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 الوطن جريدة

 
 لدى ان االربعاء اليوم مون كي بان المتحدة لالمم العام االمين أكد -كونا

 للتنمية الجديدة العالمية الخطة صوغ في حاسم دور المدني المجتمع
 .المستدامة

 
 المجتمع لدور العربي المؤتمر اعمال بافتتاح كلمة في مون كي بان وقال

 العام االمين عنه نيابة القاها 6101 المستدامة التنمية اجندة في المدني
 للشرق االنمائية المتحدة االمم مجموعة رئيس المتحدة لألمم المساعد

 هيئات" ان بحوث سيما الدكتورة العربية والدول افريقيا وشمال االوسط
 والمنظمات والشباب واالطفال والرجال النساء اصوات نقلت المدني المجتمع

 عملية الى العملية والدوائر الخاص والقطاع االصلية والشعوب الحكومية غير
 المستدامة التنمية اهداف بشأن التاريخي االتفاق الى انتهت التي التشاور

 ".6104 سبتمبر في
 

 فإننا 6101 عام خطة تنفيذ في الدولي المجتمع يشرع فيما انه واضاف
 من وذلك مخلصا شريكا باعتباره المدني المجتمع على االعتماد سنواصل

 للحوار االخرى والمنابر المستدامة بالتنمية المعنية االقليمية المنتديات خالل
 .المتعددين المصلحة اصحاب بين

 
 عام لخطة مركزيا وعدا يشكل" وراءه احدا الركب يخلف بأال" الوعد أن واوضح
 نطاق اوسع على شراكات طريق عن اال تحقيقه يمكن ال وعد انه مبينا 6101
 .المدني والمجتمع والحكومات الدولي المجتمع بين ممكن
 التنمية خطط في وادماجها المستدامة التنمية اهداف تكييف" ان واوضح

 للمجتمع ويمكن االعضاء للدول بالنسبة ضخما مسعى سيكون الوطنية
 اصوات عن للتعبير وسيلة باعتباره المسعى هذا في يساعد ان المدني

 ذات وجعلها العملية وتحسين الوطنية بااللتزامات الجمهور وتوعية الشعوب
 ".خدمتها على نقوم التي للشعوب اكبر مغزى

 



 التنمية تخطيط في فاعل دور ايضا المدني للمجتمع ان الى العام االمين واشار
 .6101 عام خطة تحقيق سبيل في المحرز التقدم ورصد وتنفيذها

 الجهود الى ومتكامال مترابطا دعما ستقدم المتحدة االمم منظومة ان واكد
 وتعمل" مضيفا المستدامة التنمية اهداف لتحقيق االعضاء الدول تبذلها التي

 وجميع( اسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة االقليمية لجنتنا
 الحكومات مع بالتعاون ككل االنمائية المتحدة االمم ومنظومة وبرامجنا صناديقنا
 ".العربية الدول جامعة فيها بما االقليمية والمنظمات الوطنية

 
 من بدءا االوجه متعددة كبيرة تحديات تواجه االوسط الشرق منطقة ان واوضح
 وستكون" والتصحر بالالمساواة وانتهاء الفلسطينية االرض واحتالل الصراع

 الذي المؤتمر في ويشارك". نجاحنا مفتاح والمنسقة المتضافرة االجراءات
 واالقليمية المحلية المنظمات يمثلون مشارك 611 عن يزيد ما يومين يستمر

 المتحدة االمم ومنظمات العربية المدني المجتمع ومنظمات شبكات واهم
 .المدني المجتمع منظمات مشاركة بحوكمة معنية حكومية وجهات

 
 بشؤون معنيون وخبراء الخاص القطاع عن ممثلون المؤتمر في يشارك كما

 مجلس عن وممثلون والعالمي العربي المستوى على المستدامة التنمية
 والمهتمين الشخصيات كبار من وعدد العربية الخليج لدول التعاون

 .التنمية مجال في والمتخصصين
  



 ازدهار على الخليجيين القادة حرص يؤكد( التعاون مجلس) أمين
  المدني المجتمع منظمات

 وكالة االنباء الكويتية
 كونا

 
  61/10/6102:  التاريخ

 
 

________________________________________ 
 العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العام االمين أكد --( كونا) 0 - 61 - الدوحة
 بنمو المجلس دول قادة اهتمام االربعاء اليوم الزياني عبداللطيف الدكتور

 على التنمية استراتيجيات الرتكاز نظرا وازدهارها المدني المجتمع منظمات
 .المدني المجتمع ومؤسسات الدولة مؤسسات هما اساسيتين دعامتين

 المجتمع لدور العربي المؤتمر اعمال افتتاح في كلمته في الزياني وقال
 قطاع رئيس عنه نيابة القاها التي 6101 المستدامة التنمية اجندة في المدني
 العام القطاع" ان الزياني خليفة بن عادل الدكتور العامة باألمانة والبيئة االنسان

 الخطط فلسفة لكن اقتصادياتنا من االكبر الجزء على يستحوذ يزال ال
 به تقوم الذي التنموي الدور توسع على تقوم المستدامة للتنمية االستراتيجية

 ".المدني المجتمع مؤسسات
 فهي المجتمعية المؤسسات طليعة في المدني المجتمع منظمات" ان واضاف
 ما افضل عن وتعبر وامانيهم نبضهم وتعكس وتطلعاتهم الناس روح الى االقرب

 االصيلة العربية واالخالق االسالمي الدين من استقيناها قيم من لدينا
 ".االجتماعية الخدمة بمبدأ يعتز الذي االجتماعي لتنظيمنا اصيل ركن فكالهما

 المدني المجتمع مؤسسات بهما تحظى اللذين والتشجيع الرعاية" ان واوضح
 تحفز وقوانين وانظمة متواصل دعم في انعكست التعاون مجلس دول قبل من

 هذا عن نتج وقد االجتماعي والعمل النشاط من المزيد على المؤسسات هذه
 اعمالها وتوسع الخليجية المدني المجتمع منظمات اعداد في كبير ازدياد

 ".ارحب افاق الى وانشطتها
 حققت متقدمة مرحلة في اليوم تعيش التعاون مجلس دول ان الزياني واكد

 انه مضيفا العالمية بالمقاييس االجتماعية للتنمية بها تفخر مستويات خاللها
 المتحدة االمم حددت التي االنسانية التنموية االهداف انجاز تم 6101 بحلول
 .لتحقيقها موعدا 6104
 تتوالى ان يتطلب المعاصر عالمنا في متميز موقع الى الوصول ان الى واشار

 .توقف دون والنجاحات االنجازات



 المشترك الخليجي العمل لمسيرة قطر دولة ومساندة ورعاية بدعم واشاد
 والتكامل والترابط التعاون من مزيد نحو المجلس دول مواطني لتطلعات تحقيقا
 لدور االول العربي المؤتمر تنظيم في قطر دولة لمبادرة تقديره عن معبرا

 .6101 المستدامة التنمية اجندة في المدني المجتمع
 في االجتماعي للعمل القطرية المؤسسة به تقوم الذي الرائد بالدور اثنى كما

 والخليجي القطري لمجتمعها مشرفة خدمة وتقديم االجتماعي العمل تعريف
 .والعالمي العربي المستويين وعلى بل

 به قامت بما فخورون التعاون مجلس دول في نحن" العام االمين وقال
 تنفيذ في وبناء فاعل دور من المجلس بدول المدني المجتمع مؤسسات

 ومتنوعة عديدة خبرات من اكتسبته لما نظرا 6101 المستدامة التنمية اهداف
 في ملموس جهد من به شاركت وما الخليجي االجتماعي العمل مجال في

 ".الماضية السنوات طوال المجلس لدول التنموية المسيرة
 القطرية المؤسسة تنظمه يومين ويستمر اليوم انطلق الذي المؤتمر ان يذكر

 االمم ولجنة االنمائي المتحدة االمم برنامج مع بالشراكة االجتماعي للعمل
 المتحدة االمم وصندوق( اسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة
( النهاية. )العربية الخليج لدول التعاون ومجلس العربية الدول وجامعة للسكان

 س م أ/  د ن ن
  



 بالدوحةانطالق مؤتمر المجتمع المدني والتنمية 
 العرب

 قنا -الدوحة 
 م 16:60 6102أبريل  61األربعاء، 

 انطالق مؤتمر المجتمع المدني والتنمية بالدوحةامال المناعي
تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، انطلقت هنا اليوم أعمال 

" 6101المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 
بالشراكة مع برنامج األمم  -تنظمه المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي الذي 

المتحدة اإلنمائي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
وصندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس ( اإلسكوا)

 .التعاون لدول الخليج العربية
 

بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين، ما ويحضر المؤتمر، الذي يعقد 
مشارك يمثلون المنظمات المحلية واإلقليمية وأهم شبكات  611يزيد عن 

ومنظمات المجتمع المدني العربية ومنظمات األمم المتحدة وجهات حكومية 
 .معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني

 
الخاص وخبراء معنيون بشؤون  كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاع

التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلون عن مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين 

 . والمتخصصين في مجال التنمية
 

السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة  وأوضحت
القطرية للعمل االجتماعي، في كلمتها التي ألقتها في مستهل أعمال 

معبرة عن األمل .. المؤتمر، أن الهدف من هذا الحدث هو تحقيق كرامة اإلنسان
 " .في أال ينفض المؤتمر إال وكانت العروة الوثقى عهد وميثاق بيننا"
 

ارت إلى أن جدول أعمال التنمية الجديد رصد الركائز األساسية لتحويل وأش
العالم إلى عالم خال من الفقر والعوز والحاجة والمرض والقادر على التعاطي 

 .مع كل ما ينتقص من كرامة اإلنسان وعزته
 

وبينت أن هذه األهداف صيغت بعد حراك واسع وعمل حثيث استمر ألكثر من 
لمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع عامين بمساهمة ا

ولقد ترسخ يقينا تاما بأن الدولة لن تستطيع بمفردها "وقالت .. الخاص واألفراد



تحقيق التنمية وأن الوقت قد حان الستبدال النظم التكنوقراطية القائمة على 
 ".شراكةمركزية السلطة واإلدارة إلى تعددية الهياكل وفق منظومة متكاملة لل

 
ولفتت إلى أن تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة شهد تقدما طفيفا 

منبهة إلى أن ما يحدث اآلن أحداث .. وتعثرا واضحا في الكثير من جزئياته
سياسية وديموغرافية واقتصادية في أجزاء منه ال يؤخر فقط مسارات التنمية 

 .بل يؤثر سلبا على المنطقة بأكملها
 

دت رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي على أن وشد
هذه التحديات الكبيرة تتطلب العمل الجاد على تحري عثرات الماضي 

واخفاقاته وابتكار الحلول الناجعة والذكية في تطوير استراتيجية تنمية ينتظم 
 .المجتمع بكافة مكوناته في تنفيذها

 
لة قطر مثلت نموذجا جيدا في سعيها الحثيث وأكدت أن اإلرادة السياسية لدو

للمساهمة في مجال التعاون الدولي والشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص وشملت إنجازاتها بناء القرى والمراكز الصحية 

والمؤسسات التعليمية ومصادر المياه الصالحة وتدريب وتأهيل المعلمين 
 .مليات الغوث اإلنسانيواألطباء إلى جانب ع

 
ولفتت السيدة منيرة المسند إلى أن المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي 

هي إحدى األذرع األساسية لتحقيق الرفاه االجتماعي واالهتمام بشرائح 
المجتمع األقل حظا والتي تشمل المرأة والطفل وذوي اإلعاقة وكبار السن 

 .واأليتام
 

لشراكة مع الدولة في تقديم خدماتها لهذه وأوضحت أن المؤسسة تعمل با
الفئات، مما يعزز دورها في دعم جميع مراحل إعداد وتنفيذ ورصد مسار خطة 

 .6101التنمية الوطنية المتسقة مع أجندة التنمية المستدامة 
 

وعبرت عن األمل في أن يسفر هذا المؤتمر عن خارطة طريق تعزز مشاركة 
ل العربية في تخطيط وتنفيذ جدول أعمال منظمات المجتمع المدني بالدو

التنمية المستدامة ورصد التقدم وتقييمه للخروج من األزمات المتكررة وكفالة 
 .العيش الالئق والكرامة للجميع

 
وأعربت في ختام كلمتها عن الشكر للمنظمات التي تشارك من أجل أن تكون 

اعال وهي البرنامج منظمات المجتمع المدني العربية في قلب الحدث شريكا ف



اإلنمائي لألمم المتحدة وصندوق األمم المتحدة للسكان ولجنة األمم المتحدة 
والجامعة العربية ومجلس " االسكوا" االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 .التعاون الخليجي
 

بدورهم، ثمن ممثلو المنظمات اإلقليمية والدولية المشاركين في المؤتمر، في 
ود دولة قطر في مجال التنمية الدولية ومساهمتها من أجل كلماتهم، جه

، الفتين إلى أن هذا 6101تحقيق تطلعات األجندة العالمية للتنمية المستدامة 
المؤتمر الذي تحتضنه الدوحة هو األول من نوعه بعد إقرار األجندة العالمية 

 .يميا ودولياللتنمية وهو ما يعكس الدور المتنامي لقطر في تعزيز التنمية إقل
 

يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي يعد مبادرة قطرية خالصة يهدف إلى توفير منبر 
إقليمي لمناقشة تحديات التنمية في المنطقة العربية وتبادل الخبرات حولها، 

وصوالً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع 
لفاعلة في وضع وصياغة وتنفيذ المدني في الدول العربية من المشاركة ا

 .سياسات التنمية المستدامة ورصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها
 

كما يسهم المؤتمر في تكوين رؤية للمنطقة العربية يكون فيها المجتمع 
المدني العربي شريكا للحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ جدول أعمال 

 . 6101التنمية المستدامة 
 

ول أعمال المؤتمر في يومه األول جلسة حوارية عامة لعرض جدول ويتضمن جد
للتنمية المستدامة وآفاق تنفيذها، والمسؤوليات المتوقعة  6101أعمال 

 .للمجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في تحقيق األهداف التنموية
 

األولى حول تحديات  كما ستعقد خالل يومي المؤتمر ثالث جلسات نقاشية
للتنمية المستدامة مع تركيز خاص على المنطقة  6101تنفيذ جدول أعمال 

العربية، فيما تبحث الثانية مدى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
ودور المجتمع المدني في ذلك، على أن تخصص الجلسة الثالثة لموضوع 

 .نمية المستدامة االبتكار والشراكات لدعم تنفيذ أهداف الت
 

كما تعقد جلسة ختامية لعرض العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، 
وطرح توصيات ونتائج جلسات العمل، واستعراض الملخص العام للمؤتمر، وتالوة 

 .إعالن الدوحة
 



دولة في  090يشار إلى أن جدول أعمال التنمية المستدامة الذي أقرته 
من عدم المساواة ويركز تحديدا على الفئات يهدف إلى الحد  6104سبتمبر 

 ".عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية"الضعيفة والمهمشة كي يضمن 
 

وتغطي األهداف كافة المجاالت التنموية بدءا من القضاء التام على الفقر 
والجوع مرورا بالصحة الجيدة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه 

الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل الالئق ونمو  النظيفة والنظافة
االقتصاد واالبتكار والحد من أوجه عدم المساواة والمدن المستدامة 

واالستهالك المسؤول وانتهاء بالعمل المناخي والمحيطات واألراضي غير 
 .الملوثة والشراكات لتحقيق األهداف

 
 س.س



 دعم في جهدا تدخر لم قطر دولة: والعمل اإلدارية التنمية وزير
 المدني المجتمع مؤسسات ومساندة

 
 القطرية األنباء وكالة:المصدر

 
 أخبار قطر

  
 الجفالي سعد بن عيسى الدكتور سعادة أكد/ قنا/ أبريل 61 في الدوحة

 بقيادة قطر دولة أن االجتماعية، والشؤون والعمل اإلدارية التنمية وزير النعيمي
 لم المفدى البالد أمير ثاني آل حمد بن تميم الشيخ السمو صاحب حضرة
 المجتمع لمؤسسات والمساندة الدعم أشكال كافة تقديم في جهداً  تدخر

 العمل مجال في أو اإلنسان حقوق في سواءً  المجاالت جميع في المدني
 . بالتنمية المتعلقة المجاالت وكافة االجتماعي أو االقتصادي أو االنساني

 أعمال جدول" بشأن العامة الجلسة في سعادته مداخلة خالل ذلك جاء
 المؤتمر أعمال ضمن عقدت التي" التنفيذ آفاق.. 6101 المستدامة التنمية
 الذي 6101 المستدامة التنمية أجندة في المدني المجتمع دور حول العربي

 . اليوم بالدوحة أعماله بدأ
 الدولة تستضيفه الذي العربي المؤتمر هذا إن" النعيمي الدكتور سعادة وقال

 المجتمع منظمات بين والفاعلة الحقيقة الشراكة على واضحاً  مثاال يشكل
 المجتمع مع وبالشراكة المختلفة بأجهزتها الممثلة والحكومة المدني
 ". المدني

 حكومات من األطراف جميع بين التعاون يتطلب التنمية أهداف تحقيق أن وأكد
 ومنظمات الحكومية بين الشراكة أن مبينا.. وأفراد مدني مجتمع ومنظمات
 داعيا.. االستراتيجية التنمية تحقيق في األهم المعيار هي المدني المجتمع

 وكذلك منها المطلوبة األدوار المدني المجتمع منظمات وإعطاء تمكين إلى
 . األدوار بهذه لالضطالع لها المناسب المناخ تهيئة
 الفقر أن االجتماعية والشؤون والعمل اإلدارية التنمية وزير سعادة واعتبر

 بالتزاماتها المانحة الدول وفاء وعدم الصحية الرعاية وتدني الجيد غير والتعليم
 من هي واألمني السياسي االستقرار وعدم نموا واألقل النامية الدول تجاه
 تنمية تحقيق يمكن ال أنه مؤكدا.. العربية المنطقة تواجه التي التحديات أهم
 . االستقرار السالم ترسيخ بدون
 األمين الدفع عمر بن بدر السفير سعادة أدارها التي الجلسة، شهدت وقد

 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة السابق التنفيذي
 ،6101 المستدامة التنمية أعمال دول حول مستفيضة مناقشات ،(االسكوا)

 . العربية المنطقة مستوى على وتحقيقها إلنجازها المطلوبة واآلليات



 والشؤون والعمل اإلدارية التنمية وزير سعادة جانب إلى الجلسة، في شارك
 لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة عن ممثلون االجتماعية،

 .الدولي البنك ومجموعة للسكان، المتحدة األمم وصندوق ،"االسكوا" آسيا
 

 التحديات أهم لالسكوا التنفيذي األمين نائب الدردري عبدهللا الدكتور وعرض
 أسماه ما خاصة ،6101 التنمية أجندات في واستيعابها العالم تواجه التي

 والتغير والالمساواة والفقر واألمن السلم.. األضالع مثلث الكوني التحدي"
 لمواجهة ومناسبة جديدة آليات وابتكار العمل نمط تغيير إلى داعيا".. المناخي

 . العالمية التحديات هذه مثل
 العمل في االستقاللية إلى المدني المجتمع منظمات الدردري الدكتور وأوصى

 والتشبيك والتعاون واالنفتاح ،(تبعية أو عداء دون) المانحين وعن الحكومات عن
 تطوير أهمية أكد كما.. المدني المجتمع منظمات من المختلفة الفئات بين

 والتطوع والمشاركة والمساءلة االستقاللية مثل القيم منظومة وتطوير القدرات
 . القيم من وغيرها

 إطالق في المبادرة مع نشاطا، وأكثر أكبر دور لعب على المتحدة األمم وحث
 مناخ لمعالجة الخاص والقطاع والحكومات المدني المجتمع بين بناءة حوارات
 والطاقات الموارد لحشد الشروط أفضل وتوفير الثالثة األطراف بين الثقة ضعف
 الشراكات تجربة دعم إلى المؤتمر في المشاركين داعيا.. 6101 أجندة لتنفيذ

 األممية والمنظمات المدني المجتمع منظمات تضم والتي العربية المنطقة في
 .  المحلية المنظمات وكذا بالتنمية المعنية

 المدني المجتمع منظمات بين الشراكة في تجرية العربية للمنطقة إن" وقال
 والترويج األلفية أهداف تكييف مجال في عالمياً  األفضل هي المتحدة واألمم

 الرئيسيون أركانها 6114 العام منذ مستمرة الشراكة هذه أن موضحا".. لها
 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة االنمائي، المتحدة األمم برنامج

 المرأة ومركز للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة( األسكوا)
 األمم منظمة االسالمي، البنك أيضاً  اليها وانضم والبحوث، للتدريب العربية

 للتنمية الحريري ومؤسسة المغرب، في الجمعوي القضاء للمرأة، المتحدة
 . المستدامة البشرية

 هذه دعم على المؤتمرين اإلطار هذا في الدردري عبدهللا الدكتور وحث
 المستدامة التنمية أجندة تنفيذ أجل من بقوة واطالقها وتوسيعها الشراكة

6101 .  



المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية .. تقرير
 . 0202المستدامة عام 

 م 06:32:01 20/04/2016
 اإلماراتوكالة أنباء  

أكد الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول / وام / أبريل  61الدوحة في 
أن المنطقة العربية تواجه تحديات جسام تتطلب تضافر كل الجهود .. العربية 

مشيرا إلى أن قرارات .. الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التنمية المنشودة 
كيدا على دور منظمات المجتمع المدني القمم العربية خاصة التنموية جاءت تأ

 .كشريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة
 

عن العربي في كلمته خالل انطالق أعمال " قنا " ونقلت وكالة األنباء القطرية 
المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة عام " 

االقتصادي واالجتماعي ـ في  أن المجلس.. الذي تستضيفه الدوحة "  6101
إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك ــ اعتمد تواجد منظمات المجتمع 

المدني في المجالس الوزارية المتخصصة بما يعزز جهودها لتحقيق تنمية 
 .المواطن العربي

 
جاء آخذا في  6101وأضاف أن إعالن األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة 

ر األولويات العربية للتنمية التي أقرتها القمة العربية بشرم الشيخ عام االعتبا
موضحا أن جامعة الدول العربية بدأت التحضير للموقف العربي من ..  6104

مشيرا إلى .. بما مكن من وضع األولويات العربية ضمنها 6106األجندة منذ عام 
وعلى ضرورة مراعاة  أن القمة العربية أكدت على خصوصية المنطقة العربية
 .التعاون بين الدول العربية بل حتى داخل الدولة الواحدة

 
وقال في كلمته ــ التي ألقتها نيابة عنه السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة 

إنه " األمين العام المساعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال في الجامعة العربية ــ 
ألمم المتحدة أنهما نظما أول مؤتمر يحسب لجامعة الدول العربية وبرنامج ا

وزاري إقليمي في العالم لوضع التصور العربي حول أجندة التنمية المستدامة 
وكان أهم الموضوعات التي بحثها هذا المؤتمر العقد العربي لمنظمات ..  6101

الذي يعد أيضا بلورة حقيقية لتوجهات القادة  6162/  6102المجتمع المدني 
 ."دور منظمات المجتمع المدني العرب لتعزيز

 
وأضاف العربي أن العقد الذي تم إعداده بالتعاون مع جامعة الدول العربية 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمات األمم المتحدة ذات العالقة وأقره 
مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته األخيرة خالل شهر ديسمبر 



إلى القمة العربية القادمة ليأخذ الدعم السياسي الالزم سيرفع ..  6104عام 
من القادة العرب بما يمكن من العمل في إطار منظومة متكاملة هدفها تحقيق 

العدالة االجتماعية انطالقا من مبادئ حقوق اإلنسان بما يعزز دور الشباب 
 .والمرأة كمحور أساسي في العملية التنموية

 
شكل فرصة هامة لوجود هذا الجمع الفاعل الهام من هذا المؤتمر ي" وأكد أن 

منظمات المجتمع المدني والشركاء لتنفيذ هذا العقد حتى يشعر المواطن 
العربي بأننا نعمل من أجله ومن خالل خطوات رصينة قابلة للتنفيذ على أرض 

الواقع متضمنة توضيحا كامال لألدوار بما يعزز التكامل والعمل في نسق متناغم 
 ." امل بين كافة شركاء التنميةمتك

 
كما أكد الدكتور نبيل العربي استعداد جامعة الدول العربية التام لعمل كل ما 

مشيرا إلى دور .. في اإلمكان بما يعزز الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني 
مكاتب االمم المتحدة المتخصصة في الدول العربية في التدريب وتأهيل 

ر الحكومية وتقديم الدعم لها بما يمكن من تحقيق التنمية المنظمات والكواد
 .المنشودة ورفاه المواطن العربي

 
من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون 

إن أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس يولون نمو .. لدول الخليج العربية 
ي أهمية كبيرة من منطلق أن استراتيجيات وازدهار منظمات المجتمع المدن

التنمية في دول المجلس ترتكز على دعامتين أساسيتين هما مؤسسات 
الدولة التي تقوم باإلعداد واإلشراف على تنفيذ خطط التنمية ومؤسسات 

المجتمع المدني التي يتوسع دورها ويتزايد تأثيرها في تحقيق األهداف 
 .عشرينالتنموية في القرن الحادي وال

 
وأوضح الزياني في كلمته خالل افتتاح أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع 

أن القطاع العام ال يزال يستحوذ .. " المدني في أجندة التنمية المستدامة 
لكن فلسفة الخطط االستراتيجية للتنمية ..على الجزء األكبر من اقتصادياتنا

لذي تقوم به مؤسسات المجتمع المستدامة تقوم على توسع الدور التنموي ا
 ."المدني

 
وأضاف الزياني ــ في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة 

منظمات  أن.. " الزياني رئيس قطاع اإلنسان والبيئة في األمانة العامة 
فهي األقرب إلى روح ..المجتمع المدني في طليعة المؤسسات المجتمعية

وتعكس نبضهم وأمانيهم وتعبر عن أفضل ما لدينا من قيم .. الناس وتطلعاتهم 



استقيناها من الدين االسالمي واالخالق العربية االصيلة فكالهما ركن أصيل 
 ." جتماعيةلتنظيمنا االجتماعي الذي يعتز بمبدأ الخدمة اال

 
إن الرعاية والتشجيع اللذين تحظى بهما مؤسسات المجتمع المدني "وقال 

من قبل دول مجلس التعاون انعكست في دعم متواصل وأنظمة وقوانين تحفز 
ونتج عن هذا .. هذه المؤسسات على المزيد من النشاط والعمل االجتماعي 

جية وتوسع أعمالها ازدياد كبير في أعداد منظمات المجتمع المدني الخلي
 ."وأنشطتها إلى آفاق أرحب

 
وأوضح األمين العام أن دول مجلس التعاون تعيش اليوم في مرحلة متقدمة 

 ..حققت فيها مستويات نفخر بها للتنمية االجتماعية بالمقاييس العالمية
 

تم إنجاز األهداف التنموية اإلنسانية التي حددتها األمم  6101إنه بحلول "وقال 
مضيفا أن الوصول إلى موقع متميز في عالمنا ".. 6104تحدة كي تحقق في الم

 ."المعاصر يتطلب أن تتوالى اإلنجازات والنجاحات دون توقف
 

وكانت قد انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في 
الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل "  6101أجندة التنمية المستدامة 

بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولجنة األمم المتحدة  -ماعي االجت
وصندوق األمم المتحدة " اإلسكوا " االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

على مدى ويحضر المؤتمر ــ الذي يستضيفه مركز قطر الوطني للمؤتمرات 
مشارك يمثلون المنظمات المحلية واإلقليمية وأهم /  611/ يومين ــ حوالي 

شبكات ومنظمات المجتمع المدني العربية ومنظمات األمم المتحدة وجهات 
 .حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني

 
 كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون

التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلون عن مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين 

 .والمتخصصين في مجال التنمية
 

وقالت منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل 
مستهل أعمال المؤتمر ــ إن الهدف االجتماعي ــ في كلمتها التي ألقتها في 



في أال ينفض المؤتمر " معبرة عن األمل ..من الحدث هو تحقيق كرامة اإلنسان
 ." إال وكانت العروة الوثقى عهد وميثاق بيننا

 
وأشارت إلى أن جدول أعمال التنمية الجديد رصد الركائز األساسية لتحويل 

جة والمرض والقادر على التعاطي العالم إلى عالم خال من الفقر والعوز والحا
 .مع كل ما ينتقص من كرامة اإلنسان وعزته

 
وبينت أن هذه األهداف صيغت بعد حراك واسع وعمل حثيث استمر ألكثر من 
عامين بمساهمة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 

تستطيع بمفردها  إنه ترسخ يقينا تاما بأن الدولة لن" وقالت .. الخاص واألفراد
تحقيق التنمية وأن الوقت قد حان الستبدال النظم التكنوقراطية القائمة على 

 ."مركزية السلطة واإلدارة إلى تعددية الهياكل وفق منظومة متكاملة للشراكة
 

ولفتت إلى أن تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة شهد تقدما طفيفا 
منبهة إلى أن ما يحدث اآلن أحداث .. جزئياته وتعثرا واضحا في الكثير من

سياسية وديموغرافية واقتصادية في أجزاء منه ال يؤخر فقط مسارات التنمية 
 .بل يؤثر سلبا على المنطقة بأكملها

 
وشددت رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي على أن 

عثرات الماضي هذه التحديات الكبيرة تتطلب العمل الجاد على تحري 
واخفاقاته وابتكار الحلول الناجعة والذكية في تطوير استراتيجية تنمية ينتظم 

 .المجتمع بكافة مكوناته في تنفيذها
  



 
Qatar is supporting civil society groups: minister 
Gulf Times 
 
QNA/Doha 
Qatar is giving full support to civil society organisations dealing with 
human rights, humanitarian work, economic, social and development 
work, HE the Minister for Administrative Development and Labour and 
Social Affairs Dr Issa Saad al-Juffali al-Nuaimi said yesterday. 
He was speaking at the plenary session on “Sustainable Development 
Agenda in 2030 - Prospects of Implementation,” held as part of the 
Arab Conference on “The Role of Civil Society in the Arab Region in 
Implementing 2030 Agenda for Sustainable Development,” which 
started in Doha . 
Al-Nuaimi said hosting the conference was a clear example of the 
partnership between civil society groups and the Qatari government . 
He said partnership between the government and civil society 
organisations were important in achieving strategic development 
goals . 
In this context, the minister said civil society organisations needed to 
be empowered to enable them to carry out their roles . 
Poverty, weak education, poor healthcare, the failure of donor 
countries to fulfil their obligations towards the developing and least 
developed countries and the lack of political stability and security are 
the most important challenges facing the Arab region, the minister 
said, stressing that development cannot be achieved without the 
consolidation of peace and stability . 
The session, which was moderated by Bader al-Dafa, the Executive 
Secretary of the Economic and Social Commission for Western Asia 
(ESCWA), saw extensive discussions about the 2030 sustainable 
development agenda and the mechanisms needed to accomplish them 
in the Arab region . 
Earlier, the conference on the Role of Civil Society started at the Qatar 
National Convention Centre . 



The conference is organised by Qatar Social Work Foundation (QSWF) 
in partnership with the UN Development Programme (UNDP), the 
ESCWA, UN Population Fund (UNPF), the Arab League and the Gulf 
Co-operation Council (GCC .) 
Over 200 participants representing local and international civil society 
organisations are attending event 
In her opening remarks, QSWF chief Munira bint Nasser al-Misnad 
said the key pillars of the new sustainable development agenda 
focused on making the world free of poverty and disease and at the 
same time capable of handling anything that can undermine the 
dignity of individuals . 
The implementation of the Millennium Development Goals (MDGs) has 
seen little progress in the region and encountered many delays, she 
said, adding that the ongoing demographic, political and economic 
events in the region will not only delay the development progress but 
will also affect the region as a whole. 
  



Arab forum on sustainable growth opens 
April 21, 2016 - 4:51:50 am 
The Peninsula 
 
  
DOHA: An Arab conference on the ‘Role of Civil Society in the 
sustainable development agenda 2030’ opened yesterday at Qatar 
National Convention Center (QNCC), with a call for innovative 
solutions to meet the goals of the agenda. 
 
Under the patronage of H H Sheikha Moza bint Nasser, the forum is 
organised by Qatar Social Work Foundation (QSWF), in collaboration 
with the United Nation Development Programme, UN Population 
Fund/Arab Region, UN Economic and Social Commission for Western 
Asia, the Arab League and other entities. 
 
The two-day conference is attended by over 200 delegates from 11 
Arab countries, representing local and international civil society 
organisations, in addition to representatives from the private sector 
and specialists in the development field. 
 
In her opening remarks, Munira bint Nasser Al Missned, Chairman, 
QSWF, said: “The aim of the conference is to achieve human dignity 
as only governments can’t achieve development without the help of 
civil society organisations.” 
 
She said the ongoing demographic, political and economic events in 
the region will not only delay development but also negatively affect 
the region as a whole. These big challenges requires hard work to find 
innovate solutions and development strategies.  
 
She cited Qatar which is contributing to international cooperation 
through partnerships between the government, civil society 
organisations and the private sector, and its achievements, including 
developing villages, health centres and, education institutions, and 



training teachers and doctors in addition to humanitarian relief 
operations. The QSWF is also taking care of vulnerable segments, 
including women, children, elderly and orphans and working in 
partnership with the government to provide services for them. 
 
During the first public session on the sustainable development 
agenda, Minister of Administrative Development, Labour and Social 
Affairs H E Dr Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaim said development is the 
responsibility of the government, society, and individuals, and 
cooperation is necessary to ensure sustainable development. 
 
Dr Abdallah Al Dardari, Deputy Executive Secretary, ESCWA, urged 
civil society organisations to be independent from governments and 
donors, to cooperate with other civil societies and develop their 
abilities in international trade and the right in development. 
 
Dr Al Dardari said that since 2012 the Arab world has lost about $1 
trillion since due to damage and reconstruction will cost more. The 
conference is Qatar’s initiative, launched by QSWF to increase 
awareness about the agenda, adopted by 193 member states of the 
United Nations in New York last September.The Peninsula 
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DOHA, April 20 (KUNA) -- The Arab conference on the Role of Civil 
Society in Sustainable Development Agenda 2030 was opened in Doha 
on Wednesday. 
Held at the Qatar National Convention Center, the event is organized 
by Qatar Social Work Foundation (QSWF) in partnership with the UN 
Development Program (UNDP), the UN Economic and Social 
Commission for Western Asia (ESCWA), the UN Population Fund 
(UNPF), the Arab League and the Gulf Cooperation Council (GCC.) 
The two-day event brings together over 200 participants representing 
local and international civil society organizations, in addition to 
representatives from the private sector and specialists in the 
development field. 
In an opening address, QSWF Chairman Munira bint Nasser Al 
Missned said that the key pillars of the new sustainable development 
agenda focused on transferring the world into a world free of poverty 
and diseaseS and at the same time capable of handling anything that 
can undermine the dignity of individuals. 
The implementation of the Millennium Development Goals (MDGs) has 
seen little progress in the region and encountered many delays, QSWF 
Chairman said, adding that the ongoing demographic, political and 
economic events in the region will not only delay progress of 
development but will also affect the region as a whole. 
These significant challenges require serious action to identify past 
missteps and failures and create effective and smart solutions to 
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design a development strategy to be executed by the society in all its 
components, Al Missned said. 
She hoped that this conference will come up with a roadmap to 
promote the participation of civil society organizations in the planning 
and implementing of the sustainable development agenda in the Arab 
countries as well as monitoring and assessing progress and ensuring 
decent living and dignity for all. 
The conference is an initiative launched by QSWF to enhance 
awareness on the global sustainable development agenda, adopted by 
193 UN member states in New York last September .It provides a 
platform that aims to generate a debate on the level of the Arab 
region regarding the role of civil society in the implementation of the 
2030 Agenda for Sustainable Development and monitoring progress in 
achieving its goals and objectives. 
In addition, it seeks to provide a regional platform to discuss the 
challenges of development and exchange of experiences in order to 
achieve concrete recommendations on how to enable civil society 
organizations in the Arab countries to participate in the development 
and formulation of development policies, shape a vision for the Arab 
region considering that the Arab civil society is an active partner in the 
implementation of the sustainable development agenda. 
In his address to the conference, GCC Secretary General Abdullatif bin 
Rashid Al Zayani said that the GCC leaders pay great attention to 
promoting civil society organizations. 
This is prompted by the fact that the development strategies in the 
GCC are based on two main bases: state institutions that prepare and 
supervise development plans, and civil society organizations whose 
role expands, and whose effect increases to achieve the MDGs for the 
21st century, Al Zayani added. 
The statement was delivered by head of the Human Affairs and 
Environment at the GCC Adel bin Khalifa Al-Zayan on behalf of the 
Secretary General. 
The public sector still controls the major part of the economy, but the 
philosophy of strategic plans for sustainable development focuses on 



expanding the role of civil society organizations in development, Al-
Zayanai noted. 
According to Al-Zayani, by 2010 the GCC member states achieved the 
MDGs which the UN targeted to 2015. (end )nnd.msa  

 


