصدي لتحديات التنمية وللدفع نحو التغيير تحقيقا لعالم  2030دعو خطة التنمية المستدامة لعام ت

التزاما فعاال من جانب مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة،  2030م إهمال أحد. وتتطلب خطة عام شمولي والحرص على عد

من ضمنها البرلمانيون، بدفع التنمية المستدامة نحو األمام، فضالً عن رصد التقدم المحرز ومتابعته على الصعيد الوطني. 

رقابية، فضالً عن إقرار الميزانية ومراقبتها ومساءلة السلطة فالمهام التي يمارسها البرلمانيون، من تمثيلية، وتشريعية، و

التنفيذية حولها، كلها تمنحهم القدرة وتضع على عاتقهم مسؤولية ضمان المساءلة، والشمولية، والشفافية، فيما تسعى البلدان 

 .لتحقيق التنمية المستدامة للجميع

وعمليات المتابعة والتقييم في المنطقة العربية،  2030تنفيذ خطة عام  ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز دور البرلمانيين في

 .فيما تركز المناقشات حول ربط العمل البرلماني بأسس العمل التنموي

، ”اإلسكوا“ويندرج المنتدى البرلماني السنوي ضمن شراكة بين لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 تحدة اإلنمائي والبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع االتحاد البرلماني الدولي.وبرنامج األمم الم

رأى البرلمانيون العرب الذين التقوا في اليومين الماضيين في بيروت في مقّر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 

حول التنمية المستدامة على مستوى  رفع الوعي لغربي آسيا )االسكوا( في إطار المنتدى اإلقليمي للبرلمانيين أنّه يجب

 .البرلمانات ومؤسساتها وتعزيز قدرات البرلمانيين ومساعديهم في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وشدّدوا على التشبيك والتعاون مع أصحاب الشأن من منظمات مجتمع مدني ومكاتب إحصاءات وجهات مختصة بالمراقبة 

ى تفعيل الخطوات المؤسساتية التي يجب أن تتخذها البرلمانات العربية كتفعيل دورها المستقل في صياغة خطط وعل  وغيرهم

 .التنمية المستدامة والتقارير الوطنية الطوعية

ذ في تنفي وحصيلة هذا المنتدى جاءت بعد نقاشات متعددة قام بها البرلمانيون المشاركون الهدف منها مناقشة دور البرلمانات

ومتابعتها واستعراضها وتعزيز المعرفة وبناء قدرات ممثلي المجالس التشريعية العربية لضمان 2030خطة التنمية المستدامة 

انخراطهم الفعلي في جهود التنمية المستدامة. كما شهدت النقاشات عروًضا غنية ومشاركات مختلفة من البلدان المشاركة 

 .ض لبعض االقتراحات العمليةلالستفادة من التجارب الناجحة وعرو

والمنتدى من تنظيم اإلسكوا بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة االنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وبالتعاون مع االتحاد 

دى . ويُعَدّ المنت2030البرلماني الدولي. وهو منصة سنوية وفرصة للوقوف عند تجارب وإنجازات البرلمانات في إطار أجندة 

أحد االجتماعات اإلقليمية التي تصب في المنتديات اإلقليمية والدولية إذ ترفع رسائله الى المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 .والمنتدى السياسي الرفيع المستوى

المشاركة “أّن وكانت الجلسة االفتتاحية انطلقت يوم أمس بكلمة لألمين التنفيذي لإلسكوا بالوكالة منير تابت الذي أشار إلى 

والمساواة والشمول تشّكل مدخالً للنقاش ولالّطالع على تجارب برلمانات من المنطقة العربية ومن دول أخرى ومبادراتها في 

 .”صنع قوانين وتشريعات تراعي حقوق االنسان وتهدف إلى تحقيق العيش الكريم للجميع

تحدة اإلنمائي خالد عبد الشافي إلى أن تكون المؤسسات النيابية فعّالة ودعا مدير المركز اإلقليمي في عّمان لبرنامج األمم الم

 .2030ومنفتحة تؤدي وظائفها التشريعية والرقابية والتمثيلية على أكمل وجه من أجل تفعيل خطة 

البرلمانات بدوره، دعا المبعوث الخاص ألهداف التنمية المستدامة في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية رامي أحمد أن تكون 

العربية فعّالة تعكس آمال المواطنين العرب وآالمهم في ما يتعلق بقضايا التنمية وحثّها على التفكير االستراتيجي والعمل على 

 .رصد اإلنجاز ومحاسبة التنفيذ
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دوة اإلقليمية وكانت اإلسكوا بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية قد نظمت الن

. أما الهدف 2017الثاني/نوفمبر  في المنطقة العربية في بيروت في تشرين 2030للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام 

المنطقة العربية على دورهم الهام في تنفيذ خطة التنمية  من تلك الندوة األولى من نوعها في المنطقة، فكان توعية البرلمانيين في

على الصعيدين الوطني واإلقليمي. وقد أتاحت للمشاركين فرصة لتبادل  فضالً عن متابعتها واستعراضها 2030امة لعام المستد

المعرفة والخبرات بشأن دور البرلمانات في الدفع بقضايا التنمية المستدامة. وخلُصت إلى مجموعة من الرسائل الرئيسية وإلى 

ومتابعتها  2030دور البرلمانات والبرلمانيين في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  مسّودة خطة العمل المقترحة حول تعزيز

 .واستعراضها )الصفحة الخامسة(
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في المنطقة العربية، بمشاركة  2030بدأت، اليوم الخميس ببيروت، أشغال المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

 .بلدان عربية وأجنبية من بينها المغرب

جتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( على مدى يومين، دور ويناقش المنتدى، الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة اال

ومتابعتها واستعراضها، وتعزيز المعرفة وبناء قدرات ممثلي المجالس  2030البرلمانات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 .التشريعية العربية لضمان انخراطهم الفعلي في جهود التنمية المستدامة

، كما يشكل أحد 2030نتدى البرلماني منصة سنوية للوقوف عند تجارب وإنجازات البرلمانات في إطار أجندة ويعتبر هذا الم

اللقاءات اإلقليمية التي تصب في المنتديات اإلقليمية والدولية إذ ترفع توصياته إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة المقرر 

 .عقده في أبريل المقبل ببيروت

ابت األمين التنفيذي بالنيابة )لإلسكوا( في كلمة بالمناسبة، إن المنتدى يأتي للتأكيد على الدور األساسي للبرلمان في وقال منير ت

، من أجل 2030التنمية، وتعميق النقاش حول العالقة الوطيدة بين عمل المجالس التشريعية وخطة التنمية المستدامة لعام 

ام بمبدأ الشراكة إلى تفعيل الشراكات على مختلف المستويات، على اعتبار أن البرلمان المساهمة في تطوير الخطاب من االلتز

 .يمثل إحدى المؤسسات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

لذي وأضاف أن المنتدى يشكل ركنا مهما من اللقاءات اإلقليمية التي تصب بشكل مباشر في المنتدى العربي للتنمية المستدامة ا 

، حيث ستشكل المشاركة والمساواة والشمول مدخال ”تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة“سينظم هذه السنة تحت عنوان 

للنقاش واالطالع على تجارب ومبادرات برلمانات من المنطقة العربية ومن دول أخرى في صنع قوانين وتشريعات تراعي 

 .م للجميعحقوق االنسان وتهدف إلى تحقيق العيش الكري

وشدد ثابت على أن خطة التنمية المستدامة ليست عبئا جديدا على عاتق الدول، بل مقاربة مبتكرة لمفهوم التنمية أساسها حقوق  

اإلنسان، وهدفها وأحد شروط نجاحها العمل الجماعي والشراكات، مشيرا إلى أنه لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 

 .ار العالمي الطموح الذي التزمت كل بلدان العالم على العمل بمبادئه وتحقيق أهدافه، أتى هذا اإلط2030

و ” بعد ثالثة سنوات على انطالق مسارها 2030خطة عام ” في جلسات حوارية مواضيع تتمحور حول  ويناقش المشاركون

” و ” لناس وضمان الشمول والمساواةتمكين ا“و ”  2030دور البرلمان ومهامه من منظور خطة التنمية المستدامة لعام “

 .”الميزانيات الوطنية كأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية

ويمثل المغرب، في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية واالتحاد 

 .ب، أمينة ماء العينين وعبد الرحيم عثمونالبرلماني الدولي، عضوا مجلس النوا

 

  

https://www.housepresse.ma/archives/50284
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 ببيروت 2030الشورى يشارك في المنتدى البرلماني لخطة التنمية 

 الشبيبة|  الرؤية|  ُعمان

 2019 كانون الثاني/يناير 23
 

 – اطلّع على تجارب دولية في وضع الميزانيات العامة

في المنطقة العربية بالجمهورية اللبنانية  2030شارك مجلس الشورى في أعمال المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة 

المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )بيروت( بتنظيم من لجنة األمم 

ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع االتحاد البرلماني الدولي، وتطرق المنتدى إلى الموقف التنفيذي ألهداف التنمية 

د مرور قرابة األربع سنوات من انطالقة التوافق األممي على ، كما تم استعراض أهم المؤشرات الرئيسية بع2030المستدامة 

 .خطة تلك األهداف

 

، واالطالع على التجارب والممارسات  2030كما تناولت جلسات المنتدى دور البرلمانات من منظور خطة التنمية المستدامة 

يذ تلك الخطة بأهدافها ومقاصدها ومؤشراتها الدولية في مجال وضع الميزانيات العامة واستخدامها كأداة فاعلة لمتابعة تنف

  .الفرعية

 

وتركزت مداوالت المنتدى على آليات تعزيز التعاون بين البرلمانات ومختلف األطراف ذات العالقة بتحقيق خطة التنمية 

وساط األكاديمية المستدامة، ومنها: األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووحدات الرقابة والمحاسبة واأل

ووسائل اإلعالم وذلك للوصول إلى وضع سياسات تساهم في تمكين المجتمع وتعزيز المساواة وزيادة المشاركة الفاعلة وهي 

إلى تحقيقها وفق المدد الزمنية والبرامج والمقاصد والمؤشرات الموضوعة  2030موضوعات تسعى أهداف التنمية المستدامة 

 .لمتابعتها وقياسها

 

جانبهم، تطرق المشاركون إلى بعض المسارات والخطوات المستقبلية األساسية واآلفاق التطويرية للمواءمة بين الخطط  من

. وعليه فقد كلف المنتدى المنظمين ببلورة مخرجات المنتدى ومقترحاته 2030الوطنية للدول وأهداف التنمية المستدامة 

ل الفترة القادمة؛ تمهيدًا لعرضها على المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام وتوصياته والتنسيق مع البرلمانات بشأنها خال

  .والمتوقع عقده في أبريل القادم 2019

 

الجدير بالذكر، أنه شارك في أعمال المنتدى البرلماني كل من سعادة الدكتور سالم بن ناصر الكحالي، وسعادة زايد بن خلفان 

المعشري، ومسلم بن سعيد مسن، مدير دائرة شؤون اللجنة االقتصادية والمالية باألمانة العامة العبري، وسعادة أحمد بن سعود 

 .لمجلس الشورى

 

 

  

http://www.omandaily.om/666795/
https://alroya.om/post/231201/الشورى-يشارك-في-المنتدى-البرلماني-حول-التنمية-المستدامة-2030-ببيروت
https://alroya.om/post/231201/الشورى-يشارك-في-المنتدى-البرلماني-حول-التنمية-المستدامة-2030-ببيروت
https://www.shabiba.com/article/225457
https://www.shabiba.com/article/225457


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
 

 مجلس الشورى يشارك في المنتدى البرلماني لخطة التنمية المستدامة في بيروت

 الراية|  سيلول|  الشرق بوابة

 2019 كانون الثاني/يناير 23
 

في المنطقة العربية، المقرر عقده  2030يشارك وفد من مجلس الشورى في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

 .في العاصمة بيروت بالجمهورية اللبنانية غداً وبعد غد

ويضم الوفد كال من سعادة العضو/ د. يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، وسعادة العضو السيد/ محمد بن علي بن جابر 

 .الحنزاب

وعمليات المتابعة والتقييم في المنطقة العربية،  2030ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ خطة عام 

 .ربط العمل البرلماني بأسس العمل التنمويفيما تركز المناقشات حول 

ويندرج المنتدى البرلماني السنوي ضمن شراكة بين لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا"، 

 .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع االتحاد البرلماني الدولي

  

https://www.al-sharq.com/article/23/01/2019/مجلس-الشورى-يشارك-في-المنتدى-البرلماني-لخطة-التنمية-المستدامة-في-بيروت
https://lusailnews.qa/article/23/01/2019/مجلس-الشورى-يشارك-في-المنتدى-البرلماني-لخطة-التنمية-المستدامة-في-بيروت
http://www.raya.com/locals/2019/1/23/قطر-تشارك-بالمنتدى-البرلماني-للتنمية-المستدامة-في-بيروت
http://www.raya.com/locals/2019/1/23/قطر-تشارك-بالمنتدى-البرلماني-للتنمية-المستدامة-في-بيروت
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 2030ضرورة تعزيز دور البرلمانات العربية في خطة التنمية المستدامة لعام الكعبي يؤكد 

 راديو نوى| |  أخبار العراق|  موازين نيوز

 2019 كانون الثاني/يناير 27
 

 خطة ومتابعة تنفيذ في العربية البرلمانات دور تعزيز اهمية االحد، الكعبي، كريم حسن النواب مجلس لرئيس االول النائب أكد

 .الشعوب عن ممثلة اعتبارهاب الخطة في الحقيقي الشريك انها على شدد فيما ،2030 لعام المستدامة التنمية

 المنطقة في 2030 لعام المستدامة التنمية خطة حول البرلماني المنتدى اعمـــال خالل كلمته في قوله الكعبي لمكتب بيان ونقل

 لجميع العملية الحلول وضع على تركز بتوصيات المنتدى هذا اعمـــال من االنتهاء الضروري من" ان بيروت، في العربية

 ز"العربية البلدان في البرلمانات تواجه التي اتالتحدي

 وضع" الى داعيا ،"التنموي العمل ومتبنيات بأسس النيابي العمل ربط على العمل" ضرورة على البيان بحسب الكعبي وشدد

 ."التنمية أهداف تحقيق في الشركاء كل جهود فيه تتظافر عملية اطر

 والتقييم المتابعة وعمليات 2030 عام خطة تنفيذ في البرلمانيين دور تعزيز بلس بحث إلى يهدف المنتدى" ان البيان وأضاف 

 ."التنموي العمل بأسس البرلماني العمل ربط حول المناقشات تركز فيما العربية، المنطقة في

 آسيا غربل واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة بين شراكة ضمن يندرج السنوي البرلماني المنتدى" ان وتابع

 ."الدولي البرلماني االتحاد مع بالتعاون للتنمية اإلسالمي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج ،"اإلسكوا"

 

  

https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=31414
https://www.iraqakhbar.com/1688342
https://www.iraqakhbar.com/1688342
https://www.radionawa.com/all-detail.aspx?jimare=9791
https://www.radionawa.com/all-detail.aspx?jimare=9791
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في المنطقة العربية  2030الكعبي يشارك في اعمـــال المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

 ببيروت

  الغد برس | موقع البرلمان العراقي

 2019 كانون الثاني/يناير 27
 

 * الكعبي يؤكد على ضرورة الخروج بتوصيات تركز على التحديات التي تواجه البرلمانات العربية*

ة في تنفيذ اكد السيد حسن كريم الكعبي النائب االول لرئيس مجلس النواب العراقي على اهمية تعزيز دور البرلمانات العربي

، مشيرا الى ان المجالس النيابية هي الشريك الحقيقي في خطة التنمية باعتبارها  2030ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 

 . ممثلة عن الشعوب وتتعامل معهم بشكل مباشر

ة في اعمـــال المنتدى جاء ذلك خالل ترؤسه وفد العراق برفقة السادة النواب سعد الخزعلي ، ويحيى العيثاوي ، للمشارك

 . عاصمة الجمهورية اللبنانية” بيروت ” في المنطقة العربية والمنعقد في  2030البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

وشدد الكعبي في كلمته على ضرورة االنتهاء من اعمـــال هذا المنتدى بتوصيات تركز على وضع الحلول العملية لجميع 

تواجه البرلمانات في البلدان العربية والعمل على ربط العمل النيابي بأسس ومتبنيات العمل التنموي ، داعيا الى  التحديات التي

 وضع اطر عملية تتظافر فيه جهود كل الشركاء في تحقيق أهداف التنمية ،

عة والتقييم في المنطقة العربية، وعمليات المتاب 2030ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ خطة عام 

 .فيما تركز المناقشات حول ربط العمل البرلماني بأسس العمل التنموي

، ”اإلسكوا“ويندرج المنتدى البرلماني السنوي ضمن شراكة بين لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 .مية بالتعاون مع االتحاد البرلماني الدوليوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك اإلسالمي للتن

 المكتب اإلعالمي

 للنائب االول لرئيس مجلس النواب

٢٠١٩/١/٢٧ 

 

 

  

file:///C:/Users/385919/Documents/Press%20Clippings/2019/01%20PC%20-%20January%202019/ar.parliament.iq/2019/01/27/الكعبي-يشارك-في-اعمـــال-المنتدى-البر/
https://www.alghadpress.com/news/اخبار-العراق-السياسية/189055/الكعبي-يؤكد-من-بيروت-اهمية-الخروج-بتوصيات-تركز-على
https://www.alghadpress.com/news/اخبار-العراق-السياسية/189055/الكعبي-يؤكد-من-بيروت-اهمية-الخروج-بتوصيات-تركز-على
https://www.alghadpress.com/news/اخبار-العراق-السياسية/189055/الكعبي-يؤكد-من-بيروت-اهمية-الخروج-بتوصيات-تركز-على


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   10 | ص  ا
 

‘Dubai Policy Review’ Launches 

urdupoint 
27 January 2019 

 

DUBAI, (UrduPoint / Pakistan Point News / WAM - 27th Jan, 2019) The Mohammed Bin 

Rashid school of Government (MBRSG) has launched the 'Dubai Policy Review' on day one of 

MBRSG’s third annual UAE Public Policy Forum, currently taking place at the InterContinental 

Festival City, under the theme 'Accelerating SDGs Implementation: Future Policy Roadmap'. 

 

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and 

Ruler of Dubai, wrote the introduction to the inaugural issue of the magazine – the first 

publication of its kind in the region, focusing on public policies written by and for decision 

makers, experts, academics, and thought leaders. 

 

The first issue includes a series of in-depth thought leadership articles, exploring various subjects 

pertaining to sustainability and leadership in the era of the Fourth Industrial Revolution. While 

one article focuses on soft power and its role in the future of power in the digital age, another 

asks how the sustainable development goals, SDGs, can be achieved and what strategic policy 

directions must be adopted to achieve that objective. 

 

Issue one goes on to investigate Singapore’s secret to success, as well as the "wicked nature" of 

the digital transformation from a policy perspective, before examining – in a piece developed in 

collaboration with the United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA, – 

how a digital government can accelerate the SDGs. 

 

The expert-produced content also looks into digital participation, exploring whether it can serve 

as a universal remedy to public administration woes. 

 

A piece penned by specialists from the UN’s Economic and Social Commission for Western 

Asia, ESCWA), asks the question: Can open government be implemented in the Arab World? 

Also, an article contributed by the World Bank investigates the policy challenges for a digital 

economy in the Arab region. 

 

In its first issue, the Dubai Policy Review casts the great financial crisis in a new light, exploring 

how it can prepare the nation for the next crisis. Furthermore, the magazine urges readers to 

rethink public innovation, beyond the confines of just the Government, while a piece developed 

in collaboration with the Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 

brings the focus back to Government innovation, highlighting global trends to look forward to in 

2019. 

 

The Dubai Policy Review falls under the vision of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

to promote the governments of the future in the region and the world, build the knowledge 

economy, upgrade Government performance, ensure governments’ readiness to address future 

challenges, and to channel efforts towards achieving wide-scale sustainable developments. 

 

The magazine is available in English and Arabic on the Dubai Policy Review website. 

https://www.urdupoint.com/en/middle-east/dubai-policy-review-launches-541172.html

