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 اإلسكوا واإلعالم فيوحدة االتصال 
 قصاصات صحافيّة
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 (2018 نيسان/أبريل 25)

 

 

 ESCWAاإلسكوا/

 

 2018المنتدى العربي للتنمية المستدامة، 

 

العربي للتنمية المستدامة الخوري ممثال الحريري: افتتاح المنتدى الوكالة الوطنية لإلعالم:  •

 االدارات اللبنانية تعمل للتغيير والمراجعة الوطنية الطوعية

 انطالق "المنتدى العربى للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانيةاليوم السابع:  •

 وتافتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروكالة األنباء السعودية:  •

 قطر تدعو العتماد الحوار وسيلة لحل أزمات المنطقةالخليج أونالين:  •

 مسؤول كويتي يؤكد بذل جهود حثيثة لتحقيق اهداف التنمية المستدامةوكالة األنباء الكويتية:  •

• KUNA: SCPD touts Kuwait's efforts to achieve sustainable development 

goals 

 2035تحقيق رؤية الكويت مهدي: تسريع وتيرة القبس:  •

في بيروت  2018انطالق فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام اللوتس اإلخبارية:  •

 بمشاركة الكويت

 حصرياً افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروتصحيفة البيان:  •

 لمستدامة" بالعاصمة اللبنانيةانطالق "المنتدى العربى للتنمية ا -اقتصاد مصر األفق نيوز:  •

 كارثة مائية "مصيرية" تهدد العالم العربيهون اإلعالمية:  •

 قطر األولى عربيا في دليل التنمية البشريةالجزيرة:  •

 مهدي: بذل جهود حثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةاألنباء:  •

 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامةعزيز رباح يُؤّكد االنخراط في كّل المبادرات المغرب اليوم:  •

 عزيز رباح يُؤّكد االنخراط في كّل المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامةأسرار األسبوع:  •

 قطر تدعو لحوار بناء لحل أزمات المنطقةالواقي أون الين:  •

ة -انطالق فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة القلم الحر:  •  والدليل بالُحجَّ

• Gulf Times: Call for constructive talks to resolve regional crisis 

• The Daily Star: Arab Forum for Sustainable Development opens 

 انطالق فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامةجريدة الدستور:  •

• MENAFN :للتنمية المستدامة بالعاصمة اللبنانية انطالق المنتدى العربى 

 انطالق "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانيةموقع البوابة نيوز:  •

 أخبار األقتصاد : انطالق "المنتدى العربى للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانيةاالقتصادي:  •

 للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانية بدء "المنتدى العربىصحيفة الوسط:  •

 بدء تجمعات المنتدى العربي للتنمية المستدامةصحيفة الوسط:  •
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 الحمادي: قطر تدعو إلى الحوار البناء لحل أزمات المنطقةالعرب:  •

 2035مهدي: تسريع وتيرة تحقيق رؤية الكويت القبس:  •

 2030إلظهار أعمال أجندة الكويت مهدي: إنشاء حسابات على مواقع التواصل لوما نيوز:  •

 2030مهدي: إنشاء حسابات على مواقع التواصل إلظهار أعمال أجندة الكويت مانشيت:  •

 مهدي: بذل جهود حثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوكالة األنباء الكويتية:  •

• MENAFN :مهدي: بذل جهود حثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

• MAP :Enquêtes statistiques: L’ESCWA appelle le HCP à apporter son 

appui technique aux pays arabes 

 عزيز رباح يُؤّكد االنخراط في كّل المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامةرادار:  •

 

OpEd by Mohamed Ali Alhakim 

 

• The Daily Star: The ‘common good’ needs more currency in the Arab 

region 

 ال تلقى دعماً كافياً في المنطقة العربية« المصلحة العامة»الحياة:  •

 

 

لتنفيذ أهداف  الوطنية وتمكين المرأة في الخطط إدماج المساواة بين الجنسين: لمتخصصة الرابعةاالجلسة 

 المستدامة التنمية

 تثقيفياً لتعليم نبذ العنف ورفضهأوغاسابيان: الوزارة ستستحدث برنامجاً تعليمياً النشرة:  •

أوغاسابيان في جلسة نقاش في اإلسكوا عن المساواة بين الجنسين:   الوكالة الوطنية لإلعالم: •

 نقلة نوعية بأخذ األثر الجندري في االعتبار في كل التشريعات

 

 

 

 

اإلنمائي المتكامل :منظور البلدان العربية حول التخطيط  2030تنفيذ خطة عام الجلسة العامة األولى: 

 والتغيير التحويلي

 

• The Peninsula: Qatar calls for dialogue to resolve regional crisis 
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 الوكالة الوطنية لإلعالم: 

المستدامة الخوري ممثال الحريري: االدارات اللبنانية تعمل للتغيير والمراجعة افتتاح المنتدى العربي للتنمية 

 الوطنية الطوعية

 2018نيسان  24الثالثاء 

 
افتتح اليوم، برعاية رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري، "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" في دورته  -وطنية 

وسط بيروت، في حضور ممثل الرئيس الحريري وزير الثقافة غطاس الخوري،  -السكوا" الخامسة، في بيت األمم المتحدة "ا

وزير الطاقة المغربية عزيز الرباح، ممثلة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مديرة إدارة التنمية المستدامة 

وا في بيروت محمد علي الحكيم، أمين عام وزارة والتعاون الدولي في الجامعة ندى العغيزي، األمين العام التنفيذي لالسك

الخارجية القطرية الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، سفير قطر في لبنان علي بن حمد المري، سفير تونس في لبنان كريم 

 .بودالي وشخصيات ديبلوماسية عربية

 

  الخوري

يروت وفي وطنكم لبنان، ويتشرف لبنان اليوم وألقى الخوري كلمة رئيس مجلس الوزراء فقال: "نرحب بكم في مدينتكم ب

برئاسة الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه االسكوا لهذا العام. ويسعدني أن أمثل دولة الرئيس سعد 

لى تحقيق كل الحريري في افتتاح هذا المؤتمر، الذي يهدف الى تعزيز المجتمع وتقوية موارده ومساعدة الدول الداعمة ع

 ."األهداف المرجوة لنهضة اقليمية ووطنية ومواجهة كافة التحديات العابرة للحدود

 

، التي تشير الى المسؤولية المشتركة بين الدول لتحقيق 2030أضاف: "مر حوالى ثالث سنوات النطالق ما يعرف بأجندة 

دولي مع الدول التي تحتاج الى المساعدة. الدول العربية التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع ال

رحبت بأن تكون منصة للمشاريع االنمائية مع التحديات المستجدة لتحقيق كفاءة اقتصادية واجتماعية إليجاد قدرة وتفاعل في 

 ."مجاالت االجتماع والبيئة

 

نتديات في المحافل الدولية وال سيما مع برامج الجمعية وتابع: "كانت الدول العربية في طليعة الدول التي شاركت في هذه الم

العامة لألمم المتحدة. وفي هذه المناسبة، يشرفني ان أمثل لبنان لمزيد من التعاون المشترك الذي أثبت عبر دعمه من الدول 

 ."العربية والدولية والخليج من خالل تقديم القروض الميسرة من اجل االنماء والتنمية

 

بنان يعاني جراء حجم المشاكل االقتصادية والتنموية واالجتماعية واالنسانية، وهو في مقدمة الدول التي تأثرت وأردف: "ل

جراء تداعيات الصراع في سوريا وأزمة النزوح التي نتجت عنها. ان الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها الرئيس سعد الحريري، 

د لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حتى أن كل المدراء العامين في الوزارات هي من أكثر المشجعين على تفاعل وتضافر الجهو

 ."، كما تضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني2030اللبنانية هم أعضاء ومشاركون في أجندة 

 

لمنظمات غير الحكومية وختم: "أود في هذه المناسبة أن أثني على جهود ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لتثقيف ا

العاملة في مختلف ميادين التنمية المستدامة في المناطق وخصوصا في القرى البعيدة. ان الجهود التي تبذلها االدارات 

والمؤسسات اللبنانية كافة اليوم، تصب في اطار التحضير للتغيير والمراجعة الوطنية الطوعية، وقد عقدنا ثالث ورش عمل 

عدد من ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلعدادهم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ألعضاء اللجنة ول

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/341086/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/341086/
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، ودمج التنمية المستدامة في كافة المشاريع بغية تطوير وسائل العمل. نحن نتعاون بشكل وثيق مع مؤسسات 2030وأجندة 

 ."ا لما فيه تحقيق التنمية المستدامةاألمم المتحدة العاملة في لبنان لتعزيز قدراتنا ومعرفتن

 

  رباح

من جهته، قال وزير الطاقة المغربي: "مع االسف الشديد، علينا االعتراف بأننا وضعنا الخطط ولكن لم نخلق قيمة مضافة من 

  ."مجتمعاتنا العربيةالثورة الرقمية التي اعتقد انها يمكن ان تتيح للدول العربية االستفادة من التنمية المستدامة لتطوير 

 

أضاف: "من المفترض ان نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادي لمعرفة كيفية االستفادة من ثرواتنا كي تستثمرها أجيالنا 

المقبلة والتي تطرح اسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها. وإذا لم نلتفت لألمر من االن، فستحصل فجوة بين االجيال، كما 

 ."اكثر من دولة حصل في

 

ولفت الى أن "المنطقة العربية متميزة بنخبها العلمية والسياسية واالقتصادية"، وقال: "نتمنى جعل التنمية ثورة حقيقية في 

 ."حياتنا، وعلينا في المستقبل االستعانة برجال أعمال ومجتمع مدني ألننا بحاجة الى مشاركة النخب في التنمية المستدامة

 

في المغرب قررنا ان يكون لدينا خطط للتنمية، وهناك عقود برامج ترجمت في هذه التنمية في مجاالت الطاقة  وختم: "نحن

والزراعة. المغرب يتوجه لجعل الطاقة مفتاحا مهما للتنمية المستدامة، وهناك دينامية في المجتمع وعشرات الجمعيات تنخرط 

 ."ة بكاملها هذه الثورة الحقيقية التي تطور المجتمعفي هذا المجال على أمل أن تتبع المنطقة العربي

 

  العغيزي

وألقت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية ندى العغيزي كلمة أمين عام الجامعة أحمد أبو 

الشراكة الرئيسية بين الجامعة واالسكوا  الغيظ، فقالت: "أنقل التحيات وأنتهز الفرصة ألثني على مواقف االسكوا والتأكيد على

 ."واالهتمام بقضايا الطاقة والمياه والموارد

 

أضافت: "يسرني المشاركة في هذا البرنامج الذي يبحث في ثالثة محاور: الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، والتوجه نحو 

بتحقيق التنمية المستدامة. كل ذلك يحتم علينا المشاركة، والشعار  االدارة الكاملة لهذه الطاقة وتأكيد ان تطور االنسان ال يقوم اال

لهذا العام يسلط الضوء على المشكلة والتحول نحو مجتمع متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد 

، وهذا البند اصبح بندا دائما. نحن التصحر مما يؤثر على التنمية. لقد وضعت جامعة الدول العربية اطارا تنفيذيا ألجندة دعم

 ."نتطلع الى إصدار هذا المؤتمر اقتراحات هامة تساهم في حل كل المشاكل التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة

 

  الحكيم

تضافتها أما الحكيم فنوه ب"الخطوات التي تبذلها الحكومة اللبنانية للدفع من اجل تحقيق التنمية المستدامة"، شاكرا المغرب "الس

 ."العام الماضي المؤتمر، واالمانة العامة لجامعة الدول العربية التعاون

 

وقال: "تنظم االسكوا المؤتمر في ربيع كل سنة استجابة للجنة الوزارية العربية، وهي منصة جامعة لرسم خريطة عمل لمنظور 

للجميع وال يمكن ان تتحقق اال بالتعاون، نناقش اليوم  تكاملي لمعالجة المواضيع العابرة للحدود. وانطالقا من ان التنمية حقا

تحديد الصالح العام لمجتمعاتنا، وعنوان هذا المنتدى نضعه امام تحد كبير: كيف يمكن ان نحول استخدام مواردنا للصالح العام؟ 

 ."وما هي قدراتنا وفرصنا لدعم مسيرة تحويلية في العالم العربي؟

 

بأبعاد التنمية المستدامة وفير، فقد اعتمدت دولنا استخراج الموارد لدعم االقتصاد وتجهيز البنية أضاف: "ان ارتباط الموارد 

التحتية ولكننا اليوم امام واقع مختلف لبعض الموارد، منها ما زال ومنها ما تحول استخدامه الى عبء. كما ان مواردنا مشتركة 

 ."ل السنوات المقبلةعبر الحدود، والمياه تجف، هذا واقع وتحد كبير خال

 

وتابع: "يشكل المنتدى العربي مساحة للتفكير الجماعي من أجل حل مشاكل منطقتنا، وبدأنا نحصل على مؤشرات ايجابية. 

ال يسعنا اال احترام وتقدير كل من يساعد في تنفيذ هذه المقررات، مع التشديد على أنه ال يمكن  2030وحيث دخلت اجندة 

 ."موي اال بالتنسيق والتعاون بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية واألفراد في مجتمعاتنااستمرار عملنا التن
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وختم: "علينا األخذ باالعتبار ان شبابنا يشكلون نصف عدد السكان، والبطالة في صفوفهم هي األعلى، وان انخراطهم في العمل 

ل تمييزية، وال حل إال بتمكينهن وإشراكهن في صنع القرار، التنموي يساهم في حل المشكلة. اما النساء فتحد قدراتهن أعما

 ."وبذلك نخطو الخطوة الكبيرة لتأمين التنمية المستدامة لمجتمعاتنا

 

  محمد

وكانت رسالة مصورة لنائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد عبر شاشة، شكرت فيها القيمين على المؤتمر، وشددت على 

تعاون والتكامل الدائم مع األمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة". ونقلت تحيات األمين العام لألمم المتحدة أهمية وضرورة "ال

 للمشاركين والحضور.
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 اليوم السابع: 

 انطالق "المنتدى العربى للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانية
 2018أبريل  24الثالثاء، 

 

في بيروت، اليوم الثالثاء، تحت عنوان "الموارد واألجيال المقبلة  2018للتنمية المستدامة لعام  انطلقت فعاليات المنتدى العربى

 ."والصالح العام

 

حضر انطالق فعاليات المنتدى فى دورته الخامسة بمقر"االسكوا" ممثل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، ووزير الثقافة 

لمغربي عزيز الرباح، وممثلة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومديرة اللبناني غطاس الخورى، ووزير الطاقة ا

إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة ندى العجيزى، واألمين العام التنفيذى لالسكوا فى بيروت محمد على 

 .الحكيم، وعدد من سفراء الدول العربية وشخصيات ديبلوماسية عربية

 

التي تشير إلى المسؤولية المشتركة  2030ال وزير الثقافة اللبنانى، إنه مر حوالى ثالث سنوات النطالق ما يعرف بأجندة وق

 .بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولى مع الدول التى تحتاج إلى المساعدة

 

وأشار إلى أن لبنان يعانى جراء حجم المشاكل االقتصادية والتنموية واالجتماعية واإلنسانية، وهو فى مقدمة الدول التى تأثرت 

جراء تداعيات الصراع فى سوريا وأزمة النزوح التي نتجت عنها، الفتا إلى أن الحكومة اللبنانية هي من أكثر المشجعين على 

 .أهداف التنمية المستدامة تفاعل وتضافر الجهود لتحقيق

 

من جهته، أوضح وزير الطاقة المغربى، أنه من المفترض أن نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادى لمعرفة كيفية االستفادة 

آلن من ثرواتنا كى تستثمرها أجيالنا المقبلة والتي تطرح أسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها وانه إذا لم نلتفت لألمر من ا

 .فستحدث فجوة بين األجيال كما حدث فى أكثر من دولة

 

من جانبها، أشارت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى فى جامعة الدول العربية ندى العجيزى، إلى أن تطور 

ر لهذا العام يسلط الضوء على اإلنسان ال يقوم إال بتحقيق التنمية المستدامة وأن كل ذلك يحتم علينا المشاركة، مضيفة أن الشعا

 المشكلة والتحول نحو مجتمع متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد التصحر مما يؤثر على التنمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2018/4/24/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%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-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/3762878
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 وكالة األنباء السعودية: 

 للتنمية المستدامة في بيروتافتتاح أعمال المنتدى العربي 
2018/04/24 

 

افتتحت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في دورته الخامسة، في بيت األمم المتحدة 

 ."االسكوا" وسط بيروت الذين يستمر لمدة ثالثة أيام

ت المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام وناقش المنتدى سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجها

م من قبل جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة بهدف القضاء على الفقر، ومكافحة 2015م، التي تم اعتمادها في عام 2030

 .المقبلة 15عدم المساواة وتغير المناخ على مدى السنوات الـ 

المحور األول من المنتدى التجارب الوطنية وتركز على التقارير الوطنية الطوعية التي تقدمها الدول وتناولت المناقشات في 

إلى المنتدى العالمي، أما المحور الثاني من المنتدى العربي خصص لموضوع " الموارد الطبيعية واألجيال المقبلة والصالح 

م، "التحول 2018سي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام العام"، الذي اعتُمد انسجاماً مع موضوع المنتدى السيا

 ."نحو مجتمعات مستدامة وصامدة

، وهي األهداف التي يستعرضها 17و 15و 12و 11و 7و 6ويركز موضوع المنتدى العربي على أهداف التنمية المستدامة 

التغيير في نظم وضع الخطط والسياسات التنموية المتكاملة المنتدى العالمي هذا العام، كما تم مناقشة حلقات مختلفة ضرورة 

لجميع ركائز التنمية المستدامة، ولضمان االستدامة واإلنصاف في إدارة الموارد الطبيعية واستخدامها وتوزيعها، على نحو 

 يخدم الصالح العام ليس اآلن فقط، بل ألجيال المستقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.spa.gov.sa/1756094
http://www.spa.gov.sa/1756094
http://www.spa.gov.sa/1756094
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 الخليج أونالين: 

 قطر تدعو العتماد الحوار وسيلة لحل أزمات المنطقة
2018-04-24 

 
الذي ينظمه المجلس االقتصادي  2018دعت دولة قطر، الثالثاء، خالل فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

دة )االسكوا(، إلى اعتماد الحوار أسلوباً لحل أزمات المنطقة التي أطاحت بالسلم االجتماعي، واالجتماعي في األمم المتح
 .وعطلت عجلة التنمية فيها

 
جاء ذلك على لسان أحمد بن حسن الحمادي، األمين العام لوزارة الخارجية، رئيس الوفد القطري إلى المنتدى الذي يعقد في 

 .لبنان ويستمر ثالثة أيام

 
: منظور البلدان العربية حول التخطيط اإلنمائي المتكامل والتغيير التحويلي(، قال 2030سة بعنوان )تنفيذ خطة عام وفي جل

الحمادي: إن "االستقرار والسلم األهلي واألمن االجتماعي هي الركائز األساسية التي توفر البيئة المالئمة لتحقيق التنمية 
 ."والتقدم في مساراتها

 
من دون توفير هذه الركائز، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق أهداف التنمية وإرساء دعائمها، ولهذا فإن دولة قطر واعتبر أنه 

تدعو وبإلحاح إلى الحوار البناء بين مختلف القوى االجتماعية والسياسية لحل األزمات الناشبة في المنطقة والحروب المندلعة 
لتي تمكن من التقدم في تحقيق التنمية التي تعتبر عامالً حاسماً في تحقيق االستقرار في أرجائها، إليجاد األرضية المالئمة ا

 .والسلم األهلي

 
وأضاف: إن "قضايا التنمية المستدامة تحظى في كل دول المنطقة بأولوية قصوى واهتمام خاص من قبل حكومات ومجتمعات 

 ."قة وتقدمها وتطورهاالوطن العربي؛ لكونها تمثل تحدياً أساسياً لمستقبل المنط

 
وأشار إلى أنه "دون إحراز التقدم المطلوب في أهدافها وغاياتها، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق حياة أفضل للمجتمعات 

العربية، التي عصف ببعضها توترات اجتماعية كبرى وصل بعضها إلى حد النزاع المسلح، وتفكيك مؤسسات الدولة 
 ."جتماعي لهاوهياكلها، وتمزيق النسيج اال

 
وبيّن أن ذلك "يمثل تهديداً خطيراً لعملية التنمية بأسرها ووقف مساراتها، وتصفية المكتسبات التي حققتها هذه المجتمعات في 

 ."مجاالت التنمية

 
ميع وعن إنجازات بالده في دعم التنمية حول العالم، قال األمين العام لوزارة الخارجية القطرية: "إن دولة قطر وفت بج

( من أهداف التنمية المستدامة، بل إنها قامت طوعياً بعقد شراكات كبيرة مع عدد 17التزاماتها الواردة في غايات الهدف )

واسع من الدول األقل نمواً، وذلك من خالل برامج محددة في مجاالت التعليم والصحة والتشغيل والعون اإلنساني، وقد 

 ."ليون طفل في مجالي التعليم والصحةم 17وصلت هذه المساعدات لسد حاجات 

 
وأوضح أن بالده بصدد تطوير برامج تنموية أخرى لتقديم الدعم لها، وخاصة في مجاالت البيئة والبنى التحتية، بما يوفر 

 للدول األقل نمواً القدرة على إحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة.
  

http://alkhaleejonline.net/articles/1524576276204433500/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
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 وكالة األنباء الكويتية: 

 مسؤول كويتي يؤكد بذل جهود حثيثة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
2018-04-24 

 
اكد االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الثالثاء بذل دولة  --)كونا(  4 - 24 -بيروت 

جهودا حثيثة وسباقة في اطار سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي طرحتها االمم المتحدة تحت عنوان )اجندة الكويت 
2030). 

وشدد مهدي في تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( على هامش تمثيله دولة الكويت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 
ر موضوع التنمية المستدامة موضوع ثقافي واجتماعي قبل ان يكون اقتصاديا موضحا أن في بيروت على اعتبا 2018لعام 

 .""ادارة الموارد الطبيعية وترشيدها وتحقيق استدامتها تتطلب تغير فكر ومنطق مجتمعي يتيح لها االستدامة

وقال "في هذا االطار عملنا على نشر التوعية حول التنمية المستدامة حيث انشئت حسابات على مواقع التواصل االجتماعي 
في الكويت وأهدافها". وعرض مهدي ورقة عمل حول جهود  2030تبين اعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

ة حيث أشار الى جهودها السابقة في تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ دولة الكويت في مجال التنمية المستدام
الهداف التنمية المستدامة برئاسة االمانة العام للمجلس االعلى للتخطيط وبالتعاون مع االدارة المركزية لالحصاء  2030اجندة 

 .طنية الطوعية الخاصة باالجندة والمعنية باهداف التنميةووزارة الخارجية وتتمثل اهم مهامها باعداد واصدار التقارير الو

واشار الى ان اللجنة تميزت بجمعها مختلف االطراف ذات الصلة في جميع القطاعات فهي تتكون من قطاعات الحكومة التي 
ديميين ومراقبين لها عالقة بالتنمية المستدامة باالضافة الى القطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب مجموعة من االكا

 .دوليين من البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومراقبين محليين

وغاياتها وكافة مؤشراتها بمستوياتها الثالث وتوزيعها على  17وقال ان اللجنة وضعت قائمة باهداف التنمية المستدامة ال

ا ومؤشراتها وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها الوزراء كما تم وضع مصفوفة باهداف التنمية المستدامة وغاياته
 .والجهات المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي واإلقليمي وفقا لتصنيف األمم المتحدة

ئية الننا نعمل وفقا لمبدأ واشار مهدي الى انه "تم االتفاق بين االدارة المركزية لالحصاء وهذه الجهات لوضع منهجية احصا
 ."الذي ال تستطيع قياسه ال يمكنك ادارته من هنا يتم التركيز على المؤشرات وتثبيتها

 2030مع الخطة االنمائية للدولة كون االخيرة صدرت قبل خطة  2030ولفت الى انه جرى مواءمة اهداف التنمية المستدامة 

بهدف تسريع وتيرة تحقيق  2018 - 2017)كويت جديدة( من الخطة السنوية وتم تحديد سبع ركائز للتنمية في اطار حملة 

 .2035رؤية الكويت 

واشار الى انه تم انشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل باالمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
 .خطط االستراتيجية والخطط اإلنمائيةوالتنمية من اجل التأكد من مطابقة اهداف التنمية المستدامة مع ال

بحيث يتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة  15وقال انه جرى ربط اولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال

 .حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار )نحو تنمية مستدامة(

تنمية نظمت ورش عمل مع االمم المتحدة للتعريف باهداف التنمية منذ واوضح ان االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط وال
 .وصوال الى العام الحالي 2016العام 

وكان المنتدى الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )اسكوا( في مقر األمم المتحدة في بيروت قد 
 حتى يوم الخميس المقبل. )النهاية( ا ي بافتتح في وقت سابق اليوم الثالثاء ويستمر 

  

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2722879
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KUNA:  

SCPD touts Kuwait's efforts to achieve sustainable development goals 
24/04/2018 
 
BEIRUT, April 24 (KUNA) -- Secretary General of Kuwait's Supreme Council for Planning and 
Development (SCPD) Khaled Mahdi touted Kuwait's moves to materialize the 17 UN sustainable 
development goals (SDGs) of 2030. 
Kuwait has formed the permanent national steering committee to implement the 2030 SDGs 
agenda headed by the General Secretariat of the Supreme Planning Council, Mahdi said in a 
speech at the opening session of the Arab Forum for Sustainable Development (AFSD) in Beirut 
Tuesday. 
He pointed out that steering committee was working in cooperation with the Central 
Administration of Statistics and the Ministry of Foreign Affairs to achieve the goals. 
The committee had prepared lists of the 17 sustainable development goals and their indicators 
and distributed them to the ministers, he said. 
He added that the state development plan had been modified to cope with the UN SDGs 
agenda. 
Mahdi unveiled that the several measures were taken to accelerate the Kuwait's national 
development plan known as Kuwait 2035. 
A national observatory was formed by the General Secretariat of the Supreme Council for 
Planning and Development to ensure that the state development plans were in line with the UN 
SDGs, he stated. 
Moreover, the government's priorities for the coming 15th legislative term were set in 
accordance with SDGs, he said. 
The three-day annual Arab Forum for Sustainable Development (AFSD) is organized by the 
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 
This year's meeting would focus on "Natural Resources, Future Generations, and the Common 
Good." The event brings together over 250 representatives from government, civil society, the 
private sector, international and regional organizations, and youth in a space dedicated to 
fostering a culture of knowledge exchange and a spirit of collaboration and dialogue. 
The AFSD is the primary regional mechanism for the follow up and review of the 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in the Arab region. 
This regional Forum is also relevant at the global level; its outcome gives voice to the region at 
the High-level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development. (end) ayb.ibi 
  

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2722948&language=en
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 القبس: 

 2035مهدي: تسريع وتيرة تحقيق رؤية الكويت 
 2018أبريل،  24

 
والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الثالثاء بذل دولة الكويت جهودا حثيثة  أكد االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط –كونا 

 .«2030اجندة »وسباقة في اطار سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي طرحتها االمم المتحدة تحت عنوان 

منتدى العربي للتنمية المستدامة على هامش تمثيله دولة الكويت في ال« كونا»وشدد مهدي في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
في بيروت على اعتبار موضوع التنمية المستدامة موضوع ثقافي واجتماعي قبل ان يكون اقتصاديا موضحا أن  2018لعام 

 .”ادارة الموارد الطبيعية وترشيدها وتحقيق استدامتها تتطلب تغير فكر ومنطق مجتمعي يتيح لها االستدامة

لنا على نشر التوعية حول التنمية المستدامة حيث انشئت حسابات على مواقع التواصل االجتماعي في هذا االطار عم“وقال 

 .”في الكويت وأهدافها 2030تبين اعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

السابقة في تشكيل وعرض مهدي ورقة عمل حول جهود دولة الكويت في مجال التنمية المستدامة حيث أشار الى جهودها 
الهداف التنمية المستدامة برئاسة االمانة العام للمجلس االعلى للتخطيط  2030اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

وبالتعاون مع االدارة المركزية لالحصاء ووزارة الخارجية وتتمثل اهم مهامها باعداد واصدار التقارير الوطنية الطوعية 
 .الجندة والمعنية باهداف التنميةالخاصة با

واشار الى ان اللجنة تميزت بجمعها مختلف االطراف ذات الصلة في جميع القطاعات فهي تتكون من قطاعات الحكومة التي 
الى القطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب مجموعة من االكاديميين ومراقبين  لها عالقة بالتنمية المستدامة باالضافة

 .دوليين من البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومراقبين محليين

وغاياتها وكافة مؤشراتها بمستوياتها الثالث وتوزيعها على  17وقال ان اللجنة وضعت قائمة باهداف التنمية المستدامة ال

الوزراء كما تم وضع مصفوفة باهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها 
 .والجهات المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي واإلقليمي وفقا لتصنيف األمم المتحدة

بين االدارة المركزية لالحصاء وهذه الجهات لوضع منهجية احصائية الننا نعمل وفقا لمبدأ  تم االتفاق“واشار مهدي الى انه 
 .”الذي ال تستطيع قياسه ال يمكنك ادارته من هنا يتم التركيز على المؤشرات وتثبيتها

 2030درت قبل خطة مع الخطة االنمائية للدولة كون االخيرة ص 2030ولفت الى انه جرى مواءمة اهداف التنمية المستدامة 

بهدف تسريع وتيرة تحقيق  2018 – 2017من الخطة السنوية « كويت جديدة»وتم تحديد سبع ركائز للتنمية في اطار حملة 

 .2035رؤية الكويت 

واشار الى انه تم انشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل باالمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
 .نمية من اجل التأكد من مطابقة اهداف التنمية المستدامة مع الخطط االستراتيجية والخطط اإلنمائيةوالت

بحيث يتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة  15وقال انه جرى ربط اولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال

 .«ستدامةنحو تنمية م»حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار 

واوضح ان االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية نظمت ورش عمل مع االمم المتحدة للتعريف باهداف التنمية منذ 
 .وصوال الى العام الحالي 2016العام 

 
لمتحدة في بيروت في مقر األمم ا« اسكوا»وكان المنتدى الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا 

 قد افتتح في وقت سابق اليوم الثالثاء ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.
  

https://alqabas.com/528018/
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 اللوتس اإلخبارية: 

 في بيروت بمشاركة الكويت 2018انطالق فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
 2018أبريل،  24

 
الموارد »في بيروت أمس تحت عنوان  2018انطلقت فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  -اللوتس االخبارية 

 .«واالجيال المقبلة والصالح العام

المستدامة لعام وقال ممثل رئيس الوزراء اللبناني وزير الثقافة غطاس خوري في كلمة االفتتاح ان ما يميز اجندة التنمية 
انها تراعي خصوصيات الدول وقدراتها الوطنية وتحدياتها الداخلية وتشير الى المسؤولية المشتركة بين الدول لتحقيق  2030

 .التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد اهمية التعاون الدولي في هذا االطار

ة المستدامة االقتصاد واالجتماع والبيئة نظرا لترابطها وشدد على ضرورة النجاح في تحقيق االندماج بين عناصر التنمي

 .وتأثيرها على بعضها البعض

واشار خوري الى ان بعض الدول العربية كانت في طليعة الدول التي قدمت تقارير المراجعة الوطنية الطوعية الى المنتدى 
المجتمع الدولي على تطلعاتها في التنمية  السياسي الرفيع المستوى في نيويورك الفتا الى حرص هذه الدول على اطالع

 .المستدامة واحتياجاتها خصوصا وانها تعاني اليوم من ازمات وصراعات كبيرة تفرض مساعدتها

التنمية المستدامة تفرض علينا »من جانبه اعتبر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية عزيز رباح ان 
 .«غير المنظور الثقافي لتحويل التنمية المستدامة منطقا للعيش وليس مجرد اليات تقنيةالبحث في كيف ت

موضوع التنمية المستدامة فرصة تاريخية لجعل التنمية المستدامة تحوال جوهريا في بعده االجتماعي والثقافي »وقال ان 
 .«مقبلةواالقتصادي لتوفير الموارد الطبيعية وحسن استخدامها لخدمة االجيال ال

المنطقة العربية بموقعها االستراتيجي وبمواردها الطبيعية والبشرية تمكننا من ان نجعل من التنمية المستدامة ثورة »ورأى ان 
 .«حقيقية في منظومتنا وبرامجنا وسياساتنا

محمد « اسكوا»غربي اسيا من جهته قال مساعد االمين العام لألمم المتحدة االمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية ل
الحكيم ان التنمية ال يمكن ان تتحقق من دون التعاون والتعاضد العالمي واالقليمي والوطني معتبرا ان االنسان يشكل محور 

 .عملية وضع الخطط والسياسات التنموية المتكاملة

رتبط بتقلبات السوق العالمية والبعض واشار الى ان بعض الموارد الطبيعية في الدول العربية محكومة بالزوال وبعضها م
االخر بات استخدامه يشكل عبئا على البيئة واالنسان معددا التحديات التي تواجه المنطقة من الشح الذي يصيب الموارد المائية 

النزاعات واثار تغير المناخ والتصحر باإلضافة الى ازدياد عدد السكان وتفاقم المشاكل البيئية والصحية في ظل الصراعات و
 .والحروب واالحتالل

ولفت الحكيم الى ان المنتدى سيبحث في كيفية تحويل استخدام الموارد الطبيعية العربية وادارتها باتجاه االستدامة والخير 
 .2030والصالح العام ومدى قدرة الدول العربية على تلبية احتياجات االجيال المقبلة باالسترشاد بخطة التنمية المستدامة لعام 

« على الرغم من التحديات التي تواجه بلداننا العربية بدأنا نلمس تقدما ملحوظا وممارسات تبشر بتحقيق ما نصبو اليه»وقال 
مشيدا بجهود تلك الدول في التقدم على مسار التنمية وبجهود البلدان التي اعدت تقارير وطنية طوعية وتلك التي تعمل على 

 .اعدادها

يرة ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية ندى العجيزي ان المنطقة العربية من جانبها قالت مد
تشهد مرحلة استثنائية من حروب وصراعات وهجرة ما ادت جميعها الى تدهور الواقع البيئي فضال عن انتشار التلوث 

 .على مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة واتساع رقعة التصحر وتدهور التنوع البيولوجي ما يؤثر سلبا

ولفتت الى ان جامعة الدول العربية قامت من خالل اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة المنبثقة عن المجلس 
 .االقتصادي واالجتماعي بوضع االطار االسترشادي العربي لتسترشد به الدول العربية في خططها الوطنية

تعتبر المنطقة العربية اقليما متميزا من »ره قال المدير االقليمي لصندوق االمم المتحدة للسكان للدول العربية لؤي شبانة بدو
منظور التنمية العالمية فهي على الرغم من صغرها سكانيا وجغرافيا اال انها غنية بنماذج واوضاع واتجاهات غير متجانسة 

المتسارع والنمو المتباطئ وفيها االوضاع االنسانية الصعبة ونقص في الموارد المائية  من المنظور التنموي ففيها النمو
 «.وتحديات بيئية كما فيها ايضا انشط حاالت الحراك السكاني الطوعي والقسري

  

http://www.lotus-news.com/Mal-Waqtsad/630820.html
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 صحيفة البيان: 

 حصرياً افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت

 2018نيسان/أبريل  25األربعاء، 

 
اليوم أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في دورته الخامسة، في بيت األمم المتحدة افتتحت في العاصمة اللبنانية بيروت 

 .وسط بيروت الذين يستمر لمدة ثالثة أيام” االسكوا“

وناقش المنتدى سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 .م من قبل جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة2015تم اعتمادها في َسنَة  م، التي2030

 

 .بهدف القضاء على الفقر، ومكافحة عدم المساواة وتغير المناخ على مدى السنوات الـ الخامسة عشر المقبلة

 

نية الطوعية التي تقدمها الدول وتناولت المناقشات في المحور األول من المنتدى التجارب الوطنية وتركز على التقارير الوط

 .إلى المنتدى العالمي

 

 .”الموارد الطبيعية واألجيال المقبلة والصالح العام” أما المحور الثاني من المنتدى العربي خصص لموضوع 

 

ول نحو التح“م، 2018الذي اعتُمد انسجاماً مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

 .”مجتمعات مستدامة وصامدة

 

، وهي األهداف التي يستعرضها 17و 15و 12و 11و 7و 6ويركز موضوع المنتدى العربي على أهداف التنمية المستدامة 

 .المنتدى العالمي هذا العام

 

ية المتكاملة لجميع كذلك علي الجانب األخر تم مناقشة حلقات مختلفة ضرورة التغيير في نظم وضع الخطط والسياسات التنمو

 .ركائز التنمية المستدامة

 

ولضمان االستدامة واإلنصاف في رئاسة الموارد الطبيعية واستخدامها وتوزيعها، على نحو يخدم الصالح العام ليس اآلن فقط، 

 .بل ألجيال المستقبل
  

http://www.elbayan.co/economy/post-1352816/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%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%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 األفق نيوز: 

 انطالق "المنتدى العربى للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانية -اقتصاد مصر 
 2018أبريل،  24

 
في بيروت، اليوم الثالثاء، تحت عنوان "الموارد  2018للتنمية المستدامة لعام  انطلقت فعاليات المنتدى العربى  -األفق نيوز 

 ."واألجيال المقبلة والصالح العام

 
حضر انطالق فعاليات المنتدى فى دورته الخامسة بمقر"االسكوا" ممثل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، ووزير الثقافة 

لمغربي عزيز الرباح، وممثلة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومديرة اللبناني غطاس الخورى، ووزير الطاقة ا
إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة ندى العجيزى، واألمين العام التنفيذى لالسكوا فى بيروت محمد على 

 .الحكيم، وعدد من سفراء الدول العربية وشخصيات ديبلوماسية عربية

 
التي تشير إلى المسؤولية المشتركة  2030ال وزير الثقافة اللبنانى، إنه مر حوالى ثالث سنوات النطالق ما يعرف بأجندة وق

بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولى مع الدول التى تحتاج إلى 
 .المساعدة

 
اء حجم المشاكل االقتصادية والتنموية واالجتماعية واإلنسانية، وهو فى مقدمة الدول التى تأثرت وأشار إلى أن لبنان يعانى جر

جراء تداعيات الصراع فى سوريا وأزمة النزوح التي نتجت عنها، الفتا إلى أن الحكومة اللبنانية هي من أكثر المشجعين على 
 .تفاعل وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 
 
  

من جهته، أوضح وزير الطاقة المغربى، أنه من المفترض أن نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادى لمعرفة كيفية 
االستفادة من ثرواتنا كى تستثمرها أجيالنا المقبلة والتي تطرح أسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها وانه إذا لم نلتفت لألمر 

 .يال كما حدث فى أكثر من دولةمن اآلن فستحدث فجوة بين األج

 
من جانبها، أشارت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى فى جامعة الدول العربية ندى العجيزى، إلى أن تطور 
على اإلنسان ال يقوم إال بتحقيق التنمية المستدامة وأن كل ذلك يحتم علينا المشاركة، مضيفة أن الشعار لهذا العام يسلط الضوء 

 .المشكلة والتحول نحو مجتمع متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد التصحر مما يؤثر على التنمية

 
  

http://www.alufuqnews.com/Mal-Waqtsad/556397.html
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 هون اإلعالمية: 

 مائية "مصيرية" تهدد العالم العربي كارثة
 2018نيسان/أبريل  25األربعاء, 

 
قالت مسؤولة في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( إن العالم العربي يواجه كارثة "مصيرية" 

 .بشأن توفر المياه العذبة

 
في بيروت  2018اإلسكوا خالل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام وأوضحت ميساء يوسف مسؤولة التنمية المستدامة في 

 .أن استهالك المياه العذبة في المنطقة العربية يفوق المعدل العالمي بخمسة أضعاف

 
ورأت أن العالم العربي يواجه "كارثة مصيرية األبعاد"، ألن "منطقتنا األسوأ حاال مقارنة بباقي المناطق" من حيث معدل 

 .استهالك المياه العذبة

 
وأضافت "تواجه معظم البلدان كارثة حقيقية قد ال يكون عنوانها المياه فحسب، فأبعادها ال تكاد تحصى، حيث إن األمن المائي 

 ضروري لصحة اإلنسان ومرتبط ارتباطا وثيقا باألمن الغذائي".
  

http://www.hon.ps/main-news/hon-others/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A


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

 الجزيرة: 

 ية البشريةقطر األولى عربيا في دليل التنم
 2018أبريل،  24
 

قال األمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي إن بالده وفّت بجميع التزاماتها المتعلقة بأهداف التنمية 
 .المستدامة

 
في مليون طفل  17إلى أن مساعدات قطر ساهمت في سد حاجة  -في كلمة خالل المنتدى العربي للتنمية-وأشار الحمادي 

 .مجاالت متعددة

 
وأضاف أن قطر حققت في العقدين الماضيين تقدما واسعا في مجاالت التنمية، األمر الذي جعلها تنتقل من الدول المتوسطة 

 .في دليل التنمية البشرية إلى مصاف الدول المتقدمة وتحتل المرتبة األولى بين الدول العربية

 
التي  2022 -2017وخططها التنفيذية، خاصة الخطة األخيرة  2030إستراتيجية عام ولفت إلى أن قطر تعمل من خالل 

 أطلقها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للوصول إلى مراتب متقدمة في دليل التنمية البشرية.
  

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/4/24/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/4/24/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/4/24/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 األنباء: 

 مهدي: بذل جهود حثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 2018/4/25األربعاء 

 
اكد االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أمس الثالثاء بذل الكويت جهودا حثيثة وسباقة في اطار 

 .(2030عنوان )اجندة سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي طرحتها االمم المتحدة تحت 

 
في بيروت  2018على هامش تمثيله الكويت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام « كونا»وشدد مهدي في تصريح لـ

ادارة الموارد الطبيعية »على اعتبار موضوع التنمية المستدامة موضوع ثقافي واجتماعي قبل ان يكون اقتصاديا، موضحا أن 
 .«تدامتها تتطلب تغيير فكر ومنطق مجتمعي يتيح لها االستدامةوترشيدها وتحقيق اس

 
في هذا االطار عملنا على نشر التوعية حول التنمية المستدامة حيث انشئت حسابات على مواقع التواصل االجتماعي »وقال 

 .«في الكويت وأهدافها 2030تبين اعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

 
مهدي ورقة عمل حول جهود الكويت في مجال التنمية المستدامة حيث أشار الى جهودها السابقة في تشكيل اللجنة  وعرض

الهداف التنمية المستدامة برئاسة االمانة العام للمجلس االعلى للتخطيط  2030الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

ة الخارجية وتتمثل اهم مهامها بإعداد واصدار التقارير الوطنية الطوعية وبالتعاون مع االدارة المركزية لالحصاء ووزار
 .الخاصة باالجندة والمعنية بأهداف التنمية

 
واشار الى ان اللجنة تميزت بجمعها مختلف االطراف ذات الصلة في جميع القطاعات فهي تتكون من قطاعات الحكومة التي 

لى القطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب مجموعة من االكاديميين ومراقبين لها عالقة بالتنمية المستدامة باالضافة ا
 .دوليين من البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومراقبين محليين

 
وغاياتها وكل مؤشراتها بمستوياتها الثالثة وتوزيعها على  17وقال ان اللجنة وضعت قائمة بأهداف التنمية المستدامة الـ

لوزراء كما تم وضع مصفوفة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها ا
 .والجهات المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي واإلقليمي وفقا لتصنيف األمم المتحدة

 
بين االدارة المركزية لالحصاء وهذه الجهات لوضع منهجية احصائية الننا نعمل وفقا لمبدأ  تم االتفاق»واشار مهدي الى انه 

 .«الذي ال تستطيع قياسه ال يمكنك ادارته من هنا يتم التركيز على المؤشرات وتثبيتها

 
 2030صدرت قبل خطة مع الخطة االنمائية للدولة كون االخيرة  2030ولفت الى انه جرى مواءمة اهداف التنمية المستدامة 

بهدف تسريع وتيرة تحقيق  2018ـ  2017وتم تحديد سبع ركائز للتنمية في اطار حملة )كويت جديدة( من الخطة السنوية 

 .2035رؤية الكويت 

 
واشار الى انه تم انشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل باالمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

 .لتنمية من اجل التأكد من مطابقة اهداف التنمية المستدامة مع الخطط االستراتيجية والخطط اإلنمائيةوا

 
بحيث يتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة  15وقال انه جرى ربط اولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ

 .ية مستدامة(حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار )نحو تنم

 
واوضح ان االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية نظمت ورش عمل مع االمم المتحدة للتعريف باهداف التنمية منذ 

 .وصوال الى العام الحالي 2016العام 

 
مم المتحدة في بيروت قد وكان المنتدى الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )اسكوا( في مقر األ

 افتتح في وقت سابق امس الثالثاء ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.

http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/828358/25-04-2018-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 المغرب اليوم: 

 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامةعزيز رباح يُؤّكد االنخراط في كّل المبادرات 
 إبريل / نيسان 25األربعاء ,

 
أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الثالثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، انخراط والتزام المغرب 

 .األساسية للنموذج التنموي في المملكةبكل المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها الركيزة 

 
وأضاف رباح، في كلمة خالل الجلسة االفتتاحية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة للسنة الجارية، أن مبادرات وجهود تحقيق 

الثروات التنمية المستدامة تمت ترجمتها إلى سياسات عمومية مستدامة في عدة مجاالت كالطاقة والماء والزراعة والصناعة و
الطبيعية، الفتا إلى أن هذا التوجه بدأ يعطي نتائجا، وبخاصة في ما يتعلق باالستثمارات المستقطبة والتحول االجتماعي 

 .وتعزيز حركية ووعي المجتمع المدني والفاعلين المحليين

 
المنتدى العربي للتنمية  وأشار الوزير إلى أن حضور واحتضان المغرب للتظاهرات المرتبطة بالتنمية المستدامة، منها

( التي عقدت في مراكش في 22، وقمة أطرف اتفاقية األمم المتحدة حول التغيرات المناخية )كوب 2017المستدامة لسنة 

 .، تنبع من األهمية الكبرى التي يوليها المغرب للتنمية المستدامة2016

 
 3االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( على مدى وشدد المسؤول الحكومي، خالل ذات المنتدى الذي تنظمه اللجنة 

أيام، على أهمية تكثيف وتنسيق الجهود العربية للدفع بعجلة التنمية ورفع التحديات التي تواجهها المنطقة، داعيا إلى العمل 
امة، وذلك في سياق االستفادة على تمكين الوطن العربي من القيام بدور فاعل على المستوى العالمي في مجاالت التنمية المستد

 المثلى من ثرواته الطبيعية والبشرية الهائلة ومن موقعه االستراتيجي.
  

http://www.almaghribtoday.net/314/011334-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%8F%D8%A4%D9%83%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.almaghribtoday.net/314/011334-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%8F%D8%A4%D9%83%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.almaghribtoday.net/314/011334-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%8F%D8%A4%D9%83%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 أسرار األسبوع: 

 عزيز رباح يُؤّكد االنخراط في كّل المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة
 إبريل / نيسان 25األربعاء ,

 
والتنمية المستدامة، الثالثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، انخراط والتزام المغرب أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن 

 .بكل المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها الركيزة األساسية للنموذج التنموي في المملكة

 
مية المستدامة للسنة الجارية، أن مبادرات وجهود تحقيق وأضاف رباح، في كلمة خالل الجلسة االفتتاحية للمنتدى العربي للتن

التنمية المستدامة تمت ترجمتها إلى سياسات عمومية مستدامة في عدة مجاالت كالطاقة والماء والزراعة والصناعة والثروات 
والتحول االجتماعي  الطبيعية، الفتا إلى أن هذا التوجه بدأ يعطي نتائجا، وبخاصة في ما يتعلق باالستثمارات المستقطبة

 .وتعزيز حركية ووعي المجتمع المدني والفاعلين المحليين

 
وأشار الوزير إلى أن حضور واحتضان المغرب للتظاهرات المرتبطة بالتنمية المستدامة، منها المنتدى العربي للتنمية 

( التي عقدت في مراكش في 22كوب ، وقمة أطرف اتفاقية األمم المتحدة حول التغيرات المناخية )2017المستدامة لسنة 

 .، تنبع من األهمية الكبرى التي يوليها المغرب للتنمية المستدامة2016

 
 3وشدد المسؤول الحكومي، خالل ذات المنتدى الذي تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( على مدى 

للدفع بعجلة التنمية ورفع التحديات التي تواجهها المنطقة، داعيا إلى العمل أيام، على أهمية تكثيف وتنسيق الجهود العربية 
على تمكين الوطن العربي من القيام بدور فاعل على المستوى العالمي في مجاالت التنمية المستدامة، وذلك في سياق االستفادة 

 المثلى من ثرواته الطبيعية والبشرية الهائلة ومن موقعه االستراتيجي.
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 الواقي أون الين: 

 قطر تدعو لحوار بناء لحل أزمات المنطقة
 إبريل / نيسان 25األربعاء ,

 
ارد المو»، تحت شعار 2018بدأت امس، فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  -قنا  -بيروت  -الواقع اون الين 

، والذي ينظمه المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة )االسكوا( ويستمر «الطبيعية واألجيال المقبلة والصالح العام
 .ثالثة أيام

 .وتشارك دولة قطر في المنتدى بوفد يترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمين العام لوزارة الخارجية

، أكد «: منظور البلدان العربية حول التخطيط اإلنمائي المتكامل والتغيير التحويلي2030ذ خطة عام تنفي»وفي جلسة بعنوان 

سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، في كلمته، أن قضايا التنمية المستدامة تحظى في كل دول المنطقة بأولوية قصوى 
تمثل تحديا أساسيا لمستقبل المنطقة وتقدمها وتطورها، واهتمام خاص من قبل حكومات ومجتمعات الوطن العربي، لكونها 

مشددا على أنه دون إحراز التقدم المطلوب في أهدافها وغاياتها، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق حياة أفضل للمجتمعات 
ة العربية، التي عصف ببعضها توترات اجتماعية كبرى وصل بعضها إلى حد النزاع المسلح، وتفكيك مؤسسات الدول

وهياكلها، وتمزيق النسيج االجتماعي لها، األمر الذي يمثل تهديدا خطيرا لعملية التنمية بأسرها ووقف مساراتها، وتصفية 
 .المكتسبات التي حققتها هذه المجتمعات في مجاالت التنمية

البيئة المالئمة لتحقيق التنمية وأضاف سعادته أن االستقرار والسلم األهلي واألمن االجتماعي هي الركائز األساسية التي توفر 
والتقدم في مساراتها، وأنه من دون توفير هذه الركائز، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق أهداف التنمية وإرساء دعائمها، ولهذا 

قة فإن دولة قطر تدعو وبإلحاح إلى الحوار البناء بين مختلف القوى االجتماعية والسياسية لحل األزمات الناشبة في المنط
والحروب المندلعة في أرجائها، إليجاد األرضية المالئمة التي تمكن من التقدم في تحقيق التنمية التي تعتبر عامال حاسما في 

 .تحقيق االستقرار والسلم األهلي

دولة  ، اهتمت2015سبتمبر عام  25وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي إنه منذ انطالق أهداف التنمية المستدامة في 

قطر باإلسهام الفاعل للوصول إلى تحقيق هذه األهداف في المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن إعالن الدوحة جاء ليرسم معالم 
الطريق الذي يفضي إلى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي ال تزال ملتزمة على نحو مبدئي بالمضي قدما في 

 .لوطنية واإلقليمية والدوليةتحقيق هذه األهداف على الصعد ا

وشدد سعادته على أهمية الشراكات في تحقيق التنمية، إذ أنه دون وجود دعم سخي لبرامج التنمية فسيكون من الصعب جدا 
إن دولة قطر قد وفت بجميع التزاماتها الواردة في غايات »وصول عدد من المجتمعات إلى إحراز التقدم المأمول، وقال 

أهداف التنمية المستدامة، بل إنها قامت طوعيا بعقد شراكات كبيرة مع عدد واسع من الدول األقل نموا،  ( من17الهدف )

وذلك من خالل برامج محددة في مجاالت التعليم والصحة والتشغيل والعون اإلنساني، وقد وصلت هذه المساعدات لسد 
د تطوير برامج تنموية أخرى لتقديم الدعم لها، وخاصة مليون طفل في مجالي التعليم والصحة، ونحن اآلن بصد 17حاجات 

 .«في مجاالت البيئة والبنى التحتية، بما يوفر للدول األقل نموا القدرة على إحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة

العقدين الماضيين  وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمين العام لوزارة الخارجية إلى أن دولة قطر حققت خالل
تقدما واسعا في مجاالت التنمية، األمر الذي جعلها تنتقل من الدول المتوسطة في دليل التنمية البشرية، إلى مصاف الدول 

 2030المتقدمة في هذا الدليل، كما أنها تحتل المرتبة األولى بين الدول العربية، الفتا إلى العمل من خالل استراتيجية 

، التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 2022-2017ية، وخاصة الخطة األخيرة وخططها التنفيذ

في مطلع هذا العام، للوصول إلى مراتب متقدمة في دليل التنمية البشرية وإنجاز ما بقي من « حفظه هللا»أمير البالد المفدى 
 .2022غايات وأهداف التنمية المستدامة قبل حلول عام 

كد أن دولة قطر تدرك على نحو عميق أن استدامة التنمية تتطلب تنوع المصادر والموارد االقتصادية، وهو األمر الذي وأ
تجلى في أن يكون االقتصاد القطري هو األسرع نموا بين دول المنطقة، حيث نعمل حاليا رغم الظروف غير المواتية في 

ن خالل تنوع االقتصاد، واستثمارها على النحو األفضل إلحراز تقدم واسع المنطقة، على زيادة معدالت النمو االقتصادي م
 .في كافة مجاالت التنمية، واالرتقاء نوعيا بمستوى الرفاه البشري في دولة قطر

وأعرب سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي عن شكره للجمهورية اللبنانية، على رعايتها ألعمال الدورة الخامسة للمنتدى 
، وأنني على 2018أغتنم هذه المناسبة ألتقدم لهم بالتهنئة على ترؤسهم أعمال المنتدى لعام »بي للتنمية المستدامة قائال العر

ثقة كبيرة بأن رئاستهم لهذه الدورة ستشهد إنجازات مقدرة للنتائج التي سيتم التوصل إليها، ونؤكد لهم أننا على استعداد تام 
 .«ما يتطلبه إنجاز عملهملتقديم المساندة لهم في كل 

http://www.wakionline.com/news-qatar/64151.html
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بدوره، قال السيد محمد علي الحكيم وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
آسيا )االسكوا(، في كلمة له خالل افتتاح المنتدى، إن هدف المنتدى الذي يعقد سنويا هو رسم خريطة طريق للقضايا التنموية 

ي الدول العربية وتحفيز التعاون بين دول المنطقة إلى جانب دعم مسيرة التنمية في العالم العربي بما يتوافق مع أهداف خطة ف
 .لـ ) االسكوا( 2030التنمية المستدامة لعام 

منتدى يندرج في إطار وشدد الحكيم على أن التنمية المستدامة ال تتحقق دون التعاون اإلقليمي الفتا إلى أن االجتماع السنوي لل
مناقشة القضايا الهامة لتأمين مستقبل أفضل ألجيالنا. وتطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ومنها شح المياه على 

وقع ازدياد السكان والتغير المناخي، مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسسات العربية وكافة األطراف المعنية بما يحقق التنمية 
 .مستدامةال

الذي يعقد سنويا إلى رسم خطط تنموية للبلدان العربية انسجاما مع خطة  2018يهدف المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

للمجلس االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة ) االسكوا( والتي تتمحور أهدافها حول  2030التنمية المستدامة لعام 

ع أشكاله وتوفير األمن الغذائي وضمان التعليم الشامل للجميع والحد من انعدام المساواة بين البلدان القضاء على الفقر بجمي
وفيما بينها إلى جانب تعزيز النمو االقتصادي داخل الدول وتوفير العمل الالئق للجميع إضافة إلى ضمان حصول الجميع على 

 .دارة مستدامةخدمات الطاقة وضمان توفير المياه للجميع وإدارتها إ

 
قطر تدعو لحوار بناء لحل  -أخبار قطر  -مرحبا بك زائرنا الكريم فى الواقع اون الين و الذي تشرفنا بك لمشاهدة خبر 

قطر تدعو لحوار بناء  -أخبار قطر  -أزمات المنطقة و هذا ما يشرفنا جميعا انه قد نال اعجابك و لكن للتنويه فقط ان خبر 
م نقلة لك من موقع الوطن قطر و نحن قد قمنا بنقله لك حتي ينال اعجابك و تقوم بزيارتة كما ان موقع لحل أزمات المنطقة ت

قطر تدعو لحوار بناء لحل أزمات المنطقة و يمكنك مشاهدة  -الواقع اون الين يخلي مسئوليته عن ما جاء فى خبر أخبار قطر 
تكون قد استفادت من تواجودك معانا و يمكنك ان تتصفح جميع  الخبر على موقعه الرسمي من هنا الوطن قطر و نتمني ان

 االخبار الموجوده فى موقعنا بكل سهوله و يسر .
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 القلم الحر: 

ة والدليل -انطالق فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة   بالُحجَّ
 2018أبريل،  24

 
موقع القلم الحر من قلب الحدث نتابع جميع األخبار الحديثة ونقوم برصدها وتحليلها من اجل الريادة والحدث الخبري عبر 

الموارد واألجيال »في بيروت، اليوم الثالثاء، تحت عنوان  2018حيُث انطلقت فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 .«المقبلة والصالح العام

 
ممثل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، ووزير « األسكوا»الق فعاليات المنتدى فى دورته الخامسة بمقر حضر انط

الثقافة اللبناني غطاس الخورى، ووزير الطاقة المغربي عزيز الرباح، وممثلة أمين َسنَة جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
لدولي في الجامعة ندى العجيزى، واألمين العام التنفيذى لالسكوا فى بيروت محمد ومديرة رئاسة التنمية المستدامة والتعاون ا

 .على الحكيم، وعدد من سفراء الدول العربية وشخصيات ديبلوماسية عربية

 
َف فِي ُغُضوٌن قليل وزير الثقافة اللبناني، إنه مر حوالي  التي تشير إلى  2030سنوات النطالق ما يعرف بأجندة  3وَعرَّ

المسؤولية المشتركة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولى مع الدول التى 
 .تحتاج إلى المساعدة

 
لى أن لبنان يعاني جراء حجم المشاكل االقتصادية والتنموية واالجتماعية واإلنسانية، وهو في مقدمة الدول التي تأثرت وأشار إ

جراء تداعيات الصراع في دمشق وأزمة النزوح التي نتجت عنها، الفتا إلى أن الحكومة اللبنانية هي من أكثر المشجعين على 
 .لتنمية المستدامةتفاعل وتضافر الجهود لتحقيق أهداف ا

 
من جهته، أوضح وزير الطاقة المغربي، أنه من المفترض أن نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادى لمعرفة كيفية 

االستفادة من ثرواتنا كى تستثمرها أجيالنا المقبلة والتي تطرح أسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها وانه إذا لم نلتفت لألمر 
 .دث فجوة بين األجيال كذلك علي الصورة األخري حدث فى أكثر من دولةمن اآلن فستح

 
من جانبها، أشارت مديرة رئاسة التنمية المستدامة والتعاون الدولى فى جامعة الدول العربية ندى العجيزى، إلى أن تطور 

فة أن الشعار لهذا العام يسلط الضوء على اإلنسان ال يقوم إال بتحقيق التنمية المستدامة وأن كل ذلك يحتم علينا المشاركة، مضي
 المشكلة والتحول نحو مجتمع متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد التصحر مما يؤثر على التنمية.

  

http://www.freepen.co/1088108.html
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Gulf Times:  

Call for constructive talks to resolve regional crisis 

April 24 2018 

 
The Arab Forum for Sustainable Development 2018 organised by the United Nations Economic 

and Social Commission for Western Asia (ESCWA), started on Tuesday under the theme 

“Natural Resources, Future Generations, and the Common Good,” and lasts for three days. 

 

Qatar is participating in the forum with a delegation led by Ministry of Foreign Affairs 

Secretary-General Dr Ahmed bin Hassan al-Hammadi. 

 

In a session entitled the Implementation of the 2030 plan: the Arab countries' perspective on 

integrated development planning and transformational change,’ al-Hammadi stressed in his 

speech that the issues of sustainable development in all countries of the region have a high 

priority and special attention by the governments and communities of the Arab world, as they 

represent a fundamental challenge to the future of the region and its progress and development. 

 

He emphasised that without achieving the desired progress in sustainable development goals and 

objectives, it will be impossible to achieve a better life for Arab societies, which have been 

plagued by major social tensions, some of which reached the point of armed conflict, and the 

dismantling of state institutions and structures, as well as tearing apart its social fabric, which 

represents a serious threat to the entire development process and a halt to its tracks, in addition to 

destroying the gains made by these societies in the areas of development. 

 

Al-Hammadi added that stability, civil peace, and social security are the main pillars that provide 

the environment for development and progress in its tracks, and without these pillars, it will be 

impossible to achieve and establish the goals of development. “Therefore, Qatar urgently calls 

for constructive dialogue among the various social and political forces to resolve the crises in the 

region and the wars taking place in order to find the appropriate ground for progress in achieving 

development, which is a decisive factor in achieving stability and civil peace,” he added. 

 

Secretary General Al-Hammadi said that since the launch of sustainable development goals on 

September 25, 2015, Qatar has made an active contribution to achieving these goals in the region 

as a whole. 

 

He pointed out that the Doha Declaration marked the way forward towards achieving the 

sustainable development goals. “Qatar remains committed in principle to advance these goals at 

the national, regional and international levels.” 

 

The secretary general stressed the importance of partnerships for development since without 

generous support for development programmes it would be very difficult for a number of 

societies to achieve the desired progress. 

 

He said that Qatar has fulfilled all its commitments of the 17th goal of the Sustainable 

Development Goals, and has voluntarily established massive partnerships with a large number of 

least developed countries through programmes in the fields of education, health, employment 

http://www.gulf-times.com/story/590267/Call-for-constructive-to-resolve-regional-crisis
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and humanitarian assistance, whereas this assistance met the needs of 17mn children in the fields 

of education and health. 

 

He added that Qatar is in the process of developing other development programmes to support 

the least developed countries, especially in the fields of environment and infrastructure, thus 

providing them with the capacity to make progress in the sustainable development goals. 

 

Al-hammadi said that Qatar has achieved a great progress in development fields in the last two 

decades, which has made it move from middle performing countries on the human development 

index to advanced states. “It is also ranked first among the Arab countries”, he said, pointing to 

Qatar's work through its 2030 strategy and operational plans, especially the recent 2017-2022 

plan launched by His Highness the Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani earlier this year, to 

achieve the goals and objectives of sustainable development before 2022. 

 

He said that Qatar is deeply aware that sustainable development requires the diversification of 

economic resources. This is reflected in the fact that the Qatari economy is the fastest growing 

among the countries of the region, he said, adding "We are currently working in spite of the 

crisis in the region to increase growth through diversification of the economy and to invest it 

better to achieve progress in all areas of development and to improve the quality of human well-

being in Qatar". 

 

In his address at the opening of the forum, Under-Secretary General of the UN and Executive 

Secretary of (ESCWA) Mohamed Ali Al Hakim said that the objective of the annual forum is to 

map out development issues in Arab countries and stimulate cooperation among the countries of 

the region, in addition to supporting the development process in the Arab world in line with the 

objectives of the 2030 Sustainable Development Plan of the ESCWA. 
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The Daily Star:  

Arab Forum for Sustainable Development opens 

Apr. 24, 2018 

 
On Tuesday, the Economic and Social Commission for Western Asia, the United Nations’ 

regional arm that supports Arab countries in reaching crucial development goals, is welcoming a 

record number of participants at its headquarters in Beirut for its annual Arab Forum for 

Sustainable Development. Under the patronage of Lebanon’s Prime Minister Saad Hariri, over 

250 representatives from government, civil society, the private sector, international and regional 

organizations and youth will come together in a space dedicated to fostering a culture of 

knowledge exchange and a spirit of collaboration and dialogue. 

 

“As Arab countries move forward with the 2030 Agenda for Sustainable Development, it is time 

for us to acknowledge that we cannot go on as we have before,” the Executive Secretary of 

ESCWA Mohamed Ali Alhakim said, warning that severe water shortages, effects of climate 

change and desertification, depleting oil reserves and barriers to renewable energy are all a call 

for the region to think differently. 

 

“We need a new approach to the way we manage and use our natural resources,” he continued. 

“We need to acknowledge that what is good for the planet is good for our people. We need 

sustainable development for the common good.” 

 

While there are many pressing issues to tackle especially given recent diplomatic escalations that 

fuel economic and social instability, AFSD 2018 opted to bring the links between natural 

resources and the common good as central issues to intergenerational justice to the forefront of 

the deliberations. The focus is also aligned with global discussions that will take place in July at 

the High-level Political Forum in New York. 

 

This year’s theme: Natural Resources, Future Generations, and the Common Good is challenging 

the Forum’s main constituents, those in charge of horizontal development planning in Arab 

countries, to use the term “integrated sustainable development” not as a buzz word but to impart 

to it a sense of urgency and more importantly ethics. 

 

“What appears as the right thing to do now is not necessarily right for the future,” Alhakim 

stressed. “Our way of thinking on how to use our environment and available resources has been 

adulterated, leading to policies that barely serve our current needs much less those of our 

children and grandchildren. Current practices are environmentally, and in many ways 

economically untenable and they are, fundamentally, unjust to those less advantaged today as 

well as to future generations.” 

 

The three-day forum (April 24-26) will kick off with a segment dedicated to national experiences 

with a focus on voluntary national reviews. Participants will share experiences and lessons 

learned on countries’ response to the 2030 Agenda in terms of alignment and integration of 

policies, measurement systems, multistakeholder engagement and means of implementation. 

This segment also sets the scene through discussions on where the region stands in the third year 

of the 2030 Agenda. 

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2018/Apr-24/446482-arab-forum-for-sustainable-development-opens.ashx
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This panel is one of nine panel discussions and a number of special sessions which include: Arab 

Civil Society Platform; Water and Sustainable Development Goals: an Arab perspective; 

Mainstreaming Gender’s Equality and Women’s Empowerment; Youth and the transformation 

towards sustainable Arab societies; Environment and Natural Resources; “Leaving No One 

Behind”; and Sustainable Energy. 

 

Mohamed Ali Alhakim (Ph.D.) is under-secretary-general of the United Nations and executive 

secretary of the Beirut-based Economic and Social Commission for Western Asia. The opinions 

expressed are those of the author and do not necessarily reflect the views of ESCWA. 
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 جريدة الدستور: 

 انطالق فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة
  2018أبريل//24الثالثاء 

 
الموارد واألجيال »في بيروت، اليوم الثالثاء، تحت عنوان  2018المستدامة لعام انطلقت فعاليات المنتدى العربي للتنمية 

 .«المقبلة والصالح العام

 
ممثل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، ووزير « األسكوا»حضر انطالق فعاليات المنتدى فى دورته الخامسة بمقر 

زيز الرباح، وممثلة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الثقافة اللبناني غطاس الخورى، ووزير الطاقة المغربي ع
ومديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة ندى العجيزى، واألمين العام التنفيذى لالسكوا فى بيروت محمد 

 .على الحكيم، وعدد من سفراء الدول العربية وشخصيات ديبلوماسية عربية

 
التي تشير إلى المسؤولية المشتركة بين  2030سنوات النطالق ما يعرف بأجندة  3الثقافة اللبناني، إنه مر حوالي وقال وزير 

 .الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولى مع الدول التى تحتاج إلى المساعدة

 
اكل االقتصادية والتنموية واالجتماعية واإلنسانية، وهو في مقدمة الدول التي تأثرت وأشار إلى أن لبنان يعاني جراء حجم المش

جراء تداعيات الصراع في سوريا وأزمة النزوح التي نتجت عنها، الفتا إلى أن الحكومة اللبنانية هي من أكثر المشجعين على 
 .تفاعل وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 
ضح وزير الطاقة المغربي، أنه من المفترض أن نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادى لمعرفة كيفية من جهته، أو

االستفادة من ثرواتنا كى تستثمرها أجيالنا المقبلة والتي تطرح أسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها وانه إذا لم نلتفت لألمر 
 .أكثر من دولة من اآلن فستحدث فجوة بين األجيال كما حدث فى

 
من جانبها، أشارت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى فى جامعة الدول العربية ندى العجيزى، إلى أن تطور 

اإلنسان ال يقوم إال بتحقيق التنمية المستدامة وأن كل ذلك يحتم علينا المشاركة، مضيفة أن الشعار لهذا العام يسلط الضوء على 

  لتحول نحو مجتمع متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد التصحر مما يؤثر على التنمية.المشكلة وا

http://www.dostor.org/2142605
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MENAFN : 

 انطالق المنتدى العربى للتنمية المستدامة بالعاصمة اللبنانية

4/24/2018 

 
في بيروت، اليوم الثالثاء، تحت عنوان "الموارد واألجيال المقبلة  2018للتنمية المستدامة لعام  انطلقت فعاليات المنتدى العربى

 ."والصالح العام

حضر انطالق فعاليات المنتدى فى دورته الخامسة بمقر"االسكوا" ممثل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، ووزير الثقافة 

مغربي عزيز الرباح، وممثلة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومديرة اللبناني غطاس الخورى، ووزير الطاقة ال

إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة ندى العجيزى، واألمين العام التنفيذى لالسكوا فى بيروت محمد على 

 .الحكيم، وعدد من سفراء الدول العربية وشخصيات ديبلوماسية عربية

التي تشير إلى المسؤولية المشتركة  2030وقال وزير الثقافة اللبنانى، إنه مر حوالى ثالث سنوات النطالق ما يعرف بأجندة 

 .بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولى مع الدول التى تحتاج إلى المساعدة

 

جراء حجم المشاكل االقتصادية والتنموية واالجتماعية واإلنسانية، وهو فى مقدمة الدول التى تأثرت وأشار إلى أن لبنان يعانى 

جراء تداعيات الصراع فى سوريا وأزمة النزوح التي نتجت عنها، الفتا إلى أن الحكومة اللبنانية هي من أكثر المشجعين على 

 .تفاعل وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

من جهته، أوضح وزير الطاقة المغربى، أنه من المفترض أن نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادى لمعرفة كيفية االستفادة 

من ثرواتنا كى تستثمرها أجيالنا المقبلة والتي تطرح أسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها وانه إذا لم نلتفت لألمر من اآلن 

 .ل كما حدث فى أكثر من دولةفستحدث فجوة بين األجيا

 

من جانبها، أشارت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى فى جامعة الدول العربية ندى العجيزى، إلى أن تطور 

ى اإلنسان ال يقوم إال بتحقيق التنمية المستدامة وأن كل ذلك يحتم علينا المشاركة، مضيفة أن الشعار لهذا العام يسلط الضوء عل

 المشكلة والتحول نحو مجتمع متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد التصحر مما يؤثر على التنمية.
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 موقع البوابة نيوز: 

 انطالق "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانية
 2018أبريل//24الثالثاء 

 

في بيروت، اليوم الثالثاء، تحت عنوان )الموارد واألجيال  2018انطلقت فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 .المقبلة والصالح العام(

ي، ووزير الثقافة حضر انطالق فعاليات المنتدى في دورته الخامسة بمقر "االسكوا" ممثل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحرير

اللبناني غطاس الخوري ووزير الطاقة المغربي عزيز الرباح وممثلة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومديرة 

إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة ندى العجيزي، واألمين العام التنفيذي لالسكوا في بيروت محمد علي 

 .سفراء الدول العربية وشخصيات ديبلوماسية عربية الحكيم وعدد من

التي تشير إلى المسؤولية المشتركة  2030وقال وزير الثقافة اللبناني إنه مر حوالى ثالث سنوات النطالق ما يعرف بأجندة 

تحتاج إلى بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولي مع الدول التي 

  .المساعدة

وأشار إلى أن لبنان يعاني جراء حجم المشاكل االقتصادية والتنموية واالجتماعية واإلنسانية وهو في مقدمة الدول التي تأثرت 

جراء تداعيات الصراع في سوريا وأزمة النزوح التي نتجت عنها، الفتا إلى أن الحكومة اللبنانية هي من أكثر المشجعين على 

 .وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامةتفاعل 

ومن جهته، قال وزير الطاقة المغربي إنه من المفترض أن نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادي لمعرفة كيفية االستفادة 

م نلتفت لألمر من اآلن من ثرواتنا كي تستثمرها أجيالنا المقبلة والتي تطرح أسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها وانه إذا ل

 .فستحدث فجوة بين األجيال كما حصل في أكثر من دولة

من جانبها، أشارت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية ندى العجيزي إلى أن تطور 

، مضيفة أن الشعار لهذا العام يسلط الضوء على اإلنسان ال يقوم إال بتحقيق التنمية المستدامة وأن كل ذلك يحتم علينا المشاركة

 المشكلة والتحول نحو مجتمع متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد التصحر مما يؤثر على التنمية.

  

http://www.albawabhnews.com/3069168
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 االقتصادي: 

 : انطالق "المنتدى العربى للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانية أخبار األقتصاد
 2018أبريل//24الثالثاء 

في بيروت، اليوم الثالثاء، تحت عنوان "الموارد واألجيال المقبلة  2018انطلقت فعاليات المنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام 

 ."والصالح العام

 

رته الخامسة بمقر"االسكوا" ممثل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، ووزير الثقافة حضر انطالق فعاليات المنتدى فى دو

اللبناني غطاس الخورى، ووزير الطاقة المغربي عزيز الرباح، وممثلة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومديرة 

، واألمين العام التنفيذى لالسكوا فى بيروت محمد على إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة ندى العجيزى

 .الحكيم، وعدد من سفراء الدول العربية وشخصيات ديبلوماسية عربية

 

التي تشير إلى المسؤولية المشتركة  2030، إنه مر حوالى ثالث سنوات النطالق ما يعرف بأجندة وقال وزير الثقافة اللبنانى

 .بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولى مع الدول التى تحتاج إلى المساعدة

 

ة والتنموية واالجتماعية واإلنسانية، وهو فى مقدمة الدول التى تأثرت وأشار إلى أن لبنان يعانى جراء حجم المشاكل االقتصادي

جراء تداعيات الصراع فى سوريا وأزمة النزوح التي نتجت عنها، الفتا إلى أن الحكومة اللبنانية هي من أكثر المشجعين على 

 .تفاعل وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

ة المغربى، أنه من المفترض أن نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادى لمعرفة كيفية االستفادة من جهته، أشار وزير الطاق

من ثرواتنا كى تستثمرها أجيالنا المقبلة والتي تطرح أسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها وانه إذا لم نلتفت لألمر من اآلن 

 .فستحدث فجوة بين األجيال كما حدث فى أكثر من دولة

 

من جانبها، أشارت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى فى جامعة الدول العربية ندى العجيزى، إلى أن تطور 

اإلنسان ال يقوم إال بتحقيق التنمية المستدامة وأن كل ذلك يحتم علينا المشاركة، مضيفة أن الشعار لهذا العام يسلط الضوء على 

 مع متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد التصحر مما يؤثر على التنمية.المشكلة والتحول نحو مجت

  

http://www.aleqtisady.com/business/tw-1889797
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 صحيفة الوسط: 

 بدء "المنتدى العربى للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانية
 2018أبريل//24الثالثاء 

بدء "المنتدى العربى للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانية حسبما ذكر اليوم السابع ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر 

 . بدء "المنتدى العربى للتنمية المستدامة" بالعاصمة اللبنانية

 

ثاء، تحت عنوان "الموارد واألجيال في بيروت، األن الثال 2018انطلقت تجمعات المنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام  

 ."المقبلة والصالح العام

 

حضر بدء تجمعات المنتدى فى دورته الخامسة بمقر"االسكوا" ممثل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، ووزير الثقافة 

ة أحمد أبو الغيط ومديرة اللبناني غطاس الخورى، ووزير الطاقة المغربي عزيز الرباح، وممثلة أمين عام جامعة الدول العربي

حكومة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة ندى العجيزى، واألمين العام التنفيذى لالسكوا فى بيروت محمد على 

 .الحكيم، وعدد من سفراء الدول العربية وشخصيات ديبلوماسية عربية

 

التي تشير إلى المسؤولية المشتركة  2030الق ما يعرف بأجندة وذكر وزير الثقافة اللبنانى، إنه مر حوالى ثالث سنوات النط

بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولى مع الدول التى المزيد إلى 

 .المساعدة

 

نسانية، وهو فى مقدمة الدول التى وأشار إلى أن بيروت يعانى جراء حجم العقابات االقتصادية والتنموية واالجتماعية واإل

تأثرت جراء تداعيات الصراع فى سوريا وأزمة النزوح التي نتجت عنها، الفتا إلى أن الحكومة اللبنانية هي من أضـخم 

 .المشجعين على تفاعل وتضافر الجهود لتحقيق رؤية التنمية المستدامة

 

نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادى لمعرفة كيفية االستفادة  من جهته، أشار وزير الطاقة المغربى، أنه من المفترض أن

من ثرواتنا كى تستثمرها أجيالنا المقبلة والتي تطرح أسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها وانه إذا لم نلتفت لألمر من اآلن 

 .فستحدث فجوة بين األجيال كما حدث فى أضـخم من دولة

 

من جانبها، أشارت مديرة حكومة التنمية المستدامة والتعاون الدولى فى جامعة الدول العربية ندى العجيزى، إلى أن تطور 

اإلنسان ال يقوم إال بتحقيق التنمية المستدامة وأن كل ذلك يحتم علينا المشاركة، مضيفة أن الشعار لهذا العام يسلط الضوء على 

 .متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد التصحر مما يؤثر على التنميةالمشكلة والتحول نحو مجتمع 

  

http://www.alwast.net/business/article-2910486
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 صحيفة الوسط: 

 بدء تجمعات المنتدى العربي للتنمية المستدامة
 2018أبريل//24الثالثاء 

 . لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر بدء تجمعات المنتدى العربي للتنمية المستدامة حسبما ذكر الدستور ينقل

في بيروت، األن الثالثاء، تحت عنوان  2018انطلقت تجمعات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  -صحيفة الوسط 

 .«الموارد واألجيال المقبلة والصالح العام»

 

ممثل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، ووزير الثقافة « األسكوا»ته الخامسة بمقر حضر بدء تجمعات المنتدى فى دور

اللبناني غطاس الخورى، ووزير الطاقة المغربي عزيز الرباح، وممثلة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومديرة 

، واألمين العام التنفيذى لالسكوا فى بيروت محمد على حكومة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة ندى العجيزى

 .الحكيم، وعدد من سفراء الدول العربية وشخصيات ديبلوماسية عربية

 

التي تشير إلى المسؤولية المشتركة بين  2030سنوات النطالق ما يعرف بأجندة  3وذكر وزير الثقافة اللبناني، إنه مر حوالي 

 .مة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولى مع الدول التى المزيد إلى المساعدةالدول لتحقيق التنمية المستدا

 

وأشار إلى أن بيروت يعاني جراء حجم العقابات االقتصادية والتنموية واالجتماعية واإلنسانية، وهو في مقدمة الدول التي 

عنها، الفتا إلى أن الحكومة اللبنانية هي من أضـخم  تأثرت جراء تداعيات الصراع في سوريا وأزمة النزوح التي نتجت

 .المشجعين على تفاعل وتضافر الجهود لتحقيق رؤية التنمية المستدامة

 

من جهته، أشار وزير الطاقة المغربي، أنه من المفترض أن نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادى لمعرفة كيفية االستفادة 

النا المقبلة والتي تطرح أسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها وانه إذا لم نلتفت لألمر من اآلن من ثرواتنا كى تستثمرها أجي

 .فستحدث فجوة بين األجيال كما حدث فى أضـخم من دولة

 

من جانبها، أشارت مديرة حكومة التنمية المستدامة والتعاون الدولى فى جامعة الدول العربية ندى العجيزى، إلى أن تطور 

نسان ال يقوم إال بتحقيق التنمية المستدامة وأن كل ذلك يحتم علينا المشاركة، مضيفة أن الشعار لهذا العام يسلط الضوء على اإل

 المشكلة والتحول نحو مجتمع متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد التصحر مما يؤثر على التنمية.

  

http://www.alwast.net/business/article-2911196
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 العرب: 

 الحمادي: قطر تدعو إلى الحوار البناء لحل أزمات المنطقة
 أبريل 25ألربعاء، ا

الموارد الطبيعية واألجيال المقبلة والصالح »، تحت شعار 2018بدأت، أمس، فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

ينظمه المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة )االسكوا( ويستمر ثالثة أيام. وتشارك دولة قطر في ، والذي «العام

 .المنتدى بوفد يترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمين العام لوزارة الخارجية

، أكد «نمائي المتكامل والتغيير التحويلي: منظور البلدان العربية حول التخطيط اإل2030تنفيذ خطة عام »وفي جلسة بعنوان 

سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، في كلمته، أن قضايا التنمية المستدامة تحظى في كل دول المنطقة بأولوية قصوى 

 واهتمام خاص من قبل حكومات ومجتمعات الوطن العربي، لكونها تمثل تحدياً أساسياً لمستقبل المنطقة وتقدمها وتطورها،

مشدداً على أنه دون إحراز التقدم المطلوب في أهدافها وغاياتها، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق حياة أفضل للمجتمعات 

العربية التي عصف ببعضها توترات اجتماعية كبرى وصل بعضها إلى حد النزاع المسلح، وتفكيك مؤسسات الدولة وهياكلها، 

ي يمثل تهديداً خطيراً لعملية التنمية بأسرها ووقف مساراتها، وتصفية المكتسبات وتمزيق النسيج االجتماعي لها، األمر الذ

 .التي حققتها هذه المجتمعات في مجاالت التنمية

وأضاف سعادته أن االستقرار والسلم األهلي واألمن االجتماعي هي الركائز األساسية التي توفر البيئة المالئمة لتحقيق التنمية 

ها، وأنه من دون توفير هذه الركائز، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق أهداف التنمية وإرساء دعائمها، ولهذا والتقدم في مسارات

فإن دولة قطر تدعو وبإلحاح إلى الحوار البناء بين مختلف القوى االجتماعية والسياسية لحل األزمات الناشبة في المنطقة 

لمالئمة التي تمكن من التقدم في تحقيق التنمية التي تعتبر عامالً حاسماً في والحروب المندلعة في أرجائها، إليجاد األرضية ا

 .تحقيق االستقرار والسلم األهلي

، اهتمت دولة 2015سبتمبر عام  25وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي إنه منذ انطالق أهداف التنمية المستدامة في 

األهداف في المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن إعالن الدوحة جاء ليرسم معالم  قطر باإلسهام الفاعل للوصول إلى تحقيق هذه

الطريق الذي يفضي إلى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي ال تزال ملتزمة على نحو مبدئي بالمضي قدماً في 

 .تحقيق هذه األهداف على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية

أهمية الشراكات في تحقيق التنمية، إذ أنه دون وجود دعم سخي لبرامج التنمية فسيكون من الصعب جداً وشدد سعادته على 

إن دولة قطر قد وفت بجميع التزاماتها الواردة في غايات »وصول عدد من المجتمعات إلى إحراز التقدم المأمول، وقال 

اً بعقد شراكات كبيرة مع عدد واسع من الدول األقل نمواً، ( من أهداف التنمية المستدامة، بل إنها قامت طوعي17الهدف )

وذلك من خالل برامج محددة في مجاالت التعليم والصحة والتشغيل والعون اإلنساني، وقد وصلت هذه المساعدات لسد 

ا، وخاصة مليون طفل في مجالي التعليم والصحة، ونحن اآلن بصدد تطوير برامج تنموية أخرى لتقديم الدعم له 17حاجات 

 .«في مجاالت البيئة والبنى التحتية، بما يوفر للدول األقل نمواً القدرة على إحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة

وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، األمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر حققت خالل العقدين 

الت التنمية، األمر الذي جعلها تنتقل من الدول المتوسطة في دليل التنمية البشرية، إلى مصاف الماضيين تقدماً واسعاً في مجا

 2030الدول المتقدمة في هذا الدليل، كما أنها تحتل المرتبة األولى بين الدول العربية، الفتاً إلى العمل من خالل استراتيجية 

التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، 2022-2017وخططها التنفيذية، وخاصة الخطة األخيرة 

في مطلع هذا العام، للوصول إلى مراتب متقدمة في دليل التنمية البشرية وإنجاز ما بقي من « حفظه هللا»أمير البالد المفدى 

 .2022غايات وأهداف التنمية المستدامة قبل حلول عام 

استدامة التنمية تتطلب تنوع المصادر والموارد االقتصادية، وهو األمر الذي  وأكد أن دولة قطر تدرك على نحو عميق أن

تجلى في أن يكون االقتصاد القطري هو األسرع نمواً بين دول المنطقة، حيث نعمل حالياً رغم الظروف غير المواتية في 

على النحو األفضل إلحراز تقدم واسع المنطقة، على زيادة معدالت النمو االقتصادي من خالل تنوع االقتصاد، واستثمارها 

 .في كافة مجاالت التنمية، واالرتقاء نوعياً بمستوى الرفاه البشري في دولة قطر

http://www.alarab.qa/story/1309614/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7
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بدوره، قال السيد محمد علي الحكيم، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

ل افتتاح المنتدى، إن هدف المنتدى الذي يعقد سنوياً هو رسم خريطة طريق للقضايا التنموية آسيا )االسكوا(، في كلمة له خال

في الدول العربية وتحفيز التعاون بين دول المنطقة إلى جانب دعم مسيرة التنمية في العالم العربي بما يتوافق مع أهداف خطة 

 لـ )االسكوا(.; 2030التنمية المستدامة لعام 
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أكد االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الثالثاء بذل دولة الكويت جهودا حثيثة  –كونا 

 .«2030اجندة »المستدامة التي طرحتها االمم المتحدة تحت عنوان  وسباقة في اطار سعيها لتحقيق اهداف التنمية

على هامش تمثيله دولة الكويت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة « كونا»وشدد مهدي في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 

يكون اقتصاديا موضحا أن  في بيروت على اعتبار موضوع التنمية المستدامة موضوع ثقافي واجتماعي قبل ان 2018لعام 

 .”ادارة الموارد الطبيعية وترشيدها وتحقيق استدامتها تتطلب تغير فكر ومنطق مجتمعي يتيح لها االستدامة

في هذا االطار عملنا على نشر التوعية حول التنمية المستدامة حيث انشئت حسابات على مواقع التواصل االجتماعي “وقال 

 .”في الكويت وأهدافها 2030التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة  تبين اعمال اللجنة الوطنية

وعرض مهدي ورقة عمل حول جهود دولة الكويت في مجال التنمية المستدامة حيث أشار الى جهودها السابقة في تشكيل 

م للمجلس االعلى للتخطيط الهداف التنمية المستدامة برئاسة االمانة العا 2030اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

وبالتعاون مع االدارة المركزية لالحصاء ووزارة الخارجية وتتمثل اهم مهامها باعداد واصدار التقارير الوطنية الطوعية 

 .الخاصة باالجندة والمعنية باهداف التنمية

كون من قطاعات الحكومة التي واشار الى ان اللجنة تميزت بجمعها مختلف االطراف ذات الصلة في جميع القطاعات فهي تت

لها عالقة بالتنمية المستدامة باالضافة الى القطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب مجموعة من االكاديميين ومراقبين 

 .دوليين من البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومراقبين محليين

وغاياتها وكافة مؤشراتها بمستوياتها الثالث وتوزيعها على  17امة الوقال ان اللجنة وضعت قائمة باهداف التنمية المستد

الوزراء كما تم وضع مصفوفة باهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها 

 .قليمي وفقا لتصنيف األمم المتحدةوالجهات المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي واإل

تم االتفاق بين االدارة المركزية لالحصاء وهذه الجهات لوضع منهجية احصائية الننا نعمل وفقا لمبدأ “واشار مهدي الى انه 

 .”الذي ال تستطيع قياسه ال يمكنك ادارته من هنا يتم التركيز على المؤشرات وتثبيتها

 2030مع الخطة االنمائية للدولة كون االخيرة صدرت قبل خطة  2030ف التنمية المستدامة ولفت الى انه جرى مواءمة اهدا

بهدف تسريع وتيرة تحقيق  2018 – 2017من الخطة السنوية « كويت جديدة»وتم تحديد سبع ركائز للتنمية في اطار حملة 

 .2035رؤية الكويت 

امة واستشراف المستقبل باالمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط واشار الى انه تم انشاء المرصد الوطني للتنمية المستد

 .والتنمية من اجل التأكد من مطابقة اهداف التنمية المستدامة مع الخطط االستراتيجية والخطط اإلنمائية

المستدامة بحيث يتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية  15وقال انه جرى ربط اولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال

 .«نحو تنمية مستدامة»حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار 

واوضح ان االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية نظمت ورش عمل مع االمم المتحدة للتعريف باهداف التنمية منذ 

 .وصوال الى العام الحالي 2016العام 

 

في مقر األمم المتحدة في بيروت « اسكوا»المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا وكان المنتدى الذي نظمته لجنة األمم 

 قد افتتح في وقت سابق اليوم الثالثاء ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.

https://alqabas.com/528018/
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لدكتور خالد مهدي اليوم الثالثاء بذل دولة الكويت جهودا حثيثة وسباقة في اكد االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية ا

 .(2030اطار سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي طرحتها االمم المتحدة تحت عنوان )اجندة 

 

بي للتنمية المستدامة وشدد مهدي في تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( على هامش تمثيله دولة الكويت في المنتدى العر

في بيروت على اعتبار موضوع التنمية المستدامة موضوع ثقافي واجتماعي قبل ان يكون اقتصاديا موضحا أن  2018لعام 

 .""ادارة الموارد الطبيعية وترشيدها وتحقيق استدامتها تتطلب تغير فكر ومنطق مجتمعي يتيح لها االستدامة

 

نشر التوعية حول التنمية المستدامة حيث انشئت حسابات على مواقع التواصل االجتماعي وقال "في هذا االطار عملنا على 

في الكويت وأهدافها". وعرض مهدي ورقة عمل حول جهود  2030تبين اعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

في تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ دولة الكويت في مجال التنمية المستدامة حيث أشار الى جهودها السابقة 

الهداف التنمية المستدامة برئاسة االمانة العام للمجلس االعلى للتخطيط وبالتعاون مع االدارة المركزية لالحصاء  2030اجندة 

 .المعنية باهداف التنميةووزارة الخارجية وتتمثل اهم مهامها باعداد واصدار التقارير الوطنية الطوعية الخاصة باالجندة و

 

واشار الى ان اللجنة تميزت بجمعها مختلف االطراف ذات الصلة في جميع القطاعات فهي تتكون من قطاعات الحكومة التي 

لها عالقة بالتنمية المستدامة باالضافة الى القطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب مجموعة من االكاديميين ومراقبين 

 .نك الدولي وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومراقبين محلييندوليين من الب

 

وغاياتها وكافة مؤشراتها بمستوياتها الثالث وتوزيعها على  17وقال ان اللجنة وضعت قائمة باهداف التنمية المستدامة ال

منسقة والجهات المساندة لها الوزراء كما تم وضع مصفوفة باهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتحديد الجهات ال

 .والجهات المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي واإلقليمي وفقا لتصنيف األمم المتحدة

 

واشار مهدي الى انه "تم االتفاق بين االدارة المركزية لالحصاء وهذه الجهات لوضع منهجية احصائية الننا نعمل وفقا لمبدأ 

 ."لذي ال تستطيع قياسه ال يمكنك ادارته من هنا يتم التركيز على المؤشرات وتثبيتهاا

 

 2030مع الخطة االنمائية للدولة كون االخيرة صدرت قبل خطة  2030ولفت الى انه جرى مواءمة اهداف التنمية المستدامة 

بهدف تسريع وتيرة تحقيق  2018 - 2017وية وتم تحديد سبع ركائز للتنمية في اطار حملة )كويت جديدة( من الخطة السن

 .2035رؤية الكويت 

 

واشار الى انه تم انشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل باالمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

 .إلنمائيةوالتنمية من اجل التأكد من مطابقة اهداف التنمية المستدامة مع الخطط االستراتيجية والخطط ا

https://lomazoma.com/Kuwait/345770/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-2030
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بحيث يتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة  15وقال انه جرى ربط اولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال

 .حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار )نحو تنمية مستدامة(

 

واوضح ان االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية نظمت ورش عمل مع االمم المتحدة للتعريف باهداف التنمية منذ 

 .وصوال الى العام الحالي 2016العام 

 

بيروت قد  وكان المنتدى الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )اسكوا( في مقر األمم المتحدة في

 افتتح في وقت سابق اليوم الثالثاء ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.
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ركـــز االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي الصباح الثالثاء بذل دولة الكويت جهودا حثيثة 

 .(2030وسباقة في مضمـار سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي طرحتها االمم المتحدة تحت عنوان )اجندة 

 

واكـــــد مهدي في بيان لوكالة االخــبار مانشيت )كونا( على هامش تمثيله دولة الكويت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

في بيروت على اعتبار موضوع التنمية المستدامة موضوع ثقافي واجتماعي قبل ان يكون اقتصاديا موضحا أن  2018لعام 

 ."وتحقيق استدامتها تتطلب تغير فكر ومنطق مجتمعي يهيأ لها االستدامة"ادارة الموارد الطبيعية وترشيدها 

 

وأخـبر "في هذا المضـمار عملنا على نشر التوعية حول التنمية المستدامة حيث انشئت حسابات على مواقع التواصل 

افها". وعرض مهدي ورقة عمل في الكويت وأهد 2030االجتماعي تبين اعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

حول جهود دولة الكويت في مجال التنمية المستدامة حيث أَْرَشَد الى جهودها السابقة في تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية 

الهداف التنمية المستدامة برئاسة االمانة العام للمجلس االعلى للتخطيط وبالتعاون مع االدارة  2030الدائمة لتنفيذ اجندة 

مركزية لالحصاء ووزارة الخارجية وتتمثل اهم مهامها باعداد واصدار التقارير الوطنية الطوعية الخاصة باالجندة والمعنية ال

 .باهداف التنمية

 

والمح الى ان اللجنة تميزت بجمعها مختلف االطراف ذات الصلة في كل القطاعات فهي تتكون من قطاعات الحكومة التي لها 

مستدامة بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب مجموعة من االكاديميين ومراقبين دوليين من عالقة بالتنمية ال

 .البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومراقبين محليين

 

توزيعها على وغاياتها وكافة مؤشراتها بمستوياتها الثالث و 17وأخـبر ان اللجنة وضعت قائمة باهداف التنمية المستدامة ال

الوزراء كذلك تم وضع مصفوفة باهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها 

 .والجهات المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي واإلقليمي وفقا لتصنيف األمم المتحدة

 

نه "تم االتفاق بين االدارة المركزية لالحصاء وهذه الجهات لوضع منهجية احصائية الننا نعمل وفقا لمبدأ والمح مهدي الى ا

 ."الذي ال تستطيع قياسه ال يمكنك ادارته من هنا يتم التركيز على المؤشرات وتثبيتها

 

 2030ة كون االخيرة صدرت قبل خطة مع الخطة االنمائية للدول 2030ونبه الى انه جرى مواءمة اهداف التنمية المستدامة 

بهدف تسريع وتيرة تحقيق  2018 - 2017وتم تحديد سبع ركائز للتنمية في مضمـار حملة )كويت جديدة( من الخطة السنوية 

 .2035رؤية الكويت 

 

العامة للمجلس األعلى للتخطيط  والمح الى انه تم تأسيس المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل باالمانة

 .والتنمية من اجل التأكد من مطابقة اهداف التنمية المستدامة مع الخطط االستراتيجية والخطط اإلنمائية

http://www.mansheet.net/Al-Kwyt/1996427/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-2030
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بحيث يتوافق مع اجراء اهداف التنمية  15وأخـبر انه جرى ربط اولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال

 .امج عمل الحكومة تحت شعار )نحو تطوير مستدامة(المستدامة حيث تمت صياغة برن

 

وبين ان االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية نظمت ورش عمل مع االمم المتحدة للتعريف باهداف التنمية منذ 

 .وصوال الى العام الحالي 2016العام 

 

عية لغربي اسيا )اسكوا( في مقر األمم المتحدة في بيروت قد وكان المنتدى الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتما

 .افتتح في وقت سابق الصباح الثالثاء ويستمر حتى يوم الخميس المقبل
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 وكالة األنباء الكويتية: 

 يق أهداف التنمية المستدامةمهدي: بذل جهود حثيثة لتحق
 2018/4/25ألربعاء ا

كد االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أمس الثالثاء بذل الكويت جهودا حثيثة وسباقة في اطار أ

 .(2030سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي طرحتها االمم المتحدة تحت عنوان )اجندة 

 

في بيروت  2018على هامش تمثيله الكويت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام « كونا»في تصريح لـوشدد مهدي 

ادارة الموارد الطبيعية »على اعتبار موضوع التنمية المستدامة موضوع ثقافي واجتماعي قبل ان يكون اقتصاديا، موضحا أن 

 .«جتمعي يتيح لها االستدامةوترشيدها وتحقيق استدامتها تتطلب تغيير فكر ومنطق م

 

في هذا االطار عملنا على نشر التوعية حول التنمية المستدامة حيث انشئت حسابات على مواقع التواصل االجتماعي »وقال 

 .«في الكويت وأهدافها 2030تبين اعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

 

في مجال التنمية المستدامة حيث أشار الى جهودها السابقة في تشكيل اللجنة وعرض مهدي ورقة عمل حول جهود الكويت 

الهداف التنمية المستدامة برئاسة االمانة العام للمجلس االعلى للتخطيط  2030الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

عداد واصدار التقارير الوطنية الطوعية وبالتعاون مع االدارة المركزية لالحصاء ووزارة الخارجية وتتمثل اهم مهامها بإ

 .الخاصة باالجندة والمعنية بأهداف التنمية

 

واشار الى ان اللجنة تميزت بجمعها مختلف االطراف ذات الصلة في جميع القطاعات فهي تتكون من قطاعات الحكومة التي 

الى جانب مجموعة من االكاديميين ومراقبين  لها عالقة بالتنمية المستدامة باالضافة الى القطاع الخاص والمجتمع المدني

 .دوليين من البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومراقبين محليين

 

وغاياتها وكل مؤشراتها بمستوياتها الثالثة وتوزيعها على  17وقال ان اللجنة وضعت قائمة بأهداف التنمية المستدامة الـ

التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها  الوزراء كما تم وضع مصفوفة بأهداف

 .والجهات المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي واإلقليمي وفقا لتصنيف األمم المتحدة

 

وهذه الجهات لوضع منهجية احصائية الننا نعمل وفقا لمبدأ  تم االتفاق بين االدارة المركزية لالحصاء»واشار مهدي الى انه 

 .«الذي ال تستطيع قياسه ال يمكنك ادارته من هنا يتم التركيز على المؤشرات وتثبيتها

 

 2030مع الخطة االنمائية للدولة كون االخيرة صدرت قبل خطة  2030ولفت الى انه جرى مواءمة اهداف التنمية المستدامة 

بهدف تسريع وتيرة تحقيق  2018ـ  2017بع ركائز للتنمية في اطار حملة )كويت جديدة( من الخطة السنوية وتم تحديد س

 .2035رؤية الكويت 

 

http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/828358/25-04-2018-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%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
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/828358/25-04-2018-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%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
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/828358/25-04-2018-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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واشار الى انه تم انشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل باالمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

 .ة اهداف التنمية المستدامة مع الخطط االستراتيجية والخطط اإلنمائيةوالتنمية من اجل التأكد من مطابق

 

بحيث يتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة  15وقال انه جرى ربط اولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ

 .حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار )نحو تنمية مستدامة(

 

ة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية نظمت ورش عمل مع االمم المتحدة للتعريف باهداف التنمية منذ واوضح ان االمان

 .وصوال الى العام الحالي 2016العام 

 

وكان المنتدى الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )اسكوا( في مقر األمم المتحدة في بيروت قد 

 في وقت سابق امس الثالثاء ويستمر حتى يوم الخميس المقبل. افتتح
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MENAFN : 

 مهدي: بذل جهود حثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
4/25/2018 

والتنمية د. خالد مهدي أمس الثالثاء بذل الكويت جهودا حثيثة وسباقة في اطار اكد االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط 

 .(2030سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي طرحتها االمم المتحدة تحت عنوان )اجندة 

في بيروت على  2018وشدد مهدي في تصريح لـ'كونا على هامش تمثيله الكويت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

اعتبار موضوع التنمية المستدامة موضوع ثقافي واجتماعي قبل ان يكون اقتصاديا، موضحا أن 'ادارة الموارد الطبيعية 

 .وترشيدها وتحقيق استدامتها تتطلب تغيير فكر ومنطق مجتمعي يتيح لها االستدامة

 

امة حيث انشئت حسابات على مواقع التواصل االجتماعي وقال 'في هذا االطار عملنا على نشر التوعية حول التنمية المستد

 .في الكويت وأهدافها 2030تبين اعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 

 

وعرض مهدي ورقة عمل حول جهود الكويت في مجال التنمية المستدامة حيث أشار الى جهودها السابقة في تشكيل اللجنة 

الهداف التنمية المستدامة برئاسة االمانة العام للمجلس االعلى للتخطيط  2030لدائمة لتنفيذ اجندة الوطنية التوجيهية ا

وبالتعاون مع االدارة المركزية لالحصاء ووزارة الخارجية وتتمثل اهم مهامها بإعداد واصدار التقارير الوطنية الطوعية 

 .الخاصة باالجندة والمعنية بأهداف التنمية

 

ان اللجنة تميزت بجمعها مختلف االطراف ذات الصلة في جميع القطاعات فهي تتكون من قطاعات الحكومة التي واشار الى 

لها عالقة بالتنمية المستدامة باالضافة الى القطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب مجموعة من االكاديميين ومراقبين 

 .نمائي ومراقبين محلييندوليين من البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اال

 

وغاياتها وكل مؤشراتها بمستوياتها الثالثة وتوزيعها على  17وقال ان اللجنة وضعت قائمة بأهداف التنمية المستدامة الـ

الوزراء كما تم وضع مصفوفة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها 

 .المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي واإلقليمي وفقا لتصنيف األمم المتحدةوالجهات 

 

واشار مهدي الى انه 'تم االتفاق بين االدارة المركزية لالحصاء وهذه الجهات لوضع منهجية احصائية الننا نعمل وفقا لمبدأ 

 .من هنا يتم التركيز على المؤشرات وتثبيتها الذي ال تستطيع قياسه ال يمكنك ادارته

 

 2030مع الخطة االنمائية للدولة كون االخيرة صدرت قبل خطة  2030ولفت الى انه جرى مواءمة اهداف التنمية المستدامة 

يق بهدف تسريع وتيرة تحق 2018ـ  2017وتم تحديد سبع ركائز للتنمية في اطار حملة )كويت جديدة( من الخطة السنوية 

 .2035رؤية الكويت 

 

http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.aspx?storyid=1096767914
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واشار الى انه تم انشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل باالمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

 .والتنمية من اجل التأكد من مطابقة اهداف التنمية المستدامة مع الخطط االستراتيجية والخطط اإلنمائية

 

بحيث يتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة  15برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـوقال انه جرى ربط اولويات 

 .حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار )نحو تنمية مستدامة(

 

منذ  واوضح ان االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية نظمت ورش عمل مع االمم المتحدة للتعريف باهداف التنمية

 .وصوال الى العام الحالي 2016العام 

 

وكان المنتدى الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )اسكوا( في مقر األمم المتحدة في بيروت قد 

 افتتح في وقت سابق امس الثالثاء ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.

  



  44 | P a g e ة   د ح لو ا ص ت ال م و ا ال ع إل ي ا ا ف و ك س إل ا  
 

MAP : 

Enquêtes statistiques: L’ESCWA appelle le HCP à apporter son appui technique 

aux pays arabes 

Mardi, 24 avril, 2018 

 
Rabat – Une délégation d’experts de la Commission économique et sociale des Nations Unies 

pour l’Asie Occidentale (ESCWA) a exprimé récemment son souhait de voir le Haut 

Commissariat au Plan (HCP) apporter son appui technique aux pays arabes notamment dans les 

domaines des enquêtes statistiques et de la comptabilité nationale, et ce dans le cadre de ses 

activités statistiques dans la région. 

 
 

 

  

http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/enquetes-statistiques-lescwa-appelle-le-hcp-a-apporter-son-appui-technique-aux-pays-arabes/
http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/enquetes-statistiques-lescwa-appelle-le-hcp-a-apporter-son-appui-technique-aux-pays-arabes/
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 رادار: 

 االنخراط في كّل المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامةعزيز رباح يُؤّكد 
 إبريل / نيسان 25األربعاء ,

أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الثالثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، انخراط والتزام المغرب 

 .تدامة، باعتبارها الركيزة األساسية للنموذج التنموي في المملكةبكل المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المس

 

وأضاف رباح، في كلمة خالل الجلسة االفتتاحية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة للسنة الجارية، أن مبادرات وجهود تحقيق 

الماء والزراعة والصناعة والثروات التنمية المستدامة تمت ترجمتها إلى سياسات عمومية مستدامة في عدة مجاالت كالطاقة و

الطبيعية، الفتا إلى أن هذا التوجه بدأ يعطي نتائجا، وبخاصة في ما يتعلق باالستثمارات المستقطبة والتحول االجتماعي 

 .وتعزيز حركية ووعي المجتمع المدني والفاعلين المحليين

 

بالتنمية المستدامة، منها المنتدى العربي للتنمية  وأشار الوزير إلى أن حضور واحتضان المغرب للتظاهرات المرتبطة

( التي عقدت في مراكش في 22، وقمة أطرف اتفاقية األمم المتحدة حول التغيرات المناخية )كوب 2017المستدامة لسنة 

 .، تنبع من األهمية الكبرى التي يوليها المغرب للتنمية المستدامة2016

 

 3منتدى الذي تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( على مدى وشدد المسؤول الحكومي، خالل ذات ال

أيام، على أهمية تكثيف وتنسيق الجهود العربية للدفع بعجلة التنمية ورفع التحديات التي تواجهها المنطقة، داعيا إلى العمل 

في مجاالت التنمية المستدامة، وذلك في سياق االستفادة على تمكين الوطن العربي من القيام بدور فاعل على المستوى العالمي 

 .المثلى من ثرواته الطبيعية والبشرية الهائلة ومن موقعه االستراتيجي

 

 

OpEd by Mohamed Ali Alhakim 

 

The Daily Star:  

The ‘common good’ needs more currency in the Arab region 

Apr. 25, 2018 

 
Natural resources, their extraction and management, is tightly linked to development efforts in 

the Arab region. As Arab countries move forward with the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, it is time for us to acknowledge that we cannot go on as we have before. Severe 

water shortages, effects of climate change and desertification, depleting oil reserves, barriers to 

renewable energy, are all a call for us to think differently. 

 

We need a new approach to the way we manage and use our natural resources. We need to 

acknowledge that what is good for the planet is good for our people. We need sustainable 

development for the common good. 

 

http://www.radar2.net/External-1086256.html
http://www.radar2.net/External-1086256.html
http://www.radar2.net/External-1086256.html
http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Columnist/2018/Apr-25/446666-the-common-good-needs-more-currency-in-the-arab-region.ashx
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This week, the Economic and Social Commission for Western Asia, the United Nations’ regional 

arm that supports Arab countries in reaching crucial development goals, is welcoming a record 

number of participants at its headquarters in Beirut for its annual Arab Forum for Sustainable 

Development. 

 

Under the patronage of Lebanon’s Prime Minister Saad Hariri, over 250 representatives from 

government, civil society, the private sector, international and regional organizations and youth 

will come together in a space dedicated to fostering a culture of knowledge exchange and a spirit 

of collaboration and dialogue. 

 

The Arab Forum will serve as a key platform to raise red flags on issues that can no longer be 

addressed as “business as usual” if we want to deliver on the promises made in the 2030 agenda, 

which was adopted unanimously in 2015 by all U.N. Member States. 

 

Together, it is our responsibility to meet the expectations of our generation and those to come. 

While there are many pressing issues to tackle especially given recent diplomatic escalations that 

fuel economic and social instability, AFSD 2018 opted to bring the links between natural 

resources and the common good as central issues to intergenerational justice to the forefront of 

the deliberations. 

 

The focus is also aligned with global discussions that will take place in July at the High-level 

Political Forum in New York. 

 

This year’s theme: Natural Resources, Future Generations and the Common Good is challenging 

the forum’s main constituents, those in charge of horizontal development planning in Arab 

countries, to use the term “integrated sustainable development” not as a hollow buzz word but to 

impart to it a sense of urgency and more importantly ethics. 

 

What appears as the right thing to do now is not necessarily right for the future. 

 

Our way of thinking on how to use our environment and available resources has been 

adulterated, leading to policies that barely serve our current needs much less those of our 

children and grandchildren. Current practices are environmentally, and in many ways 

economically untenable and they are, fundamentally, unjust to those less advantaged today as 

well as to future generations. 

 

The AFSD is the regional platform to rally our governments, as well as non-governmental 

stakeholders, to this transformational shift in perspective and to the realization that so-called 

traditionally “environmental” issues are based on social, economic, political and cultural 

development challenges. 

 

Transformative change is indeed a collective responsibility. Governments need to start viewing 

natural resources as public goods for present and future generations and environmental concerns 

not as sector-specific but squarely within their purview and central to an integrated approach. 
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At the same time, non-governmental stakeholders’ responsibility lies in advocating for an 

approach that engages all stakeholders, and in facilitating a coherent regional position, built 

around key principles for success in the transformative shift to sustainable and resilient societies. 

 

I hope that the reflections brought to light through the discussions in the AFSD 2018 will serve 

as an entry point to rights-based development, social justice, inclusion, and the idea of the 

“common good,” a concept which appears to have presently little currency in our region. Any 

new approach adopted must not only differ in technical terms through improved management of 

natural resources that takes into consideration environmental and economic implications. It must 

also apply different methods politically, socially, culturally and ethically. 

 

Mohamed Ali Alhakim (Ph.D.) is under-secretary-general of the United Nations and executive 

secretary of the Beirut-based Economic and Social Commission for Western Asia. The opinions 

expressed are those of the author and do not necessarily reflect the views of ESCWA. 
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 الحياة: 

 ال تلقى دعماً كافياً في المنطقة العربية« المصلحة العامة»

 2018أبريل  23

 
ية في المنطقة العربية. ومع مضي البلدان ترتبط الموارد الطبيعية، وعمليات استخراجها وإدارتها، ارتباطاً وثيقاً بالجهود اإلنمائ

، حان الوقت لنقر بأننا ال نستطيع المضي قدماً كما من قبل. فالنقص الحادّ في 2030العربية قُدُماً في خطة التنمية المستدامة لعام 

جدّدة، كلها تدعونا إلى المياه، وآثار تغيُّر المناخ والتصحر، واستنزاف احتياطات النفط، والحواجز التي تعترض الطاقة المت

التفكير بطريقة مختلفة. فنحن بحاجة إلى نهج جديد في الطريقة التي ندير بها مواردنا الطبيعية ونستخدمها، وعلينا أن نقّر بأن ما 

 .هو خيٌر للكوكب، فيه خيٌر لشعوبنا. ونحن في حاجة إلى التنمية المستدامة في سبيل المصلحة العامة

 

 

ة واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، وهي الذراع اإلقليمية لألمم المتحدة التي تدعم البلدان العربية في تحقيق اللجنة االقتصادي

األهداف اإلنمائية األساسية، تستقبل في هذا األسبوع عدداً قياسياً من المشاركين في مقّرها في بيروت في إطار المنتدى العربي 

ممثالً من  250نوياً. وفي رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، سيلتقي أكثر من للتنمية المستدامة الذي تنّظمه س

الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية واإلقليمية، والشباب معاً في مكان مكرس لتعزيز ثقافة تبادل 

 .المعارف وحّس التعاون والحوار

 

بقاء »مثابة منبر رئيسي لدّق ناقوس الخطر بشأن قضايا لم يعد من الممكن التعامل معها على أنها وسيكون المنتدى العربي ب

التي اعتمدتها باإلجماع الدول األعضاء في « 2030خطة عام »، إذا أردنا الوفاء بالوعود التي قُِطعت في «األمور على حالها

االستجابة إلى توقّعات جيلنا واألجيال المقبلة. وعلى الرغم من كثرة . معاً نضطلع بمسؤوليتنا في 2015األمم المتحدة في عام 

القضايا الملحة التي تحتاج إلى المعالجة، ال سيما في ضوء التصعيد الديبلوماسي الذي حصل في الفترة األخيرة والذي يؤّجج 

صدارة المداوالت مسألة الروابط بين  أن يطرح في 2018عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي، اختار المنتدى العربي لعام 

الموارد الطبيعية والمصلحة العامة على أنّها قضايا محورية لتحقيق العدالة بين األجيال. وتتماشى نقطة التركيز أيضاً مع 

 .مناقشات عالمية ستجري في تموز)يوليو( في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك

 

لموارد الطبيعية، واألجيال المقبلة، والمصلحة العامة يطرح تحدياً في وجه عناصر المنتدى األساسية وموضوع هذا العام: ا

كلغة « التنمية المستدامة المتكاملة»وأولئك المسؤولين عن التخطيط التنموي األفقي في البلدان العربية، عدم استخدام مصطلح 

هم من ذلك، األخالقيات. وإن بدا لنا أن ما نقوم به اآلن هو أمر صائب، فقد طنانة خالية من المعنى بل لمنحه حّس اإللحاح، واأل

ال يكون كذلك في المستقبل. فطريقة تفكيرنا حيال كيفية استخدام بيئتنا ومواردنا المتاحة قد شابها التزييف، فأودت بنا إلى 

النا وأحفادنا؟ ثّم إّن الممارسات الحاصلة غير منيعة سياسات بالكاد تخدم احتياجاتنا الراهنة، فكيف لها أن تخدم احتياجات أطف

من الناحية البيئية، وبأوجٍه كثيرة، من الناحية االقتصادية، وهي أساساً مجحفة بحق من هم اليوم أقّل حظاً، وبحّق األجيال المقبلة 

 .على حدٍّ سواء

 

كومية، لدعم هذا االنتقال التحّولي في وجهة النظر، والمنتدى العربي هو المنصة اإلقليمية لحشد حكوماتنا والجهات غير الح

يرتكز على التحديات االنمائية االجتماعية، واالقتصادية والسياسية والثقافية. فالتغيير « بيئية»وإدراك بأّن ما يُسمى عادةً قضايا 

طبيعية على أنها سلع عامة لمصلحة التحولي هو بالفعل مسؤولية جماعية. ويتعين على الحكومات أن تبدأ بالنظر إلى الموارد ال

األجيال الحالية والمقبلة، وأالّ تنظر إلى الشواغل البيئية على أنّها مسائل خاصة بقطاعات محددة بل على أنّها تندرج تماماً 

نهج ضمن اختصاصها وتتمركز في نهج متكامل. وفي الوقت ذاته، تكمن مسؤولية الجهات غير الحكومية في الدعوة إلى اعتماد 

يُشرك الجهات المعنية كلّها، وفي تيسير اتخاذ موقف إقليمي متماسك، يرتكز على مبادئ أساسية للنجاح في االنتقال التحّولي إلى 

 .مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود والتكيّف

 

مدخل إلى التنمية القائمة  ستكون بمثابة 2018ويحدوني األمل في أن األفكار التي ستنبثق عن مناقشات المنتدى العربي لعام 

، وهو مفهوم يبدو أنه ال يلقى حالياً سوى القليل من «المصلحة العامة»على الحقوق، والعدالة االجتماعية، واإلدماج، ومبدأ 

أخذ الرواج في منطقتنا. وكّل نهج جديد يجب أالّ يختلف فحسب من الناحية التقنية من خالل تحسين إدارة الموارد الطبيعية التي ت

في الحسبان اآلثار البيئية واالقتصادية؛ بل ينبغي أن يطبق أيضاً أساليب مختلفة من النواحي السياسية، واالجتماعية، والثقافية، 

 واألخالقية.

http://www.alhayat.com/article/4576558/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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لتنفيذ أهداف  الوطنية وتمكين المرأة في الخطط إدماج المساواة بين الجنسين: لمتخصصة الرابعةاالجلسة 

 المستدامة التنمية

 

 النشرة: 

 أوغاسابيان: الوزارة ستستحدث برنامجاً تعليمياً تثقيفياً لتعليم نبذ العنف ورفضه
 2018نيسان  25األربعاء 

 

حول تعميم منظور  اإلسكوا، في كلمة له خالل مشاركته بجلسة نقاش خاصة في جان أوغاسابيان المرأةأكد وزير الدولة لشؤون 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في االخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أن "مسألة المرأة غير محصورة 

ة الدولة لشؤون المرأة ترسيخ مفهوم أساسي بالمرأة وحدها بل إنها مسؤولية مجتمعية تخص كل المجتمع، لذا، كان على وزار

يرتبط بمسؤولية الرجال في كيفية التعاطي مع مسائل المرأة ومقاربتها"، مشيراً الى أن "الوزارة تقدمت منذ تأسيسها قبل نحو 

آلهداف السبعة محورا رئيسيا تقاطعت جميعها مع ا ١٢عام باالستراتيجية الوطنية للمساواة في النوع االجتماعي والتي تضمنت 

عشر للتنمية المستدامة وذلك تحقيقا الهداف هذه االستراتيجية في آن. وانطالقا من هذه االستراتيجية عملت الوزارة على تنقية 

 ."المجلس النيابيثالثة منها وأحالها على  مجلس الوزراءالتشريعات المجحفة بحق المساواة وتقدمت بسبعة مشاريع قوانين أقر 

 

والذي ينص على أخذ األثر الجندري  سعد الحريري الحكومةفت أوغاسابيان إلى "أهمية التعميم الذي صدر من قبل رئيس كما ل

في أي قانون أو قرار أو مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء باالعتبار، وهذا يعني أن كل القوانين والقرارات والمراسيم 

"، منوهاً الى ان "تحديات عدة يواجهها لبنانعتبار ما سيؤدي إلى نقلة نوعية في اإلشتراعية يجب أن تأخذ األثر الجندري باال

لبنان في مسيرته لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تتعلق بعدم وجود إحصائيات رسمية وموثوقة وكافية لتغطي كل األهداف 

يثة كعامل مساعد في تحقيق األهداف، فضال عن السبعة عشر للتنمية المستدامة، إضافة إلى عدم استخدام التكنولوجيا الحد

 ."تأثيرات النزاعات المسلحة والصراعات التي تعيشها المنطقة

 

وأكد الوزير أوغاسابيان أن تحقيق خطة التنمية المستدامة يتطلب اربع اولويات: أوال: تعزيز التنمية في حاالت الضعف الهيكلي 

ق والتعاون بين جميع األطراف والشركاء المعنيين، إرساء المساواة بين الجنسين والهشاشة والنزاعات، وتعزيز آليات التنسي

 .لمعلومات التنمية البنى التحتيةوتمكين المرأة، وتعزيز 

 

كما شدد على أن "اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء والمعنية بمتابعة األهداف التنموية والمؤلفة من ممثلين وممثالت من 

ارات تقوم بإعداد المراجعة الطوعية في إطار تقرير يشتمل على األهداف السبعة عشر وليس حصًرا الهدف الخامس كل الوز

المرتبط بالنوع االجتماعي، حيث سيتقاطع مفهوم النوع االجتماعي مع جميع األهداف بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولذلك يتم 

 ."لسياسات الوطنية المرتبطة بجميع األهداف التنمويةالتركيز على ادماج النوع االجتماعي بكل ا

 

واختتم أوغاسابيان كلمته مؤكدا أن "من أهم إنجازات وزارة الدولة لشؤون المرأة جعل قضايا المرأة حديث البلد وحديث الناس، 

افة المجتمعية المؤيدة لتعزيز إذ بات يطرح بفعالية على كافة المنابر والمستويات ما يشكل إنجاًزا كبيًرا يسهم في تعزيز الثق

حقوق المرأة والرافضة لمنطق العنف ضدها"، معلناً أن "الوزارة بصدد استحداث برنامج تعليمي تثقيفي سوف يتم البدء بتطبيقه 

لتعليم أفراد المجتمعات على نبذ العنف ورفضه، خصوًصا أن موضوع الجندرة وحقوق المرأة يتصالن بالتشريعات إنما بنسبة 

 تقل عن عشرة في المئة ففي التسعين في المئة المتبقية تلعب الثقافة المجتمعية الدور األكبر". ال

 

https://www.elnashra.com/news/show/1203458/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86:-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A
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   الوكالة الوطنية لإلعالم:

في جلسة نقاش في اإلسكوا عن المساواة بين الجنسين: نقلة نوعية بأخذ األثر الجندري في  أوغاسابيان

 االعتبار في كل التشريعات

 2018نيسان  25األربعاء 

 
شارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في جلسة نقاش خاصة في "اإلسكوا" عن تعميم منظور المساواة  -وطنية 

ين المرأة في الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بين الجنسين وتمك

ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تستضيفه "اإلسكوا". وضمت الجلسة التي عقدت في بيت األمم المتحدة في 

جي ومديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية بيروت، النائبة في البرلمان العراقي شروق العباي

األميركية لينا أبي رافع والممثلة الخاصة للمدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنان بيغونيا الساغابستر وحشد من 

 .المشاركين والمشاركات في المنتدى من مختلف الدول العربية

 

استهلت الجلسة بكلمة تمهيدية لمديرة مركز المرأة في "اإلسكوا" مهريناز العوضي التي أوضحت أن "الهدف من جلسة النقاش 

تسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأحد المكونات الرئيسية لمبدأ "عدم إهمال أحد" في تنفيذ خطة 

 36قالت: "ال يزال هناك خمسة وخمسون مليون عربي وعربية من دون مصادر مياه نظيفة، و. و2030التنمية المستدامة لعام 

مليون عربي ال يحصلون على الكهرباء بشكل مستدام". ولفتت إلى "أهمية النظر إلى هذه المشاكل وأثرها على المجتمع وال 

 ."سيما على المرأة

 

 أوغاسابيان

لة المرأة غير محصورة بالمرأة وحدها بل إنها مسؤولية مجتمعية تخص كل المجتمع. ثم تحدث أوغاسابيان، فأشار إلى أن "مسأ

لذا، كان على وزارة الدولة لشؤون المرأة ترسيخ مفهوم أساسي يرتبط بمسؤولية الرجال في كيفية التعامل مع مسائل المرأة 

 ."ومقاربتها

 

وقال: "إن الوزارة تقدمت منذ تأسيسها قبل نحو عام باالستراتيجية الوطنية للمساواة في النوع االجتماعي، وتقاطعت المحاور 

جميعها مع اآلهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة تحقيقا ألهداف هذه االستراتيجية في آن. وانطالقا من هذه االستراتيجية 

ريعات المجحفة بحق المساواة وتقدمت بسبعة مشاريع قوانين أقر مجلس الوزراء ثالثة منها عملت الوزارة على تنقية التش

 ."وأحالها على المجلس النيابي

 

ولفت أوغاسابيان إلى أهمية التعميم الذي صدر من رئيس الحكومة والذي ينص على أخذ األثر الجندري في أي قانون أو قرار 

عتبار، "وهذا يعني أن كل القوانين والقرارات والمراسيم اإلشتراعية يجب أن تأخذ أو مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء باال

 ."األثر الجندري باالعتبار ما سيؤدي إلى نقلة نوعية في لبنان

 

وأشار إلى أن "تحديات عدة يواجهها لبنان في مسيرته لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تتعلق بعدم وجود إحصاءات رسمية 

ها وكافية لتغطي كل األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، إضافة إلى عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة كعامل وموثوق ب

 ."مساعد في تحقيق األهداف، فضال عن تأثيرات النزاعات المسلحة والصراعات التي تعيشها المنطقة

 

ز التنمية في حاالت الضعف الهيكلي والهشاشة والنزاعات، وأكد أن "تحقيق خطة التنمية المستدامة يتطلب اربع اولويات: تعزي

وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين جميع األطراف والشركاء المعنيين، إرساء المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز 

 ."البنى التحتية لمعلومات التنمية

 

الوزراء والمعنية بمتابعة األهداف التنموية والمؤلفة من ممثلين من وشدد أوغاسابيان على أن "اللجنة الوزارية التابعة لمجلس 

كل الوزارات تقوم بإعداد المراجعة الطوعية في إطار تقرير يشتمل على األهداف السبعة عشر، وليس حصرا الهدف الخامس 

يق التنمية المستدامة. ولذلك يتم المرتبط بالنوع االجتماعي، حيث سيتقاطع مفهوم النوع االجتماعي مع جميع األهداف بهدف تحق

 ."التركيز على ادماج النوع االجتماعي بكل السياسات الوطنية المرتبطة بجميع األهداف التنموية

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/341281/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/341281/
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وختم كلمته مؤكدا أن "من أهم إنجازات وزارة الدولة لشؤون المرأة جعل قضايا المرأة حديث البلد وحديث الناس، إذ بات 

ابر والمستويات، وهو ما يشكل إنجازا كبيرا يسهم في تعزيز الثقافة المجتمعية المؤيدة لتعزيز حقوق يطرح بفاعلية على كل المن

 ."المرأة والرافضة لمنطق العنف ضدها

 

وأعلن أن "الوزارة في صدد استحداث برنامج تعليمي تثقيفي سوف يتم البدء بتطبيقه لتعليم أفراد المجتمعات على نبذ العنف 

ن موضوع الجندرة وحقوق المرأة يتصالن بالتشريعات إنما بنسبة ال تقل عن عشرة في المئة ففي التسعين ورفضه، خصوصا أ

 ."في المئة المتبقية تلعب الثقافة المجتمعية الدور األكبر

 

 العبايجي وأبي رافع

"ألن لها نظرتها الخاصة القائمة  ثم تحدثت النائبة العبايجي فلفتت إلى اهمية األخذ برأي المرأة في معالجة المشاكل التنموية

 ."على تجربتها وما تعانيه في حياتها اليومية واالهتمام بعائلتها

 

وأشارت إلى "تجارب العراق في ضمان نيل جميع النساء والرجال فرصا متكافئة في الحصول على مياه الشرب النظيفة 

 ."تدامةوبسعر منخفض، كما يرد في الهدف السادس من أهداف التنمية المس

 

وقدمت أبي رافع بعض التوصيات الرئيسية، إستنادا إلى أبحاث المعهد، "لضمان أن تكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة 

 ."للجميع وآمنة"، مشددة على "ضرورة أن تشعر السيدات باألمان ليتكلمن عن حاجاتهن وآمالهن

 

 تقرير هيئة األمم المتحدة للمرأة

النقاش، قدمت هيئة األمم المتحدة للمرأة تقريرها الدولي بعنوان "تحويل الوعود إلى إجراءات: المساواة وبهدف المساهمة في 

"، ويتضمن أمثلة ومجموعة من دراسات الحالة من دول عربية عدة، ويقدم موردا ممتازا 2030بين الجنسين في خطة عام 

اول األبعاد الجنسانية للتنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة للدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين في المنطقة عند تن

الموارد الطبيعية. وفي معرض تقديمها للتقرير، لفتت الممثلة الخاصة للمدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنان بيغونيا 

تدامة في جميع أنحاء العالم، من منظور التزام الساغابستر، إلى أنه "يجب النظر بدقة إلى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المس

 ."المجتمع الدولي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

 

وقالت: "إن تنفيذ هذه الرؤية الجريئة يحمل القدرة على تحويل حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. لضمان ذلك نحتاج 

لجنسين في صلب التنفيذ، وإلى سد الفجوة على المستوى المالي، وتحسين مراقبة ما يصلح للنساء إلى وضع المساواة بين ا

 ."والفتيات وتعزيز المساءلة في ما يخص التزامات المساواة بين الجنسين على جميع المستويات

 

يشار إلى أن التقرير يقدم توصيات واسعة النطاق في شأن التغيير ويركز على أربعة مجاالت محورية تتطلب إتخاذ إجراءات 

عاجلة: المقاربات المتكاملة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع القطاعات، جمع البيانات وتحليلها على نحو فعال لضمان 

والمبتكر لدعم التنفيذ على المستوى الوطني وتعزيز مساءلة الدول األعضاء في ما يخص  احتساب الجميع، التمويل الشامل

 .2030التزامهم بتحقيق المساواة بين الجنسين في سياق خطة 
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:منظور البلدان العربية حول التخطيط اإلنمائي المتكامل  2030تنفيذ خطة عام الجلسة العامة األولى: 

 والتغيير التحويلي

 

The Peninsula:  

Qatar calls for dialogue to resolve regional crisis 

25 Apr 2018 

 
Beirut: Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs H E Dr Ahmed bin Hassan Al 

Hammadi has that stability, civil peace, and social security are the main pillars that provide the 

environment for development and progress in its tracks, and without these pillars, it will be 

impossible to achieve and establish the goals of development.  

 

“Therefore, the State of Qatar urgently calls for constructive dialogue among the various social 

and political forces to resolve the crises in the region and the wars taking place in order to find 

the appropriate ground for progress in achieving development, which is a decisive factor in 

achieving stability and civil peace,” he added. 

 

He was delivering a   speech at the three-day Arab Forum for Sustainable Development 2018 

organised by the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), 

under the theme of Natural Resources, Future Generations, and the Common Good. 

 

In a session entitled the implementation of the 2030 plan: the Arab countries’ perspective on 

integrated development planning and transformational change, Dr Al Hammadi stressed in his 

speech that the issues of sustainable development in all countries of the region have a high 

priority and special attention by the governments and communities of the Arab world, as they 

represent a fundamental challenge to the future of the region and its progress and development.  

 

He emphasized that without achieving the desired progress in sustainable development goals and 

objectives, it will be impossible to achieve a better life for Arab societies, which have been 

plagued by major social tensions, some of which reached the point of armed conflict, and the 

dismantling of state institutions and structures.  

 

Dr Al Hammadi said that since the launch of sustainable development goals on September 25, 

2015, the State of Qatar has made an active contribution to achieving these goals in the region as 

a whole. He pointed out that the Doha Declaration marked the way forward towards achieving 

the sustainable development goals.  

 

He said that the State of Qatar has fulfilled all its commitments of the 17th goal of the 

sustainable development goals, and has voluntarily established massive partnerships with a large 

number of least developed countries through specific programs in the fields of education, health, 

https://www.thepeninsulaqatar.com/article/25/04/2018/Qatar-calls-for-dialogue-to-resolve-regional-crisis
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employment and humanitarian assistance, whereas this assistance met the needs of 17 million 

children in the fields of education and health. 

 

The Secretary-General of the Foreign Ministry said that Qatar has achieved a great progress in 

development fields in the last two decades, which has made it move from middle performing 

countries on the human development index to advanced states.  

 

It is also ranked first among the Arab countries, he said, pointing to Qatar’s work through its 

2030 strategy and operational plans, especially the recent 2017-2022 plan launched by Emir HH 

Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani earlier this year, to achieve the goals and objectives of 

sustainable development before 2022. He thanked the Lebanese Republic for sponsoring the fifth 

session of the Arab Forum for Sustainable Development. 

 

In his address at the opening of the forum, UN Under-Secretary General of the United Nations 

and Executive Secretary of (ESCWA) Mohamed Ali Al Hakim said that the objective of the 

annual forum is to map out development issues in Arab countries and stimulate cooperation 

among the countries of the region, in addition to supporting the development process in the Arab 

world in line with the objectives of the 2030 Sustainable Development Plan of the ESCWA. 

 

 

 

 
 


