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    6102 المستدامة للتنمية العربي المنتدى افتتاح -األردن

MENAFN - Jordan News Agency-Arabic - 30/05/2016  

(MENAFN - Jordan News Agency-Arabic )التخطيط وزير افتتح-(بترا) ايار 62 عمان 

 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى االحد، اليوم الفاخوري، عماد المهندس السابق الدولي والتعاون

 لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واالمينة المتحدة، لالمم العام االمين ةوكيل بحضور 6302

 غزالة، ابو هيفاء الدكتورة العربية الدول لجامعة المساعد العام واالمين خلف، ريما الدكتورة( االسكوا) اسيا

 .الشخشير طاهر الدكتور البيئة ووزير

 وترسيخ نشر في استمرت والتي بلداننا جهود للتويج جاء جتما اال هذا ان االفتتاح، في فاخوري وقال

 عقد منذ اي الزمان من قرن ربع حوالي منذ والبيئية واالجتماعية االقتصادية بابعاده المستدامة التنمية مفهوم

 .0226 عام بالبرازيل جانيرو ريودي في" االرض قمة" والتنمية البيئة حول المتحدة االمم موتمر

 مليئة قادمة، سنة عشرة خمسة اعيننا نصب نضع المستدامة، التنمية اهداف بتحقيق التزامنا وباعالن واليوم،

 ولحظة حقيقية فرصة بالفعل هناك وان افضل، سيكون واحفادنا ابنائنا مستقبل بان باالمل مليئة بالفرص،

 .به القيام الواجب العمل النجاز جميعا نتشاطرها تاريخية

 تم ما على بالبناء تتسم جديدة عالمية تنموية مرحلة بلداننا لمواكبة اهمية يكتسب نتدىالم هذ ان واضاف

 التنمية باهداف االقرار وان والبيئة، واالجتماعية االقتصادية المجاالت في ووطنيا واقليميا دوليا انجازه

 االطار الى دتستن التنفيذ لعملية طريق خارطة وضع المرحلة هذه في منا يتطلب 6303 المستدامة

 وفرص بلداننا، من بلد لكل والوطنية االقليمية والتحديات واالولويات المستدامة للتنمية العربي االستراتيجي

 بمبدئ المطلق االيمان راسها على الرئيسة الجوانب من العديد عاتقها على وتاخذ بيننا، فيما التعاون

 كل في المدني المجتمع ومنظمات والخاص العام لقطاعينوا بينها، فيما الحكومات بين ما الفاعلة المشاركة

 الى طريقنا في مجتمعاتنا مكونات من الركب عن احد يتخلف ال ان لنا تضمن تشاركية دولنا، من دولة

 هدفا عشر سبعة استثناء، دون الدول جميع بها التزمت التي االهداف هذه المستدامة، التنمية اهداف تحقيق

 وجود دون تحقيقها الدول تستطيع لن والتي المستدامة، التنمية متطلبات كافة بينها افيم وتتقاطع تتشابك

 في الشركاء لكافة الوطنية المستويات على القنوات كافة فتح ودون اجلها، من عالمية حقيقية شراكة

 .مجتمعاتنا

 العنوان هو 6303 مةالمستدا التنمية الهداف الوطنية المستويات على التنفيذ خطط ووضع تبني ان واضاف

 عند احد يستثنى ال ان في تتمثل جسام مسووليات للحكومات، كممثلين جميعا وعلينا المرحلة، لهذ الرئيس

 منظمات من الشركاء المصلحة اصحاب مستوى على او القطاعي المستوى على سواء التنفيذ خطط وضع

 من ورد وما السياسات اتساق تحقيق مسوولية علينا كما المحلية، والمجالس الخاص والقطا  المدني المجتمع

 .6303 المستدامة التنمية اهداف تضمنتها غايات
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 في اساسيا عامال المدني، المجتمع وموسسات والخاص العام القطاعين بين الشراكة تبنى االردن ان واضاف

 وثيقة في والمتمثلة لقادمةا العشر لالعوام التنموية الوطنية استراتيجيتنا اطلقنا وقد. التنمية مسيرة نجاح

 ازدهارا اكثر مرحلة الى االردني المواطن ولتنقل التحديات لتعالج الوثيقة جاءت وقد" 6362 االردن"

 .ومنعة ورفاها

 التغير وقضايا المستدامة، التنمية باهمية منا وايمانا الدولية االلتزامات تنفيذ في المملكة اهتمام من وانطالقا

 المبادرة زمام الحكومة اخذت فقد االجتماعي، والواقع والبيئة االقتصاد بين التوازن تحقيق في المناخي

 ،6336 العام منذ وذلك المستدامة للتنمية العليا الوطنية اللجنة بانشاء والمتمثل الموسسي االطار لتعزيز

 نفس وهي يقيةتنس لجنة مع قطاعي عمل فريق 01 عنها المنبثقة اللجان وتشكيل التخطيط وزير برئاسة

 سنوات، ثالث لكل التنفيذية التنموية البرامج اعداد وعلى 6362 االردن وثيقة على عملت التي العمل فرق

 التوعية خالل من ذلك كان سواء 6303 المستدامة التنمية اجندة لتنفيذ طريق خارطة المملكة وضعت كذلك

 البرامج خالل من الوطني المستويين على مةالمستدا التنمية وغايات اهداف وتكييف وادماج المجتمعية،

 المحافظات تنمية برامج خالل من والمحلي سنوات، لثالث الحكومات خطط تمثل والتي التنفيذية التنموية

" التنفيذية التنموية" وبعد الالزمة المقارنات اجراء في مدخالت مخرجاتها تكون والتي سنوات ثالث لكل

 لرصد نظام ايجاد وكذلك الدولة، موازنات اعداد في االساس مخرجاتها لتشك التي للحكومات المتعاقبة

 التي التحديات من منطلقة العملية هذه تكون بحيث المجال، هذا في االحصائية القدرات وبناء الموشرات

 هذه الطريق خارطة ان كما وبناتنا، البنائنا ننشده الذي والمستقبل نملكها التي والفرص االردن، تواجه

 كافة من االستفادة وعبر احدا، تستثني ال شراكة الجهات، كافة بين وفاعلة حقيقية شراكة وفق العمل اعتر

 .واالقليمية المحلية العاملة المتحدة االمم هيئات ودعم خبرات

 واستعراض ومتابعة تنفيذ اليات حول والتنسيق للحوار اقليميا ومنبرا المستوى رفيع اجتماعا المنتدى ويشكل

 .العربية المنطقة في 6303 لعام المستدامة التنمية ةخط

 بين والترابط التكامل اهمية فهم تعزيز الى االولى الجلسة تهدف حيث رئيسة، محاور اربعة ويتضمن

 للتنمية متكاملة نهج واعتماد االولويات تحديد اجل من 6303 لعام المستدامة التنمية لخطة االربعة العناصر

 .واالستعراض والمتابعة فيذوالتن التخطيط في

 على الجديدة الخطة ومراجعة ومتابعة تنفيذ لعملية مفصل استعراض على للمنتدى الثاني المحور ويركـز

 .مواجهتها وكيفية والرصد التنفيذ ومعوقات االولويات وتحديد الوطني المستوى

 الوطني المستوى على والتنفيذ تخطيطال عملية مع االقليمي البعد وتكامل اتساق اهمية المحورالثالث ويناقش

 .المستدامة التنمية اهداف تنفيذ في لالسرا 
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 وسترفع. الجديدة الخطة ومتابعة تنفيذ في والفرص التحديات مناقشة على الضوء الرابع المحور ويسلط

 دور يزتعز سبل الجلسة هذه ستتناول كذلك. المستوى الرفيع السياسي المنتدى الى الحقا النقاشات نتائج

 .العربي المنتدى

 

 في وتناقش سترفع التي الرئيسية وللرسائل النقاش لمخرجات موجز على للمنتدى الختامي التقرير وسيشتمل

 الموقف توحيد اجل من واالجتماعي، االقتصادي المجلس رعاية تحت المستوى الرفيع السياسي المنتدى

 والعشرين التاسعة الوزارية الدورة الى الموجز من نسخة ايضا سترفع كما. العالمي المستوى على العربي

 .لالسكوا

 االفتتاحية الجلسة في خلف ريما الدكتورة لالسكوا التنفيذية واالمينة المتحدة لالمم العام االمين وكيلة وقالت

 نوم التقنية الناحية من متكاملة خطة. 6303 عام حتى تمتد جديدة انمائية خطة العالم امام ان للمنتدى،

 السياسي االعالن: االخر عن احدها فصل يمكن ال متراصة اربعة عناصر من تتكون السياسية، الناحية

 هذه. والمراجعة واالستعراض التنفيذ، ووسائل عشر، السبعة باهدافه البرامجي واالطار التوجيهية، بمبادئه

 االهداف من نال الذي االجتزاء يتالف على حرصنا موكدين اللقاء، هذا في اهتمامنا محور هي كلها العناصر

 .وممكنا منشودا كان ما نحو على كاملة تحقيقها دون وحال السابقة، االعوام في االنمائية

 الكريمة الحياة شروط فيه تتوفر اليوم، عالم في تحول بل. الزمن في امتداد مجرد ليست االستدامة واضافت،

 لعام المستدامة التنمية خطة من الهدف هو" عالمنا لتحوي. "الغد الجيال امنة وحياة الحاضر، الجيال

 ويخنقه والحرمان، الفقر وينخره والنزاعات، الحروب تدمره عالم، على نفسه يفرض بات هدف. 6303

 مشاكل ثالثة. الكوكب هذا على الحياة النقاذ استئصالها من بد ال قاتلة افات. المناخي والتغير البيئي التدهور

 جسامة في تتساوى اذ االخر، دون لبعضها التصدي يمكن ال وتداعياتها، وباسبابها ومداها، بطبيعتها كونية

 .الضرر

 على يوم كل واثارها تجلياتها ونعيش المشاكل، من الثالثية هذه حجم ندرك العربي، عالمنا في ان، وبينت

 لهذه التصدي في النجاح هي تنميةال وانما. ومجتمعاتنا اقتصاداتنا على وبيئتنا، ثقافتنا على مواطنينا، حياة

 واالقتصادية والموسسية واالخالقية العقلية الطاقات كل حشد على القدرة هي النجاح وشروط االفات؛

 ومجموعات، افرادا ومشاركتهم، الجميع بالتزام اال تحقيقه يمكن ال وهذا. المنشود التحول لتحقيق والبشرية

 بالمهمة ليس العربي عالمنا وتحويل. خبرة وبيوت خاصا، عاوقطا مدنيا مجتمعا وبرلمانات، حكومات

 للنهوض واخالقي، انساني واجب ملحة، وضرورة مسوولية هو بل. المستحيلة بالمهمة ليس ولكنه السهلة،

 .افضل غد الى مرير، واقع من بمنطقتنا
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 للتنفيذ، ووسائل ياتوغا اهداف من تتضمنه وما ومبادئها 6303 لعام المستدامة التنمية خطة ان وبينت،

 والدفع والرفاه، العدالة لتحقيق فرصة. والمستدام الرشيد وللتخطيط التنموي الفكر لتجديد تاريخية فرصة

 يسوده عالم. افضل عالم الى شعوبنا طموحات يحقق نهضوي مشرو  نحو العربية البلدان بين بالتكامل

 االنسان تحمي موسسات ظل في ومحيطه، االنسان مع وئام في االنسان فيه ويعيش والعدالة، واالمن السالم

 اكثر ففيه االستدامة، تعنيه ما بعكس ينطق اليوم حولنا ما كل كان واذا. االستدامة شروط وتوفر والكوكب

 الحقيقة، في رديفا باتت االستدامة الن الواقع، حيز الى المناقشة حيز من االستدامة مفهوم الخراج دافع من

 .الحياة واستمرار للبقاء، اللغة، في رديفا هي كما

 تمتلك العربية المنطقة ان ابوغزالة، هيفاء العربية، الدول لجامعة المساعد العام االمين قالت جهتها من

 .والتعليم والصحة الجنسين بين المساواة وتعزيز الفقر مكافحة مثل المستدامة التنمية لتعميم الخاصة تجاربها

 فى المنطقة دول تتعاون ان يجب لذلك المستدامة، التنمية عن لفترة تخلفت ربيةالع المنطقة ان واضافت

 جهودها تركز العربية الدول جامعة ان موكدة الناس، لخدمة والحكومي المحلي المجتمع بين والعمل التنمية

 تعمل والجامعة المستدامة للتنمية المدني المجتمع منظمات وتعزيز مناسبة بيئة الى يهدف الذي الشان هذا في

 المعايير فان العربية والجامعة المدني المجتمع بين العالقة تحكم التي واالجراءات الشروط تعديل على

 الجامعة تنظمها التي االنشطة جميع في المنظمات حضور ستسمح الجديدة
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 مسؤولون يؤكدون أهمية تنفيذ خطة التنمية العربية المستدامة

 جريدة الغد 

 سماح بيبرس

؛ الذي عقد أمس ويختتم أعماله  6302أكد مشاركون في المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام  –عمان 

 .د أطلقت مؤخرا من قبل األمم المتحدةوالتي كانت ق 6303اليوم ؛ أهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

ويشّكل المنتدى منبراً إقليمياً للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة 

 .في المنطقة العربية 6303لعام 

 .هدفا 01العام الحالي حيث تتضمن هذه الخطة ( يناير)وبدأ تنفيذ الخطة رسميا في كانون الثاني 

 6303اإلقرار بأهداف التنمية المستدامة "عماد الفاخوري قال .وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق م

يتطلب في هذه المرحلة وضع خريطة طريق لعملية التنفيذ تستند إلى اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية 

 ".نناالمستدامة واالولويات والتحديات االقليمية والوطنية لكل بلد من بلدا

هو العنوان  6303ان تبني ووضع خطط التنفيذ على المستويات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة "وزاد 

الرئيس لهذه المرحلة، وعلينا جميعاً كممثلين للحكومات مسؤوليات جسام تتمثل في ان ال يستثنى أحد عند 

المصلحة الشركاء من منظمات وضع خطط التنفيذ سواء على المستوى القطاعي أو على مستوى اصحاب 

المجتمع المدني والقطا  الخاص والمجالس المحلية، كما علينا مسؤولية تحقيق اتساق السياسات وما ورد من 

 ".6303غايات تضمنتها اهداف التنمية المستدامة 

ضية هي سنة الما 02وبين أن تجارب الدول العربية المختلفة في تحقيق االهداف االنمائية لأللفية خالل 

أكبر درس يستفاد منه لتحقيق النجاح في تطبيق تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، فها نحن نبني على ما حققناه 

 6303وال بد لنا من إيالء موضو  الرصد والتقييم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة . من انجازات

ولنصحح المسار في حال وجود انحراف االهمية القصوى، لنحدد من خالل ذلك مسار التقدم في االنجاز 

 .عن اهدافنا

ريما خلف أشارت الى أّن هذا المنتدى، يضع .وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا د

التي تعتبر "  6303خطة التنمية المستدامة للعام "هي  6303أمام العالم خطة إنمائية جديدة تمتد حتى العام 

خية لتجديد الفكر التنموي وللتخطيط الرشيد والمستدام، وتحقيق العدالة والرفاه، والتكامل بين فرصة تاري

 . البلدان العربية نحو مشرو  نهضوي يحقق طموحات شعوبنا إلى عالم أفضل
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إذا كان كل ما حولنا اليوم ينطق بعكس ما تعنيه االستدامة، ففيه أكثر من دافع الخراج مفهوم "وأضافت 

دامة من حيز المناقشة إلى حيز الواقع، ألن االستدامة باتت رديفاً في الحقيقة، كما هي رديفاً في اللغة، االست

 ".للبقاء، واستمرار الحياة

وبينت خلف أّن االستدامة ليست مجرد امتداد في الزمن، بل تحّول في عالم اليوم، تتوفر فيه شروط الحياة 

هو الهدف من خطة التنمية المستدامة " تحويل عالمنا"ألجيال الغد؛ الكريمة ألجيال الحاضر، وحياة آمنة 

هدف بات يفرض نفسه على عالم، تدمره الحروب والنزاعات، وينخره الفقر والحرمان، . 6303لعام 

 . ويخنقه التدهور البيئي والتغّير المناخي

؛ ثالثة مشاكل كونية بطبيعتها ومداها، آفات قاتلة ال بّد من استئصالها إلنقاذ الحياة على هذا الكوكب" وقالت 

 ". وبأسبابها وتداعياتها، ال يمكن التصدي لبعضها دون اآلخر، إذ تتساوى في جسامة الضرر

نحن، في عالمنا العربي، ندرك حجم هذه الثالثية من المشاكل، ونعيش تجلياتها وآثارها كّل يوم " وأضافت 

، على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وإنما التنمية هي النجاح في التصدي على حياة مواطنينا، على  ثقافتنا وبيئتنا

لهذه اآلفات؛ وشروط النجاح هي القدرة على حشد كل  الطاقات العقلية واألخالقية والمؤسسية واالقتصادية 

 ".والبشرية لتحقيق التحّول المنشود

ومجموعات، حكومات وبرلمانات،  هذا ال يمكن تحقيقه إال بالتزام الجميع ومشاركتهم، أفراداً " وقالت 

مجتمعاً مدنياً وقطاعاً خاصاً، وبيوَت خبرة وتحويل عالمنا العربي ليس بالمهمة السهلة، ولكنه ليس بالمهمة 

المستحيلة بل هو مسؤولية وضرورة ملحة، واجب إنساني وأخالقي، للنهوض بمنطقتنا من واقع مرير، إلى 

 ".غد أفضل

ت والمتدرج على مسار التنمية المستدامة في العالم العربي يعني التصدي لتحديات وأكدت أن االنطالق الثاب

 . مزمنة وطارئة تهدد بلداننا ومجتمعاتنا، ليس أقلها االحتالالت األجنبية والنزاعات المسلحة

االستدامة تقتضي تحرير فلسطين من االحتالل واسترداد الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة،  " وقالت 

تقتضي إنهاء الحروب والنزاعات واالقتتاالت الداخلية على اختالف أنواعها ومسبباتها  كما تتطلب إيجاد و

السبل لترسيخ مسارات التطّور السياسي السلمي، ومعالجة عوامل التفكك القيمي والمجتمعي والوطني 

 ".والمؤسسي

في البحث العلمي والمهارات، وتطوير وأشارت إلى ضرورة  سد القصور المعرفي في األنظمة التعليمية، و

 . المنظومة الثقافية بما في ذلك منظومة اإلعالم

هيفاء أبو غزالة قالت إن .األمين العام المساعد رئيس قطا  االعالم واالتصال في جامعة الدول العربية د

الدول العربية  حرصنا على المشاركة في المنتدى اليوم جاءت لتعزز للتعاون القائم بين منظومة جامعة"

 ".واألمم المتحدة في مختلف المجاالت التنموية
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منذ انطالق المشاورات العالمية حول أجندة التنمية المستدامة بدأت الجامعة والمجموعة العربية "وأضافت 

ف في نييورك انطالقا مما حققتها من انجازات لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية باعداد لهذه األجندة على مختل

األصعدة من خالل الدول األعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة وبتعاون وثيق مع وكاالت 

 ".األمم المتحدة المتخصصة وكافة الجهات المعنية

توسع رقعة االرهاب وما أنتجه من تنظيمات ظالمية جديدة تدمر المكتسابات التنموية وترو  " وأضافت 

 ".اتهم وعقبة مهمة للمضي قدما لتحقيق التنمية المنشودةاآلمنين من السكان بمختلف فئ

وأكدت على ضرورة العمل بمقاربات جديدة تأخذ باالعتبار التحديات وتحاول تخطيها وهذا ما حدا بالجامعة 

العربية وضع تصور يربط بين تحقيق خطة التنمية المستدامة بتعزيز القدرة على مواجهة األزمات من 

الشراكات في مواجهة األزمات والعمل على انشاء شبكة عربية في مجال االنذار المبكر خالل تعزيز وبناء 

وإدارة األزمات انسجاما مع تنامي روح العمل العربي المشترك للتعامل مع تلك التحديات بمفهوم شامل 

 .وبابعاده التنموية المختلفة

كامل والترابط بين العناصر األربعة لخطة وركزت الجلسة األولى؛ في المنتدى ؛ على تعزيز فهم أهمية الت

من أجل تحديد األولويات واعتماد منهج متكامل للتنمية في التخطيط والتنفيذ  6303التنمية المستدامة للعام 

 . والمتابعة واالستعراض

ويركز المحور الثاني للمنتدى على استعراض مفّصل لعملية تنفيذ ومتابعة ومراجعة الخطة الجديدة على 

 .لمستوى الوطني وتحديد األولويات ومعوقات التنفيذ والرصد وكيفية مواجهتهاا

ويناقش المحورالثالث أهمية اتساق وتكامل البعد اإلقليمي مع عملية التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني 

 . لإلسرا  في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وسُترفع . يات والفرص في تنفيذ ومتابعة الخطة الجديدةويسلّط المحور الرابع الضوء على مناقشة التحد

نتائج النقاشات الحقاً إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى كذلك ستتناول هذه الجلسة ُسبل تعزيز دور 

 .المنتدى العربي

في  وسيشتمل التقرير الختامي للمنتدى على موجز لمخرجات النقاش وللرسائل الرئيسية التي سُترفع وُتناقش

المنتدى السياسي الرفيع المستوى تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي، من أجل توحيد الموقف 

العربي على المستوى العالمي كما سُترفع أيضا نسخة من الموجز إلى الدورة الوزارية التاسعة والعشرين 

 .لإلسكوا

http://www.alghad.com/articles/941263-

%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-

%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-
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 ال تحتمل التجزئة« 6101خطة »: األردن

 الحياة
 

 (بتوقيت غرينتش - ٣٠:٣٣) ٦٣٠٢أيار / مايو ٠٣اإلثنين، دولي -الورقية  :النسخة
  نورما نعمات -عّمان (بتوقيت غرينتش - ٣٢:٣٠) ٦٣٠٢أيار / مايو ٠٣اإلثنين،  :آخر تحديث

ريما خلف، أن الخطة اإلنمائية الجديدة « إسكوا»أعلنت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية لـ 

متكاملة تقنياً وسياسياً، وتتكون من أربعة عناصر هي اإلعالن السياسي »هي  6303التي تمتد حتى عام 

، مؤكدة أنها «ل التنفيذ والعرض والمراجعة، ووسائ01بمبادئه التوجيهية، واإلطار البرامجي بأهدافه الـ

محور اهتمامنا في هذا اللقاء، وحرصنا على تالفي االجتزاء الذي نال من األهداف اإلنمائية في األعوام »

« المنتدى العربي حول التنمية المستدامة»واعتبرت خلف في افتتاح . «السابقة، وحال دون تحقيقها كاملة

بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة العاملة في « كواإس»في عّمان، الذي تنظمه 

االنطالق الثابت والمتدرج على مسار التنمية »المنطقة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي األردنية، أن 

قلها المستدامة في العالم العربي، يعني التصدي لتحديات مزمنة وطارئة تهدد بلداننا ومجتمعاتنا، ليس أ

 .«االحتالالت األجنبية والنزاعات المسلحة

وشددت األمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية رئيسة قطا  اإلعالم واالتصال السفيرة هيفاء أبو 

دعم جهود الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية »غزالة، على حرص الجامعة مع الجهات الحكومية على 

العمل على تنفيذها يتطلب األخذ في االعتبار خصوصيات المنطقة »ورأت أن . «6303المستدامة 

خصوصاً الحراك السكاني والتهجير واللجوء، وما نتج عنه من تغيرات في الخريطة والتركيب السكاني في 

ودعت المجتمع . «المنطقة العربية، ما يستدعي اهتماماً خاصاً بقضايا الالجئين، وتأكيد حماية أمنهم الغذائي

تحمل مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة لالجئين وتعزيز قدراتها على الصمود، والحفاظ »ولي إلى الد

 .«على استدامة مواردها الطبيعية واعتماد سياسات بيئية تدعم المجتمعات المحلية

امة واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني عماد الفاخوري، أن اإلقرار بأهداف التنمية المستد

يتطلب منا في هذه المرحلة وضع خريطة طريق للتنفيذ تستند الى اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية »

عدم استثناء أحد لدى »، الفتاً إلى ضرورة «المستدامة، واألولويات والتحديات اإلقليمية والوطنية لكل بلد

شركاء من منظمات المجتمع المدني وضع خطط التنفيذ سواء على المستويين القطاعي وأصحاب المصلحة ال

 .«والقطا  الخاص والمجالس المحلية

في  6303ويشكل المنتدى منبراً إقليمياً للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

المنطقة العربية، وتشمل تعميق فهم العناصر األساسية للخطة، ونهج التنفيذ بما في ذلك سبل تحديد 

لويات ودمج أهداف التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية وتحديد معوقات التنفيذ األو

والرصد على المستوى الوطني، وسبل معالجتها من خالل حشد وسائل التنفيذ وتطوير مبادرات للتقويم، 

http://www.alhayat.com/Edition?Edition=INT
http://www.alhayat.com/Authors/15822735
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المنتدى العربي للتنمية  وإعداد التقارير حول التقدم المحقق، وتحديد األولويات اإلقليمية، وآلية عمل

 .المستدامة في ضوء مخرجات المنتديات السابقة وتلك المتوقعة من مناقشات المنتدى

http://www.alhayat.com/Articles/15822735/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D

8%B1%D8%AF%D9%86---%D8%AE%D8%B7%D8%A9-2030--

%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9 

 

http://www.alhayat.com/Articles/15822735/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86---%D8%AE%D8%B7%D8%A9-2030--%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9
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http://www.alhayat.com/Articles/15822735/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86---%D8%AE%D8%B7%D8%A9-2030--%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9
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 العنوان الرئيس للمرحلة 6101بني ووضع خطط التنفيذ ألهداف التنمية المستدامة ت: فاخوري 

  6302أيار، /مايو 03األثنين، >> 

 -الدستور  -عمان  

 أنس الخصاونة 

المهندس عماد نجيب الفاخوري امس اعمال  -في  الحكومة السابقة   -افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي 

، والذي يعقد في عمان بحضور وكيلة األمين العام لألمم 6302ة المستدامة لعام المنتدى العربي للتنمي

الدكتورة ريما خلف، ( اإلسكوا)المتحدة، واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

الحكومة السابقة  في -واألمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء ابو غزالة، ووزير البيئة 

 .طاهر الشخشير. د  -

ويشّكل المنتدى اجتماعاً رفيعا المستوى ومنبراً إقليمياً للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة 

في المنطقة العربية، ويتضمن أربعة محاور رئيسة، حيث  6303واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 

أهمية التكامل والترابط بين العناصر األربعة لخطة التنمية المستدامة تهدف الجلسة األولى إلى تعزيز فهم 

من أجل تحديد األولويات واعتماد ُنُهج متكاملة للتنمية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة  6303لعام 

 .واالستعراض

لجديدة على ويركـّز المحور الثاني للمنتدى على استعراٍض مفّصل لعملية تنفيذ ومتابعة ومراجعة الخطة ا

المستوى الوطني وتحديد األولويات ومعوقات التنفيذ والرصد وكيفية مواجهتها، ويناقش المحورالثالث أهمية 

اتساق وتكامل البعد اإلقليمي مع عملية التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني لإلسرا  في تنفيذ أهداف 

على مناقشة التحديات والفرص في تنفيذ ومتابعة  التنمية المستدامة، في حين يسلّط المحور الرابع الضوء

 .الخطة الجديدة

عماد فاخوري ان ما يمثله هذا  المنتدى من اهمية لمواكبة بلداننا مرحلة تنموية عالمية .  وفي كلمة له قال م

البيئة، جديدة تتسم بالبناء على ما تم انجازه دوليا واقليميا ووطنيا في المجاالت االقتصادية واالجتماعية و

يتطلب منا في هذه المرحلة وضع خارطة طريق لعملية التنفيذ  6303وان االقرار بأهداف التنمية المستدامة 

تستند الى االطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة واالولويات والتحديات االقليمية والوطنية وفرص 

لجوانب الرئيسة على رأسها االيمان المطلق بمبدئ التعاون فيما بيننا، بحيث تأخذ على عاتقها العديد من ا

المشاركة الفاعلة ما بين الحكومات فيما بينها، والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في كل 

 .دولة من دولنا

واضاف ان هنالك سبعة عشر هدفاً تتشابك تتقاطع فيما بينها كافة متطلبات التنمية المستدامة، والتي لن 

تطيع الدول تحقيقها دون وجود شراكة حقيقية عالمية من اجلها، ودون فتح كافة القنوات على المستويات تس
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الوطنية لكافة الشركاء في مجتمعاتنا، مشيرا ان تبني ووضع خطط التنفيذ على المستويات الوطنية ألهداف 

كممثلين للحكومات مسؤوليات  هو العنوان الرئيس لهذ المرحلة، وعلينا جميعاً  6303التنمية المستدامة 

جسام تتمثل في ان ال يستثنى احد عند وضع خطط التنفيذ سواء على المستوى القطاعي او على مستوى 

اصحاب المصلحة الشركاء من منظمات المجتمع المدني والقطا  الخاص والمجالس المحلية، كما علينا 

 .6303تها اهداف التنمية المستدامة مسؤولية تحقيق اتساق السياسات وما ورد من غايات تضمن

واشار في األردن كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني عامالً أساسياً في 

نجاح مسيرة التنمية وقد اطلقنا استراتيجيتنا الوطنية التنموية لألعوام العشر القادمة والمتمثلة في وثيقة 

قة لتعالج التحديات ولتنقل المواطن األردني الى مرحلة أكثر ازدهارا وجاءت الوثي« 6362االردن »

 .ورفاهاً ومنعة

ولفت إن االوضا  في المنطقة المضطربة فرضت علينا المزيد من التحديات، فها نحن اليوم نواجه ضغوطاً 

زنة العامة سكانية نتيجة استضافتنا لألخوة من مناطق الصرا ، والذي نتج عنه أعباء جسيمة على الموا

للدولة، وكذلك تأثر القطاعات الخدمية واالجتماعية المختلفة وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم والطاقة 

والمياه والخدمات البلدية وازدياد المنافسة على سوق العمل وغيرها، االمر الذي يدفعنا الى ضرورة تظافر 

نقدمها لمواطنينا في السابق بل العمل على رفع الجهود والحفاظ على مستويات خدمات متميزة والتي كنا 

 .مستواها

، يشكل تحديا كبيرا أمام 6303واشار أن توفير التمويل من اجل التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

المجتمع الدولي، ونوكد في هذا الصدد على أهمية استمرار المساعدات التنموية الرسمية، بل وزيادتها الى 

المتفق عليها دوليا في مؤتمرات التمويل الدولية السابقة من ناحية، وزيادة سقف هذا التمويل  المستويات

لكل من الدول األقل نموا وللدول ذات  6363من الدخل القومي االجمالي بحلول العام % 0ليصل الى 

نموذج جديد الدخل المتوسط على حد سواء، إضافة إلى استكشاف موارد اضافية أخرى يمكن أن تسهم في 

 .لتمويل التنمية يوفر كافة الموارد المالية المطلوبة لتحقيق الوعود الطموحة لألجندة العالمية

كما اننا نؤكد على حث المنظمات الدولية والدول المانحة على تحسين معايير التأهيل للدول متوسطة الدخل 

أدوات تمويل مبتكرة وسهلة ليست متوفرة  للوصول إلى( مثل األردن)التي تتأثر بشدة باألزمات اإلقليمية 

في الوقت الحاضر للدول التي تقع ضمن هذه الفئة لكي تحافظ على مرونتها وال تخاطر بمكاسبها التنموية 

 .والتوقعات المتوسطة المدى

قي في بدورها قالت وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة ريما خلف اننا نلت

خطة متكاملة من الناحية التقنية ومن  6303هذا المنتدى وأمام العالم خطة إنمائية جديدة تمتد حتى عام 

اإلعالن السياسي : الناحية السياسية، تتكون من عناصر أربعة متراصة ال يمكن فصل أحدها عن اآلخر

لتنفيذ، واالستعراض والمراجعة، وهذه بمبادئه التوجيهية، واإلطار البرامجي بأهدافه السبعة عشر، ووسائل ا
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العناصركلها هي محور اهتمامنا في هذا اللقاء، مؤكدين حرصناعلى تالفي االجتزاء الذي نال من األهداف 

 .اإلنمائية في األعوام السابقة، وحال دون تحقيقها كاملة على نحو ما كان منشودا ًوممكناً 

زمن بل تحّول في عالم اليوم تتوفر فيه شروط الحياة الكريمة االستدامة ليست مجرد امتداد في ال: واضافت 

هو الهدف من خطة التنمية المستدامة « تحويل عالمنا»ألجيال الحاضر، وحياة آمنة ألجيال الغد، اي ان 

، وهو هدف بات يفرض نفسه على عالم تدمره الحروب والنزاعات، وينخره الفقر والحرمان، 6303لعام 

 .لبيئي والتغّير المناخيويخنقه التدهور ا

واشارت في عالمنا العربي ندرك حجم  هذه الثالثية من المشاكل، ونعيش تجلياتها وآثارها كّل يوم على حياة 

مواطنينا، على  ثقافتنا وبيئتنا، على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، مشيرة إن التنمية هي النجاح في التصدي لهذه 

لى حشد كل  الطاقات العقلية واألخالقية والمؤسسية واالقتصادية اآلفات، وشروط النجاح هي القدرة ع

والبشرية لتحقيق التحّول المنشود وهذا ال يمكن تحقيقه إال بالتزام الجميع ومشاركتهم، أفراداً ومجموعات، 

 .حكومات وبرلمانات، مجتمعاً مدنياً وقطاعاً خاصاً، وبيوَت خبرة

مية على العمل مع البلدان األعضاء  لتكون لهم القيادة الوطنية في وبينت الى اهمية حرص المنظمات اإلقلي

انطالقاً من األولويات الوطنية والحرص على القيادة  6303الخطة « توطين»التخطيط التنموي، أي 

الوطنية ال يعني عزل مسار التنمية في بلد ما عن أولويات وقضايا تتعدى حدود الدولة الواحدة وهي كثيرة 

نا، وتؤثر على األولويات الوطنية، وتتأثر بها وعلى معالجة هذه الظروف واألولويات العابرة في منطقت

نرى في خطة التنمية المستدامة لعام :  واكدت .للحدود يتوقف الكثير من القدرة على تحقيق األهداف الوطنية

جديد الفكر التنموي ومبادئها وما تتضمنه من أهداف وغايات ووسائل للتنفيذ فرصة تاريخية لت 6303

وللتخطيط الرشيد والمستدام، وفرصة لتحقيق العدالة والرفاه، والدفع بالتكامل بين البلدان العربية نحو 

مشرو  نهضوي يحقق طموحات شعوبنا إلى عالم أفضل، عالم يسوده السالم واألمن والعدالة، ويعيش فيه 

 .حمي اإلنسان والكوكب وتوفر شروط االستدامةاإلنسان في وئام مع اإلنسان ومحيطه، في ظل مؤسسات ت

مساعد االمين العام لجامعة الدول العربية ، رئيس قطا  االعالم واالتصال الدكتوراه هيفاء ابو غزالة  قالت 

الصادر عن القمة العربية في شرم الشيخ ليؤكد  200انه انطالقا من دورالجامعة العربية ، جاء القرار رقم 

الخطط العربية في مختلف قطاعات التنمية وبما يمكن الدول العربية من تنفيذ هذا  على قيامها بوضع

 .6303االلتزام العالمي بحلول عام 

فال بد ان نضع نصب اعيننا ان القضاء على الفقر بكافة  6303واضافت اذا كنا نسعى الى تنفيذ خطة 

يستوجب منا جميعا العمل في منظومة متكاملة ابعاده هو التحدي العالمي االكبر امام المجتمع الدولي الذي 

لتعزيز الجهود الوطنية واالقليمية الرامية الى القضاء عليه، مشيرة ان ذلك يتم في اطار الشراكة العالمية من 

 .اجل التنمية
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واكدت على جاهزية جامعة الدول العربية والتي تضم تحت جناحيها جميع الدول العربية بانها ستكون داعما 

ال لدولها واالعضاء بما يضمن التنسيق والمتابعة والرصد والمراجعة والتقييم في المنطقة العربية فاع

  . بالتعاون مع جميع شركائها واصحاب المصلحة 
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 "6101خطة التنمية المستدامة "مسؤولون عرب يؤكدون الحرص على تنفيذ 

 الوطن

   6302AM 10:19-32-03اإلثنين 

خطة التنمية "أكد مسؤولون عرب، أمس األحد، الحرص على دعم الجهود العربية لتنفيذ جميع عناصر 

 ".وظروف حساسةتحديات جسام "وسط ما تشهده منطقة الشرق األوسط من " 6303المستدامة لعام 

جاء ذلك في كلمات ألقاها المسؤولون في افتتاح أعمال المنتدى العربي الثالث رفيع المستوى للتنمية 

بالتعاون مع جامعة " إسكوا"المستدامة، الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .ردنالدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في األ

وشدد المسؤولون على أهمية حشد الطاقات في مختلف األصعدة لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة 

داعين إلى توسيع سبل التواصل ومساحات الحوار ودعم الشراكة والمشاركة في المشرو  التنموي للبلدان 

 .العربية

ة التنفيذية للجنة األسكوا الدكتورة ريما خلف في من جانبها، قالت وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين

عناصر تشمل إعالنا سياسيا  4كلمتها االفتتاحية للمنتدى، إن الخطة متكاملة تقنيا وسياسيا وتتكون من 

 .ووسائل التنفيذ واالستعراض والمراجعة 01بمبادئه التوجيهية واإلطار البرامجي بأهدافه الـ

بعدما بات عالمنا عالما تدمره الحروب والنزاعات "يل العالم إلى األفضل وأضافت أن الخطة تهدف إلى تحو

 ".وينخره الفقر والحرمان ويخنقه التدهور البيئي والتغير المناخي ما يتطلب معه تنمية تتصدى لهذه اآلفات

مل وذكرت خلف، أن االستدامة تتطلب إيجاد السبل لترسيخ مسارات التطور السياسي السلمي ومعالجة عوا

التفكك القيمي والمجتمعي والوطني والمؤسسي وسد القصور المعرفي في األنظمة التعليمية، والبحث العلمي 

 .والمهارات وتطوير المنظومة الثقافية بما في ذلك منظومة اإلعالم

 من جهتها أكدت األمين العام المساعد، رئيس قطا  اإلعالم واالتصال في جامعة الدول العربية، الدكتورة

هيفاء أبو غزالة، حرص الجامعة على دعم جهود الدول العربية لتنفيذ الخطة مبينة أهمية التشاور حول آلية 

، التي تواجه المنطقة والمتمثلة باستمرار الصراعات في عدد من "التحديات الجسام"تنفيذ تلك األجندة وسط 

 .الدول

االعتبار خصوصيات الحراك السكاني والتهجير  وأوضحت أن تنفيذ خطة التنمية المستدامة يتطلب األخذ في

القسري واللجوء مع إيالء اهتمام خاص بقضايا المشردين والالجئين وحماية أمنهم الغذائي، مشيرة إلى 

 .أهمية تعزيز قدرات الدول المستضيفة لالجئين والنازحين على الصمود والمحافظة على استدامة مواردها
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التخطيط والتعاون الدولي األردني، عماد الفاخوري، إن اإلقرار بأهداف وعلى الصعيد ذاته، قال وزير 

يتطلب وضع خارطة طريق لعملية التنفيذ تستند إلى اإلطار االستراتيجي العربي " 6303التنمية المستدامة "

 .للتنمية المستدامة واألولويات والتحديات اإلقليمية والوطنية لكل بلد عربي

العنوان " 6303التنمية المستدامة "ط التنفيذ على المستويات الوطنية ألهداف وأضاف أن تبني ووضع خط

الرئيس لهذ المرحلة، مبينا أهمية المشاركة الفاعلة ما بين الحكومات والقطاعين العام والخاص ومنظمات 

 .01المجتمع المدني في كل دولة لتحقيق األهداف التنموية الـ

هة اإلخطار والتحديات الناشئة المهددة للتنمية المستدامة في المنطقة ودعا إلى التكاتف والتضامن لمواج

والعالم، والتي تتزامن مع تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية على مجمل عناصر الحياة، وتراجع انتاجية 

 .الموارد الطبيعية

ة سياسية واقتصادية وأكد ضرورة توفير التمويل الالزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسط أزمات وحال

واجتماعية غير مستقرة تشهدها منطقة الشرق األوسط، متوقًعا أن يستمر األثر السلبي لها على برامج 

 .التنمية المستدامة إلى العقد المقبل

وتستضيف العاصمة األردنية عمان أعمال المنتدى التي تستمر ليومين بمشاركة موفدون من الدول العربية 

 6303رات التخطيط والوزارات المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام وبشكل أساسي وزا

إضافة إلى ممثلين عن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة وهيئات المجتمع المدني 

 .المعنية بقضايا التنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي

 http://www.elwatannews.com/news/details/1203880 
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 .في االردن 6102انطالق المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ص 12:20:01 30/05/2016
 

 6302انطلقت اليوم في عمان اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام / وام / مايو 62عمان في 
 -ور وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بحض

الدكتورة ريما خلف واألمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء ابو غزالة ووزير  -اإلسكوا 
 .البيئة االردني الدكتور طاهر الشخشير

لتخطيط والتعاون الدولي االردني السابق المهندس عماد الفاخوري الذي قال ان هذا افتتح المنتدى وزير ا
االجتما  يأتي لتويج جهود بلداننا التي استمرت في نشر وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده االقتصادية 

ة حول البيئة والتنمية واالجتماعية والبيئية منذ حوالي ربع قرن من الزمان أي منذ عقد مؤتمر االمم المتحد
واليوم وبإعالن التزامنا بتحقيق اهداف التنمية .. 0226في ريودي جانيرو بالبرازيل عام " قمة االرض"

المستدامة نضع نصب اعيننا خمسة عشرة سنة قادمة مليئة بالفرص وباألمل بان مستقبل ابنائنا واحفادنا 
اريخية نتشاطرها جميعا إلنجاز العمل الواجب القيام سيكون افضل وان هناك بالفعل فرصة حقيقية ولحظة ت

 .به

هو العنوان  6303واضاف ان تبني ووضع خطط التنفيذ على المستويات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة 
الرئيس لهذ المرحلة وعلينا جميعا كممثلين للحكومات مسؤوليات جسام تتمثل في ان ال يستثنى احد عند 

سواء على المستوى القطاعي او على مستوى اصحاب المصلحة الشركاء من منظمات وضع خطط التنفيذ 
المجتمع المدني والقطا  الخاص والمجالس المحلية كما علينا مسؤولية تحقيق اتساق السياسات وما ورد من 

 . 6303غايات تضمنتها اهداف التنمية المستدامة 

يميا للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض ويشكل المنتدى اجتماعا رفيع المستوى ومنبرا إقل
 .في المنطقة العربية 6303خطة التنمية المستدامة لعام 

ويتضمن أربعة محاور رئيسة حيث تهدف الجلسة األولى إلى تعزيز فهم أهمية التكامل والترابط بين 
األولويات واعتماد نهج متكاملة للتنمية  من أجل تحديد 6303العناصر األربعة لخطة التنمية المستدامة لعام 
 .في التخطيط والتنفيذ والمتابعة واالستعراض

ويركـز المحور الثاني للمنتدى على استعراض مفصل لعملية تنفيذ ومتابعة ومراجعة الخطة الجديدة على 
 .المستوى الوطني وتحديد األولويات ومعوقات التنفيذ والرصد وكيفية مواجهتها

حورالثالث أهمية اتساق وتكامل البعد اإلقليمي مع عملية التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني ويناقش الم
 .لإلسرا  في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
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وسترفع . ويسلط المحور الرابع الضوء على مناقشة التحديات والفرص في تنفيذ ومتابعة الخطة الجديدة
كذلك ستتناول هذه الجلسة سبل تعزيز دور . السياسي الرفيع المستوىنتائج النقاشات الحقا إلى المنتدى 

 .المنتدى العربي

وسيشتمل التقرير الختامي للمنتدى على موجز لمخرجات النقاش وللرسائل الرئيسية التي سترفع وتناقش في 
الموقف المنتدى السياسي الرفيع المستوى تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي، من أجل توحيد 

كما سترفع أيضا نسخة من الموجز إلى الدورة الوزارية التاسعة والعشرين . العربي على المستوى العالمي
 .لإلسكوا

https://www.wam.ae/ar/news/international/1395296091556.html  
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 ق أعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامةانطال

 6302GMT 10:47 2016  مايو/ أيار  03,اإلثنين 

 عمان ـ صوت اإلمارات

الذي تنظمه ( 6302المنتدى العربي حول التنمية المستدامة )انطلقت في عمان صباح اليوم األحد أعمال 

بالتعاون مع جامعة الدول العربية ( اإلسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .ومنظمات األمم المتحدة العاملة بالمنطقة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي األردنية، ويستمر لمدة يومين

ويمثل مصر في أعمال المنتدى السفير مجدي راضي مساعد وزير الخارجية للشئون االقتصادية والدكتورة 

لتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري للمتابعة، فيما تشارك في جلسات غدا نهال المغربل نائب وزير ا

االثنين وزيرة التضامن االجتماعي غادة والي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون االجتماعية 

 .العرب التي ستصل إلى المملكة مساء اليوم

العربية وبشكل أساسي وزارات التخطيط كما يشارك موفدون على المستوى الوزاري والرفيع من الدول 

إضافة إلى ممثلين عن وكاالت األمم  6303والوزارات المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة على 

 .المستوى اإلقليمي

ى منبرا إقليميا للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة ويشكل المنتد

بالمنطقة العربية وتتضمن أربعة محاور للتعريف بالخطة، حيث يهدف المحور األول إلى  6303لعام 

سبل تحديد األولويات تعميق الفهم بالعناصر األساسية للخطة، فيما يركز الثاني على نهج التنفيذ بما في ذلك 

ودمج أهداف التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية وتحديد معوقات التنفيذ والرصد على 

المستوى الوطني وسبل معالجتها من خالل حشد وسائل التنفيذ وتطوير مبادرات وآليات للتقييم والقياس 

 .وإعداد التقارير حول التقدم المحرز

محور الثالث تحديد األولويات اإلقليمية ومناقشة أهم مكّونات خريطة طريق إقليمية من شأنها أن ويتناول ال

تعّزز اتـّساق السياسات والتنسيق على جميع المستويات من أجل اإلسرا  بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

6303. 

ة على ضوء مخرجات المنتديات السابقة ويناقش المحور الرابع آلية عمل المنتدى العربي للتنمية المستدام

والمخرجات المتوقعة من مناقشات المنتدى، ويركز على سبل تعزيز دور المنتدى باعتباره منبرا سنويا 

في  6302لتبادل وجهات النظر حول الفرص والنجاحات والعقبات لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 .المنطقة العربية
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للجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة وتوفر إطارا لصياغة السياسات وتعد اإلسكوا هي إحدى ا

القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتها، ومنبرا لاللتقاء والتنسيق وبيتا للخبرات والمعرفة ومرصدا 

 .للمعلومات

-http://www.emiratesvoice.com/news/arabworld/300516054747
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 االستدامة تقتضي تحرير فلسطين من االحتالل": اإلسكوا"أخبار مصر االن 

 للطباعة نسخة  لصديق ارسل  2  تعليق  0 ايام 0منذ   نيوز البوابة 

اليوم األحد ( اإلسكوا)لجنة أكدت الدكتورة ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية ل

على أن االستدامة تقتضي تحرير فلسطين من االحتالل واسترداد الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة وإنهاء 

 .الحروب والنزاعات واالقتتاالت الداخلية على اختالف أنواعها ومسبباتها

الذي انطلقت  6302ية المستدامة للعام في كلمتها أمام الجلسة االفتتاحية للمنتدى العربي للتنم -وقالت خلف 

إن االستدامة تتطلب إيجاد السبل لترسيخ مسارات التطّور السياسي السلمي ومعالجة  -أعماله صباح اليوم 

عوامل التفكك القيمي والمجتمعي والوطني والمؤسسي وسد القصور المعرفي في األنظمة التعليمية وفي 

داعية إلى ضرورة ..نظومة الثقافية بما في ذلك منظومة اإلعالمالبحث العلمي والمهارات وتطوير الم

إصالح منظومات الحوكمة وتطوير المؤسسات واآلليات التي تضمن المشاركة على أساس المواطنة 

 .الحقيقية

ومبادئها وما تتضمنه من أهداف وغايات  6303أننا نرى في خطة التنمية المستدامة لعام "وأضافت 

فرصة تاريخية لتجديد الفكر التنموي وللتخطيط الرشيد والمستدام، وتحقيق العدالة والرفاه ووسائل للتنفيذ، 

والدفع بالتكامل بين البلدان العربية نحو مشرو  نهضوي يحقق طموحات الشعوب إلى عالم أفضل يسوده 

حمي اإلنسان السالم واألمن والعدالة ويعيش فيه اإلنسان في وئام مع اإلنسان ومحيطه في ظل مؤسسات ت

 ."والكوكب وتوفر شروط االستدامة

تتكون من عناصر أربعة متراصة ال يمكن فصل أحدها عن  6303وأفادت بأن خطة التنمية المستدامة لعام 

اإلعالن السياسي بمبادئه التوجيهية، واإلطار البرامجي بأهدافه السبعة عشر، ووسائل التنفيذ، : اآلخر وهي

معتبرة االستدامة ليست مجرد امتداد في الزمن بل تحّول في عالم اليوم تتوفر فيه ..واالستعراض والمراجعة

 .شروط الحياة الكريمة ألجيال الحاضر وحياة آمنة ألجيال الغد

وشددت خلف على ضرورة استئصال اآلفات التي تهدد العالم وعلى رأسها الفقر والحرمان والتدهور البيئي 

إن تحويل عالمنا ليس بالمهمة السهلة بل هو مسئولية "اة على هذا الكوكب، قائلة والتغّير المناخي إلنقاذ الحي

أن االنطالق "مضيفة "..وضرورة ملحة وواجب إنساني وأخالقي للنهوض به من واقع مرير إلى غد أفضل

تهدد  الثابت والمتدرج على مسار التنمية المستدامة في العالم العربي يعني التصدي لتحديات مزمنة وطارئة

 ."بلداننا ومجتمعاتنا ليس أقلها االحتالالت األجنبية والنزاعات المسلحة
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http://www.elwehda.com/Mnwat/263892/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84.html?source=true
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وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني المهندس عماد نجيب الفاخوري إن اإلقرار بأهداف التنمية 

ستراتيجي يتطلب في هذه المرحلة وضع خارطة طريق لعملية التنفيذ تستند إلى اإلطار اإل 6303المستدامة 

العربي للتنمية المستدامة واألولويات والتحديات اإلقليمية والوطنية لكل بلد من بلداننا وفرص التعاون فيما 

بيننا، وتأخذ على عاتقها العديد من الجوانب الرئيسية على رأسها اإليمان المطلق بمبادئ المشاركة الفاعلة 

 .لخاص ومنظمات المجتمع المدني في كل دولة من دولناما بين الحكومات فيما بينها والقطاعين العام وا

 6303وشدد فاخوري على ضرورة إيالء موضو  الرصد والتقييم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

األهمية القصوى، لتحديد مسار التقدم في اإلنجاز ولتصحيح المسار في حال وجود انحراف عن 

لى جنب لنعلن تضامننا وتكاتفنا وتآزرنا جميعا لمواجهة األخطار إننا نقف اليوم جنبا إ"قائال ..األهداف

 ."والتحديات الناشئة التي باتت تهدد التنمية المستدامة في منطقتنا والعالم

ونبه إلى أن الحالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الملموسة التي يمر بها الشرق األوسط حاليا والتي 

ومتراكم من األزمات اإلنسانية زاد بشكل دراماتيكي المعاناة والهشاشة اإلنسانية، أدت إلى إنتاج عدد متتابع 

حيث ستستغرق هذه األزمات وقتا لحلها وسيستمر أثرها السلبي في التأثير في برامج التنمية المستدامة 

 .لإلقليم للعقد القادم على األقل

يشكل تحديا كبيرا أمام  6303تنمية المستدامة وأوضح أن توفير التمويل من أجل التنمية لتحقيق أهداف ال

المجتمع الدولي، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية استمرار المساعدات التنموية الرسمية بل وزيادتها 

للمستويات المتفق عليها دوليا في مؤتمرات التمويل الدولية السابقة من ناحية وزيادة سقف هذا التمويل 

لكل من الدول األقل نموا وللدول ذات  6363مي اإلجمالي بحلول العام من الدخل القو% 0ليصل إلى 

الدخل المتوسط على حد سواء إضافة إلى استكشاف موارد إضافية أخرى يمكن أن تسهم في نموذج جديد 

 .لتمويل التنمية يوفر كل الموارد المالية المطلوبة لتحقيق الوعود الطموحة لألجندة العالمية

ظمات الدولية والدول المانحة على تحسين معايير التأهيل للدول متوسطة الدخل التي وحث فاخوري المن

للوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وسهلة ليست متوفرة في ( مثل األردن)تتأثر بشدة باألزمات اإلقليمية 

تنموية الوقت الحاضر للدول التي تقع ضمن هذه الفئة لكي تحافظ على مرونتها وال تخاطر بمكاسبها ال

 .والتوقعات المتوسطة المدى

وقال إن المشاركة العربية الكبيرة في هذا المنتدى تؤكد االلتزام العربي في إنجاح تحول المنطقة من 

األهداف اإلنمائية لأللفية إلى األهداف العالمية للتنمية المستدامة وتؤكد االلتزام بالمساهمة في تحقيقها 
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ويلها وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومراجعة ومتابعة تقدم التنمية المستدامة ووسائل تنفيذها بما في ذلك تم

 .في المنطقة العربية والخطوات المستقبلية

وأكد فاخوري على دعم األردن لجهود التنمية والتكامل العربي والعمل العربي المشترك ودور األردن 

االستقرار في المنطقة، والتعايش الديني واالنفتاح كشريك عالمي وبما يتمتع به من نعمة األمن واألمان و

 .وشريك إستراتيجي في محاربة التطرف واإلرهاب
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 االستدامة تقتضي تحرير فلسطين من االحتالل": اإلسكوا"

 البوابة نيوز 

حد اليوم األ( اإلسكوا)أكدت الدكتورة ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة 

على أن االستدامة تقتضي تحرير فلسطين من االحتالل واسترداد الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة وإنهاء 

 .الحروب والنزاعات واالقتتاالت الداخلية على اختالف أنواعها ومسبباتها

 

الذي انطلقت  2630في كلمتها أمام الجلسة االفتتاحية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام  -وقالت خلف 

إن االستدامة تتطلب إيجاد السبل لترسيخ مسارات التطّور السياسي السلمي ومعالجة  -أعماله صباح اليوم 

عوامل التفكك القيمي والمجتمعي والوطني والمؤسسي وسد القصور المعرفي في األنظمة التعليمية وفي 

داعية إلى ضرورة ..ذلك منظومة اإلعالمالبحث العلمي والمهارات وتطوير المنظومة الثقافية بما في 

إصالح منظومات الحوكمة وتطوير المؤسسات واآلليات التي تضمن المشاركة على أساس المواطنة 

 .الحقيقية

 

ومبادئها وما تتضمنه من أهداف وغايات  6303أننا نرى في خطة التنمية المستدامة لعام "وأضافت 

لفكر التنموي وللتخطيط الرشيد والمستدام، وتحقيق العدالة والرفاه ووسائل للتنفيذ، فرصة تاريخية لتجديد ا

والدفع بالتكامل بين البلدان العربية نحو مشرو  نهضوي يحقق طموحات الشعوب إلى عالم أفضل يسوده 

السالم واألمن والعدالة ويعيش فيه اإلنسان في وئام مع اإلنسان ومحيطه في ظل مؤسسات تحمي اإلنسان 

 ."توفر شروط االستدامةوالكوكب و

 

تتكون من عناصر أربعة متراصة ال يمكن فصل أحدها عن  6303وأفادت بأن خطة التنمية المستدامة لعام 

اإلعالن السياسي بمبادئه التوجيهية، واإلطار البرامجي بأهدافه السبعة عشر، ووسائل التنفيذ، : اآلخر وهي

ت مجرد امتداد في الزمن بل تحّول في عالم اليوم تتوفر فيه معتبرة االستدامة ليس..واالستعراض والمراجعة

 .شروط الحياة الكريمة ألجيال الحاضر وحياة آمنة ألجيال الغد

 

وشددت خلف على ضرورة استئصال اآلفات التي تهدد العالم وعلى رأسها الفقر والحرمان والتدهور البيئي 

إن تحويل عالمنا ليس بالمهمة السهلة بل هو مسئولية "قائلة والتغّير المناخي إلنقاذ الحياة على هذا الكوكب، 

أن االنطالق "مضيفة "..وضرورة ملحة وواجب إنساني وأخالقي للنهوض به من واقع مرير إلى غد أفضل

الثابت والمتدرج على مسار التنمية المستدامة في العالم العربي يعني التصدي لتحديات مزمنة وطارئة تهدد 

 ."عاتنا ليس أقلها االحتالالت األجنبية والنزاعات المسلحةبلداننا ومجتم

 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني المهندس عماد نجيب الفاخوري إن اإلقرار بأهداف التنمية 
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يتطلب في هذه المرحلة وضع خارطة طريق لعملية التنفيذ تستند إلى اإلطار اإلستراتيجي  6303المستدامة 

تنمية المستدامة واألولويات والتحديات اإلقليمية والوطنية لكل بلد من بلداننا وفرص التعاون فيما العربي لل

بيننا، وتأخذ على عاتقها العديد من الجوانب الرئيسية على رأسها اإليمان المطلق بمبادئ المشاركة الفاعلة 

 .مع المدني في كل دولة من دولناما بين الحكومات فيما بينها والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجت

 

 6303وشدد فاخوري على ضرورة إيالء موضو  الرصد والتقييم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

األهمية القصوى، لتحديد مسار التقدم في اإلنجاز ولتصحيح المسار في حال وجود انحراف عن 

ننا وتكاتفنا وتآزرنا جميعا لمواجهة األخطار إننا نقف اليوم جنبا إلى جنب لنعلن تضام"قائال ..األهداف

 ."والتحديات الناشئة التي باتت تهدد التنمية المستدامة في منطقتنا والعالم

 

ونبه إلى أن الحالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الملموسة التي يمر بها الشرق األوسط حاليا والتي 

ات اإلنسانية زاد بشكل دراماتيكي المعاناة والهشاشة اإلنسانية، أدت إلى إنتاج عدد متتابع ومتراكم من األزم

حيث ستستغرق هذه األزمات وقتا لحلها وسيستمر أثرها السلبي في التأثير في برامج التنمية المستدامة 

 .لإلقليم للعقد القادم على األقل

 

يشكل تحديا كبيرا أمام  6303 وأوضح أن توفير التمويل من أجل التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

المجتمع الدولي، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية استمرار المساعدات التنموية الرسمية بل وزيادتها 

للمستويات المتفق عليها دوليا في مؤتمرات التمويل الدولية السابقة من ناحية وزيادة سقف هذا التمويل 

لكل من الدول األقل نموا وللدول ذات  6363ول العام من الدخل القومي اإلجمالي بحل% 0ليصل إلى 

الدخل المتوسط على حد سواء إضافة إلى استكشاف موارد إضافية أخرى يمكن أن تسهم في نموذج جديد 

 .لتمويل التنمية يوفر كل الموارد المالية المطلوبة لتحقيق الوعود الطموحة لألجندة العالمية

 

الدول المانحة على تحسين معايير التأهيل للدول متوسطة الدخل التي وحث فاخوري المنظمات الدولية و

للوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وسهلة ليست متوفرة في ( مثل األردن)تتأثر بشدة باألزمات اإلقليمية 

الوقت الحاضر للدول التي تقع ضمن هذه الفئة لكي تحافظ على مرونتها وال تخاطر بمكاسبها التنموية 

 .ات المتوسطة المدىوالتوقع

 

وقال إن المشاركة العربية الكبيرة في هذا المنتدى تؤكد االلتزام العربي في إنجاح تحول المنطقة من 

األهداف اإلنمائية لأللفية إلى األهداف العالمية للتنمية المستدامة وتؤكد االلتزام بالمساهمة في تحقيقها 

لقدرات ونقل التكنولوجيا ومراجعة ومتابعة تقدم التنمية المستدامة ووسائل تنفيذها بما في ذلك تمويلها وبناء ا

 .في المنطقة العربية والخطوات المستقبلية
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وأكد فاخوري على دعم األردن لجهود التنمية والتكامل العربي والعمل العربي المشترك ودور األردن 

المنطقة، والتعايش الديني واالنفتاح  كشريك عالمي وبما يتمتع به من نعمة األمن واألمان واالستقرار في

 .وشريك إستراتيجي في محاربة التطرف واإلرهاب

https://www.albawabhnews.com/1956711  

https://www.albawabhnews.com/1956711
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 االستدامة تقتضي تحرير فلسطين من االحتالل: اإلسكوا

 6102أيار  62الحرة نيوز األحد  

اليوم األحد ( اإلسكوا)الدكتورة ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة  أكدت
على أن االستدامة تقتضي تحرير فلسطين من االحتالل واسترداد الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة وإنهاء 

 .باتهاالحروب والنزاعات واالقتتاالت الداخلية على اختالف أنواعها ومسب

الذي انطلقت  6302في كلمتها أمام الجلسة االفتتاحية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام  -وقالت خلف 

إن االستدامة تتطلب إيجاد السبل لترسيخ مسارات التطّور السياسي السلمي ومعالجة  -أعماله صباح اليوم 

لقصور المعرفي في األنظمة التعليمية وفي عوامل التفكك القيمي والمجتمعي والوطني والمؤسسي وسد ا

داعية إلى ضرورة ..البحث العلمي والمهارات وتطوير المنظومة الثقافية بما في ذلك منظومة اإلعالم

إصالح منظومات الحوكمة وتطوير المؤسسات واآلليات التي تضمن المشاركة على أساس المواطنة 

 .الحقيقية

ومبادئها وما تتضمنه من أهداف وغايات  6303المستدامة لعام أننا نرى في خطة التنمية "وأضافت 

ووسائل للتنفيذ، فرصة تاريخية لتجديد الفكر التنموي وللتخطيط الرشيد والمستدام، وتحقيق العدالة والرفاه 

والدفع بالتكامل بين البلدان العربية نحو مشرو  نهضوي يحقق طموحات الشعوب إلى عالم أفضل يسوده 

ألمن والعدالة ويعيش فيه اإلنسان في وئام مع اإلنسان ومحيطه في ظل مؤسسات تحمي اإلنسان السالم وا

 ."والكوكب وتوفر شروط االستدامة

تتكون من عناصر أربعة متراصة ال يمكن فصل أحدها عن  6303وأفادت بأن خطة التنمية المستدامة لعام 

إلطار البرامجي بأهدافه السبعة عشر، ووسائل التنفيذ، اإلعالن السياسي بمبادئه التوجيهية، وا: اآلخر وهي 

معتبرة االستدامة ليست مجرد امتداد في الزمن بل تحّول في عالم اليوم تتوفر فيه ..واالستعراض والمراجعة

 .شروط الحياة الكريمة ألجيال الحاضر وحياة آمنة ألجيال الغد

لم وعلى رأسها الفقر والحرمان والتدهور البيئي وشددت خلف على ضرورة استئصال اآلفات التي تهدد العا

إن تحويل عالمنا ليس بالمهمة السهلة بل هو مسئولية "والتغّير المناخي إلنقاذ الحياة على هذا الكوكب ، قائلة 

 ."وضرورة ملحة وواجب إنساني وأخالقي للنهوض به من واقع مرير إلى غد أفضل

ى مسار التنمية المستدامة في العالم العربي يعني التصدي لتحديات أن االنطالق الثابت والمتدرج عل"مضيفة 

 ."مزمنة وطارئة تهدد بلداننا ومجتمعاتنا ليس أقلها االحتالالت األجنبية والنزاعات المسلحة
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ومن جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني المهندس عماد نجيب الفاخوري إن اإلقرار بأهداف 

يتطلب في هذه المرحلة وضع خارطة طريق لعملية التنفيذ تستند إلى اإلطار  6303ستدامة التنمية الم

االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة واألولويات والتحديات اإلقليمية والوطنية لكل بلد من بلداننا وفرص 

إليمان المطلق بمبادئ التعاون فيما بيننا، وتأخذ على عاتقها العديد من الجوانب الرئيسية على رأسها ا

المشاركة الفاعلة ما بين الحكومات فيما بينها والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في كل 

 .دولة من دولنا

 6303وشدد فاخوري على ضرورة إيالء موضو  الرصد والتقييم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

اإلنجاز ولتصحيح المسار في حال وجود انحراف عن  األهمية القصوى، لتحديد مسار التقدم في

إننا نقف اليوم جنبا الى جنب لنعلن تضامننا وتكاتفنا وتآزرنا جميعا لمواجهة األخطار "قائال ..األهداف

 ."والتحديات الناشئة التي باتت تهدد التنمية المستدامة في منطقتنا والعالم

االجتماعية الملموسة التي يمر بها الشرق األوسط حاليا والتي ونبه إلى أن الحالة السياسية واالقتصادية و

أدت إلى إنتاج عدد متتابع ومتراكم من األزمات اإلنسانية زاد بشكل دراماتيكي المعاناة والهشاشة اإلنسانية، 

حيث ستستغرق هذه األزمات وقتا لحلها وسيستمر أثرها السلبي في التأثير في برامج التنمية المستدامة 

 .قليم للعقد القادم على األقللإل

يشكل تحديا كبيرا أمام  6303وأوضح أن توفير التمويل من أجل التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

المجتمع الدولي، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية استمرار المساعدات التنموية الرسمية بل وزيادتها 

ت التمويل الدولية السابقة من ناحية وزيادة سقف هذا التمويل للمستويات المتفق عليها دوليا في مؤتمرا

لكل من الدول األقل نموا وللدول ذات  6363من الدخل القومي اإلجمالي بحلول العام % 0ليصل إلى 

الدخل المتوسط على حد سواء إضافة إلى استكشاف موارد إضافية أخرى يمكن أن تسهم في نموذج جديد 

 .كافة الموارد المالية المطلوبة لتحقيق الوعود الطموحة لألجندة العالميةلتمويل التنمية يوفر 

وحث فاخوري المنظمات الدولية والدول المانحة على تحسين معايير التأهيل للدول متوسطة الدخل التي 

للوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وسهلة ليست متوفرة في ( مثل األردن)تتأثر بشدة باألزمات اإلقليمية 

الوقت الحاضر للدول التي تقع ضمن هذه الفئة لكي تحافظ على مرونتها وال تخاطر بمكاسبها التنموية 

 .والتوقعات المتوسطة المدى
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وقال إن المشاركة العربية الكبيرة في هذا المنتدى تؤكد االلتزام العربي في إنجاح تحول المنطقة من 

ية للتنمية المستدامة وتؤكد االلتزام بالمساهمة في تحقيقها األهداف اإلنمائية لأللفية إلى األهداف العالم

ووسائل تنفيذها بما في ذلك تمويلها وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومراجعة ومتابعة تقدم التنمية المستدامة 

 .في المنطقة العربية والخطوات المستقبلية

ي والعمل العربي المشترك ودور األردن وأكد فاخوري على دعم األردن لجهود التنمية والتكامل العرب

كشريك عالمي وبما يتمتع به من نعمة األمن واألمان واالستقرار في المنطقة، والتعايش الديني واالنفتاح 

 .وشريك استراتيجي في محاربة التطرف واإلرهاب

om/arabic/58215.htmlnews.c-http://ar.el7or  

http://ar.el7or-news.com/arabic/58215.html
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 6102 المستدامة للتنمية العربي المنتدى افتتاح

 بترا 

 االحد، اليوم الفاخوري، عماد المهندس السابق الدولي والتعاون التخطيط وزير افتتح-(بترا) ايار 62 عمان

 التنفيذية واألمينة المتحدة، لألمم العام األمين وكيلة بحضور 6302 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى

 لجامعة المساعد العام واألمين خلف، ريما الدكتورة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة

 .الشخشير طاهر الدكتور البيئة ووزير غزالة، ابو هيفاء الدكتورة العربية الدول

 وترسيخ نشر في استمرت والتي بلداننا جهود للتويج جاء االجتما  هذا ان االفتتاح، في فاخوري وقال

 عقد منذ أي الزمان من قرن ربع حوالي منذ والبيئية واالجتماعية االقتصادية بأبعاده المستدامة التنمية مفهوم

 .0226 عام بالبرازيل جانيرو ريودي في" االرض قمة" والتنمية البيئة حول المتحدة االمم مؤتمر

 مليئة قادمة، سنة عشرة خمسة اعيننا نصب نضع المستدامة، التنمية اهداف بتحقيق التزامنا وبإعالن واليوم،

 ولحظة حقيقية فرصة بالفعل هناك وان افضل، سيكون واحفادنا ابنائنا مستقبل بان باألمل مليئة بالفرص،

 .به القيام الواجب العمل إلنجاز جميعا نتشاطرها تاريخية

 تم ما على بالبناء تتسم جديدة عالمية تنموية مرحلة نابلدان لمواكبة اهمية يكتسب المنتدى هذ ان واضاف

 التنمية بأهداف االقرار وان والبيئة، واالجتماعية االقتصادية المجاالت في ووطنيا واقليميا دوليا انجازه

 االطار الى تستند التنفيذ لعملية طريق خارطة وضع المرحلة هذه في منا يتطلب 6303 المستدامة

 وفرص بلداننا، من بلد لكل والوطنية االقليمية والتحديات واالولويات المستدامة للتنمية يالعرب االستراتيجي

 بمبدئ المطلق االيمان رأسها على الرئيسة الجوانب من العديد عاتقها على وتأخذ بيننا، فيما التعاون

 كل في المدني لمجتمعا ومنظمات والخاص العام والقطاعين بينها، فيما الحكومات بين ما الفاعلة المشاركة

 الى طريقنا في مجتمعاتنا مكونات من الركب عن احد يتخلف ال ان لنا تضمن تشاركية دولنا، من دولة

 هدفاً  عشر سبعة استثناء، دون الدول جميع بها التزمت التي االهداف هذه المستدامة، التنمية اهداف تحقيق

 وجود دون تحقيقها الدول تستطيع لن والتي المستدامة، التنمية متطلبات كافة بينها فيما وتتقاطع تتشابك

 في الشركاء لكافة الوطنية المستويات على القنوات كافة فتح ودون اجلها، من عالمية حقيقية شراكة

 .مجتمعاتنا

 العنوان هو 6303 المستدامة التنمية ألهداف الوطنية المستويات على التنفيذ خطط ووضع تبني ان واضاف

 عند احد يستثنى ال ان في تتمثل جسام مسؤوليات للحكومات، كممثلين جميعاً  وعلينا المرحلة، لهذ الرئيس

 منظمات من الشركاء المصلحة اصحاب مستوى على او القطاعي المستوى على سواء التنفيذ خطط وضع

 من ورد وما تالسياسا اتساق تحقيق مسؤولية علينا كما المحلية، والمجالس الخاص والقطا  المدني المجتمع

 .6303 المستدامة التنمية اهداف تضمنتها غايات
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 في أساسياً  عامالً  المدني، المجتمع ومؤسسات والخاص العام القطاعين بين الشراكة تبنى االردن ان واضاف

 وثيقة في والمتمثلة القادمة العشر لألعوام التنموية الوطنية استراتيجيتنا اطلقنا وقد. التنمية مسيرة نجاح

 ازدهارا أكثر مرحلة الى األردني المواطن ولتنقل التحديات لتعالج الوثيقة جاءت وقد" 6362 االردن"

 .ومنعة ورفاهاً 

 التغير وقضايا المستدامة، التنمية بأهمية منا وايماناً  الدولية االلتزامات تنفيذ في المملكة اهتمام من وانطالقا

 المبادرة زمام الحكومة أخذت فقد االجتماعي، والواقع البيئةو االقتصاد بين التوازن تحقيق في المناخي

 ،6336 العام منذ وذلك المستدامة للتنمية العليا الوطنية اللجنة بإنشاء والمتمثل المؤسسي االطار لتعزيز

 نفس وهي تنسيقية لجنة مع قطاعي عمل فريق 01 عنها المنبثقة اللجان وتشكيل التخطيط وزير برئاسة

 سنوات، ثالث لكل التنفيذية التنموية البرامج اعداد وعلى 6362 االردن وثيقة على عملت التي العمل فرق

 التوعية خالل من ذلك كان سواء 6303 المستدامة التنمية اجندة لتنفيذ طريق خارطة المملكة وضعت كذلك

 البرامج خالل من الوطني المستويين على المستدامة التنمية وغايات اهداف وتكييف وادماج المجتمعية،

 المحافظات تنمية برامج خالل من والمحلي سنوات، لثالث الحكومات خطط تمثل والتي التنفيذية التنموية

" التنفيذية التنموية" وبعد الالزمة المقارنات إجراء في مدخالت مخرجاتها تكون والتي سنوات ثالث لكل

 لرصد نظام إيجاد وكذلك الدولة، موازنات داداع في األساس مخرجاتها تشكل التي للحكومات المتعاقبة

 التي التحديات من منطلقة العملية هذه تكون بحيث المجال، هذا في االحصائية القدرات وبناء المؤشرات

 هذه الطريق خارطة ان كما وبناتنا، ألبنائنا ننشده الذي والمستقبل نملكها التي والفرص االردن، تواجه

 كافة من االستفادة وعبر احدا، تستثني ال شراكة الجهات، كافة بين وفاعلة قيةحقي شراكة وفق العمل راعت

 .واالقليمية المحلية العاملة المتحدة االمم هيئات ودعم خبرات

 واستعراض ومتابعة تنفيذ آليات حول والتنسيق للحوار إقليمياً  ومنبراً  المستوى رفيع اجتماعاً  المنتدى ويشّكل

 .العربية المنطقة في 6303 لعام المستدامة التنمية خطة

 بين والترابط التكامل أهمية فهم تعزيز إلى األولى الجلسة تهدف حيث رئيسة، محاور أربعة ويتضمن

 للتنمية متكاملة ُنُهج واعتماد األولويات تحديد أجل من 6303 لعام المستدامة التنمية لخطة األربعة العناصر

 .ستعراضواال والمتابعة والتنفيذ التخطيط في

 

 على الجديدة الخطة ومراجعة ومتابعة تنفيذ لعملية مفّصل استعراٍض  على للمنتدى الثاني المحور ويركـّز

 .مواجهتها وكيفية والرصد التنفيذ ومعوقات األولويات وتحديد الوطني المستوى

 

 الوطني المستوى على يذوالتنف التخطيط عملية مع اإلقليمي البعد وتكامل اتساق أهمية المحورالثالث ويناقش

 .المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في لإلسرا 
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 وسُترفع. الجديدة الخطة ومتابعة تنفيذ في والفرص التحديات مناقشة على الضوء الرابع المحور ويسلّط

 دور تعزيز ُسبل الجلسة هذه ستتناول كذلك. المستوى الرفيع السياسي المنتدى إلى الحقاً  النقاشات نتائج

 .العربي المنتدى

 في وُتناقش سُترفع التي الرئيسية وللرسائل النقاش لمخرجات موجزٍ  على للمنتدى الختامي التقرير وسيشتمل

 الموقف توحيد أجل من واالجتماعي، االقتصادي المجلس رعاية تحت المستوى الرفيع السياسي المنتدى

 والعشرين التاسعة الوزارية الدورة إلى الموجز من نسخة   أيضا سُترفع كما. العالمي المستوى على العربي

 .لإلسكوا

 االفتتاحية الجلسة في خلف ريما الدكتورة لإلسكوا التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة وقالت

 ومن التقنية الناحية من متكاملة خطة. 6303 عام حتى تمتد جديدة إنمائية خطة العالم أمام ان للمنتدى،

 السياسي اإلعالن: اآلخر عن أحدها فصل يمكن ال متراصة أربعة عناصر من تتكون السياسية، لناحيةا

 هذه. والمراجعة واالستعراض التنفيذ، ووسائل عشر، السبعة بأهدافه البرامجي واإلطار التوجيهية، بمبادئه

 األهداف من نال الذي الجتزاءا تالفي على حرصنا مؤكدين اللقاء، هذا في اهتمامنا محور هي كلها العناصر

 .وممكناً  منشوداً  كان ما نحو على كاملة تحقيقها دون وحال السابقة، األعوام في اإلنمائية

 الكريمة الحياة شروط فيه تتوفر اليوم، عالم في تحّول بل. الزمن في امتداد مجرد ليست االستدامة واضافت،

 لعام المستدامة التنمية خطة من الهدف هو" عالمنا لتحوي. "الغد ألجيال آمنة وحياة الحاضر، ألجيال

 ويخنقه والحرمان، الفقر وينخره والنزاعات، الحروب تدمره عالم، على نفسه يفرض بات هدف. 6303

 مشاكل ثالثة. الكوكب هذا على الحياة إلنقاذ استئصالها من بدّ  ال قاتلة آفات. المناخي والتغّير البيئي التدهور

 جسامة في تتساوى إذ اآلخر، دون لبعضها التصدي يمكن ال وتداعياتها، وبأسبابها ومداها، ابطبيعته كونية

 .الضرر

 

 على يوم كلّ  وآثارها تجلياتها ونعيش المشاكل، من الثالثية هذه حجم ندرك العربي، عالمنا في ان، وبينت

 لهذه التصدي في النجاح هي التنمية اوإنم. ومجتمعاتنا اقتصاداتنا على وبيئتنا، ثقافتنا على مواطنينا، حياة

 واالقتصادية والمؤسسية واألخالقية العقلية الطاقات كل حشد على القدرة هي النجاح وشروط اآلفات؛

 ومجموعات، أفراداً  ومشاركتهم، الجميع بالتزام إال تحقيقه يمكن ال وهذا. المنشود التحّول لتحقيق والبشرية

 بالمهمة ليس العربي عالمنا وتحويل. خبرة وبيوتَ  خاصاً، وقطاعاً  ياً مدن مجتمعاً  وبرلمانات، حكومات

 للنهوض وأخالقي، إنساني واجب ملحة، وضرورة مسؤولية هو بل. المستحيلة بالمهمة ليس ولكنه السهلة،

 .أفضل غد إلى مرير، واقع من بمنطقتنا
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 للتنفيذ، ووسائل وغايات أهداف نم تتضمنه وما ومبادئها 6303 لعام المستدامة التنمية خطة ان وبينت،

 والدفع والرفاه، العدالة لتحقيق فرصة. والمستدام الرشيد وللتخطيط التنموي الفكر لتجديد تاريخية فرصة

 يسوده عالم. أفضل عالم إلى شعوبنا طموحات يحقق نهضوي مشرو  نحو العربية البلدان بين بالتكامل

 اإلنسان تحمي مؤسسات ظل في ومحيطه، اإلنسان مع وئام في ساناإلن فيه ويعيش والعدالة، واألمن السالم

 أكثر ففيه االستدامة، تعنيه ما بعكس ينطق اليوم حولنا ما كل كان وإذا. االستدامة شروط وتوفر والكوكب

 الحقيقة، في رديفاً  باتت االستدامة ألن الواقع، حيز إلى المناقشة حيز من االستدامة مفهوم إلخراج دافع من

 .الحياة واستمرار للبقاء، اللغة، في رديفاً  هي ماك

 تمتلك العربية المنطقة إن أبوغزالة، هيفاء العربية، الدول لجامعة المساعد العام األمين قالت جهتها من

 .والتعليم والصحة الجنسين بين المساواة وتعزيز الفقر مكافحة مثل المستدامة التنمية لتعميم الخاصة تجاربها

 فى المنطقة دول تتعاون أن يجب لذلك المستدامة، التنمية عن لفترة تخلفت العربية المنطقة نأ وأضافت

 جهودها تركز العربية الدول جامعة أن مؤكدة الناس، لخدمة والحكومي المحلي المجتمع بين والعمل التنمية

 تعمل والجامعة المستدامة يةللتنم المدني المجتمع منظمات وتعزيز مناسبة بيئة إلى يهدف الذي الشأن هذا في

 المعايير فإن العربية والجامعة المدني المجتمع بين العالقة تحكم التي واإلجراءات الشروط تعديل على

 .الجامعة تنظمها التي األنشطة جميع في المنظمات حضور ستسمح الجديدة

  ابوعلبة/ ز م( بترا)--

 م 09:23 - 29/5/2016

http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2

&NewsID=255559  
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 بمشاركة مصرية 6102انطالق أعمال المنتدى العربى حول التنمية المستدامة 

 موقع إنفراد 

 ص 01:62 62-15-6102األحد 

الذى تنظمه " 6302المنتدى العربى حول التنمية المستدامة "انطلقت فى عمان، صباح اليوم األحد، أعمال 
بالتعاون مع جامعة الدول العربية " اإلسكوا"لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا 

 .والتعاون الدولى األردنية، ويستمر لمدة يومينومنظمات األمم المتحدة العاملة بالمنطقة ووزارة التخطيط 
 

ويمثل مصر فى أعمال المنتدى السفير مجدى راضى مساعد وزير الخارجية للشئون االقتصادية، والدكتورة 
نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى للمتابعة، فيما تشارك فى جلسات غد 

تماعى غادة والى رئيسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون االجتماعية االثنين وزيرة التضامن االج
 .العرب التى ستصل إلى المملكة مساء اليوم

 
ويشارك موفدون على المستوى الوزارى والرفيع من الدول العربية وبشكل أساسى وزارات التخطيط 

، إضافة إلى ممثلين عن وكاالت األمم 6303والوزارات المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة وهيئات المجتمع المدنى المعنية بقضايا التنمية المستدامة على 

 .المستوى اإلقليمى
 

ويشكل المنتدى منبرا إقليميا للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة 
بالمنطقة العربية وتتضمن أربعة محاور للتعريف بالخطة، حيث يهدف المحور األول إلى  6303لعام 

تعميق الفهم بالعناصر األساسية للخطة، فيما يركز الثانى على نهج التنفيذ بما فى ذلك سبل تحديد األولويات 
وقات التنفيذ والرصد على ودمج أهداف التنمية المستدامة فى خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية وتحديد مع

المستوى الوطنى وسبل معالجتها من خالل حشد وسائل التنفيذ وتطوير مبادرات وآليات للتقييم والقياس 
 .وإعداد التقارير حول التقدم المحرز

 
ويتناول المحور الثالث تحديد األولويات اإلقليمية ومناقشة أهم مكّونات خريطة طريق إقليمية من شأنها أن 

ز اتـّساق السياسات، والتنسيق على جميع المستويات من أجل اإلسرا  بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام تعزّ 
6303. 

 
ويناقش المحور الرابع آلية عمل المنتدى العربى للتنمية المستدامة على ضوء مخرجات المنتديات السابقة 

يز دور المنتدى باعتباره منبرا سنويا والمخرجات المتوقعة من مناقشات المنتدى، ويركز على سبل تعز
فى  6302لتبادل وجهات النظر حول الفرص والنجاحات والعقبات لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 .المنطقة العربية
 

وتعد اإلسكوا هى إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة، وتوفر إطاًرا لصياغة السياسات 
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األعضاء ومواءمتها، ومنبرا لاللتقاء والتنسيق وبيتا للخبرات والمعرفة ومرصدا  القطاعية للبلدان
 .للمعلومات

 
s/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%Dhttps://www.innfrad.com/New

-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-9%84%D8%A7%D9%82

-%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%89

-%D8%AD%D9%88%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9

AF%D8%A7%D9%%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%

-2016-85%D8%A9

-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9

%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9  

  

https://www.innfrad.com/News/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%A9-2016-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.innfrad.com/News/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%A9-2016-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.innfrad.com/News/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%A9-2016-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.innfrad.com/News/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%A9-2016-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.innfrad.com/News/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%A9-2016-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.innfrad.com/News/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%A9-2016-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.innfrad.com/News/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%A9-2016-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.innfrad.com/News/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%A9-2016-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.innfrad.com/News/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%A9-2016-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.innfrad.com/News/20/227414/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%A9-2016-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 اإلسكوا في اإلعالم
ESCWA in the News 

 

 

 6102غادة والي تصل إلى عمان للمشاركة بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 
 

2016-05-29T22:36:58+00:00   إ 

 أ ش أ -عمان 

ن االجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون وصلت الدكتورة غادة والي وزيرة التضام

تشارك خاللها في , االجتماعية العرب إلى عمان مساء اليوم األحد في زيارة إلى المملكة تستغرق يومين 

 .(6302المنتدى العربي حول التنمية المستدامة )أعمال 

مه لجنة األمم المتحدة االقتصادية وكانت قد انطلقت في عمان صباح اليوم أعمال المنتدى الذي تنظ

بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة العاملة ( اإلسكوا)واالجتماعية لغربي آسيا 

 .بالمنطقة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي األردنية ويستمر لمدة يومين

ة وبشكل أساسي وزارات التخطيط كما يشارك موفدون على المستوى الوزاري والرفيع من الدول العربي

إضافة إلى ممثلين عن وكاالت األمم  6303والوزارات المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة على 

 .المستوى اإلقليمي

ا إقليميا للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة ويشكل المنتدى منبر

حيث يهدف المحور األول إلى , بالمنطقة العربية وتتضمن أربعة محاور للتعريف بالخطة  6303لعام 

ديد األولويات تعميق الفهم بالعناصر األساسية للخطة فيما يركز الثاني على نهج التنفيذ بما في ذلك سبل تح

ودمج أهداف التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية وتحديد معوقات التنفيذ والرصد على 

المستوى الوطني وسبل معالجتها من خالل حشد وسائل التنفيذ وتطوير مبادرات وآليات للتقييم والقياس 

 .وإعداد التقارير حول التقدم المحرز

لثالث تحديد األولويات اإلقليمية ومناقشة أهم مكونات خريطة طريق إقليمية من شأنها أن ويتناول المحور ا

تعزز اتساق السياسات والتنسيق على جميع المستويات من أجل اإلسرا  بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

6303. 

مخرجات المنتديات السابقة ويناقش المحور الرابع آلية عمل المنتدى العربي للتنمية المستدامة على ضوء 

ويركز على سبل تعزيز دور المنتدى باعتباره منبرا سنويا , والمخرجات المتوقعة من مناقشات المنتدى 
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في  6302لتبادل وجهات النظر حول الفرص والنجاحات والعقبات لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 المنطقة العربية

-http://www.egynews.net/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9
-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A
2/-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA-9  
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 تنظمه جامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة

 افتتاح أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة المملكة المغربية تشارك في
 مايو/ أيار  62,األحد 

 المغرب اليوم

 عمار شيخي -الرباط 

، الذي تنظمه 6302 المستدامة المنتدى العربي للتنمية األحد في عمان، في افتتاح أشغال المغرب شارك

، بتعاون مع جامعة الدول العربية، (اإلسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

ويمثل المغرب في  . ومنظمات األمم المتحدة العاملة بالمنطقة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي األردنية

جهيزات األساسية واالقتصادية بمديريةالتخطيط التابعة للمندوبية المنتدى، مصطفى عبدلي، رئيس قسم الت

  .السامية للتخطيط

ويشكل المنتدى، المنظم على مدى يومين، منبرا إقليميا للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة 

كما يبحث المنتدى أهمية . في المنطقة العربية 6303واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 

ساقوتكامل البعد اإلقليمي مع عملية التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني لإلسرا  في تنفيذ أهداف ات

التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والفرص في تنفيذ ومتابعة الخطة الجديدة، وإبراز سبل تعزيزدور 

 .المنتدى العربي

مية التكامل والترابط بين العناصر األربعة ويتضمن برنامج المنتدى، مناقشة محاور تهم تعزيز فهم أه

، من أجل تحديد األولويات واعتماد مناهج متكاملة للتنمية فيالتخطيط 6303لخطة التنمية المستدامة لعام 

والتنفيذ والمتابعة واالستعراض، واستعراض عملية تنفيذ ومتابعة ومراجعة الخطة الجديدة على المستوى 

ومعوقات التنفيذ والرصد وكيفية مواجهتها، وذلك بمشاركة ممثلين عن  الوطني، وتحديد األولويات

وكاالت األمم المتحدة، ومنظمات وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة، إضافة إلى 

  .ممثلين عن وزارات التخطيط بعدد من الدول العربية من بينها المغرب
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 6102المستدامة للتنمية العربي المنتدى اعمال تستضيف عمان

 بترا  

 ،6302 المستدامة التنمية حول العربي المنتدى اعمال االحد غدا عمان في تنطلق -(بترا) ايار 62انعم

 التخطيط وزارة مع بالتعاون( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تنظمه الذي

 .يومين مدار على العربية بالمنطقة ةالعامل المتحدة األمم ومنظمات العربية الدول وجامعة الدولي والتعاون

 على موفدون عنه نسخة( بترا) االردنية االنباء وكالة وصل الذي البيان بحسب المنتدى في ويشارك

 بمتابعة المكلفة والوزارات التخطيط وزارات أساسي وبشكل العربية الدول من والرفيع الوزاري المستوى

 العربية والمنظمات المتحدة األمم وكاالت عن ممثلين إلى إضافة ،6303 لعام المستدامة التنمية خطة تنفيذ

 .اإلقليمي المستوى على المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدني المجتمع وهيئات المتخصصة

 ريما الدكتورة( اإلسكوا) لـ التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين لوكيلة بكلمة المنتدى اعمال وتفتتح

 والتعاون التخطيط وزير كلمة ثم حلّي بن أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين نائب كلمة تليها ،خلف

 .فاخوري نجيب عماد الدكتور الدولي

 المستدامة التنمية خطة واستعراض ومتابعة تنفيذ آليات حول والتنسيق للحوار إقليمياً  منبراً  المنتدى ويشّكل

 تعميق إلى األول المحور ويهدف بالخطة، للتعريف محاور اربعة وتتضمن العربية بالمنطقة 6303 لعام

 ودمج األولويات تحديد سبل ذلك في بما التنفيذ نهج على الثاني يركز فيما للخطة، األساسية بالعناصر الفهم

 ىعل والرصد التنفيذ معوقات وتحديد الوطنية التنمية واستراتيجيات خطط في المستدامة التنمية أهداف

 والقياس للتقييم وآليات مبادرات وتطوير التنفيذ وسائل حشد خالل من معالجتها وسبل الوطني المستوى

 .المحرز التقدم حول التقارير وإعداد

 أن شأنها من إقليمية طريق خريطة مكّونات أهم ومناقشة اإلقليمية األولويات تحديد الثالث المحور ويتناول

 لعام المستدامة التنمية خطة بتنفيذ اإلسرا  أجل من المستويات جميع على نسيقوالت السياسات اتـّساق تعّزز

 مخرجات ضوء على المستدامة للتنمية العربي المنتدى عمل آلية الرابع المحور يناقش فيما ،6303

 رهباعتبا المنتدى دور تعزيز سبل على ويركز المنتدى، مناقشات من المتوقعة والمخرجات السابقة المنتديات

 لعام المستدامة التنمية خطة لتنفيذ والعقبات والنجاحات الفرص حول النظر وجهات لتبادل سنوياً  منبراً 

 .العربية المنطقة في 6302

 إطاراً  وتوفر المتحدة، لألمم التابعة الخمس اإلقليمية اللجان إحدى هي( اإلسكوا) أن إلى اإلشارة تجدر

 والمعرفة للخبرات وبيتاً  والتنسيق، لاللتقاء ومنبراً  ومواءمتها، عضاءاأل للبلدان القطاعية السياسات لصياغة

 .للمعلومات ومرصداً 
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