
 

 

 

 

 

 اإلسكوا في اإلعالم 

 نيسان/أبريل   – مارس/آذار
 

 نيسان/أبريل:  6

 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة: 

 ( وكالة األنباء السعودية)  2021اختتام فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

  ( 19-المنتدى العربي للتنمية يوصي بتوسيع نطاق الحماية االجتماعية في مرحلة التعافي بعد )كوفيد  

(Xinhua ) 

 (سبق) في الرياض  2021برئاسة السعودية.. اختتام المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 ( األنباءتقرير دولي: منصة سوشال ووتشر رائدة عربياً بتوظيف التكنولوجيا للتوعية المجتمعية ) 

 ( أخبار الخليج) 2021أكاديمية من جامعة الخليج العربي متحدثاً في المنتدى العربي للتنمية المستدامة   

 ( الوطن) 2021أكاديمية من جامعة الخليج العربي متحدثاً في المنتدى العربي للتنمية المستدامة   

  ( 19-المنتدى العربي للتنمية يوصي بتوسيع نطاق الحماية االجتماعية في مرحلة التعافي بعد )كوفيد  

(Arabic.people.cn ) 

 ( نيوم نيوز) 2021الخليج العربي متحدثاً في المنتدى العربي للتنمية المستدامة  أكاديمية من جامعة  

 ( الزمان العراق: بحث إعادة الدوام بعد تقويم إمتحانات نصف السنة ) 

 ( نافذة على العالمفي الرياض ) 2021برئاسة السعودية.. اختتام المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 ( واصل)  2021اختتام فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 ( الخليج نيوز)  2021اختتام فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 

 نيسان/أبريل:  2

 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة: 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2210438
http://arabic.news.cn/2021-04/02/c_139853373.htm
https://sabq.org/GLWzyJ
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/1034527/05-04-2021-تقرير-دولي-منصة-سوشال-ووتشر-رائدة-عربيا-بتوظيف-التكنولوجيا-للتوعية-المجتمعية/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/1034527/05-04-2021-تقرير-دولي-منصة-سوشال-ووتشر-رائدة-عربيا-بتوظيف-التكنولوجيا-للتوعية-المجتمعية/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/1034527/05-04-2021-تقرير-دولي-منصة-سوشال-ووتشر-رائدة-عربيا-بتوظيف-التكنولوجيا-للتوعية-المجتمعية/
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1244780
https://alwatannews.net/article/934239/Bahrain/أكاديمية-من-جامعة-الخليج-العربي-متحدثا-في-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2021
http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0402/c31662-9835320.html
https://nuomnews.com/n-223117990
https://www.azzaman.com/التربية-تدرس-إعادة-الدوام-بعد-تقويم-إم/
https://www.nafeza2world.com/Akhbar-Al-Alm/602612
https://wasel-news.com/?p=464589
https://alkhaleejnews.net/Ksa/4969/اختتام-فعاليات-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2021


  بعدها المنتدى العربي للتنمية: لشمول الحماية االجتماعية الجميع في مرحلة التعافي من الجائحة وما   

 ( الوكالة الوطنية لإلعالم)

 ( أخبار اليوم) المنتدى العربي للتنمية المستدامة يشدد على ضرورة تغيير نهج ما قبل كورونا للتعافي 

 (الشروق) وزيرة البيئة: مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدي للتغيرات المناخية 

 (خبر مصر) كيف نجحت الدولة للتصدي علي التغيرات المناخية؟ 

خبر  )  حصاد وزارة البيئة في أسبوع| إطالق منصة "دّورلبكرة" وإعالن اليوم المصري إلعادة التدوير 

 (مصر

 ( أمد ) أبو الغيط: جائحة "كورونا" رفعت من مستوى الوعي بأهمية السياسات البيئية 

 ( مباشر) أعوام  3% من المشروعات إلى خضراء بعد 50وزيرة البيئة المصرية تتوقع تحول   

  المنتدى العربي للتنمية: لشمول الحماية االجتماعية الجميع في مرحلة التعافي من الجائحة وما بعدها  

(AlKalima Online ) 

 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Indo-Asian News Service) 

 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Rahnuma Daily) 

 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Doon Horizon) 

 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Oriental News) 

 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Jhalak) 
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 العربي للتنمية المستدامة: المنتدى 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/537709/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3314894/1/المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-يشدد-عل
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31032021&id=ddae97a0-8eb7-43de-be57-fcb71a2a835b
https://www.khabarmasr.com/news/get_news/1279916/كيف-نجحت--الدولة-للتصدي-علي-التغيرات-المناخية؟?is_article=0
https://www.khabarmasr.com/news/get_news/1285481/حصاد-وزارة-البيئة-في-أسبوع%7C-إطلاق-منصة-دوّرلبكرة-وإعلان-اليوم-المصري-لإعادة-التدوير?is_article=0
https://www.khabarmasr.com/news/get_news/1285481/حصاد-وزارة-البيئة-في-أسبوع%7C-إطلاق-منصة-دوّرلبكرة-وإعلان-اليوم-المصري-لإعادة-التدوير?is_article=0
https://www.amad.ps/ar/post/395760/أبو-الغيط-جائحة-كورونا-رفعت-من-مستوى-الوعي-بأهمية-السياسات-البيئية
https://www.mubasher.info/news/3785245/وزيرة-البيئة-المصرية-تتوقع-تحول-50-من-المشروعات-إلى-خضراء-بعد-3-أعوام/
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=564730
http://www.ianslive.in/index.php?param=news/Arab_officials_urge_actions_to_accelerate_recovery-772892/INTERNATIONAL/13
https://www.therahnuma.com/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/
https://en.doonhorizon.in/world/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/cid2581172.htm
https://oriental.news/2021/03/30/arab-officials-urge-for-actions-to-accelerate-recovery-post-covid-19/
https://jhalak.com/global-news-Arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery-92609


والسندات   التغيرات  ملف  في  مصر  استمرار  وتؤكد  المستدامة..  التنمية  منتدى  فى  تشارك  "البيئة" 

 ( األهرام) الخضراء

 (المال) للتنمية المستدامةوزيرة التخطيط تشارك في الجلسة االفتتاحية بالمنتدى العربي  

 (المال ) أعوام 3% من المشروعات إلى خضراء بعد 50وزيرة البيئة : أتوقع تحول   

 ( المصري اليوم) البيئة : نواجه تحديات فى األمن المائى والغذائي 

 ( البوابة نيوز) ي للتغيرات المناخيةوزيرة البيئة: مصر اتخذت خطوات جادة للتصد  

 ( األهالي ) أبو الغيط يشارك في افتتاح فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ( الخليج) مصر تدعو إلى خطوات دولية جادة تواجه التغيرات المناخية 

اليوم  )  مليون دوالر   750البيئة: مصر طرحت أول سندات خضراء بالشرق األوسط وشمال أفريقيا بـ 

 ( السابع

 ( الوطن العربي) السلطنة تُشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة عبر االتصال المرئي 

 ( نبرلما )  2021بمشاركة المغرب.. انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 ( ليالي نيوز) وزيرة البيئة تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 (بوابة مصر الجديدة) »البيئة«: خطوات جادة لمواجهة التغيرات المناخية 

 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Daiji World) 

 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Social News XYZ) 

 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Bhaskar Live) 

 Arab Officials Urge Actions To Accelerate Recovery (Times of Republic) 
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 المنتدى العربي للتنمية المستدامة: 

المتمثل  : المملكة تحلت بروح التضامن  19ما بعد كوفيد   2030سفير المغرب شارك في منتدى خطة   

 ( الوكالة الوطنية لإلعالم) دولة 20بجسر جوي نقل مساعدات دوائية وطبية نحو 

 ( وكالة أنباء البحرين)  2021وكيل االقتصاد الوطني تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام   

 ( األهرام) وزيرة التخطيط: مصر أولى الدول في مشروع دراسة حالة تمويل التنمية عربيا 

 ( الدستور) »التخطيط«: إطالق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات  

المصري )  ة وهو األول من نوعهوزيرة التخطيط: مصر ستقدم تقريًرا وطنيًا عن التمويل من أجل التنمي 

 ( اليوم 

 ( هبة بريس) بمشاركة المغرب.. انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ( البوابة نيوز) أبو الغيط يشارك في افتتاح فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة افتراضيا 

 ( األنباط) 2030م الجامعة العربية تبحث إسراع العمل نحو خطة عا  

 (صدى البلد ) مشاركة متميزة لسلطنة عمان في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 (البالد ) غداً.. انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

https://gate.ahram.org.eg/News/2683118.aspx
https://almalnews.com/وزيرة-التخطيط-تشارك-في-الجلسة-الافتتا/
https://almalnews.com/وزيرة-البيئة-أتوقع-تحول-50-من-المشروعات/
https://www.almasryalyoum.com/news/detailsamp/2300721
https://www.albawabhnews.com/4308020
http://alahalygate.com/archives/145331
https://www.alkhaleej.ae/2021-03-31/مصر-تدعو-إلى-خطوات-دولية-جادة-تواجه-التغيرات-المناخية/العرب/سياسة
https://www.youm7.com/amp/2021/3/31/البيئة-مصر-طرحت-أول-سندات-خضراء-بالشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا/5264167
https://www.youm7.com/amp/2021/3/31/البيئة-مصر-طرحت-أول-سندات-خضراء-بالشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا/5264167
https://alwatanalarabi.com/السلطنة-تُشارك-في-أعمال-المنتدى-العرب-146695/
https://www.barlamane.com/بمشاركة-المغرب-انطلاق-أعمال-المنتدى-ا/
https://www.barlamane.com/بمشاركة-المغرب-انطلاق-أعمال-المنتدى-ا/
https://www.barlamane.com/بمشاركة-المغرب-انطلاق-أعمال-المنتدى-ا/
https://www.lialynews.com/world/157648.html
https://www.misrelgdeda.com/egypt/137763/البيئة-خطوات-جادة-لمواجهة-التغيرات-المناخية.html
https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=818532
https://www.socialnews.xyz/2021/03/30/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/
https://www.bhaskarlive.in/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery
https://timesofrepublic.com/2021/03/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/537387/2030-19-20
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDoIqb%2FoGuulLdo3neathVqE%3D
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDoIqb%2FoGuulLdo3neathVqE%3D
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDoIqb%2FoGuulLdo3neathVqE%3D
https://gate.ahram.org.eg/News/2682043.aspx
https://www.dostor.org/3409292
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2299734
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2299734
https://ar.hibapress.com/details-294651.html
https://www.albawabhnews.com/4306202
https://www.albawabhnews.com/4306202
https://www.albawabhnews.com/4306202
https://alanbatnews.net/article/324451
https://www.elbalad.news/4757478
https://albiladdaily.com/2021/03/28/غداً-انطلاق-أعمال-المنتدى-العربي-للتن/


 ( LomaZoma) اخبار المغرب اليوم منتدى يتعرف على تجربة المغرب في صد كورونا 

 ( MENAFN) رك في المنتدى العربي للتنمية المستدامةوكيل الوزارة لالقتصاد الوطني تشا 

 ( مبتدا) أبو الغيط: علينا العمل بشكل جماعى لخفض ديون البلدان األكثر فقرا 

 ( مصر اآلن) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة افتراضيا.. اليوم 

 ( اليوم السابع) أبو الغيط يشارك فى افتتاح فعاليات المنتدى العربى للتنمية المستدامة 

 ( اليوم) ُمشاركة ُمتميزة لسلطنة عُمان في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ( بية جنو ) ما بعد كورونا 2030تأثير مدمر.. سفير المملكة المغربية بلبنان يدعو للعمل نحو خطة عام   

 ( كراكيب.نت ) منتدى يتعرف على تجربة المغرب في صد كورونا 

 Egypt to present first of kind national report on development financing: 

Planning Minister (Daily News Egypt) 

 Oman highlights health sector challenges at Arab Forum (Times of Oman) 

 Arab officials call on efforts to speed up revival post coronavirus (MENAFN) 
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 : المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 (جامعة تكريت ) *2021*وزارة التعليم تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام  

الوكالة الوطنية  )  ما بعد كوفيد   2030انطالق منتدى التنمية المستدامة ودعوات لالسراع نحو خطة العام   

 ( لإلعالم

للعام    المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  في  تشارك  التعليم  العراقية  )  2021وزارة  الوطنية  الوكالة 

 ( لألنباء

 ( الدستور) أبوالغيط يشارك فى افتتاح المنتدى العربى للتنمية المستدامة 

 ( النهار) الجزائر تُحقق مؤشرات جيدة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة 

  (الصباح) انطالق المنتدى العربي للتنمية المستدامة بمشاركة المغرب  

 ( المساء) 2030تقييم الخطط والسياسات اإلنمائية ومدى اتساقها مع خطة  

 ( أخبار الخليج) 2021وكيل االقتصاد الوطني تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  

 ( الوطن) وكيل االقتصاد الوطني: بوادر تعافي االقتصاد البحريني من كورونا بدأت بالظهور 

 (الشرق)  "19-الشورى يشارك في منتدى برلماني دولي حول تسريع التعافي من آثار "كوفيد  

 ( عمان) السلطنة تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ( المصري اليوم) األزمة االقتصادية تهدد بـ»تعتيم« لبنان و»برى« يحذر من مصير »تيتانيك« 

 ( هسبريس)  منتدى يتعرف على تجربة المغرب في صد كورونا 

 ( الشروق) تنمية المستدامة على رأس أولويات األجندة الدوليةأبو الغيط: كورونا أعاد وضع خطط ال 

 ( هبة بريس) بمشاركة المغرب.. انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ( اليوم السابع) أبو الغيط يشارك فى افتتاح فعاليات المنتدى العربى للتنمية المستدامة 

https://lomazoma.com/news/8381675.html
https://menafn.com/arabic/1101828877/البحرين-وكيل-الوزارة-للاقتصاد-الوطني-تشارك-في-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة
https://www.mobtada.com/details/1033442
https://www.misr-alan.com/11099850
https://www.youm7.com/story/2021/3/29/أبو-الغيط-يشارك-فى-افتتاح-فعاليات-المنتدى-العربى-للتنمية-المستدامة/5262019
https://el-yom.com/مُشاركة-مُتميزة-لسلطنة-عُمان-في-المنت-2/
https://janoubia.com/2021/03/30/تأثير-مدمر-سفير-المملكة-المغربية-بلبن/
https://janoubia.com/2021/03/30/تأثير-مدمر-سفير-المملكة-المغربية-بلبن/
https://janoubia.com/2021/03/30/تأثير-مدمر-سفير-المملكة-المغربية-بلبن/
https://karakib.net/news/maroc/منتدى-يتعرف-على-تجربة-المغرب-في-صد-كورو/
https://dailynewsegypt.com/2021/03/29/egypt-to-present-first-of-kind-national-report-on-development-financing-planning-minister/
https://timesofoman.com/article/oman-highlights-health-sector-challenges-at-arab-forum
https://menafn.com/1101832436/Arab-officials-call-on-efforts-to-speed-up-revival-post-coronavirus&source=22
https://www.tu.edu.iq/tu-news/4492-وزارة-التعليم-تشارك-في-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-للعام-2021.html
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/537104/2030
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/537104/2030
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/537104/2030
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/537104/2030
https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=895988&__cf_chl_jschl_tk__=0259dd21985b61d9d531b93daa91a06b0451fc2b-1617049201-0-AcdUVxPAEalEUza97xAKpIWwVYGN9OFGl4hDZJIYqbnkFQ4u1y-DaFRnM07_HjokI0OpplyHsVTArpMOsEgQp5WacOhfT41PuUxzdqVo-cs5jAb8ub60wePI80GRVsCocesR8ModBjuAYH0CgCjWYA5WNIMSLY9_ND_aft9O6rcXGK5FN7v_z3wdDSA8MXniMdYa1RAyAsK3OqEbIPqEeZ2b9JsHqa7wUj19yzxbcFYCidwd_8tJ__VFrQbr1AubYPyRwBHSOpjWs6fqSxUwn1pgwvvaLux2FQFxsEJw6ILYRh8R6_NC4Pc9S7XU_FI151tvJCJ7eBKMXyzbNJMEf5-yQfXe8Zk1Uorat9zzH7Zv
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 ( اليوم السابع) وزيرة التخطيط: التوطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة من أوليات الدولة 

 ( بالبلدي) »التخطيط«: إطالق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالبلدي  

 ( 365الخليج )  أبوالغيط: الجائحة وضعت التنمية على رأس األولويات  

 ( 24 مشاهد ) بمنتدى أممي ببيروت.. استعراض التجربة المغربية بخصوص التعافي من آثار كورونا 

 ( المغرب اليومالمغرب يشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة ) 

 AFSD-2021 Kicks Off in Beirut with Moroccan Participation (  الوطنية البوابة 

 (للمملكة المغربية

 Arab officials urge for actions to accelerate recovery post COVID-19 

(Xinhua) 

 AFSD-2021 Kicks Off in Beirut with Moroccan Participation (Maghreb Arab 

Presse) 

 COVID-19 put sustainable development plans at top of international agenda: 

Arab League (Daily News Egypt) 

 Shura Council participates in Parliamentary Forum (The Peninsula) 

 COVID-19: Arab officials urge actions to accelerate recovery (Economic 

Times) 

 Arab officials urge for actions to accelerate recovery post COVID-19 

(China.org.cn) 

 Arab officials urge actions to accelerate recovery (IND News) 

 Morocco: Afsd-2021 Kicks Off in Beirut With Moroccan Participation 

(AllAfrica) 

 

 أذار/مارس: 92

 

 : المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 ( وكالة األنباء السعودية) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ( االقتصادية) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ( أخبار الخليج) بدعوة من اإلسكوا وبمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين باألمن الغذائي... 

 ( األيام) د. الفاضل متحدثًا رئيًسا في الحوار اإلقليمي العربي للنظم الغذائية 

»اإلسكوا«..    من  الغذائية بدعوة  للنظم  العربي  اإلقليمي  الحوار  في  رئيسيًا  متحدثًا  الفاضل    الدكتورة 

 ( الوطن)

  (صدى البلد ربي للتنمية المستدامة افتراضيا.. اليوم )انطالق أعمال المنتدى الع 

 ( بوابة الفجر اإلخبارية ) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ( أخبار مصر) العربي للتنمية المستدامة افتراضيا.. اليومانطالق أعمال المنتدى  
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 ( مصر اليوم) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ( نيوم نيوز) برئاسة المملكة.. انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 (جديد العرب ) المنتدى العربي للتنمية المستدامةانطالق أعمال  

  

https://www.misrday.com/ksa/186298/اقتصادي--انطلاق-أعمال-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة
https://nuomnews.com/n-214868933
https://arabsnew.com/news/اقتصادي-انطلاق-أعمال-المنتدى-العربي-ل/


 ( وكالة األنباء السعودية)  2021اختتام فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 

، والذي ترأسه المملكة ممثلة بمعالي نائب 2021اختتمت أمس فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 .وزير االقتصاد والتخطيط األستاذ فيصل بن فاضل اإلبراهيم

 

العربية في جلسات متعددة تقييم الواقع الحالي واستمرت فعاليات المنتدى ثالثة أيام، تناول خاللها ممثلو الدول 

للتنمية المستدامة في الوطن العربي، وخيارات السياسات االقتصادية واالجتماعية الضرورية للتعافي من  

 .(19- جائحة )كوفيد 

 

وستعمل المملكة بحكم رئاستها للمنتدى هذا العام على نقل الرسائل إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى  

عني بالتنمية المستدامة، والذي سينعقد في يوليو من هذا العام في مدينة نيويورك، ويمثل المنتدى فرصة  الم

الستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واالستفادة من تجارب الدول في التعامل مع 

 .آثار الجائحة

 

ة بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وتطوير من جهتهم أكد المشاركون ضرورة تطوير األنظمة الصحي

 سياسات تدعم إيجاد فرص العمل، وأهمية االستفادة من التجارب الناجحة فيما يتعلق بحوكمة وإدارة الهجرة. 

كما ناقش المنتدى أهمية سن وتفعيل التشريعات إلنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وتوسيع  

 .أة في جميع جوانب الحياة العامةنطاق تمثيل ومشاركة المر

 

وأشار المنتدى إلى دور القطاع الخاص في تحريك عجلة االقتصاد في المنطقة، ودور المنشآت الصغيرة 

 .والمتوسطة في االستجابة للجائحة والتكيّف مع تحدياتها

 

تابعة لمنظمة األمم المتحدة، يذكر أّن المنتدى من تنظيم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( ال

ويتم تنظيمه بشكٍل سنوي، ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسة لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية  

 .في المنطقة العربية 2030المستدامة لعام 

 

المعني   ويحمل هذا الملتقى بما يصل إليه من نتائج صوت المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى

 .بالتنمية المستدامة، والذي يُعقد سنوياً في مدينة نيويورك

 

ويصدر عنه تقرير يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة  

 ، كما يرصد التقدم المحرز في تحقيق أهم أولويات التنمية المستدامة.2030عام  

  

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2210438


  ( 19-ية يوصي بتوسيع نطاق الحماية االجتماعية في مرحلة التعافي بعد )كوفيد المنتدى العربي للتنم 

(Xinhua ) 

 

أوصى "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" في بيان اليوم )الخميس( حول "إسراع العمل نحو خطة عام  

 .(19- (" بضرورة توسيع نطاق الحماية االجتماعية في مرحلة التعافي بعد )كوفيد 19-)كوفيد ما بعد  2030

 

أيام من النقاش في االجتماع الذي عقدته   3جاء ذلك في بيان للمنتدى بعد اختتام أعماله مساء أمس بعد 

 .بية منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في المنطقة العربية بالشراكة مع جامعة الدول العر

 

وقد استضاف المنتدى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( عبر اإلنترنت  

 بلدا من المنطقة ومن خارجها 50بمشاركة ما يزيد عن ألفي خبيرة وخبير من أكثر من 

 

باسم المنطقة العربية،  وأشار بيان المنتدى إلى أن "السعودية ترأست المنتدى لهذا العام، وسترفع التوصيات 

إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد في نيويورك في شهر يوليو 

 ."المقبل

 

ودعت توصيات المنتدى إلى "تفعيل دور المؤسسات لضمان التوزيع األمثل للخدمات والموارد واحترام 

 .(19- من )كوفيد حقوق اإلنسان وكرامته من أجل تعاف شامل 

 

( بين الفئات األكثر تضررا في المنطقة العربية هي تلك التي كانت  19-ولفت المنتدى إلى أن "تفشي )كوفيد 

 .مهملة أصال

 

وحثت التوصيات الحكومات على التوجه نحو التفكير في االستراتيجيات االستباقية عوضا عن التفاعلية  

 .للتغلب على األزمات المستقبلية

 

المنتدى إلى "التحديات التي تعاني منها المنطقة في تحقيق األهداف العالمية المتعلقة بالفقر والجوع  وتطرق 

والصحة والمساواة والنمو االقتصادي والالمساواة وتغير المناخ والسالم والعدل ، إلى جانب الشراكات في 

إلى "تعزيز التعاون فيما بين الدول في تمويل التنمية وتفعيل جمع البيانات الموثوقة والتكنولوجيا"، داعيا 

 ."رسم السياسات وتنفيذ البرامج

 

وذكر البيان أن " المنتدى ناقش موضوع تمويل التنمية، حيث ركز المشاركون على تعزيز االلتزام بخارطة  

لفساد طريق إقليمية وآليات استجابة منسقة للحد من التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب من الضرائب وا

http://arabic.news.cn/2021-04/02/c_139853373.htm


المالي لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة وزيادة اإليرادات المالية وإعادة توجيه النفقات في مرحلة  

 ."التعافي

 

وأوضح البيان أن اإلسكوا والمكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( نظما على هامش المنتدى  

 .حوارا إقليميا حول مؤتمر قمة النظم الغذائية

 

وأضاف أن المشاركين في الحوار ناقشوا المسارات واإلجراءات الخاصة للتحول نحو نظم غذائية عادلة 

 .ومستدامة، وكيفية دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 

وأشار البيان إلى أن اإلسكوا أطلقت بالشراكة مع منظومة جوائز القمة العالمية جائزة تقديرية للجهود المبذولة  

 .المحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية لتطوير

 

وأوضح البيان أن الجائزة ستكون مفتوحة أمام المؤسسات ورواد األعمال الشباب من جميع الدول العربية  

 .لتقديم تطبيقات محتوى رقمي عربي أو منتجات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المجتمع

 

انعقاد" المنتدى العربي للتنمية المستدامة" يأتي في وقت تحاول فيه الحكومات والمجتمعات في جميع يذكر أن 

 .( والتعافي منها19-أنحاء العالم احتواء أزمة )كوفيد 

 

قد أنذر بأن المنطقة بعيدة عن مسار تحقيق أهداف التنمية    2020وكان التقرير العربي للتنمية المستدامة في عام  

 ة.المستدام

  



 (سبق) في الرياض  2021برئاسة السعودية.. اختتام المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 

، والذي ترأسته المملكة ممثلة بنائب وزير  2021اختتمت أمس فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 .اإلبراهيماالقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل 

 

واستمرت فعاليات المنتدى ثالثة أيام، تناول خاللها ممثلو الدول العربية في جلسات متعددة تقييم الواقع الحالي 

للتنمية المستدامة في الوطن العربي، وخيارات السياسات االقتصادية واالجتماعية الضرورية للتعافي من  

 .(19- جائحة )كوفيد 

 

ها للمنتدى هذا العام على نقل الرسائل إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى  وستعمل المملكة بحكم رئاست 

المعني بالتنمية المستدامة، والذي سينعقد في يوليو من هذا العام في مدينة نيويورك، ويمثل المنتدى فرصة  

لتعامل مع الستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واالستفادة من تجارب الدول في ا

 .آثار الجائحة

 

من جهتهم أكد المشاركون ضرورة تطوير األنظمة الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وتطوير 

سياسات تدعم إيجاد فرص العمل، وأهمية االستفادة من التجارب الناجحة فيما يتعلق بحوكمة وإدارة الهجرة. 

نهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وتوسيع  كما ناقش المنتدى أهمية سن وتفعيل التشريعات إل

 .نطاق تمثيل ومشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة العامة

 

وأشار المنتدى إلى دور القطاع الخاص في تحريك عجلة االقتصاد في المنطقة، ودور المنشآت الصغيرة 

 .والمتوسطة في االستجابة للجائحة والتكيّف مع تحدياتها

 

يذكر أّن المنتدى من تنظيم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة، 

ويتم تنظيمه بشكٍل سنوي، ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسة لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية  

 .في المنطقة العربية 2030المستدامة لعام 

 

ا الملتقى بما يصل إليه من نتائج صوت المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني  ويحمل هذ 

 .بالتنمية المستدامة، والذي يُعقد سنوياً في مدينة نيويورك

 

ويصدر عنه تقرير يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة  

 د التقدم المحرز في تحقيق أهم أولويات التنمية المستدامة.، كما يرص2030عام  

  

https://sabq.org/GLWzyJ


 ( األنباءتقرير دولي: منصة سوشال ووتشر رائدة عربياً بتوظيف التكنولوجيا للتوعية المجتمعية ) 

 

الذي تشرف عليها منظمة اإلسكوا إلى منصة سوشال   2021أشار تقرير المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

ووتشر باعتبارها نموذجا عربيا لتوظيف التكنولوجيا في مجال التوعية المجتمعية من خالل نشرها لوحة  

توفر تحديثات إحصائية يومية   (www.watcher.social) تحليلية تفاعلية على موقعها االلكتروني

 .لمستجدات فيروس كورونا المستجد في الكويت 

 

ى يد الباحثين الكويتيين المستشار اإلعالمي أحمد العيسى ود. عل 2019وتأسست منصة سوشال ووتشر عام  

صالح الناجم، وتهدف إلى توظيف التكنولوجيا في مسائل تحليل اتجاهات الرأي العام من خالل استخدام  

الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والمعالجة الحاسوبية للغة وتحليل النصوص وغيرها من تقنيات  

 .يم نتائجها بشكل مبسط للعامة وللمهتمينحديثة وتقد 

 

لمشروع منصة سوشال ووتشر المتمثل بإعداد لوحة  2021وتطرق تقرير المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

تحليلية تفاعلية متاحة للعامة على موقعها االلكتروني تعرض بشكل تفاعلي معدل اإلصابات والوفيات  

وس كورونا في الكويت بناء على البيانات اليومية لوزارة الصحة، إضافة وحاالت العناية المركزة جراء فير

 .إلى رصد أكثر الوسوم تداوال في الكويت على مواقع التواصل االجتماعي خالل فترة الجائحة

 

إلى منصة  2021واعتبر الشريك المؤسس للمنصة أحمد العيسى إشارة المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

بمنزلة تقدير عالمي ممثال بمؤسسة تابعة لألمم المتحدة للدور الذي تقوم به المنصة محليا  سوشال ووتشر  

وعربيا من خالل توظيف التكنولوجيا في مجال التوعية المجتمعية، خاصة انها منصة تهدف لنشر الوعي  

 .بالتكنولوجيا وأهمية قياس الرأي العام

 

المستدامة تشرف عليه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(  يذكر أن المنتدى العربي للتنمية 

التابعة لمنظمة األمم المتحدة، وفي هذا العام ناقش خالل اجتماعه األسبوع الماضي، مسألة التعامل مع جائحة  

 .المتحدة من أهداف تحقيق التنمية المستدامة الذي أطلقته األمم 17كورونا، وأفرد فصال يتعلق بالهدف 

 

واستعرض الفصل الخاص بعقد الشراكات لتحقيق األهداف تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من  

أجل التنمية المستدامة: التكنولوجيا، تجارب الدول العربية بتوظيف التكنولوجيا لمواجهة جائحة كورونا إلى  

 .ت في مجال التوعية المجتمعيةالريادة عربيا لمنصة سوشال ووتشر المنطلقة من الكوي 

 

وأشار التقرير الدولي إلى أن سوشال ووتشر منصة مفتوحة للخدمة المجتمعية، تساهم بتهيئة بيئة تمكينية لفترة  

 ما بعد الجائحة، كما تأسست بعدها لوحات مماثلة في عدة بلدان عربية أخرى. 

  

https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/1034527/05-04-2021-تقرير-دولي-منصة-سوشال-ووتشر-رائدة-عربيا-بتوظيف-التكنولوجيا-للتوعية-المجتمعية/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/1034527/05-04-2021-تقرير-دولي-منصة-سوشال-ووتشر-رائدة-عربيا-بتوظيف-التكنولوجيا-للتوعية-المجتمعية/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/1034527/05-04-2021-تقرير-دولي-منصة-سوشال-ووتشر-رائدة-عربيا-بتوظيف-التكنولوجيا-للتوعية-المجتمعية/


 ( أخبار الخليج) 2021لعربي للتنمية المستدامة  أكاديمية من جامعة الخليج العربي متحدثاً في المنتدى ا 

 

شاركت أستاذ الهندسة البيئية المساعد بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج  

تحت   2021يسي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة العربي الدكتورة سمية يوسف حسن، كمتحدث رئ

ما بعد كوفيد" الذي عقد بدعوة من برنامج األمم المتحدة والبيئة   2030عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام 

 .مكتب غرب آسيا ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 

 12يوسف لدور بناء القدرات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السيما الهدف وقد تطرقت الدكتورة سمية 

المعني باإلنتاج واالستهالك المستدامين، حيث قامت بطرح فكرة وتصميم برنامج الدبلوما المهنية في إدارة 

 .المخلفات المزمع طرحها من قبل جامعة الخليج العربي

 

ة في إدارة المخلفات من واقع غياب الوعي الكافي والمعرفة الالزمة وقد جاءت فكرة تصميم الدبلوما المهني 

بأهمية إدارة المخلفات بطرق مستدامة والتوعية بأهمية اإلنتاج واالستهالك المستدامين في منطقتنا، والذين  

يم  يعتبران أساساً لإلدارة المستدامة للمخلفات. وضرورة التعامل مع المخلفات كمورد وليس كنفايات لتعظ 

االستفادة منها. وقالت الدكتورة سمية إن اإلنتاج واالستهالك المستدامين يحدان من هدر الموارد وبالتالي  

انتاج المخلفات، وإدارتها بطريقة مستدامة واعتماد االقتصاد الدائري، مما يساهم في حماية البيئة واالقتصاد 

 من المستهلك كالشراء الغير ذكي، الوعي بالدوافع والمجتمع، والتي تتم عبر تقليل الممارسات الخاطئة بدءاً 

االستهالكية للمنتجات. كما يلعب علم نفس الشراء واالستهالك أيضاً دوراً مهماً في اإلنتاج واالستهالك 

المستدامين لتقليل معدل انتاج المخلفات، األمر الذي يحتاج لحمالت توعية في المجتمع. وقد ذكرت الدكتورة 

أحد أبرز الدوافع لتصميم البرنامج هو التزايد المطرد الغير مسبوق في هدر الموارد مع سوء سمية بأن من 

إدارة المخلفات والتخلص منها في منطقتنا والذي يؤثر سلباً على االستدامة، مع غياب البرامج التي تساهم في 

ي المنطقة والذي سيركز على  اعداد القدرات في هذا الجانب حيث يكاد يكون هذا البرنامج األول من نوعه ف

 .الذي يجسد نموذج التنمية المستدامة بأكمله 12اإلدارة المستدامة للمخلفات نحو تحقيق الهدف 

 

وأضافت بأن "المعرفة تنعكس على الوعي، الذي ينعكس بدوره على السلوك فتتحول إلى ثقافة جيل وثقافة  

، والذي يفتقد 12اف التنمية المستدامة خاصة الهدف مجتمع، من هنا تأتي أهمية بناء القدرات لتحقيق أهد 

حقيقة لبرامج تدريب احترافية لتأهيل الكوادر التي تعمل على تحقيقه، وهو ضروري لكافة أفراد المجتمع ألن  

 ."12الجميع هم أصحاب عالقة لتحقيق الهدف 

 

وعن دور األوساط األكاديمية في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت الدكتورة ان القطاع  

األكاديمي يشكل العمود الفقري وأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولعل أهمية ذلك برزت في 

على أسس علمية على كافة األصعدة، فترة الجائحة إذ برز دور الجامعات والمراكز البحثية لعمل دراسات 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1244780


سواء لتصنيع لقاح أو تطوير لقاح وعمل الدراسات لتحديد األضرار المترتبة على الصحة واالقتصاد  

 .والمجتمع والبيئة وغيرها

 

الفتة إلى ان أمامنا فرصا ذهبية ضائعة، حيث تعتبر مؤسسات التعليم العالي فرصة ذهبية ال يتم استغاللها  

لوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكأداة أساسية للتطوير وصنع القرار األمثل القائم على  بالشكل المط

 .الدليل والمساهمة في التطوير

 

ونحن في جامعة الخليج العربي نطمح للتعاون البناء المشترك للتعاون في مجال بناء القدرات الخاصة بتحقيق  

، خاصة  2030SDGsفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة  وبحث الفرص المشتركة مما يساهم  12الهدف 

المتعلق باإلنتاج واالستهالك المستدامين، وفرص االستثمار واالبتكار في المخلفات باعتبارها   12الهدف 

موردا حيويا متجددا، كما شددت على اهمية اعتبار مؤسسات التعليم العالي شركاء استراتيجيين في صنع  

يوم نحن نمر بمرحلة حرجة مليئة بالتحديات، علينا جميعا المضي قدما للقضاء على  القرار. وأضافت:" ال

معوقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تحقيق التعاون وعقد الشراكات والعمل المشترك وزيادة  

افة  الوعي على كافة األصعدة، واستغالل الفرص الضائعة والموارد المهدرة لزيادة اإلنتاجية على ك

المستويات، والتي تصب في اتجاه تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وضرورة االستثمار في العنصر البشري  

والمهارات والمعرفة لبناء القدرات الداعمة ألهداف التنمية المستدامة، واالستثمار في البحث العلمي 

اإلجمالي للبحث العلمي واالبتكار   % من الناتج المحلي1واالبتكار، من خالل تخصيص ميزانيات ال تقل عن  

 .لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 

مؤكدة على ضرورة عقد شراكات بين كافة األطراف المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بين الجامعات 

بعة لألمم  كمراكز بحثية ابتكارية ومراكز لبناء للقدرات، وبين الهيئات الحكومية والمصانع والمنظمات التا

المتحدة في كل دولة، وأن تتخذ الحكومات مؤسسات التعليم العالي شركاء استراتيجيين في التنمية المستدامة  

وجزء ال يتجزأ منها، من خالل عمل لجان وطنية تنفيذية مشتركة خاصة بأهداف التنمية المستدامة معنية  

جهات المتعلقة من القطاعين الخاص والحكومي  بالعمل والمتابعة والتنسيق والتطوير، تتكون من عضوية ال

 .وكبريات المصانع ومؤسسات التعليم العالي للعمل معا يدا بيد 

 

يذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو اآللية اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة واستعراض تنفيذ خطة  

إقليمياً. والمنتدى العربي وثيق  في المنطقة العربية واست   2030التنمية المستدامة لعام   التقدم المحرز  عراض 

الصلة بالمستوى العالمي، فهو يمثل، بما يتوصل إليه من نتائج، صوت المنطقة في المنتدى السياسي الرفيع  

المستوى المعني بالتنمية المستدامة. ويصدر عن المنتدى العربي تقريٌر يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار  

 ، ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة. 2030مي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة عام  اإلقلي

  



 ( الوطن) 2021أكاديمية من جامعة الخليج العربي متحدثاً في المنتدى العربي للتنمية المستدامة   

 

شاركت أستاذ الهندسة البيئية المساعد بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج  

تحت   2021المستدامة العربي الدكتورة سمية يوسف حسن، كمتحدث رئيسي في المنتدى العربي للتنمية 

ما بعد كوفيد" الذي عقد بدعوة من برنامج األمم المتحدة والبيئة   2030عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام 

 .مكتب غرب آسيا ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 

 12ف التنمية المستدامة السيما الهدف وقد تطرقت الدكتورة سمية يوسف لدور بناء القدرات في تحقيق أهدا

المعني باإلنتاج واالستهالك المستدامين، حيث قامت بطرح فكرة وتصميم برنامج الدبلوما المهنية في إدارة 

 .المخلفات المزمع طرحها من قبل جامعة الخليج العربي

 

الوعي الكافي والمعرفة الالزمة وقد جاءت فكرة تصميم الدبلوما المهنية في إدارة المخلفات من واقع غياب 

بأهمية إدارة المخلفات بطرق مستدامة والتوعية بأهمية اإلنتاج واالستهالك المستدامين في منطقتنا، والذين  

يعتبران أساساً لإلدارة المستدامة للمخلفات. وضرورة التعامل مع المخلفات كمورد وليس كنفايات لتعظيم  

سمية إن اإلنتاج واالستهالك المستدامين يحدان من هدر الموارد وبالتالي   االستفادة منها. وقالت الدكتورة

انتاج المخلفات، وإدارتها بطريقة مستدامة واعتماد االقتصاد الدائري، مما يساهم في حماية البيئة واالقتصاد 

الوعي بالدوافع والمجتمع، والتي تتم عبر تقليل الممارسات الخاطئة بدءاً من المستهلك كالشراء الغير ذكي، 

االستهالكية للمنتجات. كما يلعب علم نفس الشراء واالستهالك أيضاً دوراً مهماً في اإلنتاج واالستهالك 

المستدامين لتقليل معدل انتاج المخلفات، األمر الذي يحتاج لحمالت توعية في المجتمع. وقد ذكرت الدكتورة 

هو التزايد المطرد الغير مسبوق في هدر الموارد مع سوء سمية بأن من أحد أبرز الدوافع لتصميم البرنامج  

إدارة المخلفات والتخلص منها في منطقتنا والذي يؤثر سلباً على االستدامة، مع غياب البرامج التي تساهم في 

اعداد القدرات في هذا الجانب حيث يكاد يكون هذا البرنامج األول من نوعه في المنطقة والذي سيركز على  

 .الذي يجسد نموذج التنمية المستدامة بأكمله 12المستدامة للمخلفات نحو تحقيق الهدف  اإلدارة

 

وأضافت بأن "المعرفة تنعكس على الوعي، الذي ينعكس بدوره على السلوك فتتحول إلى ثقافة جيل وثقافة  

، والذي يفتقد 12مجتمع، من هنا تأتي أهمية بناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف 

حقيقة لبرامج تدريب احترافية لتأهيل الكوادر التي تعمل على تحقيقه، وهو ضروري لكافة أفراد المجتمع ألن  

 ."12الجميع هم أصحاب عالقة لتحقيق الهدف 

 

وعن دور األوساط األكاديمية في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت الدكتورة ان القطاع  

اديمي يشكل العمود الفقري وأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولعل أهمية ذلك برزت في األك

فترة الجائحة إذ برز دور الجامعات والمراكز البحثية لعمل دراسات على أسس علمية على كافة األصعدة، 

https://alwatannews.net/article/934239/Bahrain/أكاديمية-من-جامعة-الخليج-العربي-متحدثا-في-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2021


على الصحة واالقتصاد  سواء لتصنيع لقاح أو تطوير لقاح وعمل الدراسات لتحديد األضرار المترتبة  

 .والمجتمع والبيئة وغيرها

 

الفتة إلى ان أمامنا فرصا ذهبية ضائعة، حيث تعتبر مؤسسات التعليم العالي فرصة ذهبية ال يتم استغاللها  

بالشكل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكأداة أساسية للتطوير وصنع القرار األمثل القائم على  

 .همة في التطويرالدليل والمسا

 

ونحن في جامعة الخليج العربي نطمح للتعاون البناء المشترك للتعاون في مجال بناء القدرات الخاصة بتحقيق  

، خاصة  2030SDGsوبحث الفرص المشتركة مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة   12الهدف 

االستثمار واالبتكار في المخلفات باعتبارها   المتعلق باإلنتاج واالستهالك المستدامين، وفرص  12الهدف 

موردا حيويا متجددا، كما شددت على اهمية اعتبار مؤسسات التعليم العالي شركاء استراتيجيين في صنع  

القرار. وأضافت:" اليوم نحن نمر بمرحلة حرجة مليئة بالتحديات، علينا جميعا المضي قدما للقضاء على  

المستدامة عن طريق تحقيق التعاون وعقد الشراكات والعمل المشترك وزيادة   معوقات تحقيق أهداف التنمية

الوعي على كافة األصعدة، واستغالل الفرص الضائعة والموارد المهدرة لزيادة اإلنتاجية على كافة  

المستويات، والتي تصب في اتجاه تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وضرورة االستثمار في العنصر البشري  

لمهارات والمعرفة لبناء القدرات الداعمة ألهداف التنمية المستدامة، واالستثمار في البحث العلمي وا

% من الناتج المحلي اإلجمالي للبحث العلمي واالبتكار  1واالبتكار، من خالل تخصيص ميزانيات ال تقل عن  

 .لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 

كافة األطراف المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بين الجامعات مؤكدة على ضرورة عقد شراكات بين 

كمراكز بحثية ابتكارية ومراكز لبناء للقدرات، وبين الهيئات الحكومية والمصانع والمنظمات التابعة لألمم  

مستدامة  المتحدة في كل دولة، وأن تتخذ الحكومات مؤسسات التعليم العالي شركاء استراتيجيين في التنمية ال

وجزء ال يتجزأ منها، من خالل عمل لجان وطنية تنفيذية مشتركة خاصة بأهداف التنمية المستدامة معنية  

بالعمل والمتابعة والتنسيق والتطوير، تتكون من عضوية الجهات المتعلقة من القطاعين الخاص والحكومي  

 .وكبريات المصانع ومؤسسات التعليم العالي للعمل معا يدا بيد 

 

ذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو اآللية اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة واستعراض تنفيذ خطة  ي

إقليمياً. والمنتدى العربي وثيق    2030التنمية المستدامة لعام   التقدم المحرز  المنطقة العربية واستعراض  في 

نتائج، صوت المنطقة في المنتدى السياسي الرفيع    الصلة بالمستوى العالمي، فهو يمثل، بما يتوصل إليه من

المستوى المعني بالتنمية المستدامة. ويصدر عن المنتدى العربي تقريٌر يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار  

 ، ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة. 2030اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة عام  

  



  ( 19-تدى العربي للتنمية يوصي بتوسيع نطاق الحماية االجتماعية في مرحلة التعافي بعد )كوفيد المن 

(Arabic.people.cn ) 

 

"إسراع العمل نحو خطة عام  أوصى "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" في بيان اليوم )الخميس( حول 

 .(19- (" بضرورة توسيع نطاق الحماية االجتماعية في مرحلة التعافي بعد )كوفيد 19-ما بعد )كوفيد  2030

 

أيام من النقاش في االجتماع الذي عقدته   3جاء ذلك في بيان للمنتدى بعد اختتام أعماله مساء أمس بعد 

 .العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في المنطقة

 

وقد استضاف المنتدى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( عبر اإلنترنت  

 بلدا من المنطقة ومن خارجها 50بمشاركة ما يزيد عن ألفي خبيرة وخبير من أكثر من 

 

ت المنتدى لهذا العام، وسترفع التوصيات باسم المنطقة العربية، وأشار بيان المنتدى إلى أن "السعودية ترأس

إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد في نيويورك في شهر يوليو 

 ."المقبل

 

ودعت توصيات المنتدى إلى "تفعيل دور المؤسسات لضمان التوزيع األمثل للخدمات والموارد واحترام 

 .(19- قوق اإلنسان وكرامته من أجل تعاف شامل من )كوفيد ح

 

( بين الفئات األكثر تضررا في المنطقة العربية هي تلك التي كانت  19-ولفت المنتدى إلى أن "تفشي )كوفيد 

 .مهملة أصال

 

وحثت التوصيات الحكومات على التوجه نحو التفكير في االستراتيجيات االستباقية عوضا عن التفاعلية  

 .لتغلب على األزمات المستقبليةل

 

وتطرق المنتدى إلى "التحديات التي تعاني منها المنطقة في تحقيق األهداف العالمية المتعلقة بالفقر والجوع  

والصحة والمساواة والنمو االقتصادي والالمساواة وتغير المناخ والسالم والعدل ، إلى جانب الشراكات في 

بيانات الموثوقة والتكنولوجيا"، داعيا إلى "تعزيز التعاون فيما بين الدول في تمويل التنمية وتفعيل جمع ال 

 ."رسم السياسات وتنفيذ البرامج

 

وذكر البيان أن " المنتدى ناقش موضوع تمويل التنمية، حيث ركز المشاركون على تعزيز االلتزام بخارطة  

ية غير المشروعة والتهرب من الضرائب والفساد طريق إقليمية وآليات استجابة منسقة للحد من التدفقات المال

http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0402/c31662-9835320.html


المالي لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة وزيادة اإليرادات المالية وإعادة توجيه النفقات في مرحلة  

 ."التعافي

 

وأوضح البيان أن اإلسكوا والمكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( نظما على هامش المنتدى  

 .إقليميا حول مؤتمر قمة النظم الغذائيةحوارا 

 

وأضاف أن المشاركين في الحوار ناقشوا المسارات واإلجراءات الخاصة للتحول نحو نظم غذائية عادلة 

 .ومستدامة، وكيفية دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 

جائزة تقديرية للجهود المبذولة   وأشار البيان إلى أن اإلسكوا أطلقت بالشراكة مع منظومة جوائز القمة العالمية

 .لتطوير المحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 

وأوضح البيان أن الجائزة ستكون مفتوحة أمام المؤسسات ورواد األعمال الشباب من جميع الدول العربية  

 .كل كبير على المجتمعلتقديم تطبيقات محتوى رقمي عربي أو منتجات يمكن أن تؤثر بش 

 

يذكر أن انعقاد" المنتدى العربي للتنمية المستدامة" يأتي في وقت تحاول فيه الحكومات والمجتمعات في جميع 

 .( والتعافي منها19-أنحاء العالم احتواء أزمة )كوفيد 

 

مسار تحقيق أهداف التنمية  قد أنذر بأن المنطقة بعيدة عن    2020وكان التقرير العربي للتنمية المستدامة في عام  

 المستدامة.

  



 ( الزمان العراق: بحث إعادة الدوام بعد تقويم إمتحانات نصف السنة ) 

 

بعد إجراء تقويم المتحانات  تعتزم وزارة التربية، إصدار تعليمات جديدة عن الدوام خالل الفصل الثاني  

نصف السنة.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح تابعته )الزمان( امس إنه )سيتم  

خالل األيام المقبلة إصدار الضوابط الخاصة بالدوام لما بعد امتحانات نصف السنة بعد إجراء تقويم 

 .لالمتحانات(

 

توجه بها اإلدارات المدرسية بأن يكون الدوام اما تفاعلياً ليوم أو يومين  واضاف ان )هناك تعليمات ستعلن ل

في االسبوع او الكترونيا بالنسبة لنهاية الكورس األول أو ما بعد نصف السنة(، مؤكداً أن )القرار بهذا الشأن 

دامة الذي لم يحسم حتى االن(. وشارك الوزير علي حميد مخلف في اعمال المنتدى العربي للتنمية المست

نظمته منظمة االسكوا. واكد الدليمي خالل االجتماع الذي عقد بتقنية االتصال المرئي، تابعته )الزمان( امس 

)نحن في هذه الظروف أحوج ما نكون لمثل هذه المنتديات، لنتبادل التجارب والخبرات ونتعرف على  

ستجابات الوطنية تجاهها(، واضاف ان  التحديات التي تواجهها الكثير من األقطار العربية، وما هي اال

)الوزارة تعمل على تحقيق نظام تعليمي عاٍل يتميز بالجودة والشمول لتحقيق تطلعات وطموح أبناءه بهدف 

مواكبة حركة التطور العلمي(، مشيرا الى انه )برغم الظروف التي عصفت بالعالم ومنها العراق جراء 

عام الدراسي عبر اتخاذ مجموعة خطوات بالتنسيق مع الجهات الصحية  جائحة كورونا، استطعنا االستمرار بال

تمثلت باتباع نظام التعليم عن بُعد، للحفاظ على سالمة الطلبة فضالً عن برامج حققها التلفزيون التربوي عبر 

مشروع مدرستي في إيصال المواد الدراسية وتوفير ما يزيد عن خمسة آالف درس للمراحل الدراسة  

ة(، وتابع ان )التربية تعمل جاهدة على توفير بيئة مالئمة من بنى تحتية ومستلزمات اساسية من اجل  المنتهي 

مساعدتهم على تخطي العقبات والمشاكل التي تواجههم في مختلف المجاالت التعليمية(، ومضى الدليمي الى  

ها على طبقات المجتمع والسيما القول ان )الوزارة عمدت على اتخاذ تدابير طارئة لمعالجة االزمة وتأثيرات

الطبقة الفقيرة، بسبب عدم إمكانية توافر وسائل التكنولوجيا، وبالتالي تنعكس إيجابيا لخلق عالم اكثر مساواة  

وقدرة على التكيف مع االزمات في المستقبل(. وشارك في اال جتماع، رئيس وحدة التنسيق التنموي في  

لمى الناظور والمدير التنفيذي لمؤسسة إنسان اللبنانية الال أرابيان ومدير  وزارة التربية والتعليم األردنية، 

منتدى البدائل العربي للدراسات في القاهرة محمد العجاتي والمديرة العامة للمنظمة العربية لألشخاص ذوي 

 .اإلعاقة في بيروت جهدة أبو خليل

 

 إحراز تقدم 

 

في نتائج تصنيف جودة التعلم العالمي خالل العام  جامعة وكلية حكومية واهلية تقدما  22واحرزت 

الجاري.وقال بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلقته )الزمان( امس انه )بحسب النتائج الرسمية  

جامعة وكلية عراقية سجلت تقدمها وحضورها في هذا التصنيف الذي سجل زيادة أربع    22المعلنة، فان 

(، واضاف ان )جامعة بغداد جاءت بالمركز األول محليا  2020نتائج عـــــــــــــام جامعات بالقياس الى 

عالميا، وهي   757عالميا، في ما احتلت المركز الثاني محليا كلية المستقبل الجامعة وبالمركز  755وبالمركز  

حليا وبالمركز  أول كلية أهلية تظهر في هذا التصنيف، في حين جاءت جامعة الموصل في المركز الثالث م

https://www.azzaman.com/التربية-تدرس-إعادة-الدوام-بعد-تقويم-إم/


عالميا(، مشيرا الى ان )نتائج التصنيف اشرت دخول عدد من الجامعات الحكومية ألول مرة في هذا  770

التصنيف وهي جامعات التقنية الشمالية و كركوك والمثنى(، وتابع ان )الجامعات والكليات األهلية في 

تسهم في تسريع العجلة األكاديمية  العراق، تمكنت من تحقيق برامجها التي تصب في خدمة المجتمع و 

والثقافية في البالد(، مؤكدا ان )هذه المؤسسات التعليمية نجحت في دخول ميدان الجودة والتنافس ضمن  

التصنيفات العالمية التي كان آخرها التصنيف(، ولفت البيان الى انه )حرصا على مواكبة نظيراتها من  

يات المرحلة وإدارة تفاصيلها وتكييف متغيراتها، تواصل  الجامعات الحكومية في أداء وتحمل مسؤول 

الجامعات والكليات األهلية أداء متطلبات العملية التعليمية على مستوى تقديم المعرفة وأداء االختبارات  

الالزمة إلكترونيا وحضوريا على وفق برامج وآليات التعليم المدمج وفي ضوء توصيات اللجنة العليا للصحة  

الوطنية(، مبينا ان )هذا التقدم جاء إدراكا منها ألهمية االرتقاء والتطوير على صعيد العالقات والسالمة 

الدولية وتوظيف القدرات في قطاعات سوق العمل من أجل االستثمار العلمي واالقتصادي للبالد على حد 

ى التحتية والموارد البشرية  سواء ,فإن الجامعات والكليات األهلية تسعى جاهدة للتميز والتنافس من حيث البن

والمستلزمات المادية، وتسعى الستقطاب السمعة الدولية عن طريق بوابة البحث العلمي والتأثير المجتمعي  

  50واالبداع واالبتكار(. ويعتمد تصنيف الجودة العالمي على ثالثة معايير رئيسة، هي البحث العلمي بواقع 

بالمئة(. بدروها، اعلنت لجنة التعليم النيابية   20والتأثير المجتمعـــــــي بالمئة   30بالمئة واالبتكارات بواقع  

عن مساع لتحويل امتحانات طلبة الجامعات الى الكترونية. واطلعت )الزمان( على وقيقة تحمل توقيع رئيس  

ة اللجنة مقدام الجميلي، جاء فيها ان )هناك تخبطا في بعض التوصيات بشأن موضوع االمتحانات لطلب 

الجامعات(، واضاف )نقترح اما اجراء االمتحانات الكترونيا او اجراء كورس حضوري مكثف(. كما عقد 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماعا مع مجلس جامعة تكنولوجيا المعلومات  

ء آليات التعليم المدمج للعام  واالتصاالت وناقشوا اإلجراءات الخاصة بأداء االختبارات والتدريس في ضو

 .2020/ 2021الدراســـي 

 

 معالجة المتغيرات 

 

وأكد عبد الصاحب أن )اآلليات المدمجة تعالج المتغيرات المصاحبة للعام الدراسي الحالي وتعطي رسالة علمية  

رؤية مرنة تضمن  مفادها الجامعات قادرة على التكيف مع المستجدات والمضي بالعملية التعليمية انطالقا من  

كفاءة االستمرار بصورة فاعلة وتلبي حاجات المجتمع في المجاالت العلمية كافة(. وحث عبد الصاحب على  

)رعاية وتنمية القدرات العلمية والمهارات لدى الطلبة كونهم يمثلون المستقبل الواعد والتعامل معهم من منطلق  

في التقني  التقدم  ومواكبة  األخالقية  وترسيخ    المسؤولية  مستلزماتها  وتحديث  الجامعية  البيئة  لتحسين  العالم 

حضورها في مجتمعات المعرفة(. وأوضح أن) الجامعات تلعب دورا مهما في تنفيذ خطة التنمية الشاملة ألنها  

تقوم على مؤشرات التخطيط الصحيح( الفتا إلى ) أن المؤسسات التخصصية والسيما المستحدثة منها وفرت  

ية مهمة فضال عن برامج التدريب والتطوير( مؤكدا أن )الوزارة تعمل على وفق خطة منظمة  فرصا تعليم

لتغطية مستلزمات تلك الجامعات للحفاظ على منظومة رصينة للتعليم وقادرة على استيعاب جميع المتغيرات  

 والمستجدات العلمية والتقنية(.

  



 ( نافذة على العالمفي الرياض ) 2021المستدامة برئاسة السعودية.. اختتام المنتدى العربي للتنمية  

 

، والذي ترأسته المملكة ممثلة بنائب وزير  2021اختتمت أمس فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 .االقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل اإلبراهيم

 

واستمرت فعاليات المنتدى ثالثة أيام، تناول خاللها ممثلو الدول العربية في جلسات متعددة تقييم الواقع الحالي 

للتنمية المستدامة في الوطن العربي، وخيارات السياسات االقتصادية واالجتماعية الضرورية للتعافي من  

 .(19- جائحة )كوفيد 

 

ذا العام على نقل الرسائل إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى  وستعمل المملكة بحكم رئاستها للمنتدى ه

المعني بالتنمية المستدامة، والذي سينعقد في يوليو من هذا العام في مدينة نيويورك، ويمثل المنتدى فرصة  

الستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واالستفادة من تجارب الدول في التعامل مع 

 .ار الجائحةآث

 

من جهتهم أكد المشاركون ضرورة تطوير األنظمة الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وتطوير 

سياسات تدعم إيجاد فرص العمل، وأهمية االستفادة من التجارب الناجحة فيما يتعلق بحوكمة وإدارة الهجرة. 

كال التمييز والعنف ضد النساء، وتوسيع  كما ناقش المنتدى أهمية سن وتفعيل التشريعات إلنهاء جميع أش

 .نطاق تمثيل ومشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة العامة

 

وأشار المنتدى إلى دور القطاع الخاص في تحريك عجلة االقتصاد في المنطقة، ودور المنشآت الصغيرة 

 .والمتوسطة في االستجابة للجائحة والتكيّف مع تحدياتها

 

ن تنظيم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة، يذكر أّن المنتدى م 

ويتم تنظيمه بشكٍل سنوي، ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسة لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية  

 .في المنطقة العربية 2030المستدامة لعام 

 

إليه من نتائج صوت المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني  ويحمل هذا الملتقى بما يصل 

 .بالتنمية المستدامة، والذي يُعقد سنوياً في مدينة نيويورك

 

ويصدر عنه تقرير يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة  

المحرز في2030عام   التقدم  المستدامة.وزارة االقتصاد والتخطيط    ، كما يرصد  التنمية  أولويات  أهم  تحقيق 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة

  

https://www.nafeza2world.com/Akhbar-Al-Alm/602612


 ( واصل)  2021اختتام فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 

، والذي ترأسه المملكة ممثلة بمعالي نائب 2021المستدامة  اختتمت أمس فعاليات المنتدى العربي للتنمية 

 .وزير االقتصاد والتخطيط األستاذ فيصل بن فاضل اإلبراهيم

 

واستمرت فعاليات المنتدى ثالثة أيام، تناول خاللها ممثلو الدول العربية في جلسات متعددة تقييم الواقع الحالي 

ت السياسات االقتصادية واالجتماعية الضرورية للتعافي من  للتنمية المستدامة في الوطن العربي، وخيارا

 .(19- جائحة )كوفيد 

 

وستعمل المملكة بحكم رئاستها للمنتدى هذا العام على نقل الرسائل إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى  

منتدى فرصة  المعني بالتنمية المستدامة، والذي سينعقد في يوليو من هذا العام في مدينة نيويورك، ويمثل ال

الستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واالستفادة من تجارب الدول في التعامل مع 

 .آثار الجائحة

 

من جهتهم أكد المشاركون ضرورة تطوير األنظمة الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وتطوير 

 .من التجارب الناجحة فيما يتعلق بحوكمة وإدارة الهجرة سياسات تدعم إيجاد فرص العمل، وأهمية االستفادة

 

كما ناقش المنتدى أهمية سن وتفعيل التشريعات إلنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وتوسيع  

 .نطاق تمثيل ومشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة العامة

 

قتصاد في المنطقة، ودور المنشآت الصغيرة وأشار المنتدى إلى دور القطاع الخاص في تحريك عجلة اال

 .والمتوسطة في االستجابة للجائحة والتكيّف مع تحدياتها

 

يذكر أّن المنتدى من تنظيم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة، 

الرئيسة لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية   ويتم تنظيمه بشكٍل سنوي، ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية

 .في المنطقة العربية 2030المستدامة لعام 

 

ويحمل هذا الملتقى بما يصل إليه من نتائج صوت المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني  

 .بالتنمية المستدامة، والذي يُعقد سنوياً في مدينة نيويورك

 

من أهم الرسائل المنبثقة من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة  ويصدر عنه تقرير يتض

 ، كما يرصد التقدم المحرز في تحقيق أهم أولويات التنمية المستدامة.2030عام  

  

https://wasel-news.com/?p=464589


 ( الخليج نيوز)  2021اختتام فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 

، والذي ترأسه المملكة ممثلة بمعالي نائب 2021اختتمت أمس فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 .فاضل اإلبراهيموزير االقتصاد والتخطيط األستاذ فيصل بن 

 

واستمرت فعاليات المنتدى ثالثة أيام، تناول خاللها ممثلو الدول العربية في جلسات متعددة تقييم الواقع الحالي 

للتنمية المستدامة في الوطن العربي، وخيارات السياسات االقتصادية واالجتماعية الضرورية للتعافي من  

 .(19- جائحة )كوفيد 

 

رئاستها للمنتدى هذا العام على نقل الرسائل إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى  وستعمل المملكة بحكم 

المعني بالتنمية المستدامة، والذي سينعقد في يوليو من هذا العام في مدينة نيويورك، ويمثل المنتدى فرصة  

في التعامل مع  الستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واالستفادة من تجارب الدول

 .آثار الجائحة

 

من جهتهم أكد المشاركون ضرورة تطوير األنظمة الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وتطوير 

سياسات تدعم إيجاد فرص العمل، وأهمية االستفادة من التجارب الناجحة فيما يتعلق بحوكمة وإدارة الهجرة. 

ات إلنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وتوسيع  كما ناقش المنتدى أهمية سن وتفعيل التشريع 

 .نطاق تمثيل ومشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة العامة

 

وأشار المنتدى إلى دور القطاع الخاص في تحريك عجلة االقتصاد في المنطقة، ودور المنشآت الصغيرة 

 .والمتوسطة في االستجابة للجائحة والتكيّف مع تحدياتها

 

ذكر أّن المنتدى من تنظيم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة، ي

ويتم تنظيمه بشكٍل سنوي، ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسة لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية  

 .في المنطقة العربية 2030المستدامة لعام 

 

الملتقى بما يصل إليه من نتائج صوت المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني   ويحمل هذا

 .بالتنمية المستدامة، والذي يُعقد سنوياً في مدينة نيويورك

 

ويصدر عنه تقرير يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة  

  التقدم المحرز في تحقيق أهم أولويات التنمية المستدامة. ، كما يرصد 2030عام  

https://alkhaleejnews.net/Ksa/4969/اختتام-فعاليات-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2021


  المنتدى العربي للتنمية: لشمول الحماية االجتماعية الجميع في مرحلة التعافي من الجائحة وما بعدها  

 ( الوكالة الوطنية لإلعالم)

 

ما بعد   2030أوصى "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" في اختتام أعماله حول "إسراع العمل نحو خطة عام  

حقوق اإلنسان وكرامته   كوفيد"، بـ"تفعيل دور المؤسسات لضمان التوزيع األمثل للخدمات والموارد واحترام 

من أجل تعاف شامل من الجائحة"، الفتا الى أن "الجائحة بينت بأن الفئات األكثر تضررا في المنطقة العربية  

الجميع   الحماية االجتماعية لضمان شمول  توسيع نطاق  يبرز ضرورة  التي كانت مهملة أصال، ما  تلك  هي 

 ."افي وما بعدهاوتحقيق الوعد "بعدم إهمال أحد" في مرحلة التع

 

وأشار بيان للمنتدى الى أن "المملكة العربية السعودية ،التي ترأست المنتدى لهذا العام، سترفع التوصيات باسم  

المنطقة العربية، إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد في نيويورك في  

 ."شهر تموز/يوليو المقبل

 

الت أن وتال  إلى  الذي أشار  بن فاضل اإلبراهيم،  المملكة فيصل  نائب وزير االقتصاد والتخطيط في  وصيات 

نحو  التوجه  على  الحكومات  وحثت  واالبتكار،  والتطوير  واالستثمار  التحرك  على  الجميع  "الجائحة حفزت 

 ."قبليةالتفكير في االستراتيجيات االستباقية عوضا عن التفاعلية للتغلب على األزمات المست

 

وشارك في المنتدى، الذي عقدته منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في المنطقة العربية بالشراكة مع جامعة الدول  

العربية واستضافته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( عبر اإلنترنت، ما يزيد 

 .من المنطقة ومن خارجها عن ألفي خبيرة وخبير من أكثر من خمسين بلدا

 

وتطرق المنتدى إلى "التحديات المتداخلة التي تعاني منها المنطقة في تحقيق األهداف العالمية المتعلقة بالفقر  

والجوع والصحة والمساواة بين الجنسين والنمو االقتصادي والالمساواة واالستهالك واإلنتاج المسؤولين وتغير  

ؤسسات القوية، إلى جانب الشراكات في تمويل التنمية وتفعيل جمع البيانات الموثوقة  المناخ والسالم والعدل والم

التعاون في ما بين الدول وكافة أصحاب الشأن في رسم السياسات وتنفيذ   والتكنولوجيا"، داعيا إلى "تعزيز 

 ."البرامج

 

مينة التنفيذية لالسكوا روال دشتي.  وحضرت االجتماع الختامي نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد واأل

ودعت محمد في كلمتها إلى "االبتعاد عن وضع وصفات معدة مسبقا للمنطقة، وأن نلجأ في رحلتنا نحو تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة إلى تحديد المشاكل التي يعيشها كل بلد على وجه الخصوص القتراح الحلول المناسبة  

 ."له

 

"كان لموضوع تمويل التنمية حيز مهم في المنتدى، حيث ركز المشاركون على تعزيز    ولفت البيان الى أنه

االلتزام بخارطة طريق إقليمية وآليات استجابة منسقة للحد من التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب من  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/537709/


الم اإليرادات  وزيادة  المستدامة  التنمية  أهداف  تمويل  فجوة  لسد  المالي  والفساد  توجيه الضرائب  وإعادة  الية 

 ."النفقات في مرحلة التعافي 

 

وأشار البيان الى أنه "على هامش المؤتمر، نظمت اإلسكوا والمكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 

حوارا إقليميا حول مؤتمر قمة النظم الغذائية، ناقش خالله المشاركون المسارات واإلجراءات الخاصة للتحول 

غذائية عادلة ومستدامة، وكيفية دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وبالشراكة مع منظومة جوائز  نحو نظم  

القمة العالمية، أطلقت اإلسكوا جائزة تقديرية للجهود المبذولة لتطوير المحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية  

د األعمال الشباب من جميع الدول العربية المستدامة في المنطقة العربية، ستكون مفتوحة أمام المؤسسات وروا

 ."لتقديم تطبيقات محتوى رقمي عربي أو منتجات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المجتمع 

 

مليون طموح وطموح.   436مليون عربي، لدينا    436وقالت دشتي في كلمتها الختامية: "دعوني أذكركم بأننا 

الصلبة، ومستخدمين العلم واالبتكار، لتحقيق أحالمنا وجعل منطقتنا  لنعمل معا، متسلحين بقيمنا العربية وإرادتنا  

 ."آمنة وعادلة ومزدهرة 

 

وأوضح البيان أن "منتدى هذا العام هو األول الذي يلتئم خالل عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في  

والتعافي منها. وفي عام   19- كوفيد وقت تحاول فيه الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم احتواء أزمة 

التنمية  2020 أهداف  تحقيق  مسار  عن  بعيدة  المنطقة  بأن  أنذر  قد  المستدامة  للتنمية  العربي  التقرير  كان   ،

 المستدامة، وذلك منذ ما قبل الجائحة". 

  



 ( أخبار اليوم) المنتدى العربي للتنمية المستدامة يشدد على ضرورة تغيير نهج ما قبل كورونا للتعافي 

 

أّن الفئات التي تضّررت األكثر في المنطقة العربية هي تلك التي كانت ُمهملة أصالً، ما   19-بيّنت جائحة كوفيد 

الحماية االجتماعية لضمان شمول الجميع وتحقيق الوعد "بعدم إهمال أحد" في يبرز ضرورة توسيع نطاق  

مساء   أعماله  اختتم  الذي  المستدامة،  للتنمية  العربي  المنتدى  توصيات  أولى  هذه  بعدها.  وما  التعافي  مرحلة 

 د". ما بعد كوفي 2030األربعاء بعد ثالثة أيام من النقاش المتواصل حول "إسراع العمل نحو خطة عام 

 

األمثل  التوزيع  لضمان  المؤسسات  دور  تفعيل  منها   التوصيات،  من  مجموعة  إلى  المشاركون  توّصل  وقد 

للخدمات والموارد  واحترام حقوق اإلنسان وكرامته من أجل تعاٍف شامل من الجائحة. وسترفع المملكة العربية  

المنطقة العربية إلى المنتدى السياسي الرفيع  هذه التوصيات باسم    –التي ترأست المنتدى لهذا العام    – السعودية  

 .المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يُعقَد في نيويورك في شهر تموز/يوليو المقبل

 

أّن  إلى  الذي أشار  بن فاضل اإلبراهيم،  المملكة فيصل  والتخطيط في  نائب وزير االقتصاد  التوصيات  وتال 

التحّرك   على  الجميع  حفّزت  نحو "الجائحة  التوّجه  على  الحكومات  وحثّت  واالبتكار،  والتطوير  واالستثمار 

 ."التفكير في االستراتيجيات االستباقية عوًضا عن التفاعلية للتغلب على األزمات المستقبلية

 

وشارك في المنتدى، الذي عقدته منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في المنطقة العربية بالشراكة مع جامعة الدول  

ربية واستضافته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( عبر اإلنترنت، ما يزيد الع

 .عن ألفي خبيرة وخبير من أكثر من خمسين بلدًا من المنطقة ومن خارجها

 

لمتعلقة بالفقر  وتطّرق المنتدى إلى التحديات المتداخلة التي تعاني منها المنطقة في تحقيق األهداف العالمية ا

والجوع والصحة والمساواة بين الجنسين والنمو االقتصادي والالمساواة واالستهالك واإلنتاج المسؤولين وتغيّر  

المناخ والسالم والعدل والمؤسسات القوية، إلى جانب الشراكات في تمويل التنمية وتفعيل جمع البيانات الموثوقة  

 .ن في ما بين الدول وكافة أصحاب الشأن في رسم السياسات وتنفيذ البرامجوالتكنولوجيا. ودعا إلى تعزيز التعاو 

 

وحضرت االجتماع الختامي نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محّمد واألمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي.  

ي رحلتنا نحو تحقيق  وفي كلمتها، دعت محمد إلى االبتعاد عن وضع وْصفات ُمعدة مسبقًا للمنطقة، و"أن نلجأ ف

أهداف التنمية المستدامة إلى تحديد المشاكل التي يعيشها كل بلد على وجه الخصوص القتراح الحلول المناسبة  

 ."له

 

االلتزام بخارطة   تعزيز  المشاركون على  المنتدى حيث رّكز  التنمية حيّز مهّم في  وقد كان لموضوع تمويل 

طريق إقليمية وآليات استجابة منسقة للحد من التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب من الضرائب والفساد 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3314894/1/المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-يشدد-عل
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3314894/1/المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-يشدد-عل
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3314894/1/المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-يشدد-عل


المستدامة وزيادة اإليرادات  التنمية  أهداف  تمويل  فجوة  النفقات في مرحلة   المالي لسد  توجيه  المالية وإعادة 

 .التعافي

 

وعلى هامش المؤتمر، نّظمت اإلسكوا والمكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( حواًرا إقليميًا حول  

نُظم غذائيّة   نحو  للتحّول  الخاصة  المسارات واإلجراءات  المشاركون  ناقش خالله  الغذائيّة  النُظم  قّمة  مؤتمر 

العالمية، عادل القمة  جوائز  منظومة  مع  وبالشراكة  المستدامة.  التنمية  أهداف  تنفيذ  دعم  وكيفيّة  ومستدامة،  ة 

أطلقت اإلسكوا جائزة تقديرية للجهود المبذولة لتطوير المحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة في  

الشباب من جميع الدول العربيّة لتقديم تطبيقات    المنطقة العربية، ستكون مفتوحة أمام المؤسسات ورّواد األعمال

 .محتوى رقمي عربي أو منتجات يُمكن أن تؤثّر بشكل كبير على المجتمع

 

مليون طموحٍ وطموح.    436مليون عربي، لدينا    436في كلمتها الختامية، قالت دشتي: "دعوني أذّكركم بأننا  

بة، ومستخدمين العلم واالبتكار، لتحقيق أحالمنا وجعل منطقتنا  لنعمل معًا، متسلحين بقيمنا العربية وإرادتنا الصل 

 ."آمنة وعادلة ومزدهرة 

 

ومنتدى هذا العام هو األول الذي يلتئم خالل عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في وقت تحاول 

، كان  2020في منها. وفي عام  والتعا  19- فيه الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم احتواء أزمة كوفيد 

التقرير العربي للتنمية المستدامة قد أنذر أّن المنطقة بعيدة عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك منذ  

 ما قبل الجائحة. 

  



 (الشروق) وزيرة البيئة: مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدي للتغيرات المناخية 

 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة االفتراضية حول العمل المناخي في المنتدى العربي  

ما بعد كوفيد" الذي تنظمه   2030للتنمية المستدامة الذى يعقد تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  

 . اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة

 

وأكدت فؤاد، أن فكرة عمل تآزر بين السياسات التنموية بين قطاعات الدولة لخدمة قضية التغيرات المناخية  

طويلة تعمل على قطاعات محددة كقطاع الطاقة لكونه  فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة فمصر ظلت فترة 

أحد القطاعات التنموية المؤثرة فى تغير المناخ، وكان البد من ترتيب األولويات و التفكير بشكل استراتيجي  

والعمل بمسارات متوازية على كل قطاعات الدولة وذلك نتيجة لتسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد 

 .تمرار إهدار الموارد مع الطبيعة واس

 

وأضافت أن مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدى للتغيرات المناخية، حيث وافق مجلس الوزراء على 

إصدار معايير االستدامة البيئية التي ستساهم في نشر ثقافة االستدامة وستعمل على التوسع في دمج األبعاد 

ة تخطيط ُمتكاملة تخدم التوجه نحو التحول باالقتصاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظوم

  2030المصري إلى االقتصاد األخضر الذي يعتبر األساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر  

 .أعوام مشروعات خضراء ٣% من المشروعات بعد مرور ٥٠ومن المتوقع أن تصبح  

 

سار التنمية المستدامة بإصدارها للسندات الخضراء كأول وتابعت أن وزارة المالية اتخذت خطوة هامة في م

مليون دوالر والتي ستستخدم في تمويل النفقات المرتبطة   ٧٥٠طرح بالشرق األوسط وشمال أفريقيا، بقيمة  

بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجاالت النقل النظيف والطاقة  

ن التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، واإلدارة المستدامة المتجددة والحد م

 .للمياه والصرف الصحي

 

من   حزمة  وضع  مع  المناخية  التغيرات  لمواجهة  فاعلة  جادة  لخطوات  الدول  اتخاذ  ضرورة  على  وشددت 

 ه اإلنسان. السياسات نظرا لضيق الوقت ومروره بهدف الحفاظ على كوكب األرض وحيا

  

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31032021&id=ddae97a0-8eb7-43de-be57-fcb71a2a835b


 (خبر مصر) كيف نجحت الدولة للتصدي علي التغيرات المناخية؟ 

 

 
  

https://www.khabarmasr.com/news/get_news/1279916/كيف-نجحت--الدولة-للتصدي-علي-التغيرات-المناخية؟?is_article=0


خبر  )  حصاد وزارة البيئة في أسبوع| إطالق منصة "دّورلبكرة" وإعالن اليوم المصري إلعادة التدوير 

 (مصر

 

في المبادرة   شهد حصاد األسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من األنشطة، حيث شاركت مصر دول العالم

 .العالمية إلطفاء األنوار "ساعة األرض " يوم السبت الماضي

 

وأكدت وزيرة البيئة أن المبادرة جاءت هذا العام تحت شعار " عبر بصوتك عن الطبيعة " وهى حدٌث عالمي  

 لتنضم الى   2009َسنوي ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة، وقد بدأت مصر مشاركتها في ساعة األرض عام  

معلم من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها فى ساعة األرض،   929مدينة و   4000دولة و  88مصاف  

الدول  أوائل  والتكيف معها، وتعد مصر من  المناخ  تغير  آثار  وذلك تضامنًا مع كوكب األرض لحمايته من 

 مليار شخص  3،5إلى أكثر من    العربية التى شاركت فى المبادرة، حيث وقد وصل عدد المشاركين حول العالم

 

إعالن اليوم المصرى إلعادة التدوير ألول مرةوفي يوم األحد الماضي، أعلنت وزيرة البيئة ان هذا اليوم هو  

انطالقة جديدة لشراكة حقيقية من اجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لذا كان البد ان يرسخ فى  

النه اليوم المصري العادة التدوير ليكون يوميا نحتفل به سنويا ونجدد تضافرنا  اذهاننا جميعا وهو دفعنا إلع

 .إلرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا ولالجيال القادمة

 

أنحاء سلسلة قيمة   وأضافت ياسمين فؤاد أن الميثاق المصري للمخلفات البالستيكية يجمع الشركات من جميع

البالستيك مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البالستيكيةمن خالل العمل  

معًا، النشاء اقتصاد دائري للمواد البالستيكية، واالستفادة من قيمتها من خالل إبقائها في االقتصاد وخارج البيئة  

 .لبيئة واالقتصاد الطبيعية بما يعود بالنفع على ا

 

وزيرة البيئة ومحافظ القاهرة يناقشان الموقف التنفيذي للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالقاهرةعقدت  

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يوم اإلثنين الماضي، عبر  

ة الموقف التنفيذي للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة،  خاصية الفيديو كونفرانس لمناقش

لعرض آخر مستجدات العمل في البنية التحتية للمناطق األربع لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، وما 

 .تم االنتهاء الفعلي منه واألعمال المتبقية

 

وسط األخضر"وفي نفس يوم اإلثنين الماضي، أعلنت وزارة البيئة  البيئة تعلن تُرحب مصر بمبادرة "الشرق األ

تُرحيب جمهورية مصر العربية بمبادرة "الشرق األوسط األخضر"، التي أعلن عنها سمو ولي عهد المملكة  

مليار    ٤٠العربية السعودية األمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى الشراكة مع دول الشرق األوسط لزراعة  

https://www.khabarmasr.com/news/get_news/1285481/حصاد-وزارة-البيئة-في-أسبوع%7C-إطلاق-منصة-دوّرلبكرة-وإعلان-اليوم-المصري-لإعادة-التدوير?is_article=0
https://www.khabarmasr.com/news/get_news/1285481/حصاد-وزارة-البيئة-في-أسبوع%7C-إطلاق-منصة-دوّرلبكرة-وإعلان-اليوم-المصري-لإعادة-التدوير?is_article=0


مليون هكتار من األراضي الُمتدهورة    ٢٠٠ية في المنطقة؛ بما يساهم في استعادة مساحة تعادل  شجرة إضاف

 .٪٢.٥وتخفيض معدالت الكربون العالمية بنحو  

 

وزيرة البيئة تبحث مع محافظ السويس الوضع الحالي لمنظومة النظافة بالمحافظة:كما بحثت الدكتورة ياسمين  

بد المجيد صقر محافظ السويس، يوم االثنين الماضي، الوضع الحالي لمنظومة  فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء ع

إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث عرضت المخطط الخاص بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وموقف تنفيذ 

 .البنية التحتية لها، واستمعت للمشكالت التي تواجه المحافظة في رفع كفاءة منظومة النظافة

 

زيرة البيئة أنه تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الشراك هذا القطاع بشكل رسمي في منظومة إدارة ولفتت و

 .المخلفات لالستفادة من خبراتهم وتوفيق أوضاعهم

 

البيئة بشأن السفينة الجانحة:وعقدت الوزيرة اجتماًعا تنسيقيًا يوم االثنين الماضي مع   أول تحرك من وزارة 

ويس ومسؤولي وزارة البيئة لتسوية وبحث خطة االدارة البيئية ألزمة السفن الجانحة بقناة  مسؤولي هيئة قناة الس 

 .السويس

 

وأشارت فؤاد إلى أن االجتماع يهدف الى متابعة الوضع البيئي بقناة السويس والتنسيق مع هيئة قناة السويس 

ي ذلك االجراءات االحترازية للحد من وذلك لوضع خطة المسار السريع لالجراءات الالزمة الدارة البيئة بما ف

 .اي تاثير محتمل على البيئة البحرية بالقناة

 

البيئة تطلق منصة بيبسيكو "دور لبكرة":وفي يوم الثالثاء الماضي، أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  

المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير منصة شركة بيبسيكو "دور لبكرة" للحد من استهالك البالستيك وتحمل  

 .للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

 

 :وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة اإلفتراضية حول العمل المناخي 

وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة اإلفتراضية حول العمل المناخي، أمس األربعاء فى 

ما بعد كوفيد"   2030العربي للتنمية المستدامة الذى يعقد تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  المنتدى  

 .الذى تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة

 

السيد القصير وزير الزراعة   وزيرا الزراعة والبيئة يبحثون تنمية الثروة السمكية خالل فترة توقف الصيدوعقد 

واستصالح األراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لبحث اإليقاف  

المؤقت للصيد حفاظا على التوازن البيئي وتنمية وتكاثر الثروة السمكية خالل فترة التوقف من شهر ابريل حتى  



كل الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ قرار إيقاف الصيد بالتعاون مع قوات حرس يونيو مع التأكيد على التزام  

 .الحدود وشرطة المسطحات المائية

 

مكافحة التلوث البحري بالزيتوترأست الدكتورة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس اجتماع اللجنة القومية  

الف الجوانب  الستعراض  بالزيت،  البحري  التلوث  أى  لمكافحة  انتقال  واالستعدادات ضد  المخاطر  لتأمين  نية 

 مصادر للتلوث على السواحل والشواطئ المصرية نتيجة أى تسرب نفطى. 

  



 ( أمد ) أبو الغيط: جائحة "كورونا" رفعت من مستوى الوعي بأهمية السياسات البيئية 

 

شارك أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

جنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "االسكوا"، وتعقد الذي يقام في إطار التعاون مع ل

برئاسة المملكة العربية  2021/ 3/ 31إلى  29النسخة السابعة من هذا المنتدى افتراضياً خالل الفترة من  

 .السعودية

 

ذا المنتدى، أشار فيها  وأفاد مصدر مسئول باألمانة العامة بأن أحمد أبو الغيط، ألقى كلمة في افتتاح أعمال ه

إلى أن جائحة كورونا رفعت من مستوى الوعي بأهمية السياسات البيئية، وأعادت وضع خطط التنمية  

 .المستدامة على رأس أولويات األجندة الدولية

 

وقال المصدر، بأن أبو الغيط أشار في كلمته بأن شعار هذه الدورة تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  

 ." يعكس مقتضيات اللحظة الراهنة، ويلخص التحديات التي نواجهها19ا بعد كوفيد  م 2030

 

وأكد أبو الغيط، على أهمية التعاون متعدد األطراف وتقاسهم المهام واألعباء في تحقيق أهداف التنمية  

رضاً آخر المستدامة، مشيدًا في هذا الصدد بالشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية واالسكوا، مستع

 .مستجدات التعاون الثنائي بين الجانبين

 

وشدد على أهمية توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهو تحد زادته جائحة كورونا  

 .تعقيداً، في ظل تحويل معظم المساعدات الدولية إلى معالجة آثار جائحة كورونا

 

يتعين العمل بشكل جماعي على مسارين هامين يتعلق األول بالدعوة إلى  وأوضح في ذات السياق، بأنه 

المضي قدماً في مسار خفض ديون البلدان األكثر فقراً، والثاني بتكثيف العمل من أجل حث الدول والمنظمات 

العربية والقطاع الخاص على توفير موارد مالية إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً بأن الجامعة 

وبالشراكة مع مبادرة التمويل لألمم المتحدة للبيئة أطلقت مؤخراً تقريراً حول تعزيز التمويل المستدام  

 .والتمويل المناخي في الدول العربية

 

تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يقام سنوياً بالشراكة بين جامعة الدول العربية واالسكوا  

 وضوعات ذات االهتمام المشترك، وتسليط الضوء على واقع التنمية المستدامة في الوطن العربي. لبحث الم

  

https://www.amad.ps/ar/post/395760/أبو-الغيط-جائحة-كورونا-رفعت-من-مستوى-الوعي-بأهمية-السياسات-البيئية


 ( مباشر) أعوام  3% من المشروعات إلى خضراء بعد 50وزيرة البيئة المصرية تتوقع تحول   

 

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدي للتغيرات المناخية، 

صدار معايير االستدامة البيئية التي ستساهم في نشر ثقافة االستدامة حيث وافق مجلس الوزراء على إ

وستعمل على التوسع في دمج األبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط ُمتكاملة 

تخدم التوجه نحو التحول باالقتصاد المصري إلى االقتصاد األخضر الذي يعتبر األساس لتحقيق التنمية  

 . 2030ستدامة في إطار رؤية مصر الم

 

أعوام مشروعات  3%من المشروعات بعد مرور 50وأشارت الوزيرة، إلى أنه من المتوقع أن تصبح 

 ."خضراء، وفقاً لـ"أشا

 

جاء ذلك خالل مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة االفتراضية حول العمل المناخي في 

ما بعد كوفيد"   2030ة المستدامة الذي يعقد تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام المنتدى العربي للتنمي 

 . الذي تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة

 

قطاعات الدولة لخدمة وأكدت وزيرة البيئة، خالل الجلسة، أن فكرة عمل تآزر بين السياسات التنموية بين 

قضية التغيرات المناخية فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة فمصر ظلت فترة طويلة تعمل على قطاعات  

محددة كقطاع الطاقة لكونه أحد القطاعات التنموية المؤثرة في تغير المناخ، وكان البد من ترتيب األولويات 

ة على كل قطاعات الدولة وذلك نتيجة لتسارع وتيرة  و التفكير بشكل استراتيجي والعمل بمسارات متوازي

 .التغيرات المناخية بشكل حاد مع الطبيعة واستمرار إهدار الموارد 

 

وتابعت وزيرة البيئة "أن وزارة المالية اتخذت خطوة هامة في مسار التنمية المستدامة بإصدارها للسندات 

مليون دوالر والتي سوف تستخدم في   ٧٥٠مة الخضراء كأول طرح بالشرق األوسط وشمال أفريقيا، بقي

تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في 

https://www.mubasher.info/news/3785245/وزيرة-البيئة-المصرية-تتوقع-تحول-50-من-المشروعات-إلى-خضراء-بعد-3-أعوام/


مجاالت النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع 

 .لمياه والصرف الصحيكفاءة الطاقة، واإلدارة المستدامة ل

 

وشددت فؤاد على ضرورة اتخاذ الدول لخطوات جادة فاعلة لمواجهة التغيرات المناخية مع وضع حزمة من  

 .السياسات نظراً لضيق الوقت ومروره بهدف الحفاظ على كوكب األرض وحياه اإلنسان

 

الدولية واالتفاقيات متعددة األطراف أن وأوضح الوزير مفوض محمد خليل مستشار وزيرة البيئة للعالقات 

الدول العربية تشترك في نفس التحديات التي تواجهها الدول نظراً لتقارب النظام المناخي في معظم الدول 

 .العربية وهناك تحديات تخص موضوع األمن المائي والغذائي

 

خر لدية فائض ولكن لديه مشكلة في  كما هناك تحديات في مجال الطاقة البعض لديه فقر في الطاقة والبعض اآل

للتعامل والتصدي آلثار تغير   والغذاء كمدخل  الطاقة  بين  الدمج  أهمية  إلى  الصادرة، مشيراً  االنبعاثات  حجم 

 المناخ. 

  



 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Indo-Asian News Service) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit’s remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional 

resources to achieve sustainable development. 

 

Dubbed “Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid”, the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by 

the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization’s Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries’ debts, and for the activation 

of cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

 

Women and girls are also at an increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 per cent, at a time when the top 10 per cent of the Arab 

region’s adult population owns 76 per cent of the wealth. 

  

http://www.ianslive.in/index.php?param=news/Arab_officials_urge_actions_to_accelerate_recovery-772892/INTERNATIONAL/13


 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Rahnuma Daily) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit’s remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional 

resources to achieve sustainable development. 

 

Dubbed “Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid”, the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by 

the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization’s Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries’ debts, and for the activation 

of cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

 

Women and girls are also at an increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 per cent, at a time when the top 10 per cent of the Arab 

region’s adult population owns 76 per cent of the wealth. 

  

https://www.therahnuma.com/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/


 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Doon Horizon) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit’s remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional 

resources to achieve sustainable development. 

 

Dubbed “Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid”, the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by 

the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization’s Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries’ debts, and for the activation 

of cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

 

Women and girls are also at an increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 per cent, at a time when the top 10 per cent of the Arab 

region’s adult population owns 76 per cent of the wealth. 

  

https://en.doonhorizon.in/world/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/cid2581172.htm


 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Oriental News) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit’s remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional 

resources to achieve sustainable development. 

 

Dubbed “Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid”, the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by 

the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization’s Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries’ debts, and for the activation 

of cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

 

Women and girls are also at an increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 per cent, at a time when the top 10 per cent of the Arab 

region’s adult population owns 76 per cent of the wealth. 

  

https://oriental.news/2021/03/30/arab-officials-urge-for-actions-to-accelerate-recovery-post-covid-19/


 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Jhalak) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit’s remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional 

resources to achieve sustainable development. 

 

Dubbed “Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid”, the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by 

the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization’s Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries’ debts, and for the activation 

of cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

 

Women and girls are also at an increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 per cent, at a time when the top 10 per cent of the Arab 

region’s adult population owns 76 per cent of the wealth. 

 

  

https://jhalak.com/global-news-Arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery-92609


التنمية    منتدى  فى  تشارك  والسندات "البيئة"  التغيرات  ملف  في  مصر  استمرار  وتؤكد  المستدامة.. 

 ( األهرام) الخضراء

 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى الجلسة االفتراضية حول العمل المناخى فى المنتدى العربي  

ما بعد كوفيد" الذى تنظمه اللجنة    2030المستدامة الذى يعقد تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  للتنمية  

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة . 

 

التنم  السياسات  بين  تآزر  عمل  فكرة  أن  الجلسة  خالل  البيئة  وزيرة  فؤاد،  ياسمين  الدكتورة  بين  وأكدت  وية 

قطاعات الدولة لخدمة قضية التغيرات المناخية فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة، فمصر ظلت فترة طويلة  

تعمل على قطاعات محددة كقطاع الطاقة لكونه أحد القطاعات التنموية المؤثرة فى تغير المناخ، وكان البد من  

ت متوازية على كل قطاعات الدولة وذلك نتيجة  ترتيب األولويات والتفكير بشكل إستراتيجى والعمل بمسارا

 .لتسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد مع الطبيعة واستمرار إهدار الموارد 

 

وافق مجلس   المناخية، حيث  للتغيرات  للتصدى  سياسية جادة  اتخذت خطوات  أن مصر  غلى  فؤاد  وأشارت 

ستساهم فى نشر ثقافة االستدامة وستعمل على التوسع في الوزراء على إصدار معايير االستدامة البيئية التى  

دمج األبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط ُمتكاملة تخدم التوجه نحو التحول  

باالقتصاد المصري إلى االقتصاد األخضر الذي يعتبر األساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر  

 . أعوام مشروعات خضراء ٣% من المشروعات بعد مرور ٥٠متوقع أن تصبح ومن ال 2030

 

للسندات  بإصدارها  المستدامة  التنمية  هامة فى مسار  اتخذت خطوة  المالية  بأن وزارة  البيئة  وتابعت وزيرة 

مليون دوالر والتى سوف تستخدم في تمويل    ٧٥٠الخضراء كأول طرح بالشرق األوسط وشمال إفريقيا، بقيمة  

النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجاالت النقل  

النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، واإلدارة 

 .المستدامة للمياه والصرف الصحي

 

اذ الدول لخطوات جادة فاعلة لمواجهة التغيرات المناخية مع وضع حزمة من  وشددت فؤاد على ضرورة اتخ

 .السياسات نظرا لضيق الوقت ومروره بهدف الحفاظ على كوكب األرض وحياه اإلنسان

 

وأوضح الوزير مفوض محمد خليل مستشار وزيرة البيئة للعالقات الدولية واالتفاقيات متعددة األطراف أن  

تشتر العربية  الدول الدول  المناخى فى معظم  النظام  لتقارب  تواجهها الدول نظرا  التى  التحديات  نفس  ك فى 

العربية، وهناك تحديات تخص موضوع األمن المائى والغذائى ، كما هناك تحديات فى مجال الطاقة، فالبعض  

، مشيرا إلى أهمية لديه فقر فى الطاقة والبعض اآلخر لدية فائض ولكن لديه مشكلة فى حجم االنبعاثات الصادرة

 .الدمج بين الطاقة والغذاء كمدخل للتعامل والتصدي آلثار تغير المناخ

 

https://gate.ahram.org.eg/News/2683118.aspx


التنمية المستدامة على نطاق المنطقة   للتداول بشأن أولويات  للتنمية المستدامة محفال  ويعتبر المنتدى العربي 

موقف يصل عبره صوت المنطقة العربية، ومناقشة التقدم المحرز، واستعراض تجارب البلدان، والتوّصل إلى  

إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة، ويعد المنتدى فرصة فريدة لمراجعة مسار التنمية  

المستدامة برؤية ثاقبة، ومناقشة الطرق الفعالة للتصدي للجائحة، وتقييم مدى فعالية خطط وسياسات التنمية في  

التنمية  الحاضر والمستقبل على هذا   لمتابعة واستعراض خطة  الرئيسية  اآللية اإلقليمية  يعتبر  المسار، حيث 

فى المنطقة العربية ، ويحظى المنتدى بمشاركة واسعة ومتنّوعة من مختلف العناصر الفاعلة    ٢٠٣٠المستدامة  

والهيئا الخاص،  القطاع  وشركات  واألكاديمية،  والبرلمانية  الحكومية  األوساط  من  التنمية،  الحكومية  في  ت 

 الدولية واإلقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

  



 (المال) وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة االفتتاحية بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بأعمال الجلسة االفتتاحية، بالمنتدى العربي  شاركت الدكتورة هالة  

″، والذي تعقده الجمهورية 19ما بعد كوفيد    2030للتنمية المستدامة بعنوان “إسراع العمل نحو خطة عمل  

 .2021مارس  31إلى  29اللبنانية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( خالل الفترة من  

 

للتنمية   العربي  المنتدى  أن  كلمتها  خالل  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزيرة  السعيد  هالة  الدكتورة  وقالت 

المستدامة يُمثل منصة إقليمية تفاعلية للحوار، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية الشقيقة،  

 .مةبهدف تحقيق أهداف التنمية المستدا

 

 .على المستويين العربي والدولي 2030مضيفة أنه يعد فرصة لتجديد االلتزام بتنفيذ األجندة األممية لعام  

 

وأوضحت السعيد أن العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات في  

وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية كل األزمات السابقة،  ظل تفشي جائحة كورونا، التي تجاوزت حدتها  

فقد نتج عن الجائحة معاناة اغلب دول العالم، وأثرت تداعياتها سلبًا في جهود كافة الدول لتحقيق أهداف التنمية  

 .المستدامة

 

السكوا تسببت الجائحة في  وتابعت: “المنطقة العربية لم تكن بمعزل عن تلك التحديات، فوفقًا لدراسة حديثة ل

 .”2020مليار دوالر خالل عام   140تكبد المنطقة العربية لخسائر تقارب 

 

كوفيد   أزمة  أن  من    19وذكرت  والتعافي  الجائحة  لمواجهة  التحرك  سرعة  كافة  العالم  دول  على  فرضت 

 .مستدامةتداعياتها، وفرضت عليها كذلك مضاعفة الجهود لالستمرار في تحقيق أهداف التنمية ال

 

الفتة إلى تحرك الدولة المصرية سريعًا باتخاذ سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف 

كل الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية  

 .تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات 

 

التخطي وزيرة  مقدمتها  وأضافت  وفي  األخيرة،  السنوات  في  بنجاح  نفذتها مصر  التي  التنموية  الجهود  أن  ط 

البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، ساهمت في تعزيز مرونة االقتصاد المصري، وقدرته  

 على الصمود في مواجهة االزمة.

 

 مصر عملت على ترتيب أولوياتها بسبب جائحة كورونا 

رة هالة السعيد أن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على االستثمار  وأوضحت الدكتو

في رأس المال البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وإيالء االهتمام بالقطاعات التي تتسم  

ساسية لدفع النمو الشامل  بالمرونة والقدرة على التعافي السريع وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أ 

https://almalnews.com/وزيرة-التخطيط-تشارك-في-الجلسة-الافتتا/


والمشروعات   والزراعة،  التحويلية،  والصناعة  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  كقطاعات  والمستدام، 

الصغيرة والمتوسطة، فضاًل عن القيام بدمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية 

 .الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول

 

وطنية   استراتيجية  المصرية  الحكومة  تبني  إلي  التخطيط  وزيرة  أشارت  األولويات  ترتيب  إعادة  إطار  وفي 

تحقيق   على  بالعمل  األخضر،  لالقتصاد  لمفاهيم 30لالنتقال  الدولة  بخطط  االستثمارية  المشروعات  من   %

 .% في السنوات الثالث المقبلة50االستدامة البيئية واالقتصاد األخضر لترتفع النسبة لتصبـح 

 

ولفتت السعيد إلي توطين التنمية أو “التوطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة، والذي يأتي ضمن أولويات 

والتنمية اإلقليمية المتوازنة، كإحدى    اهتمام الدولة المصرية وذلك بهدف تحقيق مفهوم النمو االحتوائي والمستدام

لرؤية مصر   األساسية  واألقاليم  2030الركائز  للمحافظات  النسبية  المزايا  من  االستفادة  لتعظيم  يهدف  بما   ،

المصرية، وتوجيه االستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خالل تبني معادلة 

ستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية  تمويلية في توزيع اال

 أكبر وفقًا لفكرة االستهداف.

 

 وزارة التخطيط بصدد إطالق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة 

المستدا التنمية  أهداف  توطين  عن  تقارير  إطالق  بصدد  الوزارة  أن  التخطيط  وزيرة  لجميع وأضافت  مة 

 .المحافظات المصرية ومؤشرات لقياس تنافسيتها

 

قرية    375وأشارت إلى إطالق مصر للمشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”؛ والذي يستهدف  

مليون مواطن، ما ساعد في خفض معدالت   4.5وأسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة  

نقطة مئوية    50نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات األساسية بحوالي    14بنسبة    الفقر في بعض القرى

 ألف منزل.  12في بعض القرى، ورفع كفاءة 

 

وذكرت أنه استكمااًل للنجاح المحقق في المرحلة األولى تم إطالق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع 

قرية    4500متد لثالثة اعوام تستهدف كل قرى الريف المصري بعدد  القومي لتنمية الريف المصري، والذي ي



مليون مواطن(، ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية ُمستدامة تتوافر بها كل    50يعيش بها نصف سكان مصر )

 .مليار جنيه 500االحتياجات التنموية خالل ثالث سنوات، وبتكلفة إجمالية تتخطى 

 

تلك اإلجراءات ساهمت في إدراج األمم المتحدة لمبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل كما لفتت السعيد إلى أن كل  

الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتالقى مع العديد من  

 .أهداف التنمية المستدامة األممية

 

لدور   مصر  توليها  التي  األهمية  الخبرات وأكدت  وتبادل  الدول  جهود  دعم  في  الطوعية  الوطنية  المراجعة 

 .والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

متابعة أن المشاركة الطوعية للدول في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعُقد في نيويورك  

الس العربية  للدول  جيدة  فرصة  تلك  أصبحت  إلنجاز  الوطني  المستوى  على  المتحقق  التقدم  مدى  تعراض 

األهداف، وإلجراء ما يمكن وصفه بالتقييم الذاتي لجهودها، وبما يمثل تأكيدًا من الدول على التزامها بالسير  

 .قدماً لتحقيق هذه األهداف

 

 مصر قدمت مراجعة وطنية طوعية مرتين وتعتزم تقديم تقريرها الثالث هذا العام 

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه بالتوازي لجهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، 

فإن مصر تحرص دائًما على المشاركة والتفاعل مع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في اإلطار 

 الوطني أو العربي أو الدولي.

 

، مؤكدة أن مصر تعتزم  2018و   2016وطنية طوعية مرتين في عامي    الفتة إلى قيام مصر بتقديم مراجعة

 .تقديم تقريرها الثالث هذا العام

 

وقالت أن الوزارة قامت بطرح النسخة األولي من التقرير على متخذي القرار ممثلين في الحكومة والقطاع  

 .الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية تمهيدًا للعرض على المجتمع الدولي

 

 .مؤكدة حرص مصر على الموضوعية والشفافية في عملية إعداد التقرير

 

وتابعت “مصر تعتزم كذلك تنظيم فاعليات جانبية تتناول قضايا تنموية محددة حول توطين التنمية، والتعافي  

رفيع   السياسي  المنتدى  خالل  الطوعي  التقرير  إطالق  مع  بالتزامن  وذلك  التنمية،  تمويل  وكذلك  االخضر، 

 .”المستوى للتنمية المستدامة، ومشاركة الدول العربية الشقيقة في هذه الفاعليات فرصة جيدة

 

وأوضحت أن مصر ستقدم تقريًرا وطنيًا عن “التمويل من أجل التنمية”، وهو التقرير األول من نوعه على  

ي الدول العربية بهدف المستوى الوطني، ويعد التقرير جزءا من مشروع يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية ف



هذا   في  األولى  كالدولة  العربية  مصر  جمهورية  اختيار  تم  وقد  المستقبل،  في  للتمويل  مستدامة  آلية  إيجاد 

 .المشروع

 

وأضافت وزيرة التخطيط أن التقرير يتبع نهًجا تشاركيّا حيث تساهم فيه وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

ملية صياغة التقرير فيما يخص اإلمداد بالبيانات والتحليل والمراجعة، وذلك كممثل للدولة المصرية وداعم لع

بالتعاون مع جامعة الدول العربية واالسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

 وصندوق النقد الدولي. 

  



 (المال ) أعوام 3خضراء بعد % من المشروعات إلى 50وزيرة البيئة : أتوقع تحول   

 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة االفتراضية حول العمل المناخى فى المنتدى العربي  

ما بعد كوفيد” الذى تنظمه اللجنة    2030حو خطة عام  للتنمية المستدامة الذى يعقد تحت عنوان: “إسراع العمل ن 

 .االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة

 

 وزيرة البيئة : مصر اتخذت خطوات مهمة لضمان االستدامة البيئية 

تآزر   عمل  فكرة  أن  الجلسة،  خالل  البيئة  وزيرة  فؤاد  ياسمين  الدكتورة  بين  وأكدت  التنموية  السياسات  بين 

قطاعات الدولة لخدمة قضية التغيرات المناخية فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة فمصر ظلت فترة طويلة  

تعمل على قطاعات محددة كقطاع الطاقة لكونه أحد القطاعات التنموية المؤثرة فى تغير المناخ، وكان البد من  

يجى والعمل بمسارات متوازية على كل قطاعات الدولة وذلك نتيجة  ترتيب األولويات والتفكير بشكل استرات

 .تسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد مع الطبيعة واستمرار إهدار الموارد 

 

وافق مجلس   ، حيث  المناخية  للتغيرات  للتصدى  اتخذت خطوات سياسية جادة  أن مصر  إلى  فؤاد  وأشارت 

البيئية التى ستساهم فى نشر ثقافة االستدامة وستعمل على التوسع في   الوزراء على إصدار معايير االستدامة

دمج األبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط ُمتكاملة تخدم التوجه نحو التحول  

صر  باالقتصاد المصري إلى االقتصاد األخضر الذي يعتبر األساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية م

 أعوام مشروعات خضراء . ٣% من المشروعات بعد مرور ٥٠ومن المتوقع أن يصبح  2030

 

للسندات  بإصدارها  المستدامة  التنمية  اتخذت خطوة مهمة فى مسار  المالية  بأن وزارة  البيئة  وتابعت وزيرة 

تخدم في تمويل  مليون دوالر والتى سوف تس   ٧٥٠الخضراء كأول طرح بالشرق األوسط وشمال أفريقيا، بقيمة  

النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجاالت النقل  

النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، واإلدارة 

 المستدامة للمياه والصرف الصحي. 

 

على ضرورة اتخاذ الدول خطوات جادة فاعلة لمواجهة التغيرات المناخية مع وضع حزمة من    وشددت فؤاد 

 .السياسات نظراً لضيق الوقت ومروره بهدف الحفاظ على كوكب األرض وحياة اإلنسان

 

وأوضح الوزير مفوض محمد خليل مستشار وزيرة البيئة للعالقات الدولية واالتفاقيات متعددة األطراف، أن 

الدول الد  المناخى فى معظم  النظام  لتقارب  الدول نظراً  تواجهها  التى  التحديات  نفس  تشترك فى  العربية  ول 

العربية وهناك تحديات تخص موضوع األمن المائى والغذائى ، كما أن هناك تحديات فى مجال الطاقة فالبعض  

إلى لديه فقر فى الطاقة والبعض اآلخر عنده فائض ولكن لديه مشكلة فى حجم ا  النبعاثات الصادرة ، مشيراً 

 .أهمية الدمج بين الطاقة والغذاء كمدخل للتعامل والتصدى آلثار تغير المناخ

 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة

https://almalnews.com/وزيرة-البيئة-أتوقع-تحول-50-من-المشروعات/


المنطقة   التنمية المستدامة على نطاق  للتداول بشأن أولويات  للتنمية المستدامة محفالً  المنتدى العربي  ويعتبر 

التقدم المحرز، واستعراض تجارب البلدان، والتوّصل إلى موقف يصل عبره صوت المنطقة   العربية، ومناقشة

إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة، ويعد المنتدى فرصة فريدة لمراجعة مسار التنمية  

الية خطط وسياسات التنمية في  المستدامة برؤية ثاقبة، ومناقشة الطرق الفعالة للتصدي للجائحة، وتقييم مدى فع

 الحاضر والمستقبل على هذا المسار.

 

فى المنطقة العربية ،   ٢٠٣٠حيث يعتبر اآللية اإلقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة  

الحكومية  األوساط  التنمية، من  في  الفاعلة  العناصر  ومتنّوعة من مختلف  واسعة  بمشاركة  المنتدى    ويحظى 

والبرلمانية واألكاديمية، وشركات القطاع الخاص، والهيئات الحكومية الدولية واإلقليمية، ومنظمات المجتمع  

 المدني والشباب. 

  



 ( المصري اليوم) البيئة : نواجه تحديات فى األمن المائى والغذائي 

 

قال الوزير مفوض محمد خليل، مستشار وزيرة البيئة للعالقات الدولية واالتفاقيات متعددة األطراف، إن الدول 

لتقارب النظام الم ناخى في معظم الدول العربية العربية تشترك في نفس التحديات التي تواجهها الدول نظراً 

 وهناك تحديات تخص موضوع األمن المائى والغذائى. 

 

أوضح، خالل مشاركته في الجلسة اإلفتراضية حول العمل المناخى في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي 

االقتصادية واالجتماعية  ما بعد كوفيد« الذي تنظمه اللجنة    2030يعقد تحت عنوان »إسراع العمل نحو خطة عام  

لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة، أن هناك تحديات في مجال الطاقة البعض لديه فقر في 

الطاقة والبعض اآلخر لدية فائض ولكن لديه مشكلة في حجم اإلنبعاثات الصادرة، مشيراً إلى أهمية الدمج بين  

 دى آلثار تغير المناخ.الطاقة والغذاء كمدخل للتعامل والتص

  

https://www.almasryalyoum.com/news/detailsamp/2300721


 ( البوابة نيوز) وزيرة البيئة: مصر اتخذت خطوات جادة للتصدي للتغيرات المناخية 

 

للتغيرات   للتصدى  جادة  سياسية  خطوات  اتخذت  مصر  بأن  البيئة،  وزيرة  فؤاد  ياسمين  الدكتورة  صرحت 

المناخية، موضحىة أنه قد وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير اإلستدامة البيئية التى ستساهم في نشر ثقافة  

االستدامة وستعمل على التوسع في دمج األبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط  

صاد األخضر الذي يعتبر األساس لتحقيق التنمية  ُمتكاملة تخدم التوجه نحو التحول باالقتصاد المصري إلى االقت

إطار رؤية مصر   أن تصبح    2030المستدامة في  المتوقع  بعد مرور  ٥٠ومن  المشروعات  أعوام   ٣%من 

 .مشروعات خضراء

 

للتنمية   العربي  المنتدى  في  األربعاء  اليوم  مشاركتها  غرار  على  لها  تصريحات  في  البيئة،  وزيرة  وتابعت 

المستدامة، والذى تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة، 

بأن وزارة المالية أتخذت خطوة مهمة في مسار التنمية المستدامة بإصدارها للسندات الخضراء كأول طرح  

بقيمة   النفقات المرتبطة  مليون دوالر والتى س   ٧٥٠بالشرق األوسط وشمال أفريقيا،  وف تستخدم في تمويل 

بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجاالت النقل النظيف والطاقة  

التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، واإلدارة المستدامة   المتجددة والحد من 

 للمياه والصرف الصحي. 

  

https://www.albawabhnews.com/4308020


 ( األهالي ) الغيط يشارك في افتتاح فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامةأبو  

 

شارك السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

إطار التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، وتعقد النسخة  الذي يقام في  

 .برئاسة المملكة العربية السعودية 2021/ 3/ 31إلى  29السابعة من هذا المنتدى افتراضياً خالل الفترة من 

 

لمة في افتتاح أعمال هذا المنتدى، أشار  وأفاد مصدر مسئول باألمانة العامة بأن السيد أحمد أبو الغيط ألقى ك

فيها إلى أن جائحة كورونا رفعت من مستوى الوعي بأهمية السياسات البيئية، وأعادت وضع خطط التنمية  

 .المستدامة على رأس أولويات األجندة الدولية

 

سراع العمل نحو وقال المصدر بأن السيد األمين العام أشار في كلمته بأن شعار هذه الدورة تحت عنوان “إ

 .” يعكس مقتضيات اللحظة الراهنة، ويلخص التحديات التي نواجهها19ما بعد كوفيد  2030خطة عام 

 

كما أكد السيد أحمد الغيط على أهمية التعاون متعدد األطراف وتقاسهم المهام واألعباء في تحقيق أهداف التنمية  

ين جامعة الدول العربية واالسكوا، مستعرضاً آخر مستجدات المستدامة، وأشاد في هذا الصدد بالشراكة القائمة ب

 .التعاون الثنائي بين الجانبين

 

التنمية   لتنفيذ أهداف  المالية الالزمة  بأن السيد األمين العام شدد على أهمية توفير الموارد  وأوضح المصدر 

المساعد  في ظل تحويل معظم  تعقيداً  آثار المستدامة، وهو تحد زادته جائحة كورونا  إلى معالجة  الدولية  ات 

 .جائحة كورونا

 

وأوضح في ذات السياق بأنه يتعين العمل بشكل جماعي على مسارين هامين يتعلق األول بالدعوة إلى المضي  

قدماً في مسار خفض ديون البلدان األكثر فقراً، والثاني بتكثيف العمل من أجل حث الدول والمنظمات والقطاع  

رد مالية إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً بأن الجامعة العربية وبالشراكة الخاص على توفير موا

مع مبادرة التمويل لألمم المتحدة للبيئة أطلقت مؤخراً تقريراً حول تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي  

 .في الدول العربية

 

للتنمية المستدامة يقام سنوياً بالشراكة بين جامعة الدول العربية واالسكوا  تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربي  

 لبحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك وتسليط الضوء على واقع التنمية المستدامة في الوطن العربي.

  

http://alahalygate.com/archives/145331


 ( الخليج) مصر تدعو إلى خطوات دولية جادة تواجه التغيرات المناخية 

 

دعت مصر إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة فاعلة من جانب المجتمع الدولي، لمواجهة التغيرات المناخية، مع  

مصر، خالل مشاركة وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، األربعاء، في وضع حزمة من السياسات الفعالة، وشددت  

الجلسة االفتراضية حول العمل المناخي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، على ضرورة فكرة عمل تآزر  

بين السياسات التنموية لخدمة قضية التغيرات المناخية، والتفكير بشكل استراتيجي، والعمل بمسارات متوازية  

 .ى كل القطاعات، نتيجة لتسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد، مع الطبيعة واستمرار إهدار الموارد عل

 

ما بعد كوفيد«،   2030وأشارت الوزيرة، خالل المنتدى، الذي عقد تحت عنوان: »إسراع العمل نحو خطة عام  

ا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا »اإلسكوا«  تنظمه  المتحدة، أن مصر الذي  لمنظمة األمم  لتابعة 

اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدي للتغيرات المناخية، منها إصدار معايير االستدامة البيئية، والتوجه نحو  

«، ومن المتوقع أن تصبح 2030التحول باالقتصاد المصري إلى االقتصاد األخضر، في إطار »رؤية مصر  

 وام مشروعات خضراء.أع  3% من المشروعات، بعد مرور 50

  

https://www.alkhaleej.ae/2021-03-31/مصر-تدعو-إلى-خطوات-دولية-جادة-تواجه-التغيرات-المناخية/العرب/سياسة


اليوم  )  مليون دوالر   750البيئة: مصر طرحت أول سندات خضراء بالشرق األوسط وشمال أفريقيا بـ 

 ( السابع

 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة اإلفتراضية حول العمل المناخى فى المنتدى العربي  

ما بعد كوفيد" الذى تنظمه اللجنة    2030د تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  للتنمية المستدامة الذى يعق

 . االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة

  

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خالل الجلسة أن فكرة عمل تآزر بين السياسات التنموية بين قطاعات  

ولة لخدمة قضية التغيرات المناخية فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة فمصر ظلت فترة طويلة تعمل على الد 

التنموية المؤثرة فى تغير المناخ، وكان البد من ترتيب  قطاعات محددة كقطاع الطاقة لكونه أحد القطاعات 

اعات الدولة وذلك نتيجة لتسارع  األولويات والتفكير بشكل إستراتيجى والعمل بمسارات متوازية على كل قط

 .وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد مع الطبيعة وإستمرار إهدار الموارد 

  

وأشارت إلى أن مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدى للتغيرات المناخية ، حيث وافق مجلس الوزراء 

دامة وستعمل على التوسع في دمج األبعاد على إصدار معايير اإلستدامة البيئية التى ستساهم فى نشر ثقافة االست

التحول باالقتصاد   نحو  التوجه  ُمتكاملة تخدم  لمنظومة تخطيط  الوصول  بهدف  التخطيط،  البيئية في منظومة 

  2030المصري إلى االقتصاد األخضر الذي يعتبر األساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر  

 .أعوام مشروعات خضراء 3روعات بعد مرور % من المش50ومن المتوقع أن تصبح  

  

للسندات  بإصدارها  المستدامة  التنمية  هامة فى مسار  أتخذت خطوة  المالية  بأن وزارة  البيئة  وتابعت وزيرة 

مليون دوالر والتى سوف تستخدم في تمويل   750الخضراء كأول طرح بالشرق األوسط وشمال أفريقيا، بقيمة  

خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجاالت النقل    النفقات المرتبطة بمشروعات 

النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، واإلدارة 

 .المستدامة للمياه والصرف الصحي

  

لم فاعلة  جادة  لخطوات  الدول  اتخاذ  ضرورة  على  من  وشددت  حزمة  وضع  مع  المناخية  التغيرات  واجهة 

 .السياسات نظراً لضيق الوقت ومروره بهدف الحفاظ على كوكب األرض وحياه اإلنسان

  

وأوضح الوزير مفوض محمد خليل مستشار وزيرة البيئة للعالقات الدولية واإلتفاقيات متعددة األطراف أن  

تواج التى  التحديات  نفس  العربية تشترك فى  الدول الدول  المناخى فى معظم  النظام  لتقارب  الدول نظراً  هها 

العربية وهناك تحديات تخص موضوع األمن المائى والغذائى ، كما هناك تحديات فى مجال الطاقة البعض 

https://www.youm7.com/amp/2021/3/31/البيئة-مصر-طرحت-أول-سندات-خضراء-بالشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا/5264167
https://www.youm7.com/amp/2021/3/31/البيئة-مصر-طرحت-أول-سندات-خضراء-بالشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا/5264167
https://www.youm7.com/amp/2021/3/31/البيئة-مصر-طرحت-أول-سندات-خضراء-بالشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا/5264167
https://www.youm7.com/amp/2021/3/31/البيئة-مصر-طرحت-أول-سندات-خضراء-بالشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا/5264167


إلى   لديه فقر فى الطاقة والبعض األخر لدية فائض ولكن لديه مشكلة فى حجم اإلنبعاثات الصادرة ، مشيراً 

 .الطاقة والغذاء كمدخل للتعامل والتصدى آلثار تغير المناخ أهمية الدمج بين

  

المنطقة   التنمية المستدامة على نطاق  للتداول بشأن أولويات  للتنمية المستدامة محفالً  المنتدى العربي  ويعتبر 

المنطقة العربية، ومناقشة التقدم المحرز، واستعراض تجارب البلدان، والتوّصل إلى موقف يصل عبره صوت  

إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة، ويعد المنتدى فرصة فريدة لمراجعة مسار التنمية  

المستدامة برؤية ثاقبة، ومناقشة الطرق الفعالة للتصدي للجائحة، وتقييم مدى فعالية خطط وسياسات التنمية في  

يعتبر   المسار، حيث  التنمية  الحاضر والمستقبل على هذا  لمتابعة وإستعراض خطة  الرئيسية  األلية اإلقليمية 

فى المنطقة العربية ، ويحظى المنتدى بمشاركة واسعة ومتنّوعة من مختلف العناصر الفاعلة    2030المستدامة  

الحكومية   والهيئات  الخاص،  القطاع  وشركات  واألكاديمية،  والبرلمانية  الحكومية  األوساط  من  التنمية،  في 

 واإلقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب. الدولية

  



 ( الوطن العربي) السلطنة تُشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة عبر االتصال المرئي 

 

للتنمية المستدامة تشارك السلطنة ممثلة في   وزارة الصحة عبر االتصال المرئي في أعمال المنتدى العربي 

الذي  يناقش التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي والعمل على تسريعها في سياق التعافي  

 .ويستمر يومين  19- من أزمة كوفيد 

 

 .حمد بن محمد السعيدي وزير الصحةمثل وفد السلطنة في أعمال المنتدى معالي الدكتور أ

 

وأشار معالي الدكتور وزير الصحة في كلمة له إلى التقدم الهائل الذي أحرزته المنطقة في بعض المؤشرات  

 .األساسية كاالنخفاض في معدل وفيات األمومة واألطفال دون خمس سنوات 

 

غير الُمعدية وما تسببه من تبعات اقتصادية  وقال معاليه إننا نواجه الخطر المتزايد لبعض األمراض، كاألمراض  

وعبء على المجتمع مضيفًا أنه بالرغم من ذلك إال أن عددًا من بلداننا العربية مازال يُعاني من أزمات إنسانية  

ونزاعات سياسية، تمنع وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية وتسبب نقًصا في األدوية وتتسبب في مجاعة  

تهجير   أو  المرجوة وتشريد  األهداف  تحقيق  أمام  عائقًا  وقفت  مجتمعة  العوامل  هذه  أن  إلى  مشيًرا  السكان، 

 .الوصول إاليها

 

التي تسببت  في تأخير أجندة الصحة على  19-وأكد أن التحدي أصبح أكبر من ذي قبل مع وجود جائحة كوفيد 

أظهرت أحداث العام الماضي مدى   مستوى العالم كما لم يشهد له مثيل من قبل، ولكن على الصعيد اآلخر فقد 

 .ارتباط المجتمعات الدولية بعضها ببعض 

 

وأفاد معاليه بأن األنظمة الصحية على مستوى المنطقة والعالم ككل تواجه تحديات متعددة بسبب اإلصابات 

جائحة مشيًرا إلى أن ال  19- باإلضافة إلى تقطع الخدمات األخرى غير المرتبطة بكوفيد   19-المتزايدة بكوفيد 

بإمكانات القطاعات الصحية إلى أقصى حدودها، مما يبرز أهمية إيجاد آلية متسقة على المستويات الوطنية  

 .واإلقليمية والدولية للتعامل مع مثل هذه األحداث 

 

وأضاف إن اإلغالقات جراء الجائحة التي تم تطبيقها زادت من بعض المخاطر السلوكية، مثل قلة النشاط البدني  

 .على الصحة النفسية 19-الك األطعمة غير الصحية مشيًرا إلى العبء الكبير الذي يتسبب فيه كوفيد واسته

 

وأكد معالي الدكتور وزير الصحة إن الوقت الحالي مناسب للتركيز على تعزيز خدمات الصحة النفسية وضمان  

ة أساسية للتغطية الصحية الشاملة، استمراريتها مبينا أن الجائحة أثبتت أهمية الرعاية الصحية األولية كدعام 

حيث استطاعت معظم الدول التي تمتلك شبكات رعاية صحية أولية قوية التعامل مع الجائحة بشكل أفضل 

https://alwatanalarabi.com/السلطنة-تُشارك-في-أعمال-المنتدى-العرب-146695/


وبكفاءة أعلى مشيًرا إلى أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي تسببت بها الجائحة، إال أنها أيًضا تحمل الكثير  

 .2030لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  من الفرص التي يجب اغتنامها

 

وشدد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة على ضرورة االستفادة فعليًا من دروس الجائحة،  

وعلى رأسها حث المجتمع الدولي على عدم السماح باحتكار اللقاحات وعلى ضمان التوزيع العادل لها حتى  

 ول على حقهم من الحماية الالزمة.يتسنى لكل الدول وشعوبها الحص

  



 ( برلمان)  2021بمشاركة المغرب.. انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 

 
  

https://www.barlamane.com/بمشاركة-المغرب-انطلاق-أعمال-المنتدى-ا/


 ( ليالي نيوز) وزيرة البيئة تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة االفتراضية حول العمل المناخى في المنتدى العربي  

نظمه اللجنة  ما بعد كوفيد« الذي ت   2030للتنمية المستدامة الذي يعقد تحت عنوان »إسراع العمل نحو خطة عام  

 .االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة

 

وأكدت وزيرة البيئة خالل الجلسة أن فكرة عمل تآزر بين السياسات التنموية بين قطاعات الدولة لخدمة قضية  

عمل على قطاعات محددة كقطاع  التغيرات المناخية فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة فمصر ظلت فترة طويلة ت

الطاقة لكونه أحد القطاعات التنموية المؤثرة في تغير المناخ، وكان البد من ترتيب األولويات والتفكير بشكل 

استراتيجى والعمل بمسارات متوازية على كل قطاعات الدولة وذلك نتيجة لتسارع وتيرة التغيرات المناخية  

 .دار الموارد بشكل حاد مع الطبيعة واستمرار إه

 

المنطقة   التنمية المستدامة على نطاق  للتداول بشأن أولويات  للتنمية المستدامة محفالً  المنتدى العربي  ويعتبر 

العربية، ومناقشة التقدم المحرز، واستعراض تجارب البلدان، والتوّصل إلى موقف يصل عبره صوت المنطقة 

ية المستدامة، ويعد المنتدى فرصة فريدة لمراجعة مسار التنمية  إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنم

المستدامة برؤية ثاقبة، ومناقشة الطرق الفعالة للتصدي للجائحة، وتقييم مدى فاعلية خطط وسياسات التنمية في  

التنم  لمتابعة واستعراض خطة  الرئيسية  اآللية اإلقليمية  يعتبر  المسار، حيث  ية  الحاضر والمستقبل على هذا 

في المنطقة العربية، ويحظى المنتدى بمشاركة واسعة ومتنّوعة من مختلف العناصر الفاعلة  ٢٠٣٠المستدامة 

الحكومية   والهيئات  الخاص،  القطاع  وشركات  واألكاديمية،  والبرلمانية  الحكومية  األوساط  من  التنمية،  في 

 الدولية واإلقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

  

https://www.lialynews.com/world/157648.html


 (بوابة مصر الجديدة) ة«: خطوات جادة لمواجهة التغيرات المناخية»البيئ 

 

للتغيرات المناخية،  قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدى  

حيث وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير االستدامة البيئية التى ستسهم فى نشر ثقافة االستدامة وتعمل  

على التوسع فى دمج األبعاد البيئية فى منظومة التخطيط، للوصول لمنظومة تخطيط ُمتكاملة تخدم التوجه نحو  

لذى يعتبر األساس لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية  التحول باالقتصاد المصرى لالقتصاد األخضر ا

 .أعوام، مشروعات خضراء 3% من المشروعات بعد مرور  50، ومن المتوقع أن تصبح  2030مصر 

 

جاء ذلك خالل مشاركة »فؤاد« فى الجلسة االفتراضية حول العمل المناخى فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة 

ما بعد كوفيد« الذى تنظمه اللجنة االقتصادية    2030ن: »إسراع العمل نحو خطة عام  الذى يعقد تحت عنوا

 .واالجتماعية لغربى آسيا »إسكوا« التابعة لمنظمة األمم المتحدة

 

وأكدت أن التآزر بين السياسات التنموية لقطاعات الدولة لخدمة التغيرات المناخية، فكرة معقدة تحتاج لدراسات 

ترة طويلة تعمل على قطاعات محددة كقطاع الطاقة لكونه أحد القطاعات التنموية المؤثرة  عدة، فمصر ظلت ف

فى تغير المناخ، وكان ال بد من ترتيب األولويات والتفكير بشكل استراتيجى والعمل بمسارات متوازية على  

 .تمرار إهدار الموارد كل قطاعات الدولة، نتيجة لتسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد مع الطبيعة واس

 

وأضافت أن وزارة المالية اتخذت خطوة هامة فى مسار التنمية المستدامة بإصدارها للسندات الخضراء كأول 

مليون دوالر، والتى ستستخدم فى تمويل النفقات المرتبطة    750طرح بالشرق األوسط وشمال إفريقيا، بقيمة  

مصر للتنمية المستدامة فى مجاالت النقل النظيف والطاقة  بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة  

التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، واإلدارة المستدامة   المتجددة والحد من 

 .للمياه والصرف الصحى

 

حز وضع  مع  المناخية  التغيرات  لمواجهة  فاعلة  جادة  لخطوات  الدول  اتخاذ  ضرورة  على  من  وشددت  مة 

 .السياسات نظراً لضيق الوقت ومروره بهدف الحفاظ على كوكب األرض وحياه اإلنسان

 

وأوضح محمد خليل، مستشار الوزير للعالقات الدولية واالتفاقيات متعددة األطراف، أن الدول العربية تشترك  

لتقارب النظام المناخى فى معظم الدول العربية وهناك تحديات   فى نفس التحديات التى تواجهها الدول نظراً 

الطاقة فالبعض لديه فقر فى الطاقة    تخص موضوع األمن المائى والغذائى، كما أن هناك تحديات فى مجال

https://www.misrelgdeda.com/egypt/137763/البيئة-خطوات-جادة-لمواجهة-التغيرات-المناخية.html


والبعض اآلخر لدية فائض ولكن لديه مشكلة فى حجم االنبعاثات الصادرة، مشيًرا إلى أهمية الدمج بين الطاقة  

 .والغذاء كمدخل للتعامل والتصدى آلثار تغير المناخ

 

أولوي بشأن  للتداول  يعتبر محفالً  المستدامة  للتنمية  العربى  المنتدى  أن  المستدامة على نطاق  يذكر  التنمية  ات 

المنطقة العربية، ومناقشة التقدم المحرز، واستعراض تجارب البلدان، والتوّصل لموقف يصل عبره صوت 

 .المنطقة للمنتدى السياسى الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة

 

ومن ثاقبة،  برؤية  المستدامة  التنمية  مسار  لمراجعة  فريدة  فرصة  المنتدى  للتصدى  ويعد  الفعالة  الطرق  اقشة 

للجائحة، وتقييم مدى فعالية خطط وسياسات التنمية فى الحاضر والمستقبل على هذا المسار، حيث يعتبر اآللية  

المستدامة   التنمية  واستعراض خطة  لمتابعة  الرئيسية  المنتدى   2030اإلقليمية  العربية، ويحظى  المنطقة  فى 

ا مختلف  من  ومتنّوعة  واسعة  والبرلمانية  بمشاركة  الحكومية  األوساط  من  التنمية،  فى  الفاعلة  لعناصر 

المدنى  المجتمع  ومنظمات  واإلقليمية،  الدولية  الحكومية  والهيئات  الخاص،  القطاع  وشركات  واألكاديمية، 

 والشباب. 

  



 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Daiji World) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit's remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional resources 

to achieve sustainable development. 

 

Dubbed "Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid", the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by the 

UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization's Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries' debts, and for the activation of 

cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

 

Women and girls are also at an increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 per cent, at a time when the top 10 per cent of the Arab 

region's adult population owns 76 per cent of the wealth. 

  

https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=818532


 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Social News XYZ) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit's remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional resources 

to achieve sustainable development. 

 

Dubbed "Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid", the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by the 

UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization's Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries' debts, and for the activation of 

cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

 

Women and girls are also at an increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 per cent, at a time when the top 10 per cent of the Arab 

region's adult population owns 76 per cent of the wealth. 

  

https://www.socialnews.xyz/2021/03/30/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/


 Arab officials urge actions to accelerate recovery (Bhaskar Live) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit's remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional resources 

to achieve sustainable development. 

 

Dubbed "Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid", the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by the 

UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization's Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries' debts, and for the activation of 

cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

 

Women and girls are also at an increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 per cent, at a time when the top 10 per cent of the Arab 

region's adult population owns 76 per cent of the wealth. 

  

https://www.bhaskarlive.in/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery


 Arab Officials Urge Actions To Accelerate Recovery (Times of Republic) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit's remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional resources 

to achieve sustainable development. 

 

Dubbed "Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid", the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by the 

UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization's Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries' debts, and for the activation of 

cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

 

Women and girls are also at an increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 per cent, at a time when the top 10 per cent of the Arab 

region's adult population owns 76 per cent of the wealth. 

 

 

  

https://timesofrepublic.com/2021/03/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/


: المملكة تحلت بروح التضامن المتمثل  19ما بعد كوفيد   2030سفير المغرب شارك في منتدى خطة   

 ( الوكالة الوطنية لإلعالم) دولة 20بجسر جوي نقل مساعدات دوائية وطبية نحو 

 

شارك سفير المملكة المغربية في لبنان امحمد كرين في المنتدى العربي للتنمية المستدامة بعنوان "إسراع العمل 

منه، وألقى كلمة   30آذار و 29روت في  " الذي نظمته "اإلسكوا" في بي19ما بعد كوفيد   2030نحو خطة عام 

الجوانب الصحية واالجتماعية واالقتصادية لمجتمعاتنا،    19- قال فيها: "لقد طال التأثير المدمر لجائحة كوفيد 

وتسببت في أضرار ال مثيل لها على مستوى الجهود الرامية الستكمال مسيرتنا نحو التنمية. وقد عكست هذه  

أضرار بشكل جلي كيف أن التحديات الحالية تتجاوز قدرة أي دولة بمفردها، مما الجائحة وما نجم عنها من  

يؤكد مجددا أهمية المنظمات متعددة األطراف ودورها الحيوي في معالجة القضايا العالمية التي تمس شرائح  

قتصادية واالجتماعية  واسعة من الساكنة. وفي هذا السياق، ننوه بالجهود الدؤوبة التي ما فتئت تقوم بها اللجنة اال

لغربي آسيا في مواكبة القضايا اإلقليمية المشتركة، ودراسة آثارها وتبعاتها على الدول العربية، وال سيما في 

هذه الظرفية. يعتبر هذا االجتماع فرصة طيبة لتبادل التجارب والخبرات بخصوص إسراع العمل نحو خطة  

اطالعكم على بعض جوانب التجربة المغربية بخصوص التعافي    ما بعد كوفيد. ونود في هذا المقام  2030عام  

من آثار هذه الجائحة وتجاوزها. لقد نهجت المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجاللة الملك محمد السادس  

المستوى   فعلى  األصعدة.  مختلف  على  االستباقية،  التدابير  من  جملة  على  ارتكزت  استراتيجية  هللا،  حفظه 

اعتمدت المملكة المغربية استراتيجية فعالة جعلتها من السباقين إلى إعالن حالة الطوارئ الصحية،    الصحي،

واالنخراط في حملة تلقيح مجانية وواسعة النطاق، بوأتها مكانة بين الدول العشرة األوائل عالميا في هذا الباب. 

بالجرعة    3.400.000يح بالجرعة األولى، و  تلق   4.300.000وهكذا فقد تم القيام إلى حدود اليوم، بما يقارب  

مليون شخص،    25%، أي حوالي  80الثانية. وتهدف حملة التلقيح الحالية إلى تحقيق معدل تغطية ال يقل عن  

لضمان المناعة الجماعية، بناء على مبادئ المجانية والشفافية والتضامن والتطوع. وهي استهدفت بداية العاملين 

وال سيما العاملين في القطاع الصحي والسلطات العامة واألجهزة األمنية وموظفي قطاع    في الخطوط األمامية،

 ."التربية الوطنية، وتشمل العملية جميع المواطنين والمقيمين، حسب العمر

 

وأضاف: "كما تم إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، قصد دعم النظام الصحي والتخفيف من آثاره  

اوالت، مع إعطاء األولوية للفئات األكثر هشاشة والفئات العاملة في القطاع غير المهيكل. وقد على األسر والمق

مليار درهم عند إنشاء الصندوق، لتجاوز اعتماداته، بفضل التبرعات الطوعية لألشخاص    10تم رصد مبلغ  

على المستوى االقتصادي،  مليار درهم. أما    33الذاتيين والمعنويين، وعدد من المؤسسات العمومية والخاصة،  

، وتشمل تدابير استعجالية لدعم المقاوالت، ومن ذلك تسهيل  2021فقد اعتمد المغرب خطة لإلنعاش تمتد إلى  

الولوج إلى التمويالت البنكية، وتعزيز آليات الضمان، والتخفيف من حدة االنعكاسات السلبية على التوازنات  

مجهود االستثمار العمومي مع تحفيز االستثمار الخاص النوعي، ال    اقتصادية الكبرى، والحفاظ على-الماكرو

% من تكلفة االستثمار المخصص إلنتاج  30سيما من خالل برنامج "التميز التكنولوجي" الذي يهدف إلى تمويل  

المعدات المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا. هذا باإلضافة إلى إحداث "صندوق محمد السادس لالستثمار". 

مليار    230إلى مستوى غير مسبوق قدره    2021د ساهم هذا األخير في رفع االستثمار العام في موازنة  وق

مليار درهم من    15مليار عبر هذا الصندوق،    45، منها  2020% مقارنة مع عام  26درهم )أي زيادة بنسبة  

 ."مليار درهم من خالل الشركاء( 30الميزانية العامة و

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/537387/2030-19-20


 

التدابير   "إن  لإلقالع وتابع:  خطة  إطار  في  تندرج  المتوسط  المدى  على  المغربية  السلطات  اتخذتها  التي 

االقتصادي، بينما تتواصل على المدى البعيد الجهود من أجل جعل المغرب منصة صناعية خالية من الكربون.  

ماعية، ال سيما  فيما يخص الشق االجتماعي، انكبت المملكة المغربية على مراجعة شاملة لمنظومة الحماية االجت

من أجل تعميم التغطية الصحية األساسية، وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية، وتحسين منظومة استهداف 

المستفيدين من برامج الدعم االجتماعي. وحسب استطالع للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فقد خففت  

ستويات معيشة األسر المغربية، حيث انخفض المساعدات العمومية بشكل ملحوظ آثار الحجر الصحي على م

نقاط والفوارق    8نقاط مئوية على المستوى الوطني، كما تقلصت الهشاشة بمقدار    9معدل الفقر المطلق بمقدار  

 .نقاط بعد تقديم هذه المساعدات   6االجتماعية بمقدار 

داف التنمية المستدامة بحلول عام  هكذا ساهمت اإلجراءات المتخدة في الحفاظ على الزخم الرامي إلى تحقيق أه

المغربية، في يوليو  2030 تقدمت المملكة  الثاني المتعلق 2020. وللتذكير، فقد  بتقريرها الطوعي الوطني   ،

 ."بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 

التعاون   إطار  في  التضامن  بروح  المغربية  المملكة  تشبث  أؤكد  أن  لي  "يطيب  والتي  -جنوب وختم:  جنوب، 

تجسدت عمليا في سياق أزمة كوفيد في المبادرة العملية التي أطلقها جاللة الملك محمد السادس، متمثلة في  

دولة أفريقية، لنقل مساعدات دوائية وطبية من أجل   20الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية نحو حوالي  

 ". 19-مساعدتها للتصدي لجائحة كوفيد 

  



 ( وكالة أنباء البحرين)  2021االقتصاد الوطني تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام    وكيل 

 

الوطني   لالقتصاد  الوزارة  وكيل  الرميحي  أحمد  آمنة  السيدة  في  شاركت  الوطني  واالقتصاد  المالية  بوزارة 

("، والذي دعت إليه 19-حول "التعافي من جائحة كورونا )كوفيد   2021المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لألمم المتحدة، بحضور الدكتورة روال دشتي وكيلة  

مم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( وبمشاركة األمين العام لأل

   .2030عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالتنمية والتخطيط االقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة  

 

ة البحرين في مواجهة اآلثار  واستعرضت في الكلمة التي ألقتها في المنتدى أهم الخطوات التي قامت بها مملك

"، إلى االستجابة  2030االقتصادية واالجتماعية والبيئية للجائحة في ظل جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  

المالية الفورية التي اتخذتها مملكة البحرين وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد  

ل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس  بن عيسى آل خليفة عاه

(، ومتابعةً ألوامر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس  19– كورونا )كوفيد 

ها حتى اآلن  تجاوزت قيمت  2020مجلس الوزراء حفظه هللا؛ حيث تم إطالق حزمة مالية واقتصادية في مارس  

مليار دينار بحريني، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين. وتم وضع مبادرات الحزمة   4.5

أهداف رئيسية من الناحية االقتصادية واالجتماعية، وهي المحافظة على المواطنين العاملين في    3بناًء على  

ضررة عبر توفير السيولة الالزمة، ووضع البحرين بالموقع  القطاع الخاص، وإسناد األفراد والقطاعات المت

 .األنسب لالستفادة من التعافي االقتصادي

 

فواتير  ودفع  الخاص،  القطاع  في  العاملين  المواطنين  رواتب  بدفع  الحكومة  تكفل  مبادرة  الحزمة  وتضمنت 

الب مصرف  أصدر  كما  والشركات،  األفراد  من  المشتركين  لكافة  والماء  من الكهرباء  عدد  المركزي  حرين 

القرارات لرفع قدرة اإلقراض لدى البنوك وذلك إلعطائهم المرونة الالزمة للتعامل مع طلبات العمالء لتأجيل 

مليون دينار    100األقساط أو للتمويل اإلضافي، باإلضافة إلى ذلك تم مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة  

ص، كما تمت إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" لدعم  مليون دينار لدعم القطاع الخا 200ليصل إلى  

الشركات المتأثرة من تداعيات الفيروس. إلى جانب ذلك، تم دعم األفراد والشركات بإعفائها أو تخفيضها من  

في   الحديثة  التكنولوجيا  تسخير  على  البحرين حرصت  مملكة  بأن  منوهةً  عليها،  المستحقة  الرسوم  من  عدد 

   .ات المالية والقطاعات االقتصادية لتعزيز جودة الخدمات ودعم كفاءتها مختلف الخدم

 

عام   بالظهور مع حلول  بدأت  االقتصادي  التعافي  بوادر  أن  الرميحي  آمنة  السيدة  يدعم   2021وأضافت  بما 

قدم  األهداف والتطلعات المنشودة ويصب في صالح االقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أهمية المواصلة بعزم في الت

قوةً  أكثر  العربية  االقتصادات  لتكون  المنشودة  التطلعات  على  إيجابًا  ينعكس  بما  االقتصادي  التعافي  نحو 

 .واستقراًرا

 

كما تم خالل المنتدى حث الدول على ضرورة توحيد الجهود نحو التعافي االقتصادي التام بما يصب في صالح   

 العربية في دعم النمو االقتصادي والتغلب على التحديات.   الجميع، إضافةَ إلى استعراض تجارب وخبرات الدول

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDoIqb%2FoGuulLdo3neathVqE%3D
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDoIqb%2FoGuulLdo3neathVqE%3D
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDoIqb%2FoGuulLdo3neathVqE%3D


  



 ( األهرام) وزيرة التخطيط: مصر أولى الدول في مشروع دراسة حالة تمويل التنمية عربيا 

 

االقتصادية بأعمال الجلسة االفتتاحية، بالمنتدى العربي للتنمية  شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية  

ما بعد كوفيد"، والذي تعقده الجمهورية اللبنانية واللجنة    2030المستدامة بعنوان "إسراع العمل نحو خطة عمل  

 . 2021مارس  31إلى  29االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( خالل الفترة من 

 

السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، خالل كلمتها، إن المنتدى العربي للتنمية المستدامة  قالت د.هالة  

يمثل منصة إقليمية تفاعلية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق  

على المستويين    2030فيذ األجندة األممية لعام  أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنه يعد فرصة لتجديد االلتزام بتن 

 .العربي والدولي

 

وأضافت أن العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات في ظل تفشي  

فقد جائحة كورونا، والتي تجاوزت حدتها وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية كافة األزمات السابقة،  

التنمية   أهداف  لتحقيق  تداعياتها سلبًا في جهود كافة دول  العالم، وأثرت  الجائحة معاناة اغلب دول  نتج عن 

 .المستدامة

 

وتابعت أن المنطقة العربية لم تكن بمعزل عن تلك التحديات، فوفقًا دراسة حديثة لإلسكوا تسببت الجائحة في 

 .2020ار دوالر خالل عام  ملي 140تكبد المنطقة العربية لخسائر تقارب 

 

فرضت على دول العالم كافة سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من    ١٩قالت السعيد، إن أزمة كوفيد  

إلي  المستدامة، الفته  التنمية  أهداف  تحقيق  الجهود لالستمرار في  تداعياتها، وفرضت عليها كذلك مضاعفة 

سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة تحرك الدولة المصرية سريعًا باتخاذ  

الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية  

 .لدعم هذه الفئات والقطاعات 

 

يرة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني  وتابعت السعيد، أن الجهود التنموية التي نفذتها مصر بنجاح في السنوات األخ

لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، ساهمت في تعزيز مرونة االقتصاد المصري، وقدرته على الصمود في 

 .مواجهة األزمة

 

وأوضحت د.هالة السعيد، أن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على االستثمار في  

وزيادة البشري  المال  تتسم    رأس  التي  بالقطاعات  االهتمام  وإيالء  والتعليم،  الصحة  لقطاعي  المخصصات 

بالمرونة والقدرة على التعافي السريع وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل  

والمشر والزراعة،  التحويلية،  والصناعة  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  كقطاعات  وعات  والمستدام، 

الصغيرة والمتوسطة، فضاًل عن القيام بدمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية 

 .للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

https://gate.ahram.org.eg/News/2682043.aspx


 

الح تبني  إلى  السعيد  أشارت  األولويات  ترتيب  إعادة  إطار  لالنتقال وفي  وطنية  إستراتيجية  المصرية  كومة 

بالعمل على تحقيق   % من المشروعات االستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم االستدامة 30لالقتصاد األخضر، 

 .% في السنوات الثالث المقبل50البيئية واالقتصاد األخضر لترتفع النسبة لتصبـح 

 

حلي ألهداف التنمية المستدامة"، والذي يأتي ضمن أولويات وولفتت السعيد إلي توطين التنمية أو "التوطين الم

اهتمام الدولة المصرية وذلك بهدف تحقيق مفهوم النمو االحتوائي والمستدام والتنمية اإلقليمية المتوازنة، كأحد 

لرؤية مصر   األساسية  واألقاليم 2030الركائز  للمحافظات  النسبية  المزايا  من  االستفادة  لتعظيم  يهدف  بما   ،  

المصرية، وتوجيه االستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خالل تبني معادلة 

تمويلية في توزيع االستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية  

الق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع أكبر وفقًا لفكرة االستهداف، مضيفه أن الوزارة بصدد إط

 .المحافظات المصرية ومؤشرات لقياس تنافسيتها

 

لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"؛ والذي يستهدف  القومي  وأشارت السعيد إلى إطالق مصر للمشروع 

مواطن، مما ساعد في    مليون  4.5قرية وأسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة    375

نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات األساسية بحوالي    14خفض معدالت الفقر في بعض القرى بنسبة  

 .ألف منزل 12نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة    50

 

إطار المشروع   تابعت أنه استكمااًل للنجاح المحقق في المرحلة األولى تم إطالق المرحلة الثانية من المبادرة في

قرية    4500القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثالثة اعوام تستهدف كل قرى الريف المصري بعدد  

بها كافة    50يعيش بها نصف سكان مصر   تتوافر  إلى تجمعات ريفية ُمستدامة  تحويلها  ليتم  مليون مواطن، 

 .مليار جنيه 500طى االحتياجات التنموية خالل ثالث سنوات وبتكلفة إجمالية تتخ

 

كما لفتت السعيد، إلى أن كل تلك اإلجراءات ساهمت في إدراج األمم المتحدة لمبادرة "حياة كريمة" ضمن  

للقياس، وتتالقى مع   للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة  أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة 

 .العديد من أهداف التنمية المستدامة األممية

 

وأكدت د.هالة السعيد، األهمية التي توليها مصر لدور المراجعة الوطنية الطوعية في دعم جهود الدول وتبادل  

الخبرات والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن المشاركة الطوعية للدول 

يعُقد في نيويورك أصبحت فرصة جيدة للدول العربية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي  

الستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني إلنجاز تلك األهداف، وإلجراء ما يمكن وصفه بالتقييم  

 .الذاتي لجهودها، وبما يمثل تأكيدًا من الدول على التزامها بالسير قدماً لتحقيق هذه األهداف

 



د، أنه بالتوازي لجهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني،  كما أوضحت د.هالة السعي

فإن مصر تحرص دائًما على المشاركة والتفاعل مع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في اإلطار 

 .الوطني أو العربي أو الدولي 

 

، مؤكدة أن مصر تعتزم  2018و   2016في عامي  لفتت إلى قيام مصر بتقديم مراجعة وطنية طوعية مرتين  

 .تقديم تقريرها الثالث هذا العام

 

وتابعت السعيد، أن الوزارة قامت بطرح النسخة األولى من التقرير على متخذي القرار ممثلين في الحكومة  

مؤكده حرص مصر  والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية تمهيدًا للعرض على المجتمع الدولي،  

 .على الموضوعية والشفافية في عملية إعداد التقرير

 

وتابعت السعيد، أن مصر تعتزم كذلك تنظيم فعاليات جانبية تتناول قضايا تنموية محددة حول توطين التنمية،  

يع  والتعافي األخضر، وكذلك تمويل التنمية، بالتزامن مع إطالق التقرير الطوعي خالل المنتدى السياسي رف

 .المستوى للتنمية المستدامة، متابعة أن مشاركة الدول العربية الشقيقة في هذه الفاعليات فرصة جيدة

 

وأوضحت السعيد، أن مصر ستقدم تقريًرا وطنيًا عن "التمويل من أجل التنمية"، وهو التقرير األول من نوعه 

التقرير جزء من مشروع يهدف لدراسة حا لة تمويل التنمية في الدول العربية  على المستوى الوطني، ويعد 

بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، وقد تم اختيار جمهورية مصر العربية كالدولة األولى في هذا  

 .المشروع

 

للدولة  وتابعت السعيد، أن التقرير يتبع نهًجا تشاركيّا حيث تساهم فيه وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية كممثل  

المصرية وداعم لعملية صياغة التقرير فيما يخص اإلمداد بالبيانات والتحليل والمراجعة، وذلك بالتعاون مع 

جامعة الدول العربية واإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق  

 .النقد الدولي

  



 ( الدستور) أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات »التخطيط«: إطالق تقارير عن توطين  

 

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، بأعمال الجلسة االفتتاحية بالمنتدى العربي  

بعد كوفيد"، الذي تعقده الجمهورية اللبنانية  ما    2030للتنمية المستدامة بعنوان "إسراع العمل نحو خطة عمل  

 .2021مارس   31إلى  29واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( خالل الفترة من 

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يمثل منصة إقليمية تفاعلية للحوار وتبادل  

اجحة بين الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنه يعد الخبرات والتجارب الن

 .على المستويين العربي والدولي  2030فرصة لتجديد االلتزام بتنفيذ األجندة األممية لعام  

 

ل تفشي  وأضافت أن العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات في ظ

جائحة كورونا، التي تجاوزت حدتها وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية كل األزمات السابقة، فقد نتج  

 عن الجائحة معاناة أغلب دول العالم، وأثرت تداعياتها سلبًا في جهود كل دول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

 

التحديات، فوفقًا دراسة حديثة لالسكوا تسببت    وتابعت "السعيد" أن المنطقة العربية لم تكن تلك  بمعزل عن 

 .2020مليار دوالر خالل عام   140الجائحة في تكبد المنطقة العربية لخسائر تقارب 

 

وقالت "السعيد" إن أزمة فيروس كورونا فرضت على دول العالم كل سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي  

كذلك مضاعفة الجهود لالستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الفتة إلى  من تداعياتها، وفرضت عليها 

تستهدف كل  استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة  باتخاذ سياسات  المصرية سريعًا  الدولة  تحرك 

فيزية  الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تح 

 .لدعم هذه الفئات والقطاعات 

 

الوطني   البرنامج  مقدمتها  وفي  األخيرة،  السنوات  في  بنجاح  مصر  نفذتها  التي  التنموية  الجهود  أن  وتابعت 

لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، أسهمت في تعزيز مرونة االقتصاد المصري، وقدرته على الصمود في  

 .مواجهة األزمة

 

ى ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على االستثمار في رأس المال  وأوضحت أن مصر عملت عل

البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وإيالء االهتمام بالقطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة  

تدام، كقطاعات  على التعافي السريع وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل والمس

والمتوسطة،   الصغيرة  والمشروعات  والزراعة،  التحويلية،  والصناعة  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

فضاًل عن القيام بدمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز  

 .لطاقة الجديدة والمتجددةالتوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات ا

 

https://www.dostor.org/3409292


وفي إطار إعادة ترتيب األولويات، أشارت "السعيد" إلى تبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لالنتقال  

بالعمل على تحقيق   % من المشروعات االستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم االستدامة 30لالقتصاد األخضر، 

 .% في السنوات الثالث القادمة50لتصبـح البيئية واالقتصاد األخضر لترتفع النسبة 

 

ولفتت "السعيد" إلى توطين التنمية أو "التوطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة"، الذي يأتي ضمن أولويات  

اهتمام الدولة المصرية وذلك بهدف تحقيق مفهوم النمو االحتوائي والمستدام والتنمية اإلقليمية المتوازنة، كإحدى  

لرؤية مصر   األساسية  واألقاليم  2030الركائز  للمحافظات  النسبية  المزايا  من  االستفادة  لتعظيم  يهدف  بما   ،

المصرية، وتوجيه االستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خالل تبني معادلة 

لتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية  تمويلية في توزيع االستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية با

أكبر وفقًا لفكرة االستهداف، مضيفة أن الوزارة بصدد إطالق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع 

 .المحافظات المصرية ومؤشرات لقياس تنافسيتها

 

قرية    375مة"؛ الذي يستهدف  وأشارت إلى إطالق مصر للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كري

مليون مواطن، مما ساعد في خفض معدالت   4.5وأسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة  

نقطة مئوية    50نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات األساسية بحوالي    14الفقر في بعض القرى بنسبة  

بعة أنه استكمااًل للنجاح المحقق في المرحلة األولى تم إطالق ألف منزل، متا  12في بعض القرى، ورفع كفاءة  

المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، الذي يمتد لثالثة أعوام تستهدف 

مليون مواطن، ليتم تحويلها إلى  50قرية يعيش بها نصف سكان مصر  4500كل قرى الريف المصري بعدد 

  500ت ريفية ُمستدامة تتوافر بها كل االحتياجات التنموية خالل ثالث سنوات وبتكلفة إجمالية تتخطى  تجمعا

 .مليار جنيه

 

كما لفتت "السعيد" إلى أن كل تلك اإلجراءات أسهمت في إدراج األمم المتحدة لمبادرة "حياة كريمة" ضمن  

للتحق للقياس، وتتالقى مع  أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة  ق ولها نطاق زمني، وقابلة 

 .العديد من أهداف التنمية المستدامة األممية

 

وأكدت وزيرة التخطيط األهمية التي توليها مصر لدور المراجعة الوطنية الطوعية في دعم جهود الدول وتبادل 

ابعة أن المشاركة الطوعية للدول الخبرات والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مت

في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعُقد في نيويورك أصبحت فرصة جيدة للدول العربية 

الستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني إلنجاز تلك األهداف، وإلجراء ما يمكن وصفه بالتقييم  

 .تأكيدًا من الدول على التزامها بالسير قدًما لتحقيق هذه األهدافالذاتي لجهودها، وبما يمثل 

 

مصر   فإن  الوطني،  المستوى  على  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  مصر  لجهود  بالتوازي  أنه  وأوضحت 

تحرص دائًما على المشاركة والتفاعل مع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في اإلطار الوطني أو  

، مؤكدة  2018و   2016لعربي أو الدولي، الفتة إلى قيام مصر بتقديم مراجعة وطنية طوعية مرتين في عامي ا

 .أن مصر تعتزم تقديم تقريرها الثالث هذا العام



وتابعت "السعيد" أن الوزارة قامت بطرح النسخة األولي من التقرير على متخذي القرار ممثلين في الحكومة  

مع المدني وشركاء التنمية تمهيدًا للعرض على المجتمع الدولي، مؤكدة حرص مصر  والقطاع الخاص والمجت

 .على الموضوعية والشفافية في عملية إعداد التقرير

 

وتابعت أن مصر تعتزم كذلك تنظيم فاعليات جانبية تتناول قضايا تنموية محددة حول توطين التنمية، والتعافي 

وذلك   التنمية،  تمويل  وكذلك  رفيع  األخضر،  السياسي  المنتدى  خالل  الطوعي  التقرير  إطالق  مع  بالتزامن 

 .المستوى للتنمية المستدامة، متابعة أن مشاركة الدول العربية الشقيقة في هذه الفاعليات فرصة جيدة

 

وأوضحت "السعيد" أن مصر ستقدم تقريًرا وطنيًا عن "التمويل من أجل التنمية"، وهو التقرير األول من نوعه  

المستوى الوطني، ويعد التقرير جزًءا من مشروع يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية   على

بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، وقد تم اختيار جمهورية مصر العربية كالدولة األولى في هذا  

 .المشروع

 

تشاركيًّا، حيث   نهًجا  يتبع  التقرير  أن  للدولة  واختتمت  والتنمية االقتصادية كممثل  التخطيط  فيه وزارة  تسهم 

المصرية وداعم لعملية صياغة التقرير فيما يخص اإلمداد بالبيانات والتحليل والمراجعة، وذلك بالتعاون مع 

جامعة الدول العربية واإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق  

 النقد الدولي.

  



المصري )  وزيرة التخطيط: مصر ستقدم تقريًرا وطنيًا عن التمويل من أجل التنمية وهو األول من نوعه 

 ( اليوم 

 

ة االفتتاحية، بالمنتدى العربي  شاركت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بأعمال الجلس

ما بعد كوفيد«، والذي تعقده الجمهورية اللبنانية    2030للتنمية المستدامة بعنوان»إسراع العمل نحو خطة عمل  

 . 2021مارس   31إلى  29واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( خالل الفترة من 

 

التخطيط والتنمية االقتصادية خالل كلمتها أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة  وقالت د.هالة السعيد وزيرة  

يمثل منصة إقليمية تفاعلية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق  

على المستويين    2030ممية لعام  أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنه يعد فرصة لتجديد االلتزام بتنفيذ األجندة األ

 .العربي والدولي

 

وأضافت السعيد أن العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات في ظل 

تفشي جائحة كورونا، والتي تجاوزت حدتها وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية كافة األزمات السابقة،  

عن الجائحة معاناة اغلب دول العالم، وأثرت تداعياتها سلبًا في جهود كافة دول لتحقيق أهداف التنمية  فقد نتج  

 المستدامة،

 

وتابعت السعيد أن المنطقة العربية لم تكن بمعزل عن تلك التحديات، فوفقًا دراسة حديثة لالسكوا تسببت الجائحة  

 .2020ر دوالر خالل عام مليا 140في تكبد المنطقة العربية لخسائر تقارب 

 

فرضت على دول العالم كافة سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من    ١٩وقالت السعيد أن أزمة كوفيد  

إلى  المستدامة، الفته  التنمية  أهداف  تحقيق  الجهود لالستمرار في  تداعياتها، وفرضت عليها كذلك مضاعفة 

استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة تحرك الدولة المصرية سريعًا باتخاذ سياسات  

الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية  

 .لدعم هذه الفئات والقطاعات 

 

مقدمتها البرنامج الوطني    وتابعت السعيد أن الجهود التنموية التي نفذتها مصر بنجاح في السنوات األخيرة، وفي 

لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، ساهمت في تعزيز مرونة االقتصاد المصري، وقدرته على الصمود في 

 .مواجهة االزمة

 

وأوضحت د.هالة السعيد أن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على االستثمار في 

المخصصات  وزيادة  البشري  المال  تتسم    رأس  التي  بالقطاعات  االهتمام  وإيالء  والتعليم،  الصحة  لقطاعي 

بالمرونة والقدرة على التعافي السريع وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل  

والمشروعات   والزراعة،  التحويلية،  والصناعة  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  كقطاعات  والمستدام، 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2299734
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يرة والمتوسطة، فضاًل عن القيام بدمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية الصغ

 .للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

 

الم الحكومة  تبني  إلى  السعيد  أشارت  األولويات،  ترتيب  إعادة  إطار  لالنتقال  وفي  استراتيجية وطنية  صرية 

بالعمل على تحقيق   % من المشروعات االستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم االستدامة 30لالقتصاد األخضر، 

 .% في السنوات الثالث القادمة50البيئية واالقتصاد األخضر لترتفع النسبة لتصبـح 

 

اف التنمية المستدامة،« والذي يأتي ضمن أولويات ولفتت السعيد إلى توطين التنمية أو »التوطين المحلي ألهد 

اهتمام الدولة المصرية وذلك بهدف تحقيق مفهوم النمو االحتوائي والمستدام والتنمية اإلقليمية المتوازنة، كأحد 

لرؤية مصر   األساسية  واألقاليم  2030الركائز  للمحافظات  النسبية  المزايا  من  االستفادة  لتعظيم  يهدف  بما   ،

، وتوجيه االستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خالل تبني معادلة المصرية

تمويلية في توزيع االستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية  

ير عن توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع أكبر وفقًا لفكرة االستهداف، مضيفه أن الوزارة بصدد إطالق تقار

 .المحافظات المصرية ومؤشرات لقياس تنافسيتها

 

وأشارت السعيد إلى إطالق مصر للمشروع القومي لتنمية الريف المصري »حياة كريمة«؛ والذي يستهدف 

مما ساعد في  مليون مواطن،    4.5قرية وأسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة    375

نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات األساسية بحوالي    14خفض معدالت الفقر في بعض القرى بنسبة  

ألف منزل، متابعه أنه استكمااًل للنجاح المحقق في المرحلة    12نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة    50

مشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد  األولى تم إطالق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار ال 

مليون    50قرية يعيش بها نصف سكان مصر    4500لثالثة اعوام تستهدف كل قرى الريف المصري بعدد  

سنوات   ثالث  التنموية خالل  االحتياجات  كافة  بها  تتوافر  ُمستدامة  ريفية  تجمعات  إلى  تحويلها  ليتم  مواطن، 

 .ليار جنيهم 500وبتكلفة إجمالية تتخطى  

 

كما لفتت السعيد إلى أن كل تلك اإلجراءات ساهمت في إدراج األمم المتحدة لمبادرة »حياة كريمة« ضمن  

للقياس، وتتالقى مع   للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة  أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة 

 .العديد من أهداف التنمية المستدامة األممية

 

هالة السعيد على األهمية التي توليها مصر لدور المراجعة الوطنية الطوعية في دعم جهود الدول وأكدت د.

وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن المشاركة الطوعية  

في نيويورك أصبحت فرصة جيدة للدول للدول في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعُقد  

العربية الستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني إلنجاز تلك األهداف، وإلجراء ما يمكن وصفه  

 .بالتقييم الذاتي لجهودها، وبما يمثل تأكيدًا من الدول على التزامها بالسير قدماً لتحقيق هذه األهداف

 



بالتوازي لجهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني،  كما أوضحت د.هالة السعيد أنه  

فإن مصر تحرص دائًما على المشاركة والتفاعل مع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في اإلطار 

عامي في  وطنية طوعية مرتين  مراجعة  بتقديم  قيام مصر  إلى  الفتة  الدولي،  أو  العربي  أو    2016  الوطني 

 .، مؤكدة أن مصر تعتزم تقديم تقريرها الثالث هذا العام2018و

 

التقرير على متخذي القرار ممثلين في الحكومة   النسخة األولي من  وتابعت السعيد أن الوزارة قامت بطرح 

والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية تمهيدًا للعرض على المجتمع الدولي، مؤكده حرص مصر  

 .الموضوعية والشفافية في عملية إعداد التقرير على

 

وتابعت السعيد أن مصر تعتزم كذلك تنظيم فاعليات جانبية تتناول قضايا تنموية محددة حول توطين التنمية، 

والتعافي االخضر، وكذلك تمويل التنمية، وذلك بالتزامن مع إطالق التقرير الطوعي خالل المنتدى السياسي  

 .تنمية المستدامة، متابعه أن مشاركة الدول العربية الشقيقة في هذه الفاعليات فرصة جيدةرفيع المستوى لل

 

وأوضحت السعيد أن مصر ستقدم تقريًرا وطنيًا عن »التمويل من أجل التنمية«، وهو التقرير األول من نوعه  

التقرير جزء من مشروع يهدف لدراسة حالة تمويل   التنمية في الدول العربية  على المستوى الوطني، ويعد 

بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، وقد تم اختيار جمهورية مصر العربية كالدولة األولى في هذا  

 .المشروع

 

وتابعت السعيد أن التقرير يتبع نهًجا تشاركيّا حيث تساهم فيه وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية كممثل للدولة 

لعملية صياغة التقرير فيما يخص اإلمداد بالبيانات والتحليل والمراجعة، وذلك بالتعاون مع المصرية وداعم  

جامعة الدول العربية واالسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق  

 النقد الدولي.

  



 ( هبة بريس) للتنمية المستدامةبمشاركة المغرب.. انطالق أعمال المنتدى العربي  

 

(  2021بدأت اليوم االثنين، عبر تقنية التواصل المرئي، فعاليات المنتدى العربي السنوي للتنمية المستدامة )

 .م المتحدة )اإلسكوا(، بمشاركة المغرب الذي تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألم

 

ويعرف المنتدى مشاركة ممثلين من مستوى رفيع عن الحكومات العربية من وزراء وكبار المسؤولين وخبراء  

والبيانات   الطبيعية  والموارد  والتشغيل  والبيئة  التنمية  مجال  في  وخبراء  ومسؤولين  التخطيط،  مجال  في 

يا، وممثلين عن المنظمات الحكومية اإلقليمية وشبكات ومنظمات المجتمع  واإلحصاءات والتمويل والتكنولوج

 المدني ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة في المنطقة العربية ومؤسسات ومعاهد أكاديمية متخصصة.

 

ما بعد كوفيد”، ويتناول على مدى    2030وينظم المنتدى هذا العام تحت عنوان “إسراع العمل نحو خطة عام  

أيام عدة محاور أبرزها “تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي من أزمة    ثالثة

” و “المتابعة واالستعراض على الصعيدين الوطني واإلقليمي، بما في ذلك االستعراضات الوطنية  19-كوفيد 

 .”الطوعية

 

بخصوص  المغربية  التجربة  جوانب  استعراض  سيتم  الصدد،  هذا  كورونا    وفي  جائحة  آثار  من  التعافي 

 .وتجاوزها، من خالل عروض ومداخالت لمسؤولين وخبراء وأكاديميين مغاربة

 

لعام   المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  واستعراض  لمتابعة  المنتدى  العربية    2030وسيخصص  المنطقة  في 

 .واستعراض التقدم المحرز إقليميا

 

، واستعراض أهداف 2030قييم للتقدم اإلقليمي في تنفيذ خطة عام  وسيقوم المشاركون في المنتدى بإجراء ت

 .في االعتبار 19-محددة من أهداف التنمية المستدامة، مع أخذ آثار جائحة كوفيد 

 

والتعافي من   2030وفضال عن ذلك سيتم إجراء مناقشة رفيعة المستوى بشأن ُسبُل المضي قدما حتى عام  

 .المحور الضوء على عمليات المتابعة واالستعراض على الصعيدَين الوطني واإلقليميالجائحة، وسيسلط هذا 

 

والمنتدى العربي للتنمية المستدامة وثيق الصلة بالمستوى العالمي، فهو يمثل، بما يتوصل إليه من نتائج، صوت  

 .المنطقة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

 

ويصدر عن المنتدى تقرير يتضمن أهم الرسائل المنبثقة عن الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ  

 ، ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.2030خطة عام 

 

 

  

https://ar.hibapress.com/details-294651.html


 ( البوابة نيوز) أبو الغيط يشارك في افتتاح فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة افتراضيا 

 

شارك أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

)االسكوا(، وتعقد النسخة  الذي يقام في إطار التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

 .برئاسة المملكة العربية السعودية 2021/ 3/ 31إلى  29السابعة من هذا المنتدى افتراضيًا خالل الفترة من 

 

وألقى أبو الغيط كلمة في افتتاح أعمال هذا المنتدى، أشار فيها إلى أن جائحة كورونا رفعت من مستوى الوعي  

 .ضع خطط التنمية المستدامة على رأس أولويات األجندة الدوليةبأهمية السياسات البيئية، وأعادت و

" 19ما بعد كوفيد    2030و أشار في كلمته بأن شعار هذه الدورة تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  

 .يعكس مقتضيات اللحظة الراهنة، ويلخص التحديات التي نواجهها

 

األط متعدد  التعاون  أهمية  على  الغيط  ابو  أكد  التنمية  كما  أهداف  تحقيق  في  واألعباء  المهام  وتقاسهم  راف 

المستدامة، وأشاد في هذا الصدد بالشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية واالسكوا، مستعرًضا آخر مستجدات 

 .التعاون الثنائي بين الجانبين

 

دامة، وهو تحد زادته جائحة كورونا  و شدد على أهمية توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المست

 .تعقيدًا في ظل تحويل معظم المساعدات الدولية إلى معالجة آثار جائحة كورونا

 

وأوضح في ذات السياق بأنه يتعين العمل بشكل جماعي على مسارين هامين يتعلق األول بالدعوة إلى المضي  

تكثيف العمل من أجل حث الدول والمنظمات والقطاع  قدًما في مسار خفض ديون البلدان األكثر فقًرا، والثاني ب 

الخاص على توفير موارد مالية إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفًا بأن الجامعة العربية وبالشراكة 

مع مبادرة التمويل لألمم المتحدة للبيئة أطلقت مؤخًرا تقريًرا حول تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي  

 .الدول العربية في

 

تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يقام سنويًا بالشراكة بين جامعة الدول العربية واالسكوا  

 لبحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك وتسليط الضوء على واقع التنمية المستدامة في الوطن العربي.

  

https://www.albawabhnews.com/4306202
https://www.albawabhnews.com/4306202
https://www.albawabhnews.com/4306202


 ( األنباط) 2030خطة عام الجامعة العربية تبحث إسراع العمل نحو  

 

أكدت جامعة الدول العربية أن جائحة كورونا رفعت مستوى الوعي بأهمية السياسات البيئية، وأعادت وضع  

 خطط التنمية المستدامة على رأس أولويات األجندة الدولية. 

 

جاء ذلك خالل مشاركة الجامعة، اليوم االثنين، في النسخة الرابعة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد 

آسيا  ا لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  مع  التعاون  إطار  في  السعودية،  برئاسة  فتراضيا 

". وأفاد مصدر مسؤول باألمانة  19ما بعد كوفيد    2030)االسكوا(، تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  

ماعي على مسارين مهمين، يتعلق األول  العامة أن أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط أكد أهمية العمل بشكل ج

الدول  بتكثيف العمل من أجل حث  البلدان األكثر فقراً، والثاني  في مسار خفض ديون  بالدعوة للمضي قدماً 

والمنظمات والقطاع الخاص على توفير موارد مالية إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يشار إلى أن 

دامة يقام سنوياً بالشراكة بين الجامعة واالسكوا لبحث الموضوعات ذات االهتمام المنتدى العربي للتنمية المست 

 .المشترك وتسليط الضوء على واقع التنمية المستدامة في الوطن العربي

  

https://alanbatnews.net/article/324451


 (البالد ) غداً.. انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

األربعاء   حتى  ويستمر  غدا،  المملكة  برئاسة  افتراضياً  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  أعمال    31تنطلق 

 .ط األستاذ فيصل بن فاضل اإلبراهيممارس،. حيث يرأس وفد المملكة معالي نائب وزير االقتصاد والتخطي

 

وبهذه المناسبة أعرب معاليه عن سعادته بانطالق المنتدى هذا العام برئاسة المملكة، الذي يسعى الستعراض  

ومناقشة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي, مشيراً إلى أن تسريع العمل على تحقيق  

ة أكثر من أي وقت مضى خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس  األهداف أصبح ضرورة ملح 

 االجتماعية واالقتصادية والمالية والثقافية والبيئية.  –كورونا المستجد على جميع األبعاد 

 

  وأضاف اإلبراهيم أن الجائحة أثبتت بما ال يدعُ مجاالً للشك أن بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتطوير 

والمتغيرات   األزمات  للصمود في وجه  المثلى  السبل  العربية هي  البلدان  في  القطاعات  لجميع  التحتية  البنى 

السريعة لعالمنا, كما أن تمكين الشباب العربي واالستثمار في طاقاته عبر التعليم وتوفير فرص العمل وتحفيز  

لعربي، متمنيا أن يتحدث المنتدى هذا العام عن  االبتكار هي الركيزة األساسية لدفع عجلة التنمية في وطننا ا

جميع التحديات والعقبات التي تقف أمام خارطة الطريق؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العربي،  

 .متطلعاً للتعرف على تجارب الجميع في تجاوز هذه التحديات والعقبات 

 

عام ينعقد والعالم يواجه آثار الجائحة، حيث تسعى الدول للتعافي  يشار إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا ال

السريع منها،. فيما تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة  

تنفيذ خطة على تنظيم المنتدى بشكٍل سنوي؛. ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض  

 في المنطقة العربية. 2030التنمية المستدامة لعام 

  

https://albiladdaily.com/2021/03/28/غداً-انطلاق-أعمال-المنتدى-العربي-للتن/


 (صدى البلد ) مشاركة متميزة لسلطنة عمان في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  تشارك سلطنة ُعمان في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تُنظمه  

آسيا )اإلسكوا( باألمم المتحدة، في العاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية االتصال المرئي، والذي انطلقت فعالياته  

الفاعلة في   أمس، االثنين، وتستمر حتى غد، األربعاء، بمشاركة دولية واسعة ومتنوعة من مختلف الجهات 

ا األوساط  من  الدولية  التنمية  الحكومية  والهيئات  الخاص  القطاع  وشركات  واألكاديمية  والبرلمانية  لحكومية 

 .واإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب 

 

م.. ما بعد 2030الذي يأتي تحت شعار "إسراع العمل نحو خطة عام    -ويتضمن جدول أعمال المنتدى السنوي  

يع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي  عدة محاور رئيسية، تتناول تسر  -"  19كوفيد  

من أزمة كورونا، ومناقشة المجاالت المتخصصة وذات األولوية، إضافة إلى جلسات حوارية تستعرض مسار  

التنمية المستدامة، وتأثير الجائحة في تحقيق أهدافها وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحقيق األمن 

ائي، وتعزيز النظم الصحية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة الطرق الفاعلة للتصدي للجائحة التي  الغذ 

 .أصبحت أحد معوقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

وتأتي مشاركة السلطنة المتميزة في المنتدى، ممثلة في جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة الذي سيقدم ورقة  

اول دور األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في الرقابة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء  عمل تتن

، إضافة إلى  تسليط الضوء 2030ما تتمتع به تلك األجهزة من دور محوري في تنفيذ خطة التنمية المستدامة  

ها بعض أجهزة الرقابة والمحاسبة بالدول على النتائج الرئيسية المستخلصة من عمليات تدقيق الجاهزية التي نفذت

 .العربية

 

تُجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة تُنظمه )اإلسكوا( كل عام بالتعاون مع جامعة الدول 

العربية ومنظمات األمم المتحدة األخرى العاملة في البلدان العربية، وهو محفل الستعراض أولويات التنمية  

إلى المستدا والتوصل  البلدان،  تجارب  واستعراض  المحرز،  التقدم  ومناقشة  العربية،  المنطقة  نطاق  مة على 

موقف يصل عبره صوت المنطقة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، ويتوخى المنتدى 

 . م واستعراض التقدم في تنفيذها2030نهج الشمول والمشاركة في متابعة خطة عام  

  

https://www.elbalad.news/4757478


 ( LomaZoma) اخبار المغرب اليوم منتدى يتعرف على تجربة المغرب في صد كورونا 

 

آسيا   لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  تنظمه  الذي  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  فعاليات  تم خالل 

المتحدة )اإلسكوا(، االثنين في بيروت، استعراض جوانب من التجربة المغربية بخصوص التعافي التابعة لألمم  

 .من آثار جائحة كورونا

 

وبهذه المناسبة، أبرز امحمد كرين، سفير المغرب بلبنان، أن المملكة المغربية، نهجت تحت قيادة الملك محمد  

التدابير   االستباقية على مختلف األصعدة”، موضحا أنه على  السادس، “استراتيجية ارتكزت على جملة من 

المستوى الصحي، “اعتمدت المملكة استراتيجية فعالة جعلتها من السباقين إلى إعالن حالة الطوارئ الصحية، 

ومكنتها من االنخراط في حملة تلقيح مجانية وواسعة النطاق، بوأتها مكانة بين الدول العشر األوائل عالميا في  

 .”هذا الباب 

 

مليون شخص،  25بالمائة، أي حوالي    80وأضاف أن حملة التطعيم تهدف إلى تحقيق معدل تغطية ال يقل عن  

 لضمان المناعة الجماعية، بناء على مبادئ المجانية والشفافية والتضامن والتطوع. 

 

ال النظام  دعم  قصد  كورونا،  جائحة  بتدبير  خاص  صندوق  إلحداث  المغربي  الدبلوماسي  تطرق  صحي  كما 

والتخفيف من آثاره على األسر والمقاوالت، مع إعطاء األولوية للفئات األكثر هشاشة والفئات العاملة في القطاع  

مليارات درهم عند إنشاء الصندوق، لتتجاوز اعتماداته، بفضل    10غير المهيكل، مذكرا بأنه تم رصد مبلغ  

مليار    33د من المؤسسات العمومية والخاصة،  التبرعات الطوعية لألشخاص الذاتيين والمعنويين، وكذا عد 

 .درهم

 

أما على المستوى االقتصادي، فأشار السفير المغربي إلى أن الحكومة اعتمدت خطة لإلنعاش تمتد إلى متم  

، وتشمل تدابير استعجالية لدعم المقاوالت، منها تسهيل الولوج إلى التمويالت البنكية، وتعزيز آليات  2021

الماكروالضمان،   التوازنات  على  السلبية  االنعكاسات  حدة  من  على  -والتخفيف  والحفاظ  الكبرى،  اقتصادية 

مجهود االستثمار العمومي مع تحفيز االستثمار الخاص النوعي، ال سيما من خالل برنامج “التميز التكنولوجي”  

ت المستخدمة في مكافحة فيروس بالمائة من تكلفة االستثمار المخصص إلنتاج المعدا  30الذي يهدف إلى تمويل  

 كورونا. 

 

كما ذكر المتحدث بإحداث “صندوق محمد السادس لالستثمار” الذي ساهم في رفع االستثمار العام في موازنة  

مليار درهم، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية على   230إلى مستوى غير مسبوق قدره    2021

إطار خطة لإلقالع االقتصادي، بينما تتواصل على المدى البعيد الجهود من أجل المدى المتوسط، “تندرج في  

 .”جعل المغرب منصة صناعية خالية من الكربون

 

الحماية   لمنظومة  شاملة  مراجعة  انكبت على  المغربية  المملكة  إن  كرين  قال  االجتماعي،  الشق  وبخصوص 

ساسية، وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية، وتحسين  االجتماعية، ال سيما من أجل تعميم التغطية الصحية األ 

https://lomazoma.com/news/8381675.html


منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم االجتماعي، مسجال أن المساعدات العمومية للمتضررين من  

الجائحة “خففت بشكل ملحوظ من آثار الحجر الصحي على مستويات معيشة األسر المغربية، حيث انخفض  

 8نقاط مئوية على المستوى الوطني، كما تقلصت الهشاشة بمقدار    9ية بمقدار  معدل الفقر وفق تقديرات رسم

 .”نقاط بعد تقديم هذه المساعدات  6نقاط والفوارق االجتماعية بمقدار 

 

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن المملكة المغربية “ظلت في سياق الجائحة متشبثة بروح التضامن في إطار  

تجسدت عمليا في سياق أزمة كوفيد في المبادرة العملية التي أطلقها جاللة الملك    جنوب، التي- التعاون جنوب 

أقامته المملكة المغربية نحو حوالي   دوائية    20متمثلة في الجسر الجوي الذي  دولة أفريقية، لنقل مساعدات 

 .”19- وطبية من أجل مساعدتها للتصدي لجائحة كوفيد 

 

ما بعد كوفيد”، ويتناول على   2030عنوان “إسراع العمل نحو خطة عام    يذكر أن المنتدى ينظم هذا العام تحت 

مدى ثالثة أيام محاور عدة، أبرزها “تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي من 

كوفيد  االستعراضات 19- أزمة  ذلك  في  بما  واإلقليمي،  الوطني  الصعيدين  واالستعراض على  و”المتابعة   ،″

 .”لوطنية الطوعية ا

 

ويصدر عن المنتدى تقرير يتضمن أهم الرسائل المنبثقة عن الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ  

 ، ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.2030خطة عام 

  



 ( MENAFN) المستدامةوكيل الوزارة لالقتصاد الوطني تشارك في المنتدى العربي للتنمية  

 

المنتدى  الوطني في  المالية واالقتصاد  بوزارة  الوطني  الوزارة لالقتصاد  الرميحي وكيل  آمنة أحمد  شاركت 

(، والذي دعت إليه اللجنة  19-حول "التعافي من جائحة كورونا )كوفيد   2021العربي للتنمية المستدامة لعام  

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لألمم المتحدة، بحضور سعادة الدكتورة روال دشتي وكيلة  

قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وبمشاركة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة اال

  .2030عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالتنمية والتخطيط االقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة  

 

اآلثار   مواجهة  في  البحرين  مملكة  بها  قامت  التي  الخطوات  "أهم  حول  ألقتها  التي  الكلمة  خالل  وأشارت 

، إلى االستجابة  2030اعية والبيئية للجائحة في ظل جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  االقتصادية واالجتم 

المالية الفورية التي اتخذتها مملكة البحرين وفقا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد  

(، 19نعكاسات فيروس كورونا )كوفيد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة ا

ومتابعةً ألوامر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ حيث  

مليارات دينار بحريني، أي   4.5تجاوزت قيمتها حتى اآلن    2020تم إطالق حزمة مالية واقتصادية في مارس  

أهداف رئيسية    3لي لمملكة البحرين. وتم وضع مبادرات الحزمة بناًء على  ما يعادل ثلث الناتج المحلي اإلجما

من الناحية االقتصادية واالجتماعية، وهي المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإسناد األفراد 

من لالستفادة  األنسب  بالموقع  البحرين  ووضع  الالزمة،  السيولة  توفير  عبر  المتضررة  التعافي    والقطاعات 

 االقتصادي. 

  

https://menafn.com/arabic/1101828877/البحرين-وكيل-الوزارة-للاقتصاد-الوطني-تشارك-في-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة


 ( مبتدا) أبو الغيط: علينا العمل بشكل جماعى لخفض ديون البلدان األكثر فقرا 

 

المستدامة شارك أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية فى افتتاح أعمال المنتدى العربى للتنمية  

الذى يقام فى إطار التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا )االسكوا(، وتعقد النسخة  

 برئاسة المملكة العربية السعودية. 2021/ 3/ 31إلى  29السابعة من هذا المنتدى افتراضياً خالل الفترة من 

 

أبو الغيط، ألقى كلمة فى افتتاح أعمال هذا المنتدى، أشار فيها إلى    وأفاد مصدر مسئول باألمانة العامة بأن أحمد 

أن جائحة كورونا رفعت من مستوى الوعى بأهمية السياسات البيئية، وأعادت وضع خطط التنمية المستدامة  

 .على رأس أولويات األجندة الدولية

 

الدورة تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  وقال المصدر إن األمين العام أشار فى كلمته بأن شعار هذه  

 ." يعكس مقتضيات اللحظة الراهنة، ويلخص التحديات التى نواجهها19ما بعد كوفيد   2030

 

التنمية   أهداف  تحقيق  المهام واألعباء فى  التعاون متعدد األطراف وتقاسم  الغيط، على أهمية  أبو  وأكد أحمد 

راكة القائمة بين جامعة الدول العربية واالسكوا، مستعرضاً آخر مستجدات المستدامة، وأشاد فى هذا الصدد بالش

 .التعاون الثنائى بين الجانبين

 

وأوضح المصدر بأن األمين العام شدد على أهمية توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، 

 .المساعدات الدولية إلى معالجة آثار جائحة كورونا  وهو تحد زادته جائحة كورونا تعقيداً فى ظل تحويل معظم

 

وأوضح فى ذات السياق بأنه يتعين العمل بشكل جماعى على مسارين هامين يتعلق األول بالدعوة إلى المضى  

قدماً فى مسار خفض ديون البلدان األكثر فقراً، والثانى بتكثيف العمل من أجل حث الدول والمنظمات والقطاع  

وفير موارد مالية إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً بأن الجامعة العربية وبالشراكة الخاص على ت

مع مبادرة التمويل لألمم المتحدة للبيئة أطلقت مؤخراً تقريراً حول تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخى  

 .فى الدول العربية

 

ية المستدامة يقام سنوياً بالشراكة بين جامعة الدول العربية واالسكوا  تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربى للتنم 

 لبحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك وتسليط الضوء على واقع التنمية المستدامة فى الوطن العربى.

  

https://www.mobtada.com/details/1033442


 ( مصر اآلن) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة افتراضيا.. اليوم 

 

 ، االثنين  اليوم  السعودية،  العربية  المملكة  برئاسة  افتراضيًا  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  أعمال  تنطلق 

األربعاء   حتى  فاضل    31ويستمر  بن  فيصل  والتخطيط  االقتصاد  وزير  نائب  المملكة  وفد  ويرأس  مارس، 

 .راهيماإلب

 

وبهذه المناسبة أعرب اإلبراهيم، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية، عن سعادته بانطالق المنتدى هذا العام  

برئاسة المملكة، الذي يسعى الستعراض ومناقشة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي,  

أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى خصوًصا في  مشيًرا إلى أن تسريع العمل على تحقيق األهداف  

األبعاد   جميع  على  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  فرضتها  التي  التحديات  واالقتصادية    – ظل  االجتماعية 

 والمالية والثقافية والبيئية. 

 

مستدامة وتطوير  وأضاف اإلبراهيم أن الجائحة أثبتت بما ال يدعُ مجااًل للشك أن بناء قاعدة اقتصادية متنوعة و

والمتغيرات   األزمات  للصمود في وجه  المثلى  السبل  العربية هي  البلدان  في  القطاعات  لجميع  التحتية  البنى 

السريعة لعالمنا, كما أن تمكين الشباب العربي واالستثمار في طاقاته عبر التعليم وتوفير فرص العمل وتحفيز  

مية في وطننا العربي، متمنيا أن يتحدث المنتدى هذا العام عن  االبتكار هي الركيزة األساسية لدفع عجلة التن

جميع التحديات والعقبات التي تقف أمام خارطة الطريق؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العربي،  

 .متطلعًا للتعرف على تجارب الجميع في تجاوز هذه التحديات والعقبات 

 

مستدامة هذا العام ينعقد والعالم يواجه آثار الجائحة، وتسعى الدول للتعافي  يشار إلى المنتدى العربي للتنمية ال

السريع منها، فيما تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة على  

واستعراض تنفيذ خطة التنمية  تنظيم المنتدى بشكٍل سنوي؛ ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسية لمتابعة  

 في المنطقة العربية.  2030المستدامة لعام 

  

https://www.misr-alan.com/11099850


 ( اليوم السابع) أبو الغيط يشارك فى افتتاح فعاليات المنتدى العربى للتنمية المستدامة 

 

شارك أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة  

ي إطار التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، وتعقد النسخة  الذي يقام ف

 .برئاسة المملكة العربية السعودية 2021/ 3/ 31إلى  29السابعة من هذا المنتدى افتراضياً خالل الفترة من  

  

ة فى افتتاح أعمال هذا المنتدى، أشار فيها إلى  وأفاد مصدر مسئول باألمانة العامة بأن أحمد أبو الغيط ألقى كلم

أن جائحة كورونا رفعت من مستوى الوعي بأهمية السياسات البيئية، وأعادت وضع خطط التنمية المستدامة  

 .على رأس أولويات األجندة الدولية

  

مل نحو خطة عام  وقال المصدر إن األمين العام أشار فى كلمته بأن شعار هذه الدورة تحت عنوان "إسراع الع

 ." يعكس مقتضيات اللحظة الراهنة، ويلخص التحديات التي نواجهها19ما بعد كوفيد   2030

  

التنمية   أهداف  تحقيق  المهام واألعباء في  وتقاسهم  األطراف  متعدد  التعاون  أهمية  الغيط على  أحمد  أكد  كما 

ل العربية واالسكوا، مستعرضاً آخر مستجدات المستدامة، وأشاد في هذا الصدد بالشراكة القائمة بين جامعة الدو

 .التعاون الثنائي بين الجانبين

  

وأوضح المصدر بأن األمين العام شدد على أهمية توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، 

 .لجة آثار جائحة كوروناوهو تحد زادته جائحة كورونا تعقيداً في ظل تحويل معظم المساعدات الدولية إلى معا

  

وأوضح في ذات السياق بأنه يتعين العمل بشكل جماعي على مسارين هامين يتعلق األول بالدعوة إلى المضي  

قدماً في مسار خفض ديون البلدان األكثر فقراً، والثاني بتكثيف العمل من أجل حث الدول والمنظمات والقطاع  

إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً بأن الجامعة العربية وبالشراكة الخاص على توفير موارد مالية  

مع مبادرة التمويل لألمم المتحدة للبيئة أطلقت مؤخراً تقريراً حول تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي  

 .في الدول العربية

  

م سنوياً بالشراكة بين جامعة الدول العربية واالسكوا  تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يقا 

 لبحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك وتسليط الضوء على واقع التنمية المستدامة فى الوطن العربى.

  

https://www.youm7.com/story/2021/3/29/أبو-الغيط-يشارك-فى-افتتاح-فعاليات-المنتدى-العربى-للتنمية-المستدامة/5262019


 ( اليوم) ُمشاركة ُمتميزة لسلطنة عُمان في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

تشارك سلطنة ُعمان في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تُنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  

صال المرئي، والذي انطلقت فعالياته  أسيا )اإلسكوا( باألمم المتحدة، في العاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية االت

أمس وتستمر حتى غد األربعاء، بمشاركة دولية واسعة ومتنوعة من مختلف الجهات الفاعلة في التنمية من  

واإلقليمية   الدولية  الحكومية  والهيئات  الخاص  القطاع  وشركات  واألكاديمية  والبرلمانية  الحكومية  األوساط 

 .ومنظمات المجتمع المدني والشباب 

 

م .. ما  2030الذي يأتي تحت شعار “إسراع العمل نحو خطة عام    –ويتضمن جدول أعمال المنتدى السنوي  

التنمية المستدامة في سياق    –”  19بعد كوفيد   تتناول تسريع العمل على تحقيق أهداف  عدة محاور رئيسية، 

افة إلى جلسات حوارية تستعرض التعافي من أزمة كورونا، ومناقشة المجاالت المتخصصة وذات األولوية، إض

مسار التنمية المستدامة، وتأثير الجائحة في تحقيق أهدافها وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحقيق 

األمن الغذائي، وتعزيز النظم الصحية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة الطرق الفاعلة للتصدي للجائحة 

 .أهداف التنمية المستدامةالتي أصبحت أحد معوقات تحقيق 

 

وتأتي مشاركة السلطنة المتميزة في المنتدى، ممثلة في جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة الذي سيقدم ورقة  

عمل تتناول دور األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في الرقابة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء  

، إضافة إلى تسليط الضوء  2030من دور محوري في تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ما تتمتع به تلك األجهزة  

على النتائج الرئيسية المستخلصة من عمليات تدقيق الجاهزية التي نفذتها بعض أجهزة الرقابة والمحاسبة بالدول 

 .العربية

 

كل عام بالتعاون مع جامعة الدول تُجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة تُنظمه )اإلسكوا(  

العربية ومنظمات األمم المتحدة األخرى العاملة في البلدان العربية، وهو محفل الستعراض أولويات التنمية  

إلى  والتوصل  البلدان،  تجارب  واستعراض  المحرز،  التقدم  ومناقشة  العربية،  المنطقة  نطاق  المستدامة على 

لمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، ويتوخى المنتدى موقف يصل عبره صوت المنطقة إلى ا

 م واستعراض التقدم في تنفيذها. 2030نهج الشمول والمشاركة في متابعة خطة عام  

  

https://el-yom.com/مُشاركة-مُتميزة-لسلطنة-عُمان-في-المنت-2/


 ( جنوبية ) ما بعد كورونا 2030تأثير مدمر.. سفير المملكة المغربية بلبنان يدعو للعمل نحو خطة عام   

 

انطلقت يوم أمس، فعالية المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تُنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

عبر تقنية االتصال المرئي، وبمشاركة دولية واسعة  أسيا )اإلسكوا( باألمم المتحدة، في العاصمة اللبنانية بيروت  

ومتنوعة من مختلف الجهات الفاعلة في التنمية من األوساط الحكومية والبرلمانية واألكاديمية وشركات القطاع 

 .الخاص والهيئات الحكومية الدولية واإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب 

 

المملكة المغربية بلبنان، شدد على ضرورة اإلسراع للعمل نحو خطة عام   وفي مداخلة السيد امحمد كرين سفير

كوفيد    2030 بعد  كوفيد ١٩ما  لجائحة  المدمر  التأثير  طال  انه  واشار  واالجتماعية    19-.  الصحية  الجوانب 

و  واالقتصادية لمجتمعاتنا، وتسببت في أضرار ال مثيل لها على مستوى الجهود الرامية الستكمال مسيرتنا نح 

 .التنمية

 

وتابع كرين ان هذه الجائحة عكست وما نجم عنها من أضرار بشكل جلي كيف أن التحديات الحالية تتجاوز  

قدرة أي دولة بمفردها، مما يؤكد مجدداً على أهمية المنظمات متعددة األطراف ودورها الحيوي في معالجة  

الساكنة. وفي هذا السياق، ننوه بالجهود الدؤوبة التي ما فتئت تقوم  القضايا العالمية التي تمس شرائح واسعة من  

بها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا في مواكبة القضايا اإلقليمية المشتركة، ودراسة آثارها وتبعاتها  

 .على الدول العربية، والسيما في هذه الظرفية

 

طيبة   فرصة  يعتبر  االجتماع  هذا  عام  ورأى  نحو خطة  العمل  إسراع  بخصوص  والخبرات  التجارب  لتبادل 

ما بعد كوفيد. ونود في هذا المقام اطالعكم على بعض جوانب التجربة المغربية بخصوص التعافي من    2030

السادس  الملك محمد  لجاللة  الرشيدة  القيادة  تحت  المغربية،  المملكة  نهجت  لقد  الجائحة وتجاوزها.  هذه  آثار 

 .، استراتيجية ارتكزت على جملة من التدابير االستباقية، على مختلف األصعدةحفظه هللا

 

فعلى المستوى الصحي، اشار كرين انه اعتمدت المملكة المغربية استراتيجية فعالةً جعلتها من السباقين إلى 

بين إعالن حالة الطوارئ الصحية، وكذا من االنخراط في حملة تلقيح مجانية وواسعة النطاق، بوأت ها مكانةً 

تلقيح    4.300.000الدول العشرة األوائل عالميا في هذا الباب. وهكذا فقد تم القيام إلى حدود اليوم، بما يقارب  

بالجرعة الثانية. وتهدف حملة التلقيح الحالية إلى تحقيق معدل تغطية ال يقل   3.400.000بالجرعة األولى، و  

حوالي  80عن   أي  ا  ٪25،  لضمان  شخص،  والشفافية  مليون  المجانية  مبادئ  على  بناًء  الجماعية،  لمناعة 

والتضامن والتطوع. وهي استهدفت ابتداًء العاملين في الخطوط األمامية، وال سيما العاملين في القطاع الصحي  

والسلطات العامة واألجهزة األمنية وموظفي قطاع التربية الوطنية، وتشمل العملية جميع المواطنين والمقيمين،  

 .سب العمرح

 

كما تم إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، قصد دعم النظام الصحي والتخفيف من آثاره على األسر  

والمقاوالت، مع إعطاء األولوية للفئات األكثر هشاشة والفئات العاملة في القطاع غير المهيكل. وقد تم رصد  

https://janoubia.com/2021/03/30/تأثير-مدمر-سفير-المملكة-المغربية-بلبن/


اته، بفضل التبرعات الطوعية لألشخاص الذاتيين  مليار درهم عند إنشاء الصندوق، لتٌجاوز اعتماد   10مبلغ  

 .مليار درهم 33والمعنويين، وكذا عدد من المؤسسات العمومية والخاصة، 

 

، وتشمل تدابير استعجالية 2021أما على المستوى االقتصادي، فقد اعتمد المغرب خطة لإلنعاش تمتد إلى متم  

الت البنكية، وتعزيز آليات الضمان، والتخفيف من حدة لدعم المقاوالت، ومن ذلك تسهيل الولوج إلى التموي

اقتصادية الكبرى، والحفاظ على مجهود االستثمار العمومي مع  -االنعكاسات السلبية على التوازنات الماكرو

٪  30تحفيز االستثمار الخاص النوعي، السيما من خالل برنامج “التميز التكنولوجي” الذي يهدف إلى تمويل  

 .تثمار المخصص إلنتاج المعدات المستخدمة في مكافحة فيروس كورونامن تكلفة االس

 

هذا باإلضافة إلى إحداث “صندوق محمد السادس لالستثمار”. وقد ساهم هذا األخير في رفع االستثمار العام  

، 2020٪ مقارنة بعام  26مليار درهم )أي زيادة بنسبة   230إلى مستوى غير مسبوق قدره  2021في موازنة  

 .مليار درهم من خالل الشركاء( 30مليار درهم من الميزانية العامة و  15مليار عبر هذا الصندوق،  45ا منه

 

إن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية على المدى المتوسط تندرج في إطار خطة لإلقالع االقتصادي، بينما  

 .عية خالية من الكربونتتواصل على المدى البعيد الجهود من أجل جعل المغرب منصة صنا

 

فيما يخص الشق االجتماعي، انكبت المملكة المغربية على مراجعة شاملة لمنظومة الحماية االجتماعية، السيما  

من أجل تعميم التغطية الصحية األساسية، وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية، وتحسين منظومة استهداف 

 .االجتماعيالمستفيدين من برامج الدعم 

 

وحسب استطالع للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، فقد خففت المساعدات العمومية بشكل ملحوظ من آثار  

نقاط مئوية    9الحجر الصحي على مستويات معيشة األسر المغربية، حيث انخفض معدل الفقر المطلق بمقدار  

نقاط بعد تقديم هذه  6فوارق االجتماعية بمقدار نقاط وال 8على المستوى الوطني، كما تقلصت الهشاشة بمقدار 

 .المساعدات 

 

هكذا ساهمت اإلجراءات المتخدة في الحفاظ على الزخم الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  

، بتقريرها الطوعي الوطني الثاني المتعلق  2020. وللتذكير، فقد تقدمت المملكة المغربية، في يوليوز  2030

 .تنفيذ أهداف التنمية المستدامةب

 

جنوب، والتي تجسدت -وفي الختام، اكد على تشبث االمملكة المغربية بروح التضامن في إطار التعاون جنوب 

عملياً في سياق أزمة كوفيد في المبادرة العملية التي أطلقها جاللة الملك محمد السادس حفظه هللا، متمثلة في  

دولة أفريقية، لنقل مساعدات دوائية وطبية من أجل   20مملكة المغربية نحو حوالي  الجسر الجوي الذي أقامته ال 

 .19-مساعدتها للتصدي لجائحة كوفيد 

  



 ( كراكيب.نت ) منتدى يتعرف على تجربة المغرب في صد كورونا 

 

آسيا   لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  تنظمه  الذي  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  فعاليات  تم خالل 

استعراض جوانب من التجربة المغربية بخصوص التعافي التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا(، االثنين في بيروت،  

 من آثار جائحة كورونا. 

 

وبهذه المناسبة، أبرز امحمد كرين، سفير المغرب بلبنان، أن المملكة المغربية، نهجت تحت قيادة الملك محمد  

التدابير االستباقية على مختلف األصعدة”، موضحا   أنه على  السادس، “استراتيجية ارتكزت على جملة من 

المستوى الصحي، “اعتمدت المملكة استراتيجية فعالة جعلتها من السباقين إلى إعالن حالة الطوارئ الصحية، 

ومكنتها من االنخراط في حملة تلقيح مجانية وواسعة النطاق، بوأتها مكانة بين الدول العشر األوائل عالميا في  

 هذا الباب”.

 

مليون شخص،  25بالمائة، أي حوالي    80يق معدل تغطية ال يقل عن  وأضاف أن حملة التطعيم تهدف إلى تحق 

 .لضمان المناعة الجماعية، بناء على مبادئ المجانية والشفافية والتضامن والتطوع

 

الصحي   النظام  دعم  قصد  كورونا،  جائحة  بتدبير  خاص  صندوق  إلحداث  المغربي  الدبلوماسي  تطرق  كما 

اوالت، مع إعطاء األولوية للفئات األكثر هشاشة والفئات العاملة في القطاع  والتخفيف من آثاره على األسر والمق

مليارات درهم عند إنشاء الصندوق، لتتجاوز اعتماداته، بفضل    10غير المهيكل، مذكرا بأنه تم رصد مبلغ  

يار  مل  33التبرعات الطوعية لألشخاص الذاتيين والمعنويين، وكذا عدد من المؤسسات العمومية والخاصة،  

 درهم.

 

أما على المستوى االقتصادي، فأشار السفير المغربي إلى أن الحكومة اعتمدت خطة لإلنعاش تمتد إلى متم  

، وتشمل تدابير استعجالية لدعم المقاوالت، منها تسهيل الولوج إلى التمويالت البنكية، وتعزيز آليات  2021

ازنات الماكرواقتصادية الكبرى، والحفاظ على مجهود  الضمان، والتخفيف من حدة االنعكاسات السلبية على التو

االستثمار العمومي مع تحفيز االستثمار الخاص النوعي، ال سيما من خالل برنامج “التميز التكنولوجي” الذي 

بالمائة من تكلفة االستثمار المخصص إلنتاج المعدات المستخدمة في مكافحة فيروس   30يهدف إلى تمويل  

 .كورونا

 

ذكر المتحدث بإحداث “صندوق محمد السادس لالستثمار” الذي ساهم في رفع االستثمار العام في موازنة  كما 

مليار درهم، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية على   230إلى مستوى غير مسبوق قدره    2021

على المدى البعيد الجهود من أجل المدى المتوسط، “تندرج في إطار خطة لإلقالع االقتصادي، بينما تتواصل 

 .”جعل المغرب منصة صناعية خالية من الكربون

 

 

  

https://karakib.net/news/maroc/منتدى-يتعرف-على-تجربة-المغرب-في-صد-كورو/


الحماية   لمنظومة  شاملة  مراجعة  انكبت على  المغربية  المملكة  إن  كرين  قال  االجتماعي،  الشق  وبخصوص 

ة، وتحسين  االجتماعية، ال سيما من أجل تعميم التغطية الصحية األساسية، وتطوير خدمات الرعاية االجتماعي 

منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم االجتماعي، مسجال أن المساعدات العمومية للمتضررين من  

الجائحة “خففت بشكل ملحوظ من آثار الحجر الصحي على مستويات معيشة األسر المغربية، حيث انخفض  

 8طني، كما تقلصت الهشاشة بمقدار  نقاط مئوية على المستوى الو  9معدل الفقر وفق تقديرات رسمية بمقدار  

 .”نقاط بعد تقديم هذه المساعدات  6نقاط والفوارق االجتماعية بمقدار 

 

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن المملكة المغربية “ظلت في سياق الجائحة متشبثة بروح التضامن في إطار  

المب التي تجسدت عمليا في سياق أزمة كوفيد في  الملك التعاون جنوبجنوب،  التي أطلقها جاللة  العملية  ادرة 

أقامته المملكة المغربية نحو حوالي   دوائية    20متمثلة في الجسر الجوي الذي  دولة أفريقية، لنقل مساعدات 

 .”19وطبية من أجل مساعدتها للتصدي لجائحة كوفيد 

 

بعد كوفيد”، ويتناول على ما    2030يذكر أن المنتدى ينظم هذا العام تحت عنوان “إسراع العمل نحو خطة عام  

مدى ثالثة أيام محاور عدة، أبرزها “تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي من 

كوفيد  االستعراضات 19أزمة  ذلك  في  بما  واإلقليمي،  الوطني  الصعيدين  على  واالستعراض  و”المتابعة   ،″

 .”الوطنية الطوعية 

 

يتضمن أهم الرسائل المنبثقة عن الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ  ويصدر عن المنتدى تقرير  

 ، ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.2030خطة عام 

 

  



 Egypt to present first of kind national report on development financing: 

Planning Minister (Daily News Egypt) 

 

Egypt’s Minister of Planning and Economic Development Hala El-Said has said that 

Egypt will present a national report on financing for development, which is the first 

of its kind at the national level.  

 

The report is part of a project that aims to study the state of financing for 

development in Arab countries, to create a sustainable mechanism for financing in 

the future. Egypt was chosen as the first Arab country in this project.  

 

El-Said added that the report follows a participatory approach, in which the Ministry 

of Planning and Economic Development contributes as Egypt’s representative. 

 

It supports the process of drafting the report in terms of data supply, analysis, and 

review, in cooperation with: the Arab League; the United Nations Economic and 

Social Commission for Western Africa (ESCWA); the United Nations Development 

Program (UNDO); the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD); and the International Monetary Fund (IMF). 

 

El-Said explained that, in parallel with its efforts to achieve the UN’s sustainable 

development goals (SDGs) at the national level, Egypt is always keen to participate 

and interact with international efforts to achieve sustainable development. 

 

These efforts are taking place at both the national, Arab, and international levels. 

The minister pointed out that Egypt has presented a voluntary national review twice, 

in 2016 and 2018, and confirmed that the country intends to submit its third report 

this year. 

 

El-Said added that her ministry presented the first version of the report to decision-

makers, as well as representatives from the government, the private sector, civil 

society, and development partners. 

 

https://dailynewsegypt.com/2021/03/29/egypt-to-present-first-of-kind-national-report-on-development-financing-planning-minister/


This took place in preparation for a presentation to the international community, with 

the minister stressing Egypt’s keenness on objectivity and transparency in preparing 

the report. 

 

She added that Egypt also intends to organise side events dealing with specific 

development issues around the localisation of development, green recovery, as well 

as financing development. 

 

This is in conjunction with the launch of the voluntary report during the high-level 

political forum for sustainable development. She noted that the participation of other 

Arab countries in these activities is a good opportunity. 

 

El-Said’s remarks came during the opening session of the Arab Forum for 

Sustainable Development, “Accelerating Action Toward the 2030 Action Plan Post-

COVID-19”. The event is being hosted by Lebanon and ESCWA from 29-31 March 

2021. 

 

The minister said during her speech that the Arab Forum for Sustainable 

Development represents an interactive regional platform for dialogue and exchange 

of experiences between Arab countries. 

 

This is with the aim of achieving the UN’s SDGs, adding that it is an opportunity to 

renew commitment to implementing the UN Agenda 2030 at the Arab and 

international levels. 

 

El-Said said that the novel coronavirus (COVID-19) pandemic has imposed a global 

need for speedy action to confront the pandemic and recover from its repercussions. 

It has also imposed a need to double efforts to continue achieving the SDGs. 

 

The minister pointed out that Egypt has moved quickly to adopt proactive policies 

that depend on a clear and studied plan targeting all affected groups and sectors. This 

serves to mitigate the effects of the pandemic, including the application of incentive 

monetary and financial policies to support these groups and sectors. 

 



El-Said added that the development efforts successfully implemented by Egypt in 

recent years, foremost of which are the National Program for Economic and Social 

Reform, have enhanced the country’s economic resilience and its resilience in facing 

crises. 

 

She said that Egypt has worked to set its priorities in light of the pandemic, focusing 

on investing in human capital and increasing allocations to the health and education 

sectors.  

 

It is also looking to pay attention to sectors that are resilient and capable of rapid 

recovery. This is in addition to promising sectors that represent a fundamental pillar 

for promoting comprehensive and sustainable growth, such as telecommunications 

and information technology; manufacturing; agriculture; and small- and medium-

sized enterprises (SMEs). 

 

This is also in addition to: merging the informal sector; enhancing financial 

inclusion; and supporting the digitisation infrastructure in the context of enhancing 

the trend towards digital transformation and expanding new and renewable energy 

projects. 

  



 Oman highlights health sector challenges at Arab Forum (Times of Oman) 

 

The Sultanate represented by the Ministry of Health is taking part in the Arab Forum 

for Sustainable Development (AFSD), commenced yesterday with a delegation 

headed by the Minister of Health Dr. Ahmed Mohammed Al Sa’eedi. 

 

The three-day forum, themed Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-

COVID-19, reviews and addresses the progress towards implementing and 

achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs) in the Arab region. 

 

In the AFSD, Al Sa’eedi delivered a speech where he pointed out that despite 

significant progress made in the region in key indicators such as maternal and under-

5 child mortality, the region continues to face challenges in the growing rise of 

diseases such as non-communicable diseases and the resulting economic threats and 

burden to societies. 

He explained that in several Arab countries, this challenge is compounded by 

humanitarian crisis and political instabilities, resulting in lack of access to 

healthcare, shortage of medications, famine and displacement of populations.  Such 

factors when put together hindered the progress towards reaching our common goals. 

 

The health minister stressed in his AFSD speech that today and with COVID-19, the 

challenge has become even greater, as the pandemic presents an unprecedented 

emergency that has taken a toll on health agendas worldwide. However, past year’s 

events have demonstrated that the world is truly interconnected to an extraordinary 

extent and no country can face them alone. 

 

Al Saidi added that COVID-19 pandemic exposed disparities both within countries 

and between countries. Health systems globally and in the region are faced with an 

array of challenges because of the growing rise of COVID-19 cases as well as the 

disruption of non-COVID-19 services. This pandemic has challenged capacities and 

demonstrated the importance of prioritizing a coordinated response at the national, 

regional and international levels. 

 

He clarified that the lockdowns that were forced to impose have undoubtedly 

increased behavioral risks such as physical inactivity and unhealthy diets.  

https://timesofoman.com/article/oman-highlights-health-sector-challenges-at-arab-forum


Furthermore, the significant burden that COVID-19 is placing on mental health and 

wellbeing, not only of our health staff but also on the population at large is  

recognized, affirming that this is indeed a time to give due attention to mental health 

services and ensure continuity of care in this critical domain. 

 

Yet the COVID19 pandemic, the Health Minister affirmed, has provided us with 

further evidence of the importance of primary healthcare as a backbone to UHC 

where often countries with strong primary healthcare networks are able to provide 

an accessible and feasible approach in tackling this crisis. Now, more than ever, PHC 

is receiving the attention it deserves. 

 

“We remain convinced that a coordinated approach at the international, regional and 

national levels is vital to achieving the 2030 agenda and proposing innovative 

solutions for the development of inclusive public health policy is fundamental to 

advance and reach those goals” stated Al Saidi in his speech.   

At the end, Al Saidi firmly underlined that it is the proper time for strengthening 

political commitment to building resilient health systems together and to truly learn 

from the lessons this pandemic had taught nations. The discouragement of the 

monopolisation of vaccines and ensuring the equitable distribution of vaccines are 

key steps to help ensure fulfillment of common goal by allowing the cure to this 

pandemic to reach all countries and all within countries. 

  



 Arab officials call on efforts to speed up revival post coronavirus (MENAFN) 

 

A declaration by United Nations Economic and Social Commission for Western 

Asia (ESCWA) said that on Monday, Mar. 29 Arab League Secretary-General 

Ahmed Aboul-Gheit stated that indebted nations are ought to take steps to reduce 

their debts for a quick revival from coronavirus. 

 

He advised states, organizations and the private domain to offer more resources to 

accomplish sustainable improvement. 

 

Aboul-Gheit's comments came in the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which started on Monday. 

 

 Named "Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-COVID," the forum 

was conducted in collaboration with the League of Arab States (LAS) and 

held online by the ESCWA.

https://menafn.com/1101832436/Arab-officials-call-on-efforts-to-speed-up-revival-post-coronavirus&source=22


 (جامعة تكريت ) *2021*وزارة التعليم تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام 

 

الذي تقيمه لجنة    2021شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام  

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات األمم  األمم المتحدة  

  .المتحدة العاملة في المنطقة العربية

 

وتضمنت مشاركة العراق بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب 

الوزارة التأكيد على أن رؤية العراق لتحقيِق أهداِف التنميِة المستدامِة،   وعدد من أعضاء المالك المتقدم في

أصحاِب   جميعِ  وتمكيِن  المدني،  والمجتمع  الخاِص  والقطاعِ  الدولِة  بين  الثالثيِة  الشراكة  أُسِس  الى  تستندُ 

سٍب، إلمكاناتِهم في تلك المصلحِة، من المشاركِة، في عملياِت التخطيِط، والتنفيِذ والرقابِة، وممارسِة دوٍر منا

  .االهداف

 

العالي  التعليم  المستدامة من منظور وزارة  التنمية  أهداف  بتوطين  المتعلقة  الورقة  السياق تضمنت  وفي هذا 

والبحث العلمي عددا من األهداف االستراتيجية التي منها التعليم الجيد وتوفير فرص التعلم والقضاء على الفقر  

الجامعي البرامج  والصناعة ووضع  المستدامة  الزراعة  وتعزيز  الغذائي  األمن  وتحقيق  الظاهرة  من  للحد  ة 

 واالبتكار والبنية التحتية.

  

https://www.tu.edu.iq/tu-news/4492-وزارة-التعليم-تشارك-في-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-للعام-2021.html


نية  الوكالة الوط)  ما بعد كوفيد   2030انطالق منتدى التنمية المستدامة ودعوات لالسراع نحو خطة العام   

 ( لإلعالم

 

ما بعد   2030انطلقت اليوم فعاليات "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" بعنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  

كوفيد"، والذي تعقده منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في المنطقة العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية،  

 .االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" عبر اإلنترنت وتستضيفه لجنة األمم المتحدة 

 

افتتح المنتدى بكلمات لكل من األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نائب وزير االقتصاد والتخطيط  

محمد واألمينة في المملكة العربية السعودية فيصل بن فاضل اإلبراهيم، نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة  

 .التنفيذية لل"اسكوا" روال دشتي

 

 أبو الغيط 

أدت إلى حال من االرتباك والتعطل طالت كل أوجه النشاط   19- وتحدث أبو الغيط، فأشار الى أن "جائحة كوفيد 

اإلنساني، لكن المجتمع البشري كشف عن قدرته الفائقة على التأقلم مستغال ما تتيحه التكنولوجيا لبناء جسور 

يتعين العمل على  ا التنمية المستدامة  التعافي واستكمال تحقيق  لتواصل". وقال: "من أجل تسريع العمل نحو 

جبهتين: أولهما، الدعوة إلى المضي قدما في مسار خفض الديون على البلدان األكثر استدانة والتي حالت دون  

ث الدول والمنظمات والقطاع الخاص لتوفير  تنفيذ هذه البلدان لخططها الوطنية، وثانيهما، تكثيف العمل على ح

 ."موارد إضافية لتحقيق التنمية المستدامة

 

أضاف: "منتدى هذا العام هو األول الذي يلتئم خالل عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في وقت  

كوفيد  أزمة  احتواء  العالم  أنحاء  جميع  في  والمجتمعات  الحكومات  فيه  عام  وا  19-تحاول  وفي  منها.  لتعافي 

، كان التقرير العربي للتنمية المستدامة قد أنذر أن المنطقة بعيدة عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة  2020

 ."وذلك منذ ما قبل الجائحة

 

 اإلبراهيم 

 19- فيد بدوره، إعتبر اإلبراهيم بصفته رئيسا للجزء الحكومي للمنتدى العربي هذا العام، أن "تفشي جائحة كو

فرض واقعا جديدا أجبر المنطقة العربية على التكيف مع التحديات بطريقة مرنة للحد من األضرار الناتجة  

عنها"، وقال: "إن تغيرات ملحوظة حصلت على صعيد القطاع الخاص والعام وغير الربحي من خالل تبني  

التنمية  مفاهيم جديدة في طريقة العمل، أعطت دروسا يمكن اعتمادها لالسراع ف ي العمل على تحقيق أجندة 

المستدامة"، الفتا الى أن المنتدى "سيكون منصة لتوحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تفاقمت بسبب  

الجائحة وأثرت بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي حين ضربت الجائحة بلدانا عربية معينة  

التنمية ستكون متضررة على مدى سنوات في جميع أنحاء المنطقة. وبالتالي فإن  أكثر من غيرها، فجميع أبعاد 

إزالة الحواجز الهيكلية المبينة في التقرير العربي للتنمية المستدامة أمر بالغ األهمية لدعم المنطقة في جهود  

 ."التعافي من تداعيات الجائحة 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/537104/2030
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/537104/2030


ألف شخص. وتفاقم انعدام األمن الغذائي   80حوالى  أضاف: "في المنطقة العربية، قضى جراء فيروس كورونا  

مليون شخص. وبينما أدت إجراءات اإلغالق إلى ازدياد تعرض النساء والفتيات للعنف، ارتفعت   52ليطال  

% من السكان  10% وهي األعلى في العالم، في حين يستحوذ أغنى  23نسبة البطالة بين الشباب والنساء إلى  

 ."% من الثروات 76ى البالغين في المنطقة عل

 

 محمد 

بدورها، قالت محمد: "لكي ننجح في التعافي، علينا أن نلتقي جميعا على الحلول السلمية إلنهاء الصراعات  

دليال   2030حيثما وجدت، وتحسين أسس الحوكمة وتوسيع الحيز المدني في كل مكان، متخذين من خطة عام  

 ."ساطعا

 

تألو جهدا لدعمكم في كل خطوة على هذه المسيرة. فاألمين العام من أشد المناصرين وأكدت أن "األمم المتحدة لن  

 ."متاحة لكل فرد في كل مكان 19-لتكون لقاحات التحصين من كوفيد 

 

وعلى مدى ثالثة أيام، ستعقد مجموعة متنوعة من الجلسات العامة والجلسات المتخصصة وورش العمل ضمن  

 :المحاور الرئيسية التالية

 .19-تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي من أزمة كوفيد  -1

المتخصصة   -2 المجاالت  من  مجموعة  في  النظر  خالل  من  للجائحة  االستجابة  جوانب  مختلف  استكشاف 

 .والمواضيع ذات األولوية والقطاعات المحددة

قليمي، بما في ذلك االستعراضات الوطنية الطوعية للتقدم  المتابعة واالستعراض على الصعيدين الوطني واإل -3

 .نحو أهداف التنمية المستدامة 

 

 دشتي 

وجددت دشتي دعوة اإلسكوا إليجاد حلول مبتكرة "لخفض ديون البلدان أو تجميدها وتفعيل كل آليات التعاون  

العربية"، وقالت: "نداؤنا لن يصبح حقيقة من دون عمل جماعي، م  البلدان  بين  بين  ن دون تضامن وتكافل 

 ."األفراد والبلدان والمنطقة العربية وسائر مناطق العالم

 

وأعلنت عن "تطوير بوابة لالحصاءات الرسمية، تيسر الوصول إلى البيانات وتداولها بين الحكومات العربية 

تفاعل  وأدوات  بين منصات  تجمع  التي  "منارة"  منصة  "إنشاء  المتحدة"، وعن  األمم  ية ودراسات ومنظمات 

 ."ومؤشرات وخبرات ودورات تعليمية باللغة العربية، لتعزيز الروابط المعرفية وطنيا وإقليميا ودوليا

 

بينهم ممثلون للحكومات العربية والمنظمات اإلقليمية وشبكات    1,300ويضم المنتدى أكثر من   مشارك من 

وبرلمانيون   والجامعات  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  اآللية  وهيئات  وهو  وإعالميون.  وشباب  وشابات 

واستعراض التقدم المحرز في المنطقة   2030اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  

العربية على هذا المسار. وترفع الرسائل الصادرة عنه إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية  

 قرر عقده في شهر تموز المقبل. المستدامة الم



للعام    المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  في  تشارك  التعليم  العراقية  الوكال)  2021وزارة  الوطنية  ة 

 ( لألنباء

 

الذي تقيمه لجنة    2021شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام  

األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات األمم  

 .لمنطقة العربيةالمتحدة العاملة في ا

 

نبيل كاظم عبد الصاحب وعدد من   العلمي  العالي والبحث  التعليم  العراق بحضور وزير  وتضمنت مشاركة 

أعضاء المالك المتقدم في الوزارة التأكيد على أن رؤية العراق لتحقيِق أهداِف التنميِة المستدامِة، تستندُ الى 

الدولِة والقطاعِ  بين  الثالثيِة  المدني، وتمكيِن جميعِ أصحاِب المصلحِة، من أُسِس الشراكة   الخاِص والمجتمع 

 .المشاركِة، في عملياِت التخطيِط، والتنفيِذ والرقابِة، وممارسِة دوٍر مناسٍب، إلمكاناتِهم في تلك االهداف

 

ا التعليم  المستدامة من منظور وزارة  التنمية  أهداف  بتوطين  المتعلقة  الورقة  السياق تضمنت  لعالي وفي هذا 

الفقر   والقضاء على  التعلم  وتوفير فرص  الجيد  التعليم  منها  االستراتيجية  األهداف  العلمي عددا من  والبحث 

والصناعة  المستدامة  الزراعة  وتعزيز  الغذائي  األمن  وتحقيق  الظاهرة  من  للحد  الجامعية  البرامج  ووضع 

 واالبتكار والبنية التحتية.

  

https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=895988&__cf_chl_jschl_tk__=0259dd21985b61d9d531b93daa91a06b0451fc2b-1617049201-0-AcdUVxPAEalEUza97xAKpIWwVYGN9OFGl4hDZJIYqbnkFQ4u1y-DaFRnM07_HjokI0OpplyHsVTArpMOsEgQp5WacOhfT41PuUxzdqVo-cs5jAb8ub60wePI80GRVsCocesR8ModBjuAYH0CgCjWYA5WNIMSLY9_ND_aft9O6rcXGK5FN7v_z3wdDSA8MXniMdYa1RAyAsK3OqEbIPqEeZ2b9JsHqa7wUj19yzxbcFYCidwd_8tJ__VFrQbr1AubYPyRwBHSOpjWs6fqSxUwn1pgwvvaLux2FQFxsEJw6ILYRh8R6_NC4Pc9S7XU_FI151tvJCJ7eBKMXyzbNJMEf5-yQfXe8Zk1Uorat9zzH7Zv
https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=895988&__cf_chl_jschl_tk__=0259dd21985b61d9d531b93daa91a06b0451fc2b-1617049201-0-AcdUVxPAEalEUza97xAKpIWwVYGN9OFGl4hDZJIYqbnkFQ4u1y-DaFRnM07_HjokI0OpplyHsVTArpMOsEgQp5WacOhfT41PuUxzdqVo-cs5jAb8ub60wePI80GRVsCocesR8ModBjuAYH0CgCjWYA5WNIMSLY9_ND_aft9O6rcXGK5FN7v_z3wdDSA8MXniMdYa1RAyAsK3OqEbIPqEeZ2b9JsHqa7wUj19yzxbcFYCidwd_8tJ__VFrQbr1AubYPyRwBHSOpjWs6fqSxUwn1pgwvvaLux2FQFxsEJw6ILYRh8R6_NC4Pc9S7XU_FI151tvJCJ7eBKMXyzbNJMEf5-yQfXe8Zk1Uorat9zzH7Zv


 ( الدستور) المنتدى العربى للتنمية المستدامةأبوالغيط يشارك فى افتتاح  

 

شارك أحمد أبوالغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم اإلثنين، في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية 

 .المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(المستدامة الذي يقام في إطار التعاون مع لجنة األمم 

 

برئاسة المملكة العربية  3/2021/ 31إلى  29وتعقد النسخة السابعة من هذا المنتدى افتراضيًا خالل الفترة من 

 .السعودية

 

المنتدى، أشار وأفاد مصدر مسئول باألمانة العامة في بيان، بأن أحمد أبوالغيط ألقى كلمة في افتتاح أعمال هذا  

فيها إلى أن جائحة كورونا رفعت من مستوى الوعي بأهمية السياسات البيئية، وأعادت وضع خطط التنمية  

 .المستدامة على رأس أولويات األجندة الدولية

 

وقال المصدر: "إن األمين العام أشار في كلمته بأن شعار هذه الدورة تحت عنوان )إسراع العمل نحو خطة  

 ."( يعكس مقتضيات اللحظة الراهنة، ويلخص التحديات التي نواجهها19 -ا بعد كوفيد م 2030عام  

 

كما أكد أحمد أبو الغيط على أهمية التعاون متعدد األطراف وتقاسمهم المهام واألعباء في تحقيق أهداف التنمية  

كوا، مستعرًضا آخر مستجدات المستدامة، وأشاد في هذا الصدد بالشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية واألس

 .التعاون الثنائي بين الجانبين

 

التنمية   لتنفيذ أهداف  المالية الالزمة  بأن السيد األمين العام شدد على أهمية توفير الموارد  وأوضح المصدر 

آثار  إلى معالجة  الدولية  المساعدات  تعقيدًا في ظل تحويل معظم  المستدامة، وهو تحد زادته جائحة كورونا 

 .ائحة كوروناج

 

وأوضح في ذات السياق بأنه يتعين العمل بشكل جماعي على مسارين هامين، يتعلق األول بالدعوة إلى المضي 

قدًما في مسار خفض ديون البلدان األكثر فقًرا، والثاني بتكثيف العمل من أجل حث الدول والمنظمات والقطاع  

ف التنمية المستدامة، مضيفًا بأن الجامعة العربية وبالشراكة الخاص على توفير موارد مالية إضافية لتحقيق أهدا

مع مبادرة التمويل لألمم المتحدة للبيئة أطلقت مؤخًرا تقريًرا حول تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي  

 .في الدول العربية

 

بالشراكة بين جامعة الدول العربية واألسكوا  تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يقام سنويًا  

 لبحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك وتسليط الضوء على واقع التنمية المستدامة في الوطن العربي.

  

https://www.dostor.org/3409404


 ( النهار) الجزائر تُحقق مؤشرات جيدة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة 

 

التنمية  أهداف  تجسيد  في  جيدة  مؤشرات  حققت  الجزائر  أّن  بلهبري،  الدين  األمة، ضياء  مجلس  أكد عضو 

 .المستدامة

 

 .وجاء ذلك، خالل مشاركة ضياء الدين بلهبري، فـي المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 

خالل   األّمة،  مجلس  ممثل  أكد  للنمو وقد  جديداً  نموذجاً  اعتمدت  الجزائر  أّن  على  النقاش،  في  مداخالته 

 .االقتصادي، الغاية منه التموقع في مصاف الدول الناشئة 

 

 .2035باإلضافة إلى تنويع وتحويل االقتصاد الــوطني بـحلول عام 

 

 .ئق والصحة والتعليموكذا تـلـبـيـة احـتـيـاجـات الـمـواطـن، خاصة ما تعلق منها بالعمل والسكن الال

 

كما أشار إلى أّن الجزائر حققت مؤشرات جيدة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة، تعكس إرادة الدولة لمواصلة 

 .التزامها بتعزيز وتطوير مختلف القطاعات من أجل ضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين

 

التدر توفير  المؤشرات:  هذه  بين  ومن  إنه  المتحدث،  ذات  التعليم  وأوضح  ونسبة  األطفال  لكل  االبتدائي  يس 

 .والتكوين والممارسة الديمقراطية

 

 .وتعزيز دور المواطن عـلـى المستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية

 

باإلضافة إلى رفع التمثيل النسوي في البرلمان، وخفض نسبة الوفيات بالنسبة لألمهات واألطفال، وكذا الحد  

 .من معدالت الفقر

 

 .”19ما بعد كوفيد   2030هذا وحمل المنتدى شعار “إسـراع العمل نحو خطة عام 

 

فرصة لالستعراض وتقييم أهداف التنمية المستدامة في    2021ويشّكل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  

 .الدول العربية

 

التعافي وإحراز تقدم حقيقي نحو    ورّكز المنتدى العربي على السياسات واإلجراءات المطلوبة لتسريع عملية

 أهداف التنمية المستدامة. 

  

https://www.ennaharonline.com/الجزائر-تُحقق-مؤشرات-جيدة-في-تجسيد-أهد/


 ( المساء) 2030تقييم الخطط والسياسات اإلنمائية ومدى اتساقها مع خطة  

 

- ما بعد كوفيد   2030يشارك مجلس األمة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة "إسراع العمل نحو خطة عام  

وذلك بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسبما أفاد به، مارس الجاري،    31و   29"، المنعقد ما بين  19

 .أمس، بيان للغرفة العليا للبرلمان

 

، الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية 2021وأوضح البيان أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  

عربية وهيئات األمم المتحدة العاملة في واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( بالتعاون مع كل من جامعة الدول ال

المنطقة العربية، "يشكل فرصة لالستعراض وتقييم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، والمناهج العملية  

 ."2030المتبعة ومدى اتساق الخطط والسياسات اإلنمائية مع خطة 

 

جراءات المطلوبة لتسريع عملية التعافي وإحراز  على "السياسات واإل  -حسب ذات البيان-وركز المنتدى العربي  

تقدم حقيقي نحو أهداف التنمية المستدامة، السيما تلك المشمولة باستعراض هذا العام، فالمنتدى العربي للتنمية  

بوصفها خارطة طريق للتعافي من آثار    2030المستدامة هو أيضا المنبر الرئيسي للدعوة إلى تنفيذ خطة عام  

 ."حقيق التنمية المستدامةالجائحة وت

 

ويتضمن جدول أعمال المنتدى عديد المواضيع من بينها "إعادة التفكير في التنمية المستدامة في ظل الهشاشة  

والصراع، دور البرلمانات في االستجابة لألزمات والتدقيق في حالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة  

ا "الصحة  على  المنطقة العربية"، عالوة  على  اآلثار  الجائحة:  سياق  في  واالجتماعي  النفسي  والدعم  لعقلية 

وإقامة الشركات بين أصحاب مصلحة متعددين: طرق تنفيذ الخطة في البلدان   2030العربية، "توطين خطة  

المتضررة من الصراع"، "حوكمة الهجرة في المنطقة العربية: األولويات والفرص والدروس المستفادة من  

 ."ستعراض اإلقليمي األول لالتفاق العلمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربيةاال

 

لإلشارة فإن مجلس األمة ممثل في هذا اللقاء بالسيد ضياء الدين بلهبري الذي أكد خالل مداخالته في النقاش أن  

نه التموقع في مصاف الدول الناشئة وتنويع وتحويل  الجزائر "اعتمدت نموذجا جديدا للنمو االقتصادي، الغاية م

"، مشيرا إلى أن هذا النموذج "يضع في نفس الوقت مسألة تلبية احتياجات 2035االقتصاد الوطني بحلول عام  

المواطن في المقدمة، خاصة ما تعلق منها بالعمل والسكن الالئق والصحة والتعليم". كما أشار في ذات السياق،  

ائر "حققت مؤشرات جيدة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة، تعكس إرادة الدولة لمواصلة التزامها  إلى أن الجز

 .بتعزيز وتطوير مختلف القطاعات من أجل ضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين

 

والممارسة   والتكوين  التعليم  ونسبة  األطفال  لكل  االبتدائي  التدريس  "توفير  المؤشرات،  هذه  بين  ومن 

قراطية، تعزيز دور المواطن على المستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وكذا رفع التمثيل النسوي  الديم

 في البرلمان وخفض نسبة الوفيات بالنسبة لألمهات واألطفال إلى جانب الحد من معدالت الفقر".

  

https://www.el-massa.com/dz/news/تقييم-الخطط-والسياسات-الإنمائية-ومدى-اتساقها-مع-خطة-2030


 ( أخبار الخليج) 0212وكيل االقتصاد الوطني تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  

 

المنتدى  الوطني في  المالية واالقتصاد  بوزارة  الوطني  الوزارة لالقتصاد  الرميحي وكيل  آمنة أحمد  شاركت 

("، والذي دعت إليه اللجنة 19- )كوفيد حول "التعافي من جائحة كورونا    2021العربي للتنمية المستدامة لعام  

وكيلة   دشتي  روال  الدكتورة  بحضور  المتحدة،  لألمم  التابعة  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 

األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( وبمشاركة 

   .2030ار المسؤولين المعنيين بالتنمية والتخطيط االقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة  عدد من الوزراء وكب

 

واستعرضت في الكلمة التي ألقتها في المنتدى أهم الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين في مواجهة اآلثار  

"، إلى االستجابة  2030عام  االقتصادية واالجتماعية والبيئية للجائحة في ظل جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ل

المالية الفورية التي اتخذتها مملكة البحرين وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد  

– بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا )كوفيد 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (، ومتابعةً ألوامر صاحب السمو  19

مليار دينار    4.5تجاوزت قيمتها حتى اآلن    2020حفظه هللا؛ حيث تم إطالق حزمة مالية واقتصادية في مارس  

 3  بحريني، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين. وتم وضع مبادرات الحزمة بناًء على

أهداف رئيسية من الناحية االقتصادية واالجتماعية، وهي المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، 

وإسناد األفراد والقطاعات المتضررة عبر توفير السيولة الالزمة، ووضع البحرين بالموقع األنسب لالستفادة  

 .من التعافي االقتصادي

 

الحك تكفل  مبادرة  الحزمة  فواتير وتضمنت  ودفع  الخاص،  القطاع  في  العاملين  المواطنين  رواتب  بدفع  ومة 

من  عدد  المركزي  البحرين  مصرف  أصدر  كما  والشركات،  األفراد  من  المشتركين  لكافة  والماء  الكهرباء 

القرارات لرفع قدرة اإلقراض لدى البنوك وذلك إلعطائهم المرونة الالزمة للتعامل مع طلبات العمالء لتأجيل 

مليون دينار    100قساط أو للتمويل اإلضافي، باإلضافة إلى ذلك تم مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة  األ

مليون دينار لدعم القطاع الخاص، كما تمت إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" لدعم   200ليصل إلى  

شركات بإعفائها أو تخفيضها من  الشركات المتأثرة من تداعيات الفيروس. إلى جانب ذلك، تم دعم األفراد وال

في   الحديثة  التكنولوجيا  تسخير  على  البحرين حرصت  مملكة  بأن  منوهةً  عليها،  المستحقة  الرسوم  من  عدد 

   .مختلف الخدمات المالية والقطاعات االقتصادية لتعزيز جودة الخدمات ودعم كفاءتها 

 

بما يدعم األهداف    2021لظهور مع حلول عام  وأضافت آمنة الرميحي أن بوادر التعافي االقتصادي بدأت با

نحو  التقدم  في  بعزم  المواصلة  أهمية  إلى  الوطني، مشيرةً  االقتصاد  المنشودة ويصب في صالح  والتطلعات 

 .التعافي االقتصادي بما ينعكس إيجابًا على التطلعات المنشودة لتكون االقتصادات العربية أكثر قوةً واستقراًرا

 

نتدى حث الدول على ضرورة توحيد الجهود نحو التعافي االقتصادي التام بما يصب في صالح  كما تم خالل الم 

 الجميع، إضافةَ إلى استعراض تجارب وخبرات الدول العربية في دعم النمو االقتصادي والتغلب على التحديات. 

  

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1243796
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1243796
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1243796


 ( الوطن) بالظهوروكيل االقتصاد الوطني: بوادر تعافي االقتصاد البحريني من كورونا بدأت  

 

المنتدى  الوطني في  المالية واالقتصاد  بوزارة  الوطني  الوزارة لالقتصاد  الرميحي وكيل  آمنة أحمد  شاركت 

لذي دعت إليه اللجنة ("، وا19- حول "التعافي من جائحة كورونا )كوفيد   2021العربي للتنمية المستدامة لعام  

وكيلة   دشتي  روال  الدكتورة  بحضور  المتحدة،  لألمم  التابعة  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 

األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( وبمشاركة 

 .2030معنيين بالتنمية والتخطيط االقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة  عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ال

 

وأشارت الرميحي خالل الكلمة التي ألقتها حول "أهم الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين في مواجهة اآلثار  

االستجابة  "، إلى  2030االقتصادية واالجتماعية والبيئية للجائحة في ظل جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  

المالية الفورية التي اتخذتها مملكة البحرين وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد  

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس  

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس   (، ومتابعةً ألوامر صاحب السمو19- كورونا )كوفيد 

تجاوزت قيمتها حتى اآلن    2020مجلس الوزراء حفظه هللا؛ حيث تم إطالق حزمة مالية واقتصادية في مارس  

مليار دينار بحريني، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين. وتم وضع مبادرات الحزمة   4.5

أهداف رئيسية من الناحية االقتصادية واالجتماعية، وهي المحافظة على المواطنين العاملين في    3ى  بناًء عل

القطاع الخاص، وإسناد األفراد والقطاعات المتضررة عبر توفير السيولة الالزمة، ووضع البحرين بالموقع  

 األنسب لالستفادة من التعافي االقتصادي. 

 

الح تكفل  مبادرة  الحزمة  فواتير وتضمنت  ودفع  الخاص،  القطاع  في  العاملين  المواطنين  رواتب  بدفع  كومة 

من  عدد  المركزي  البحرين  مصرف  أصدر  كما  والشركات،  األفراد  من  المشتركين  لكافة  والماء  الكهرباء 

القرارات لرفع قدرة اإلقراض لدى البنوك وذلك إلعطائهم المرونة الالزمة للتعامل مع طلبات العمالء لتأجيل 

مليون دينار    100قساط أو للتمويل اإلضافي، باإلضافة إلى ذلك تم مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة  األ

مليون دينار لدعم القطاع الخاص، كما تمت إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" لدعم   200ليصل إلى  

لشركات بإعفائها أو تخفيضها من  الشركات المتأثرة من تداعيات الفيروس. إلى جانب ذلك، تم دعم األفراد وا

في   الحديثة  التكنولوجيا  تسخير  على  البحرين حرصت  مملكة  بأن  منوهةً  عليها،  المستحقة  الرسوم  من  عدد 

 .مختلف الخدمات المالية والقطاعات االقتصادية لتعزيز جودة الخدمات ودعم كفاءتها 

 

بالظهور بدأت  االقتصادي  التعافي  بوادر  بأن  الرميحي  عام    وأضافت  حلول  األهداف   2021مع  يدعم  بما 

نحو  التقدم  في  بعزم  المواصلة  أهمية  إلى  الوطني، مشيرةً  االقتصاد  المنشودة ويصب في صالح  والتطلعات 

 .التعافي االقتصادي بما ينعكس إيجابًا على التطلعات المنشودة لتكون االقتصادات العربية أكثر قوةً واستقراًرا

 

ث الدول على ضرورة توحيد الجهود نحو التعافي االقتصادي التام بما يصب في صالح  كما تم خالل المنتدى ح

 الجميع، إضافةَ إلى استعراض تجارب وخبرات الدول العربية في دعم النمو االقتصادي والتغلب على التحديات. 

  

https://alwatannews.net/article/933056/Bahrain/


 (الشرق)  "19-الشورى يشارك في منتدى برلماني دولي حول تسريع التعافي من آثار "كوفيد  

 

ما بعد كوفيد"،   2030شارك مجلس الشورى اليوم، في منتدى برلماني بعنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  

ادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" بالتعاون مع جامعة الدول العربية  عقدته لجنة األمم المتحدة االقتص

 وهيئات األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي .

 

تركزت المناقشات خالل المنتدى، على السياسات واإلجراءات المطلوبة لتسريع عملية التعافي من آثار جائحة  

" وإحراز تقدم حقيقي يعزز األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في المنطقة  19- "كوفيد 

 العربية. 

 

 مثل مجلس الشورى في هذا المنتدى سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، عضو المجلس .

  

https://al-sharq.com/article/29/03/2021/الشورى-يشارك-في-منتدى-برلماني-دولي-حول-تسريع-التعافي-من-آثار-كوفيد-19


 ( عمان) السلطنة تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

اللجنة   تنظمه  والذي  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  في  للدولة  واإلدارية  المالية  الرقابة  جهاز  يشارك 

 2030االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( باألمم المتحدة، تحت شعار “إسراع العمل نحو خطة عام  

م والمنطلق من العاصمة اللبنانية بيروت عبر  2021( مارس 31- 29“؛ وذلك خالل الفترة )-19ا بعد كوفيد م-

تقنية االتصال المرئي ، بمشاركة دولية واسعة ومتنّوعة من مختلف الجهات الفاعلة في التنمية، من األوساط  

الحكومية الدولية واإلقليمية، ومنظمات الحكومية والبرلمانية واألكاديمية، وشركات القطاع الخاص، والهيئات  

 .المجتمع المدني والشباب 

 

وتأتي مشاركة جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة في المنتدى من خالل تقديم ورقة عمل تتناول دور األجهزة  

تلك األجهزة  العليا للرقابة والمحاسبة في الرقابة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء ما تتمتع به  

المستدامة   التنمية  تنفيذ خطة  في  محوري  دور  الرئيسية  2030من  النتائج  على  الضوء  تسليط  عن  فضالً   ،

 .المستخلصة من عمليات تدقيق الجاهزية التي نفذتها بعض أجهزة الرقابة والمحاسبة بالدول العربية

 

تتناول تسريع العمل على تحقيق أهداف   ويتضمن جدول أعمال المنتدى خالل أيام انعقاده عدة محاور رئيسية

، ومناقشة المجاالت المتخصصة وذات األولوية، باإلضافة  19التنمية المستدامة في سياق التعافي من أزمة كوفيد 

( على تحقيق أهدافها  19إلى الجلسات الحوارية التي تستعرض مسار التنمية المستدامة، وتأثير جائحة )كوفيد  

ب المتعلقة  تلك  المنطقة  وخاصة  في  الصحية  النظم  تعزيز  وكذلك  الغذائي،  األمن  وتحقيق  الفقر  على  القضاء 

العربية، إلى جانب مناقشة الطرق الفعالة للتصدي للجائحة التي أصبحت أحد معوقات تحقيق أهداف التنمية  

 .المستدامة

 

ام اللجنة االقتصادية واالجتماعية  وتجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه في كل ع

لغربي آسيا )اإلسكوا ( بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة األخرى العاملة في البلدان 

العربية؛ هو محفل الستعراض أولويات التنمية المستدامة على نطاق المنطقة العربية، ومناقشة التقدم المحرز، 

البلد  تجارب  الرفيع  واستعراض  السياسي  المنتدى  إلى  المنطقة  إلى موقف يصل عبره صوت  والتوّصل  ان، 

عام   خطة  متابعة  في  والمشاركة  الشمول  نهج  المنتدى  ويتوخى  المستدامة،  التنمية  حول    2030المستوى 

 واستعراض التقدّم في تنفيذها.

  

https://www.omandaily.om/?p=850466


 ( المصري اليوم) يك«األزمة االقتصادية تهدد بـ»تعتيم« لبنان و»برى« يحذر من مصير »تيتان  

 

مليون دوالر يخَصص لصالح واردات الوقود الالزمة   200وافق البرلمان اللبنانى، األثنين، على قرض بقيمة 

توليد الكهرباء نتيجة حالة الجمود السياسى  لتوليد الكهرباء فى مسعى لحل األزمة المتفاقمة التى يعانى منها قطاع  

 فى البالد، وانهيار قيمة الليرة.

 

ونقلت الوكالة الوطنية لإلعالم عن رئيس البرلمان نبيه برى قوله: »حسنا فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة 

نيابى عتّم البلد أو أعطى الكهرباء، ألننا أمام تعتيم البلد نهائياً«، وأضاف: »بين أن يقول الناس إن المجلس ال

السلفة، فالخيار األول أكثر مرارة من الثانى«، وحذّر من أّن »البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة، وسنغرق 

كسفينة تيتانيك من دون استثناء«، وفى الوقت نفسه، أعلن مرفق كهرباء البالد أن محطة كهرباء معمل الزهرانى  

، وأوضح أنه حدث تأخير فى تفريغ شحنة وصلت البالد نتيجة مشكالت تتعلق  توقفت بالكامل بعد نفاد الوقود 

بأسلوب اختبار المازوت، بين مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية النفط فى وزارة الطاقة، وذكر المرفق أنّه »كان  

كنّها من المفترض وصول ناقلة بحرية أخرى محملة بمادة الغاز، قادمة من الكويت، يوم الجمعة الماضى«، ل

  4تأخرت بسبب أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس. ويعتبر معمل الزهرانى فى جنوب لبنان واحدا من  

 .محطات توليد كهرباء رئيسية فى لبنان

 

ويفتقر لبنان، الذى يواجه أزمة مالية طاحنة نتيجة تراكم الديون، لطاقة توليد كهرباء كافية لذلك تواجه المنازل  

اعات فى التيار الكهربائى لعدة ساعات يوميا، كما أن محطات توليد الطاقة فى البالد متداعية  والشركات انقط

عقود، وعلى وقع شّح السيولة بالدوالر، باتت البالد تواجه صعوبات فى توفير األموال الالزمة الستيراد   3منذ  

لبنان موازنة   يقّر  المتداعية، وكبّد  ، ويُعد قطاع الكهرباء األسوأ بين  2021الوقود، ولم  التحتية  البنى  مرافق 

(، ويشكل إصالح  1990  -1975مليار دوالر منذ انتهاء الحرب األهلية خالل الفترة من )   40خزينة الدولة  

 .القطاع شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولى لتقديم المساعدة للبنان

 

مارس الماضى، من أن لبنان قد   11فى  وكان وزير الطاقة بحكومة تصريف األعمال، ريمون غجر، حذر،  

 .يتجه إلى »العتمة الشاملة« نهاية الشهر الحالى ما لم يتم توفير المال الالزم لشراء الوقود لتشغيل المعامل

 

على   وخالف  انقسامات  جراء  حكومة  تشكيل  فى  المروع  بيروت  مرفأ  انفجار  منذ  السياسية  القوى  وفشلت 

لخالفات بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، والرئيس اللبنانى  الحصص الوزارية، وتصاعدت حدة ا

ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة منذ شهور مما يبدد اآلمال فى وقف االنهيار المالى، وكان التيار الوطنى  

الحر، أكبر كتلة مسيحية فى لبنان، حذر الحريرى من تهميش الرئيس عون وكتل نيابية أخرى فى مفاوضات  

شكيل الحكومة، فيما أكد الحريرى أن التيار الوطنى الحر يحاول إمالء من يشغل مقاعد مجلس الوزراء حتى  ت

يكون له حق النقض )الفيتو( على القرارات الحكومية، وقال »تيار المستقبل«، بزعامة الحريرى، إن أولويته 

 .يار المالى مازالت تشكيل حكومة من اختصاصيين ال ينتمون إلى أحزاب لوقف االنه

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2299361


وتم تكليف الحريرى، فى أكتوبر الماضى، لتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب فى أعقاب انفجار 

 .وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة 200مرفأ بيروت الذى أسفر عن مقتل 

 

أسعار    3العملة يتواصل، ويوجد  وفاقم االضطراب السياسى من األزمة االقتصادية ومعاناة المواطن، فتدهور  

للدوالر، والبنوك اللبنانية    1507للصرف فى لبنان مقابل الدوالر، وهو سعر مصرف لبنان الرسمى المقدر بـ

  2020للدوالر فى السوق السوداء، وارتفع معدل الفقراء فى لبنان خالل    14500للدوالر للتجار، و  3900بسعر  

%، وفقا لتقرير لجنة األمم  23% إلى  8ن الفقر المدقع بثالثة أضعاف، من  %، وتزايد معدل الذين يعانو 55إلى  

نحو   اللبنانى  األجنبى  النقد  احتياطيات  بلغت  فيما  »اإلسكوا«،  آسيا  لغربى  واالقتصادية  االجتماعية  المتحدة 

 مليار دوالر، حتى فبراير الماضى.  18.11

  



 ( هسبريس)  منتدى يتعرف على تجربة المغرب في صد كورونا 

 

آسيا   لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  تنظمه  الذي  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  فعاليات  تم خالل 

راض جوانب من التجربة المغربية بخصوص التعافي التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا(، االثنين في بيروت، استع 

 من آثار جائحة كورونا. 

 

وبهذه المناسبة، أبرز امحمد كرين، سفير المغرب بلبنان، أن المملكة المغربية، نهجت تحت قيادة الملك محمد  

التدابير االستباقية على مختلف األصعدة”، موضحا أنه   على  السادس، “استراتيجية ارتكزت على جملة من 

المستوى الصحي، “اعتمدت المملكة استراتيجية فعالة جعلتها من السباقين إلى إعالن حالة الطوارئ الصحية، 

ومكنتها من االنخراط في حملة تلقيح مجانية وواسعة النطاق، بوأتها مكانة بين الدول العشر األوائل عالميا في  

 هذا الباب”.

 

مليون شخص،  25بالمائة، أي حوالي    80عدل تغطية ال يقل عن  أضاف أن حملة التطعيم تهدف إلى تحقيق مو

 .لضمان المناعة الجماعية، بناء على مبادئ المجانية والشفافية والتضامن والتطوع

 

الصحي   النظام  دعم  قصد  كورونا،  جائحة  بتدبير  خاص  صندوق  إلحداث  المغربي  الدبلوماسي  تطرق  كما 

والمقاوالت، مع إعطاء األولوية للفئات األكثر هشاشة والفئات العاملة في القطاع  والتخفيف من آثاره على األسر  

مليارات درهم عند إنشاء الصندوق، لتتجاوز اعتماداته، بفضل    10غير المهيكل، مذكرا بأنه تم رصد مبلغ  

مليار    33التبرعات الطوعية لألشخاص الذاتيين والمعنويين، وكذا عدد من المؤسسات العمومية والخاصة،  

 درهم.

 

ما على المستوى االقتصادي، فأشار السفير المغربي إلى أن الحكومة اعتمدت خطة لإلنعاش تمتد إلى متم   أ

، وتشمل تدابير استعجالية لدعم المقاوالت، منها تسهيل الولوج إلى التمويالت البنكية، وتعزيز آليات  2021

عل السلبية  االنعكاسات  حدة  من  والتخفيف  الماكروالضمان،  التوازنات  على  -ى  والحفاظ  الكبرى،  اقتصادية 

مجهود االستثمار العمومي مع تحفيز االستثمار الخاص النوعي، ال سيما من خالل برنامج “التميز التكنولوجي”  

بالمائة من تكلفة االستثمار المخصص إلنتاج المعدات المستخدمة في مكافحة فيروس   30الذي يهدف إلى تمويل  

 .كورونا

 

كما ذكر المتحدث بإحداث “صندوق محمد السادس لالستثمار” الذي ساهم في رفع االستثمار العام في موازنة  

مليار درهم، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية على   230إلى مستوى غير مسبوق قدره    2021

اصل على المدى البعيد الجهود من أجل المدى المتوسط، “تندرج في إطار خطة لإلقالع االقتصادي، بينما تتو

 .”جعل المغرب منصة صناعية خالية من الكربون

 

الحماية   لمنظومة  شاملة  مراجعة  انكبت على  المغربية  المملكة  إن  كرين  قال  االجتماعي،  الشق  وبخصوص 

ية، وتحسين  االجتماعية، ال سيما من أجل تعميم التغطية الصحية األساسية، وتطوير خدمات الرعاية االجتماع

https://www.hespress.com/منتدى-يتعرف-على-تجربة-المغرب-في-صد-كورو-801013.html


منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم االجتماعي، مسجال أن المساعدات العمومية للمتضررين من  

الجائحة “خففت بشكل ملحوظ من آثار الحجر الصحي على مستويات معيشة األسر المغربية، حيث انخفض  

 8وطني، كما تقلصت الهشاشة بمقدار  نقاط مئوية على المستوى ال  9معدل الفقر وفق تقديرات رسمية بمقدار  

 نقاط بعد تقديم هذه المساعدات”. 6نقاط والفوارق االجتماعية بمقدار 

 

خلص الدبلوماسي المغربي إلى أن المملكة المغربية “ظلت في سياق الجائحة متشبثة بروح التضامن في    و

المبادرة العملية التي أطلقها جاللة جنوب، التي تجسدت عمليا في سياق أزمة كوفيد في  -إطار التعاون جنوب 

دولة أفريقية، لنقل مساعدات دوائية    20الملك متمثلة في الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية نحو حوالي  

 .”19- وطبية من أجل مساعدتها للتصدي لجائحة كوفيد 

 

ما بعد كوفيد”، ويتناول على   2030يذكر أن المنتدى ينظم هذا العام تحت عنوان “إسراع العمل نحو خطة عام  

مدى ثالثة أيام محاور عدة، أبرزها “تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي من 

كوفيد  االستعراضات 19- أزمة  ذلك  في  بما  واإلقليمي،  الوطني  الصعيدين  واالستعراض على  و”المتابعة   ،″

 .”الوطنية الطوعية 

 

دى تقرير يتضمن أهم الرسائل المنبثقة عن الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ  ويصدر عن المنت

 ، ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.2030خطة عام 

 

  



 ( الشروق) أبو الغيط: كورونا أعاد وضع خطط التنمية المستدامة على رأس أولويات األجندة الدولية 

 

شارك أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، 

 .عاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(الذي يقام افتراضيا في إطار الت

 

بأن أبو الغيط ألقى كلمة خالل افتتاح أعمال المنتدى    -في بيان اليوم االثنين-وأفاد مصدر مسئول باألمانة العامة  

المستج فيروس كورونا  أن جائحة  إلى  فيها  أشار  السعودية،  برئاسة  السابعة  نسخته  د رفعت من مستوى  في 

 .الوعي بأهمية السياسات البيئية، وأعادت وضع خطط التنمية المستدامة على رأس أولويات األجندة الدولية

 

  2030وقال المصدر إن األمين العام أوضح، في كلمته، أن شعار هذه الدورة هو )إسراع العمل نحو خطة عام  

، ويلخص التحديات التي نواجهها، مؤكدا أهمية التعاون  (، يعكس مقتضيات اللحظة الراهنة19-ما بعد )كوفيد 

 .متعدد األطراف وتقاسهم المهام واألعباء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

وأشاد، في هذا الصدد، بالشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية واالسكوا، مستعرضاً آخر مستجدات التعاون  

أهمية توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهو تحد  الثنائي بين الجانبين، وشدد على  

 .زادته جائحة كورونا تعقيداً في ظل تحويل معظم المساعدات الدولية إلى معالجة آثار كورونا

 

  وأضاف أنه يتعين العمل بشكل جماعي على مسارين مهمين يتعلق األول بالدعوة إلى المضي قدماً في مسار 

خفض ديون البلدان األكثر فقراً، والثاني بتكثيف العمل من أجل حث الدول والمنظمات والقطاع الخاص على 

توفير موارد مالية إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها بأن الجامعة العربية وبالشراكة مع مبادرة  

تقريراً حول تع زيز التمويل المستدام والتمويل المناخي في الدول  التمويل لألمم المتحدة للبيئة أطلقت مؤخراً 

 .العربية

 

تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يقام سنويا بالشراكة بين جامعة الدول العربية واالسكوا،  

 لبحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك وتسليط الضوء على واقع التنمية المستدامة في الوطن العربي.

  

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032021&id=ce4e08c6-1951-4bed-9c30-9bd00004b53f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032021&id=ce4e08c6-1951-4bed-9c30-9bd00004b53f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032021&id=ce4e08c6-1951-4bed-9c30-9bd00004b53f


 ( هبة بريس) بمشاركة المغرب.. انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

(  2021بدأت اليوم االثنين، عبر تقنية التواصل المرئي، فعاليات المنتدى العربي السنوي للتنمية المستدامة )

 .اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا(، بمشاركة المغرب الذي تنظمه 

 

ويعرف المنتدى مشاركة ممثلين من مستوى رفيع عن الحكومات العربية من وزراء وكبار المسؤولين وخبراء  

والمو والتشغيل  والبيئة  التنمية  مجال  في  وخبراء  ومسؤولين  التخطيط،  مجال  والبيانات  في  الطبيعية  ارد 

واإلحصاءات والتمويل والتكنولوجيا، وممثلين عن المنظمات الحكومية اإلقليمية وشبكات ومنظمات المجتمع  

 المدني ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة في المنطقة العربية ومؤسسات ومعاهد أكاديمية متخصصة.

 

ما بعد كوفيد”، ويتناول على مدى    2030نحو خطة عام  وينظم المنتدى هذا العام تحت عنوان “إسراع العمل  

ثالثة أيام عدة محاور أبرزها “تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي من أزمة  

” و “المتابعة واالستعراض على الصعيدين الوطني واإلقليمي، بما في ذلك االستعراضات الوطنية  19-كوفيد 

 .”الطوعية

 

كورونا    وفي جائحة  آثار  من  التعافي  بخصوص  المغربية  التجربة  جوانب  استعراض  سيتم  الصدد،  هذا 

 .وتجاوزها، من خالل عروض ومداخالت لمسؤولين وخبراء وأكاديميين مغاربة

 

لعام   المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  واستعراض  لمتابعة  المنتدى  العربية    2030وسيخصص  المنطقة  في 

 .المحرز إقليمياواستعراض التقدم 

 

، واستعراض أهداف 2030وسيقوم المشاركون في المنتدى بإجراء تقييم للتقدم اإلقليمي في تنفيذ خطة عام  

 .في االعتبار 19-محددة من أهداف التنمية المستدامة، مع أخذ آثار جائحة كوفيد 

 

والتعافي من   2030ى عام  وفضال عن ذلك سيتم إجراء مناقشة رفيعة المستوى بشأن ُسبُل المضي قدما حت

 .الجائحة، وسيسلط هذا المحور الضوء على عمليات المتابعة واالستعراض على الصعيدَين الوطني واإلقليمي

 

والمنتدى العربي للتنمية المستدامة وثيق الصلة بالمستوى العالمي، فهو يمثل، بما يتوصل إليه من نتائج، صوت  

 .المستوى المعني بالتنمية المستدامةالمنطقة في المنتدى السياسي الرفيع 

 

ويصدر عن المنتدى تقرير يتضمن أهم الرسائل المنبثقة عن الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ  

 ، ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.2030خطة عام 

 

  

https://ar.hibapress.com/details-294651.html


 ( اليوم السابع) للتنمية المستدامةأبو الغيط يشارك فى افتتاح فعاليات المنتدى العربى  

 

للتنمية المستدامة  شارك أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال المنتدى العربي  

الذي يقام في إطار التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، وتعقد النسخة  

 .برئاسة المملكة العربية السعودية 2021/ 3/ 31إلى  29السابعة من هذا المنتدى افتراضياً خالل الفترة من  

  

ة بأن أحمد أبو الغيط ألقى كلمة فى افتتاح أعمال هذا المنتدى، أشار فيها إلى  وأفاد مصدر مسئول باألمانة العام

أن جائحة كورونا رفعت من مستوى الوعي بأهمية السياسات البيئية، وأعادت وضع خطط التنمية المستدامة  

 .على رأس أولويات األجندة الدولية

  

ه الدورة تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  وقال المصدر إن األمين العام أشار فى كلمته بأن شعار هذ 

 ." يعكس مقتضيات اللحظة الراهنة، ويلخص التحديات التي نواجهها19ما بعد كوفيد   2030

  

التنمية   أهداف  تحقيق  المهام واألعباء في  وتقاسهم  األطراف  متعدد  التعاون  أهمية  الغيط على  أحمد  أكد  كما 

لشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية واالسكوا، مستعرضاً آخر مستجدات المستدامة، وأشاد في هذا الصدد با

 .التعاون الثنائي بين الجانبين

  

وأوضح المصدر بأن األمين العام شدد على أهمية توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، 

 .عظم المساعدات الدولية إلى معالجة آثار جائحة كوروناوهو تحد زادته جائحة كورونا تعقيداً في ظل تحويل م

  

وأوضح في ذات السياق بأنه يتعين العمل بشكل جماعي على مسارين هامين يتعلق األول بالدعوة إلى المضي  

قدماً في مسار خفض ديون البلدان األكثر فقراً، والثاني بتكثيف العمل من أجل حث الدول والمنظمات والقطاع  

لى توفير موارد مالية إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً بأن الجامعة العربية وبالشراكة الخاص ع

مع مبادرة التمويل لألمم المتحدة للبيئة أطلقت مؤخراً تقريراً حول تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي  

 .في الدول العربية

  

للتنمية المستدامة يقام سنوياً بالشراكة بين جامعة الدول العربية واالسكوا  تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى العربي  

 لبحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك وتسليط الضوء على واقع التنمية المستدامة فى الوطن العربى.

  

https://www.youm7.com/story/2021/3/29/أبو-الغيط-يشارك-فى-افتتاح-فعاليات-المنتدى-العربى-للتنمية-المستدامة/5262019


 ( اليوم السابع) وزيرة التخطيط: التوطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة من أوليات الدولة 

 

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بأعمال الجلسة االفتتاحية، بالمنتدى العربي للتنمية  

ما بعد كوفيد"، والذي تعقده الجمهورية اللبنانية واللجنة    2030ة بعنوان"إسراع العمل نحو خطة عمل  المستدام

 .2021مارس  31إلى  29االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( خالل الفترة من 

  

للتنمية المستدامة يمثل    وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية خالل كلمتها أن المنتدى العربي

منصة إقليمية تفاعلية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق أهداف  

بتنفيذ األجندة األممية لعام   على المستويين   2030التنمية المستدامة، مضيفه أنه يعد فرصة لتجديد االلتزام  

 .العربي والدولي

  

وأضافت السعيد أن العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات في ظل 

تفشي جائحة كورونا، والتي تجاوزت حدتها وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية كافة األزمات السابقة،  

اتها سلبًا في جهود كافة دول لتحقيق أهداف التنمية  فقد نتج عن الجائحة معاناة اغلب دول العالم، وأثرت تداعي

 المستدامة، 

  

وتابعت السعيد أن المنطقة العربية لم تكن بمعزل عن تلك التحديات، فوفقًا دراسة حديثة لالسكوا تسببت الجائحة  

 .2020مليار دوالر خالل عام  140في تكبد المنطقة العربية لخسائر تقارب 

  

فرضت على دول العالم كافة سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من    ١٩ة كوفيد  وقالت السعيد أن أزم

إلي  المستدامة، الفته  التنمية  أهداف  تحقيق  الجهود لالستمرار في  تداعياتها، وفرضت عليها كذلك مضاعفة 

ف كافة تحرك الدولة المصرية سريعًا باتخاذ سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهد 

الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية  

 .لدعم هذه الفئات والقطاعات 

  

وتابعت السعيد أن الجهود التنموية التي نفذتها مصر بنجاح في السنوات األخيرة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني  

واالجتماعي، ساهمت في تعزيز مرونة االقتصاد المصري، وقدرته على الصمود في   لإلصالح االقتصادي

 .مواجهة االزمة

  

وأوضحت هالة السعيد أن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على االستثمار في  

بال االهتمام  وإيالء  والتعليم،  الصحة  لقطاعي  المخصصات  وزيادة  البشري  المال  تتسم  رأس  التي  قطاعات 

بالمرونة والقدرة على التعافي السريع وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل  

والمشروعات   والزراعة،  التحويلية،  والصناعة  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  كقطاعات  والمستدام، 

غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة، فضاًل عن القيام بدمج القطاع  

  .للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

https://www.youm7.com/story/2021/3/29/وزيرة-التخطيط-التوطين-المحلي-لأهداف-التنمية-المستدامة-من-أوليات-الدولة/5261867
https://www.youm7.com/story/2021/3/29/وزيرة-التخطيط-التوطين-المحلي-لأهداف-التنمية-المستدامة-من-أوليات-الدولة/5261867
https://www.youm7.com/story/2021/3/29/وزيرة-التخطيط-التوطين-المحلي-لأهداف-التنمية-المستدامة-من-أوليات-الدولة/5261867


  

لالنتقال  وطنية  استراتيجية  المصرية  الحكومة  تبني  إلي  السعيد  أشارت  األولويات  ترتيب  إعادة  إطار  وفي 

بالعمل على تحقيق  لالقتصاد األ % من المشروعات االستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم االستدامة 30خضر، 

  .% في السنوات الثالث القادمة50البيئية واالقتصاد األخضر لترتفع النسبة لتصبـح 

  

لويات ولفتت السعيد إلي توطين التنمية أو "التوطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة،" والذي يأتي ضمن أو

اهتمام الدولة المصرية وذلك بهدف تحقيق مفهوم النمو االحتوائي والمستدام والتنمية اإلقليمية المتوازنة، كأحد 

لرؤية مصر   األساسية  واألقاليم  2030الركائز  للمحافظات  النسبية  المزايا  من  االستفادة  لتعظيم  يهدف  بما   ،

ة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خالل تبني معادلة المصرية، وتوجيه االستثمارات في إطار الخطة العام

تمويلية في توزيع االستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية  

ع أكبر وفقًا لفكرة االستهداف، مضيفه أن الوزارة بصدد إطالق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة لجمي 

 .المحافظات المصرية ومؤشرات لقياس تنافسيتها

  

لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"؛ والذي يستهدف  القومي  وأشارت السعيد إلي إطالق مصر للمشروع 

مليون مواطن، مما ساعد في    4.5قرية وأسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة    375

نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات األساسية بحوالي    14رى بنسبة  خفض معدالت الفقر في بعض الق

ألف منزل، متابعه أنه استكمااًل للنجاح المحقق في المرحلة    12نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة    50

يمتد    األولى تم إطالق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي

مليون    50قرية يعيش بها نصف سكان مصر    4500لثالثة اعوام تستهدف كل قرى الريف المصري بعدد  

سنوات   ثالث  التنموية خالل  االحتياجات  كافة  بها  تتوافر  ُمستدامة  ريفية  تجمعات  إلى  تحويلها  ليتم  مواطن، 

  .مليار جنيه 500وبتكلفة إجمالية تتخطى  

  

كل تلك اإلجراءات ساهمت في إدراج األمم المتحدة لمبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل  كما لفتت السعيد إلي أن  

الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتالقى مع العديد من  

 .أهداف التنمية المستدامة األممية

  

مصر لدور المراجعة الوطنية الطوعية في دعم جهود الدول وتبادل وأكدت هالة السعيد علي األهمية التي توليها  

الخبرات والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن المشاركة الطوعية للدول 

ربية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعُقد في نيويورك أصبحت فرصة جيدة للدول الع

الستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني إلنجاز تلك األهداف، وإلجراء ما يمكن وصفه بالتقييم  

 .الذاتي لجهودها، وبما يمثل تأكيدًا من الدول على التزامها بالسير قدماً لتحقيق هذه األهداف

  

ية المستدامة على المستوى الوطني، كما أوضحت هالة السعيد أنه بالتوازي لجهود مصر لتحقيق أهداف التنم 

فإن مصر تحرص دائًما على المشاركة والتفاعل مع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في اإلطار 



و    2016الوطني أو العربي أو الدولي، الفتة إلى قيام مصر بتقديم مراجعة وطنية طوعية مرتين في عامي  

 .م تقريرها الثالث هذا العام، مؤكدة أن مصر تعتزم تقدي 2018

  

التقرير على متخذي القرار ممثلين في الحكومة   النسخة األولي من  وتابعت السعيد أن الوزارة قامت بطرح 

والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية تمهيدًا للعرض على المجتمع الدولي، مؤكده حرص مصر  

 .التقرير على الموضوعية والشفافية في عملية إعداد 

  

وتابعت السعيد أن مصر تعتزم كذلك تنظيم فاعليات جانبية تتناول قضايا تنموية محددة حول توطين التنمية، 

والتعافي االخضر،  وكذلك تمويل التنمية، وذلك بالتزامن مع إطالق التقرير الطوعي خالل المنتدى السياسي  

 .الدول العربية الشقيقة في هذه الفاعليات فرصة جيدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة، متابعه أن مشاركة

  

وأوضحت السعيد أن مصر ستقدم تقريًرا وطنيًا عن "التمويل من أجل التنمية"، وهو التقرير األول من نوعه  

التقرير جزء من مشروع يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية   على المستوى الوطني، ويعد 

لية مستدامة للتمويل في المستقبل، وقد تم اختيار جمهورية مصر العربية كالدولة األولى في هذا  بهدف إيجاد آ

 .المشروع

  

وتابعت السعيد أن التقرير يتبع نهًجا تشاركيّا حيث تساهم فيه وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية كممثل للدولة 

اإلمداد بالبيانات والتحليل والمراجعة، وذلك  بالتعاون مع  المصرية وداعم لعملية صياغة التقرير فيما يخص  

جامعة الدول العربية واالسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق  

 النقد الدولي،

  



 ( الصباح) انطالق المنتدى العربي للتنمية المستدامة بمشاركة المغرب  

 

(  2021بدأت اليوم االثنين، عبر تقنية التواصل المرئي، فعاليات المنتدى العربي السنوي للتنمية المستدامة )

 .الذي تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا(، بمشاركة المغرب 

 

مشاركة ممثلين من مستوى رفيع عن الحكومات العربية من وزراء وكبار المسؤولين وخبراء  ويعرف المنتدى  

والبيانات   الطبيعية  والموارد  والتشغيل  والبيئة  التنمية  مجال  في  وخبراء  ومسؤولين  التخطيط،  مجال  في 

نظمات المجتمع  واإلحصاءات والتمويل والتكنولوجيا، وممثلين عن المنظمات الحكومية اإلقليمية وشبكات وم 

 .المدني ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة في المنطقة العربية ومؤسسات ومعاهد أكاديمية متخصصة

 

ما بعد كوفيد”، ويتناول على مدى    2030وينظم المنتدى هذا العام تحت عنوان “إسراع العمل نحو خطة عام  

التنمية المستدامة في سياق التعافي من أزمة  ثالثة أيام عدة محاور أبرزها “تسريع العمل على تحقيق أهداف  

” و “المتابعة واالستعراض على الصعيدين الوطني واإلقليمي، بما في ذلك االستعراضات الوطنية  19-كوفيد 

 .”الطوعية

 

كورونا   جائحة  آثار  من  التعافي  بخصوص  المغربية  التجربة  جوانب  استعراض  سيتم  الصدد،  هذا  وفي 

 .ومداخالت لمسؤولين وخبراء وأكاديميين مغاربة وتجاوزها، من خالل عروض 

 

لعام   المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  واستعراض  لمتابعة  المنتدى  العربية    2030وسيخصص  المنطقة  في 

 .واستعراض التقدم المحرز إقليميا

 

أهداف   ، واستعراض 2030وسيقوم المشاركون في المنتدى بإجراء تقييم للتقدم اإلقليمي في تنفيذ خطة عام  

 في االعتبار.  19-محددة من أهداف التنمية المستدامة، مع أخذ آثار جائحة كوفيد 

  

https://assabah.ma/535781.html


 ( بالبلدي) »التخطيط«: إطالق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالبلدي  

 

الفتتاحية بالمنتدى العربي  شاركت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، بأعمال الجلسة ا 

ما بعد كوفيد"، والذي تعقده الجمهورية اللبنانية    2030للتنمية المستدامة بعنوان "إسراع العمل نحو خطة عمل  

 .2021مارس   31إلى  29واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( خالل الفترة من 

 

العربي للتنمية المستدامة يمثل منصة إقليمية تفاعلية للحوار وتبادل  وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن المنتدى  

الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنه يعد 

 .على المستويين العربي والدولي  2030فرصة لتجديد االلتزام بتنفيذ األجندة األممية لعام  

أن العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات في ظل تفشي    وأضافت 

جائحة كورونا، والتي تجاوزت حدتها وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية كافة األزمات السابقة، فقد 

تداعياتها سلبًا في العالم، وأثرت  الجائحة معاناة اغلب دول  التنمية    نتج عن  أهداف  لتحقيق  جهود كافة دول 

 المستدامة،

 

وتابعت السعيد أن المنطقة العربية لم تكن بمعزل عن تلك التحديات، فوفقًا دراسة حديثة لالسكوا تسببت الجائحة  

 .2020مليار دوالر خالل عام  140في تكبد المنطقة العربية لخسائر تقارب 

 

كورونا فرضت على دول العالم كافة سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي  وقالت السعيد إن أزمة فيروس  

من تداعياتها، وفرضت عليها كذلك مضاعفة الجهود لالستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الفتة إلى  

فة تحرك الدولة المصرية سريعًا باتخاذ سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كا

الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية  

 .لدعم هذه الفئات والقطاعات 

 

الوطني   البرنامج  مقدمتها  وفي  األخيرة،  السنوات  في  بنجاح  مصر  نفذتها  التي  التنموية  الجهود  أن  وتابعت 

ساهمت في تعزيز مرونة االقتصاد المصري، وقدرته على الصمود في   لإلصالح االقتصادي واالجتماعي،

 .مواجهة األزمة

 

وأوضحت أن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على االستثمار في رأس المال  

والقدرة   البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وإيالء االهتمام بالقطاعات التي تتسم بالمرونة

على التعافي السريع وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل والمستدام، كقطاعات  

والمتوسطة،   الصغيرة  والمشروعات  والزراعة،  التحويلية،  والصناعة  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

المالي، ودعم البنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز    فضاًل عن القيام بدمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول

 .التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

 

http://www.belbalady.net/uncategorized/BELBALADY2832734/بالبلدي--التخطيط-إطلاق-تقارير-عن-توطين-أهداف-التنمية-المستدامة-بالمحافظات-بالبلدي--BeLBaLaDy.html
http://www.belbalady.net/uncategorized/BELBALADY2832734/بالبلدي--التخطيط-إطلاق-تقارير-عن-توطين-أهداف-التنمية-المستدامة-بالمحافظات-بالبلدي--BeLBaLaDy.html
http://www.belbalady.net/uncategorized/BELBALADY2832734/بالبلدي--التخطيط-إطلاق-تقارير-عن-توطين-أهداف-التنمية-المستدامة-بالمحافظات-بالبلدي--BeLBaLaDy.html


لالنتقال   استراتيجية وطنية  المصرية  الحكومة  تبني  إلى  السعيد  أشارت  األولويات،  ترتيب  إعادة  إطار  وفي 

بالعمل على تحقيق   من المشروعات االستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم االستدامة   % 30لالقتصاد األخضر، 

 .% في السنوات الثالث القادمة50البيئية واالقتصاد األخضر لترتفع النسبة لتصبـح 

 

ولفتت السعيد إلى توطين التنمية أو "التوطين المحلي ألهداف التنمية المستدامة"، والذي يأتي ضمن أولويات 

وذلك بهدف تحقيق مفهوم النمو االحتوائي والمستدام والتنمية اإلقليمية المتوازنة، كأحد اهتمام الدولة المصرية  

مصر   لرؤية  األساسية  وألقاليم 2030الركائز  للمحافظات  النسبية  المزايا  من  االستفادة  لتعظيم  يهدف  بما   ،

لية، من خالل تبني معادلة المصرية، وتوجيه االستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاع

تمويلية في توزيع االستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية  

أكبر وفقًا لفكرة االستهداف، مضيفه أن الوزارة بصدد إطالق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع 

 .قياس تنافسيتهاالمحافظات المصرية ومؤشرات ل

 

قرية    375وأشارت إلى إطالق مصر للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"؛ والذي يستهدف  

مليون مواطن، مما ساعد في خفض معدالت   4.5وأسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة  

نقطة مئوية    50احة الخدمات األساسية بحوالي  نقطة مئوية، وتحسن معدل إت  14الفقر في بعض القرى بنسبة  

ألف منزل، متابعة أنه استكمااًل للنجاح المحقق في المرحلة األولى تم إطالق   12في بعض القرى، ورفع كفاءة  

المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثالثة أعوام تستهدف  

مليون مواطن، ليتم تحويلها إلى  50قرية يعيش بها نصف سكان مصر  4500ف المصري بعدد كل قرى الري

  500تجمعات ريفية ُمستدامة تتوافر بها كافة االحتياجات التنموية خالل ثالث سنوات وبتكلفة إجمالية تتخطى 

 .مليار جنيه

 

تحدة لمبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل  كما لفتت السعيد إلى أن كل تلك اإلجراءات ساهمت في إدراج األمم الم 

الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتالقى مع العديد من  

 .أهداف التنمية المستدامة األممية

 

جهود الدول وتبادل وأكدت وزيرة التخطيط األهمية التي توليها مصر لدور المراجعة الوطنية الطوعية في دعم  

الخبرات والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن المشاركة الطوعية للدول 

في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعُقد في نيويورك أصبحت فرصة جيدة للدول العربية 

توى الوطني إلنجاز تلك األهداف، وإلجراء ما يمكن وصفه بالتقييم  الستعراض مدى التقدم المتحقق على المس

 .الذاتي لجهودها، وبما يمثل تأكيدًا من الدول على التزامها بالسير قدًما لتحقيق هذه األهداف

 

مصر   فإن  الوطني،  المستوى  على  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  مصر  لجهود  بالتوازي  أنه  وأوضحت 

المشاركة والتفاعل مع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في اإلطار الوطني أو  تحرص دائًما على  

، مؤكدة  2018و   2016العربي أو الدولي، الفتة إلى قيام مصر بتقديم مراجعة وطنية طوعية مرتين في عامي 

 .أن مصر تعتزم تقديم تقريرها الثالث هذا العام



 

التقرير على متخذي القرار ممثلين في الحكومة    وتابعت السعيد أن الوزارة قامت  النسخة األولي من  بطرح 

والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية تمهيدًا للعرض على المجتمع الدولي، مؤكده حرص مصر  

 .على الموضوعية والشفافية في عملية إعداد التقرير

 

ناول قضايا تنموية محددة حول توطين التنمية، والتعافي وتابعت أن مصر تعتزم كذلك تنظيم فاعليات جانبية تت 

رفيع   السياسي  المنتدى  خالل  الطوعي  التقرير  إطالق  مع  بالتزامن  وذلك  التنمية،  تمويل  وكذلك  األخضر، 

 .المستوى للتنمية المستدامة، متابعة أن مشاركة الدول العربية الشقيقة في هذه الفاعليات فرصة جيدة

 

مصر ستقدم تقريًرا وطنيًا عن "التمويل من أجل التنمية"، وهو التقرير األول من نوعه    وأوضحت السعيد أن

التقرير جزء من مشروع يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية   على المستوى الوطني، ويعد 

لدولة األولى في هذا  بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، وقد تم اختيار جمهورية مصر العربية كا

 .المشروع

 

للدولة  االقتصادية كممثل  والتنمية  التخطيط  فيه وزارة  تساهم  تشاركيّا حيث  نهًجا  يتبع  التقرير  أن  واختتمت 

المصرية وداعم لعملية صياغة التقرير فيما يخص اإلمداد بالبيانات والتحليل والمراجعة، وذلك بالتعاون مع 

واإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق  جامعة الدول العربية 

 النقد الدولي.

  



 ( 365الخليج )  أبوالغيط: الجائحة وضعت التنمية على رأس األولويات  

 

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن جائحة »كورونا« رفعت من مستوى الوعي بأهمية  

 .السياسات البيئية، وأعادت وضع خطط التنمية المستدامة على رأس أولويات األجندة الدولية

 

للتنمية المستدامة«، الذي يقام في إطار جاء ذلك خالل مشاركة أبوالغيط في افتتاح أعمال »المنتدى العربي  

السابعة   نسخته  تعقد  حيث  )االسكوا(،  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  مع  التعاون 

 .مارس، برئاسة المملكة العربية السعودية 31إلى   29افتراضياً، خالل الفترة من 

 

أن شعار هذه الدورة بعنوان »إسراع العمل نحو خطة عام  وأشار أبو الغيط، خالل كلمته في المنتدى، إلى  

«؛ يعكس مقتضيات اللحظة الراهنة، ويُلخص التحديات التي نواجهها، مؤكداً أهمية  19-ما بعد كوفيد   2030

التعاون متعدد األطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد بالشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية  

 .«وا و»االسك

 

وشدد أبوالغيط على أهمية توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه تحٍد زادته 

 جائحة »كورونا« تعقيداً في ظل تحويل معظم المساعدات الدولية إلى معالجة آثار الجائحة. 

  

https://gulf365.com/world-news/10036974/أبوالغيط-الجائحة-وضعت-التنمية-على-رأس-الأولويات.html
https://gulf365.com/world-news/10036974/أبوالغيط-الجائحة-وضعت-التنمية-على-رأس-الأولويات.html
https://gulf365.com/world-news/10036974/أبوالغيط-الجائحة-وضعت-التنمية-على-رأس-الأولويات.html


 ( 24مشاهد ) في من آثار كورونابمنتدى أممي ببيروت.. استعراض التجربة المغربية بخصوص التعا 

 

تم خالل فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه اليوم اإلثنين، اللجنة االقتصادية واالجتماعية  

التجربة المغربية بخصوص التعافي من آثار  لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا( استعراض جوانب من  

 .جائحة كورونا

 

وبهذه المناسبة أبرز محمد كرين، سفير المغرب في لبنان أن المملكة، نهجت تحت القيادة الرشيدة للملك محمد  

 .السادس، استراتيجية ارتكزت على جملة من التدابير االستباقية، على مختلف األصعدة

 

ا  لصحي، اعتمدت المملكة استراتيجية فعالة جعلتها من السباقين إلى إعالن حالة  وأوضح أنه على المستوى 

الطوارئ الصحية، ومكنتها من االنخراط في حملة تلقيح مجانية وواسعة النطاق، بوأتها مكانة بين الدول العشرة  

 .األوائل عالميا في هذا الباب 

 

، وتشمل 2021اعتمدت خطة لإلنعاش تمتد إلى متم    أما على المستوى االقتصادي، فأشار كرين إلى أن الحكومة

تدابير استعجالية لدعم المقاوالت، منها تسهيل الولوج إلى التمويالت البنكية، وتعزيز آليات الضمان، والتخفيف  

اقتصادية الكبرى، والحفاظ على مجهود االستثمار العمومي -من حدة االنعكاسات السلبية على التوازنات الماكرو

  30يز االستثمار الخاص النوعي، السيما من خالل برنامج “التميز التكنولوجي” الذي يهدف إلى تمويل  مع تحف 

 .بالمائة من تكلفة االستثمار المخصص إلنتاج المعدات المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا

 

الحماية االجتماعية،    وفي الشق االجتماعي، قال اكرين إن المملكة المغربية انكبت على مراجعة شاملة لمنظومة

منظومة   وتحسين  االجتماعية،  الرعاية  خدمات  وتطوير  األساسية،  الصحية  التغطية  تعميم  أجل  من  السيما 

 .استهداف المستفيدين من برامج الدعم االجتماعي

 

إطار وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن المملكة المغربية ظلت في سياق الجائحة متشبثة بروح التضامن في 

جنوب، والتي تجسدت عملياً في سياق أزمة كوفيد في المبادرة العملية التي أطلقها الملك متمثلة  -التعاون جنوب 

دولة أفريقية، لنقل مساعدات دوائية وطبية من   20في الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية نحو حوالي 

 .19- أجل مساعدتها للتصدي لجائحة كوفيد 

 

دى مشاركة ممثلين من مستوى رفيع عن الحكومات العربية من وزراء وكبار المسؤولين وخبراء  ويعرف المنت

والبيانات   الطبيعية  والموارد  والتشغيل  والبيئة  التنمية  مجال  في  وخبراء  ومسؤولين  التخطيط،  مجال  في 

ومنظمات المجتمع    واإلحصاءات والتمويل والتكنولوجيا، وممثلين عن المنظمات الحكومية اإلقليمية وشبكات 

 المدني ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة في المنطقة العربية ومؤسسات ومعاهد أكاديمية متخصصة.

  

https://machahid24.com/home/309951.html
https://machahid24.com/home/309951.html
https://machahid24.com/home/309951.html


 ( المغرب اليومالمغرب يشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة ) 

 

 
  

https://www.almaghribtoday.net/314/061941-المغرب-يشارك-في-أعمال-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2021


 AFSD-2021 Kicks Off in Beirut with Moroccan Participation (  الوطنية البوابة 

 (للمملكة المغربية

 

The Arab Regional Forum for Sustainable Development 2021 (AFSD-2021), 

organized by the UN Economic and Social Commission for Western Asia 

(ESCWA), in partnership with UN entities working in the Arab region and the 

League of Arab States, kicked off on Monday via teleconference, with the 

participation of Morocco. 

 

The forum brings together high-level representatives, including ministers, senior 

officials and experts in the fields of planning, development, environment, 

employment, natural resources, data, statistics, finance and technology, as well as 

representatives of regional governmental organizations, civil society and United 

Nations specialized agencies. 

 

AFSD-2021 is convened under the theme "Accelerating progress on the 2030 

Agenda post-COVID" and will review SDGs 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 16 and 17. 

 

Moroccan experience in terms of recovery and overcoming the effects of the 

Coronavirus pandemic will also be discussed, through presentations and speeches 

by Moroccan officials, experts and academics. 

 

AFSD advocates an inclusive and participatory approach to the follow-up and 

review of the 2030 Agenda, providing a platform for dialogue among government 

representatives, parliamentarians, academia, the private sector, regional 

intergovernmental bodies, civil society organizations, and young people. 

 

It provides a unique forward-looking opportunity to review the Arab region's 

development trajectory, discuss practical approaches to tackle the pandemic, and 

consider the extent to which current and future development planning and policies 

support SDGs implementation. 

 

AFSD-2021 features a variety of plenaries, special sessions and workshop-style 

special events touching on three sub-themes, accelerating action on the SDGs in the 

context of the COVID-19 recovery; response to the COVID-19 pandemic through 

https://www.maroc.ma/en/news/afsd-2021-kicks-beirut-moroccan-participation
https://www.maroc.ma/en/news/afsd-2021-kicks-beirut-moroccan-participation


specialized and priority areas; national, regional and global processes including 

voluntary national reviews (VNRs) and messages to the global summit.  

  



 Arab officials urge for actions to accelerate recovery post COVID-19 

(Xinhua) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said Monday that indebted 

countries need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from COVID-

19, a statement by United Nations Economic and Social Commission for Western 

Asia (ESCWA) reported. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional resources 

to achieve sustainable development. 

 

Aboul-Gheit's remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off on Monday. 

 

Dubbed "Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-COVID," the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by the 

ESCWA. 

 

The organization's Executive Secretary Rola Dashti reiterated the calls of ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries' debts, and for the activation of 

cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. Women and girls are also at an 

increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 percent, at a time when the top 10 percent of the Arab 

region's adult population owns 76 percent of the wealth. 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/30/c_139845033.htm


 AFSD-2021 Kicks Off in Beirut with Moroccan Participation (Maghreb Arab 

Presse) 

 

The forum brings together high-level representatives, including ministers, senior 

officials and experts in the fields of planning, development, environment, 

employment, natural resources, data, statistics, finance and technology, as well as 

representatives of regional governmental organizations, civil society and United 

Nations specialized agencies. 

 

AFSD-2021 is convened under the theme "Accelerating progress on the 2030 

Agenda post-COVID" and will review SDGs 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 16 and 17. 

 

Moroccan experience in terms of recovery and overcoming the effects of the 

Coronavirus pandemic will also be discussed, through presentations and speeches 

by Moroccan officials, experts and academics. 

 

AFSD advocates an inclusive and participatory approach to the follow-up and 

review of the 2030 Agenda, providing a platform for dialogue among government 

representatives, parliamentarians, academia, the private sector, regional 

intergovernmental bodies, civil society organizations, and young people. 

 

It provides a unique forward-looking opportunity to review the Arab region's 

development trajectory, discuss practical approaches to tackle the pandemic, and 

consider the extent to which current and future development planning and policies 

support SDGs implementation. 

 

AFSD-2021 features a variety of plenaries, special sessions and workshop-style 

special events touching on three sub-themes, accelerating action on the SDGs in the 

context of the COVID-19 recovery; response to the COVID-19 pandemic through 

specialized and priority areas; national, regional and global processes including 

voluntary national reviews (VNRs) and messages to the global summit. 

  

https://www.mapnews.ma/en/actualites/economy/afsd-2021-kicks-beirut-moroccan-participation
https://www.mapnews.ma/en/actualites/economy/afsd-2021-kicks-beirut-moroccan-participation


 COVID-19 put sustainable development plans at top of international agenda: 

Arab League (Daily News Egypt) 

 

Ahmed Aboul Gheit, Secretary-General of the Arab League, has said that the novel 

coronavirus (COVID-19) pandemic has put sustainable development at the top of 

the international agenda. 

 

He added that the pandemic has also increased awareness on the importance of 

environmental policies. 

 

Aboul Gheit’s remarks came during a speech at the opening of the Arab Forum for 

Sustainable Development, which is being held in cooperation with the United 

Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The seventh edition of the forum is being held virtually on 29-31 March under the 

chairmanship of Saudi Arabia. 

 

In his speech, Aboul Gheit said that the current session’s slogan is “Speeding up 

work towards the Vision 2030 Agenda after COVID-19”. 

 

He said that this reflects the requirements of the present moment, and summarises 

the challenges the world is facing. 

 

Aboul Gheit stressed the importance of multilateral cooperation and the sharing of 

tasks and burdens in achieving the goals of sustainable development. 

 

In this regard, he praised the existing partnership between the Arab League and 

ESCWA, reviewing the latest developments in bilateral cooperation between the two 

sides. The Secretary-General stressed the importance of providing the financial 

resources needed to implement the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

It represents a challenge compounded by the coronavirus pandemic, as most 

international assistance was diverted to address the global health crisis’ effects.  

 

https://dailynewsegypt.com/2021/03/29/covid-19-put-sustainable-development-plans-at-top-of-international-agenda-arab-league/


In the same vein, Aboul Gheit explained that there are two important paths that must 

be worked on collectively. The first track relates to the call to move forward on the 

path of debt reduction for the poorest countries. 

 

The second track aims to intensify work in order to urge states, organisations, and 

the private sector to provide additional financial resources to achieve the goals of 

sustainable development. 

 

Aboul Gheit added that the Arab League, in partnership with the United Nations 

Environment Finance Initiative, recently launched a report on promoting sustainable 

financing and climate finance in Arab countries. 

 

It should be noted that the Arab Forum for Sustainable Development is held annually 

in partnership between the Arab League and ESCWA. It aims to discuss issues of 

common interest and shed light on the reality of sustainable development in the Arab 

world. 

  



 Shura Council participates in Parliamentary Forum (The Peninsula) 

 

The Shura Council participated in a parliamentary forum titled ‘Accelerating 

Progress on the 2030 Agenda post-COVID’ which was held by the United Nations 

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) in cooperation with 

the League of Arab States and United Nations’ organizations operating in the Arab 

region, via visual communication technology. 

 

Discussions during the forum focused on policies and procedures required to 

accelerate the recovery from the effects of the COVID-19 pandemic and make a real 

progress that enhances the economic, social and environmental dimensions of 

sustainable development in the Arab region. 

 

The Shura Council was represented in this forum by H E Dr. Hend Bint Abd Al 

Rahman Al Muftah, a member of the Council. 

  

https://thepeninsulaqatar.com/article/30/03/2021/Shura-Council-participates-in-Parliamentary-Forum


 COVID-19: Arab officials urge actions to accelerate recovery (Economic 

Times) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit's remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional resources 

to achieve sustainable development. 

 

Dubbed "Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid", the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by the 

UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization's Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries' debts, and for the activation of 

cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

  

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/uae/covid-19-arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/articleshow/81755176.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/uae/covid-19-arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/articleshow/81755176.cms


 Arab officials urge for actions to accelerate recovery post COVID-19 

(China.org.cn) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said Monday that indebted 

countries need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from COVID-

19, a statement by United Nations Economic and Social Commission for Western 

Asia (ESCWA) reported. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional resources 

to achieve sustainable development. 

 

Aboul-Gheit's remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off on Monday. 

 

Dubbed "Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-COVID," the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by the 

ESCWA. 

 

The organization's Executive Secretary Rola Dashti reiterated the calls of ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries' debts, and for the activation of 

cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. Women and girls are also at an 

increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 percent, at a time when the top 10 percent of the Arab 

region's adult population owns 76 percent of the wealth. 

  

http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2021-03/30/content_77358814.htm


 Arab officials urge actions to accelerate recovery (IND News) 

 

Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit said that indebted countries 

need to take actions to cut their debts for a speedy recovery from Covid-19. 

 

Aboul-Gheit’s remarks came during the Arab Forum for Sustainable Development 

2021 (AFSD) which kicked off here on Monday, reports Xinhua news agency. 

 

He urged states, organizations and the private sector to provide additional resources 

to achieve sustainable development. 

 

Dubbed “Accelerating Progress on the 2030 Agenda post-Covid”, the forum was 

held in partnership with the League of Arab States (LAS) and hosted virtually by the 

UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

 

The organization’s Executive Secretary Rola Dashti reiterated calls of the ESCWA 

for innovative solutions to reduce or freeze countries’ debts, and for the activation 

of cooperation mechanisms between Arab countries. 

 

According to the ESCWA, the pandemic has impacted food insecurity, which 

increased dramatically, affecting 52 million people. 

 

Women and girls are also at an increased risk of violence. 

 

In addition, rampant unemployment among young people and women has become 

the highest worldwide at 23 per cent, at a time when the top 10 per cent of the Arab 

region’s adult population owns 76 per cent of the wealth. 

  

https://ind.news/arab-officials-urge-actions-to-accelerate-recovery/


 Morocco: Afsd-2021 Kicks Off in Beirut With Moroccan Participation 

(AllAfrica) 

 

The Arab Regional Forum for Sustainable Development 2021 (AFSD-2021), 

organized by the UN Economic and Social Commission for Western Asia 

(ESCWA), in partnership with UN entities working in the Arab region and the 

League of Arab States, kicked off on Monday via teleconference, with the 

participation of Morocco. 

 

The forum brings together high-level representatives, including ministers, senior 

officials and experts in the fields of planning, development, environment, 

employment, natural resources, data, statistics, finance and technology, as well as 

representatives of regional governmental organizations, civil society and United 

Nations specialized agencies. 

 

AFSD-2021 is convened under the theme "Accelerating progress on the 2030 

Agenda post-COVID" and will review SDGs 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 16 and 17. 

 

Moroccan experience in terms of recovery and overcoming the effects of the 

Coronavirus pandemic will also be discussed, through presentations and speeches 

by Moroccan officials, experts and academics. 

 

AFSD advocates an inclusive and participatory approach to the follow-up and 

review of the 2030 Agenda, providing a platform for dialogue among government 

representatives, parliamentarians, academia, the private sector, regional 

intergovernmental bodies, civil society organizations, and young people. 

 

It provides a unique forward-looking opportunity to review the Arab region's 

development trajectory, discuss practical approaches to tackle the pandemic, and 

consider the extent to which current and future development planning and policies 

support SDGs implementation. 

 

AFSD-2021 features a variety of plenaries, special sessions and workshop-style 

special events touching on three sub-themes, accelerating action on the SDGs in the 

context of the COVID-19 recovery; response to the COVID-19 pandemic through 

https://allafrica.com/stories/202103290765.html


specialized and priority areas; national, regional and global processes including 

voluntary national reviews (VNRs) and messages to the global summit. 

 

 

 ( وكالة األنباء السعودية) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

األربعاء   حتى  ويستمر  غدا،  المملكة  برئاسة  افتراضياً  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  أعمال    31تنطلق 

 .ط األستاذ فيصل بن فاضل اإلبراهيممارس، حيث يرأس وفد المملكة معالي نائب وزير االقتصاد والتخطي

 

وبهذه المناسبة أعرب معاليه عن سعادته بانطالق المنتدى هذا العام برئاسة المملكة، الذي يسعى الستعراض  

ومناقشة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي, مشيراً إلى أن تسريع العمل على تحقيق  

ة أكثر من أي وقت مضى خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس  األهداف أصبح ضرورة ملح 

 .االجتماعية واالقتصادية والمالية والثقافية والبيئية –كورونا المستجد على جميع األبعاد 

 

ومستدامة وتطوير  وأضاف اإلبراهيم أن الجائحة أثبتت بما ال يدعُ مجاالً للشك أن بناء قاعدة اقتصادية متنوعة  

والمتغيرات   األزمات  للصمود في وجه  المثلى  السبل  العربية هي  البلدان  في  القطاعات  لجميع  التحتية  البنى 

السريعة لعالمنا, كما أن تمكين الشباب العربي واالستثمار في طاقاته عبر التعليم وتوفير فرص العمل وتحفيز  

نمية في وطننا العربي، متمنيا أن يتحدث المنتدى هذا العام عن  االبتكار هي الركيزة األساسية لدفع عجلة الت

جميع التحديات والعقبات التي تقف أمام خارطة الطريق؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العربي،  

 .متطلعاً للتعرف على تجارب الجميع في تجاوز هذه التحديات والعقبات 

 

لمستدامة هذا العام ينعقد والعالم يواجه آثار الجائحة، حيث تسعى الدول للتعافي  يشار إلى المنتدى العربي للتنمية ا

السريع منها، فيما تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة على  

بعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية  تنظيم المنتدى بشكٍل سنوي؛ ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسية لمتا

 في المنطقة العربية.  2030المستدامة لعام 

  

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2208687


 ( االقتصادية) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

المستدامة   للتنمية  العربي  المنتدى  أعمال  األربعاء  تنطلق  حتى  ويستمر  غدا،  المملكة  برئاسة    31افتراضياً 

 .مارس، حيث يرأس وفد المملكة معالي نائب وزير االقتصاد والتخطيط األستاذ فيصل بن فاضل اإلبراهيم

 

وبهذه المناسبة أعرب معاليه عن سعادته بانطالق المنتدى هذا العام برئاسة المملكة، الذي يسعى الستعراض  

قدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي, مشيراً إلى أن تسريع العمل على تحقيق  ومناقشة الت

األهداف أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس  

 .البيئيةاالجتماعية واالقتصادية والمالية والثقافية و –كورونا المستجد على جميع األبعاد 

 

وأضاف اإلبراهيم أن الجائحة أثبتت بما ال يدعُ مجاالً للشك أن بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتطوير  

والمتغيرات   األزمات  للصمود في وجه  المثلى  السبل  العربية هي  البلدان  في  القطاعات  لجميع  التحتية  البنى 

الستثمار في طاقاته عبر التعليم وتوفير فرص العمل وتحفيز  السريعة لعالمنا, كما أن تمكين الشباب العربي وا

االبتكار هي الركيزة األساسية لدفع عجلة التنمية في وطننا العربي، متمنيا أن يتحدث المنتدى هذا العام عن  

جميع التحديات والعقبات التي تقف أمام خارطة الطريق؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العربي،  

 .تطلعاً للتعرف على تجارب الجميع في تجاوز هذه التحديات والعقبات م

 

يشار إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام ينعقد والعالم يواجه آثار الجائحة، حيث تسعى الدول للتعافي  

التابعة لمنظمة األمم المتحدة على  السريع منها، فيما تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  

تنظيم المنتدى بشكٍل سنوي؛ ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية  

 في المنطقة العربية.  2030المستدامة لعام 

  

https://www.aleqt.com/2021/03/28/article_2059681.html


 ( أخبار الخليج) بدعوة من اإلسكوا وبمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين باألمن الغذائي... 

 

الدكتورة جهاد عبدهللا   المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، تشارك  بدعوةٍ من لجنة األمم 

البرلمانية لألمن الغذائي والتغذية  الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بصفتها نائباً لرئيس الشبكة  

في إفريقيا والعالم العربي، في أعمال الحوار اإلقليمي العربي للنظم الغذائية المنعقد يوم )اإلثنين( المقبل ضمن 

 .2021أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذي يُنظم تحضيراً لقمة النظم الغذائية للعام 

 

وال دشتي نائب األمين العام لألمم المتحدة، األمينة التنفيذية لـ )اإلسكوا(، والدي ولد وستفتتح جلسات الحوار ر 

 .الزين وزير التنمية الريفية بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 

وار اإلقليمي العربي للنظم  واختارت "اإلسكوا" الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل كمتحدث رئيسي في أعمال الح 

الغذائية، بورقة متخصصة في إطار وجهات النظر اإلقليمية بشأن نظم الغذاء، وذلك إلى جانب متحدثين رئيسيين  

في هذا المحور، فاطمة الطاهر الحسن األمين العام لألمانة الفنية لألمن الغذائي في جمهورية السودان، وطارق  

 .للتنمية المستدامةحسن رئيس شبكة الشباب العربي 

 

األغذية   لمنظمة  اإلقليمية  المكاتب  مع  بالتعاون  الغذائي  للنظم  العربي  اإلقليمي  الحوار  "اإلسكوا"  وتنظم 

والزراعة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبالشراكة  

للتنمية   الزراعية. ويهدف الحوار اإلقليمي إلى رفع التوعية حول القضايا الحاسمة التي  مع المنظمة العربية 

ستتم مناقشتها خالل القمة، والمساهمة في الحوارات الوطنية التي دعيت الدول العربية إلى جانب جميع الدول  

 .األعضاء في األمم المتحدة للقيام بها

 

، ودراستها من منظور  2021مسة لقمة النظم الغذائية للعام  ويغطي الحوار العربي اإلقليمي مسارات العمل الخ

متنوع يشمل ذوي العالقة )المنظمات غير الحكومية، واألبحاث واألكاديمية، والحكومة، والقطاع الخاص(، 

الفئات   من  وغيرهم  والالجئين  والنساء  الشباب  وتمكين  واالبتكار،  التمويل  مثل  الشاملة  القضايا  في  للنظر 

يما سيناقش مجاالت العمل ذات األولوية لتحويل النظم الغذائية في المنطقة العربية، وفقاً للتحديات  الضعيفة. ف

 .2021التي تواجه المنطقة ومسارات العمل الخمسة المحددة من قبل قمة النظم الغذائية لعام 

 

ة ومصرفية وخبراء ويشارك في الحوار وزراء من دول عربية عديدة وأكاديميين معروفين وقيادات برلماني 

متخصصين في أهداف التنمية المستدامة، وجموعة متنوعة من المعنيين من مختلف دول غرب آسيا لطرح 

وجهات النظر المتجانسة، والخبرات التي تتعلق بالمسارات واإلجراءات الخاصة للتحول نحو نظم غذائية عادلة 

 اق الواقع الحالي.ومستدامة، ولدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سي

  

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1243517


 ( األيام) د. الفاضل متحدثًا رئيًسا في الحوار اإلقليمي العربي للنظم الغذائية 

 

الدكتورة جهاد عبدهللا  بدعوة من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا »اإلسكوا«، تشارك  

الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بصفتها نائبًا لرئيس الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي والتغذية  

في أفريقيا والعالم العربي، في أعمال الحوار اإلقليمي العربي للنظم الغذائية المنعقد يوم اإلثنين المقبل ضمن  

 .2021المستدامة، والذي ينظم تحضيًرا لقمة النظم الغذائية للعام أعمال المنتدى العربي للتنمية 

 

وستفتتح جلسات الحوار روال دشتي نائب األمين العام لألمم المتحدة، األمينة التنفيذية لـ»اإلسكوا«، والدي ولد 

 .الزراعية الزين وزير التنمية الريفية بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية رئيس المنظمة العربية للتنمية

 

للنظم   العربي  اإلقليمي  الحوار  الفاضل متحدثًا رئيًسا في أعمال  الدكتورة جهاد عبدهللا  واختارت »اإلسكوا« 

الغذائية، بورقة متخصصة في إطار وجهات النظر اإلقليمية بشأن نظم الغذاء، وذلك إلى جانب متحدثين رئيسين  

 في هذا المحور.

  

https://www.alayam.com/alayam/local/900094/News.html


الدكتور  »اإلسكوا«..  من  الغذائية بدعوة  للنظم  العربي  اإلقليمي  الحوار  في  رئيسيًا  متحدثًا  الفاضل    ة 

 ( الوطن)

 

الدكتورة جهاد عبدهللا  المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، تشارك    بدعوةٍ من لجنة األمم 

الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بصفتها نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي والتغذية  

في إفريقيا والعالم العربي، في أعمال الحوار اإلقليمي العربي للنظم الغذائية المنعقد يوم )اإلثنين( المقبل ضمن 

 .2021نظم تحضيراً لقمة النظم الغذائية للعام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذي يُ 

 

)اإلسكوا(،  لـ  التنفيذية  األمينة  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  نائب  دشتي  السيدة روال  الحوار  وستفتتح جلسات 

والسيد الدي ولد الزين وزير التنمية الريفية بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية رئيس المنظمة العربية للتنمية 

 .زراعيةال

 

واختارت "اإلسكوا" الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل كمتحدث رئيسي في أعمال الحوار اإلقليمي العربي للنظم  

الغذائية، بورقة متخصصة في إطار وجهات النظر اإلقليمية بشأن نظم الغذاء، وذلك إلى جانب متحدثين رئيسيين  

لعام لألمانة الفنية لألمن الغذائي في جمهورية السودان،  في هذا المحور، السيدة فاطمة الطاهر الحسن األمين ا

 .والسيد طارق حسن رئيس شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة

 

األغذية   لمنظمة  اإلقليمية  المكاتب  مع  بالتعاون  الغذائي  للنظم  العربي  اإلقليمي  الحوار  "اإلسكوا"  وتنظم 

صحة العالمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبالشراكة  والزراعة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة ال

للتنمية الزراعية. ويهدف الحوار اإلقليمي إلى رفع التوعية حول القضايا الحاسمة التي   مع المنظمة العربية 

ل  ستتم مناقشتها خالل القمة، والمساهمة في الحوارات الوطنية التي دعيت الدول العربية إلى جانب جميع الدو

 .األعضاء في األمم المتحدة للقيام بها

 

، ودراستها من منظور  2021ويغطي الحوار العربي اإلقليمي مسارات العمل الخمسة لقمة النظم الغذائية للعام  

متنوع يشمل ذوي العالقة )المنظمات غير الحكومية، واألبحاث واألكاديمية، والحكومة، والقطاع الخاص(، 

في   الفئات  للنظر  من  وغيرهم  والالجئين  والنساء  الشباب  وتمكين  واالبتكار،  التمويل  مثل  الشاملة  القضايا 

الضعيفة. فيما سيناقش مجاالت العمل ذات األولوية لتحويل النظم الغذائية في المنطقة العربية، وفقاً للتحديات  

 .2021الغذائية لعام  التي تواجه المنطقة ومسارات العمل الخمسة المحددة من قبل قمة النظم

 

ويشارك في الحوار وزراء من دول عربية عديدة وأكاديميين معروفين وقيادات برلمانية ومصرفية وخبراء 

متخصصين في أهداف التنمية المستدامة، وجموعة متنوعة من المعنيين من مختلف دول غرب آسيا لطرح 

واإلجراءات الخاصة للتحول نحو نظم غذائية عادلة   وجهات النظر المتجانسة، والخبرات التي تتعلق بالمسارات 

 ومستدامة، ولدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سياق الواقع الحالي.

  

https://alwatannews.net/article/932653/Bahrain/بدعوة-من-الإسكوا-الدكتورة-الفاضل-متحدثا-رئيسيا-في-الحوار-الإقليمي-العربي-للنظم-الغذائية


 (صدى البلد انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة افتراضيا.. اليوم ) 

 

 ، االثنين  اليوم  السعودية،  العربية  المملكة  برئاسة  افتراضيًا  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  أعمال  تنطلق 

األربعاء   فاضل   31ويستمر حتى  بن  فيصل  والتخطيط   االقتصاد  وزير  نائب  المملكة  وفد  ويرأس  مارس، 

 .راهيماإلب

 

وبهذه المناسبة أعرب اإلبراهيم، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية، عن سعادته بانطالق المنتدى هذا العام  

برئاسة المملكة، الذي يسعى الستعراض ومناقشة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي,  

أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى خصوًصا في  مشيًرا إلى أن تسريع العمل على تحقيق األهداف  

األبعاد   جميع  على  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  فرضتها  التي  التحديات  واالقتصادية    – ظل  االجتماعية 

 .والمالية والثقافية والبيئية

 

مستدامة وتطوير  وأضاف اإلبراهيم أن الجائحة أثبتت بما ال يدعُ مجااًل للشك أن بناء قاعدة اقتصادية متنوعة و

والمتغيرات   األزمات  للصمود في وجه  المثلى  السبل  العربية هي  البلدان  في  القطاعات  لجميع  التحتية  البنى 

السريعة لعالمنا, كما أن تمكين الشباب العربي واالستثمار في طاقاته عبر التعليم وتوفير فرص العمل وتحفيز  

مية في وطننا العربي، متمنيا أن يتحدث المنتدى هذا العام عن  االبتكار هي الركيزة األساسية لدفع عجلة التن

جميع التحديات والعقبات التي تقف أمام خارطة الطريق؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العربي،  

 .متطلعًا للتعرف على تجارب الجميع في تجاوز هذه التحديات والعقبات 

 

مستدامة هذا العام ينعقد والعالم يواجه آثار الجائحة، وتسعى الدول للتعافي  يشار إلى المنتدى العربي للتنمية ال

السريع منها، فيما تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة على  

واستعراض تنفيذ خطة التنمية  تنظيم المنتدى بشكٍل سنوي؛ ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسية لمتابعة  

 في المنطقة العربية.  2030المستدامة لعام 

  

https://www.elbalad.news/4755321


 ( بوابة الفجر اإلخبارية ) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

افتراضياً   المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  أعمال  األربعاء  تنطلق  حتى  ويستمر  غدا،  المملكة    31برئاسة 

 .مارس، حيث يرأس وفد المملكة معالي نائب وزير االقتصاد والتخطيط األستاذ فيصل بن فاضل اإلبراهيم

 

وبهذه المناسبة أعرب معاليه عن سعادته بانطالق المنتدى هذا العام برئاسة المملكة، الذي يسعى الستعراض  

يق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي, مشيراً إلى أن تسريع العمل على تحقيق  ومناقشة التقدم في تحق

األهداف أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس  

 االجتماعية واالقتصادية والمالية والثقافية والبيئية.  –كورونا المستجد على جميع األبعاد 

 

وأضاف اإلبراهيم أن الجائحة أثبتت بما ال يدعُ مجاالً للشك أن بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتطوير  

والمتغيرات   األزمات  للصمود في وجه  المثلى  السبل  العربية هي  البلدان  في  القطاعات  لجميع  التحتية  البنى 

ي طاقاته عبر التعليم وتوفير فرص العمل وتحفيز  السريعة لعالمنا, كما أن تمكين الشباب العربي واالستثمار ف

االبتكار هي الركيزة األساسية لدفع عجلة التنمية في وطننا العربي، متمنيا أن يتحدث المنتدى هذا العام عن  

جميع التحديات والعقبات التي تقف أمام خارطة الطريق؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العربي،  

 .عرف على تجارب الجميع في تجاوز هذه التحديات والعقبات متطلعاً للت

 

يشار إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام ينعقد والعالم يواجه آثار الجائحة، حيث تسعى الدول للتعافي  

لمنظمة األمم المتحدة على  السريع منها، فيما تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة  

تنظيم المنتدى بشكٍل سنوي؛ ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية  

 في المنطقة العربية.  2030المستدامة لعام 

  

https://www.elfagronline.com/4169712


 ( أخبار مصر) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة افتراضيا.. اليوم 

 

األربعاء   حتى  ويستمر  غدا،  المملكة  برئاسة  افتراضياً  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  أعمال    31تنطلق 

 .فيصل بن فاضل اإلبراهيممارس، حيث يرأس وفد المملكة معالي نائب وزير االقتصاد والتخطيط األستاذ 

 

وبهذه المناسبة أعرب معاليه عن سعادته بانطالق المنتدى هذا العام برئاسة المملكة، الذي يسعى الستعراض  

ومناقشة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي, مشيراً إلى أن تسريع العمل على تحقيق  

أي وقت مضى خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس  األهداف أصبح ضرورة ملحة أكثر من  

 .االجتماعية واالقتصادية والمالية والثقافية والبيئية –كورونا المستجد على جميع األبعاد 

 

وأضاف اإلبراهيم أن الجائحة أثبتت بما ال يدعُ مجاالً للشك أن بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتطوير  

الت والمتغيرات  البنى  األزمات  للصمود في وجه  المثلى  السبل  العربية هي  البلدان  في  القطاعات  لجميع  حتية 

السريعة لعالمنا, كما أن تمكين الشباب العربي واالستثمار في طاقاته عبر التعليم وتوفير فرص العمل وتحفيز  

نيا أن يتحدث المنتدى هذا العام عن  االبتكار هي الركيزة األساسية لدفع عجلة التنمية في وطننا العربي، متم

جميع التحديات والعقبات التي تقف أمام خارطة الطريق؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العربي،  

 .متطلعاً للتعرف على تجارب الجميع في تجاوز هذه التحديات والعقبات 

 

والعالم يواجه آثار الجائحة، حيث تسعى الدول للتعافي  يشار إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام ينعقد  

السريع منها، فيما تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة على  

تنمية  تنظيم المنتدى بشكٍل سنوي؛ ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة ال

 في المنطقة العربية.  2030المستدامة لعام 

  

https://misrnews.com/2021/03/29/economics/3e3a1aca8a317c05a765e658a38af99c


 ( مصر اليوم) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

للتنمية   العربي  المنتدى  أعمال  األربعاء  تنطلق  حتى  ويستمر  غدا،  المملكة  برئاسة  افتراضياً    31المستدامة 

 .مارس، حيث يرأس وفد المملكة معالي نائب وزير االقتصاد والتخطيط األستاذ فيصل بن فاضل اإلبراهيم

 

وبهذه المناسبة أعرب معاليه عن سعادته بانطالق المنتدى هذا العام برئاسة المملكة، الذي يسعى الستعراض  

مناقشة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي, مشيراً إلى أن تسريع العمل على تحقيق  و

األهداف أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس  

 .الثقافية والبيئيةاالجتماعية واالقتصادية والمالية و –كورونا المستجد على جميع األبعاد 

 

وأضاف اإلبراهيم أن الجائحة أثبتت بما ال يدعُ مجاالً للشك أن بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتطوير  

والمتغيرات   األزمات  للصمود في وجه  المثلى  السبل  العربية هي  البلدان  في  القطاعات  لجميع  التحتية  البنى 

العربي واالستثمار في طاقاته عبر التعليم وتوفير فرص العمل وتحفيز    السريعة لعالمنا, كما أن تمكين الشباب 

االبتكار هي الركيزة األساسية لدفع عجلة التنمية في وطننا العربي، متمنيا أن يتحدث المنتدى هذا العام عن  

العربي،    جميع التحديات والعقبات التي تقف أمام خارطة الطريق؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا

 .متطلعاً للتعرف على تجارب الجميع في تجاوز هذه التحديات والعقبات 

 

يشار إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام ينعقد والعالم يواجه آثار الجائحة، حيث تسعى الدول للتعافي  

التابعة لمنظمة األمم المتحدة على    السريع منها، فيما تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

تنظيم المنتدى بشكٍل سنوي؛ ليكون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية  

 في المنطقة العربية.  2030المستدامة لعام 

  

https://www.misrday.com/ksa/186298/اقتصادي--انطلاق-أعمال-المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة


 ( نيوم نيوز) برئاسة المملكة.. انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

الرياض تنطلق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة افتراضياً برئاسة المملكة غدا، ويستمر حتى األربعاء  

مارس، حيث يرأس وفد المملكة معالي نائب وزير االقتصاد والتخطيط األستاذ فيصل بن فاضل اإلبراهيم.    31

وبهذه المناسبة أعرب معاليه عن سعادته بانطالق المنتدى هذا العام برئاسة المملكة، الذي يسعى الستعراض  

أعمال  انطالق  المملكة..  برئاسة  المقالة  في … ظهرت  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  التقدم  ومناقشة 

 ونية. المنتدى العربي للتنمية المستدامة أوالً على صحيفة صراحة االلكتر 

  

https://nuomnews.com/n-214868933


 (جديد العرب ) انطالق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

األربعاء   حتى  ويستمر  غدا،  المملكة  برئاسة  افتراضياً  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  أعمال    31تنطلق 

 .مارس، حيث يرأس وفد المملكة معالي نائب وزير االقتصاد والتخطيط األستاذ فيصل بن فاضل اإلبراهيم

 

وبهذه المناسبة أعرب معاليه عن سعادته بانطالق المنتدى هذا العام برئاسة المملكة، الذي يسعى الستعراض  

مشيراً إلى أن تسريع العمل على تحقيق    ومناقشة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي,

األهداف أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس  

 .االجتماعية واالقتصادية والمالية والثقافية والبيئية –كورونا المستجد على جميع األبعاد 

 

 مجاالً للشك أن بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتطوير  وأضاف اإلبراهيم أن الجائحة أثبتت بما ال يدعُ 

والمتغيرات   األزمات  للصمود في وجه  المثلى  السبل  العربية هي  البلدان  في  القطاعات  لجميع  التحتية  البنى 

ز  السريعة لعالمنا, كما أن تمكين الشباب العربي واالستثمار في طاقاته عبر التعليم وتوفير فرص العمل وتحفي 

االبتكار هي الركيزة األساسية لدفع عجلة التنمية في وطننا العربي، متمنيا أن يتحدث المنتدى هذا العام عن  

جميع التحديات والعقبات التي تقف أمام خارطة الطريق؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العربي،  

 .والعقبات متطلعاً للتعرف على تجارب الجميع في تجاوز هذه التحديات 

 

يشار إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام ينعقد والعالم يواجه آثار الجائحة، حيث تسعى الدول للتعافي  

السريع منها، فيما تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التابعة لمنظمة األمم المتحدة على  

ون المنتدى هو اآللية اإلقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية  تنظيم المنتدى بشكٍل سنوي؛ ليك

 في المنطقة العربية.  2030المستدامة لعام 

https://arabsnew.com/news/اقتصادي-انطلاق-أعمال-المنتدى-العربي-ل/

