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  ESCWAاإلسكوا/

 (موقع النيلين) للوصول إلى اقتصاد المعرفة النشاط اإلبداعي.. مطالبات بالدعم لتحقيق نمو اقتصادي •

 فيفيان عقيقي(/األخبار) أجندة اقتصادية إلعادة اإلعمار: نموذج عملي لسوريا •

 (24بنان ل) إقتراحات قوانين لتحديث المرافق اإلقتصادية بطرابلس 3نّحاس أطلع دبوسي على  •

جامعة رفيق الحريري أحيت يوم المؤسس واعالن عن يوم تربوي في االسكوا مع مؤسسة الحريري  •

 (الوكالة الوطنية لإلعالم) نازك الحريري: أرسى قواعد الدولة الناجحة

س  •  (آذار 14) في ذكرى ميالده برعاية نازك الحريريجامعة رفيق الحريري تحتفي بيوم المؤّسِّ

 (لإلعالمالوكالة الوطنية ) ISSDجنان الخوري أمينة عامة لمنطقة الشرق األوسط في منظمة  •

 (المصري اليوم) سنضع خارطة طريق للقضاء على عقبات التنمية«: أفد»أمين عام  •

 (أخبار العراق) هيأة المنافذ تعقد أجتماعها الدوري العاشر لمجلس الهيأة وتتخذ عدة قرارات •

 (وكالة األنبار العراقية) هيأة المنافذ تعقد أجتماعها الدوري العاشر لمجلس الهيأة وتتخذ عدة قرارات •

 (الشرق) ة والسكرتير التنفيذي لألسكواوزيرة التخطيط تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحد •

 بري بحث مع وزير خارجية العراق وسفيري بريطانيا وأوكرانيا في تطورات المنطقة والعالقات الثنائية •

 (إذاعة النور)

 (المدينة) أكاديميون: العرب يعيشون أزمة في تمثل المعرفة واستثمارها •

 (نافذة العرب) عون يتابع مسار التشكيل ويعزي الرئيس اإلندونيسي •

 (العرب اليوم) السلطنة تشارك في المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية •

 (خبرنيإسكوا: ثلث سكان األردن مهاجرين والجئين ) •

 اإلخبارية(المدينة ) سكان األردن الجئون ومهجرون "قسرياً" من %33 •

 (الشرق) «اسكوا»تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة لغرب آسيا « السعيد» •

 (أخبارك) وزيرة التخطيط تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لألسكوا •

 (حضرموت) من سكان األردن الجئون ومهجرون "قسرياً" %33 •

ً 33األمم المتحدة:  •  (وكالة مدار) % من سكان األردن الجئون ومهجرون قسريا

 (العرب اليوم) ثلث سكان األردن الجئون ومهجرون •

 (الوطن) العربي" يشارك في منتدى "أفد" ببيروتوفد أكاديمي وطالبي من "الخليج  •

الشعب ) الرئيس اللبناني يؤكد لمسؤولة أممية حرصه على صون التعددية الثقافية والعرقية والدينية •

 أونالين(

  (صحيفة الرأي)على الطرق في البلدان العربية  انجاز مؤتمر السالمة •
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 (موقع النيلين) للوصول إلى اقتصاد المعرفة النشاط اإلبداعي.. مطالبات بالدعم لتحقيق نمو اقتصادي

2018/11/04 

 

 ورشة تهدف الى تسليط الضوء على واقع مجمعات العلوم والتكنلوجيا في العالم العربي

 

قال أسامة عبد الوهاب ريس، رئيس مدينة إفريقيا التكنلوجية، إن التكنلوجيا أصبحت تتحكم في نمو 

العالمية، مشيًرا إلى أهمية اإلبداع واالبتكار في العلوم التكنلوجية لتحقيق القيمة المضافة. وأكد  االقتصادات

خالل مخاطبته ورشة عمل حوكمة مجمعات العلوم والحاضنات التكنلوجية التي عقدت بقاعة وزارة التعليم 

مهتمين من الدول العربية العالي والبحث العلمي، استمرت ثالثة أيام، بمشاركة عدد من المختصين وال

ورعاية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الصادق الهادى المهدي، والدكتور موسى كرامة، وزير 

التجارة والصناعة، إن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على واقع مجمعات العلوم والتكنلوجيا في العالم 

ى المعرفة والعلم، مشيراً إلى أهمية البحث العلمي في العربي العتبار دورها في تعزيز االقتصاد القائم عل

 .تعزيز األفكار واالبتكار واالحتضان التكنلوجي والتدريب

 

 تبادل خبرات

 

وأشار رئيس مدينة أفريقيا التكنلوجية إلى المجمعات العلمية والحاضنات التكنلوجية، وكيفية االستفادة منها 

خالل دعم الشركات ورفع القدرات التنافسية وتشجيع االبتكار، مؤكداً لتوليد التكنلوجيا وتبادل الخبرات من 

أن للمجمعات التكنلوجية دوراً كبيراً في التعاون بين األوساط األكاديمية والقطاع الصناعي لتحقيق تنمية 

 .مستدامة

 

لغربي أسيا  من جانبه قال الدكتور حيدر فريحات، ممثل األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية

إن الهدف متابعة مسيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية، معتبراً المجمعات التكنلوجية إحدى الحلول ” أسكوا“

الجديدة لمواجهة التحديات االقتصادية، ألنها تخلق فرص عمالة، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، توطئة 

عزيز التعاون والبحث العلمي، إضافة إلى وجود أكثر من النعكاسها على مستوى المعيشة، ودعم الشراكات وت

 .فائدة تندرج تحت المسار الجديد للتنمية

 

وقال إنها فرصة الستعراض دراسات قيمة في مجال الحاضنات والعمل العربي المشترك، وقال إن منظمة 

مقومات العمل، كما أن تسعى لتعزيز خطوات التواصل وتوفير الخبرات، ألنها تعتبر من أهم ” األسكوا“

الحاضنات تعتبر أساساً لتحقيق التنمية المستدامة ومحركاً أساسياً للتنمية، وهي أيضاً مؤشر على قوة الدول، 

 .كما أن عدم القبول بها يقوض جهود الدولة في التنمية المستدامة

 

 متطلبات اساسية

 

لعربية للتنمية الصناعية والتعدين، إن المنظمة إلى ذلك، قال المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة ا

تتولى تهيئة المتطلبات األساسية الالزمة لدفع عجلة التصنيع وتنمية الثروة المعدنية بالدول العربية، وتحقيق 
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تعاون عربي يرتقي بمستوى الصناعة العربية والتعدين لمسايرة التطورات التكنلوجية واإلدارية المتالحقة 

 .العالمي على المستوى

 

وناقشت ورشة العمل الخاصة بحوكمة مجمعات العلوم والحاضنات التكنلوجية التي أنهت أعمالها أمس األول 

كيفية النهوض بالمجتمعات العربية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة عبر التكنلوجيا والمعرفة التي 

ول العربية، ورأت ورشة العمل أهمية التكنلوجيا تحتاج إلى قدر من التدريب وللركائز األساسية للنهوض بالد

التي تعتبر من أهم العوامل لتحقيق التنمية المستدامة وأن عدم الحصول عليها ربما يقوض جهود الدولة في 

 .الوصول إلى التنمية المستدامة

 

 دعم نشاط

 

ة دور مجمعات العلوم وقدمت الورشة عدداً من األوراق للنهوض باقتصادات الدول العربية من بينها ورق

والحاضنات التكنلوجية ودعم اإلبداع واالبتكار في الوطن العربي، التي قدمها الدكتور محسن محمود شكري، 

نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنلوجيا األسبق بجمهورية مصر، بقوله إن مجمعات العلوم 

م النشاط اإلبداعي وتشجيع االبتكار وتحقيق درجة والحاضنات التكنلوجية من أهم اآلليات التي تسهم في دع

عالية من النمو االقتصادي واالنتقال إلى اقتصاد المعرفة من ناحية، كما تلعب دوراً في دعم أنشطة البحث 

والتطوير التي تقوم بها مراكز بحوث الجامعات، وذلك من خالل استحداث الشركات مع قطاعات الصناعة 

 .المستثمرين من ناحية أخرىوالزراعة والتعاون مع 

 

 .وقال إن ذلك من شأنه أن يسهم في نمو المشروعات الناشئة وتحقيق التنمية المستدامة

 

 عقول مبتكرة

 

وأكد بوجود دور هام تقوم به مجمعات العلوم والحاضنات في احتضان وتنمية ودعم العقول المبتكرة، ودعم 

 .طن العربياألنشطة اإلبداعية لها، خاصة الشباب في الو

 

وعن مساهمة الحاضنات التكنلوجية في تعزيز برامج التنمية االقتصادية، يقول عميد كلية الهندسة الكيماوية 

بالجامعة التكنلوجية في العراق خالد عجمي سكر، إن عملية التنمية االقتصادية تعتبر حجر الزاوية في بناء 

خالل استثمار المردود المالي المتوفر عن النمو  أقوى اقتصاد قوي ومتنوع، مبيناً أن ذلك يتحقق من

االقتصادي واستثمارها في المشاريع اإلنتاجية الهادفة التي تعمل على استثمار اإلمكانيات البشرية والمادية 

والتكنلوجيا الحديثة، لتطوير البنى التحتية للبلد. إال أنه يرى أن جانب التسويق ربما يشكل عائقاً دون تقدم 

عات. وقال: توصلنا إلى حلول ناجحة من خالل التنسيق مع الوزارات اإلنتاجية والخدمية والقطاع المشرو

الخاص من أجل تسويق اإلنتاج العلمي، مبيناً أن أهم النتاجات العلمية هو استغالل براءات االختراع والنماذج 

من خالل احتضانها في حاضنات الصناعية التطبيقية وتحويلها إلى مشاريع إنتاج صغيرة ومتوسطة رابحة، 

تكنلوجية. ويقول إن الجانب التسويقي يتطلب االستعانة بمشرفين ذوي خبرة في مجال ريادة األعمال وليس 

 .أكاديميون فقط

 

 اقتصادات ناهضة
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بدورها قدمت الدكتورة انتصار يوسف حسن تركي، من كلية علوم وتكنولوجيا اإلنتاج الحيواني بجامعة 

قة عن حاضنات األعمال ودورها في تطوير األعمال وتشغيل الشباب. مشيرة إلى أهمية بناء السودان، ور

مجتمعات المعرفة، ودور رأس المال الفكري في بناء اقتصادات وطنية ناهضة وواعدة باعتماد الطرق 

رأس المال  واالتجاهات الحديثة في إدارة األعمال أو ما يعرف بمفهوم ريادة األعمال القائم على استثمار

 .الفكري للقطاعات اإلنتاجية من المهنيين والمختصين وأصحاب األفكار االبداعية

 

وقالت إن الحاضنات تعتبر إحدى الوسائل الحديثة في إنشاء المشروعات وبناء الشراكات. وأشارت أيضاً إلى 

نواعها وكيفية إدارتها. أهمية الحاضنات االقتصادية والتدريبية والبحثية وما توفره لعمالئها، وكذلك أ

وطرحت بعض التجارب الناجحة في السودان والتي أقيمت في جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا في مجال 

إنتاج وتكنلوجيا المنتجات الحيوانية، ما يعكس العوائد المادية والمعرفية والمهارات التي يكتسبها المنتسب 

 .ال يدير شركات كبرى في المستقبلللحاضنة ليصل في المستقبل مشروع لرجل أعم

 

وقدم الدكتور أسامة ريس، رئيس مدينة أفريقيا التكنلوجية ورقة عن ريادة أعمال االبتكار وآفاق المستقبل، 

وأشار إلى أن مناخ االبتكار في مجتمعات تحتاج إلى عملية تطوير وريادة أعمال ابتكار، وإلى نظرة إلى 

لنماء أعمال تكنلوجية تواكب  المستقبل، وإلى عمل سيناريوهات لصناعة بنية هيكلية ومساحة مؤسسية

طموحات وقدرات الشباب الجديد، وبناء شراكات إستراتيجية بين المؤسسات ذات الصلة لبناء قدرات االبتكار 

 في الحاضنات التكنلوجية.
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 فيفيان عقيقي(/األخبار) أجندة اقتصادية إلعادة اإلعمار: نموذج عملي لسوريا

 2018تشرين الثاني  5اإلثنين 

 

أجندة السياسة »نّظم معهد االقتصاد المالي في الجامعة األميركية في بيروت ورشة عمل تحت عنوان 

اآلليات االقتصادية الُمفترض  ، استعرض خاللها ورقتين حول«االقتصادية للمرحلة االنتقالية ما بعد الصراع

اتباعها خالل مرحلة إعادة اإلعمار في البلدان العربية المتضّررة من الصراعات: العراق وسوريا واليمن 

  .وليبيا

 

الفرضية، التي حاولت هاتان الورقتان االنطالق منها، هي: أن تحقيق السالم والنمو والتنمية بصورة مستدامة 

لتفادي تجدّد الصراعات. وبالتالي حاول المشاركون في النقاش أن يحدّدوا األسس هو من الشروط الرئيسة 

 .النظرية الستيفاء هذه الشروط

األجندة االقتصادية إلعادة اإلعمار »الورقة البحثية األولى، أعدّها سمير مقدسي وريموندو سوتو تحت عنوان 

الل ورشة عمل انطلقت اليوم في المغرب ، ومن الُمفترض عرضها مجدّداً خ«في مرحلة ما بعد الصراع

الصراعات والحوكمة واألجندة االقتصادية لما بعد الصراع في البلدان العربية المتضّررة من »تحت عنوان 

 .«الحرب

أجندة »أّما ورقة العمل الثانية، فأعدّتها اإلسكوا مع مجموعة واسعة من الخبراء السوريين، تحت عنوان 

وتستعرض نموذج خّطة اقتصادية لسوريا، قدّمها رئيس فريق إعادة البناء واالنتعاش  «وطنية لمستقبل سوريا

 .االقتصادي في اإلسكوا أحمد شيخ عبيد، على أن يتّم اإلعالن عنها نهاية هذا الشهر

 في أسباب االنتفاضات العربية: لنفتّش عن البطالة والالمساواة

 

بطة بجذور الصراعات في الشرق األوسط. فقد أحرزت هذه ظاهرياً، تبدو العوامل االقتصادية غير مرت»

المنطقة في الفترة التي سبقت االنتفاضات العربية تقدّماً في القضاء على الفقر المدقع، وزيادة االلتحاق 

بالمدارس، والحدّ من الجوع والوفيات عند الوالدة، وكان النمّو االقتصادي معتدالً ويتماشى مع االتجاهات 

في كّل البلدان  2010، ونما الناتج المحلّي اإلجمالي الحقيقي للفرد في العقود الثالثة السابقة لعام العالمية

 .«العربية باستثناء ليبيا

كانت تدفع المؤّسسات المالية الدولية، وال سيّما البنك وصندوق النقد الدوليين، « اإليجابية»هذه المؤشرات 

صادية الحاكمة، للتغنّي باإلنجازات الُمحقّقة، وتشّجع على المضي باإلضافة إلى النخب السياسية واالقت

الحرية والعدالة »بالسياسات الُمعتمدة. إاّل أن االنتفاضات في العديد من البلدان العربية، التي حملت شعارات 

ابها. ، طرحت تساؤالت مهّمة عن مصادرها وأسب«إسقاط النظام»وطالبت بـ« االجتماعية والكرامة اإلنسانية

 أين تكمن؟ وهل صحيح أنها ال تكمن في العوامل االقتصادية اآلنفة الذكر؟

28% 

 % في تونس19% في سوريا و30كانت نسبة البطالة في مصر في فترة ما قبل االنتفاضات و

 

 

هذا ما حاولت أن تعالجه ورقة بحثية أعدّها سمير مقدسي )الجامعة األميركية في بيروت( وريموندو سوتو 

األجندة »جامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي(، بالتعاون مع منتدى البحوث االقتصادية، تحت عنوان )ال

 .«االقتصادية إلعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع

االنتفاضات »السابقة، أن « الوردية»الخالصة األساسية التي توصلت إليها هذه الورقة تقول خالفاً للمؤّشرات 

يرى «. تكون، ربّما، بمثابة المفّجر لألزمة السياسية الحالية التي تواجهها اقتصادات المنطقة العربية قد

https://www.al-akhbar.com/Issues/261055/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
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سرعة اندالع التظاهرات وانتشارها من بلد إلى آخر هي دليل على وجود عوامل عميقة الجذور »الباحثان أن 

 .«وطويلة األمد، يمكن ردّها إلى أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية

بيانات المتاحة عن مرحلة ما قبل االنتفاضات، إلى أن الالمساواة لم تكن تأخذ منحًى تصاعدياً في تشير ال

بلدان الصراع في الشرق األوسط. خالل العقد األّول من القرن الحالي، كان التفاوت في اإلنفاق ُمنخفضاً في 

الالمساواة في الدخل أعلى من باقي (. ولم تكن 2017كثير من الحاالت أو معتدالً )ديفرجان والنشوفيشينا، 

وفقاً لمعامل  0.358نحو  2004بلدان العالم )البنك الدولي(. بلغ التفاوت في توزيع الدخل في سوريا في عام 

. ولوحظ اتجاه 2007بحلول عام  0.32جيني، وهو توزيع متساٍو نسبياً مع المملكة المتّحدة، وتحّسن إلى 

، وكذلك انخفض في 2005و 1992بين عامي  0.377إلى  0.395فاوت من مماثل في اليمن، إذ انخفض الت

المعهد الدولي لبحوث  –)جامعة األمم المتحدة  2007و 2003بين عامي  0.301إلى  0.351العراق من 

% األكثر ثراًء من سّكان الشرق األوسط بين عامي 10االقتصاد اإلنمائي(. أيضاً انخفضت نسبة دخل فئة الـ

بالمقارنة مع ركود هذه النسبة أو ارتفاعها في باقي مناطق العالم )تقرير الالمساواة في العالم  2010و 1990

– 2018). 

هناك عوامل لعبت دوراً في تأجيج السخط االجتماعي »ولكن بالنسبة إلى الباحثين، توجد أدلّة مغايرة على أن 

االقتصادية التي تسير جنباً إلى جنب مع الالمساواة السياسية،  والسياسي، وأبرزها ارتفاع حدّة الالمساواة

والتفاوت في توزيع الخدمات العاّمة وتردّي نوعيتها، وارتفاع معداّلت البطالة، فضالً عن التصّورات الذاتية 

للسّكان عن الظلم والالمساواة وتطّورهما مستقبالً. بحيث ظهرت فروق ذات داللة بين البيانات 

 .«راتوالتصوّ 

 

 

 

الرفاهية الذاتية في البلدان »يستند الباحثان إلى دراسات عدّة حول أسباب الصراع في المنطقة، تشير إلى أن 

العربية كانت ُمنخفضة نسبياً، وانخفضت بشكل حادّ بالنسبة إلى الطبقة الوسطى وفي البلدان التي كانت فيها 

مشترك من نوعية الحياة، ال سيّما بالنسبة إلى الطبقة الوسطى االنتفاضات أكثر حدّة. كان هناك استياء متناٍم و

التي أُحبطت من تدهور مستويات معيشتها بسبب نقص فرص العمل في القطاع الرسمي ونقص الوظائف 

ذات الجودة، وسوء نوعية الخدمات العاّمة، وتفّشي الفساد وغياب المحاسبة، وعدم كفاية الوصول إلى 

ائل النقل العام والرعاية الصحية الجيّدة. ففي مصر على سبيل المثال، نظر الناس إلى المساكن الميسورة ووس

انقلبت نظرتهم إلى  2008على أنهم أكثر ثراًء مّما كانوا عليه بالفعل، ولكن بحلول عام  2000أنفسهم في عام 

  .«أنفسهم على الرغم من أن بيانات األسر بيّنت أنهم أصبحوا أكثر ثراءً 

بناء مؤّسسات تعّزز التفاوتات، بحيث لم يستفد سوى عدد قليل من »ما يحصل فعلياً، وفقاً لنتائج البحث، هو 

المتمتّعين باالمتيازات من منافع الموارد الطبيعية والنمّو االقتصادي. فعندما يستجيب السياسيون لجماعة ثرية 

ثرياء وزيادة تأثيرهم السياسي، فيما يصبح صغيرة، تكون السياسات موّجهة حتماً نحو تعزيز مصالح األ

الباقون أقّل تفاعالً وغير متساوين سياسياً واقتصادياً. وبالتالي تصبح إعادة توزيع الدخل من خالل الضرائب 

والتحويالت أقّل من المعدّل الذي يرغب فيه المواطنون، ما يؤدّي إلى عدم تخفيف المؤّسسات التمثيلية من 

 .«االقتصادية حدّة الالمساواة

الناس عن نفسهم، وتباين هذه التصّورات مع « تصورات»المسألة، كما تقدّمها الورقة، ليست محصورة بـ

البيانات، بل في أن الواقع لم تكن تعكسه التصّورات والبيانات معاً، وهذا يظهر بوضوح في تطور معداّلت 

وكانت إحدى العوامل المساهمة في »اع، البطالة، وخصوصاً بين الشباب، فقد ارتفعت في بلدان الصر

%، في فترة 19%، وتونس 30%، وفي سوريا 28االنتفاضات. لقد بلغت البطالة بين الشباب في مصر نحو 

، وهو معدّل أعلى بكثير من المعداّلت في مناطق أخرى من 2009و 2000ما قبل االنتفاضة، بين عامي 
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مرتفعة إلى إضعاف قبضة األنظمة على السلطة وإضعاف قدرتها على العالم. وبالنتيجة، أدّت هذه المعداّلت ال

 .«مقايضة الحقوق والمشاركة السياسية بالخدمات العاّمة والمنافع االقتصادية

 خّطة طريق لما بعد الصراع: عقد اجتماعي جديد

 

اً. ووفقاً للورقة تبيّن التجارب السابقة أن معدّل نجاح إعادة اإلعمار في االقتصادات الناشئة منخفض جدّ 

يحول تعقيد «( »األجندة االقتصادية إلعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع» -البحثية )مقدسي وسوتو 

القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وترابطاتها دون تحقيق سيناريوهات مستدامة ومثمرة 

 .«في مرحلة ما بعد الصراع

اإلصالحات االقتصادية ال بدّ أن تكون حاسمة، ويجب أال تنحصر في »الباحثان أن في هذا السياق، يرى 

التخفيف من احتياجات السّكان، وتوفير الموارد لجهود إعادة اإلعمار، وتلبية المطالب السياسية لمختلف فئات 

و تحسين، وإذا المصالح، والتعامل مع المعونات المقدّمة، بل يجب أن تكون أّوالً، موّجهة نحو تغيير أ

استطاعت، القضاء على المؤّسسات التي ساعدت على تهيئة ظروف الصراع. وثانياً، أن ترّكز على تحقيق 

 .«شمول اقتصادي أوسع والمساواة أقّل وتوليد فرص عمل متزايدة

المستدام تحدّد خّطة الطريق الُمقترحة خمسة مجاالت عمل لألجندة االقتصادية إلعادة اإلعمار لتحقيق النمّو 

 .والتنمية البشرية في البلدان العربية األربعة المتضّررة من النزاع

 

 

 أنقر على الرسم البياني لتكبيره

 

ـــ فهم عوامل النزاع لفهم المصالح الراسخة التي تحول دون التطوير االجتماعي واالقتصادي والنمّو  1

اركة في الصراع والتفاوتات االقتصادية والسياسية والتنمية. وتنطلق اآللية من تحليل دوافع المجموعات المش

فيما بينها. وتحليل الدوافع الخاّصة العتماد السلوك العنيف، الذي ينبع عادة من كون الفوائد االقتصادية 

المتوقّعة منه أكبر من التكاليف الناجمة عنه، ويُعّزز بإبراز العوامل الثقافية )الهوية والعرق والدين( لتلبية 

افع. باإلضافة إلى تحديد أسباب فشل العقد االجتماعي الذي يستمّر طالما أن رضا الشعب عن السلطة الدو

متوافر، ومعاينة الترابط بين الصراع والندرة البيئية الذي يترجم بالتنافس للسيطرة على الموارد الطبيعية، 

ع زيادة النمو السكاني، وترّكز وينجم عن استنزاف هذه الموارد بما ال يلبّي حاجة الجميع، وخصوصاً م

  .الموارد لدى عدد قليل نسبياً من السّكان

ـــ تقييم أضرار الحرب لكن دون التركيز فقط، كما العادة، على مصادر النمّو لتقييم تطّور اإلنتاجية الكلّية،  2

الية ...( وإنّما التركيز إذ غالباً ما تكون هذه المصادر في مرحلة إعادة اإلعمار خارجية )مساعدات وتدفّقات م

على قضايا مهّمة مثل: مؤّشرات التنمية البشرية واألمن البشري )الصّحة والتعليم والوفيات عند الوالدة 

والتشّرد(، لتقييم مدى طلب السكان على الخدمات العاّمة المفترض توفيرها. وكذلك البنية التحتية )النقل 

مساكن(، لتخصيص الموارد لها. فضالً عن تقديرات النزوج واالتصاالت والمياه والطاقة ومخزون ال

 .والهجرة، لتصميم السياسات االقتصادية المناسبة التي تعّوض خسارة األدمغة والرأسمال وتعّزز سوق العمل

ـــ مؤّسسات البناء وإعادة البناء بهدف تحديد المؤّسسات الرئيسية، التي تسبّب غيابها أو فشلها، في العنف  3

حرب، واقتراح إصالحات مناسبة ومجدية، كإعادة تأسيس حقوق الملكية وإتاحتها للناس لتحفيزهم على وال

اإلنتاج واالستثمار، وإزالة االمتيازات االقتصادية وتحّكم النخب باالقتصاد، وتعزيز المنافسة وعدم حصر 

 .فعاليةالمنافع لدى القلّة القليلة، وتقوية الحكومة المركزية وجعل دورها أكثر 

ـــ السياسات االقتصادية الكلّية لتأمين نمو متوازن في البلدان التي دّمرتها الحرب عبر تنفيذ إصالحات  4

هيكلية عميقة، تنطلق من إعادة تشكيل االقتصاد ومكافحة السوق السوداء للعملة األجنبية، ووضع سياسات 

اقتصادات ما بعد النزاع، وذلك عبر الحدّ من مكافحة التضّخم والعجز الحكومي، وهما سمتان بارزتان في 
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طبع العملة وزيادة التحصيل الضريبي والحدّ من التهّرب الضريبي وإدارة تدفّقات الموارد العاّمة، ويضاف 

إلى ذلك استئناف النمّو االقتصادي وتطوير القطاع الخاص الذي يعتبر دوره أساسياً في توليد النمّو والعمالة، 

  .«المرض الهولندي»إدارة المعونات الخارجية والتدفّقات المالية بعيداً من أخطار فضالً عن حسن 

ـــ سياسات االقتصاد الجزئي، التي تساعد في حفظ السالم وتوفير اإلغاثة للسّكان، بحيث تطال المجال  5

قر ودعم العّمال، االقتصادي عبر اإلنفاق على االحتياجات والقطاعات االجتماعية للحدّ من الف -االجتماعي 

 ً  .والمجال الضريبي ليكون النظام الضريبي أكثر كفاءة وإنصافا

 هل يمكن لسوريا النهوض مجدّداً؟

 

رتّبت الحرب السوريّة أضراراً كبيرة كانت آثارها تراجيدية على الشعب السوري واالقتصاد. فخالل ثماني 

 482كمعدّل سنوي، وانضّم سنوياً نحو ألف وظيفة  538سنوات من الصراع الدموي، خسرت سوريا نحو 

  .%60ألف شخص إلى فئة العاطلين عن العمل، وارتفع معدّل البطالة فيها إلى 

سنة، وخرج أكثر من  5.1، إذ انخفض إلى 2003أيضاً، عاد متوّسط سنوات الدراسة إلى مستويات عام 

  .سنوات 5بنحو مليون طفل من المدرسة، وانخفض العمر المتوقّع عند الوالدة  1.75

% من المرافق التعليمية ونصف المرافق الصحيّة. أمام هذه 57في الواقع، ال يعمل اليوم في سوريا سوى 

إلى  33األضرار اإلنسانية يصبح الحديث عن الفقر المالي أكثر تعبيراً مع ارتفاع معداّلته بشكل حادّ من 

 .2017و 2011% بين عامي 80

. وتقدّر الخسائر المتراكمة 2010% من مستواه بالمقارنة مع عام 58لسوري نحو كما خسر الناتج المحلّي ا

 .مليار دوالر 120مليار دوالر. أّما حجم دمار رأس المال المادي فقد بلغ نحو  269في الناتج بنحو 

80% 

 2011% في عام 30علماً أنه ارتفع من نسبة  2017هو معدّل الفقر المالي في سوريا في عام 

 

 

أضعاف  10مّرات، وخسرت األجور  8أضعاف قيمتها، وزاد التضّخم نحو  10ت الليرة السورية خسر

مّرات. وتّم تدمير بيئة االستثمار والتجارة وهربت  4مّرات، والنفقات نحو  4.5قيمتها، وانخفضت اإليرادت 

  .لةالرساميل، وكانت الخسارة في رأس المال البشري كبيرة وضعضعت هيكلية القوى العام

، (ESCWA) هذه النتائج يستعرضها تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة

ويستند إليها في اقتراحاته لتطوير سياسات بديلة لسوريا مبنية على أسباب الصراع وآثاره، تحت عنوان 

  .«أجندة وطنية لمستقبل سوريا»

ضمان تدفّق مستمّر للمساعدة اإلنمائية »األمثل للبلدان المتأثّرة بالصراع هو ينطلق التقرير من أن الخيار 

، لكن قد يكون ذلك غير ممكن بالنسبة إلى سوريا نتيجة الظروف الجيوسياسية «خالل فترة إعادة اإلعمار

ضّمن أجندة الحالية، وانقسام المجتمع الدولي حول الحرب نفسها ومحدودية مشاركة بلدان المنطقة، من هنا تت

 .ما بعد الصراع أطر عمل تطاول محّركات النمو وسياسات االقتصاد الكلّي

ـــ محّركات النمو: رغم الحرب الدائرة إاّل أن الحياة االقتصادية واالجتماعية في سوريا لم تتوقّف، ما يبيّن  1

ة حاجات السكان وإعادة دمج أهّمية العنصر السوري بوصفه محّركاً أساسياً للنمّو وتوليد فرص العمل وتلبي

المتقاتلين والنازحين، وذلك من خالل الجهود والمبادرات التي يمكن للمجتمعات المحلّية واألفراد واألسر 

والشركات أن تقوم بها لتحفيز الحياة االقتصادية بعد الحرب، والدور الذي يمكن للمغتربين الناشطين لعبه في 

  .ثير عليهاتمويل عملية إعادة اإلعمار والتأ

، فهو القطاع «اإلسكوا»أّما أبرز القطاعات التي يمكن أن تحّرك النمو بعد نهاية الصراع، وفق تقرير 

الزراعي الذي يتطلّب عمالة كثيفة ويضمن األمن الغذائي. قطاع البناء الذي يتطلّب أيضاً عمالة كثيفة ويبرز 

جئين العائدين. القطاع المالي الوسيط الذي يحّرك كحاجة أساسية للمجتمعات المتضّررة والمهّجرين والال
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المصادر المالية من الداخل )المدّخرات( ومن الخارج )التحويالت( نحو القطاعات التي تحتاج إلى التمويل، 

لوال أنه اآلن مكبّل بالعقوبات. الشركات الصغيرة والمتوّسطة وخصوصاً في قطاع التصنيع التي تملك فيها 

سعة وقدرة تنافسية. فضالً عن قطاعات البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية المفترض إعادة سوريا سوقاً وا

  .بنائها والتي تزيد اإلنتاجية وتخفّض الكلفة وتوّسع األسواق وتعيد تكوين رأس المال البشري

الحرب، وفق ـــ االقتصاد الكلّي: الهدف األساسي للسياسات االقتصادية الكلّية في مرحلة ما بعد  2

، هو تعزيز االستقرار االقتصادي، وتحفيز النمو الشمولي والمستدام، وتوليد فرض عمل، «اإلسكوا»

 .ومعالجة عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية الشديدة للحدّ من مخاطر تجدّد الصراع

 

 

 

 أنقر على الرسم البياني لتكبيره

 

القتصاد الكلّي بترميم الضغوط التضّخمية، وأن تمتّص تقلبات أن تقوم سياسات ا« اإلسكوا»عملياً، تقترح 

سعر الصرف، وأن تساعد على استعادة نشاط القطاع الخاّص وإعادة بناء رأس المال البشري والمادي، 

  .واالستجابة إلى الحاجات اإلنسانية الطارئة

، في القاعدة «اإلسكوا»وفق تواجه السياسة المالية مشكالت رئيسية في مرحلة ما بعد الصراع، تكمن، 

الضيقة لإليرادات في مقابل اإلنفاق الجاري المرتفع والتضارب في أولويات الحاجات القصيرة المدى 

والطويلة المدى، فضالً عن التوقّعات العالية للناس وتوّسع عجز الموزانة ومراكمة الديون وعدم استدامة 

دارة المالية العاّمة عبر تحديد األولويات وتوسيع القاعدة المساعدات الخارجية، وهو ما يتطلّب إصالح اإل

الضريبية من خالل فرض الضرائب على الدخل واألرباح ورفع اإلعفاءات عن نشاطات المنّظمات الدولية 

وتشجيع القطاعات الواعدة مثل الصناعة التحويلية التي تحتاج إلى حمائية، ودعم الشرائح التي تحتاج 

  .تجدّد الصراع للمساعدة لتجنّب

، تحقيق استقاللية المصرف المركزي، «اإلسكوا»أّما في ما يتعلّق بالسياسة النقدية، فيفترض، وفق توصيات 

وتأمين استقرار العملة كمفتاح لجذب رأس المال، وذلك من خالل تشكيل مخزون من العمالت الصعبة عبر 

لمباشرة وتحويالت المغتربين والنمّو المرتفع لالقتصاد تدفّقات المساعدات الخارجية واالستثمارات األجنبية ا

وخصوصاً في المراحل األولى، وضبط التضّخم رغم كونه أحد التحدّيات األساسية عبر تأمين توزاناته من 

خالل المساعدات التي يمكن االستناد إليها الستبدال عائدات السندات، ما يقلّل من اعتماد الحكومة على 

مي. فضالً عن اعتماد نظام سعر صرف مرن ضمن حدود يمكن السيطرة عليها وتفادي التمويل التضخّ 

تقلّبات سعر الصرف وبما يترك مجاالً إلدارة التنافسية وتصحيح الخلل في التوازن التجاري، ويؤّمن مرونة 

 في األسعار التي تشّجع التصدير.
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 (24لبنان ) اإلقتصادية بطرابلس إقتراحات قوانين لتحديث المرافق 3نّحاس أطلع دبوسي على 

02-11-2018 

 

أعلن عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقوال نحاس، خالل زيارته غرفة التجارة والصناعة في طرابلس 

ولبنان الشمالي ولقائه رئيسها توفيق دبوسي في حضور أمين مال الغرفة بسام الرحولي وفواز نحاس، أن 

المدينة إقتصاديا، وهو بالتالي  الغاية من لقاء دبوسي هي " للتواصل، ألنّه دائماً سباق في قراءته لمستقبل

الذي أطلق مبادرة إعتمادية "طرابلس عاصمة لبنان اإلقتصادية"، ونلتقي معه دائما لنستمع منه عن الخطوة 

التالية في هذه المسيرة الطويلة التي تتطلب بذل الجهود المكثفة، وكذلك الكشف عن آفاق المبادرة، بحيث أننا 

 ."ع إطار لكي تصبح مشروعا له خصائصه المميزةننتقل معا من الفكرة الى وض

 سلطان: مستعدون للعصيان المدني إذا استمرت المؤامرة على مرفأ طرابلس

 !مرفأ طرابلس.. اهتمام دولي واستنسابية لبنانية

 

وقال نحاس: "نمد اليد للرئيس دبوسي، ألننا نريد أن نرسم مستقبال مضيئا ألوالدنا، ونحن مستعدون في كل 

لبذل المزيد من الجهود في هذا اإلتجاه. كما انتهزت فرصة اللقاء برئيس الغرفة دبوسي لكي أطلعه ككتلة  حين

نيابية من طرابلس على سلة إقتراحات القوانين التي من شأنها تطوير وتحديث المرافق اإلقتصادية العامة لكي 

متمثل بمبادرة "طرابلس عاصمة لبنان يصبح لديها األداء المميز، كما نعمل معا على المشروع العام ال

 ."اإلقتصادية" التي تشكل المحور األساسي لجذب اإلستثمارات

 

وأثنى على "الخطوات الثابتة التي يخطوها دبوسي وزمالؤه في مجلس إدارة الغرفة"، متمنيا على الدولة "أن 

روت وطرابلس وعكار وكل تعزز من مسيرة النمو اإلقتصادي وتتعزز من خاللها مسألة التواصل بين بي

 ."الشمال

 

وأكد أن المرحلة "تقتضي العمل على بلورة األفكار، ال سيما إظهار الصورة بكل تالوينها، كما تقتضي 

دراسة المشاريع من حيث الماهية والدور والوظيفة وهي العملية األصعب، وعلينا وضع اإلطار ويترتب على 

ا اإلنتقال من العناوين الى المضامين واالستعانة بمستشارين وخبراء، الدولة إصدار القرارات الالزمة، وعلين

 ."ولقد إستطعتم حضرة الرئيس دبوسي ان تختصروا الوقت بخطوات متسارعة ونحن نهنئكم على ذلك

 

 مشاريع حيوية تهتم بها كتلته النيابية، ومنها إيجاد عالج للنفايات في طرابلس واإلتصال 3وكشف نحاس عن 

مع البلديات ووزارة التنمية اإلدارية ومجلس اإلنماء واإلعمار لهذه الغاية واعداد مسودة قوانين لمساعدة 

معرض رشيد كرامي الدولي على الخروج من الروتين المعهود فيه، وبالتالي معاودة إستقطاب العرب 

ابلس وبيروت، والعمل على واألجانب لإلستفادة من هذا المرفق الحيوي ومشروع للمساواة بين مرفأي طر

ترجمة مضامين "الكتاب األبيض" وطرحه على "اإلسكوا" و"البنك الدولي" إلختيار المشاريع األنسب، 

والمفيدة والقابلة للتنفيذ، وبالتالي العمل مع تلك الجهات الدولية المتخصصة على صقل مهارات اليد العاملة 

 ."الشابة

 

 دبوسي

تعاون والتنسيق مع النائب نحاس، "لما سجلتموه من قصص نجاح في مسيرتكم من جهته، أكد دبوسي على ال

ومن خالل المواقع التي تحملتم مسؤولياتها، ونحن نعتبر أنكم تمثلون طموحاتنا في إعتماد "طرابلس عاصمة 

ع لبنان اإلقتصادية"، وهو المشروع اإلستراتيجي اإلستثماري الكبير بحجم وطن، الذي نريد من خالله وض

طرابلس الكبرى على خارطة اإلهتمام اللبناني والعربي والدولي"، مشيرا الى سلة المشاريع اإلقتصادية 

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/524672/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/524672/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/524672/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7
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المعاصرة التي تحتضنها غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، مؤكدا ان هذه المشاريع تستند على إعداد الخطط 

 ستويات".االستراتيجية للنهوض باالقتصاد اللبناني من طرابلس الكبرى على كل الم
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جامعة رفيق الحريري أحيت يوم المؤسس واعالن عن يوم تربوي في االسكوا مع مؤسسة الحريري نازك 

 (الوكالة الوطنية لإلعالم) الحريري: أرسى قواعد الدولة الناجحة

 2018تشرين الثاني  01الخميس 

 

المشرف، برعاية  -أحيت جامعة رفيق الحريري يوم المؤسس في ذكرى ميالده، بحفل في حرمها  -وطنية 

رئيسة مجلس امناء الجامعة رئيسة مؤسسة رفيق الحريري نازك رفيق الحريري ممثلة بهدى طبارة، 

ابية النائبة بهية وحضور ممثل الرئيس المكلف سعد الحريري النائب محمد الحجار، رئيسة لجنة التربية الني

الحريري، النائب سمير الجسر، ممثل أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري منسق عام قطاع التربية في 

التيار وليد جرادي، المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري سلوى السنيورة بعاصيري والمدير العام السابق 

داود الصايغ، رئيس الجامعة مكرم سويدان، مهى للمؤسسة مصطفى الزعتري، مستشار الرئيس الحريري 

 .شفيق الحريري، فيفيان روبير دباس، إلهام فريد روفايل وشخصيات

 

  قبرصلي

استهل الحفل الذي حمل شعار "للعلم رفيق"، بدقيقة صمت لروح الرئيس الشهيد، فترحيب من نائب رئيس 

أسيس هذا الصرح وثالث عشرة ونيف على الجامعة هشام قبرصلي الذي قال: "تسع عشرة سنة مرت على ت

استشهاد الرئيس رفيق الحريري، نجتمع في يوم المؤسس، المناسبة ليست لنتذكر الرئيس الشهيد، فهو ما 

يزال حيا في الضمائر، بل انها مناسبة للتفكر وأخذ العبر في معاني العطاء وااليمان بالمستقبل وبدور العلم 

 ."ا المؤسس وعمل لتحقيقها طوال حياته وهي مستمرة بعد استشهادهفي بناء االوطان، قيم آمن به

 

 ."أضاف: "نحن نتطلع الى اآلفاق التي رسمها الشهيد ونعمل لتحقيقها من خالل برامجنا وطالبنا الخريجين

 

  سويدان

ثم استذكر سويدان "الرجل الذي ساهم بشكل كبير في إنعاش لبنان من حرب أهلية وهو الشهيد رفيق 

حريري الذي كان صاحب رؤية يسعى إلى الجمال والنظام واالزدهار لكل اللبنانيين بغض النظر عن ال

االنتماء الديني أو السياسي"، مشددا على انه "حقق الكثير للبنان وشعبه حين كان رئيس وزراء للبنان". 

 ."وقال: "كم كان سيحقق لو أنه لم يؤخذ منا قبل األوان بأيد قاتلة مجرمة

 

رق إلى "إنجازات الرئيس الشهيد في المجال األكاديمي ودعمه للنظام التعليمي في لبنان الذي كان قد وتط

انهار لواله"، وقال: "لقد ساهم من امواله الخاصة في دعم الجامعات والمدارس وفي الحد من هجرة األدمغة، 

ن والخارج. وقد تابع بعض ألف طالب في لبنا 36كما أسس مؤسسة الحريري، وساهم في تعليم أكثر من 

الطالب شهادات البكالوريوس بينما سافر معظمهم إلى الخارج للحصول على شهادات عليا على حساب 

 ."المؤسسة

 

أضاف: "الجامعة من اغلى انجازاته وهي في طريقها ألن تصبح مؤسسة رائدة للتعليم العالي في لبنان. 

الذين استفادوا من كرمه أو أولئك الذين يقدرون إنجازاته العديدة، الرئيس قدم الكثير لنظام التعليم ومن بينكم 

 ."فلنتعاون في الحفاظ على إرثه ألننا معا سنحقق المستحيل

 

  نازك الحريري

ثم عرض تسجيل صوتي، رافقته محطات من حياة الرئيس الشهيد وإنجازاته، وكلمة نازك الحريري تضمنت 

حياء ذكرى والدة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هذه الذكرى الغالية مقطعا بصوته، وقالت فيها: "نجتمع إل

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/373389/
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على قلوبنا والتي تتزامن مع يوم المؤسس الذي تحتفل به جامعة رفيق الحريري للمرة الرابعة. ولنسترجع 

عمرا أمضاه في العطاء، ومسيرة خيٍر ومحبة. نتذكر اإلرث العظيم وعهد اإلنجازات والنجاحات التي خلفها 

هيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري والتي حققها في عهده خالل مرحلة اإلنماء واإلعمار، بعد سنوات ش

 ."الحرب والدمار

 

أضافت: "أيها الرئيس الشهيد، أخاطبك والقلب على لبنان الذي عشقته حتى الشهادة، والشوق إليك يسكن 

الروح ويعانق األيام التي ما زالت تبكي الفراق الحزين. رفيق العمر والدرب، ما عساي أقول في يوم ميالدك 

ني دمعا وحنينا إلى من ملك القلب، وأنت الحاضر الغائب. وأي درٍب يسلكه العمر من دونك، والعمر ينسال م

وعانق النفس بالمحبة والوفاء. رفيق الروح، أي عيد هو هذا العيد وأنت البعيد في علياء ال يدركها إال الرجاء 

 ."والدعاء

 

الكبير، لم يكن موجها ضد لبنان وحده، بل كان يستهدف العالم  وتابعت: الرابع عشر من شباط، يوم اإلستشهاد

الحر واإلنسانية نفسها. نحن أدركنا ذلك منذ لحظة اإلستشهاد األليمة، وتعهدنا جميعا بالحفاظ على لبنان في 

وم مواجهة اإلرهاب وسائر التحديات الصعبة. أين نحن اليوم من هذا الوعد؟ وإلى أين نذهب بلبناننا؟ نحن الي

في مرحلة داخلية وإقليمية دقيقة جدا، وإننا أمام إستحقاٍق وطنيٍ حيوي، ما زلنا غير قادرين على تحقيقه، 

باإلتفاق على تأليف حكومة وطنية جامعة، تؤمن للبنانيين واللبنانيات حقهم في العيش الكريم، بسالم وأمن 

 ."وأمان

 

لتي ترهق كاهل الشعب اللبناني والتي ال يمكن معالجتها وأردفت: "نحن اليوم في مواجهة المشاكل الحياتية ا

بالتجاذبات واإلصطفافات السياسية، بل بالوحدة الوطنية والعيش المشترك، من أجل توفير مقومات الحياة 

األساسية للجميع بدون استثناء أو تمييز. والسؤال األبرز المطروح اليوم على المستوى الحياتي هو أين نحن 

نفايات المتفاقمة والتي أدت إلى إنتشار األمراض واألوبئة على امتداد أرض الوطن. إنه من حق من أزمة ال

شعبنا ومن حق أوالدنا أن يعيشوا في بيئة سليمة نظيفة. واألهم أنه من حقنا جميعا أن ننعم بدولة تعمل 

 ."مؤسساتها بالتعاون لصالح بلدنا الحبيب لبنان

 

رفيق الحريري قواعد الدولة الناجحة اجتماعيا واقتصاديا، ووضع تصورا وقالت: "أرسى الرئيس الشهيد 

إنسانيا مبتكرا لقدرات المستقبل وإمكاناته وآماله. ولقد جال العالم ليمد جسور التعاون والشراكة بين لبنان 

إليه الرئيس والعالم العربي والمجتمع الدولي حتى يصبح بلدا فاعال وازنا. وللحفاظ على موقع لبنان كما سعى 

الشهيد رفيق الحريري وعمل واستشهد من أجله، فمن واجب الدولة وجميع مؤسساتها، بل من واجب كل 

مسؤول يعتز ببلدنا هذا أن يأخذ بيد شعبنا ليرفع عنه الفقر والقهر، حتى يتمكن من العطاء واإلبداع والمشاركة 

 ."البناءة في قيام وطن أفضل وأكثر أمنا وإزدهارا

 

: "ألن الشوق يحملنا دائما للرئيس الشهيد رفيق الحريري ولسماع صوته، اسمحوا لي أن أترك اآلن أضافت

الكالم لصاحب الذكرى، ألقول لكم بلسان حاله "ظروف العصر والعالم فلسفتها السير باتجاه النمو، واتخاذ 

أن تحظى بثقة شعبها، وهي التي اإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك. فالدولة الناجحة اقتصاديا هي التي تستطيع 

 ."تستطيع إقامة تعاون مع العرب اآلخرين، وصوال لمشاركة قوية في اقتصاديات العالم، وقراراته الكبرى

 

وتابعت: "أنا هنا أختار المدخل االقتصادي ليس تهربا من السياسة، وال ألن لدي الخبرة في هذا المجال، بل 

ياة الناس، وفتح اآلمال واآلفاق لمستقبل أفضل، ال يمكن اعتبارها ألن كل سياسة ال تؤدي إلى تحسين ح

سياسة ناجحة. إنه نداء الرئيس الشهيد رفيق الحريري لنقف جميعا أمام مسؤوليتنا تجاه وطننا سيرا على النهج 
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 والمسيرة التي خاضها شهيد الوطن الكبير مع شعبنا الحبيب وصوال إلى بناء الدولة الناجحة التي تضمن

 ."حقوق شعبها

 

وختمت: "يبقى الدعاء هلل عز وجل أن يتغمد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن األبرار 

بواسع الرحمة والمغفرة، وأن تنجلي الحقيقة حتى نطوي حقبة سوداء من اإلفالت من العقاب ونكمل الحلم 

لى، كما أرادها وعمل من أجلها شهيدنا الغالي والمسيرة في كنف دولة آمنة زاهرة، بإذن هللا سبحانه وتعا

 ."الرئيس رفيق الحريري

 

  مراد

أما خطيب االحتفال المدير التنفيذي لمركز اإلسكوا اإلقليمي للتكنولوجيا في األردن فؤاد مراد فعرض تجربته 

ا بدعم وشراكة مع الرئيس الشهيد، وقال: "أنا فقط عينة واحدة من عشرات آالف الطلبة الذين تعلموا ونجحو

 ."أهلية من االب المؤسس الذي عمل لبلده ولشعبه حتى آخر رمق من حياته

 

سنة على جريمة العصر؟ ماذا نقول بعد نشر المقاالت والكتب وإنتاج أفالم  13أضاف: "ماذا نقول بعد 

طويلة وثائقية وحلقات سياسية عن الرجل الذي أصر أن يعرف بالتاريخ؟ عمر بيروت ولبنان بعد حرب 

سنة، رفض مقولة "إعادة االعمار" وأصر أن يبني العاصمة ولبنان أفضل مما  15مدمرة عصفت لمدة 

 ."كان

 

وتطرق إلى بعض الحقائق التاريخية التي عاصرها مع الرئيس المؤسس، وقال: "أنا لست أكثر من عرفوا 

معه وشاركوه من حالوة اإلنجاز  الرئيس الشهيد وقد سبقني الى هذا المنبر أصدقاء الرئيس الشهيد عملوا

ومرورة الكيدية. لكني ربما أجمع مع البعض القليل منا ممن تعلم بالجامعات العالمية بمنحة مؤسسة الحريري 

وعمل بإشراف وارشاد الرئيس الشهيد في العمل السياسي واالجتماعي واالسكاني. فقبل "علي بابا" المنصة 

الرئيس الشهيد وحول صندوق "علي بابا" لالسكان الى المؤسسة العامة  الصينية للتجارة االلكترونية، قام

لالسكان. وأعطاني التوجيهات التالية في مكتبه في قريطم: خدمة المواطنين في كل المناطق والطوائف، 

الحفاظ على المال العام، ردع الخدمات غير المحقة ولو كانت ألخي، وفي جمعية خريجي مؤسسة الحريري: 

أوالدكم أفضل، ارجعوا الى قراكم وأحيائكم وأهلكم، ساعدوا بيئتكم وجيرانكم، كرة الثلج واالنماء علموا 

 ."المتوازن، هكذا يصل حقي وتظهر رؤيتي عندما أنشئت مؤسسة الحريري

 

الحالي"، وقال: "سنعمل مع  30وأعلن عن "اليوم التربوي في االسكوا مع مؤسسة رفيق الحريري في 

ا أكثر في سوق العمل ولطرح االختصاصات المالئمة للثورة الصناعية الرابعة والذكاء الجامعة لربطه

 ."االصطناعي

 

أضاف: "أتشرف بأن أكون أول المبادرين لمتابعة مسيرة المنح من جديد في مؤسسة رفيق الحريري لتعليم 

معة الرئيس المؤسس. سوف المجتهدين وبناء للمعايير التي تقترحها المؤسسة لتعليم أصحاب الحاجات في جا

تكون المبادرة فرصة لمئات وآالف الراغبين في المساهمة بتحقيق رؤية رفيق الحريري في التكافل 

 14واالجتماعي وبالفعل أكثر من القول. سنسخر األدوات االلكترونية واالنترنت وتكون المنصة جاهزة قبل 

ا وباني لبنان بعد الحرب. ونشد اليد في الرد األكبر شباط المقبل كإحدى أدوات الرد على من اغتالوا رئيسن

وهو قيادة الرئيس سعد رفيق الحريري سفينة االعتدال والعيش المشترك ورفض الحروب العبثية. أطوع 

اوالدي على العمل ابتداء من الغد في المشروع مع شريكتي فيفيان. واشراف وإدارة المؤسسة، نحن فقط 
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سيا وال نيابيا وال وزاريا وسنسترشد برئيسة المؤسسة السيدة نازك ونتعاون مع متطوعون، ليس المشروع سيا

 ."مديرة المؤسسة بعاصيري

 

  مراد

وفي الختام، سلم الحجار والحريري وطبارة وبعاصيري وسويدان درعا تقديرية تقدمة من نازك الحريري 

 إلى مراد.
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س في ذكرى   (آذار 14) ميالده برعاية نازك الحريريجامعة رفيق الحريري تحتفي بيوم المؤّسِّ

 ٢٠١٨تشرين الثاني  ١

 

استذكر محبّو الرئيس الشهيد رفيق الحريري في يوم مولده كل إنجازاته التي تخّطت الحلم وذلك خالل إحياء 

ّس في حرم الجامعة في  المشرف برعاية من رئيسة مجلس امناء الجامعة ورئيسة "مؤسسة رفيق يوم المؤسِّ

 .الحريري السيدة نازك رفيق الحريري ممثلة بالسيدة هدى طبارة

 

وحّل المدير التنفيذي لمركز اإلسكوا اإلقليمي للتكنولوجيا في األردن فؤاد مراد خطيباً على حفل هذا العام، 

لرئيس المكلف سعد الحريري، رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية في حضور النائب محمد الحجار ممثال ا

الحريري، النائب سمير الجسر، المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري السيدة سلوى السنيورة بعاصيري، 

عام منسق عام قطاع التربية في "تيار المستقبل" وليد جرادي ممثال أمين عام التيار أحمد الحريري، المدير ال

السابق للمؤسسة مصطفى الزعتري، مستشارالرئيس الحريري داود الصايغ، رئيس الجامعة مكرم سويدان.، 

 .السيدة مهى شفيق الحريري، السيدة فيفيان روبير دباس، السيدة الهام فريد روفايل ومحبي الرئيس الشهيد

 

لشهيد، فترحيب من نائب رئيس استهل الحفل الذي حمل شعار "للعلم رفيق" بدقيقة صمت لروح الرئيس ا

الجامعة هشام قبرصلي الذي لفت إلى "أنه تسع عشرة سنة مرت على تأسيس هذا الصرح وثالث عشرة 

ونيَف على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، نجتمع في يوم المؤسس، المناسبة ليست لنتذكر الرئيس الشهيد، 

َكر واخذ العبر في معاني العطاء وااليمان بالمستقبل وبدور فهو ما يزال حيا في الضمائر، بل انها مناسبة للتف

العلم في بناء االوطان، قيم آمن بها المؤسس وعمل لتحقيقها طوال حياته وهي مستمرة بعد استشهاده"، وقال: 

 .""نحن نتطلع الى اآلفاق التي رسمها الشهيد ونعمل لتحقيقها من خالل برامجنا وطالبنا الخريجين

 

سويدان في كلمته "الرجل الذي ساهم بشكل كبير في إنعاش لبنان من حرب أهلية وهو الشهيد ثم استذكر 

رفيق الحريري الذي كان صاحب رؤية يسعى إلى الجمال والنظام واالزدهار لكل اللبنانيين بغض النظر عن 

وزراء للبنان. وكم  االنتماء الديني أو السياسي"، مشددا على انه "حقق الكثير للبنان وشعبه حين كان رئيس

كان سيحقق لو أنه لم يُْؤَخذ منا قبل األوان بأيٍد قاتلة مجرمة". وتطرق إلى "إنجازات الرئيس الشهيد في 

المجال األكاديمي ودعمه للنظام التعليمي في لبنان الذي كان قد انهار لواله وهو ساهم من امواله الخاصة في 

ة األدمغة، كما أسس مؤسسة الحريري. وساهم في تعليم أكثر من دعم الجامعات والمدارس وفي الحد من هجر

طالب في لبنان والخارج. وقد تابع بعض الطالب شهادات البكالوريوس بينما سافر معظمهم إلى  36000

 ."الخارج للحصول على شهادات عليا على حساب المؤسسة

 

ألن تصبح مؤسسة رائدة للتعليم العالي وشدد سويدان على أن "الجامعة من اغلى انجازاته وهي في طريقها 

في لبنان"، الفتا الى "أن الرئيس قدم الكثير لنظام التعليم ومن بينكم الذين استفادوا من كرمه أو أولئك الذين 

 ."يقدرون إنجازاته العديدة فلنتعاون في الحفاظ على إرثه ألننا معا سنحقق المستحيل

 

 ئيس الشهيدتسجيل للسيدة الحريري ومقطع بصوت الر

 

ثم استمع الحضور عبر تسجيل صوتي، رافقته محطات من حياة الرئيس الشهيد وإنجازاته، الى كلمة السيدة 

نازك رفيق الحريري في المناسبة تضمنت مقطعا بصوت الرئيس الشهيد، وجاء فيها: "نجتمع إلحياء ذكرى 

لوبنا والتي تتزامن مع يوم الـمؤسس الذي والدة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هذه الذكرى الغالية على ق

تحتفل به جامعة رفيق الحريري للمّرة الرابعة. ولنسترجع عمًرا أمضاه في العطاء، ومسيرة خيٍر ومحبّة. 

http://www.14march.org/news-details.php?nid=OTA0OTYw
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نتذّكر اإلرث العظيم وعهد اإلنجازات والنجاحات التي خلّفها شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري والتي 

 ."ة اإلنماء واإلعمار، بعد سنوات الحرب والدمارحقّقها في عهده خالل مرحل

 

وقالت: "يّها الرئيس الشهيد، أخاطبك والقلب على لبنان الذي عشقته حتى الشهادة، والشوق إليك يسكن الروح 

ويعانق األيام التي ما زالت تبكي الفراق الحزين. رفيق العمر والدرب، ما عساي أقول في يوم ميالدك وأنت 

ب. وأّي درٍب يسلكه العمر من دونك، والعمر ينسال مني دمعاً وحنيناً إلى من ملك القلب، الحاضر الغائ

وعانق النفس بالمحبة والوفاء. رفيق الروح، أّي عيٍد هو هذا العيد وأنت البعيد في علياٍء ال يدركها إال الرجاء 

دّ لبنان وحده، بل كان يستهدف والدعاء. الرابع عشر من شباط، يوم اإلستشهاد الكبير، لم يكن موّجًها ض

العالـم الحّر واإلنسانية نفسها. نحن أدركنا ذلك منذ لحظة اإلستشهاد األليمة، وتعّهدنا جميعاً بالحفاظ على لبنان 

في مواجهة اإلرهاب وسائر التحديات الصعبة. أين نحن اليوم من هذا الوعد؟ وإلى أين نذهب بلبناننا؟ نحن 

ٍة وإقليميٍة دقيقٍة جدًا، وإننا أمام إستحقاٍق وطنّيٍ حيوي، ما زلنا غير قادرين على اليوم في مرحلٍة داخلي

تحقيقه، باإلتفاق على تأليف حكومٍة وطنيٍة جامعة، تؤمن للبنانيين واللبنانيات حقّهم في العيش الكريم، بسالٍم 

 ."وأمٍن وأمان

 

كاهل الشعب اللبناني والتي ال يمكن معالجتها  أضافت: "نحن اليوم في مواجهة المشاكل الحياتية التي ترهق

بالتجاذبات واإلصطفافات الّسياسيّة، بل بالوحدة الوطنية والعيش الـمشترك، من أجل توفير مقومات الحياة 

األساسية للجميع بدون استثناٍء أو تمييز. والسؤال األبرز الـمطروح اليوم على الـمستوى الحياتّي هو أين نحن 

فايات الـمتفاقمة والتي أدّت إلى إنتشار األمراض واألوبئة على امتداد أرض الـوطن. إنّـه من حّق من أزمة الن

شعبنا ومن حّق أوالدنا أن يعيشوا في بيئٍة سليمٍة نظيفة. واألهّم أنّه من حقّنا جميعًا أن ننعم بدولٍة تعمل 

 ."مؤسساتها بالتعاون لصالح بلدنا الحبيب لبنان

 

الرئيس الشهيد رفيق الحريري قواعد الدولة الناجحة اجتماعيًا واقتصاديًا، ووضع تصّوًرا وتابعت: "أرسى 

إنسانيًا مبتكًرا لقدرات المـستقبل وإمكاناته وآماله. ولقد جال العالم ليمدّ جسور التعاون والشراكة بين لبنان 

حفاظ على موقع لبنان كما سعى إليه والعالـم العربّي والـمجتمع الدولي حتى يصبح بلدًا فاعالً وازنًا. ولل

الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعمل واسـتشهد مـن أجله، فمن واجب الدولة وجميع مؤسساتها، بل من 

واجب كّل مسؤوٍل يعتّز ببلدنا هذا أن يأخذ بيد شعبنا ليرفع عنه الفقر والقهر، حتى يتمّكن من العطاء واإلبداع 

 .ٍن أفضل وأكثر أمنًا وإزدهاًراوالمـشاركة البناءة في قيام وط

 

وختمت: "ألّن الشوق يحملنا دائًما للرئيس الشهيد رفيق الحريري ولسماع صوته، اسمحوا لي أن أترك اآلن 

الكالم لصاحب الذكرى، ألقول لكم بلسان حاله "ظروف العصر والعالم فلسفتها السير باتجاه النمو، واتخاذ 

الدولة الناجحة اقتصادياً هي التي تستطيع أن تحظى بثقة شعبها، وهي التي اإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك. ف

تستطيع إقامة تعاوٍن مع العرب اآلخرين، وصوالً لمشاركٍة قويٍة في اقتصاديات العالم، وقراراته الكبرى. وأنا 

بل ألّن كّل سياسٍة  هنا أختار المدخل االقتصادّي ليس تهرباً من السياسة، وال ألن لدي الخبرة في هذا المجال؛

ال تؤدي إلى تحسين حياة الناس، وفتح اآلمال واآلفاق لمستقبٍل أفضل، ال يمكن اعتبارها سياسةً ناجحة". إنّه 

نداء الرئيس الشهيد رفيق الحريري لنقف جميعًا أمام مسؤوليتنا تجاه وطننا سيراً على النهج والمـسيرة التي 

الحبيب وصوالً إلى بناء الدولة الناجحة التي تضمن حقوق شعبها. خاضها شهيد الوطن الكبير مع شعبنا 

ويبقى الدعاء ّلّل عّز وجل أن يتغّمد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن األبرار بواسع 

الرحمة والمغفرة، وأن تنجلي الحقيقة حتى نطوي حقبةً سوداء من اإلفالت من العقاب ونكمل الحلم والمـسيرة 

كنف دولٍة آمنٍة زاهرةٍ، بإذن هللا سبحانه وتعالى، كما أرادها وعمل من أجلها شهيدنا الغالي الرئيس رفيق  في

 .الحريري



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   18 | ص  ا
 

 

 خطيب اإلحتفال: متابعة مسيرة المنح في "مؤسسة الحريري" لتعليم المجتهدين

 

الطلبة الذين تعلموا وعرض مراد تجربته مع الرئيس الشهيد فقال: "أنا فقط عينة واحدة من عشرات أالف 

ونجحوا بدعم وشراكة أهلية من االب المؤسس الذي عمل لبلده ولشعبه حتى آخر رمق من حياته". أضاف: 

سنة على جريمة العصر؟ ماذا نقول بعد نشر المقاالت والكتب وإنتاج أفالم وثائقية  13"ماذا نقول بعد 

عمر بيروت ولبنان بعد حرب طويلة مدمرة وحلقات سياسية عن الرجل الذي أصر أن يُعرف بالتاريخ؟ 

 ."سنة، رفض مقولة "إعادة االعمار" وأصر أن يبني العاصمة ولبنان أفضل مما كان 15عصفت لمدة 

 

وتطرق إلى بعض الحقائق التاريخية التي عاصرها مع الرئيس المؤسس، وقال: "أنا لست أكثر من عرفوا 

صدقاء الرئيس الشهيد عملوا معه وشاركوه من حالوة اإلنجاز الرئيس الشهيد وقد سبقني الى هذا المنبر أ

ومرورة الكيدية. لكني ربما أجمع مع البعض القليل منا ممن تعلم بالجامعات العالمية بمنحة مؤسسة الحريري 

وعمل بإشراف وارشاد الرئيس الشهيد في العمل السياسي واالجتماعي واالسكاني. فقبل "علي بابا" المنصة 

للتجارة االلكترونية، قام الرئيس الشهيد وحول صندوق "علي بابا" لإلسكان الى المؤسسة العامة  الصينية

لإلسكان. وأعطاني التوجيهات التالية في مكتبه في قريطم: خدمة المواطنين في كل المناطق والطوائف، 

يجي مؤسسة الحريري: الحفاظ على المال العام، ردع الخدمات غير المحقة ولو كانت ألخي، وفي جمعية خر

علموا أوالدكم أفضل، ارجعوا الى قراكم وأحيائكم وأهلكم، ساعدوا بيئتكم وجيرانكم، كرة الثلج واالنماء 

 ."المتوازن، هكذا يصل حقي وتظهر رؤيتي عندما أنشئت مؤسسة الحريري

 

مع الجامعة لربطها الحالي وسنعمل  30وأعلن عن اليوم التربوي في االسكوا مع مؤسسة رفيق الحريري في 

 ."أكثر في سوق العمل ولطرح االختصاصات المالئمة للثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي

 

وختم: "أتشرف بأن أكون أول المبادرين لمتابعة مسيرة المنح من جديد في مؤسسة رفيق الحريري لتعليم 

حاب الحاجات في جامعة الرئيس المؤسس. سوف المجتهدين وبناًء للمعايير التي تقترحها المؤسسة لتعليم أص

تكون المبادرة فرصة لمئات وآالف الراغبين في المساهمة في تحقيق رؤية رفيق الحريري في التكافل 

 14واالجتماعي وبالفعل أكثر من القول. سنسخر األدوات االلكترونية واالنترنت وتكون المنصة جاهزة قبل 

لى من اغتالوا رئيسنا وباني لبنان بعد الحرب. ونشد اليد في الرد األكبر شباط القادم كإحدى أدوات الرد ع

وهو قيادة الرئيس سعد رفيق الحريري سفينة االعتدال والعيش المشترك ورفض الحروب العبثية. أطوع 

اوالدي على العمل ابتداء من الغد في المشروع مع شريكتي فيفيان. واشراف وإدارة المؤسسة، نحن فقط 

ون، ليس المشروع سياسيا وال نيابيا وال وزاريا وسنسترشد برئيسة المؤسسة السيدة نازك ونتعاون مع متطوع

 ."مديرة المؤسسة السنيورة بعاصيري

 

وفي الختام، سلم الحجار والحريري وطبارة والسنيورة بعاصيري وسويدان درعا تقديرية تقدمة من السيدة 

 الحريري إلى مراد.
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 (الوكالة الوطنية لإلعالم) ISSDة عامة لمنطقة الشرق األوسط في منظمة جنان الخوري أمين

 2018تشرين األول  30الثالثاء 

 

الدولية تم تعيين البروفسورة جنان الخوري أمينة عامة اقليمية لمنطقة الشرق األوسط في الجمعية  -وطنية 

 The International society of social defence for a" للدفاع االجتماعي لسياسة جزائية انسانية

humane criminal policy - ISSD" وهي تعنى برسم  1949، التابعة لألمم المتحدة والتي تأسست عام

سانية وإحداث تغييرات اتجاه فكري حديث لسياسة جزائية على أسس حديثة أكثر إصالحية وترميمية وإن

 .جوهرية وعادلة ومتطورة على النظم والمبادئ الجزائية السائدة

 

تجدر االشارة إلى أن مجلس إدارة هذه المنظمة يتألف من رئيس ونائبه واالمناء العامين المساعدين واألمناء 

 .والشرق األوسط العامين االقليميين لكل من اميركا الشمالية والالتينية واوروبا وافريقيا وآسيا

 

قسم الماجستير ورئيسة القسم الحقوقي  -والبرفسورة الخوري هي استاذة القانون الجزائي في الجامعة اللبنانية 

في مركز المعلوماتية القانونية في كلية الحقوق، وهي مستشارة قانونية دولية معتمدة لدى "االسكوا" االمم 

شريعات السيبرانية. وهي أيضا محاضرة في كلية القيادة واألركان المتحدة في جرائم المعلوماتية وسائر الت

" والمعهد المالي Central Bank" والمصرف المركزي في لبنان "CERSAومركز تعزيز امن المطار "

وزارة المالية، ومدربة في "مشروع مراقبة وضبط الحدود اللبنانية" بالتعاون ما بين الدولة اللبنانية )الجيش  -

ني، األمن العام وأمن الدولة(، والفريق االستشاري الدانماركي في بيروت ولديها العديد من األبحاث اللبنا

 والدراسات في النظم الجزائية الحديثة.

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/372893/ISSD
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 (المصري اليوم) سنضع خارطة طريق للقضاء على عقبات التنمية«: أفد»أمين عام 

03/11/2018 

 

 

نجيب صعب: خسائر العرب بسبب الفساد وسوء اإلدارة ضعفى ما نحتاجه من استثمارات لتمويل التنمية 

 المستدامة

 

، إن المؤتمر السنوى للمنتدي، الذى يعقد «أفد»قال نجيب صعب، األمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 

بيروت الخميس المقبل، وتستمر فعالياته يومين، ويلقى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، كلمة  فى

، يشارك فيها المسؤولون عن السياسات والتخطيط «خارطة طريق»االفتتاح خالله، سيكون فرصة لوضع 

 .والتمويل، بهدف إزالة العقبات أمام التنمية المستدامة فى الدول العربية

 

 

، قبل انعقاد المؤتمر، أن وضوح واستقرار اإلطار «المصري اليوم»، فى حوار لـ«صعب» وأضاف

التنظيمي والرقابي والسياسات المالية العامة عوامل ضرورية لتشجيع المصارف على اعتماد خطط بعيدة 

 .المدى وقواعد مستقرة لصنع القرار في ما يخص التمويل األخضر

 

لمؤتمر في إطالق ورشة عمل بمشاركة البنوك المركزية العربية، لوضع وأعرب عن أمله في أن يساهم ا

إطار تنظيمي يشّجع على تحويل االستثمارات إلى المشاريع الصديقة للبيئة، التي تساهم في تحقيق أهداف 

 .التنمية المستدامة

 

وزيع تفاؤله بمساهمة جلسات المؤتمر فى مساعدة الحكومات في وضع خطط أفضل لت« صعب»وأبدى 

موازناتها، بحيث تحصل المشاريع التي تدخل في إطار التنمية المستدامة على الحصة األكبر، ونرى أنه يجب 

 .على الحكومات صياغة وإعداد قوانين لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في التنمية

 

ما تحتاجه من  ما تخسره الدول العربية بسبب الفساد وسوء اإلدارة يبلغ ضعفي»أن «: صعب»وتابع 

 :وإلى نص الحوار«.. استثمارات إضافية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة

 

 ؟«أفد»في البداية ما أهم الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر 

التي يصدرها « وضع البيئة العربية»يتم خالل المؤتمر إطالق التقرير السنوي الحادي عشر في سلسلة 

 .«تمويل التنمية المستدامة»ارى عنوان ، واخترنا له العام الج«أفد»

 

وأهمية التقرير فى أنه يحدّد االحتياجات التمويلية، ويعرض للثغرات والتحديات، كما يطرح الخيارات 

واآلليات المثلى الستقطاب التمويل واستخدامه بفاعلية وكفاءة. ويرّكز التقرير على مصادر التمويل المتاحة، 

على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما حددتها األمم المتحدة في سياق خطة  ودور كل منها في المساعدة

2030. 

 

 10وبعد أن تم تحديد المشاكل واقتراح الحلول بشأن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في التقارير الـ

على التقرير أكثر من  السابقة، يبحث التقرير الجديد في المصادر واآلليات لتمويل هذه الحلول، وقد عمل

« اإلسكوا»خبير وباحث، بالتعاون مع جامعات وهيئات دولية مختصة، من بينها البنك الدولي و 200

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1339761
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وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك األوروبي للتعمير والتنمية والبنك 

 .يةاالسالمي للتنمية وصندوق األوبك للتنمية الدول

 

وشارك عدد من الخبراء المصريين في إعداد التقرير، بينهم الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة التخطيط، 

والدكتور إبراهيم عبدالجليل، خبير الطاقة والبيئة الدولي، والدكتور أحمد بدر، مدير المركز اإلقليمي للطاقة 

محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم ومديرة المتجددة في القاهرة، وبين المتحدثين في المؤتمر نائب 

 .التنمية المستدامة في البنك التجاري الدولي في القاهرة أمل العربي

 

 وماذا يميز المؤتمر الحالي؟

يعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي يلقي كلمة في االفتتاح، ومن المتوقع 

ت االستثمارية لحكومته الجديدة، كما يبحث المؤتمر دور مكافحة الفساد في تمويل أن يعرض فيها السياسا

 .التنمية

 

وخلص التقرير إلى أن ما تخسره الدول العربية جّراء الفساد وسوء اإلدارة يبلغ ضعفي ما تحتاجه من 

 .استثمارات إضافية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة

 

من أبرز العاملين في مجال التمويل والسياسات اإلنمائية، بينهم النائب األول  30ويتحدث في المؤتمر نحو 

لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين، والمدير العام لصندوق األوبك للتنمية الدولية سليمان الحربش، 

ي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ونائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري، ومدير دائرة مكافحة الفساد ف

 .باتريك موليت، والمبعوثة الهولندية ألمن المياه والطاقة تيسا تربسترا

 

كما يشارك المبعوث الخاص للبنك االسالمي لشؤون التنمية المستدامة رامي أحمد، ومدير المعهد العالي 

 .يللعلوم اإلدارية والسياسية في جامعة الكسليك السفير ناصيف حت

 

وينظم المركز المتوسطي لالستهالك واإلنتاج المستدامين جلسة خاصة يتم فيها عرض تجارب ناجحة من 

مشاركاً من  30المنطقة العربية في مجال تمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة. وإلى جانب نحو 

ن القطاع الخاص والمصارف الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية واإلقليمية، يستقطب المؤتمر ممثلين ع

طالباً من الجامعات العربية األعضاء في منتدى أفد  50ومراكز األبحاث والمجتمع األهلي. كما يستضيف 

 .لقادة المستقبل البيئيين

 

 السابقة.. وهل كان لها تأثير؟ 10الـ« أفد»وماذا بحثت تقارير 

تي تواجه البيئة العربية، مثل تغيير المناخ والمياه ، غطت أبرز التحديات ال2008منذ عام  10الـ« أفد»تقارير 

والطاقة واالقتصاد األخضر والبصمة البيئية واالستهالك المستدام واألمن الغذائى وأصبحت هذه التقارير 

المرجع األساسي في قضايا البيئة وساهمت في تطوير سياسات بيئية مالئمة على المستوى اإلقليمي والمحلي. 

على نحو خاص في السياسات الحكومية المتعلقة بتغيّر المناخ وإدارة المياه « أفد»ات تقارير وبرز أثر توصي

 .وكفاءة الطاقة واالقتصاد األخضر، إلى جانب تعديل آليات دعم األسعار، بما يساهم في ترشيد االستهالك

 

 هل هناك دور للبنوك المركزية في تمويل التنمية المستدامة؟

ع التنمية المستدامة على نحو فعّال في أعمال القطاع المصرفي يتطلب أنظمة تنطبق على إدخال تمويل مشاري

الجميع لذلك من الضروري أن تتولى البنوك المركزية وضع تعليمات رقابية تلزم المصارف بمراعاة أهداف 
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ولية، كما يتوجب التنمية المستدامة، وتساعدها في عملية التحّول، باعتماد أفضل الممارسات والمعايير الد

على البنوك المركزية والحكومات تسهيل إعطاء قروض ميسرة لمشاريع التنمية المستدامة، مثل الطاقة 

 .المتجددة

 

 هل تستطيع المصارف التجارية وحدها تحمل مخاطر تمويل مشاريع التنمية الصديقة للبيئة؟

العامة عوامل ضرورية لتشجيع المصارف وضوح واستقرار اإلطار التنظيمي والرقابي والسياسات المالية 

 .على اعتماد خطط بعيدة المدى وقواعد مستقرة لصنع القرار في ما يخص التمويل األخضر

 

وهذا يستدعي أن تشارك المؤسسات العامة، المحلية والدولية، في تحمل أخطار بعض أنواع التمويل مع 

لمؤتمر سيكون فرصة لوضع )خارطة طريق( المصارف التجارية ومصادر التمويل من القطاع الخاص. ا

 .يشارك فيها المسؤولون عن السياسات والتخطيط والتمويل

 

 وما هي هذه المخاطر والفرص؟

ال شك أن اإلجراءات الفعالة لتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسببة لالحتباس الحراري ضرورية، 

مصادر بديلة للطاقة غير الوقود األحفوري في المستقبل لكن آثارها على االقتصاد كبيرة. فالتحّول نحو 

ل إلى  سيشكل نهاية لبعض أنواع االستثمارات ويؤثر على تقييم العديد من األصول. وفي حين قد يشكل التحوُّ

أنواع بديلة من الطاقة خطراً على االستقرار المالي، فأخطار االمتناع عن التحّول االقتصادي لمواكبة 

قى أكبر كثيراً. ومن البوادر اإليجابية أن برامج طموحة لتنويع االقتصاد بدأت في الدول العربية المتغيرات تب

 .المصدّرة للبترول، تواكبها استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

 

 ؟«االقتصاد األخضر»هل بدأ القطاع المالي العربي بالتحّول إلى 

عربية، ومنها المصارف، ال تزال تجمع البيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية من الالفت أن معظم الشركات ال

االجتماعية في إدارة واحدة مع التسويق، وهذا ليس أمراً مرغوباً، وأحد المصارف العربية الكبرى أطلق 

السيارات  برنامجاً العتماد الطاقة الشمسية في فروعه، وتركيب أجهزة موفرة للمياه، والمشاركة في استخدام

 .بين الموظفين، وأرفقها بحملة دعائية كبيرة لتأكيد التزامه بالمعايير البيئية. هذه مبادرات رائعة تستحق الثناء

 

لكن برامج تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه، والقروض الميسَّرة للسيارات الكهربائية أو 

منتجات المالية، وال شك أن االنتقال الحقيقي للقطاع المصرفي العربي إلى القليلة االنبعاثات، تكاد تغيب عن ال

عصر تمويل التنمية المستدامة يتطلب تغييراً في المسار، والتوقف عن ترويج شعارات البيئة والتنمية في 

 .إطار التسويق والعالقات العامة

 

 ماذا تأملون من المؤتمر؟

ورشة عمل بمشاركة البنوك المركزية العربية، لوضع إطار تنظيمي نتمنى أن يساهم المؤتمر في إطالق 

يشّجع على تحويل االستثمارات إلى المشاريع الصديقة للبيئة، والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، كما نأمل أن يساعد الحكومات في وضع خطط أفضل لتوزيع موازناتها، بحيث تحصل المشاريع 

طار التنمية المستدامة على الحصة األكبر، ونرى أنه يجب على الحكومات صياغة وإعداد التي تدخل في إ

 قوانين لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في التنمية.
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 (أخبار العراق) هيأة المنافذ تعقد أجتماعها الدوري العاشر لمجلس الهيأة وتتخذ عدة قرارات

04/11/2018 

 

عقدت هيأة المنافذ الحدودية اجتماعها الدوري العاشر اليوم االحد، لمجلس الهيأة والذي يضم في عضويته 

 .الوزارات والهيئات الممثله العامله في المنافذ الحدودية، 

ي تناول عدة مواضيع المجتمعون ناقشو فقرات جدول األعمال والذ” وذكرت الهياة في بيان تلقته )واع(ان 

من أجتماع اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة لمنظمة )األسكوا(، كما تم  3ومنها التوصية المتعلقة بالقرار 

مراجعة األليات المتبعة في معاينة البضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية وكذلك تفعيل مكاتب وزارة التجارة 

 . .”ضمن الدوائر العاملة في المنافذ

تم مناقشة االيرادات المتحققة من البضائع والسلع الداخلة الى العراق عبر المنافذ باألضافة ”واضاف البيان انه

 ”.الى حصة المحافظات المخصصة وفق القانون

  

https://www.iraqakhbar.com/1533005
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 (وكالة األنبار العراقية) هيأة المنافذ تعقد أجتماعها الدوري العاشر لمجلس الهيأة وتتخذ عدة قرارات

2018-11-04 

 

 

 واع –بغداد 

عقدت هيأة المنافذ الحدودية اجتماعها الدوري العاشر اليوم االحد، لمجلس الهيأة والذي يضم في عضويته 

 .الوزارات والهيئات الممثله العامله في المنافذ الحدودية، 

المجتمعون ناقشو فقرات جدول األعمال والذي تناول عدة مواضيع  ”وذكرت الهياة في بيان تلقته )واع(ان 

من أجتماع اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة لمنظمة )األسكوا(، كما تم  3ومنها التوصية المتعلقة بالقرار 

التجارة  مراجعة األليات المتبعة في معاينة البضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية وكذلك تفعيل مكاتب وزارة

 . .”ضمن الدوائر العاملة في المنافذ

تم مناقشة االيرادات المتحققة من البضائع والسلع الداخلة الى العراق عبر المنافذ باألضافة ”واضاف البيان انه

 ”.الى حصة المحافظات المخصصة وفق القانون

  

http://ina.iq/archives/76255
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 (الشرق) تنفيذي لألسكواوزيرة التخطيط تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير ال

31/10/2018 

 

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مع محمد علي الحكيم، وكيل 

السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا )اسكوا(، 

في بيروت، وذلك علي هامش تمثيلها لمصر  بحضور السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية

" والمنعقد خالل 2013في "المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن القاهرة لعام 

في العاصمة اللبنانية، بيروت بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30الفترة من 

فضالً عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا  2013ول السكان والتنمية لعام في تنفيذ إعالن القاهرة ح

واالستراتيجية  2013السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعالن القاهرة لعام 

 .وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات 2030األممية 

تهنئة للسيد محمد علي حكيم علي منصبه الجديد حيث يعد هذا اللقاء هو آخر وفي بداية اللقاء قدمت السعيد ال

لقاء رسمي لسيادته قبل سفره اليوم لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، مشيدة 

 بالدعم الذي قدمه خالل فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات

 .مع مصر

االوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة السكانية، كما  وتحدثت الوزيرة عن

استعرضت الوزيرة مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة ومشروع رواد 

والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال بالمدارس والجامعات  2030

 .تبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطةباع

كما اتفقت وزيرة التخطيط مع محمد علي حكيم علي ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل 

والنهوض بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني، حيث اشارت الوزيرة إلى أن فلسفة تطوير مصر الستراتيجية 

سيد رئيس الجمهورية باعتمادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات التعليم التي قام ال

ومنها االهتمام بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية 

 .الخاصة بقناة السويس

محمد علي الحكيم عن تقديره لمعالي الوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة  ومن جانبه اعرب

 التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المصرية، مثنيا على

 االنجازات التي تحققت في مصر خالل الفترة الماضية، ومشيدا بالخطوات الممتازة التي اتخدتها مصر في

مجال تشجيع القطاع الخاص ومنها انشاء المدن الذكية ومبادرات النهوض بالشباب، مؤكدا على أن مصر 

تمتلك خبرات هائلة في المجاالت المختلفة التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية اآلخرى ومنها 

لمجلس االقتصادي واالجتماعي المعتمد العراق، وعلى أهمية العمل خالل الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار ا

بتحويل اسم اللجنة الى اللجنة االقتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل للمجموعة العربية داخل  2014في عام 

أروقة األمم المتحدة، كما اعرب السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا عن ثنائه كذلك 

م مع وزارة الري والموارد المائية ووزارة الكهرباء في مجال الطاقة، مشيرا إلي استعداد على التعاون القائ

 .االسكوا في هذا الصدد لتوسيع مجال الشراكة في مجال األمن الغذائي والمائي

كما بحثا الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ اهداف التنمية 

وبرامج بناء القدرات، باإلضافة إلي تطوير مشروعات رائدة تستهدف المرأة  2030ستدامة ورؤية مصر الم

والشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وفقا إلطار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واالسكوا للفترة 

لتحتية وريادة األعمال، ، وتطرق الحوار إلي أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنىة ا2019 – 2017

فضال عن امكانية االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصدد خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر 

 والعراق.

https://www.alsharqtimes.com/World/3016195/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
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 بري بحث مع وزير خارجية العراق وسفيري بريطانيا وأوكرانيا في تطورات المنطقة والعالقات الثنائية

 (إذاعة النور)

30-10-2018 

 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية 

 محمد علي الحكيم لمناسبة انتهاء عمله في بيروت كوكيل لألمين العام لألمم المتحدة، العراقي الجديد الدكتور

 

 رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 

واألمين التنفيذي لـ"اإلسكوا" وتسلم منصبه الجديد. وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة في المنطقة 

الثنائية بين البلدين. ثم استقبل الرئيس سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ وعرض معه  والعالقات

 .الوضع في لبنان والمنطقة

 

وقال رامبينغ بعد الزيارة: "التقيت دولة الرئيس بري، واعتقد بأنها المرة الثالثة التي أزور فيها دولته، وأنا 

قضايا المنطقة والعالقات الثنائية بين بلدينا، واتطلع الستكمال  سعيد للقائه وقد أجرينا محادثات جيدة حول

 ."العمل معه ومع كل المؤسسات اللبنانية

 

ورداً على سؤال حول الوضع الحكومي في لبنان، أجاب: "يبدو أنه حصل تقدم في شأن تشكيل الحكومة في 

 ."حكومة جديدة في أقرب وقت ممكناأليام القليلة الماضية، ونأمل في المملكة المتحدة أن يكون لديكم 

 

كما استقبل الرئيس بري بعد الظهر سفير أوكرانيا في لبنان ايهور اوستاش وعرض معه العالقات الثنائية 

 والوضع في المنطقة.

  

http://www.alnour.com.lb/news/politics/337024/%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA
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 (نافذة العرب) عون يتابع مسار التشكيل ويعزي الرئيس اإلندونيسي

30/10/2018 

 

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون االتصاالت الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء المواقف التي 

 .صدرت عن األطراف المعنيين والمعطيات التي تكونت حول مسار التشكيل

 

الدكتور محمد علي الحكيم، الذي حضر إلى قصر بعبدا ” االسكوا”الى ذلك، استقبل عون األمين العام لـ

مودعا الرئيس عون لمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة. ورافقه في الزيارة سفير 

 .العراق الدكتور علي عباس بندر العامري

 

ياته الجديدة، متمنيا له التوفيق، مؤكدا على عالقات التعاون التي تجمع بين وهنأ عون الحكيم على مسؤول

 .لبنان والعراق في المجاالت كافة

 

واستقبل رئيس الجمهورية، الوزير السابق ناجي البستاني وأجرى معه جولة أفق تناولت األوضاع السياسية، 

 .كما تطرق البحث إلى حاجات منطقة الشوف

 

رئيس الجامعة األنطونية األب الدكتور ميشال جلخ مع وفد، ضم، نائب الرئيس للشؤون كما استقبل عون، 

اإلدارية األب زياد معتوق، نائب الرئيس للتنمية االنسانية الشاملة األب جان العلم، نائب الرئيس التنفيذي 

 .الدكتورة باسكال لحود

 

 

  

امعة األنطونية، كما وجه دعوة لرئيس وعرض الوفد الواقع التعليمي الجامعي الراهن وأوضاع الج

كانون األول المقبل في الجامعة األنطونية في  15الجمهورية لحضور افتتاح تساعية الميالد التي ستقام في 

 .بعبدا

 

برئاسة  LHE” (Lebanese Health Energy)“ وفي قصر بعبدا، وفد جمعية الطاقة الصحية اللبنانية

الذي يبدأ أعماله برعاية ” الطاقة اللبنانية للصحة“من المشاركين في مؤتمر الدكتورة أسمى صليبا مع وفد 

تحديات النظام الصحي “رئيس الجمهورية يوم السبت المقبل في الجامعة اللبنانية في الحدث، تحت عنوان 

 .”اللبناني، مسار لتعزيز الفرص

 

والخروج بقرارات وتوصيات تصب في  ونوه عون بالجهود التي تبذلها الجمعية، متمنيا لمؤتمرها النجاح

 .مصلحة النظام الصحي اللبناني وتمكينه من مواجهة التحديات

 

من جهة أخرى، أبرق الرئيس عون إلى نظيره اإلندونيسي جوكو ويدودو معزيا بضحايا حادثة الطائرة 

 ”.حايامشاعر اللبنانيين وتعاطفهم مع ذوي الض“االندونيسية التي سقطت في البحر، معبرا عن 

 

 

 

 

https://www.arabwindow.net/lebanon/news65342.html
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 (العرب اليوم) السلطنة تشارك في المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية

31/10/2018 

 

يُشارك سعادة طالل بن سليمان الرحبي نائب األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط، في أعمال المؤتمر 

أكتوبر وحتى  30خالل الفترة من العربي اإلقليمي للسكان والتنمية، والذي يُقام في العاصمة اللبنانية بيروت، 

نوفمبر، ويستعرض المؤتمر واقع وتحديات السكان في الدول العربية ونتائج الخطة التنفيذية  1اليوم الخميس 

 .م2014إلعالن القاهرة لمؤتمر السكان والتنمية الدولي ما بعد عام 

 

رز إنجازات السلطنة التي تحققت في وقد استعرَض سعادته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، ورقة السلطنة ألب

مختلف محاور السكان في مجال الصحة العامة والصحة اإلنجابية، ومحور الشباب، ومحور البيئة، ومحور 

 .سوق العمل... وغيرها من اإلنجازات

 

 

  

 (unfpa) ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وصندوق األمم المتحدة للسكان

 .واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

كما يأتي المؤتمر في إطار تقييم اإلنجازات والعقبات التي تواجهها قضايا السكان في المنطقة العربية منذ 

التي تتمحور حول قضايا  2030؛ وذلك مواءمة لقضايا السكان وأجندة التنمية المستدامة 2013إعالن القاهرة 

لسكان، في إطار العمل الذي يربط القضايا السكانية في مسيرات التنمية االجتماعية واالقتصادية علي ا

 .المستويات الوطنية، والتي تركز علي االنسان وحقوقه لهدف التنمية

 

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر السلطنة 

في المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية برجاء ابالغنا او ترك تعليق األسفل المصدر : جريدة الرؤية تشارك 

 العمانية

  

https://www.arabyoum.com/world/7022933/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 إلخبارية(المدينة ا) من سكان األردن الجئون ومهجرون "قسرياً" %33

 2018تشرين الثّاني / نوفمبر  02الجمعة 

 

أظهرت دراسة أعدتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، أن  -المدينة نيوز :

 3% من مجموع السكان، حيث يستضيف األردن "33نسبة الالجئين والمهجرين القسريين في األردن بلغت 

 ."ي مهجرونماليين الجئ والباق

 

وأضافت الدراسة التي حملت عنوان " المالمح الديمغرافية للمنطقة العربية: االتجاهات والتوقعات"، أن 

، هي "نتيجة للهجرة القسرية". في حين تشير 2017الزيادة المطلقة في عدد السكان في لبنان واألردن حتى 

%، و بلغ المعدل 1.2إلى  2050سينخفض حتى عام أرقام الدراسة إلى أن معدل النمو الديمغرافي في األردن 

 .%3.7نحو  2017و 2000بين عامي 

 

وتوافقت نتائج دراسة إسكوا مع تقرير أعده البنك الدولي مؤخراً، توقع فيه انخفاض التغير السكاني في عّمان 

خفض نسبة . وحول بعض المؤشرات السكانية، من المتوقع حسب التقرير أن تن2030% بحلول عام 1.3إلى 

 %. و66.1نحو  2015% ، في الوقت الذي بلغت فيه النسبة عام 62.2إلى  2020اإلعالة في األردن في 

 

، إلى 64أو أكبر من  15تعرف اإلعالة بأنها نسبة إجمالي المعالين، أي األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 عاماً. 64و 15السكان الذين هم في سن العمل، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 

  

http://www.almadenahnews.com/article/704769-33-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.almadenahnews.com/article/704769-33-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.almadenahnews.com/article/704769-33-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 (الشرق) «اسكوا»تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة لغرب آسيا « السعيد»

31/10/2018 

 

التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مع/ محمد علي الحكيم، وكيل السكرتير 

م المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا )اسكوا(، بحضور السيد العام لألم

السفير/ نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في بيروت، وذلك علي هامش تمثيلها لمصر في 

والمنعقد خالل " 2013"المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن القاهرة لعام 

في العاصمة اللبنانية، بيروت بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30الفترة من 

فضالً عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا  2013في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان والتنمية لعام 

واالستراتيجية  2013لروابط بين إعالن القاهرة لعام السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف ا

 .وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات 2030األممية 

 

 

  

وفي بداية اللقاء قدمت السعيد التهنئة/ محمد علي حكيم علي منصبه الجديد حيث يعد هذا اللقاء هو آخر لقاء 

جديد كوزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، مشيدة رسمي لسيادته قبل سفره اليوم لتسلم مهام عمله ال

 .بالدعم الذي قدمه خالل فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات مع مصر

 

وتناولت د. هاله السعيد الحديث عن االوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة 

وعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة السكانية، كما استعرضت الوزيرة مجموعة من المشر

والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال  ٢٠٣٠ومشروع رواد 

 .بالمدارس والجامعات باعتبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

  

رورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل كما اتفقت وزيرة التخطيط مع/ محمد علي حكيم علي ض

والنهوض بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني، حيث اشارت الوزيرة إلى أن فلسفة تطوير مصر الستراتيجية 

التعليم التي قام رئيس الجمهورية باعتمادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات ومنها 

كليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية الخاصة االهتمام بتدشين ال

 .بقناة السويس

 

ومن جانبه اعرب/ محمد علي الحكيم عن تقديره لمعالي الوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة 

رية، مثنيا على االنجازات التي التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المص

تحققت في مصر خالل الفترة الماضية، ومشيدا بالخطوات الممتازة التي اتخدتها مصر في مجال تشجيع 

القطاع الخاص ومنها انشاء المدن الذكية ومبادرات النهوض بالشباب، مؤكدا على أن مصر تمتلك خبرات 

لها نقل تجاربها للدول العربية اآلخرى ومنها العراق، وعلى هائلة في المجاالت المختلفة التي تستطيع من خال

 ٢٠١٤أهمية العمل خالل الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المعتمد في عام 

بتحويل اسم اللجنة الى اللجنة االقتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل للمجموعة العربية داخل أروقة األمم 

المتحدة، كما اعرب السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا عن ثنائه كذلك على 

https://www.alsharqtimes.com/World/3010993/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
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التعاون القائم مع وزارة الري والموارد المائية ووزارة الكهرباء في مجال الطاقة، مشيرا إلي استعداد االسكوا 

 .لمائيفي هذا الصدد لتوسيع مجال الشراكة في مجال األمن الغذائي وا

 

كما بحثا الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ اهداف التنمية 

وبرامج بناء القدرات، باإلضافة إلي تطوير مشروعات رائدة تستهدف المرأة  ٢٠٣٠المستدامة ورؤية مصر 

لفني الموقع بين مصر واالسكوا للفترة والشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وفقا إلطار عمل التعاون ا

، وتطرق الحوار إلي أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنىة التحتية وريادة األعمال، ٢٠١٩ – ٢٠١٧

فضال عن امكانية االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصدد خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر 

 .والعراق

 

 

  

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من 

تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة « السعيد»كافة المصادر اإلخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ) 

 دمهوالمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو ع« ( , اسكوا»لغرب آسيا 
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 (أخبارك) وزيرة التخطيط تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لألسكوا

31/10/2018 

 

التقت الدكتورة  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مع  محمد علي الحكيم، وكيل 

السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا )اسكوا(، 

وذلك علي هامش تمثيلها لمصر بحضور السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في بيروت، 

"  والمنعقد خالل 2013في "المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن القاهرة لعام 

في العاصمة اللبنانية، بيروت بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30الفترة من 

فضالً عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا  2013والتنمية لعام في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان 

واالستراتيجية  2013السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعالن القاهرة لعام 

 .وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات 2030األممية 

 

يد محمد علي حكيم علي منصبه الجديد حيث يعد هذا اللقاء هو آخر وفي بداية اللقاء قدمت السعيد التهنئة للس

لقاء رسمي لسيادته قبل سفره اليوم لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، مشيدة 

 بالدعم الذي قدمه خالل فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات

 

دية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة السكانية، كما وتحدثت الوزيرة عن االوضاع االقتصا

استعرضت الوزيرة مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة ومشروع رواد 

والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال بالمدارس والجامعات  ٢٠٣٠

 .مو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطةباعتبارها قاطرة الن

 

كما اتفقت وزيرة التخطيط مع محمد علي حكيم علي ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل 

والنهوض بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني، حيث اشارت الوزيرة إلى أن فلسفة تطوير مصر الستراتيجية 

الجمهورية باعتمادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات التعليم التي قام السيد رئيس 

ومنها االهتمام بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية 

 الخاصة بقناة السويس.

  

https://www.akhbarak.net/news/2018/10/31/18446010/articles/34809462/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
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 (حضرموت) من سكان األردن الجئون ومهجرون "قسرياً" %33

02/11/2018 

 

أظهرت دراسة أعدتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"،  -جى بي سي نيوز :

% من مجموع السكان، حيث يستضيف األردن 33 أن نسبة الالجئين والمهجرين القسريين في األردن بلغت

  ."ماليين الجئ والباقي مهجرون 3"

 

وأضافت الدراسة التي حملت عنوان " المالمح الديمغرافية للمنطقة العربية: االتجاهات والتوقعات"، أن 

حين تشير ، هي "نتيجة للهجرة القسرية". في 2017الزيادة المطلقة في عدد السكان في لبنان واألردن حتى 

%، و بلغ المعدل 1.2إلى  2050أرقام الدراسة إلى أن معدل النمو الديمغرافي في األردن سينخفض حتى عام 

 .%3.7نحو  2017و 2000بين عامي 

 

وتوافقت نتائج دراسة إسكوا مع تقرير أعده البنك الدولي مؤخراً، توقع فيه انخفاض التغير السكاني في عّمان 

. وحول بعض المؤشرات السكانية، من المتوقع حسب التقرير أن تنخفض نسبة 2030% بحلول عام 1.3إلى 

 %. و66.1نحو  2015% ، في الوقت الذي بلغت فيه النسبة عام 62.2إلى  2020اإلعالة في األردن في 

 

 ، إلى64أو أكبر من  15تعرف اإلعالة بأنها نسبة إجمالي المعالين، أي األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

ً  64و 15السكان الذين هم في سن العمل، أي الذين تتراوح أعمارهم بين   .عاما

  

https://7adramout.net/arab-international/2104536/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85----33-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B.html
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ً 33األمم المتحدة:   (وكالة مدار) % من سكان األردن الجئون ومهجرون قسريا

01/11/2018 

 

قتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، أن أظهرت دراسة أعدتها لجنة األمم المتحدة اال -مدار الساعة 

 3% من مجموع السكان، حيث يستضيف األردن "33نسبة الالجئين والمهجرين القسريين في األردن بلغت 

 ."ماليين الجئ والباقي مهجرين

 

أن وأضافت الدراسة التي حملت عنوان " المالمح الديمغرافية للمنطقة العربية: االتجاهات والتوقعات"، 

 ."، هي "نتيجة للهجرة القسرية2017الزيادة المطلقة في عدد السكان في لبنان واألردن حتى 

 

إلى  2050في حين تشير أرقام الدراسة إلى أن معدل النمو الديمغرافي في األردن سينخفض حتى عام 

 .%3.7نحو  2017و 2000%، و بلغ المعدل بين عامي 1.2

 

تقرير أعده البنك الدولي مؤخراً، توقع فيه انخفاض التغير السكاني في عّمان وتوافقت نتائج دراسة إسكوا مع 

 .2030% بحلول عام 1.3إلى 

 

 2020وحول بعض المؤشرات السكانية، من المتوقع حسب التقرير أن تنخفض نسبة اإلعالة في األردن في 

 .%66.1نحو  2015% ، في الوقت الذي بلغت فيه النسبة عام 62.2إلى 

 

، إلى 64أو أكبر من  15وتعرف اإلعالة بأنها نسبة إجمالي المعالين، أي األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 عاماً. 64و 15السكان الذين هم في سن العمل، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 

  

http://alsaa.net/article-66309
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 (العرب اليوم) ثلث سكان األردن الجئون ومهجرون

03/11/2018 

 

 .لقسريين( من الالجئين والمهجرين ا%33قالت دراسة اممية حديثة ان ثلث سكان االردن )

 

ماليين  3، ان ’إسكوا‘وبينت الدراسة الصادرة عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 .من هؤالء الجئين والباقي من المهجرين قسريا

 

 

  

، أن ’الديمغرافية للمنطقة العربية: االتجاهات والتوقعات المالمح‘ وأضافت الدراسة التي حملت عنوان 

 .’نتيجة للهجرة القسرية‘، هي 2017الزيادة المطلقة في عدد السكان في لبنان واألردن حتى 

 

%، و بلغ 1.2إلى  2050وتشير الدراسة إلى أن معدل النمو الديمغرافي في األردن سينخفض حتى عام 

 .%3.7نحو  2017و 2000المعدل بين عامي 

  

https://www.arabyoum.com/arab/7076506/%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86
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 (الوطن) وفد أكاديمي وطالبي من "الخليج العربي" يشارك في منتدى "أفد" ببيروت

 2018نوفمبر  1 الخميس

 

من جامعة الخليج العربي في المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد"، الذي ينعقد يشارك وفد أكاديمي وطالبي 

نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبمشاركة  9و 8في بيروت يومي 

ية منظمة دولية وإقليمية مختصة بالبيئة والتنمية والتمويل لمناقشة قضايا تمويل أهداف التنم 50ممثلي 

 .المستدامة في البلدان العربية

 

وقال أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي أ. د. وليد زباري أن كلية الدراسات 

العليا تحرص بشكل سنوي على مشاركة طلبة الماجستير والدكتوراه في التخصصات ذات العالقة بالموارد 

مؤتمر الهام ليكونوا ملمين بقضايا البيئة والتنمية الرئيسة في العالم العربي وبناء الطبيعية والبيئة في هذا ال

الشبكات مع المتخصصين الفاعلين في العالم العربي، باإلضافة إلى تطوير مهاراتهم القيادية عبر النقاش 

يتحدث في المؤتمر هذا واالطالع على األجندة واألبحاث البيئية في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم، إذ س

من أبرز العاملين في مجال التمويل والسياسات اإلنمائية وسيتم التطرق لدور المساعدات  30العام نحو 

 .اإلنمائية وتمويل القطاع الخاص وغيرها من آليات التمويل

 

تي يصدرها في سلسلة "حالة البيئة العربية" ال 11هذا، وسيتم خالل المؤتمر إطالق التقرير السنوي الـ 

"أفد"، ويحدّد االحتياجات التمويلية، ويعرض للثغرات والتحديات التمويلية التي تواجه البلدان العربية في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفاتها، كما يطرح الخيارات واآلليات الفضلى الستقطاب التمويل 

التمويل المتاحة، ودورها في المساعدة على تنفيذ  واستخدامه بفاعلية وكفاءة، إذ يرّكز التقرير على مصادر

 ."2030أهداف التنمية المستدامة، كما حددتها األمم المتحدة في سياق "خطة 

 

يستعرض التقرير خيارات تمويل التنمية المستدامة بعد الحروب والصراعات، ويحدد الثغرات والتحديات 

خبير وباحث، بالتعاون مع  200امة التي حددها أكثر من والفرص والمصادر والقنوات لتمويل التنمية المستد

جامعات وهيئات دولية مختصة، من بينها البنك الدولي و)إسكوا(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة 

، والبنك اإلسالمي ( EBRD) ، والبنك األوروبي للتعمير والتنمية( OECD) التعاون االقتصادي والتنمية

متطلبات  2018للتنمية وصندوق )أوبك( للتنمية الدولية والصندوق الكويتى للتنمية، حيث سيغطى تقرير 

، بعد تحديد 2030التمويل لالنتقال إلى النمو المستدام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياق خطة عام 

 .ئة وتحقيق التنمية المستدامةالمشاكل واقتراح الحلول المؤدية إلى رعاية البي

 

، غطت أبرز التحديات التي تواجه البيئة 2008تقارير منذ عام  10إلى ذلك، كان منتدى "أفد" قد أصدر 

العربية، مثل تغيير المناخ والمياه والطاقة واالقتصاد األخضر والبصمة البيئية واالستهالك المستدام واألمن 

مرجع األساسي في قضايا البيئة، كما وبرز أثر توصيات تقارير "أفد" على الغذائي، وأصبحت هذه التقارير ال

السياسات الحكومية المتعلقة بتغيّر المناخ وإدارة المياه وكفاءة الطاقة واالقتصاد األخضر، إلى جانب تعديل 

 .آليات دعم األسعار بما يسهم في ترشيد االستهالك

 

 

 

 

 

http://alwatannews.net/article/801428/Bahrain/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 الشعب أونالين() حرصه على صون التعددية الثقافية والعرقية والدينية الرئيس اللبناني يؤكد لمسؤولة أممية

01.10:35 

 

/ أكد الرئيس اللبناني ميشال عون لمسؤولة أممية اليوم )األربعاء( "حرص لبنان  2018أكتوبر  31بيروت 

 ."التعددية الثقافية والعرقية والدينية في المنطقة في مواجهة محاوالت التهجير والتقسيمعلى صون 

 

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب اعالم الرئاسة اللبنانية بعد استقبال عون المديرة التنفيذية لصندوق االمم 

 .المتحدة للسكان ناتاليا كانيم

 

وق المرأة والطفل وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة وأشار عون الى ان "لبنان يعمل على تعزيز حق

 ."السياسية"، الفتا الى ان "مجلس النواب أقر قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق االنسان

 

وشدد عون على ان "حرية التعبير مصانة في لبنان واستقاللية القضاء محققة، فيما يستمر العمل على توفير 

 ."الظروف للسجناء وتأمين حقوقهم افضل

 

كما أكد عون أمام المسؤولة األممية ان "الدولة تشجع المرأة اللبنانية لتكون فاعلة في مجال التشريع فيما يتم 

 ."تعيين نساء في مواقع عدة ضمن السلطة التنفيذية

 

حية حديثة كما على وشرح الرئيس عون ما تحقق "على الصعيد االقتصادي من اقرار خطة اقتصادية اصال

الصعيد االمني حيث تم القضاء على الخطر االرهابي في مرتفعات شرق لبنان الحدودية مع سوريا والعمل 

 ."على انهاء الخاليا النائمة

 

واكد العمل على تشكيل حكومة جديدة للبدء بانجاز االصالحات واالستفادة من المقررات والتوصيات التي 

 ." و"بروكسل" لدعم لبنان2" و"روما صدرت عن مؤتمرات "سيدر

 

بدورها نوهت كانيم بحسب بيان الرئاسة بـ "الشراكة القائمة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" آملة 

 ."في أن "تشارك المرأة اللبنانية أكثر فأكثر في الحياة السياسية اللبنانية

 

يس الوزراء المكلف سعد الحريري لبنان على إنشاء كما هنأت في تصريح للصحفيين بعد اجتماعها مع رئ

 . 2030لجنة وطنية تعنى بأهداف التنمية المستدامة حتى العام 

 

وأكدت كانيم التزام األمم المتحدة بمواصلة العمل عن كثب مع لبنان من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

 .2030للعام 

 

المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية المنعقد في بيروت  وتزور المسؤولة األممية لبنان للمشاركة في

والذي ينظمه المكتب اإلقليمي للدول العربية في صندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ولجنة 

 األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اسكوا".

 

 

http://arabic.people.com.cn/n3/2018/1101/c31662-9513986.html

