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أعمال الدورة الوزارية لإلسكوا تنطلق بالدوحة

أ أ أ
مشاهدات 238
الدوحة في 12 ديسمبر /قنا/ تنطلق غدا أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) التي تستضيفها الدوحة، بفندق شيراتون، لمدة
 .ثالثة أيام بمشاركة وزراء وخبراء بارزين من عدة دول
 .وترتكز هذه الدورة  التي ترأسها دولة قطر على محور "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخريطة الطريق على المستوى الوطني"، ويتمخض عنها إعالن الدوحة



12/13/2016 (البوابة نيوز: غدا.. انطالق الدورة الـ 29 لـ"االسكوا" حول خطة التنمية المستدامة (نسخة طباعة
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صورة ارشڜفڜة

البوابة نيوز : غدا.. انطالق الدورة الـ 29 لـ"االسكوا" حول خطة التنمية
المستدامة (طباعة)

غدا.. انطالق الدورة الـ 29 لـ"االسكوا" حول خطة التنمية المستدامة
آخر تحديث: اإلثنين 01:44 12/12/2016 م داليا الهمشري

المستدامة التنمية  29 لالسكوا تحت عنوان "تنفيذ خطة  الـ  الدورة  تبدأ 
2030 في الدول العربية" غدا الثالثاء وتستمر علي مدار ثالثة أيام.

الجوع والفقر والظلم القضاء علي  بينها  الدورة عدة قضايا من  وتناقش 
التنمية تحقيق  أجل  من  والعمل  اإلنسان  حقوق  ومعايير  العدالة  وتحقيق 

االقتصادية والتغيرات المناخية.
كما ستجيب الدورة ال 29 لالسكوا علي عدة اسئلة في مقدمتها األولوية
2030 حاجات أجندة  ستلبي  وكيف  العربية  المنطقة  دول  ستحددها  التي 
هذه لمواجهة  الحكومات  وضعتها  التي  واالستراتيجية  العربية  الشعوب 

التحديات. 
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العمل تشارك باعمال الدورة الوزارية لمنظمة االسكوا في الدوحة
تاريخ النشر : 13122016

رام هللا  دنيا الوطن

شاركت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ممثلة بوكيلها لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبدهللا في

اعمال الدورة الوزارية الـ(29) لمنظمة االسكوا في العاصمة القطرية الدوحة ، لمناقشة مخرجات تنفيذ

اهداف خطة التنمية المستدامة 2020 – 2030 في المنطقة العربية. 

 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان هذه الدورة ستشهد ثالث حلقات نقاش وزارية عن

المناهج المختلفة لتنفيذ الخطة، االولى تتعلق بالتحديات التي تواجهها الدول األعضاء في تنفيذ خطة

التنمية المستدامة لعام 2030، والثانية عن أثر النزاعات واالحتالل على قدرتها على التنفيذ، والثالثة عن

الستراتيجيات والوسائل واألدوات المقترحة لدعم الدول األعضاء في تنفيذ األهداف السبعة عشر. 

 

واضاف ان منظمة االسكوا ستعرض أمام الدول االعضاء ستراتيجيات وأدوات مقترحة في دراسة رئيسة

تقدمها في الدورة التاسعة والعشرين عن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوى الوطني،

تحاول فيها تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في جهودها لتنفيذ الخطة على المستوى

الوطني وسبل التغلب عليها. 

 

واوضح منعم ان المنظمة تسعى الى مساعدة الدول العربية على مالءمة الرؤية العالمية لخطة التنمية

المستدامة مع احتياجاتها وخصائصها وضمان مراعاة االعتبارات الوطنية واالقليمية ، مشيرا الى ان

الهدف من حلقة النقاش هو تعزيز االدوات التي تتيحها االسكوا للدول االعضاء في مجال وضع

السياسات والبحوث وبناء القدرات، لمساعدتها على تحديد االولويات االنمائية ورسم المسار المالئم لتنفيذ

خطة عام 2030، وتهدف ايضا الى النظر في امكانيات االستفادة من الدعم الدولي لتنفيذ الخطة، وكذلك

في فرص تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات االمم المتحدة لدعم الدول العربية في هذه المرحلة. 

 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/
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يذكر أن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لبلدان غرب آسيا باألمم المتحدة (االسكوا) تضم 17 بلداً من

األعضاء هي : السعودية، والبحرين، ومصر، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب،

وعمان، وفلسطين، وقطر، والسودان، وسوريا، واإلمارات، وتونس، واليمن.

جميع الحقوق محفوظة لدنيا الوطن © 2003  2016



































































































































































6Issue No ١٠٤١٠/ Friday ١٦ Dec ٢٠١٦

"  ◄  العدد 10410
محلياتالجمعة 17 ربيع ا/ول 1438 هـ 16 ديسمبر 2016م

تناقش تحديات اإلعالم الرقمية

 قطر تشارك في اجتماعات وزراء الثقافة العرب بتونس 
   طه عبدالرحمن

تـــشـــارك دولـــــة قـــطـــر، مــمــثــلــة فـــي وزارة 
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، حــالــيــًا فـــي أعــمــال 
الــدورة الـ 20 ملؤتمر الــوزراء املسؤولني 
ــن  ــقــــافــــيــــة فـــــي الــــوطــ ــثــ عـــــن الــــــشــــــؤون الــ
الــعــاصــمــة  الــعــربــي، والــــذي تستضيفه 
الــثــقــافــة  بــمــشــاركــة وزراء  الــتــونــســيــة، 
الــعــربــيــة األعــضــاء باملنظمة  الـــدول  فــي 
الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة والــعــلــوم 

(األلكسو).
وأنــــاب ســعــادة الــســيــد صـــالح بــن غانم 
السيد  الثقافة والرياضة،  العلي، وزير 
الوفد  الهاجري، لرئاسة  فالح العجالن 

القطري خالل االجتماعات.
التونسي  الرئيس  وقد استقبل فخامة 
ــيـــس الـــوفـــد  ــد الـــســـبـــســـي، رئـ ــائـ بـــاجـــي قـ
ــذي  ــاع، الــ ــمـ ــتـ ــاالجـ ــارك بـ ــشــ ــطـــري، املــ ــقـ الـ
الـــيـــوم،  يــنــتــظــر أن تــخــتــتــم فـــعـــالـــيـــاتـــه 
أمــس، وافتتحه رئيس  انطلقت  بعدما 

الحكومة التونسية يوسف الشاهد في 
مقر املنظمة.

وتــنــعــقــد هــــذه الــــــّدورة الـــعـــشـــرون، وقــد 
الوطن  الثقافي في  تم اختيار «اإلعــالم 
ــّرقـــمـــي»  ــــوء الـــتـــطـــّور الـ الـــعـــربـــي فــــي ضـ
لــه، حيث يتم مناقشة واقــع  مــوضــوعــا 
اإلعالم الثقافي في البلدان العربية بني 
املفهوم والسياسات والتجارب وكذلك 
املهنية وتتصل  الــتــدريــب واملــمــارســات 
أســاســا بــالــّتــكــويــن والــّتــدريــب وتطوير 

البحث العلمي في اإلعالم الثقافي.
ــاركــــون بــاالجــتــمــاع  ــنـــاول املــــشــ ــتـ كـــمـــا يـ
ــمـــــي واملــــــهــــــن الـــثـــقـــافـــيـــة  اإلعـــــــــــالم الـــــرقـــ
لــلــظــروف املهنية  الــجــديــدة، والــتــعــرض 
الفضائية وتأثيرها في  القنوات  لعمل 
الخبر، بجانب رصد واقع  التعامل مع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وإنــتــاج  شبكات 
املـــحـــتـــوى الـــثـــقـــافـــي بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 
ــــالم  ــعـــرض لـــتـــحـــديـــات االعـ ــتـ بـــجـــانـــب الـ

¶    السبسي خالل لقائه فالح العجالن الهاجري الثقافي الرقمي في الوطن العربي. 

بمشاركة عدد من مديري اإلدارات

خالل افتتاح أعمال املؤتمر الدولي الخليجي األول بليوبليانا

 دورة للقيادات اإلشرافية بوزارة البلدية والبيئة 

الحمادي: إرساء شراكة خليجية - أوروبية بعيدة األمد

   الدوحة — الشرق

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة 
املوارد البشرية الدورة التدريبية للمجموعة 
ــالل الــفــتــرة  الـــثـــانـــيـــة مــــن املـــديـــريـــن وذلــــــك خـــ
مـــن 11 — 15 ديــســمــبــر املــقــبــل، وبــمــشــاركــة 
ــذه هي  ــديـــري اإلدارات. وتـــعـــد هــ ــن مـ ــدد مـ عــ
لــلــدورة  الثانية مــن نوعها واملكلمة  الــــدورة 
الــتــدريــبــيــة االولــــى الــتــي عــقــدت خـــالل الفترة 
من 6 — 10 نوفمبر املاضي، علما انه سوف 
تليها مجموعتان سيتم تحديدهما الحقًا. 

ــدورة على مجموعة برامج  الــ وقــد اشتملت 
تغطي املهارات الفنية والسلوكية والقيادية 
الــقــدرات املعرفية  واإلشــرافــيــة، بهدف تعزيز 
للمدراء من خـالل تـزويـدهـم بـقـاعـدة واسـعـة 
املـعـارف واملــهــارات االداريــة والـسـلـوكـيـة  مـن 
الــحــديــثــة بــشــكــل عـــــام، مـــن خــــالل تــطــبــيــقــات 

عملية. 

الــتــدريــبــيــة نظرة  الــــدورة  وتضمنت مــحــاور 
الـــــوزارة فــي تحقيق األهــــداف والــتــوجــيــهــات 
لــلــهــيــكــل  قـــطـــر 2030، شـــــرح  ــة  ـــرؤيــ لـ ــة  ــامـ ــعـ الـ
ــام الـــــــدورة  ــتــ ــــي خــ الــتــنــظــيــمــي لــــــلــــــوزارة. وفــ
الــســيــد/ جــبــر العطية مدير  الــتــدريــبــيــة، قـــام 
ــادات  ــهـ بـــتـــوزيـــع شـ الـــبـــشـــريـــة  املــــــــوارد  إدارة 

التكريم على املشاركني. 

•  ليوبليانا - قــنــا  أكـــد ســعــادة  
الــدكــتــور أحــمــد الــحــمــادي األمــني 
ــوزارة الــخــارجــيــة، أهمية  الــعــام لــ
إرساء شراكة خليجية – أوروبية 
بــعــيــدة األمــــــد، وضــــــرورة الــقــيــام 
لـــلـــنـــهـــوض بــهــذه  بــعــمــل دؤوب 

الشراكة بني الجانبني. 
وقــــال ســـعـــادتـــه، فـــي كــلــمــة خــالل 
افــتــتــاح أعـــمـــال املــؤتــمــر الـــدولـــي 
الــيــوم  الــخــلــيــجــي األول املــنــعــقــد 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــســـلـــوفـــيـــنـــيـــة 
لـــيـــوبـــلـــيـــانـــا، إن  دول مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي أصــبــحــت 
ـــــســـــــنـــــــوات األخــــــــيــــــــرة مـــن  فـــــــي الــ

أكـــثـــر مــنــاطــق الـــعـــالـــم ازدهــــــــارًا.. 
مضيفا أن بلدان املجلس مقبلة 
عــلــى تــنــفــيــذ بـــرامـــج اســتــثــمــاريــة 
طموحة تسعى مــن خاللها إلى 
تـــنـــويـــع اقـــتـــصـــادهـــا. كـــمـــا شـــدد 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــحـــمـــادي على 
أن اســـتـــثـــمـــارات دولــــــة قـــطـــر فــي 
الــقــارة األوروبــيــة بــاتــت معروفة 
للجميع..الفتا، في جانب آخر من 
كلمته، إلى أنه بعد مرور 35 عامًا 
الــشــراكــة الخليجية  على إرســــاء 
الــطــريــق  يـــــزال  – األوروبـــــيـــــة «ال 
ــة بــعــيــدة  ــراكــ ــًال إلرســـــــاء شــ ــويــ طــ

األمد بني الجانبني».

وقام سعادة األمني العام لوزارة 
الخارجية بزيارة تفقدية ملشروع 
بناء املركز الثقافي اإلسالمي في 
العاصمة السلوفينية ليوبليانا، 
ــفـــتـــي الــشــيــخ  ــقـــة فــضــيــلــة املـ بـــرفـ
نجاد غــرابــوس، رئيس املشيخة 
اإلسالمية في ليوبليانا، والوفد 

املرافق لسعادته.
واطـــلـــع ســـعـــادة الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الــحــمــادي على مــراحــل التطوير 
في املشروع الذي ينتظر تدشني 
ــًا، مـــثـــنـــيـــا عــلــى  ــبــ ــريــ افـــتـــتـــاحـــه قــ
الجهود التي بذلت من أجل إقامة 

هذا املركز .

ــّوه فــضــيــلــة املــفــتــي  ــ مـــن جــهــتــه، نـ
بـــــالـــــدور واالهــــتــــمــــام الــكــبــيــريــن 
مــن قبل حــضــرة صــاحــب السمو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
ــيــــر الــــبــــالد املــــفــــدى وصـــاحـــب  أمــ
السمو األمير الوالد الشيخ حمد 
بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي «حــفــظــهــمــا 
الــلــه» مــن أجـــل إقــامــة هـــذا املــركــز 
الــــذي وصــفــه بــأنــه أول مــشــروع 

إسالمي مهم في املنطقة.
الــزيــارة التفقدية سعادة  حضر 
الــســيــد عــلــي خــلــفــان املــنــصــوري، 
سفير دولــة قطر غير املقيم لدى 

جمهورية سلوفينيا. 

سفيرة هولندا تثمن رسالة «كتارا»

إخالء وهمي ملبنى 
اللجنة األوملبية

 توقيع مذكرة تعاون فني 
بني دولة قطر واالسكوا 

 الدوحة — الشرق

التقى سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي املدير العام 
الثقافي كــتــارا، أمــس سعادة السيدة  للمؤسسة العامة للحي 

بهية تهذيب سفيرة مملكة هولندا.
وقــالــت ســعــادة الــســفــيــرة: الــعــالقــات بــني قــطــر وهــولــنــدا جيدة 
جــًدا ونسعى إلى تطويرها على كافة األصعدة وخاصة على 
الــثــقــافــي كــتــارا وبرسالته  بــالــحــي  الــثــقــافــي، مــشــيــدة  الصعيد 
السامية وقــالــت: لقد أعجبني وأدهــشــنــي مــا رأيــتــه مــن تنوع 
ثــقــافــي فــي الــحــي الــثــقــافــي كــتــارا، ســـواء عــلــى مــســتــوى املباني 
الفعاليات واألنشطة التي يقدمها. وهــذا ما يؤكد  واملرافق أو 
رسالته الساعية لالنفتاح على مختلف الثقافات ومد جسور 

التواصل بني الشعوب.
الثقافي مــع كل  الــعــام: نسعد بالتعاون  املــديــر  مــن جانبه قــال 
ــذا مــايــعــزز رســالــتــنــا التي  الــســفــارات املــعــتــمــدة فــي الـــدولـــة، وهـ
نــحــرص مــن خــاللــهــا عــلــى اســتــضــافــة مختلف ثــقــافــات العالم 
عبر ما نقدمه من عروض وفعاليات.. وأضــاف: لقد أخذ الحي 
الــثــقــافــي عــلــى عــاتــقــة مــســؤولــيــة الــتــقــريــب بــني شــعــوب الــعــالــم 
واالنفتاح على ثقافاتها ومن هذا املنطلق نحن في حالة سعي 

دائم إلى ما يحقق هذه األهداف. 

الدوحة — الشرق

املـــدنـــي امــس  الــعــامــة لــلــدفــاع  نـــفـــذت اإلدارة 
عملية إخــالء وهمي ملبنى اللجنة االوملبية 
بمنطقة الدفنة وذلــك ضمن خطط التدريب 
عــلــى االخــــالء الــوهــمــي الــتــي تــنــفــذهــا االدارة 

العامة للدفاع املدني.
الــوهــمــي بتلقي بالغ  بــدأ سيناريو اإلخـــالء 
وهـــمـــي بـــانـــبـــعـــاث دخــــــان بـــغـــرفـــة الــكــهــربــاء 
إبـــــالغ  تـــــم  الـــــفـــــور  ــــى  ــلـ ــ ــابــــق االول وعـ ــالــــطــ بــ
العمليات ومن ثم مركز الدفاع املدني بوادي 
السيل، كما انطلق جرس اإلنذار باملبنى وتم 
اإلعالن عبر مكبرات الصوت لتنبيه املوظفني 
لــلــخــروج عــبــر مــخــارج الـــطـــوارئ وقـــام فريق 
االمــــن والــســالمــة بــاملــبــنــى بـــإخـــراج املــوظــفــني 

والوصول بهم الى نقاط التجمع اآلمنة.

 •  الدوحة - قنا:  وقعت دولة قطر مذكرة تعاون فني وتبادل 
خبرات أمس مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 
(اســكــوا) على هــامــش االجــتــمــاعــات الــوزاريــة لــلــدورة التاسعة 
والعشرين للجنة والتي اختتمت أعمالها أمس بالدوحة تحت 
الــدول  عــنــوان «تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 فــي 

العربية».
وقع املذكرة عن الجانب القطري سعادة السفير طارق بن علي 
األنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وعن 
التنفيذية  الـــدردري، نائب األمينة  (االســكــوا) الدكتور عبدالله 
لــلــجــنــة األمــمــيــة وبــحــضــور ســـعـــادة الــســيــد ســلــطــان بـــن سعد 
املــريــخــي، وزيـــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــدكــتــورة ريما 
التنفيذية  الخلف، وكيلة األمــني العام لألمم املتحدة واألمينة 
لالسكوا. وتهدف املذكرة إلى تحقيق االستفادة املتبادلة بني 
الــطــرفــني فــي مــجــاالت الــدعــم والــتــعــاون واالســتــشــارات الفنية 
ــبــــادل الـــخـــبـــرات فـــي املــــجــــاالت االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة  وتــ
والــتــنــمــيــة املــســتــدامــة ومـــجـــاالت أخــــرى خــاصــة بـــأهـــداف األمــم 
املــتــحــدة اإلنــمــائــيــة 2030 وبــمــا يــعــكــس جــهــود دولــــة قــطــر في 
االســـكـــوا وخــاصــة أنــهــا الــرئــيــس الــحــالــي للجنة وملـــدة عامني 

مقبلني. 

¶     د. السليطي لدى استقباله سفيرة هولندا

مواعيد عمل املراكز الصحية خالل 
إجازة اليوم الوطني

•  الدوحة - قنا:  أعلنت مؤسسة الرعاية 
الصحية األولية عن مواعيد عمل املراكز 
الصحية التابعة لها خالل إجــازة اليوم 
ــة املــــوافــــق لـــيـــوم األحــــد  ــلـــدولـ ــنـــي لـ الـــوطـ

الثامن عشر من شهر ديسمبر 2016.
وسيكون العمل خالل اإلجازة في املراكز 
الصحية الرئيسية داخل مدينة الدوحة 
ــز (الـــــريـــــان، مـــديـــنـــة خــلــيــفــة،  ــراكــ ــــي مــ وهـ
روضـــــــة الـــخـــيـــل، أم غـــويـــلـــيـــنـــا، أبـــوبـــكـــر 
الصديق، الخليج الغربي، املطار، لعبيب، 
عمر بن الخطاب، مسيمير) على فترتني 
األولــى من 7 صباحا إلــى 2 بعد الظهر، 
والـــثـــانـــيـــة مـــن 4 عـــصـــرا إلــــى 11 مــســاء، 
بينما ستعمل خدمات األسنان في هذا 
املــركــز فــي نفس التوقيت مــا عــدا الفترة 
الــثــانــيــة حــيــث ســتــكــون مـــتـــوافـــرة مـــن 4 
عصرا إلى 10 مساء. أما املراكز الصحية 

خارج مدينة الدوحة وهي مراكز (الوكرة 
والخور والشمال) فستعمل من الساعة 
ــاء بــاســتــثــنــاء  ــســ ــــى 11 مــ إلــ ــا  ــاحـ ــبـ 7 صـ
مركزي الخور والشمال اللذين سيغلقان 
الــســاعــة 2 بعد الظهر إلــى 4 عصرا.  مــن 
وسيعمل مركز الشيحانية الصحي من 
الــســاعــة 7 صــبــاحــا إلـــى 9 مــســاء، بينما 
يــعــمــل مـــركـــز الــجــمــيــلــيــة الــصــحــي خــالل 
اإلجازة بنظام االستدعاء (On Call) على 
مدار الساعة. وتعمل خدمات األسنان في 
مركزي الشيحانية والشمال خالل الفترة 
الصباحية فقط من 7 صباحا وحتى 2 
بعد الظهر، بينما تعمل خدمات األسنان 
في مركزي الوكرة والخور على فترتني 
صباحية مــن 7 صــبــاحــا إلـــى الــســاعــة 2 
بــعــد الــظــهــر ومــســائــيــة مــن 4 عــصــرا إلــى 

10 مساء. 
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  الرياض –  عبد النبي شاهين 

أجمع برملانيون ومحللون سياسيون سعوديون على أن الخطاب 
امللكي أمام مجلس الشورى أمس، اتسم بشفافية الرؤية السياسية 
واالقتصادية وألقى الضوء على الحراك التطويري الكبير الذي 
تشهده هياكل أجهزة الدولة املختلفة ومراجعة أنظمتها ولوائحها 
ومجالسها للرفع من فاعلية األداء ودفع وتيرة اإلنجاز نحو مستقبل 

أكثر إشراقا للوطن واملواطن.

إلــى أن الخطاب عكس   مشيرين 
ــوة كـــاريـــزمـــا املـــلـــك ســلــمــان بن  قــ
ــــــذي ُيـــعـــد قـــائـــًدا  عـــبـــد الـــعـــزيـــز ال
اســتــثــنــائــًيــا أتـــــاه الـــلـــه الــحــكــمــة، 
التفكير،  فـــي  والــــذكــــاء، والــعــمــق 
البديهة،  الــنــظــر، وســرعــة  وُبــعــد 
ــلـــى الــــعــــزم والــــحــــزم  والــــــقــــــدرة عـ

والحسم في املواقف املهمة. 
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــوري 
الــــســــعــــودي الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــلـــه 
الــشــيــخ إن مــضــامــني خــطــاب  آل 
خـــــادم الـــحـــرمـــني الــشــريــفــني هو 
منهاج عمل للمجلس وأعضائه، 
وخـــارطـــة طــريــق لــعــمــل املجلس 
فـــي الــســنــة الـــجـــديـــدة، مــوضــحــا 
ــبــــرامــــج  أنــــــه رســــــم األهــــــــــداف والــ
ــات الـــتـــي تــطــمــح الـــدولـــة  ــايـ ــغـ والـ
إلــــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا خــــــــالل الـــســـنـــة 
املــقــبــلــة، وبـــذلـــك يـــشـــرع املــجــلــس 
في دراساته ومقترحاته انطالقا 
من تلك الخطابات. ويعمل على 
تحقيق األهــداف والغايات التي 
ــادم الــحــرمــني  ــم مــالمــحــهــا خــ رسـ
الشريفني. ومن جهته، قال األمير 
ســـعـــود بــــن عـــبـــدالـــلـــه بــــن ثــنــيــان 
املــلــكــيــة للجبيل  الــهــيــئــة  رئــيــس 
وينبع إن خطاب خادم الحرمني 
الشريفني تناول سياسة اململكة 
ــلـــي  واالهــــتــــمــــام بــــالــــشــــأن الـــداخـ

ــا 
ً
ودعــــــم مـــســـرة الـــتـــنـــمـــيـــة. مــبــيــن

ــرات عــلــى عــــام قـــادم  ــا مــــؤشــ ــهـ أنـ
إلــى أن املجلس  بالخير، مشيًرا 
قــام بــأدوار جيدة لدعم األجهزة 
الحكومية من خالل إقرار أنظمة 
ســاعــدت على الشفافية ووضــع 
أطــر نظامية بكل اإلجـــراءات في 
اململكة". ومن جانبه، قال عضو 
الــــشــــورى د. مــحــمــد آل  مــجــلــس 
املــلــكــي نبه  الـــخـــطـــاب  نـــاجـــي إن 
ــة بـــأمـــن  ــدقــ إلــــــى األوضــــــــــاع املــــحــ
املنطقة العربية، ووضع منهجا 
للسبل الكفيلة باملحافظة على 
أمــن املنطقة من خــالل التضامن 
العربي للحيلولة دون زعزعتها، 
ــلــــمــــان إن  عــــنــــدمــــا قـــــــال املــــلــــك ســ
الــــــحــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي لــــــألزمــــــات 
ــار لــتــحــقــيــق  ــيـ ــو الـــخـ الـــدولـــيـــة هــ
السالم للشعوب وأن السعودية 
ــــى جــــهــــودهــــا عــلــى  ــــصـ ــــذل أقـ ــبـ ــ تـ
الساحتني اإلقليمية والــدولــيــة، 
ــتــــشــــاور،  ــــوار والــ ــــحـ مــــن خـــــالل الـ
ــلـــك الـــصـــراعـــات  مــــن أجــــــل حــــل تـ
بــالــوســائــل السلمية،  ــات  ــ واألزمــ
ــلـــك مــتــفــائــل بتخطي  املـ كــمــا أن 
تـــحـــديـــات املــنــطــقــة. وأضــــــاف آل 
نــاجــي أن املــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز طمأن الشعب السعودية 
بمتانة اقتصاد الدولة وقدرتها 

عــــلــــى تـــخـــطـــي كــــــل الــــتــــحــــديــــات 
املــســتــقــبــلــيــة مـــن خــــالل بــرنــامــج 
يــنــتــظــر أن  ــتـــي  الـ الــــرؤيــــة 2030 
تـــــضـــــع املــــمــــلــــكــــة ضـــــمـــــن أقـــــــوى 
االقــتــصــادات العاملية، مــن خالل 
النفط  استهداف قطاعات بدائل 
والــصــنــاعــة والــتــعــلــيــم والصحة 
والسياحة، فضال عن رفع نسبة 
االستثمارات األجنبية املباشرة، 
واالنتقال إلى مراكز متقدمة في 

مؤشر التنافسية العاملي.
 ومــــن جــهــتــه، أكــــد د. مــحــمــد آل 
الــزلــفــة عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى 
ــقـــاء الــخــطــاب  الــســابــق أهــمــيــة إلـ
فــي ظــل الــظــروف الــتــي تعيشها 
األمـــة العربية واإلســالمــيــة، وما 
يجري على الساحتني الداخلية 
ــًرا إلــــــى أن  ــيــ ــشــ والــــخــــارجــــيــــة، مــ
البالد تمر بظروف استثنائية، 
مــمــا تــطــلــب الـــحـــزم الـــــذي أبــــداه 
املــلــك ســلــمــان عــنــدمــا شـــدد على 
أنـــه ســيــواجــه كــل مــن يــدعــو إلــى 
القدر  ــلــو، وبنفس 

ُ
الــتــطــّرف والــغ

الذي يواجه به كل من يدعو إلى 
التفريط بالدين.  وقال آل الزلفة 
بـــاهـــتـــمـــام  ــظــــي  ــاب حــ ــطــ ــخــ الــ إن 
إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــــي أيـــضـــا لــكــونــه 
جاء معبرا عن جزء من سياسة 
الدولة الخارجية، حيث إن امللك 
ــد  ــأحـ ــة وكـ ــد لــــألمــ ــائـ ــقـ ــان كـ ــمـ ــلـ سـ
املؤثرين الرئيسيني على الساحة 
الــدولــيــة، يــؤملــه كثيرا مــا يحدث 
في العالم العربي واإلسالمي من 
اضطرابات سياسية وعسكرية 
الــقــوى اإلقليمية  وتــدخــل بعض 
والـــدولـــيـــة فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي 
العربي واإلسالمي.  وأضاف أن 
الكلمة جــاءت في خضم العديد 
مـــن الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الــســعــوديــة داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
ــد إعــــالنــــهــــا عــن  ــعــ ــا بــ خــــصــــوصــ
تشكيل تحالف إسالمي ملواجهة 
ــم داعـــــــش  ــيــ ــظــ ــنــ ــدد تــ ــ ــمــ ــ ــر تــ ــ ــطـ ــ خـ
ــعــــراق والـــشـــام،  اإلرهــــابــــي فـــي الــ
إلــى استمرار مشاركتها  إضافة 
فــي عــاصــفــة الــحــزم فــي مواجهة 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني فــــي الــيــمــن، 
ومــواجــهــة الــتــدخــالت اإليــرانــيــة 

في شؤون املنطقة. 
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برملانيون ومحللون سياسيون يعلقون على كلمته أمام مجلس الشورى: 

خطاب خادم الحرمني رسم مالمح الفترة املقبلة

¶ د. محمد عبد الله آل الزلفة

¶ د.  عبد الله بن محمد آل الشيخ

¶ د. محمد آل ناجي

خطة عمل لسنتني خالل فترة رئاسة قطر

 اختتام أعمال الدورة 29 
للـ {إسكوا} بالدوحة 

ــة - قــنــا: اخــتــتــمــت مــســاء أمـــس بــالــدوحــة أعــمــال       • الـــدوحـ
الــوزاريــة التاسعة والعشرين للجنة األمــم املتحدة  الــدورة 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لــغــربــي آســيــا {إســـكـــوا} الــتــي 
جــاءت تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

2030 في الدول العربية".
التنمية  قـــــرارات تتعلق بــأجــنــدة  الـــــدورة ســتــة  واعــتــمــدت 
املستدامة في الدول العربية والدعم الفني واستفادة الدول 
الــقــدرات  بــنــاء  الــتــعــاون الفني وفـــرص  العربية مــن أنشطة 
إلــى خطة عمل  التي يمكن أن توفرها االســكــوا، باإلضافة 
ملدة سنتني هي فترة رئاسة دولة قطر لهذه الدورة وقرارات 
أخــرى تنظيمية وإجــرائــيــة، كما تم اعتماد إعــالن الدوحة 

لتنفيذ أجندة التنمية 2030 في الدول العربية.
ــد تــعــهــد املــجــتــمــعــون فـــي إعــــالن الـــدوحـــة بتنفيذ خطة  وقـ
الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة لــعــام 2030، بــمــا يــأخــذ فـــي االعــتــبــار 
ــا الــتــنــمــويــة، ويــحــقــق  ــهـ ــاتـ خــصــوصــيــات املــنــطــقــة وأولـــويـ

القيادة وامللكية الوطنية لعملية التنمية.
وأشـــاروا إلــى أهمية التعاون الوثيق بني األطــراف املعنية 
عــلــى املــســتــويــات الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وبــنــاء 
شــراكــات تقوم على االحــتــرام واملــســاواة وااللــتــزام، وكذلك 
املـــشـــاركـــة والــتــنــســيــق بـــني الــحــكــومــات والـــقـــطـــاع الــخــاص 

ومؤسسات املجتمع املدني واملنظمات اإلقليمية املعنية.
ــم  وأكــــــــدوا أن خـــطـــة 2030 هــــي بــمــثــابــة إطــــــار عـــاملـــي داعــ
للسياسات الوطنية يتضمن أهــدافــًا مشتركة ومقاييس 
استرشادية لرصد التقدم على املستوى الوطني في تحقيق 
أهدافها.. وأن تنفيذ الخطة على املستوى الوطني يجب أن 
يستند إلى مبادئ أساسية هي الحفاظ على الطابع الكلي 
للخطة وعدم تجزئتها، واالتساق بني عناصرها، والترابط 
بني األهداف والغايات، وتكامل السياسات وآليات التنفيذ 

وتوافق النتائج.
وشـــــددوا عــلــى أهــمــيــة دمـــج أهــــداف الــخــطــة وغــايــاتــهــا في 
خطط التنمية الوطنية، وإيجاد آليات لتعظيم االستفادة 
التنفيذ.  املــحــلــيــة والــدولــيــة إلنــجــاح عملية  الــخــبــرات  مــن 
الـــدول نموًا ومساعدتها  أقــل  وأجمعوا على ضـــرورة دعــم 
الــدول التي  على تحقيق نقلة تنموية نوعية، وكذلك دعم 

تعاني من الحروب والنزاعات واملتأثرة بها. 
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لو الــدول األعضاء في 
ّ
جدد ممث

اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا (اإلسكوا)، الذين التقوا 
لدوحة،  ا لقطرية،  ا العاصمة  في 
من ١٣ إلى ١٥ كانون األول ٢٠١٦، 
لتنمية  ا خطة  بتنفيذ  تعّهدهم 
المستدامة لعام ٢٠٣٠، بما يأخذ في 
االعتبار ويلبي خصوصيات المنطقة 
وأولوياتها التنموية ويحقق القيادة 

والملكية الوطنية لعملية التنمية.
وقد التقى ممثلو دول اإلسكوا 
في إطــار مجلسها الـــوزاري الـــ٢٩ 
د  باعتما له  عما أ اختتمت  لـــذي  ا
”إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة 
التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠“. 
د ”إعالن الدوحة“ أن عدم 

ّ
وقد أك

االستقرار السياسي في المنطقة، 
والنزاعات وموجات الالجئين، وما 
يحدثه ذلك من تغيير ديموغرافي 
وضغط على االقــتــصــاد الوطني 
والبنية التحتية والخدمات، كلها من 
التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ 
خطة التنمية في الــدول المتأثرة 
بــالــنــزاعــات. كما أكــد على تأثير 
النزاعات على الدول المستضيفة 
لالجئين، وثّمن الدعم الذي تقدمه 
للدول  لمانحة  ا لعربية  ا ـــدول  ل ا

المتضررة من النزاعات.
 وقد شارك في أعمال المجلس 
ــى ممثلين  ــــوزاري، بــاإلضــافــة إل ال
ــدول األعــضــاء في اإلسكوا،  عن ال
ممثلون عن منظمات األمم المتحدة 
وبرامجها إلى جانب الدول األعضاء 
في األمم المتحدة غير األعضاء في 
اإلسكوا. كما شارك فيه حشد من 
لــدولــة المضيفة  ا الرسميين في 
لمعتمد  ا سي  ما بلو لد ا لسلك  ا و
لمنظمات  ا عــن  وممثلون  لديها 
غير الحكومّية اإلقليمّية والدولّية 
لمانحة  ا والمؤسسات والهيئات 
ومجموعة من الخبراء اإلقليميين 

والدوليين.

وقال ممثلو الــدول األعضاء في 
اإلســكــوا فــي إعالنهم الختامي 
”إن المرحلة الراهنة تملي علينا 
التأسيس النطالقة قوية في تنفيذ 
خطة ٢٠٣٠ على المستوى الوطني، 
وتستوجب تكثيف الجهود لوضع 
األطــر المؤسسية للقيادة وحشد 
الــمــوارد وبناء الــقــدرات وتحديد 
أدوار مختلف الشركاء وإيجاد آليات 
الخبرات  لتعظيم االستفادة من 
ــك إلنجاح  المحلية والدولية وذل
ة  فتر مــدى  على  لتنفيذ  ا عملية 

 المقبلة“. 
ً
الخمسة عشر عاما

وأضافوا: ”نتوقف باهتمام وقلق 
بالغين عند التحديات الجسيمة 

لــتــي تــواجــه تنفيذ الخطة في  ا
المنطقة العربية في ظل االحتالل 
اإلسرائيلي والــحــروب والنزاعات 
واإلرهاب والتدخالت الخارجية في 
الشؤون الداخلية للدول العربية 
ــى تدمير مقومات  لــتــي أدت إل ا
التنمية وقّوضت ركائز االستدامة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
وخلفت مشاكل إنسانية تسّببت 
عــلــى جميع دول  ء ثقيلة  عــبــا بــأ

المنطقة والمناطق المجاورة“.
ــاروا إلى ”ضــرورة دعم أقل  وأش
 ومساعدتها على تحقيق 

ً
الدول نموا

نقلة تنموية نوعية، وكذلك دعم 
الـــدول التي تعاني مــن الحروب 

والنزاعات والمتأثرة بها“. كما باركوا 
”العمل الجاد على وقف النزاعات 
والحروب في المنطقة، فال تقدم 
للمنطقة في مسار التنمية ما دام 
ــأة حروب  ــرزح تحت وط نصفها ي

ونزاعات“.
وشّدد وزراء اإلسكوا على أهمية 
ــمــبــادرات المطروحة  الجهود وال
عبر  قليمي  إل ا مل  لتكا ا لتعميق 
قيام اتحاد جمركي عربي وتعزيز 
السوق العربية المشتركة لتأسيس 
فضاء تنموي عربي يسمح بتوظيف 
مقومات األمن االقتصادي العربي 
ــي مــواجــهــة تــحــديــات تمويل  ف
دوا في هذا 

ّ
التنمية المستدامة. وأك

اإلطار على أهمية قيام نظام تجاري 
منصف وعــادل يحقق المساواة 
لـــدول ويحترم استقاللها  ا بين 
وسيادتها ووحدتها وعدم التدخل 
ويعطي  خلية  لدا ا فــي شؤونها 
أولوية للبعد التنموي وُيمكُن الدول 
النامية المشاركة الفاعلة في عملية 
اتخاذ القرارات االقتصادية ووضع 

معاييرها.
وفي ختام اجتماعات المجلس 
 من السفير 

ٌ
الوزاري الـ٢٩، عقد كل

طارق بن علي فرج األنصاري، مدير 
إدارة التعاون الــدولــي في وزارة 
الخارجية القطرية، والسيد كريم 
خليل، أمين ســر اإلســكــوا، نــدوة 

إعالمية عرضا فيها أهم النتائج 
التي توّصل إليها المجلس الوزاري 

والتحضيرات التي سبقته. 
بنائب   

ً
ُممثلة اإلسكوا  وكانت 

األمينة التنفيذية الدكتور عبدالله 
عت مذكرة تفاهم مع 

ّ
الدردري قد وق

دولة قطر ممثلة بالسفير األنصاري. 
ز المذكرة على التعاون الفني 

ّ
رك

ُ
وت

والتقني وعلى االستفادة من بناء 
القدرات والتدريب.

وُيعّد المجلس الوزاري لإلسكوا، 
الذي يعقد كل سنتين، جهاز اللجنة 
اإلقليمية األعلى وآليتها الرئيسة 

لصنع القرار.
تجدر اإلشارة إلى أن اإلسكوا هي 
إحــدى اللجان اإلقليمية الخمس 
 
ً
ا التابعة لألمم المتحدة. وتشكل جزء
من األمانة العامة لألمم المتحدة 
لمجلس  ا إشـــراف  وتعمل تحت 
االقتصادي واالجتماعي. وهي توفر 
 لصياغة السياسات القطاعية 

ً
إطارا

 
ً
للبلدان األعضاء ومواءمتها، ومنبرا
 للخبرات 

ً
لاللتقاء والتنسيق، وبيتا

 للمعلومات. 
ً
والمعرفة، ومــرصــدا

وتهدف اإلسكوا إلى دعم التعاون 
االقتصادي واالجتماعي بين بلدان 
لتنمية  ا لمنطقة وتحفيز عملية  ا
لتكامل  ا أجــل تحقيق  فيها مــن 

اإلقليمي.
وقد انضّمت إلى عضوية اإلسكوا 
اإلسالمية  لجمهورية  ا مــن   

ّ
ــل ك

الموريتانية (تشرين األول ٢٠١٥) 
ليبيا  و نسية  لتو ا ية  ر لجمهو ا و
والمملكة المغربية (أيلول ٢٠١٢) 
 ١٨ ــدد أعــضــاء اللجنة  فأصبح ع
المملكة األردنية  لــى  إ باإلضافة 
العربية  الهاشمية، واإلمــــارات 
ــمــتــحــدة، ومــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ال
 ، ية لسور ا بية  لعر ا ية  لجمهور ا و
وجمهورية السودان، وجمهورية 
العراق، وسلطنة ُعمان، وفلسطين، 
ــطــر، ودولــــة الــكــويــت،  ودولــــة ق
والجمهورية اللبنانية، وجمهورية 
لعربية  ا لمملكة  لعربية، وا ا مصر 

السعودية، والجمهورية اليمنية.

حذرت منظمة العمل الدولية من 
ارتفاع طفيف في نسبة البطالة 
العالمية لهذا العام من ٥٫٧ بالمائة 
إلى ٥٫٨ بالمائة، وهو ما يمثل زيادة 
في عدد العاطلين عن العمل بمقدار 

٣٫٤ ماليين شخص.
ــول أعــداد  وبــذلــك، يتوقع وص
العاطلين عن العمل على مستوى 
العالم في عام ٢٠١٧ إلى أكثر من 
٢٠٠ مليون شخص، وفق ما جاء 
في تقرير ”العمالة الدولية واآلفاق 
 .“٢٠١٧ االجتماعية: توجهات 
باإلضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير 
 في عدد 

ً
فيا إضا  

ً
عا رتفا ا  

ً
أيضا

العاطلين بمقدار ٢٫٧ مليون شخص 
في عام ٢٠١٨، مع وتيرة نمو قوي 
لة تــفــوق خلق فرص  العما فــي 
العمل. وأثناء إطالق التقرير في 
مؤتمر صحافي في جنيف، صّرح 
المدير العام للمنظمة غاي رايدر بأن 

النمو االقتصادي ال يؤدي إلى خلق 
فرص عمل ذات جودة بشكل كاف، 
ولذا فمن المتوقع أن تزداد األمور 
 في عام ٢٠١٧. وأضاف: ”هذا 

ً
ا سوء

في الغالب ناتج من تدهور األوضاع 
في العالم النامي، وإلى حد ما في 
. على الرغم 

ً
العالم المتقدم أيضا

من أن نسبة البطالة أقل قليًال من 
العالم المتقدم، فإننا ال نزال نسير 
في االتجاه الخاطئ عندما نأخذ 
في الحسبان األمر ككل. باإلضافة 
إلى ذلك، فإننا نتطرق إلى جودة 
العمل، ولألسف االتجاهات التي 
ننا لن  أ نراها تنحدر. مما يعني 
نحقق التقدم الذي يتحتم علينا 
تحقيقه لالستمرار في القضاء على 
فقر العاملين أو للحد من العمالة 

الضعيفة ومنخفضة الجودة“.
وتابع رايدر قائًال: ”إننا نواجه 
 إلصــالح األضــرار 

ً
 مــزدوجــا

ً
تحديا

ــة االقتصادية  الناجمة عن األزم
واالجتماعية العالمية من جهة، 
وخلق فرص عمل جيدة لعشرات 

الماليين الجدد الذين يدخلون إلى 
.“

ً
سوق العمل سنويا

لضوء على  ا لتقرير  ا ط 
ّ
 ويسل

توجه رئيسي آخر مثير للقلق وهو 
لعاملين  ا انخفاض نسبة  تباطؤ 
الــفــقــراء مما يــعــّرض احتماالت 
القضاء على الفقر للخطر. كما يتوقع 
زيادة أعداد العمال الذين يكسبون 
 إلى 

ً
٣ دوالرات يوميا ــل مــن  أق

أكثر من ٥ ماليين خالل العامين 
المقبلين في البلدان النامية. وتمثل 
 بشكل خاص 

ً
 كبيرا

ً
البطالة تحديا

في أميركا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي وكذلك في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، حيث تواجه كلتا 
 في أعداد 

ً
 قويا

ً
المنطقتين نموا

ــواق العمل.  المنتسبين إلــى أس
وعلى النقيض من ذلك، ستنخفض 
البطالة في الدول المتقدمة بشكل 
طفيف، ولكن البطالة طويلة األجل 
ال تزال مرتفعة في كل من أوروبا 
وأميركا الشمالية مقارنة بمستويات 

ما قبل األزمة.

توقعات بارتفاع عدد العاطلين من العمل بمقدار ٣٫٤ ماليين عام ٢٠١٧
UN

UNIC

اإلسكوا تعتمد إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠

UN

AFP  التأسيس النطالقة قوية في تنفيذ خطة ٢٠٣٠ على المستوى الوطني 

AFP رجل يحمل ورقة كتب عليها ”عاطل عن العمل“ 
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