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 م المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عا

 

 محمود محيى –كتب 
 

أعلن الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق خطة عمل المنظمة 

 .2016ام للع

وقال الهتالن خالل بيان له: "تحرص المنظمة العربية للتنمية اإلدارية على إنجاز الخطة السنوية ألنشطتها 

وبرامجها بشكل يلبى احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها فى الوطن العربى، بناًء على معطيات وبيانات 

لة للمنظمة في مجال التنمية اإلدارية العربية قد مكنتها من فهم دقيقة إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن التجربة الطوي

بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك احتياجات المؤسسات العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير 

 ذلك لهذا تاتى الخطة السنوية هذا العام، متجاوبة مع تلك االحتياجات إلى حد كبير.

طقة العربية تمر بظروف صعبة وتحوالت جذرية، لكن كل هذا يشكل تحدى للمنظمة للقيام وأضاف "صحيح أن المن

بدورها كأحد األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية، وذلك من خالل المساهمة فى رفع القدرات البشرية العربية، 
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قديم خدماتها بشكل يحقق رضا وأيضا من خالل دعم المؤسسات العربية فنيا وإداريا وتنظيميا، بما يمكنها من ت

المستفيدين من خدماتها، وهو هدف سامى نسعى دائما كما ندرك جيدا أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد 

وحرص كبير على جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف عليها وندرك أيضا ان التفاعل مع المستفدين من 

ية شرط أساسي لنجاحنا .. ونحن ملتزمون بذلك .. هذا االلتزام يأتي من خدماتنا واخذ مالحظاتهم ومرئياتهم بجد

حقيقة أن هذه منظمة عربية لكل العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في 

ن البقاء لألفضل دولة من أجل أداء أفضل لمؤسساتنا العربية واخيرا يأتي ألتزامنا هذا من قناعتنا الشخصية بأ 22

 في عصر تعد المنافسة الشرسة إحدى سماته".

وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية، والتى تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة الحكومية 

لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة المستديرة، واالجتماعات  6والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد 

ية وسلسلة لقاءات الممارسات اإلدارية الناجحة، كما تتضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة المهن

إلصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية 

بار اإلدارة العربية، واألعمال لإلدارة، وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، ونشرة إخ

المترجمة، والمشاركة في معارض الكتب الدولية، باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة 

الملك سلمان لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء 

قة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد خيري في الوطن العربي، ومساب

ندوات،  3ملتقيات، و 4مؤتمرات، و 5للتنمية اإلنسانية، أما في الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة 

 ورشة عمل. 42وإجتماعان و

 512حيث تتضمن الخطة  2016 وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظمة للعام

 برنامجا تدريبيا موزرعة على النحول التالى: 

برنامجا في قطاع الشهادات والدبلومات المهنية المالية واإلدارية،  92برنامجا في قطاع البرامج اإلدارية،  250

باإلضافة إلى  برنامجا في قطاع برامج المكتبة الرقمية 40برنامجا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و 130و

البرامج التعاقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية احتياجات تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب 

 الجهة المستفيدة.

على أراضى الدول العربية األعضاء فى الجمعية العمومية للمنظمة  2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

شمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، و مملكة البحرين، و الجمهورية التونسية ، وهي المملكة األردنية الها

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و الجمهورية 

و دولة فلسطين، و العربية السورية، و جمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية العراق، و سلطنة عمان، 

دولة قطر، و دولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، و دولة ليبيا، و جمهورية مصر العربية، و المملكة المغربية، 
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والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، و جمهورية جيبوتي، و جمهورية القمر المتحدة، وكذلك 

 وزارات الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالمية.في الدول األوروبية وبالتعاون مع 
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برنامجا تدريبيا و  512المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : 

 2016مؤتمرا في خطة عمل لعام  54
 

14-1-2016 | 16:58 

 
. 

    

 المنظمةعن إطالق خطة عمل  اإلداريةللتنمية  العربية المنظمةمدير عام  القحطانيأعلن اليوم الدكتور ناصر الهتالن 

 . 2016للعام 

ة ألنشطتها وبرامجها بشكل يلبي احتياجات المستفيدين من على إنجاز الخطة السنوي  المنظمةوقال الهتالن تحرص 

خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير مشيرا إلى إن التجربة الطويلة 

ومن إدراك احتياجات المؤسسات  العربيةقد مكنتها من فهم بيئة اإلدارة  العربية اإلداريةللمنظمة في مجال التنمية 

ا تاتي الخطة السنوية هذا العام متجاوبة مع تلك من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذ العربية

 .االحتياجات إلى حد كبير

ويأتي هذا االلتزام يأتي من حقيقة أن هذه منظمة عربية لكل العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية 

واخيرا يأتي ألتزامنا هذا من قناعتنا  العربيةدولة من أجل أداء أفضل لمؤسساتنا  22العرب في  اإلداريةوالتنمية 

 ."أن البقاء لألفضل في عصر تعد المنافسة الشرسة إحدى سماتهالشخصية ب

الحكومية  للخدمات االستشارية والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة المنظمةوتتضمن الخطة تقديم 

باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي  ( لقاءات مهنية، 6والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد) 

جائزة الملك سلمان لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء 

كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية  خيري في الوطن العربي، ومسابقة تأليف

( ندوات، وإجتماعان 3ات، )) ملتقي4مؤتمرات، و) (5) المنظمةاإلنسانية، أما في الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد 

 .( ورشة عمل42و)

( 512حيث تتضمن الخطة)  2016للعام  المنظمةوتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل 

برنامجا في  ( 92 )، اإلدارية) برنامجا في قطاع البرامج  250دريبيا موزرعة على النحول التالي : ( برنامجا ت

( 40( برنامجا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و)130، و )اإلداريةقطاع الشهادات والدبلومات المهنية المالية و

تي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية برنامجا في قطاع برامج المكتبة الرقمية باإلضافة إلى البرامج التعاقدية وهي البرامج ال

 .احتياجات تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة
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االعضاء الجمعية العمومية وهي الدول  العربيةعلى أراضي الدول  2016لعام  المنظمةوسيتم تنفيذ خطة عمل 

السعودية، و السودان، و سوريا، و الصومال ، والعراق،  ، و ، والجزائر اإلمارات ، و البحرين، و تونس ،  األردن

لطنة عمان، و فلسطين، و قطر، و الكويت، ولبنان، و ليبيا، و مصر ، و المغرب، وموريتانيا، واليمني، و و س

جيبوتي، و جمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول األوروبية وبالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية ومعاهد 

 .والعالمية العربيةومدارس اإلدارة 
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مؤتمًرا وندوة في خطة عمل  54برنامًجا تدريبيًا و 512  

 2016المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
 محمد خيرهللا 

14-1-2016 | 15:15 

  

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

الخميس، الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق خطة  أعلن اليوم

 .2016عمل المنظمة للعام 

 

وقال الهتالن إن المنظمة تحرص على إنجاز الخطة السنوية ألنشطتها وبرامجها بشكل يلبي احتياجات المستفيدين من 

بناًء على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير، مشيرا إلى إن التجربة الطويلة  خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي

للمنظمة في مجال التنمية اإلدارية العربية قد مكنتها من فهم بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك احتياجات المؤسسات 

ة هذا العام متجاوبة مع تلك العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوي

 .االحتياجات إلى حد كبير

 

وأوضح أن الخطة تتضمن تقديم المنظمة للخدمات االستشارية والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لألجهزة 

( لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة المستديرة، واالجتماعات 6الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد)

لمهنية وسلسلة لقاءات الممارسات اإلدارية الناجحة، كما تتضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة ا
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إلصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، 

ة إخبار اإلدارة العربية، واألعمال المترجمة، وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراه، ونشر

والمشاركة في معارض الكتب الدولية، باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان 

لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراه، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن 

مسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في العربي، و

 .( ورشة عمل42( ندوات، واجتماعين و)3) ملتقيات، )4( مؤتمرات، و)5الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة )

 

( 512حيث تتضمن الخطة) 2016لمنظمة للعام وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل ا

  .برنامًجا تدريبيًا

 

على أراضي الدول العربية األعضاء في الجمعية العمومية للمنظمة وهي  2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

، والجمهورية المملكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، 

وجمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية العراق، و سلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، 

ورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمه

والجمهورية اليمنية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول األوروبية وبالتعاون مع 

 .وزارات الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالمية

 

  

8 خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية



 

   /مصر

مؤتمر وندوة وورشة عمل  54برنامجا تدريبيا و  512

في خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لعام 

2016 

  14-01-2016تاريخ النشر : 

 دنيا الوطن -رام هللا 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق خطة عمل المنظمة أعلن اليوم الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام 

 . 2016للعام 

 

وقال الهتالن تحرص المنظمة العربية للتنمية االدارية على إنجاز الخطة السنوية ألنشطتها وبرامجها بشكل يلبي 

دقيقة إلى حد كبير مشيرا  احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء على معطيات وبيانات

إلى إن التجربة الطويلة للمنظمة في مجال التنمية اإلدارية العربية قد مكنتها من فهم بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك 

احتياجات المؤسسات العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا 

 .االحتياجات إلى حد كبير العام متجاوبة مع تلك

 

وأضاف "صحيح ان المنطقة العربية تمر بظروف صعبة وتحوالت جذرية لكن كل هذا يشكل تحدي للمنظمة للقيام 

بدورها كأحد األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية وذلك من خالل المساهمة في رفع القدرات البشرية العربية وأيضا 

بية فنيا وإداريا وتنظيميا بما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل يحقق رضا المستفيدين من من خالل دعم المؤسسات العر

خدماتها، وهو هدف سامي نسعى دائما كما ندرك جيدا أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد وحرص كبير على 

ن من خدماتنا واخذ مالحظاتهم جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف عليها وندرك أيضا ان التفاعل مع المستفدي

ومرئياتهم بجدية شرط أساسي لنجاحنا .. ونحن ملتزمون بذلك .. هذا االلتزام يأتي من حقيقة أن هذه منظمة عربية 

دولة من أجل أداء أفضل  22لكل العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في 

ا يأتي ألتزامنا هذا من قناعتنا الشخصية بأن البقاء لألفضل في عصر تعد المنافسة الشرسة لمؤسساتنا العربية واخير

 ."إحدى سماته

 

وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة الحكومية 

ل منتدى المائدة المستديرة، واالجتماعات المهنية لقاءات مهنية وتشم ( 6والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد) 

وسلسلة لقاءات الممارسات اإلدارية الناجحة، كما تتضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة 

في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة،   إلصدارها وهي سلسلة إصدرا

لمؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، ونشرة إخبار اإلدارة العربية، واألعمال المترجمة، وسلسلة أوراق عمل ا

والمشاركة في معارض الكتب الدولية، باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان 

ن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد ب  لإلدار

العربي، ومسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في 

 .( ورشة عمل42( ندوات، وإجتماعان و)3) ملتقيات، )4مؤتمرات، و) (5)الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة 

 

( 512حيث تتضمن الخطة)  2016التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظمة للعام وتستحوذ البرامج 
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( برنامجا في  92برنامجا في قطاع البرامج اإلدارية، )  ) 250 ( : برنامجا تدريبيا موزرعة على النحول التالي

( 40اع تكنولوجيا المعلومات، و)( برنامجا في قط130قطاع الشهادات والدبلومات المهنية المالية واإلدارية، و )

برنامجا في قطاع برامج المكتبة الرقمية باإلضافة إلى البرامج التعاقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية 

 .احتياجات تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة

 

الجمعية العمومية للمنظمة وهي   لعربية االعضاء فيعلى أراضي الدول ا 2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

المملكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، و مملكة البحرين، و الجمهورية التونسية ، والجمهورية 

سورية، و الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و الجمهورية العربية ال

جمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية العراق، و سلطنة عمان، و دولة فلسطين، و دولة قطر، و دولة الكويت، 

والجمهورية اللبنانية، و دولة ليبيا، و جمهورية مصر العربية، و المملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية 

بوتي، و جمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول األوروبية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، و جمهورية جي

  . وبالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالمية

  

10 خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية



 

 اراألخب البوابة نيوز

مؤتمًرا وندوة في خطة  54برنامًجا تدريبيًا و 512

 المنظمة العربية للتنمية

 م 09:00| 2016-01-14الخميس 

 
 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

 محمد الدوي 

أعلن اليوم الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق خطة عمل المنظمة 

 .2016عام لل

وقال الهتالن أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تحرص على إنجاز الخطة السنوية ألنشطتها وبرامجها بشكل يلبي 

احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير، مشيرا 

مجال التنمية اإلدارية العربية قد مكنتها من فهم بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك  إلى إن التجربة الطويلة للمنظمة في

احتياجات المؤسسات العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا 

 .العام متجاوبة مع تلك االحتياجات إلى حد كبير

ر بظروف صعبة وتحوالت جذرية لكن كل هذا يشكل تحدي للمنظمة للقيام وأضاف "صحيح أن المنطقة العربية تم

بدورها كأحد األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية وذلك من خالل المساهمة في رفع القدرات البشرية العربية وأيضا 

يحقق رضا المستفيدين من من خالل دعم المؤسسات العربية فنيا وإداريا وتنظيميا بما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل 

خدماتها، وهو هدف سامي نسعى دائما كما ندرك جيدا أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد وحرص كبير على 

جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف عليها وندرك أيضا أن التفاعل مع المستفدين من خدماتنا واخذ مالحظاتهم 

نا.. ونحن ملتزمون بذلك.. هذا االلتزام يأتي من حقيقة أن هذه منظمة عربية لكل ومرئياتهم بجدية شرط أساسي لنجاح

دولة من أجل أداء أفضل  22العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في 
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صر تعد المنافسة الشرسة لمؤسساتنا العربية وأخيرا يأتي ألتزامنا هذا من قناعتنا الشخصية بأن البقاء لألفضل في ع

 ."إحدى سماته

وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لألجهزة الحكومية 

( لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة المستديرة، واالجتماعات المهنية  6والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد) 

لممارسات اإلدارية الناجحة، كما تتضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة وسلسلة لقاءات ا

إلصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، 

ة، واألعمال المترجمة، وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، ونشرة إخبار اإلدارة العربي

والمشاركة في معارض الكتب الدولية، إضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان لإلدارة 

المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، 

تنمية الشباب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في الجزء  ومسابقة تأليف كتاب في مجال

 .( ورشة عمل42( ندوات، واجتماعان و)3) ملتقيات، )4( مؤتمرات، و)5الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة )

( 512ن الخطة) حيث تتضم 2016وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظمة للعام 

برنامجا في قطاع  ( 92) برنامجا في قطاع البرامج اإلدارية، )  250برنامجا تدريبيا موزرعة على النحول التالي: ( 

( برنامجا في 40برنامجا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و) (130الشهادات والدبلومات المهنية المالية واإلدارية، و)

إضافة إلى البرامج التعاقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية احتياجات قطاع برامج المكتبة الرقمية 

 .تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة

على أراضي الدول العربية األعضاء في الجمعية العمومية للمنظمة وهي  2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

، دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية المملكة األردنية الهاشمية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، 

ن، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطي

والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، 

والجمهورية اليمنية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول األوروبية وبالتعاون مع 

 .ية ومعاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالميةوزارات الخدمة المدن

  

12 خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية



 

 
 2016برنامجاً تدريبياً في خطة عمل منظمة التنمية اإلدارية لعام  512

 
 غادة مجدي -كتبت

 .2016أعلن اليوم الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق خطة عمل المنظمة للعام -  

 

 

وقال الهتالن: تحرص المنظمة العربية للتنمية االدارية على إنجاز الخطة السنوية ألنشطتها وبرامجها بشكل يلبي احتياجات المستفيدين 

من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير، مشيرا إلى إن التجربة الطويلة للمنظمة في 

ية اإلدارية العربية قد مكنتها من فهم بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك احتياجات المؤسسات العربية من استشارات وتدريب مجال التنم

  .وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا العام متجاوبة مع تلك االحتياجات إلى حد كبير

 

صعبة وتحوالت جذرية لكن كل هذا يشكل تحدي للمنظمة للقيام بدورها كأحد وأضاف: "صحيح ان المنطقة العربية تمر بظروف 

األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية، وذلك من خالل المساهمة في رفع القدرات البشرية العربية، وأيضا من خالل دعم المؤسسات 

ضا المستفيدين من خدماتها، وهو هدف سامي نسعى دائما كما العربية فنيا وإداريا وتنظيميا بما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل يحقق ر

ندرك جيدا أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد وحرص كبير على جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف عليها، وندرك أيضا 

  . "نحن ملتزمون بذلكان التفاعل مع المستفدين من خدماتنا واخذ مالحظاتهم ومرئياتهم بجدية شرط أساسي لنجاحنا، و

 

وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية، والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة الحكومية والخاصة ومنظمات 

ارية لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة المستديرة، واالجتماعات المهنية وسلسلة لقاءات الممارسات اإلد ( 6المجتمع المدني، وعقد) 

الناجحة، كما تتضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة إلصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، 

وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، ونشرة 

لمترجمة، والمشاركة في معارض الكتب الدولية، باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية إخبار اإلدارة العربية، واألعمال ا

وهي جائزة الملك سلمان لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في 

باب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في الجزء الوطن العربي، ومسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الش

  .( ورشة عمل42( ندوات، وإجتماعان و)3(ملتقيات، )4مؤتمرات، و) (5)الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة 

 

( برنامجا تدريبيا 512حيث تتضمن الخطة)  2016وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظمة للعام 

( برنامجا في قطاع الشهادات والدبلومات المهنية  92برنامجا في قطاع البرامج اإلدارية، )  (250) : موزرعة على النحول التالي

إلى  ( برنامجا في قطاع برامج المكتبة الرقمية، باإلضافة40( برنامجا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و)130المالية واإلدارية، و )

  .البرامج التعاقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية احتياجات تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة

 

على أراضي الدول العربية االعضاء في الجمعية العمومية للمنظمة وهي المملكة األردنية  2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

ولة اإلمارات العربية المتحدة، و مملكة البحرين، و الجمهورية التونسية ، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الهاشمية، د

والمملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و الجمهورية العربية السورية، و جمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية 

فلسطين، و دولة قطر، و دولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، و دولة ليبيا، و جمهورية مصر العراق، و سلطنة عمان، و دولة 

 العربية، و المملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، و جمهورية جيبوتي، و جمهورية القمر المتحدة،

   - . الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالميةوكذلك في الدول األوروبية وبالتعاون مع وزارات 
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مؤتمر وندوة وورشة عمل  54برنامجا تدريبيا و 512 

في خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لعام 

2016 
mmdouh  

 مشاهدة 

 مساًء  11:11 - 2016يناير  14أخر تحديث : الخميس 

 

أعلن اليوم الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق خطة عمل  -القاهرة

 . 2016المنظمة للعام 

وقال الهتالن تحرص المنظمة العربية للتنمية االدارية على إنجاز الخطة السنوية ألنشطتها وبرامجها بشكل يلبي 

احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير مشيرا 

اإلدارية العربية قد مكنتها من فهم بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك  إلى إن التجربة الطويلة للمنظمة في مجال التنمية

احتياجات المؤسسات العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا 

 .العام متجاوبة مع تلك االحتياجات إلى حد كبير

وتحوالت جذرية لكن كل هذا يشكل تحدي للمنظمة للقيام صحيح ان المنطقة العربية تمر بظروف صعبة “وأضاف 

بدورها كأحد األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية وذلك من خالل المساهمة في رفع القدرات البشرية العربية وأيضا 

تفيدين من من خالل دعم المؤسسات العربية فنيا وإداريا وتنظيميا بما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل يحقق رضا المس

خدماتها، وهو هدف سامي نسعى دائما كما ندرك جيدا أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد وحرص كبير على 
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جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف عليها وندرك أيضا ان التفاعل مع المستفدين من خدماتنا واخذ مالحظاتهم 

تزمون بذلك .. هذا االلتزام يأتي من حقيقة أن هذه منظمة عربية ومرئياتهم بجدية شرط أساسي لنجاحنا .. ونحن مل

دولة من أجل أداء أفضل  22لكل العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في 

افسة الشرسة لمؤسساتنا العربية واخيرا يأتي ألتزامنا هذا من قناعتنا الشخصية بأن البقاء لألفضل في عصر تعد المن

 .”إحدى سماته

وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة الحكومية 

( لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة المستديرة، واالجتماعات المهنية  6والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد) 

دارية الناجحة، كما تتضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة وسلسلة لقاءات الممارسات اإل

إلصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، 

المترجمة،  وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، ونشرة إخبار اإلدارة العربية، واألعمال

باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان   والمشاركة في معارض الكتب الدولية،

لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن 

الشباب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في العربي، ومسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية 

 .( ورشة عمل42ندوات، وإجتماعان و) (3ملتقيات، ) )4( مؤتمرات، و)5الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة )

( 512) حيث تتضمن الخطة 2016وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظمة للعام 

( برنامجا في  92برنامجا في قطاع البرامج اإلدارية، )  ) 250 ( برنامجا تدريبيا موزرعة على النحول التالي :

( 40( برنامجا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و)130) قطاع الشهادات والدبلومات المهنية المالية واإلدارية، و

افة إلى البرامج التعاقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية برنامجا في قطاع برامج المكتبة الرقمية باإلض

 .احتياجات تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة

على أراضي الدول العربية االعضاء في الجمعية العمومية للمنظمة  2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

الجمهورية التونسية ،  مملكة البحرين، و دولة اإلمارات العربية المتحدة، و  المملكة األردنية الهاشمية، وهي

الجمهورية العربية  جمهورية السودان، و والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، و

دولة قطر،  ة فلسطين، ودول سلطنة عمان، و جمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية العراق، و السورية، و

المملكة المغربية، والجمهورية  جمهورية مصر العربية، و دولة ليبيا، و دولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، و و

جمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول  جمهورية جيبوتي، و اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، و

 . ت الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالميةاألوروبية وبالتعاون مع وزارا
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برنامج تدريبي و  512المنظمة العربية للتنمية االدارية .. 

  2016مؤتمر خالل خطة عمل  54
 مشاهدات  84محرر البيان  االتصاالت ,أخبارص 2:32 - 2016يناير  15

 

 2016مؤتمر خالل خطة عمل  54برنامج تدريبي و  512المنظمة العربية للتنمية االدارية .. 

الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق خطة عمل المنظمة كشف الدكتور ناصر 

وقال أن المنظمة تحرص على إنجاز الخطة السنوية ألنشطتها وبرامجها بشكل يلبي احتياجات  . 2016للعام 

ة إلى حد كبير مشيرا إلى إن المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء على معطيات وبيانات دقيق

التجربة الطويلة للمنظمة في مجال التنمية اإلدارية العربية قد مكنتها من فهم بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك 

احتياجات المؤسسات العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا 

 .تياجات إلى حد كبيرالعام متجاوبة مع تلك االح

صحيح ان المنطقة العربية تمر بظروف صعبة وتحوالت جذرية لكن كل هذا يشكل تحدي للمنظمة للقيام “وأضاف 

بدورها كأحد األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية وذلك من خالل المساهمة في رفع القدرات البشرية العربية وأيضا 
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يا وإداريا وتنظيميا بما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل يحقق رضا المستفيدين من من خالل دعم المؤسسات العربية فن

خدماتها، وهو هدف سامي نسعى دائما كما ندرك جيدا أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد وحرص كبير على 

دماتنا واخذ مالحظاتهم جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف عليها وندرك أيضا ان التفاعل مع المستفدين من خ

ومرئياتهم بجدية شرط أساسي لنجاحنا .. ونحن ملتزمون بذلك .. هذا االلتزام يأتي من حقيقة أن هذه منظمة عربية 

دولة من أجل أداء أفضل  22لكل العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في 

ألتزامنا هذا من قناعتنا الشخصية بأن البقاء لألفضل في عصر تعد المنافسة الشرسة  لمؤسساتنا العربية واخيرا يأتي

 .”إحدى سماته

وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة الحكومية 

المائدة المستديرة، واالجتماعات المهنية  لقاءات مهنية وتشمل منتدى ( 6والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد) 

وسلسلة لقاءات الممارسات اإلدارية الناجحة، كما تتضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة 

إلصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، 

ت، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، ونشرة إخبار اإلدارة العربية، واألعمال المترجمة، وسلسلة أوراق عمل المؤتمرا

باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان   والمشاركة في معارض الكتب الدولية،

ألفضل أداء خيري في الوطن لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد 

العربي، ومسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في 

 .( ورشة عمل42( ندوات، وإجتماعان و)3ملتقيات، ) )4مؤتمرات، و) (5)الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة 

( 512حيث تتضمن الخطة)  2016ية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظمة للعام وتستحوذ البرامج التدريب

( برنامجا في  92برنامجا في قطاع البرامج اإلدارية، )  ) 250 ( :برنامجا تدريبيا موزرعة على النحول التالي 

( 40لوجيا المعلومات، و)( برنامجا في قطاع تكنو130) قطاع الشهادات والدبلومات المهنية المالية واإلدارية، و

برنامجا في قطاع برامج المكتبة الرقمية باإلضافة إلى البرامج التعاقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية 

 .احتياجات تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة

العضاء في الجمعية العمومية للمنظمة على أراضي الدول العربية ا 2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

الجمهورية التونسية ،  مملكة البحرين، و دولة اإلمارات العربية المتحدة، و  المملكة األردنية الهاشمية، وهي

الجمهورية العربية  جمهورية السودان، و والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، و

دولة قطر،  دولة فلسطين، و سلطنة عمان، و جمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية العراق، و السورية، و

المملكة المغربية، والجمهورية  جمهورية مصر العربية، و دولة ليبيا، و دولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، و و

جمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول  جمهورية جيبوتي، و اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، و

 . األوروبية وبالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالمية
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مؤتمًرا في  54برنامًجا تدريبيًا و 512العربية للتنمية اإلدارية" تنظم "

2016 

 مساءً  06:12 - 2016يناير  14الخميس 

 

 مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -ناصر القحطانى 

 كتب: وليد الجبالي
  

أعلن اليوم الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق خطة عمل المنظمة 

 .2016للعام 

  

نوية ألنشطتها وبرامجها بشكل يلبي وقال الهتالن: تحرص المنظمة العربية للتنمية االدارية على إنجاز الخطة الس

احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير مشيرا 

من فهم بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك  إلى إن التجربة الطويلة للمنظمة في مجال التنمية اإلدارية العربية قد مكنتها

احتياجات المؤسسات العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا 

 .العام متجاوبة مع تلك االحتياجات إلى حد كبير

  

يشكل تحدي للمنظمة للقيام  وأضاف: "صحيح ان المنطقة العربية تمر بظروف صعبة وتحوالت جذرية لكن كل هذا

بدورها كأحد األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية وذلك من خالل المساهمة في رفع القدرات البشرية العربية وأيضا 

من خالل دعم المؤسسات العربية فنيا وإداريا وتنظيميا بما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل يحقق رضا المستفيدين من 
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دف سامي نسعى دائما كما ندرك جيدا أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد وحرص كبير على خدماتها، وهو ه

جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف عليها وندرك أيضا ان التفاعل مع المستفدين من خدماتنا واخذ مالحظاتهم 

ام يأتي من حقيقة أن هذه منظمة عربية ومرئياتهم بجدية شرط أساسي لنجاحنا .. ونحن ملتزمون بذلك .. هذا االلتز

دولة من أجل أداء أفضل  22لكل العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في 

لمؤسساتنا العربية واخيرا يأتي ألتزامنا هذا من قناعتنا الشخصية بأن البقاء لألفضل في عصر تعد المنافسة الشرسة 

 ."إحدى سماته

  

وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة الحكومية 

لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة المستديرة، واالجتماعات المهنية  ( 6والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد) 

ضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة وسلسلة لقاءات الممارسات اإلدارية الناجحة، كما تت

إلصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، 

وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، ونشرة إخبار اإلدارة العربية، واألعمال المترجمة، 

باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان  ي معارض الكتب الدولية، والمشاركة ف

لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن 

مير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في العربي، ومسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة األ

 .( ورشة عمل42( ندوات، وإجتماعان و)3) ملتقيات، )4مؤتمرات، و) (5)الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة 

  

( 512حيث تتضمن الخطة)  2016وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظمة للعام 

( برنامجا في  92برنامجا في قطاع البرامج اإلدارية، )  ) 250 ( : يا موزرعة على النحول التاليبرنامجا تدريب

( 40( برنامجا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و)130قطاع الشهادات والدبلومات المهنية المالية واإلدارية، و )

اقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية برنامجا في قطاع برامج المكتبة الرقمية باإلضافة إلى البرامج التع

 .احتياجات تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة

  

على أراضي الدول العربية االعضاء في الجمعية العمومية للمنظمة وهي  2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

ربية المتحدة، و مملكة البحرين، و الجمهورية التونسية ، والجمهورية دولة اإلمارات الع المملكة األردنية الهاشمية، 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و الجمهورية العربية السورية، و 

طر، و دولة الكويت، جمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية العراق، و سلطنة عمان، و دولة فلسطين، و دولة ق

والجمهورية اللبنانية، و دولة ليبيا، و جمهورية مصر العربية، و المملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية 

الموريتانية، والجمهورية اليمنية، و جمهورية جيبوتي، و جمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول األوروبية 

 .معاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالميةوبالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية و

19 خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية



 

  تقارير ومتابعات

مؤتمر وندوة وورشة عمل في خطة  54برنامجا تدريبيا و  512

 2016عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لعام 

 
 51437مـربيع آخر 1620162:28:03يناير

 ثانية 52دقائق,  5ساعات,  23وم, ي 1منذ: 

 اسماء نجاتى 

خطة عمل المنظمة الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق  أعلن 

 . 2016للعام 

وقال الهتالن تحرص المنظمة العربية للتنمية االدارية على إنجاز الخطة السنوية ألنشطتها وبرامجها بشكل يلبي 

احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير مشيرا 

ويلة للمنظمة في مجال التنمية اإلدارية العربية قد مكنتها من فهم بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك إلى إن التجربة الط

احتياجات المؤسسات العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا 

 .العام متجاوبة مع تلك االحتياجات إلى حد كبير

نطقة العربية تمر بظروف صعبة وتحوالت جذرية لكن كل هذا يشكل تحدي للمنظمة للقيام وأضاف "صحيح ان الم

بدورها كأحد األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية وذلك من خالل المساهمة في رفع القدرات البشرية العربية وأيضا 

م خدماتها بشكل يحقق رضا المستفيدين من من خالل دعم المؤسسات العربية فنيا وإداريا وتنظيميا بما يمكنها من تقدي

خدماتها، وهو هدف سامي نسعى دائما كما ندرك جيدا أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد وحرص كبير على 

جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف عليها وندرك أيضا ان التفاعل مع المستفدين من خدماتنا واخذ مالحظاتهم 

شرط أساسي لنجاحنا .. ونحن ملتزمون بذلك .. هذا االلتزام يأتي من حقيقة أن هذه منظمة عربية ومرئياتهم بجدية 

دولة من أجل أداء أفضل  22لكل العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في 

20 خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
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لبقاء لألفضل في عصر تعد المنافسة الشرسة لمؤسساتنا العربية واخيرا يأتي ألتزامنا هذا من قناعتنا الشخصية بأن ا

 ."إحدى سماته

وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة الحكومية 

ة لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة المستديرة، واالجتماعات المهني ( 6والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد) 

وسلسلة لقاءات الممارسات اإلدارية الناجحة، كما تتضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة 

إلصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، 

ار اإلدارة العربية، واألعمال المترجمة، وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، ونشرة إخب

باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان  والمشاركة في معارض الكتب الدولية، 

لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن 

قة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في العربي، ومساب

 .( ورشة عمل42( ندوات، وإجتماعان و)3) ملتقيات، )4مؤتمرات، و) (5)الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة 

( 512حيث تتضمن الخطة)  2016ة للعام وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظم

( برنامجا في  92برنامجا في قطاع البرامج اإلدارية، )  ) 250 ( : برنامجا تدريبيا موزرعة على النحول التالي

( 40( برنامجا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و)130قطاع الشهادات والدبلومات المهنية المالية واإلدارية، و )

برامج المكتبة الرقمية باإلضافة إلى البرامج التعاقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية  برنامجا في قطاع

 .احتياجات تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة

 

 يعلى أراضي الدول العربية االعضاء في الجمعية العمومية للمنظمة وه 2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، و مملكة البحرين، و الجمهورية التونسية ، والجمهورية  المملكة األردنية الهاشمية، 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و الجمهورية العربية السورية، و 

ة العراق، و سلطنة عمان، و دولة فلسطين، و دولة قطر، و دولة الكويت، جمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهوري

والجمهورية اللبنانية، و دولة ليبيا، و جمهورية مصر العربية، و المملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية 

األوروبية  الموريتانية، والجمهورية اليمنية، و جمهورية جيبوتي، و جمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول

 . وبالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالمية

  

21 خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية



 

  أخبار العربية نيوز

نمية اإلدارية" برنامًجا تدريبيًا في خطة "العربية للت 512

2016 

 م  05:34 - 01-14الخميس  

 
 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

 شيماء دهب 

أعلن اليوم الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عن إطالق 

 .2016خطة عمل المنظمة للعام 

 

ارية تحرص على إنجاز الخطة السنوية ألنشطتها وقال الهتالن، إن المنظمة العربية للتنمية اإلد

وبرامجها بشكل يلبي احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي، بناء على 

معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير، مشيًرا إلى أن التجربة الطويلة للمنظمة في مجال التنمية 

اإلدارة العربية ومن إدراك احتياجات المؤسسات العربية من  اإلدارية العربية، قد مكنتها من فهم بيئة

استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك، لهذا تاتي الخطة السنوية هذا العام متجاوبة مع 

 .تلك االحتياجات إلى حد كبير

 

 صحيح أن المنطقة العربية تمر بظروف صعبة وتحوالت جذرية، لكن كل هذا يشكل تحديًا"وأضاف 

للمنظمة للقيام بدورها كأحد األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية، وذلك من خالل المساهمة في 

رفع القدرات البشرية العربية وأيًضا من خالل دعم المؤسسات العربية فنيًا وإداريًا وتنظيميًا، بما 

امي نسعى دائًما كما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل يحقق رضا المستفيدين من خدماتها، وهو هدف س

ندرك جيًدا أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد وحرص كبير على جودة األداء وفق المعايير 

22 خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
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المهنية المتعارف عليها وندرك أيًضا أن التفاعل مع المستفدين من خدماتنا وأخذ مالحظاتهم 

تي من حقيقة أن هذه ومرئياتهم بجدية شرط أساسي لنجاحنا، ونحن ملتزمون بذلك، هذا االلتزام يأ

منظمة عربية لكل العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في 

دولة، من أجل أداء أفضل لمؤسساتنا العربية، وأخيًرا يأتي التزامنا هذا من قناعتنا الشخصية بأن  22

 ."البقاء لألفضل في عصر تعد المنافسة الشرسة إحدى سماته

 

وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية، والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي 

( لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة 6لألجهزة الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد)

الخطة المستديرة، واالجتماعات المهنية وسلسلة لقاءات الممارسات اإلدارية الناجحة، كما تتضمن 

اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة إلصدارها، وهي سلسلة إصدرات في موضوعات 

معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، وسلسلة أوراق عمل 

المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، ونشرة أخبار اإلدارة العربية، واألعمال المترجمة، 

عارض الكتب الدولية، باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة والمشاركة في م

الملك سلمان لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد 

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، ومسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة 

 (5محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة ) األمير

 .( ورشة عمل42( ندوات، واجتماعان و)3( ملتقيات، )4مؤتمرات، و)

 

، حيث 2016وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظمة للعام 

برنامًجا في قطاع  "250النحول التالي: " على موزرعة تدريبيًا برنامًجا (512 الخطة) تتضمن

" 130والدبلومات المهنية المالية واإلدارية، و " الشهادات قطاع " برنامًجا في92البرامج اإلدارية، "

" برنامجا في قطاع برامج المكتبة الرقمية باإلضافة 40برنامجا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و"

وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيًصا لتلبية احتياجات تدريبية لجهة معينة  إلى البرامج التعاقدية

 .تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة

 

على أراضي الدول العربية األعضاء في الجمعية  2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

لمتحدة، ومملكة البحرين، العمومية للمنظمة وهي المملكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية ا

والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، 

وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية 

ت، والجمهورية اللبنانية، ودولة العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكوي

ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية 

اليمنية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول األوروبية وبالتعاون مع 

 .العربية والعالميةوزارات الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس اإلدارة 

- See more at: http://www.alarabyanews.com/144188#sthash.RVTXMkbx.dpuf 
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 2016مؤتمر وندوة وورشة عمل في خطة عمل "العربية للتنمية اإلدارية" خالل  54برنامًجا تدريبيًا و 512

2016-01-15 08:39:00 

 استثمار وشركات

 
 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 محمود سعد دياب: –كتب  

أعلن الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق خطة عمل 

ة العربية للتنمية االدارية على إنجاز الخطة السنوية وقال: "تحرص المنظم ،2016المنظمة للعام 

ألنشطتها وبرامجها، بشكل يلبي احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء 

على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير، مشيرا إلى إن التجربة الطويلة للمنظمة في مجال التنمية 

نتها من فهم بيئة اإلدارة العربية، ومن إدراك احتياجات المؤسسات العربية من اإلدارية العربية قد مك

استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا العام متجاوبة مع تلك 

 االحتياجات إلى حد كبير.

24 خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
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هذا يشكل تحدي  وأضاف: "صحيح ان المنطقة العربية تمر بظروف صعبة وتحوالت جذرية لكن كل 

للمنظمة للقيام بدورها كأحد األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية، وذلك من خالل المساهمة في رفع 

القدرات البشرية العربية وأيضا من خالل دعم المؤسسات العربية فنيا وإداريا وتنظيميا بما يمكنها من 

وهو هدف سامي نسعى دائما كما ندرك جيدا تقديم خدماتها بشكل يحقق رضا المستفيدين من خدماتها، 

أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد وحرص كبير على جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف 

عليها، وندرك أيضا ان التفاعل مع المستفدين من خدماتنا واخذ مالحظاتهم ومرئياتهم بجدية شرط 

االلتزام يأتي من حقيقة أن هذه منظمة عربية لكل أساسي لنجاحنا .. ونحن ملتزمون بذلك .. هذا 

دولة من أجل أداء  22العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في 

أفضل لمؤسساتنا العربية واخيرا يأتي ألتزامنا هذا من قناعتنا الشخصية بأن البقاء لألفضل في عصر 

 ماته".تعد المنافسة الشرسة إحدى س

وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة  

( لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة 6الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد )

ا تتضمن الخطة المستديرة، واالجتماعات المهنية وسلسلة لقاءات الممارسات اإلدارية الناجحة، كم

اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة إلصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، 

وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة 

كة في معارض الكتب أطروحات الدكتوراة، ونشرة إخبار اإلدارة العربية، واألعمال المترجمة، والمشار

الدولية، باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان لإلدارة المحلية 

وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن 

األمير محمد بن فهد للتنمية  العربي، ومسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة

( 3) ملتقيات، )4( مؤتمرات، و)5اإلنسانية، أما في الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة )

 ( ورشة عمل.42ندوات، وإجتماعان و)

حيث تتضمن  2016وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظمة للعام  

) برنامجا في قطاع البرامج  250يبيا موزرعة على النحول التالي : ( ( برنامجا تدر512الخطة) 

( برنامجا 130( برنامجا في قطاع الشهادات والدبلومات المهنية المالية واإلدارية، و ) 92اإلدارية، ) 

( برنامجا في قطاع برامج المكتبة الرقمية باإلضافة إلى البرامج 40في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و)

تعاقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية احتياجات تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب ال

 طلب الجهة المستفيدة.

على أراضي الدول العربية االعضاء في الجمعية العمومية  2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

ربية المتحدة، و مملكة البحرين، دولة اإلمارات الع  للمنظمة وهي المملكة األردنية الهاشمية،

والجمهورية التونسية ، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، 

وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية 

ولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، و دولة قطر، ود

ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية 

اليمنية، وجمهورية جيبوتي، و جمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول األوروبية وبالتعاون مع 

 س اإلدارة العربية والعالمية .وزارات الخدمة المدنية ومعاهد ومدار

- See more at: http://shbabalnil.com/Article/Item/50273#sthash.tA4fscRJ.dpuf 
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مؤتمر وورشة عمل  54برنامجا تدريبيا و  512القحطانى : 

 2016فى 

 

عن إطالق خطة عمل المنظمة أعلن اليوم الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 . 2016للعام 

وقال الهتالن تحرص المنظمة العربية للتنمية االدارية على إنجاز الخطة السنوية ألنشطتها وبرامجها بشكل يلبي 

احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير مشيرا 

تجربة الطويلة للمنظمة في مجال التنمية اإلدارية العربية قد مكنتها من فهم بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك إلى إن ال

احتياجات المؤسسات العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا 

 .العام متجاوبة مع تلك االحتياجات إلى حد كبير

يح ان المنطقة العربية تمر بظروف صعبة وتحوالت جذرية لكن كل هذا يشكل تحدي للمنظمة للقيام صح“وأضاف 

بدورها كأحد األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية وذلك من خالل المساهمة في رفع القدرات البشرية العربية وأيضا 

ا من تقديم خدماتها بشكل يحقق رضا المستفيدين من من خالل دعم المؤسسات العربية فنيا وإداريا وتنظيميا بما يمكنه

خدماتها، وهو هدف سامي نسعى دائما كما ندرك جيدا أن تحقيق هدف كهذا يتطلب عمل جاد وحرص كبير على 

جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف عليها وندرك أيضا ان التفاعل مع المستفدين من خدماتنا واخذ مالحظاتهم 

هم بجدية شرط أساسي لنجاحنا .. ونحن ملتزمون بذلك .. هذا االلتزام يأتي من حقيقة أن هذه منظمة عربية ومرئيات

دولة من أجل أداء أفضل  22لكل العرب، يشرف على أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في 

صية بأن البقاء لألفضل في عصر تعد المنافسة الشرسة لمؤسساتنا العربية واخيرا يأتي ألتزامنا هذا من قناعتنا الشخ

 .”إحدى سماته
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وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية والتي تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة الحكومية 

ات المهنية لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة المستديرة، واالجتماع ( 6والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد) 

وسلسلة لقاءات الممارسات اإلدارية الناجحة، كما تتضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة 

إلصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، 

ونشرة إخبار اإلدارة العربية، واألعمال المترجمة، وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، 

والمشاركة في معارض الكتب الدولية، باإلضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان 

لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن 

ي، ومسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في العرب

 .( ورشة عمل42( ندوات، وإجتماعان و)3) ملتقيات، )4مؤتمرات، و) (5)الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة 

( 512حيث تتضمن الخطة)  2016ل المنظمة للعام وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عم

( برنامجا في  92برنامجا في قطاع البرامج اإلدارية، )  ) 250 ( : برنامجا تدريبيا موزرعة على النحول التالي

( 40( برنامجا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و)130قطاع الشهادات والدبلومات المهنية المالية واإلدارية، و )

في قطاع برامج المكتبة الرقمية باإلضافة إلى البرامج التعاقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية  برنامجا

 .احتياجات تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة

نظمة وهي على أراضي الدول العربية االعضاء في الجمعية العمومية للم 2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

المملكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، و مملكة البحرين، و الجمهورية التونسية ، والجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و الجمهورية العربية السورية، و 

جمهورية العراق، و سلطنة عمان، و دولة فلسطين، و دولة قطر، و دولة الكويت، جمهورية الصومال الديمقراطية، و

والجمهورية اللبنانية، و دولة ليبيا، و جمهورية مصر العربية، و المملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية 

الدول األوروبية  الموريتانية، والجمهورية اليمنية، و جمهورية جيبوتي، و جمهورية القمر المتحدة، وكذلك في

 . وبالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالمية
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« العربية للتنمية اإلدارية»مؤتمرا وندوة فى خطة عمل  54 

 2016خالل 

 
 

 

  2016 - 01 - 16يوم  األهرام اليومينشر في  حسام كمال الدين

 

أكد الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية أن المنطقة العربية تمر بظروف صعبة وتحوالت 

ذرية، لكن كل هذا يشكل تحديا للمنظمة للقيام بدورها كأحد ج

األذرع التنفيذية لجامعة الدول العربية، وذلك من خالل االسهام 

فى رفع القدرات البشرية العربية، وأيضا من خالل دعم 

المؤسسات العربية فنيا وإداريا وتنظيميا بما يمكنها من تقديم 

  .من خدماتها خدماتها بشكل يحقق رضا المستفيدين
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مؤتمر وندوة  54برنامجا تدريبيا و  512اخبار اليوم 

وورشة عمل في خطة عمل المنظمة العربية للتنمية 

  2016اإلدارية لعام 

  نسخة للطباعة ارسل لصديق  0تعليق 0 منذ يومين النهار مصر

 

مؤتمر وندوة وورشة عمل في خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  54برنامجا تدريبيا و  512اخبار اليوم 

  2016لعام 

 إنشر على تويتر إنشر على الفيسبوك 

مؤتمر وندوة وورشة عمل في خطة عمل المنظمة العربية  54برنامجا تدريبيا و  512ننشر لكم خبر اخبار اليوم 

ات من موقع النهار مصر واليكم التفاصيل في السطور في موقع الوحدة بقسم منوع 2016للتنمية اإلدارية لعام 

  .القادمة

الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن إطالق خطة عمل المنظمة  أعلن 

  . 2016للعام 

 

تها وبرامجها بشكل يلبي وقال الهتالن تحرص المنظمة العربية للتنمية االدارية على إنجاز الخطة السنوية ألنشط

احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناًء على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير مشيرا 

إلى إن التجربة الطويلة للمنظمة في مجال التنمية اإلدارية العربية قد مكنتها من فهم بيئة اإلدارة العربية ومن إدراك 
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ات العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا احتياجات المؤسس

  .العام متجاوبة مع تلك االحتياجات إلى حد كبير

 

وأضاف "صحيح ان المنطقة العربية تمر بظروف صعبة وتحوالت جذرية لكن كل هذا يشكل تحدي للمنظمة للقيام 

لجامعة الدول العربية وذلك من خالل المساهمة في رفع القدرات البشرية العربية وأيضا بدورها كأحد األذرع التنفيذية 

من خالل دعم المؤسسات العربية فنيا وإداريا وتنظيميا بما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل يحقق رضا المستفيدين من 

ب عمل جاد وحرص كبير على خدماتها، وهو هدف سامي نسعى دائما كما ندرك جيدا أن تحقيق هدف كهذا يتطل

جودة األداء وفق المعايير المهنية المتعارف عليها وندرك أيضا ان التفاعل مع المستفدين من خدماتنا واخذ مالحظاتهم 

ومرئياتهم بجدية شرط أساسي لنجاحنا .. ونحن ملتزمون بذلك .. هذا االلتزام يأتي من حقيقة أن هذه منظمة عربية 

دولة من أجل أداء أفضل  22أعمالها وزراء الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية العرب في  لكل العرب، يشرف على

لمؤسساتنا العربية واخيرا يأتي ألتزامنا هذا من قناعتنا الشخصية بأن البقاء لألفضل في عصر تعد المنافسة الشرسة 

  ."إحدى سماته

 

تهدف إلى تطوير األداء المؤسسي لالجهزة الحكومية وتتضمن الخطة تقديم المنظمة للخدمات االستشارية والتي 

لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة المستديرة، واالجتماعات المهنية  ( 6والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد) 

وسلسلة لقاءات الممارسات اإلدارية الناجحة، كما تتضمن الخطة اإلصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة 

وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية لإلدارة، إلصدارها 

وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراة، ونشرة إخبار اإلدارة العربية، واألعمال المترجمة، 

ائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان باإلضافة إلى استمرار تقديم الجو والمشاركة في معارض الكتب الدولية، 

لإلدارة المحلية وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراة، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن 

العربي، ومسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أما في 

  .( ورشة عمل42( ندوات، وإجتماعان و)3) ملتقيات، )4مؤتمرات، و) (5)بالفعاليات فستعقد المنظمة الجزء الخاص 

( 512حيث تتضمن الخطة)  2016وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب األكبر من خطة عمل المنظمة للعام 

( برنامجا في  92برامج اإلدارية، ) برنامجا في قطاع ال ) 250برنامجا تدريبيا موزرعة على النحول التالي : ( 

( 40( برنامجا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، و)130قطاع الشهادات والدبلومات المهنية المالية واإلدارية، و )

برنامجا في قطاع برامج المكتبة الرقمية باإلضافة إلى البرامج التعاقدية وهي البرامج التي بتم تنفيذها خصيصا لتلبية 

  .تدريبية لجهة معينة تصمم بحسب طلب الجهة المستفيدة احتياجات

 

على أراضي الدول العربية االعضاء في الجمعية العمومية للمنظمة  2016وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، و مملكة البحرين، و الجمهورية التونسية ،  وهيالمملكة األردنية الهاشمية، 

جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و الجمهورية العربية وال

السورية، و جمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية العراق، و سلطنة عمان، و دولة فلسطين، و دولة قطر، و 

جمهورية مصر العربية، و المملكة المغربية، والجمهورية دولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، و دولة ليبيا، و 

اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، و جمهورية جيبوتي، و جمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول 

 . األوروبية وبالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس اإلدارة العربية والعالمية
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 خ د / عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تنشأ مجموعة جديدة لدعم وتأھيل رواد األعمال العرب0088

 2016  شباط21 

 12خ د / عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تنشأ مجموعة جديدة لدعم وتأھيل رواد األعمال العرب القاھرة  0088

مجموعة خدمات “م واس أنشأت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  2016فبراير  21ھـ الموافق  1437جمادى األولى 

نشر مفاھيم ريادة األعمال في المجتمعات العربية، من خالل ، للمساھمة في ”ريادة األعمال وتطوير القطاع الخاص

ندوات وورش عمل لنقل التجارب وتبادل الخبرات في ھذا المجال. وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

ل العرب الدكتور ناصر الھتالن القحطاني في تصريح له اليوم، أن المجموعة الجديدة تسعى إلى تأھيل رواد األعما

وتزويدھم بالمھارات الالزمة إلدارة مشروعاتھم، ودعمھم بإعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة. وأشار القحطاني 

إلى أن المجموعة الجديدة تھدف إلى تقديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص، وإعداد 

ية ومؤشرات قياس األداء، باإلضافة إلى تطوير نظم التسويق والنظم الخطط االستراتيجية، وتطوير الھياكل التنظيم

 NNN ت م 14:51المالية واإلنتاجية وإدارة الموارد البشرية في المجتمعات العربية. // انتھى // 
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  2016فبراير  22

   أخبار من المزيد

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تنشأ مجموعة جديدة لدعم ريادة 
  األعمال

22 02 2016 

أنشأت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية مجموعة "مجموعة خدمات ريادة األعمال 

أنه في إطار اھتمام    نظمةوصرح الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام الم   وتطوير القطاع الخاص"

بدراسة أوضاع الشركات العائلية العربية ولمواكبة االھتمام العالمي المتنامي بالشركات العائلية منذ عام    المنظمة

 العمل على "بث روح االحتراف في إدارة الشركات العائلية العربية".  ، قررت إنشاء ھذه المجموعة وھدفھا 2001

إنشاء ھذه المجموعة ھو استمراراً للنجاح الذي حققته المنظمة في ھذا اإلطار، ولمواكبة  وأشار القحطاني إلى أن

االھتمام العالمي بالبحث المستمر عن الفرص االستثمارية والتشجيع غير المسبوق على إقامة المزيد من المشروعات 

د الذين تتوافر فيھم سمات وخصائص والبحث عن األفرا -سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم  -الجديدة 

ومن ھذا المنطلق ارتأت المنظمة توسيع نطاق العمل    رواد األعمال، وتذليل العقبات التي تواجھھم وتواجه مؤسساتھم

في ھذا الموضوع لتنمية قدرات رواد األعمال وتنمية وتطوير مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا على الدور الھام للقطاع 

ة أسواق العمل وزيادة فرص التشغيل والقضاء على البطالة وكلھا تندرج في إطار التنمية المستدامة الخاص في تنمي

  التي تسعى الدول العربية جاھدة لتحقيقھا.

" أن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف منھا المساھمة في نشر    مدير عام المنظمة   وأوضح

في المجتمعات العربية من خالل عقد ملتقيات وندوات وورش عمل لنقل  Entrepreneurshipمفاھيم ريادة األعمال 

تجارب ريادة األعمال وتبادل الخبرات في ھذا المجال، وتأھيل رواد األعمال العرب وتزويدھم بالمھارات الالزمة 

واد األعمال، باإلضافة إلدارة مشروعاتھم عن طريق تنفيذ برامج تأھيل رواد األعمال وبرامج تدريب مدربي ر

دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل والبناء التنظيمي للمشروعات الصغيرة،    بإعداد   دعمھم   إلى

وتقديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص بتقديم برامج التنمية اإلدارية والفنية وفق 

تراتيجية وتطوير الھياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس األداء احتياجاتھم وإعداد الخطط االس

    وتطوير نظم التسويق والنظم المالية واإلنتاجية وإدارة الموارد البشرية وبناء الميزات التنافسية للشركات".
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إقتصاد  

 العربيةتدشن آلية لمساعدة الشركات العائلية 
 ٢٠١٦فبراير،  ٢١األحد، 

 
 خطوط المشاركة

العمانية/ أعلنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة للجامعة العربية إنشاء مجموعة خدمات ريادة األعمال -القاھرة

وتطوير القطاع الخاص تھدف للعمل على بث روح االحتراف في إدارة الشركات العائلية العربية. وقال الدكتور ناصر 

بية للتنمية اإلدارية في بيان له اليوم ان إنشاء ھذه المجموعة ھو استمرار الھتالن القحطاني مدير عام المنظمة العر

للنجاح الذي حققته المنظمة في ھذا اإلطار لمواكبة االھتمام العالمي بالبحث المستمر عن الفرص االستثمارية والتشجيع 

أو كبيرة الحجم والبحث عن  غير المسبوق على إقامة المزيد من المشروعات الجديدة سواء كانت صغيرة أو متوسطة

األفراد الذين تتوافر فيھم سمات وخصائص رواد األعمال وتذليل العقبات التي تواجھھم وتواجه مؤسساتھم. وأضاف انه 

من ھذا المنطلق ارتأت المنظمة توسيع نطاق العمل في ھذا الموضوع لتنمية قدرات رواد األعمال وتنمية وتطوير 

دا على الدور الھام للقطاع الخاص في تنمية أسواق العمل وزيادة فرص التشغيل وكلھا مؤسسات القطاع الخاص مؤك

 .تندرج في إطار التنمية المستدامة التي تسعى الدول العربية جاھدة لتحقيقھا
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 منھا المساھمة في نشر مفاھيم ريادة األعمال أن المجموعة الجديدة تسعى إلى تحقيق عدة أھداف؛  د. ناصر   وأوضح
Entrepreneurship  في المجتمعات العربية من خالل عقد ملتقيات وندوات وورش عمل لنقل تجارب ريادة األعمال وتبادل الخبرات

في ھذا المجال، وتأھيل رواد األعمال العرب وتزويدھم بالمھارات الالزمة إلدارة مشروعاتھم عن طريق تنفيذ برامج تأھيل رواد 
دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل   بإعداد  دعمھم  عمال، باإلضافة إلىاألعمال وبرامج تدريب مدربي رواد األ

والبناء التنظيمي للمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص بتقديم برامج التنمية 
 .ةاإلدارية والفنية وفق احتياجاتھم وإعداد الخطط االستراتيجي

  

38  إنشاء مجموعة جديدة لريادة األعمال



يادة 

طوير القطاع 

ركات العائلية 

االحتراف في 

ھتمام العالمي 

ت صغيرة أو 

جھھم وتواجه 

وير مؤسسات 

 وكلھا تندرج 

ة لدعم ري

ادة األعمال وتط

سة أوضاع الشر

بث روح ا«على 

، ولمواكبة االھ

سواء كانت – دة 

عقبات التي تواج

ال وتنمية وتطو

اء على البطالة

عة جديدة

 

وعة خدمات ريا

المنظمة بدراسة

وھدفھا العمل ع

في ھذا اإلطار،

شروعات الجديد

عمال، وتذليل الع

رات رواد األعما

التشغيل والقضا

 مجموع

  رون

مجمو«جموعة 

ي إطار اھتمام 

 قررت إنشاء و

حققته المنظمة ف

 المزيد من المش

صائص رواد األع

ضوع لتنمية قدر

 وزيادة فرص ا

ية تنشئ
ألعمال

آخر تصوير :شيفية

دول العربية مج

المنظمة أنه في

،2001منذ عام

 للنجاح الذي ح

بوق على إقامة

ھم سمات وخصا

ل في ھذا الموض

ة أسواق العمل

  قيقھا.

ة اإلدارية
األ

صورة أرش -

 عن جامعة الد

ني مدير عام ا

ركات العائلية م

ة ھو استمراراً

جيع غير المسبو

لذين تتوافر فيھ

سيع نطاق العمل

لخاص في تنمية

لتحقيربية جاھدة

ية للتنمية

إلدارية المنبثقة

 الھتالن القحطان

بالشر ي المتنامي

 

 ھذه المجموعة

ستثمارية والتشج

ث عن األفراد ال

توسأت المنظمة

ر الھام للقطاع ال

سعى الدول العر

مة العربية

  | براھيم الطيب

للتنمية اإل  عربية

الدكتور ناصر

الھتمام العالمي

 ».ائلية العربية

 إلى أن إنشاء

فرص االسعن ال

والبحث –  الحجم 

ھذا المنطلق ارتأ

ؤكدا على الدور

مستدامة التي تس

 

المنظمة

إبر  كتب:  ساعة | 11

المنظمة الع  شأت

وصرح » اص

ربية ولمواكبة ا

رة الشركات العا

شار القحطاني،

بحث المستمر ع

وسطة أو كبيرة

سساتھم ومن ھ

طاع الخاص، مؤ

 إطار التنمية الم

منذ 

أنش

الخا

العر

إدار

وأش

بالبح

متو

مؤس

القط

في

39  إنشاء مجموعة جديدة لريادة األعمال



أن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف منھا المساھمة في نشر مفاھيم ريادة «وأوضح مدير عام المنظمة 

في المجتمعات العربية من خالل عقد ملتقيات وندوات وورش عمل لنقل تجارب ريادة األعمال وتبادل  Entrepreneurshipاألعمال 

ل، وتأھيل رواد األعمال العرب وتزويدھم بالمھارات الالزمة إلدارة مشروعاتھم عن طريق تنفيذ برامج تأھيل رواد الخبرات في ھذا المجا

األعمال وبرامج تدريب مدربي رواد األعمال، باإلضافة إلى دعمھم بإعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل والبناء 

التنمية قديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص بتقديم برامجالتنظيمي للمشروعات الصغيرة، وت

اء والفنية وفق احتياجاتھم وإعداد الخطط االستراتيجية وتطوير الھياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس األد  اإلدارية

ويرأس الدكتور محمد رياض ». وتطوير نظم التسويق والنظم المالية واإلنتاجية وإدارة الموارد البشرية وبناء الميزات التنافسية للشركات

  مدير إدارة االستشارات بالمنظمة المجموعة الجديدة.
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  /مصر

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تنشأ فريق عمل لدراسة ريادة األعمال وتطوير القطاع الخاص
 21-02- 2016تاريخ النشر : 

  دنيا الوطن -رام هللا 

خدمات ريادة  "مجموعة أنشأت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية مجموعة
أنه في إطار   وصرح الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام المنظمة  األعمال وتطوير القطاع الخاص"

االھتمام العالمي المتنامي بالشركات بدراسة أوضاع الشركات العائلية العربية ولمواكبة   اھتمام المنظمة
العمل على "بث روح االحتراف في إدارة الشركات العائلية   ، قررت إنشاء وھدفھا 2001العائلية منذ عام 

 ."العربية
 

وأشار القحطاني إلى أن إنشاء ھذه المجموعة ھو استمراراً للنجاح الذي حققته المنظمة في ھذا اإلطار، 
لعالمي بالبحث المستمر عن الفرص االستثمارية والتشجيع غير المسبوق على إقامة المزيد ولمواكبة االھتمام ا

والبحث عن األفراد الذين  –سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم  –من المشروعات الجديدة 
ن ھذا وم  تتوافر فيھم سمات وخصائص رواد األعمال، وتذليل العقبات التي تواجھھم وتواجه مؤسساتھم

المنطلق ارتأت المنظمة توسيع نطاق العمل في ھذا الموضوع لتنمية قدرات رواد األعمال وتنمية وتطوير 
في تنمية أسواق العمل وزيادة فرص  للقطاع الخاص مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا على الدور الھام

تي تسعى الدول العربية جاھدة التشغيل والقضاء على البطالة وكلھا تندرج في إطار التنمية المستدامة ال
 .لتحقيقھا

 
" أن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف منھا المساھمة   مدير عام المنظمة   وأوضح

في المجتمعات العربية من خالل عقد ملتقيات وندوات  Entrepreneurship في نشر مفاھيم ريادة األعمال
عمال وتبادل الخبرات في ھذا المجال، وتأھيل رواد األعمال العرب وورش عمل لنقل تجارب ريادة األ

وتزويدھم بالمھارات الالزمة إلدارة مشروعاتھم عن طريق تنفيذ برامج تأھيل رواد األعمال وبرامج تدريب 
دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل   بإعداد  دعمھم  مدربي رواد األعمال، باإلضافة إلى

بناء التنظيمي للمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص وال
بتقديم برامج التنمية اإلدارية والفنية وفق احتياجاتھم وإعداد الخطط االستراتيجية وتطوير الھياكل التنظيمية 

يق والنظم المالية واإلنتاجية وإدارة وبطاقات الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس األداء وتطوير نظم التسو
الموارد البشرية وبناء الميزات التنافسية للشركات". ويرأس الدكتور محمد رياض مدير إدارة االستشارات 

 .بالمنظمة المجموعة الجديدة
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 لدراسة ريادة األعمال» المنظمة العربية للتنمية اإلدارية«فريق عمل لـ
 اقتصاد محلى

 التحرير
2016-02-21 12:52:44 

  

 الدكتور ناصر الھتالن القحطاني

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المنظمة قررت إنشاء  قال الدكتور ناصر الھتالن
مجموعة خدمات ريادة األعمال وتطوير القطاع الخاص، من أجل العمل على بث روح االحتراف في إدارة 

 .الشركات العائلية العربية

عربية ولمواكبة االھتمام العالمي يأتي ذلك في إطار اھتمام المنظمة بدراسة أوضاع الشركات العائلية ال
 2001المتنامي بالشركات العائلية منذ عام 

للنجاح الذي حققته المنظمة في ھذا اإلطار،   وأشار القحطاني، إلى أن إنشاء ھذه المجموعة استمراًرا
ة ولمواكبة االھتمام العالمي بالبحث المستمر عن الفرص االستثمارية والتشجيع غير المسبوق على إقام

والبحث عن األفراد  –سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم  –المزيد من المشروعات الجديدة 
 .الذين تتوافر فيھم سمات وخصائص رواد األعمال، وتذليل العقبات التي تواجھھم وتواجه مؤسساتھم

ص التشغيل والقضاء وأكد القحطاني، على الدور الھام للقطاع الخاص في تنمية أسواق العمل وزيادة فر
 .على البطالة وكلھا تندرج في إطار التنمية المستدامة التي تسعى الدول العربية جاھدة لتحقيقھا
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وقال القحطاني، إن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف منھا المساھمة في نشر 
يات وندوات وورش عمل لنقل تجارب ريادة مفاھيم ريادة األعمال في المجتمعات العربية من خالل عقد ملتق

 .األعمال وتبادل الخبرات في ھذا المجال
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 العربية للتنمية اإلدارية" تنشأ فريق عمل لتطوير القطاع الخاص"

 م 12:13 -  02-21 األحد

  
 للتنم العربية المنظمة عام مدير القحطاني الھتالن ناصر الدكتور

 دھب شيماء
 اھتمامھا إطار في المنظمة إن اإلدارية: للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الھتالن ناصر الدكتور قال

 ،2001 عام منذ العائلية بالشركات المتنامي العالمي االھتمام ولمواكبة العربية العائلية الشركات أوضاع بدراسة
 االحتراف روح "بث على العمل فھاوھد الخاص" القطاع وتطوير األعمال ريادة خدمات "مجموعة إنشاء قررت
 ."العربية العائلية الشركات إدارة في
 

 ھذا في المنظمة حققته الذي للنجاح استمرار ھو المجموعة ھذه إنشاء أن إلى األحد، اليوم بيان في القحطاني وأشار
 إقامة على المسبوق غير والتشجيع االستثمارية الفرص عن المستمر بالبحث العالمي االھتمام ولمواكبة اإلطار،
 تتوافر الذين األفراد عن والبحث –الحجم كبيرة أو متوسطة أو صغيرة كانت سواء –الجديدة المشروعات من المزيد
 ارتأت المنطلق ھذا ومن مؤسساتھم وتواجه تواجھھم التي العقبات وتذليل األعمال، رواد وخصائص سمات فيھم

 القطاع مؤسسات وتطوير وتنمية األعمال رواد قدرات لتنمية عالموضو ھذا في العمل نطاق توسيع المنظمة
 البطالة على والقضاء التشغيل فرص وزيادة العمل أسواق تنمية في الخاص للقطاع الھام الدور على مؤكدا الخاص،
 .لتحقيقھا جاھدة العربية الدول تسعى التي المستدامة التنمية إطار في تندرج وكلھا
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 نشر في المساھمة منھا األھداف من مجموعة تحقيق على ستعمل الجديدة المجموعة إن مة:المنظ عام مدير وقال
 عمل وورش وندوات ملتقيات عقد خالل من العربية المجتمعات في Entrepreneurship األعمال ريادة مفاھيم
 بالمھارات تزويدھمو العرب األعمال رواد وتأھيل المجال، ھذا في الخبرات وتبادل األعمال ريادة تجارب لنقل

 األعمال، رواد مدربي تدريب وبرامج األعمال رواد تأھيل برامج تنفيذ طريق عن مشروعاتھم إلدارة الالزمة
 للمشروعات التنظيمي والبناء العمل خطط وإعداد الجديدة المشروعات جدوى دراسات بإعداد دعمھم إلى باإلضافة
 اإلدارية التنمية برامج بتقديم الخاص القطاع مؤسسات قدرات ويرلتط واإلداري، الفني الدعم وتقديم الصغيرة،
 الوظيفي، الوصف وبطاقات التنظيمية، الھياكل وتطوير االستراتيجية الخطط وإعداد احتياجاتھم وفق والفنية

 يزاتالم وبناء البشرية الموارد وإدارة واإلنتاجية المالية والنظم التسويق نظم وتطوير األداء، قياس ومؤشرات
 ." للشركات التنافسية

- See more at: http://www.alarabyanews.com/169579#sthash.K43AHmdr.dpuf
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وقال مدير عام المنظمة موضحا " أن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف منھا المساھمة في نشر 
عقد ملتقيات وندوات وورش عمل لنقل  خالل في المجتمعات العربية من Entrepreneurship مفاھيم ريادة األعمال

رة تجارب ريادة األعمال وتبادل الخبرات في ھذا المجال، وتأھيل رواد األعمال العرب وتزويدھم بالمھارات الالزمة إلدا
مشروعاتھم عن طريق تنفيذ برامج تأھيل رواد األعمال وبرامج تدريب مدربي رواد األعمال، إضافة إلى دعمھم بإعداد 

الدعم الفني  وتقديم التنظيمي للمشروعات الصغيرة، والبناء دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل
برامج التنمية اإلدارية والفنية وفق احتياجاتھم وإعداد الخطط  بتقديم مؤسسات القطاع الخاص قدرات لتطويرواإلداري 

اإلستراتيجية وتطوير الھياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس األداء وتطوير نظم التسويق والنظم 
 "الميزات التنافسية للشركات وبناء موارد البشريةالمالية واإلنتاجية وإدارة ال
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: نعمل على تطوير ريادة األعمال
    

 م 05:23 - 2016/فبراير/22اإلثنين 

 
 اإلدارية يةللتنم العربية المنظمة عام مدير القحطاني الھتالن ناصر الدكتور

 أحمد عبدالمحسن
  

عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن مجموعة خدمات ريادة  قال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير
القطاع الخاص الجديدة، التابعة للمنظمة، ستعمل على تحقيق مجموعة من األهداف منها المساهمة في  وتطوير األعمال

 .في المجتمعات العربية Entrepreneurship نشر مفاهيم ريادة األعمال
 

وورش عمل لنقل تجارب ريادة  وندوات وأضاف الهتالن، في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي من خالل عقد ملتقيات
األعمال وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتأهيل رواد األعمال العرب وتزويدهم بالمهارات الالزمة إلدارة مشروعاتهم عن 

ذ برامج تأهيل رواد األعمال وبرامج تدريب مدربي رواد األعمال، باإلضافة إلى دعمهم بإعداد دراسات جدوى طريق تنفي
المشروعات الجديدة وخطط العمل والبناء التنظيمي للمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات 

لفنية وفق احتياجاتهم وٕاعداد الخطط مؤسسات القطاع الخاص بتقديم برامج التنمية اإلدارية وا
وير نظم التسويق والنظم الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس اآلداء وتط وتطوير اإلستراتيجية

 .المالية واإلنتاجية وٕادارة الموارد البشرية وبناء الميزات التنافسية للشركات
 

 .رة االستشارات بالمنظمة المجموعة الجديدةمدير إدا رياض ويرأس الدكتور محمد
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 ريادة األعمالاخبار مصر: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تنشئ مجموعة جديدة لدعم 

 
339481_0.jpg 

 تعليًقا اترك عربية أخبار اليوم المصري 2016 فبراير22 

مجموعة خدمات ريادة األعمال وتطوير القطاع «ية مجموعة أنشأت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العرب

وصرح الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام المنظمة أنه في إطار اھتمام المنظمة بدراسة أوضاع الشركات العائلية » الخاص

بث روح االحتراف «دفھا العمل على ، قررت إنشاء وھ2001العربية ولمواكبة االھتمام العالمي المتنامي بالشركات العائلية منذ عام 

 .«في إدارة الشركات العائلية العربية

وأشار القحطاني، إلى أن إنشاء ھذه المجموعة ھو استمراراً للنجاح الذي حققته المنظمة في ھذا اإلطار، ولمواكبة االھتمام العالمي 

سواء كانت صغيرة أو  –المزيد من المشروعات الجديدة  بالبحث المستمر عن الفرص االستثمارية والتشجيع غير المسبوق على إقامة

والبحث عن األفراد الذين تتوافر فيھم سمات وخصائص رواد األعمال، وتذليل العقبات التي تواجھھم  –متوسطة أو كبيرة الحجم 

واد األعمال وتنمية وتطوير وتواجه مؤسساتھم ومن ھذا المنطلق ارتأت المنظمة توسيع نطاق العمل في ھذا الموضوع لتنمية قدرات ر

مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا على الدور الھام للقطاع الخاص في تنمية أسواق العمل وزيادة فرص التشغيل والقضاء على البطالة 

 .وكلھا تندرج في إطار التنمية المستدامة التي تسعى الدول العربية جاھدة لتحقيقھا
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الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف منھا المساھمة في نشر مفاھيم ريادة أن المجموعة «وأوضح مدير عام المنظمة 

في المجتمعات العربية من خالل عقد ملتقيات وندوات وورش عمل لنقل تجارب ريادة األعمال وتبادل  Entrepreneurship األعمال

ت الالزمة إلدارة مشروعاتھم عن طريق تنفيذ برامج تأھيل الخبرات في ھذا المجال، وتأھيل رواد األعمال العرب وتزويدھم بالمھارا

رواد األعمال وبرامج تدريب مدربي رواد األعمال، باإلضافة إلى دعمھم بإعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط 

القطاع الخاص بتقديم برامج العمل والبناء التنظيمي للمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات مؤسسات 

التنمية اإلدارية والفنية وفق احتياجاتھم وإعداد الخطط االستراتيجية وتطوير الھياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ومؤشرات 

ويرأس ». اتقياس األداء وتطوير نظم التسويق والنظم المالية واإلنتاجية وإدارة الموارد البشرية وبناء الميزات التنافسية للشرك

 .الدكتور محمد رياض مدير إدارة االستشارات بالمنظمة المجموعة الجديدة

http://en.pressarab.net/arab/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5 
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تنشئ فريق عمل لدراسة ريادة األعمال وتطوير 
 القطاع الخاص

  محمد خيرهللا

21 -2 -2016 | 12:31176 

  

  الدكتور ناصر الھتالن القحطاني

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المنظمة قررت إنشاء "مجموعة  قال الدكتور ناصر الھتالن

خدمات ريادة األعمال وتطوير القطاع الخاص" بھدف العمل على بث روح االحتراف في إدارة الشركات العائلية 

  العربية.

واكبة االھتمام العالمي المتنامي بالشركات جاء ذلك في إطار اھتمامھا بدراسة أوضاع الشركات العائلية العربية ولم

  .2001العائلية منذ عام 

وأشار القحطاني خالل بيان صحفي أصدرته المنظمة اليوم األحد، إلى أن إنشاء ھذه المجموعة ھو استمرار للنجاح 

مارية والتشجيع على الذي حققته المنظمة في ھذا اإلطار، ولمواكبة االھتمام العالمي بالبحث المستمر عن الفرص االستث

إقامة المزيد من المشروعات الجديدة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم، والبحث عن األفراد الذين تتوافر فيھم سمات 

  وخصائص رواد األعمال، وتذليل العقبات التي تواجھھم وتواجه مؤسساتھم.
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والبحث عن األفراد الذين تتوافر فيھم سمات وخصائص رواد  –متوسطة أو كبيرة الحجم 

األعمال، وتذليل العقبات التي تواجھھم وتواجه مؤسساتھم ومن ھذا المنطلق ارتأت 

في ھذا الموضوع لتنمية قدرات رواد األعمال وتنمية وتطوير  المنظمة توسيع نطاق العمل

مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا على الدور الھام للقطاع الخاص في تنمية أسواق العمل 

وزيادة فرص التشغيل والقضاء على البطالة وكلھا تندرج في إطار التنمية المستدامة التي 

 .تسعى الدول العربية جاھدة لتحقيقھا

دير عام المنظمة، إن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف وقال م

في المجتمعات العربية  Entrepreneurshipمنھا المساھمة في نشر مفاھيم ريادة األعمال

من خالل عقد ملتقيات وندوات وورش عمل لنقل تجارب ريادة األعمال وتبادل الخبرات في 

عمال العرب وتزويدھم بالمھارات الالزمة إلدارة مشروعاتھم عن ھذا المجال، وتأھيل رواد األ

طريق تنفيذ برامج تأھيل رواد األعمال وبرامج تدريب مدربي رواد األعمال، باإلضافة إلى 

دعمھم بإعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل والبناء التنظيمي 

اإلداري لتطوير قدرات مؤسسات القطاع للمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني و

الخاص بتقديم برامج التنمية اإلدارية والفنية وفق احتياجاتھم وإعداد الخطط اإلستراتيجية 

وتطوير الھياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس األداء وتطوير نظم 

بناء الميزات التنافسية التسويق والنظم المالية واإلنتاجية وإدارة الموارد البشرية و

 ."للشركات
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مية قدرات رواد األعمال وأضاف "من ھذا المنطلق ارتأت المنظمة توسيع نطاق العمل في ھذا الموضوع لتن

وتنمية وتطوير مؤسسات القطاع الخاص"، مؤكدا على الدور الھام للقطاع الخاص في تنمية أسواق العمل، 

وزيادة فرص التشغيل والقضاء على البطالة، وكلھا تندرج في إطار التنمية المستدامة التي تسعى الدول 

  العربية جاھدة لتحقيقھا.

أن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف، منھا المساھمة أوضح مدير عام المنظمة 

في المجتمعات العربية، من خالل عقد ملتقيات  Entrepreneurshipفي نشر مفاھيم ريادة األعمال 

وندوات وورش عمل؛ لنقل تجارب ريادة األعمال وتبادل الخبرات في ھذا المجال، وتأھيل رواد األعمال 

العرب وتزويدھم بالمھارات الالزمة إلدارة مشروعاتھم، عن طريق تنفيذ برامج تأھيل رواد األعمال وبرامج 

  .تدريب مدربي رواد األعمال

وأضاف "إلى جانب دعمھم بإعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل والبناء التنظيمي 

للمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص، بتقديم برامج 

وتطوير الھياكل التنظيمية وبطاقات التنمية اإلدارية والفنية وفق احتياجاتھم وإعداد الخطط االستراتيجية، 

الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس األداء، وتطوير نظم التسويق والنظم المالية واإلنتاجية وإدارة الموارد 

  البشرية وبناء الميزات التنافسية للشركات".
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 العربية للتنمية اإلدارية: فريق عمل لتطوير القطاع الخاص

 م 12:01 -  2016/فبراير/21األحد 

  
  القحطاني الھتالن ناصر الدكتور

 ممدوح أميرة
  

العربية للتنمية واإلدارية،  المنظمه صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام
، بهدف بث روح االحتراف في القطاع الخاص مجموعة خدمات ريادة األعمال وتطوير"إنشاء قررت المنظمه أن
العائلية ولمواكبة االهتمام العالمي  الشركات العائلية العربية، وذلك في إطار إهتمامها بدراسة أوضاع الشركات دارةإ

 ،2001المتنامي بالشركات العائلية منذ عام 
 

هذه المجموعة هو استمرارا للنجاح الذي حققته المنظمة في هذا اإلطار ، ولمواكبة  إنشاء أن إلى وأشار القحطاني
إقامة المزيد من  على المستمر عن الفرص االستثمارية والتشجيع غير المسبوق االهتمام العالمي بالبحث

الذين تتوافر فيهم  والبحث عن األفراد - سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم  -المشروعات الجديدة 
 .سمات وخصائص رواد األعمال

 
التي تواجههم وتواجه مؤسساتهم ومن هذا المنطلق ارتأت المنظمة  تذليل العقبات أهمية العمل علي علي وشدد

59  إنشاء مجموعة جديدة لريادة األعمال



، مؤكًدا  القطاع الخاص عمل في هذا الموضوع لتنمية قدرات رواد األعمال وتنمية وتطوير مؤسساتتوسيع نطاق ال
وكلها تندرج في البطالة العمل وزيادة فرص التشغيل والقضاء على أسواق الدور الهام للقطاع الخاص في تنميه على

 . جاهدة لتحقيقها الدول العربية إطار التنمية المستدامة التي تسعى
 

وأوضح، مدير عام المنظمة، أن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األهداف منها المساهمة في 
ات وورش عمل لنقل نشر مفاهيم ريادة األعمالريادة األعمال في المجتمعات العربية من خالل عقد ملتقيات وندو 

 تجارب ريادة األعمال وتبادل الخبرات في هذا المجالز
 

عن طريق تنفيذ برامج  أهمية تأهيل رواد األعمال العرب وتزويدهم بالمهارات الالزمة إلدارة مشروعاتهم إلي ولفت
تأهيل رواد األعمال وبرامج تدريب مدربي رواد األعمال، باإلضافة إلى دعمهم بإعداد دراسات جدوى المشروعات 

الفني واإلداري لتطوير قدرات  الدعم الجديدة وٕاعداد خطط العمل والبناء التنظيمي للمشروعات الصغيرة، وتقديم
وتطوير االستراتيجية والفنية وفق احتياجاتهم وٕاعداد الخطط التنمية اإلدارية مؤسسات القطاع الخاص بتقديم برامج

واإلنتاجية المالية الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس األداء وتطوير نظم التسويق والنظم
 ."وٕادارة الموارد البشرية وبناء الميزات التنافسية للشركات
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 األعمال ريادة لدراسة عمل فريق تنشأ اإلدارية" للتنمية العربية "

 الخاص القطاع وتطوير
 11:35 2016 شباط/فبراير 21 األحد,

 46عدد المشاھدات :

صرح الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  - رؤيا نيوز 

 في  ان المنظمة

ولمواكبة االھتمام العالمي بدراسة أوضاع الشركات العائلية العربية   إطار اھتمامھا

، قررت إنشاء "مجموعة خدمات ريادة األعمال  2001المتنامي بالشركات العائلية منذ عام 

العمل على "بث روح االحتراف في إدارة الشركات العائلية   وتطوير القطاع الخاص" وھدفھا

  العربية".

جاح الذي حققته المنظمة وأشار القحطاني إلى أن إنشاء ھذه المجموعة ھو استمراراً للن

في ھذا اإلطار، ولمواكبة االھتمام العالمي بالبحث المستمر عن الفرص االستثمارية 

سواء كانت صغيرة  –والتشجيع غير المسبوق على إقامة المزيد من المشروعات الجديدة 

األعمال، وتذليل العقبات التي تواجھھم وتواجه  والبحث عن األفراد الذين تتوافر فيھم سمات وخصائص رواد –أو متوسطة أو كبيرة الحجم 

ومن ھذا المنطلق ارتأت المنظمة توسيع نطاق العمل في ھذا الموضوع لتنمية قدرات رواد األعمال وتنمية وتطوير مؤسسات   مؤسساتھم

قضاء على البطالة وكلھا تندرج في القطاع الخاص، مؤكدا على الدور الھام للقطاع الخاص في تنمية أسواق العمل وزيادة فرص التشغيل وال

  إطار التنمية المستدامة التي تسعى الدول العربية جاھدة لتحقيقھا.

وقال مدير عام المنظمة موضحا " أن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف منھا المساھمة في نشر مفاھيم 

ية من خالل عقد ملتقيات وندوات وورش عمل لنقل تجارب ريادة األعمال وتبادل في المجتمعات العرب Entrepreneurshipريادة األعمال 

الخبرات في ھذا المجال، وتأھيل رواد األعمال العرب وتزويدھم بالمھارات الالزمة إلدارة مشروعاتھم عن طريق تنفيذ برامج تأھيل رواد 

دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل والبناء   بإعداد  األعمال وبرامج تدريب مدربي رواد األعمال، باإلضافة إلى دعمھم

ة التنظيمي للمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص بتقديم برامج التنمية اإلدارية والفني

وبطاقات الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس األداء وتطوير نظم وفق احتياجاتھم وإعداد الخطط االستراتيجية وتطوير الھياكل التنظيمية 

  التسويق والنظم المالية واإلنتاجية وإدارة الموارد البشرية وبناء الميزات التنافسية للشركات".
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ارتأت المنظمة توسيع نطاق العمل في هذا الموضوع لتنمية قدرات رواد األعمال وتنمية وتطوير مؤسسات 
للقطاع الخاص في تنمية أسواق العمل وزيادة فرص التشغيل والقضاء  القطاع الخاص، مؤكدا على الدور الهام

 .على البطالة وكلها تندرج في إطار التنمية المستدامة التي تسعى الدول العربية جاهدة لتحقيقها
" أن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األهداف منها المساهمة  مدير عام المنظمة  وأوضح 

في المجتمعات العربية من خالل عقد ملتقيات  Entrepreneurship اهيم ريادة األعمالفي نشر مف
وندوات وورش عمل لنقل تجارب ريادة األعمال وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتأهيل رواد األعمال العرب 

وبرامج تدريب مدربي  وتزويدهم بالمهارات الالزمة إلدارة مشروعاتهم عن طريق تنفيذ برامج تأهيل رواد األعمال
دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل والبناء  بإعداد  دعمهم  رواد األعمال، باإلضافة إلى 

التنظيمي للمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص بتقديم 
تهم وإعداد الخطط االستراتيجية وتطوير الهياكل التنظيمية وبطاقات برامج التنمية اإلدارية والفنية وفق احتياجا

الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس األداء وتطوير نظم التسويق والنظم المالية واإلنتاجية وإدارة الموارد البشرية 
مجموعة وبناء الميزات التنافسية للشركات". ويرأس الدكتور محمد رياض مدير إدارة االستشارات بالمنظمة ال

 .الجديدة
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية .. فريق عمل لدراسة ريادة األعمال وتطوير القطاع الخاص
 مشاھدات 47 البيان محرر االتصاالت, أخبار م5:13 - 2016 فبراير21 

 
 المنظمة الية 

بدراسة أوضاع الشركات العائلية العربية   اھتمامھا   في إطار  القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ان المنظمة صرح الدكتور ناصر الھتالن

” خدمات ريادة األعمال وتطوير القطاع الخاص مجموعة“، قررت إنشاء  2001ولمواكبة االھتمام العالمي المتنامي بالشركات العائلية منذ عام 

 .”بث روح االحتراف في إدارة الشركات العائلية العربية“العمل على    وھدفھا

حث المستمر عن وأشار القحطاني إلى أن إنشاء ھذه المجموعة ھو استمراراً للنجاح الذي حققته المنظمة في ھذا اإلطار، ولمواكبة االھتمام العالمي بالب

والبحث عن  –سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم  –د من المشروعات الجديدة الفرص االستثمارية والتشجيع غير المسبوق على إقامة المزي

ومن ھذا المنطلق ارتأت المنظمة توسيع نطاق   األفراد الذين تتوافر فيھم سمات وخصائص رواد األعمال، وتذليل العقبات التي تواجھھم وتواجه مؤسساتھم 

في تنمية أسواق العمل   للقطاع الخاص ألعمال وتنمية وتطوير مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا على الدور الھامالعمل في ھذا الموضوع لتنمية قدرات رواد ا

 .وزيادة فرص التشغيل والقضاء على البطالة وكلھا تندرج في إطار التنمية المستدامة التي تسعى الدول العربية جاھدة لتحقيقھا

الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف منھا المساھمة في نشر مفاھيم ريادة  أن المجموعة” وقال مدير عام المنظمة موضحا 

في المجتمعات العربية من خالل عقد ملتقيات وندوات وورش عمل لنقل تجارب ريادة األعمال وتبادل الخبرات في ھذا  Entrepreneurship األعمال

ات الالزمة إلدارة مشروعاتھم عن طريق تنفيذ برامج تأھيل رواد األعمال وبرامج تدريب مدربي رواد المجال، وتأھيل رواد األعمال العرب وتزويدھم بالمھار

دراسات جدوى المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل والبناء التنظيمي للمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني   بإعداد  دعمھم  األعمال، باإلضافة إلى

سات القطاع الخاص بتقديم برامج التنمية اإلدارية والفنية وفق احتياجاتھم وإعداد الخطط االستراتيجية وتطوير الھياكل واإلداري لتطوير قدرات مؤس

الميزات التنافسية  التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ومؤشرات قياس األداء وتطوير نظم التسويق والنظم المالية واإلنتاجية وإدارة الموارد البشرية وبناء

 .”لشركاتل
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وقال القحطاني، إن المجموعة الجديدة ستعمل على تحقيق مجموعة من األھداف منھا المساھمة في نشر مفاھيم ريادة األعمال في 

 .تقيات وندوات وورش عمل لنقل تجارب ريادة األعمال وتبادل الخبرات في ھذا المجالالمجتمعات العربية من خالل عقد مل
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 منظمة التنمية اإلدارية تُنشئ تجمًعا جديًدا لدعم الشركات العائلية

 اقتصاد

 10:08 2016فبراير  23الثالثاء, 

Share  0 1Tweet  

 
 :عبدالرحيم أبوشامة -كتب 

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، عن انتھاء  كشف الدكتور ناصر الھتالن

 .المنظمة من إنشاء جمعية لدعم ريادة األعمال وتطوير القطاع الخاص

واكبة في تصريحات خاصة إنه في إطار اھتمام المنظمة بدراسة أوضاع الشركات العائلية العربية وم» القحطاني«وقال 

، قررت إنشاء ھذه المجموعة وھدفھا العمل علي بث روح 2001االھتمام العالمي المتنامي بالشركات العائلية منذ عام 

 .االحتراف في إدارة الشركات العائلية العربية

بة االھتمام الي أن إنشاء ھذه المجموعة ھو استمرار للنجاح الذي حققته المنظمة في ھذا اإلطار ولمواك» القحطاني«وأشار 

العالمي بالبحث المستمر عن الفرص االستثمارية والتشجيع غير المسبوق علي إقامة المزيد من المشروعات الجديدة سواء 
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كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم، والبحث عن األفراد الذين تتوافر فيھم سمات وخصائص رواد األعمال وتذيلي 

 .ساتھمالعقبات التي تواجھھم وتواجه مؤس

وأوضح مدير عام المنظمة أن المجموعة الجديدة ستعمل علي نشر مفاھيم ريادة األعمال في المجتمعات العربية من خالل 

عقد ملتقيات وندوات وورش عمل لنقل تجارب ريادة األعمال وتبادل الخبرات في ھذا المجال وتأھيل رواد األعمال العرب 

مشروعاتھم عن طريق تنفيذ برامج تأھيل رواد األعمال وبرامج تدريب مدربي رواد وتزويدھم بالمھارات الالزمة إلدارة 

األعمال باإلضافة الي دعمھم بإعداد دراسات جدوي المشروعات الجديدة وإعداد خطط العمل والبناء التنظيمي للمشروعات 

برامج التنمية اإلدارية والفنية وفق  الصغيرة وتقديم الدعم الفني واإلداري لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص بتقديم

 .احتياجاتھم
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 الجديدة، 

 .ت العربية

ذا رات في ھ

تدريب مدربي 

لدعم الفني يم ا

ر الھياكل 

ميزات 

 

 

  

صر القطاع الخا

 Entعاتفي المجتم

عمال وتبادل الخبر

ال وبرامج تاألعم

ت الصغيرة، وتقدي

ستراتيجية وتطوير

الم د البشرية وبناء

 ساعة2

 يةتنم

ة األعمال وتطوير

trepreneurshi

جارب ريادة األع

رامج تأھيل رواد ا

ظيمي للمشروعات
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 ip ريادة األعمال
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لتقيات وندوات وو
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  / مصر

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تغزو مواقع التواصل 

 اإلجتماعي

  07-01-2016تاريخ النشر : 

 دنيا الوطن -رام هللا 

 حساباتها على شبكات التواصل جامعة الدول العربية رسميا   -دشنت اليوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

العربي في كل مكان  التواصل مع المواطن لضرورة  Facebook،Twitter، LinkedIn، Youtube االجتماعي

 .   معصرة في وسائل االتصالو مواكبة المتغيرات ال

 

شبكات التواصل االجتماعي تعتبر  وقد صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة بهذه المناسبة بأن

استخدامها كما تمتاز بقدرتها على  الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة من أكثر الوسائل استخداما  في الوقت

مليار  2ما يقارب  خالل ثواٍن معدودة، وقدوصل عدد المستخدمين لهذه الشبكاتإلى آالف األشخاص  الوصول

 ."مستخدم، وهذا يعكس مدى أهميّة هذه الشبكات

 

 االجتماعي لتكون قناة اتصال تفاعلية وأضاف "من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل

 ".ع المستفيدينم ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل

 

ية إلى المعلومة مع ضمان التفاعل مشيرا  إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح والوصول

 .بما يلبي تطلعات الزائرين والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات

 

تكرة، وباستخدام تصاميم ومب وقال منوها  بطريقة العرض" تعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة جديدة،

إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المحتوى  عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث ما توصلت

 ."مستوى العالم اإللكتروني على

 

والريادة في األداء، وحرصها على  وأضاف الهتالن "المنظمة حريصة على السعي الدائم لتحقيق التميز في الخدمات

المؤسسي؛ واألهم نحن حريصون على التفاعلية مع جمهور المتلقي  لتطوير المستمر في مختلف جوانب عملهاا

 ."واالرتقاء بها أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم في مجاالت عملنا لتقييمها والوصول إلى

 

ونشأتها، وخدماتها المتعددة من  يخ المنظمةويمكن من خالل تلك الحسابات االطالع على مخزون معرفي يتضمن تار 

 .الجوائز البحثية والمعرفية تدريب واستشارات وبحوث ودراسات باإلضافة إلى
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن حسابات لها علي 

 مواقع التواصل االجتماعي
 محمد خير هللا 

7-1-2016 | 13:36484 

  

 

 صورة ارشيفية

جامعة الدول العربية رسمي ا حساباتها على شبكات التواصل  -دشنت اليوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

التواصل مع المواطن العربي في كل مكان  لضرورة  Facebook ،Twitter ،LinkedIn ،Youtube االجتماعي

 .و مواكبة المتغيرات المعصرة في وسائل االتصال

 

وقد صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة بهذه المناسبة بأن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر 

وتتميز هذه الشبكات بسهولة استخدامها كما تمتاز بقدرتها على  من أكثر الوسائل استخداما  في الوقت الحاضر،

مليار  2الوصول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة، وقدوصل عدد المستخدمين لهذه الشبكات ما يقارب 

 ."مستخدم، وهذا يعكس مدى أهميّة هذه الشبكات

 

ت التواصل االجتماعي لتكون قناة اتصال تفاعلية وأضاف "من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكا

 ".ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع المستفيدين

 

مشيرا  إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة مع ضمان التفاعلية 

 .الزائرين والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات

 

وقال منوها  بطريقة العرض" تعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة جديدة، ومبتكرة، وباستخدام تصاميم 

عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المحتوى 

 ."اإللكتروني على مستوى العالم
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مة حريصة على السعي الدائم لتحقيق التميز في الخدمات والريادة في األداء، وحرصها على وأضاف الهتالن "المنظ

التطوير المستمر في مختلف جوانب عملها المؤسسي؛ واألهم نحن حريصون على التفاعلية مع جمهور المتلقي 

 ."يمها واالرتقاء بهاوالوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم في مجاالت عملنا لتقي

 

ويمكن من خالل تلك الحسابات االطالع على مخزون معرفي يتضمن تاريخ المنظمة ونشأتها، وخدماتها المتعددة من 

 .تدريب واستشارات وبحوث ودراسات باإلضافة إلى الجوائز البحثية والمعرفية

 

و( وعرضا ألخبارالمنظمة، والفعاليات، كما تضم محتويات الحسابات الصور الفوتوغرافية ومقاطع مصورة )فيدي

 :وروابط للجهات العاملة في مجاالت التنمية اإلدارية، ويمكن زيارة تلك الحسابات عن طريق الروابط التالية

 

  

 

https://www.facebook.com/arado.official 

 

 

https://twitter.com/ARADO_Official 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYvOw7W0odTcXUaCgzkzfPw 

 

https://www.linkedin.com/company/2329882?trk=prof-0-ovw-curr_pos 

77 تدشين مواقع التواصل االجتماعي 



 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن حساب على 

 شبكات التواصل اإلجتماعي

 م 06:50

 2016/يناير/06األربعاء 

 

العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم األربعاء، رسميا  المنظمةدشنت 
 .«يوتيوب، ولينكدإن، وتويتر، وفيسبوك »التواصل االجتماعيحساباتها على شبكات 

 
ناصر الهتالن القحطاني، في تصريحات صحفية، إن شبكات  المنظمةوقال مدير عام 

تعتبر من أكثر الوسائل استخداما في الوقت الحاضر، وتتميز هذه  التواصل االجتماعي
خالل  آالف األشخاصالشبكات بسهولة استخدامها كما تمتاز بقدرتها على الوصول إلى 

 .ثواٍن معدودة
 

وأضاف أنه من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل 
االجتماعي لتكون قناة اتصال تفاعلية ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع 

 .المستفيدين
 

صول إلى و وأشار إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح وال
المعلومة مع ضمان التفاعلية والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي 

 .تطلعات الزائرين
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http://www.soutalomma.com/list.aspx?kw=180&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062A%u0648%u0627%u0635%u0644%20%u0627%u0644%u0627%u062C%u062A%u0645%u0627%u0639%u064A&exp=85987


 
وأوضح القحطاني أن المنظمة حريصة على السعي الدائم لتحقيق التميز في الخدمات 
مع توالريادة في األداء، والتفاعلية مع جمهور المتلقي والوصول إلى أكبر شريحة من المج

 .لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم في مجاالت العمل؛ لتقييمها واالرتقاء بها
 

ولفت إلى أنه يمكن من خالل تلك الحسابات اإلطالع على مخزون معرفي يتضمن تاريخ 
المنظمة ونشأتها، وخدماتها المتعددة من تدريب واستشارات وبحوث ودراسات، باإلضافة 

 .إلى الجوائز البحثية والمعرفية
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن حسابتها الرسمية على مواقع التواصل اإلجتماعي

 مشاهدات  31محرر البيان  صتااالتاالم 11:30 - 2016يناير  6

 

 ابصتها الرسمية على مواقع الصتواال اإلجصتماعي

، Facebook ، Twitter جامعة الدول العربية رسمياً حساباصتها على شبكات الصتواال االجصتماعي –دشنت المنظمة العربية للصتنمية اإلدارية 

LinkedIn ، Youtube  بي في كل مكان و مواكبة المصتغيرات المعارة في وسائل االصتاال.. ارح الصتواال مع المواطن العر لضرورة

بذلك الدكصتور ناار الهصتالن القحطاني مدير عام المنظمة بهذه المناسبة ، مؤكداً أن شبكات الصتواال االجصتماعي صتعصتبر من أكثر الوسائل 

مصتاز بقدرصتها على الواول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن اسصتخدامها كما صت اسصتخداماً في الوقت الحاضر، وصتصتميز هذه الشبكات بسهولة

 ”.مليار مسصتخدم، وهذا يعكس مدى أهمّية هذه الشبكات 2معدودة، وقدوال عدد المسصتخدمين لهذه الشبكات ما يقارب 

ف ة ثرية للصتعريمن هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات الصتواال االجصتماعي لصتكون قناة اصتاال صتفاعلي“وأضاف 

 ”بخدمات المنظمة والصتواال مع المسصتفيدين.

مشيراً إلى أن صتاميم صتلك الحسابات يصتيح لمسصتخدميها سهولة الصتافح والواول إلى المعلومة مع ضمان الصتفاعلية والقدرة على إبداء الرأي 

 وإعطاء المالحظات بما يلبي صتطلعات الزائرين.
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http://www.elbyan.com/
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لك الحسابات المعلومات في حلة جديدة، ومبصتكرة، وباسصتخدام صتااميم عارية، ومواافات حديثة، صَتعرض صت” وقال منوهاً بطريقة العرض

 ”.صتحاكي أحدث ما صتوالت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وصتاميم وإدارة المحصتوى اإللكصتروني على مسصتوى العالم

خدمات والريادة في األداء، وحراها على الصتطوير المسصتمر في المنظمة حرياة على السعي الدائم لصتحقيق الصتميز في ال“وأضاف الهصتالن 

مخصتلف جوانب عملها المؤسسي؛ واألهم نحن حرياون على الصتفاعلية مع جمهور المصتلقي والواول إلى أكبر شريحة من المجصتمع لمعرفة 

 ”.رأيهم واحصتياجاصتهم في مجاالت عملنا لصتقييمها واالرصتقاء بها

ات االطالع على مخزون معرفي يصتضمن صتاريخ المنظمة ونشأصتها، وخدماصتها المصتعددة من صتدريب واسصتشارات ويمكن من خالل صتلك الحساب

 وبحوث ودراسات باإلضافة إلى الجوائز البحثية والمعرفية.

لعاملة ت اكما صتضم محصتويات الحسابات الاور الفوصتوغرافية ومقاطع ماورة )فيديو( وعرض ألخبارالمنظمة، والفعاليات، وروابط للجها

 في مجاالت الصتنمية اإلدارية، ويمكن زيارة صتلك الحسابات عن طريق الروابط الصتالية:

https://www.facebook.com/arado.official 

https://twitter.com/ARADO_Official 

https://www.youtube.com/channel/UCYvOw7W0odTcXUaCgzkzfPw 

https://www.linkedin.com/company/2329882?trk=prof-0-ovw-curr_pos 
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رسميا  حساباتها على شبكات التواصل  جامعة الدول العربية -دشنت اليوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

لضرورة التواصل مع المواطن العربي في كل مكان   Facebook ،Twitter ،LinkedIn، Youtube االجتماعي

 .ي وسائل االتصالالمعصرة ف و مواكبة المتغيرات

بأن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر  وقد صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة بهذه المناسبة

الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة استخدامها كما تمتاز بقدرتها على  من أكثر الوسائل استخداما  في الوقت

مليار  2ما يقارب  معدودة، وقدوصل عدد المستخدمين لهذه الشبكاتإلى آالف األشخاص خالل ثواٍن  الوصول

 ."مستخدم، وهذا يعكس مدى أهميّة هذه الشبكات

التواصل االجتماعي لتكون قناة اتصال تفاعلية  وأضاف "من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات

 ".نوالتواصل مع المستفيدي ثرية للتعريف بخدمات المنظمة

والوصول إلى المعلومة مع ضمان التفاعلية  مشيرا  إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح

 .المالحظات بما يلبي تطلعات الزائرين والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء

خدام تصاميم جديدة، ومبتكرة، وباست وقال منوها  بطريقة العرض" تعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة

توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المحتوى  عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث ما

 ."على مستوى العالم اإللكتروني
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الخدمات والريادة في األداء، وحرصها على  وأضاف الهتالن "المنظمة حريصة على السعي الدائم لتحقيق التميز في

عملها المؤسسي؛ واألهم نحن حريصون على التفاعلية مع جمهور المتلقي  تمر في مختلف جوانبالتطوير المس

 ."لتقييمها واالرتقاء بها إلى أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم في مجاالت عملنا والوصول

ونشأتها، وخدماتها المتعددة من المنظمة  ويمكن من خالل تلك الحسابات االطالع على مخزون معرفي يتضمن تاريخ 

 .باإلضافة إلى الجوائز البحثية والمعرفية تدريب واستشارات وبحوث ودراسات

وعرض ألخبارالمنظمة، والفعاليات،  (كما تضم محتويات الحسابات الصور الفوتوغرافية ومقاطع مصورة )فيديو

 :ارة تلك الحسابات عن طريق الروابط التاليةاإلدارية، ويمكن زي وروابط للجهات العاملة في مجاالت التنمية

 

https://www.facebook.com/arado.official 

 

https://twitter.com/ARADO_Official 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYvOw7W0odTcXUaCgzkzfPw 

 

https://www.linkedin.com/company/2329882?trk=prof-0-ovw-curr_pos 
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 المشهد خاص  

 
 صورة من الحدث

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تغزو مواقع التواصل اإلجتماعي

جامعة الدول العربية رسمياً حساباصتها على شبكات الصتواال  -دشنت اليوم المنظمة العربية للصتنمية اإلدارية 
في كل الصتواال مع المواطن العربي  لضرورة  Facebook، Twitter،LinkedIn، Youtube االجصتماعي

 .   مكان و مواكبة المصتغيرات المعارة في وسائل االصتاال

 

 شبكات الصتواال االجصتماعي صتعصتبر ارح الدكصتور ناار الهصتالن القحطاني مدير عام المنظمة بهذه المناسبة بأن وقد
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صتها على كما صتمصتاز بقدر اسصتخدامها وصتصتميز هذه الشبكات بسهولة من أكثر الوسائل اسصتخداماً في الوقت الحاضر،
مليار  2عدد المسصتخدمين لهذه الشبكات ما يقارب  الواول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة، وقدوال

 ."أهمّية هذه الشبكات مسصتخدم، وهذا يعكس مدى

 

لصتكون قناة اصتاال  من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات الصتواال االجصتماعي" وأضاف

 ".المسصتفيدين لصتعريف بخدمات المنظمة والصتواال معصتفاعلية ثرية ل

 

علية المعلومة مع ضمان الصتفا إلى أن صتاميم صتلك الحسابات يصتيح لمسصتخدميها سهولة الصتافح والواول إلى مشيراً 

 .يلبي صتطلعات الزائرين والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما

 

ومبصتكرة، وباسصتخدام صتااميم  سابات المعلومات في حلة جديدة،منوهاً بطريقة العرض" صَتعرض صتلك الح وقال
إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وصتاميم وإدارة  عارية، ومواافات حديثة، صتحاكي أحدث ما صتوالت

 ."مسصتوى العالم المحصتوى اإللكصتروني على

 

والريادة في األداء، وحراها على  الهصتالن "المنظمة حرياة على السعي الدائم لصتحقيق الصتميز في الخدمات وأضاف
المؤسسي؛ واألهم نحن حرياون على الصتفاعلية مع جمهور المصتلقي  الصتطوير المسصتمر في مخصتلف جوانب عملها

 ."صتهم في مجاالت عملنا لصتقييمها واالرصتقاء بهااأكبر شريحة من المجصتمع لمعرفة رأيهم واحصتياج والواول إلى

 

ونشأصتها، وخدماصتها المصتعددة  من خالل صتلك الحسابات االطالع على مخزون معرفي يصتضمن صتاريخ المنظمة ويمكن 

 الجوائز البحثية والمعرفية من صتدريب واسصتشارات وبحوث ودراسات باإلضافة إلى

- See more at: http://al-
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن حساباتها اإللكترونية 
 القاهرة  -عمرو حلمي 

جامعة الدول العربية رسمياً حساباتها على شبكات التواصل  -دشنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
لضرورة التواصل مع المواطن  Facebook ،Twitter ،LinkedIn ،Youtubeاالجتماعي 

 بي في كل مكان ومواكبة المتغيرات المعاصرة في وسائل االتصال.العر

وصرح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتالن أن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر من أكثر 
الوسائل استخداماً في الوقت الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة استخدامها كما تمتاز بقدرتها 

خاص خالل ثواٍن معدودة، وقد وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكات ما على الوصول إلى آالف األش
 مليار مستخدم، وهذا يعكس مدى أهمّية هذه الشبكات". 2يقارب 

وأضاف "من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل االجتماعي لتكون 
 صل مع المستفيدين".قناة اتصال تفاعلية ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتوا

مشيراً إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة مع 
 ضمان التفاعلية والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات الزائرين.

مبتكرة، وباستخدام وقال منوهاً بطريقة العرض "تعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة جديدة، و
تصاميم عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة 

 وتصميم وإدارة المحتوى اإللكتروني على مستوى العالم".
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  :علي البلهاسي -لقاهرة ا

 ,Facebook, Twitterت التواصل االجتماعي دشَّنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية رسميا  حساباتها على شبكا

LinkedIn, Youtube ؛ لضرورة التواصل مع المواطن العربي في كل مكان، ومواكبة المتغيرات المعاصرة في

  .وسائل االتصال

ح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة بهذه المناسبة،  بأن شبكات التواصل االجتماعي تُعتبر »وصرَّ

أكثر الوسائل استخداما  في الوقت الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة استخدامها، كما تمتاز بقدرتها على  من

الوصول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة، وقد وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكات ما يقارب ملياري 

  .«مستخدم، وهذا يعكس مدى أهميّة هذه الشبكات

ن ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل االجتماعي؛ لتكون قناة اتصال من هنا كا» :وأضاف

 ، مشيرا  إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح«تفاعلية ثرية؛ للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع المستفيدين

ى إبداء الرأي، وإعطاء لمستخدميها سهولة التصفح، والوصول إلى المعلومة، مع ضمان التفاعلية، والقدرة عل

تَعُرُض تلك الحسابات المعلومات في حلَّة »المالحظات بما يلبي تطلعات الزائرين. وقال منوها  بطريقة العرض 

جديدة، ومبتكرة، وباستخدام تصاميم عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث ما توصلت له الثورة الرقمية في 

  .«اإللكتروني على مستوى العالممجال برمجة، وتصميم، وإدارة المحتوى 

المنظمة حريصة على السعي الدائم؛ لتحقيق التميُّز في الخدمات، والريادة في األداء، وحرصها على »وقال الهتالن: 

التطوير المستمر في مختلف جوانب عملها المؤسسي، واألهم، نحن حريصون على التفاعلية مع جمهور المتلقي، 

. «من المجتمع؛ لمعرفة رأيهم، واحتياجاتهم في مجاالت عملنا؛ لتقييمها واالرتقاء بها والوصول إلى أكبر شريحة

ويمكن من خالل تلك الحسابات االطالع على مخزون معرفي، يتضمن تاريخ المنظمة ونشأتها، وخدماتها المتعددة من 

، . كما تضم محتويات الحساباتتدريب، واستشارات، وبحوث، ودراسات، باإلضافة إلى الجوائز البحثية، والمعرفية

والصور الفوتوغرافية، ومقاطع مصورة )فيديو(، وعرضا  ألخبار المنظمة، والفعاليات، وروابط للجهات العاملة في 

  .مجاالت التنمية اإلدارية
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن حسابتها الرسمية 

على مواقع التواصل اإلجتماعي

 
 زيارة   97اضف تعليق أخبارNGOs , 2016يناير،  7أحمد رشاد 

جامعة الدول العربية رسميا  حساباتها على شبكات التواصل  –لعربية للتنمية اإلدارية دشنت المنظمة ا

التواصل مع المواطن العربي في كل  لضرورة  Facebook ، Twitter ،LinkedIn ، Youtube االجتماعي

م ني مدير عامكان و مواكبة المتغيرات المعصرة في وسائل االتصال.. صرح بذلك الدكتور ناصر الهتالن القحطا

المنظمة بهذه المناسبة ، مؤكدا  أن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر من أكثر الوسائل استخداما  في الوقت الحاضر، 

استخدامها كما تمتاز بقدرتها على الوصول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة،  وتتميز هذه الشبكات بسهولة

 .”مليار مستخدم، وهذا يعكس مدى أهميّة هذه الشبكات 2ا يقارب وقدوصل عدد المستخدمين لهذه الشبكات م

من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل االجتماعي لتكون قناة اتصال تفاعلية “وأضاف 

 ”.ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع المستفيدين

تخدميها سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة مع ضمان التفاعلية مشيرا  إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمس

 .والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات الزائرين
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تَعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة جديدة، ومبتكرة، وباستخدام تصاميم ” وقال منوها  بطريقة العرض

ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المحتوى عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث 

 .”اإللكتروني على مستوى العالم

المنظمة حريصة على السعي الدائم لتحقيق التميز في الخدمات والريادة في األداء، وحرصها على “وأضاف الهتالن 

يصون على التفاعلية مع جمهور المتلقي التطوير المستمر في مختلف جوانب عملها المؤسسي؛ واألهم نحن حر

 .”والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم في مجاالت عملنا لتقييمها واالرتقاء بها

ويمكن من خالل تلك الحسابات االطالع على مخزون معرفي يتضمن تاريخ المنظمة ونشأتها، وخدماتها المتعددة من 

 .وث ودراسات باإلضافة إلى الجوائز البحثية والمعرفيةتدريب واستشارات وبح

كما تضم محتويات الحسابات الصور الفوتوغرافية ومقاطع مصورة )فيديو( وعرض ألخبارالمنظمة، والفعاليات، 

 :وروابط للجهات العاملة في مجاالت التنمية اإلدارية، ويمكن زيارة تلك الحسابات عن طريق الروابط التالية

https://www.facebook.com/arado.official 

https://twitter.com/ARADO_Official 

w.youtube.com/channel/UCYvOw7W0odTcXUaCgzkzfPwhttps://ww 

curr_pos-ovw-0-https://www.linkedin.com/company/2329882?trk=prof 
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق حسابات على مواقع 
 التواصل االجتماعى

 م 01:33 - 2016يناير  09السبت، 

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

 محمود محي:

ة، رسمياً حساباتها على شبكات التواصل أطلقت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربي

لضرورة التواصل مع المواطن العربى فى كل  Facebook ،Twitter ،LinkedIn ،Youtubeاالجتماعى 

 مكان ومواكبة المتغيرات المعاصرة فى وسائل االتصال.

 ل االجتماعى تعتبر منوقال الدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير عام المنظمة بهذه المناسبة بأن شبكات التواص

أكثر الوسائل استخداماً فى الوقت الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة استخدامها كما تمتاز بقدرتها على الوصول 

مليار مستخدم،  2إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة، وقد وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكات ما يقارب من 

 ت".وهذا يعكس مدى أهمية هذه الشبكا

وأضاف القحطانى "من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل االجتماعى لتكون قناة 

 اتصال تفاعلية ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع المستفيدين."

مة لى المعلووأشار مدير عام المنظمة إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح والوصول إ

 مع ضمان التفاعلية والقدرة على إبداء الرأى وإعطاء المالحظات بما يلبى تطلعات الزائرين.
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وقال منوهاً بطريقة العرض" تعرض تلك الحسابات المعلومات فى حلة جديدة، ومبتكرة، وباستخدام تصاميم عصرية، 

مجال برمجة وتصميم وإدارة المحتوى اإللكترونى  ومواصفات حديثة، تحاكى أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية فى

 على مستوى العالم".

وأضاف القحطانى "إن المنظمة حريصة على السعى الدائم لتحقيق التميز فى الخدمات والريادة فى األداء، وحرصها 

تلقى الم على التطوير المستمر فى مختلف جوانب عملها المؤسسى؛ واألهم نحن حريصون على التفاعلية مع جمهور

 والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم فى مجاالت عملنا لتقييمها واالرتقاء بها".

 

ويمكن من خالل تلك الحسابات االطالع على مخزون معرفى يتضمن تاريخ المنظمة ونشأتها، وخدماتها المتعددة 

 جوائز البحثية والمعرفية.من تدريب واستشارات وبحوث ودراسات باإلضافة إلى ال

كما تضم محتويات الحسابات الصور الفوتوغرافية ومقاطع مصورة )فيديو( وعرض ألخبارالمنظمة، والفعاليات، 

 وروابط للجهات العاملة فى مجاالت التنمية اإلدارية، ويمكن زيارة تلك الحسابات عن طريق الروابط التالية:

 

https: //www.facebook.com/arado.official 

 

https: //twitter.com/ARADO_Official 

 

https: //www.youtube.com/channel/UCYvOw7W0odTcXUaCgzkzfPw 

 

https: //www.linkedin.com/company/2329882?trk=prof-0-ovw-curr_pos 

 

خصصة المنبثقة عن كإحدى المنظمات المت 1961الجدير بالذكر أن أنشئت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية سنة 

 جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية اإلدارية فى المنطقة العربية.

وطبًقا التفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة فى "اإلسهام فى تحقيق التنمية اإلدارية فى األقطار العربية بما يخدم 

دارية فى الوطن العربى بزيادة تكامل أنشطتها وجهودها، قضايا التنمية العربية الشاملة، وزيادة فعالية التنمية اإل

 واالرتقاء بجودتها وكفاءتها وزيادة تفاعلها مع االحتياجات والقضايا التنموية المجتمعية فى هذه األقطار.

 

إضافة إلى تعميق مفهوم اإلدارة وتأهيل الممارسة ورفع مستوى كفاءة الموظف، والمؤسسة من أجل رفع كفاءة 

ة العربية بشكل عام بكافة القطاعات االقتصادية والتنموية بالوطن العربى، سعًيا إلى تحقيق تنمية إدارية عربية اإلدار

 حقيقية تسهم فى التنمية االقتصادية واالجتماعية المرجوة بتلك الدول.
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن رسميًا حساباتها 

 على التواصل االجتماعي

 م 07:18| 2016-01-06ء األربعا

 

 
 مدير عام المنظمة ناصر الهتالن القحطاني

 أش أ 

دشنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم األربعاء، رسميا حساباتها 

 .(، ولينكدإن، وتويتر، وفيس بوكيوتيوب  )االجتماعيشبكات التواصل  على

صحفية، إن شبكات التواصل  تصريحاتوقال مدير عام المنظمة ناصر الهتالن القحطاني، في 

أكثر الوسائل استخداما في الوقت الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة  منتعتبر  االجتماعي

 .ثواٍن معدودة خاللالوصول إلى آالف األشخاص  علىتاز بقدرتها استخدامها كما تم

هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل االجتماعي  من "وأضاف أنه

 ."المنظمة والتواصل مع المستفيدين بخدماتكون قناة اتصال تفاعلية ثرية للتعريف لت

لمستخدميها سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة مع ضمان التفاعلية  وأشار إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح

 .والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات الزائرين

والريادة في األداء، والتفاعلية  الخدماتوأوضح القحطاني أن المنظمة حريصة على السعي الدائم لتحقيق التميز في 

مع جمهور المتلقي والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم في مجاالت العمل؛ لتقييمها 

 .واالرتقاء بها
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تلك الحسابات اإلطالع على مخزون معرفي يتضمن تاريخ المنظمة ونشأتها، وخدماتها  خاللأنه يمكن من  ولفت إلى

 .ودراسات، إضافة إلى الجوائز البحثية والمعرفية المتعددة من تدريب واستشارات وبحوث
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 العربية للتنمية اإلدارية تدشن صفحة على مواقع التواصل االجتماعي

 AM 11:46أمس 
  محمد الدعدعكتب : 

 

 القحطاني

اليوم، رسمياً حساباتها على  دشنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدول العربية،

لضرورة  Facebook ،Twitter ،LinkedIn ،Youtubeشبكات التواصل االجتماعي 

 المواطن العربي في كل مكان و مواكبة المتغيرات المعصرة في وسائل االتصال. التواصل مع

وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة بهذه المناسبة، بأن شبكات التواصل 

االجتماعي تعتبر من أكثر الوسائل استخداماً في الوقت الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة 

تمتاز بقدرتها على الوصول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة، ووصل عدد  استخدامها كما

 مليار مستخدم، وهذا يعكس مدى أهمّية هذه الشبكات". 2المستخدمين لهذه الشبكات ما يقارب 
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وأضاف القحطاني: "من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل 

صال تفاعلية ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع االجتماعي لتكون قناة ات

المستفيدين"، مشيراً إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح والوصول 

إلى المعلومة مع ضمان التفاعلية والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات 

 الزائرين.

نوهاً بطريقة العرض "تعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة جديدة، وقال مدير عام المنظمة م

ومبتكرة، وباستخدام تصاميم عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة 

 الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المحتوى اإللكتروني على مستوى العالم".

ي الدائم لتحقيق التميز في الخدمات والريادة وأضاف القحطاني: "المنظمة حريصة على السع

في األداء، وحرصها على التطوير المستمر في مختلف جوانب عملها المؤسسي؛ واألهم نحن 

حريصون على التفاعلية مع جمهور المتلقى والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة 

 ا".رأيهم واحتياجاتهم في مجاالت عملنا لتقييمها واالرتقاء به

ويمكن من خالل تلك الحسابات االطالع على مخزون معرفي يتضمن تاريخ المنظمة ونشأتها، 

وخدماتها المتعددة من تدريب واستشارات وبحوث ودراسات باإلضافة إلى الجوائز البحثية 

 والمعرفية.
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السعودية المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن 

 حساباتها اإللكترونية

ا  3:46 - 2016يناير  10ديث : األحد أخر تح  صباح 

 

 السعودية –نسمة وطن 

 
 اليوم السعودية 0القاهرة  -عمرو حلمي 

جامعة الدول العربية رسمياً حساباتها على شبكات التواصل  -دشنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
مع المواطن لضرورة التواصل  Facebook ،Twitter ،LinkedIn ،Youtubeاالجتماعي 

 العربي في كل مكان ومواكبة المتغيرات المعاصرة في وسائل االتصال.

وصرح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتالن أن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر من أكثر 
الوسائل استخداماً في الوقت الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة استخدامها كما تمتاز بقدرتها 

ل إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة، وقد وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكات ما على الوصو
 مليار مستخدم، وهذا يعكس مدى أهمّية هذه الشبكات". 2يقارب 

وأضاف "من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل االجتماعي لتكون 
 قناة اتصال تفاعلية ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع المستفيدين".

مشيراً إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة مع 
 والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات الزائرين. ضمان التفاعلية

وقال منوهاً بطريقة العرض "تعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة جديدة، ومبتكرة، وباستخدام 
تصاميم عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة 

 حتوى اإللكتروني على مستوى العالم".وتصميم وإدارة الم
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن حساباتها الرسمية 

 على مواقع التواصل اإلجتماعي
 

10-1-2016 | 14:54 

 

التواصل  شبكاترسميا  حساباتها على  العربيةللتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول  العربية المنظمةدشنت 

التواصل مع المواطن العربي في كل مكان  لضرورة  Facebook، Twitter، LinkedIn،YouTube االجتماعي

 .تصالكبة المتغيرات المعاصرة في وسائل االو موا

تعتبر من أكثر الوسائل  التواصل االجتماعي شبكاتأن  المنظمةوقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام 

بسهولة استخدامها كما تمتاز بقدرتها على الوصول إلى آالف  شبكاتاستخداما  في الوقت الحاضر، وتتميز هذه ال

مليار مستخدم، وهذا يعكس  2ما يقارب  شبكاتاألشخاص خالل ثواٍن معدودة، وقدوصل عدد المستخدمين لهذه ال

 ".شبكاتمدى أهميّة هذه ال

ية فاعلت اتصاللتكون قناة  التواصل االجتماعي شبكاتوأضاف "من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على 

 والتواصل مع المستفيدين." المنظمة خدماتثرية للتعريف ب

ية فاعلتمستخدميها سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة مع ضمان الوأشار إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح ل

 والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات الزائرين.

، والفعاليات، وروابط المنظمةو( وعرض ألخبارالحسابات الصور الفوتوغرافية ومقاطع مصورة )فيدي كما تضم

 . د إنينكلو يوتيوبو تويترو الفيسبوك للجهات العاملة في مجاالت التنمية اإلدارية، ويمكن زيارة تلك الحسابات 
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السعودية المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن 

 حساباتها اإللكترونية
 

  2016يناير,  10خ قراءة بتاري

  waleed -بواسطة 

 السعودية –اخبار بكرا 

 
  القاهرة - حلمي عمرو

 اعياالجتم التواصل اتشبك على حساباتها رسمياً  العربية الدول جامعة - اإلدارية للتنمية العربية المنظمة دشنت
Facebook، Twitter، LinkedIn، Youtube مكان كل في العربي المواطن مع التواصل لضرورة 

 .االتصال وسائل في المعاصرة المتغيرات ومواكبة

 داماً استخ الوسائل أكثر من تعتبر االجتماعي التواصل شبكات أن الهتالن ناصر الدكتور المنظمة عام مدير وصرح
 األشخاص آالف إلى الوصول على بقدرتها تمتاز كما استخدامها بسهولة الشبكات هذه وتتميز الحاضر، تالوق في

 أهمّية مدى يعكس وهذا مستخدم، مليار 2 يقارب ما الشبكات لهذه المستخدمين عدد وصل وقد معدودة، ثوانٍ  خالل
 ".الشبكات هذه

 اتصال قناة لتكون االجتماعي التواصل شبكات على للمنظمة حسابات إنشاء عن بديل ال كان هنا من" وأضاف
 ".المستفيدين مع والتواصل المنظمة بخدمات للتعريف ثرية تفاعلية

 تفاعليةال ضمان مع المعلومة إلى والوصول التصفح سهولة لمستخدميها يتيح الحسابات تلك تصميم أن إلى مشيراً 
 .الزائرين تطلعات ييلب بما المالحظات وإعطاء الرأي إبداء على والقدرة

 صرية،ع تصاميم وباستخدام ومبتكرة، جديدة، حلة في المعلومات الحسابات تلك تعرض" العرض بطريقة منوهاً  وقال
 المحتوى وإدارة وتصميم برمجة مجال في الرقمية الثورة إليه توصلت ما أحدث تحاكي حديثة، ومواصفات
 ".العالم مستوى على اإللكتروني
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  :مليار 2صل عدد مستخدميها أن و بعد

  الجامعة العربية تدشن حساباتها على شبكات التواصل االجتماعى      

 

  :المنايلى محمد -كتب 

   

 دشنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدول العربية رسميا  حساباتها على شبكات التواصل االجتماعي

Facebook ،Twitter ،LinkedIn ،Youtube  بهدف التواصل مع المواطن العربي في كل مكان و مواكبة المتغيرات

  . المعصرة في وسائل االتصال

 

و صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة بأن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر من أكثر الوسائل 

دامها وقدرتها على الوصول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن استخداما  في الوقت الحاضر وتتميز هذه الشبكات بسهولة استخ

  .مليار مما يعكس أهميتها 2معدودة مؤكدا أن عدد المستخدمين لهذه الشبكات يقارب 

 

وأضاف أن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل االجتماعي ستكون قناة اتصال تفاعلية ثرية للتعريف بخدمات 

مستفيدين مشيرا  إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح والوصول إلى المنظمة والتواصل مع ال

  .المعلومة مع ضمان القدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات الزائرين

 

ليه دث ما توصلت إوقال أن المنظمة راعت فى تصميمها للصفحات االلكترونية استخدام التصميمات العصرية لمواكبة أح

  .الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المحتوى اإللكتروني على مستوى العالم

 

الذى يتضمن تاريخ  يمكن للمواطن العربى االطالع على المخزون المعرفي أكد "القحطانى" أنه من خالل تلك الحسابات

وبحوث ودراسات باإلضافة إلى الجوائز البحثية والمعرفية كما  المنظمة ونشأتها وخدماتها المتعددة من تدريب واستشارات

تضم محتويات الحساباوالصورالفوتوغرافيةومقاطع"فيديو"عارضةألخبارالمنظمة والفعاليات وروابط للجهات العاملة في 

 مجاالت التنمية اإلداريةويمكن زيارة تلك الحسابات عن طريق الروابط التالية
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 4ية اإلدارية" تدشن صفحاتها على "العربية للتنم

 مواقع للتواصل االجتماعي
 م  06:17 - 2016/يناير/06األربعاء 

 
  صورة ارشيفية

 أميرة ممدوح 
   

 شبكات على، رسميًا، حساباتها الدول العربية جامعة - للتنمية اإلداريةدشنت المنظمة العربية 
؛ لضرورة التواصل مع Facebook ،Twitter ،LinkedIn ،Youtubeالتواصل االجتماعي 

 المواطن العربي في كل مكان، ومواكبة المتغيرات المعاصرة في وسائل االتصال.
 

عام المنظمة، إن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر من  مديروقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، 
إلى  ولالوص علىأكثر الوسائل استخدامًا في الوقت الحاضر، وتتميز بسهولتها.. كما تمتاز بقدرتها 

خالل ثواٍن معدودة، الفًتا إلى أن عدد المستخدمين لهذه الشبكات وصل إلى ما يقارب  األشخاصآالف 
 مليار مستخدم، وهذا يعكس مدى أهمّيتها". 2الـ 
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http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062F%u0648%u0644%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0639%u0644%u0649&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0639%u0644%u0649&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0645%u062F%u064A%u0631&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0645%u062F%u064A%u0631&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0639%u0644%u0649&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0639%u0644%u0649&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0648%u0635%u0648%u0644&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0634%u062E%u0627%u0635&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0634%u062E%u0627%u0635&exp=959990


حسابات للمنظمة على شبكات التواصل االجتماعي؛ لتكون  إنشاءوأضاف: "من هنا كان ال بديل عن 
 المنظمة والتواصل مع المستفيدين". بخدماتاتصال تفاعلية ثرية للتعريف  قناة
 

لى إ والوصولمستخدميها سهولة التصفح وأشار "الهتالن" إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح ل
عطاء المالحظات بما يلبي تطلعات الزا  ين.ئر المعلومة مع ضمان التفاعلية والقدرة على إبداء الرأي وا 

 
ام ، ومبتكرة، وباستخدجديدةوقال منوهًا عن طريقة العرض: "تعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة 

ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة  تصاميم عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث
دارة المحتوى اإللكتروني على مستوى العالم".  وتصميم وا 

 
اء، والريادة في األد الخدماتوأضاف الهتالن: "المنظمة حريصة على السعي الدائم لتحقيق التميز في 

وحرصها على التطوير المستمر في مختلف جوانب عملها المؤسسي؛ واألهم نحن حريصون على 
التفاعلية مع جمهور المتلقي والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم في 

 واالرتقاء بها".مجاالت عملنا لتقييمها 
 

ولفت إلى أنه يمكن من خالل تلك الحسابات االطالع على مخزون معرفي يتضمن تاريخ المنظمة 
ونشأتها، وخدماتها المتعددة من تدريب واستشارات وبحوث ودراسات باإلضافة إلى الجوائز البحثية 

 والمعرفية.
 

ة "فيديو" وعرض ألخبارالمنظمة، كما تضم محتويات الحسابات الصور الفوتوغرافية ومقاطع مصور 
 .التنمية اإلدارية، وروابط للجهات العاملة في مجاالت والفعاليات

 

 

  

103 تدشين مواقع التواصل االجتماعي 

http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0625%u0646%u0634%u0627%u0621&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0625%u0646%u0634%u0627%u0621&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0642%u0646%u0627%u0629&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u062E%u062F%u0645%u0627%u062A&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u062E%u062F%u0645%u0627%u062A&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0627%u0644%u0648%u0635%u0648%u0644&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0627%u0644%u0648%u0635%u0648%u0644&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u062C%u062F%u064A%u062F%u0629&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u062C%u062F%u064A%u062F%u0629&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062E%u062F%u0645%u0627%u062A&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062E%u062F%u0645%u0627%u062A&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0627%u0644%u0641%u0639%u0627%u0644%u064A%u0627%u062A&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A%u0629&exp=959990
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A%u0629&exp=959990


بالصور.. "العربية للتنمية اإلدارية" تغزو مواقع 

 التواصل االجتماعي

 م  08:22 - 01-06بعاء األر

 
 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني 

 شيماء دهب 

 

دشنت اليوم األربعاء، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية رسمي ا حساباتها على 

، لضرورة Facebook  ،Twitter ،LinkedIn  ،Youtubeشبكات التواصل االجتماعي

 .ي في كل مكان، ومواكبة المتغيرات المعصرة في وسائل االتصالالتواصل مع المواطن العرب

 

فيما صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة، بهذه المناسبة بأن شبكات التواصل 

ا في الوقت الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة  االجتماعي، تعتبر من أكثر الوسائل استخدام 

درتها على الوصول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة، وقدوصل عدد استخدامها كما تمتاز بق

 .مليار مستخدم، وهذا يعكس مدى أهميّة هذه الشبكات 2المستخدمين لهذه الشبكات ما يقارب 

 

من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل "وأضاف في بيان له 

اعلية ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع المستفيدين"، االجتماعي لتكون قناة اتصال تف

ا إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة مع  مشير 

 .ضمان التفاعلية والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات الزائرين

 

رض تلك الحسابات المعلومات في حلة جديدة، ومبتكرة، وباستخدام وقال منوه ا بطريقة العرض "تع

تصاميم عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة 

 ."وتصميم وإدارة المحتوى اإللكتروني على مستوى العالم
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 في الخدمات والريادة في األداء،وأضاف الهتالن "المنظمة حريصة على السعي الدائم لتحقيق التميز 

وحرصها على التطوير المستمر في مختلف جوانب عملها المؤسسي، واألهم نحن حريصون على 

التفاعلية مع جمهور المتلقي والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم في 

 ."مجاالت عملنا لتقييمها واالرتقاء بها

 
 0  0 Google +0  

- See more at: http://www.alarabyanews.com/137819#sthash.Z8yTMjFq.dpuf 
  

105 تدشين مواقع التواصل االجتماعي 

http://www.alarabyanews.com/upload/photo/gallery/4/7/448.jpg


 

 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن صفحة على مواقع 

 التواصل االجتماعي

 بوابة الوطن بواسطة 

 مضي  ساعة 23 -

اليوم، رسميا  حساباتها على شبكات التواصل  العربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدول العربية،دشنت المنظمة @

لضرورة التواصل مع المواطن العربي في كل مكان  Facebook ،Twitter ،LinkedIn ،Youtube االجتماعي

 .و مواكبة المتغيرات المعصرة في وسائل االتصال

ني، مدير عام المنظمة بهذه المناسبة، بأن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطا

من أكثر الوسائل استخداما  في الوقت الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة استخدامها كما تمتاز بقدرتها على 

مليار مستخدم،  2الوصول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة، ووصل عدد المستخدمين لهذه الشبكات ما يقارب 

 .”وهذا يعكس مدى أهميّة هذه الشبكات

من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل االجتماعي لتكون قناة “وأضاف القحطاني: 

يتيح  ، مشيرا  إلى أن تصميم تلك الحسابات”اتصال تفاعلية ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع المستفيدين

مستخدميها سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة مع ضمان التفاعلية والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات ل

 .بما يلبي تطلعات الزائرين

تعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة جديدة، ومبتكرة، “وقال مدير عام المنظمة منوها  بطريقة العرض 

حديثة، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وباستخدام تصاميم عصرية، ومواصفات 

 .”وتصميم وإدارة المحتوى اإللكتروني على مستوى العالم

المنظمة حريصة على السعي الدائم لتحقيق التميز في الخدمات والريادة في األداء، وحرصها “وأضاف القحطاني: 

مؤسسي؛ واألهم نحن حريصون على التفاعلية مع جمهور المتلقى على التطوير المستمر في مختلف جوانب عملها ال

 .”والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم في مجاالت عملنا لتقييمها واالرتقاء بها

 ويمكن من خالل تلك الحسابات االطالع على مخزون معرفي يتضمن تاريخ المنظمة ونشأتها، وخدماتها المتعددة من

 .تدريب واستشارات وبحوث ودراسات باإلضافة إلى الجوائز البحثية والمعرفية

http://masralekhbaria.com/2016/01/09/1989035/ 
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تغزو مواقع التواصل اإلجتماعي 

 

 غادة مجدي  - كتبت

   

 دشنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية رسميا  حساباتها على شبكات التواصل االجتماعي

Facebook ،Twitter ،LinkedIn ،Youtube  لضرورة التواصل مع المواطن العربي في كل مكان و مواكبة

  . المتغيرات المعصرة في وسائل االتصال

 

الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة بهذه المناسبة بأن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر  وقد صرح

من أكثر الوسائل استخداما  في الوقت الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة استخدامها كما تمتاز بقدرتها على 

مليار  2خدمين لهذه الشبكات ما يقارب الوصول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة، وقدوصل عدد المست

  ."مستخدم، وهذا يعكس مدى أهميّة هذه الشبكات

 

وأضاف: "من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل االجتماعي لتكون قناة اتصال 

  ."تفاعلية ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع المستفيدين

 

ميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة مع ضمان التفاعلية مشيرا  إلى أن تص

  .والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات الزائرين

 

وقال منوها  بطريقة العرض" تعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة جديدة، ومبتكرة، وباستخدام تصاميم 

مواصفات حديثة، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المحتوى عصرية، و

  ."اإللكتروني على مستوى العالم

 

وأضاف الهتالن "المنظمة حريصة على السعي الدائم لتحقيق التميز في الخدمات والريادة في األداء، وحرصها على 

عملها المؤسسي؛ واألهم نحن حريصون على التفاعلية مع جمهور المتلقي التطوير المستمر في مختلف جوانب 
  ."والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لمعرفة رأيهم واحتياجاتهم في مجاالت عملنا لتقييمها واالرتقاء بها
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 المتعددة منويمكن من خالل تلك الحسابات االطالع على مخزون معرفي يتضمن تاريخ المنظمة ونشأتها، وخدماتها 

  .تدريب واستشارات وبحوث ودراسات باإلضافة إلى الجوائز البحثية والمعرفية

 

 

وعرض ألخبارالمنظمة، والفعاليات،  (كما تضم محتويات الحسابات الصور الفوتوغرافية ومقاطع مصورة )فيديو

  :عن طريق الروابط التالية وروابط للجهات العاملة في مجاالت التنمية اإلدارية، ويمكن زيارة تلك الحسابات

 

https://www.facebook.com/arado.official  

 

https://twitter.com/ARADO_Official  

 

https://www.youtube.com/channel/UCYvOw7W0odTcXUaCgzkzfPw  

 

https://www.linkedin.com/company/2329882?trk=prof-0-ovw-curr_pos  
 

      thursday 07/01/2016 13:35      51 :مرات قراءة الموضوع  
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 المتحدة نيوز

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تدشن حساباتها 
 اإللكترونية

جامعة الدول العربية رسمياً حساباتها على  -دشنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

لضرورة التواصل مع  Facebook ،Twitter ،LinkedIn ،Youtubeشبكات التواصل االجتماعي 

 المواطن العربي في كل مكان ومواكبة المتغيرات المعاصرة في وسائل االتصال. 

وصرح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتالن أن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر من 

 ا كماأكثر الوسائل استخداماً في الوقت الحاضر، وتتميز هذه الشبكات بسهولة استخدامه

تمتاز بقدرتها على الوصول إلى آالف األشخاص خالل ثواٍن معدودة، وقد وصل عدد 

مليار مستخدم، وهذا يعكس مدى أهميّة هذه  2المستخدمين لهذه الشبكات ما يقارب 

 الشبكات". 

وأضاف "من هنا كان ال بديل عن إنشاء حسابات للمنظمة على شبكات التواصل 

ال تفاعلية ثرية للتعريف بخدمات المنظمة والتواصل مع االجتماعي لتكون قناة اتص

 المستفيدين". 

مشيراً إلى أن تصميم تلك الحسابات يتيح لمستخدميها سهولة التصفح والوصول إلى 

المعلومة مع ضمان التفاعلية والقدرة على إبداء الرأي وإعطاء المالحظات بما يلبي تطلعات 

 الزائرين. 

رض "تعرض تلك الحسابات المعلومات في حلة جديدة، ومبتكرة، وقال منوهاً بطريقة الع

وباستخدام تصاميم عصرية، ومواصفات حديثة، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية 

 في مجال برمجة وتصميم وإدارة المحتوى اإللكتروني على مستوى العالم".

  

109 تدشين مواقع التواصل االجتماعي 



6/2/2016 6 

 

110 توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني 



  

 ومجموعة إيطالية» العربية للتنمية اإلدارية«فيما ُوقِّعت مذكرة تفاھم بين 
 الھتالن: المنطقة العربية تعاني فجوة بين التدريب واحتياجات سوق العمل

 

 2016 فبراير 06  السبت

 :البلھاسي علي - القاھرة

 Lattanzio القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، وفيليبو تشيسي مدير مجموعة التنزيو اإليطالية وقَّع الدكتور ناصر الھتالن

Group مذكرة تفاھم مشترك في مجاالت التعليم والتدريب المھني والتقني. وتم التوقيع في مقر المنظمة بالقاھرة بحضور الدكتور عزام إرميلي ،

للقاءات المھنية وفريق المشاريع والمنح الدولية. وقال الدكتور الھتالن: وقّعت المنظمة ھذه المذكرة مع المجموعة اإليطالية بھدف مستشار المنظمة 

 .بناء القدرات المھنية والفنية للكوادر العربية، وھو ما تحتاج إليه المنطقة العربية اآلن وبشدة

% من سكان الوطن العربي. ومن ھذا المنطلق تضع  28مليون، تشكل ما نسبته  82.51ربي بنحو وأضاف: يقدر عدد القوى العاملة في الوطن الع

ربية، يتم مذكرة التفاھم إطار عمل للتعاون بين الجھتين في مجال التعليم والتدريب المھني والتقني عن طريق تنفيذ مبادرات ومشاريع في الدول الع

جيات التعليم والتدريب المھني والتقني، والتعاون على تطوير مناھج التدريب في ھذه المجاالت. وقال من خاللھا تحليل وتطوير سياسات واستراتي

لتقني المدير العام للمنظمة إنه سيتم االستفادة من الخبرات المشتركة للمنظمة والمجموعة اإليطالية؛ لتمكين مزودي خدمات التدريب المھني وا

ريب بجودة وفعالية عالية، وتقييم الخدمات التدريبية لدى مقدمي تلك الخدمات في القطاعين العام والخاص. كما ومؤسسات القطاع العام من تقديم تد

 .سيتم التعاون بين المنظمة والمجموعة لدعم الشراكة بين القطاَعْين العام والخاص في مجال التدريب المھني بالدول العربية

ن بالعمل على إجراء مسح ودراسة لتحديد احتياجات سوق العمل العربية بھدف معالجة الفجوة الموجودة وتبدأ خطوات التعاون المشترك بين الجھتَيْ 

سيتم  بين احتياجات السوق الفعلية والمھارات المطلوبة من خريجي المعاھد والمدارس المھنية والتقنية. وأشار الدكتور ناصر القحطاني إلى أنه

تشارات اإلدارية ودعم بناء القدرات من خالل أنشطة وفعاليات المنظمة؛ لتستفيد الدول العربية من تلك عرض تجربة المجموعة في تقديم االس

 .التجربة
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المطلوبة من خريجي المعاھد والمدراس المھنية والتقنية، الفتا إلى أنه سيتم عرض تجربة المجموعة 

في تقديم االستشارات اإلدارية ودعم بناء القدرات من خالل أنشطة وفعاليات المنظمة لتستفيد الدول 

  العربية من تلك التجربة.
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40
المدير  العام

للمنظمة العربية للتنمية
د.ناصر القحطاني

األذكي����اء، ولك����ن نحن نعزز 
ثقاف����ة تكنولوجيا املعلومات 
لدى املؤسسات واجلهات التي 

نتعامل معها.

ما ابرز املشاكل التي 
تواجهها املنظمة؟

٭ العنصر البشري هو اكبر 
حتد لنا، حيث ان تأهيل العنصر 
البشري املناسب وبناء قدراته 
ان  التحدي احلقيقي، كما  هو 
أخذ املوضوع بجدية هو حتد 
حقيق����ي، فإذا كنت تبحث عن 
التطوير فإنك حتتاج الى وجود 
عنصر بش����ري مؤهل لذلك، 
وهناك أيض����ا حتديات أخرى 
وهي تطوير املؤسسات وتطوير 
النظ����م والهي����اكل واللوائح 

اإلدارية.
وهن����اك أيض����ا موضوع 
آخ����ر ومهم جدا وهو االهتمام 
اإلدارية  باملتابع����ة، فالعملية 
مكونة من مجموعة من العناصر 
تب����دأ بالتخطي����ط والتوجيه 
واإلش����راف الى ان نصل الى 
املتابعة  العنصر األخير وهو 
وهو عنص����ر مفقود، فال احد 
يسأل وال احد يتابع في اإلدارة 
العربية مع األسف، حيث حتول 
مفه����وم املتابعة الى احلضور 
واالنص����راف وذلك بعيدا عن 
املفه����وم الصحي����ح للمتابعة 
وهو االجن����از وما حتقق وما 

يتم تطويره.

بعد ثورات الربيع 
العربي، هل هناك حتول 

فعلي لدى احلكومات؟ 
٭ هن����اك جدي����ة، فالتجارب 
الناجحة باملنطقة ووس����ائل 
التواصل االجتماعي أصبحت 
تشكل ضغطا على احلكومات 
العربية، فاالنفتاح على العالم 
جعل املواطنني يقارنون اخلارج 
بالداخل، حيث ان املواطن تغير 
عن الس����ابق، وأصبح ال يقبل 
بأي شيء، واصبحت طلباته 
أكثر طموحا، وعلى احلكومات 
مواكبة ذل����ك، وما نؤكد عليه 
هن����ا ان دول اخلليج العربي 
تقدمت كثيرا في مجال اخلدمات 

العامة. 

دولنا العربية نبحث عن الرضا، 
لذل����ك يج��ب ان يتم تفعيل 
دور احلكوم����ات اإللكترونية 
والذكية والتي سيكون لها أثر 
كبير على املوظف واملواطن، 
حيث يرتاح املوظف من الزحام 
والضغط عليه من املواطنني 
أثناء تقدميه للخدمة، واملواطن 
يرتاح بأن يحصل على اخلدمة 
التي يريده����ا وهو في منزله 

أو مكتبه.
وأيضا هناك هدف رئيسي 
م����ن تفعي����ل دور احلكومات 
اإللكتروني����ة والذكي����ة وهو 
الش����فافية  ضم����ان عنص����ر 
بدرجة كبيرة في التعامل بني 
اجلهات واملؤسسات احلكومية 
واملواطنني، حيث يكون العمل 
على املكشوف وهو ما يعطي 
فرصة للعدل واملس����اواة في 
تقدمي اخلدمات، وأيضا تقليص 

ممارسات الفساد اإلداري.

كم يوفر تطبيق نظام 
احلكومة اإللكترونية من 

التكلفة املتعارف عليها 
للخدمات؟

٭ بالطب����ع الب����اب األول من 
الروات����ب  املوازن����ات وه����و 
سيس����تفيد كثيرا من تطبيق 
احلكوم����ة اإللكترونية، حيث 
سيكون هناك تقليص للعماله 
وهو ما يوفر مبالغ كبيرة لباب 
الروات����ب، كما توف����ر الكثير 
من األم����ور كتقليص الزحام 
بالش����وارع، واخلدمات حيث 
يحص����ل املواطن على خدمته 
وهو في مكانه، لذلك سيكون 
هن����اك توفير كبير على املدى 
البعي����د ع����ن تطبي����ق نظام 

احلكومة اإللكترونية.

ما رأيك في استخدام 
»الهاكرز« ملواجهة من 

يريدون اختراق األنظمة 
اإللكترونية؟

٭ هن����اك الكثير م����ن الدول 
تستخدم »الهاكرز« وتستثمر 
به����م ملواجهة الدخ����الء ومن 
يحاول����ون اخت����راق األنظمة 
األمنية، وف����ي الوطن العربي 
لدين����ا الكثي����ر من الش����باب 

املوقعة مع شركة »نوف 
اكسبو«؟

٭ االتفاقي��ة التي مت توقيعها مع 
ش���ركة »ن��وف اكسب���و« هي 
في مجال احلكومة اإللكترونية، 
واملنظمة تهت����م بالتعاون مع 
جمي����ع اجلهات ف�������ي مجال 
التنمية اإلدارية س�������واء في 
القطاع العام أو اخلاص، و»نوف 
اكسبو« من الشركات املتميزة 
ف��ي هذا املجال وسيهدف املؤمتر 
الذي ستنظمه الشركة في شهر 
املقبل مبدينة شرم  أغسطس 
الش����يخ في مص�������ر لتعزيز 
فكرة احلكوم����ة اإللكترونية، 
ويسعى هذا املؤمتر ليك���ون 
هناك حضور كبير ومساهمة 
املعني����ة،  كبيرة من اجلهات 
وس����تكون هذه الشرك���ة بني 
املنظمة وشركة »نوف اكسبو« 
جتربة ناجح����ة وإضافة لكال 

الطرفني. 

ما املشاريع املستهدف 
طرحها خالل منتدى 
احلكومة اإللكترونية 

العربي؟
٭ هن����اك عدد من املش����اريع 
املطروح����ة ويأتي من ضمنها 
إنشاء هيئة لقياس األداء ومدى 
تقدم احلكومات العربية، وذلك 
باإلضافة الى تقارير قياس األداء 
الدولية عن الدول واحلكومات 
العربي����ة، ونس����عى ليكون 
التعاون مع  هناك مزيد م����ن 
هذه املنظمات إلصدار تقارير 
العربية،  قياس األداء بالدول 
وذلك سيكون فرصة لنا ملعرفة 
مدى تقدم وتطور احلكومات 

العربية.

ما اهم املواضيع التي 
سيناقشها املؤمتر؟

٭ اهم املواضيع التي ستطرح 
هي احلكوم����ات اإللكترونية 
والذكية، حيث يجب ان يكون 
هناك رضا ت����ام من املواطنني 
جتاه اخلدمات املقدمة لهم، فكما 
نرى هناك بعض الدول حول 
العالم تبادر بإنش����اء وزارات 
للسعادة مثل اإلمارات وڤنزويال، 
ولكن مع األسف الزلنا في بعض 

واضح����ة لتطوي����ر اخلدمات 
احلكومية من خ����الل تعزيز 
مفاهيم احلكومات اإللكترونية 

والذكية.

ما اخلدمات التي 
تقدمونها الى احلكومات 

لتحقيق مفاهيم 
احلكومات اإللكترونية 

والذكية لديها؟
٭ نقدم خدمات استش����ارية 
وتدريبية، وذلك يكون مقابل 
رس����وم تدفعه����ا احلكومات 
واجلهات املستفيدة من خدمات 
املنظمة، فاملنظمة ليست ربحية 
وال تتلقى أي دع����م مالي من 
الدول، ولكنه����ا حتصل على 
التي  رس����وم مقابل اخلدمات 
تقدمها، وهذه الرس����وم تكون 
قليلة جدا، فما يهمنا هو تقدمي 
خدم����ات ذات ج����ودة عالية، 
فاملنظمة تعتبر ذراعا مساندا 
جلميع احلكومات العربية في 
مجال التدريب واالستشارات.

هل لديكم مؤشر قياس 
ألداء احلكومات؟

٭ قي����اس األداء ه����و إحدى 
املشروعات احلديثة التي نؤكد 
على أهمية وجودها، فالبد ان 
يكون رضا املستفيد من اخلدمات 
التي تقدمها أي مؤسسة حكومية 
هو هدف أساسي جلميع األجهزة 
احلكومي����ة، ويج����ب ان يقيم 
املواطن أداء األجهزة احلكومية، 
وهو ح����ق أصيل له، والبد ان 
يكون هناك اهتمام برأي املواطن 
ملدى رضائه ع����ن جودة هذه 
اخلدم����ة، فعملية قياس األداء 
هي أمر مهم للجميع، للحكومات 

وللمستفيدين من خدماتها. 
الدول  ف����ي بع����ض  واآلن 
العربي����ة كالس����عودية هناك 
مركز لقياس األداء وهو مركز 
معني بقياس األداء من حيث 
متابعة أداء الوزارات واجلهات 
احلكومية وغيرها من اجلهات 
األخ����رى وهي خط����وة مهمة 
جدا يج����ب ان تتخذها جميع 

احلكومات العربية.

ما تفاصيل االتفاقية 

وه����و الفاعليات مثل الندوات 
واملؤمترات في مجاالت التنمية 
اإلدارية، وهن����اك 5 مؤمترات 
الى  سنوية ننظمها باإلضافة 
عدد من املؤمترات املتنقلة بني 
ال����دول العربية، وهناك أيضا 
ما يسمى باللقاءات املهنية فال 
يقتصر نش����اط املنظمة على 
املؤمت����رات والتدري����ب فقط 
ولكن ننظم لقاءات مهنية تهدف 
العربية في  لتنسيق اجلهود 

مجال التنمية اإلدارية.
وهناك ايضا نشاط فكري 
كبير تقوم ب����ه املنظمة وهو 
مهم جدا بالنسبة لنا ملا له من 
الفكر اإلداري  دور في تعزيز 
العربي، حيث يتم تأليف الكتب 
الى  الكتب األجنبية  وترجمة 
العربية، كما حتتضن املنظمة 
مجموعة من اجلوائز العربية، 
مثل جائزة امللك سلمان لإلدارة 
احمللية، وجائزة افضل اطروحة 
دكتوراه ف����ي اإلدارة، وجائزة 
بغداد للمحاسبة، وجائزة أفضل 

مؤسسة لألداء اخليري.

الى أي مدى تساهم 
التكنولوجيا في التنمية 

اإلدارية؟
التكنولوجيا تدخل ضمن  ٭ 
اهتمامات املنظمة فلدينا حزمة 
كبيرة من البرامج التدريبية في 
مجال تكنولوجيا املعلومات، 
اإللكتروني����ة،  واحلكوم����ة 
الذكي����ة، ولدينا  واحلكوم����ة 
أيضا نشاط في االستشارات 
نس����عى من خالل����ه لتعزيز 
مفاهيم احلكومة اإللكترونية 
ف����ي املؤسس����ات احلكومية، 
ال����ى احلكومة  حيث ننظ����ر 
اإللكتروني����ة على انها حتقق 
أهداف احلكوم����ات من خالل 
تقدمي خدمات أفضل وحتقيق 

رضا افضل عند املواطنني.
لذلك تهت����م املنظمة كثيرا 
بتعزي����ز مفاهي����م احلكومة 
اإللكترونية واحلكومة الذكية، 
وقد قطعت دول اخلليج شوطا 
كبي����را نحو حتقي����ق أهداف 
احلكومات اإللكترونية والذكية، 
وهو أمر يثبت ان أصحاب القرار 
في ه����ذه الدول ميلكون رؤية 

حدثنا عن طبيعة عمل 
املنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية؟
٭ املنظم����ة العربية للتنمية 
اإلدارية هي إح����دى منظمات 
العربية وهي  ال����دول  جامعة 
معنية بالتنمي����ة اإلدارية في 
الوط����ن العرب����ي، وهي تضم 
مجموع����ة م����ن االحت����ادات 
واملنظمات واملجالس الوزارية 
التنفيذية  التي تشكل األذرع 
العربية، كل  ال����دول  جلامعة 
في مجال عمله، وفيما يخص 
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
فنحن نهتم بالتنمية اإلدارية 
لذلك يكون تعاملنا وتعاوننا 
املباشر مع وزارة اخلدمة املدنية 
ووزارة التنمية اإلدارية ووزارة 
تطوير القطاع العام في الدول 
الكويت ميثلنا  العربية، وفي 

ديوان اخلدمة املدنية.

كم عدد الدول األعضاء 
في املنظمة؟ وكيف 

يتشكل مجلس إدارتها؟
٭ اجلمعية العمومية للمنظمة 
العربي����ة للتنمية تتكون من 
22 دولة عربية، ويتم انتخاب 
املجلس التنفيذي لها من خالل 
اجلمعية العمومية باختيار 7 
أعضاء لتكوين مجلس اإلدارة 
للمنظمة، والكويت عضو في 
املجلس التنفيذي وفي اجلمعية 
العمومية، وميثل ال� 22 دولة 
العمومية وزراء  في اجلمعية 

اخلدمة املدنية في كل دولة.

ما طبيعة نشاط املنظمة؟
٭ املنظم����ة بطبيع����ة احلال 
تهت����م بالتنمية اإلدارية حيث 
تس����تهدف تطوير املؤسسات 
العامة واخلاصة واملؤسسات 
غير الربحية، ويعتبر النشاط 
الرئيسي للمنظمة هو التدريب 
وذلك من خالل مقر املنظمة في 
القاهرة واملقر االقليمي مبدينة 
الش����ارقة في اإلمارات، وننفذ 
برامجنا في جميع الدول العربية 
وأيض����ا في جميع دول العالم 
حسب اجلهات املستفيدة من 

خدماتنا.
وهناك نش����اط آخ����ر لنا 

تطبيق احلكومات اإللكترونية 
مكلف اآلن.. لكن فوائده

في املستقبل كثيرة 

وجود مركز لقياس أداء احلكومات 
يعزز من جودة خدماتها

تطبيق النظام اإللكتروني احلكومي 
سيوفر كثيرًا في باب املرتبات..

في ظل العجز املالي

استخدام »الهاكرز« ملواجهة 
القرصنة استثمار جيد وظاهرة متبعة 

في كثير من الدول

التحول الذكي حلكومات املنطقة.. 
ضرورة حتمية وملحة

ثورات الربيع العربي جعلت طلبات 
املواطنني أكثر طموحًا.. وعلى 

احلكومات تلبية طموحات املواطن

د.ناصر القحطاني ود.عادل السن مع الزميلني سكرتير حترير الشؤون االقتصادية أحمد بومرعي ومحمود فاروق         )هاني الشمري( 

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية: منتدى احلكومات اإللكترونية العربي 
في شرم الشيخ نافذة لتحول احلكومات العربية إلى ذكية

د.ناصر القحطاني لـ »األنباء«: انتهى زمن 
إرضاء املواطن.. واآلن زمن سعادته 

 شراكتنا مع »نوف أكسبو« ستكون جتربة ناجحة للطرفني

استضافت »األنباء« املدير  العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية د.ناصر الهتالن 
القحطان���ي حيث حتدث عن ضرورة اجتاه احلكوم���ات العربية نحو التحول الى 
حكومات إلكترونية وذكية وذلك قبل فوات األوان على ذلك، حيث يرى القحطاني 
ان احلكومات حول العالم أصبحت تبحث اليوم عن إس���عاد مواطنيها عن طريق 
اخلدمات التي تقدمها لهم، فيما ال تزال بعض الدول العربية تبحث عن مجرد إرضاء 
مواطنيه���ا. ويقول القحطاني ان تطبيق األنظم���ة احلكومية اإللكترونية والذكية 
ق���د يكون مكلفا اآلن ملا له من حتديث البينة التحتية في الدولة، ولكنه على املدى 
البعيد س���تكون فوائده اكثر، حيث س���يوفر الكثير من األموال لباب الرواتب في 
امليزانية والتي تش���هد عجزا ماليا كبيرا ف���ي دول اخلليج. وحول توقيع املنظمة 
التفاقية مع شركة »نوف اكسبو« للمشاركة مبنتدى احلكومات اإللكترونية العربي 
في مدينة ش���رم الشيخ، اش���ار القحطاني الى انه قد حان الوقت لوجود حكومات 
عربية إلكترونية وذكية، والبد ان يكون هذا املنتدى هو البوابة التعريفية مبفاهيم 

احلكومات اإللكترونية والذكية، وفيما يلي التفاصيل:

محمود فاروق - مصطفى صالح

مقومات اإلدارة الناجحة 
حول مقومات جناح اإلدارات حتدث مستشار املنظمة 
العربي���ة للتنمية اإلدارية للقان���ون والتحكيم د.عادل 
الس���ن عن ان أي إدارة حتتاج لتحقيق النجاح بحاجة 
الى اطار قانوني، وتنسيق اجلهود والتخطيط والتنظيم 
والتنفيذ اجليد واملتابعة ملا بعد التنفيذ والرقابة اجليدة 
على ذلك، فإذا لم يتم العمل داخل إطار قانوني سيفتقد 

العمل مهنيته.
وأضاف السن، قائال: »قوانني اخلدمة املدنية توضح 
دائما حقوق وواجبات املوظف العام، لذلك قانون اخلدمة 
املدنية بصفة عامة في احلكومات هو املعني عن حتقيق 
احلقوق والواجبات، وباحلدي���ث عن منتدى احلكومة 
اإللكترونية جند ان تطبيق احلكومة اإللكترونية ليس 
صبعا ولكنه يحت���اج الى اطار قانوني لتنظيم تطبيق 
هذه املفاهيم، فعلى س���بيل املثال هن���اك قانون خاص 
بأمن املعلومات، لذلك جند ان القانون اإلداري هو الوجه 
اآلخر لعملية اإلدارة العامة، لذلك نهتم باألنشطة التي 
تنفذها املنظمة ان نؤكد عل���ى أهمية الثقافة القانونية 

لغير القانونيني«.

مستشار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية للقانون والتحكيم د.عادل السن
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UPI -- Empathy seems 
to be in short supply, but 
scientists may have an 
answer -- sandpaper.

Understanding or ap-
preciating the pain or 
plight of someone else 
isn’t always easy. There’s 
an easy way to step into 
another person’s shoes: 
touch sandpaper.

Researchers found 
study participants who 
touched sandpaper in 
the moments preced-
ing an appeal for char-
ity were more likely to 
acquiesce.

Reuters -- Shake-
speare’s skull is likely 
missing from his grave, 
an archaeologist has con-
cluded, confirming rumors 
which have swirled for 
years about grave-rob-
bers and adding to the 
mystery surrounding the 
Bard’s remains.

Four hundred years af-
ter his death and burial at 
the Church of the Holy 
Trinity in Stratford-up-
on-Avon, central Eng-
land, researchers were al-
lowed to scan the grave of 
England’s greatest play-
wright with ground-pen-
etrating radar.

But in the area under 
the church floor where 
the Bard’s skull was ex-
pected to be, they found 
signs of interference.

“We have Shake-
speare’s burial with an 
odd disturbance at the 
head end and we have a 
story that suggests that 
at some point in history 
someone’s come in and 
taken the skull of Shake-
speare,” said archaeologist 

NoufExpo Company 
for organizing exhibitions 
and conferences, repre-
sented by its General Man-
ager Mr. Yousef Khalid 
Al Marzouk has signed 
an agreement for organiz-
ing the 1st Arab E-Gov-
ernment Forum with the 
Arab Administrative De-
velopment Organization 
represented by the AR-
ADO General Manager 
and the Forum’s General 
Supervisor, Dr. Nasser Al 
Hatlan Al Kahtani.

The 1st Arab E-Gov-
ernment Forum will be 
held under the slogan “ 
The Road to Sustainable 
Modernity” next August 
in Sharm Al Sheikh in co-
operation with the Arab 
League.

The agreement is the 
first regional expansion 
of NoufExpo Company 
for organizing exhibitions 
in the Arab World, thus 
moving into organizing 
exhibitions in the Arab 
World after its success 
in organizing the E-Gov 
Forum in Kuwait in the 
last 3 years, by bringing 
together various govern-
ment agencies and local 
and international private 

series of experiments 
that tested the effects 
of texture on empathy. 
In one test, participants 
either touched an object 
wrapped in smooth pa-
per or sandpaper pri-
or to viewing a series 
of painful and neutral 
images. Brain imaging 
showed heightened activ-
ity in regions associated 
with empathy when par-
ticipants touched sand-
paper and saw painful 
imagery.

A second test had par-
ticipants wash their hands 

“We found that when 
people were experiencing 
mild discomfort as a re-
sult of touching a rough 
surface, they were more 
aware of discomfort in 
their immediate envi-
ronment,” Chen Wang, 
an assistant marketing 
professor at Drexel Uni-
versity in Philadelphia, 
explained in a news re-
lease. “They could bet-
ter empathize with in-
dividuals who were 
suffering.”

Wang and his col-
leagues conducted a 

Kevin Colls from Stafford-
shire University.

“It’s very convincing 
to me that his skull isn’t 
at Holy Trinity at all.”

The findings deep-
en the mystery around 
Shakespeare’s last rest-
ing place.

The grave does not bear 
his name, merely this warn-
ing rhyme: “Good friend, 
for Jesus’ sake forbear, to 

section companies, es-
pecially those working 
in the technology sec-
tor, for the purpose of 
exchanging experienc-
es, latest technologies 
and future solutions in 
order to enhance the ef-
ficiency of governmen-
tal administration.

The expansion of 
NoufExpo

The General Manager 
of NoufExpo Mr. Yousef 
Khalid Al Marzouk said 
that organizing the next 

with either a smooth bar 
of soap or a sandpaper-
like exfoliant before fill-
ing out a survey measur-
ing their willingness to 
donate to certain chari-
ties. Those who touched 
the rough soap were more 
likely to express gen-
erosity toward lesser-
known causes.

The empathy-boost-
ing powers of sandpa-
per were diminished 
when participants were 
already familiar with a 
charity.

“Often smaller chari-

dig the dust enclosed here. 
Blessed be the man that 
spares these stones, And 
cursed be he that moves 
my bones.”

The story of Shake-
speare’s missing skull 
appeared in The Argo-
sy magazine in 1879, 
which blamed the re-
moval on trophy hunt-
ers from the previous cen-
tury when grave-robbing 

forum in Sharm Al Sheikh 
stems from its distinction 
as a venue of internation-
al-conference tourism and 
a safe place to organize  
a forum embracing  re-
gional governments and 
major international corpo-
rations. Moreover, orga-
nizing the forum outside 
Kuwait confirms the be-
ginning of implementing 
NoufExpo’s strategy of 
regional expansion after 
its success in achieving its 
local strategic goals.

ties invest a lot of money 
in advertising to build 
awareness, but our data 
suggests that introduc-
ing haptic roughness into 
outreach materials could 
be an innovative and 
cost-effective approach,” 
Wang said.

“The goal of our work 
is to make a social im-
pact,” she added. “It’s 
critical to identify nov-
el approaches to meet 
the massive humanitari-
an needs in our complex, 
modern world, and I hope 
we have done that.”

was common.
Skulls were worth col-

lecting because genius, 
as some thought at that 
time, would be evident 
in the remains of a man 
like Shakespeare, whose 
character Hamlet famously 
holds a skull while mus-
ing on death.

The scan of the grave 
where Shakespeare’s re-
mains rest next to those 
of his wife Anne Hatha-
way was conducted in a 
non-intrusive way, said 
the team, who will pres-
ent the results in a Chan-
nel 4 television documen-
tary due to air in Britain 
on Saturday.

“There are so many con-
tradictory myths and leg-
ends about the tomb of 
the Bard,” said Colls in 
a statement.

“These results will un-
doubtedly spark discus-
sion, scholarly debate and 
controversial theories for 
years to come. Even now, 
thinking of the findings 
sends shivers down my 
spine.”

Al Marzouk added: “ 
We look forward to mak-
ing this forum an Arab 
Platform to enhance the 
opportunities of learning 
about the latest world tech-
nologies, inventions and 
solutions to help region-
al governments provide 
their peoples with smart 
and innovative services. 
Al Marzouk stressed that 
the Forum is an open in-
vitation to Arab Govern-
ments and Arab private 
sector to benefit from the 
E-Gov experience in the 
region and the best ways 
of solving the problems 
and challenges they face 
and how to overcome them 
with the best low-cost 
practices and the highest 
returns for the govern-
ments and the peoples.

Al Marzouk explained 
that the choice of the fo-
rum’s topic “ The Road 
to Sustainable Moder-
nity” stemmed from the 
importance of stressing 
that to transport mod-
ern technology it is not 
enough to make new roads 
but most importantly to 
put in place systems that 
help the long-term sus-
tainability of technology. 

tant information issues 
will be discussed among 
the attendees. This part-
nership will be an ad-
dition to us all, in the 
Arab Organization and 
in NoufExpo, where we 
will exchange the bene-
fit from our experiences 
in administrative devel-
opment and organizing 
of Arab forums”.

Al Kahtani went on to 
say: “There are several 
challenges confronting 
the governments in the 
region in providing the 
best services of their citi-
zens and to outside users 
of their services. Today, 
the world has gone be-
yond the stage of e-gov 
to the stage of smart-gov 
which enables users of its 
services to receive fast, 
efficient and high quali-
ty service as well as help 
enhance transparency in 
governmental adminis-
trations and reduce the 
cost of corruption.”

He added: “ These 
issues will be the main 
concern of the 1st Arab 
E-Gov Forum in Sharm 
Al sheikh, with all mod-
ern concepts being  dis-
cussed. It is an opportuni-

The Forum will also be 
concerned with discuss-
ing information security 
which is the main guaran-
tee of the success of the 
E-Gov programs as well 
as being a vital element 
in national security.

The Arab Develop-
ment Organization  

In a statement, the Gen-
eral Manager of the Arab 
Administrative Develop-
ment Organization and 
the Forum General Su-
pervisor, Dr. Nasser Al 
Hatlan Al Kahtani said 
that the organization, be-
ing one of the special or-
ganizations of the Arab 
League responsible for 
Administrative devel-
opment in the Arab Re-
gion, is happy with the 
signing of the agreement 
with NoufExpo as a dis-
tinguished group in the 
field of managing admin-
istrative development con-
ferences. He added: The 
Forum seeks to promote 
the new concepts of elec-
tronic and smart govern-
ment.  The Forum aims 
at attracting a large atten-
dance and participation 
by concerned agencies 
where several impor-

ty for interaction among 
attendees from the public 
and private sectors and 
for discussing the chal-
lenges and opportunities 
facing the governments 
in the region.

AL Kahtani pointed 
out that the organiza-
tion was established in 
1961 as a special Arab 
League organization re-
sponsible for administra-
tive development in the 
Arab region. The organi-
zation’s mandate as set in 
its establishment agree-
ment is to contribute to 
the achievement of ad-
ministrative development 
in the Arab countries in 
order to serve the com-
prehensive development 
issues. In the course of 
achieving this, the organi-
zations directs its efforts 
and offer its services and 
programs to the member 
Arab governments num-
bering 22. The organiza-
tion’s services extend to 
governmental organiza-
tions, business organiza-
tions, the private sector 
and the administrative 
leaderships at the super-
visory,  medial and ex-
ecutive levels.

Touching sandpaper 
encourages empathy

scan of Shakespeare’s grave 
confirms skull missing

Research

History

Press Release

NoufExpo Signs an Agreement with the Arab 
Administrative Development Organization

  Al Marzouk:
 Organizing the
 forum outside
 Kuwait is the
 beginning of
 Nouf Expo’s
 regional
expansion

Organizing the 1st Arab E-Government Forum  next August in Sharm Al Sheikh

Entertainment

Rolling Stones rock Havana 
in first Cuba concert

AFP -- Hundreds of thousands 
of Cubans cheered and sang with 
the Rolling Stones in Havana in the 
group’s first ever concert in com-
munist Cuba, where rock music 
was once banned.

The Ciudad Deportiva sports com-
plex in the Cuban capital, with a 
capacity of 450,000, was crammed. 
The sea of people flowed beyond 
into the streets, with crowds even 
standing thick on neighboring roof-
tops for a total of about half a mil-
lion fans.

“We know that years ago it was 
difficult to hear our music in Cuba, 
but here we are playing,” Stones 
frontman Mick Jagger said in Span-
ish to the crowd, prompting huge 
cheers.

“I think that truly the times are 
changing,” he said. “That’s true, 
isn’t it?”

The crowd responded delirious-
ly, with people of all ages jumping 
up and down in rhythm to thunder-
ous guitar solos and singing along 
to Jagger’s choruses in classic af-
ter classic, from “Angie” to “Paint 
it Black.”

The concert was given free by 
the Stones and was not only their 
first gig in Cuba, but the first by 
any group of its stature.

“It’s so amazing that they came 
to Cuba and united such a variety 
of people, young and old,” said 
Andres Enda, 24, a dancer.

“Change is already coming -- the 
fact they’re here shows that.”

Jagger, 72, Keith Richards, 72, 
Charlie Watts, 74, and Ronnie Wood, 
68, flew in late Thursday, arriving 

just two days after a political super-
star, US President Barack Obama, 
ended his historic visit aimed at 
overcoming more than a half-cen-
tury of US-Cuban hostility.

The twin events added up to a 
tumultuous week for Cuba, which 
has been run by Fidel Castro and 
now his brother Raul at the head 
of the Communist Party ever since 
their guerrilla army drove out a 
US-backed regime in 1959.

Between the 1960s and 1990s, 
rock ‘n roll was discouraged to 
varying degrees, leading during 
the most repressive years to clan-
destine listening sessions and an 
underground trade in smuggled 
recordings.

“A Rolling Stones concert in 
Havana? It’s a dream,” said Eddie 
Escobar, 45, who founded one of 
Havana’s few clubs for live rock 
music, the Yellow Submarine.

He remembers secretly search-
ing for US commercial radio fre-
quencies so that he could hear the 
Stones, Led Zeppelin, Deep Pur-
ple and the like.

“Rock music, I hope, will open 
everything else -- politics, the 
economy, the Internet. We’re 20 
years behind absolutely every-
thing,” Escobar said.

The Stones’ show was the most 
grandiose ever staged in Cuba, 
where no other comparable rock 
group has come to play -- put off 
by a lack of infrastructure and Cu-
bans’ lack of spending power, as 
well as the complications of get-
ting around the US economic em-
bargo on Cuba.

Mr. Al Marzouk and Dr.Al Kahtani sign the agreement
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أب��رم��ت ش��رك��ة »ن����وف إك��س��ب��و«، 
ل��ت��ن��ظ��ي��م امل����ع����ارض وامل����ؤت����م����رات، 
م��م��ث��ل��ة ب���م���دي���ره���ا ال����ع����ام، ي��وس��ف 
خ���ال���د امل����������رزوق، ات���ف���اق���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م 
م���ن���ت���دى ال���ح���ك���وم���ة االل���ك���ت���رون���ي���ة 
العربي األول، مع املنظمة العربية 
بمديرها  اإلداري���ة، ممثلة  للتنمية 
العام، واملشرف العام على املنتدى، 
الدكتور ناصر الهتالن القحطاني.

وس��ي��ع��ق��د م��ن��ت��دى ال��ح��ك��وم��ات 
األول تحت  ال��ع��رب��ي  االل��ك��ت��رون��ي��ة 
ش����ع����ار »ال�����ط�����ري�����ق إل�������ى ال����ح����داث����ة 
املستدامة« في مدينة شرم الشيخ 
في شهر أغسطس املقبل، بالتعاون 

مع جامعة الدول العربية. 
وت��ع��ت��ب��ر االت��ف��اق��ي��ة أول ت��وس��ع 
إق��ل��ي��م��ي ل���ش���رك���ة »ن������وف إك��س��ب��و« 
ل��ت��ن��ظ��ي��م امل����ع����ارض ع��ل��ى م��س��ت��وى 
ال����ع����ال����م ال����ع����رب����ي، س��ت��س��ت��ع��د م��ن 
تنظيم  ال��ت��ح��ول نحو  إل��ى  خاللها 
امل���ع���ارض ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��رب��ي، 
بعد أن نجحت في تنظيم منتدى 
الكويت  في  االلكترونية  الحكومة 
ع�����ل�����ى م���������دى ال������س������ن������وات ال�����ث�����الث 

املاضية. 
وت���م���ك���ن���ت ال����ش����رك����ة م����ن ج��م��ع 
مع  املختلفة  الحكومية  الجهات 
املحلية  الخاص  القطاع  شركات 
وال��ع��امل��ي��ة، خ��ص��وص��ًا ال��ش��رك��ات 
التكنولوجيا  ق��ط��اع  ف��ي  العاملة 
لتبادل الخبرات وأح��دث الحلول 
التكنولوجية املستقبلية لتعزيز 

كفاءة االدارة الحكومية.

يوسف املرزوق 
وق���ال م��دي��ر ع���ام ش��رك��ة »ن��وف 
اكسبو«، يوسف خالد املرزوق، إن 
شرم  ف��ي  املقبل  املنتدى  »تنظيم 

الشيخ، يأتي نظرًا ألهميتها في 
مجال سياحة املؤتمرات الدولية، 
لتنظيم  آمنًا  مكانًا  وباعتبارها 
املنطقة  حكومات  يجمع  منتدى 

وكبرى الشركات العاملية. 
ي���أت���ي تنظيم  وأض������اف: »ك���م���ا 
امل���ن���ت���دى خ�����ارج ال���ك���وي���ت ت��أك��ي��دًا 
ع���ل���ى ب�����دء ت��ن��ف��ي��ذ اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ش������رك������ة )ن�������������وف( ف�������ي ال�����ت�����وّس�����ع 
االق���ل���ي���م���ي، ب���ع���د أن ن��ج��ح��ت ف��ي 
ت��ن��ف��ي��ذ أه���داف���ه���ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

املحلية«. 

وب������ن امل�����������رزوق: »ن���س���ع���ى ألن 
املنتدى منصة عربية  يكون هذا 
أح��دث  التعرف على  ف��رص  تعزز 
ما  وآخ���ر  العاملية،  التكنولوجيا 
والحلول  االبتكارات  له  توصلت 
ال���ع���ل���م���ي���ة مل�����س�����اع�����دة ح���ك���وم���ات 
املنطقة على تقديم خدمات ذكية 
وم���ب���ت���ك���رة ل���ش���ع���وب���ه���ا«، م���ؤك���دًا 
أن امل��ن��ت��دى ه���و دع�����وة م��ف��ت��وح��ة 
ل��ل��ح��ك��وم��ات ال���ع���رب���ي���ة وال���ق���ط���اع 
ال��خ��اص ال��ع��رب��ي ل��الس��ت��ف��ادة من 
االلكترونية  ال��ح��ك��وم��ات  ت��ج��ارب 

ف�����ي امل����ن����ط����ق����ة، وأف�����ض�����ل ال���س���ب���ل 
التي  والتحديات  املشكالت  لحل 
ت���واج���ه���ه���ا، وك���ي���ف���ي���ة ت���ج���اوزه���ا 
ب������أف������ض������ل امل��������م��������ارس��������ات األق��������ل 
ت��ك��ل��ف��ة وع���ائ���دًا ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ات 

واملواطنن.
كما لفت املرزوق إلى ان اختيار 
م��وض��وع امل��ن��ت��دى »ال��ط��ري��ق إل��ى 
للتأكيد  جاء  املستدامة،  الحداثة 
ل��ن��ق��ل  ال�����ط�����رق  ت���ع���ب���ي���د  ع����ل����ى أن 
يكفي،  ال  الحديثة  التكنولوجيا 
إنما األهم هو إيجاد نظم تساعد 

التكنولوجيا على  على استدامة 
املدى البعيد. كما سيهتم املنتدى 
ببحث آليات أمن املعلومات، التي 
تشكل الضمانة الرئيسية لنجاح 
ب����رام����ج ال���ح���ك���وم���ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة 
وعنصرًا مهمًا من عناصر األمن 

الوطني«.

القحطاني 
م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال م����دي����ر ع���ام 
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
وامل������ش������رف ال�����ع�����ام ع���ل���ى م��ن��ت��دى 

ال��ح��ك��وم��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة، ال��دك��ت��ور 
ن���اص���ر ال���ه���ت���الن ال��ق��ح��ط��ان��ي، إن 
امل����ن����ظ����م����ة، ك������إح������دى امل���ن���ظ���م���ات 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ال���ت���اب���ع���ة ل��ج��ام��ع��ة 
ال���������دول ال����ع����رب����ي����ة، ال����ت����ي ت��ت��ول��ى 
م��س��ؤول��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة اإلداري������ة في 
املنطقة العربية، سعيدة بتوقيع 
االت�����ف�����اق�����ي�����ة م������ع ش�����رك�����ة »ن������وف 
اك���س���ب���و« ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ج��م��وع��ة 
متميزة في مجال إدارة املؤتمرات 
املتخصصة في التنمية االدارية. 
ي��ه��دف  امل���ن���ت���دى  ان  وأض��������اف 

إل�����ى ت���ع���زي���ز م��ف��اه��ي��م ال��ح��ك��وم��ة 
االل��ك��ت��رون��ي��ة وال��ذك��ي��ة ال��ج��دي��دة، 
وي��س��ع��ى إل���ى اس��ت��ق��ط��اب حضور 
الجهات  م��ن  كبيرين  وم��س��اه��م��ة 
من  العديد  يطرح  حيث  املعنية، 
ال���ق���ض���اي���ا امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة امل��ه��م��ة، 
ل��ح��وار معلوماتي  ف��رص��ة  وي��ع��د 

بناء بن الحاضرين. 
ال���ش���راك���ة  ان »ه�������ذه  وأوض��������ح 
س������ت������ك������ون إض��������اف��������ة ل����ل����ج����م����ي����ع، 
ل���ل���م���ن���ظ���م���ة ال����ع����رب����ي����ة، ول���ش���رك���ة 
اكسبو، وفرصة لتبادل التجارب 
التنمية  اط���ار  ف��ي  الشركتن  ب��ن 
اإلداري�������������ة وت���ن���ظ���ي���م امل���ن���ت���دي���ات 

العربية«.
ان »هناك  القحطاني  وأض��اف 
الجهود  ت��واج��ه  ع��دي��دة  تحديات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ق��دي��م 
أف�����ض�����ل ال�����خ�����دم�����ات مل���واط���ن���ي���ه���ا 
وامل���س���ت���ف���ي���دي���ن ال�����خ�����ارج�����ن م��ن 
خ���دم���ات���ه���ا، ف���ق���د ت��خ��ط��ى ال��ع��ال��م 
م��رح��ل��ة ال��ح��ك��وم��ات االل��ك��ت��رون��ي��ة 
الحكومات  مرحلة  ليدخل  اليوم 
الذكية التي تسمح للمستخدمن 
ال���ح���ص���ول ع���ل���ى خ���دم���ة س��ري��ع��ة 
وك�����ف�����ؤة وب������ج������ودة ع����ال����ي����ة، ك��م��ا 
ت���س���اع���د ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال��ش��ف��اف��ي��ة 
وتقليل  ال��ح��ك��وم��ي��ة  االدارات  ف��ي 

تكاليف الفساد«. 
وأش�����ار إل���ى ان ه���ذه ال��ق��ض��اي��ا 
س��ت��ك��ون م��ح��ور اه��ت��م��ام منتدى 
ال��ح��ك��وم��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ع��رب��ي 
ك��ل  ط�������رح  س���ي���ت���م  ح����ي����ث  األول، 
املفاهيم الحديثة من أجل توفير 
ف���رص���ة ل��ل��ت��ف��اع��ل ب����ن ال��ح��ض��ور 
م����ن ال���ق���ط���اع���ن ال����ع����ام وال���خ���اص 
ملناقشة التحديات والفرص أمام 

حكومات املنطقة.

تنظم في أغسطس املقبل منتدى »الحكومات االلكترونية« العربي

يوسف خالد املرزوق: 
»نوف إكسبو« بدأت رحلة التوّسع اإلقليمي

عت اتفاقية 
ّ

الشركة وق
لتنظيم املنتدى 

مع املنظمة العربية 
للتنمية االدارية

املرزوق: نسعى ألن 
يشّكل املنتدى منصة 

عربية تعزز فرص 
التعرف على أحدث 

التكنولوجيا

القحطاني: »نوف إكسبو« 
مجموعة متميزة 

في إدارة املؤتمرات 
املتخصصة
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يوسف خالد املرزوق والقحطاني خالل توقيع االتفاقية

117 مدير عام المنظمة يبحث التعاون مع عدة مؤسسات في دولة الكويت 



  

2016مارس  30  

118 مدير عام المنظمة يبحث التعاون مع عدة مؤسسات في دولة الكويت 



 

 اقتصاد وأعمالالرئيسية

المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية: منتدى الحكومات اإللكترونية العربي في شرم الشيخ نافذة لتحول 
 الحكومات العربية إلى ذكية

 انتهى زمن إرضاء المواطن.. واآلن زمن سعادته«: األنباء»د.ناصر القحطاني لـ 
 -األنباء - 2016مارس  29الثالثاء 

 

 

 

 

 القحطاني ناصر.د للتنمية العربية للمنظمة العام المدير

 

 

  (هاني الشمري) فاروق ومحمود بومرعي أحمد االقتصادية الشؤون تحرير سكرتير الزميلين مع السن عادل.ود القحطاني ناصر.د
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 السن عادل.د والتحكيم للقانون اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مستشار

  ستكون تجربة ناجحة للطرفين« نوف أكسبو»شراكتنا مع 

 تطبيق الحكومات اإللكترونية مكلف اآلن.. لكن فوائده في المستقبل كثيرة 

 وجود مركز لقياس أداء الحكومات يعزز من جودة خدماتها 

  م اإللكتروني الحكومي سيوفر كثيراً في باب المرتبات.. في ظل العجز تطبيق النظا

 المالي

  لمواجهة القرصنة استثمار جيد وظاهرة متبعة في كثير من الدول« الهاكرز»استخدام 

 التحول الذكي لحكومات المنطقة.. ضرورة حتمية وملحة 

  ثورات الربيع العربي جعلت طلبات المواطنين أكثر طموحاً.. وعلى الحكومات تلبية

 طموحات المواطن

 مصطفى صالح -محمود فاروق 

 

المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية د.ناصر الهتالن القحطاني حيث تحدث عن « األنباء»استضافت 

الى حكومات إلكترونية وذكية وذلك قبل فوات األوان على ذلك، ضرورة اتجاه الحكومات العربية نحو التحول 

حيث يرى القحطاني ان الحكومات حول العالم أصبحت تبحث اليوم عن إسعاد مواطنيها عن طريق الخدمات 

  التي تقدمها لهم، فيما ال تزال بعض الدول العربية تبحث عن مجرد إرضاء مواطنيها.

 

مة الحكومية اإللكترونية والذكية قد يكون مكلفا اآلن لما له من تحديث البينة ويقول القحطاني ان تطبيق األنظ

التحتية في الدولة، ولكنه على المدى البعيد ستكون فوائده اكثر، حيث سيوفر الكثير من األموال لباب 

 الرواتب في الميزانية والتي تشهد عجزا ماليا كبيرا في دول الخليج.

 

للمشاركة بمنتدى الحكومات اإللكترونية العربي في « نوف اكسبو»اقية مع شركة وحول توقيع المنظمة التف

مدينة شرم الشيخ، اشار القحطاني الى انه قد حان الوقت لوجود حكومات عربية إلكترونية وذكية، والبد ان 

 يكون هذا المنتدى هو البوابة التعريفية بمفاهيم الحكومات اإللكترونية والذكية.

 

 التفاصيل:وفيما يلي 

 

 حدثنا عن طبيعة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية؟ 

معة الدول العربية وهي معنية بالتنمية اإلدارية في الوطن ٭ المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هي إحدى منظمات جا

العربي، وهي تضم مجموعة من االتحادات والمنظمات والمجالس الوزارية التي تشكل األذرع التنفيذية لجامعة الدول 

لذلك يكون تعاملنا العربية، كل في مجال عمله، وفيما يخص المنظمة العربية للتنمية اإلدارية فنحن نهتم بالتنمية اإلدارية 

وتعاوننا المباشر مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة التنمية اإلدارية ووزارة تطوير القطاع العام في الدول العربية، وفي الكويت 

 يمثلنا ديوان الخدمة المدنية.
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 كم عدد الدول األعضاء في المنظمة؟ وكيف يتشكل مجلس إدارتها؟

دولة عربية، ويتم انتخاب المجلس التنفيذي لها من خالل  22بية للتنمية تتكون من ٭ الجمعية العمومية للمنظمة العر

أعضاء لتكوين مجلس اإلدارة للمنظمة، والكويت عضو في المجلس التنفيذي وفي الجمعية  7الجمعية العمومية باختيار 

 دولة.دولة في الجمعية العمومية وزراء الخدمة المدنية في كل  22العمومية، ويمثل الـ 

 ما طبيعة نشاط المنظمة؟

٭ المنظمة بطبيعة الحال تهتم بالتنمية اإلدارية حيث تستهدف تطوير المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات غير 

الربحية، ويعتبر النشاط الرئيسي للمنظمة هو التدريب وذلك من خالل مقر المنظمة في القاهرة والمقر االقليمي بمدينة 

ات، وننفذ برامجنا في جميع الدول العربية وأيضا في جميع دول العالم حسب الجهات المستفيدة من الشارقة في اإلمار

 خدماتنا.

مؤتمرات سنوية  5وهناك نشاط آخر لنا وهو الفاعليات مثل الندوات والمؤتمرات في مجاالت التنمية اإلدارية، وهناك 

دول العربية، وهناك أيضا ما يسمى باللقاءات المهنية فال يقتصر ننظمها باإلضافة الى عدد من المؤتمرات المتنقلة بين ال

نشاط المنظمة على المؤتمرات والتدريب فقط ولكن ننظم لقاءات مهنية تهدف لتنسيق الجهود العربية في مجال التنمية 

 اإلدارية.

في تعزيز الفكر اإلداري العربي، وهناك ايضا نشاط فكري كبير تقوم به المنظمة وهو مهم جدا بالنسبة لنا لما له من دور 

حيث يتم تأليف الكتب وترجمة الكتب األجنبية الى العربية، كما تحتضن المنظمة مجموعة من الجوائز العربية، مثل جائزة 

الملك سلمان لإلدارة المحلية، وجائزة افضل اطروحة دكتوراه في اإلدارة، وجائزة بغداد للمحاسبة، وجائزة أفضل مؤسسة 

 الخيري. لألداء

 الى أي مدى تساهم التكنولوجيا في التنمية اإلدارية؟

٭ التكنولوجيا تدخل ضمن اهتمامات المنظمة فلدينا حزمة كبيرة من البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، 

ز مفاهيم الحكومة والحكومة اإللكترونية، والحكومة الذكية، ولدينا أيضا نشاط في االستشارات نسعى من خالله لتعزي

اإللكترونية في المؤسسات الحكومية، حيث ننظر الى الحكومة اإللكترونية على انها تحقق أهداف الحكومات من خالل 

 تقديم خدمات أفضل وتحقيق رضا افضل عند المواطنين.

الخليج شوطا كبيرا نحو  لذلك تهتم المنظمة كثيرا بتعزيز مفاهيم الحكومة اإللكترونية والحكومة الذكية، وقد قطعت دول

تحقيق أهداف الحكومات اإللكترونية والذكية، وهو أمر يثبت ان أصحاب القرار في هذه الدول يملكون رؤية واضحة لتطوير 

 الخدمات الحكومية من خالل تعزيز مفاهيم الحكومات اإللكترونية والذكية.

 ومات اإللكترونية والذكية لديها؟ما الخدمات التي تقدمونها الى الحكومات لتحقيق مفاهيم الحك

٭ نقدم خدمات استشارية وتدريبية، وذلك يكون مقابل رسوم تدفعها الحكومات والجهات المستفيدة من خدمات 

المنظمة، فالمنظمة ليست ربحية وال تتلقى أي دعم مالي من الدول، ولكنها تحصل على رسوم مقابل الخدمات التي 

يلة جدا، فما يهمنا هو تقديم خدمات ذات جودة عالية، فالمنظمة تعتبر ذراعا مساندا تقدمها، وهذه الرسوم تكون قل

 لجميع الحكومات العربية في مجال التدريب واالستشارات.

 هل لديكم مؤشر قياس ألداء الحكومات؟

فيد من الخدمات ٭ قياس األداء هو إحدى المشروعات الحديثة التي نؤكد على أهمية وجودها، فالبد ان يكون رضا المست

التي تقدمها أي مؤسسة حكومية هو هدف أساسي لجميع األجهزة الحكومية، ويجب ان يقيم المواطن أداء األجهزة 

الحكومية، وهو حق أصيل له، والبد ان يكون هناك اهتمام برأي المواطن لمدى رضائه عن جودة هذه الخدمة، فعملية 

 وللمستفيدين من خدماتها. قياس األداء هي أمر مهم للجميع، للحكومات
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واآلن في بعض الدول العربية كالسعودية هناك مركز لقياس األداء وهو مركز معني بقياس األداء من حيث متابعة أداء 

 الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات األخرى وهي خطوة مهمة جدا يجب ان تتخذها جميع الحكومات العربية.

 ؟«نوف اكسبو»الموقعة مع شركة ما تفاصيل االتفاقية 

هي في مجال الحكومة اإللكترونية، والمنظمة تهتم بالتعاون « نــوف اكسبـــو»٭ االتفاقيــة التي تم توقيعها مع شـــركة 

من الشركات المتميزة « نوف اكسبو»مع جميع الجهات فـــي مجال التنمية اإلدارية ســـواء في القطاع العام أو الخاص، و

هذا المجال وسيهدف المؤتمر الذي ستنظمه الشركة في شهر أغسطس المقبل بمدينة شرم الشيخ في مصـــر  فــي

لتعزيز فكرة الحكومة اإللكترونية، ويسعى هذا المؤتمر ليكـــون هناك حضور كبير ومساهمة كبيرة من الجهات المعنيــــة، 

 تجربة ناجحة وإضافة لكال الطرفين.« نوف اكسبو»وستكون هذه الشركـــة بين المنظمة وشركة 

 ما المشاريع المستهدف طرحها خالل منتدى الحكومة اإللكترونية العربي؟

٭ هناك عدد من المشاريع المطروحة ويأتي من ضمنها إنشاء هيئة لقياس األداء ومدى تقدم الحكومات العربية، وذلك 

كومات العربية، ونسعى ليكون هناك مزيد من التعاون مع هذه باإلضافة الى تقارير قياس األداء الدولية عن الدول والح

 المنظمات إلصدار تقارير قياس األداء بالدول العربية، وذلك سيكون فرصة لنا لمعرفة مدى تقدم وتطور الحكومات العربية.

 ما اهم المواضيع التي سيناقشها المؤتمر؟

الذكية، حيث يجب ان يكون هناك رضا تام من المواطنين تجاه ٭ اهم المواضيع التي ستطرح هي الحكومات اإللكترونية و

الخدمات المقدمة لهم، فكما نرى هناك بعض الدول حول العالم تبادر بإنشاء وزارات للسعادة مثل اإلمارات وفنزويال، ولكن 

مات اإللكترونية والذكية مع األسف الزلنا في بعض دولنا العربية نبحث عن الرضا، لذلــــك يجــب ان يتم تفعيل دور الحكو

والتي سيكون لها أثر كبير على الموظف والمواطن، حيث يرتاح الموظف من الزحام والضغط عليه من المواطنين أثناء 

 تقديمه للخدمة، والمواطن يرتاح بأن يحصل على الخدمة التي يريدها وهو في منزله أو مكتبه.

اإللكترونية والذكية وهو ضمان عنصر الشفافية بدرجة كبيرة في وأيضا هناك هدف رئيسي من تفعيل دور الحكومات 

التعامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية والمواطنين، حيث يكون العمل على المكشوف وهو ما يعطي فرصة للعدل 

 والمساواة في تقديم الخدمات، وأيضا تقليص ممارسات الفساد اإلداري.

 كم يوفر تطبيق نظام الحكومة اإللكترونية من التكلفة المتعارف عليها للخدمات؟

٭ بالطبع الباب األول من الموازنات وهو الرواتب سيستفيد كثيرا من تطبيق الحكومة اإللكترونية، حيث سيكون هناك 

كتقليص الزحام بالشوارع، والخدمات حيث  تقليص للعماله وهو ما يوفر مبالغ كبيرة لباب الرواتب، كما توفر الكثير من األمور

يحصل المواطن على خدمته وهو في مكانه، لذلك سيكون هناك توفير كبير على المدى البعيد عن تطبيق نظام الحكومة 

 اإللكترونية.

 لمواجهة من يريدون اختراق األنظمة اإللكترونية؟« الهاكرز»ما رأيك في استخدام 

وتستثمر بهم لمواجهة الدخالء ومن يحاولون اختراق األنظمة األمنية، وفي « الهاكرز»دم ٭ هناك الكثير من الدول تستخ

الوطن العربي لدينا الكثير من الشباب األذكياء، ولكن نحن نعزز ثقافة تكنولوجيا المعلومات لدى المؤسسات والجهات 

 التي نتعامل معها.

 ما ابرز المشاكل التي تواجهها المنظمة؟

شري هو اكبر تحد لنا، حيث ان تأهيل العنصر البشري المناسب وبناء قدراته هو التحدي الحقيقي، كما ان ٭ العنصر الب

أخذ الموضوع بجدية هو تحد حقيقي، فإذا كنت تبحث عن التطوير فإنك تحتاج الى وجود عنصر بشري مؤهل لذلك، وهناك 

 واللوائح اإلدارية. أيضا تحديات أخرى وهي تطوير المؤسسات وتطوير النظم والهياكل
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وهناك أيضا موضوع آخر ومهم جدا وهو االهتمام بالمتابعة، فالعملية اإلدارية مكونة من مجموعة من العناصر تبدأ 

بالتخطيط والتوجيه واإلشراف الى ان نصل الى العنصر األخير وهو المتابعة وهو عنصر مفقود، فال احد يسأل وال احد يتابع 

ع األسف، حيث تحول مفهوم المتابعة الى الحضور واالنصراف وذلك بعيدا عن المفهوم الصحيح في اإلدارة العربية م

 للمتابعة وهو االنجاز وما تحقق وما يتم تطويره.

 بعد ثورات الربيع العربي، هل هناك تحول فعلي لدى الحكومات؟

تشكل ضغطا على الحكومات العربية، ٭ هناك جدية، فالتجارب الناجحة بالمنطقة ووسائل التواصل االجتماعي أصبحت 

فاالنفتاح على العالم جعل المواطنين يقارنون الخارج بالداخل، حيث ان المواطن تغير عن السابق، وأصبح ال يقبل بأي 

شيء، واصبحت طلباته أكثر طموحا، وعلى الحكومات مواكبة ذلك، وما نؤكد عليه هنا ان دول الخليج العربي تقدمت كثيرا 

 الخدمات العامة.في مجال 

 مقومات اإلدارة الناجحة

حول مقومات نجاح اإلدارات تحدث مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية للقانون والتحكيم د.عادل السن 

عن ان أي إدارة تحتاج لتحقيق النجاح بحاجة الى اطار قانوني، وتنسيق الجهود والتخطيط والتنظيم والتنفيذ 

بعد التنفيذ والرقابة الجيدة على ذلك، فإذا لم يتم العمل داخل إطار قانوني سيفتقد  الجيد والمتابعة لما

 العمل مهنيته.

قوانين الخدمة المدنية توضح دائما حقوق وواجبات الموظف العام، لذلك قانون الخدمة »وأضاف السن، قائال: 

ت، وبالحديث عن منتدى الحكومة المدنية بصفة عامة في الحكومات هو المعني عن تحقيق الحقوق والواجبا

اإللكترونية نجد ان تطبيق الحكومة اإللكترونية ليس صبعا ولكنه يحتاج الى اطار قانوني لتنظيم تطبيق هذه 

المفاهيم، فعلى سبيل المثال هناك قانون خاص بأمن المعلومات، لذلك نجد ان القانون اإلداري هو الوجه 

نهتم باألنشطة التي تنفذها المنظمة ان نؤكد على أهمية الثقافة القانونية  اآلخر لعملية اإلدارة العامة، لذلك

 «.لغير القانونيين
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Organizing the 1st Arab E-Government Forum next August in Sharm 
Al Sheikh 
Nouf Expo Signs an Agreement with the Arab 
Administrative Development Organization 

Sunday, March 27, 2016 - األنباء 
  

 

        

Add Comment   :حجم الخط 
 

 Al Marzouk: Organizing the 

forum outside Kuwait is the 

beginning of Nouf Expo’s 

regional expansion 

NoufExpo Company for organizing 

exhibitions and conferences, represented 

by its General Manager Mr. Yousef Khalid 

Al Marzouk has signed an agreement for 

organizing the 1st Arab E-Government 

Forum with the Arab Administrative 

Development Organization represented by 

the ARADO General Manager and the 

Forum’s General Supervisor, Dr. Nasser Al 

Hatlan Al Kahtani. 

The 1st Arab E-Government Forum will be held under the slogan “ The Road to Sustainable 

Modernity” next August in Sharm Al Sheikh in cooperation with the Arab League. 

The agreement is the first regional expansion of NoufExpo Company for organizing exhibitions in 

the Arab World, thus moving into organizing exhibitions in the Arab World after its success in 

organizing the E-Gov Forum in Kuwait in the last 3 years, by bringing together various 

government agencies and local and international private section companies, especially those 

working in the technology sector, for the purpose of exchanging experiences, latest technologies 

and future solutions in order to enhance the efficiency of governmental administration. 

The expansion of NoufExpo 

 

 

Mr. Al Marzouk and Dr.Al Kahtani sign the agreement 
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The General Manager of NoufExpo Mr. Yousef Khalid Al Marzouk said that organizing the next 

forum in Sharm Al Sheikh stems from its distinction as a venue of international-conference 

tourism and a safe place to organize a forum embracing regional governments and major 

international corporations. Moreover, organizing the forum outside Kuwait confirms the beginning 

of implementing NoufExpo’s strategy of regional expansion after its success in achieving its local 

strategic goals. 

Al Marzouk added: “ We look forward to making this forum an Arab Platform to enhance the 

opportunities of learning about the latest world technologies, inventions and solutions to help 

regional governments provide their peoples with smart and innovative services. Al Marzouk 

stressed that the Forum is an open invitation to Arab Governments and Arab private sector to 

benefit from the E-Gov experience in the region and the best ways of solving the problems and 

challenges they face and how to overcome them with the best low-cost practices and the highest 

returns for the governments and the peoples. 

Al Marzouk explained that the choice of the forum’s topic “ The Road to Sustainable Modernity” 

stemmed from the importance of stressing that to transport modern technology it is not enough 

to make new roads but most importantly to put in place systems that help the long-term 

sustainability of technology. The Forum will also be concerned with discussing information 

security which is the main guarantee of the success of the E-Gov programs as well as being a 

vital element in national security. 

The Arab Development Organization 

In a statement, the General Manager of the Arab Administrative Development Organization and 

the Forum General Supervisor, Dr. Nasser Al Hatlan Al Kahtani said that the organization, being 

one of the special organizations of the Arab League responsible for Administrative development 

in the Arab Region, is happy with the signing of the agreement with NoufExpo as a distinguished 

group in the field of managing administrative development conferences. He added: The Forum 

seeks to promote the new concepts of electronic and smart government. The Forum aims at 

attracting a large attendance and participation by concerned agencies where several important 

information issues will be discussed among the attendees. This partnership will be an addition to 

us all, in the Arab Organization and in NoufExpo, where we will exchange the benefit from our 

experiences in administrative development and organizing of Arab forums”. 

Al Kahtani went on to say: “There are several challenges confronting the governments in the 

region in providing the best services of their citizens and to outside users of their services. 

Today, the world has gone beyond the stage of e-gov to the stage of smart-gov which enables 

users of its services to receive fast, efficient and high quality service as well as help enhance 

transparency in governmental administrations and reduce the cost of corruption.” 

He added: “ These issues will be the main concern of the 1st Arab E-Gov Forum in Sharm Al 

sheikh, with all modern concepts being discussed. It is an opportunity for interaction among 

attendees from the public and private sectors and for discussing the challenges and opportunities 

facing the governments in the region. 

AL Kahtani pointed out that the organization was established in 1961 as a special Arab League 

organization responsible for administrative development in the Arab region. The organization’s 

mandate as set in its establishment agreement is to contribute to the achievement of 
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administrative development in the Arab countries in order to serve the comprehensive 

development issues. In the course of achieving this, the organizations directs its efforts and offer 

its services and programs to the member Arab governments numbering 22. The organization’s 

services extend to governmental organizations, business organizations, the private sector and the 

administrative leaderships at the supervisory, medial and executive levels. 
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  الزبن والمزرم استقبال مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 األنباء - 2016مارس  26السبت 

 

 
 القحطاني الهتالن ناصر. د مستقبال المزرم طارق

  

 
 السن عبدالعزيز عادل.ود المعجل ونبيل الرومي ومحمد القحطاني ناصر.ود الزبن عبدالعزيز

  
استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية د. ناصر 

الهتالن القحطاني بحضور وكيل الديوان محمد الرومي، والوكيل المساعد لشؤون التطوير اإلداري بالديوان 

 التحكيم.نبيل المعجل، ود. عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة للقانون و
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 وتقابلت خالل اللقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بتطوير اإلدارة العربية.

وأشاد الزبن خالل اللقاء بدور المنظمة في دعم التنمية اإلدارية في الوطن العربي، مؤكدا على دورها الفاعل 

العام واالرتقاء بقدراتهم لمواكبة المتغيرات التقنية كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع 
 المتسارعة.

من جانبه، ثمن مدير عام المنظمة دور الكويت في دعم العمل العربي المشترك مؤكدا على الدور الفاعل 
للديوان في دعم انشطة المنظمة لتأدية أدوارها وخدمة أهدافها التي تصبو إليها الدول العربية والكويت 

 ا عضوا رئيسا في الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة.بصفته

كما استقبل وكيل وزارة اإلعالم طارق المزرم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية د.ناصر الهتالن 

القحطاني وتم التباحث حول أهمية استخدام اإلعالم في تحقيق الخطط التنموية للدول العربية، وأهمية 
الكوادر العربية العاملة في مجال اإلعالم لضمان الحيادية والمهنية اإلعالمية التي تخدم الشعوب  تأهيل

 العربية خاصة مع االضطرابات واألزمات التي يشهدها العالم العربي حاليا.

 

  جريدة األنباء موقع
http://www.alanba.com.kw 

 عودة للرئيسية
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 بدأت رحلة التوّسع اإلقليمي« نوف إكسبو»يوسف خالد المرزوق: 

 العربي« الحكومات االلكترونية»تنظم في أغسطس المقبل منتدى 

 53   /  2016مارس  27األحد،  - اقتصاد

 يوسف خالد المرزوق والقحطاني خالل توقيع االتفاقية

× 

 
1 / 1 

 
 

 الشركة وّقعت اتفاقية لتنظيم المنتدى مع المنظمة العربية للتنمية االدارية

 

 المرزوق: نسعى ألن يشّكل المنتدى منصة عربية تعزز فرص التعرف على أحدث التكنولوجيا

 

 مجموعة متميزة في إدارة المؤتمرات المتخصصة« نوف إكسبو»القحطاني: 

، لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ممثلة بمديرها العام، يوسف خالد المرزوق، اتفاقية «نوف إكسبو»أبرمت شركة 

الحكومة االلكترونية العربي األول، مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ممثلة بمديرها العام، تنظيم منتدى 

 .والمشرف العام على المنتدى، الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

في مدينة شرم « الطريق إلى الحداثة المستدامة»وسيعقد منتدى الحكومات االلكترونية العربي األول تحت شعار 

 .في شهر أغسطس المقبل، بالتعاون مع جامعة الدول العربيةالشيخ 

لتنظيم المعارض على مستوى العالم العربي، ستستعد « نوف إكسبو»وتعتبر االتفاقية أول توسع إقليمي لشركة 

من خاللها إلى التحول نحو تنظيم المعارض على المستوى العربي، بعد أن نجحت في تنظيم منتدى الحكومة 

 .ة في الكويت على مدى السنوات الثالث الماضيةااللكتروني
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وتمكنت الشركة من جمع الجهات الحكومية المختلفة مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، خصوصاً 

الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا لتبادل الخبرات وأحدث الحلول التكنولوجية المستقبلية لتعزيز كفاءة االدارة 

 .الحكومية

 يوسف المرزوق

تنظيم المنتدى المقبل في شرم الشيخ، يأتي »، يوسف خالد المرزوق، إن «نوف اكسبو»وقال مدير عام شركة 

نظراً ألهميتها في مجال سياحة المؤتمرات الدولية، وباعتبارها مكاناً آمناً لتنظيم منتدى يجمع حكومات المنطقة 

 .وكبرى الشركات العالمية

ظيم المنتدى خارج الكويت تأكيداً على بدء تنفيذ استراتيجية شركة )نوف( في التوّسع كما يأتي تن»وأضاف: 

 .«االقليمي، بعد أن نجحت في تنفيذ أهدافها االستراتيجية المحلية

نسعى ألن يكون هذا المنتدى منصة عربية تعزز فرص التعرف على أحدث التكنولوجيا العالمية، »وبين المرزوق: 

االبتكارات والحلول العلمية لمساعدة حكومات المنطقة على تقديم خدمات ذكية ومبتكرة  وآخر ما توصلت له

، مؤكداً أن المنتدى هو دعوة مفتوحة للحكومات العربية والقطاع الخاص العربي لالستفادة من تجارب «لشعوبها

جهها، وكيفية تجاوزها الحكومات االلكترونية في المنطقة، وأفضل السبل لحل المشكالت والتحديات التي توا

 .بأفضل الممارسات األقل تكلفة وعائداً على الحكومات والمواطنين

الطريق إلى الحداثة المستدامة، جاء للتأكيد على أن تعبيد »كما لفت المرزوق إلى ان اختيار موضوع المنتدى 

استدامة التكنولوجيا على المدى الطرق لنقل التكنولوجيا الحديثة ال يكفي، إنما األهم هو إيجاد نظم تساعد على 

البعيد. كما سيهتم المنتدى ببحث آليات أمن المعلومات، التي تشكل الضمانة الرئيسية لنجاح برامج الحكومة 

 .«اإللكترونية وعنصراً مهماً من عناصر األمن الوطني

 القحطاني

م على منتدى الحكومة االلكترونية، من جانبه، قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية والمشرف العا

الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، إن المنظمة، كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، التي 

باعتبارها « نوف اكسبو»تتولى مسؤولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، سعيدة بتوقيع االتفاقية مع شركة 

 .مجال إدارة المؤتمرات المتخصصة في التنمية االداريةمجموعة متميزة في 

وأضاف ان المنتدى يهدف إلى تعزيز مفاهيم الحكومة االلكترونية والذكية الجديدة، ويسعى إلى استقطاب حضور 

ومساهمة كبيرين من الجهات المعنية، حيث يطرح العديد من القضايا المعلوماتية المهمة، ويعد فرصة لحوار 

 .بناء بين الحاضرينمعلوماتي 

هذه الشراكة ستكون إضافة للجميع، للمنظمة العربية، ولشركة اكسبو، وفرصة لتبادل التجارب بين »وأوضح ان 

 .«الشركتين في اطار التنمية اإلدارية وتنظيم المنتديات العربية

فضل الخدمات لمواطنيها هناك تحديات عديدة تواجه الجهود الحكومية في المنطقة لتقديم أ»وأضاف القحطاني ان 

والمستفيدين الخارجين من خدماتها، فقد تخطى العالم مرحلة الحكومات االلكترونية اليوم ليدخل مرحلة الحكومات 

الذكية التي تسمح للمستخدمين الحصول على خدمة سريعة وكفؤة وبجودة عالية، كما تساعد على تعزيز الشفافية 

 .«يف الفسادفي االدارات الحكومية وتقليل تكال

وأشار إلى ان هذه القضايا ستكون محور اهتمام منتدى الحكومة االلكترونية العربي األول، حيث سيتم طرح كل 

المفاهيم الحديثة من أجل توفير فرصة للتفاعل بين الحضور من القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات 

 .والفرص أمام حكومات المنطقة
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المنظمة العربية »ن لوضع خطة عمل مشتركة بين توقيع اتفاقية تعاو

 »للتنمية والكويت

 نهاد عرفة

 م 1:17 - 2016مارس  24الخميس , 

القحطاني، ورجل األعمال  مارس، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، د.ناصر الهتالن 24وقع الخميس 

الكويتي يوسف خالد المرزوق، مدير عام إحدى أكبر شركات المعارض في المنطقة، اتفاقية تعاون لوضع خطة 

عمل مشتركة بين الجهتين، تحدد أطر عقد منتدى الحكومات االلكترونية العربي األول في مدينة شرم الشيخ في 

 .المنظمة والشركةبالتعاون بين  2016الربع الثاني من عام 

131 مدير عام المنظمة يبحث التعاون مع عدة مؤسسات في دولة الكويت 



 .شهد اللقاء د.عادل السن، مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، وتم التوقيع بمقر الشركة في دولة الكويت

وثمن مدير عام المنظمة التعاون مع الشركة، مؤكدا على أنها واحدة من أكبر شركات المعارض في المنطقة 

 .العربية

موضوعه في طليعة أولويات وأهداف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التي وأشار القحطاني، إلى أن المنتدى يقع 

  .1961تعنى بتنمية وتطوير العنصر البشري واألداء الحكومي في كل المؤسسات العربية منذ عام 

وقال الهتالن، إن هذا التعاون يعكس مدى اهتمام الشركة الكويتية نحو خدمة العمل العربي المشترك، ونقل 

نجاحات التي حققتها منتديات الحكومة اإللكترونية إلي باقي الدول العربية، بما يعزز دورها التنموي علي ال

 . المستوى اإلقليمي

وأوضح مدير المنظمة، أن الجميع يدرك أهمية الحكومة االلكترونية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات 

للمجتمع، سواء على مستوى األفراد أو مؤسسات األعمال بطريقة واالتصاالت في تقديم الخدمات بشتى أنواعها 

سهلة وبإجراءات مبسطة وبجودة عالية تكفل توفير الوقت والجهد، وتحقق العدالة والشفافية والنزاهة وتبادل 

المعلومات، وتحول دون ممارسات الفساد، وهو ما يؤدي إلى تعزيز العالقات االيجابية بين اإلدارة الحكومية 

 .الجهات المستفيدة ويخلق نوعا من االنسجام والتوافق بين السلطة والشعبو

من جانبه، قال المرزوق، إن إرادتنا تالقت مع رغبة اإلخوة في المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بعقد منتدى 

قة الكبرى مصر الحكومات االلكترونية العربي األول وبان تكون شرم الشيخ الصامدة مقًرا للمنتدى دعما للشقي

موجها الدعوة لجميع الشركات والمؤسسات للمساهمة في التأكيد على أن شرم الشيخ ستبقى كما مصر منارة العلم 

 .والتكنولوجيا والتطور كما السياحة والحياة
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 «نوف إكسبو»ية تعاون بين المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وقاتفا
 «وف إكسبون»اتفاية تعاون بين المنظمة العربية للتنمية اإلدارية و < إقتصاد < الرئيسية

 ايام 4 منذ

 

مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اتفاقية تعاون، مع رجل األعمال الكويتي يوسف  القحطاني، وقع الدكتور ناصر الهتالن

منتدى الحكومات االلكترونية  لوضع خطة عمل مشتركة بين الجهتين تحدد أطر عقد خالد المرزوق، مدير عام شركة "نوف إكسبو"،

 .2016ي من عام العربي األول في مدينة شرم الشيخ في الربع الثان

 .وثمن مدير عام المنظمة، التعاون مع شركة نوف إكسبو، مؤكًدا أنها واحدة من أكبر شركات المعارض في المنطقة العربية

وأشار القحطاني، أن المنتدى يقع موضوعه في طليعة أولويات وأهداف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التي تعنى بتنمية وتطوير 

  .1961ري واألداء الحكومي في كل المؤسسات العربية منذ عام العنصر البش

وقال الهتالن، إن هذا التعاون يعكس مدى اهتمام شركة نوف إكسبو، نحو خدمة العمل العربي المشترك ونقل النجاحات التي حققتها 

 . توى اإلقليميباقي الدول العربية بما يعزز دورها التنموي علي المس منتديات الحكومة اإللكترونية إلى

منتدى الحكومات االلكترونية العربي  وقال المرزوق، إن إرادتهم تالقت مع رغبة اإلخوة في المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بعقد

، موجهًا الدعوة لجميع الشركات والمؤسسات للمساهمة في التأكيد مصر #الشيخ مقًرا للمنتدى دعًما للشقيقة الكبرى األول، وأن شرم

 .منارة العلم والتكنولوجيا والتطور كما السياحة والحياة مصر #على أن شرم الشيخ ستبقى كما
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  «المنظمة العربية للتنمية اإلدارية»توقع اتفاقية مع « نوف إكسبو»

 00:00الساعة  - 2016مارس  28االثنين 
 المرزوق: تنظيمنا للمنتدى خارج الكويت بداية التوسع اإلقليمي للشركة

T+-T |  

أبرمت شركة نوف إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ويمثلها المدير العام يوسف المرزوق، اتفاقية تنظيم منتدى 

الحكومة اإللكترونية العربي األول، وذلك مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التي يمثلها د. ناصر القحطاني المدير 

 .والمشرف العام على المنتدىالعام للمنظمة 
في مدينة شرم « الطريق إلى الحداثة المستدامة»وسيعقد منتدى الحكومات اإللكترونية العربي األول تحت شعار 

 .الشيخ في أغسطس المقبل، بالتعاون مع جامعة الدول العربية
العالم العربي، حيث ستستعد  وتعتبر االتفاقية أول توسع اقليمي لشركة نوف إكسبو لتنظيم المعارض على مستوى

من خاللها الى التحول نحو تنظيم المعارض على المستوى العربي، بعد أن نجحت في تنظيم منتدى الحكومة 

اإللكترونية في الكويت على مدار األعوام الثالثة الماضية، فقد تمكنت من جمع الجهات الحكومية المختلفة مع 

ية، خصوصا العاملة في قطاع التكنولوجيا لتبادل الخبرات واحدث شركات القطاع الخاص المحلية والعالم

 .التكنولوجيا والحلول المستقبلية لتعزيز كفاءة اإلدارة الحكومية
تنظيم المنتدى القادم في شرم الشيخ يأتي ألنها منطقة تتميز بسياحة المؤتمرات الدولية، ومكان »وقال المرزوق، إن 

المنطقة وكبرى الشركات العالمية، كما يأتي تنظيم المنتدى خارج الكويت تأكيداً  آمن لتنظيم منتدى يجمع حكومات

 .«على بدء تنفيذ استراتيجية شركة نوف في التوسع اإلقليمي، بعد أن نجحت في تنفيذ أهدافها االستراتيجية المحلية
التكنولوجيا العالمية، اننا نسعى ألن يكون هذا المنتدى منصة عربية تعزز فرص التعرف على احدث »وأضاف 

وآخر ما توصلت إليه االبتكارات والحلول العلمية لمساعدة حكومات المنطقة على تقديم خدمات ذكية ومبتكرة 

 .«لشعوبها
وأكد أن المنتدى هو دعوة مفتوحة للحكومات العربية والقطاع الخاص العربي، لالستفادة من تجارب الحكومات 

ل السبل لحل المشكالت والتحديات التي تواجهها وكيفية تجاوزها بأفضل الممارسات االلكترونية في المنطقة، وأفض

 .األقل تكلفة وعائدا على الحكومات والمواطنين
المنظمة، كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية التي تتولى »من جانبه، قال د. القحطاني، إن 

قة العربية، سعيدة بتوقيع االتفاقية مع شركة نوف إكسبو، باعتبارها مجموعة مسؤولية التنمية اإلدارية في المنط

 .«متميزة في مجال ادارة المؤتمرات المتخصصة في التنمية اإلدارية
وأضاف أن المنتدى يهدف الى تعزيز مفاهيم الحكومة اإللكترونية والذكية الجديدة، ويسعى الى استقطاب حضور 

الجهات المعنية، حيث يطرح العديد من القضايا المعلوماتية المهمة، ويعد فرصة لحوار كبير ومساهمة كبيرة من 

 .معلوماتي بناء بين الحاضرين
هذه الشراكة ستكون اضافة للجميع، ونحن في المنظمة العربية، ولشركة اكسبو، حيث سيستفيدون من »وذكر أن 

 .«ارية وتنظيم المنتديات العربيةتجربتنا، كما سنستفيد من تجاربهم في اطار التنمية االد
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 «المنظمة العربية للتنمية اإلدارية»توقّع اتفاقية مع « نوف إكسبو»

 سمية احمد 

  2016, 26مارس 

 

أبرمت شركة نوف إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويمثلها المدير العام يوسف خالد المرزوق اتفاقية تنظيم منتدى 

الحكومة االلكترونية العربي االول، وذلك مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التي يمثلها د.ناصر الهتالن القحطاني مدير 

 .تدىعام المنظمة والمشرف العام على المن

في مدينة شرم « الطريق الى الحداثة المستدامة»وسيعقد منتدى الحكومات اإللكترونية العربي األول تحت شعار 

 .الشيخ في أغسطس المقبل، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية

يث ستستعد من وتعتبر االتفاقية أول توسع اقليمي لشركة نوف إكسبو لتنظيم المعارض على مستوى العالم العربي، ح

خاللها الى التحول نحو تنظيم المعارض على المستوى العربي بعد أن نجحت في تنظيم منتدى الحكومة االلكترونية في 

الماضية، فقد تمكنت من جمع الجهات الحكومية المختلفة مع شركات القطاع الخاص  3الكويت على مدار االعوام الـ 

عاملة في قطاع التكنولوجيا لتبادل الخبرات واحدث التكنولوجيا والحلول المستقبلية المحلية والعالمية، خصوصا الشركات ال

 .لتعزيز كفاءة االدارة الحكومية

 توسع شركة نوف إكسبو

يوسف خالد المرزوق إن تنظيم المنتدى القادم في شرم الشيخ يأتي كونها منطقة « نوف إكسبو»وقال مدير عام شركة 

لدولية ومكانا آمنا لتنظيم منتدى يجمع حكومات المنطقة وكبريات الشركات العالمية، كما يأتي تتميز بسياحة المؤتمرات ا
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تنظيم المنتدى خارج الكويت تأكيدا على بدء تنفيذ استراتيجية شركة نوف إكسبو في التوسع االقليمي، بعد أن نجحت 

 .في تنفيذ أهدافها االستراتيجية المحلية

كون هذا المنتدى منصة عربية تعزز فرص التعرف على احدث التكنولوجيا العالمية وآخر ما واضاف المرزوق: نسعى ألن ي

 .توصلت إليه االبتكارات والحلول العلمية لمساعدة حكومات المنطقة على تقديم خدمات ذكية ومبتكرة لشعوبها

لالستفادة من تجارب الحكومات  وأكد المرزوق أن المنتدى هو دعوة مفتوحة للحكومات العربية والقطاع الخاص العربي

االلكترونية في المنطقة، وأفضل السبل لحل المشكالت والتحديات التي تواجهها وكيفية تجاوزها بأفضل الممارسات األقل 

 .تكلفة وعائدا على الحكومات والمواطنين

ق اهمية التأكيد على أنه ال جاء من منطل« الطريق إلى الحداثة المستدامة»وقال المرزوق: ان اختيار موضوع المنتدى 

 .يكفي تعبيد الطرق لنقل التكنولوجيا الحديثة، انما األهم هو ايجاد نظم تساعد على استدامة التكنولوجيا للمدى البعيد

كما سيهتم المنتدى ببحث آليات أمن المعلومات الذي يشكل الضمانة الرئيسية لنجاح برامج الحكومة اإللكترونية، وهو 

 .عنصرا مهما من عناصر األمن الوطنييعتبر أيضا 

 المنظمة العربية للتنمية

من جانبه، قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية االدارية والمشرف العام على منتدى الحكومة االلكترونية د.ناصر الهتالن 

ى مسؤولية التنمية اإلدارية القحطاني إن المنظمة، كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية التي تتول

في المنطقة العربية، سعيدة بتوقيع االتفاقية مع شركة نوف إكسبو باعتبارها مجموعة متميزة في مجال ادارة المؤتمرات 

 .المتخصصة في التنمية االدارية

ب حضور كبير واضاف: المنتدى يهدف الى تعزيز مفاهيم الحكومة اإللكترونية والذكية الجديدة، ويسعى الى استقطا

ومساهمة كبيرة من الجهات المعنية، حيث يطرح العديد من القضايا المعلوماتية المهمة، ويعد فرصة لحوار معلوماتي بناء 

 .بين الحاضرين

وقال: هذه الشراكة ستكون اضافة للجميع، نحن في المنظمة العربية، ولشركة نوف إكسبو، حيث سيستفيدون من 

 .تجاربهم في اطار التنمية االدارية وتنظيم المنتديات العربية تجربتنا، كما سنستفيد من

وأضاف القحطاني: ان هناك تحديات عدة تواجه حكومات المنطقة في تقديم افضل الخدمات لمواطنيها والمستفيدين 

ية التي تمكن الخارجيين من خدماتها، وان العالم تخطى مرحلة الحكومات االلكترونية اليوم ليدخل مرحلة الحكومات الذك

المستخدمين لخدماتها من الحصول على خدمة سريعة وكفؤة وبجودة عالية، كما تساعد على تعزيز الشفافية في 

 .اإلدارات الحكومية وتقليل تكاليف الفساد

وقال: إن هذه القضايا ستكون محور اهتمام منتدى الحكومة االلكترونية العربي االول في شرم الشيخ، حيث ستطرح كل 

لمفاهيم الحديثة في المنتدى وهي فرصة للتفاعل بين الحضور من القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات والفرص ا

 .امام حكومات المنطقة
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كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية لتتولى  1961وذكر القحطاني ان المنظمة أنشئت سنة 

 .المنطقة العربيةمسؤولية التنمية اإلدارية في 

وطبقاً التفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم 

 .قضايا التنمية الشاملة

وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في 

 .دولة 22المنظمة، وعددها 

ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال والقطاع الخاص والقيادات اإلدارية 

 .بمستوياتها الثالثة اإلشرافية والمتوسطة والتنفيذية
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  /مصر

 -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية توقع اتفاقية تعاون مع نوف إكسبو

 
 24-03-2016تاريخ النشر : 

 دنيا الوطن -رام هللا 
القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اليوم، مع رجل  وقع الدكتور ناصر الهتالن

اتفاقية تعاون لوضع  األعمال الكويتي يوسف خالد المرزوق مدير عام شركة "نوف إكسبو"،

منتدى الحكومات اإللكترونية العربي األول في   خطة عمل مشتركة بين الجهتين تحدد أطر عقد

 .2016الثاني من عام مدينة شرم الشيخ في الربع 
وشهد اللقاء الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، وتم التوقيع بمقر الشركة في 

 .دولة الكويت
وثمن مدير عام المنظمة التعاون، على جهود شركة نوف إكسبو، مؤكًدا على أنها واحدة من 

 .أكبر شركات المعارض في المنطقة العربية
ي، إلى أن المنتدى يقع موضوعه في طليعة أولويات وأهداف المنظمة العربية وأشار القحطان

للتنمية اإلدارية، التي تعنى بتنمية وتطوير العنصر البشري واآلداء الحكومي في كل المؤسسات 

  .1961العربية منذ عام 
عربي وقال الهتالن، إن هذا التعاون يعكس مدى اهتمام شركة نوف أكسبو نحو خدمة العمل ال

المشترك ونقل النجاحات التي حققتها منتديات الحكومة اإللكترونية إلى باقي الدول العربية بما 

 .يعزز دورها التنموي علي المستوى اإلقليمي
وأوضح مدير المنظمة، أن الجميع يدرك أهمية الحكومة اإللكترونية، والتي تعتمد على 

دمات بشتى أنواعها للمجتمع، سواء على مستوى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقديم الخ
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األفراد أو مؤسسات األعمال بطريقة سهلة وبإجراءات مبسطة وبجودة عالية تكفل توفير الوقت 

والجهد، وتحقق العدالة والشفافية والنزاهة وتبادل المعلومات، وتحول دون ممارسات الفساد، 

اإلدارة الحكومية والجهات المستفيدة ويخلق وهو ما يؤدي إلى تعزيز العالقات اإليجابية بين 

 .نوعا من االنسجام والتوافق بين السلطة والشعب
المرزوق، تالقي اإلرادة مع رغبة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، في عقد  ومن جانبه أكد

ما شرم الشيخ الصامدة كمقًرا للمنتدى، وذلك دع منتدى الحكومات اإللكترونية العربي األول في

للشقيقة الكبرى مصر موجها الدعوة لجميع الشركات والمؤسسات للمساهمة في التأكيد على أن 

 .شرم الشيخ ستبقى كما مصر منارة العلم والتكنولوجيا والتطور كما السياحة والحياة
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 اهم اخبار الساعة / مصر اليوم

الثاني  شرم الشيخ تستضيف منتدى الحكومات اإللكترونية العربي في الربع

 2016من 

 3  0  أيام 4منذ   محمد عزوز 

 

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية، ورجل األعمال الكويتي، يوسف خالد المرزوق، مدير عام  وقع الدكتور ناصر الهتالن

، الخميس، اتفاقية تعاون لوضع خطة عمل مشتركة بين الجهتين تحدد أطر عقد منتدى الحكومات اإللكترونية «نوف أكسبو»شركة 

 .2016ن العربي األول في مدينة شرم الشيخ في الربع الثاني م

إن المنتدى يقع موضوعه في طليعة أولويات وأهداف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التي تعنى بتنمية وتطوير « القحطاني»وقال 

 .1961العنصر البشري واألداء الحكومي في كل المؤسسات العربية منذ عام 
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لتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقديم وأوضح مدير المنظمة أن الجميع يدرك أهمية الحكومة اإللكترونية وا

الخدمات بشتى أنواعها للمجتمع سواء على مستوى األفراد أو مؤسسات األعمال بطريقة سهلة وبإجراءات مبسطة وبجودة عالية تكفل 

الفساد وهو ما يؤدي إلى تعزيز  توفير الوقت والجهد وتحقق العدالة والشفافية والنزاهة وتبادل المعلومات وتحول دون ممارسات

 .العالقات االيجابية بين اإلدارة الحكومية والجهات المستفيدة ويخلق نوعا من االنسجام والتوافق بين السلطة والشعب
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية توقع اتفاقية تعاون مع نوف إكسبو
 م 12:57 - 2016/مارس/24الخميس 

 
 أحمد نسمه

  

 األعمال ورجل اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور اليوم وقع

 عمل خطة لوضع تعاون اتفاقية أكسبو" "نوف شركة عام مدير المرزوق خالد يوسف الكويتي

 شرم مدينة في األول العربي االلكترونية الحكومات منتدى  عقد أطر تحدد الجهتين بين مشتركة

  .والشركة المنظمة بين بالتعاون 2016 عام من الثاني الربع في الشيخ

شهد اللقاء الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، وتم التوقيع بمقر الشركة في دولة 

 .الكويت

وثمن مدير عام المنظمة التعاون مع شركة نوف إكسبو ، مؤكدا على أنها واحدة من أكبر شركات 

المعارض في المنطقة العربية وأشار القحطاني الى أن المنتدى يقع موضوعه في طليعة أولويات 

وأهداف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التي تعنى بتنمية وتطوير العنصر البشري واألداء الحكومي 

  .1961في كل المؤسسات العربية منذ عام 
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هتمام شركة نوف أكسبو نحو خدمة العمل العربي المشترك وقال الهتالن إن هذا التعاون يعكس مدى ا

ونقل النجاحات التي حققتها منتديات الحكومة اإللكترونية إلي باقي الدول العربية بما يعزز دورها 

 . التنموي علي المستوى اإلقليمي

 

لوجيا وأوضح مدير المنظمة أن الجميع يدرك أهمية الحكومة االلكترونية، والتي تعتمد على تكنو

المعلومات واالتصاالت في تقديم الخدمات بشتى أنواعها للمجتمع، سواء على مستوى األفراد أو 

مؤسسات األعمال بطريقة سهلة وبإجراءات مبسطة وبجودة عالية تكفل توفير الوقت والجهد، وتحقق 

يؤدي إلى تعزيز  العدالة والشفافية والنزاهة وتبادل المعلومات، وتحول دون ممارسات الفساد، وهو ما

العالقات االيجابية بين اإلدارة الحكومية والجهات المستفيدة ويخلق نوعا من االنسجام والتوافق بين 

 .السلطة والشعب

منتدى  من جانبه قال المرزوق تالقت إرادتنا مع رغبة اإلخوة في المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بعقد 

وبان تكون شرم الشيخ الصامدة مقًرا للمنتدى دعما للشقيقة الكبرى  الحكومات االلكترونية العربي األول

مصر موجها الدعوة لجميع الشركات والمؤسسات للمساهمة في التأكيد على أن شرم الشيخ ستبقى كما 

 . مصر منارة العلم والتكنولوجيا والتطور كما السياحة والحياة
 

 

 اتفاقية توقع اإلدارية للتنمية العربية المنظمة الفجر: بوابة - االليكترونية الفجر بوابة علي األصلي المحتوى شاهد

   إكسبو نوف مع تعاون
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 مارس / العمانية / التقى الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام 24القاهرة في 

 2016 اذار24 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مع عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت. وقالت 

المنظمة العربية للتنمية االدارية في بيان لها اليوم انه جرى خالل اللقاء بحث رؤى الجهتين في القضايا 

ان رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت  ذات االهتمام المشترك المتعلقة بتطوير اإلدارة العربية. وأضافت

أشاد بدور المنظمة في دعم التنمية اإلدارية في الوطن العربي مؤكدا على دورها الفاعل كبيت خبرة 

عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام واالرتقاء بقدراتهم لمواكبة تطورات التقنية. / العمانية 

 / م م ع
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في الكويت يستقبل مدير عام المنظمة العربية  "الخدمة المدنية"

 للتنمية اإلدارية
 PM 12:57اليوم 

 محمد الدعدع كتب:

 
 الكويتي يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلداريةرئيس ديوان الخدمة المدنية 

دولة الكويت عبدالعزيز الزبن، اليوم، مدير عام  استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية في

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني.

لوكيل المساعد لشؤون التطوير اللقاء، وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي، وا وحضر

اإلداري بالديوان نبيل المعجل، والدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة للقانون 

 والتحكيم، وتم اللقاء بمكتبه في ديوان الخدمة المدنية الكويتي.

رة وتقابلت خالل اللقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بتطوير اإلدا

 العربية.
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وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية بدور المنظمة في دعم التنمية اإلدارية في الوطن العربي، 

مؤكدا على دورها الفاعل كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام 

 واالرتقاء بقدراتهم لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة.

المنظمة دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشترك، مؤكًدا ومن جانبه ثمن مدير عام 

على الدور الفاعل للديوان في دعم أنشطة المنظمة لتأدية أدوارها وخدمة أهدافها التي تصبو 

إليها الدول العربية والكويت بصفتها عضو رئيسي في الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي 

 للمنظمة.

إلعالم طارق المزرم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور واستقبل وكيل وزارة ا

أهمية استخدام اإلعالم في تحقيق الخطط التنموية  ناصر الهتالن القحطاني، وتم التباحث بشأن

للدول العربية، وأهمية تأهيل الكوادر العربية العاملة في مجال اإلعالم لضمان الحيادية 

، التي تخدم الشعوب العربية خاصة مع االضطرابات واألزمات، التي والمهنية اإلعالمية

 يشهدها العالم العربي حاليا.
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رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي يستقبل مدير عام المنظمة العربية 

 للتنمية اإلدارية

 

 
 الديب ابوعلى

 م 01:48 - 24.03.2016الخميس 

بدولة الكويت عبد العزيز الزبن، اليوم، الخميس، مدير عام المنظمة استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية 

 .العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني
شهد اللقاء وكيل ديوان الخدمة المدنية األستاذ محمد الرومي، والوكيل المساعد لشئون التطوير اإلداري 

سن، مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، وتم اللقاء بالديوان نبيل المعجل، والدكتور عادل عبد العزيز ال

 .بمكتبه في ديوان الخدمة المدنية الكويتي
وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية بدور المنظمة في دعم التنمية اإلدارية في الوطن العربي، مؤكدا 

ء بقدراتهم لمواكبة دورها الفاعل كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام واالرتقا

 .المتغيرات التقنية المتسارعة
من جانبه، ثمن مدير عام المنظمة دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشترك، مؤكدا الدور 

الفاعل للديوان في دعم أنشطة المنظمة لتأدية أدوارها وخدمة أهدافها التي تصبو إليها الدول العربية 

 .في الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة والكويت بصفتها عضوا رئيسا
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كما استقبل وكيل وزارة اإلعالم طارق المزرم، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور 

ناصر القحطاني، وتم التباحث حول أهمية استخدام اإلعالم في تحقيق الخطط التنموية للدول العربية، 

ربية العاملة في مجال اإلعالم لضمان الحيادية والمهنية اإلعالمية التي تخدم وأهمية تأهيل الكوادر الع

 .الشعوب العربية، خاصة مع االضطرابات واألزمات التي يشهدها العالم العربي حاليا
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 منظمة التنمية اإلدارية تبحث دعم التطوير مع الكويت

 اقتصاد

 12:24 2016مارس  24الخميس, 

 

 عبدالرحيم ابوشامة -بوابة الوفد-القاهرة 

التقى اليوم رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت عبدالعزيز الزبن مدير عام المنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، وشهد اللقاء وكيل ديوان الخدمة المدنية األستاذ محمد الرومي، 

ل، والدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار والوكيل المساعد لشئون التطوير اإلداري بالديوان نبيل المعج

المنظمة للقانون والتحكيم، وتطابقت خالل اللقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة 

 .بتطوير اإلدارة العربية
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 وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية بدور المنظمة في دعم التنمية اإلدارية في الوطن العربي مؤكدا على

دورها الفاعل كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام واالرتقاء بقدراتهم لمواكبة 

 .المتغيرات التقنية المتسارعة

اهمية دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشترك مؤكدا على الدور  من جانبه أكد مدير عام المنظمة 

ة لتأدية أدوارها وخدمة أهدافها التي تصبو إليها الدول العربية والكويت الفاعل للديوان في دعم انشطة المنظم

 .العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة  بصفتها عضوا رئيسا في الجمعية

استقبل وكيل وزارة اإلعالم طارق المزرم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر   كما

القحطاني وتم التباحث حول أهمية استخدام اإلعالم في تحقيق الخطط التنموية للدول العربية، وأهمية  الهتالن

تأهيل الكوادر العربية العاملة في مجال اإلعالم لضمان الحيادية والمهنية اإلعالمية التي تخدم الشعوب 

 .ياالعربية خاصة مع االضطرابات واألزمات التي يشهدها العالم العربي حال
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 ديوان الخدمة يعقد ملتقى التطوير اإلداري غدا

 استمع

التطوير االداري والتدرب بالجهات  إلداراتيعقد ديوان الخدمة المدنية الملتقى العاشر 

بديوان  –الوكيل المساعد لشؤون التطوير اإلداري –الحكومية غدا وقال نبيل المعجل 

سوف ُيعقد الملتقى العاشر إلدارات التطوير اإلداري الخدمة المدنية اإلداري فإنه 

شرق،  –والتدريب بالجهات الحكومية في صباح إن الملتقى سيقام بفندق كورت يارد 

رئيس ديوان الخدمة المدنية وبحضور محمد الرومي  –وذلك برعاية عبدالعزيز الزبن 

المعنية بالتطوير  وكيل الديوان والوكالء المساعدين ومديري اإلدارات والمراكز –

والتدريب في مختلف الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 

 .بالدولة

وأشار وكيل الديوان المساعد إلى أن الملتقى هذا العام وفضله يكمل عقداً من الزمان 

)عشر سنوات( الفتا الى أن الديوان خالل الملتقيات السابقة حرص على التعاون 

والتواصل مع إدارات التطوير اإلداري والتدريب في جميع الجهات الحكومية، حتى يتم 

تبادل اآلراء والتجارب المفيدة بين الديوان باعتباره الجهاز المركزي المعني بشؤون 

 .الخدمة المدنية، وبين إدارات التطوير اإلداري باعتبارها الكيان المؤسسي لهذا المجال

لملتقى السنوي للتطوير اإلداري والتدريب سوف يستضيف هذا وأوضح المعجل بأن ا

 :العام اثنين من القيادات الخليجية التي تشغل مناصب إقليمية عليا، وهما

د. ناصر القحطاني ومدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بجمهورية مصر 

لمعهد العربي العربية، وهو سعودي الجنسية، د. بدر عثمان مال هللا مدير عام ا

 .للتخطيط من الكويت
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 التحرير
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 صورة من اللقاء

استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، عبد العزيز الزبن، صباح اليوم الخميس، 

 .مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن

وتبادل رئيس ديوان الخدمة المدنية، خالل اللقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام 

 .المشترك المتعلقة بتطوير اإلدارة العربية

وأشاد الزبن، بدور المنظمة العربية في دعم التنمية اإلدارية في الوطن العربي، مؤكًدا دورها 

لفاعل كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام واالرتقاء بقدراتهم ا

 .لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة

وثمن مدير عام المنظمة العربية، دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشترك، مؤكًدا 

ارها وخدمة أهدافها التي تصبو على الدور الفاعل للديوان في دعم انشطة المنظمة لتأدية أدو
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العمومية والمجلس التنفيذي  إليها الدول العربية والكويت بصفتها عضوا رئيسا في الجمعية 

 .للمنظمة
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 رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 2016 مارس 24 الخميس, في السيد هناء كتب

 

 
 جانب من اللقاء

استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت األستاذ عبدالعزيز الزبن مدير عام المنظمة 

العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني وشهد اللقاء وكيل ديوان الخدمة المدنية ا 

الدكتور عادل محمد الرومي، والوكيل المساعد لشؤون التطوير اإلداري بالديوان نبيل المعجل، و

عبدالعزيز السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، وتم اللقاء بمكتب معاليه في ديوان الخدمة 

 .المدنية الكويتي

وتقابلت خالل اللقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بتطوير اإلدارة 

 .العربية

ر المنظمة في دعم التنمية اإلدارية في الوطن وأشاد معالي رئيس ديوان الخدمة المدنية بدو

العربي مؤكدا على دورها الفاعل كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام 

 .واالرتقاء بقدراتهم لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة
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ك مؤكدا على من جانبه ثمن مدير عام المنظمة دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشتر

الدور الفاعل للديوان في دعم انشطة المنظمة لتأدية أدوارها وخدمة أهدافها التي تصبو إليها الدول 

 .العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة  العربية والكويت بصفتها عضوا رئيسا في الجمعية

تنمية اإلدارية الدكتور استقبل وكيل وزارة اإلعالم طارق المزرم مدير عام المنظمة العربية لل  كما

ناصر الهتالن القحطاني وتم التباحث حول أهمية استخدام اإلعالم في تحقيق الخطط التنموية 

للدول العربية، وأهمية تأهيل الكوادر العربية العاملة في مجال اإلعالم لضمان الحيادية والمهنية 

زمات التي يشهدها العالم العربي اإلعالمية التي تخدم الشعوب العربية خاصة مع االضطرابات واأل

 .حاليا
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http://www.sabaharabi.com/mc~7
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 هناء امين -كتبت 

رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت األستاذ عبدالعزيز  م الخميس ،واستقبل الي

القحطاني  الزبن مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن

وشهد اللقاء وكيل ديوان الخدمة المدنية ا محمد الرومي، والوكيل المساعد لشؤون 

التطوير اإلداري بالديوان نبيل المعجل، والدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار 

 .المنظمة للقانون والتحكيم، وتم اللقاء بمكتب معاليه في ديوان الخدمة المدنية الكويتي

للقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة وتقابلت خالل ا

 .بتطوير اإلدارة العربية

وأشاد معالي رئيس ديوان الخدمة المدنية بدور المنظمة في دعم التنمية اإلدارية في 

الوطن العربي مؤكدا على دورها الفاعل كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل 

 .رتقاء بقدراتهم لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعةلموظفي القطاع العام واال

من جانبه ثمن مدير عام المنظمة دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشترك 

مؤكدا على الدور الفاعل للديوان في دعم انشطة المنظمة لتأدية أدوارها وخدمة 
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رئيسا في  أهدافها التي تصبو إليها الدول العربية والكويت بصفتها عضوا

 .العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة الجمعية 

استقبل وكيل وزارة اإلعالم طارق المزرم مدير عام المنظمة العربية للتنمية  كما 

اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني وتم التباحث حول أهمية استخدام اإلعالم 

يل الكوادر العربية العاملة في في تحقيق الخطط التنموية للدول العربية، وأهمية تأه

مجال اإلعالم لضمان الحيادية والمهنية اإلعالمية التي تخدم الشعوب العربية خاصة 

 .مع االضطرابات واألزمات التي يشهدها العالم العربي حاليا
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رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية 

 اإلدارية
 ص 11:55 - 2016/مارس/24 الخميس

 
  

 أحمد نسمه

 عام مدير - الزبن عبدالعزيز األستاذ ،الكويت بدولة المدنية الخدمة ديوان رئيس اليوم، استقبل 

 .القحطاني الهتالن ناصر الدكتور اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة

 التطوير لشؤون المساعد والوكيل الرومي، محمد األستاذ المدنية الخدمة ديوان يلوك اللقاء، وشهد

 والتحكيم، للقانون المنظمة مستشار السن عبدالعزيز عادل والدكتور المعجل، نبيل بالديوان اإلداري

 .الكويتي المدنية الخدمة ديوان في معاليه بمكتب اللقاء وتم

 .في القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بتطوير اإلدارة العربيةوتقابلت خالل اللقاء رؤى الجهتين 

 مؤكدا العربي، الوطن في اإلدارية التنمية دعم في المنظمة بدور المدنية الخدمة ديوان رئيس  وأشاد

 بقدراتهم واالرتقاء العام القطاع لموظفي والتأهيل التدريب في عربي خبرة كبيت الفاعل دورها على

 .المتسارعة التقنية المتغيرات لمواكبة

في دعم العمل العربي المشترك مؤكدا على الدور  الكويت ومن جانبه ثمن مدير عام المنظمة دور دولة

الفاعل للديوان في دعم انشطة المنظمة لتأدية أدوارها وخدمة أهدافها التي تصبو إليها الدول العربية 

 .عمومية والمجلس التنفيذي للمنظمةال والكويت بصفتها عضوا رئيسا في الجمعية 
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http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633&exp=2075604
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633&exp=2075604
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0648%u064A%u062A&exp=2075604
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0648%u064A%u062A&exp=2075604
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633&exp=2075604
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633&exp=2075604
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0648%u064A%u062A&exp=2075604
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0648%u064A%u062A&exp=2075604


 

كما استقبل وكيل وزارة اإلعالم األستاذ طارق المزرم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

القحطاني وتم التباحث حول أهمية استخدام اإلعالم في تحقيق الخطط التنموية  الدكتور ناصر الهتالن

للدول العربية، وأهمية تأهيل الكوادر العربية العاملة في مجال اإلعالم لضمان الحيادية والمهنية 

اإلعالمية التي تخدم الشعوب العربية خاصة مع االضطرابات واألزمات التي يشهدها العالم العربي 

 .ياحال
 

 

 مدير يستقبل الكويتي المدنية الخدمة ديوان رئيس الفجر: بوابة - االليكترونية الفجر بوابة علي األصلي المحتوى شاهد

  اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام
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http://www.elfagr.org/2075604#ixzz44BSCS8Je
http://www.elfagr.org/2075604#ixzz44BSCS8Je
http://www.elfagr.org/2075604#ixzz44BSCS8Je


 «نواف أكسبو»مع شركة المنظمة العربية توقع اتفاقية تعاون 

    
 م 02:32 - 2016/مارس/24الخميس 

 
 للتن العربية المنظمة عام مدير القحطاني، الهتالن ناصر الدكتور

 أحمد عبدالمحسن

  

األعمال  ورجل وقع اليوم الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
الكويتي يوسف خالد المرزوق مدير عام شركة "نوف أكسبو"، اتفاقية تعاون لوضع خطة عمل مشتركة 

في الربع  شرم الشيخ مدينة حكومات اإللكترونية العربي األول فيبين الجهتين تحدد أطر عقد منتدى ال
 .بالتعاون بين المنظمة والشركة 2016الثاني من عام 

سن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، وتم التوقيع بمقر الشركة وحضر توقيع اللقاء الدكتور عادل ال
 .الكويتفي دولة

إكسبو مؤكدا على أنها واحدة من أكبر شركات المعارض وثمن مدير عام المنظمة التعاون مع شركة نوف 
في المنطقة العربية وأشار القحطاني إلى أن المنتدى يقع موضوعه في طليعة أولويات وأهداف المنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية، التي تعنى بتنمية وتطوير العنصر البشري واألداء الحكومي في كل المؤسسات 

  .1961العربية منذ عام 
وقال الهتالن: إن هذا التعاون يعكس مدى اهتمام شركة نوف أكسبو نحو خدمة العمل العربي المشترك 

ونقل النجاحات التي حققتها منتديات الحكومة اإللكترونية إلى باقي الدول العربية بما يعزز دورها التنموي 
 .على المستوى اإلقليمي
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http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=9812&ifr=1&kwn=%u0648%u0631%u062C%u0644&exp=2108551
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=9812&ifr=1&kwn=%u0648%u0631%u062C%u0644&exp=2108551
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=9070&ifr=1&kwn=%u0645%u062F%u064A%u0646%u0629&exp=2108551
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=9070&ifr=1&kwn=%u0645%u062F%u064A%u0646%u0629&exp=2108551
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=8995&ifr=1&kwn=%u0634%u0631%u0645%20%u0627%u0644%u0634%u064A%u062E&exp=2108551
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=8995&ifr=1&kwn=%u0634%u0631%u0645%20%u0627%u0644%u0634%u064A%u062E&exp=2108551
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=9387&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0648%u064A%u062A&exp=2108551


 
مدير رئيس "الخدمة المدنية" الكويتي يستقبل 

 ""المنظمة العربية
 م 01:06 - 2016/مارس/24الخميس 

 
 المدنية الخدمة ديوان رئيس الزبن عبدالعزيز

 ممدوح أميرة
  

المنظمة العربية  بدولة الكويت، اليوم، مدير عام الخدمة المدنية استقبل عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان
، الخدمة المدنية الهتالن القحطاني، بحضور محمد الرومي وكيل ديوان ناصر الدكتور للتنمية اإلدارية

ونبيل المعجل الوكيل المساعد لشؤون التطوير اإلداري بالديوان، والدكتور عادل عبدالعزيز السن 
 .والتحكيمللقانون المنظمة مستشار

 .العربية اإلدارة وتقابلت خالل اللقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بتطوير
في الوطن العربي  التنمية اإلدارية في دعم المنظمة وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية بدور

دورها الفاعل كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام واالرتقاء  على مؤكًدا
 .بقدراتهم لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة

من جانبه، ثمن مدير عام المنظمة دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشترك، مؤكًدا الدور 
الدول  في دعم أنشطة المنظمة لتأدية أدوارها وخدمة أهدافها التي تصبو إليهاالفاعل للديوان 

 .للمنظمةوالمجلس التنفيذي  الجمعية العمومية كويت بصفتها عضوا رئيسا فيوال العربية
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http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062E%u062F%u0645%u0629%20%u0627%u0644%u0645%u062F%u0646%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062E%u062F%u0645%u0629%20%u0627%u0644%u0645%u062F%u0646%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0638%u0645%u0629%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629%20%u0644%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0638%u0645%u0629%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629%20%u0644%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0638%u0645%u0629%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629%20%u0644%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0646%u0627%u0635%u0631&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0646%u0627%u0635%u0631&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062E%u062F%u0645%u0629%20%u0627%u0644%u0645%u062F%u0646%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062E%u062F%u0645%u0629%20%u0627%u0644%u0645%u062F%u0646%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0638%u0645%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0638%u0645%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0644%u0644%u0642%u0627%u0646%u0648%u0646&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0644%u0644%u0642%u0627%u0646%u0648%u0646&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0638%u0645%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0638%u0645%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0639%u0644%u0649&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0639%u0644%u0649&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062F%u0648%u0644%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062F%u0648%u0644%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062F%u0648%u0644%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062C%u0645%u0639%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0639%u0645%u0648%u0645%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u062C%u0645%u0639%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0639%u0645%u0648%u0645%u064A%u0629&exp=1013731


المنظمة  الهتالن القحطاني، مدير عام ناصر ، الدكتوراإلعالم وكيل وزارة كما استقبل طارق المزرم،
للدول  في تحقيق الخطط التنموية اإلعالم ، وتم التباحث حول أهمية استخدامالعربية للتنمية اإلدارية

، وأهمية تأهيل الكوادر العربية العاملة في مجال اإلعالم لضمان الحيادية العربية
التي تخدم الشعوب العربية خاصة مع االضطرابات واألزمات التي يشهدها العالم  اإلعالمية لمهنيةوا

 .العربي حالًيا
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http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0643%u064A%u0644%20%u0648%u0632%u0627%u0631%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0643%u064A%u0644%20%u0648%u0632%u0627%u0631%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u0639%u0644%u0627%u0645&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u0639%u0644%u0627%u0645&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0646%u0627%u0635%u0631&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0646%u0627%u0635%u0631&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0638%u0645%u0629%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629%20%u0644%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0638%u0645%u0629%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629%20%u0644%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0646%u0638%u0645%u0629%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629%20%u0644%u0644%u062A%u0646%u0645%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A%u0629&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u0639%u0644%u0627%u0645&exp=1013731
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u0639%u0644%u0627%u0645&exp=1013731
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 المجتمع يدرك أهمية دور الحكومة اإللكترونية«: الهتالن«

    
 م 02:53 - 2016/مارس/24الخميس 

 ناصر الدكتور

 أحمد عبدالمحسنالقحطاني الهتالن

  

قال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: إن الجميع يدرك 
اإللكترونية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقديم الخدمات بشتى  الحكومةأهمية

سهلة وبإجراءات مبسطة  بطريقة لى مستوى األفراد أو مؤسسات األعمالأنواعها للمجتمع سواء ع
لشفافية والنزاهة وتبادل المعلومات، وتحول وبجودة عالية تكفل توفير الوقت والجهد، وتحقق العدالة وا

 .دون ممارسات الفساد
 

وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تعزيز العالقات اإليجابية بين اإلدارة الحكومية والجهات المستفيدة ويخلق نوعا 
 .من االنسجام والتوافق بين السلطة والشعب

 
": إنه تالقت إرادة الشركة مع رغبة من جانبه قال يوسف خالد المرزوق، مدير عام شركة "نوف أكسبو

اإلخوة في المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بعقد منتدى الحكومات اإللكترونية العربي األول وبأن 
، موجها الدعوة لجميع الشركات مصر الصامدة مقًرا للمنتدى دعما للشقيقة الكبرىشرم الشيخ تكون

منارة العلم والتكنولوجيا والتطور  مصر ستبقى كما شرم الشيخ التأكيد على أنوالمؤسسات للمساهمة في 
 .والحياة السياحة كما
 

ورجل  جاء ذلك خالل توقيع الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
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دير عام شركة "نوف أكسبو"، اتفاقية تعاون لوضع خطة عمل يوسف خالد المرزوق م األعمال الكويتي
 .مشتركة بين الجهتين تحدد أطر عقد منتدى الحكومات اإللكتروني
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 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير يستقبل الكويتي المدنية الخدمة ديوان رئيس

 
 زيارة 11 قتعلي اضف مدني ومجتمع سياسة 2016 ,25 مارس النساج سامح

 النساج سامح : كتب

استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت األستاذ عبدالعزيز الزبن مدير عام المنظمة العربية 

للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني وشهد اللقاء وكيل ديوان الخدمة المدنية األستاذ 

وير اإلداري بالديوان نبيل المعجل، والدكتور عادل محمد الرومي، والوكيل المساعد لشؤون التط

عبدالعزيز السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، وتم اللقاء بمكتبه في ديوان الخدمة المدنية 

 .الكويتي

وتقابلت خالل اللقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بتطوير اإلدارة 

 .العربية

ديوان الخدمة المدنية بدور المنظمة في دعم التنمية اإلدارية في الوطن العربي مؤكدا وأشاد رئيس 

على دورها الفاعل كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام واالرتقاء بقدراتهم 

 .لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة

دعم العمل العربي المشترك مؤكدا على الدور  من جانبه ثمن مدير عام المنظمة دور دولة الكويت في

الفاعل للديوان في دعم انشطة المنظمة لتأدية أدوارها وخدمة أهدافها التي تصبو إليها الدول العربية 

 .والكويت بصفتها عضوا رئيسا في الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة

رم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية كما استقبل وكيل وزارة اإلعالم األستاذ طارق المز

الدكتور ناصر الهتالن القحطاني وتم التباحث حول أهمية استخدام اإلعالم في تحقيق الخطط التنموية 

للدول العربية، وأهمية تأهيل الكوادر العربية العاملة في مجال اإلعالم لضمان الحيادية والمهنية 

العربية خاصة مع االضطرابات واألزمات التي يشهدها العالم العربي اإلعالمية التي تخدم الشعوب 

 .حاليا
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رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي يستقبل مدير عام المنظمة العربية 

 للتنمية
 زيارة 21 أخبار العالم فى التحرير ايام 4 منذ

0 

 

استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، عبد العزيز الزبن، صباح اليوم الخميس، الدكتور 

 .مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ناصر الهتالن

وتبادل رئيس ديوان الخدمة المدنية، خالل اللقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام المشترك 

 .المتعلقة بتطوير اإلدارة العربية

لفاعل وأشاد الزبن، بدور المنظمة العربية في دعم التنمية اإلدارية في الوطن العربي، مؤكًدا دورها ا

كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام واالرتقاء بقدراتهم لمواكبة المتغيرات 

 .التقنية المتسارعة

وثمن مدير عام المنظمة العربية، دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشترك، مؤكًدا على 

ارها وخدمة أهدافها التي تصبو إليها الدول الدور الفاعل للديوان في دعم انشطة المنظمة لتأدية أدو

 .العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة العربية والكويت بصفتها عضوا رئيسا في الجمعية 
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 بوابة اليوم | رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 منوعات ومجتمع

 زيارة 95 

 
 بوابة اليوم | رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 كتب : سامح النساج 

استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت األستاذ عبدالعزيز الزبن مدير عام المنظمة العربية للتنمية  

اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني وشهد اللقاء وكيل ديوان الخدمة المدنية األستاذ محمد الرومي، والوكيل 

عجل، والدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة للقانون المساعد لشؤون التطوير اإلداري بالديوان نبيل الم

 والتحكيم، وتم اللقاء بمكتبه في ديوان الخدمة المدنية الكويتي.

 وتقابلت خالل اللقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بتطوير اإلدارة العربية. 

المنظمة في دعم التنمية اإلدارية في الوطن العربي مؤكدا على دورها وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية بدور  

الفاعل كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام واالرتقاء بقدراتهم لمواكبة المتغيرات التقنية 

 المتسارعة.
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ك مؤكدا على الدور الفاعل من جانبه ثمن مدير عام المنظمة دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشتر

للديوان في دعم انشطة المنظمة لتأدية أدوارها وخدمة أهدافها التي تصبو إليها الدول العربية والكويت بصفتها 

 العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة.  عضوا رئيسا في الجمعية

عربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر استقبل وكيل وزارة اإلعالم األستاذ طارق المزرم مدير عام المنظمة ال  كما

الهتالن القحطاني وتم التباحث حول أهمية استخدام اإلعالم في تحقيق الخطط التنموية للدول العربية، وأهمية تأهيل 

الكوادر العربية العاملة في مجال اإلعالم لضمان الحيادية والمهنية اإلعالمية التي تخدم الشعوب العربية خاصة مع 

 ابات واألزمات التي يشهدها العالم العربي حاليا.االضطر
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 رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 2016 مارس 24 الخميس, في السيد هناء كتب

 
 جانب من اللقاء

استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت األستاذ عبدالعزيز الزبن مدير عام المنظمة 

القحطاني وشهد اللقاء وكيل ديوان الخدمة المدنية ا  العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن

محمد الرومي، والوكيل المساعد لشؤون التطوير اإلداري بالديوان نبيل المعجل، والدكتور عادل 

عبدالعزيز السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، وتم اللقاء بمكتب معاليه في ديوان الخدمة 

 .المدنية الكويتي

للقاء رؤى الجهتين في القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بتطوير اإلدارة وتقابلت خالل ا

 .العربية

وأشاد معالي رئيس ديوان الخدمة المدنية بدور المنظمة في دعم التنمية اإلدارية في الوطن 

العربي مؤكدا على دورها الفاعل كبيت خبرة عربي في التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام 

 .رتقاء بقدراتهم لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعةواال

من جانبه ثمن مدير عام المنظمة دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشترك مؤكدا على 

الدور الفاعل للديوان في دعم انشطة المنظمة لتأدية أدوارها وخدمة أهدافها التي تصبو إليها الدول 

 .العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة  رئيسا في الجمعية العربية والكويت بصفتها عضوا

استقبل وكيل وزارة اإلعالم طارق المزرم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور   كما

ناصر الهتالن القحطاني وتم التباحث حول أهمية استخدام اإلعالم في تحقيق الخطط التنموية 
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يل الكوادر العربية العاملة في مجال اإلعالم لضمان الحيادية والمهنية للدول العربية، وأهمية تأه

اإلعالمية التي تخدم الشعوب العربية خاصة مع االضطرابات واألزمات التي يشهدها العالم العربي 

 .حاليا
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عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وأجفند يبحثان طرق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية 

 العربية
 م واس 2016/03/06هـ الموافق  1437/5/26األحد 

                                                                                                                       
 م واس 2016مارس  06هـ الموافق  1437جمادى األولى  26القاهرة 

التقى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني اليوم بالقاهرة، المدير 
 امج الخليج العربي للتنمية )أجفند( ناصر بكر القحطاني والوفد المرافق له.التنفيذي لبرن

وبحث الجانبان خالل اللقاء سبل التعاون المشتركة بين الجهتين في إطار تعزيز التنمية اإلدارية في 
 الوطن العربي، ومكافحة البطالة وتراجع معدالت التنمية عن طريق تدريب الكوادر العربية بما يتناسب

واحتياجات سوق العمل في المنطقة، وخاصة في مجال إنشاء حاضنات األعمال وتمكين أصحاب 
المشروعات الصغيرة من التعرف على إمكاناتهم وقدراتهم على إدارة وتأسيس مشروعاتهم الكتشاف 

 قدراتهم اإلبداعية الكامنة وترجمة أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية متميزة.
 // انتهى //

  ت م 21:04
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خ د / عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وأجفند يبحثان طرق القضاء على الفقر وتحقيق  0198

 التنمية العربية

 2016 اذار6 

خ د / عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وأجفند يبحثان طرق القضاء على الفقر وتحقيق  0198

م واس التقى مدير عام  2016مارس  06هـ الموافق  1437جمادى األولى  26التنمية العربية القاهرة 

هرة، المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني اليوم بالقا

الخليج العربي للتنمية )أجفند( ناصر بكر القحطاني والوفد المرافق له. وبحث الجانبان خالل اللقاء سبل 

التعاون المشتركة بين الجهتين في إطار تعزيز التنمية اإلدارية في الوطن العربي، ومكافحة البطالة 

لكوادر العربية بما يتناسب واحتياجات سوق العمل في وتراجع معدالت التنمية عن طريق تدريب ا

المنطقة، وخاصة في مجال إنشاء حاضنات األعمال وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من التعرف 

على إمكاناتهم وقدراتهم على إدارة وتأسيس مشروعاتهم الكتشاف قدراتهم اإلبداعية الكامنة وترجمة 

 NNNN ت م 21:04زة. // انتهى // أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية متمي
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 للتنمية اإلدارية " و "اجفند" تبحثان سبل التعاون العربية"
 األحد, 06 آذار/مارس 2016 18:26

46عدد المشاهدات :  

استقبل اليوم مدير عام المنظمة العربية  -رؤيا نيوز

للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، المدير 

التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية )اجفند( 

 األستاذ ناصر بكر القحطاني والوفد المرافق له.

احث حول سبل التعاون وفي بداية اللقاء تم التب

المشتركة بين الجهتين وقدم الدكتور الهتالن شرحا 

ألنشطة المنظمة وآليات عملها تعزيزا للتنمية اإلدارية 

 في الوطن العربي.

بتقديم   عقب هذا قام سعادة المدير التنفيذي ألجفند

أوضح من خالله جهوده   عرض مرئي ألنشطة البرنامج

ة محاربة الفقر، والنهوض التنمية البشرية متضمن  في

بالتعليم، وتحسين المستوى الصحي، ودعم البنيات 

المؤسسية وتدريب العاملين، وكافة الجهود التنموية 

مدير أجفند إلى أن "التمويل األصغر له   الموجهة للفئات األكثر احتياجاً في الدول النامية خاصة النساء واألطفال وأشار

)بنوك للفقراء(، هدفها مكافحة الفقر   وخاصة الشمول المالي وإنشاء بنوك اإلبداع وهي نصيب كبير من مشروعات أجفند

وفتح آفاق جديدة للتنمية في المنطقة ، وتقديم صناعة التمويل االصغر بمفهومها التنموي العصري إلى المنطقة العربية.. 

، و  2015مليون دوالر في عام  500ا يزيد عن موضحا أن أجفند من الرواد في هذه الصناعة حيث بلغت اسهاماته فيها م

 مليون فقير. 15ثالثة ماليين عميل ، أي ما يعادل 

و أضاف "هذه رؤية )عامة( لمن يطلع على نشاطات أجفند .. فالتوجه اآلن هو "التخصصية التنموية " ، مع استمرار تمويل 

الحكومات .. وهذه المشروعات تقدم بدون شروط وبدون المشاريع األخرى التي ترد من المنظمات والجمعيات األهلية ، و

 تمييز..

و قال بصورة خاصة الجهود منصبة اآلن على تعزيز اإلسهام في معالجة الهاجس األكبر للمجتمعات )الفقر والبطالة(... 

قراض متناهي والتوجه األهم في هذا المجال هو النهوض بأدوار المؤسسات والجمعيات، التي ظللنا ندعمها في مجال اإل

 الصغر، وربطها ببنوك الفقراء، وتأهيل كوادرها، أي إحداث نقلة حقيقية في التعاطي مع ظاهرة الفقر.

وفيما يخص مصر أوضح الدكتور ناصر أبكر القحطاني أنه تم سيتم إنشاء بنك لإلبداع في مصر على غرار بنوك أجفند في 

 الدول العربية األخرى.
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الدكتور ناصر الهتالن القحطاني بتجربة أجفند في التنمية ومرحبا بالتعاون بين  وفي ختام االجتماع أشاد

لمكافحة البطالة وتراجع معدالت التنمية عن طريق تدريب الكوادر العربية بما يتناسب واحتياجات سوق العمل   الجهتين

صغيرة من التعرف على إمكاناتهم في مجال إنشاء حاضنات األعمال وتمكين أصحاب المشروعات ال  في المنطقة، وخاصة

وقدراتهم على إدارة وتأسيس مشروعاتهم الكتشاف قدراتهم اإلبداعية الكامنة وترجمة أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية 

 متميزة .. وهو أكثر ما تحتاجه الدول العربية للقضاء على البطالة وتحقيق األهداف التنموية المنشودة.
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 تبحثان القضاء على الفقر« أجفند»و« العربية للتنمية اإلدارية«

 جانب من اللقاء

 حاتم حسني 

 م 5:38 - 2016مارس  6األحد , 

استقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الدكتور ناصر الهتالن 

ي للتنمية "اجفند" ناصر بكر القحطاني، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العرب

 .القحطاني والوفد المرافق له

وفي بداية اللقاء تم التباحث حول سبل التعاون المشتركة بين الجهتين وقدم 

الدكتور الهتالن شرحا ألنشطة المنظمة وآليات عملها تعزيزا للتنمية اإلدارية في 

 .الوطن العربي
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م عرض مرئي ألنشطة البرنامج عقب ذلك، قام المدير التنفيذي ألجفند بتقدي

أوضح من خالله جهوده في التنمية البشرية متضمنة محاربة الفقر، والنهوض 

بالتعليم، وتحسين المستوى الصحي، ودعم البنيات المؤسسية وتدريب 

العاملين، وكافة الجهود التنموية الموجهة للفئات األكثر احتياًجا في الدول 

 .النامية خاصة النساء واألطفال

وأشار مدير أجفند إلى أن "التمويل األصغر له نصيب كبير من مشروعات أجفند 

وخاصة الشمول المالي وإنشاء بنوك اإلبداع وهي "بنوك للفقراء"، هدفها 

مكافحة الفقر وفتح آفاق جديدة للتنمية في المنطقة ، وتقديم صناعة التمويل 

 .بيةاألصغر بمفهومها التنموي العصري إلى المنطقة العر

وأوضح أن أجفند من الرواد في هذه الصناعة حيث بلغت إسهاماته فيها ما يزيد 

مليون  15ماليين عميل، أي ما يعادل  3، و 2015مليون دوالر في عام  500على 

 .فقير

وفيما يخص مصر، أوضح الدكتور ناصر أبكر القحطاني أنه تم سيتم إنشاء بنك 

 .د في الدول العربية األخرىلإلبداع في مصر على غرار بنوك أجفن
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رق القضاء على الفقر في المنطقة يبحثان ط« التنمية اإلدارية وأجفند»

 العربية

 اقتصاد

 20:54 2016مارس  06األحد, 

 

 القحطانيالدكتور ناصر الهتالن 

 عبد الرحيم ابوشامة -بوابة الوفد  -القاهرة 

تنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، المدير التنفيذي استقبل اليوم مدير عام المنظمة العربية لل

 .لبرنامج الخليج العربي للتنمية )اجفند( ناصر بكر القحطاني والوفد المرافق له

في بداية اللقاء تم التباحث حول سبل التعاون المشتركة بين الجهتين وقدم الدكتور الهتالن، شرحا ألنشطة  

 .المنظمة وآليات عملها تعزيزا للتنمية اإلدارية في الوطن العربي

أوضح من خالله جهوده في التنمية البشرية   وقدم المدير التنفيذي ألجفند، عرض مرئي ألنشطة البرنامج 

متضمنة محاربة الفقر، والنهوض بالتعليم، وتحسين المستوى الصحي، ودعم البنيات المؤسسية وتدريب 

 .العاملين، وكافة الجهود التنموية الموجهة للفئات األكثر احتياجاً في الدول النامية خاصة النساء واألطفال
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ات أجفند وخاصة الشمول المالي وأشار مدير أجفند، إلى أن "التمويل األصغر له نصيب كبير من مشروع 

)بنوك للفقراء(، هدفها مكافحة الفقر وفتح آفاق جديدة للتنمية في المنطقة، وتقديم   وإنشاء بنوك اإلبداع وهي

صناعة التمويل األصغر بمفهومها التنموي العصري إلى المنطقة العربية، موضحا أن أجفند من الرواد في 

، وثالثة ماليين عميل، 2015مليون دوالر في عام  500فيها ما يزيد عن هذه الصناعة حيث بلغت اسهاماته 

 .مليون فقير 15أي ما يعادل 

، مع «التخصصية التنموية»وأضاف هذه رؤية )عامة( لمن يطلع على نشاطات أجفند، فالتوجه اآلن هو  

حكومات وهذه المشروعات استمرار تمويل المشاريع األخرى التي ترد من المنظمات والجمعيات األهلية، وال

 .تقدم بدون شروط وبدون تمييز

وأوضح أن الجهود منصبة اآلن على تعزيز اإلسهام في معالجة الهاجس األكبر للمجتمعات )الفقر والبطالة(  

والتوجه األهم في هذا المجال هو النهوض بأدوار المؤسسات والجمعيات، التي ظللنا ندعمها في مجال 

صغر، وربطها ببنوك الفقراء، وتأهيل كوادرها، أي إحداث نقلة حقيقية في التعاطي مع اإلقراض متناهي ال

 .رة الفقرهظا

وفيما يخص مصر أوضح الدكتور ناصر أبكر القحطاني، أنه تم سيتم إنشاء بنك لإلبداع في مصر على  

 .غرار بنوك أجفند في الدول العربية األخرى

اصر الهتالن القحطاني بتجربة أجفند في التنمية ومرحبا بالتعاون بين وفي ختام االجتماع أشاد الدكتور ن 

لمكافحة البطالة وتراجع معدالت التنمية عن طريق تدريب الكوادر العربية بما يتناسب واحتياجات   الجهتين

في مجال إنشاء حاضنات األعمال وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة   سوق العمل في المنطقة، وخاصة

لتعرف على إمكاناتهم وقدراتهم على إدارة وتأسيس مشروعاتهم الكتشاف قدراتهم اإلبداعية الكامنة من ا

وترجمة أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية متميزة، وهو أكثر ما تحتاجه الدول العربية للقضاء على البطالة 

 .وتحقيق األهداف التنموية المنشودة

  

179 المنظمة العربية للتنمية اإلداريةوأجفند تبحثان سبل التعاون المشترك



 

 يبحثان طرق القضاء على الفقر بالمنطقة« أجفند»و« العربية للتنمية اإلدارية»

 م 05:52 - 2016/مارس/06األحد 

 
 أحمد نسمة

 المدير القحطاني، الهتالن ناصر الدكتور اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير اليوم استقبل 
 .له المرافق والوفد القحطاني بكر ناصر )اجفند( للتنمية العربي الخليج لبرنامج التنفيذي

وفي بداية اللقاء تم التباحث حول سبل التعاون المشتركة بين الجهتين وقدم الدكتور الهتالن، شرحا 

 .ألنشطة المنظمة وآليات عملها تعزيزا للتنمية اإلدارية في الوطن العربي
أوضح من خالله جهوده في التنمية  وقدم المدير التنفيذي ألجفند، عرض مرئي ألنشطة البرنامج 

متضمنة محاربة الفقر، والنهوض بالتعليم، وتحسين المستوى الصحي، ودعم البنيات المؤسسية  البشرية

وتدريب العاملين، وكافة الجهود التنموية الموجهة للفئات األكثر احتياجاً في الدول النامية خاصة النساء 

 .واألطفال
عات أجفند وخاصة الشمول وأشار مدير أجفند، إلى أن "التمويل األصغر له نصيب كبير من مشرو

)بنوك للفقراء(، هدفها مكافحة الفقر وفتح آفاق جديدة للتنمية في  المالي وإنشاء بنوك اإلبداع وهي 

المنطقة ، وتقديم صناعة التمويل األصغر بمفهومها التنموي العصري إلى المنطقة العربية، موضحا أن 
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مليون دوالر في عام  500ه فيها ما يزيد عن أجفند من الرواد في هذه الصناعة حيث بلغت اسهامات

 .مليون فقير 15، وثالثة ماليين عميل ، أي ما يعادل 2015
 

، «التخصصية التنموية»وأضاف هذه رؤية )عامة( لمن يطلع على نشاطات أجفند، فالتوجه اآلن هو 

والحكومات وهذه مع استمرار تمويل المشاريع األخرى التي ترد من المنظمات والجمعيات األهلية، 

 .المشروعات تقدم بدون شروط وبدون تمييز
وأوضح أن الجهود منصبة اآلن على تعزيز اإلسهام في معالجة الهاجس األكبر للمجتمعات )الفقر 

والبطالة( والتوجه األهم في هذا المجال هو النهوض بأدوار المؤسسات والجمعيات، التي ظللنا ندعمها 

الصغر، وربطها ببنوك الفقراء، وتأهيل كوادرها، أي إحداث نقلة حقيقية في  في مجال اإلقراض متناهي

 .التعاطي مع ظاهرة الفقر
وفيما يخص مصر أوضح الدكتور ناصر أبكر القحطاني، أنه تم سيتم إنشاء بنك لإلبداع في مصر على 

 .غرار بنوك أجفند في الدول العربية األخرى
ر ناصر الهتالن القحطاني بتجربة أجفند في التنمية ومرحبا بالتعاون بين وفي ختام االجتماع أشاد الدكتو

لمكافحة البطالة وتراجع معدالت التنمية عن طريق تدريب الكوادر العربية بما يتناسب  الجهتين 

في مجال إنشاء حاضنات األعمال وتمكين أصحاب  واحتياجات سوق العمل في المنطقة، وخاصة 

ن التعرف على إمكاناتهم وقدراتهم على إدارة وتأسيس مشروعاتهم الكتشاف المشروعات الصغيرة م

قدراتهم اإلبداعية الكامنة وترجمة أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية متميزة، وهو أكثر ما تحتاجه الدول 

 .العربية للقضاء على البطالة وتحقيق األهداف التنموية المنشودة
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بالصور.. "العربية للتنمية اإلدارية" و"أجفند" يبحثان سبل 

 القضاء على الفقر

  
 ص08:57 |2016-03-07 اإلثنين

 

 القحطاني الهتالن ناصر الدكتور
 الدوي محمد

، المدير اإلثنين استقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، صباح

 .يذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية )اجفند( ناصر بكر القحطاني، والوفد المرافق لهالتنف

المشتركة بين الجهتين وقدم "الهتالن" شرحا ألنشطة المنظمة  التعاون وفي بداية اللقاء تم التباحث حول سبل

 .وآليات عملها تعزيزا للتنمية اإلدارية في الوطن العربي

خالله جهوده في التنمية البشرية  من ا مرئيًا ألنشطة البرنامج، أوضحعرضً  "وقدم المدير التنفيذي لـ"أجفند

لمستوى الصحي، ودعم البنيات المؤسسية وتدريب متضمنة محاربة الفقر، والنهوض بالتعليم، وتحسين ا

 .العاملين، وكافة الجهود التنموية الموجهة للفئات األكثر احتياًجا في الدول النامية خاصة النساء واألطفال

مشروعات أجفند وخاصة الشمول المالي وإنشاء بنوك  من وقال: إن "التمويل األصغر له نصيب كبير

الفقر وفتح آفاق جديدة للتنمية في المنطقة، وتقديم صناعة  مكافحة اإلبداع وهي )بنوك للفقراء(، هدفها

 .التمويل االصغر بمفهومها التنموي العصري إلى المنطقة العربية

مليون دوالر  500 على وأوضح أن "أجفند" من الرواد في هذه الصناعة حيث بلغت اسهاماته فيها ما يزيد

 .مليون فقير 15، وثالثة ماليين عميل، أي ما يعادل 2015في عام 
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نشاطات أجفند، فالتوجه اآلن هو "التخصصية التنموية "، مع  على وأضاف: هذه رؤية عامة لمن يطلع

استمرار تمويل المشاريع األخرى التي ترد من المنظمات والجمعيات األهلية والحكومات، وهذه المشروعات 

 .تقدم بدون شروط وبدون تميي

وفيما يخص مصر أوضح الدكتور ناصر أبكر القحطاني، أنه تم سيتم إنشاء بنك لإلبداع في مصر على 

 .غرار بنوك أجفند في الدول العربية األخرى

بين الجهتين  بالتعاون أشاد الدكتور ناصر الهتالن بتجربة "أجفند" في التنمية، مرحبا االجتماع وفي ختام

لمكافحة البطالة وتراجع معدالت التنمية، عن طريق تدريب الكوادر العربية بما يتناسب مع احتياجات سوق 

 .العمل في المنطقة
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ة اإلدارية وأجفند يبحثان طرق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية عام / المنظمة العربية للتنمي \

 العربية

 2016 اذار6 

خ د / عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وأجفند يبحثان طرق القضاء على الفقر وتحقيق  0198

م واس التقى مدير عام  2016مارس  06هـ الموافق  1437جمادى األولى  26التنمية العربية القاهرة 

هرة، المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني اليوم بالقا

الخليج العربي للتنمية )أجفند( ناصر بكر القحطاني والوفد المرافق له. وبحث الجانبان خالل اللقاء سبل 

التعاون المشتركة بين الجهتين في إطار تعزيز التنمية اإلدارية في الوطن العربي، ومكافحة البطالة 

لكوادر العربية بما يتناسب واحتياجات سوق العمل في وتراجع معدالت التنمية عن طريق تدريب ا

المنطقة، وخاصة في مجال إنشاء حاضنات األعمال وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من التعرف 

على إمكاناتهم وقدراتهم على إدارة وتأسيس مشروعاتهم الكتشاف قدراتهم اإلبداعية الكامنة وترجمة 

 NNNN ت م 21:04زة. // انتهى // أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية متمي

http://www.alqasd.com/archives/nouveaux/16073.html 
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 م 8:59| الساعة  2016, 6مارس  شركات , اقتصاد « السهم نيوز

يبحثان القضاء على الفقر وتحقيق   «أجفند»و« العربية للتنمية اإلدارية »بالصور.. 

 التنمية

 

 محمد عبد الجواد

المدير   استقبل اليوم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني،

 )اجفند( ناصر بكر القحطاني والوفد المرافق له. التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية

شرحا   وتم خالل اللقاء التباحث حول سبل التعاون المشتركة بين الجهتين حيث قدم الدكتور الهتالن

 تعزيزا للتنمية اإلدارية في الوطن العربي.  ألنشطة المنظمة وآليات عملها

أوضح من خالله جهوده   طة البرنامجبتقديم عرض مرئي ألنش  وقام المدير التنفيذي ألجفند

التنمية البشرية متضمنة محاربة الفقر، والنهوض بالتعليم، وتحسين المستوى الصحي، ودعم   في
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البنيات المؤسسية وتدريب العاملين، وكافة الجهود التنموية الموجهة للفئات األكثر احتياجاً في الدول 

 النامية خاصة النساء واألطفال

التمويل األصغر له نصيب كبير من مشروعات أجفند وخاصة الشمول “أجفند إلى أن مدير   وأشار

)بنوك للفقراء(، هدفها مكافحة الفقر وفتح آفاق جديدة للتنمية في   المالي وإنشاء بنوك اإلبداع وهي

 المنطقة ، وتقديم صناعة التمويل االصغر بمفهومها التنموي العصري إلى المنطقة العربية موضحا أن

مليون دوالر في عام  500أجفند من الرواد في هذه الصناعة حيث بلغت اسهاماته فيها ما يزيد عن 

 مليون فقير. 15، و ثالثة ماليين عميل ، أي ما يعادل  2015

التخصصية التنموية “هذه رؤية )عامة( لمن يطلع على نشاطات أجفند .. فالتوجه اآلن هو “و أضاف 

مشاريع األخرى التي ترد من المنظمات والجمعيات األهلية ، والحكومات .. ، مع استمرار تمويل ال” 

 وهذه المشروعات تقدم بدون شروط وبدون تمييز..

و قال بصورة خاصة الجهود منصبة اآلن على تعزيز اإلسهام في معالجة الهاجس األكبر للمجتمعات 

أدوار المؤسسات والجمعيات، التي والتوجه األهم في هذا المجال هو النهوض ب… )الفقر والبطالة(

ظللنا ندعمها في مجال اإلقراض متناهي الصغر، وربطها ببنوك الفقراء، وتأهيل كوادرها، أي إحداث 

 نقلة حقيقية في التعاطي مع ظاهرة الفقر.

وأوضح الدكتور ناصر أبكر القحطاني أنه تم سيتم إنشاء بنك لإلبداع في مصر على غرار بنوك أجفند 

 في الدول العربية األخرى.

وأشاد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني بتجربة أجفند في التنمية حيث رحب بالتعاون بين 

الكوادر العربية بما يتناسب  لمكافحة البطالة وتراجع معدالت التنمية عن طريق تدريب  الجهتين

في مجال إنشاء حاضنات األعمال وتمكين أصحاب   واحتياجات سوق العمل في المنطقة، وخاصة

المشروعات الصغيرة من التعرف على إمكاناتهم وقدراتهم على إدارة وتأسيس مشروعاتهم الكتشاف 

تميزة .. وهو أكثر ما تحتاجه الدول قدراتهم اإلبداعية الكامنة وترجمة أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية م

 العربية للقضاء على البطالة وتحقيق األهداف التنموية المنشودة.
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق جائزة األمير محمد بن 

 فهد ألفضل أداء خيري

 

 األمير محمد بن فهد

 2016 فبراير 04 الخميس

 :عارف سجى - القاهرة

كتاب في مجال تنمية الشباب،  أعلنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن انطالق جائزة سمو األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري ومسابقة تأليف

يسي رئيس وذلك على هامش أعمال منتدى الشباب العربي باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح الس

مؤسسة األمير »نتدى مسابقة جائزة جمهورية مصر العربية، وقال الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة إن المنظمة تطلق من خالل أعمال الم

بما يُعَرف عنه من ثقافة رفيعة  -حفظه هللا -، والتي قام بتأسيسها سمو األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود«محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية

ن باع في مجال التعليم ومجاالت تنمية الشباب، حيث وانفتاح على العالم، ويقودها األمين العام األستاذ الدكتور عيسى بن حسن األنصاري بما له م

، حيث تم  2015التقت رؤى المنظمة والمؤسسة في إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التي تواجه التنمية، وأشار إلى أن هذا التعاون جاء في فبراير 

لعربية للتنمية اإلدارية، ومؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية توقيع اتفاقية للتعاون المشترك لخدمة جهود التنمية في العالم العربي، والمنظمة ا

نبية، لَتنتهزان اإلنسانية، إذ توليان اهتماًما كبيًرا بالمشاركة في فعاليات هذا المنتدى المهم، الذي يحظى بمشاركات معتبرة من الدول العربية واألج

جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن »، وتأسيس «تنمية الشباب مسابقة تأليف كتاب في مجال»هذه الفرصة لِتُعلنا عن انطالق 

 .«العربي
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 ألف دوالر جائزة أفضل كتاب للشباب30))
 

  

 مكة المكرمة -علي العميري 

 01/02/2016اإلثنين 

 

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، أن  أوضح الدكتور ناصر الهتالن

رؤية ابتكارية »المنظمة ستعلن خالل أعمال منتدى الشباب العربى، الذي انطلقت فعالياته أمس وتختنم غًدا تحت عنوان 

بمكتبة اإلسكندرية، عن مسابقة تأليف « ريقيالتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل في الشرق األوسط وشمال أف

أفضل كتاب في تنمية الشباب والتي تقدمها المنظمة مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية باإلضافة إلى 

 .إطالق جائزة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا بالتعاون مع المؤسسة

في مجاالت البحث العلمي على االهتمام بالموضوعات الخاصة موضحا، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع المهتمين 

بالشباب ومن تلك الموضوعات االستثمار في الموارد البشرية الشبابية، ودور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية 

الوعي لدى الشباب، ومنهجيات تكوين قيادات شبابية وآليات إشراكهم في وضع الخطط المستقبلية، وأفضل السبل 

للتواصل مع الشباب إلدماجهم في جهود تنمية المجتمع، وكيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، ودور الجامعة 

في تنمية وعي الشباب بالمسئولية الوطنية، وتنمية الشباب والوقاية من العنف، والممارسات والتجارب الناجحة في 

دوالر أمريكي(  30.000أن الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )تقدم المجتمعات الشابة في الدول النامية. مبينًا 

 .وشهادة تكريم، كما ستقوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بتقديم الدعم الفني لطباعة الكتاب وإصداره وتوزيعه
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 الثقافة

 

 

 إطالق مسابقة أفضل كتاب لتنمية الشباب

 

 
  القاهرة: هاني زايد
2016-02-02 12:39 AM      

أطلقت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، مسابقة تأليف أفضل كتاب  

في بيان حصلت "الوطن" على  -للشباب. وقال المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتالن القحطاني 

لتعاون مع مؤسسة إن "المنظمة ستنظم مسابقة تأليف أفضل كتاب في تنمية الشباب با -نسخة منه

األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية باإلضافة إلى إطالق جائزة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا 

 ."بالتعاون مع المؤسسة

ر أميركي وشهادة الألف دو 30وأشار القحطاني إلى أن "الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها 

تنمية اإلدارية بتقديم الدعم الفني لطباعة الكتاب وإصداره تكريم، كما ستقوم المنظمة العربية لل

 ."وتوزيعه

http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=251256 
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العربية للتنمية اإلدارية( تطلق مسابقة )تأليف أفضل كتاب في تنمية الشباب( خالل أعمال منتدى الشباب العربي )

 باإلسكندرية

 

2016/01/30 - 40 : 07 PM 

يناير/بنا/ قال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة  30القاهرة في 
ربي، والذى يقام تحت عنوان )رؤية عن جامعة الدول العربية "ان المنظمة بصدد المشاركة في منتدى الشباب الع

ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل( في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تحت رعاية الدكتور نبيل 
فبراير المقبل، بمكتبة  2يناير الجاري حتى  31العربي األمين العام لجامعة الدول العربية في الفترة من 

 .للتنمية الصناعية والتابعة لألمم المتحدة (UNIDO) مع منظمةاإلسكندرية، وذلك بالتعاون 
واشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة ستعلن خالل أعمال المنتدى عن مسابقة تأليف 
ضافة أفضل كتاب في تنمية الشباب والتي تقدمها المنظمة مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية باإل

إلى إطالق جائزة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا بالتعاون مع المؤسسة، مشيرا إلى أن "المسابقة تهدف إلى 
تشجيع المهتمين في مجاالت البحث العلمي على االهتمام بالموضوعات الخاصة بالشباب ومن تلك الموضوعات 

ل االجتماعي في تنمية الوعي لدى الشباب، االستثمار في الموارد البشرية الشبابية، ودور شبكات التواص
ومنهجيات تكوين قيادات شبابية وآليات إشراكهم في وضع الخطط المستقبلية، وأفضل السبل للتواصل مع الشباب 
إلدماجهم في جهود تنمية المجتمع، وكيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، ودور الجامعة في تنمية وعي 

الوطنية، وتنمية الشباب والوقاية من العنف، والممارسات والتجارب الناجحة في تقدم الشباب بالمسئولية 
 ."المجتمعات الشابة في الدول النامية

دوالر أمريكي( وشهادة تكريم، كما ستقوم المنظمة  30,000وقال أن "الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )
صداره وتوزيعه، موضحا "أن منتدى الشباب العربي العربية للتنمية اإلدارية بتقديم الدعم  الفني لطباعة الكتاب وا 

من أجل تحقيق األهداف الجديدة للتنمية  (UNIDO) هو نتاج لمجهودات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 ."للتنمية المستدامة 2030العالمية المستدامة وأجندة 

من ممثلين رفيعي المستوى ورؤساء المؤسسات التقنية والمالية،  ومن المقرر أن يحضر فعاليات المنتدى لفيف
ومنظمات األمم المتحدة على المستويين الوطني واإلقليمي، وسيعقب االفتتاح يومين من اجتماعات فريق الخبراء 
للجمع بين خلق فرص العمل وتنمية قدرات الشباب ومهارات العمل، فضاًل عن معرض سوق العمل الذي تنظمه 

 .كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي يضم كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والدوليةاأل 
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والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  (UNIDO) ويقام المنتدى بالتعاون بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
طبقا ألهداف األمم المتحدة اإلنمائية للدول  (AASTMT) قل البحريواألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والن

(، ويهدف المنتدى إلى تعزيز 2017-2008العربية بما يتماشى مع منظومة األمم المتحدة للقضاء على الفقر )
زيز الوظائف الخضراء للشباب وربط سياسات التوظيف العالمية والمحلية مع المبادرات القائمة التي تدور حول تع

سراع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي  وا 
 .الدولي وتوفير فرص عمل للشباب، واقتراح سبل توظيف جديدة مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
 خ.أ
 
 30/01/2016جمت  1704بنا 
 

 PM 07:  40 - 2016/01/30اخر تحديث :          1065ات : عدد القراء
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 مسابقة عربية ألفضل كتاب في تنمية الشباب

 

أعلنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،عن مسابقة تأليف أفضل كتاب في  -كانون الثاني )بترا( 31القاهرة 

تقدمها المنظمة مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية باإلضافة إلى تنمية الشباب والتي 
 . إطالق جائزة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا بالتعاون مع المؤسسة

 
وذلك خالل مشاركتها في منتدي الشباب العربي التي انطلقت اليوم بمكتبة االسكندرية ، والذى يقام تحت 

لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل( في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان )رؤية ابتكارية 

 2كانون الثاني الجاري حتى  31رعاية الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية في الفترة من 
لتابعة لألمم للتنمية الصناعية وا (UNIDO) شباط المقبل، بمكتبة اإلسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة

 .المتحدة
 

وأشار الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية "إلى أن "المسابقة تهدف 
إلى تشجيع المهتمين في مجاالت البحث العلمي على االهتمام بالموضوعات الخاصة بالشباب ومن تلك 

ابية، ودور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الموضوعات االستثمار في الموارد البشرية الشب

لدى الشباب، ومنهجيات تكوين قيادات شبابية وآليات إشراكهم في وضع الخطط المستقبلية، وأفضل السبل 
للتواصل مع الشباب إلدماجهم في جهود تنمية المجتمع، وكيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، ودور 

وعي الشباب بالمسئولية الوطنية، وتنمية الشباب والوقاية من العنف، والممارسات  الجامعة في تنمية
 ."والتجارب الناجحة في تقدم المجتمعات الشابة في الدول النامية

 

دوالر أميركي( وشهادة تكريم، كما  30,000وقال القحطاني أن "الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )
ية للتنمية اإلدارية بتقديم الدعم الفني لطباعة الكتاب وإصداره وتوزيعه، موضحا "أن ستقوم المنظمة العرب

من أجل تحقيق  (UNIDO) منتدى الشباب العربي هو نتاج لمجهودات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 ."للتنمية المستدامة 2030األهداف الجديدة للتنمية العالمية المستدامة وأجندة 

 
  بترا( ن أ /ض ز/س ق)--

 م 02:28 - 31/1/2016
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 أعمال خالل" كتاب أفضل"مسابقة تطلق اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 باالسكندرية العربي الشباب منتدى

 

1-2-2016 | 15:30 

 

 ان العربية الدول جامعة عن المنبثقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور صرح

 وخلق الخضراء التنمية لتحقيق ابتكارية رؤية" عنوان تحت يقام والذى العربى، الشباب منتدى في المشاركة بصدد المنظمة

 الفترة فى العربية الدول لجامعة العام األمين العربى نبيل الدكتور رعاية تحت" أفريقيا وشمال األوسط الشرق في عمل فرص

 والتابعة الصناعية للتنمية (UNIDO) منظمة مع بالتعاون وذلك اإلسكندرية، بمكتبة 2016 الجاري فبراير 2 حتى يناير 31 من

 .المتحدة لألمم

 تقدمها والتي الشباب تنمية في كتاب أفضل تأليف مسابقة عن المنتدى أعمال خالل ستعلن المنظمة أن القحطاني  واشار

 أيضا تقدم والتي خيري أداء أفضل جائزة إطالق إلى باإلضافة اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد االمير مؤسسة مع المنظمة

 .المؤسسة مع بالتعاون

 ومن بالشباب الخاصة بالموضوعات االهتمام على العلمي البحث مجاالت في المهتمين تشجيع إلى تهدف المسابقة ان موضحا

 الشباب، لدى الوعي تنمية في االجتماعي التواصل شبكات ودور الشبابية، البشرية الموارد في االستثمار الموضوعات تلك

 في إلدماجهم الشباب مع للتواصل السبل وأفضل المستقبلية، الخطط وضع في إشراكهم وآليات شبابية قيادات تكوين ومنهجيات

 الوطنية، بالمسئولية الشباب وعي تنمية في الجامعة ودور الشباب، لتنمية القومية الخطة صياغة وكيفية المجتمع، تنمية جهود

 .النامية الدول في الشابة المجتمعات تقدم في الناجحة والتجارب والممارسات العنف، من والوقاية الشباب وتنمية

 للتنمية العربية المنظمة ستقوم كما تكريم، وشهادة( أمريكي دوالر 30,000) قدرها مالية جائزة سينال بالمسابقة الفائز أن وقال

 .وتوزيعه وإصداره الكتاب لطباعة الفني الدعم بتقديم اإلدارية

 األهداف تحقيق أجل من (UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة لمجهودات نتاج هو العربي الشباب منتدى أن  كما

 .مةالمستدا للتنمية 2030 وأجندة المستدامة العالمية للتنمية الجديدة

 واألكاديمية اإلدارية، للتنمية العربية والمنظمة (UNIDO)  الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة بين بالتعاون المنتدى ويقام

 مع يتماشى بما العربية للدول اإلنمائية المتحدة األمم ألهداف طبقا (AASTMT) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية

 وربط للشباب الخضراء الوظائف تعزيز إلى المنتدى ويهدف ،(2017-2008) الفقر على للقضاء المتحدة األمم منظومة

 النامية الدول في الصناعية التنمية وإسراع تعزيز حول تدور التي القائمة المبادرات مع والمحلية العالمية التوظيف سياسات

 سبل واقتراح للشباب، عمل فرص وتوفير الدولي الصناعي التعاون وتعزيز انتقالية بمرحلة اقتصادها يمر التي والبلدان

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات على التركيز مع جديدة توظيف
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 للشباب دعمها عن تعلن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 باإلسكندرية منتداهم خالل

 اإلثنين, 01 شباط/فبراير 2016 14:06

61د المشاهدات :عد  

المنبثقة   الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ألقى -رؤيا نيوز 

عن جامعة الدول العربية اليوم كلمة في أعمال منتدى الشباب العربي والذي تعقده 

( ومنظمة األمم المتحدة AASTMTاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري )

( تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية UNIDOصناعية )للتنمية ال

مصر العربية وعنوانه "رؤية ابتكاريه لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل في الشرق 

 بمكتبة اإلسكندرية. 2016فبراير 2حتى  31األوسط وشمال أفريقيا" في الفترة من 

العربي المشترك والتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة في هذا  وتناولت الكلمة دور المنظمة في دعم العمل

االستراتيجية التي تتضمن تعزيز   المجال، وكذلك دور المنظمة في دعم الشباب العربي ، فضالً عن عرض لرؤية المنظمة

وصقل  دور الشباب في الوطن العربي من خالل التوسع في مشاركتهم في أنشطة المنظمة، والرقي بقدراتهم،

 مهاراتهم من أجل االنخراط في سوق العمل وربط ذلك بالتقنية الحديثة.

وأشار إرميلي في كلمة المنظمة إلى أبرز أوجه التعاون مع المؤسسات العربية في مجال دعم الشباب قائال " تطلق 

والتي قام “ سانية جائزة "مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلن  المنظمة من خالل أعمال المنتدى مسابقة

بما ُيعَرف عنه من ثقافٍة رفيعٍة وانفتاحٍ على  -حفظه هللا -بتأسيسها سمُو األميِر محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

عيسى بن حسن األنصاري بما له من باع في مجال التعليم ومجاالت تنمية   العالم، ويقودها األمين العام األستاذ الدكتور

 تقت رؤى المنظمة والمؤسسة في إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التي تواجه التنمية. "الشباب، حيث إل

حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون المشترك لخدمة جهود  2015واستمر قائال "قد بدأت هذه العالقة االستراتيجية في فبراير 

األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية إذ توليان التنمية في العالم العربي، والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ومؤسسة 

اهتماًما كبيًرا بالمشاركة في فعاليات هذا المنتدى المهم، الذي يحظى بمشاركات معتبرة من الدول العربية واألجنبية، 

مير محمد لَتنتهزان هذه الفرصة لُِتعلنا عن انطالق "مسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب"، وتأسيس "جائزة األ

 بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي".

وفي ختام كلمته توجه مستشار المنظمة بالشكر إلى األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، ومنظمة 

 األمم المتحدة للتنمية الصناعية على عقد هذا المنتدى واختيار الشباب مضمونا لمحاوره.
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 تقارير مصرية الرئيسية

اإلدارية تعلن دعم الشباب المنظمة العربية للتنمية 
 باإلسكندرية

 م 05:23 - 2016فبراير  01اإلثنين، 

 

 أرشيفية -مكتبة اإلسكندرية 

 

 كتب محمود محيى
 

مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية كلمة اليوم  ألقى الدكتور عزام إرميلى

االثنين، فى أعمال منتدى الشباب العربى والذى تعقده األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى 

(AASTMT( ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )UNIDOتحت رعاية الرئ ) ،يس عبد الفتاح السيسى

وعنوانه "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق األوسط وشمال إفريقيا" فى 

 بمكتبة اإلسكندرية. 2016فبراير  2حتى  31الفترة من 

صة فى هذا وتناولت الكلمة دور المنظمة فى دعم العمل العربى المشترك والتعاون مع المنظمات العربية المتخص

المجال، وكذلك دور المنظمة فى دعم الشباب العربى، فضالً عن عرض لرؤية المنظمة االستراتيجية التى تتضمن 

تعزيز دور الشباب فى الوطن العربى من خالل التوسع فى مشاركتهم فى أنشطة المنظمة، والرقى بقدراتهم، 

 بالتقنية الحديثة.وصقل مهاراتهم من أجل االنخراط فى سوق العمل وربط ذلك 

وأشار إرميلى فى كلمة المنظمة إلى أبرز أوجه التعاون مع المؤسسات العربية فى مجال دعم الشباب قائال: تطلق 

المنظمة من خالل أعمال المنتدى مسابقة جائزة "مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية"، والتى قام 

بما ُيعَرف عنه من ثقافٍة رفيعٍة وانفتاٍح على  -حفظه هللا -العزيز آل سعودبتأسيسها األميِر محمد بن فهد بن عبد 

العالم، ويقودها األمين العام األستاذ الدكتور عيسى بن حسن األنصارى بما له من باع فى مجال التعليم ومجاالت 
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 تواجه التنمية.  تنمية الشباب، حيث التقت رؤى المنظمة والمؤسسة فى إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التى

 

، حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون المشترك 2015واستمر قائال "قد بدأت هذه العالقة االستراتيجية فى فبراير 

لخدمة جهود التنمية فى العالم العربى، والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ومؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

ًرا بالمشاركة فى فعاليات هذا المنتدى المهم، الذى يحظى بمشاركات معتبرة من اإلنسانية إذ توليان اهتماًما كبي

الدول العربية واألجنبية، لَتنتهزان هذه الفرصة لُِتعلنا عن انطالق "مسابقة تأليف كتاب فى مجال تنمية الشباب"، 

 وتأسيس "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيرى فى الوطن العربى".

كلمته توجه مستشار المنظمة بالشكر إلى األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى،  وفى ختام

 ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على عقد هذا المنتدى واختيار الشباب مضمونا لمحاوره.
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 أخبار عربية الرئيسية 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق مسابقة أفضل كتاب فى 
 "تنمية الشباب"

 م 11:59 - 2016يناير  30السبت، 

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

 

 محمود محيى –كتب 
 

، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية قال الدكتور ناصر الهتالن القحطانى

إن المنظمة بصدد المشاركة فى منتدى الشباب العربى، الذى يقام تحت عنوان "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية 

األمين العام  الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا" تحت رعاية الدكتور نبيل العربى

المقبل بمكتبة اإلسكندرية، وذلك  2016فبراير 2يناير الجارى حتى  31لجامعة الدول العربية فى الفترة من 

 ( للتنمية الصناعية والتابعة لألمم المتحدة.UNIDOبالتعاون مع منظمة )

 

مال المنتدى عن مسابقة تأليف وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إلى أن المنظمة ستعلن خالل أع

أفضل كتاب فى تنمية الشباب والتى تقدمها المنظمة مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية باإلضافة 

 إلى إطالق جائزة أفضل أداء خيرى التى تقدم أيضا بالتعاون مع المؤسسة.

 

العلمى على االهتمام بالموضوعات الخاصة وأوضح أن المسابقة تهدف إلى تشجيع المهتمين فى مجاالت البحث 

بالشباب ومن تلك الموضوعات االستثمار فى الموارد البشرية الشبابية، ودور شبكات التواصل االجتماعى فى 
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تنمية الوعى لدى الشباب، ومنهجيات تكوين قيادات شبابية وآليات إشراكهم فى وضع الخطط المستقبلية، وأفضل 

ب إلدماجهم فى جهود تنمية المجتمع، وكيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، السبل للتواصل مع الشبا

ودور الجامعة فى تنمية وعى الشباب بالمسئولية الوطنية، وتنمية الشباب والوقاية من العنف، والممارسات 

 والتجارب الناجحة فى تقدم المجتمعات الشابة فى الدول النامية.

 

دوالر أمريكى( وشهادة تكريم، كما ستقوم المنظمة  30.000قة سينال جائزة مالية قدرها )وقال إن الفائز بالمساب

 العربية للتنمية اإلدارية بتقديم الدعم الفنى لطباعة الكتاب وإصداره وتوزيعه.

 

( UNIDOجدير بالذكر، أن منتدى الشباب العربى هو نتاج لمجهودات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )

 للتنمية المستدامة، 2030ن أجل تحقيق األهداف الجديدة للتنمية العالمية المستدامة وأجندة م

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المنتدى لفيف من ممثلين رفيعى المستوى ورؤساء المؤسسات التقنية والمالية، 

 ومنظمات األمم المتحدة على المستويين الوطنى واإلقليمى. 

 

يومان من اجتماعات فريق الخبراء للجمع بين خلق فرص العمل وتنمية قدرات الشباب وسيعقب االفتتاح 

ومهارات العمل، فضالً عن معرض سوق العمل الذى تنظمه األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

 البحرى، الذى يضم كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.

 

( والمنظمة العربية للتنمية UNIDOين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )ويقام المنتدى بالتعاون ب

( طبقا ألهداف األمم المتحدة AASTMTاإلدارية، واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى )

 (.2017-2008اإلنمائية للدول العربية بما يتماشى مع منظومة األمم المتحدة للقضاء على الفقر )

 

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوظائف الخضراء للشباب وربط سياسات التوظيف العالمية والمحلية مع المبادرات 

القائمة التى تدور حول تعزيز وإسراع التنمية الصناعية فى الدول النامية والبلدان التى يمر اقتصادها بمرحلة 

عمل للشباب، واقتراح سبل توظيف جديدة مع التركيز  انتقالية وتعزيز التعاون الصناعى الدولى وتوفير فرص

 على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
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العربية للتنمية اإلدارية( تطلق مسابقة )تأليف أفضل كتاب في تنمية )

 الشباب( خالل أعمال منتدى الشباب العربي باإلسكندرية

 

 
القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن  يناير/بنا/ قال الدكتور ناصر الهتالن 30القاهرة في 

جامعة الدول العربية "ان المنظمة بصدد المشاركة في منتدى الشباب العربي، والذى يقام تحت عنوان )رؤية ابتكارية 
نبيل العربي األمين لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل( في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تحت رعاية الدكتور 

فبراير المقبل، بمكتبة اإلسكندرية، وذلك بالتعاون مع  2يناير الجاري حتى  31العام لجامعة الدول العربية في الفترة من 
 .للتنمية الصناعية والتابعة لألمم المتحدة  (UNIDO)منظمة

أعمال المنتدى عن مسابقة  واشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة ستعلن خالل
تأليف أفضل كتاب في تنمية الشباب والتي تقدمها المنظمة مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 
اإلنسانية باإلضافة إلى إطالق جائزة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا بالتعاون مع المؤسسة، مشيرا 

ت البحث العلمي على االهتمام بالموضوعات إلى أن "المسابقة تهدف إلى تشجيع المهتمين في مجاال
الخاصة بالشباب ومن تلك الموضوعات االستثمار في الموارد البشرية الشبابية، ودور شبكات التواصل 

االجتماعي في تنمية الوعي لدى الشباب، ومنهجيات تكوين قيادات شبابية وآليات إشراكهم في وضع 
مع الشباب إلدماجهم في جهود تنمية المجتمع، وكيفية الخطط المستقبلية، وأفضل السبل للتواصل 

صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، ودور الجامعة في تنمية وعي الشباب بالمسئولية الوطنية، 
وتنمية الشباب والوقاية من العنف، والممارسات والتجارب الناجحة في تقدم المجتمعات الشابة في 

 ."الدول النامية
دوالر أمريكي( وشهادة تكريم، كما  30,000ز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )وقال أن "الفائ

ستقوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بتقديم الدعم الفني لطباعة الكتاب وإصداره وتوزيعه، موضحا 
من  (UNIDO) "أن منتدى الشباب العربي هو نتاج لمجهودات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 ."للتنمية المستدامة 2030أجل تحقيق األهداف الجديدة للتنمية العالمية المستدامة وأجندة 
ومن المقرر أن يحضر فعاليات المنتدى لفيف من ممثلين رفيعي المستوى ورؤساء المؤسسات التقنية 

يومين من  والمالية، ومنظمات األمم المتحدة على المستويين الوطني واإلقليمي، وسيعقب االفتتاح
اجتماعات فريق الخبراء للجمع بين خلق فرص العمل وتنمية قدرات الشباب ومهارات العمل، فضالً عن 

معرض سوق العمل الذي تنظمه األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي يضم 
 .كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والدولية

والمنظمة العربية للتنمية  (UNIDO) بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةويقام المنتدى بالتعاون 
طبقا ألهداف األمم المتحدة  (AASTMT) اإلدارية، واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

(، 2017-2008اإلنمائية للدول العربية بما يتماشى مع منظومة األمم المتحدة للقضاء على الفقر )
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوظائف الخضراء للشباب وربط سياسات التوظيف العالمية والمحلية مع 

المبادرات القائمة التي تدور حول تعزيز وإسراع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي يمر 
عمل للشباب، واقتراح سبل  اقتصادها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي وتوفير فرص

 .توظيف جديدة مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 خ.أ
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  /مصر

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق مسابقة معنية بالشباب خالل أعمال منتدى 
 باألسكندريةالشباب العربي 

 30-01-2016تاريخ النشر : 

 دنيا الوطن -رام هللا 

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن 

جامعة الدول العربية ان المنظمة بصدد المشاركة في منتدى الشباب العربى، والذى يقام تحت 

يق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل في الشرق األوسط وشمال عنوان "رؤية ابتكارية لتحق

 31أفريقيا" تحت رعاية الدكتور نبيل العربى األمين العام لجامعة الدول العربية فى الفترة من 

 المقبل بمكتبة اإلسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة 2016فبراير 2يناير الجارى حتى 
(UNIDO)  لألمم المتحدةللتنمية الصناعية والتابعة. 

واشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة ستعلن خالل أعمال المنتدى عن 

مسابقة تأليف أفضل كتاب في تنمية الشباب والتي تقدمها المنظمة مع مؤسسة االمير محمد بن 

دم أيضا بالتعاون مع فهد للتنمية اإلنسانية باإلضافة إلى إطالق جائزة أفضل أداء خيري والتي تق

 .المؤسسة
موضحا ان المسابقة تهدف إلى تشجيع المهتمين في مجاالت البحث العلمي على االهتمام 

بالموضوعات الخاصة بالشباب ومن تلك الموضوعات االستثمار في الموارد البشرية الشبابية، 

كوين قيادات ودور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي لدى الشباب، ومنهجيات ت

شبابية وآليات إشراكهم في وضع الخطط المستقبلية، وأفضل السبل للتواصل مع الشباب 

إلدماجهم في جهود تنمية المجتمع، وكيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، ودور الجامعة 

سات في تنمية وعي الشباب بالمسئولية الوطنية، وتنمية الشباب والوقاية من العنف، والممار

 .والتجارب الناجحة في تقدم المجتمعات الشابة في الدول النامية

دوالر أمريكي( وشهادة تكريم،  30,000وقال أن الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )

 .كما ستقوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بتقديم الدعم الفني لطباعة الكتاب وإصداره وتوزيعه
 

أن منتدى الشباب العربي هو نتاج لمجهودات منظمة األمم المتحدة للتنمية  الجدير بالذكر
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من أجل تحقيق األهداف الجديدة للتنمية العالمية المستدامة وأجندة  (UNIDO) الصناعية

 .للتنمية المستدامة 2030

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المنتدى لفيف من ممثلين رفيعي المستوى ورؤساء المؤسسات 

  .قنية والمالية، ومنظمات األمم المتحدة على المستويين الوطني واإلقليميالت

وسيعقب االفتتاح يومين من اجتماعات فريق الخبراء للجمع بين خلق فرص العمل وتنمية 

قدرات الشباب ومهارات العمل، فضالً عن معرض سوق العمل الذي تنظمه األكاديمية العربية 

 .البحري، والذي يضم كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والدولية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
 

والمنظمة  (UNIDO)  ويقام المنتدى بالتعاون بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 (AASTMT) العربية للتنمية اإلدارية، واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
حدة اإلنمائية للدول العربية بما يتماشى مع منظومة األمم المتحدة للقضاء طبقا ألهداف األمم المت

(، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوظائف الخضراء للشباب وربط 2017-2008على الفقر )

سياسات التوظيف العالمية والمحلية مع المبادرات القائمة التي تدور حول تعزيز وإسراع التنمية 

مية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعية في الدول النا

الصناعي الدولي وتوفير فرص عمل للشباب، واقتراح سبل توظيف جديدة مع التركيز على 

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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التنمية اإلدارية تطلق مسابقة معنية بالشباب خالل أعمال 

 باإلسكندريةمنتدى الشباب العربي 

 مريم عدلى

 مساءا ٠٥ : ٠٤   -   ٢٠١٦يناير  ٣٠

المنبثقة عن جامعة  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مدير عام ناصر الهتالن القحطاني صرح الدكتور

رؤية “دى الشباب العربى، والذى يقام تحت عنوان الدول العربية ان المنظمة بصدد المشاركة في منت

تحت رعاية ” ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 2يناير الجارى حتى  31الدكتور نبيل العربى األمين العام لجامعة الدول العربية فى الفترة من 

( للتنمية الصناعية والتابعة UNIDOوذلك بالتعاون مع منظمة ) المقبل بمكتبة اإلسكندرية، 2016فبراير

 لألمم المتحدة.

أن المنظمة ستعلن خالل أعمال المنتدى عن مسابقة  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية واشار مدير عام

تأليف أفضل كتاب في تنمية الشباب والتي تقدمها المنظمة مع مؤسسة االمير محمد بن فهد للتنمية 

 زة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا بالتعاون مع المؤسسة.اإلنسانية باإلضافة إلى إطالق جائ

موضحا ان المسابقة تهدف إلى تشجيع المهتمين في مجاالت البحث العلمي على االهتمام 

بالموضوعات الخاصة بالشباب ومن تلك الموضوعات االستثمار في الموارد البشرية الشبابية، ودور 

وعي لدى الشباب، ومنهجيات تكوين قيادات شبابية وآليات شبكات التواصل االجتماعي في تنمية ال

إشراكهم في وضع الخطط المستقبلية، وأفضل السبل للتواصل مع الشباب إلدماجهم في جهود تنمية 

المجتمع، وكيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، ودور الجامعة في تنمية وعي الشباب 

والوقاية من العنف، والممارسات والتجارب الناجحة في تقدم بالمسئولية الوطنية، وتنمية الشباب 

 المجتمعات الشابة في الدول النامية.

دوالر أمريكي( وشهادة تكريم، كما  30,000وقال أن الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )

 بتقديم الدعم الفني لطباعة الكتاب وإصداره وتوزيعه. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ستقوم

دى الشباب العربي هو نتاج لمجهودات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الجدير بالذكر أن منت

(UNIDO من أجل تحقيق األهداف الجديدة للتنمية العالمية المستدامة وأجندة )للتنمية  2030

 المستدامة.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المنتدى لفيف من ممثلين رفيعي المستوى ورؤساء المؤسسات التقنية 

 لمالية، ومنظمات األمم المتحدة على المستويين الوطني واإلقليمي.وا

وسيعقب االفتتاح يومين من اجتماعات فريق الخبراء للجمع بين خلق فرص العمل وتنمية قدرات الشباب 

ومهارات العمل، فضالً عن معرض سوق العمل الذي تنظمه األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

 والذي يضم كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والدولية. البحري،

المنظمة العربية للتنمية ( وUNIDOويقام المنتدى بالتعاون بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )

( طبقا ألهداف األمم المتحدة AASTMT، واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري )اإلدارية

206 اإطالق مسابقة تأليف"كتاب في مجال تنمية الشباب" 

http://www.wataninet.com/tag/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/


(، 2017-2008منظومة األمم المتحدة للقضاء على الفقر )اإلنمائية للدول العربية بما يتماشى مع 

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوظائف الخضراء للشباب وربط سياسات التوظيف العالمية والمحلية مع 

المبادرات القائمة التي تدور حول تعزيز وإسراع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي يمر 

الية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي وتوفير فرص عمل للشباب، واقتراح سبل اقتصادها بمرحلة انتق

 توظيف جديدة مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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 خالل أعمال منتدى الشباب العربي باألسكندرية      

 منظمة التنمية اإلدارية تطلق مسابقة تاليف افضل كتاب للشباب      

 
 غادة مجدي-كتبت

  

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية ان 

المنظمة بصدد المشاركة في منتدى الشباب العربى، والذى يقام تحت عنوان "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء 

األوسط وشمال أفريقيا" تحت رعاية الدكتور نبيل العربى األمين العام لجامعة الدول وخلق فرص عمل في الشرق 

 المقبل بمكتبة اإلسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة 2016فبراير 2يناير الجارى حتى  31العربية فى الفترة من 

(UNIDO) للتنمية الصناعية والتابعة لألمم المتحدة.  

 

لعربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة ستعلن خالل أعمال المنتدى عن مسابقة تأليف أفضل واشار مدير عام المنظمة ا

كتاب في تنمية الشباب والتي تقدمها المنظمة مع مؤسسة االمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية باإلضافة إلى إطالق 

  .جائزة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا بالتعاون مع المؤسسة

 

المسابقة تهدف إلى تشجيع المهتمين في مجاالت البحث العلمي على االهتمام بالموضوعات الخاصة  موضحا ان

بالشباب ومن تلك الموضوعات االستثمار في الموارد البشرية الشبابية، ودور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية 

وضع الخطط المستقبلية، وأفضل السبل الوعي لدى الشباب، ومنهجيات تكوين قيادات شبابية وآليات إشراكهم في 

للتواصل مع الشباب إلدماجهم في جهود تنمية المجتمع، وكيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، ودور الجامعة 

في تنمية وعي الشباب بالمسئولية الوطنية، وتنمية الشباب والوقاية من العنف، والممارسات والتجارب الناجحة في تقدم 

  .ت الشابة في الدول الناميةالمجتمعا

 

دوالر أمريكي( وشهادة تكريم، كما ستقوم المنظمة  30,000وقال أن الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )

  .العربية للتنمية اإلدارية بتقديم الدعم الفني لطباعة الكتاب وإصداره وتوزيعه
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من  (UNIDO) جهودات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةالجدير بالذكر أن منتدى الشباب العربي هو نتاج لم

  .للتنمية المستدامة 2030أجل تحقيق األهداف الجديدة للتنمية العالمية المستدامة وأجندة 

 

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المنتدى لفيف من ممثلين رفيعي المستوى ورؤساء المؤسسات التقنية والمالية، 

  .تحدة على المستويين الوطني واإلقليميومنظمات األمم الم

 

وسيعقب االفتتاح يومين من اجتماعات فريق الخبراء للجمع بين خلق فرص العمل وتنمية قدرات الشباب ومهارات 

العمل، فضالً عن معرض سوق العمل الذي تنظمه األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي يضم 

  .ات والمؤسسات المحلية والدوليةكبريات الشرك

 

والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  (UNIDO) ويقام المنتدى بالتعاون بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

طبقا ألهداف األمم المتحدة اإلنمائية للدول  (AASTMT) واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

(، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوظائف 2017-2008يتماشى مع منظومة األمم المتحدة للقضاء على الفقر ) العربية بما

الخضراء للشباب وربط سياسات التوظيف العالمية والمحلية مع المبادرات القائمة التي تدور حول تعزيز وإسراع 

  .التنمية الصناعية في الدول النامية
 

      saturday 30/01/2016 17:53      :55مرات قراءة الموضوع 
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"المنظمة العربية للتنمية" تطلق مسابقة في التأليف خالل منتدى الشباب 

 العربي باإلسكندرية
 ربيع شاهين

30-1-2016 | 22:04319 

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة 

 الدول العربية بأن المنظمة بصدد المشاركة في منتدى الشباب العربى.

ويقام تحت عنوان "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل في الشرق األوسط وشمال 

يناير  31إفريقيا" تحت رعاية الدكتور نبيل العربى األمين العام لجامعة الدول العربية فى الفترة من 

( للتنمية UNIDO) المقبل بمكتبة اإلسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة 2016فبراير 2الجارى حتى 
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 الصناعية والتابعة لألمم المتحدة.

وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة ستعلن خالل أعمال المنتدى عن مسابقة 

تأليف أفضل كتاب في تنمية الشباب والتي تقدمها المنظمة مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

 إطالق جائزة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا بالتعاون مع المؤسسة.اإلنسانية باإلضافة إلى 

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المنتدى لفيف من ممثلين رفيعي المستوى ورؤساء المؤسسات التقنية 

  والمالية، ومنظمات األمم المتحدة على المستويين الوطني.

 

( والمنظمة العربية للتنمية UNIDOلتنمية الصناعية )ويقام المنتدى بالتعاون بين منظمة األمم المتحدة ل

( طبقا ألهداف األمم AASTMTاإلدارية، واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري )

 (2017-2008المتحدة اإلنمائية للدول العربية بما يتماشى مع منظومة األمم المتحدة للقضاء على الفقر )
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 اإلدارية تشارك في منتدى الشباب العربي باإلسكندريةالعربية للتنمية 

  
 مدير عام المنظمة د.ناصر الهتالن القحطاني

 حاتم حسني -القاهرة  

 ص 12:13 - 2016يناير  31األحد , 

 الهتالن د.ناصر العربية الدول جامعة عن المنبثقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير قال

 .العربي الشباب منتدى في المشاركة بصدد المنظمة إن القحطاني

 الشرق في عمل فرص وخلق الخضراء التنمية لتحقيق ابتكاريه "رؤية عنوان تحت المنتدى يقام

 الفترة في العربي د.نبيل العربية الدول لجامعة العام األمين رعاية تحت أفريقيا" وشمال األوسط

 منظمة مع بالتعاون وذلك اإلسكندرية، بمكتبة المقبل 2016فبراير 2 حتى الجاري يناير 31 من

 UNIDOالمتحدة لألمم والتابعة الصناعية للتنمية. 

 عن المنتدى أعمال خالل ستعلن المنظمة أن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير وأشار
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https://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fakhbarelyom.com%2Farticle%2F56ad304e0ea86f2275ac7d67%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2583-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D9%2583%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-1454190670


 محمد األمير مؤسسة مع المنظمة تقدمها والتي الشباب تنمية في تابك أفضل تأليف مسابقة

 بالتعاون أيضا تقدم والتي خيري أداء أفضل جائزة إطالق إلى باإلضافة اإلنسانية للتنمية فهد بن

 .المؤسسة مع

 االهتمام على العلمي البحث بمجاالت المهتمين تشجيع إلى تهدف المسابقة أن أوضح

 الشبابية، البشرية الموارد في االستثمار الموضوعات تلك ومن بالشباب الخاصة بالموضوعات

 قيادات تكوين ومنهجيات الشباب، لدى الوعي تنمية في االجتماعي التواصل شبكات ودور

 الشباب مع للتواصل السبل وأفضل المستقبلية، الخطط وضع في إشراكهم وآليات شبابية

 الجامعة ودور الشباب، لتنمية القومية الخطة صياغة فيةوكي المجتمع، تنمية جهود في إلدماجهم

 والممارسات العنف، من والوقاية الشباب وتنمية الوطنية، بالمسئولية الشباب وعي تنمية في

 .النامية الدول في الشابة المجتمعات تقدم في الناجحة والتجارب

 دوالر 30,000 قدرها مالية ةجائز سينال بالمسابقة الفائز أن القحطاني الهتالن د.ناصر وأضاف

 الفني الدعم بتقديم اإلدارية للتنمية العربية المنظمة ستقوم كما تكريم، وشهادة أمريكي

 .وتوزيعه وإصداره الكتاب لطباعة

 للتنمية المتحدة األمم منظمة لمجهودات نتاج هو العربي الشباب منتدى أن بالذكر الجدير

 2030 وأجندة المستدامة العالمية للتنمية الجديدة افاألهد تحقيق أجل من UNIDO الصناعية

 .المستدامة للتنمية

 المؤسسات ورؤساء المستوى رفيعي ممثلين من لفيف المنتدى فعاليات يحضر أن المقرر ومن

 .واإلقليمي الوطني المستويين على المتحدة األمم ومنظمات والمالية، التقنية

 قدرات وتنمية العمل فرص خلق بين للجمع الخبراء ريقف اجتماعات من يومين االفتتاح وسيعقب

 للعلوم العربية األكاديمية تنظمه الذي العمل سوق معرض عن فضالا  العمل، ومهارات الشباب

 .والدولية المحلية والمؤسسات الشركات كبريات يضم والذي البحري، والنقل والتكنولوجيا

 العربية والمنظمة UNIDO الصناعية للتنمية دةالمتح األمم منظمة بين بالتعاون المنتدى يقام

 ألهداف طبقا AASTMT البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية واألكاديمية اإلدارية، للتنمية

 الفقر على للقضاء المتحدة األمم منظومة مع يتماشى بما العربية للدول اإلنمائية المتحدة األمم
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2008-2017. 

 والمحلية العالمية التوظيف سياسات وربط للشباب الخضراء الوظائف يزتعز إلى المنتدى ويهدف

 والبلدان النامية الدول في الصناعية التنمية وإسراع تعزيز حول تدور التي القائمة المبادرات مع

 للشباب، عمل فرص وتوفير الدولي الصناعي التعاون وتعزيز انتقالية بمرحلة اقتصادها يمر التي

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات على التركيز مع جديدة ظيفتو سبل واقتراح
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية" تطلق مسابقة للشباب"  

 ص 11:52 - 01-31 األحد

 العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور
 دهب شيماء

 جامعة عن المنبثقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور قال

 لتحقيق ابتكارية "رؤية عنوان تحت العربى، الشباب منتدى في تشارك المنظمة إن العربية: الدول

 نبيل الدكتور رعاية تحت أفريقيا" وشمال األوسط الشرق في عمل فرص وخلق الخضراء التنمية

 2 حتى ويستمر يناير 31األحد اليوم يبدأ والذي العربية الدول لجامعة لعاما األمين العربى

 الصناعية للتنمية (UNIDO) منظمة مع بالتعاون وذلك اإلسكندرية، بمكتبة المقبل 2016فبراير

 .المتحدة لألمم والتابعة

 

 خالل ستعلن المنظمة أن إلى األحد اليوم بيان في اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير وأـشار

 مؤسسة مع المنظمة تقدمها والتي الشباب تنمية في كتاب أفضل تأليف مسابقة عن المنتدى أعمال

 أيضا تقدم والتي خيري أداء أفضل جائزة إطالق إلى باإلضافة اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد األمير

 .المؤسسة مع بالتعاون
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 االهتمام على العلمي البحث مجاالت في المهتمين تشجيع إلى تهدف المسابقة أن وأوضح

 ودور الشبابية، البشرية الموارد في االستثمار الموضوعات تلك ومن بالشباب الخاصة بالموضوعات

 وآليات شبابية قيادات تكوين ومنهجيات الشباب، لدى الوعي تنمية في االجتماعي التواصل شبكات

 تنمية جهود في إلدماجهم الشباب مع للتواصل السبل ضلوأف المستقبلية، الخطط وضع في إشراكهم

 الشباب وعي تنمية في الجامعة ودور الشباب، لتنمية القومية الخطة صياغة وكيفية المجتمع،

 تقدم في الناجحة والتجارب والممارسات العنف، من والوقاية الشباب وتنمية الوطنية، بالمسئولية

 .النامية الدول في الشابة المجتمعات

 

 كما تكريم، وشهادة أمريكي( دوالر 30،000) قدرها مالية جائزة سينال بالمسابقة الفائز إن وقال:

 .وتوزيعه وإصداره الكتاب لطباعة الفني الدعم بتقديم اإلدارية للتنمية العربية المنظمة ستقوم

 

 الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة لمجهودات نتاج هو العربي الشباب منتدى أن بالذكر الجدير

 (UNIDO)للتنمية 2030 وأجندة المستدامة العالمية للتنمية الجديدة األهداف تحقيق أجل من 

 .المستدامة

 

 التقنية المؤسسات ورؤساء المستوى رفيعي ممثلين من لفيف المنتدى فعاليات يحضر أن المقرر ومن

 . اإلقليميو الوطني المستويين على المتحدة األمم ومنظمات والمالية،

 

 قدرات وتنمية العمل فرص خلق بين للجمع الخبراء فريق اجتماعات من يومين االفتتاح وسيعقب

 للعلوم العربية األكاديمية تنظمه الذي العمل سوق معرض عن فضاًل  العمل، ومهارات الشباب

 .يةوالدول المحلية والمؤسسات الشركات كبريات يضم والذي البحري، والنقل والتكنولوجيا

 

 العربية والمنظمة (UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة بين بالتعاون المنتدى ويقام

 طبقا (AASTMT) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية واألكاديمية اإلدارية، للتنمية

 الفقر على للقضاء حدةالمت األمم منظومة مع يتماشى بما العربية للدول اإلنمائية المتحدة األمم ألهداف

 التوظيف سياسات وربط للشباب الخضراء الوظائف تعزيز إلى المنتدى ويهدف ،2017 -2008

 الدول في الصناعية التنمية وإسراع تعزيز حول تدور التي القائمة المبادرات مع والمحلية العالمية

 فرص وتوفير الدولي الصناعي نالتعاو وتعزيز انتقالية بمرحلة اقتصادها يمر التي والبلدان النامية

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات على التركيز مع جديدة توظيف سبل واقتراح للشباب، عمل
   

216 اإطالق مسابقة تأليف"كتاب في مجال تنمية الشباب" 



 

العربية للتنمية اإلدارية تطلق مسابقة للشباب خالل أعمال منتدى الشباب 

 باإلسكندرية

 

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية ان المنظمة بصدد  صرح الدكتور ناصر الهتالن

رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل في الشرق “المشاركة في منتدى الشباب العربى، والذى يقام تحت عنوان 

 2يناير الجارى حتى  31يل العربى األمين العام لجامعة الدول العربية فى الفترة من تحت رعاية الدكتور نب” األوسط وشمال أفريقيا

 .للتنمية الصناعية والتابعة لألمم المتحدة (UNIDO) المقبل بمكتبة اإلسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة 2016فبراير

ل أعمال المنتدى عن مسابقة تأليف أفضل كتاب في تنمية الشباب واشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة ستعلن خال

والتي تقدمها المنظمة مع مؤسسة االمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية باإلضافة إلى إطالق جائزة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا 

 .بالتعاون مع المؤسسة

بحث العلمي على االهتمام بالموضوعات الخاصة بالشباب ومن تلك موضحا ان المسابقة تهدف إلى تشجيع المهتمين في مجاالت ال

الموضوعات االستثمار في الموارد البشرية الشبابية، ودور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي لدى الشباب، ومنهجيات تكوين 

لشباب إلدماجهم في جهود تنمية المجتمع، قيادات شبابية وآليات إشراكهم في وضع الخطط المستقبلية، وأفضل السبل للتواصل مع ا

وكيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، ودور الجامعة في تنمية وعي الشباب بالمسئولية الوطنية، وتنمية الشباب والوقاية من 

 .العنف، والممارسات والتجارب الناجحة في تقدم المجتمعات الشابة في الدول النامية

217 اإطالق مسابقة تأليف"كتاب في مجال تنمية الشباب" 



دوالر أمريكي( وشهادة تكريم، كما ستقوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  30,000بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )وقال أن الفائز 

 .بتقديم الدعم الفني لطباعة الكتاب وإصداره وتوزيعه

من أجل تحقيق األهداف  (UNIDO) الجدير بالذكر أن منتدى الشباب العربي هو نتاج لمجهودات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 .للتنمية المستدامة 2030الجديدة للتنمية العالمية المستدامة وأجندة 

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المنتدى لفيف من ممثلين رفيعي المستوى ورؤساء المؤسسات التقنية والمالية، ومنظمات األمم المتحدة 

 .على المستويين الوطني واإلقليمي

تتاح يومين من اجتماعات فريق الخبراء للجمع بين خلق فرص العمل وتنمية قدرات الشباب ومهارات العمل، فضالً عن وسيعقب االف

معرض سوق العمل الذي تنظمه األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي يضم كبريات الشركات والمؤسسات المحلية 

 .والدولية

والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، واألكاديمية العربية  (UNIDO) اون بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةويقام المنتدى بالتع

طبقا ألهداف األمم المتحدة اإلنمائية للدول العربية بما يتماشى مع منظومة األمم  (AASTMT) للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

(، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوظائف الخضراء للشباب وربط سياسات التوظيف العالمية 2017-2008المتحدة للقضاء على الفقر )

والمحلية مع المبادرات القائمة التي تدور حول تعزيز وإسراع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة 

فرص عمل للشباب، واقتراح سبل توظيف جديدة مع التركيز على المشروعات الصغيرة  انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي وتوفير

 .والمتوسطة
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق مسابقة معنية بالشباب خالل أعمال منتدى الشباب العربي 

 باألسكندرية
 مشاهدات 39 البيان محرر أخبار ص12:07 - 2016 يناير31 

 
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق مسابقة معنية بالشباب خالل أعمال منتدى الشباب العربي باألسكندرية

 بصدد المنظمة ان العربية الدول جامعة عن المنبثقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور صرح

 األوسط الشرق في عمل فرص وخلق الخضراء التنمية لتحقيق ابتكارية رؤية“ عنوان تحت يقام والذى العربى، الشباب منتدى في المشاركة

 2016فبراير 2 حتى الجارى يناير 31 من الفترة فى العربية الدول لجامعة العام األمين العربى يلنب الدكتور رعاية تحت ”أفريقيا وشمال

 .المتحدة لألمم والتابعة الصناعية للتنمية (UNIDO) منظمة مع بالتعاون وذلك اإلسكندرية، بمكتبة المقبل

 

 الشباب تنمية في كتاب أفضل تأليف مسابقة عن المنتدى أعمال لخال ستعلن المنظمة أن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير واشار

 أيضا تقدم والتي خيري أداء أفضل جائزة إطالق إلى باإلضافة اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد االمير مؤسسة مع المنظمة تقدمها والتي

 المؤسسة. مع بالتعاون

 تلك ومن بالشباب الخاصة بالموضوعات االهتمام على العلمي لبحثا مجاالت في المهتمين تشجيع إلى تهدف المسابقة ان موضحا

 تكوين ومنهجيات الشباب، لدى الوعي تنمية في االجتماعي التواصل شبكات ودور الشبابية، البشرية الموارد في االستثمار الموضوعات

 وكيفية المجتمع، تنمية جهود في إلدماجهم الشباب مع للتواصل السبل وأفضل المستقبلية، الخطط وضع في إشراكهم وآليات شبابية قيادات

 العنف، من والوقاية الشباب وتنمية الوطنية، بالمسئولية الشباب وعي تنمية في الجامعة ودور الشباب، لتنمية القومية الخطة صياغة

 النامية. الدول في الشابة المجتمعات تقدم في الناجحة والتجارب والممارسات

 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة ستقوم كما تكريم، وشهادة أمريكي( دوالر 30,000) قدرها مالية جائزة سينال مسابقةبال الفائز أن وقال

 وتوزيعه. وإصداره الكتاب لطباعة الفني الدعم بتقديم
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 األهداف تحقيق أجل من O)(UNID الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة لمجهودات نتاج هو العربي الشباب منتدى أن بالذكر الجدير

 .المستدامة للتنمية 2030 وأجندة المستدامة العالمية للتنمية الجديدة

 على المتحدة األمم ومنظمات والمالية، التقنية المؤسسات ورؤساء المستوى رفيعي ممثلين من لفيف المنتدى فعاليات يحضر أن المقرر ومن

 . واإلقليمي الوطني المستويين

 عن فضالً  العمل، ومهارات الشباب قدرات وتنمية العمل فرص خلق بين للجمع الخبراء فريق اجتماعات من يومين االفتتاح وسيعقب

 المحلية والمؤسسات الشركات كبريات يضم والذي البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية تنظمه الذي العمل سوق معرض

 .والدولية

 العربية واألكاديمية اإلدارية، للتنمية العربية والمنظمة (UNIDO)  الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة بين التعاونب المنتدى ويقام

 المتحدة األمم منظومة مع يتماشى بما العربية للدول اإلنمائية المتحدة األمم ألهداف طبقا (AASTMT) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم

 مع والمحلية العالمية التوظيف سياسات وربط للشباب الخضراء الوظائف تعزيز إلى المنتدى ويهدف (،2017-2008) رالفق على للقضاء

 وتعزيز انتقالية بمرحلة اقتصادها يمر التي والبلدان النامية الدول في الصناعية التنمية وإسراع تعزيز حول تدور التي القائمة المبادرات

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات على التركيز مع جديدة توظيف سبل واقتراح للشباب، عمل فرص توفيرو الدولي الصناعي التعاون
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 كتاب

 مسابقة عربية ألفضل كتاب في تنمية الشباب

2016-01-31 14:45 

 تنمية في كتاب أفضل تأليف مسابقة ،عن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة أعلنت -نيوز: المدينة
 إطالق إلى باإلضافة اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة مع المنظمة تقدمها والتي الشباب
 . المؤسسة مع بالتعاون أيضا تقدم والتي خيري أداء أفضل جائزة

 يقام والذى ، االسكندرية بمكتبة اليوم انطلقت التي العربي الشباب منتدي في مشاركتها خالل وذلك
 وشمال األوسط الشرق في عمل( فرص وخلق الخضراء التنمية لتحقيق ابتكارية )رؤية عنوان تحت

 كانون 31 من الفترة في العربية الدول لجامعة العام األمين العربي نبيل الدكتور رعاية تحت أفريقيا،
 (UNIDO) منظمة مع بالتعاون وذلك اإلسكندرية، بمكتبة المقبل، شباط 2 حتى الجاري الثاني

 المتحدة. لألمم والتابعة صناعيةال للتنمية

 "المسابقة أن "إلى اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور وأشار
 بالشباب الخاصة بالموضوعات االهتمام على العلمي البحث مجاالت في المهتمين تشجيع إلى تهدف
 في االجتماعي التواصل شبكات ودور الشبابية، ريةالبش الموارد في االستثمار الموضوعات تلك ومن
 الخطط وضع في إشراكهم وآليات شبابية قيادات تكوين ومنهجيات الشباب، لدى الوعي تنمية

 صياغة وكيفية المجتمع، تنمية جهود في إلدماجهم الشباب مع للتواصل السبل وأفضل المستقبلية،
 وتنمية الوطنية، بالمسئولية الشباب وعي تنمية في الجامعة ودور الشباب، لتنمية القومية الخطة
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 الدول في الشابة المجتمعات تقدم في الناجحة والتجارب والممارسات العنف، من والوقاية الشباب
 النامية".

 وشهادة أميركي( دوالر 30,000) قدرها مالية جائزة سينال بالمسابقة "الفائز أن القحطاني وقال
 وإصداره الكتاب لطباعة الفني الدعم بتقديم اإلدارية للتنمية العربية ةالمنظم ستقوم كما تكريم،

 للتنمية المتحدة األمم منظمة لمجهودات نتاج هو العربي الشباب منتدى "أن موضحا وتوزيعه،
 2030 وأجندة المستدامة العالمية للتنمية الجديدة األهداف تحقيق أجل من (UNIDO) الصناعية

 المستدامة". للتنمية

 )بترا(
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ألف دوالر جائزة أفضل كتاب بتنمية الشباب 30العربية للتنمية":   " 

31/01/2016 2:41 pm 
 

 

 

أعلنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،عن مسابقة تأليف  -كانون الثاني  31 -مـد جـوأ
فهد أفضل كتاب في تنمية الشباب والتي تقدمها المنظمة مع مؤسسة األمير محمد بن 

للتنمية اإلنسانية باإلضافة إلى إطالق جائزة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا بالتعاون مع 
وذلك خالل مشاركتها في منتدي الشباب العربي التي انطلقت اليوم بمكتبة  المؤسسة

االسكندرية ، والذى يقام تحت عنوان )رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص 
شرق األوسط وشمال أفريقيا، تحت رعاية الدكتور نبيل العربي األمين العام عمل( في ال

شباط المقبل، بمكتبة  2كانون الثاني الجاري حتى  31لجامعة الدول العربية في الفترة من 
 .للتنمية الصناعية والتابعة لألمم المتحدة (UNIDO) اإلسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة

لهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية "إلى أن وأشار الدكتور ناصر ا
"المسابقة تهدف إلى تشجيع المهتمين في مجاالت البحث العلمي على االهتمام 
بالموضوعات الخاصة بالشباب ومن تلك الموضوعات االستثمار في الموارد البشرية 

الوعي لدى الشباب، ومنهجيات  الشبابية، ودور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية
تكوين قيادات شبابية وآليات إشراكهم في وضع الخطط المستقبلية، وأفضل السبل 

للتواصل مع الشباب إلدماجهم في جهود تنمية المجتمع، وكيفية صياغة الخطة القومية 
لتنمية الشباب، ودور الجامعة في تنمية وعي الشباب بالمسئولية الوطنية، وتنمية 

اب والوقاية من العنف، والممارسات والتجارب الناجحة في تقدم المجتمعات الشابة الشب
  ."في الدول النامية
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دوالر أميركي(  30,000وقال القحطاني أن "الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )
عة وشهادة تكريم، كما ستقوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بتقديم الدعم الفني لطبا
الكتاب وإصداره وتوزيعه، موضحا "أن منتدى الشباب العربي هو نتاج لمجهودات منظمة 

من أجل تحقيق األهداف الجديدة للتنمية  (UNIDO) األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 (للتنمية المستدامة".)بترا 2030العالمية المستدامة وأجندة 

  
634.html#sthash.1qSDfhTn.dpufSee more at: http://amad.jo/permalink/7 -  
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 فى كتاب أفضل مسابقة تطلق اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 ”الشباب تنمية“
 صباًحا 12:34 - 2016 يناير 31 األحد : تحديث آخر2016 يناير31 

 

 العربية الدول جامعة عن المنبثقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطانى، الهتالن ناصر الدكتور قال  –   نيوز شيحان

 وخلق الخضراء التنمية لتحقيق ابتكارية رؤية“ عنوان تحت يقام الذى العربى، الشباب منتدى فى المشاركة بصدد المنظمة  إن

 من الفترة فى العربية الدول لجامعة العام األمين العربى نبيل الدكتور رعاية تحت ”أفريقيا وشمال األوسط الشرق فى عمل فرص

 والتابعة الصناعية للتنمية (UNIDO) منظمة مع بالتعاون وذلك اإلسكندرية، بمكتبة المقبل 2016فبراير 2 حتى الجارى يناير 31

 تأليف مسابقة عن المنتدى أعمال خالل ستعلن المنظمة أن إلى اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير وأشار المتحدة. لألمم

 جائزة إطالق إلى باإلضافة اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة مع المنظمة تقدمها والتى الشباب تنمية فى كتاب أفضل

 .المؤسسة مع بالتعاون أيضا تقدم التى خيرى أداء أفضل

 تلك ومن بالشباب الخاصة اتبالموضوع االهتمام على العلمى البحث مجاالت فى المهتمين تشجيع إلى تهدف المسابقة أن وأوضح

 ومنهجيات الشباب، لدى الوعى تنمية فى االجتماعى التواصل شبكات ودور الشبابية، البشرية الموارد فى االستثمار الموضوعات

 تنمية جهود فى إلدماجهم الشباب مع للتواصل السبل وأفضل المستقبلية، الخطط وضع فى إشراكهم وآليات شبابية قيادات تكوين

 الشباب وتنمية الوطنية، بالمسئولية الشباب وعى تنمية فى الجامعة ودور الشباب، لتنمية القومية الخطة صياغة وكيفية جتمع،الم

 .النامية الدول فى الشابة المجتمعات تقدم فى الناجحة والتجارب والممارسات العنف، من والوقاية
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 للتنمية العربية المنظمة ستقوم كما تكريم، وشهادة أمريكى( دوالر 30.000) قدرها مالية جائزة سينال بالمسابقة الفائز إن وقال

 .وتوزيعه وإصداره الكتاب لطباعة الفنى الدعم بتقديم اإلدارية

 تحقيق أجل من (UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة لمجهودات نتاج هو العربى الشباب منتدى أن بالذكر، جدير

 من لفيف المنتدى فعاليات يحضر أن المقرر ومن المستدامة، للتنمية 2030 وأجندة المستدامة العالمية للتنمية الجديدة األهداف

 .واإلقليمى الوطنى المستويين على المتحدة األمم ومنظمات والمالية، التقنية المؤسسات ورؤساء المستوى رفيعى ممثلين

 عن فضالً  العمل، ومهارات الشباب قدرات وتنمية العمل فرص خلق بين للجمع الخبراء فريق اجتماعات من يومان االفتتاح وسيعقب

 والمؤسسات الشركات كبريات يضم الذى البحرى، والنقل وجياوالتكنول للعلوم العربية األكاديمية تنظمه الذى العمل سوق معرض

 .والدولية المحلية

 واألكاديمية اإلدارية، للتنمية العربية والمنظمة (UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة بين بالتعاون المنتدى ويقام

 مع يتماشى بما العربية للدول اإلنمائية المتحدة مماأل ألهداف طبقا (AASTMT) البحرى والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية

 .(2017-2008) الفقر على للقضاء المتحدة األمم منظومة

 تدور التى القائمة المبادرات مع والمحلية العالمية التوظيف سياسات وربط للشباب الخضراء الوظائف تعزيز إلى المنتدى ويهدف

 الصناعى التعاون وتعزيز انتقالية بمرحلة اقتصادها يمر التى والبلدان النامية دولال فى الصناعية التنمية وإسراع تعزيز حول

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات على التركيز مع جديدة توظيف سبل واقتراح للشباب، عمل فرص وتوفير الدولى

http://www.shihan-news.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

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

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B7%D9%84/ 
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 بالشباب خاصة مسابقة تطلق ”اإلدارية للتنمية العربية المنظمة“

 
 الدكتور ناصر الهتالن القحطانى" مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية"

 

 الكردى مصطفى كتب:
 عن المنبثقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور صرح

 تحت يقام والذى العربى، الشباب منتدى في المشاركة بصدد المنظمة ان العربية الدول جامعة

 وشمال األوسط الشرق في عمل فرص وخلق الخضراء التنمية لتحقيق ابتكارية رؤية“ عنوان
 31 من الفترة فى العربية الدول لجامعة العام األمين العربى نبيل الدكتور رعاية تحت ”ياأفريق

 (UNIDO) منظمة مع بالتعاون وذلك اإلسكندرية، بمكتبة المقبل 2016فبراير 2 حتى الجارى يناير
 .المتحدة لألمم والتابعة الصناعية للتنمية

 عن المنتدى أعمال خالل ستعلن المنظمة أن ريةاإلدا للتنمية العربية المنظمة عام مدير واشار
 محمد األمير مؤسسة مع المنظمة تقدمها والتي الشباب تنمية في كتاب أفضل تأليف مسابقة

 بالتعاون أيضا تقدم والتي خيري أداء أفضل جائزة إطالق إلى باإلضافة اإلنسانية؛ للتنمية فهد بن

 .المؤسسة مع
 االهتمام على العلمي البحث مجاالت في المهتمين شجيعت إلى تهدف المسابقة أن موضحاا 

 الشبابية، البشرية الموارد في االستثمار الموضوعات تلك ومن بالشباب الخاصة بالموضوعات
 قيادات تكوين ومنهجيات الشباب، لدى الوعي تنمية في االجتماعي التواصل شبكات ودور

 الشباب مع للتواصل السبل وأفضل ،المستقبلية الخطط وضع في إشراكهم وآليات شبابية

 الجامعة ودور الشباب، لتنمية القومية الخطة صياغة وكيفية المجتمع، تنمية جهود في إلدماجهم
 والممارسات العنف، من والوقاية الشباب وتنمية الوطنية، بالمسئولية الشباب وعي تنمية في

 .ناميةال الدول في الشابة المجتمعات تقدم في الناجحة والتجارب
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 كما تكريم، وشهادة أمريكي( دوالر 30,000) قدرها مالية جائزة سينال بالمسابقة الفائز إن وقال

 .وتوزيعه وإصداره الكتاب لطباعة الفني الدعم بتقديم اإلدارية للتنمية العربية المنظمة ستقوم
 للتنمية دةالمتح األمم منظمة لمجهودات نتاج هو العربي الشباب منتدى أن بالذكر الجدير

 2030 وأجندة المستدامة العالمية للتنمية الجديدة األهداف تحقيق أجل من (UNIDO) الصناعية
 .المستدامة للتنمية

 المؤسسات ورؤساء المستوى رفيعي ممثلين من لفيف المنتدى فعاليات يحضر أن المقرر ومن

 .واإلقليمي الوطني المستويين على المتحدة األمم ومنظمات والمالية، التقنية
 قدرات وتنمية العمل فرص خلق بين للجمع الخبراء فريق اجتماعات من يومين االفتتاح وسيعقب

 للعلوم العربية األكاديمية تنظمه الذي العمل سوق معرض عن فضالا  العمل، ومهارات الشباب
 .ةوالدولي المحلية والمؤسسات الشركات كبريات يضم والذي البحري، والنقل والتكنولوجيا

 العربية والمنظمة (UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة بين بالتعاون المنتدى ويقام
 ألهداف طبقاا  (AASTMT) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية واألكاديمية اإلدارية، للتنمية

 الفقر على للقضاء دةالمتح األمم منظومة مع يتماشى بما العربية للدول اإلنمائية المتحدة األمم

 التوظيف سياسات وربط للشباب الخضراء الوظائف تعزيز إلى المنتدى ويهدف (،2008-2017)
 في الصناعية التنمية وإسراع تعزيز حول تدور التي القائمة المبادرات مع والمحلية العالمية

 الدولي الصناعي نالتعاو وتعزيز انتقالية بمرحلة اقتصادها يمر التي والبلدان النامية الدول
 الصغيرة المشروعات على التركيز مع جديدة توظيف سبل واقتراح للشباب، عمل فرص وتوفير

 .والمتوسطة
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق مسابقة أفضل 

 "كتاب فى "تنمية الشباب
 06:47 2016/يناير 2كانون 31نشر بتاريخ األحد, 

 

قااال الاادكتور ناصاار الهااتالن القحطااانى، ماادير عااام المنظمااة العربيااة للتنميااة 

اإلداريااة المنبثقااة عاان جامعااة الاادول العربيااة إن المنظمااة بصاادد المشاااركة فااى 

منتدى الشباب العربى، الذى يقام تحات عناوان "رؤياة ابتكارياة لتحقياق التنمياة 

ياا" تحات رعاياة الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق األوسط وشامال أفريق

 31الاادكتور نبياال العربااى األمااين العااام لجامعااة الاادول العربيااة فااى الفتاارة ماان 

المقبل بمكتبة اإلسكندرية، وذلك بالتعاون  2016فبراير 2يناير الجارى حتى 

 .للتنمية الصناعية والتابعة لألمم المتحدة (UNIDO) مع منظمة

رية إلى أن المنظمة ستعلن خاالل وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدا

أعمال المنتدى عن مسابقة تأليف أفضل كتااب فاى تنمياة الشاباب والتاى تقادمها 

المنظمة مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية باإلضافة إلى إطاالق 

 .جائزة أفضل أداء خيرى التى تقدم أيضا بالتعاون مع المؤسسة

تشاجيع المهتمااين فاى مجاااالت البحاث العلمااى وأوضاح أن المسااابقة تهادف إلااى 

علاااى االهتماااام بالموضااااوعات الخاصاااة بالشاااباب وماااان تلاااك الموضااااوعات 
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االستثمار فى الموارد البشرية الشبابية، ودور شبكات التواصل االجتماعى فاى 

تنمية الوعى لدى الشباب، ومنهجيات تكوين قيادات شبابية وآليات إشراكهم فى 

ة، وأفضاال الساابل للتواصاال مااع الشااباب إلدماااجهم فااى وضااع الخطااط المسااتقبلي

جهااود تنميااة المجتمااع، وكيفيااة صااياغة الخطااة القوميااة لتنميااة الشااباب، ودور 

الجامعة فى تنمية وعى الشباب بالمسئولية الوطنية، وتنمية الشباب والوقاية من 

العنف، والممارسات والتجارب الناجحة فى تقادم المجتمعاات الشاابة فاى الادول 

دوالر  30.000لنامية. وقال إن الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالياة قادرها )ا

أمريكااى( وشااهادة تكااريم، كمااا سااتقوم المنظمااة العربيااة للتنميااة اإلداريااة بتقااديم 

 .الدعم الفنى لطباعة الكتاب وإصداره وتوزيعه

جاادير بالااذكر، أن منتاادى الشااباب العربااى هااو نتاااج لمجهااودات منظمااة األماام 

مان أجال تحقياق األهاداف الجديادة  (UNIDO) دة للتنمياة الصاناعيةالمتحا

للتنمياة المساتدامة، ومان المقارر أن  2030للتنمية العالمية المساتدامة وأجنادة 

يحضر فعاليات المنتدى لفيف من ممثلين رفيعى المستوى ورؤساء المؤسساات 

واإلقليماى. التقنياة والمالياة، ومنظماات األمام المتحادة علاى المساتويين الاوطنى 

وسيعقب االفتتاح يومان من اجتماعاات فرياق الخباراء للجماع باين خلاق فارص 

العمل وتنمية قدرات الشباب ومهارات العمل، فضالً عن معارض ساوق العمال 

الذى تنظمه األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحارى، الاذى يضام 

. ويقاام المنتادى بالتعااون باين كبريات الشاركات والمؤسساات المحلياة والدولياة

والمنظمة العربية للتنمية  (UNIDO) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 اإلداريااااة، واألكاديميااااة العربيااااة للعلااااوم والتكنولوجيااااا والنقاااال البحاااارى

(AASTMT)  طبقااا ألهااداف األماام المتحاادة اإلنمائيااة للاادول العربيااة بمااا

 .(2017-2008للقضاء على الفقر ) يتماشى مع منظومة األمم المتحدة

ويهااادف المنتااادى إلاااى تعزياااز الوظاااائف الخضاااراء للشاااباب ورباااط سياساااات 

التوظيااف العالميااة والمحليااة مااع المبااادرات القائمااة التااى تاادور حااول تعزيااز 

وإسراع التنمية الصناعية فى الدول النامية والبلدان التى يمر اقتصادها بمرحلة 

الصناعى الدولى وتوفير فرص عمل للشباب، واقتراح انتقالية وتعزيز التعاون 

 .سبل توظيف جديدة مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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 للشباب كتاب ألفضل مسابقة تطلق ” اإلدارية التنمية“

ouf ibrahim  زيارة 13 تعليق اضف اقتصادى مضت واحد أسبوع 

 

 عوف إپراهيم

 العربية الدول جامعة عن المنبثقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور صرح

 التنمية لتحقيق ابتكارية رؤية“ عنوان تحت يقام والذى العربى، الشباب منتدى في المشاركة بصدد المنظمة ان

 العام األمين العربى نبيل الدكتور رعاية تحت ”ياأفريق وشمال األوسط الشرق في عمل فرص وخلق الخضراء

 وذلك اإلسكندرية، بمكتبة المقبل 2016فبراير 2 حتى الجارى يناير 31 من الفترة فى العربية الدول لجامعة

 .المتحدة لألمم والتابعة الصناعية للتنمية (UNIDO) منظمة مع بالتعاون

 أفضل تأليف مسابقة عن المنتدى أعمال خالل ستعلن المنظمة أن ريةاإلدا للتنمية العربية المنظمة عام مدير واشار

 إلى باإلضافة اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد االمير مؤسسة مع المنظمة تقدمها والتي الشباب تنمية في كتاب

 .المؤسسة مع بالتعاون أيضا تقدم والتي خيري أداء أفضل جائزة إطالق

 الخاصة بالموضوعات االهتمام على العلمي البحث مجاالت في المهتمين يعتشج إلى تهدف المسابقة ان موضحا

 في االجتماعي التواصل شبكات ودور الشبابية، البشرية الموارد في االستثمار الموضوعات تلك ومن بالشباب

 وأفضل المستقبلية، الخطط وضع في إشراكهم وآليات شبابية قيادات تكوين ومنهجيات الشباب، لدى الوعي تنمية

 ودور الشباب، لتنمية القومية الخطة صياغة وكيفية المجتمع، تنمية جهود في إلدماجهم الشباب مع للتواصل السبل

 والتجارب والممارسات العنف، من والوقاية الشباب وتنمية الوطنية، بالمسئولية الشباب وعي تنمية في الجامعة

 .ميةالنا الدول في الشابة المجتمعات تقدم في الناجحة
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 المنظمة ستقوم كما تكريم، وشهادة أمريكي( دوالر 30,000) قدرها مالية جائزة سينال بالمسابقة الفائز أن وقال

 .وتوزيعه وإصداره الكتاب لطباعة الفني الدعم بتقديم اإلدارية للتنمية العربية

 (UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة لمجهودات نتاج هو العربي الشباب منتدى أن بالذكر الجدير

 .المستدامة للتنمية 2030 وأجندة المستدامة العالمية للتنمية الجديدة األهداف تحقيق أجل من

 والمالية، التقنية المؤسسات ورؤساء المستوى رفيعي ممثلين من لفيف المنتدى فعاليات يحضر أن المقرر ومن

 . واإلقليمي الوطني المستويين على المتحدة األمم ومنظمات

 ومهارات الشباب قدرات وتنمية العمل فرص خلق بين للجمع الخبراء فريق اجتماعات من يومين االفتتاح وسيعقب

 والذي البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية تنظمه الذي العمل سوق معرض عن فضالً  ل،العم

 .والدولية المحلية والمؤسسات الشركات كبريات يضم

 للتنمية العربية والمنظمة  (UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة بين بالتعاون المنتدى ويقام

 المتحدة األمم ألهداف طبقا (AASTMT) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية كاديميةواأل اإلدارية،

 المنتدى ويهدف (،2017-2008) الفقر على للقضاء المتحدة األمم منظومة مع يتماشى بما العربية للدول اإلنمائية

 تدور التي القائمة المبادرات مع ليةوالمح العالمية التوظيف سياسات وربط للشباب الخضراء الوظائف تعزيز إلى

 التعاون وتعزيز انتقالية بمرحلة اقتصادها يمر التي والبلدان النامية الدول في الصناعية التنمية وإسراع تعزيز حول

 الصغيرة المشروعات على التركيز مع جديدة توظيف سبل واقتراح للشباب، عمل فرص وتوفير الدولي الصناعي

 .والمتوسطة
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق مسابقة معنية بالشباب خالل أعمال منتدى 

 الشباب العربي باألسكندرية
mmdouh 

 مشاهدة

 صباًحا 12:05 - 2016يناير  31أخر تحديث : األحد 

 

 -القاهرة

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية ان 

رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء “ان المنظمة بصدد المشاركة في منتدى الشباب العربى، والذى يقام تحت عنو

تحت رعاية الدكتور نبيل العربى األمين العام لجامعة الدول ” وخلق فرص عمل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 المقبل بمكتبة اإلسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة 2016فبراير 2يناير الجارى حتى  31العربية فى الفترة من 

(UNIDO) مية الصناعية والتابعة لألمم المتحدةللتن. 

واشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة ستعلن خالل أعمال المنتدى عن مسابقة تأليف أفضل 

كتاب في تنمية الشباب والتي تقدمها المنظمة مع مؤسسة االمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية باإلضافة إلى إطالق 

 .فضل أداء خيري والتي تقدم أيضا بالتعاون مع المؤسسةجائزة أ
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موضحا ان المسابقة تهدف إلى تشجيع المهتمين في مجاالت البحث العلمي على االهتمام بالموضوعات الخاصة 

بالشباب ومن تلك الموضوعات االستثمار في الموارد البشرية الشبابية، ودور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية 

لدى الشباب، ومنهجيات تكوين قيادات شبابية وآليات إشراكهم في وضع الخطط المستقبلية، وأفضل السبل الوعي 

للتواصل مع الشباب إلدماجهم في جهود تنمية المجتمع، وكيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، ودور الجامعة 

قاية من العنف، والممارسات والتجارب الناجحة في في تنمية وعي الشباب بالمسئولية الوطنية، وتنمية الشباب والو

 .تقدم المجتمعات الشابة في الدول النامية

دوالر أمريكي( وشهادة تكريم، كما ستقوم المنظمة  30,000وقال أن الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )

 .توزيعهالعربية للتنمية اإلدارية بتقديم الدعم الفني لطباعة الكتاب وإصداره و

من  (UNIDO) الجدير بالذكر أن منتدى الشباب العربي هو نتاج لمجهودات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 .للتنمية المستدامة 2030أجل تحقيق األهداف الجديدة للتنمية العالمية المستدامة وأجندة 

ى ورؤساء المؤسسات التقنية والمالية، ومن المقرر أن يحضر فعاليات المنتدى لفيف من ممثلين رفيعي المستو

 .ومنظمات األمم المتحدة على المستويين الوطني واإلقليمي

وسيعقب االفتتاح يومين من اجتماعات فريق الخبراء للجمع بين خلق فرص العمل وتنمية قدرات الشباب ومهارات 

والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي يضم  العمل، فضالً عن معرض سوق العمل الذي تنظمه األكاديمية العربية للعلوم

 .كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والدولية
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ة" تطلق مسابقة من خالل أعمال منتدى المنظمة العربية للتنمية اإلداري

 الشباب العربي باألسكندرية | بوابة اليوم

 العرب اليوم
 منذ اسبوع

 تعليقات0 

 زيارة 30 

 
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية" تطلق مسابقة من خالل أعمال منتدى الشباب العربي باألسكندرية | بوابة اليوم"

  سامح النساج كتب /

  

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
المنبثقة عن جامعة الدول العربية ان المنظمة بصدد المشاركة في منتدى 

الشباب العربى، والذى يقام تحت عنوان "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء 
وسط وشمال أفريقيا" تحت رعاية الدكتور نبيل وخلق فرص عمل في الشرق األ

 2يناير الجارى حتى  31العربى األمين العام لجامعة الدول العربية فى الفترة من 
  (UNIDO)، وذلك بالتعاون مع منظمةاإلسكندرية# المقبل بمكتبة 2016فبراير

  .للتنمية الصناعية والتابعة لألمم المتحدة

واشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة ستعلن خالل 
أعمال المنتدى عن مسابقة تأليف أفضل كتاب في تنمية الشباب والتي تقدمها 

المنظمة مع مؤسسة االمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية باإلضافة إلى 
  .ن مع المؤسسةإطالق جائزة أفضل أداء خيري والتي تقدم أيضا بالتعاو

موضحا ان المسابقة تهدف إلى تشجيع المهتمين في مجاالت البحث العلمي 
على االهتمام بالموضوعات الخاصة بالشباب ومن تلك الموضوعات االستثمار 

في الموارد البشرية الشبابية، ودور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية 
اكهم في وضع الوعي لدى الشباب، ومنهجيات تكوين قيادات شبابية وآليات إشر
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الخطط المستقبلية، وأفضل السبل للتواصل مع الشباب إلدماجهم في جهود 
تنمية المجتمع، وكيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب، ودور الجامعة في 

تنمية وعي الشباب بالمسئولية الوطنية، وتنمية الشباب والوقاية من العنف، 
  .المجتمعات الشابة في الدول الناميةوالممارسات والتجارب الناجحة في تقدم 

دوالر أمريكي(  30,000وقال أن الفائز بالمسابقة سينال جائزة مالية قدرها )
وشهادة تكريم، كما ستقوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بتقديم الدعم 

الفني لطباعة الكتاب وإصداره وتوزيعه. الجدير بالذكر أن منتدى الشباب العربي 
من أجل   (UNIDO)اج لمجهودات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةهو نت

للتنمية  2030تحقيق األهداف الجديدة للتنمية العالمية المستدامة وأجندة 
المستدامة. ومن المقرر أن يحضر فعاليات المنتدى لفيف من ممثلين رفيعي 

المتحدة على المستوى ورؤساء المؤسسات التقنية والمالية، ومنظمات األمم 
  .المستويين الوطني واإلقليمي

وسيعقب االفتتاح يومين من اجتماعات فريق الخبراء للجمع بين خلق فرص 
العمل وتنمية قدرات الشباب ومهارات العمل، فضالا عن معرض سوق العمل 

الذي تنظمه األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي يضم 
  .ركات والمؤسسات المحلية والدوليةكبريات الش

  

  (UNIDO)ويقام المنتدى بالتعاون بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

طبقا ألهداف األمم المتحدة اإلنمائية للدول العربية   (AASTMT)والنقل البحري
(، 2017-2008بما يتماشى مع منظومة األمم المتحدة للقضاء على الفقر )

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوظائف الخضراء للشباب وربط سياسات التوظيف 
العالمية والمحلية مع المبادرات القائمة التي تدور حول تعزيز وإسراع التنمية 

ها بمرحلة انتقالية وتعزيز الصناعية في الدول النامية والبلدان التي يمر اقتصاد
التعاون الصناعي الدولي وتوفير فرص عمل للشباب، واقتراح سبل توظيف 

 .جديدة مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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 منتدى بأعمال للشباب مسابقة تطلق اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 العربي ابالشب

 352: المشاهدات عدد ص 11:05   هـ1437 الثاني ربيع شهر 21 - م2016 يناير 31: األحد

 

 الجريدة إدارة 

 النساج سامح/  كتب 

 ان العربية الدول جامعة عن المنبثقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور صرح

 الخضراء التنمية لتحقيق ابتكارية رؤية" عنوان تحت يقام والذى العربى، الشباب منتدى في المشاركة بصدد المنظمة

 الدول لجامعة العام األمين العربى نبيل الدكتور رعاية تحت" أفريقيا وشمال األوسط الشرق في عمل فرص وخلق

 منظمة مع بالتعاون وذلك اإلسكندرية، بمكتبة المقبل 2016فبراير 2 حتى الجارى يناير 31 من الفترة فى العربية

(UNIDO) المتحدة لألمم والتابعة الصناعية للتنمية. 

 كتاب أفضل تأليف مسابقة عن المنتدى أعمال خالل ستعلن المنظمة أن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير واشار

 جائزة إطالق إلى باإلضافة اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد االمير مؤسسة مع المنظمة تقدمها والتي الشباب تنمية في

 .المؤسسة مع بالتعاون أيضا تقدم والتي خيري أداء أفضل
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 بالشباب الخاصة بالموضوعات االهتمام على العلمي البحث مجاالت في المهتمين تشجيع إلى تهدف المسابقة ان موضحا

 لدى الوعي تنمية في االجتماعي التواصل شبكات ودور الشبابية، البشرية الموارد في االستثمار الموضوعات تلك ومن

 مع للتواصل السبل وأفضل المستقبلية، الخطط وضع في إشراكهم وآليات شبابية قيادات تكوين ومنهجيات الشباب،

 وعي تنمية في معةالجا ودور الشباب، لتنمية القومية الخطة صياغة وكيفية المجتمع، تنمية جهود في إلدماجهم الشباب

 المجتمعات تقدم في الناجحة والتجارب والممارسات العنف، من والوقاية الشباب وتنمية الوطنية، بالمسئولية الشباب

 .النامية الدول في الشابة

 العربية المنظمة ستقوم كما تكريم، وشهادة( أمريكي دوالر 30,000) قدرها مالية جائزة سينال بالمسابقة الفائز أن وقال

 .وتوزيعه وإصداره الكتاب لطباعة الفني الدعم بتقديم اإلدارية للتنمية

 أجل من (UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة لمجهودات نتاج هو العربي الشباب منتدى أن بالذكر الجدير

 .المستدامة للتنمية 2030 وأجندة المستدامة العالمية للتنمية الجديدة األهداف تحقيق

 والمالية، التقنية المؤسسات ورؤساء المستوى رفيعي ممثلين من لفيف المنتدى فعاليات يحضر أن المقرر ومن

  .واإلقليمي الوطني المستويين على المتحدة األمم ومنظمات

 ومهارات الشباب قدرات وتنمية العمل فرص خلق بين للجمع الخبراء فريق اجتماعات من يومين االفتتاح وسيعقب

 يضم والذي البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية تنظمه الذي العمل سوق معرض عن فضالً  العمل،

 .والدولية المحلية والمؤسسات الشركات كبريات

 اإلدارية، للتنمية العربية والمنظمة (UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة بين بالتعاون المنتدى ويقام

 للدول اإلنمائية المتحدة األمم ألهداف طبقا (AASTMT) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية واألكاديمية

 الوظائف تعزيز إلى المنتدى ويهدف ،(2017-2008) الفقر على للقضاء المتحدة األمم منظومة مع يتماشى بما العربية

 وإسراع تعزيز حول تدور التي القائمة المبادرات مع والمحلية العالمية التوظيف سياسات وربط للشباب الخضراء

 وتوفير الدولي الصناعي التعاون وتعزيز انتقالية بمرحلة اقتصادها يمر التي والبلدان النامية الدول في الصناعية التنمية

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات على التركيز مع جديدة توظيف سبل واقتراح للشباب، عمل فرص
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 باألسكندرية العربي الشباب منتدى أعمال خالل بالشباب معنية سابقةم تطلق اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 

2016-01-31 03:44:00 

 اإلسكندرية

 

 القحطاني الهتالن ناصر الدكتور

 النساج سامح/  كتب

 ان العربية الدول جامعة عن المنبثقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور صرح

 الخضراء التنمية لتحقيق ابتكارية رؤية" عنوان تحت يقام والذى العربى، الشباب منتدى في المشاركة بصدد المنظمة

 الدول لجامعة العام األمين العربى نبيل الدكتور رعاية تحت" أفريقيا وشمال األوسط الشرق في عمل فرص وخلق

 منظمة مع بالتعاون وذلك اإلسكندرية، بمكتبة المقبل 2016فبراير 2 حتى الجارى يناير 31 من الفترة فى العربية

(UNIDO) المتحدة لألمم والتابعة الصناعية للتنمية. 

 كتاب أفضل تأليف مسابقة عن المنتدى أعمال خالل ستعلن المنظمة أن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير واشار

 جائزة إطالق إلى باإلضافة اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد االمير مؤسسة مع المنظمة تقدمها والتي الشباب تنمية في

 .المؤسسة مع بالتعاون أيضا تقدم والتي خيري أداء أفضل

 بالشباب الخاصة بالموضوعات االهتمام على العلمي البحث مجاالت في المهتمين تشجيع إلى تهدف المسابقة ان موضحا

 لدى الوعي تنمية في االجتماعي التواصل شبكات ودور الشبابية، البشرية الموارد في االستثمار الموضوعات تلك ومن

 مع للتواصل السبل وأفضل المستقبلية، الخطط وضع في إشراكهم وآليات شبابية قيادات تكوين ومنهجيات الشباب،
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 وعي تنمية في الجامعة ودور الشباب، لتنمية القومية الخطة صياغة يةوكيف المجتمع، تنمية جهود في إلدماجهم الشباب

 المجتمعات تقدم في الناجحة والتجارب والممارسات العنف، من والوقاية الشباب وتنمية الوطنية، بالمسئولية الشباب

 .النامية الدول في الشابة

 العربية المنظمة ستقوم كما تكريم، وشهادة( أمريكي دوالر 30,000) قدرها مالية جائزة سينال بالمسابقة الفائز أن وقال

 .وتوزيعه وإصداره الكتاب لطباعة الفني الدعم بتقديم اإلدارية للتنمية

 أجل من (UNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة لمجهودات نتاج هو العربي الشباب منتدى أن بالذكر الجدير

 .المستدامة للتنمية 2030 وأجندة المستدامة العالمية للتنمية الجديدة األهداف تحقيق

 والمالية، التقنية المؤسسات ورؤساء المستوى رفيعي ممثلين من لفيف المنتدى فعاليات يحضر أن المقرر ومن

 .واإلقليمي الوطني المستويين على المتحدة األمم ومنظمات

 ومهارات الشباب قدرات وتنمية العمل فرص خلق بين للجمع الخبراء فريق اجتماعات من يومين االفتتاح وسيعقب

 يضم والذي البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية تنظمه الذي العمل سوق معرض عن فضالً  العمل،

 .والدولية المحلية والمؤسسات الشركات كبريات

 اإلدارية، للتنمية العربية والمنظمة (UNIDO) يةالصناع للتنمية المتحدة األمم منظمة بين بالتعاون المنتدى ويقام

 للدول اإلنمائية المتحدة األمم ألهداف طبقا (AASTMT) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية واألكاديمية

 الوظائف تعزيز إلى المنتدى ويهدف ،(2017-2008) الفقر على للقضاء المتحدة األمم منظومة مع يتماشى بما العربية

 وإسراع تعزيز حول تدور التي القائمة المبادرات مع والمحلية العالمية التوظيف سياسات وربط للشباب الخضراء

 وتوفير الدولي الصناعي التعاون وتعزيز انتقالية بمرحلة اقتصادها يمر التي والبلدان النامية الدول في الصناعية التنمية

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات على التركيز مع جديدة توظيف سبل واقتراح للشباب، عمل فرص

 

- See more at: http://shbabalnil.com/Article/Item/50765#sthash.9zdkDnHn.dpuf 
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 في منتدى الشباب العربي باإلسكندرية

 اإلعالن عن جائزة محمد بن فهد ألفضل أداء خيري

 

 واس -الدمام 

تعتزم مؤسسة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز الخيرية اإلعالن عن جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء     

خيري في الوطن العربي في منتدى الشباب العربي، الذي تنظمه منظمة التنمية الصناعية التابعة لهيئة األمم المتحدة، 

فبراير  20يناير إلى  31التابعة لجامعة الدول العربية خالل الفترة من بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

  .القادم، بمكتبة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية

وسيشارك في المنتدى العديد من المنظمات والهيئات العالمية ذات العالقة، ويهدف إلى إيجاد حلول إبداعية لخلق 

  .وشمال أفريقيا فرص وظيفية للشباب في دول الشرق األوسط
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ويأتي إعالن الجائزة في المنتدى، إيماناً من منظمة التنمية اإلدارية بأهمية هذه الجائزة في إثراء روح المنافسة بين 

المؤسسات الخيرية على مستوى الوطن العربي، وتطوير أدائها بما يتناسب مع المستوى المطلوب لتلبية احتياجات 

  .المستفيدين منها

ائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، تهدف إلى تقييم وتطوير يذكر أن ج

أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي، إضافة إلى الرفع من أدائها من خالل تطبيقها لمعايير الجائزة التي تغطي 

ظمها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية محاور العمل الخيري كافة، وسيتم اإلعالن عن الجائزة التي تن

  .بالمشاركة مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

وتهدف الجائزة إلى قياس أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي من خالل عشرة معايير قياسية، يتم تصميمها من 

مات الالزمة لتطوير األداء، كما ستشتمل الجائزة على خالل هيئة تحكيم تشكلت لهذا الغرض، ليتم بعدها تقديم المقد

 .دورات تدريبية وبرامج لالرتقاء بمستوى تقديم خدمات المؤسسات الخيرية للمستفيدين منها
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 بمنتدى الشباب وبمشاركة عدد من المنظمات والهيئات العالمية ذات العالقة  

 عربي.. الشهر المقبلاإلعالن عن جائزة محمد بن فهد ألفضل أداء خيري 

 

 
 

 صحيفة سبق اإللكترونية

 

2 3,085  

تعلن جائزة األمير محمد بن فهد، جائزتها ألفضل أداء خيري في الوطن العربي في منتدى الشباب العربي الذي تُنَظّمه 

دارية التابعة لجامعة الدول منظمة التنمية الصناعية التابعة لهيئة األمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإل

 .فبراير القادم، بمكتبة اإلسكندرية 20يناير إلى  31العربية، خالل الفترة ما بين 

ويشارك في المؤتمر، العديُد من المنظمات والهيئات العالمية ذات العالقة، ويبحث المنتدى في إيجاد حلول إبداعية  

 .شمال إفريقيالخلق فرص وظيفية للشباب في دول الشرق األوسط و

ويأتي إعالن الجائزة في هذا المنتدى، إيماناً من منظمة التنمية اإلدارية بأهمية هذه الجائزة في إثراء روح المنافسة 

بين المؤسسات الخيرية على مستوى الوطن العربي، وتطوير أدائها بما يتناسب مع المستوى المطلوب لتلبية 

 .احتياجات المستفيدين منها
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جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، تهدف إلى تقييم وتطوير  يُذكر أن 

أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي، إضافة إلى الرفع من أدائها من خالل تطبيقها لمعايير الجائزة، التي تغطي 

نظمها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية كل محاور العمل الخيري، وسيتم اإلعالن عن الجائزة التي ت

 .بالمشاركة مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

كل االستعدادات لتدشين أعمال الجائزة في غضون األسابيع القليلة  -بالتعاون مع المنظمة-وقد أنهت المؤسسة  

الجائزة إلى قياس أداء المؤسسات الخيرية في الوطن القادمة، واإلعالن عن بدء أعمالها للدورة األولى؛ حيث تهدف 

العربي؛ من خالل عشرة معايير قياسية، يتم تصميمها من خالل هيئة تحكيم تََشّكلت لهذا الغرض؛ ليتم بعدها تقديم 

 المقدمات الالزمة لتطوير األداء، كما ستشتمل الجائزة على دورات تدريبية وبرامج لالرتقاء بمستوى تقديم خدمات

 .المؤسسات الخيرية للمستفيدين منها
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جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في منتدى 

 الشباب العربي

 ص  09:38 - 2016/يناير/23السبت 

 
  طباعة

 احمد بنداري  -الفجر السعودي 

   

عن جائزة األمير محمد بن فهد  اإلعالنتعتزم مؤسسة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز الخيرية 

العربي في منتدى الشباب العربي , الذي تنظمه منظمة التنمية  ألفضل أداء خيري في الوطن

الصناعية التابعة لهيئة األمم المتحدة ، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة 

فبراير القادم ، بمكتبة اإلسكندرية بجمهورية  20يناير إلى  31الدول العربية خالل الفترة من 

 . العربية مصر
وسيشارك في المنتدى العديد من المنظمات والهيئات العالمية ذات العالقة ، ويهدف إلى إيجاد حلول 

 . سط وشمال أفريقياإبداعية لخلق فرص وظيفية للشباب في دول الشرق األو
الجائزة في المنتدى ، إيماناً من منظمة التنمية اإلدارية بأهمية هذه الجائزة في إثراء روح  إعالنو يأتي 

المنافسة بين المؤسسات الخيرية على مستوى الوطن العربي، وتطوير أداءها بما يتناسب مع المستوى 

 .المطلوب لتلبية احتياجات المستفيدين منها
يذكر أن جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي ، تهدف إلى 

ي الوطن العربي ، إضافة إلى الرفع من أداءها من خالل تقييم وتطوير أداء المؤسسات الخيرية ف

245 اإطالق مسابقة تأليف"كتاب في مجال تنمية الشباب" 

https://www.elfagr.org/print.aspx?2004963
https://www.elfagr.org/print.aspx?2004963
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=166&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0639%u0644%u0627%u0646&exp=2004963
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=2&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0631&exp=2004963
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=2&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0631&exp=2004963
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=166&ifr=1&kwn=%u0625%u0639%u0644%u0627%u0646&exp=2004963


تطبيقها لمعايير الجائزة التي تغطي محاور العمل الخيري كافة ، وسيتم اإلعالن عن الجائزة التي 

 . تنظمها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالمشاركة مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
قياس أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي من خالل عشرة معايير قياسية ،  وتهدف الجائزة إلى

يتم تصميمها من خالل هيئة تحكيم تشكلت لهذا الغرض . ليتم بعدها تقديم المقدمات الالزمة لتطوير 

األداء ، كما ستشتمل الجائزة على دورات تدريبية و برامج لالرتقاء بمستوى تقديم خدمات المؤسسات 

 . لخيرية للمستفيدين منهاا
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اإلعالن عن جائزة محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في 

 الوطن العربي الشهر المقبل

2016/01/22  

 مساًء  5:24الساعة 

 

 
 الرياض  -المواطن

والذي سيتم اإلعالن عن جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي في منتدى الشباب العربي، 

تنظمه منظمة التنمية الصناعية التابعة لهيئة األمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة 

 .فبراير القادم، بمكتبة اإلسكندرية 20يناير إلى  31لجامعة الدول العربية، والذي سيقام في الفترة ما بين 

مات والهيئات العالمية ذات العالقة، ويبحث المنتدى في إيجاد حلول وسيشارك في هذا المؤتمر العديد من المنظ

 .إبداعية لخلق فرص وظيفية للشباب في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ويأتي إعالن الجائزة في هذا المنتدى؛ إيمانًا من منظمة التنمية اإلدارية بأهمية هذه الجائزة في إثراء روح المنافسة 

يرية على مستوى الوطن العربي، وتطوير أدائها بما يتناسب مع المستوى المطلوب لتلبية بين المؤسسات الخ

 .احتياجات المستفيدين منها

يُذكر أن جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، تهدف إلى تقييم وتطوير 

ى الرفع من أدائها من خالل تطبيقها لمعايير الجائزة، والتي أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي، إضافةً إل
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تغطي كافة محاور العمل الخيري، وسيتم اإلعالن عن الجائزة والتي تنظمها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

 .اإلنسانية بالمشاركة مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

كافة االستعدادات لتدشين أعمال الجائزة في غضون األسابيع القليلة هذا وقد أنهت المؤسسة بالتعاون مع المنظمة 

 .القادمة واإلعالن عن بدء أعمالها للدورة األولى

معايير قياسية، يتم تصميمها من  10وتهدف الجائزة إلى قياس أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي من خالل 

تقديم المقدمات الالزمة لتطوير األداء، كما ستشتمل الجائزة على  خالل هيئة تحكيم تشكلت لهذا الغرض؛ ليتم بعدها

 .دورات تدريبية وبرامج لالرتقاء بمستوى تقديم خدمات المؤسسات الخيرية للمستفيدين منها
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اإلعالن عن جائزة محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في 

 الوطن العربي الشهر المقبل

 

 األمير محمد بن فهد

 ١٥١١العدد  - ٢٠١٦/١/٢٣  

  

 خالد النصيف – األحساء

األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي في منتدى الشباب العربي الذي  سيتم اإلعالن عن جائزة

تنظمه منظمة التنمية الصناعية التابعة لهيئة األمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة 

بل، في مكتبة اإلسكندرية بجمهورية مصر فبراير المق 20يناير إلى  31لجامعة الدول العربية في الفترة ما بين 

 .العربية

وسيشارك في هذا المؤتمر عديد من المنظمات والهيئات العالمية ذات العالقة، ويبحث المنتدى في إيجاد حلول إبداعية 

 .لخلق فرص وظيفية للشباب في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ن منظمة التنمية اإلدارية بأهمية هذه الجائزة في إثراء روح المنافسة ويأتي إعالن الجائزة في هذا المنتدى، إيماناً م

بين المؤسسات الخيرية على مستوى الوطن العربي، وتطوير أدائها بما يتناسب مع المستوى المطلوب لتلبية 

 .احتياجات المستفيدين منها

طن العربي، تهدف إلى تقييم وتطوير يذكر أن جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الو
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أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي، إضافة إلى الرفع من أدائها من خالل تطبيقها لمعايير الجائزة التي تغطي 

كافة محاور العمل الخيري، وسيتم اإلعالن عن الجائزة التي تنظمها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية 

 .ع المنظمة العربية للتنمية اإلداريةبالمشاركة م

وأنهت المؤسسة بالتعاون مع المنظمة كافة االستعدادات لتدشين أعمال الجائزة في غضون األسابيع القليلة المقبلة 

 .واإلعالن عن بدء أعمالها للدورة األولى

ايير قياسية، يتم تصميمها من وتهدف الجائزة إلى قياس أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي من خالل عشرة مع

ليتم بعدها تقديم المقدمات الالزمة لتطوير األداء، كما ستشتمل الجائزة على  .خالل هيئة تحكيم تشكلت لهذا الغرض

 .دورات تدريبية وبرامج لالرتقاء بمستوى تقديم خدمات المؤسسات الخيرية للمستفيدين منها

 -٠١-٢٣( بتاريخ )٦( صفحة )١٥١١العدد رقم ) نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة
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 جائزة سعودية ألفضل أداء خيري يخدم الشباب العربي

 الدمام  -عبدهللا المانع 

 23/01/2016السبت 

يشهد منتدى الشباب العربي الذي تنظمه منظمة التنمية الصناعية التابعة لهيئة األمم المتحدة، بالتعاون مع جامعة 

يناير الجاري اإلعالن عن جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري، ويشارك في المنتدى  31الدول العربية 

الذي تستضيفه اإلسكندرية العديد من المنظمات والهيئات العالمية ذات العالقة، ويبحث في إيجاد حلول إبداعية 

ن الجائزة في منتدى للشباب العرب  لخلق فرص وظيفية للشباب في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويأتي إعال

بهدف إثراء روح المنافسة بين المؤسسات الخيرية عل  مستوى الوطن العربي، وتطوير أدائها بما يتناسب مع 

المستوى المطلوب لتلبية احتياجات المستفيدين منها، وقياس أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي من خالل 

يمها من خالل هيئة تحكيم تشكلت لهذا الغرض ليتم بعدها تقديم المقدمات الالزمة معايير قياسية، يتم تصم10

لتطوير األداء، كما تشتمل الجائزة عل  دورات تدريبية وبرامج لالرتقاء بمستوى تقديم خدمات المؤسسات الخيرية 

  .للمستفيدين منها
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منظمتا التنمية اإلدارية والصناعية والتعدين 
 تبحثان العمل العربي المشترك

  

بحث مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن الجامعة العربية، الدكتور  -شباط )بترا( 16القاهرة 
القحطاني ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل صقر الصقر سبل  ناصر الهتالن

 .التعاون المشترك بين الجهتين ودعم العمل العربي المشترك

 
وخالل لقاء جمع بينهما اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة، تم التطرق إلى كيفية االستفادة 

الخبرات المشتركة والعمل معا على دعم التنمية المستدامة في الوطن العربي عن طريق التدريب والتأهيل من 
 .اإلداري والمهني

 

وقال المهندس الصقر إن منهجية عمل المنظمة تضع نصب أعينها ضرورة تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك، 
جاالت عملها إسهاما منها في تعميق العمل االقتصادي العربي وتحقيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في م

الذي أصبح ضرورة لالستمرار على الخارطة الدولية في زمن التكتالت اإلقليمية، ما ُيحتم على كل منا تحمل 
 .مسؤولِياتِه للتعامِل معها لمتابعة مسيرة التنمية العربية المستدامة

 

  بترا( ن ا/ف ج)--
 م 05:10 - 16/2/2016
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 أخبار عربية الرئيسية

بحث التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
 و"التنمية الصناعية"

 م 10:10 - 2016فبراير  16الثالثاء، 

 

 مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطانى

 

 محمود محيى –كتب 
 

بحث اليوم الثالثاء، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطانى، ومدير عام المنظمة 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل صقر الصقر، سبل التعاون المشترك بين الجهتين ودعم العمل 

 مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة. العربى المشترك، وذلك خالل لقاء جمع بينهما فى

 

وقال الدكتور ناصر الهتالن أنه تم التطرق خالل اللقاء إلى كيفية االستفادة من الخبرات المشتركة للجهتين، والعمل معاً 

 على دعم التنمية المستدامة فى الوطن العربى عن طريق التدريب والتأهيل اإلدارى والمهنى.

 

، قال المهندس عادل صقر أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية، وخاصة الصناعات التحويلية ومن جانبه

وتعزيز االستثمار فى المنطقة العربية، لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، 

 ين فى مجاالت الصناعات المختلفة.مشيراً إلى أهمية التطوير اإلدارى فى االرتقاء بقدرات العامل
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اخبار اليوم العاجلة بحث العمل العربي المشترك بين منظمتي 

 ""التنمية اإلدارية" و"الصناعية والتعدين
 للطباعة نسخة  لصديق ارسل  0  تعليق  0 ساعة 23منذ   اليوم اخبار 

 
 "اخبار اليوم العاجلة بحث العمل العربي المشترك بين منظمتي "التنمية اإلدارية" و"الصناعية والتعدين

     

الهتالن القحطاني، ومدير عام المنظمة اخبار اون الين بحث مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل صقر الصقر، اليوم األربعاء، سبل التعاون المشترك بين المنظمتين 

 .ودعم العمل العربي المشترك، خالل لقاء جمعهما بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في القاهرة

تطرق إلى كيفية االستفادة من الخبرات المشتركة بين الجهتين والعمل مًعا على دعم التنمية   االجتماعوقال الهتالن، إّن 

 .المستدامة في اخبار اون الين العربي عن طريق التدريب والتأهيل اإلداري والمهني
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صناعات التحويلية وتعزيز من جانبه قال المهندس عادل صقر، إّن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخصوًصا ال

االستثمار في المنطقة العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، مشيًرا إلى 

 .أهمية التطوير اإلداري في االرتقاء بقدرات العاملين في مجاالت الصناعات المختلفة

تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق التعاون والتنسيق  وأضاف أّن منهجية عمل المنظمة ينصب على ضرورة

بين الدول العربية في مجاالت عملها إسهاًما منها في تعميق العمل االقتصادي العربي الذي أصبح ضرورة لالستمرار على 

عها لمتابعة مسيرة التنمية الخارطة الدولية في زمن التكتالت اإلقليمية، ما يُحتم على كل منا تحمل مسؤولياته للتعامل م

 .العربية المستدامة
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبحث التعاون المشترك 

 «الصناعية والتعدين»مع 
 اقتصاد محلى

 التحرير

2016-02-17 09:32:13 

المنظمة العربية 

 للتنمية اإلدارية

بحث الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، سبل التعاون 

ودعم العمل العربي بين المنظمة، والمهندس عادل صقر، مدير عام المنظمة العربية  المشترك

 .للتنمية الصناعية والتعدين

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة جاء ذلك خالل لقاء جمع بينهما، أمس الثالثاء، بمقر

من الخبرات المشتركة للجهتين إلى كيفية االستفادة  وقال القحطاني، إن االجتماع الثنائي تطرق

والعمل مًعا على دعم التنمية المستدامة في الوطن العربي عن طريق التدريب والتأهيل اإلداري 

 .والمهني
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أن منهجية عمل المنظمة تضع نصب أعينها ضرورة تفعيل وتعزيز العمل  وأضاف القحطاني،

عربية في مجاالت عملها، من أجل تعميق العربي المشترك، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الدول ال

 .العمل االقتصادي العربي

فيما قال صقر، إن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخاصة الصناعات التحويلية وتعزيز 

االستثمار في المنطقة العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات 

ى أهمية التطوير اإلداري في االرتقاء بقدرات العاملين في مجاالت المرحلة الراهنة، مشيًرا إل

 .الصناعات المختلفة
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 بحث العمل العربي المشترك بين منظمتي التنمية اإلدارية والصناعية والتعدين  

 
 غادة مجدي -كتب 

القحطاني ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية  بحث اليوم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن- 

والتعدين سعادة المهندس عادل صقر الصقر سبل التعاون المشترك بين الجهتين ودعم العمل العربي المشترك. وذلك خالل لقاء جمع بينهما 

  .اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة

 

الن أنه تم التطرق خالل اللقاء إلى كيفية إلى االستفادة من الخبرات المشتركة للجهتين والعمل معا على دعم التنمية وقال الدكتور ناصر الهت

  .المستدامة في الوطن العربي عن طريق التدريب والتأهيل اإلداري والمهني

 

الصناعات التحويلية وتعزيز االستثمار في المنطقة  من جانبه قال المهندس عادل صقر أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخاصة

العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أهمية التطوير اإلداري في االرتقاء 

  .بقدرات العاملين في مجاالت الصناعات المختلفة

 

جية عمل المنظمة تضع نصب أعينها ضرورة تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق وقال مدير منظمة التنمية الصناعية أن منه

التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجاالت عملها إسهاما منها في تعميق العمل االقتصادي العربي الذي أصبح ضرورة لالستمرار 

على كل منا تحمل مسؤولِياتِه للتعامِل معها لمتابعة مسيرة التنمية العربية  على الخارطة الدولية في زمن التكتالت اإلقليمية، مما يُحتم

  .المستدامة

 

  .ثم قام الدكتور ناصر القحطاني باصطحاب الضيف في جولة بمبني المنظمة ووحداتها للتعريف بها ومجاالت عملها وأنشطتها

259 بحث العمل العربي المشترك بين منظمتى التنمية اإلدارية والتنمية الصناعية والتعدين



 

 العرب

اإلدارية والصناعية بحث العمل العربي المشترك بين منظمتي التنمية 
 والتعدين

16-2-2016  |18:20 

 
 شعار المنظمتين

 الطيب الصادق

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية و المهندس عادل صقر الصقر مدير عام المنظمة العربية  بحث الدكتور ناصر الهتالن

للتنمية الصناعية والتعدين سبل التعاون المشترك بين الجهتين ودعم العمل العربي المشترك وذلك خالل لقاء جمع بينهما اليوم بمقر 

 بالقاهرة.المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

وقال الدكتور ناصر الهتالن عقب االجتماع، إنه تم التطرق خالل اللقاء إلى كيفية إلى االستفادة من الخبرات المشتركة للجهتين والعمل 

 معا على دعم التنمية المستدامة في الوطن العربي عن طريق التدريب والتأهيل اإلداري والمهني.

تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخاصة الصناعات التحويلية وتعزيز االستثمار في من جانبه قال المهندس عادل صقر أن 

المنطقة العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أهمية التطوير اإلداري في 

 ة.االرتقاء بقدرات العاملين في مجاالت الصناعات المختلف

وأكد مدير منظمة التنمية الصناعية أن منهجية عمل المنظمة تضع نصب أعينها ضرورة تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق 

التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجاالت عملها إسهاما منها في تعميق العمل االقتصادي العربي الذي أصبح ضرورة لالستمرار 

دولية في زمن التكتالت اإلقليمية، مما يُحتم على كل منا تحمل مسئولِياتِه للتعامِل معها لمتابعة مسيرة التنمية العربية على الخارطة ال

 المستدامة.
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 منظمتا "التنمية اإلدارية" و"الصناعية والتعدين" تبحثان العمل العربي المشترك
 مساء   04:48 - 2016فبراير  16الثالثاء 

 

 مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -الدكتور ناصر الهتالن القحطاني 

 كتب: وليد الجبالي

  

القحطاني ومدير عام المنظمة العربية للتنمية  بحث اليوم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن

الصناعية والتعدين المهندس عادل صقر الصقر سبل التعاون المشترك بين الجهتين ودعم العمل العربي المشترك. وذلك خالل 

 لقاء جمع بينهما اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة.

  

أنه تم التطرق خالل اللقاء إلى كيفية إلى االستفادة من الخبرات المشتركة للجهتين والعمل معا  وقال الدكتور ناصر الهتالن

 على دعم التنمية المستدامة في الوطن العربي عن طريق التدريب والتأهيل اإلداري والمهني.

  

الصناعات التحويلية وتعزيز من جانبه قال المهندس عادل الصقر أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخاصة 

االستثمار في المنطقة العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، مشيرا إلى 

 أهمية التطوير اإلداري في االرتقاء بقدرات العاملين في مجاالت الصناعات المختلفة.

  

ية عمل المنظمة تضع نصب أعينها ضرورة تفعيل وتعزيز العمل العربي وقال مدير منظمة التنمية الصناعية أن منهج

المشترك، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجاالت عملها إسهاما منها في تعميق العمل االقتصادي العربي 

على كل منا تحمل مسؤولِياتِه الذي أصبح ضرورة لالستمرار على الخارطة الدولية في زمن التكتالت اإلقليمية، مما يُحتم 

 للتعامِل معها لمتابعة مسيرة التنمية العربية المستدامة.

  

 ثم قام الدكتور ناصر القحطاني باصطحاب الضيف في جولة بمبني المنظمة ووحداتها للتعريف بها ومجاالت عملها وأنشطتها.
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القحطاني" يبحث العمل العربي المشترك بين منظمتي التنمية "

 اإلدارية والصناعية

  
 ص09:15 |2016-02-17 األربعاء

 

 
 الدوي محمد

القحطاني ومدير عام المنظمة  بحث اليوم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن

العربية للتنمية الصناعية والتعدين سعادة المهندس عادل صقر الصقر سبل التعاون المشترك بين الجهتين ودعم 

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة مقر لقاء جمع بينهما اليوم في خالل العمل العربي المشترك. وذلك

الخبرات المشتركة للجهتين  من اللقاء إلى كيفية إلى االستفادة خالل نه تم التطرقوقال الدكتور ناصر الهتالن أ

 .يب والتأهيل اإلداري والمهنيدعم التنمية المستدامة في الوطن العربي عن طريق التدر على والعمل معا

جانبه قال المهندس عادل صقر أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخاصة الصناعات التحويلية  من

ار في المنطقة العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة وتعزيز االستثم

 .العاملين في مجاالت الصناعات المختلفة بقدرات الراهنة، مشيرا إلى أهمية التطوير اإلداري في االرتقاء

وتعزيز العمل  تفعيل وقال مدير منظمة التنمية الصناعية أن منهجية عمل المنظمة تضع نصب أعينها ضرورة

في تعميق العمل  منها العربي المشترك، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجاالت عملها إسهاما

الخارطة الدولية في زمن التكتالت اإلقليمية، مما يُحتم  على االقتصادي العربي الذي أصبح ضرورة لالستمرار

 .مل مسؤولِياتِه للتعامِل معها لمتابعة مسيرة التنمية العربية المستدامةعلى كل منا تح
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 بحث العمل العربي المشترك بين منظمتي "التنمية اإلدارية" و"الصناعية

 والتعدين"
 AM 10:41أمس 

 محمد الدعدع كتب:

 
 القحطاني

القحطاني، ومدير عام  بحث مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل صقر الصقر، اليوم األربعاء، سبل 

التعاون المشترك بين المنظمتين ودعم العمل العربي المشترك، خالل لقاء جمعهما بمقر المنظمة 

 العربية للتنمية اإلدارية في القاهرة.

تطرق إلى كيفية االستفادة من الخبرات المشتركة بين الجهتين والعمل   عوقال الهتالن، إّن االجتما

 مًعا على دعم التنمية المستدامة في الوطن العربي عن طريق التدريب والتأهيل اإلداري والمهني.

من جانبه قال المهندس عادل صقر، إّن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخصوًصا 

وتعزيز االستثمار في المنطقة العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج  الصناعات التحويلية

تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، مشيًرا إلى أهمية التطوير اإلداري في االرتقاء 

 بقدرات العاملين في مجاالت الصناعات المختلفة.
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عمل العربي المشترك، وأضاف أّن منهجية عمل المنظمة ينصب على ضرورة تفعيل وتعزيز ال

وتحقيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجاالت عملها إسهاًما منها في تعميق العمل 

االقتصادي العربي الذي أصبح ضرورة لالستمرار على الخارطة الدولية في زمن التكتالت 

ة التنمية العربية اإلقليمية، ما ُيحتم على كل منا تحمل مسؤولياته للتعامل معها لمتابعة مسير

 المستدامة.
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 القحطاني يبحث سبل التعاون مع العربية للتنمية الصناعية

 م 06:54 - 2016/فبراير/16الثالثاء  

 

misrjournal.com/834126 

 أسما فاروق 

للتنمية اإلدارية مع المهندس عادل صقر  العربية المنظمة عام بحث الدكتور ناصر القحطانى مدير

بمقر المنظمة العربية للتنمية  الثالثاء للتنمية الصناعية والتعدين خالل لقاء جمع بينهما اليوم العربيةالمنظمة عام مدير

 .العمل العربى بين الجهتين ودعم ،سبل التعاون المشتركبالقاهرةاإلدارية

اإلستفادة من الخبرات المشتركة للجهتين والعمل معا  إلى كيفية إلى وقال القحطانى إ،نه تم التطرق خالل اللقاء

 .في الوطن العربي عن طريق التدريب والتأهيل اإلداري والمهني التنمية المستدامة دعم على

من جانبه قال المهندس عادل صقر أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخاصة الصناعات التحويلية 

في المنطقة العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة،  االستثماروتعزيز

 .مشيرا" إلى أهمية التطوير اإلداري في االرتقاء بقدرات العاملين في مجاالت الصناعات المختلفة

وأشار صقر،إلى أن منهجية عمل المنظمة تضع نصب أعينها ضرورة تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق 

التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجاالت عملها إسهاما منها في تعميق العمل االقتصادي العربي الذي أصبح 

اإلقليمية، مما يُحتم على كل منا تحمل مسؤولِياتِه للتعامِل معها ضرورة لإلستمرار على الخارطة الدولية في زمن التكتالت 

 .لمتابعة مسيرة التنمية العربية المستدامة
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 بحث العمل العربي المشترك بين منظمتي التنمية اإلدارية والصناعية والتعدين

 مشاهدات 34 البيان محرر أخبار م6:12 - 2016 فبراير17 

 
 بي المشترك بين منظمتي التنمية اإلدارية والصناعية والتعدينبحث العمل الع

ين المهندس بحث مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعد 

العربية  عادل صقر الصقر سبل التعاون المشترك بين الجهتين ودعم العمل العربي المشترك. وذلك خالل لقاء جمع بينهما اليوم في مقر المنظمة

 للتنمية اإلدارية بالقاهرة.

 التنمية دعم على معا والعمل للجهتين المشتركة الخبرات من االستفادة إلى كيفية إلى اللقاء خالل التطرق تم أنه الهتالن ناصر الدكتور وقال

 والمهني. اإلداري والتأهيل التدريب طريق عن العربي الوطن في المستدامة

 المنطقة في االستثمار وتعزيز التحويلية الصناعات وخاصة العربية للصناعة التنافسية القدرة تعزيز أن صقر عادل المهندس قال جانبه من

 بقدرات االرتقاء في اإلداري التطوير أهمية إلى مشيرا الراهنة، المرحلة تطورات مع تتناسب تنموية برامج وضع خالل من إال يتم لن العربية

 المختلفة. اعاتالصن مجاالت في العاملين

 التعاون وتحقيق المشترك، العربي العمل وتعزيز تفعيل ضرورة أعينها نصب تضع المنظمة عمل منهجية أن الصناعية التنمية منظمة مدير وقال

 الخارطة ىعل لالستمرار ضرورة أصبح الذي العربي االقتصادي العمل تعميق في منها إسهاما عملها مجاالت في العربية الدول بين والتنسيق

 .المستدامة العربية التنمية مسيرة لمتابعة معها للتعاملِ  مسؤوِلياِته تحمل منا كل على ُيحتم مما اإلقليمية، التكتالت زمن في الدولية

 وأنشطتها. عملها ومجاالت بها للتعريف ووحداتها   المنظمة بمبني جولة في الضيف باصطحاب القحطاني ناصر الدكتور قام ثم
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 العمل العربي المشترك بين منظمتي التنمية اإلدارية والصناعية والتعدين بحث

 

والتعدين  بحث اليوم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الدكتور ناصر الهتالن القحطاني ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية

هتين ودعم العمل العربي المشترك. وذلك خالل لقاء جمع بينهما اليوم في مقر المهندس عادل صقر الصقر سبل التعاون المشترك بين الج

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة

أنه تم التطرق خالل اللقاء إلى كيفية إلى االستفادة من الخبرات المشتركة للجهتين والعمل معا على دعم التنمية  وقال الدكتور ناصر الهتالن

 .المستدامة في الوطن العربي عن طريق التدريب والتأهيل اإلداري والمهني

اعات التحويلية وتعزيز االستثمار في المنطقة من جانبه قال المهندس عادل صقر أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخاصة الصن

رات العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أهمية التطوير اإلداري في االرتقاء بقد

 .العاملين في مجاالت الصناعات المختلفة

المنظمة تضع نصب أعينها ضرورة تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق التعاون  وقال مدير منظمة التنمية الصناعية أن منهجية عمل

والتنسيق بين الدول العربية في مجاالت عملها إسهاما منها في تعميق العمل االقتصادي العربي الذي أصبح ضرورة لالستمرار على الخارطة 

 .منا تحمل مسؤولِياتِه للتعامِل معها لمتابعة مسيرة التنمية العربية المستدامة الدولية في زمن التكتالت اإلقليمية، مما يُحتم على كل

 .ثم قام الدكتور ناصر القحطاني باصطحاب الضيف في جولة بمبني المنظمة ووحداتها للتعريف بها ومجاالت عملها وأنشطتها
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 والصناعية اإلدارية التنمية منظمتا

 العربي العمل تبحثان والتعدين

 المشترك

 17:41 2016 شباط/فبراير 16 الثالثاء,

 38عدد المشاهدات :

 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير بحث - نيوز رؤيا

 القحطاني الهتالن ناصر الدكتور العربية، الجامعة عن المنبثقة

 والتعدين الصناعية للتنمية العربية المنظمة عام ومدير

 بين المشترك التعاون لسب الصقر صقر عادل المهندس

 المشترك. العربي العمل ودعم الجهتين

 االستفادة كيفية إلى التطرق تم بالقاهرة، اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مقر في اليوم بينهما جمع لقاء وخالل

 والتأهيل التدريب طريق عن العربي الوطن في المستدامة التنمية دعم على معا والعمل المشتركة الخبرات من

 والمهني. اإلداري

 

 المشترك، العربي العمل وتعزيز تفعيل ضرورة أعينها نصب تضع المنظمة عمل منهجية إن الصقر المهندس وقال

 العربي االقتصادي العمل تعميق في منها إسهاما عملها مجاالت في العربية الدول بين والتنسيق التعاون وتحقيق

 تحمل منا كل على ُيحتم ما اإلقليمية، التكتالت زمن في الدولية الخارطة على لالستمرار ضرورة أصبح الذي

 المستدامة. العربية التنمية مسيرة لمتابعة معها للتعاملِ  مسؤولِياتِه
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 بحث العمل العربي المشترك بين منظمتي التنمية اإلدارية والصناعية والتعدين

 

 

 
 الديب ابوعلى

 م 07:32 - 16.02.2016الثالثاء 

القحطاني ومدير عام المنظمة  بحث اليوم مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن

العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل صقر الصقر سبل التعاون المشترك بين الجهتين، ودعم 

 .العمل العربي المشترك وذلك خالل لقاء جمع بينهما اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة

تم التطرق خالل اللقاء إلى كيفية إلى االستفادة من الخبرات المشتركة  وقال الدكتور ناصر الهتالن، إنه

للجهتين والعمل معا على دعم التنمية المستدامة في الوطن العربي عن طريق التدريب والتأهيل اإلداري 

 .والمهني

التحويلية  من جانبه قال المهندس عادل صقر إن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخاصة الصناعات

وتعزيز االستثمار في المنطقة العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات 

المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أهمية التطوير اإلداري في االرتقاء بقدرات العاملين في مجاالت الصناعات 

 .المختلفة
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نظمة تضع نصب أعينها ضرورة تفعيل وتعزيز وقال مدير منظمة التنمية الصناعية أن منهجية عمل الم

العمل العربي المشترك، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجاالت عملها إسهاما منها في 

تعميق العمل االقتصادي العربي الذي أصبح ضرورة لالستمرار على الخارطة الدولية في زمن التكتالت 

 .تحمل مسؤولِياِته للتعامِل معها لمتابعة مسيرة التنمية العربية المستدامة اإلقليمية، مما ُيحتم على كل منا
ثم قام الدكتور ناصر القحطاني باصطحاب الضيف في جولة بمبني المنظمة ووحداتها للتعريف بها 

 .ومجاالت عملها وأنشطتها
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 على تحقيق التعاون بين  

 
 التعاون بين الدول العربيةمدير المنظمة االقتصادية: نعمل على تحقيق 

 

 
قال المهندس عادل صقر الصقر، مدير عام المنظمة التنمية الصناعية: إن منهجية عمل المنظمة تضع نصب أعينها 

ضرورة تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجاالت عملها 
االقتصادي العربي الذي أصبح ضرورة لالستمرار على الخارطة الدولية في زمن إسهاما منها في تعميق العمل 

 التكتالت اإلقليمية.

 
وأشار صقر في تصريحات صحفية، إلى أنه ُيحتم على كل منا تحمل مسئولِياتِه للتعامِل معها لمتابعة مسيرة 

 التنمية العربية المستدامة.
 

لتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني ومدير عام المنظمة يذكر أنه بحث مدير عام المنظمة العربية ل
العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمهندس عادل صقر الصقر سبل التعاون المشترك بين الجهتين ودعم العمل 

 -قاهرة.العربي المشترك، وذلك خالل لقاء جمع بينهما اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بال
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 حث العمل المشترك بين منظمتي التنمية اإلدارية والصناعية والتعدينب

 
 م 12:12 - 2016/فبراير/17األربعاء 

 
 القحطاني الهتالن ناصر الدكتور

 أحمد عبدالمحسن

  

عام المنظمة العربية  ومدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير بحث
للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل صقر الصقر، سبل التعاون المشترك بين الجهتين ودعم العمل 

 .بالقاهرة جمع بينهما اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لقاء العربي المشترك، وذلك خالل
إلى كيفية إلى االستفادة من الخبرات المشتركة  اللقاء وقال الدكتور ناصر الهتالن: إنه تم التطرق خالل

والتأهيل اإلداري  التدريب للجهتين والعمل معا على دعم التنمية المستدامة في الوطن العربي عن طريق
 .والمهني

من جانبه قال المهندس عادل صقر: إن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخاصة الصناعات التحويلية 
منطقة العربية لن يتم إال من خالل وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة وتعزيز االستثمار في ال

 .الراهنة، مشيرا إلى أهمية التطوير اإلداري في االرتقاء بقدرات العاملين في مجاالت الصناعات المختلفة
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قطر تشارك في ورشة تطوير المؤسسات 

 الصناعية
 Al-Sharq News 

 30 Mar 2016 

 القاهرة محمد عبد الجواد 

تـشـارك وزارة الـطـاقـة والـصـنـاعـة فـي ورشـة عمل تطوير أداء المؤسسات الصناعية وفقاً للمواصفات 

الدولية لنظم إدارة الــجــودة، والـتـي تعقدها المنظمة العربية للتنمية اإلداريــــة بمقرها الـدائـم بـالـقـاهـرة بـالـتـعـاون 

مارس الجاري. وقـال الدكتور بسمان  30 27-العربية للتنمية الصناعية والتعدين خالل الفترة من  مـع المنظمة

الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الورشة نيابة عن مدير عـام المنظمة: 

، حـيـث 2008لمـواصـفـة نـظـام إدارة الـجـودة عـام  "لقد تغيرت األعمال جذريًا مـنـذ اإلصــــدار األخــيــر

غـيـرت الـتـكـنـولـوجـيـا الـطـريـقـة الـتـي نعمل بـهـا، الـحـدود الجغرافية تقريباً أصبحت غير هـامـة في االقتصاد 

ل إلى أن المواصفة العالمي الـيـوم، وسـالسـل اإلمـداد تـزداد تعقيداً والمعلومات المتوفرة قد تضاعفت". ونوه الفيص

الدولية لنظم إدارة الجودة يـتـم تـنـقـيـحـهـا بـشـكـل دوري لـضـمـان الـتـحـقـيـق الـكـامـل لرضا العميل، فقد وجب 

على جميع المؤسسات أن تطور أنظمتها اإلدارية لتتواكب مع التغيرات الجديدة في عالم األعمال، وأضاف الفيصل: 

رشة إلى التعريف بالتوجيهات والتطبيقات الدولية الخاصة بأنظمة إدارة الـجـودة، "من هذا المنطلق تهدف الو

وتوضيح الغرض من المواصفات الـــدولـــيـــة ألنـظـمـة إدارة الــــجــــودة والـفـوائـد الـتـي يـمـكـن للمؤسسة تحقيقها 

ت الرئيسية لتطبيق نظام إدارة الـجـودة، وفـهـم مـن خـالل اسـتـخـدام هـذه المـواصـفـة، وتوضيح المفاهيم والتوجها

." وتـتـنـاول  2015طبقاً لإلصدار الجديد لعام  ISO 9001الـتـعـديـالت الـجـديـدة فـي المـواصـفـة القياسية الدولية 

ـة إدارة مـوضـوعـات الـورشـة الـتـي يـقـدمـهـا اسـتـشـاري أنـظـمـة الـجـودة المـهـنـدس مـجـدي خـطـاب أنـظـم

الجودة. وشرحا تفصيليا لبنود ومتطلبات المواصفة ومتطلبات التوثيق لتطبيق نظم إدارة الجودة، والجديد في التدقيق 

 .الداخلي لنظام إدارة الجودة، بمشاركة متدربين من مصر، وقطر، واإلمارات العربية المتحدة
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منظمتي التنمية اإلدارية والصناعية تعقدان ورشة عمل لتطوير أداء المؤسسات 

 -0الصناعية وفقًا للمواصفات الدولية لنظم ادارة الجودة

2016/03/30 - 37 : 12 PM 

مارس/بنا/ تختتم اليوم ورشة عمل تطوير أداء المؤسسات الصناعية وفقًا للمواصفات الدولية لنظم  30القاهرة في 
ادارة الجودة والتي تعقدها المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بمقرها الدائم بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية 

 .مارس الجاري 30 -27للتنمية الصناعية والتعدين خالل الفترة من 
والجودة في  االستراتيجيةوقال األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لإلدارة 

كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الورشة نيابة عن سعادة مدير عام المنظمة لقد تغيرت األعمال جذريا منذ اإلصدار 
، حيث غيرت التكنولوجيا الطريقة التي نعمل بها، الحدود الجغرافية 2008ودة عام األخير لمواصفة نظام إدارة الج

تقريبًا أصبحت غير هامة في االقتصاد العالمي اليوم ، وسالسل اإلمداد تزداد تعقيدًا والمعلومات المتوفرة قد 
 .تضاعفت أضعافًا مضاعفة

بالمؤسسات مستمرة في خدمة مجتمع األعمال  ISO 9001 وأضاف لتأكيد أن المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة
الصناعى والخدمى، فقد أجرت المنظمة الدولية للمواصفات والتقييس تنقيحا للمواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة 

بمؤسسات األعمال مهما كان مجال عملها لمقابلة التغييرات السريعة والحادة فى متطلبات العمالء والجهات األخرى 
 . تمة بعملها فى عالم األعمال اليوم ولعشرة سنوات قادمةالمه

وألن المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة تم إصدارها ويتم تنقيحها بشكل دورى لضمان التحقيق الكامل لرضا 
العميل، فقد وجب على جميع المؤسسات أن تطور من أنظمتها اإلدارية لتتواكب مع التغيرات الجديدة في عالم 

عمال، وأضاف الفيصل من هذا المنطلق تهدف الورشة إلى التعريف بالتوجيهات والتطبيقات الدولية الخاصة األ
بأنظمة إدارة الجودة، وتوضيح الغرض من المواصفات الدولية ألنظمة إدارة الجودة والفوائد التي يمكن للمؤسسة 

جهات الرئيسية لتطبيق نظام إدارة الجودة، تحقيقها من خالل إستخدام هذه المواصفة، وتوضيح المفاهيم والتو 
، والتعرف 2015طبقًا لإلصدار الجديد لعام  ISO 9001 وفهم التعديالت الجديدة في المواصفة القياسية الدولية

على الفروقات بين ، وتحديد األنشطة والعمليات داخل نظام إدارة الجودة والتي تحتاج الى التغيير، وفهم أهمية 
يمي واعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر ، وفهم أسلوب التطبيق القائم على تقييم المخاطر والقيادة السياق التنظ

ومفهوم إدارة العملية ، ووضع وتنفيذ خطة التغيير واالنتقال الى االصدار الجديد بسهولة، ووضع إستراتيجية 
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عداد لتجديد الشهادات الممنوحة لجهات العمل طبقًا للتنفيذ والتطبيق الفعال لتلك التغييرات في مواقع العمل ، واالست
، وبناء قواعد ثقة مع المساهمين وأصحاب المصالح بواسطة  ISO9001:2015لمتطلبات المواصفة القياسية

 .تحديث فرق العمل والعمليات طبقًا ألحدث المتطلبات
دي خطاب أنظمة إدارة الجودة، وتتناول موضوعات الورشة التي يقدمها إستشاري أنظمة الجودة المهندس مج

، ومتطلبات التوثيق لتطبيق نظم إدارة الجودة،  ISO9001:2015 وشرح تفصيلي لبنود ومتطلبات المواصفة
والجديد في التدقيق الداخلى لنظام إدارة الجودة، بمشاركة متدربين من جمهورية مصر، ودولة قطر، ودولة 

 .اإلمارات العربية المتحدة
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منظمتي التنمية اإلدارية والصناعية تعقدان ورشة عمل لتطوير أداء 

 المؤسسات الصناعية وفقاً للمواصفات الدولية لنظم ادارة الجودة

مارس/بنا/ تختتم اليوم ورشة عمل تطوير أداء المؤسسات  30القاھرة في 
مة الصناعية وفقاً للمواصفات الدولية لنظم ادارة الجودة والتي تعقدھا المنظ

العربية للتنمية اإلدارية بمقرھا الدائم بالقاھرة بالتعاون مع المنظمة العربية 
مارس الجاري 30 -27للتنمية الصناعية والتعدين خالل الفترة من  .  

وقال األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
ھا بمناسبة افتتاح الورشة نيابة عن لإلدارة اإلستراتيجية والجودة في كلمة ألقا

سعادة مدير عام المنظمة لقد تغيرت األعمال جذريا منذ اإلصدار األخير 
 لمواصفة نظام إدارة
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االقتصاد العالمي اليوم، وسالسل اإلمداد تزداد تعقيداً والمعلومات المتوفرة قد تضاعفت أضعافاً 

  مضاعفة.

بالمؤسسات مستمرة في   ISO 9001 وأضاف لتأكيد أن المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة

خدمة مجتمع األعمال الصناعي والخدمي، فقد أجرت المنظمة الدولية للمواصفات والتقييس 

تنقيحا للمواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة بمؤسسات األعمال مھما كان مجال عملھا لمقابلة 

التغييرات السريعة والحادة في متطلبات العمالء والجھات األخرى المھتمة بعملھا في عالم 

  اليوم ولعشرة سنوات قادمة. األعمال

وألن المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة تم إصدارھا ويتم تنقيحھا بشكل دورى لضمان 

التحقيق الكامل لرضا العميل، فقد وجب على جميع المؤسسات أن تطور من أنظمتھا اإلدارية 

  لتتواكب مع التغيرات الجديدة في عالم األعمال.

منطلق تھدف الورشة إلى التعريف بالتوجيھات والتطبيقات الدولية وأضاف الفيصل من ھذا ال

الخاصة بأنظمة إدارة الجودة، وتوضيح الغرض من المواصفات الدولية ألنظمة إدارة الجودة 

والفوائد التي يمكن للمؤسسة تحقيقھا من خالل إستخدام ھذه المواصفة، وتوضيح المفاھيم 

ارة الجودة، وفھم التعديالت الجديدة في المواصفة والتوجھات الرئيسية لتطبيق نظام إد

ً لإلصدار الجديد لعام   ISO 9001 القياسية الدولية ، والتعرف على الفروقات 2015طبقا

بين، وتحديد األنشطة والعمليات داخل نظام إدارة الجودة والتي تحتاج الى التغيير، وفھم أھمية 

م المخاطر، وفھم أسلوب التطبيق القائم على السياق التنظيمي واعتماد نھج قائم على تقيي

تقييم المخاطر والقيادة ومفھوم إدارة العملية، ووضع وتنفيذ خطة التغيير واالنتقال الى 

االصدار الجديد بسھولة، ووضع إستراتيجية للتنفيذ والتطبيق الفعال لتلك التغييرات في مواقع 

ھات العمل طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية العمل، واالستعداد لتجديد الشھادات الممنوحة لج

ISO9001:2015 وبناء قواعد ثقة مع المساھمين وأصحاب المصالح بواسطة تحديث ،

    فرق العمل والعمليات طبقاً ألحدث المتطلبات.

وتتناول موضوعات الورشة التي يقدمھا إستشاري أنظمة الجودة المھندس مجدي خطاب 

، ISO9001:2015 تفصيلي لبنود ومتطلبات المواصفة أنظمة إدارة الجودة، وشرح

ومتطلبات التوثيق لتطبيق نظم إدارة الجودة، والجديد في التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة، 

  بمشاركة متدربين من جمھورية مصر، ودولة قطر، ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
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  ى المھتمة بعملھا فى عالم األعمال اليوم ولعشرة سنوات قادمة .والجھات األخر

وألن المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة تم إصدارھا ويتم تنقيحھا بشكل دورى لضمان التحقيق الكامل لرضا 

لم العميل، فقد وجب على جميع المؤسسات أن تطور من أنظمتھا اإلدارية لتتواكب مع التغيرات الجديدة فى عا

  األعمال.

وأضاف الفيصل من ھذا المنطلق تھدف الورشة إلى التعريف بالتوجيھات والتطبيقات الدولية الخاصة بأنظمة 

إدارة الجودة، وتوضيح الغرض من المواصفات الدولية ألنظمة إدارة الجودة والفوائد التى يمكن للمؤسسة 

م والتوجھات الرئيسية لتطبيق نظام إدارة الجودة، تحقيقھا من خالل استخدام ھذه المواصفة، وتوضيح المفاھي

، والتعرف 2015طبقاً لإلصدار الجديد لعام  ISO 9001وفھم التعديالت الجديدة فى المواصفة القياسية الدولية 

على الفروقات ، وتحديد األنشطة والعمليات داخل نظام إدارة الجودة والتى تحتاج الى التغيير ، وفھم أھمية 

لتنظيمى واعتماد نھج قائم على تقييم المخاطر ، وفھم أسلوب التطبيق القائم على تقييم المخاطر والقيادة السياق ا

ومفھوم إدارة العملية ، ووضع وتنفيذ خطة التغيير واالنتقال الى االصدار الجديد بسھولة، ووضع إستراتيجية 

الستعداد لتجديد الشھادات الممنوحة لجھات العمل للتنفيذ والتطبيق الفعال لتلك التغييرات فى مواقع العمل ، وا

، وبناء قواعد ثقة مع المساھمين وأصحاب المصالح  ISO9001:2015طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية

  بواسطة تحديث فرق العمل والعمليات طبقاً ألحدث المتطلبات .

دس مجدى خطاب أنظمة إدارة الجودة، وتتناول موضوعات الورشة التى يقدمھا إستشارى أنظمة الجودة المھن

، ومتطلبات التوثيق لتطبيق نظم إدارة الجودة،  ISO9001:2015وشرح تفصيلى لبنود ومتطلبات المواصفة 

والجديد فى التدقيق الداخلى لنظام إدارة الجودة، بمشاركة متدربين من جمھورية مصر، ودولة قطر، ودولة 

  اإلمارات العربية المتحدة.
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  إنفراد

 التنمية اإلدارية والصناعية يعقدان ورشة عمل لتطوير أداء المؤسسات الصناعية

 م 08:41األربعاء  2016-03-30

 

 ناصر الھتالن رئيس المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

اختتم اليوم األربعاء، ورشة عمل تطوير أداء المؤسسات الصناعية وفقاً للمواصفات الدولية لنظم إدارة 
الجودة والتى تعقدھا المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بمقرھا الدائم بالقاھرة. بالتعاون مع المنظمة العربية 

 .2016مارس  30لـ  27ن خالل الفترة من للتنمية الصناعية والتعدي
 

وقال األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لإلدارة اإلستراتيجية 
والجودة فى كلمة ألقاھا بمناسبة افتتاح الورشة نيابة عن سعادة مدير عام المنظمة لقد تغيرت األعمال 

، حيث غيرت التكنولوجيا الطريقة 2008اصفة نظام إدارة الجودة عام جذريا منذ اإلصدار األخير لمو
التى نعمل بھا، الحدود الجغرافية تقريباً أصبحت غير ھامة فى االقتصاد العالمى اليوم، وسالسل اإلمداد 

 .تزداد تعقيداً والمعلومات المتوفرة قد تضاعفت أضعافاً مضاعفة
 

بالمؤسسات مستمرة فى خدمة  ISO 9001 م إدارة الجودةوأضاف لتأكيد أن المواصفة الدولية لنظ
مجتمع األعمال الصناعى والخدمى، فقد أجرت المنظمة الدولية للمواصفات والتقييس تنقيحا للمواصفة 
الدولية لنظم إدارة الجودة بمؤسسات األعمال مھما كان مجال عملھا لمقابلة التغييرات السريعة والحادة 

 . الجھات األخرى المھتمة بعملھا فى عالم األعمال اليوم ولعشرة سنوات قادمةفى متطلبات العمالء و
 

وألن المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة تم إصدارھا ويتم تنقيحھا بشكل دورى لضمان التحقيق الكامل 
لرضا العميل، فقد وجب على جميع المؤسسات أن تطور من أنظمتھا اإلدارية لتتواكب مع التغيرات 

 .لجديدة فى عالم األعمالا
 

وأضاف الفيصل من ھذا المنطلق تھدف الورشة إلى التعريف بالتوجيھات والتطبيقات الدولية الخاصة 
بأنظمة إدارة الجودة، وتوضيح الغرض من المواصفات الدولية ألنظمة إدارة الجودة والفوائد التى يمكن 
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وضيح المفاھيم والتوجھات الرئيسية لتطبيق نظام للمؤسسة تحقيقھا من خالل استخدام ھذه المواصفة، وت
طبقاً لإلصدار الجديد  ISO 9001 إدارة الجودة، وفھم التعديالت الجديدة فى المواصفة القياسية الدولية

، والتعرف على الفروقات ، وتحديد األنشطة والعمليات داخل نظام إدارة الجودة والتى تحتاج 2015لعام 
مية السياق التنظيمى واعتماد نھج قائم على تقييم المخاطر ، وفھم أسلوب التطبيق الى التغيير ، وفھم أھ

القائم على تقييم المخاطر والقيادة ومفھوم إدارة العملية ، ووضع وتنفيذ خطة التغيير واالنتقال الى 
ع العمل ، االصدار الجديد بسھولة، ووضع إستراتيجية للتنفيذ والتطبيق الفعال لتلك التغييرات فى مواق

واالستعداد لتجديد الشھادات الممنوحة لجھات العمل طبقاً لمتطلبات المواصفة 
، وبناء قواعد ثقة مع المساھمين وأصحاب المصالح بواسطة تحديث فرق  ISO9001:2015القياسية

 . العمل والعمليات طبقاً ألحدث المتطلبات
 

الجودة المھندس مجدى خطاب أنظمة إدارة وتتناول موضوعات الورشة التى يقدمھا إستشارى أنظمة 
، ومتطلبات التوثيق لتطبيق نظم  ISO9001:2015 الجودة، وشرح تفصيلى لبنود ومتطلبات المواصفة

إدارة الجودة، والجديد فى التدقيق الداخلى لنظام إدارة الجودة، بمشاركة متدربين من جمھورية مصر، 
 .دةودولة قطر، ودولة اإلمارات العربية المتح
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  /مصر

منظمتي التنمية االدارية والصناعية تدشنان ورشة عمل تطوير الداء المؤسسات 
 الصناعية وفقا للمواصفات الدولية

 
 30-03-2016تاريخ النشر : 

 دنيا الوطن -رام هللا 
بين منظمتي التنمية اإلدارية والصناعية استمرار ورشة تطوير أداء المؤسسات بالتعاون 

تستمر اليوم ورشة عمل تطوير أداء  الصناعية وفقاً للمواصفات الدولية لنظم ادارة الجودة

المؤسسات الصناعية وفقاً للمواصفات الدولية لنظم ادارة الجودة والتي تعقدها المنظمة العربية 

رية بمقرها الدائم بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للتنمية اإلدا

 .2016مارس  30 -27خالل الفترة من 
وقال األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لإلدارة 

اإلستراتيجية والجودة في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الورشة نيابة عن سعادة مدير عام المنظمة 

، حيث 2008لقد تغيرت األعمال جذريا منذ اإلصدار األخير لمواصفة نظام إدارة الجودة عام 

يرت التكنولوجيا الطريقة التي نعمل بها، الحدود الجغرافية تقريباً أصبحت غير هامة في غ

االقتصاد العالمي اليوم ، وسالسل اإلمداد تزداد تعقيداً والمعلومات المتوفرة قد تضاعفت أضعافاً 

 .مضاعفة
ي خدمة بالمؤسسات مستمرة ف ISO 9001 ولتأكيد أن المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة

مجتمع األعمال الصناعى والخدمى، فقد أجرت المنظمة الدولية للمواصفات والتقييس تنقيحا 

للمواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة بمؤسسات األعمال مهما كان مجال عملها لمقابلة التغييرات 

ال اليوم السريعة والحادة فى متطلبات العمالء والجهات األخرى المهتمة بعملها فى عالم األعم

 . ولعشرة سنوات قادمة
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وألن المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة تم إصدارها ويتم تنقيحها بشكل دورى لضمان التحقيق 

الكامل لرضا العميل، فقد وجب على جميع المؤسسات أن تطور من أنظمتها اإلدارية لتتواكب 

 .مع التغيرات الجديدة في عالم األعمال
هذا المنطلق تهدف الورشة إلى التعريف بالتوجيهات والتطبيقات الدولية وأضاف الفيصل من 

الخاصة بأنظمة إدارة الجودة، وتوضيح الغرض من المواصفات الدولية ألنظمة إدارة الجودة 

والفوائد التي يمكن للمؤسسة تحقيقها من خالل إستخدام هذه المواصفة، وتوضيح المفاهيم 

ظام إدارة الجودة، وفهم التعديالت الجديدة في المواصفة القياسية والتوجهات الرئيسية لتطبيق ن

، والتعرف على الفروقات بين ، وتحديد 2015طبقاً لإلصدار الجديد لعام  ISO 9001 الدولية

األنشطة والعمليات داخل نظام إدارة الجودة والتي تحتاج الى التغيير ، وفهم أهمية السياق 

على تقييم المخاطر ، وفهم أسلوب التطبيق القائم على تقييم المخاطر التنظيمي واعتماد نهج قائم 

والقيادة ومفهوم إدارة العملية ، ووضع وتنفيذ خطة التغيير واالنتقال الى االصدار الجديد بسهولة 

،ووضع إستراتيجية للتنفيذ والتطبيق الفعال لتلك التغييرات في مواقع العمل ، واالستعداد لتجديد 

، وبناء  ISO9001:2015الممنوحة لجهات العمل طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسيةالشهادات 

قواعد ثقة مع المساهمين وأصحاب المصالح بواسطة تحديث فرق العمل والعمليات طبقاً ألحدث 

 . المتطلبات
وتتناول موضوعات الورشة التي يقدمها إستشاري أنظمة الجودة المهندس مجدي خطاب أنظمة 

، ومتطلبات  ISO9001:2015 الجودة، وشرح تفصيلي لبنود ومتطلبات المواصفةإدارة 

التوثيق لتطبيق نظم إدارة الجودة، والجديد فى التدقيق الداخلى لنظام إدارة الجودة، بمشاركة 

 .متدربين من جمهورية مصر، ودولة قطر، ودولة اإلمارات العربية المتحدة
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 اليوم.. ختام ورشة تطوير أداء المؤسسات بمنظمة التنمية اإلدارية

    
 م 01:00 - 2016/مارس/30األربعاء 

 
 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 أحمد عبدالمحسن

  

تطوير أداء المؤسسات الصناعية وفًقا للمواصفات الدولية لنظم إدارة الجودة  ورشة عمل تختتم اليوم
مع المنظمة العربية للتنمية  بالتعاون بالقاهرة بية للتنمية اإلدارية بمقرها الدائموالتي تعقدها المنظمة العر 

 .2016مارس  30 -27الصناعية والتعدين خالل الفترة من 
ب أنظمة إدارة وتتناول موضوعات الورشة التي يقدمها استشاري أنظمة الجودة المهندس مجدي خطا

، ومتطلبات التوثيق لتطبيق نظم ISO9001:2015 الجودة، وشرحا تفصيليا لبنود ومتطلبات المواصفة
، مصر في التدقيق الداخلى لنظام إدارة الجودة، بمشاركة متدربين من جمهورية والجديدإدارة الجودة،

 .ودولة قطر، ودولة اإلمارات العربية المتحدة
ستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لإلدارة اإلستراتيجية وقال األ

والجودة في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الورشة نيابة عن مدير عام المنظمة لقد تغيرت األعمال جذريا 
الطريقة التي نعمل  التكنولوجيا ، حيث غيرت2008منذ اإلصدار األخير لمواصفة نظام إدارة الجودة عام 

لمي اليوم، وسالسل اإلمداد تزداد بها، الحدود الجغرافية تقريًبا أصبحت غير مهمة في االقتصاد العا
 .المتوفرة قد تضاعفت والمعلومات تعقيًدا
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 ليوم.. ختام ورشة تطوير أداء المؤسسات بمنظمة التنمية اإلداريةا

 

 
تختتم اليوم ورشة عمل تطوير أداء المؤسسات الصناعية وفًقا للمواصفات الدولية لنظم إدارة الجودة والتي 

تعقدها المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بمقرها الدائم بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية 
 .2016مارس  30 -27الصناعية والتعدين خالل الفترة من 

 
موضوعات الورشة التي يقدمها استشاري أنظمة الجودة المهندس مجدي خطاب أنظمة إدارة  وتتناول

، ومتطلبات التوثيق لتطبيق نظم إدارة ISO9001:2015الجودة، وشرحا تفصيليا لبنود ومتطلبات المواصفة 

صر، ودولة قطر، الجودة، والجديد في التدقيق الداخلى لنظام إدارة الجودة، بمشاركة متدربين من جمهورية م
 ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
وقال األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لإلدارة اإلستراتيجية والجودة 

في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الورشة نيابة عن مدير عام المنظمة لقد تغيرت األعمال جذريا منذ اإلصدار 

، حيث غيرت التكنولوجيا الطريقة التي نعمل بها، الحدود 2008لمواصفة نظام إدارة الجودة عام  األخير
الجغرافية تقريبًا أصبحت غير مهمة في االقتصاد العالمي اليوم، وسالسل اإلمداد تزداد تعقيًدا والمعلومات 

 -المتوفرة قد تضاعفت.
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ة لتطوير أداء الصناعة وفقاً للمواصفات الدولية الدارة العربية للتنمية االدارية .. ورش

 الجودة
 مشاهدات 32 البيان محرر والتكنولوجيا االتصاالت, أخبار م2:18 - 2016 مارس29 

 
 الدارة الجودة العربية للتنمية االدارية .. ورشة لتطوير أداء الصناعة وفقاً للمواصفات الدولية

 للتنمية العربية المنظمة تعقدها والتي الجودة ادارة لنظم الدولية للمواصفات وفقاً  الصناعية المؤسسات أداء تطوير عمل ورشة اليوم تستمر

 .2016 مارس 30 -27 من الفترة خالل والتعدين الصناعية للتنمية العربية المنظمة مع بالتعاون بالقاهرة الدائم بمقرها اإلدارية

 افتتاح بمناسبة ألقاها كلمة في والجودة اإلستراتيجية لإلدارة  اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مستشار الفيصل بسمان الدكتور األستاذ وقال

 حيث ،2008 عام الجودة إدارة نظام لمواصفة األخير اإلصدار منذ جذريا األعمال تغيرت لقد المنظمة عام مدير سعادة عن نيابة الورشة

 تزداد  اإلمداد وسالسل ، اليوم العالمي االقتصاد في هامة غير أصبحت تقريباً  الجغرافية الحدود بها، نعمل التي الطريقة التكنولوجيا غيرت

 مضاعفة. أضعافاً  تضاعفت قد المتوفرة والمعلومات تعقيداً 

 أجرت فقد والخدمى، الصناعى األعمال مجتمع خدمة في مستمرة بالمؤسسات ISO 9001 الجودة إدارة لنظم الدولية المواصفة أن ولتأكيد

 لمقابلة عملها مجال كان مهما األعمال بمؤسسات الجودة إدارة لنظم الدولية للمواصفة تنقيحا والتقييس للمواصفات الدولية المنظمة

 . قادمة سنوات ولعشرة اليوم مالاألع عالم فى بعملها المهتمة األخرى والجهات العمالء متطلبات فى والحادة السريعة التغييرات

290 ورشة عمل تطوير أداء المؤسسات الصناعية

http://www.elbyan.com/category/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
http://www.elbyan.com/category/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
http://www.elbyan.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/
http://www.elbyan.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/


 على وجب فقد  العميل، لرضا الكامل التحقيق لضمان دورى بشكل تنقيحها ويتم إصدارها تم  الجودة إدارة لنظم الدولية المواصفة وألن

 تهدف المنطلق هذا من الفيصل وأضاف األعمال، عالم في الجديدة التغيرات مع لتتواكب اإلدارية أنظمتها من تطور أن المؤسسات جميع

 إدارة ألنظمة الدولية المواصفات من الغرض وتوضيح الجودة، إدارة بأنظمة الخاصة الدولية والتطبيقات بالتوجيهات التعريف إلى الورشة

 إدارة ظامن لتطبيق الرئيسية والتوجهات المفاهيم وتوضيح المواصفة، هذه إستخدام خالل من تحقيقها للمؤسسة يمكن التي والفوائد الجودة

 الفروقات على والتعرف ،2015 لعام الجديد لإلصدار طبقاً  ISO 9001 الدولية القياسية المواصفة في الجديدة التعديالت وفهم الجودة،

 على قائم نهج واعتماد التنظيمي السياق أهمية وفهم ، التغيير الى تحتاج والتي الجودة إدارة نظام داخل والعمليات األنشطة وتحديد ، بين

 الى واالنتقال التغيير خطة وتنفيذ ووضع ، العملية إدارة ومفهوم والقيادة المخاطر تقييم على القائم التطبيق أسلوب وفهم ، المخاطر تقييم

 الممنوحة الشهادات لتجديد واالستعداد ، العمل مواقع في التغييرات لتلك الفعال والتطبيق للتنفيذ إستراتيجية ،ووضع بسهولة الجديد االصدار

 تحديث بواسطة المصالح وأصحاب المساهمين مع ثقة قواعد وبناء ،ISO9001:2015 القياسية المواصفة لمتطلبات طبقاً  العمل لجهات

 . المتطلبات ألحدث طبقاً  والعمليات العمل فرق

  

 لبنود تفصيلي وشرح الجودة، إدارة أنظمة خطاب مجدي المهندس الجودة أنظمة إستشاري يقدمها التي الورشة موضوعات وتتناول

 الجودة، إدارة لنظام الداخلى التدقيق فى والجديد الجودة، إدارة نظم لتطبيق التوثيق ومتطلبات ،ISO9001:2015  المواصفة ومتطلبات

 المتحدة. العربية اإلمارات ودولة قطر، ودولة مصر، جمهورية من متدربين بمشاركة
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  األخبار  لبوابة نيوزا

 اء المؤسسات الصناعيةاليوم.. ختام ورشة عمل تطوير أد

  
 ص10:17 |2016-03-30 األربعاء

 

 
 الدوي محمد

تختتم اليوم األربعاء، ورشة عمل تطوير أداء المؤسسات الصناعية وفقاً للمواصفات الدولية لنظم ادارة 

مع  بالتعاون للتنمية اإلدارية في مقرها الدائم بالقاهرة العربية الجودة، التي تعقدها المنظمة

 .مارس 30 -27من  الفترة للتنمية الصناعية والتعدين، خالل العربية المنظمة

وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، لإلدارة اإلستراتيجية والجودة، في 

بة افتتاح الورشة نيابة عن مدير عام المنظمة: لقد تغيرت األعمال جذريا منذ اإلصدار كلمة ألقاها بمناس

، حيث غيرت التكنولوجيا الطريقة التي نعمل بها، الحدود 2008األخير لمواصفة نظام إدارة الجودة عام 

عقيداً والمعلومات الجغرافية تقريباً أصبحت غير هامة في االقتصاد العالمي اليوم، وسالسل اإلمداد تزداد ت

 .المتوفرة قد تضاعفت أضعافاً مضاعفة

بالمؤسسات مستمرة في خدمة مجتمع األعمال  ISO 9001 وأضاف أن المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة

الصناعى والخدمى، وأجرت المنظمة الدولية للمواصفات والتقييس تنقيحا للمواصفة الدولية لنظم إدارة 

عمال مهما كان مجال عملها لمقابلة التغييرات السريعة والحادة فى متطلبات العمالء الجودة بمؤسسات األ

 .مقبلة والجهات األخرى المهتمة بعملها فى عالم األعمال اليوم ولعشرة سنوات
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وتابع: "ألن المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة تم إصدارها ويتم تنقيحها بشكل دورى لضمان التحقيق 

الكامل لرضا العميل، فقد وجب على جميع المؤسسات أن تطور من أنظمتها اإلدارية لتتواكب مع التغيرات 

 ."الجديدة في عالم األعمال

هذا المنطلق تهدف الورشة إلى التعريف بالتوجيهات والتطبيقات الدولية الخاصة بأنظمة إدارة وأضاف: من 

الجودة، وتوضيح الغرض من المواصفات الدولية ألنظمة إدارة الجودة والفوائد التي يمكن للمؤسسة تحقيقها 

ظام إدارة الجودة، وفهم من خالل استخدام هذه المواصفة، وتوضيح المفاهيم والتوجهات الرئيسية لتطبيق ن

، والتعرف 2015طبقاً لإلصدار الجديد لعام  ISO 9001 التعديالت الجديدة في المواصفة القياسية الدولية

على الفروقات بين ، وتحديد األنشطة والعمليات داخل نظام إدارة الجودة والتي تحتاج الى التغيير ، وفهم 

 .نهج قائم على تقييم المخاطرواعتماد أهمية السياق التنظيمي
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 المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة مستمرة«: بسمان»

   
 م 12:40 - 2016/مارس/30األربعاء 

 
 الفيصل بسمان الدكتور

 أحمد عبدالمحسن

  

قال الدكتور بسمان الفيصل، مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لإلدارة االستراتيجية والجودة في 
عن مدير عام المنظمة: لقد تغيرت األعمال جذريا منذ اإلصدار  نيابة كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الورشة

، وأجرت المنظمة الدولية للمواصفات والتقييس تنقيحا 2008األخير لمواصفة نظام إدارة الجودة عام 
 .للمواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة بمؤسسات األعمال

 ISO المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودةوأشار بسمان في تصريحات صحفية إلى أن ذلك يأتي لتأكيد أن 
 .بالمؤسسات مستمرة في خدمة مجتمع األعمال الصناعى والخدمى 9001
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وقال القحطانى إن من ھذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية "المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة 

والثروة المعدنية  النفطية على إدارة االقتصادات العربية"، تحت رعاية المھندس طارق المال وزير البترول

مايو  18و  17بجمھورية مصر العربية وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاھرة خالل يومى 

2016.  

  انخفاض حاد وتأثيرات متغيرة

  

 2014وأضاف الھتالن إن المتابع ألسعار النفط يرى انخفاضا حادا لسعر برميل النفط، فمنذ حوالى أواسط عام 

تتجه نحو االنحدار بحيث أصبحت أسعار  –دوالراً للبرميل الواحد  120والتى كانت آنذاك بحدود  –عار النفط وأس

دوالراً  30النفط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل نفط برنت من بحر الشمال والنفط األمريكى أقل من 

) وبذلك يكون النفط 2016 - منتصف شھر يناير دوالرا ( 25للبرميل، كما ھبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من 

% من سعره وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر فى الثمانينات، بل وأصبحت 70قد فقد ما يزيد عن 

دوالراً مما أربك  20أسعار بعض أنواع النفط الثقيلة والتى تتزايد معدالت إنتاجھا بالقياس للنفط الخفيفة أقل من 

لعالمية بما فى ذلك أسعار األسھم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة األسواق ا

إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك 

  حسابات مسئولى التخطيط االقتصادى والمالي.

بية مجتمعة تحتوى على ما يقرب من ثلثى االحتياطى النفطى العالمى وبشكل أخص ومن المعروف أن الدول العر

الدول العربية المطلة على الخليج العربى وشمال أفريقيا باإلضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة بحيث أنھا تزود 

اليوم ألكثر من  % من االستھالك العالمى الذى يصل30األسواق العالمية فى الظروف االعتيادية بما يقرب من 

  مليون برميل يوميا. 93

  أسباب واتھامات

  

ويعزى مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب ھذا الھبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة وبحسب قوله تباينت اآلراء 

يام وتعددت األسباب لھذا الھبوط ويستمر تراشق االتھامات والنتيجة واحدة أال وھى استمرار االنحدار خالل األ

، فھناك ما يعزى السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة األسواق وخاصة بعد  2016األولى لعام 

االزدياد المطرد فى إنتاج النفط الصخرى األمريكى ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكى أو 

نت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (األوبك) وخاصة زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كا

والتى تستھدف المحافظة على حصتھا من  2014بعد استمرار العمل بسياستھا التى اعتمدتھا فى ديسمبر عام 

األسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخرى والنفوط المنتجة من الحقول 

  ارنة مع نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجھا.الھامشية بالمق
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ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك ( وھى مسؤولة عن ثلثى اإلنتاج) كروسيا ودول من أمريكا 

الالتينية وغيرھا على رفع معدالت إنتاجھا بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية 

إنتاجھا السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاھل دول األوبك وبشكل خاص  بمعدالت

  الدول العربية منھا والمطلة على الخليج العربي.

  الھدف والمحاور

  

ر من جانبه أوضح األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق عام المؤتم

ان الھدف من عقد المؤتمر ھو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساھمة فى إدراك خارطة 

  طريق وحلول لمواجھة آثارھا وتداعياتھا.

أضاف الفيصل تحدث فى المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء فى ھذا المجال من منظمات دولية وإقليمية و

ومستقبل أسعار النفط فى السوق  2016ول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة يناقشون محاوره التى تتنا

العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، 

  راء فعالياته.وأشاد الدكتور الفيصل بتعاون شركتى "سوميد" و"إنبي" فى دعم فعاليات المؤتمر وإث
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لنفطية على إدارة االقتصادات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبحث بالقاھرة تداعيات األزمة ا
                العربية 

  

أبريل / أ ش أ / تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية  18القاھرة في 
"المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية" تحت رعاية 

البترول والثروة المعدنية وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول العربية المھندس طارق المال وزير 
  مايو المقبل. 17،18وذلك في القاھرة خالل يومي 

وأكد الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،اليوم، في تصريحات 
طية التي يمر بھا العالم األن وانعكاساتھا على صحفية له، على ضرورة مواجھة تداعيات األزمة النف

إدارة االقتصادات العربية،الفتا إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر 
األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية 

لدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية سواء ما كان منھا منتجاً وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة ا
  أو مصدراً أو مستھلكاً .

وأوضح الھتالن في تصريحات صحفية له اليوم إن المتابع ألسعار النفط يرى حدوث انخفاض حاد 
% 70وأسعار النفط تتجه نحو االنحدار وفقد النفط ما يزيد عن  2014لسعر برميل النفط ، فمنذ عام 

من سعره وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في الثمانينات مما أربك األسواق العالمية 
بما في ذلك أسعار األسھم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات باإلضافة إلى 

ازنات الدول وأربك توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على مو
  حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي.

كما أضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنه من المعروف أن الدول العربية مجتمعة 
تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشكل أخص الدول العربية المطلة على 

فريقيا باإلضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة بحيث أنھا تزود األسواق العالمية الخليج العربي وشمال إ
 93% من االستھالك العالمي الذي يصل اليوم ألكثر من 30في الظروف االعتيادية بما يقرب من 

  مليون برميل يوميا.

300 مؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



رة اإلنتاج إلى وف 2016وفسر مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب استمرار ھذا الھبوط الحاد في عام 
وضخ كميات تفوق حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األمريكي 

ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد 
عن إصرار الدول المنتجة من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط ( األوبك)، فضال 

خارج األوبك ( وھي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج) كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرھا على رفع 
معدالت إنتاجھا بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجھا 

على كاھل دول األوبك وبشكل خاص  السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار
  الدول العربية منھا والمطلة على الخليج العربي.

واستطرد الدكتور ناصر الھتالن قائال إنه باإلضافة إلى ذلك وألسباب متعددة انخفضت معدالت النمو 
االقتصادي وبالتالي عدم نمو معدالت الطلب على النفط كما كان متوقعا من قبل وكاالت الطاقة 

لمتخصصين في ھذا المجال وبشكل خاص انخفاض معدالت النمو والطلب في دول أسيوية وعلى وا
  رأسھا الصين.

من جانبه أوضح األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق 
ة ومن ثم عام المؤتمر أن الھدف من عقد المؤتمر ھو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزم

المساھمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجھة آثارھا وتداعياتھا، مضيفا أن من يتحدث في 
المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في ھذا المجال من منظمات دولية وإقليمية لبحث أسباب 

النفط ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، و 2016األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 
  الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والعالم.

  أ ش أ
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 خ د / عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبحث األزمة النفطية وإدارة االقتصادات العربية082

 2016  نيسان19 

رية تبحث األزمة النفطية وإدارة االقتصادات العربية خ د / عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدا 0082

م واس تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  2016أبريل  19ھـ الموافق  1437رجب  12القاھرة 

المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات ” التابعة لجامعة الدول العربية 

مايو المقبل بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة نخبة  18و17 ، خالل يومي“العربية 

من المتخصصين والخبراء في مجال النفط من منظمات دولية وإقليمية . وأوضح مدير عام المنظمة 

العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني أن المؤتمر سيناقش أسباب األزمة النفطية ، ومستقبل 

أسعار النفط في السوق العالمي ، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا والعالم . ولفت االنتباه إلى أن الھدف من المؤتمر ھو تسليط الضوء على أسباب 

 N ت م 14:00ى // األزمة النفطية ، والحلول المطلوبة لمواجھة آثارھا وتداعياتھا . // انتھ

302 مؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



  

303 مؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



  

  وكالة أنباء الصين

القحطاني يدعو لمواجھة تداعيات أزمة النفط وانعكاساتھا على االقتصاد 
 العالمي

22:52:05 19-04-2016 | Arabic. News. Cn- - - - 
 

(شينخوا) دعا مدير المنظمة العربية للتنمية االدارية الدكتور ناصر الھتالن  2016أبريل  19القاھرة 
 .القحطاني لمواجھة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بھا العالم األن

وأوضح القحطاني، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة 
ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في 

 .نفط العالميةأسعار ال

على كافة االقتصاديات سواء منتجة أو  وأشار إلى أن ھذا االنخفاض في األسعار سيكون له انعكاسا
مصدرة أو مستھلكة، وذلك بحكم تأثيره على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع 

 .والخدمات

ات تفوق احتياجات االسواق، وعزا القحطاني اسباب الھبوط الحاد في اسعار البترول إلى ضخ كمي
خاصة بعد توسع الواليات المتحدة في انتاج النفط الصخري، ورفع القيود التصديرية وضخ كميات أكبر 

من البترول التقليدي تفوق حاجة السوق وكذلك رفع الدول المنتجة من خارج منظمة "أوبك" لمعدالت 
 .انتاجھا

النمو االقتصادي خاصة في الدول االسيوية وما ترتب  كما عزا األزمة النفطية، إلى انخفاض معدالت
 .عليه من تراجع الطلب على النفط

ونوه القحطاني بأن المنظمة العربية للتنمية االدارية ستعقد "المؤتمر االقليمي لبحث تداعيات األزمة 
 .النفطية على ادارة االقتصاديات العربية" بمقر الجامعة العربية الشھر المقبل

% من السعر،  70ألسواق العالمية أزمة نفطية بعد تراجع اسعار برميل البترول وخسارته وتشھد ا
 .واصبح أقل من أسعار ثمانينيات القرن الماضي
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وأضاف الھتالن في تصريحات صحفية، إن المتابع ألسعار النفط يرى انخفاض حاد لسعر 

 120والتي كانت آنذاك بحدود  –وأسعار النفط  2014أواسط عام   نحوبرميل النفط، فمنذ 

تتجه نحو االنحدار بحيث أصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة  –دوالراً للبرميل الواحد 

دوالراً للبرميل  30لمعظم التعامالت مثل نفط برنت من بحر الشمال والنفط األمريكي أقل من 

) وبذلك 2016دوالرا (منتصف شھر يناير  25لى أقل من كما وھبط سعر سلة نفوط أوبك إ

% من سعره وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار 70يكون النفط قد فقد ما يزيد عن 

  الدوالر في الثمانينات.

وتابع: "ال بل وأصبحت أسعار بعض أنواع النفوط الثقيلة والتي تتزايد معدالت إنتاجھا 

دوالراً، ما أربك األسواق العالمية بما في ذلك أسعار  20من بالقياس للنفوط الخفيفة أقل 

األسھم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات إضافة إلى توقف الكثير من 

المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات 

  ".مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي

وأشار إلى أنه من المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياط 

النفطي العالمي، وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال إفريقيا، 

إضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة، بحيث أنھا تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما 

  مليون برميل يومياً. 93% من االستھالك العالمي الذي يصل اليوم ألكثر من 30قرب من ي

وعزا مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب ھذا الھبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة، وبحسب 

قوله: "تباينت اآلراء وتعددت األسباب لھذا الھبوط ويستمر تراشق االتھامات والنتيجة واحدة 

، فھناك ما يعزي السبب إلى وفرة 2016استمرار االنحدار خالل األيام األولى لعام أال وھي 

اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة األسواق بخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط 

الصخري األمريكي ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي أو زيادة 

العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط  معدالت اإلنتاج من قبل

، والتي 2014(األوبك)، بخاصة بعد استمرار العمل بسياستھا التي اعتمدتھا في ديسمبر 

تستھدف المحافظة على حصتھا من األسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية 

ن الحقول الھامشية بالمقارنة مع نفوط دول األوبك الكلف، كالنفط الصخري والنفوط المنتجة م

المعروفة بانخفاض كلف إنتاجھا، ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك (وھي 

مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج) كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرھا على رفع معدالت 
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ربية السعودية بمعدالت إنتاجھا إنتاجھا بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة الع

السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاھل دول األوبك وبشكل 

  خاص الدول العربية منھا والمطلة على الخليج العربي.

أضف إلى ذلك، وألسباب متعددة، انخفاض معدالت النمو االقتصادي وبالتالي عدم نمو معدالت 

فط كما كان متوقعاً من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في ھذا المجال وبشكل الطلب على الن

  خاص انخفاض معدالت النمو والطلب في دول آسيوية وعلى رأسھا الصين".

من جانبه، أوضح الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق 

تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة، عام المؤتمر أن الھدف من عقد المؤتمر ھو 

ومن ثم المساھمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجھة آثارھا وتداعياتھا، وأضاف يتحدث 

في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في ھذا المجال من منظمات دولية وإقليمية 

ومستقبل  2016بعد أزمة يناقشون محاوره التي تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما 

أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والعالم، وأشاد الدكتور الفيصل بتعاون شركتي 

  "سوميد" و"إنبي" في دعم فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته.
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 حث في أسباب تداعيات انھيار أسعار البترول على إدارة االقتصادات العربيةالجامعة العربية تب
 2016 أبريل 18 االثنين, في السيد ھناء كتب

 
 ام المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير ع

على ضرورة   أكد الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

مواجھة تداعيات االزمة النفطية التي يمر بھا العالم األن وانعكاساتھا على إدارة االقتصادات العربية 

فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ  ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ

الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على 

اقتصاديات كافة الدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية سواء ما كان منھا منتجاً و/ أو مصدراً أو 

 عدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.امستھلكاً وبحكم تأثير ذلك على م

فمنذ حوالي أواسط    لسعر برميل النفط   وأضاف الھتالن إن المتابع ألسعار النفط يرى انخفاض حاد 

تتجه نحو االنحدار  –دوالراً للبرميل الواحد  120والتي كانت آنذاك بحدود  –وأسعار النفط  2014عام 

فوط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل نفط برنت من بحر الشمال بحيث أصبحت أسعار ن

دوالرا  25دوالراً للبرميل كما وھبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من  30والنفط األمريكي أقل من 
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% من سعره 70) وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن 2016 - يناير  –(منتصف شھر كانون ثان 

ا كان عليه بأسعار الدوالر في الثمانينات. ال بل وأصبحت أسعار بعض أنواع وأصبح السعر أقل مم

دوالراً مما أربك  20النفوط الثقيلة والتي تتزايد معدالت إنتاجھا بالقياس للنفوط الخفيفة أقل من 

األسواق العالمية بما في ذلك أسعار األسھم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية 

باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك  والخدمات

 .على موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي

ومن المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي  

المطلة على الخليج العربي وشمال أفريقيا باإلضافة إلى  العالمي وبشكل أخص الدول العربية

% 30طاقات إنتاجية كبيرة بحيث أنھا تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما يقرب من 

 .مليون برميل يوميا 93من االستھالك العالمي الذي يصل اليوم ألكثر من 

 أسباب واتھامات

أسباب ھذا الھبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة وبحسب ويعزي مدير عام المنظمة اإلدارية 

تباينت اآلراء وتعددت األسباب لھذا الھبوط ويستمر تراشق االتھامات والنتيجة واحدة أال وھي   قوله

. فھناك ما يعزي السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ  2016استمرار االنحدار خالل األيام األولى لعام 

وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األمريكي ومن ثم  كميات تفوق حاجة األسواق

إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول 

سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط ( األوبك) وخاصة بعد استمرار العمل بسياستھا 

) والتي تستھدف المحافظة على حصتھا من 2014عام  -ديسمبر  –ھا في (كانون أول التي اعتمدت

األسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة 

من الحقول الھامشية بالمقارنة مع نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجھا .. ورافق ذلك 

ر الدول المنتجة خارج األوبك ( وھي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج) كروسيا ودول من أمريكا إصرا

الالتينية وغيرھا على رفع معدالت إنتاجھا بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة 

العربية السعودية بمعدالت إنتاجھا السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار 

 .ھل دول األوبك وبشكل خاص الدول العربية منھا والمطلة على الخليج العربيعلى كا

انخفاض معدالت النمو االقتصادي وبالتالي عدم نمو معدالت  –وألسباب متعددة  –أضف الى ذلك  

الطلب على النفط كما كان متوقعا من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في ھذا المجال وبشكل 

 .النمو والطلب في دول أسيوية وعلى رأسھا الصين خاص انخفاض معدالت

 المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية

"المؤتمر    وقال الدكتور ناصر القحطاني من ھذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

االقتصادات العربية" تحت رعاية المھندس طارق  اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة
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المال وزير البترول والثروة المعدنية بجمھورية مصر العربية وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول 

 .2016مايو  17،18خالل يومي    العربية في القاھرة

 الھدف والمحاور

ية للتنمية اإلدارية ومنسق عام من جانبه أوضح االدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العرب

المؤتمر ان الھدف من عقد المؤتمر ھو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم 

المساھمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجھة آثارھا وتداعياتھا، وأضاف يتحدث في المؤتمر 

يناقشون محاوره التي    يميةنخبة من المتخصصين والخبراء في ھذا المجال من منظمات دولية وإقل

ومستقبل أسعار النفط في السوق  2016تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال 

بي" في دعم فعاليات المؤتمر أفريقيا، والعالم، وأشاد الدكتور الفيصل بتعاون شركتي "سوميد" و"إن

 .وإثراء فعالياته
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الجامعة العربية تبحث أسباب تداعيات انھيار أسعار 

 النفط
 إقتصاد عالمى

 التحرير
2016-04-19 09:38:26 | 

 النفط

المنظمة بصدد  قال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن
 17عقد "المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية"، 

 .المال وزير البترول المصري تحت رعاية المھندس طارق مايو المقبل،

األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاھرة، سوف   وأضاف القحطاني، أن
 .المؤتمر اإلقليمي، الذي سينعقد على مدار يومين تستضيف

وأكد الدكتور القحطاني، ضرورة مواجھة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بھا العالم في 
 .تھا على إدارة االقتصادات العربيةالوقت الحالي، وانعكاسا

ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ 
الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على 

 .اقتصاديات كافة الدول بما في ذلك الدول العربية
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من جانبه، أوضح الدكتور بسمان الفيصل، مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، منسق عام المؤتمر، أن الھدف 

من عقد المؤتمر ھو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة، ومن ثم المساھمة في إدراك خارطة طريق وحلول 

  لمواجھة آثارھا وتداعياتھا.
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الرئيسية 

 العربية تناقش انخفاض أسعار النفطالجامعة 

 

 م 09:04|  2016أبريل  18نشر في: اإلثنين  

A+-A A  

 ال توجد تعليقات  مشاھدة 141 
 :وكاالت - المسار

أوضح الدكتور ناصر الھتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، في بيان للمنظمة، أن االقتصاد 
، وذلك بسبب االنخفاض الحاد العالمي يمرُّ منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث

والمتسارع في أسعار النفط العالمية، وانعكاسات ذلك على اقتصاديات كافة الدول قاطبة، بما في ذلك الدول العربية؛ 
ًرا أو مستھلًكا، وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار  سواء ما كان منھا منتًجا أو مصدَّ

 .السلع والخدمات
المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة “وقال القحطاني إن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ستعقد 

االقتصادات العربية بجمھورية مصر العربية، وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاھرة خالل يومي 
 .2016مايو  18و 17
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ا لسعر برميل النفط، فمنذ أواسط عام إل” الھتالن“وأشار  فقد النفط ما  2014ى أن أسعار النفط تشھد انخفاًضا حاّدً
% من سعره، وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في الثمانينيات، وأصبحت أسعار بعض 70يزيد على 

دوالًرا؛ مما أربك األسواق  20ف أقل من أنواع النفط الثقيلة، والتي تتزايد معدالت إنتاجھا بالقياس للنفط الخفي
العالمية، بما في ذلك أسعار األسھم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف 
كثير من المشاريع، وتسريح أعداٍد كبيرٍة من العاملين، وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي 

 .قتصادي والماليالتخطيط اال
ويُعِزي مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب الھبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة، وبحسب قوله: تباينت اآلراء وتعدَّدت 
األسباب لھذا الھبوط، ويستمر تراشق االتھامات والنتيجة واحدة، أال وھي استمرار االنحدار خالل األيام األولى لعام 

ى السبب إلى وفرة اإلنتاج، وضخ كميات تفوق حاجة األسواق، خاصة بعد االزدياد المطرد في ، فھناك َمن يُعزِ 2016
إنتاج النفط الصخري األمريكي، ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة قيود تصدير النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج 

فط (األوبك)؛ خاصة بعد استمرار العمل من قِبَل عديد من الدول؛ سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدِّرة للن
، والتي تستھدف المحافظة على حصتھا من األسواق العالمية، مقابل 2014بسياستھا التي اعتمدتھا في ديسمبر عام 

زيادة المعروض من النفوط عالية الُكلَف؛ كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الھامشية بالمقارنة مع نفوط 
 .لمعروفة بانخفاض ُكلَف إنتاجھادول األوبك ا

ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك (وھي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج)، كروسيا ودول من أمريكا الالتينية 
قت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت  وغيرھا، على رفع معدالت إنتاجھا بحيث تفوَّ

صرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاھل دول األوبك، وبشكل خاص الدول إنتاجھا السنوية، واإل
 .العربية منھا، والمطلة على الخليج العربي

المختصر الرابط
http://www.al
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في ذلك الدول العربية، سواء ما كان منھا منتجاً أو مصدراً أو مستھلكاً واثر ذلك على معدالت النمو 

 .وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات

فمنذ حوالي أواسط عام   لسعر برميل النفط،  المتابع ألسعار النفط يرى انخفاض حاد وأضاف الھتالن، إن 

تتجه نحو االنحدار بحيث  –دوالراً للبرميل الواحد  120والتي كانت آنذاك بحدود  –وأسعار النفط  2014

ط األمريكي أصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت، مثل نفط برنت من بحر الشمال والنف

دوالرا (منتصف شھر كانون  25دوالراً للبرميل، كما وھبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من  30أقل من 

% من سعره وأصبح السعر أقل مما كان 70) وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن 2016 -يناير  –ثان 

لنفوط الثقيلة والتي تتزايد معدالت عليه بأسعار الدوالر في الثمانينات، بل وأصبحت أسعار بعض أنواع ا

دوالراً مما أربك األسواق العالمية بما في ذلك أسعار األسھم  20إنتاجھا بالقياس للنفوط الخفيفة أقل من 

والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح 

انعكس ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي أعداد كبيرة من العاملين و

 .والمالي

أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشكل  واشار الى 

بحيث أنھا  أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال أفريقيا باإلضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة

% من االستھالك العالمي الذي يصل اليوم 30تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما يقرب من 

 .مليون برميل يوميا 93ألكثر من 

تباينت   وارجع مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب ھذا الھبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة وبحسب قوله

ھذا الھبوط ويستمر تراشق االتھامات والنتيجة واحدة أال وھي استمرار االنحدار اآلراء وتعددت األسباب ل

. فھناك ما يعزي السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة األسواق  2016خالل األيام األولى لعام 

لقيود تصدير  وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األمريكي ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة

النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة 
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عام  -ديسمبر  –للنفط ( األوبك) وخاصة بعد استمرار العمل بسياستھا التي اعتمدتھا في (كانون أول 

ية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية ) والتي تستھدف المحافظة على حصتھا من األسواق العالم2014

الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الھامشية بالمقارنة مع نفوط دول األوبك المعروفة 

بانخفاض كلف إنتاجھا .. ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك ( وھي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج) 

ية وغيرھا على رفع معدالت إنتاجھا بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا كروسيا ودول من أمريكا الالتين

على المملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجھا السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار 

 .على كاھل دول األوبك وبشكل خاص الدول العربية منھا والمطلة على الخليج العربي

مر اقليمى لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية تحت رعاية مشيرا الى عقد مؤت

المھندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بجمھورية مصر العربية وتستضيفه األمانة العامة 

 مايو القادم 17،18خالل يومي   لجامعة الدول العربية في القاھرة

دكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق عام من جانبه أوضح األستاذ ال

المؤتمر ان الھدف من عقد المؤتمر ھو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساھمة في 

 إدراك خارطة طريق وحلول لمواجھة آثارھا وتداعياتھا،
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 زمة النفطية على إدارة االقتصاداتتبحث تداعيات األ» العربية للتنمية اإلدارية»
 ص 02:13

 2016/أبريل/19الثالثاء 

     

 الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنم

تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية "المؤتمر اإلقليمي لبحث 
القتصادات العربية" تحت رعاية المهندس طارق المال تداعيات األزمة النفطية على إدارة ا

وزير البترول والثروة المعدنية وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في 
 .مايو المقبل 17،18القاهرة خالل يومي 

 
 وأكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية اليوم، في
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تصريحات صحفية، على ضرورة مواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بها العالم األن 
وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية، الفتا إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة 

ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث، وذلك بسبب االنخفاض 
أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة الدول الحاد والمتسارع في 

 .قاطبة بما في ذلك الدول العربية سواء ما كان منها منتًجا أو مصدرًا أو مستهلًكا
 

وأوضح الهتالن، في تصريحات صحفية اليوم، إن المتابع ألسعار النفط يرى حدوث 
عار النفط تتجه نحو االنحدار، وأس 2014انخفاض حاد لسعر برميل النفط، فمنذ عام 

% من سعره وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر 70وفقد النفط ما يزيد عن 
في الثمانينات مما أربك األسواق العالمية بما في ذلك أسعار األسهم والسندات 
شاريع والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف الكثير من الم

وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات 
 .مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي

 
وأضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنه من المعروف أن الدول العربية 

ل أخص الدول مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشك
العربية المطلة على الخليج العربي وشمال إفريقيا، باإلضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة 

% من 30بحيث أنها تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما يقرب من 
 .مليون برميل يوميا 93االستهالك العالمي الذي يصل اليوم ألكثر من 

 
إلى  2016ارية أسباب استمرار هذا الهبوط الحاد في عام وفسر مدير عام المنظمة اإلد

وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج 
النفط الصخري األمريكي، ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة قيود تصدير النفط األمريكي أو 
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اء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سو 
للنفط "األوبك"، فضال عن إصرار الدول المنتجة خارج األوبك (وهي مسؤولة عن ثلثي 

اإلنتاج)، كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرها، على رفع معدالت إنتاجها بحيث 
السنوية  تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجها

واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاهل دول األوبك وبشكل خاص 
 .الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي

 
واستطرد الدكتور ناصر الهتالن قائال، إنه باإلضافة إلى ذلك وألسباب متعددة انخفضت 

ت الطلب على النفط كما كان متوقعا معدالت النمو االقتصادي وبالتالي عدم نمو معدال
من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في هذا المجال وبشكل خاص انخفاض معدالت 

 .النمو والطلب في دول أسيوية وعلى رأسها الصين
 

من جانبه، أوضح الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق 
قد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة، عام المؤتمر أن الهدف من ع

 .ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها
 

وأضاف أن من يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من 
 2016عد أزمة منظمات دولية وإقليمية لبحث أسباب األزمة النفطية، والنفط ما ب

ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على 
 .مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والعالم

See more at: http://www.soutalomma.com/195137#sthash.DCsd7FXt.dpuf -
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يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث، وذلك 
 .بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية

، في تصريحات له، اإلثنين، أن المتابع ألسعار النفط يرى »القحطاني«وأضاف 
ار بعض أنواع النفوط الثقيلة، انخفاضا حادا لسعر برميل النفط، وأصبحت أسع

دوالرا،ً مما  20التي تتزايد معدالت إنتاجھا بالقياس بالنفوط الخفيفة أقل من 
أربك األسواق العالمية، بما في ذلك أسعار األسھم والسندات والعمالت 

والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع 
يرة من العاملين، وانعكس ذلك على موازنات الدول، وأربك وتسريح أعداد كب

 .حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي

وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد المؤتمر اإلقليمي لبحث 
تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية تحت رعاية المھندس 

لبترول والثروة المعدنية، بجمھورية مصر العربية، وتستضيفه طارق المال، وزير ا
مايو  18و 17األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاھرة خالل يومي 

2016. 

من جانبه، أوضح الدكتور بسمان الفيصل، مستشار المنظمة العربية للتنمية 
ليط الضوء اإلدارية، منسق عام المؤتمر، أن الھدف من عقد المؤتمر ھو تس

بموضوعية على أسباب األزمة، ومن ثم المساھمة في إدراك خارطة طريق 
 .وحلول لمواجھة آثارھا وتداعياتھا

323 مؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 ..تحت رعاية طارق المال وزير البترول المصرى

الجامعة العربية تبحث أسباب انھيار أسعار النفط 
 والتداعيات على االقتصاديات العربية

 م 06:05اإلثنين  2016-04-18

 

 الدكتور ناصر الھتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

أكد الدكتور ناصر الھتالن القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ضرورة مواجھة 
 .تداعيات األزمة النفطية التى يمر بھا العالم اآلن وانعكاساتھا على إدارة االقتصاديات العربية

 
ولفت القحطانى، فى بيان للمنظمة، إلى أن االقتصاد العالمى يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بأحد أكبر 
األزمات فى التاريخ الحديث، وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع فى أسعار النفط العالمية 

ء ما كان منھا منتجاً أو وانعكاسات ذلك على اقتصاديات كافة الدول قاطبة، بما فى ذلك الدول العربية سوا
ً وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات  .مصدراً أو مستھلكا

 
تداعيات األزمة النفطية وقال القحطانى إن من ھذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

على إدارة االقتصادات العربية"، تحت رعاية المھندس  "المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة النفطية
طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بجمھورية مصر العربية وتستضيفه األمانة العامة لجامعة 

  .2016مايو  18و  17الدول العربية فى القاھرة خالل يومى 
 

النفط يرى انخفاضا حادا لسعر برميل  انخفاض حاد وتأثيرات متغيرة وأضاف الھتالن إن المتابع ألسعار
دوالراً للبرميل  120والتى كانت آنذاك بحدود  –وأسعار النفط  2014النفط، فمنذ حوالى أواسط عام 

تتجه نحو االنحدار بحيث أصبحت أسعار النفط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل نفط  –الواحد 
دوالراً للبرميل، كما ھبط سعر سلة نفوط أوبك إلى  30من برنت من بحر الشمال والنفط األمريكى أقل 
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% من سعره 70) وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن 2016 -دوالرا (منتصف شھر يناير  25أقل من 
وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر فى الثمانينات، بل وأصبحت أسعار بعض أنواع النفط 

دوالراً مما أربك األسواق العالمية  20دالت إنتاجھا بالقياس للنفط الخفيفة أقل من الثقيلة والتى تتزايد مع
بما فى ذلك أسعار األسھم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف 

ربك حسابات الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأ
  .مسئولى التخطيط االقتصادى والمالي

ومن المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحتوى على ما يقرب من ثلثى االحتياطى النفطى العالمى 
وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربى وشمال أفريقيا باإلضافة إلى طاقات إنتاجية 

% من االستھالك 30مية فى الظروف االعتيادية بما يقرب من كبيرة بحيث أنھا تزود األسواق العال
  .مليون برميل يوميا 93العالمى الذى يصل اليوم ألكثر من 

 
أسباب واتھامات ويعزى مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب ھذا الھبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة 

تمر تراشق االتھامات والنتيجة واحدة أال وبحسب قوله تباينت اآلراء وتعددت األسباب لھذا الھبوط ويس
، فھناك ما يعزى السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ  2016وھى استمرار االنحدار خالل األيام األولى لعام 

كميات تفوق حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد فى إنتاج النفط الصخرى األمريكى ومن ثم 
لنفط األمريكى أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير ا

سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (األوبك) وخاصة بعد استمرار العمل بسياستھا التى 
والتى تستھدف المحافظة على حصتھا من األسواق العالمية مقابل زيادة  2014اعتمدتھا فى ديسمبر عام 

ط عالية الكلف كالنفط الصخرى والنفوط المنتجة من الحقول الھامشية بالمقارنة مع المعروض من النفو
  .نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجھا

ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك ( وھى مسؤولة عن ثلثى اإلنتاج) كروسيا ودول من 
بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة أمريكا الالتينية وغيرھا على رفع معدالت إنتاجھا 

العربية السعودية بمعدالت إنتاجھا السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على 
  .كاھل دول األوبك وبشكل خاص الدول العربية منھا والمطلة على الخليج العربي

الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية  الھدف والمحاور من جانبه أوضح األستاذ الدكتور بسمان
اإلدارية ومنسق عام المؤتمر ان الھدف من عقد المؤتمر ھو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب 

  .األزمة ومن ثم المساھمة فى إدراك خارطة طريق وحلول لمواجھة آثارھا وتداعياتھا
فى ھذا المجال من منظمات دولية وأضاف الفيصل تحدث فى المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء 

ومستقبل أسعار  2016وإقليمية يناقشون محاوره التى تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 
النفط فى السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق 

الفيصل بتعاون شركتى "سوميد" و"إنبي" فى دعم  األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، وأشاد الدكتور
 .فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته
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   أخبار من المزيد

الجامعة العربية تبحث في أسباب تداعيات انھيار أسعار 
  بيةالبترول على إدارة االقتصادات العر

20 04 2016 

  المصري المعدنية والثروة البترول وزير المال طارق المھندس رعاية تحت

 العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة بصدد عقد مدير عام المنظمة صرح الدكتور ناصر القحطاني  

المھندس "المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية" تحت رعاية 

ألمانة العامة لجامعة ا طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بجمھورية مصر العربية وتستضيفھا

  .2016مايو  17،18خالل يومي   الدول العربية في القاھرة

  

وأكد الدكتور القحطاني على ضرورة مواجھة تداعيات االزمة النفطية التي يمر بھا العالم األن 

لى إدارة االقتصادات العربية ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة وانعكاساتھا ع

بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط 

ا كان منھا العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصاديات كافة الدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية سواء م

منتجاً و/ أو مصدراً أو مستھلكاً وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع 

  والخدمات.

  

  متغيرة وتأثيرات حاد انخفاض

  

فمنذ حوالي أواسط    لسعر برميل النفط   وأضاف الھتالن إن المتابع ألسعار النفط يرى انخفاض حاد  

تتجه نحو  -دوالراً للبرميل الواحد  120  والتي كانت آنذاك بحدود -ط وأسعار النف  2014  عام

بحيث أصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل نفط برنت من بحر الشمال   االنحدار

دوالرا   25 دوالراً للبرميل كما وھبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من  30  والنفط األمريكي أقل من

% من سعره 70  ) وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن2016  -يناير  -كانون ثان  (منتصف شھر
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وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في الثمانينات. ال بل وأصبحت أسعار بعض أنواع 

ألسواق دوالراً مما أربك ا  20  النفوط الثقيلة والتي تتزايد معدالت إنتاجھا بالقياس للنفوط الخفيفة أقل من

العالمية بما في ذلك أسعار األسھم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات باإلضافة 

إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول 

  وأربك حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي.

  

دول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي ومن المعروف أن ال  

وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال أفريقيا باإلضافة إلى طاقات إنتاجية 

% من االستھالك 30  كبيرة بحيث أنھا تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما يقرب من

  مليون برميل يوميا. 93  الذي يصل اليوم ألكثر منالعالمي 

  

  واتھامات أسباب

  

تباينت   ويعزي مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب ھذا الھبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة وبحسب قوله 

اآلراء وتعددت األسباب لھذا الھبوط ويستمر تراشق االتھامات والنتيجة واحدة أال وھي استمرار 

. فھناك ما يعزي السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق   2016 خالل األيام األولى لعاماالنحدار 

حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األمريكي ومن ثم إلغاء الواليات 

سواء كانت  المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول

ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط ( األوبك) وخاصة بعد استمرار العمل بسياستھا التي اعتمدتھا في 

) والتي تستھدف المحافظة على حصتھا من األسواق العالمية مقابل 2014  عام -ديسمبر  -(كانون أول 

من الحقول الھامشية  زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة

بالمقارنة مع نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجھا .. ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة 

خارج األوبك ( وھي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج) كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرھا على رفع 

ة العربية السعودية بمعدالت إنتاجھا معدالت إنتاجھا بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملك

السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاھل دول األوبك وبشكل خاص الدول 

  العربية منھا والمطلة على الخليج العربي.

  

انخفاض معدالت النمو االقتصادي وبالتالي عدم نمو معدالت  -وألسباب متعددة  -أضف الى ذلك   

ب على النفط كما كان متوقعا من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في ھذا المجال وبشكل خاص الطل

  انخفاض معدالت النمو والطلب في دول أسيوية وعلى رأسھا الصين.

  

  العربية االقتصادات إدارة على النفطية األزمة تداعيات لبحث اإلقليمي المؤتمر
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"المؤتمر اإلقليمي   طلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وقال الدكتور ناصر القحطاني من ھذا المن

  لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية".

  

من جانبه أوضح األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق عام 

لضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساھمة المؤتمر ان الھدف من عقد المؤتمر ھو تسليط ا

في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجھة آثارھا وتداعياتھا، وأضاف يتحدث في المؤتمر نخبة من 

يناقشون محاوره التي تتناول أسباب    المتخصصين والخبراء في ھذا المجال من منظمات دولية وإقليمية

ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري،  2016ة األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزم

وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، وأشاد الدكتور 

 الفيصل بتعاون شركتي "سوميد" و"إنبي" في دعم فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته.

  -  انتھى -

 ©Press Release 2016  
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وانعكس ذلك على  والمواد الغذائية والخدمات , باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين

 .موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي

وأضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنه من المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من 

العربي وشمال إفريقيا , باإلضافة إلى  ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج

% من االستھالك العالمي 30طاقات إنتاجية كبيرة بحيث أنھا تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما يقرب من 

 .مليون برميل يوميا 93الذي يصل اليوم ألكثر من 

إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق  2016ي عام وفسر مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب استمرار ھذا الھبوط الحاد ف

حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األمريكي , ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة قيود 

ط تصدير النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنف

(األوبك) , فضال عن إصرار الدول المنتجة خارج األوبك ( وھي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج) , كروسيا ودول من أمريكا 

الالتينية وغيرھا , على رفع معدالت إنتاجھا بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت 

لية الحفاظ على األسعار على كاھل دول األوبك وبشكل خاص الدول العربية إنتاجھا السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤو

 .منھا والمطلة على الخليج العربي

واستطرد الدكتور ناصر الھتالن قائال , إنه باإلضافة إلى ذلك وألسباب متعددة انخفضت معدالت النمو االقتصادي وبالتالي 

من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في ھذا المجال وبشكل خاص  عدم نمو معدالت الطلب على النفط كما كان متوقعا

 .انخفاض معدالت النمو والطلب في دول أسيوية وعلى رأسھا الصين

من جانبه , أوضح الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق عام المؤتمر أن الھدف من عقد 

ية على أسباب األزمة , ومن ثم المساھمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجھة المؤتمر ھو تسليط الضوء بموضوع

 .آثارھا وتداعياتھا

وأضاف أن من يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في ھذا المجال من منظمات دولية وإقليمية لبحث 

ط في السوق العالمي, والنفط الصخري, وآثار ومستقبل أسعار النف 2016أسباب األزمة النفطية , والنفط ما بعد أزمة 

 .األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا, والعالم
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 خبار عربية وعالميةأ

 الجامعة العربية تبحث أسباب تداعيات انھيار أسعار النفط
2016-04-19 11:37:16 

 
 وكاالت

قال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المنظمة بصدد عقد  
مايو المقبل،  17"المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية"، 

  تحت رعاية المھندس طارق المال وزير البترول المصري.

وأضاف القحطاني، أن األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاھرة، سوف تستضيف المؤتمر 
  اإلقليمي، الذي سينعقد على مدار يومين.

وأكد الدكتور القحطاني، ضرورة مواجھة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بھا العالم في الوقت 
  ربية.الحالي، وانعكاساتھا على إدارة االقتصادات الع

ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث 
وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصاديات 

  كافة الدول بما في ذلك الدول العربية.
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعرض إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

2016/01/26 - 28 : 05 PM 

يناير/ بنا / تشارك المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في فعاليات الدورة السابعة واألربعين لمعرض  26القاهرة في 
فبراير المقبل تحت شعار "الثقافة في  21يناير الى  27خالل الفترة من  القاهرة الدولي للكتاب الذي يعقد

فريقية و 21دولة منها 34المواجهة"، بمشاركة   .ناشرا   850دولة أجنبية و 13دولة عربية وا 
وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة ان المنظمة شاركت في هذا المعرض الهام ومنذ دورته 

( عاما مشيرا إلى ان المنظمة ستعرض هذا العام ومن خالل جناحها في قاعة 20ة والعشرون على مدار )السادس
( عنوانا تتناول العديد من العلوم اإلدارية واإلنسانية، وكذلك اإلصدارات الخاصة المتضمنة 550( أكثر من )3)

ا المنظمة، باإلضافة إلى عرض الدوريات لألبحاث والدراسات التي قدمت في المؤتمرات واالجتماعات التي عقدته
التي تصدر عن المنظمة مثل "المجلة العربية لإلدارة" وهي مجلة علمية محكمة متخصصة، كما يمكن للباحثين 

 .االشتراك في "البوابة العربية لإلبداع" خالل زيارتهم لجناح المنظمة
الدولي للكتاب تأتي بهدف التواصل مع  وأضاف مدير عام المنظمة أن مشاركة المنظمة في معرض القاهرة

الباحثين والدارسين من مختلف الجنسيات الزائرة للمعرض، موضحا أن المنظمة تقدم العديد من إصداراتها خالل 
 .فترة المعرض كإهداء، أو بخصومات كبيرة خدمة للباحثين والدارسين في مجاالت اإلدارة المتنوعة

 
 م خ
 
 26/01/2016جمت  1434بنا 
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعرض إصداراتها فى معرض 
 القاهرة للكتاب

 م 04:33 - 2016يناير  26الثالثاء، 

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، رئيس المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

 محمود محيى –كتب 
 

للكتاب الذى سيعقد  لمعرض القاهرة الدولى 47تشارك المنظمة العربية للتنمية اإلدارية فى فعاليات الدورة الـ 

دولة  21دولة منها  34فبراير، تحت شعار "الثقافة فى المواجهة"، بمشاركة  21يناير حتى  27خالل الفترة من 

 ناشراً. 850دولة أجنبية و 13عربية وإفريقية و

ى مدار عل 26وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، إن المنظمة شاركت فى هذا المعرض الهام ومنذ دورته الـ 

عنوانا تتناول  550أكثر من  3عاما، مشيرا إلى أن المنظمة ستعرض هذا العام ومن خالل جناحها فى قاعة  20

العديد من العلوم اإلدارية واإلنسانية، وكذلك اإلصدارات الخاصة المتضمنة لألبحاث والدراسات التى قدمت فى 

 المؤتمرات واالجتماعات التى عقدتها المنظمة.

لهتالن أن المنظمة ستعرض أيضا الدوريات التى تصدر عن المنظمة مثل "المجلة العربية لإلدارة" وهى وأضاف ا

مجلة علمية محكمة متخصصة، كما يمكن للباحثين االشتراك فى "البوابة العربية لإلبداع" خالل زيارتهم لجناح 

 المنظمة.

ة الدولى للكتاب تأتى بهدف التواصل مع وأضاف مدير عام المنظمة أن مشاركة المنظمة فى معرض القاهر

الباحثين والدارسين من مختلف الجنسيات الزائرة للمعرض، موضحا أن المنظمة تقدم العديد من إصداراتها خالل 

 فترة المعرض كإهداء، أو بخصومات كبيرة خدمة للباحثين والدارسين فى مجاالت اإلدارة المتنوعة.
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  /مصر

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعرض إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب
 26-01-2016تاريخ النشر : 

 دنيا الوطن -رام هللا 

القاهرة تشارك المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في فعاليات الدورة السابعة واألربعين لمعرض 

تحت شعار "الثقافة فى  2016فبراير)  21-يناير 27الدولي للكتاب ويعقد خالل الفترة( 

 850دولة أجنبية و( 13) دولة عربية وإفريقية و21( دولة منها)34المواجهة"، بمشاركة )

  .)ناشرا  
 

القحطاني ان المنظمة شاركت في هذا المعرض الهام ومنذ دورته  وقال الدكتور ناصر الهتالن

( عاما، وأشار إلى المنظمة ستعرض هذا العام ومن خالل 20السادسة والعشرون على مدار )

( عنوانا تتناول العديد من العلوم اإلدارية واإلنسانية، 550( أكثر من )3جناحها في قاعة )

ألبحاث والدراسات التي قدمت في المؤتمرات وكذلك اإلصدارات الخاصة المتضمنة ل

واالجتماعات التي عقدتها المنظمة، باإلضافة إلى عرض الدوريات التي تصدر عن المنظمة 

مثل "المجلة العربية لإلدارة" وهي مجلة علمية محكمة متخصصة، كما يمكن للباحثين االشتراك 

  .نظمةفي "البوابة العربية لإلبداع" خالل زيارتهم لجناح الم

وأضاف مدير عام المنظمة أن مشاركة المنظمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي بهدف 

التواصل مع الباحثين والدارسين من مختلف الجنسيات الزائرة للمعرض، موضحا أن المنظمة 

تقدم العديد من إصداراتها خالل فترة المعرض كإهداء، أو بخصومات كبيرة خدمة للباحثين 

 .سين في مجاالت اإلدارة المتنوعةوالدار
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 القاهرة معرض في إصداراتها تعرض اإلدارية للتنمية العربية

 للكتاب الدولي
 08:55 2016 /يناير2كانون 27 األربعاء,

 56عدد المشاهدات :

القاهرة الدولي تشارك المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في فعاليات الدورة السابعة واألربعين لمعرض  -رؤيا نيوز 

( دولة 34تحت شعار "الثقافة فى المواجهة" بمشاركة ) 2016فبراير  21 -يناير 27للكتاب ويعقد خالل الفترة 

 ناشراً. 850دولة أجنبية و 13وإفريقية و دولة عربية 21منها

ادسة والعشرون على وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني ان المنظمة شاركت في هذا المعرض الهام ومنذ دورته الس

 ( عاما.20مدار )

( عنوانا تتناول العديد من العلوم 550( أكثر من )3وأشار إلى المنظمة ستعرض هذا العام ومن خالل جناحها في قاعة )

اإلدارية واإلنسانية، وكذلك اإلصدارات الخاصة المتضمنة لألبحاث والدراسات التي قدمت في المؤتمرات واالجتماعات التي 

عقدتها المنظمة، باإلضافة إلى عرض الدوريات التي تصدر عن المنظمة مثل "المجلة العربية لإلدارة" وهي مجلة علمية 

 محكمة متخصصة، كما يمكن للباحثين االشتراك في "البوابة العربية لإلبداع" خالل زيارتهم لجناح المنظمة.

قاهرة الدولي للكتاب تأتي بهدف التواصل مع الباحثين وأضاف مدير عام المنظمة أن مشاركة المنظمة في معرض ال

والدارسين من مختلف الجنسيات الزائرة للمعرض، موضحا أن المنظمة تقدم العديد من إصداراتها خالل فترة المعرض 

 كإهداء، أو بخصومات كبيرة خدمة للباحثين والدارسين في مجاالت اإلدارة المتنوعة.
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الكتاب معرض في اإلدارية للتنمية العربية للمنظمة عنوانا ٥٥٠

 
  

تشارك المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في فعاليات الدورة السابعة واألربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ويعقد 

دولة  (21( دولة منها)34، بمشاركة )”الثقافة فى المواجهة“تحت شعار  2016فبراير(  21-يناير 27خالل الفترة) 

 .( ناشرا  850دولة أجنبية و) 13عربية وإفريقية و

وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني ان المنظمة شاركت في هذا المعرض الهام ومنذ دورته السادسة والعشرون 

( 550( أكثر من )3( عاما، وأشار إلى المنظمة ستعرض هذا العام ومن خالل جناحها في قاعة )20على مدار )

تناول العديد من العلوم اإلدارية واإلنسانية، وكذلك اإلصدارات الخاصة المتضمنة لألبحاث والدراسات التي عنوانا ت

قدمت في المؤتمرات واالجتماعات التي عقدتها المنظمة، باإلضافة إلى عرض الدوريات التي تصدر عن المنظمة 

البوابة العربية “ما يمكن للباحثين االشتراك في وهي مجلة علمية محكمة متخصصة، ك” المجلة العربية لإلدارة“مثل 

 .خالل زيارتهم لجناح المنظمة” لإلبداع

وأضاف مدير عام المنظمة أن مشاركة المنظمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي بهدف التواصل مع الباحثين 

من إصداراتها خالل فترة  والدارسين من مختلف الجنسيات الزائرة للمعرض، موضحا أن المنظمة تقدم العديد

 .المعرض كإهداء، أو بخصومات كبيرة خدمة للباحثين والدارسين في مجاالت اإلدارة المتنوعة
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعرض إصداراتها في معرض 

 القاهرة الدولي للكتاب

  
 م04:21 |2016-01-26 الثالثاء

 

 

 ارشيفية صورة
 الدوي محمد

تشارك المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في فعاليات الدورة السابعة واألربعين لمعرض القاهرة الدولي 

( 34تحت شعار "الثقافة في المواجهة"، بمشاركة ) 2016فبراير)  21-يناير 27 (الفترة خاللللكتاب ويعقد

ا 850دولة أجنبية و( 13دولة عربية وأفريقية و )21)منها دولة  .)ناشر 

 

صحفية اليوم الثالثاء، أن المنظمة شاركت في هذا  تصريحات وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني في

( عاما، وأشار إلى المنظمة ستعرض هذا 20مدى ) على المعرض الهام ومنذ دورته السادسة والعشرون

عنوانا تتناول العديد من العلوم اإلدارية واإلنسانية،  (550) من ( أكثر3جناحها في قاعة )خالل ومن العام

وكذلك اإلصدارات الخاصة المتضمنة لألبحاث والدراسات التي قدمت في المؤتمرات واالجتماعات التي 

الدوريات التي تصدر عن المنظمة مثل "المجلة العربية لإلدارة" وهي  عرضعقدتها المنظمة، إضافة إلى

العربية لإلبداع" خالل زيارتهم  بةالبوا" متخصصة، كما يمكن للباحثين االشتراك في محكمة مجلة علمية

 .لجناح المنظمة

مع  التواصل وأضاف مدير عام المنظمة أن مشاركة المنظمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي بهدف

الباحثين والدارسين من مختلف الجنسيات الزائرة للمعرض، موضحا أن المنظمة تقدم العديد من إصداراتها 

 .المعرض كإهداء، أو بخصومات كبيرة خدمة للباحثين والدارسين في مجاالت اإلدارة المتنوعة فترة خالل
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المنظمة العربية للتنمية االدارية تعرض اصداراتها فى معرض 
 القاهرة للكتاب

 
MENAFN - Youm7 - 27/01/2016  

 

 

 
(MENAFN - Youm7)  لمعرض القاهرة  47تشارك المنظمة العربية للتنمية االدارية فى فعاليات الدورة الـ

فبراير، تحت شعار "الثقافة فى  21يناير حتى  27الدولى للكتاب الذى سيعقد خالل الفترة من 
ر ناشرا.وقال الدكتو 850دولة اجنبية و 13دولة عربية وافريقية و 21دولة منها  34المواجهة"، بمشاركة 

 20على مدار  26ناصر الهتالن القحطاني، ان المنظمة شاركت فى هذا المعرض الهام ومنذ دورته الـ 
عنوانا  550اكثر من  3عاما، مشيرا الى ان المنظمة ستعرض هذا العام ومن خالل جناحها فى قاعة 

لالبحاث والدراسات  تتناول العديد من العلوم االدارية واالنسانية، وكذلك االصدارات الخاصة المتضمنة
عقدتها المنظمة.واضاف الهتالن ان المنظمة ستعرض  التيواالجتماعات  المؤتمراتالتى قدمت فى 

ايضا الدوريات التى تصدر عن المنظمة مثل "المجلة العربية لالدارة" وهى مجلة علمية محكمة 
ل زيارتهم لجناح متخصصة، كما يمكن للباحثين االشتراك فى "البوابة العربية لالبداع" خال

المنظمة.واضاف مدير عام المنظمة ان مشاركة المنظمة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب تاتى بهدف 
التواصل مع الباحثين والدارسين من مختلف الجنسيات الزائرة للمعرض، موضحا ان المنظمة تقدم العديد 

مة للباحثين والدارسين فى مجاالت من اصداراتها خالل فترة المعرض كاهداء، او بخصومات كبيرة خد
 -.االدارة المتنوعة
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعرض إصداراتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
 مشاهدات 41 محرر البيان االتصاالت ,أخبار يناير 2016 - 2:44ص 27

 
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعرض إصداراتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

 27 ويعقد خالل الفترة( اإلدارية في فعاليات الدورة السابعة واألربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتابتشارك المنظمة العربية للتنمية 

دولة أجنبية  13)دولة عربية وإفريقية و21( دولة منها)34، بمشاركة )”الثقافة فى المواجهة“تحت شعار  2016 فبراير) 21-يناير

)ناشرا   850و( . 

( عاما، 20طاني ان المنظمة شاركت في هذا المعرض الهام ومنذ دورته السادسة والعشرون على مدار )وقال الدكتور ناصر الهتالن القح

( عنوانا تتناول العديد من العلوم اإلدارية 550( أكثر من )3وأشار إلى المنظمة ستعرض هذا العام ومن خالل جناحها في قاعة )

ث والدراسات التي قدمت في المؤتمرات واالجتماعات التي عقدتها المنظمة، واإلنسانية، وكذلك اإلصدارات الخاصة المتضمنة لألبحا

وهي مجلة علمية محكمة متخصصة، كما يمكن ” المجلة العربية لإلدارة“باإلضافة إلى عرض الدوريات التي تصدر عن المنظمة مثل 

خالل زيارتهم لجناح المنظمة” البوابة العربية لإلبداع“للباحثين االشتراك في  . 

وأضاف مدير عام المنظمة أن مشاركة المنظمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي بهدف التواصل مع الباحثين والدارسين من مختلف 

الجنسيات الزائرة للمعرض، موضحا أن المنظمة تقدم العديد من إصداراتها خالل فترة المعرض كإهداء، أو بخصومات كبيرة خدمة 

مجاالت اإلدارة المتنوعة للباحثين والدارسين في . 
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 أخبار ثقافية / ثقافة وأدب / االرشيف

اخر اخبار االدب .. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 تعرض إصداراتها فى معرض القاهرة للكتاب

 

 27كتاب الذى سيعقد خالل الفترة من لمعرض القاهرة الدولى لل 47تشارك المنظمة العربية للتنمية اإلدارية فى فعاليات الدورة الـ 

 850دولة أجنبية و 13دولة عربية وإفريقية و 21دولة منها  34فبراير، تحت شعار "الثقافة فى المواجهة"، بمشاركة  21يناير حتى 

 .ناشرا  

عاما، مشيرا إلى  20على مدار  26القحطاني، إن المنظمة شاركت فى هذا المعرض الهام ومنذ دورته الـ  وقال الدكتور ناصر الهتالن

عنوانا تتناول العديد من العلوم اإلدارية واإلنسانية، وكذلك  550أكثر من  3أن المنظمة ستعرض هذا العام ومن خالل جناحها فى قاعة 

 .اسات التى قدمت فى المؤتمرات واالجتماعات التى عقدتها المنظمةاإلصدارات الخاصة المتضمنة لألبحاث والدر

وأضاف الهتالن أن المنظمة ستعرض أيضا الدوريات التى تصدر عن المنظمة مثل "المجلة العربية لإلدارة" وهى مجلة علمية محكمة 

 .ناح المنظمةمتخصصة، كما يمكن للباحثين االشتراك فى "البوابة العربية لإلبداع" خالل زيارتهم لج

وأضاف مدير عام المنظمة أن مشاركة المنظمة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب تأتى بهدف التواصل مع الباحثين والدارسين من 

مختلف الجنسيات الزائرة للمعرض، موضحا أن المنظمة تقدم العديد من إصداراتها خالل فترة المعرض كإهداء، أو بخصومات كبيرة 

 .والدارسين فى مجاالت اإلدارة المتنوعةخدمة للباحثين 
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باع طويل وإسھامات مؤثرة على   خالد يوسف أبو غيث أن المنظمة لھا   الوفد الكويتي  رئيسوقال 

ارية في الوطن العربي ، مضيفا آنھم يتطلعو إلى مزيد من التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية اإلد

األوقاف والشئون اإلسالمية إلى عرض تجربتھا الناجحة في إدارة  المشتركة، كم تأمل وزارة األھداف

  األوقاف من خالل سلسلة الممارسات اإلدارية الناجحة التي تعقدھا المنظمة دوريا.

وفي ختام الزيارة قام الوكيل المساعد لوزارة األوقاف بجولة في المنظمة شملت المكتبة الرقمية وقاعات 

  الكبرى. التدريب وقاعة االجتماعات
  
  

بوابة الفجر: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبحث سبل  - شاھد المحتوى األصلي علي بوابة الفجر االليكترونية 
  التعاون مع وزارة األوقاف الكويته
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 محليات
 -م 06:55 2016مارس  16  :التاريخ

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية يشيد بحرص الكويت 
 على دعم العمل العربي المشترك

 
ام المنظمة العربية للتنمية االدارية الدكتور ناصر الھتالن القحطاني اليوم األربعاء بحرص أشاد مدير ع 

 .دولة الكويت على دعم منظومة العمل العربي المشترك
جاء ذلك في تصريح أدلى به القحطاني لوكالة األنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه مع وفد وزارة األوقاف 

 .ة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير خالد يوسف بوغيثوالشؤون اإلسالمية الكويتي
وقال القحطاني ان المنظمة العربية للتنمية االدارية تربطھا عالقات قديمة مع وزارة األوقاف والشؤون   

 .2006االسالمية الكويتية مشيرا الى اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 
ل اللقاء االتفاق على مواصلة التعاون بين الجانبين في عدد من األنشطة أھمھا وأضاف أنه تم خال

التدريب والدراسات االستشارية واإلستراتيجية اضافة الى الجوائز مبينا أن المنظمة معنية بالتنمية 
 .االدارية في المؤسسات العربية سواء كانت حكومية أو خاصة

سالمية الكويتية من الوزارات المتميزة في الوطن العربي حيث أنھا وقال ان وزارة األوقاف والشؤون اال  
 . تھتم بقياس األداء والتخطيط االستراتيجي وشؤون األوقاف في الوطن العربي واالسالمي

وأشاد مدير عام المنظمة العربية للتنمية االدارية بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت للمشاريع الخيرية 
 . لعالم معربا عن أمله أن تستمر ھذه المسيرة وأن تحقق أھدافھافي الوطن العربي وا

من جھته قال بوغيث في تصريح مماثل ل(كونا) انه بحث مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية االدارية   
 .سبل زيادة أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من المجاالت

بين وزارة األوقاف  2006اتفاقية التعاون الموقعة عام  وأكد أن الزيارة تھدف الى تطوير وتوسيع مجاالت
 .والشؤون االسالمية والمنظمة العربية للتنمية االدارية وتعظيم االستفادة منھا

وأضاف أن المجاالت ستشمل عقد دورات تدريبية مشتركة لتدريب الكوادر الكويتية واالستفادة من 
المنظمة لتحقيق خطط الكويت في التنمية الشاملة  االستشارات والخطط االستراتيجية التي تقدمھا

 .والمستدامة
وكشف بوغيث عن أنه تم خالل اللقاء االتفاق على اشراف المنظمة العربية للتنمية االدارية على جائزة 
تقدمھا وزارة األوقاف والشؤون االسالمية الكويتية للتجارب الرائدة في مجال التخطيط االستراتيجي في 

 .ربيالوطن الع
   

وأضاف أن الجائزة تھدف الى نقل التجارب الناجحة وتعميمھا من خالل المنظمة على الدول العربية 
واالسالمية لالستفادة منھا مؤكدا حرص دولة الكويت على تقديم الخدمات والبرامج المتميزة 

 للمسلمين في جميع أنحاء العالم
 التعليقات
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لدولة  خالد يوسف مؤكدا على الدور التاريخي وفي بداية اللقاء رحب مدير عام المنظمة باألستاذ 

الكويت في دعم العمل العربي المشترك، وأشار إلى أن الكويت عضو فاعل ومؤثر في العديد من 

المنظمات العربية ومنھا عضويتھا في المجلس التنفيذي، والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية 

 .بيةاإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العر

باع طويل وإسھامات مؤثرة على   وقال رئيس الوفد الكويتي السيد خالد يوسف أبو غيث أن المنظمة لھا 

التنمية اإلدارية في الوطن العربي ، مضيفا أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين لتحقيق 

جربتھا الناجحة في إدارة األھداف المشتركة، كم تأمل وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية إلى عرض ت

 .األوقاف من خالل سلسلة الممارسات اإلدارية الناجحة التي تعقدھا المنظمة دوريا

وفي ختام الزيارة قام الوكيل المساعد لوزارة األوقاف بجولة في المنظمة شملت المكتبة الرقمية 

 .وقاعات التدريب وقاعة االجتماعات الكبرى
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 منظمة التنمية اإلدارية تشيد بدعم الكويت العمل العربي المشترك / محليات

 00:01الساعة  - 2016مارس  17الخميس 

T+-T |  

ي، أمس، بحرص دولة الكويت على دعم أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية د. ناصر القحطان
 .منظومة العمل العربي المشترك

، عقب لقائه وفد وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية »كونا»جاء ذلك في تصريح أدلى به القحطاني لـ
 .برئاسة وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير خالد بوغيث

الكويتية مشيراً إلى اتفاقية التعاون الموقعة بين » األوقاف«ت قديمة مع وقال القحطاني، إن المنظمة تربطھا عالقا
 .2006الجانبين عام 

وأضاف أنه تم خالل اللقاء االتفاق على مواصلة التعاون بين الجانبين في عدد من األنشطة، أھمھا التدريب 
مة معنية بالتنمية اإلدارية في المؤسسات والدراسات االستشارية، واالستراتيجية إضافة إلى الجوائز، مبيناً أن المنظ

 .العربية، سواء كانت حكومية أو خاصة
الكويتية إحدى الوزارات المتميزة في الوطن العربي، حيث إنھا تھتم بقياس األداء والتخطيط » األوقاف«وذكر أن 

 .االستراتيجي وشؤون األوقاف في الوطن العربي واإلسالمي
لة الكويت للمشاريع الخيرية في الوطن العربي والعالم، آمالً أن تستمر ھذه المسيرة وأن وأشاد بالدعم الذي تقدمه دو

 .تحقق أھدافھا
من جھته، قال بوغيث، إنه بحث مع مدير عام المنظمة، سبل زيادة أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من 

 .المجاالت
بين وزارة األوقاف الكويتية  2006لتعاون الموقعة عام وأكد أن الزيارة تھدف إلى تطوير وتوسيع مجاالت اتفاقية ا

 .والمنظمة وتعظيم االستفادة منھا
وأضاف أن المجاالت ستشمل عقد دورات تدريبية مشتركة لتدريب الكوادر الكويتية، واالستفادة من االستشارات 

 .لة والمستدامةوالخطط االستراتيجية التي تقدمھا المنظمة لتحقيق خطط الكويت في التنمية الشام
وأشار بوغيث إلى أن اللقاء شھد االتفاق على إشراف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية على جائزة تقدمھا 

 .الكويتية للتجارب الرائدة في مجال التخطيط االستراتيجي في الوطن العربي» األوقاف«
لمنظمة على الدول العربية واإلسالمية وذكر أن الجائزة تھدف الى نقل التجارب الناجحة وتعميمھا من خالل ا

 .لالستفادة منھا، مؤكداً حرص الكويت على تقديم الخدمات والبرامج المتميزة للمسلمين في جميع أنحاء العالم
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ً إدارة األوقاف من خالل سلسلة الممارسات اإلدارية الناجحة التى   .تعقدھا المنظمة دوريا
وفى ختام الزيارة قام الوكيل المساعد لوزارة األوقاف بجولة فى المنظمة شملت المكتبة الرقمية 

 وقاعات التدريب وقاعة االجتماعات الكبرى
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الجانبين لتحقيق األھداف المشتركة، كم تأمل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إلى عرض 

تجربتھا الناجحة في إدارة األوقاف من خالل سلسلة الممارسات اإلدارية الناجحة التي تعقدھا 

  المنظمة دوريا.

الوكيل المساعد لوزارة األوقاف بجولة في المنظمة شملت المكتبة  يارة، أجرىوفي ختام الز

  الرقمية وقاعات التدريب وقاعة االجتماعات الكبرى.
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وأشاد مدير عام المنظمة العربية للتنمية االدارية بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت للمشاريع 

  تستمر ھذه المسيرة وأن تحقق أھدافھا . الخيرية في الوطن العربي والعالم معربا عن أمله أن

من جھته قال بوغيث في تصريح مماثل ل(كونا) انه بحث مع مدير عام المنظمة العربية 

  للتنمية االدارية سبل زيادة أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من المجاالت.

بين  2006عام  وأكد أن الزيارة تھدف الى تطوير وتوسيع مجاالت اتفاقية التعاون الموقعة

  وزارة األوقاف والشؤون االسالمية والمنظمة العربية للتنمية االدارية وتعظيم االستفادة منھا.

وأضاف أن المجاالت ستشمل عقد دورات تدريبية مشتركة لتدريب الكوادر الكويتية 

يت واالستفادة من االستشارات والخطط االستراتيجية التي تقدمھا المنظمة لتحقيق خطط الكو

  في التنمية الشاملة والمستدامة.

وكشف بوغيث عن أنه تم خالل اللقاء االتفاق على اشراف المنظمة العربية للتنمية االدارية 

على جائزة تقدمھا وزارة األوقاف والشؤون االسالمية الكويتية للتجارب الرائدة في مجال 

  التخطيط االستراتيجي في الوطن العربي.

دف الى نقل التجارب الناجحة وتعميمھا من خالل المنظمة على الدول وأضاف أن الجائزة تھ

العربية واالسالمية لالستفادة منھا مؤكدا حرص دولة الكويت على تقديم الخدمات والبرامج 

  المتميزة للمسلمين في جميع أنحاء العالم.
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 وكيل مع التعاون يبحث اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير
 الكويت بدولة اإلسالمية والشئون األوقاف رةوزرا

 مساءً  8:52 - 2016 مارس 16 األربعاء : تحديث آخر2016 مارس16 

 

الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية األستاذ خالد  استقبل 

لتخطيط والتطوير بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بحضور الدكتور مصطفى فتحي خطاب رئيس يوسف بو غيث الوكيل المساعد ل

مجموعة أنشطة تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة. وتأتي الزيارة بھدف االطالع على أنشطة المنظمة في مجال تنمية وتطوير الموارد 

طيط االستراتيجي، ولالستفادة من خبراتھا الواسعة في مجال تطوير األنظمة البشرية، وضمان الجودة الشاملة، والرقابة الداخلية، والتخ

 اإللكترونية اإلدارية والمالية. وفي بداية اللقاء رحب مدير عام المنظمة باألستاذ خالد يوسف مؤكدا على الدور التاريخي لدولة الكويت

ثر في العديد من المنظمات العربية ومنھا عضويتھا في في دعم العمل العربي المشترك، وأشار إلى أن الكويت عضو فاعل ومؤ

مية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية. وقال رئيس الوفد 9المجلس التنفيذي، والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية

دارية في الوطن العربي ، مضيفا أننا الكويتي السيد خالد يوسف أبو غيث أن المنظمة لھا باع طويل وإسھامات مؤثرة على التنمية اإل

نتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين لتحقيق األھداف المشتركة، كم تأمل وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية إلى عرض تجربتھا 

م الزيارة قام الوكيل الناجحة في إدارة األوقاف من خالل سلسلة الممارسات اإلدارية الناجحة التي تعقدھا المنظمة دوريا. وفي ختا

 .المساعد لوزارة األوقاف بجولة في المنظمة شملت المكتبة الرقمية وقاعات التدريب وقاعة االجتماعات الكبرى
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362 تنمية قدرات العاملين في والية الخرطوم



 
 
 
 

 
 
 

 إتفاقية تعاون بين العراق والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
  

ة التابعة للجامعة عقدت المنظمة العربية للتنمية اإلداري- آذار(بترا) 16القاھرة 
العربية اتفاقية تعاون مشترك مع العراق، تھدف إلى وضع إطار عمل تتعاون 

من خالله الجھتان في مجموعة من األنشطة وورش العمل في مجاالت 
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم اإللكتروني

الجمعية  ووقع اإلتفاقية مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني ورئيس
 .العراقية لتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية المھندس فالح أحمد عجيل

وعقب التوقيع، قال القحطاني "إن التوقيع على ھذه المذكرة يأتي في إطار 
المتابعة والدعم المستمرين للعمل العربي المشترك في كافة المجاالت 

 .لتحقيق التنمية اإلدارية في العالم العربي
ھندس عجيل "يأتي توقيع ھذه االتفاقية دفعا آلفاق التعاون لساحات وقال الم

أرحب مع المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وتوثيقا للعالقات المشتركة 
 ."في المجاالت اإلدارية العلمية الحديثة ونظم المعلومات والتحول الرقمي

ية اإلدارية في تحقيق ونوه بالدور الفعال التي تقوم به المنظمة العربية للتنم
 ."التنمية اإلدارية في العالم العربي من خالل برامجھا التدريبية والبحثية

 
  بترا) ن أ/ف ج)--

 م 01:10 - 16/3/2016
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تقدم خبراتھا لتعزيز تكنولوجيا المعلومات 
 في العراق

العربية   ش أ / وقع الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام المنظمةمارس / أ  15القاھرة في 
عجيل رئيس  أحمد للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية والمھندس فالح

والمعلوماتية اتفاقية تعاون مشترك وذلك بمقر المنظمة  لتكنولوجيا الحاسوب العراقية الجمعية
المعلومات  تكنولوجيا مجاالت ة من األنشطة وورش العمل فيوذلك لعقد مجموع   بالقاھرة

  اإللكتروني. والتعليم واالتصاالت

في إطار  أنه تم التوقيع على ھذه المذكرة  وأوضح الدكتور ناصر القحطاني في بيان صحفي  
في  المتابعة والدعم المستمرين للعمل العربي المشترك في كافة المجاالت لتحقيق التنمية اإلدارية

  العالم العربي ، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع العراق الشقيقة على كافة األصعدة.

أن المنظمة ستعمل على تقديم حزمة من  كما أضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  
 األنشطة المتخصصة في مجال التدريب والتأھيل اإللكتروني وبما يتناسب ويلبي احتياجات المواطن

  ثقل كبير في المنطقة العربية.  العراقي ويحقق خطط التنمية في دولة العراق ومالھا من

من جانبه، قال المھندس فالح عجيل إن يأتي توقيع ھذه االتفاقية دفعا آلفاق التعاون لساحات أرحب  
دارية العلمية مع المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وتوثيقا للعالقات المشتركة في المجاالت اإل

  الحديثة ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

وأكد أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الجمعية على تطوير النظم اإلدارية المتبعة ورفع  
الكفاءة والفعالية في األداء والجودة الشاملة واالستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وحسن 

  صميم وإعداد البرامج التدريبية لتأھيل الكوادر البشرية في دولة العراق. استخدام الموارد المتاحة وت
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وثمن رئيس الجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب بالدور الفعال الذي تقوم به المنظمة العربية  
للتنمية اإلدارية في تحقيق التنمية اإلدارية في العالم العربي وذلك من خالل برامجھا التدريبية 

ثية نظرا ألنھا تعد بيت الخبرة العربي في مجاالت اإلدارة الحديثة ونظم المعلومات والتحول والبح
الرقمي والتدريب والبحوث ويمكن لكافة الدول العربية االستفادة من ھذه الخبرات لتحقيق التنمية 

  .اإلدارية الشاملة على مستوى وطننا العربي"

، وھي إحدى واجھات منظمات 2010في عام أنشئت  ITCحاسوب والمعلوماتية يذكر أن الجمعية العراقية لتكنولوجيا ال
في العراق المھتمة بالتدريب والتطوير وباالستشارات وبالمسوحات والبحوث والدراسات االستراتيجية في    المجتمع المدني

  المجال التكنولوجي بشكل عام.

    أ ش أ  
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اون مع العراق يسعى لتطوير النظم المعلوماتية بالتع
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 
15-3-2016 | 17:01 

 
 أثناء توقيع االتفاقية

لعراق يسعى لتطوير النظم المعلوماتية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية ا
 اإلدارية

 
اإلدارية والمھندس فالح أحمد عجيل  تنميةلل العربية المنظمةالقحطاني مدير عام  الھتالنوقع اليوم الدكتور ناصر 

بالقاھرة،  المنظمةتعاون مشترك وتم التوقيع بمقر  اتفاقيةالحاسوب والمعلوماتية  تكنولوجيال العراقية الجمعيةرئيس 
 الجمعيةعادل جاسم سكرتير  ، وسھادالمنظمةالمعلومات ب تكنولوجيابحضور الدكتور مصطفى فتحي رئيس أنشطة 

إلى وضع إطار عمل تتعاون من خالله الجھتين في عقد  تفاقيةوتھدف اال ،الجمعيةوباسل وليد عبد الجبار عضو 
 .رونيالمعلومات واالتصاالت والتعليم اإللكت تكنولوجيامجموعة من األنشطة وورش العمل في مجاالت 

وقال الدكتور ناصر القحطاني "ان التوقيع على ھذه المذكرة يأتي في إطار المتابعة والدعم المستمرين للعمل العربي 
ف نرحب بالتعاون مه جمھورية العراق اإلدارية في العالم العربي وأضا تنميةالمشترك في كافة المجاالت لتحقيق ال

الشقيقة على كافة األصعدة وسنعمل معا على تقديم حزمة من األنشطة المتخصصة في مجال التدريب والتأھيل 
ثقل كبير  في دولة العراق ومالھا من  تنميةاإللكتروني وبما يتناسب ويلبي احتياجات المواطن العراقي ويحقق خطط ال

 ."العربيةفي المنطقة 
دفعا آلفاق التعاون لساحات مع المنظمات التابعة لجامعة الدول  تفاقيةو قال المھندس فالح عجيل "يأتي توقيع ھذه اال

 .وتوثيقا للعالقات المشتركة في المجاالت اإلدارية العلمية الحديثة ونظم المعلومات والتحول الرقمي العربية
على تطوير النظم اإلدارية المتبعة ورفع الكفاءة والفعالية في  الجمعيةأكد أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص و

المعلومات وحسن استخدام الموارد المتاحة وتصميم وإعداد  تكنولوجيااألداء والجودة الشاملة واالستفادة من تطبيقات 
 المنظمةبالدور الفعال التي تقوم به  ةالجمعيالبرامج التدريبية لتأھيل الكوادر البشرية في دولة العراق. ونوه رئيس 

اإلدارية في العالم العربي وذلك من خالل برامجھا التدريبية والبحثية كما  تنميةاإلدارية في تحقيق ال تنميةلل العربية
ت والتحول الرقمي والتدريب والبحوث ويمكن أنھا تعد بيت الخبرة العربي في مجاالت اإلدارة الحديثة ونظم المعلوما

 ."العربي بالوطن اإلدارية تنميةاالستفادة من ھذه الخبرات لتحقيق ال العربيةلكافة الدول 
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اتفاقية تعاون بين العراق والمنظمة العربية للتنمية 

    االدارية
 

MENAFN - Jordan News Agency-Arabic - 16/03/2016  
 
 

(MENAFN - Jordan News Agency-Arabic)  عقدت المنظمة العربية للتنمية -اذار(بترا) 16القاھرة
عة العربية اتفاقية تعاون مشترك مع العراق، تھدف الى وضع اطار عمل تتعاون من االدارية التابعة للجام

خالله الجھتان في مجموعة من االنشطة وورش العمل في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 .والتعليم االلكتروني

 
قية لتكنولوجيا الحاسوب ووقع االتفاقية مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني ورئيس الجمعية العرا

 .والمعلوماتية المھندس فالح احمد عجيل
 

وعقب التوقيع، قال القحطاني "ان التوقيع على ھذه المذكرة ياتي في اطار المتابعة والدعم المستمرين 
 .للعمل العربي المشترك في كافة المجاالت لتحقيق التنمية االدارية في العالم العربي

 
اتي توقيع ھذه االتفاقية دفعا الفاق التعاون لساحات ارحب مع المنظمات وقال المھندس عجيل "ي

التابعة لجامعة الدول العربية وتوثيقا للعالقات المشتركة في المجاالت االدارية العلمية الحديثة ونظم 
 ."المعلومات والتحول الرقمي

 
في تحقيق التنمية االدارية في العالم  ونوه بالدور الفعال التي تقوم به المنظمة العربية للتنمية االدارية

 ."العربي من خالل برامجھا التدريبية والبحثية
 
  بترا) ن ا/ف ج)--

 -</ " م 01:10 - 16/3/2016
 

 

   

368 اتفاقية تعاون بين المنظمة العربية للتنمية اإلدارية والعراق في مجال التدريب المعلوماتي



 

 

 علوم وتكنولوجيا  » الرئيسية

  المنظمة العربية توقع اتفاقية تعاون لتعزيز تكنولوجيا المعلومات في العراق
GMT03:36 2016 , آذار/ مارس 16األربعاء  

 
  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

  القاھرة _ صوت اإلمارات

المنبثقة عن جامعة الدول العربية والجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب   المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  وقعت

، اتفاقية تعاون مشترك تتضمن عقد عدد من ورش العمل في مجاالت تكنولوجيا بالقاھرة  والمعلوماتية اليوم بمقر المنظمة

  المعلومات واالتصاالت والتعليم اإللكتروني.

ووقع االتفاقية عن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مديرھا العام الدكتور ناصر الھتالن القحطاني فيما وقع عن الجمعية 

  حاسوب والمعلوماتية رئيسھا المھندس فالح أحمد عجيل.العراقية لتكنولوجيا ال

وقال القحطاني في بيان له عقب التوقيع " إن اتفاقية التعاون تأتي في إطار المتابعة والدعم المستمرين للعمل العربي 

على تقديم حزمة المشترك في كافة المجاالت لتحقيق التنمية اإلدارية في العالم العربي"، مشيراً إلى أن المنظمة ستعمل 

من األنشطة المتخصصة في مجال التدريب والتأھيل اإللكتروني بما يتناسب ويلبي احتياجات المواطن العراقي ويحقق 

  خطط التنمية في العراق.

من جانبه, أوضح رئيس الجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية، أن االتفاقية تأتي في إطار حرص الجمعية 

وير النظم اإلدارية المتبعة، ورفع الكفاءة والفعالية في األداء والجودة الشاملة، واالستفادة من تطبيقات تكنولوجيا على تط

  المعلومات، وتصميم وإعداد البرامج التدريبية لتأھيل الكوادر البشرية في دولة العراق.
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من جانبه قال المھندس فالح عجيل "يأتي توقيع ھذه االتفاقية دفعا آلفاق التعاون لساحات أرحب مع 
المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وتوثيقا للعالقات المشتركة في المجاالت اإلدارية العلمية 

  ل الرقمي.الحديثة ونظم المعلومات والتحو
وأكد أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الجمعية على تطوير النظم اإلدارية المتبعة ورفع 
الكفاءة والفعالية في األداء والجودة الشاملة واالستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وحسن 

    البشرية في دولة العراق. استخدام الموارد المتاحة وتصميم وإعداد البرامج التدريبية لتأھيل الكوادر
وأشار إلى بالدور الفعال التي تقوم به المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في تحقيق التنمية اإلدارية في 
العالم العربي وذلك من خالل برامجھا التدريبية والبحثية كما أنھا تعد بيت الخبرة العربي في مجاالت 

ول الرقمي والتدريب والبحوث ويمكن لكافة الدول العربية اإلدارة الحديثة ونظم المعلومات والتح
  االستفادة من ھذه الخبرات لتحقيق التنمية اإلدارية الشاملة على مستوى وطننا العربي".
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373 ورشة عمل إعداد قيادات المؤسسات لمواجهة األزمات والكوارث



 

 

 الرياض االقتصادي
  ( 40 )صفحة رقم , 17399العدد  -م 2016فبراير  12 -هـ  1437جمادى األولى  3الجمعة 

 المملكة تشارك في ورشة عمل لمواجهة األزمات في المؤسسات الطبية

 محمد خليل -القاهرة 

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية أمس  قال د. ناصر الهتالن    

إن المنظمة ستعقد عدة ورش عمل متخصصة في إدارة األزمات أولها ورشة عمل "إعداد قيادات المؤسسات الطبية 

مارس المقبل، وتهدف  21إلى  19لمواجهة األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ المصرية خالل الفترة من 

الورشة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها 

المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه 

ى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات مؤسسته الطبية وتقييم مد

والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها في المؤسسات الطبية، 

داد لمواجهة األزمات والكوارث ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم مستوى االستع

وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية وإجراءات اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في 

المؤسسات الطبية، ودور وأهمية المعلومات في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط إلدارة األزمات 

األبعاد المؤثرة فيها، وإعداد سيناريوهات مواجهة األزمات والكوارث المحتملة في  والكوارث المحتملة بالتفاعل مع

المؤسسات الطبية، وإعداد وتنفيذ خطط تدريب العاملين بالمؤسسات على مواجهة األزمات والكوارث، وأساليب 

إدارة األزمات التصرف في مواجهة األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط المتابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة 

 .والكوارث

 

374 ورشة عمل إعداد قيادات المؤسسات لمواجهة األزمات والكوارث

http://www.alriyadh.com/2016/02/12/section.econ.html
http://www.alriyadh.com/2016/02/12/section.econ.html
http://s.alriyadh.com/pdf_files/17399/#40/z


 عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تناقش األزمات في المؤسسات الطبية 
 م واس 2016/02/11هـ الموافق  1437/5/2الخميس 

 م واس 2016فبراير  11هـ الموافق  1437جمادى األولى  2القاهرة 

"إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة تنظم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ورشة عمل حول 

مارس المقبل، بهدف تدريب  21إلى  19األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من 

المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها 

د تواجه مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعداد المختلفة، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي ق

 مؤسسته لمواجهة األزمات والكوارث .

وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية الدكتور ناصر الهتالن 

المعاصرة ، القحطاني أن األزمات أصبحت جزًءا من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن سـمات الحيـاة 

 الفًتا االنتباه إلى أن هذه األزمات تهدد استمرارية أي منظمة وقدرتها على المنافسة .

وأضاف أن األسلوب العلمي في إدارة األزمات هو األسلوب األكثر ضماًنا للسيطرة عليها وتوجيهها 

أصبحت وحدها غير كافية لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمة، مبيًنا أن األساليب االجتهادية أو الحماسية 

 للتعامل مـع األزمات الحديثة لتعقدها وتشابكها .

 // انتهى //

  ت م 17:52
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ورش عمل للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية لمواجهة 

 األزمات
2016-02-12 09:42:09 

 طباعة

 

 القحطانيالهتالن ناصر 

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المنبثقة  الدكتور ناصر الهتالن أعلن

في إدارة األزمات تحت شعار "إعداد  ورش عمل متخصصة عن جامعة الدول العربية، تنظيم

قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ، خالل الفترة من 

 .مارس المقبل 21إلى  19

وقدرتها على  استمرارية وبقاء المنظمة حطاني، في بيان صحفي، إن األزمات تهددوقال الق

 .األسلوب العلمي في إدارة األزمات المنافسة، مما يتطلب

وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها 

ات ومهام فريق إدارة األزمات وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجب

والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم مدى 

استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات 
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ث وأسبابها والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوار

 .في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات
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 األخبار  البوابة نيوز

في المؤسسات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه األزمات 

 الطبية

Tweet  
 ص09:14 |2016-02-13 السبت

 

 القحطاني الهتالن ناصر الدكتور
 الدوي محمد

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول  صرح الدكتور ناصر الهتالن

العربية أن األزمات أصبحت جزًءا من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن سـمات الحيـاة المعاصرة بحيث ال 

استمرارية المنظمة يمر يوم إال ويتكرر أمامنا لفظة األزمة ربما لعديد من المـرات، وأن هذه األزمات تهدد 

وتهدد بقاؤها وقدرتها على المنافسة، وتـضع سـمعة وبقـاء المؤسسة في بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات 

التي ال تستطيع التعامل مع األزمات إال مـن خـالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة.. وأضاف أن 

األكثر ضمانًا للسيطرة عليها وتوجيهها لمـصلحة الكيان أو  األسلوب العلمي في إدارة األزمات هو األسلوب

مجتمع األزمة، وأصبحت األساليب االجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية للتعامل مـع األزمات الحديثة 

لتعقدها وتشابكها، وعلى الرغم من تعدد وتباين األزمات المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها المنظمات، وأن 

زمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب عمل معين إلدارتها والتصدي لها، إال أن لكل أ

كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة في التخطيط لها واإلعداد الجيد لتجنـب الوقوع فيها، أو 
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 .التخفيف من آثارها السلبية وزيادة فرص تحويل آثارها لصالح المؤسسة

القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عدة ورش عمل متخصصة  وأشار

في إدارة األزمات أولها ورشة عمل "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث" في 

ى تدريب ، وتهدف الورشة إل2016مارس  21إلى  19مدينة شرم الشيخ المصرية خالل الفترة من 

المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، 

وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه 

كوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات وال

إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث 

وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم 

نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية مستوي االستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وتحديد 

وإجراءات اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور وأهمية المعلومات 

في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط إلدارة األزمات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع األبعاد 

وهات مواجهة األزمات والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية، وإعداد وتنفيذ المؤثرة فيها، وإعداد سيناري

خطط تدريب العاملين بالمؤسسات على مواجهة األزمات والكوارث، واساليب التصرف في مواجهة 

األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط المتابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة إدارة األزمات والكوارث، وقال 

م المنظمة موضحا أنه ستستخدم العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل مدير عا

 .األدوار، والمشاريع التدريبية لتحقيق أهداف الورشة
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 ةالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه األزمات في المؤسسات الطبي

 
 41437جمادى أولمـ 1320162:45:03فبراير

 ثانية 32دقائق,  9ساعات,  19منذ: 

 اسماء نجاتى
القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن  صرح الدكتور ناصر الهتالن

جامعة الدول العربية أن األزمات أصبحت جزءاً من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن سـمات 
الحيـاة المعاصرة بحيث ال يمر يوم إال ويتكرر أمامنا لفظة األزمة ربما لعديد من المـرات، وان هذه 

ستمرارية المنظمة وتهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة، وتـضع سـمعة وبقـاء األزمات تهدد ا
المؤسسة في بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات التي ال تستطيع التعامل مع األزمات إال مـن 

خـالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة.. وأضاف أن األسلوب العلمي في إدارة األزمات هو 
األكثر ضماناً للسيطرة عليها وتوجيهها لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمة، وأصبحت األسلوب 

األزمات الحديثة لتعقدها  األساليب االجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية للتعامل مـع 
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وعلى الرغم من تعدد وتباين األزمات المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها المنظمات،  وتشابكها، 
أزمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب عمل معين إلدارتها وأن لكل 

والتصدي لها، إال أن كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة في التخطيط لها واإلعداد 
الوقوع فيها، أو التخفيف من آثارها السلبية وزيادة فرص تحويل آثارها لصالح  الجيد لتجنـب 

 .المؤسسة
عدة ورش عمل  ار القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وأش

ورشة عمل "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة  متخصصة في إدارة األزمات أولها 
، 2016مارس  21إلى  19األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ المصرية خالل الفترة من 

ة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب وتهدف الورش
التعامل معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع 

تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعداد مؤسسته 
والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث، ومكونات  لمواجهة األزمات

منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام 
وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم مستوي االستعداد لمواجهة 

ديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية وإجراءات اإلعداد األزمات والكوارث وتح
والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور وأهمية المعلومات في مواجهة 

األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط إلدارة األزمات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع األبعاد 
ناريوهات مواجهة األزمات والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية، المؤثرة فيها، وإعداد سي

وإعداد وتنفيذ خطط تدريب العاملين بالمؤسسات علي مواجهة األزمات والكوارث، واساليب 
التصرف في مواجهة األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط المتابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة 

ر عام المنظمة موضحا أنه ستستخدم العروض المصورة، إدارة األزمات والكوارث، وقال مدي
 .الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل األدوار، والمشاريع التدريبية لتحقيق أهداف الورشة
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه األزمات في المؤسسات الطبية

 

 

 مدير عام المنظمة د.ناصر الهتالن القحطاني

 حاتم حسني 

 ص 11:11 - 2016فبراير  11الخميس , 

طباعة 

 د.ناصر ــ العربية الدول جامعة عن المنبثقة ــ اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير قال

 للسيطرة ضمانا األكثر األسلوب هو األزمات، إدارة في العلمي األسلوب إن القحطاني، الهتالن

 .األزمة مجتمع أو الكيان لمصلحة وتوجيهها عليها

 الحياة سمات من وسمة اإلنسانية، الحياة نسيج من جزء أصبحت األزمات أن القحطاني، وأضاف

 هذه وأن المرات، من لعديد ربما األزمة، لفظة أمامنا ويتكرر إال يوم يمر ال بحيث المعاصرة،

 وبقاء سمعة وتضع المنافسة، على وقدرتها بقاءها وتهدد المنظمة، استمرارية تهدد األزمات
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 من إال األزمات مع التعامل تستطيع ال التي المنظمات أن بحيث االختبار، بوتقة في المؤسسة

 .المختلفة األزمة لمراحل الفعالة اإلدارة خالل

 األزمات مع للتعامل كافية غير وحدها أصبحت الحماسية أو االجتهادية األساليب أن إلى روأشا

 أن يمكن التي المختلفة األزمات وتباين تعدد من الرغم وعلى وتشابكها، لتعقدها الحديثة

 تتطلب التي المميزة خصائصها األزمات هذه من أزمة لكل أن إلى الفتا المنظمات، لها تتعرض

 مشتركة عامة وعناصر لمعايير تخضع األزمات كل أن إال لها، والتصدي إلدارتها معين لعم أسلوب

 فرص وزيادة السلبية آثارها من التخفيف أو فيها، الوقوع لتجنـب الجيد واإلعداد لها التخطيط في

 .المؤسسة لصالح آثارها تحويل

 ورش عدة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد المنطلق هذا من أنه إلى القحطاني، ولفت

 لمواجهة الطبية المؤسسات قيادات إعداد» عمل ورشة أولها األزمات، إدارة في متخصصة عمل

 .2016 مارس 21 إلى 19 من الفترة خالل الشيخ شرم مدينة في «والكوارث األزمات

 عناصرهاو وأنواعها األزمة بمفهوم اإللمام على المشاركين تدريب إلى تهدف الورشة أن وبين

 األزمات إدارة فريق ومهام واجبات وتحديد المختلفة، مراحلها في معها التعامل وأساليب

 مدى وتقييم الطبية مؤسسته تواجه قد التي المحتملة المخاطر عن تصور ووضع والكوارث،

 األزمات إدارة وسيناريوهات خطط وإعداد والكوارث، األزمات لمواجهة مؤسسته استعداد

 في وأسبابها والكوارث األزمات وأنواع والكوارث، األزمات إدارة منظومة ومكونات والكوارث،

 تقييم وأساليب األزمات، إدارة فريق ومهارات وسمات وواجبات ومهام الطبية، المؤسسات

 .الضعف ونقاط القوة نقاط وتحديد والكوارث األزمات لمواجهة االستعداد مستوي

 والتجهيز اإلعداد وإجراءات الوقاية أساليب على المشاركين تدريب إلى أيضا تهدف أنها وتابع

 مواجهة في المعلومات وأهمية ودور الطبية، المؤسسات في والكوارث األزمات لمواجهة

 األبعاد مع بالتفاعل المحتملة والكوارث األزمات إلدارة التخطيط وأسلوب والكوارث، األزمات

 الطبية، المؤسسات في المحتملة والكوارث األزمات ةمواجه سيناريوهات وإعداد فيها، المؤثرة

 وأساليب والكوارث، األزمات مواجهة على بالمؤسسات العاملين تدريب خطط وتنفيذ وإعداد
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 إدارة خطة ومكونات األداء، وتطوير المتابعة خطط وتنفيذ والكوارث، األزمات مواجهة في التصرف

 .والكوارث األزمات

 التدريبية، واألفالم العملية، الحاالت المصورة، العروض ستستخدم أنه المنظمة، عام مدير وذكر

 .الورشة أهداف لتحقيق التدريبية والمشاريع األدوار، وتمثيل
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 منظمة التنمية اإلدارية تواجه األزمات في المؤسسات الطبية      
 

 
 غادة مجدي-كتبت

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية أن األزمات  صرح الدكتور ناصر الهتالن- 

أصبحت جزءاً من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن سـمات الحيـاة المعاصرة بحيث ال يمر يوم إال ويتكرر أمامنا لفظة األزمة ربما 

ستمرارية المنظمة وتهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة، وتـضع سـمعة وبقـاء المؤسسة في لعديد من المـرات، وان هذه األزمات تهدد ا

  .بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات التي ال تستطيع التعامل مع األزمات إال مـن خـالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة

 

األكثر ضماناً للسيطرة عليها وتوجيهها لمـصلحة الكيان أو مجتمع  وأضاف أن األسلوب العلمي في إدارة األزمات هو األسلوب

األزمة، وأصبحت األساليب االجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية للتعامل مـع األزمات الحديثة لتعقدها وتشابكها، وعلى الرغم من 

زمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب تعدد وتباين األزمات المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها المنظمات، وأن لكل أ

أسلوب عمل معين إلدارتها والتصدي لها، إال أن كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة في التخطيط لها واإلعداد الجيد 

  .لتجنـب الوقوع فيها، أو التخفيف من آثارها السلبية وزيادة فرص تحويل آثارها لصالح المؤسسة
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ر القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عدة ورش عمل متخصصة في إدارة األزمات أولها وأشا

إلى  19ورشة عمل "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ المصرية خالل الفترة من 

لى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في ، وتهدف الورشة إ2016مارس  21

مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه 

لكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث، مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات وا

ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات 

نقاط القوة ونقاط الضعف،  ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم مستوي االستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وتحديد

وأساليب الوقاية وإجراءات اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور وأهمية المعلومات في مواجهة 

يوهات األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط إلدارة األزمات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع األبعاد المؤثرة فيها، وإعداد سينار

مواجهة األزمات والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية، وإعداد وتنفيذ خطط تدريب العاملين بالمؤسسات علي مواجهة األزمات 

والكوارث، واساليب التصرف في مواجهة األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط المتابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة إدارة األزمات 

ام المنظمة موضحا أنه ستستخدم العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل األدوار، والكوارث، وقال مدير ع

  .والمشاريع التدريبية لتحقيق أهداف الورشة
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 علوم وتكنولوجيا
مؤتمر عربي لمواجهة األزمات في المؤسسات الطبية بشرم الشيخ 

 الشهر المقبل
12-2-2016  |03:54 

 
القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ناصر  

 الطيب الصادق

تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية ورشة عمل تحت 

عنوان "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث" وذلك بمدينة شرم 

 .2016مارس  21إلى  19الشيخ المصرية خالل الفترة من 
وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة  

عن جامعة الدول العربية أن الورشة تهدف إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم 

يد واجبات األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، وتحد

ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه 

 مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات والكوارث.
وأشار إلي ورشة العمل تستهدف أيضا إعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث، 

ألزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها في ومكونات منظومة إدارة ا

المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم 

مستوي االستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب 
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زمات والكوارث في المؤسسات الطبية، الوقاية وإجراءات اإلعداد والتجهيز لمواجهة األ

موضحا أنه ستستخدم العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل 

 األدوار، والمشاريع التدريبية لتحقيق أهداف الورشة.
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 في األزمات تواجه اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 الطبية المؤسسات
 17:37 2016 شباط/فبراير 11 الخميس,

 32عدد المشاهدات :

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية -رؤيا نيوز 

 للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة

الدول العربية أن األزمات أصبحت جزءاً من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن 

أمامنا لفظة األزمة ربما  سـمات الحيـاة المعاصرة بحيث ال يمر يوم إال ويتكرر

لعديد من المـرات، وان هذه األزمات تهدد استمرارية المنظمة وتهدد بقاءها 

وقدرتها على المنافسة، وتـضع سـمعة وبقـاء المؤسسة في بوتقة االختبار، 

بحيث أن المنظمات التي ال تستطيع التعامل مع األزمات إال مـن خـالل اإلدارة 

ة المختلفة.. وأضاف أن األسلوب العلمي في إدارة األزمات الفعالة لمراحل األزم

هو األسلوب األكثر ضماناً للسيطرة عليها وتوجيهها لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمة، وأصبحت األساليب االجتهادية أو 

وتباين األزمات وعلى الرغم من تعدد   األزمات الحديثة لتعقدها وتشابكها،  الحماسية وحدها غير كافية للتعامل مـع

المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها المنظمات، وأن لكل أزمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب 

عمل معين إلدارتها والتصدي لها، إال أن كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة في التخطيط لها واإلعداد الجيد 

 خفيف من آثارها السلبية وزيادة فرص تحويل آثارها لصالح المؤسسة.الوقوع فيها، أو الت  لتجنـب

عدة ورش عمل متخصصة في إدارة   وأشار القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

شرم الشيخ المصرية ورشة عمل "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث" في مدينة   األزمات أولها

، وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها 2016مارس  21إلى  19خالل الفترة من 

وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور 

قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات والكوارث،  عن المخاطر المحتملة التي

وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث 

زمات، وأساليب تقييم مستوي وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األ

االستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية وإجراءات اإلعداد والتجهيز 

لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور وأهمية المعلومات في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب 

مات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع األبعاد المؤثرة فيها، وإعداد سيناريوهات مواجهة األزمات والكوارث التخطيط إلدارة األز

المحتملة في المؤسسات الطبية، وإعداد وتنفيذ خطط تدريب العاملين بالمؤسسات علي مواجهة األزمات والكوارث، 

تابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة إدارة األزمات والكوارث، واساليب التصرف في مواجهة األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط الم

وقال مدير عام المنظمة موضحا أنه ستستخدم العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل األدوار، 

 والمشاريع التدريبية لتحقيق أهداف الورشة.
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  /مصر

 األزمات في المؤسسات الطبيةالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه 
 11-02-2016تاريخ النشر : 

 دنيا الوطن -رام هللا 

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن  صرح الدكتور ناصر الهتالن

جامعة الدول العربية أن األزمات أصبحت جزءاً من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن سـمات 

الحيـاة المعاصرة بحيث ال يمر يوم إال ويتكرر أمامنا لفظة األزمة ربما لعديد من المـرات، وان 

ستمرارية المنظمة وتهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة، وتـضع سـمعة هذه األزمات تهدد ا

وبقـاء المؤسسة في بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات التي ال تستطيع التعامل مع األزمات إال 

اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة.. وأضاف أن األسلوب العلمي في إدارة  مـن خـالل

األكثر ضماناً للسيطرة عليها وتوجيهها لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمات هو األسلوب 

األزمات   األزمة، وأصبحت األساليب االجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية للتعامل مـع

وعلى الرغم من تعدد وتباين األزمات المختلفة التي يمكن أن   الحديثة لتعقدها وتشابكها،

أزمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب تتعرض لها المنظمات، وأن لكل 

عمل معين إلدارتها والتصدي لها، إال أن كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة 

الوقوع فيها، أو التخفيف من آثارها السلبية وزيادة   في التخطيط لها واإلعداد الجيد لتجنـب

 .فرص تحويل آثارها لصالح المؤسسة

عدة ورش عمل   ار القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلداريةوأش

ورشة عمل "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة   متخصصة في إدارة األزمات أولها

مارس  21إلى  19األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ المصرية خالل الفترة من 

ة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها ، وتهدف الورش2016

وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات 

وتقييم مدى  والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية

والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات  استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات

والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها 

في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم 

ديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب مستوي االستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وتح

الوقاية وإجراءات اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور 
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وأهمية المعلومات في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط إلدارة األزمات 

ناريوهات مواجهة األزمات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع األبعاد المؤثرة فيها، وإعداد سي

والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية، وإعداد وتنفيذ خطط تدريب العاملين بالمؤسسات علي 

مواجهة األزمات والكوارث، واساليب التصرف في مواجهة األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط 

ر عام المنظمة المتابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة إدارة األزمات والكوارث، وقال مدي

موضحا أنه ستستخدم العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل األدوار، 

 .والمشاريع التدريبية لتحقيق أهداف الورشة

  

391 ورشة عمل إعداد قيادات المؤسسات لمواجهة األزمات والكوارث



 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه األزمات في 

 المؤسسات الطبية
 ص 11:34 - 2016/فبراير/11الخميس 

 
 القحطاني الهتالن ناصر الدكتور

 ممدوح أميرة
  

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن  صرح الدكتور ناصر الهتالن
جامعة الدول العربية، أن األزمات أصبحت جزءًا من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن سـمات الحيـاة 

 .المعاصرة بحيث ال يمر يوم إال ويتكرر أمامنا لفظة األزمة ربما لعديد من المرات
تهدد استمرارية المنظمة وتهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة، وتـضع سـمعة وأكد ان هذه األزمات 

وبقـاء المؤسسة في بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات التي ال تستطيع التعامل مع األزمات إال مـن 
 .خـالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة

سلوب األكثر ضمانًا للسيطرة عليها وتوجيهها وأضاف أن األسلوب العلمي في إدارة األزمات هو األ
لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمة، وأصبحت األساليب االجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية 

للتعامل مـع األزمات الحديثة لتعقدها وتشابكها، وعلى الرغم من تعدد وتباين األزمات المختلفة التي 
 .يمكن أن تتعرض لها المنظمات

إلي أن لكل أزمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب عمل معين إلدارتها  واشار
والتصدي لها، إال أن كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة في التخطيط لها واإلعداد 

الجيد لتجنـب الوقوع فيها، أو التخفيف من آثارها السلبية وزيادة فرص تحويل آثارها لصالح 
 .لمؤسسةا
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ولفت القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عدة ورش عمل 
متخصصة في إدارة األزمات أولها ورشة عمل "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات 

 .2016مارس  21إلى  19والكوارث" في مدينة شرم الشيخ المصرية خالل الفترة من 
وضح أن الورشة تهدف إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأ

وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، 
ه ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعداد مؤسست

عداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة  لمواجهة األزمات والكوارث، وا 
األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات 

زمات والكوارث وتحديد نقاط ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم مستوي االستعداد لمواجهة األ 
جراءات اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في  القوة ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية وا 

 .المؤسسات الطبية
كما ستتناول الورشة دور وأهمية المعلومات في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط إلدارة 

عداد سيناريوهات مواجهة األزمات  األزمات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع األبعاد المؤثرة فيها، وا 
عداد وتنفيذ خطط تدريب العاملين بالمؤسسات علي  والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية، وا 
مواجهة األزمات والكوارث، واساليب التصرف في مواجهة األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط المتابعة 

طة إدارة األزمات والكوارث، وقال مدير عام المنظمة موضحا أنه ستستخدم وتطوير األداء، ومكونات خ
العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل األدوار، والمشاريع التدريبية لتحقيق 

 .أهداف الورشة
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه األزمات في المؤسسات الطبية
 

 

 القاهرة -اإلخبارية مباشر 

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية  

أن األزمات أصبحت جزءاً من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن سـمات الحيـاة المعاصرة بحيث ال يمر يوم إال 

ألزمة ربما لعديد من المـرات، وان هذه األزمات تهدد استمرارية المنظمة وتهدد بقاءها وقدرتها ويتكرر أمامنا لفظة ا

على المنافسة، وتـضع سـمعة وبقـاء المؤسسة في بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات التي ال تستطيع التعامل مع 

أضاف أن األسلوب العلمي في إدارة األزمات هو األزمات إال مـن خـالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة.. و

األسلوب األكثر ضماناً للسيطرة عليها وتوجيهها لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمة، وأصبحت األساليب االجتهادية أو 

الحماسية وحدها غير كافية للتعامل مـع األزمات الحديثة لتعقدها وتشابكها، وعلى الرغم من تعدد وتباين األزمات 

لمختلفة التي يمكن أن تتعرض لها المنظمات، وأن لكل أزمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب ا

عمل معين إلدارتها والتصدي لها، إال أن كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة في التخطيط لها 

 .سلبية وزيادة فرص تحويل آثارها لصالح المؤسسةواإلعداد الجيد لتجنـب الوقوع فيها، أو التخفيف من آثارها ال
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وأشار القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عدة ورش عمل متخصصة في إدارة 

في مدينة شرم الشيخ ” إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث“األزمات أولها ورشة عمل 

، وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم 2016مارس  21إلى  19الل الفترة من المصرية خ

األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات 

طبية وتقييم مدى استعداد مؤسسته والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته ال

لمواجهة األزمات والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة 

األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات 

م مستوي االستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، فريق إدارة األزمات، وأساليب تقيي

وأساليب الوقاية وإجراءات اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور وأهمية 

لة بالتفاعل مع المعلومات في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط إلدارة األزمات والكوارث المحتم

األبعاد المؤثرة فيها، وإعداد سيناريوهات مواجهة األزمات والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية، وإعداد وتنفيذ 

  خطط تدريب العاملين بالمؤسسات علي مواجهة األزمات والكوارث، واساليب التصرف في مواجهة األزمات
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 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول  قال الدكتور ناصر الهتالن

العربية، إن األزمات أصبحت جزءاً من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة من سمات الحياة المعاصرة بحيث 

 ال يمر يوم إال ويتكرر أمامنا لفظة األزمة ربما لعديد من المرات، موضحا أن هذه األزمات تهدد

 استمرارية المنظمة وتهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة.

 

جاء ذلك خالل بيان صحفي أصدرته المنظمة اليوم الخميس، حيث أوضح "القحطاني" أن األسلوب 

العلمي في إدارة األزمات هو األسلوب األكثر ضماناً للسيطرة عليها وتوجيهها لمصلحة الكيان أو مجتمع 
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ألساليب االجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية للتعامل مع األزمات الحديثة األزمة، مشيًرا إلى أن ا

 لتعقدها وتشابكها.

 

وأشار القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عدة ورش عمل 

بية لمواجهة متخصصة في إدارة األزمات أولها ورشة عمل تحت عنوان "إعداد قيادات المؤسسات الط

 .2016مارس  21إلى  19األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من 

 

وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل 

ضع تصور عن معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، وو

المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات 

 والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث.
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه األزمات في المؤسسات الطبية

 اقتصاد

 11:53 2016فبراير  11الخميس, 

 المنظمة العربية للتنمية االدارية

 عبد الرحيم ابوشامة-بوابة الوفد -القاهرة 

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول  أكد الدكتور ناصر الهتالن

العربية، أن األزمات أصبحت جزءاً من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن سـمات الحيـاة المعاصرة بحيث ال 

استمرارية المنظمة  يمر يوم إال ويتكرر أمامنا لفظة األزمة ربما لعديد من المـرات، وان هذه األزمات تهدد

وتهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة، وتـضع سـمعة وبقـاء المؤسسة في بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات 

 .التي ال تستطيع التعامل مع األزمات إال مـن خـالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة

"أن األسلوب العلمي في إدارة األزمات هو األسلوب األكثر ضماناً للسيطرة عليها  وأضاف " الهتالن

وتوجيهها لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمة، وأصبحت األساليب االجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية 

يمكن أن تتعرض  األزمات الحديثة لتعقدها وتشابكها، رغم تعدد وتباين األزمات المختلفة التي للتعامل مـع 
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لها المنظمات، وأن لكل أزمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب عمل معين إلدارتها 

والتصدي لها، إال أن كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة في التخطيط لها واإلعداد الجيد 

 .ة فرص تحويل آثارها لصالح المؤسسةالوقوع فيها، أو التخفيف من آثارها السلبية وزياد لتجنـب 

عدة ورش عمل متخصصة   وأشار القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ورشة عمل "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث" في   في إدارة األزمات أولها

، وتهدف الورشة إلى تدريب 2016مارس  21إلى  19ة من مدينة شرم الشيخ المصرية خالل الفتر

المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، 

وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه 

يم مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات مؤسسته الطبية وتقي

إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث 

وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم 

الستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية مستوي ا

وإجراءات اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور وأهمية المعلومات 

عل مع األبعاد في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط إلدارة األزمات والكوارث المحتملة بالتفا

المؤثرة فيها، وإعداد سيناريوهات مواجهة األزمات والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية، وإعداد وتنفيذ 

خطط تدريب العاملين بالمؤسسات علي مواجهة األزمات والكوارث، واساليب التصرف في مواجهة 

 خطة إدارة األزمات والكوارث، األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط المتابعة وتطوير األداء، ومكونات

وقال مدير عام المنظمة موضحا أنه ستستخدم العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، 

 .وتمثيل األدوار، والمشاريع التدريبية لتحقيق أهداف الورشة
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 مارس 19األزمات في المؤسسات الطبية  شرم الشيخ تستضيف ورشة عمل حول 

 

 عبد الجوادمحمد 

أكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة 

الدول العربية أن األزمات أصبحت جزءاً من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن سـمات الحيـاة 

 المعاصرة بحيث ال يمر يوم إال ويتكرر أمامنا لفظة األزمة

انى ان هذه األزمات تهدد استمرارية المنظمة وتهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة، وتـضع وقال القحط

سـمعة وبقـاء المؤسسة في بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات التي ال تستطيع التعامل مع األزمات إال 

 مـن خـالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة.

إدارة األزمات هو األسلوب األكثر ضماناً للسيطرة عليها وتوجيهها وأضاف أن األسلوب العلمي في  

لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمة، وأصبحت األساليب االجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية 

وعلى الرغم من تعدد وتباين األزمات المختلفة التي   األزمات الحديثة لتعقدها وتشابكها،  للتعامل مـع

رض لها المنظمات، وأن لكل أزمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب يمكن أن تتع
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عمل معين إلدارتها والتصدي لها، إال أن كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة في 

الوقوع فيها، أو التخفيف من آثارها السلبية وزيادة فرص تحويل   التخطيط لها واإلعداد الجيد لتجنـب

 آثارها لصالح المؤسسة.

عدة ورش عمل   وأشار القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات “ورشة عمل   متخصصة في إدارة األزمات أولها

، وتهدف 2016مارس  21إلى  19في مدينة شرم الشيخ المصرية خالل الفترة من ” والكوارث

الورشة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها 

في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن 

اد مؤسسته لمواجهة األزمات المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعد

والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات 

والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات 

اجهة األزمات والكوارث وتحديد ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم مستوي االستعداد لمو

نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية وإجراءات اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث 

في المؤسسات الطبية، ودور وأهمية المعلومات في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط 

د المؤثرة فيها، وإعداد سيناريوهات مواجهة إلدارة األزمات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع األبعا

األزمات والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية، وإعداد وتنفيذ خطط تدريب العاملين بالمؤسسات 

علي مواجهة األزمات والكوارث، واساليب التصرف في مواجهة األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط 

ألزمات والكوارث، وقال مدير عام المنظمة موضحا أنه المتابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة إدارة ا

ستستخدم العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل األدوار، والمشاريع التدريبية 

 لتحقيق أهداف الورشة.
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 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

 

 كتب / سامح النساج

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة  صرح الدكتور ناصر الهتالن

عن جامعة الدول العربية أن األزمات أصبحت جزءاً من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن 

سـمات الحيـاة المعاصرة بحيث ال يمر يوم إال ويتكرر أمامنا لفظة األزمة ربما لعديد من 

ستمرارية المنظمة وتهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة، المـرات، وان هذه األزمات تهدد ا

وتـضع سـمعة وبقـاء المؤسسة في بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات التي ال تستطيع 

 التعامل مع األزمات إال مـن خـالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة.
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األكثر ضماناً للسيطرة عليها وأضاف أن األسلوب العلمي في إدارة األزمات هو األسلوب  

وتوجيهها لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمة، وأصبحت األساليب االجتهادية أو الحماسية 

وحدها غير كافية للتعامل مـع األزمات الحديثة لتعقدها وتشابكها، وعلى الرغم من تعدد 

مة من هذه وتباين األزمات المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها المنظمات، وأن لكل أز

األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب عمل معين إلدارتها والتصدي لها، إال أن 

كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة في التخطيط لها واإلعداد الجيد لتجنـب 

 الوقوع فيها، أو التخفيف من آثارها السلبية وزيادة فرص تحويل آثارها لصالح المؤسسة.

القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عدة ورش  وأشار 

عمل متخصصة في إدارة األزمات أولها ورشة عمل "إعداد قيادات المؤسسات الطبية 

 21إلى  19لمواجهة األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ المصرية خالل الفترة من 

ى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها ، وتهدف الورشة إل2016مارس 

وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة 

األزمات والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية 

كوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة وتقييم مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات وال

األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات 

والكوارث وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة 

نقاط القوة األزمات، وأساليب تقييم مستوي االستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وتحديد 

ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية وإجراءات اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث 

في المؤسسات الطبية، ودور وأهمية المعلومات في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب 

التخطيط إلدارة األزمات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع األبعاد المؤثرة فيها، وإعداد 

وهات مواجهة األزمات والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية، وإعداد وتنفيذ سيناري

خطط تدريب العاملين بالمؤسسات علي مواجهة األزمات والكوارث، واساليب التصرف في 

مواجهة األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط المتابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة إدارة 

م المنظمة موضحا أنه ستستخدم العروض المصورة، األزمات والكوارث، وقال مدير عا

الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل األدوار، والمشاريع التدريبية لتحقيق أهداف 

 الورشة.

See more at: http://shbabalnil.com/Article/Item/51107#sthash.GdBIXYnb.dpuf -
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 األزمات في المؤسسات الطبية المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه

 

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية ، أن األزمات أصبحت  قال الدكتور ناصر الهتالن

جزءاً من نسيج الحياة اإلنسانية، وسمة مـن سـمات الحيـاة المعاصرة بحيث ال يمر يوم إال ويتكرر أمامنا لفظة األزمة ربما لعديد من 

د استمرارية المنظمة وتهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة، وتـضع سـمعة وبقـاء المؤسسة في بوتقة المـرات، وان هذه األزمات تهد

االختبار، بحيث أن المنظمات التي ال تستطيع التعامل مع األزمات إال مـن خـالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة.. وأضاف أن 

وب األكثر ضماناً للسيطرة عليها وتوجيهها لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمة، وأصبحت األسلوب العلمي في إدارة األزمات هو األسل

ات األساليب االجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية للتعامل مـع األزمات الحديثة لتعقدها وتشابكها، وعلى الرغم من تعدد وتباين األزم

أزمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب أسلوب عمل معين إلدارتها  المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها المنظمات، وأن لكل

والتصدي لها، إال أن كل األزمات تخضع لمعايير وعناصر عامة مشتركة في التخطيط لها واإلعداد الجيد لتجنـب الوقوع فيها، أو التخفيف 

 .من آثارها السلبية وزيادة فرص تحويل آثارها لصالح المؤسسة

ار القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عدة ورش عمل متخصصة في إدارة األزمات أولها ورشة وأش

مارس  21إلى  19في مدينة شرم الشيخ المصرية خالل الفترة من ” إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث“عمل 

إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها ، وتهدف الورشة 2016

المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية 

الكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة وتقييم مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات و
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األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات، 

د نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية وإجراءات اإلعداد وأساليب تقييم مستوي االستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وتحدي

والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور وأهمية المعلومات في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط 

ريوهات مواجهة األزمات والكوارث المحتملة في إلدارة األزمات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع األبعاد المؤثرة فيها، وإعداد سينا

المؤسسات الطبية، وإعداد وتنفيذ خطط تدريب العاملين بالمؤسسات علي مواجهة األزمات والكوارث، واساليب التصرف في مواجهة 

عام المنظمة موضحا أنه األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط المتابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة إدارة األزمات والكوارث، وقال مدير 

 .ستستخدم العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل األدوار، والمشاريع التدريبية لتحقيق أهداف الورشة
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 تتناقش األزمات في المؤسسات الطبية« العربية للتنمية اإلدارية«
 

 
 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

  

  م 01:01 - 2016/فبراير/11 الخميس
 أحمد عبدالمحسن

أولها ورشة عمل  تاألزما تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عدة ورش عمل متخصصة في إدارة
المصرية خالل الفترة  شرم الشيخ والكوارث" في مدينة األزمات "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة

 .2016مارس  21إلى  19من 
وعناصرها وأساليب التعامل وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها 

معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن 
المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات 

عداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث،  والكوارث، وا 
وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة 

األزمات، وأساليب تقييم مستوى االستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، 
جراءات اإلع داد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور وأساليب الوقاية وا 

 وأهمية المعلومات في مواجهة األزمات والكوارث
وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن الورش تهدف إلى 

عداد وتنفيذ خطط كيفية إعداد سيناريوهات مواجهة األزمات والكوارث المحتمل ة في المؤسسات الطبية، وا 
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تدريب العاملين بالمؤسسات على مواجهة األزمات والكوارث، وأساليب التصرف في مواجهة األزمات 
األداء، ومكونات خطة إدارة األزمات والكوارث، وقال مدير عام  وتطوير والكوارث، وتنفيذ خطط المتابعة

المنظمة إنه ستستخدم العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم التدريبية، وتمثيل األدوار، والمشاريع 
 .التدريبية لتحقيق أهداف الورشة
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه األزمات في المؤسسات الطبية

 العرب اليوم
 منذ يومين

 تعليقات0 

 زيارة 125 

 
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه األزمات في المؤسسات الطبية

 كتب / سامح النساج

  

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
المنبثقة عن جامعة الدول العربية أن األزمات أصبحت جزءاً من نسيج الحياة 
اإلنسانية، وسمة مـن سـمات الحيـاة المعاصرة بحيث ال يمر يوم إال ويتكرر أمامنا 

رات، وان هذه األزمات تهدد استمرارية المنظمة لفظة األزمة ربما لعديد من المـ
وتهدد بقاءها وقدرتها على المنافسة، وتـضع سـمعة وبقـاء المؤسسة في 
بوتقة االختبار، بحيث أن المنظمات التي ال تستطيع التعامل مع األزمات إال مـن 

 .خـالل اإلدارة الفعالة لمراحل األزمة المختلفة

في إدارة األزمات هو األسلوب األكثر ضماناً وأضاف أن األسلوب العلمي  

للسيطرة عليها وتوجيهها لمـصلحة الكيان أو مجتمع األزمة، وأصبحت األساليب 
االجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية للتعامل مـع األزمات الحديثة لتعقدها 

عرض وتشابكها، وعلى الرغم من تعدد وتباين األزمات المختلفة التي يمكن أن تت
لها المنظمات، وأن لكل أزمة من هذه األزمات خصائصها المميزة التي تتطلب 
أسلوب عمل معين إلدارتها والتصدي لها، إال أن كل األزمات تخضع لمعايير 
وعناصر عامة مشتركة في التخطيط لها واإلعداد الجيد لتجنـب الوقوع فيها، أو 

  .آثارها لصالح المؤسسةالتخفيف من آثارها السلبية وزيادة فرص تحويل 
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وأشار القحطاني إلى أنه من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية 
اإلدارية عدة ورش عمل متخصصة في إدارة األزمات أولها ورشة عمل "إعداد 
قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ 

، وتهدف الورشة إلى تدريب 2016مارس  21 إلى 19المصرية خالل الفترة من 
المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل 

  .معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث

ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم 
عداد مؤسسته لمواجهة األزمات والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات مدى است

إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع 
األزمات والكوارث وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات 

مواجهة ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم مستوي االستعداد ل
األزمات والكوارث وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية وإجراءات 
اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور 
وأهمية المعلومات في مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط إلدارة 

عاد المؤثرة فيها، وإعداد األزمات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع األب
  .سيناريوهات مواجهة األزمات والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية

وإعداد وتنفيذ خطط تدريب العاملين بالمؤسسات علي مواجهة األزمات 
والكوارث، واساليب التصرف في مواجهة األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط 

ة األزمات والكوارث، وقال مدير عام المتابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة إدار
المنظمة موضحا أنه ستستخدم العروض المصورة، الحاالت العملية، واألفالم 

 .التدريبية، وتمثيل األدوار، والمشاريع التدريبية لتحقيق أهداف الورشة
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  أخبار  العربية نيوز

 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تواجه األزمات في المؤسسات 

 الطبية

  

 م 12:21 - 02-11 الخميس

 
 العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور

 دهب شيماء
 عن المنبثقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور صرح

 الحيـاة سـمات مـن وسمة اإلنسانية، الحياة نسيج من جزًءا أصبحت األزمات أن العربية الدول جامعة

 هذه وأن المـرات، من لعديد ربما األزمة لفظة أمامنا ويتكرر إال يوم يمر ال بحيث المعاصرة

 المؤسسة وبقـاء سـمعة وتـضع المنافسة، على وقدرتها بقائها وتهدد المنظمة ستمراريةا تهدد األزمات

 اإلدارة خـالل مـن إال األزمات مع التعامل تستطيع ال التي المنظمات إن بحيث االختبار، بوتقة في

 .المختلفة األزمة لمراحل الفعالة

 

 ضمانًا األكثر األسلوب هو األزمات إدارة في العلمي األسلوب أن الخميس اليوم بيان في وأضاف

 أو االجتهادية األساليب وأصبحت األزمة، مجتمع أو الكيان لمـصلحة وتوجيهها؛ عليها للسيطرة

 تعدد نم الرغم وعلى وتشابكها، لتعقدها الحديثة األزمات مـع للتعامل كافية غير وحدها الحماسية
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 األزمات هذه من أزمة لكل وأن المنظمات، لها تتعرض أن يمكن التي المختلفة األزمات وتباين

 األزمات كل أن إال لها، والتصدي إلدارتها معين عمل أسلوب تتطلب التي المميزة خصائصها

 أو فيها، الوقوع لتجنـب الجيد واإلعداد لها التخطيط في مشتركة عامة وعناصر لمعايير تخضع

 .المؤسسة لصالح آثارها تحويل فرص وزيادة السلبية آثارها من التخفيف

 

 عمل ورش عدة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد المنطلق هذا من أنه إلى القحطاني وأشار

 األزمات لمواجهة الطبية المؤسسات قيادات "إعداد عمل ورشة أولها األزمات إدارة في متخصصة

 وتهدف ،2016 مارس 21 إلى 19 من الفترة خالل المصرية الشيخ شرم دينةم في والكوارث"

 التعامل وأساليب وعناصرها وأنواعها األزمة بمفهوم اإللمام على المشاركين تدريب إلى الورشة

 .والكوارث األزمات إدارة فريق ومهام واجبات وتحديد المختلفة، مراحلها في معها

 مؤسسته استعداد مدى وتقييم الطبية مؤسسته تواجه قد التي ةالمحتمل المخاطر عن تصور ووضع 

 ومكونات والكوارث، األزمات إدارة وسيناريوهات خطط وإعداد والكوارث، األزمات لمواجهة

 الطبية، المؤسسات في وأسبابها والكوارث األزمات وأنواع والكوارث، األزمات إدارة منظومة

 لمواجهة االستعداد مستوى تقييم وأساليب األزمات، رةإدا فريق ومهارات وسمات ووجبات ومهام

 والتجهيز اإلعداد وإجراءات الوقاية وأساليب الضعف، ونقاط القوة نقاط وتحديد والكوارث األزمات

 األزمات مواجهة في المعلومات وأهمية ودور الطبية، المؤسسات في والكوارث األزمات لمواجهة

 فيها، المؤثرة األبعاد مع بالتفاعل المحتملة والكوارث األزمات إلدارة التخطيط وأسلوب والكوارث،

 وتنفيذ وإعداد الطبية، المؤسسات في المحتملة والكوارث األزمات مواجهة سيناريوهات وإعداد

 مواجهة في التصرف وأساليب والكوارث، األزمات مواجهة على بالمؤسسات العاملين تدريب خطط

 والكوارث، األزمات إدارة خطة ومكونات األداء، وتطوير المتابعة طخط وتنفيذ والكوارث، األزمات

 واألفالم العملية، الحاالت المصورة، العروض ستستخدم أنه موضحا المنظمة عام مدير وقال

 .الورشة أهداف لتحقيق التدريبية والمشاريع األدوار، وتمثيل التدريبية،

- See more at: http://www.alarabyanews.com/163254#sthash.aExKNhP1.dpuf 
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  المملكة تشارك في ورشة عمل لمواجهة األزمات في المؤسسات الطبية

 2016 - 02 - 12يوم  الرياض نشر في محمد خليل

 

 

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول  قال د. ناصر الهتالن

العربية أمس إن المنظمة ستعقد عدة ورش عمل متخصصة في إدارة األزمات أولها ورشة عمل 

"إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ المصرية خالل 

مارس المقبل، وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم  21إلى  19الفترة من 

األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، وتحديد واجبات ومهام فريق 

إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم 

ى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات مد

والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوارث وأسبابها في 

المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات، وأساليب تقييم مستوى 

داد لمواجهة األزمات والكوارث وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب الوقاية وإجراءات االستع

اإلعداد والتجهيز لمواجهة األزمات والكوارث في المؤسسات الطبية، ودور وأهمية المعلومات في 

األبعاد  مواجهة األزمات والكوارث، وأسلوب التخطيط إلدارة األزمات والكوارث المحتملة بالتفاعل مع

المؤثرة فيها، وإعداد سيناريوهات مواجهة األزمات والكوارث المحتملة في المؤسسات الطبية، 

وإعداد وتنفيذ خطط تدريب العاملين بالمؤسسات على مواجهة األزمات والكوارث، وأساليب التصرف 

إدارة األزمات في مواجهة األزمات والكوارث، وتنفيذ خطط المتابعة وتطوير األداء، ومكونات خطة 

 . والكوارث
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 التحرير  مصر أخبار  الرئيسية

 2016/ فبراير /  12 —الجمعة  —منذ يومين 

ورش عمل للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية لمواجهة 

 األزمات
  

 
      

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية،  الدكتور ناصر الهتالن أعلن

في إدارة األزمات تحت شعار "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات  ورش عمل متخصصة تنظيم

 .مارس المقبل 21إلى  19والكوارث" في مدينة شرم الشيخ، خالل الفترة من 

وقدرتها على المنافسة، مما  استمرارية وبقاء المنظمة حطاني، في بيان صحفي، إن األزمات تهددوقال الق

 .األسلوب العلمي في إدارة األزمات يتطلب

وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في 

ات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي مراحلها المختلفة، وتحديد واجب
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http://taqreernews.com/
http://taqreernews.com/
http://taqreernews.com/egyptnews/index.html
http://taqreernews.com/egyptnews/index.html
http://taqreernews.com/sources/13/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1.html
http://taqreernews.com/sources/13/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1.html
http://taqreernews.com/content/uploads/2016/02/12/8840326ffd.jpeg


قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات 

ث وأسبابها في إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوار

 .المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات

  

http://taqreernews.com/egyptnews/169745.html 
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 ورش عمل للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية لمواجهة األزمات

 يومينمنذ 

 

ورش  القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، تنظيم الدكتور ناصر الهتالن أعلن

في إدارة األزمات تحت شعار "إعداد قيادات المؤسسات الطبية لمواجهة األزمات والكوارث" في مدينة شرم الشيخ،  عمل متخصصة

 .مارس المقبل 21إلى  19خالل الفترة من 

األسلوب العلمي في  وقدرتها على المنافسة، مما يتطلب استمرارية وبقاء المنظمة حطاني، في بيان صحفي، إن األزمات تهددوقال الق

 .إدارة األزمات

وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على اإللمام بمفهوم األزمة وأنواعها وعناصرها وأساليب التعامل معها في مراحلها المختلفة، 

ات ومهام فريق إدارة األزمات والكوارث، ووضع تصور عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه مؤسسته الطبية وتقييم وتحديد واجب

مدى استعداد مؤسسته لمواجهة األزمات والكوارث، وإعداد خطط وسيناريوهات إدارة األزمات والكوارث، ومكونات منظومة إدارة 

ث وأسبابها في المؤسسات الطبية، ومهام وواجبات وسمات ومهارات فريق إدارة األزمات والكوارث، وأنواع األزمات والكوار

 .األزمات
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 الناس

 ندوة لجائزة محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في األردن

 

 من الرياض« االقتصادية»

من شهر  30تنظم مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، في الـ 

ندوتها التعريفية الثانية في الشرق األوسط حول "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري مايو الحالي 

 .في الوطن العربي"، وذلك في العاصمة األردنية عمان

وسيتحدث في الندوة، الدكتور عيسي بن حسن األنصاري أمين عام مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

ي مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، والمحامي فالح القضاة رئيس اإلنسانية، والدكتور عزام إرميل

االتحاد العام للجمعيات الخيرية، والدكتور ناصر الهتالن مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، كما 

يرية، وكيفية ستقدم خالل الندوة جلسات تعريفية بمعايير الجائزة، ومعايير اختيار المؤسسات والجمعيات الخ

تعبئة استمارة الترشيح. وتهدف جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، إلى 

معالجة أهم المشكالت التي تعوق النهوض بالعمل الخيري في العالم العربي، والمتمثلة في االفتقار إلى العمل 

شكالت التي تواجه التنمية اإلنسانية، بهدف المؤسسي المميز، كما تسعى إلى إيجاد حلول إبداعية للم

المساهمة لالرتقاء بأداء المؤسسات الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى العالم 

 .العربي
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 للتعريف بمعايير الجائزة وطرق اختيار المؤسسات والجمعيات الخيرية

 محمد بن فهد ألفضل أداء خيري تعقد ندوتها الثانية في األردنجائزة 

 

تستعد مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، لعقد ندوة تعريفية   2

الثنين ثانية في الشرق األوسط حول "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي"، يوم ا

، تحت رعاية وزيرة التنمية االجتماعية األردنية ريم أبو حسان، وذلك في فندق لو 2016مايو  30الموافق 

 .رويال بعمان

وخالل الندوة سيتحدث أمين عام مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية الدكتور عيسى بن حسن األنصاري 

ة الدكتور عزام إرميلي، ورئيس االتحاد العام للجمعيات الخيرية المحامي ومستشار المنظمة العربية للتنمية اإلداري

418 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



فالح القضاة، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن، ثم ستكون هناك كلمة لراعي 

 .الحفل وزيرة التنمية االجتماعية األردنية

ئزة، ومعايير اختيار المؤسسات والجمعيات الخيرية، وكيفية تعبئة وسيتم خالل الندوة جلسات تعريفية بمعايير الجا

 .استمارة الترشيح

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على  2015يذكر أنه في منتصف عام 

لتي تتبناها مؤسسة األمير إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، ا

محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وقيمتها في 

 .ألف دوالر أميركي 100فروعها الثالثة 
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 اليوم السعودية

  

 جائزة األمير محمد بن فهد ترتقي بالمؤسسات الخيرية في الوطن العربي

 بالفكرة والرؤية واألهداف وتوقعوا النجاحالخبراء والمختصون أشادوا 

 جائزة األمير محمد بن فهد ترتقي بالمؤسسات الخيرية في الوطن العربي

2016/05/22  

  صباًحا 9:55الساعة  

-  

 

 الرياض -سعيد آل هطالء -المواطن

أكد عدد من المختصين والمسؤولين والخبراء في العمل الخيري على أن جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء 

خيري في الوطن العربي، ستعمل على إعالء القيم الخاصة بأهمية تنمية الموارد البشرية في المؤسسات، كما 
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لمهم لألنظمة اإلدارية والمالية، وصيانة قنوات ستسعى إلى االستغالل األمثل لإلمكانات المتاحة، وإظهار الدور ا

التواصل المجتمعي في مجال العمل الخيري على مستوى الوطن العربي، مشيرين إلى أن الجائزة ستعزز الوعي 

 .لدى المؤسسات الخيرية، بأهمية التمّيز في األداء المؤسسي، وتقدير المؤسسات التي توفر الدعم الفعال لهذا القطاع

قد وافق على إنشاء جائزة األمير  –حفظه هللا -دم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودوكان خا

محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

لتابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى توفير الفرص اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ا

للجمعيات الخيرية واإلنسانية في العالم العربي للوصول ألفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات 

 .والجمعيات

لقحطاني: إن مشروع وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدول العربية الدكتور ناصر الهتالن ا

 -الجائزة هو أحد المشاريع التي ترعاها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، حيث ينطلق هذا المشروع

صاحب  -من حرص صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود -ضمن مشاريع كثيرة

 .مملكة العربية السعودية وفي الوطن العربيعلى دعم النشاط الخيري واإلنساني في ال -الجائزة

وأضاف القحطاني: حددت أمانة الجائزة، معايير قياس األداء وفق أحدث النماذج العالمية، والتي تشتمل على تسعة 

معايير رئيسة، وهي: القيادة، السياسة واالستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكة والموارد، العمليات، نتائج 

، نتائج الموارد البشرية، نتائج المجتمع، نتائج األداء الرئيسي. حيث يتم احتساب نقاط التقييم من خالل كل المستفيدين

 .درجة لكل تقييم 150و 100تقييم منفصل ما بين 

ودعا الجمعيات والجهات الراغبة في المنافسة على هذه الجائزة لزيارة موقع الجائزة الرسمي على شبكة 

 .لالطالع على المزيد من المعلومات والتسجيل للمنافسة على جوائزها القيمة www.arado.org/charity اإلنترنت

من جانبه أوضح سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز 

البحرين، أن انطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري على مستوى الوطن عيسى الثقافي بمملكة 

العربي من أرض الحرمين الشريفين لخدمة العمل الخيري في الوطن العربي كافة ليس مستغرباً على المملكة، حيث 

 .ميإنها دائماً وما زالت تدعم األعمال الخيرية واإلنسانية في العالمين العربي واإلسال

على الرغم من وجود العديد من المنظمات الخيرية في العالم العربي، إال أن ما “وأشار الشيخ خالد بن خليفة إلى أنه 

يميز مبادرة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد هو غايتها النبيلة في تشجيع المؤسسات الخيرية على بذل 

بدأ اإلحسان في اإلحسان، مشيداً بفكرة الجائزة ورؤيتها ورسالتها العطاء اإلنساني واألداء المهني القائم على م

النبيلة، ومؤكداً على أن المنهجية العلمية التي تتبعها الجائزة في وضع وتنفيذ معاييرها سوف تعمل على تحسين 

 .األداء الخيري المؤسسي في الوطن العربي

والرئيس الفخري لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ” تيار المستقبل اللبناني”ومن جهته أشاد األمين العام لـ

جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، والتي تتطلع إلى مستقبل عربي ”أحمد الحريري بـ
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لعربية متميز في عمل الخير، والتنمية اإلنسانية وقال: أهم ما في الجائزة أنها تنطلق من أرض الرسالة، المملكة ا

السعودية، إلى كل العالم العربي، لتكون رسالة عربية متقدمة تحاكي التميز واإلبداع في خدمة المجتمع وتنمية 

الموارد البشرية، انسجاماً مع الدور الريادي الذي تلعبه مملكة الخير، في خدمة قضايا األمة العربية واإلسالمية، 

 .بن عبدالعزيز، حفظة هللا ورعاه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

من جانبه رفع صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء المؤسسة بالغ شكره وامتنانه 

على موافقته الكريمة بإطالق هذه الجائزة  -حفظه هللا -لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اإلنساني والخيري على مستوى الوطن العربي، مشيراً سموه إلى أن خادم الحرمين الشريفين يعد لرفع أداء العمل 

 .رائداً للعمل الخيري واإلنساني على مستوى الوطن العربي

وأضاف سموه: إن إطالق هذه الجائزة يأتي إيماناً من مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بأهمية دور 

معيات الخيرية في تنمية المجتمع، حيث جاءت هذه الجائزة لتتبنى أفضل الممارسات اإلبداعية التي المؤسسات والج

تعالج الصعوبات التي تواجه العمل الخيري في الوطن العربي، كما تسعى المؤسسة من خالل هذه الجائزة إليجاد 

واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حلول إبداعية لهذه المشكالت، وما يتطلبه ذلك من مؤسسة العمل الخيري، 

 .للمستفيدين على مستوى العالم العربي

وقال أمين العام المؤسسة الدكتور عيسى األنصاري: انطالًقا مما توليه مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية 

وق النهوض بالعمل الخيري من أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع، ولمعالجة أهم المشكالت التي تع

في العالم العربي، والمتمثلة في االفتقار إلى العمل المؤسسي المميز، وسعياً من المؤسسة إليجاد حلول إبداعية 

” جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي“للمشكالت التي تواجه التنمية اإلنسانية، جاءت 

داء المؤسسات الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى العالم بهدف المساهمة لالرتقاء بأ

 .العربي

ورفع الدكتور األنصاري شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس أمناء المؤسسة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على 

ساني بهدف االرتقاء به وتفعيل إطالق هذه الجائزة، والتي من شأنها إثراء روح المنافسة بين مؤسسات العمل اإلن

 .خدماته

 

 إشترك مجانا في واتساب المواطن .. فقط ارسل كلمة )اشتراك ( إلى ا
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 جائزة محمد بن فهد تعقد ندوتها الثانية
 الدمام - اليوم

االنسانية والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية لعقد ندوة تستعد مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن »تعريفية ثانية في الشرق األوسط حول 

، تحت رعاية ريم أبو حسان وزيرة التنمية 2016مايو  30، يوم االثنين الموافق «العربي

 .رويال بعماناالجتماعية األردنية، وذلك في فندق لو 

وسيتحدث في الندوة أمين عام مؤسسة االمير محمد بن فهد للتنمية االنسانية الدكتور عيسي بن 

، ورئيس االتحاد حسن االنصاري، ومستشار المنظمة العربية للتنمية االدارية الدكتور عزام إرميلي

العام للجمعيات الخيرية المحامي فالح القضاة، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية االدارية الدكتور 

 .ناصر الهتالن، ثم ستكون هناك كلمة لراعي الحفل ريم أبو احسان وزيرة التنمية االجتماعية

اختيار المؤسسات والجمعيات كما سيتم خالل الندوة جلسات تعريفية بمعايير الجائزة، ومعايير 

 .الخيرية، وكيفية تعبئة استمارة الترشيح

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  2015يذكر أنه في منتصف عام 

عبدالعزيز آل سعود على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في 

سة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، بالتعاون مع المنظمة الوطن العربي، التي تتبناها مؤس

ألف دوالر  100العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وقيمتها في فروعها الثالثة 

 .أميركي
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 التطور واالبتكارأكد أنها ستدعم العمل المؤسسي الخيري وتشجع على 

 وزير السياحة اليمني: جائزة محمد بن فهد تثري روح المنافسة عربيًا

 

 الرياض - صحيفة سبق اإللكترونية 

0 

جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي أكد وزير السياحة اليمني معمر اإلرياني، أن إعالن 

يأتي "تعبيراً عن اهتمام مؤسسة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية اإلنسانية في إثراء روح المنافسة بين 

حتياجات المؤسسات الخيرية على مستوى الوطن العربي، وتطوير أدائها بما يتناسب مع المستوى المطلوب لتلبية ا

 ."المستفيدين منها

وقال الوزير اإلرياني: "إن تقييم وتطوير أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي بات أمراً مطلوباً وملحاً، بهدف  

تطوير هذه المؤسسات والعمل على الرفع من أدائها من خالل تطبيقها معايير الجائزة التي تغطي محاور العمل 

 ."الخيري كافة

معايير قياسية، سيتم  10ن الجائزة أعلنت عن قياس أداء المؤسسات الخيرية في الوطن العربي من خالل وأفاد أ 

تصميمها من خالل هيئة تحكيم تشكلت لهذا الغرض، معتبراً أن هذا أمر جيد للغاية، يكشف للمؤسسة الخيرية نفسها 

فية تطوير أدائها في ترسيخ العمل الخيري في إلى أي مدى وصل أداؤها في تقديم األعمال والبرامج الخيرية، وكي

 . "المجتمع، ومن ثم إمكانية وضع خطة لتطوير أداء مؤسسة ما، وفق منظور علمي دقيق

وأردف قائالً: "وتنطلق هذه الجائزة من رؤية رئيس مجلس أمناء المؤسسة، األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز،   

العربي، خاصة وأن سموه من المهتمين بذلك، منذ أن أطلق مبادرات متعددة تجاه العمل اإلنساني والخيري بالوطن 

 . "تهدف إلى التنمية اإلنسانية المستدامة
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وشكر الوزير االرياني األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على هذه الجائزة والتي وصفها بأنها ستدعم العمل 

 .للعمل الخيري المؤسسي الخيري، وتشجع على مزيد من التطور واالبتكار
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 متمنياً التوفيق لكل المؤسسات المشاركة في الجائزة

 الحريري": جائزة "محمد بن فهد" تأتي انسجاماً مع الدور الريادي للسعودية"

 
 مشاركة

 الدمام - صحيفة سبق اإللكترونية 

0 

3 

8,029 

أشاد األمين العام لـ"تيار المستقبل اللبناني" والرئيس الفخري لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة "أحمد 

خيري في الوطن العربي"، التي تتطلع إلى مستقبل عربي الحريري" بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء 

 .متميز في عمل الخير، والتنمية اإلنسانية

وقال "الحريري" في تصريح له: إن أهم ما في الجائزة أنها تنطلق من أرض الرسالة، المملكة العربية السعودية، إلى  

بدا  في خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية، كل العالم العربي، لتكون رسالة عربية متقدمة تحاكي التميز واإل

انسجاماً مع الدور الريادي الذي تلعبه مملكة الخير، في خدمة قضايا األمة العربية واإلسالمية، بقيادة خادم الحرمين 

 .الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز"، حفظه هللا ورعاه
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األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن عام / ندوة تعريفية بالقاهرة عن "جائزة 

 العربي"

م واس 2016/04/26هـ الموافق  1437/7/19الثالثاء   

                                                                                                                 

 م واس 2016ابريل  26هـ الموافق  1437رجب  19القاهرة 

عقدت اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة أعمال الندوة التعريفية عن "جائزة األمير 

 محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي".

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني في كلمته خالل الندوة إن 

ة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي تأتي انطالقا مما توليه مؤسسة إنشاء جائز

األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية من أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع، ولمعالجة 

تقار إلى العمل أهم المشكالت التي تعوق النهوض بالعمل الخيري في العالم العربي، والمتمثلة في االف

 المؤسسي المميز.

وأشار إلى أن الهدف من تخصيص الجائزة لدعم العمل الخيري هو إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التي 

جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن ”تواجه التنمية اإلنسانية، ومن هنا جاء إطالق 

ية اإلدارية بهدف المساهمة لالرتقاء بأداء المؤسسات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنم“ العربي

 الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى العالم العربي.

ونوه مدير عام المنظمة بدعم األمين العام لجامعة الدول العربية لمنظمات العمل الخيري ومالها من 

ا إلى أنه يولي هذه الجائزة اهتماًما خاًصا نظًرا ألنها دور كبير في دعم لتنمية في الوطن العربية، مشير

 سوف تحدث نقله في العمل المؤسسي الخيري على مستوى الوطن العربي.

 // انتهى //

  ت م 18:52
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 دوالر ألف 100محمد بن فهد يدعم مؤسسات العمل الخيري بـ 

 
 األمير محمد بن فهد

 ١٦٠٦ العدد - ٢٠١٦/٤/٢٧ 

 التعليقات

 الشرق ـ الدمام

جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل »انطلقت في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الرئيس بالقاهرة أعمال الندوة التعريفية عن 

ن مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية، وتحت التي تنظمها المنظمة بالتعاو« أداء خيري في الوطن العربي

رعاية وزيرة التضامن االجتماعي في جمهورية مصر العربية الدكتورة غادة والي. وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

في الوطن العربي يأتي انطالقاً مما توليه مؤسسة الدكتور ناصر القحطاني، إن إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري 

األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية من أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع، ولمعالجة أهم المشكالت التي تعوق 

أن الهدف من تخصيص الجائزة  النهوض بالعمل الخيري في العالم العربي، والمتمثلة في االفتقار إلى العمل المؤسسي المميز، مبيناً 

لدعم العمل الخيري هو إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التي تواجه التنمية اإلنسانية. من جهته، قال عبدهللا الحربي في كلمة مؤسسة 

ف إلى تأصيل األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، إن إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي تهد

ثقافة تميز األداء لدى المؤسسات الخيرية في الوطن العربي. وأضاف أن معايير الجائزة تغطي مختلف أوجه األداء المؤسسي من 

خالل العمل على استيفائها وااللتزام بها، مشيراً إلى أن شروط وأحكام الترشيح للجائزة تدفع المؤسسات الخيرية إلعادة النظر في 

رق عملها وترتيب وتنسيق وثائقها. وأكد أن الجائزة تهتم بالمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حتى تحقق أهدافها أنظمتها وط

في نشر ثقافة الجودة والتمييز في األداء على مستوى العمل الخيري في الوطن العربي. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك 

م، على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في 2015ام سلمان بن عبدالعزيز وافق في منتصف ع
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امعة الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لج

 .ألف دوالر أمريكي 100الدول العربية، وتبلغ قيمتها في فروعها الثالثة 

 (٢٠١٦-٠٤-٢٧( بتاريخ )٧( صفحة )١٦٠٦نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم )
 الشرق  |  الدمام
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 تحت إشراف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

( 100جائزة دولية لدعم مؤسسات العمل الخيري ب)
 ألف دوالر

 

 م 11:10 2016ابريل  27األربعاء، 
  

18 
 كتب: أماني محمد وميادة قطب

 الجائزة تهتم بالمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة”: محيط”الحربي لـ

 القحطاني: األمين العام لجامعة الدول العربية يدعم منظمات العمل الخيري

 تدريب المؤسسات إرميلي: المشاركة متاحة لكافة المؤسسات الخيرية وندرس

 لطيف: التضامن تتبنى سياسة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص

 مشاركين: الجائزة فرصة هامة لتطوير عمل المنظمات

جائزة “أمس الثالثاء، أعمال الندوة التعريفية عن ” أرادو“عقدت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

بالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن ”, األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
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 .ادة واليفهد للتنمية اإلنسانية السعودية, تحت رعاية وزيرة التضامن االجتماعي, الدكتورة غ

تأتي الجائزة بهدف المساهمة لالرتقاء بأداء المؤسسات الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة 

أهم المشكالت التي تعوق النهوض بالعمل  للمستفيدين على مستوى العالم العربي، كما تهدف لمعالجة

, وسعيا من المؤسسة الخيري في العالم العربي، والمتمثلة في االفتقار إلى العمل المؤسسي المتميز

 .إليجاد حلول إبداعية للمشكالت التي تواجه التنمية اإلنسانية

شارك في الجلسة االفتتاحية للندوة كال من الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية 

شار المنظمة اإلدارية، وعبدهللا الحربي نائبا عن مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية, ومست

العربية للتنمية اإلدارية, الدكتور عزام إرميلي, والدكتور أحمد لطيف نائبا عن وزيرة التضامن 

اإلجتماعي, باإلضافة إلى حضور عدد من ورؤساء ومديرين بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية 

 .الراغبين في التقدم إلى الجائزة

 ”أرادو” اختيار مظمة 

ة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني, إن المنظمة لها باع طويل وقال مدير عام المنظم

, تحقيًقا ألهداف األرادو 2001في إنشاء وإدارة واإلشراف على الجوائز العربية المتخصصة منذ عام 

ن أ” في دعم ثقافة الجودة وتميز األداء، وتأطيًرا للتنافس بين األجهزة اإلدارية واألفراد، مضيفا 

المنظمة تساهم في دعم الجائزة بما تمتلكه من قاعدة بيانات شاملة وكبيرة تساعد بشكل ملحوظ في 

 .التعريف بالجائزة والترويج لها في أرجاء الوطن العربي

وأشار القحطاني إلى دعم األمين العام لجامعة الدول العربية لمنظمات العمل الخيري لما لها من دور 

في الوطن العربية، مضيفا أنه يولي الجائزة اهتماًما خاًصا نظًرا ألنها سوف  كبير في دعم التنمية

 .تحدث نقله في العمل المؤسسي الخيري على مستوى الوطن العربي

وبدوره قال مستشار المنظمة للقاءات المهنية ومنسق عام الجوائز, الدكتور عزام إرميلي إن 

دارية, المتالكها المزايا والخصائص التي تمكنها من المؤسسة اختارت المنظمة العربية للتنمية اإل

المنظمة لديها بعد قومي وعربي وتعمل في كافة األقطار “إدارة هذه الجائزة بكفاءة وفاعلية، مضيفا 

العربية، وتحتفظ بشبكة من عالقات التعاون والعمل المشترك مع كثير من المؤسسات والمنظمات في 

 .”الوطن العربي

توافر لديها قواعد البيانات المتخصصة التي تتضمن سجالت لمنظمات ومؤسسات العمل وأوضح أنه ت

الخيري، فضال عن امتالكها للقدرات واإلمكانات والخبرات في إدارة عدد من الجوائز خالل السنوات 

الماضية مثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلدارة العربية، وجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراه 

في العلوم اإلدارية في الوطن العربي، و جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية، و جائزة 

الملك سلمان بن عبد العزيز لإلدارة المحلية العربية، وجائزة بغداد الدولية ألفضل أطروحة دكتوراه 

 .في العلوم المحاسبية في الوطن العربي
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 تطوير مؤسسات العمل الخيري هدفا

قال إرميلي إن مؤسسات العمل الخيري تؤدي مهام كثيرة تسهم بشكل فاعل في تنمية المجتمع و

ولعب دور بارز ومهم في الحفاظ على تماسك وتعاضد شرائح المجتمع من خالل العمل الخير، مشيرا 

ية، إلى أن مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية االنسانية، تهتم بالعمل الخيري وبالتنمية االنسان

وتشجع منظمات ومؤسسات العمل الخيري على االرتقاء بأدائها، من أجل خلق أجواء تنافسية بين 

مؤسسات العمل الخيري لتحسين أدائها وتقديم خدماتها بجودة عالية، لذلك قامت المؤسسة بإطالق 

 .هذه الجائزة على صعيد مؤسسات العمل الخيري في الوطن العربي

ن الجائزة غير محصورة ببلد عربي واحد، وإنما مفتوح باب المشاركة وأوضح مستشار المنظمة أ

لكافة مؤسسات العمل الخيري في الوطن العربي، فمن مصر بدأ تنفيذ خطة إعالمية للترويج للجائزة 

من خالل الندوات التعريفية بالجائزة بهدف نشرها في عدد من العواصم العربية, وذلك بالتعاون مع 

ت التي تعمل في مجاالت العمل الخيري وعلى رأسها وزارات التنمية والتضامن الجهات والمؤسسا

 .االجتماعي، واتحاد الجمعيات والمؤسسات الخيرية

وأضاف أن الجائزة ُينظر إليها كأداة لتنظيم وتطوير وتحسين أداء المنظمات الخيرية في المستقبل، 

شريف وتحقيق التميز المؤسسي. فباإلضافة وكوسيلة لتحفيز مؤسسات العمل الخيري على التنافس ال

للقيمة المادية للجائزة هناك قيمة معنوية وهي شهادة التميز بالفوز بالجائزة. ومن هنا جاء شعار 

مؤكدا على أن الجائزة ”, نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي“الجائزة 

ر للعمليات الخيرية، وتأسيس وترسيخ ثقافة تساعد المؤسسات على دفع عجلة التحسين المستم

الجودة بين أوساط الموظفين والمتطوعين والمستفيدين. وأن المعايير المستخدمة لتقييم مؤسسات 

 .العمل الخيري مستمدة من نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة للتميز المؤسسي

قع الكتروني خاص بالجائزة، يساهم في وأشار إرميلي إلى حرص المنظمة من البداية على تدشين مو

التواصل مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في الوطن العربي، يتم تحديثه بشكل مستمر، وُتجدد 

المعلومات الخاصة بالجائزة بشكل دوري الستفادة زوار الموقع، واطالعهم على أخر المستجدات 

 .والمعلومات حول المشاركة بالجائزة

مير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية عبدهللا الحربي, قال إن اهتمام المؤسسة وفي كلمة مؤسسة األ

بالمشروعات الخيرية يرتكز على رؤية األمير ألهمية العمل الخيري في تنمية المجتمعات اإلنسانية، 

والذي يتجاوز النشاط التقليدي المتمثل في أعمال البر واإلحسان والمساعدات التي تلبي احتياجات 

قتة إلى العمل المنظم ذو الجودة والمخرج المتميز ويعمل جنًبا إلى جنب مع الجهود الحكومية مؤ

 .الرسمية في تحقيق رفاهية المجتمع وتلبية احتياجاته

وأضاف الحربي أن إطالق الجائزة يهدف إلى تأصيل ثقافة تميز األداء لدى المؤسسات الخيرية في 

ر واالرتقاء بأساليب عملها من خالل تنافسها وتقديمها أفضل الوطن العربي، وتشجيعها على التطوي

ما يمكن للحصول على الجائزة. وهذا ما جاء تأكيده في أهداف الجائزة والتي منها زيادة الوعي لدى 
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المؤسسات الخيرية بأهمية التمّيز في األداء المؤسسي، واألخذ بمبادئ الثقافة واألخالقيات المهنية، 

 .خاصة بأهمية تنمية الموارد البشرية بها، واالستغالل األمثل لإلمكاناتوإعالء القيم ال

إن معايير الجائزة تغطي مختلف أوجه األداء المؤسسي ” محيط“وقال الحربي لشبكة اإلعالم العربية 

والتي من خالل العمل على استيفائها وااللتزام بها يتم إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسة بشكل 

فهى تتصل بالقيادة وسياساتها لبناء ثقافة التميز وتوفير بيئة محفزة على اإلبداع، ” فا عام، مضي

 .وكيفية التخطيط وإدارة الموارد البشرية، ومنهجية تصميم وإدارة العمليات

وأشار إلى مدى التزام المؤسسة باستخدام مؤشرات أداء رئيسة لقياس أدائها كاالهتمام بقياس رأي 

دمه من خدمات ليتم االستفادة من نتائج ذلك في وضع استراتيجيتها وتطوير أنظمة المجتمع بما تق

عملها. حيث إن شروط وأحكام الترشيح للجائزة تدفع المؤسسات الخيرية إلعادة النظر في أنظمتها 

 .وطرق عملها وترتيب وتنسيق وثائقها األمر الذي سيحدث أيًضا تطويًرا في منهجية العمل واألداء

الحربي أن الجائزة ال تهتم فقط بالمؤسسات الكبيرة ولكنها تهتم أيًضا بالمؤسسات المتوسطة  وأوضح

والصغيرة حتى تحقق أهدافها في نشر ثقافة الجودة والتمييز في األداء على مستوى العمل الخيري 

 .في الوطن العربي بكافة مؤسساته

 التضامن وسياسة الشراكة

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي قال الدكتور أحمد لطيف وفي كلمة ألقاها نيابة عن 

مدير العمليات الميدانية وإدارة النتائج بالوزارة إن الجائزة مهمة في دعم منظمات المجتمع المدني 

والعمل الخيري في مصر وهو ما تحتاجه مصر والوطن العربي اآلن، مضيفا أن الوزارة ُتشرف على 

 .لف منظمةأ 34اكثر من 

وأضاف أن الوزارة تتبنى في الفترة الحالية سياسة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ليس فقط 

اإلشراف بحكم القانون مشيرا أن للوزارة مبادرات تعمل عليها حاليا بالتعاون مع الجمعيات األهلية, 

ظيم دور المجتمع المدني منها مبادرة أطفال الشوارع وتشغيل الشباب, مؤكدا سعي الوزارة إلى تع

 .وشراكته مع الحكومة بجانب االتجاه الجديد المتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص

وقالت المدير التنفيذي لجمعية تكاتف للتنمية, ميراي نسيم، إن الجمعية نشاطها متمثل في العمل على 

وبناء قدرات المدرسين  والبناء المؤسسي للمدارس والبنية األساسية  تطوير المدارس الحكومية

والطالب في المرحلة اإلعدادية واالبتدائية خصوص، مضيفة أن المؤسسة تعتمد على تعلم النشط 

وإعطاء دورات خاصة بهذا النوع من التعليم للمدرسين ليتمكنوا من تقديم المادة بطريقة شيقة 

والسالم وقبول اآلخر  لألطفال, فضال عن تقديم برنامج قيم ومهارات يتحدث عن قيم االختالف

 .والمهارات األساسية في الحياة

الجمعية لديها بروتوكول تعاون مع   أن” محيط“وأضافت نسيم في تصريح لشبكة اإلعالم العربية 

وزارة التربية والتعليم يقدم التسهيالت للدخول إلى المدارس, ويعتمد تملويها على ممولين من 
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تم التعاون مع سفارة اليابان وذلك دعمه حصول الجمعية على  خارجها, إال أن في الفترة األخيرة

 .شهادة األيزو, والحرص المستمر على مواكبة إدارة القطاع الخاص

فيما اعتبر جمال عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية سعادة الدارين لخدمة المجتمع بالبحيرة، أن 

ة وتحدث تشابك بينهم وبين بعض، مضيفا مشاركة الجمعيات الخيرية في هذا المؤتمر خطوة إيجابي

 .أن المشاركة تضيف لهم خبرة في كيفية االستفادة من المشروعات األخرى والمنظمة

وتتعاون في أنشطتها مع عدد من  2012أن الجمعية تم إشهارها عام ” محيط“وأوضح ل 

ينية والنقدية من المؤسسات مثل مصر الخير واألورمان والمؤسسة العسكرية وتتلقى التبرعات الع

رجال األعمال، مضيفا أن الجمعية ساهمت في ترميم المنازل المتضررة في نكبتها الماضية وقت 

 .األمطار

وأشار إلى أن الجمعية تعمل على بناء مجمع طبي خيري على مساحة ثالثمائة مترا سيحتوي على 

وصيدلية وعيادات خارجية  وحدة غسيل كلوي وحضانات لألطفال ومركز كامل لألشعة ومعمل تحاليل

 .لخدمة الفقراء خاصة مع تزايد نسبة األمراض المتوطنة مثل الفشل الكلوي والكبد والسرطان

وقال عبد الرحمن إن الجمعية تعمل أيضا على خدمة المجتمع ورفع مستوى المعيشة لدى المطلقات 

نة ونشرف على والعجزة والمرضى وكذلك عمل مشروعات صغيرة للسيدات وتوفير قروض حس

 .مشروعاتهن ونجدد لها القرض في حالة احتياجها له

 معايير الجائزة وآليات التقدم

وأوضحت األمانة الفنية للجائزة بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية في استمارة المشاركة والتي تتكون 

تطلب رسوماً مالية, صفحة, العديد من الشروط واألحكام الخاصة بالترشح للجائزة والتي ال ت 31من 

منها أن تكون الجمعية عاملة في خدمة المجتمع لمدة ال تقل عن عامين، ووجود نظام لتدقيق ميزانية 

المؤسسة، وإرفاق معلومات وافية عن الجهة تتضمن األدلة والوثائق الثبوتية المؤيدة للترشيح، وأنه 

 .ال يجوز التقدم بأكثر من ترشيح واحد من الجهة الواحدة

تضمنت المعايير أنه ال يجوز ألعضاء هيئة التحكيم ترشيح الجهات التي ينتمون إليها في هذه و

الجائزة، ويشترط أن تكون المؤسسة مسجلة لدى جهة االختصاص في الدولة التي تمارس بها 

الجمعية النشاط، وال يحق للمؤسسات أو الجمعيات الخيرية ولجان التنمية التي سبق أن حصلت على 

 .ركز األول في الجائزة المشاركة إال بعد مرور عامين من تاريخ حصولها على الجائزةالم

كما حددت أمانة الجائزة, معايير قياس األداء وفق أحدث النماذج العالمية, والتي تشتمل على تسعة 

لعمليات, معايير رئيسية وهى )القيادة, السياسة واإلستراتيجية, الموارد البشرية, الشراكة والموارد, ا

نتائج المستفيدين, نتائج الموارد البشرية, نتائج المجتمع, نتائج األداء الرئيسية(, يندرج تحت 

 .المحاور التسع آخرى ثانوية, لكل منهم درجة تقيمية

م قد شهد صدور الموافقة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك  2015يذكر أن منتصف عام 
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ود حفظه هللا على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز سلمان بن عبد العزيز آل سع

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية 

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها 

 ,لف دوالر أمريكيأ 100الثالثة 

وتقبل لجنة اإلشراف على الجائزة أوراق التقديم بداية من انطالق الندوة التمهيدية األولى للتعريف 

 .أغسطس القادم 31ابريل الجاري حتى  26بالجائزة في 
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 ( ألف دوالر100سمو األمير محمد بن فهد يدعم مؤسسات العمل الخيري بـ)

 بتاريخ : 26/04/2016

 

  

  السيد هناء – القاهرة

عقد  محمد األمير جائزة“ عن التعريفية الندوة أعمال بالقاهرة الرئيس اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مقر في  ُ 

 للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة مع بالتعاون المنظمة وتعقدها  ”العربي الوطن في خيري أداء ألفضل فهد بن

 العربية. مصر بجمهورية االجتماعي التضامن وزيرة والي غادة الدكتور رعاية وتحت السعودية اإلنسانية

 الندوة أعمال بها افتتح كلمة في اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور وأشار

 األمير مؤسسة توليه مما اانطالق  “ العربي الوطن في خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير جائزة إنشاء أن إلى

 المشكالت أهم ولمعالجة المجتمع، تنمية في الخيرية المؤسسات لدور أهمية من اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد
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 وأشار المميز، المؤسسي العمل إلى االفتقار في والمتمثلة العربي، العالم في الخيري بالعمل النهوض تعوق التي

 التنمية تواجه التي للمشكالت إبداعية حلول إيجاد هو الخيري العمل لدعم ئزةالجا تخصيص من الهدف أن إلى

 مع بالتعاون “العربي الوطن في خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير جائزة” إطالق جاء هنا ومن اإلنسانية،

 المقدمة الخدمات توىوبمس الخيرية، المؤسسات بأداء لالرتقاء المساهمة بهدف اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 .العربي العالم مستوى على للمستفيدين

 العربية الدول لجامعة العام األمين دعم

 دور من ومالها الخيري العمل لمنظمات العربية الدول لجامعة العام االمين معالي بدعم المنظمة عام مدير ونوه 

ا الجائزة هذه يولي أنه إلى مشيرا العربية الوطن في التنمية دعم في كبير ا اهتمام  ا خاص   نقله تحدث سوف ألنها نظر 

 العربي. الوطن مستوى على الخيري المؤسسي العمل في

 المتخصصة العربية الجوائز على واإلشراف وإدارة إنشاء في طويل باع لها المنظمة“ الهتالن الدكتور  واضاف

ا األداء، وتميز الجودة ثقافة دعم في المنظمة ألهداف تحقيق ا 2001 سنة منذ  اإلدارية األجهزة بين للتنافس وتأطير 

 ملحوظ بشكل تساعد وكبيرة شاملة تبيانا قاعدة من تمتلكه بما الجائزة دعم في تساهم المنظمة أن كما واألفراد.

 العربي. الوطن أرجاء في لها والترويج بالجائزة التعريف في

 محكم في تعالى هللا يقول فيها وقال الحربي عبدهللا ا اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة كلمة ألقى

 السمح ديننا إن ,,,  الكريم حضورنا عمال (( نأحس من أجر نضيع ال إنا الصالحات وعملوا آمنوا الذين إن )) التنزيل

 للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة  اهتمام  انطلق وقد وتجويده العمل ذلك إتقان إلي ذلك ويتعدى عمل دين

 العمل أهمية“ على سموه رؤية ترتكز حيث  المبدأ هذا من الكريم سموه برعاية الخيرية بالمشروعات اإلنسانية

 واإلحسان البر أعمال في المتمثل التقليدي النشاط يتجاوز والذي اإلنسانية، المجتمعات يةتنم في الخيري

 مع جنب إلى جنب ا ويعمل المتميز والمخرج الجودة ذو المنظم العمل إلى مؤقتة احتياجات تلبي التي والمساعدات

 “ احتياجاته وتلبية المجتمع رفاهية تحقيق في الرسمية الحكومية الجهود

 لدى األداء تميز ثقافة لتأصيل ”العربي الوطن في خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير جائزة“ إطالق جاء لقد

 تنافسها خالل من عملها بأساليب واالرتقاء التطوير على وتشجيعها العربي، الوطن في الخيرية المؤسسات

 الوعي زيادة منها والتي الجائزة أهداف يف تأكيده جاء ما وهذا الجائزة. على للحصول يمكن ما أفضل وتقديمها

 وإعالء المهنية، واألخالقيات الثقافة بمبادئ واألخذ المؤسسي، األداء في التميّز بأهمية الخيرية المؤسسات لدى

 لإلمكانات. األمثل واالستغالل بها، البشرية الموارد تنمية بأهمية الخاصة القيم

 إحداث يتم بها وااللتزام استيفائها على العمل خالل من والتي المؤسسي اءاألد أوجه مختلف الجائزة معايير وتغطي

 بالقيادة تتصل أنها نجد المعايير هذه إلى نظرنا فإذا عام. بشكل المؤسسة أداء في- هللا شاء إن- نوعية نقلة

 ومنهجية البشرية، واردالم وإدارة التخطيط وكيفية اإلبداع، على محفزة بيئة وتوفير التميز ثقافة لبناء وسياساتها

 كاالهتمام أدائها لقياس رئيسة أداء مؤشرات باستخدام المؤسسة التزام مدى إلى باإلضافة العمليات، وإدارة تصميم

 أنظمة وتطوير استراتيجيتها وضع في ذلك نتائج من االستفادة   ليتم خدمات من تقدمه بما المجتمع يأر بقياس

 عملها وطرق أنظمتها في النظر إلعادة الخيرية المؤسسات تدفع للجائزة رشيحالت وأحكام شروط إن حيث عملها.

ا سيحدث الذي األمر وثائقها وتنسيق وترتيب ا أيض   واألداء. العمل منهجية في تطوير 

ا تهتم ولكنها الكبيرة بالمؤسسات فقط تهتم ال أيضا الجائزة إن كما  حتى والصغيرة المتوسطة بالمؤسسات أيض 

 بكافة العربي الوطن في الخيري العمل مستوى على األداء في والتمييز الجودة ثقافة نشر في افهاأهد تحقق

 مؤسساته.

 وتميزها المعتبرة المنظمة لخبرات نتيجة الجائزة إطالق في اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مع التعاون جاء لقد

 بن محمد األمير جائزة“ دعم في تساهم المنظمة أن كما عليها، واإلشراف المتخصصة العربية الجوائز إدارة في

 في ملحوظ بشكل تساعد وكبيرة شاملة بيانات وقاعدة راتوخب إقليمي بعد من تمتلكه بما ”خيري أداء ألفضل فهد

 المجاالت من كثير في تميزها التي الخبرة إلى العربي.باإلضافة الوطن أرجاء في لها والترويج بالجائزة التعريف
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ا؛  ةالعربي المنظمة عام مدير القحطاني، الهتالن ناصر الدكتور/ سعادة إلى والتقدير الشكر بخالص نتوجه وختام 

 المبذولة الجهود كل المنظمة.على في العاملين وكافة المتخصصة، الجوائز في العمل فريق وإلى اإلدارية، للتنمية

 العربي الوطن في المؤسسي األداء بمستوى الرقي شانه من ما لكل

 وآلية يرهاومعاي بالجائزة التعريف على قادرة الندوة هذه تكون أن نأمل وإننا الكريم، لحضوركم موصول والشكر

 حتى المختلفة الجائزة فروع في العربي الوطن في الخيرية والجمعيات المؤسسات كافة لمشاركة تطلعنا مع العمل.

 المواطن صالح في يصب والذي تعالي هللا بأذن جميع ا. ننشده الذي الخيري المؤسسي األداء في التطور يحدث

 العربي

 بلقائكم، سعيد اليوم أنا الجوائز عام ومنسق المهنية للقاءات المنظمة رمستشا إرميلي عزام الدكتور قال جانبه من

 ألنني سعيد أنا العربية، مصر جمهورية في الخيري العمل وقادة رواد من وباقة ثلة بين موجود ألنني سعيد أنا

 الخيري. للعمل حياتهم وكرسوا وقتهم، من كبيرا   جزءا   خصصوا أفراد بين موجود

 وتلعب المجتمع، تنمية في فاعل بشكل وتسهم عظيمة، رسالة وتحمل كثيرة مهام الخيري عملال مؤسسات تؤدي

 الخيري. العمل خالل من المجتمع شرائح وتعاضد تماسك على الحفاظ في ومهما   بارزا   دورا  

 ……للمحتاجين والمساندة الدعم لتقديم ويسعون الخيري، للعمل فرص عن يبحثون ومنظمات أفراد فهناك

 …….صحية أو اجتماعية أو اقتصادية كانت سواء صعبة، ظروف من يعانون وأفراد وأسر عائالت ناكوه

 ……والمساندة الدعم لهم يقدم من إلى يحتاجون

 ……ومصابهم اآلمهم عنهم يخفف من إلى يحتاجون

 ….الصعبة والظروف المحن تجاوز في ويساعدهم بيدهم يأخذ من إلى يحتاجون

 المساعدات باستالم تقوم حيث األطراف، هذه بين الربط على تعمل التي الخيري العمل مؤسسات دور يأتي هنا

 مادية مساعدات شكل على للمستفيدين خدمات بتقديم وتقوم الخيري، العمل في الراغبين من والمنح واالشتراكات

 وعائالتهم. أطفالهم ةرعاي في وتساعدهم بكرامة، العيش في االستمرار من تمكنهم للمحتاجين ومعنوية وعينية

 جميعا   نعمل أن يجب سامية رسالة وهذه وتقدمه، المجتمع وتنمية االجتماعي النسيج على الحفاظ في تسهم فهي

 ومساندتها. دعمها على

 وتشجع االنسانية، وبالتنمية الخيري بالعمل تهتم مؤسسة االنسانية، للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة أن وبما

 العمل مؤسسات بين تنافسية أجواء خلق أجل ومن بأدائها، االرتقاء على الخيري العمل ساتومؤس منظمات

 مؤسسات صعيد على الجائزة هذه بإطالق المؤسسة قامت فقد عالية، بجودة خدماتها وتقديم أدائها لتحسين الخيري

 العربي. الوطن في الخيري العمل

 إدارة من تمكنها التي والخصائص المزايا من عددا تمتلك اإلدارية ةللتنمي العربية المنظمة بأن المؤسسة وجدت وقد

 وفاعلية، بكفاءة الجائزة هذه

 العربية، األقطار كافة في وتعمل وعربي قومي بعد لديها فالمنظمة

 العربي، الوطن في والمنظمات المؤسسات من كثير مع المشترك والعمل التعاون عالقات من بشبكة وتحتفظ

 الخيري، العمل ومؤسسات لمنظمات سجالت تتضمن التي المتخصصة البيانات قواعد هالدي وتتوافر

 مثل: الماضية السنوات خالل الجوائز من عدد إدارة في والخبرات واالمكانات القدرات ولديها

 العربية. لإلدارة مكتوم آل راشد بن محمد جائزة       ·

 العربي. الوطن في اإلدارية العلوم في الدكتوراه ألطروحات الشارقة جائزة       ·

 البيئية. لإلدارة السعودية العربية المملكة جائزة       ·

 العربية. المحلية لإلدارة العزيز عبد بن سلمان الملك جائزة       ·

  العربي. الوطن في المحاسبية العلوم في دكتوراه أطروحة ألفضل الدولية بغداد جائزة       ·

 العمل مؤسسات لكافة فيها المشاركة باب مفتوح وإنما واحد، عربي ببلد محصورة غير الجائزة هذه أن وبما 

 للتنمية فهد بن محمد األمير ومؤسسة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة رؤى التقت فقد العربي، الوطن في الخيري
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 بن محمد األمير جائزة إلدارة 2015 عام فبراير شهر في اتفاقية توقيع تم حيث معا   الجائزة هذه إلطالق االنسانية

 العربي. الوطن في خيري أداء ألفضل فهد

 المستقبل، في الخيرية المنظمات أداء وتحسين وتطوير لتنظيم كأداة الجائزة هذه إلى ينظر إرميلي الدكتور وأضاف

 المؤسسي. التميز وتحقيق مالهاأع ومأسسة الشريف التنافس على الخيري العمل مؤسسات لتحفيز وكوسيلة

 التميز شهادة وهي المتالكها الخيري العمل مؤسسات تسعى معنوية قيمة هناك للجائزة المادية للقيمة فباإلضافة

 ”.العربي الوطن في المؤسسي الخيري للعمل أفضل مستقبل نحو“ الجائزة شعار جاء هنا ومن بالجائزة. بالفوز

 بالجائزة تعريفية ندوات تنظيم خالل من للجائزة للترويج إعالمية خطة بتنفيذ نبدأ ةالعربي مصر جمهورية من اليوم

 وعلى الخيري العمل مجاالت في تعمل التي والمؤسسات الجهات مع بالتعاون وذلك العربية، العواصم من عدد في

 الندوات هذه تنظيم هدفوي الخيرية. والمؤسسات الجمعيات واتحاد االجتماعي، والتضامن التنمية وزارات رأسها

 ألفضل فهد بن محمد األمير فجائزة المجتمعات، تنمية في ودوره الخيري العمل بأهمية األساس في التعريف إلى

 الخيري. االنساني العمل الستمرار محفز هي العربي الوطن في خيري أداء

 الجودة ثقافة وترسيخ وتأسيس ة،الخيري للعمليات المستمر التحسين عجلة دفع على المؤسسات تساعد فالجائزة

 من مستمدة الخيري العمل مؤسسات لتقييم المستخدمة والمعايير والمستفيدين. والمتطوعين الموظفين أوساط بين

 الضابط محمود الدكتور قبل من شرحها سيتم والتي المؤسسي. للتميز الجودة إلدارة األوروبية المؤسسة نموذج

 الندوة. من التالي الجزء في الجودة خبير

 مع التواصل في يساهم بها، خاص الكتروني موقع تدشين على الجائزة إطالق منذ حرصنا لقد الكريم، الحضور

 الخاصة المعلومات تجديد وكذلك مستمر، بشكل تحديثه ويتم العربي، الوطن في الخيرية والجمعيات المؤسسات

 بالجائزة. المشاركة حول والمعلومات المستجدات أخر لىع واطالعهم الموقع، زوار الستفادة دوري بشكل بالجائزة

 تمييز على قادرة جهة تمنحها أن يجب ذاته الوقت وفي مميز، لعمل   صدى إال هي ما نوعها كان أي ا الجائزة إن

 في الجائزة تكون بحيث والموضوعي، الحيادي الحكم على القدرة من تمكنها دقيقة، علمية معايير خالل من العمل

 وتميزها. أدائها حسن على الممنوحة للجهة شهادة هايةالن

 الجائزة مستقبل ألن المختلفة، الجائزة فروع في للمشاركة المصرية الخيرية والجمعيات المؤسسات أدعو إنني

 المالمح واضح منهج وفق تسير أنها كما أهدافها، خالل من نلمسه ما وهذا الكبيرة، والطموحات باآلمال حافل

 دروسة.م وخطوات

ا؛  في المشاركة قررت جمعية أو مؤسسة كل يوفق وأن خطاكم، ويسدد جهودكم، يبارك أن وجل عز هللا أدعو وختام 

 المؤسسي. والتميز األداء تحسين طريق على خطة أول فتلك الجائزة،

 االجتماعي التضامن وزيرة والي غادة كلمة

 تكافل برنامج النتائج وإدارة الميدانية العمليات مدير لطيف أحمد الدكتور االجتماعية التضامن وزير كلمة ألقى

 تحتاجه ما وهو مصر في الخيري والعمل المدني المجتمع منظمات دعم في الجائزة أهمية على فيها وأكد وكرامة

 اآلن. العربي والوطن مصر

 إليها التقدم وآليات الجائزة معايير

 صفحة 31 من تتكون والتي المشاركة استمارة  اإلدارية( للتنمية ربيةالع المنظمة للجائزة) الفنية األمانة انهت“

 رسوما   يتطلب ال للجائزة بالترشيح المشاركة منها الجائزة لهذه بالترشح الخاصة واألحكام الشروط من العديد

 ميزانية قلتدقي نظام هناك يكون أن عامين، عن تقل ال لمدة المجتمع خدمة في عاملة الجمعية تكون وأن مالية،

 يجوز ال للترشيح، المؤيدة الثبوتية والوثائق األدلة تتضمن الجهة عن وافية معلومات بالترشيح يرفق المؤسسة،

 إليها ينتمون التي الجهات ترشيح التحكيم هيئة ألعضاء يجوز ال الواحدة، الجهة من واحد ترشيح من بأكثر التقدم

 الجمعية بها تمارس التي الدولة في االختصاص جهة لدى جلةمس المؤسسة تكون أن يشترط الجائزة، هذه في

 الجائزة في األول المركز على حصلت أن سبق التي التنمية ولجان الخيرية الجمعيات أو للمؤسسات يحق ال النشاط،

 .الجائزة على حصولها تاريخ من سنتين مرور بعد إال المشاركة
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 رئيسية معايير تسعة على تشتمل والتي العالمية، النماذج أحدث وفق األداء قياس معايير الجائزة، أمانة حددت كما

 نتائج المستفيدين، نتائج العمليات، والموارد، الشراكة البشرية، الموارد واالستراتيجية، السياسة القيادة، وهي

 ما منفصل تقييم كل لخال من التقييم نقاط احتساب يتم حيث الرئيسي. األداء نتائج المجتمع، نتائج البشرية، الموارد

 .تقييم لكل درجة 150 إلى 100 بين

 موقع زيارة الجائزة هذه على المنافسة في الراغبة والجهات الجمعيات ودعت

 جوائزها على للمنافسة والتسجيل المعلومات من المزيد على لالطالع www.arado.org/charityالجائزة

 .القيمة

 عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين لخادم الملكية الموافقة صدور شهد قد م2015 عام منتصف أنه يذكر

 التي العربي، الوطن في خيري أداء ألفضل عبدالعزيز بن فهد بن محمد األمير جائزة إنشاء على هللا حفظه سعود آل

 لجامعة التابعة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مع بالتعاون اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة تتبناها

 أمريكي. دوالر ألف 100 الثالثة فروعها في وقيمتها العربية الدول
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العربية للتنمية اإلدارية": جائزة "بن فهد" تهدف لتنافس "

 الجمعيات الخيرية
 فتحي والء - الحسيني إسراء 15:18 2016 أبريل 26 الثالثاء,

 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اليوم الثالثاء، ندوة تعريفية عن جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء عقدت 

 .خيري في الوطن العربي، بمقرها بالقاهرة، برعاية وزارة التضامن االجتماعي

مير محمد بن فهد تهتم وقال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن مؤسسة األ 

بدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع، ومعالجة أهم المشكالت التي تعوق النهوض بالعمل الخيري في العالم 

العربي، التي تتمثل في افتقار مؤسسات المجتمع المدني إلى العمل المؤسسي المعتمد على الشفافية، واإلجراءات 

 .الواضحة لتحقيق األهداف

القحطاني، خالل كلمته بالندوة، أنَّ هدف الجائزة هو اإلرتقاء بأداء المؤسسات الخيرية، ومستوى الخدمات  وأوضح 

المقدمة للمستفيدين على مستوى العالم العربي، مضيفًا أن مؤسسة األمير محمد بن فهد اختارت المنظمة العربية 
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 .للتنمية اإلدارية لإلشراف على الجائزة

ربي، راعي الجائزة، على أن مؤسسة األمير محمد بن فهد أطلقت جائزتها انطالقًا من مبادئ الدين وشدد عبدهللا الح 

 ."الحنيف باالهتمام بفعل الخير، تحت شعار "نحو مستقبل أفضل في العمل الخيري المؤسسي بالوطن العربي
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 "تعرف على شروط ترشح المؤسسات الخيرية لجائزة "بن فهد
 فتحي والء - الحسيني إسراء 17:45 2016 أبريل 26 الثالثاء,

 

 عزام إرميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدراية

  

 مؤسسة إن الثالثاء، اليوم المنظمة، بمقر ندوة خالل اإلدراية، للتنمية العربية المنظمة مستشار إرميلي، عزام قال

 باالهتمام الحنيف الدين مبادئ من انطالقًا العربي، الوطن في خيري أداء ألفضل جائزتها أطلقت فهد، بن محمد األمير

 ."العربي بالوطن المؤسسي الخيري العمل في أفضل مستقبل "نحو شعار تحت الخير، بفعل

  وأوضح إرميلي أن مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية، وضعت عدة شروط، للترشح لجائزتها، كالتالي 

 .ن عامينأن تعمل المؤسسة الخيرية في خدمة المجتمع لمدة ال تقل ع _1 

 .وجود نظام دقيق لميزانية المؤسسة الخيرية -2 
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 .يرفق بالترشيح معلومات وافية عن المؤسسة تتضمن األدلة والوثائق الثبوتية المؤيدة للترشيح -3

  

 .ال يجوز التقدم بأكثر من ترشيح واحد من الجهة الواحدة -4

  

 .ينتمون إليها في هذه الجائزةال يجوز ألعضاء هيئة التحكيم ترشيح الهيئات التي  -5

  

 .تسجيل المؤسسة الخيرية لدى جهة االختصاص في الدولة التي تمارس بها الجمعية النشاط -6

  

ال يحق للمؤسسات، والجمعيات الخيرية، ولجان التنمية التي سبق أن حصلت على المركز األول في الجائزة،  -7

 .على الجائزة الترشح إال بعد مرور سنتين من تاريخ حصولها

 

، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 2015في منتصف عام  يذكر أنه 

على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، بالتعاون مع المنظمة 

 .ألف دوالر أمريكي 100لدول العربية، وقيمتها في فروعها الثالثة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة ا
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ألف  100إطالق جائزة األمير محمد بن فهد لدعم العمل الخيري بـ

 دوالر
 PM 04:17 2016-04-26الثالثاء 

 محمد الدعدع كتب:

 
 القحطاني خالل إطالق الجائزة

جائزة عقدت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الرئيس في القاهرة، أعمال الندوة التعريفية عن 

األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، بالتعاون مع مؤسسة األمير محمد 

بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية، وتحت رعاية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن 

 االجتماعي.

في وأشار الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

إلى أن إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن  االفتتاحية، كلمته

العربي، انطالًقا مما توليه مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية من أهمية لدور 

المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع، ولمعالجة أهم المشكالت التي تعوق النهوض بالعمل 

 في العالم العربي، والمتمثلة في االفتقار إلى العمل المؤسسي المميز.الخيري 
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أن الهدف من تخصيص الجائزة لدعم العمل الخيري هو إيجاد حلول إبداعية للمشكالت  وأكد

التي تواجه التنمية اإلنسانية، ومن هنا جاء إطالق "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء 

لتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بهدف المساهمة با خيري في الوطن العربي"،

لالرتقاء بأداء المؤسسات الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى 

 العالم العربي، دعم األمين العام لجامعة الدول العربية.

والتي تشتمل على وحددت أمانة الجائزة، معايير قياس األداء وفق أحدث النماذج العالمية، 

معايير رئيسية وهي القيادة، السياسة واالستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكة والموارد،  9

 العمليات، نتائج المستفيدين، نتائج الموارد البشرية، نتائج المجتمع، نتائج األداء الرئيسي.

 150إلى  100ين يتم احتساب نقاط التقييم من خالل كل تقييم منفصل ما ب ومن المقرر أن

 درجة لكل تقييم.

ودعت الجمعيات والجهات الراغبة في المنافسة على هذه الجائزة زيارة موقع الجائزة 

www.arado.org/charity  لالطالع على المزيد من المعلومات والتسجيل للمنافسة

 على جوائزها القيمة.
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 100العمل الخيرى بـ مؤسساتاالمير محمد بن فهد يدعم 
    الف دوالر

 
MENAFN - Youm7 - 27/04/2016  

 
 

  

(MENAFN - Youm7)  ،عقدت المنظمة العربية للتنمية االدارية، اليوم الثالثاء، بمقرها الرئيسى بالقاهرة
تقدر  اعمال الندوة التعريفية عن "جائزة االمير محمد بن فهد الفضل اداء خيرى فى الوطن العربى" التى

الف دوالر امريكى، وعقدتها المنظمة بالتعاون مع موسسة االمير محمد بن فهد للتنمية  100بـ 
  .االنسانية السعودية وتحت رعاية الدكتور غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى بجمهورية مصر العربية

 
االدارية فى كلمة افتتح بها  واشار الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية

اعمال الندوة الى ان انشاء جائزة االمير محمد بن فهد الفضل اداء خيرى فى الوطن العربى "انطالقا مما 
توليه موسسة االمير محمد بن فهد للتنمية االنسانية من اهمية لدور الموسسات الخيرية فى تنمية 

نهوض بالعمل الخيرى فى العالم العربى، والمتمثلة المجتمع، ولمعالجة اهم المشكالت التى تعوق ال
  .فى االفتقار الى العمل الموسسى المميز

 
واشار القحطانى، الى ان الهدف من تخصيص الجائزة لدعم العمل الخيرى هو ايجاد حلول ابداعية 

فضل اداء للمشكالت التى تواجه التنمية االنسانية، ومن هنا جاء اطالق جائزة االمير محمد بن فهد ال
خيرى فى الوطن العربى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية االدارية بهدف المساهمة لالرتقاء باداء 

  .الموسسات الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى العالم العربى
 

  دعم االمين العام لجامعة الدول العربية
ن العام لجامعة الدول العربية لمنظمات العمل الخيرى ومالها من دور ونوه مدير عام المنظمة بدعم االمي

كبير فى دعم التنمية فى الوطن العربية مشيرا الى انه يولى هذه الجائزة اهتماما خاصا نظرا النها 
  .سوف تحدث نقلة فى العمل الموسسى الخيرى على مستوى الوطن العربى

 
  االدارية اسباب اختيار المنظمة العربية للتنمية

واضاف القحطانى: "المنظمة لها باع طويل فى انشاء وادارة واالشراف على الجوائز العربية المتخصصة 
تحقيقا الهداف المنظمة فى دعم ثقافة الجودة وتميز االداء، وتاطيرا للتنافس بين  2001منذ سنة 

ما تمتلكه من قاعدة بيانات شاملة االجهزة االدارية واالفراد، كما ان المنظمة تساهم فى دعم الجائزة ب
  ."وكبيرة تساعد بشكل ملحوظ فى التعريف بالجائزة والترويج لها فى ارجاء الوطن العربى

 
  معايير الجائزة واليات التقدم اليها

 31وانهت االمانة الفنية للجائزة )المنظمة العربية للتنمية االدارية( استمارة المشاركة والتى تتكون من 
لعديد من الشروط واالحكام الخاصة بالترشح لهذه الجائزة منها ال يتطلب رسوما مالية، وان تكون صفحة ا

الجمعية عاملة فى خدمة المجتمع لمدة ال تقل عن عامين، وان يكون هناك نظام لتدقيق ميزانية 
ويدة للترشيح، الموسسة، ويرفق بالترشيح معلومات وافية عن الجهة تتضمن االدلة والوثائق الثبوتية الم
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وال يجوز التقدم باكثر من ترشيح واحد من الجهة الواحدة، وال يجوز العضاء هيئة التحكيم ترشيح الجهات 
التى ينتمون اليها فى هذه الجائزة، يشترط ان تكون الموسسة مسجلة لدى جهة االختصاص فى 

ت الخيرية ولجان التنمية التى الدولة التى تمارس بها الجمعية النشاط، ال يحق للموسسات او الجمعيا
سبق ان حصلت على المركز االول فى الجائزة المشاركة اال بعد مرور سنتين من تاريخ حصولها على 

  .الجائزة
 

كما حددت امانة الجائزة، معايير قياس االداء وفق احدث النماذج العالمية، والتى تشتمل على تسعة 
الستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكة والموارد، العمليات، معايير رئيسية وهى القيادة، السياسة وا

نتائج المستفيدين، نتائج الموارد البشرية، نتائج المجتمع، نتائج االداء الرئيسى، ويتم احتساب نقاط 
  .درجة لكل تقييم 150الى  100التقييم من خالل كل تقييم منفصل ما بين 

 
الموافقة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن قد شهد صدور  2015يذكر ان منتصف عام 

عبدالعزيز ال سعود على انشاء جائزة االمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفضل اداء خيرى فى الوطن 
العربى، التى تتبناها موسسة االمير محمد بن فهد للتنمية االنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية 

  .الف دوالر امريكى 100لتابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها فى فروعها الثالثة للتنمية االدارية ا
 
 

 

- 
 - 
- 
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 ألف دوالر 100محمد بن فهد يدعم مؤسسات العمل الخيري بـ 

 . ( زيارة 17هـ)  1437رجب  20 - 2016أبريل  27

 تبرعات وهبات: التصنيف الموضوعي

 مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية : الجمعية

 المملكة العربية السعودية: الدولة

 الدمام <الدولة :المملكة العربية السعودية 

جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء »لتعريفية عن انطلقت في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الرئيس بالقاهرة أعمال الندوة ا

السعودية، وتحت رعاية  مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية التي تنظمها المنظمة بالتعاون مع« خيري في الوطن العربي

جمهورية مصر العربية الدكتورة غادة والي. وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور وزيرة التضامن االجتماعي في 

مؤسسة األمير  ناصر القحطاني، إن إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي يأتي انطالقاً مما توليه

من أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع، ولمعالجة أهم المشكالت التي تعوق النهوض  محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية

بالعمل الخيري في العالم العربي، والمتمثلة في االفتقار إلى العمل المؤسسي المميز، مبيناً أن الهدف من تخصيص الجائزة لدعم العمل 

مؤسسة األمير محمد  لخيري هو إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التي تواجه التنمية اإلنسانية. من جهته، قال عبدهللا الحربي في كلمةا

الوطن العربي تهدف إلى تأصيل ثقافة تميز ، إن إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في بن فهد للتنمية اإلنسانية

األداء لدى المؤسسات الخيرية في الوطن العربي. وأضاف أن معايير الجائزة تغطي مختلف أوجه األداء المؤسسي من خالل العمل 

ظر في أنظمتها وطرق على استيفائها وااللتزام بها، مشيراً إلى أن شروط وأحكام الترشيح للجائزة تدفع المؤسسات الخيرية إلعادة الن
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عملها وترتيب وتنسيق وثائقها. وأكد أن الجائزة تهتم بالمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حتى تحقق أهدافها في نشر ثقافة 

 الجودة والتمييز في األداء على مستوى العمل الخيري في الوطن العربي. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

م، على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي 2015وافق في منتصف عام 

إلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتبلغ بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية ا مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية تتبناها

 .ألف دوالر أمريكي 100قيمتها في فروعها الثالثة 

 : مصدر الخبر

 الشرق

  

451 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

http://www.medadcenter.com/charity/1721
http://www.medadcenter.com/charity/1721
http://www.alsharq.net.sa/2016/04/27/1513381
http://www.alsharq.net.sa/2016/04/27/1513381


 

 

بمشاركة غادة والي.. التنمية اإلدارية تشهد جائزة األمير محمد بن فهد 

 ( ألف دوالر100لدعم مؤسسات العمل الخيري بـ)
 ربيع شاهين

26-4-2016 | 16:42509 
   

 

 غادة والى وزير التضامن االجتماعى

عقدت اليوم الثالثاء في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الرئيس بالقاهرة أعمال الندوة التعريفية عن 

في الوطن العربي" بالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن  "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري

 غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي.ة فهد للتنمية اإلنسانية السعودية، برعاية الدكتور
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قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية، إن إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل 

"انطالقًا مما توليه مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية من أهمية أداء خيري في الوطن العربي 

لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع، ولمعالجة أهم المشكالت التي تعوق النهوض بالعمل الخيري 

يص في العالم العربي، والمتمثلة في االفتقار إلى العمل المؤسسي المميز، وأشار إلى أن الهدف من تخص

الجائزة لدعم العمل الخيري هو إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التي تواجه التنمية اإلنسانية، ومن هنا جاء 

بالتعاون مع المنظمة العربية “ جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي”إطالق 

ة، وبمستوى الخدمات المقدمة للتنمية اإلدارية بهدف المساهمة لالرتقاء بأداء المؤسسات الخيري

 للمستفيدين على مستوى العالم العربي.

وألقى كلمة مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية عبدهللا الحربي وقال "إن ديننا السمح دين عمل، 

ويتعدى ذلك إلي إتقان ذلك العمل وتجويده، وقد انطلق اهتمام مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

سانية بالمشروعات الخيرية برعاية سموه الكريم من هذا المبدأ، حيث ترتكز رؤية سموه على "أهمية اإلن

العمل الخيري في تنمية المجتمعات اإلنسانية، والذي يتجاوز النشاط التقليدي المتمثل في أعمال البر 

والمخرج المتميز، واإلحسان والمساعدات التي تلبي احتياجات مؤقتة إلى العمل المنظم ذي الجودة 

 ويعمل جنبًا إلى جنب مع الجهود الحكومية الرسمية في تحقيق رفاهية المجتمع وتلبية احتياجاته ".

وتغطي معايير الجائزة مختلف أوجه األداء المؤسسي، والتي من خالل العمل على استيفائها وااللتزام بها 

شكل عام. فإذا نظرنا إلى هذه المعايير نجد أنها في أداء المؤسسة ب-إن شاء هللا -يتم إحداث نقلة نوعية 

تتصل بالقيادة وسياساتها لبناء ثقافة التميز وتوفير بيئة محفزة على اإلبدا ، وكيفية التخطيط وإدارة 

الموارد البشرية، ومنهجية تصميم وإدارة العمليات، باإلضافة إلى مدى التزام المؤسسة باستخدام 

دائها كاالهتمام بقياس رأي المجتمع بما تقدمه من خدمات ليتم االستفادة من مؤشرات أداء رئيسة لقياس أ

 نتائج ذلك في وضع إستراتيجيتها وتطوير أنظمة عملها.

يذكر أن شروط وأحكام الترشيح للجائزة تدفع المؤسسات الخيرية إلعادة النظر في أنظمتها وطرق عملها 

ًضا تطويًرا في منهجية العمل واألداء. كما أن الجائزة وترتيب وتنسيق وثائقها، األمر الذي سيحدث أي

أيًضا ال تهتم فقط بالمؤسسات الكبيرة ولكنها تهتم أيًضا بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة حتى تحقق 

أهدافها في نشر ثقافة الجودة والتمييز في األداء على مستوى العمل الخيري في الوطن العربي بكافة 

 مؤسساته.

 تابعنا على فيسبوك
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 ( ألف دوالر100األمير محمد بن فهد يدعم مؤسسات العمل الخيري بـ)

  

 

 الشافى عبد حسام كتب مساء، 2:02 - 2016 أبريل 26 الثالثاء

عقدت  األمير "جائزة عن التعريفية الندوة أعمال بالقاهرة الرئيس اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مقر في الثالثاء اليوم ُ 

 للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة مع بالتعاون المنظمة وتعقدها العربي" الوطن في خيري أداء ألفضل فهد بن محمد

 .العربية مصر بجمهورية االجتماعي التضامن وزيرة والي غادة الدكتور ايةرع وتحت السعودية اإلنسانية

 أن إلى الندوة أعمال بها افتتح كلمة في اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور وأشار

 فهد بن محمد األمير مؤسسة توليه مما "انطالًقا العربي الوطن في خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير جائزة إنشاء

 النهوض تعوق التي المشكالت أهم ولمعالجة المجتمع، تنمية في الخيرية المؤسسات لدور أهمية من اإلنسانية للتنمية

 تخصيص من الهدف أن إلى وأشار المميز، المؤسسي العمل إلى االفتقار في والمتمثلة العربي، العالم في الخيري بالعمل

 جائزة” إطالق جاء هنا ومن اإلنسانية، التنمية تواجه التي للمشكالت إبداعية حلول إيجاد هو الخيري العمل لدعم ةالجائز

 المساهمة بهدف اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مع بالتعاون “العربي الوطن في خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير

 .العربي العالم مستوى على للمستفيدين المقدمة الخدمات ىوبمستو الخيرية، المؤسسات بأداء لالرتقاء

 العربية الدول لجامعة العام األمين دعم

 في كبير دور من ومالها الخيري العمل لمنظمات العربية الدول لجامعة العام االمين معالي بدعم المنظمة عام مدير ونوه
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 العمل في نقله تحدث سوف ألنها نظًرا خاًصا اهتماًما الجائزة هذه يولي أنه إلى مشيرا العربية الوطن في التنمية دعم

 .العربي الوطن مستوى على الخيري المؤسسي

 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة اختيار أسباب

 سنة منذ المتخصصة العربية الجوائز على واإلشراف وإدارة إنشاء في طويل باع لها "المنظمة الهتالن الدكتور ويضيف

 أن كما واألفراد. اإلدارية األجهزة بين للتنافس وتأطيًرا األداء، وتميز الجودة ثقافة دعم في المنظمة ألهداف قيًقاتح 2001

 بالجائزة التعريف في ملحوظ بشكل تساعد وكبيرة شاملة بيانات قاعدة من تمتلكه بما الجائزة دعم في تساهم المنظمة

 .العربي الوطن أرجاء في لها والترويج
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  أخبار  العربية نيوز

 الثالثاء.. إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري

 +0 Google 0  0  

 م 12:20 - 04-24 األحد

 الدكتور

 القحطاني الهتالن ناصر
 شعراوي إسالم
 المنظمة إن اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني، الهتالن ناصر الدكتور قال

 التعريفية الندوة عقد بصدد السعودية اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة مع وبالتعاون

 الوطن في خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير "جائزة عن األوسط الشرق منطقة في األولى

 العربية"، مصر بجمهورية االجتماعي التضامن وزيرة والي غادة الدكتور رعاية العربي"تحت

 .بالقاهرة الرئيسي المنظمة مقر في المقبل، الثالثاء يوم، وذلك

 

 الختيار العمل وآليات التقدم، وشروط وأهدافها، الجائزة، برسالة التعريف الندوة خالل وسيتم

 .بالجائزة للفوز المرشحة الخيرية الجمعيات اتالمؤسس

 

 محمد األمير مؤسسة عن وممثل القحطاني، ناصر والدكتور والي، غادة الدكتورة الندوة في يتحدث

 عام ومنسق المهنية، للقاءات المنظمة مستشار إرميلي عزام والدكتور اإلنسانية، للتنمية فهد بن

 إلعالميين األسئلة الباب يفتح ثم عبدالقوي طلعت االهلية اتالجمعي اتحاد لرئيس كلمة ثم الجائزة،
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 اإلدارة خبير الضابط محمود الدكتور يقدمه الجائزة بمعايير التعريف هذا يعقب الحضور، والسادة

 .والجودة االستراتيجية

 

 عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم موافقة صدرت 2015 عام منتصف في أنه يذكر

 العربي، الوطن في خيري أداء ألفضل عبدالعزيز بن فهد بن محمد األمير جائزة إنشاء على سعود لآ

 للتنمية العربية المنظمة مع بالتعاون اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة تتبناها التي

 .أمريكي ردوال ألف 100 الثالثة فروعها في وقيمتها العربية الدول لجامعة التابعة اإلدارية

 

http://www.alarabyanews.com/199983#sthash.z4ECH9rr.dpufSee more at:  - 
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 تحت إشراف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.. 

 100بـاألمير محمد بن فهد يدعم مؤسسات العمل الخيرى 
 ألف دوالر

 م 11:27 - 2016أبريل  26الثالثاء، 

 األمير محمد بن فهد 

 
 

 

 محمود محيى –كتب 
 

الرئيسى بالقاهرة، أعمال الندوة التعريفية عن عقدت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اليوم الثالثاء، بمقرها 

ألف دوالر أمريكى،  100"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيرى فى الوطن العربى" التى تقدر بـ 

وعقدتها المنظمة بالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية وتحت رعاية الدكتور 

 ضامن االجتماعى بجمهورية مصر العربية.غادة والى وزيرة الت

 

وأشار الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية فى كلمة افتتح بها أعمال الندوة 

إلى أن إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيرى فى الوطن العربى "انطالًقا مما توليه مؤسسة األمير 

ن فهد للتنمية اإلنسانية من أهمية لدور المؤسسات الخيرية فى تنمية المجتمع، ولمعالجة أهم المشكالت محمد ب

 التى تعوق النهوض بالعمل الخيرى فى العالم العربى، والمتمثلة فى االفتقار إلى العمل المؤسسى المميز.

 

هو إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التى  وأشار القحطانى، إلى أن الهدف من تخصيص الجائزة لدعم العمل الخيرى
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“ جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيرى فى الوطن العربى”تواجه التنمية اإلنسانية، ومن هنا جاء إطالق 

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بهدف المساهمة لالرتقاء بأداء المؤسسات الخيرية، وبمستوى 

 لمستفيدين على مستوى العالم العربى.الخدمات المقدمة ل

 دعم األمين العام لجامعة الدول العربية

 

ونوه مدير عام المنظمة بدعم األمين العام لجامعة الدول العربية لمنظمات العمل الخيرى ومالها من دور كبير فى 

دعم التنمية فى الوطن العربية مشيرا إلى أنه يولى هذه الجائزة اهتماًما خاًصا نظًرا ألنها سوف تحدث نقلة فى 

 العمل المؤسسى الخيرى على مستوى الوطن العربى.

 اب اختيار المنظمة العربية للتنمية اإلداريةأسب

 

وأضاف القحطانى: "المنظمة لها باع طويل فى إنشاء وإدارة واإلشراف على الجوائز العربية المتخصصة منذ 

تحقيًقا ألهداف المنظمة فى دعم ثقافة الجودة وتميز األداء، وتأطيًرا للتنافس بين األجهزة اإلدارية  2001سنة 

ا أن المنظمة تساهم فى دعم الجائزة بما تمتلكه من قاعدة بيانات شاملة وكبيرة تساعد بشكل ملحوظ واألفراد، كم

 فى التعريف بالجائزة والترويج لها فى أرجاء الوطن العربى".

 معايير الجائزة وآليات التقدم إليها

 

صفحة  31وأنهت األمانة الفنية للجائزة )المنظمة العربية للتنمية اإلدارية( استمارة المشاركة والتى تتكون من 

العديد من الشروط واألحكام الخاصة بالترشح لهذه الجائزة منها ال يتطلب رسوماً مالية، وأن تكون الجمعية عاملة 

هناك نظام لتدقيق ميزانية المؤسسة، ويرفق بالترشيح فى خدمة المجتمع لمدة ال تقل عن عامين، وأن يكون 

معلومات وافية عن الجهة تتضمن األدلة والوثائق الثبوتية المؤيدة للترشيح، وال يجوز التقدم بأكثر من ترشيح 

واحد من الجهة الواحدة، وال يجوز ألعضاء هيئة التحكيم ترشيح الجهات التى ينتمون إليها فى هذه الجائزة، 

أن تكون المؤسسة مسجلة لدى جهة االختصاص فى الدولة التى تمارس بها الجمعية النشاط، ال يحق يشترط 

للمؤسسات أو الجمعيات الخيرية ولجان التنمية التى سبق أن حصلت على المركز األول فى الجائزة المشاركة إال 

 بعد مرور سنتين من تاريخ حصولها على الجائزة.

 

معايير قياس األداء وفق أحدث النماذج العالمية، والتى تشتمل على تسعة معايير رئيسية  كما حددت أمانة الجائزة،

وهى القيادة، السياسة واالستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكة والموارد، العمليات، نتائج المستفيدين، نتائج 

ط التقييم من خالل كل تقييم منفصل ما الموارد البشرية، نتائج المجتمع، نتائج األداء الرئيسى، ويتم احتساب نقا

 درجة لكل تقييم. 150إلى  100بين 
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قد شهد صدور الموافقة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  2015يذكر أن منتصف عام 

، عبدالعزيز آل سعود على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيرى فى الوطن العربى

التى تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة 

 ألف دوالر أمريكى. 100لجامعة الدول العربية وقيمتها فى فروعها الثالثة 

  

 لصور.. إطالق جائزة "محمد بن فهد" ألفضل أداء خيري بالوطن العربيبا
مساءً  11:30 - 2016أبريل  26 الثالثاء  

 
 "د. ناصر الهتالن القحطاني يتحدث بالندوة التعريفية عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري

 كتب: وليد الجبالي

  

األمير عقدت اليوم الثالثاء في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الرئيس بالقاهرة أعمال الندوة التعريفية عن "جائزة 

محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي" وتعقدها المنظمة بالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

 اإلنسانية السعودية وتحت رعاية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي.

  

اإلدارية في كلمة افتتح بها أعمال الندوة إلى  وأشار الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية

أن إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي "انطالق ا مما توليه مؤسسة األمير محمد بن 

أهم المشكالت التي تعوق  فهد للتنمية اإلنسانية من أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع، ولمعالجة

 لنهوض بالعمل الخيري في العالم العربي، والمتمثلة في االفتقار إلى العمل المؤسسي المميز.ا
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وأشار إلى أن الهدف من تخصيص الجائزة لدعم العمل الخيري هو إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التي تواجه التنمية 

بالتعاون مع المنظمة “ ء خيري في الوطن العربيجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أدا”اإلنسانية، ومن هنا جاء إطالق 

العربية للتنمية اإلدارية بهدف المساهمة لالرتقاء بأداء المؤسسات الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين 

 على مستوى العالم العربي.

  

خيري ومالها من دور كبير في دعم ونوه مدير عام المنظمة بدعم االمين العام لجامعة الدول العربية لمنظمات العمل ال 

ا ألنها سوف تحدث نقله في العمل  ا نظر  ا خاص  التنمية في الوطن العربية مشيرا إلى أنه يولي هذه الجائزة اهتمام 

 المؤسسي الخيري على مستوى الوطن العربي.

  

ائز العربية المتخصصة منذ ويضيف الدكتور الهتالن: "المنظمة لها باع طويل في إنشاء وإدارة واإلشراف على الجو

ا للتنافس بين األجهزة اإلدارية واألفراد. 2001سنة   تحقيق ا ألهداف المنظمة في دعم ثقافة الجودة وتميز األداء، وتأطير 

  

كما أن المنظمة تساهم في دعم الجائزة بما تمتلكه من قاعدة بيانات شاملة وكبيرة تساعد بشكل ملحوظ في التعريف 

 لترويج لها في أرجاء الوطن العربي.بالجائزة وا

من جانبه أكد عبدهللا الحربي، في كلمة مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، أن إطالق "جائزة األمير محمد 

بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي" جاء لتأصيل ثقافة تميز األداء لدى المؤسسات الخيرية في الوطن العربي، 

 ها على التطوير واالرتقاء بأساليب عملها من خالل تنافسها وتقديمها أفضل ما يمكن للحصول على الجائزة.وتشجيع

وأوضح الحربي أن معايير الجائزة تغطي مختلف أوجه األداء المؤسسي والتي من خالل العمل على استيفائها وااللتزام 

يرا إلى أن الجائزة ال تهتم فقط بالمؤسسات الكبيرة ولكنها بها يتم إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسة بشكل عام، مش

ا بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة حتى تحقق أهدافها في نشر ثقافة الجودة والتمييز في األداء على مستوى  تهتم أيض 

 العمل الخيري في الوطن العربي بكافة مؤسساته.

دارية في إطالق الجائزة جاء نتيجة لخبرات المنظمة المعتبرة وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإل 

وتميزها في إدارة الجوائز العربية المتخصصة واإلشراف عليها، كما أن المنظمة تساهم في دعم الجائزة بما تمتلكه من 

لها في أرجاء  بعد إقليمي وخبرات وقاعدة بيانات شاملة وكبيرة تساعد بشكل ملحوظ في التعريف بالجائزة والترويج

 الوطن العربي.

وقال الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة للقاءات المهنية ومنسق عام الجوائز: إن مؤسسات العمل الخيري تؤدي  

مهاما كثيرة وتحمل رسالة عظيمة، وتسهم بشكل فاعل في تنمية المجتمع، وتلعب دورا  بارزا  ومهما  في الحفاظ على 

 المجتمع من خالل العمل الخيري.تماسك وتعاضد شرائح 

وأضاف: بما أن مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية االنسانية، مؤسسة تهتم بالعمل الخيري وبالتنمية االنسانية، 

وتشجع منظمات ومؤسسات العمل الخيري على االرتقاء بأدائها، ومن أجل خلق أجواء تنافسية بين مؤسسات العمل 

قديم خدماتها بجودة عالية، فقد قامت المؤسسة بإطالق هذه الجائزة على صعيد مؤسسات الخيري لتحسين أدائها وت

العمل الخيري في الوطن العربي. وقد وجدت المؤسسة بأن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تمتلك عددا من المزايا 

 والخصائص التي تمكنها من إدارة هذه الجائزة بكفاءة وفاعلية.

461 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



والجمعيات الخيرية المصرية للمشاركة في فروع الجائزة المختلفة، ألن مستقبل الجائزة حافل باآلمال ودعا المؤسسات 

 والطموحات الكبيرة، وهذا ما نلمسه من خالل أهدافها، كما أنها تسير وفق منهج واضح المالمح وخطوات مدروسة.

مليات الميدانية وإدارة النتائج، أكد فيها أهمية وألقى كلمة وزيرة التضامن االجتماعية الدكتور أحمد لطيف مدير الع

 الجائزة في دعم منظمات المجتمع المدني والعمل الخيري في مصر وهو ما تحتاجه مصر والوطن العربي اآلن.

وحددت أمانة الجائزة، معايير قياس األداء وفق أحدث النماذج العالمية، والتي تشتمل على تسعة معايير رئيسية وهي 

، السياسة واالستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكة والموارد، العمليات، نتائج المستفيدين، نتائج الموارد القيادة

 100البشرية، نتائج المجتمع، نتائج األداء الرئيسي. حيث يتم احتساب نقاط التقييم من خالل كل تقييم منفصل ما بين 

 .درجة لكل تقييم 150إلى 

الراغبة في المنافسة على هذه الجائزة زيارة موقع ودعت الجمعيات والجهات 

 .لالطالع على المزيد من المعلومات والتسجيل للمنافسة على جوائزها القيمة  www.arado.org/charityالجائزة

لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل  قد شهد صدور الموافقة الملكية 2015يذكر أنه منتصف عام 

سعود، على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة 

لدول العربية وقيمتها األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة ا

 ألف دوالر أمريكي. 100في فروعها الثالثة 
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http://www.arado.org/charity
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المنظمة العربية للتنمية االدارية تطلق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء 

 خيري
2016-04-خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير جائزة تطلق االدارية يةللتنم العربية المنظمة      2016/04/25 - 22:08 

    25T22:08:18+00:00وثقافة فن 

 

 سماء المنياوي -أخبار مصر

 .ألفضل أداء خيري في الوطن العربيجائزة األمير محمد بن فهد “تعقد غداً الثالثاء أعمال الندوة التعريفية عن 

وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة 

األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية وتحت رعاية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية 

 .بيةمصر العر

ويتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات والجمعيات الخيرية 

 .المرشحة للفوز بالجائزة

يتحدث في الندوة الدكتورة غادة والي، والدكتور ناصر القحطاني، وممثل عن مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة للقاءات المهنية، ومنسق عام الجائزة، ثم كلمة لألستاذ طلعت عبد القوي اإلنسانية، و

رئيس اتحاد الجمعيات االهلية ثم يفتح الباب ألسئلة اإلعالميين والسادة الحضور، يعقب هذا التعريف بمعايير الجائزة يقدمه 

 .راتيجية والجودةالدكتور محمود الضابط خبير اإلدارة اإلست
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http://www.egynews.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84/
http://www.egynews.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84/
http://www.egynews.net/category/art_culture/
http://www.egynews.net/category/art_culture/


صدرت موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن  2015يذكر أنه في منتصف عام 

عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع 

 .ألف دوالر أمريكي 100دارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة المنظمة العربية للتنمية اإل

465 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"
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 محمد األمير سمو اإلدارية للتنمية العربية المنظمة إشراف تحت

 دوالر ألف (100بـ) الخيري العمل مؤسسات يدعم فهد بن

 
Facebook 
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://gornalonline.com/2016/04/26/%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://gornalonline.com/2016/04/26/%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
http://gornalonline.com/wp-content/uploads/2016/04/5-2.jpg


 

 

 أحمد الشرقاوى –أيمن وصفى  : متابعة

عقدت اليوم الثالثاء في مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الرئيس بالقاهرة أعمال الندوة   ُ

وتعقدها المنظمة ” جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي“التعريفية عن 

بالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية وتحت رعاية الدكتور غادة والي 

 .وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية
وأشار الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في كلمة افتتح بها 

انطالقًا “الندوة إلى أن إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي  أعمال

مما توليه مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية من أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية 

ربي، والمتمثلة المجتمع، ولمعالجة أهم المشكالت التي تعوق النهوض بالعمل الخيري في العالم الع

في االفتقار إلى العمل المؤسسي المميز، وأشار إلى أن الهدف من تخصيص الجائزة لدعم العمل 

جائزة ”الخيري هو إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التي تواجه التنمية اإلنسانية، ومن هنا جاء إطالق 

المنظمة العربية للتنمية  بالتعاون مع“ األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي

اإلدارية بهدف المساهمة لالرتقاء بأداء المؤسسات الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين 

 .على مستوى العالم العربي
 دعم األمين العام لجامعة الدول العربية

عمل الخيري ونوه مدير عام المنظمة بدعم معالي االمين العام لجامعة الدول العربية لمنظمات ال

ومالها من دور كبير في دعم التنمية في الوطن العربية مشيرا إلى أنه يولي هذه الجائزة اهتماًما 

 .خاًصا نظًرا ألنها سوف تحدث نقله في العمل المؤسسي الخيري على مستوى الوطن العربي
 أسباب اختيار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

مة لها با  طويل في إنشاء وإدارة واإلشراف على الجوائز العربية المنظ“ويضيف الدكتور الهتالن 

تحقيقًا ألهداف المنظمة في دعم ثقافة الجودة وتميز األداء، وتأطيًرا  2001المتخصصة منذ سنة 
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كما أن المنظمة تساهم في دعم الجائزة بما تمتلكه من قاعدة . للتنافس بين األجهزة اإلدارية واألفراد

وكبيرة تساعد بشكل ملحوظ في التعريف بالجائزة والترويج لها في أرجاء الوطن  بيانات شاملة

 .العربي
 كلمة مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية
ألقى كلمة مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية األستاذ عبدهللا الحربي وقال فيها يقول هللا 

(( ين آمنوا وعملوا الصالحات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمالً إن الذ)) تعالى في محكم التنزيل 
إن ديننا السمح دين عمل ويتعدى ذلك إلي إتقان ذلك العمل وتجويده وقد انطلق ,,, حضورنا الكريم 

اهتمام مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالمشروعات الخيرية برعاية سموه الكريم من 

أهمية العمل الخيري في تنمية المجتمعات اإلنسانية، والذي “هذا المبدأ حيث ترتكز رؤية سموه على 

جاوز النشاط التقليدي المتمثل في أعمال البر واإلحسان والمساعدات التي تلبي احتياجات مؤقتة إلى يت

العمل المنظم ذو الجودة والمخرج المتميز ويعمل جنبًا إلى جنب مع الجهود الحكومية الرسمية في 

 ” تحقيق رفاهية المجتمع وتلبية احتياجاته
لتأصيل ثقافة ” فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي جائزة األمير محمد بن“لقد جاء إطالق 

تميز األداء لدى المؤسسات الخيرية في الوطن العربي، وتشجيعها على التطوير واالرتقاء بأساليب 

وهذا ما جاء تأكيده في . عملها من خالل تنافسها وتقديمها أفضل ما يمكن للحصول على الجائزة

الوعي لدى المؤسسات الخيرية بأهمية التميّز في األداء المؤسسي،  أهداف الجائزة والتي منها زيادة

واألخذ بمبادئ الثقافة واألخالقيات المهنية، وإعالء القيم الخاصة بأهمية تنمية الموارد البشرية بها، 

 .واالستغالل األمثل لإلمكانات

وتغطي معايير الجائزة مختلف أوجه األداء المؤسسي والتي من خالل العمل على استيفائها وااللتزام 

فإذا نظرنا إلى هذه المعايير نجد . في أداء المؤسسة بشكل عام-إن شاء هللا -بها يتم إحداث نقلة نوعية 

ى اإلبدا ، وكيفية التخطيط أنها تتصل بالقيادة وسياساتها لبناء ثقافة التميز وتوفير بيئة محفزة عل

وإدارة الموارد البشرية، ومنهجية تصميم وإدارة العمليات، باإلضافة إلى مدى التزام المؤسسة 

باستخدام مؤشرات أداء رئيسة لقياس أدائها كاالهتمام بقياس رأي المجتمع بما تقدمه من خدمات ليتم 

حيث إن شروط وأحكام . نظمة عملهااالستفادة من نتائج ذلك في وضع استراتيجيتها وتطوير أ

الترشيح للجائزة تدفع المؤسسات الخيرية إلعادة النظر في أنظمتها وطرق عملها وترتيب وتنسيق 

 .وثائقها األمر الذي سيحدث أيًضا تطويًرا في منهجية العمل واألداء

سات المتوسطة كما إن الجائزة أيضا ال تهتم فقط بالمؤسسات الكبيرة ولكنها تهتم أيًضا بالمؤس

والصغيرة حتى تحقق أهدافها في نشر ثقافة الجودة والتمييز في األداء على مستوى العمل الخيري 

 .في الوطن العربي بكافة مؤسساته

 الحضور الكريم،
لقد جاء التعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في إطالق الجائزة نتيجة لخبرات المنظمة 

إدارة الجوائز العربية المتخصصة واإلشراف عليها، كما أن المنظمة تساهم في  المعتبرة وتميزها في

بما تمتلكه من بعد إقليمي وخبرات وقاعدة ” جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري“دعم 

بيانات شاملة وكبيرة تساعد بشكل ملحوظ في التعريف بالجائزة والترويج لها في أرجاء الوطن 

 فة إلى الخبرة التي تميزها في كثير من المجاالتباإلضا.العربي
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ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام / وختاًما؛ نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، وإلى فريق العمل في الجوائز المتخصصة، وكافة العاملين في 

 ما من شانه الرقي بمستوى األداء المؤسسي في الوطن العربي على كل الجهود المبذولة لكل.المنظمة

والشكر موصول لحضوركم الكريم، وإننا نأمل أن تكون هذه الندوة قادرة على التعريف بالجائزة 

مع تطلعنا لمشاركة كافة المؤسسات والجمعيات الخيرية في الوطن العربي . ومعاييرها وآلية العمل

بأذن . حتى يحدث التطور في األداء المؤسسي الخيري الذي ننشده جميًعافي فرو  الجائزة المختلفة 

 هللا تعالي والذي يصب في صالح المواطن العربي

 كلمة منسق عام الجائزة
من جانبه قال الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة للقاءات المهنية ومنسق عام الجوائز أنا اليوم 

د بين ثلة وباقة من رواد وقادة العمل الخيري في جمهورية مصر سعيد بلقائكم، أنا سعيد ألنني موجو

العربية، أنا سعيد ألنني موجود بين أفراد خصصوا جزءاً كبيراً من وقتهم، وكرسوا حياتهم للعمل 

 .الخيري
تؤدي مؤسسات العمل الخيري مهام كثيرة وتحمل رسالة عظيمة، وتسهم بشكل فاعل في تنمية 

بارزاً ومهماً في الحفاظ على تماسك وتعاضد شرائح المجتمع من خالل العمل المجتمع، وتلعب دوراً 

 .الخيري
فهناك أفراد ومنظمات يبحثون عن فرص للعمل الخيري، ويسعون لتقديم الدعم والمساندة 

 ……للمحتاجين
وهناك عائالت وأسر وأفراد يعانون من ظروف صعبة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو 

 .……صحية
 ……حتاجون إلى من يقدم لهم الدعم والمساندةي

 ……يحتاجون إلى من يخفف عنهم اآلمهم ومصابهم
 .…يحتاجون إلى من يأخذ بيدهم ويساعدهم في تجاوز المحن والظروف الصعبة

هنا يأتي دور مؤسسات العمل الخيري التي تعمل على الربط بين هذه األطراف، حيث تقوم باستالم 

ات والمنح من الراغبين في العمل الخيري، وتقوم بتقديم خدمات للمستفيدين المساعدات واالشتراك

على شكل مساعدات مادية وعينية ومعنوية للمحتاجين تمكنهم من االستمرار في العيش بكرامة، 

 .وتساعدهم في رعاية أطفالهم وعائالتهم
ه رسالة سامية يجب أن فهي تسهم في الحفاظ على النسيج االجتماعي وتنمية المجتمع وتقدمه، وهذ

 .نعمل جميعاً على دعمها ومساندتها
وبما أن مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية االنسانية، مؤسسة تهتم بالعمل الخيري وبالتنمية 

االنسانية، وتشجع منظمات ومؤسسات العمل الخيري على االرتقاء بأدائها، ومن أجل خلق أجواء 

ي لتحسين أدائها وتقديم خدماتها بجودة عالية، فقد قامت المؤسسة تنافسية بين مؤسسات العمل الخير

 .بإطالق هذه الجائزة على صعيد مؤسسات العمل الخيري في الوطن العربي
وقد وجدت المؤسسة بأن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تمتلك عددا من المزايا والخصائص التي 

 ية،تمكنها من إدارة هذه الجائزة بكفاءة وفاعل
 فالمنظمة لديها بعد قومي وعربي وتعمل في كافة األقطار العربية،
وتحتفظ بشبكة من عالقات التعاون والعمل المشترك مع كثير من المؤسسات والمنظمات في الوطن 

 العربي،
 وتتوافر لديها قواعد البيانات المتخصصة التي تتضمن سجالت لمنظمات ومؤسسات العمل الخيري،

 :القدرات واالمكانات والخبرات في إدارة عدد من الجوائز خالل السنوات الماضية مثلولديها 
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 .جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلدارة العربية ·
 .جائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراه في العلوم اإلدارية في الوطن العربي ·

 .جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية ·
 .ملك سلمان بن عبد العزيز لإلدارة المحلية العربيةجائزة ال ·

 .جائزة بغداد الدولية ألفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبية في الوطن العربي ·
وبما أن هذه الجائزة غير محصورة ببلد عربي واحد، وإنما مفتوح باب المشاركة فيها لكافة مؤسسات 

قت رؤى المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومؤسسة األمير العمل الخيري في الوطن العربي، فقد الت

محمد بن فهد للتنمية االنسانية إلطالق هذه الجائزة معاً حيث تم توقيع اتفاقية في شهر فبراير عام 

 .إلدارة جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي 2015
زة كأداة لتنظيم وتطوير وتحسين أداء المنظمات الخيرية وأضاف الدكتور إرميلي ينظر إلى هذه الجائ

في المستقبل، وكوسيلة لتحفيز مؤسسات العمل الخيري على التنافس الشريف ومأسسة أعمالها 

فباإلضافة للقيمة المادية للجائزة هناك قيمة معنوية تسعى مؤسسات العمل . وتحقيق التميز المؤسسي

نحو مستقبل “ومن هنا جاء شعار الجائزة . يز بالفوز بالجائزةالخيري المتالكها وهي شهادة التم

 .”أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي
اليوم من جمهورية مصر العربية نبدأ بتنفيذ خطة إعالمية للترويج للجائزة من خالل تنظيم ندوات 

ت والمؤسسات التي تعمل في تعريفية بالجائزة في عدد من العواصم العربية، وذلك بالتعاون مع الجها

مجاالت العمل الخيري وعلى رأسها وزارات التنمية والتضامن االجتماعي، واتحاد الجمعيات 

ويهدف تنظيم هذه الندوات إلى التعريف في األساس بأهمية العمل الخيري . والمؤسسات الخيرية

يري في الوطن العربي هي ودوره في تنمية المجتمعات، فجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خ

 .محفز الستمرار العمل االنساني الخيري
فالجائزة تساعد المؤسسات على دفع عجلة التحسين المستمر للعمليات الخيرية، وتأسيس وترسيخ 

والمعايير المستخدمة لتقييم مؤسسات . ثقافة الجودة بين أوساط الموظفين والمتطوعين والمستفيدين

والتي سيتم . ن نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة للتميز المؤسسيالعمل الخيري مستمدة م

 .شرحها من قبل الدكتور محمود الضابط خبير الجودة في الجزء التالي من الندوة
الحضور الكريم، لقد حرصنا منذ إطالق الجائزة على تدشين موقع الكتروني خاص بها، يساهم في 

لخيرية في الوطن العربي، ويتم تحديثه بشكل مستمر، وكذلك التواصل مع المؤسسات والجمعيات ا

تجديد المعلومات الخاصة بالجائزة بشكل دوري الستفادة زوار الموقع، واطالعهم على أخر 

 .المستجدات والمعلومات حول المشاركة بالجائزة
حها جهة قادرة إن الجائزة أيًا كان نوعها ما هي إال صدى لعمٍل مميز، وفي الوقت ذاته يجب أن تمن

على تمييز العمل من خالل معايير علمية دقيقة، تمكنها من القدرة على الحكم الحيادي والموضوعي، 

 .بحيث تكون الجائزة في النهاية شهادة للجهة الممنوحة على حسن أدائها وتميزها
، ألن إنني أدعو المؤسسات والجمعيات الخيرية المصرية للمشاركة في فرو  الجائزة المختلفة

مستقبل الجائزة حافل باآلمال والطموحات الكبيرة، وهذا ما نلمسه من خالل أهدافها، كما أنها تسير 

 .وفق منهج واضح المالمح وخطوات مدروسة
وختاًما؛ أدعو هللا عز وجل أن يبارك جهودكم، ويسدد خطاكم، وأن يوفق كل مؤسسة أو جمعية 

 .على طريق تحسين األداء والتميز المؤسسي قررت المشاركة في الجائزة، فتلك أول خطة
 كلمة غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي
ألقى كلمة وزير التضامن االجتماعية الدكتور أحمد لطيف مدير العمليات الميدانية وإدارة النتائج 

خيري برنامج تكافل وكرامة وأكد فيها على أهمية الجائزة في دعم منظمات المجتمع المدني والعمل ال

 .في مصر وهو ما تحتاجه مصر والوطن العربي اآلن
 معايير الجائزة وآليات التقدم إليها
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استمارة المشاركة والتي تتكون من ( المنظمة العربية للتنمية اإلدارية) انهت األمانة الفنية للجائزة“

بالترشيح  صفحة العديد من الشروط واألحكام الخاصة بالترشح لهذه الجائزة منها المشاركة 31

للجائزة ال يتطلب رسوماً مالية، وأن تكون الجمعية عاملة في خدمة المجتمع لمدة ال تقل عن عامين، 

أن يكون هناك نظام لتدقيق ميزانية المؤسسة، يرفق بالترشيح معلومات وافية عن الجهة تتضمن 

يح واحد من الجهة الواحدة، ال األدلة والوثائق الثبوتية المؤيدة للترشيح، ال يجوز التقدم بأكثر من ترش

يجوز ألعضاء هيئة التحكيم ترشيح الجهات التي ينتمون إليها في هذه الجائزة، يشترط أن تكون 

المؤسسة مسجلة لدى جهة االختصاص في الدولة التي تمارس بها الجمعية النشاط، ال يحق 

ى المركز األول في الجائزة للمؤسسات أو الجمعيات الخيرية ولجان التنمية التي سبق أن حصلت عل

 .المشاركة إال بعد مرور سنتين من تاريخ حصولها على الجائزة
كما حددت أمانة الجائزة، معايير قياس األداء وفق أحدث النماذج العالمية، والتي تشتمل على تسعة 

د، العمليات، معايير رئيسية وهي القيادة، السياسة واالستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكة والموار

حيث يتم احتساب . نتائج المستفيدين، نتائج الموارد البشرية، نتائج المجتمع، نتائج األداء الرئيسي

 .درجة لكل تقييم 150إلى  100نقاط التقييم من خالل كل تقييم منفصل ما بين 
ودعت الجمعيات والجهات الراغبة في المنافسة على هذه الجائزة زيارة موقع 

لالطال  على المزيد من المعلومات والتسجيل للمنافسة على  www.arado.org/charityالجائزة

 .جوائزها القيمة
م قد شهد صدور الموافقة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 2015يذكر أنه منتصف عام 

بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء 

خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع 

ألف  100عربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة المنظمة ال

 .دوالر أمريكي
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منسق عام جائزة األمير محمد بن فهد لـ"محيط": ندرس 
 أن يكون جزًء من الجائزة للعمل الخيري وآخر للتدريب

 م 05:21 2016ابريل  27األربعاء، 
 عمرو عبد المنعم -كتب 

ألفضل أداء خيري في العالم العربي   منسق عام جائزة األمير محمد بن فهد قال الدكتور عزام إرميلي

والتي ترعها المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، إن المنظمة بصدد 

استقبال المشاركات وتشكيل هيئة تحكيم من خبراء متخصصين لتكون الجائزة على طراز عالي من 

 .العمل الخيري في ربوع الوطن العربيالجودة تخدم 

أن هناك معايير سبعة وضعتها المنظمة وهي ” محيط“لشبكة اإلعالم العربية ” إرميلي“وأوضح 

القيادة و السياسية واإلستراتيجية، والموارد البشرية، والشركة والموارد والعمليات التي قامت بها 

يدين، ونتائج الموارد البشرية، ونتائج المجتمع، الجمعية أو المؤسسة، باإلضافة إلي نتائج المستف

 .ونتائج األداء الرئيسة

األولي، وتم فتح باب   وأشار إلي أنها معايير النموذج األوروبي إلدارة الجودة، وتعد هذه الدورة هي

 .2016االشتراك وسيغلق في شهر أغسطس القادم 
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، إن الدورة ”إرميلي“م العربي، قال الدكتور وحول جوائز األفراد المشاركين في العمل الخيري بالعال

سماء شخصيات في الدورة الثانية لتعم الفائدة على ألالحالية لم تخصص لذلك، لكن هناك مقترح 

وقد جاء العديد من المؤسسات   األفراد والمؤسسات بشكل كامل جنب إلى جنب مع المؤسسات،

حتفال وتحديد تفاصيل المؤسسات التي تقدمت للتعرف على الجائزة واالستفادة منها، وسوف يتم اال

 .والتي نجحت في المستقبل

قال هناك العديد من   المؤسسات الحقوقية والتي لها نشاط في العمل الخيري،  وبخصوص

الف جمعية خيرية  37المؤسسات كما أشارت وزيرة التضامن االجتماعي غادة والي تصل إلى عدد 

 .في مصر  ومؤسسة تطوعية

دكتور عزام إرميلي مسؤول الجائزة ومنسق إدارتها أن المنظمة تفرق بين العمل الخيري وأكد ال

 .والعمل التطوعي، وتعمل على تطوير االثنين

نحن في المنظمة   تحتاج إلى تجهيز وإعداد، قال  والتي  وبخصوص تدريب المؤسسات الحقوقية

وتنطبق عليها المعايير، وسنرفع هذه  لتلبي متطلبات الجائزة  معنيين بتجهيز المؤسسات الخيرية

المطالب ونحاول تبني تدريب المؤسسات على معاير جودة العمل الخيري لكي تصبح قادرة على تقديم 

بالشكل األمثل سواء إعداد االستراتيجيات وتعين المتطوعين وكيفية تقييم الموارد البشرية   العمل

ي تؤدي الخدمات بالطريقة األمثل. وخاصة وان كيف يمكن صناعة العمليات وتطويرها لك  وكذلك

في مسيرة حياتهم نظرا الن العمل التطوعي   المؤسسات الخيرة تعمل بشكل تطوعي وليس أساسي

 .وثقافته تكاملي في العالم العربي وليس أساسي
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 أبريل”..جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري“ندوة تعريفية عن 

 وثقافة فن19T17:10:28+00:00-04-2016    أبريل”..خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير جائزة“ عن تعريفية ندوة      2016/04/19 - 17:10 

 

 أ ش أ-القاهرة 

ي بأن المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة صرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطان

جائزة “األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن 

، تحت رعاية وزيرة التضامن االجتماعي الدكتورة غادة والي, ”األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي

 .أبريل الجاري في مقر المنظمة الرئيسي بمصر الجديدة 26يوم وذلك 

وقال القحطاني إنه سيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة وأهدافها وشروط التقدم وآليات العمل الختيار المؤسسات 

 .والجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إنشاء  2015يذكر أنه في منتصف عام 

جائزة األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد 
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 100بية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العر

 .ألف دوالر أمريكي
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اطالق جائزة االمير "محمد بن فهد" الفضل اداء خيرى 
    بالوطن العربى

 
MENAFN - Youm7 - 18/04/2016  

 

 
(MENAFN - Youm7) مدير عام المنظمة العربية للتنمية االدارية، ان  قال الدكتور ناصر الهتالن القحطانى

المنظمة وبالتعاون مع موسسة االمير محمد بن فهد للتنمية االنسانية السعودية بصدد عقد الندوة 
التعريفية االولى فى منطقة الشرق االوسط عن "جائزة االمير محمد بن فهد الفضل اداء خيرى فى 

ادة والى وزيرة التضامن االجتماعى بجمهورية مصر العربية، وذلك الوطن العربي" تحت رعاية الدكتور غ
  .ابريل المقبل فى مقر المنظمة الرئيس بمصر الجديدة 26يوم الثالثاء الموافق 

 
وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، واهدافها، وشروط التقدم، واليات العمل الختيار 

  .للفوز بالجائزة الموسسات والجمعيات الخيرية المرشحة
 

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال  2015يذكر انه فى منتصف عام 
سعود حفظه هللا على انشاء جائزة االمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفضل اداء خيرى فى الوطن 

نية بالتعاون مع المنظمة العربية العربي، التى تتبناها موسسة االمير محمد بن فهد للتنمية االنسا
 - .الف دوالر امريكي 100للتنمية االدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها فى فروعها الثالثة 
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 اتحاد اإلذاعة والتلفزيون

 أبريل”..جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري“ندوة تعريفية عن 
 وثقافة فن19T17:10:28+00:00-04-2016    أبريل”..خيري أداء ألفضل فهد بن محمد ألميرا جائزة“ عن تعريفية ندوة      2016/04/19 - 17:10 

 

 أ ش أ-القاهرة 

القحطاني بأن المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة  صرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن

جائزة “األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن 

ي, ، تحت رعاية وزيرة التضامن االجتماعي الدكتورة غادة وال”األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي

 .أبريل الجاري في مقر المنظمة الرئيسي بمصر الجديدة 26وذلك يوم 

وقال القحطاني إنه سيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة وأهدافها وشروط التقدم وآليات العمل الختيار المؤسسات 

 .والجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إنشاء صدرت موافقة  2015يذكر أنه في منتصف عام 

جائزة األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد 

 100ول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الد

 .ألف دوالر أمريكي
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 إطالق جائزة األمير محمد بن فهد تحت رعاية وزارة التضامن

 

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المنظمة بالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد  قال الدكتور ناصر الهتالن

للتنمية اإلنسانية السعودية، بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء 

 .أبريل الجاري 26غادة والي، وزيرة التضامن االجتماعي، يوم  خيري في الوطن العربي، تحت رعاية

وأوضح الهتالن، أنه سيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات 

 .والجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة

جائزة األمير محمد  لمان بن عبدالعزيز آل سعود، منتصف العام الماضي، على إنشاءوصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك س

بن فهد بن عبدالعزيز، ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع 

 .ألف دوالر 100ية وقيمتها في فروعها الثالثة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العرب
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 ألفضل" فهد بن محمد" األمير جائزة إطالق.. اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مقر من

 العربى بالوطن خيرى أداء

  م 09:41 - 2016 أبريل 17 األحد، 

 العربية المنظمة عام مدير القحطانى الهتالن ناصر الدكتور قال محيى محمود – كتب

 اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة مع وبالتعاون المنظمة إن اإلدارية، للتنمية

 األمير جائزة" عن األوسط الشرق منطقة فى األولى التعريفية الندوة عقد بصدد السعودية

 وزيرة والى غادة الدكتور رعاية تحت" العربي الوطن فى خيرى أداء ألفضل فهد بن محمد

 المقبل إبريل 26 الموافق الثالثاء يوم وذلك العربية، مصر بجمهورية االجتماعى التضامن

 الجائزة، برسالة التعريف الندوة خالل وسيتم. الجديدة بمصر الرئيس المنظمة مقر فى

 المرشحة الخيرية والجمعيات المؤسسات الختيار العمل وآليات التقدم، وشروط وأهدافها،

 الشريفين الحرمين خادم موافقة صدرت 2015 عام منتصف فى أنه يذكر. بالجائزة للفوز

 بن فهد بن محمد األمير جائزة إنشاء على هللا حفظه سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك

 فهد بن محمد األمير مؤسسة تتبناها التى العربي، الوطن فى خيرى أداء ألفضل عبدالعزيز

 العربية الدول لجامعة التابعة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مع بالتعاون اإلنسانية للتنمية

  .أمريكي دوالر ألف 100 الثالثة فروعها فى وقيمتها

 

http://www.youm7.com/story/2016/4/17/بن-محمد-األمير-جائزة-إطالق-

 #2679926/العربى-بالوطن-خيرى-أداء-ألفضل-فهد
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 الرياض االقتصادي

  ( 39 )صفحة رقم , 17460العدد  -م 2016ابريل  13 -هـ  1437رجب  6األربعاء 

 األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربيندوة تعريفية بجائزة 

 محمد خليل -القاهرة 

قال د. ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية فى بيان له أمس أن المنظمة وبالتعاون     

ولى في منطقة الشرق األوسط عن مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بصدد عقد الندوة التعريفية األ

"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي" تحت رعاية د. غادة والي وزيرة التضامن 

في مقر المنظمة الرئيس بمصر  2016أبريل  26وذلك يوم الثالثاء الموافق  االجتماعي بجمهورية مصر العربية،

ريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات/ الجديدة، وسيتم خالل الندوة التع

 .الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة
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  المنظمة العربية للتنمية تطلق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري
2016أبريل  13األربعاء   األنباء - 

 

 

 

 القاهرة هناء السيد

أعلن مدير عام المنظمة العربية للتنمية 
اإلدارية د. ناصر القحطاني عن أن المنظمة 

وبالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد 
للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة 

التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط 
جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء »عن 

تحت رعاية د. « بيخيري في الوطن العر

غادة والي وزيرة التضامن االجتماعى 
 2016أبريل  26بجمهورية مصر العربية، الثالثاء 

 مصر الجديدة. -في مقر المنظمة الرئيسي 

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات/ 

 للفوز بالجائزة.الجمعيات الخيرية المرشحة 

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل  2015يذكر أنه في منتصف عام 
على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن  -حفظه هللا -سعود

ية بالتعاون مع المنظمة العربية العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسان

 ألف دوالر أميركي. 100للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 

 

خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير جائزة شعار  
  

 

  جريدة األنباء موقع
http://www.alanba.com.kw 

 عودة للرئيسية

 

  

  

485 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

http://www.alanba.com.kw/


 
 

 األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري من منظمة التنمية اإلداريةإطالق جائزة  

 
 غادة مجدي-كتبت

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن - 

التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل  فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقدالندوة

أداء خيري في الوطن العربي"تحت رعاية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية، وذلك يوم الثالثاء 

  .في مقر المنظمة الرئيس مصر الجديدة 2016أبريل  26الموافق 

 

م خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات/ الجمعيات الخيرية المرشحة وسيت

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه  2015للفوز بالجائزة يذكر أنه في منتصف عام 

مير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن هللا على إنشاء جائزة األ

ألف  100فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 

 .دوالر أمريكي

 

486 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



 

 األمير محمد بن فهد ألفضل اداء خيرياطالق جائزة 

 

 وصورة خبر

 ذكر الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية -رؤيا نيوز 

اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية اإلدارية أن المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

"تحت رعاية  األولى في منطقة الشرق األوسط عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي

أبريل  26وذلك يوم الثالثاء الموافق  الدكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية، 

 .مصر الجديدة –ر المنظمة الرئيس في مق 2016

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات/ الجمعيات 

 .الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة

آل سعود حفظه  صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 2015في منتصف عام  يذكر أنه 

هللا على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة 

األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية 

 .ألف دوالر أمريكي 100وقيمتها في فروعها الثالثة 

  

487 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

http://www.royanews.com/2015-10-11-14-34-37
http://www.royanews.com/2015-10-11-14-34-37/40980-2016-04-12-13-08-00


 

 
 

 -0إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري من مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

2016/04/12 - 47 : 11 AM 

أبريل/بنا/ صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية "أن  12القاهرة في 
المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية 

ن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي( تحت األولى في منطقة الشرق األوسط عن )جائزة األمير محمد ب
 26رعاية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 .مصر الجديدة –أبريل الجاري في مقر المنظمة الرئيس 
 

الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وقالت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في بيان صحفي "سيتم خالل 
 ."الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة -وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات

وأشارت إلى أنه في منتصف العام الماضي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي سعود حفظه اهلل على إنشاء جائز 

تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة 
 .ألف دوالر أمريكي 100لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 

 
 

 خ.أ
 

  

488 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

http://www.bna.bh/portal/news/721721


 

 إبريل 26إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري.. 

  

 د. ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 نهاد عرفة 

 م 12:24 - 2016أبريل  12الثالثاء , 

طباعة 

، د.ناصر الهتالن القحطاني، أن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة صرح مدير عام

المنظمة بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن 

 .«جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي»

أبريل  26ثاء وتعقد الندوة برعاية وزيرة التضامن االجتماعي د.غادة والي، الثال

 .في مقر المنظمة

وتناقش الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل 

 .الختيار المؤسسات والجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة

489 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

https://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fakhbarelyom.com%2Farticle%2F570ccb149e78734c7baafbd3%2F%25D8%25A5%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B2%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25AF-%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2584-%25D8%25A3%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258A-26-%25D8%25A5%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2584-1460456212
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fakhbarelyom.com%2Farticle%2F570ccb149e78734c7baafbd3%2F%25D8%25A5%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B2%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25AF-%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2584-%25D8%25A3%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258A-26-%25D8%25A5%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2584-1460456212
http://akhbarelyom.com/
http://akhbarelyom.com/articles/ListSearchResults?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/articles/ListSearchResults?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9


صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك  2015يذكر أنه في منتصف عام 

على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن  سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير 

محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 .كيألف دوالر أمري 100التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 

 

  

490 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



 

 

 إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري من مقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 ص 10:29 - 2016/أبريل/12الثالثاء 

 
 أحمد نسمه

  

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن المنظمة  صرح الدكتور ناصر الهتالن

بصدد عقد الندوة التعريفية األولى  السعوديةوبالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية

في منطقة الشرق األوسط عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي"تحت 

الثالثاء  يوم وذلك العربية، مصر رعاية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية

 .الجديدة بمصر الرئيس الجاري في مقر المنظمة أبريل  26الموافق 
وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار 

 .المؤسسات/ الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  2015في منتصف عام  يذكر أنه 

على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن  آل سعود حفظه هللا

العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية 

 .كيألف دوالر أمري 100اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 
  

491 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"
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https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0631%u0626%u064A%u0633&exp=2098796
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https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=2&ifr=1&kwn=%u0628%u0645%u0635%u0631&exp=2098796


 
 

إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري من مقر "العربية 

 "للتنمية اإلدارية
 AM 11:21 اليوم
 محمد الدعدع :كتب

 
 أرشيفية

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بأن 

المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد 

 الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء

خيري في الوطن العربي"، تحت رعاية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي 

في مقر المنظمة الرئيس ـ  2016أبريل  26بجمهورية مصر العربية، وذلك الثالثاء الموافق 

 .مصر الجديدة

 ومن المقرر، أن يتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات

 .العمل الختيار المؤسسات الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  2015يذكر أنه في منتصف عام 

عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل 

تبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية أداء خيري في الوطن العربي، التي ت

492 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D8%B9
http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D8%B9


بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها 

 .ألف دوالر أمريكي 100الثالثة 

 

  

493 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



 

 إطالق جائزة األمير محمد بن فهد تحت رعاية وزارة التضامن

 التحرير أخبار مصر

2016-04-19 09:26:50 | 

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المنظمة بالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية  قال الدكتور ناصر الهتالن

اإلنسانية السعودية، بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في 

 .أبريل الجاري 26غادة والي، وزيرة التضامن االجتماعي، يوم  الوطن العربي، تحت رعاية

وأوضح الهتالن، أنه سيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات والجمعيات 

 .الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة

جائزة األمير محمد بن  سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منتصف العام الماضي، على إنشاءوصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك 

ة فهد بن عبدالعزيز، ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظم

 .ألف دوالر 100بية وقيمتها في فروعها الثالثة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العر

 

494 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

http://www.tahrirnews.com/category/298
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 اطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل اداء خيري  
  2016أبريل  12في الثالثاء,  هناء السيدكتب 

 

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة   اعلن

وبالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية 

 لى في منطقة الشرق األوسط عن "جائزة األميراألو

محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي"تحت رعاية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن  

مصر  –في مقر المنظمة الرئيس  2016أبريل  26  الثالثاء  االجتماعى بجمهورية مصر العربية،

 الجديدة.

الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة 

 المؤسسات/ الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة.

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  2015في منتصف عام   يذكر أنه

ز ألفضل أداء عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزي

خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون 

 100مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 

 ألف دوالر أمريكي.
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أداء خيري من إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

  
م 02:01 2016ابريل  14الخميس،   

 محيط خاص

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة  صرح الدكتور ناصر الهتالن

وبالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية 

جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن “األولى في منطقة الشرق األوسط عن 

وذلك   دكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية،تحت رعاية ال”العربي

 في مقر المنظمة الرئيس بمصر الجديدة. 2016أبريل  26يوم الثالثاء الموافق 

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار 

 المرشحة للفوز بالجائزة.المؤسسات، أو الجمعيات الخيرية 

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  2015ويذكر أنه في منتصف عام 

عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء 

اإلنسانية بالتعاون مع خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

ألف  100المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 

 دوالر أمريكي.

496 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



المنظمة العربية للتنمية تطلق جائزة االمير محمد  -الكويت

    بن فهد الفضل اداء خيري

 
MENAFN - Al-Anbaa - 13/04/2016  

 

 

(MENAFN - Al-Anbaa)  
 القاهرة هناء السيد

اعلن مدير عام المنظمة العربية للتنمية االدارية د. ناصر القحطاني عن ان المنظمة وبالتعاون مع 
موسسة االمير محمد بن فهد للتنمية االنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية االولى في 

مد بن فهد الفضل اداء خيري في الوطن العربي تحت رعاية منطقة الشرق االوسط عن جائزة االمير مح
في مقر المنظمة  2016ابريل  26د. غادة والي وزيرة التضامن االجتماعى بجمهورية مصر العربية، الثالثاء 

 .مصر الجديدة -الرئيسي 
ار وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، واهدافها، وشروط التقدم، واليات العمل الختي

 .الموسسات/ الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال  2015يذكر انه في منتصف عام 

على انشاء جائزة االمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفضل اداء خيري في الوطن  -حفظه هللا -سعود
سسة االمير محمد بن فهد للتنمية االنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية العربي، التي تتبناها مو

 -.الف دوالر اميركي 100للتنمية االدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 
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 إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل اداء خيري

 
+ A 

- A 

 القاهرة -اإلخبارية مباشر 

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة وبالتعاون مع  صرح الدكتور ناصر الهتالن 

مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق 

دكتور غادة والي تحت رعاية ال”جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي“األوسط عن 

في مقر المنظمة  2016 أبريل26 وذلك يوم الثالثاء الموافق  وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية،

 مصر الجديدة. –الرئيس 

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات/ 

 رشحة للفوز بالجائزة.الجمعيات الخيرية الم

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  2015في منتصف عام   يذكر أنه

حفظه هللا على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها 

نسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإل

 ألف دوالر أمريكي. 100العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 
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 تقارير ومتابعات

 
 المنظمة العربية للتنمية اإلداريةإطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري من مقر 

 
 61437رجبصـ 1420169:51:28أبريل

 ثانية 47دقائق,  16ساعات,  4منذ: 

 مصطفى احمد
القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة  صرح الدكتور ناصر الهتالن 

وبالتعاون مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية 
األولى في منطقة الشرق األوسط عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن 

وذلك   دكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية،العربي"تحت رعاية ال
 .مصر الجديدة –في مقر المنظمة الرئيس  2016أبريل  26يوم الثالثاء الموافق 

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار 
 .مرشحة للفوز بالجائزةالمؤسسات/ الجمعيات الخيرية ال

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  2015في منتصف عام   يذكر أنه

499 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"
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عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء 
نسانية بالتعاون مع خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإل

ألف  100المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 
 .دوالر أمريكي

  

500 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



 

 إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري

 اقتصاد

 13:57 2016أبريل  12الثالثاء, 

 

 عبدالرحيم ابوشامة -كتب

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بأن المنظمة بالتعاون مع  صرح الدكتور ناصر الهتالن

مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق 

 ."األوسط عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي

في  2016أبريل  26يوم الثالثاء   وة تحت رعاية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي،تقام الند

مقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، حيث سيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، 

 .وآليات العمل الختيار المؤسسات/ الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل  2015في منتصف عام   يذكر أنه

سعود على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي 

ربية للتنمية اإلدارية التابعة تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة الع

 .ألف دوالر أمريكي 100لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 

501 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"
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تحت إشراف منظمة التنمية اإلدارية.. إطالق جائزة األمير محمد بن فهد 

 ألفضل أداء خيري
 ربيع شاهين

12-4-2016 | 15:08315 

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

بالتعاون -أعلن الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة 

بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة  -مع مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية

الوطن العربي" تحت رعاية  الشرق األوسط عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في

 26الدكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 مصر الجديدة. –في مقر المنظمة الرئيس  2016أبريل 

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار 

 ؤسسات/ الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة.الم

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل  2015ي ذكر أنه في منتصف عام 

سعود على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي 

ن فهد للتنمية اإلنسانية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة تتبناها مؤسسة األمير محمد ب

 ألف دوالر أمريكي. 100لجامعة الدول العربية، وقيمتها في فروعها الثالثة 

502 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



 

اخبار اليوم إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري من مقر المنظمة 

 العربية للتنمية اإلدارية
 صباًحا 11:01 - 2016أبريل  14ديث : الخميس أخر تح

 

  

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة  صرح الدكتور ناصر الهتالن

األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن 

دكتور غادة والي وزيرة التضامن تحت رعاية ال”جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي“

مصر  –في مقر المنظمة الرئيس  2016أبريل  26وذلك يوم الثالثاء الموافق   االجتماعي بجمهورية مصر العربية،

 .الجديدة

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات/ الجمعيات 

 .مرشحة للفوز بالجائزةالخيرية ال

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه  2015في منتصف عام   يذكر أنه

هللا على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة 

نسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية األمير محمد بن فهد للتنمية اإل

 .ألف دوالر أمريكي 100وقيمتها في فروعها الثالثة 

503 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



 
خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير جائزة إطالق

 
 زيارة 5 تعليق اضف عاجلة أخبار 2016 أبريل، 14 األعمال رواد

 مقاالت 

 الندوة – السعودية اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة مع بالتعاون – اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد

 يوم وذلك العربي؛ الوطن في خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير جائزة“ عن األوسط الشرق في األولى التعريفية

 . بالقاهرة المنظمة بمقر الحالي أبريل 26

 التعريف الندوة خالل سيتم بأنه اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني؛ الهتالن ناصر الدكتور وصرح

 للفوز المرشحة الخيرية والجمعيات المؤسسات الختيار العمل وآليات التقدم، وشروط وأهدافها، الجائزة، برسالة

 بالجائزة.

 إنشاء على الماضي، العام منتصف في وافق سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين؛ الحرمين خادم  أن يذكر

 محمد األمير مؤسسة تتبناها والتي العربي، الوطن في خيري أداء ألفضل عبدالعزيز بن فهد بن محمد األمير جائزة

 ألف 100 وقيمتها العربية الدول لجامعة التابعة اإلدارية تنميةلل العربية المنظمة مع بالتعاون اإلنسانية للتنمية فهد بن

 الثالثة. فروعها في دوالر

504 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"
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إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري بالوطن 

 العربي

  
 ص10:58 |2016-04-12 الثالثاء

 

 القحطاني الهتالن ناصر
 الدوي محمد

للتنمية اإلدارية: إن المنظمة وبالتعاون مع  العربية القحطاني، مدير عام المنظمة قال الدكتور ناصر الهتالن

لسعودية بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية ا

األوسط عن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي"تحت رعاية الدكتور غادة 

 .أبريل 26، وذلك يوم الثالثاء االجتماعي والي وزيرة التضامن

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات/ 

 .الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل  2015يذكر أنه في منتصف عام 

سعود حفظه هللا على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، 

للتنمية اإلدارية التابعة  العربية مع المنظمة بالتعاون التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية

 .ألف دوالر أمريكي 100لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 

505 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2624&kwn=%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629&exp=1877214
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https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2624&kwn=%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629&exp=1877214
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2624&kwn=%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629&exp=1877214


 

   إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري

  جورج ادوارد

 صباحا ١٠ : ٢٤   -   ٢٠١٦أبريل  ١٤

 

الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة وبالتعاون مع صرح الدكتور ناصر 

مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في 

عاية تحت ر”جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي“منطقة الشرق األوسط عن 

أبريل  26وذلك يوم الثالثاء الموافق  جتماعي بجمهورية مصر العربية، اال وزيرة التضامن غادة والي الدكتور

  في مقر المنظمة الرئيس . 2016

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار 

 المؤسسات الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة.

صدرت موافقة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  2015في منتصف عام  يذكر أنه 

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها  إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على

مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة 

 ألف دوالر أمريكي. 100العربية وقيمتها في فروعها الثالثة  لجامعة الدول

  

506 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

http://www.wataninet.com/tag/%d8%ba%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a/
http://www.wataninet.com/tag/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d9%81%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84/


 
 أبريل 26طالق "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري".. إ

مساءً  08:42 - 2016أبريل  12الثالثاء   

 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -د. ناصر الهتالن القحطاني   

 كتب: وليد الجبالي

  

أعلن الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة 

األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية، بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن 

ي الوطن العربي" تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن "جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري ف

 أبريل الجاري بالمقر الرئيس للمنظمة بالقاهرة. 26االجتماعي، وذلك يوم الثالثاء 

  

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات أو الجمعيات 

 مرشحة للفوز بالجائزة.الخيرية ال

  

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على  2015يذكر أنه في منتصف عام 

إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد 

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها بن فهد للتنمية اإلنسانية 

 ألف دوالر. 100الثالثة 

507 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



  

508 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



 

 

 

 مقر من خيرى أداء ألفضل ”فهد بن محمد“ األمير جائزة إطالق

 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 
 القحطاني، مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتالن

0 
SHARES 

Facebook 

 وصفى أيمن :كتب
 المنظمة بأن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور صرح 

 التعريفية الندوة عقد بصدد السعودية اإلنسانية للتنمية فهد بن محمد األمير مؤسسة مع وبالتعاون

 الوطن في خيري أداء ألفضل فهد بن محمد األمير جائزة“ عن األوسط الشرق منطقة في األولى

 وذلك  العربية، مصر بجمهورية االجتماعي التضامن وزيرة والي غادة الدكتور رعاية تحت ”العربي

 .الجديدة مصر – الرئيس المنظمة مقر في 2016 أبريل 26 الموافق الثالثاء يوم
 الختيار العمل وآليات التقدم، وشروط وأهدافها، الجائزة، برسالة التعريف الندوة خالل وسيتم 

 .بالجائزة للفوز المرشحة الخيرية الجمعيات /المؤسسات
 بن سلمان“ الملك الشريفين الحرمين خادم موافقة صدرت 2015 عام منتصف في  أنه ويذكر 

 أداء ألفضل ”عبدالعزيز بن فهد بن محمد“ األمير جائزة إنشاء على هللا حفظه ”سعود آل عبدالعزيز

 مع بالتعاون اإلنسانية للتنمية ”فهد بن محمد“ األمير مؤسسة تتبناها التي العربي، الوطن في خيرى

 ألف 100 الثالثة فروعها في وقيمتها العربية، الدول لجامعة التابعة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 .أمريكي دوالر
 

509 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://gornalonline.com/2016/04/19/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d9%81%d9%87%d8%af-%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a3/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://gornalonline.com/2016/04/19/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d9%81%d9%87%d8%af-%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a3/


 

 

إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري من 

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 للطباعة نسخة  لصديق ارسل  0  تعليق  0 دقيقة 28منذ   العربية االعالم 

 
 إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

موقع برشلوني يقدم لكم اهم واخر تفاصيل االخبار حيث نتابع معاكم إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء 

 .خيري من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وكل تفاصيل هذا الخبر

التعاون مع مؤسسة صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة وب

األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن 

تحت رعاية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن ”جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي“

في مقر المنظمة الرئيس بمصر  2016أبريل  26لك يوم الثالثاء الموافق وذ  االجتماعي بجمهورية مصر العربية،

 .الجديدة

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات، أو 

 .الجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة

510 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"

http://www.barca-news.net/arabic/6332.html?source=true
http://www.barca-news.net/arabic/6332.html?source=true
http://www.barca-news.net/arabic/6332.html#comments
http://www.barca-news.net/arabic/6332.html#comments
http://www.barca-news.net/emailthis.html?id=6332
http://www.barca-news.net/emailthis.html?id=6332
http://www.barca-news.net/printit.html?id=6332
http://www.barca-news.net/printit.html?id=6332
http://www.barca-news.net/content/uploads/2016/04/14/60007afa41.jpg


ادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صدرت موافقة خ 2015ويذكر أنه في منتصف عام 

حفظه هللا على إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها 

امعة الدول مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لج

 .ألف دوالر أمريكي 100العربية وقيمتها في فروعها الثالثة 

 .متابعينا الكرام نتمني ان نكون نقلنا لكم الخبر بشكل صحيح وان يكون هناك فائدة مع تحيات برشلوني نيوز

  

511 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



 

العربية للتنمية اإلدارية تطلق جائزة األمير محمد بن فهد 

 ألفضل أداء خيري

 

هتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة األمير محمد صرح الدكتور ناصر ال

جائزة األمير محمد بن فهد “بن فهد للتنمية اإلنسانية السعودية بصدد عقد الندوة التعريفية األولى في منطقة الشرق األوسط عن 

ية الدكتور غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية، وذلك تحت رعا”ألفضل أداء خيري في الوطن العربي

 في مقر المنظمة الرئيسى. 2016أبريل  26يوم الثالثاء الموافق 

وسيتم خالل الندوة التعريف برسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل الختيار المؤسسات/ الجمعيات الخيرية 

 وز بالجائزة.المرشحة للف

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا على  2015يذكر أنه في منتصف عام 

إنشاء جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي تتبناها مؤسسة األمير محمد بن فهد 

ألف  100لتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية وقيمتها في فروعها الثالثة للتنمية اإلنسانية با

 دوالر أمريكي.

512 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



 

513 الندوة التعريفية األولى بـ"جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري"



 

 العرج يرأس )تنفيذي( المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 مشاهدة 39 تعليق 0  1437شعبان  5 

 واس –الرياض 
ترأس معالي وزير الخدمة المدنية رئيس الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية األستاذ خالد بن عبدهللا العرج في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية أمس اجتماع المجلس 

(،على مستوى أصحاب 103ية )التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية في دورة االنعقاد العاد

المعالي الوزراء ورؤساء الدول المشاركة المتمثلة في المملكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، 

 .العربية والمملكة المغربية، االمانة العامة لجامعة الدول
ونقل معالي وزير الخدمة المدنية في مستهل االجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيزآل سعود ) حفظه هللا( والشعب السعودي, مقدما شكره للشعب المغربي الشقيق ملكا وحكومة 

لمشاركة على إسهاماتهم وشعبا على حسن االستضافة، وألصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود ا

وجهودهم الكبيرة في إنجاز أعمال ومهام المنظمة العربية للتنمية واإلدارية، للنهوض بواقع العمل 

اإلداري وتنميته في المجتمعات العربية, من خالل المناقشات والجهود التي يبذلها ممثلي الدول. وناقش 

وعدد من الموضوعات التي تهتم باإلدارة وتطوير  المجتمعون تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي

آلياتها التي تخدم العمل اإلداري في المؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية إدارية شاملة متطورة هدفها 

خدمة المواطنين في كافة دول المنظمة، كما تم مناقشة تقرير فريق العمل الخاص بالتعديالت على 

لتنمية اإلدارية، وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي اتفاقية إنشاء المنظمة العربية ل

، باإلضافة إلى عدد من المواضيع األخرى المدرجة على جدول 2016والجمعية العمومية خالل عام 

األعمال. من جانب آخر يترأس معالي وزير الخدمة المدنية األستاذ خالد بن عبدهللا العرج يوم غٍد 

(، بحضور 53ع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية في دورته العادية)الخميس اجتما

أصحاب المعالي والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة لبحث عدد من المواضيع المقررة في جدول 

 .أعمال االجتماع
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 للطباعة هنا اضغط

 السلطنة تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالمغرب

 

( للمجلس التنفيذي 103ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وفد السلطنة المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ )

هزة بية للتنمية اإلدارية والذي عقد امس بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجللمنظمة العر

لعربية للتنمية ا الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية بالدول األعضاء في المجلس التنفيذي وسعادة الدكتور ناصر بن علي جبران القحطاني مدير عام المنظمة

 .اإلدارية
جلس التنفيذي وتم خالل االجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن ضمنها التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للم

 . 2015واالطالع على تقرير مفصل عن إنجازات المنظمة لعام 
الحسابات الختامية والقوائم المالية للمنظمة وتقريري كل من مدقق الحسابات الخارجي وتقرير المراقب المالي كما وقف المجلس خالل االجتماع على موقف 

ورد المديرية العامة على التقرير واإلجراءات التي  2015م، واطلع على تقرير هيئة الرقابة المالية واإلدارية عن أعمال المنظمة لعام 2015الداخلي لعام 

م، واطلع على موقف سداد 2018و  2017مة بشأن كافة تلك التقارير، واستعرض المجلس كذلك الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي اتخذتها المنظ

 .الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة

 .كما استعرض المجلس بقية البنود الواردة بجدول األعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة

 

 2016مايو, 12تاريخ النشر: 

 http://alwatan.com : المقالة مطبوعة من جريدة الوطن
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 وطنيةاألخبارالرئيسية

( للمجلس التنفيذي للمنظمة 103اجتماع الدورة العادية )
 العربية للتنمية اإلدارية

 منارة
11.05.2016 

16h57 
 شارك

)  

 المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية االدارية

 

( وذلك 103عقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية أشغال دورته العادية )

 ماي بالدار البيضاء12و  11خالل الفترة الممتدة ما بين 

إلى جانب السيد محمد مبديع، الوزير وقد حضر هذا االجتماع الهام الذي احتضنه المغرب، 

المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، السيد األمين العام 

المساعد للشؤون االقتصادية لجامعة الدول العربية وكذا السادة الوزراء ممثلو الدول األعضاء 

غربية: المملكة العربية السعودية، يضم إلى جانب المملكة الم  في المجلس التنفيذي والذي

واإلمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة األردنية ،ودولة الكويت وجمهورية مصر 

 .العربية

 

وقد أشاد السيد محمد مبديع في تدخله خالل هذه الدورة بالجهود المحمودة والمتواصلة التي 

ة للتنمية اإلدارية بالوطن العربي وذلك في تبدلها هذه المنظمة للرفع من مستوى أدائها خدم

أفق التطور والنمو االقتصادي الذي يتجاوب مع طموحات القيادات والشعوب بوطننا العربي. كما 
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أشار السيد الوزير إلى إسهام المملكة المغربية في تطوير عمل الجامعة العربية عبر تقديم 

التعاون بين المجموعة العربية والمجموعات العديد من المقترحات والمبادرات وتعزيز عالقات 

 .اإلقليمية األخرى

 

ستفضي إلى اتخاذ قرارات مهمة من شأنها   وأكد السيد الوزير في خطابه على أن هذه الدورة

زيادة إشعاع المنظمة واستدامة عطائها وانجازاتها في ضل المتغيرات التي تحيط بمسلسل 

السيد الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في برامج عمل  التحديث والتطوير اإلداري. كما أشار

المنظمة المستقبلية لتأخذ بعين االعتبار المستجدات التي تعرفها الساحة العربية والتطورات 

 .التي تعيشها اإلدارة العمومية وأساليب التدبير الحديثة في المحيط العربي والدولي

 

دورة على مستوى السادة الوزراء وكذلك وفي مقدمة المواضيع التي نوقشت خالل هذه ال

المندوبين والخبراء، المستجدات التي تشهدها الساحة العربية وأثرها على أنشطة المنظمة 

،ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االجتماع السابق للمجلس التنفيذي، وحصيلة أنشطة 

 . 2018-2017المنظمة ووضعها المالي وبرنامج عملها لعامي 

 

والمصادقة  2018-2017قد تميزت أشغال هذه الدورة، بتقديم برنامج عمل المنظمة لعامي و 

عليه. والذي تم إعداده باالعتماد على االستراتيجيات التي أقرت من طرف المجلس التنفيذي 

والجمعية العمومية للمنظمة وكذلك باإلعتماد على القوانين واألنظمة واللوائح المقررة من قبل 

االقتصادي واالجتماعي والمتعلقة بعمل المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة  المجلس

 .الدول العربية

 

و يرتكز برنامج عمل المنظمة على مجموعة من األهداف من بينها دعم برامج اإلصالح اإلداري 

ر في الدول العربية ،وتنمية قدرات مؤسسات التنمية اإلدارية في البالد العربية، وتعزيز دو

المشاكل المرتبطة بالتنمية اإلدارية ،وتطوير   المنظمة لتكون مركز للحوار والبحث عن حلول

 .االستفادة من الخبرات العربية و الدولية

 

وتجدر اإلشارة أن دور وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة داخل المنظمة، يتجلى في كونها 

مية اإلدارية وألنشطتها، التي تهدف إلى تحسين تقدم الدعم المتواصل للمنظمة العربية للتن

جودة الخدمات المقدمة من طرف اإلدارات العمومية في الدول العربية و دعم فعالية مؤسسات 

الرفع   التنمية اإلدارية العربية، وكدا تطوير التعليم اإلداري ومؤسساته في األقطار العربية بغية

اإلدارية القائمة في هذه األقطار   بين النظممن مستوى قدرات موظفيها وكذا التقريب 

والممارسة الميدانية المغربية في مجال تحديث   تبادل التجارب الناجحة  وتوحيدها، من خالل

 .اإلدارة العمومية ووضعها رهن إشارة الدول األعضاء للمنظمة

 

وفود العربية وممثل و بمناسبة اختتام أشغال هذا اللقاء، رفع السادة الوزراء ورؤساء وأعضاء ال

جامعة الدول العربية، برقية شكر وامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك محمد 

 .السادس نصره هللا وأيده
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مواجهة تحديات التنمية المستدامة بالبلدان العربية يتطلب 
إضفاء دينامية جديدة على عالقات الشراكة بينها في مجال 

 (الحكامة اإلدارية )وزير
 14:56:00 11/05/2016 و م ع -أخبارنا المغربية  بواسطة

          

ث اإلدارة اليوم األربعاء بالدار اعتبر محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحدي  
البيضاء، أن مواجهة التحديات التي تواجه البلدان العربية في الوقت الراهن على مستوى التنمية 

المستدامة يتطلب توثيق التعاون وإضفاء دينامية جديدة على عالقات الشراكة بينها في مجال الحكامة 
 .اإلدارية

 
للمجلس التنفيذي للمنظمة  103افتتاح أشغال الدورة العادية الوأضاف السيد مبديع، في كلمة خالل 

العربية للتنمية اإلدارية، أن الجهود التي تبذلها هذه المنظمة من أجل تطوير المرفق العام والدفع قدما 
بعجلة التنمية اإلدارية بما يتجاوب وطموحات الشعوب العربية، يجعل منها اإلطار المناسب لتعزيز 

 .التكامل وترسيخ مبادئ اإلدارة الرشيدة بالوطن العربيالشراكات و
 

وأكد أن الخبرات التي راكمتها المنظمة ودرايتها بمختلف إشكاليات التنمية اإلدارية بالعالم العربي 
ستساعد على الخروج بقرارات وتوصيات وجيهة تتجاوب وطموحات البلدان العربية وتطلعاتها إلى 

ول دون تطوير اإلدارة بالوطن العربي، ومواكبة كل المتغيرات المتصلة بهذا استئصال المعيقات التي تح
 .القطاع

 
ومن جهته أكد السيد خالد بن عبدهللا العرج، رئيس الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة، 

الناجحة،  ووزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، أن البلدان العربية تزخر بعدد من التجارب
والكفاءات المتميزة القادرة على المساهمة في تطوير الخبرات العربية في مجال اإلدارة، والرفع من 

مستوى الخدمات المدنية المقدمة بهذه الدول، مشددا على أن الوصول إلى إدارة ترضي طموحات 
 .ومواطنينالمواطن العربي رهين بتظافر جهود جميع فئات المجتمع من مسؤولين وإداريين 

 
وأبرز السيد العرج بالمناسبة أهمية توطيد عالقات التعاون في مجال الحكامة اإلدارية بما يتماشى 

وتوجهات قادة ورؤساء الدول العربية للنهوض بالعمل العربي المشترك انطالقا من الروابط التي تجمع 
 .هذه الدول على أكثر من مستوى

 
يد ناصر الهتالن القحطاني أن هذا االجتماع، الذي يسبق التئام الدورة ومن جانبه اعتبر مدير المنظمة الس

العادية الثالثة والخمسين للجمعية العمومية للمنظمة يوم غد الخميس بالدار البيضاء، يهدف إلى مناقشة 
 عدد من النقط المرتبطة بالتوجهات المستقبلية والتطورات التي يعرفها قطاع اإلدارة، وسبل تنمية ودعم
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استراتيجيات التطوير اإلداري بالعالم العربي، مع توفير فضاء مالئم لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب 
  .اإلقليمية والعالمية الناجحة في مختلف مجاالت التنمية اإلدارية

 
وتضمن جدول أعمال االجتماع المجلس التنفيذي، الذي يضم وزارء مكلفين باإلدارة بسبعة دول أعضاء 

نظمة )األردن، اإلمارات، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، مصر، المغرب(، مناقشة عدد من في الم
النقط التي تشمل متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي وعدد من التقارير والمخططات المالية 

  .2015واإلدارية ومنجزات المنظمة لعام 
 

كإحدى  1961بلدا عضوا، أنشئت سنة  20رية، التي تضم ويذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدا
المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لتتولى مسؤولية التنمية اإلدارية في المنطقة 
العربية، تعمل من أجل اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية 

 .الشاملة
 

يتولى المجلس التنفيذي، الذي يجتمع مرتين كل عام ما لم يتم استدعاؤه لالجتماع في دورة  في حين
 استثنائية، وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها

 
 

 : http://www.akhbarona.com/divers/166307.html#ixzz49kvmSUvjالمزيد
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 التنفيذي المجلس اجتماع في للمشاركة المغرب إلى يتوجه المدنية الخدمة وزير / المحليات / الرئيسية
 اإلدارية للتنمية العربية للمنظمة

 

لمشاركة في اجتماع وزير الخدمة المدنية يتوجه إلى المغرب ل
 المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية

  للطباعة نسخة  2016مايو, 10 المحليات في

1 
 البيضاء الدار إلى متوجها المدنية الخدمة وزير المرهون سعيد بن عمر بن خالد الشيخ معالي امس ظهر البالد غادر

 العادية دورته في اإلدارية للتنمية ةالعربي للمنظمة التنفيذي المجلس اجتماع في للمشاركة الشقيقة المغربية بالمملكة

 .(53) العادية دورتها في للمنظمة العمومية الجمعية واجتماع(103) 

 وإنجازات بأنشطة الخاص التقرير استعراض بينها من المواضيع من العديد االجتماعين أعمال جدول ويتضمن

 المالية والقوائم النقدي والمركز الختامية الحسابات وعرض م2015 عام خالل اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 لذلك المنظمة أعمال عن واإلدارية المالية الرقابة هيئة تقرير وكذلك م،2015 لعام الداخلي المراقب وتقرير للمنظمة

 تنفيذ ومتابعة م،2018-2017 للعامين للمنظمة التقديرية والموازنة الخطة مناقشة األعمال جدول يتضمن كما العام،

 للعامين جديد تنفيذي مجلس وانتخاب (52) واالستثنائية (51) العادية دورتها في العمومية للجمعية السابقة قراراتال

 المدنية الخدمة بشؤون المعنية األخرى الموضوعات من عدد إلى باإلضافة م(،2018 مايو -2016 )مايو القادمين

 .اإلداري والتطوير

 وسعادة ، المدنية الخدمة وزارة مستشار الغافري حمد بن حماد الدكتور سعادة مغادرته لدى معاليه وداع في وكان

 الخدمة بوزارة المسؤولين من وعدد السلطنة لدى المعتمد الشقيقة المغربية المملكة سفير الحسيسن طارق السفير

  .المدنية
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 مؤتمر ضورلح يغادر العربية الجامعة مساعد عام أمين

 بالمغرب اإلدارية التنمية

  0    0  

 

 : عبدالناصر محمد ــ كتب

 م 12:15 - 08.05.2016 األحد

 العام األمين" التويجرى إبراهيم بن محمد" الدكتور األحد اليوم القاهرة غادر

 إلى متوجها االقتصادى القطاع ورئيس العربية الدول بجامعة المساعد

 للمنظمة العامة والجمعية التنفيذى المكتب فعاليات فى للمشاركة كازابالنكا،

 الوطن فى التنمية قضايا لبحث االثنين تبدأ والتى اإلدارية للتنمية العربية

 .العربى

 والجمعية التنفيذى المكتب سيبحث: مغادرته قبل" التويجرى" الدكتور رحص

 من عربية قضايا عدة أيام 4 مدى على إلداريةا للتنمية العربية للمنظمة العامة

 استعراض مع قدراتها من والرفع وضعها وتحسين المنظمة إصالح بينها

 تفاعلها وكيفية المقبل العام فى وخطتها الماضى العام خالل المنظمة إنجازات

 الفترة خالل لها الالزم التمويل توفير وكيفية الحالى االقتصادى الوضع مع

 المنظمة تعامل كيفية وبحث الذاتى بالتمويل تعمل منظمة وأنها خاصة القادمة

 الفترة خالل المنظمة أداء لتطوير أفكار عدة ومناقشة الحالية المتغيرات مع

 جديدة موضوعات وطرح الذاتى التمويل حول اإلستراتيجية الخطة ومناقشة

 .والمصروفات التكلفة لتخفيض
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السلطنة تحصل على أعلى األصوات في انتخابات عضوية 

 المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

مايو / العمانية/ حصلت السلطنة على أعلى األصوات في انتخابات عضوية المجلس التنفيذي  12الدار البيضاء في 

 ( للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية الذي53للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية خالل اجتماع الدورة العادية )

 .عقد اليوم بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة

وقد ترأس وفد السلطنة في االجتماع معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بحضور أصحاب المعالي 

علي جبران  والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية بالدول العربية وسعادة الدكتور ناصر بن

 .القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

مايو  –م 2016وتم في االجتماع انتخاب المجلس التنفيذي الجديد للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية للعامين القادمين )مايو 

دمة، تقديرا من الدول م(، حيث حصلت السلطنة على أعلى األصوات في انتخابات عضوية المجلس للفترة القا2018

العربية لدورها الفاعل ومساهمتها في تطوير أنشطة وبرامج المنظمة ومشاركتها في تنفيذ عدد من المؤتمرات والندوات 

 .والبرامج المتخصصة وتقديمها للعديد من المقترحات التي ساهمت في تطوير عمل المنظمة

مدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها متابعة تنفيذ القرارات كما تم خالل االجتماع استعراض ومناقشة المواضيع ال

 .والتوصيات السابقة للجمعية العمومية، وإحاطة المجتمعين بقرارات المجلس التنفيذي في دورات انعقاده السابقة

م حيث تطرق التقريران إلى إنجازات المنظمة 2015و 2014وتم كذلك استعراض تقريري انجازات المنظمة لعامي 

الفعاليات التي نفذتها في المجاالت االستشارية والجوائز واإلصدارات ومعارض الكتب واتفاقيات التعاون وقواعد و

البيانات، وما قامت به من أنشطة في مجاالت التدريب والمؤتمرات واللقاءات المهنية والندوات وحلقات العمل والبرامج 

 .من األنشطة التدريبية والممارسات اإلدارية الناجحة وغيرها

واطلع المجتمعون على الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة، إضافة إلى تقرير مدقق الحسابات، 

م، وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة ، واإلجراءات التي 2015و 2014وتقرير المراقب الداخلي لعامي 

 .فة تلك التقاريراتخذتها المنظمة بشأن كا
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 .م2018و 2017كما ناقش االجتماع الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 

-2017وناقش االجتماع كذلك مذكرة تتعلق بمقترح إعادة تشكيل هيئة الرقابة المالية واإلدارية ألعمال المنظمة لعامي )

م اختياره لهذه الهيئة، التي من بينها أن يكون من م(، حيث تناولت المذكرة االشتراطات الخاصة بالعضو الذي يت2018

المختصين في أجهزة الرقابة المالية في الدول العربية، وأال تزيد مدة تمثيله لدولته في الهيئة عن دورة واحدة، وأال يكون 

 .عضوا في هيئة رقابة مالية ألكثر من منظمة

م( 2018 – 2017وقد قررت الجمعية العمومية للمنظمة تشكيل هيئة الرقابة المالية واإلدارية عن أعمال المنظمة لعامي )

 .من ممثلين لسبع دول عربية باإلضافة إلى عضوين احتياطيين في حالة تغيب أو اعتذار أي من األعضاء األصليين

 .األعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبةكما استعرضت الجمعية بقية البنود الواردة بجدول 

م كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة 1961الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنشئت عام 

رسالة المنظمة في  الدول العربية لتتولى مسؤولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، وطبقاً التفاقية إنشائها، وتتحدد

اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، 

 .دولة 22توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة، وعددها 

  

  

524 المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدورة العادية 103



"  
العرج" يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية 

 للتنمية
 م 06:23 - 2016/مايو/09اإلثنين 

 
  0+ Google 0  0 طباعة 

 اإلدارية، للتنمية العربية للمنظمة التنفيذي والمجلس العمومية الجمعية رئيس المدنية الخدمة وزير يرأس

 العمومية والجمعية 103 العادية االنعقاد دورة في التنفيذي المجلس اجتماعي العرج، عبدهللا بن خالد

 أربعة مدى على البيضاء بالدار غربيةالم المملكة في سيعقدان واللذان اإلدارية، للتنمية العربية للمنظمة

 . هـ5/08/1437 الموافق الخميس وحتى االثنين اليوم صباح من ابتداء أيام

 بن أحمد الدكتور العامة اإلدارة معهد عام مدير من كالا  االجتماعين في المشارك السعودي الوفد ويضم

 بن مشبب الدكتور البشرية الموارد وتطوير للتخطيط المدنية الخدمة وزارة ووكيل الشعيبي، عبدهللا

 الحماد، عبدهللا بن عصام المكلف، والدولي المحلي والتعاون المنظمات عام ومدير القحطاني، عايض

 بن لرحمنعبدا العامة، اإلدارة معهد عام مدير سكرتير خورشيد، عبدهللا بن محمد الوزير وسكرتير

 الشهري. عبدهللا

 العادية دورته في اإلدارية للتنمية العربية للمنظمة التنفيذي المجلس الجتماع الزمني الجدول واشتمل 

 يوم وحتى االثنين اليوم صباح أعماله بدأت والذي والخبراء المندوبين السادة اجتماع عقد على 103

 الشعيبي، عبدهللا بن أحمد الدكتور العامة اإلدارة عهدم عام مدير االجتماع ترأس حيث الثالثاء، غد
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 البشرية، الموارد وتطوير للتخطيط المدنية الخدمة وزارة وكيل المشارك السعودي الوفد وترأس

 القحطاني. عايض بن مشبب الدكتور

  

  

 منبثقةال المتخصصة المنظمات كإحدى م1961 سنة أنشئت اإلدارية للتنمية العربية المنظمة أن يذكر

 هي المنظمة ورسالة العربية، المنطقة في اإلدارية التنمية مسؤولية لتتولى العربية الدول جامعة عن

 المنظمة وتوجه الشاملة، التنمية قضايا يخدم بما العربية األقطار في اإلدارية التنمية تحقيق في اإلسهام

 دولة. 20 وعددها المنظمة، في األعضاء العربية الدول لحكومات وبرامجها وخدماتها جهودها

  

 الخاص والقطاع األعمال ومنظمات الحكومية المنظمات ليشمل كذلك المنظمة خدمات نطاق ويتسع

 تنفيذياا  مجلساا  للمنظمة أن كما والتنفيذية، والمتوسطة اإلشرقية الثالثة بمستوياتها اإلدارية وللقيادات

 سنتين. لمدة أعضائها بين من يةالعموم الجمعية تنتخبهم أعضاء سبعة من يتألف

  

 تنفيذها. على ويشرف عملها وخطط للمنظمة العامة السياسات وضع التنفيذي المجلس ويتولى 

  

 استثنائية. دورة في لالجتماع استدعاؤه يتم لم ما عام، كل من مرتين المجلس ويجتمع

  

 للمنظمة العمومية والجمعية التنفيذي المجلس السعودية العربية بالمملكة المدنية الخدمة وزير ويرأس 

 الفترة. هذه خالل
 

 

 التنفيذي المجلس اجتماع يترأس "العرج" الفجر: بوابة - االليكترونية الفجر بوابة علي األصلي المحتوى شاهد

  للتنمية العربية للمنظمة
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عدد من الموضوعات  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تستعرض

 مع جمعيتها العمومية

 2016مايو,  12 -مساًء  4:12

 

 المناطق_الرياض

ترأس معالي وزير الخدمة المدنية رئيس الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية األستاذ خالد بن عبدهللا العرج صباح اليوم الخميس في المملكة المغربية بالدار البيضاء اجتماع 

(، على مستوى أصحاب 53قاد العادية )الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية في دورة االنع

المعالي الوزراء ورؤساء الدول المشاركة المتمثلة في المملكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، والمملكة 

معة الدول العربية. وضم الوفد السعودي المشارك كل من معالي مدير عام معهد المغربية، االمانة العامة لجا

اإلدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدهللا الشعيبي، وسعادة وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير 

الدولي الموارد البشرية الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وسعادة مدير عام المنظمات والتعاون المحلي و

المكلف األستاذ عصام بن عبدهللا الحماد، واألستاذ محمد بن عبدهللا خورشيد سكرتير معالي الوزير، واألستاذ 

 .عبدالرحمن بن عبدهللا الشهري سكرتير معالي مدير عام معهد اإلدارة العامة
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( 51تها العادية )وبدأت أعمال االجتماع بمناقشة ومتابعة القرارات السابقة للجمعية العمومية في دور

(، وإحاطة الجمعية العمومية بقرارات المجلس التنفيذي في درواته الثالث 52واالستثنائية)

واالطالع على  2015-2014، وتقريري إنجازات المنظمة لعامي (103)،(102(،)101(،)100المنعقدة)

الحسابات، وتقرير المراقب  الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة، وتقرير مدقق

، إلى جانب استعراض تقرير هيئة الرقابة المالية واإلدارية عن أعمال المنظمة 2015-2014الداخلي لعامي 

للعامين المنصرمين والخطة والموازنة التقديرية للمنظمة للعامين المقبلين، وموقف سداد الدول والتزاماتها 

الرقابة المالية واإلدارية من أعضاء الجمعية العمومية للعامين المقبلين،  المالية تجاه المنظمة، واختيار هيئة

 .وانتخاب مجلس تنفيذي جديد للعامين القادمين، وما أستجد من أعمال
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 المحليات : الصفحة الرئيسية :

 
 شارك

 

 ة المنظمة العربية للتنمية اإلداريةقطر تفوز بعضوي

 

 الراية: -الدوحة 

شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدورة 

 التي عقدت في الدار البيضاء بالمملكة المغربية. 53

وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية اإلدارية 

 والعمل والشؤون االجتماعية.

، ضمن سبع دول 2018_2016وفازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 

 ترشحت لعضوية المجلس.
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تستضيفه جامعة اليرموك..مؤتمر المنظمة اإلدارية تنظم ندوة (دور 
 المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع) في مايو القادم

2016/04/05 - 07 : 01 PM 

ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة أبريل/بنا/ قال الدكتور  5القاهرة في 
لجامعة الدول العربية أن المنظمة بصدد عقد مؤتمر (االتجاهات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة 

ردنية في حرم الجامعة والمتوسطة) بالتعاون بين المنظمة و كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية (جامعة اليرموك) األ 
 .(مايو) المقبل 5 – 3خالل الفترة 

وأكد الهتالن بأن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا كبيرًا في تنمية االقتصاد، ال سيما في ظل دورها 
ية الرئيس في محاربة الفقر والبطالة، وتعزيز طموحات الشباب الريادية لتمكينهم من مواجهة األوضاع االقتصاد

 ."الصعبة خاصة وأنها ال تحتاج إلى رأس مال كبير
وأضاف "من هنا يأتي انعقاد هذا المؤتمر ليجمع المهتمين بهذا القطاع الحيوي لمناقشة أساليب ووسائل دعم 

وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتصل باألبعاد اإلدارية والتنظيمية والمالية والمحاسبية واالقتصادية 
 ."والتعليمية ودور المرأة الريادي في بناء وتشغيل تلك المشروعات والتحديات التي تواجه الرياديين بهذا الخصوص
وأشار القحطاني إلى أن الهدف من المؤتمر استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات التسويق للمشروعات 

اسبية التي تواجه المشروعات الصغيرة في بيئة اإلدارة الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التحديات المالية والمح
ودور المؤسسات التمويلية في الحد من تلك التحديات، ودراسة األدوار التنظيمية والتشريعية للقطاع الحكومي 
ووحدات اإلدارة المحلية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم 

ات الصغيرة والمتوسطة مناقشة دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في احتضان المشاريع الريادية المشروع
وتنمية الوعي بالمشروعات الصغيرة، واستعراض تجارب محلية وعربية ودولية في إدارة وتمويل المشروعات 

 .الصغيرة والمتوسطة
بيل تحقيق أهدافه يناقش خالل جلساته الوظائــف وفي ذات الصدد وأوضح مدير عام المنظمة "أن المؤتمر في س

اإلداريــة للمشروعــات الصغيــرة والمتوسطة، وواقع وتحديات التسويق في تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
وواقع وتحديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

حديثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المشروعـات الصغيرة والمتوسطة في واالتجاهات ال
معالجة الفقر والبطالة، و دورها في تنمية المجتمعات المحلية، واآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات 
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العربي، ولم يغفل  الصغيرة، مع عرض تجارب محلية وعربية ناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن
المؤتمر الدور الريادي للمرأة في بناء وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضمن جلساته التحديات 

 .التي تواجه المرأة في إدارة المشروعات الصغيرة المتوسطة
 4 – 3ل الفترة هذا وتعقب المؤتمر ورشة عمل (أسس ومهارات إدارة وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة) خال 

(مايو) المقبل، وسيتم تدريب المشاركون بها على نموذج مصغر إلنشاء مشروع صغير وكيفية إدارته وتطويره، 
 .ويشارك بالمؤتمر مشاركون من ست دول عربية األردن، السودان فلسطين، الجزائر، البحرين، مصر

 
 .خ.أ
  05/04/2016جمت  1025بنا 

 PM 01:  07 - 2016/04/05اخر تحديث :            351عدد القراءات : 

 

   

534 مؤتمر االتجاهات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة



  

 اقتصاد

 تنظم مؤتمًرا إلدارة المشروعات الصغيرة بجامعة اليرموك» العربية للتنمية اإلدارية»
 18:50 2016-04-05الثالثاء 

 

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول  قال الدكتور ناصر الھتالن

العربية، أن المنظمة بصدد عقد مؤتمر "االتجاھات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة 

 3والمتوسطة" بالتعاون بين المنظمة و كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة اليرموك، خالل الفترة 

 .مايو المقبل 5 –

يشارك في المؤتمر، مشاركون من ست دول عربية وھي األردن، والسودان، وفلسطين، والجزائر،  

 .والبحرين، ومصر

وأكد الھتالن، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوًرا كبيًرا في تنمية االقتصاد، ال سيما في  

وتعزيز طموحات الشباب الريادية لتمكينھم من مواجھة ظل دورھا الرئيسي في محاربة الفقر والبطالة، 

 .األوضاع االقتصادية الصعبة خاصة وأنھا ال تحتاج إلى رأس مال كبير

  

535 مؤتمر االتجاهات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة



استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات التسويق    وأشار القحطاني إلى أن الھدف من المؤتمر

مالية والمحاسبية التي تواجه المشروعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التحديات ال

 .الصغيرة في بيئة اإلدارة ودور المؤسسات التمويلية في الحد من تلك التحديات
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منظمة التنمية اإلدارية العربية تناقش دور المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع في مايو 
 القادم

 2016 أبريل 6 األربعاء, في السيد ھناء كتب

 
 منظمة التنمية اإلدارية

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة  صرح الدكتور ناصر الھتالن

الدول العربية أن المنظمة بصدد عقد مؤتمر "االتجاھات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون بين المنظمة و كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية (جامعة اليرموك) 

 م2016أيار (مايو)  5 – 3ل الفترة خال     باالردن

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في تنمية االقتصاد، ال سيما في    وقال الھتالن

ظل دورھا الرئيس في محاربة الفقر والبطالة، وتعزيز طموحات الشباب الريادية لتمكينھم من 

 .تاج إلى رأس مال كبيرمواجھة األوضاع االقتصادية الصعبة خاصة وأنھا ال تح

من ھنا يأتي انعقاد ھذا المؤتمر ليجمع المھتمين بھذا القطاع الحيوي لمناقشة أساليب ووسائل 

دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتصل باألبعاد اإلدارية والتنظيمية والمالية 

وتشغيل تلك المشروعات  والمحاسبية واالقتصادية والتعليمية ودور المرأة الريادي في بناء

 .والتحديات التي تواجه الرياديين بھذا الخصوص

استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات    وأشار القحطاني إلى أن الھدف من المؤتمر

التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التحديات المالية والمحاسبية التي 

بيئة اإلدارة ودور المؤسسات التمويلية في الحد من تلك التحديات، تواجه المشروعات الصغيرة في 

ودراسة األدوار التنظيمية والتشريعية للقطاع الحكومي ووحدات اإلدارة المحلية وغرف الصناعة 

والتجارة والزراعة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشروعات الصغيرة 

ات التعليمية والتدريبية في احتضان المشاريع الريادية وتنمية والمتوسطة مناقشة دور المؤسس
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تجارب محلية وعربية ودولية في إدارة وتمويل    الوعي بالمشروعات الصغيرة، واستعراض

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح مدير عام المنظمة أن المؤتمر في سبيل تحقيق أھدافه 

ــة للمشروعــات الصغيــرة والمتوسطة، وواقع وتحديات يناقش خالل جلساته الوظائــف اإلداري

التسويق في تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع وتحديات تمويل المشروعات 

والمتوسطة، والتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واالتجاھات الحديثة    الصغيرة

مشروعـات الصغيرة والمتوسطة في معالجة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور ال

الفقر والبطالة، و دورھا في تنمية المجتمعات المحلية، واآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات 

الصغيرة ، مع عرض تجارب محلية وعربية ناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن 

بناء وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  ولم يغفل المؤتمر الدور الريادي للمرأة في   العربي،

حيث تتضمن جلساته التحديات التي تواجه المرأة في إدارة المشروعات الصغيرة المتوسطة، ھذا 

وتعقب المؤتمر ورشة عمل "أسس ومھارات إدارة وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" خالل 

شاركون بھا على نموذج مصغر إلنشاء مشروع سيتم تدريب الم  م2016أيار (مايو)  4 – 3الفترة 

 .صغير وكيفية إدارته وتطويره

 .يشارك بالمؤتمر مشاركون من ست دول عربية األردن، السودان فلسطين، الجزائر، البحرين، مصر
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تستضيفه جامعة اليرموك..مؤتمر المنظمة اإلدارية تنظم ندوة (دور المشروعات الصغيرة في تنمية 
 المجتمع) في مايو القادم

 2016 نيسان5 

تستضيفه جامعة اليرموك..مؤتمر المنظمة اإلدارية تنظم ندوة (دور المشروعات الصغيرة في تنمية 

 المجتمع) في مايو القادم

 منوعات

أبريل/بنا/ قال الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  5القاھرة في 

التابعة لجامعة الدول العربية أن المنظمة بصدد عقد مؤتمر (االتجاھات المعاصرة في إدارة وتمويل 

القتصاد والعلوم اإلدارية (جامعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة) بالتعاون بين المنظمة و كلية ا

 .(مايو) المقبل 5 – 3اليرموك) األردنية في حرم الجامعة خالل الفترة 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في تنمية االقتصاد، ال سيما في ظل “وأكد الھتالن بأن 

لريادية لتمكينھم من مواجھة دورھا الرئيس في محاربة الفقر والبطالة، وتعزيز طموحات الشباب ا

 .”األوضاع االقتصادية الصعبة خاصة وأنھا ال تحتاج إلى رأس مال كبير

من ھنا يأتي انعقاد ھذا المؤتمر ليجمع المھتمين بھذا القطاع الحيوي لمناقشة أساليب ووسائل “وأضاف 

نظيمية والمالية دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتصل باألبعاد اإلدارية والت

والمحاسبية واالقتصادية والتعليمية ودور المرأة الريادي في بناء وتشغيل تلك المشروعات والتحديات 

 .”التي تواجه الرياديين بھذا الخصوص

وأشار القحطاني إلى أن الھدف من المؤتمر استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات التسويق 

سطة، والوقوف على التحديات المالية والمحاسبية التي تواجه المشروعات للمشروعات الصغيرة والمتو

الصغيرة في بيئة اإلدارة ودور المؤسسات التمويلية في الحد من تلك التحديات، ودراسة األدوار 

التنظيمية والتشريعية للقطاع الحكومي ووحدات اإلدارة المحلية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة 

تمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشة دور ومنظمات المج

المؤسسات التعليمية والتدريبية في احتضان المشاريع الريادية وتنمية الوعي بالمشروعات الصغيرة، 
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 .واستعراض تجارب محلية وعربية ودولية في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أن المؤتمر في سبيل تحقيق أھدافه يناقش خالل جلساته “وأوضح مدير عام المنظمة وفي ذات الصدد 

الوظائــف اإلداريــة للمشروعــات الصغيــرة والمتوسطة، وواقع وتحديات التسويق في تلك المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة، وواقع وتحديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل اإلسالمي 

شروعات الصغيرة والمتوسطة، واالتجاھات الحديثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للم

ودور المشروعـات الصغيرة والمتوسطة في معالجة الفقر والبطالة، و دورھا في تنمية المجتمعات 

اجحة المحلية، واآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة، مع عرض تجارب محلية وعربية ن

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي، ولم يغفل المؤتمر الدور الريادي للمرأة في بناء 

وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضمن جلساته التحديات التي تواجه المرأة في إدارة 

 .المشروعات الصغيرة المتوسطة

وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة) خالل  ھذا وتعقب المؤتمر ورشة عمل (أسس ومھارات إدارة

(مايو) المقبل، وسيتم تدريب المشاركون بھا على نموذج مصغر إلنشاء مشروع صغير  4 – 3الفترة 

وكيفية إدارته وتطويره، ويشارك بالمؤتمر مشاركون من ست دول عربية األردن، السودان فلسطين، 

 .الجزائر، البحرين، مصر

 خ.أ

 05/04/2016جمت  1025بنا 
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من ھنا يأتي انعقاد ھذا المؤتمر ليجمع المھتمين بھذا القطاع الحيوي لمناقشة أساليب ووسائل دعم وتعزيز 
اإلدارية والتنظيمية والمالية والمحاسبية واالقتصادية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتصل باألبعاد 

والتعليمية ودور المرأة الريادي في بناء وتشغيل تلك المشروعات والتحديات التي تواجه الرياديين بھذا 
 .الخصوص

وأشار القحطاني إلى أن الھدف من المؤتمر استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات التسويق 
صغيرة والمتوسطة، والوقوف على التحديات المالية والمحاسبية التي تواجه المشروعات للمشروعات ال

الصغيرة في بيئة اإلدارة ودور المؤسسات التمويلية في الحد من تلك التحديات، ودراسة األدوار التنظيمية 
ومنظمات والتشريعية للقطاع الحكومي ووحدات اإلدارة المحلية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة 

المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشة دور المؤسسات التعليمية 
والتدريبية في احتضان المشاريع الريادية وتنمية الوعي بالمشروعات الصغيرة، واستعراض تجارب محلية 

وضح مدير عام المنظمة أن المؤتمر وعربية ودولية في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأ
في سبيل تحقيق أھدافه يناقش خالل جلساته الوظائــف اإلداريــة للمشروعــات الصغيــرة والمتوسطة، 

وواقع وتحديات التسويق في تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع وتحديات تمويل المشروعات 
عات الصغيرة والمتوسطة، واالتجاھات الحديثة في تمويل الصغيرة والمتوسطة، والتمويل اإلسالمي للمشرو

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المشروعـات الصغيرة والمتوسطة في معالجة الفقر والبطالة، 
ودورھا في تنمية المجتمعات المحلية، واآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة، مع عرض 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي، ولم يغفل المؤتمر الدور  تجارب محلية وعربية ناجحة
الريادي للمرأة في بناء وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضمن جلساته التحديات التي 

تواجه المرأة في إدارة المشروعات الصغيرة المتوسطة، ھذا وتعقب المؤتمر ورشة عمل "أسس ومھارات 
م سيتم تدريب 2016أيار (مايو)  4 – 3ييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" خالل الفترة إدارة وتق

 .المشاركون بھا على نموذج مصغر إلنشاء مشروع صغير وكيفية إدارته وتطويره
 .يشارك بالمؤتمر مشاركون من ست دول عربية األردن، السودان فلسطين، الجزائر، البحرين، مصر
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يأتي انعقاد ھذا المؤتمر ليجمع المھتمين بھذا القطاع الحيوي لمناقشة أساليب ووسائل دعم وتعزيز 

مالية والمحاسبية واالقتصادية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتصل باألبعاد اإلدارية والتنظيمية وال

والتعليمية ودور المرأة الريادي في بناء وتشغيل تلك المشروعات والتحديات التي تواجه الرياديين بھذا 

 .الخصوص

استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات التسويق   وأشار القحطاني إلى أن الھدف من المؤتمر

وف على التحديات المالية والمحاسبية التي تواجه المشروعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوق

الصغيرة في بيئة اإلدارة ودور المؤسسات التمويلية في الحد من تلك التحديات، ودراسة األدوار التنظيمية 

والتشريعية للقطاع الحكومي ووحدات اإلدارة المحلية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة ومنظمات 

والقطاع الخاص في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشة دور المؤسسات التعليمية  المجتمع المدني

تجارب محلية   والتدريبية في احتضان المشاريع الريادية وتنمية الوعي بالمشروعات الصغيرة، واستعراض

 .وعربية ودولية في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أن المؤتمر في سبيل تحقيق أھدافه يناقش خالل جلساته الوظائــف اإلداريــة وأوضح مدير عام المنظمة 

للمشروعــات الصغيــرة والمتوسطة، وواقع وتحديات التسويق في تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

وواقع وتحديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة 

، واالتجاھات الحديثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المشروعـات الصغيرة والمتوسطة

والمتوسطة في معالجة الفقر والبطالة، ودورھا في تنمية المجتمعات المحلية، واآلثار االقتصادية 

واالجتماعية للمشروعات الصغيرة، مع عرض تجارب محلية وعربية ناجحة للمشروعات الصغيرة 

لمتوسطة بالوطن العربي، ولم يغفل المؤتمر الدور الريادي للمرأة في بناء وتشغيل المشروعات الصغيرة وا

والمتوسطة، حيث تتضمن جلساته التحديات التي تواجه المرأة في إدارة المشروعات الصغيرة المتوسطة، 

والمتوسطة" خالل  ھذا وتعقب المؤتمر ورشة عمل "أسس ومھارات إدارة وتقييم المشروعات الصغيرة
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سيتم تدريب المشاركون بھا على نموذج مصغر إلنشاء مشروع صغير   م2016أيار (مايو)  4 – 3الفترة 

 .وكيفية إدارته وتطويره
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وأضاف قوله: من ھنا يأتي انعقاد ھذا المؤتمر ليجمع المھتمين بھذا القطاع الحيوي لمناقشة أساليب 

ووسائل دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتصل باألبعاد اإلدارية والتنظيمية والمالية 

لك المشروعات، والتحديات والمحاسبية واالقتصادية والتعليمية ودور المرأة الريادي في بناء وتشغيل ت

  التي تواجه الرياديين بھذا الخصوص.

وأشار القحطاني، إلى أن الھدف من المؤتمر استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات التسويق 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التحديات المالية والمحاسبية التي تواجه المشروعات 

دارة ودور المؤسسات التمويلية في الحد من تلك التحديات، ودراسة األدوار الصغيرة في بيئة اإل

التنظيمية والتشريعية للقطاع الحكومي، ووحدات اإلدارة المحلية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة 

ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشة دور 

ليمية والتدريبية في احتضان المشاريع الريادية، وتنمية الوعي بالمشروعات الصغيرة، المؤسسات التع

  واستعراض تجارب محلية وعربية ودولية في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح مدير عام المنظمة، أن المؤتمر في سبيل تحقيق أھدافه يناقش خالل جلساته الوظائف اإلدارية 

عات الصغيرة والمتوسطة، وواقع وتحديات التسويق في تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمشرو

وواقع وتحديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة، واالتجاھات الحديثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المشروعـات 

ة والمتوسطة في معالجة الفقر والبطالة، ودورھا في تنمية المجتمعات المحلية، واآلثار الصغير

االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة، مع عرض تجارب محلية وعربية ناجحة للمشروعات 

  الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي.
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوًرا كبيًرا في تنمية االقتصاد، ال  وأكد الھتالن، أن
عزيز طموحات الشباب الريادية سيما في ظل دورھا الرئيسي في محاربة الفقر والبطالة، وت

 .لتمكينھم من مواجھة األوضاع االقتصادية الصعبة خاصة وأنھا ال تحتاج إلى رأس مال كبير

استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات  وأشار القحطاني إلى أن الھدف من المؤتمر 
ة والمحاسبية التي التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التحديات المالي

تواجه المشروعات الصغيرة في بيئة اإلدارة ودور المؤسسات التمويلية في الحد من تلك 
  .التحديات
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  /مصر

المعاصرة المنظمة العربية للتنمية االدارية: المنظمة بصدد عقد مؤتمر "االتجاھات 
 في ادارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
 05-04- 2016تاريخ النشر : 

  دنيا الوطن -رام هللا 
القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة  صرح الدكتور ناصر الھتالن

لجامعة الدول العربية أن المنظمة بصدد عقد مؤتمر "االتجاھات المعاصرة في إدارة وتمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون بين المنظمة و كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 .م2016أيار (مايو)  5 – 3خالل الفترة  (جامعة اليرموك) في حرم الجامعة
 

وقال الھتالن تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في تنمية االقتصاد، ال سيما في 
ظل دورھا الرئيس في محاربة الفقر والبطالة، وتعزيز طموحات الشباب الريادية لتمكينھم من 

 .ال تحتاج إلى رأس مال كبيرمواجھة األوضاع االقتصادية الصعبة خاصة وأنھا 
من ھنا يأتي انعقاد ھذا المؤتمر ليجمع المھتمين بھذا القطاع الحيوي لمناقشة أساليب ووسائل 
دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتصل باألبعاد اإلدارية والتنظيمية والمالية 

بناء وتشغيل تلك المشروعات  والمحاسبية واالقتصادية والتعليمية ودور المرأة الريادي في
 .والتحديات التي تواجه الرياديين بھذا الخصوص

وأشار القحطاني إلى أن الھدف من المؤتمر استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات 
التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التحديات المالية والمحاسبية التي 

554 مؤتمر االتجاهات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة



في بيئة اإلدارة ودور المؤسسات التمويلية في الحد من تلك  تواجه المشروعات الصغيرة
التحديات، ودراسة األدوار التنظيمية والتشريعية للقطاع الحكومي ووحدات اإلدارة المحلية 
وغرف الصناعة والتجارة والزراعة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم 

مؤسسات التعليمية والتدريبية في احتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشة دور ال
المشاريع الريادية وتنمية الوعي بالمشروعات الصغيرة، واستعراض تجارب محلية وعربية 

 .ودولية في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح مدير عام المنظمة أن المؤتمر في سبيل تحقيق أھدافه يناقش خالل جلساته الوظائــف 
اإلداريــة للمشروعــات الصغيــرة والمتوسطة، وواقع وتحديات التسويق في تلك المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، وواقع وتحديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل 
اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واالتجاھات الحديثة في تمويل المشروعات 

دور المشروعـات الصغيرة والمتوسطة في معالجة الفقر والبطالة، و الصغيرة والمتوسطة، و
دورھا في تنمية المجتمعات المحلية، واآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة ، 
مع عرض تجارب محلية وعربية ناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي، ولم 

أة في بناء وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يغفل المؤتمر الدور الريادي للمر
 .تتضمن جلساته التحديات التي تواجه المرأة في إدارة المشروعات الصغيرة المتوسطة

ھذا وتعقب المؤتمر ورشة عمل "أسس ومھارات إدارة وتقييم المشروعات الصغيرة 
المشاركون بھا على نموذج  م سيتم تدريب2016أيار (مايو)  4 – 3والمتوسطة" خالل الفترة 

  .مصغر إلنشاء مشروع صغير وكيفية إدارته وتطويره

يشارك بالمؤتمر مشاركون من ست دول عربية األردن، السودان فلسطين، الجزائر، البحرين، 
 .مصر
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والمالية والمحاسبية واالقتصادية والتعليمية، ودور المرأة الريادي في بناء وتشغيل تلك 

 ."المشروعات، والتحديات التي تواجه الرياديين بھذا الخصوص

وأشار القحطاني إلى أن الھدف من المؤتمر استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات 

وسطة، والوقوف على التحديات المالية والمحاسبية التي التسويق للمشروعات الصغيرة والمت

تواجه المشروعات الصغيرة في بيئة اإلدارة، ودور المؤسسات التمويلية في الحد من تلك 

التحديات، ودراسة األدوار التنظيمية والتشريعية للقطاع الحكومي ووحدات اإلدارة المحلية 

مجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم وغرف الصناعة والتجارة والزراعة ومنظمات ال

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في احتضان 

المشاريع الريادية وتنمية الوعي بالمشروعات الصغيرة، إلى جانب استعراض تجارب محلية 

 ."وعربية ودولية في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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 التعليقات

 مؤتمر عن "دور المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع".. مايو القادم

  م 2:11 2016أبريل  5

القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية أن  قال الدكتور ناصر الھتالن
المنظمة بصدد عقد مؤتمر "االتجاھات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون 

 .مايو المقبل 5 – 3خالل الفترة بين المنظمة وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية (جامعة اليرموك) في حرم الجامعة 
 

وقال الھتالن: "تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في تنمية االقتصاد، ال سيما في ظل دورھا 
الرئيس في محاربة الفقر والبطالة، وتعزيز طموحات الشباب الريادية لتمكينھم من مواجھة األوضاع االقتصادية 

 ."تحتاج إلى رأس مال كبيرالصعبة خاصة وأنھا ال 
 

ويأتي انعقاد ھذا المؤتمر ليجمع المھتمين بھذا القطاع الحيوي لمناقشة أساليب ووسائل دعم وتعزيز المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة بما يتصل باألبعاد اإلدارية والتنظيمية والمالية والمحاسبية واالقتصادية والتعليمية ودور 

 .تشغيل تلك المشروعات والتحديات التي تواجه الرياديين بھذا الخصوصالمرأة الريادي في بناء و
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واالتجاھات الحديثة في تمويل المشروعات 

مشروعـات الصغيرة والمتوسطة في معالجة الفقر والبطالة، و دورھا في تنمية المجتمعات المحلية، واآلثار الصغيرة والمتوسطة، ودور ال

االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة ، مع عرض تجارب محلية وعربية ناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن 

بناء وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضمن جلساته التحديات التي العربي، ولم يغفل المؤتمر الدور الريادي للمرأة في 

أسس ومھارات إدارة وتقييم المشروعات “تواجه المرأة في إدارة المشروعات الصغيرة المتوسطة، ھذا وتعقب المؤتمر ورشة عمل 

ركون بھا على نموذج مصغر إلنشاء مشروع صغير م سيتم تدريب المشا2016أيار (مايو)  4 – 3خالل الفترة ” الصغيرة والمتوسطة

 .وكيفية إدارته وتطويره

 .يشارك بالمؤتمر ست دول عربية األردن، السودان فلسطين، الجزائر، البحرين، مصر

   

561 مؤتمر االتجاهات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة



 « الرئيسية
 
  
 

تستضيفة جامعة اليرموك األردنية: مؤتمر "دور المشروعات الصغيرة في 

 "تنمية المجتمع
 مساءً  06:48:00 2016أبريل  05الثالثاء 

 
القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أن المنظمة بصدد  أعلن الدكتور ناصر الھتالن

عقد مؤتمر "االتجاھات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون بين المنظمة وكلية االقتصاد والعلوم 
 .مايو 5 – 3اإلدارية (جامعة اليرموك) خالل الفترة 

  
وقال الھتالن: تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في تنمية االقتصاد، ال سيما في ظل دورھا الرئيس في محاربة 
الفقر والبطالة، وتعزيز طموحات الشباب الريادية لتمكينھم من مواجھة األوضاع االقتصادية الصعبة، خاصة وأنھا ال تحتاج إلى 

 .ررأس مال كبي
  

وأضاف قوله: من ھنا يأتي انعقاد ھذا المؤتمر ليجمع المھتمين بھذا القطاع الحيوي لمناقشة أساليب ووسائل دعم وتعزيز المشروعات 
ء الصغيرة والمتوسطة بما يتصل باألبعاد اإلدارية والتنظيمية والمالية والمحاسبية واالقتصادية والتعليمية ودور المرأة الريادي في بنا

 .يل تلك المشروعات، والتحديات التي تواجه الرياديين بھذا الخصوصوتشغ
  

وأشار القحطاني، إلى أن الھدف من المؤتمر استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات التسويق للمشروعات الصغيرة 
ئة اإلدارة ودور المؤسسات التمويلية والمتوسطة، والوقوف على التحديات المالية والمحاسبية التي تواجه المشروعات الصغيرة في بي

في الحد من تلك التحديات، ودراسة األدوار التنظيمية والتشريعية للقطاع الحكومي، ووحدات اإلدارة المحلية وغرف الصناعة 
ت والتجارة والزراعة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشة دور المؤسسا

التعليمية والتدريبية في احتضان المشاريع الريادية، وتنمية الوعي بالمشروعات الصغيرة، واستعراض تجارب محلية وعربية ودولية 
 .في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  
ة للمشروعات الصغيرة وأوضح مدير عام المنظمة، أن المؤتمر في سبيل تحقيق أھدافه يناقش خالل جلساته الوظائف اإلداري

والمتوسطة، وواقع وتحديات التسويق في تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع وتحديات تمويل المشروعات الصغيرة 
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والمتوسطة، والتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واالتجاھات الحديثة في تمويل المشروعات الصغيرة 
ت الصغيرة والمتوسطة في معالجة الفقر والبطالة، ودورھا في تنمية المجتمعات المحلية، واآلثار والمتوسطة، ودور المشروعـا

االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة، مع عرض تجارب محلية وعربية ناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن 
 .العربي

  

-29196-See more at: http://elnahdanews.com/News -
%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%AC%D8%A7
%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%
D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%
D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%

%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DD9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8
9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D
9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9

%85%D8%B9#sthash.DQXpzAzC.dpuf    
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عام / مؤتمر عربي حول دور 
المشروعات الصغيرة في 

 المجتمع  تنمية

 

 م واس 2016ابريل  05ھـ الموافق  1437جمادى اآلخرة  27القاھرة 

االتجاھات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات “تستضيف جامعة اليرموك األردنية مؤتمراً عربياً حول 

تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ” الصغيرة والمتوسطة

 .دول عربية 6مايو المقبل بمشاركة ممثلين من  5الى  3ة بالجامعة وذلك خالل الفتر

وأوضح مدير عام المنظمة ناصر الھتالن القحطاني، في بيان له اليوم أن الھدف من المؤتمر استعراض 

ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التحديات 

تي تواجه المشروعات الصغيرة في بيئة اإلدارة ودور المؤسسات التمويلية في المالية والمحاسبية ال

 .الحد من تلك التحديات

وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر سيعرض التجارب المحلية والعربية الناجحة للمشروعات الصغيرة 

رة والمتوسطة، والمتوسطة بالوطن العربي، والدور الريادي للمرأة في بناء وتشغيل المشروعات الصغي

 .مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في إدارة تلك المشروعات

 // انتھى //

 ت م 16:17
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تستضيفه جامعة اليرموك..مؤتمر المنظمة اإلدارية تنظم ندوة (دور 

 المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع) في مايو القادم

أبريل/بنا/ قال الدكتور ناصر الھتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة  5القاھرة في 
لجامعة الدول العربية أن المنظمة بصدد عقد مؤتمر (االتجاھات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة 

والعلوم اإلدارية (جامعة اليرموك) األردنية في حرم الجامعة  والمتوسطة) بالتعاون بين المنظمة و كلية االقتصاد
(مايو) المقبل. وأكد الھتالن بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في تنمية  5 – 3خالل الفترة 

لتمكينھم من االقتصاد، ال سيما في ظل دورھا الرئيس في محاربة الفقر والبطالة، وتعزيز طموحات الشباب الريادية 
 . مواجھة األوضاع االقتصادية الصعبة خاصة وأنھا ال تحتاج إلى رأس مال كبير

وأضاف من ھنا يأتي انعقاد ھذا المؤتمر ليجمع المھتمين بھذا القطاع الحيوي لمناقشة أساليب ووسائل دعم وتعزيز 
لمالية والمحاسبية واالقتصادية والتعليمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتصل باألبعاد اإلدارية والتنظيمية وا

ودور المرأة الريادي في بناء وتشغيل تلك المشروعات والتحديات التي تواجه الرياديين بھذا الخصوص . وأشار 
القحطاني إلى أن الھدف من المؤتمر استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات التسويق للمشروعات الصغيرة 

قوف على التحديات المالية والمحاسبية التي تواجه المشروعات الصغيرة في بيئة اإلدارة ودور والمتوسطة، والو
المؤسسات التمويلية في الحد من تلك التحديات، ودراسة األدوار التنظيمية والتشريعية للقطاع الحكومي ووحدات 

ي والقطاع الخاص في دعم اإلدارة المحلية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة ومنظمات المجتمع المدن
المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشة دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في احتضان المشاريع الريادية وتنمية 
الوعي بالمشروعات الصغيرة، واستعراض تجارب محلية وعربية ودولية في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة 

ر عام المنظمة أن المؤتمر في سبيل تحقيق أھدافه يناقش خالل جلساته والمتوسطة. وفي ذات الصدد وأوضح مدي
الوظائــف اإلداريــة للمشروعــات الصغيــرة والمتوسطة، وواقع وتحديات التسويق في تلك المشروعات الصغيرة 

غيرة والمتوسطة، وواقع وتحديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل اإلسالمي للمشروعات الص
والمتوسطة، واالتجاھات الحديثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المشروعـات الصغيرة 

والمتوسطة في معالجة الفقر والبطالة، و دورھا في تنمية المجتمعات المحلية، واآلثار االقتصادية واالجتماعية 
وعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي، للمشروعات الصغيرة، مع عرض تجارب محلية وعربية ناجحة للمشر

ولم يغفل المؤتمر الدور الريادي للمرأة في بناء وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضمن جلساته 
التحديات التي تواجه المرأة في إدارة المشروعات الصغيرة المتوسطة. ھذا وتعقب المؤتمر ورشة عمل (أسس 

(مايو) المقبل، وسيتم تدريب  4 – 3مشروعات الصغيرة والمتوسطة) خالل الفترة ومھارات إدارة وتقييم ال
المشاركون بھا على نموذج مصغر إلنشاء مشروع صغير وكيفية إدارته وتطويره، ويشارك بالمؤتمر مشاركون من 

 05/04/2016جمت  1025ست دول عربية األردن، السودان فلسطين، الجزائر، البحرين، مصر. خ.أ. بنا 
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جلساته الوظائــف اإلداريــة للمشروعــات الصغيــرة والمتوسطة، وواقع وتحديات التسويق في تلك المشروعات  يناقش خالل

الصغيرة والمتوسطة، وواقع وتحديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة 

صغيرة والمتوسطة، ودور المشروعـات الصغيرة والمتوسطة في معالجة والمتوسطة، واالتجاھات الحديثة في تمويل المشروعات ال

الفقر والبطالة، و دورھا في تنمية المجتمعات المحلية، واآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة ، مع عرض تجارب 

الدور الريادي للمرأة في بناء وتشغيل محلية وعربية ناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي، ولم يغفل المؤتمر 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضمن جلساته التحديات التي تواجه المرأة في إدارة المشروعات الصغيرة المتوسطة، ھذا 

م 2016) أيار (مايو 4 – 3خالل الفترة ” أسس ومھارات إدارة وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة“وتعقب المؤتمر ورشة عمل 

سيتم تدريب المشاركون بھا على نموذج مصغر إلنشاء مشروع صغير وكيفية إدارته وتطويره. يشارك بالمؤتمر مشاركون من ست 

 .دول عربية األردن، السودان فلسطين، الجزائر، البحرين، مصر
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 الصغيرة المشروعات وتمويل إدارة في ودولية وعربية محلية تجارب  واستعراض الصغيرة، بالمشروعات الوعي

 داريــةاإل الوظائــف جلساته خالل يناقش أھدافه تحقيق سبيل في المؤتمر أن المنظمة عام مدير وأوضح والمتوسطة،

 وواقع والمتوسطة، الصغيرة المشروعات تلك في التسويق وتحديات وواقع والمتوسطة، الصغيــرة للمشروعــات

 واالتجاھات والمتوسطة، الصغيرة للمشروعات اإلسالمي والتمويل والمتوسطة،  الصغيرة المشروعات تمويل وتحديات

 الفقر معالجة في والمتوسطة الصغيرة المشروعـات ورود والمتوسطة، الصغيرة المشروعات تمويل في الحديثة

 عرض مع ، الصغيرة للمشروعات واالجتماعية االقتصادية واآلثار المحلية، المجتمعات تنمية في دورھا و والبطالة،

 الريادي الدور المؤتمر يغفل ولم  العربي، بالوطن والمتوسطة الصغيرة للمشروعات ناجحة وعربية محلية تجارب

 إدارة في المرأة تواجه التي التحديات جلساته تتضمن حيث والمتوسطة، الصغيرة المشروعات وتشغيل بناء في أةللمر

 الصغيرة المشروعات وتقييم إدارة ومھارات أسس“ عمل ورشة المؤتمر وتعقب ھذا المتوسطة، الصغيرة المشروعات

 مشروع إلنشاء مصغر نموذج على بھا المشاركون تدريب سيتم  م2016 (مايو) أيار  4 – 3 الفترة خالل  ”والمتوسطة

  وتطويره. إدارته وكيفية صغير

  مصر البحرين، الجزائر، فلسطين، السودان األردن، عربية دول ست من مشاركون بالمؤتمر يشارك
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 إلدارة المشروعات الصغيرة بجامعة اليرموكتنظم مؤتمًرا » العربية للتنمية اإلدارية»

 3  التحريراإلخبارى  أخبار مصرية  أيام منذ 4 

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة  الدكتور ناصر الھتالن  قال

لجامعة الدول العربية، أن المنظمة بصدد عقد مؤتمر "االتجاھات المعاصرة في إدارة وتمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون بين المنظمة و كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 .مايو المقبل 5 – 3بجامعة اليرموك، خالل الفترة 

األردن، والسودان، وفلسطين،  يشارك في المؤتمر، مشاركون من ست دول عربية وھي

 .والجزائر، والبحرين، ومصر

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوًرا كبيًرا في تنمية االقتصاد، ال  وأكد الھتالن، أن

عزيز طموحات الشباب الريادية سيما في ظل دورھا الرئيسي في محاربة الفقر والبطالة، وت

 .لتمكينھم من مواجھة األوضاع االقتصادية الصعبة خاصة وأنھا ال تحتاج إلى رأس مال كبير

استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وتحديات  وأشار القحطاني إلى أن الھدف من المؤتمر 

ة والمحاسبية التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التحديات المالي

التي تواجه المشروعات الصغيرة في بيئة اإلدارة ودور المؤسسات التمويلية في الحد من 

  .تلك التحديات
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 أخبار السعودية

اخبار السعودية عام / مؤتمر عربي حول دور 
 تنمية المجتمعالمشروعات الصغيرة في 

 14  0  أيام 5منذ  

مساًء عام / مؤتمر عربي حول دور المشروعات الصغيرة  03:28 2016أبريل  05الثالثاء 
 في تنمية المجتمع

 م واس 2016/04/05ھـ الموافق  1437/6/27الثالثاء 

 

 م واس 2016ابريل  05ھـ الموافق  1437جمادى اآلخرة  27القاھرة 

األردنية مؤتمراً عربياً حول "االتجاھات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"  تستضيف جامعة اليرموك

مايو المقبل  5الى  3تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بالجامعة وذلك خالل الفترة 

 .دول عربية 6بمشاركة ممثلين من 

ضح مدير عام المنظمة ناصر الھتالن القحطاني، في بيان له اليوم أن الھدف من المؤتمر استعراض ومناقشة الوظائف اإلدارية وأو

وتحديات التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التحديات المالية والمحاسبية التي تواجه المشروعات الصغيرة 

 .التمويلية في الحد من تلك التحديات في بيئة اإلدارة ودور المؤسسات

وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر سيعرض التجارب المحلية والعربية الناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي، 

رأة في والدور الريادي للمرأة في بناء وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الم

 .إدارة تلك المشروعات

 // انتھى //

 ت م 16:17

http://hamrinnews.net/SaudiArabiaNews/21158.html 
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مؤتمر عربي حول إدارة وتمويل المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة باألردن

 م11:02 |2016-04-30 السبت 

 

 
 أ ش أ

 وتمويل إدارة في المعاصرة )االتجاهات بعنوان عربيًا مؤتمًرا المقبل الثالثاء، يوم األردن، يستضيف

 اليرموك جامعة في اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية تنظمه الذي والمتوسطة( الصغيرة المشاريع

 مصر من ومختصين وأكاديميين خبراء شاركةبم اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مع بالتعاون

 .األردن إلى باإلضافة وفلسطين، وتونس والجزائر والعراق

 تشكيل إلى يهدف المؤتمر بأن -اليوم تصريح في -الطعامنة محمد الدكتور االقتصاد كلية عميد وأفاد

 المتوسطة شاريعالم به تقوم الذي الفاعل بالدور المجتمع فئات ومختلف الشباب لدى الوعي وتعزيز

 .الوطنية االقتصادية التنمية وتحقيق المجتمع في والبطالة الفقر ظاهرتي من الحد في والصغيرة
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 الدولة، إيرادات زيادة في وتسهم الوطني االقتصاد عصب تعد الصغيرة المشروعات أن على وأكد

 وأسهمت طةومتوس صغيرة مشاريع من جاءت العالم مستوى على المنشآت من %90 بأن منوها

 .العالم في العاملة القوى من %60و 50 بين ما بتشغيل

 ولديها والبطالة الفقر قضايا على التغلب على قدرتها أثبتت الصغيرة المشروعات إن الطعامنة: وقال

 النمو قاطرة وتعد الدول اقتصادات من الكثير تواجه التي االقتصادية المشكالت لحل والكفاءة القدرة

 .الدول بعضل االقتصادي

 في والخاص الحكومي القطاع دور عن حوارية جلسات عقد سيتضمن المؤتمر برنامج أن إلى وأشار

 في ودورها والمتوسطة الصغيرة المشروعات واقتصاديات والمتوسطة الصغيرة المشروعات تعزيز

 توسطةوالم الصغيرة المشروعات ودعم تعزيز في الخاص القطاع ودور المحلية المجتمعات تنمية

 الصغيرة المشروعات أداء تعزيز في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم صندوق ودور

 في )أجفند( مؤسسة لتجربة واستعراضا وعالميًا محليًا التنافسية قدرتها وزيادة األردن في والمتوسطة

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم

 عام تأسست األردن شمال إربد مدينة يف تقع )عامة( حكومية أردنية جامعة هي اليرموك جامعة

 بدرجة وتتمتع الوقت، ذلك منذ كبيًرا توسًعا وشهدت طالل بن حسين الملك من ملكي بأمر 1976

 من به بأس ال عدد هنالك ولكن األردنيين الطلبة على طالبها يقتصر وال الذاتي، االستقالل من كبيرة

 .العالم أنحاء مختلف ومن ةالعربي البالد كافة من الوافدين الطلبة مختلف
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575 اإلعالن عن الفائزين بجائزة الشارقة ألفضل إطروحات دكتوراه



 

 محليات

اطروحة  ألفضلباحث عماني يفوز بجائزة الشارقة 

 في العلوم االدارية بالوطن العربي دكتوراه

  ٢٠١٦أبريل،  ٢٨الخميس، 

 
 العمانية - القاهرة

 

أعلنت المنظمة العربية للتنمية االدارية التابعة لجامعة الدول العربية فوز الدكتور عادل بن سعيد البوسعيدي بجائزة 

الشارقة ألفضل اطروحة دكتوراة في العلوم االدارية بالوطن العربي. وذكرت في بيان وزعته اليوم بالقاهرة ان 

دارية التي قدمها تحت عنوان ننحو نموذ  الصمت االعتراضي الدكتور عادل فاز عن أطروحته في مجال العلوم اإل

 ."المؤسسي:تعريف المفهوم وأبعاده وقياسه وآلية التحقق منه

 

وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ان مجلس أمناء جائزة الشارقة 

في الوطن العربي قد اعتمد في االجتماع الذي عقد بمقر جامعة الشارقة  ألفضل أطروحة دكتوراة في العلوم اإلدارية

تقرير هيئة التحكيم والتقييم الذي أسفر عن اختيار الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة عشرة. وأضاف ان مجلس 

مشاركات في األمناء ناقش إمكانية إدرا  الرسائل العلمية في الجانب اإلسالمي وذلك بهدف تنويع قاعدة ال

التخصصات الفرعية للعلوم المالية واإلدارية وكذلك تنظيم ملتقى يتزامن مع حفل تكريم الفائزين والمزمع عقده في 

الفترة القادمة يعرض من خالله الفائزون نبذة عن األطروحات التي تقدموا بها للجائزة وذلك لتعريف الجمهور 

وصى األعضاء أيضاً بأهمية وجود محكم في مجال القانون لتحكيم بالموضوعات البحثية التي تقدمت للجائزة وأ

أطروحة دكتوراه أنجزها باحثون وخبراء  61الرسائل العلمية المتقدمة للجائزة . واشار الى ان الجائزة هذا العام تلقت 

من  8زائر و من الج 6من األردن و  9دولة مختلفة منها اطروحتان من السلطنة وأطروحة من ليبيا و  11عرب من 

من فلسطين واطروحة من  3من العراق واطروحة من المغرب واطروحة من سوريا و 5المملكة العربية السعودية و 

 .أطروحة 573من مصر ليرتفع عدد أبحاث الدكتوراة المرشحة للجائزة منذ تأسيسها حتى اآلن إلى  24لبنان و

 

الجدير بالذكر أن جائزة الشارقة ألفضل أطروحة دكتوراه في العلوم اإلدارية في الوطن العربي تأسست وبدعم من 
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تم تطوير الجائزة لتصبح جائزة الشارقة  2014وفي أبريل سنة 2001سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي سنة 

  .ل الدراسات اإلدارية والمالية وعلوم الحاسب اآلليألطروحات الدكتوراة في العلوم اإلدارية في الوطن العربي لتشم
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 شعار وزارة الثقافة والرياضة 

 قنا  –الدوحة 

لجميع منتسبي المراكز الشبابية للمشاركة وجهت وزارة الثقافة والرياضة ممثلة في إدارة الشؤون الشبابية اليوم دعوة 

في المسابقة العالمية التي تنظمها مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية 

 اإلدارية في تأليف كتاب بمجال تنمية الشباب.

تهدف إلى تشجيع المهتمين في مجاالت البحث العلمي وطبقا للدعوة التي أعلنتها الوزارة عبر موقعها االلكتروني فإنها 

على االهتمام بالموضوعات الخاصة بالشباب وتنميته بما يساعد على تنمية كوادر بشرية قادرة على مجابهة التحديات 

 الداخلية والخارجية في عالم سريع التغير.

استمارة الترشيح الخاصة بالمسابقة عبر موقعها ويتاح االشتراك في المسابقة حتى نهاية يونيو المقبل من خالل تعبئة 

 /http://www.arado.org/Youthااللكتروني 

ويشترط في العمل المقدم أن يتناول موضوًعا يتعلق بمجال تنمية الشباب، على سبيل المثال: االستثمار في الموارد 

ت إشراكهم في وضع الخطط المستقبلية.. دور البشرية الشبابية: مبادرات وآليات.. منهجيات تكوين قيادات شبابية وآليا

شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي لدى الشباب.. أفضل السبل للتواصل مع الشباب إلدماجهم في جهود 

تنمية المجتمع.. كيفية صياغة الخطة القومية لتنمية الشباب... دور الجامعة في تنمية وعي الشباب بالمسئولية 

الشباب والوقاية من العنف... الممارسات والتجارب الناجحة في تقدم المجتمعات الشابة في الدول الوطنية.. تنمية 

 النامية.

كما يشترط أن تشكل مادة الكتاب إضافة جديدة لما هو موجود من مؤلفات حول تنمية الشباب، وقابليته للتطبيق في 

دته وتقديمها، مع ذكر كافة المصادر التي تم استخدامها الوطن العربي، وأن يتبع الكاتب المنهج العلمي في تحرير ما

في الحصول على المعلومات التي يشملها الكتاب، وأن يكون مؤلَفًا باللغة العربية أو اإلنجليزية، وليس مترجًما، وأال 

، يكون قد تم نشره من قبل أو حصل على أية جائزة، ويقدم المؤلف نسختين من العمل المرشح إحداهما ورقية

 (.PDFواألخرى إلكترونية )ملف 

دوالر أمريكي( وشهادة تكريم، كما تقدم أمانة الجائزة الدعم  30,000ويحصل الكتاب الفائز على جائزة مالية قدرها )

 الالزم إلصدار الكتاب.
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 تكون لها الشخصية االعتبارية وتتمتع باألهلية الالزمة

 سلطان يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم جائزة الشارقة في المالية العامة

 29/04/2016تاريخ النشر: 

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 

 .«جائزة الشارقة في المالية العامة»بشأن إنشاء وتنظيم  2016لسنة  31مرسوماً أميرياً رقم 

جائزة الشارقة »على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم جائزة دورية في اإلمارة تسمى  2 ونصت المادة 

حدود أهدافها تكون لها الشخصية االعتبارية، وتتمتع باألهلية الالزمة للتصرف في « في المالية العامة

 .وفقاً ألحكام هذا المرسوم

على أن يكون المقر الدائم للجائزة هو مدينة الشارقة، ويجوز أن تنشئ فروعاً ومكاتب   3ونصت المادة 

 .لها داخل اإلمارة وخارجها

بأن تهدف الجائزة إلى تشجيع االستغالل األمثل للموارد المالية باستخدام    4 بينما نصت المادة رقم 

ضل األنظمة المالية واإلدارية والموازنات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مبادئ أف

الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع األجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام االعتمادات 

آليات  المخصصة لها، وتحقيق أفضل مردود واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة، وإبداعية لتطوير

 .عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة

كما تهدف الجائزة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف اإلدارة المالية 

والمحاسبية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، وتعميق 

ألداء باختالف أنواعها في شأن المالية العامة، وتوفير مؤشرات على درجة عالية تطبيق مفهوم موازنات ا

من الشمولية والدقة لتقديم الدعم لصانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط االستراتيجية 

 .في المالية العامة

لتنفيذي، ويتكون بأن يكون هناك للجائزة مجلس أعلى، ويشكل بقرار من المجلس ا 5كما نصت المادة 

من رئيس وأربعة أعضاء على أن يكون من بينهم نائب الرئيس وذلك من الجهات التالية.. عضوان من 

حكومة الشارقة على أن يكون من بينهم الرئيس وعضوان يتم ترشيحهما بوساطة المنظمة العربية 

يراً في مجال التميز المؤسسي للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية على أن يكون أحدهما خب

 .إلى جانب عضو خبير في مجال اإلدارة المالية

من المرسوم السلطة العليا المختصة بإدارة الجائزة وله صالحيات   6 ويعد المجلس وكما نصت المادة 

وضع الضوابط واإلشراف بما يتفق وتحقيق أهدافها وله في سبيل ذلك ما يلي: رسم السياسة العامة 

ة الجائزة ووضع معايير منح الجائزة وتسمية أعضاء لجنة التحكيم وإعداد الموازنة السنوية ألنشط

والحساب الختامي للجائزة وعرضها على المجلس التنفيذي إلقرارها وإعداد النظام المالي واإلداري 

زة ودوريتها واللوائح التنظيمية وعرضها على المجلس التنفيذي العتمادها واقتراح الدليل العام للجائ

وفئاتها وشروطها وآلية الترشح لها وعرضها على المجلس التنفيذي العتماده وتشكيل اللجان الدائمة 

والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعاً الحتياجات أعمال الجائزة ورفع تقارير دورية عن أعماله للمجلس 

بعد موافقة المجلس التنفيذي وأية  التنفيذي وأية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتسيير العمل

 .اختصاصات أخرى تتفق وأعماله يناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي

من المرسوم فإن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من  7 وبحسب المادة 

 .مجلس جديدالمجلس التنفيذي ويستمر المجلس في تسيير أعماله إلى أن يتم تعيين 
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على أن يجتمع المجلس لمرتين على األقل في السنة أو كلما دعت الحاجة بدعوة  8 ونصت المادة رقم 

 .من رئيسه وتصدر قراراته بأغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه

نية أمين عام يصدر على أن تكون للجائزة أمانة فنية، وأن يكون لألمانة الف 10 و 9 ونصت المادتان رقم 

بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي، ويحدد القرار مهام ومسؤوليات األمين العام ومن بين اختصاصات 

األمانة الفنية ما يلي.. اقتراح الخطة االستراتيجية والتسويقية للجائزة ورفعها للمجلس العتمادها، ومن 

مال التنسيق العام للجائزة واإلشراف اإلداري ثم رفعها إلى المجلس التنفيذي إلقرارها والقيام بأع

 (والمالي على أعمالها.)وام

-bfb1-4050-4748-See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/1e1d6df2 -

e446228f8cf1#sthash.8KJBE5Bx.dpuf 
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عام / مدينة شرم الشيخ تستضيف أعمال اجتماع مديري المكتبات ومراكز 
 المعلومات في الوطن العربي

 

 م واس 2016/05/08هـ الموافق  1437/8/1األحد 

                                                                                                                                                
 م واس 2016مايو  08هـ الموافق  1437شعبان  01القاهرة 

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية غًدا أعمال االجتماع السنوي األول لمديري المكتبات ومراكز 
المعلومات في الوطن العربي تحت عنوان " التحالف االستراتيجي بين المكتبات "، الذي تنظمه المنظمة 

 لعربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية المصرية.ا
وأفاد مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني في تصريح اليوم أن 
االجتماع سيناقش محاور وخصائص التحالفات الناجحة بين المكتبات، ونقاط القوة والضعف الخاصة 

 ها ، وعوامل النجاح وأفضل الممارسات في المجال.ب
وأبان أن االجتماع يهدف إلى تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الجهود بين المكتبات المشاركة في أعمال 

 االجتماع السنوي األول لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي.
 // انتهى //

  ت م13:29
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ع مديري المكتبات في الوطن السلطنة تشارك في اجتما

 العربي بشرم الشيخ

العمانية: تبدأ اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال االجتماع السنوي األول لمديري المكتبات ومراكز  –شرم الشيخ 

اإلدارية الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية « التحالف االستراتيجي بين المكتبات»المعلومات في الوطن العربي بعنوان 

 .بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية

وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في بيان له أن عقد هذا االجتماع يأتي 

وإيماناً بأهمية تعزيز انطالقاً من الدور الفّعال الذي تقوم به مكتبة المنظمة في تطوير منظومة المكتبات في الوطن العربي 

التعاون بين المكتبات في الوطن العربي. وأوضح أن االجتماع في دورته األولى يهدف إلى التعرف على محاور 

وخصائص التحالفات الناجحة بين المكتبات ونقاط القوة والضعف الخاصة بها والتعرف على عوامل النجاح وأفضل 

 .تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الجهود بين المكتبات المشاركةالممارسات في هذا المجال كما يهدف إلى 

ويشارك في االجتماع الدكتور خلفان بن زهران الحجي مدير المكتبة الرئيسية لجامعة السلطان قابوس الذي سيلقي 

 .محاضرة خالل االجتماع
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اجتماع لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي في شرم 

 يخالش

 رؤيا نيوز 

  

 2016أيار  08

 

 شارك

 تبدأ غدا اعمال االجتماع السنوي األول لمديري المكتبات ومراكز -رؤيا نيوز 

المعلومات في الوطن العربي "التحالف االستراتيجي بين المكتبات" وتعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في مدينة 

وزير الثقافة  -معالى األستاذ/ حلمي النمنم  ليومين القادمين تحت رعاية جمهورية مصر العربية خالل ا –شرم الشيخ 

 .المصري وبالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية

وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة أن عقد هذا االجتماع يأتي انطالقاً من الدور الفّعال الذي 

منظومة المكتبات في الوطن العربي وإيماناً بأهمية تعزيز التعاون بين المكتبات في تقوم به مكتبة المنظمة في تطوير 

الوطن العربي، موضحا أن االجتماع في دورته األولى يهدف إلى التعرف على محاور وخصائص التحالفات الناجحة 

مارسات في المجال، كما بين المكتبات، ونقاط القوة والضعف الخاصة بها، والتعرف على عوامل النجاح وأفضل الم

 .يهدف الى تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الجهود بين المكتبات المشاركة

رئيس وحدة المكتبة الرقمية بالمنظمة العربية للتنمية االدارية، و د.  –د. داليا نصار  هذا ويفتتح اعمال االجتماع 

مدير المكتبة –بحريني، و د. كلوديا لوكس ال منصور سرحان ممثال عن المكتبة الوطنية بمركز عيسي الثقافي 

الوطنية في قطر، يعقب هذا الجلسات حيث يتحدث د. خالد عبدالفتاح )مدير وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى 

 Sage النظم العربية المتطورة -Naseej لشركة نسيج للجامعات( عن التحالف االستراتيجي، ويلي هذا عرض 

Publishing / Emerald Publishing Group 
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بمحاضرة للدكتور خلفان الحجي ) مدير المكتبة الرئيسية لجامعة السلطان قابوس(،  وتختتم أعمال اليوم األخير   

ومحاضرة لألستاذة . نهي زكي )االمانة العامة لجامعة الدول العربية(مشروع الدليل الشامل للمكتبات في الوطن 

 . العربي
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أعمال االجتماع السنوي األول لمديري المكتبات شرم الشيخ تستضيف 

 ومراكز المعلومات في الوطن العربي
 ربيع شاهين

8-5-2016 | 11:54528 
   

 

 أرشيفية -شرم الشيخ 

تبدأ غدا أعمال االجتماع السنوي األول لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي 

لذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في مدينة شرم الشيخ "التحالف االستراتيجي بين المكتبات" وا

 خالل اليومين القادمين تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة وبالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة أن عقد هذا االجتماع يأتي انطالقاً من الدور 

لفّعال الذي تقوم به مكتبة المنظمة في تطوير منظومة المكتبات في الوطن العربي وإيماناً بأهمية تعزيز ا

التعاون بين المكتبات في الوطن العربي، موضًحا أن االجتماع في دورته األولى يهدف إلى التعرف على 

خاصة بها، والتعرف على محاور وخصائص التحالفات الناجحة بين المكتبات، ونقاط القوة والضعف ال

عوامل النجاح وأفضل الممارسات في المجال، كما يهدف الى تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الجهود بين 

 المكتبات المشاركة.
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د. داليا نصار رئيس وحدة المكتبة الرقمية بالمنظمة العربية للتنمية االدارية، و   ويفتتح أعمال االجتماع

مدير –البحريني، و د. كلوديا لوكس   المكتبة الوطنية بمركز عيسي الثقافي د. منصور سرحان ممثالً عن

المكتبة الوطنية في قطر، يعقب هذا الجلسات حيث يتحدث د. خالد عبدالفتاح )مدير وحدة المكتبة الرقمية 

النظم العربية -لشركة نسيج   بالمجلس األعلى للجامعات( عن التحالف االستراتيجي، ويلي هذا عرض

 لمتطورة.ا

بمحاضرة للدكتور خلفان الحجي مدير المكتبة الرئيسية لجامعة السلطان   وتختتم أعمال اليوم األخير

قابوس، ومحاضرة لنهي زكي من األمانة العامة لجامعة الدول العربية، حول مشروع الدليل الشامل 

 للمكتبات في الوطن العربي.
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يسيةالرئ أخبار المحافظات   

غدا..شرم الشيخ تستضيف االجتماع السنوى األول لمراكز 
 المعلومات بالوطن العربى

 م 07:17 - 2016مايو  09اإلثنين، 

 

 ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

 محمود محيى –كتب 
 

تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية فى مدينة شرم الشيخ، غدا الثالثاء، وعلى مدار اليومين المقبلين، أعمال 

راكز المعلومات فى الوطن العربى "التحالف االستراتيجى بين االجتماع السنوى األول لمديرى المكتبات وم

 المكتبات" تحت رعاية حلمى النمنم، وزير الثقافة المصرى وبالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

ذى وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة، إن عقد هذا االجتماع يأتى انطالقاً من الدور الفّعال ال

تقوم به مكتبة المنظمة فى تطوير منظومة المكتبات فى الوطن العربى وإيماناً بأهمية تعزيز التعاون بين المكتبات 

فى الوطن العربي، موضحا أن االجتماع فى دورته األولى يهدف إلى التعرف على محاور وخصائص التحالفات 

والتعرف على عوامل النجاح وأفضل الممارسات فى الناجحة بين المكتبات، ونقاط القوة والضعف الخاصة بها، 

 المجال، كما يهدف الى تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الجهود بين المكتبات المشاركة.
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ويفتتح أعمال االجتماع الدكتورة داليا نصار، رئيس وحدة المكتبة الرقمية بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافى البحريني، وكلوديا لوكس، مدير والدكتور منصور سرحان ممثال عن 

 المكتبة الوطنية فى قطر.

ويتحدث خالل االجتماع خالد عبدالفتاح، مدير وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات، عن التحالف 

 للنظم العربية المتطورة. Naseejاالستراتيجي، ويلى هذا عرض لشركة نسيج 

تختتم أعمال اليوم األخير بمحاضرة للدكتور خلفان الحجى، مدير المكتبة الرئيسية لجامعة السلطان قابوس، و

ومحاضرة لكال من نهى زكى باألمانة العامة لجامعة الدول العربية ومشروع الدليل الشامل للمكتبات فى الوطن 

 العربى.
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 السلطنة تشارك في اجتماع مديري المكتبات في الوطن

 العربي بشرم الشيخ

 

 – «التحالف االستراتيجي بين المكتبات»تحت شعار 

العمانية: تبدأ اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال االجتماع السنوي األول لمديري المكتبات ومراكز  –شرم الشيخ 

لمنظمة العربية للتنمية اإلدارية الذي تعقده ا« التحالف االستراتيجي بين المكتبات»المعلومات في الوطن العربي بعنوان 

 .بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية

وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في بيان له أن عقد هذا االجتماع يأتي 

وإيماناً بأهمية تعزيز مكتبات في الوطن العربي انطالقاً من الدور الفّعال الذي تقوم به مكتبة المنظمة في تطوير منظومة ال

التعاون بين المكتبات في الوطن العربي. وأوضح أن االجتماع في دورته األولى يهدف إلى التعرف على محاور 

وخصائص التحالفات الناجحة بين المكتبات ونقاط القوة والضعف الخاصة بها والتعرف على عوامل النجاح وأفضل 

 .تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الجهود بين المكتبات المشاركةالممارسات في هذا المجال كما يهدف إلى 

ويشارك في االجتماع الدكتور خلفان بن زهران الحجي مدير المكتبة الرئيسية لجامعة السلطان قابوس الذي سيلقي 

 .محاضرة خالل االجتماع
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شرم الشيخ تستضيف اعمال اجتماع مديري المكتبات ومراكز المعلومات في 

 لعربيالوطن ا
2016-05-العربي الوطن في المعلومات ومراكز المكتبات مديري اجتماع اعمال تستضيف الشيخ شرم      2016/05/08 - 09:53 

    08T09:53:30+00:00وثقافة فن 

 

 سماء المنياوي -أخبار مصر

التحالف “األول لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي تبدأ غدا االثنين اعمال االجتماع السنوي 

جمهورية مصر العربية خالل  –وتعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في مدينة شرم الشيخ ” االستراتيجي بين المكتبات

 .مع دار الكتب والوثائق القوميةوزير الثقافة المصري وبالتعاون  –اليومين القادمين تحت رعاية األستاذ/ حلمي النمنم 

وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية االدارية أن عقد هذا االجتماع يأتي انطالقاً من 

بين  الدور الفّعال الذي تقوم به مكتبة المنظمة في تطوير منظومة المكتبات في الوطن العربي وإيماناً بأهمية تعزيز التعاون

المكتبات في الوطن العربي، موضحا أن االجتماع في دورته األولى يهدف إلى التعرف على محاور وخصائص التحالفات 

الناجحة بين المكتبات، ونقاط القوة والضعف الخاصة بها، والتعرف على عوامل النجاح وأفضل الممارسات في المجال، 

 .هود بين المكتبات المشاركةكما يهدف الى تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الج

رئيس وحدة المكتبة الرقمية بالمنظمة العربية للتنمية االدارية، و د. منصور  –هذا ويفتتح اعمال االجتماع د. داليا نصار 

مدير المكتبة الوطنية في قطر، –سرحان ممثال عن المكتبة الوطنية بمركز عيسي الثقافي البحريني، و د. كلوديا لوكس 

الجلسات حيث يتحدث د. خالد عبدالفتاح )مدير وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات( عن التحالف  يعقب هذا

 Sage Publishing / Emerald النظم العربية المتطورة -Naseej االستراتيجي، ويلي هذا عرض لشركة نسيج

Publishing Group 

ان الحجي ) مدير المكتبة الرئيسية لجامعة السلطان قابوس(، ومحاضرة وتختتم أعمال اليوم األخير بمحاضرة للدكتور خلف

 . لألستاذة . نهي زكي )االمانة العامة لجامعة الدول العربية(مشروع الدليل الشامل للمكتبات في الوطن العربي
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 الرئيسية 

ألول لمراكز شرم الشيخ تستضيف االجتماع ا

 المعلومات بالوطن العربى

 إبراهيم مصطفى 

  2016-05-10 06:08:16 

 

 وزير الثقافة -حلمى النمنم 

ن تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية فى مدينة شرم الشيخ، اليوم الثالثاء، وعلى مدار اليومي

المقبلين أعمال االجتماع السنوى األول لمديرى المكتبات ومراكز المعلومات فى الوطن العربى 

 "التحالف االستراتيجى بين المكتبات"، تحت رعاية حلمى النمنم، وزير الثقافة.

ر وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير عام المنظمة، إن عقد هذا االجتماع يأتى انطالقًا من الدو

الفّعال الذى تقوم به مكتبة المنظمة فى تطوير منظومة المكتبات فى الوطن العربى، وإيمانًا بأهمية تعزيز 
 التعاون بين المكتبات فى الوطن العربى.

وأوضح أن االجتماع فى دورته األولى يهدف إلى التعرف على محاور وخصائص التحالفات الناجحة 

الخاصة بها، والتعرف على عوامل النجاح وأفضل الممارسات فى  بين المكتبات، ونقاط القوة والضعف

 المجال، كما يهدف الى تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الجهود بين المكتبات المشاركة.
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 شرم الشيخ تستضيف االجتماع السنوي األول لمديري المكتبات..غدا  

 
 غادة مجدي-كتبت

لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي "التحالف االستراتيجي بين  تبدأ غدا اعمال االجتماع السنوي األول- 

ة المكتبات"، وتعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في مدينة شرم الشيخ خالل اليومين القادمين تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقاف

  .المصري وبالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية

 

الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة أن عقد هذا االجتماع يأتي انطالقاً من الدور الفّعال الذي تقوم به مكتبة  وصرح

المنظمة في تطوير منظومة المكتبات في الوطن العربي، وإيماناً بأهمية تعزيز التعاون بين المكتبات في الوطن العربي، موضحا أن 

ألولى يهدف إلى التعرف على محاور وخصائص التحالفات الناجحة بين المكتبات، ونقاط القوة والضعف الخاصة االجتماع في دورته ا

بها، والتعرف على عوامل النجاح وأفضل الممارسات في المجال، كما يهدف الى تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الجهود بين المكتبات 

  .المشاركة

 

اليا نصار رئيس وحدة المكتبة الرقمية بالمنظمة العربية للتنمية االدارية، و د. منصور سرحان ممثال هذا ويفتتح اعمال االجتماع د. د

عن المكتبة الوطنية بمركز عيسي الثقافي البحريني، و د. كلوديا لوكس مدير المكتبة الوطنية في قطر، يعقب هذا الجلسات، حيث 

قمية بالمجلس األعلى للجامعات( عن التحالف االستراتيجي، ويلي هذا عرض لشركة يتحدث د. خالد عبدالفتاح )مدير وحدة المكتبة الر

  .Sage Publishing / Emerald Publishing Group النظم العربية المتطورة -Naseej نسيج

 

ومحاضرة لألستاذة وتختتم أعمال اليوم األخير بمحاضرة للدكتور خلفان الحجي ) مدير المكتبة الرئيسية لجامعة السلطان قابوس(، 

  . نهي زكي )االمانة العامة لجامعة الدول العربية(مشروع الدليل الشامل للمكتبات في الوطن العربي
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شرم الشيخ تستضيف االجتماع السنوي لمديري المكتبات ومراكز 

 المعلومات في الوطن العربي

 
 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

 2016-05-08 09:04  

االجتماع السنوي األول لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي "التحالف االستراتيجي  تبدأ أعمال

وتعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزير الثقافة  بين المكتبات"، غًدا اإلثنين،

 .مع دار الكتب والوثائق القومية حلمي النمنم، بالتعاون

وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة، أن عقد هذا االجتماع يأتي انطالًقا من الدور الفّعال 

الذي تقوم به مكتبة المنظمة في تطوير منظومة المكتبات في الوطن العربي، وإيماًنا بأهمية تعزيز التعاون بين 

 .المكتبات في الوطن العربي

الجتماع في دورته األولى يهدف إلى التعرف على محاور وخصائص التحالفات الناجحة بين وأوضح القحطاني، أن ا

المكتبات، ونقاط القوة والضعف الخاصة بها، والتعرف على عوامل النجاح وأفضل الممارسات في المجال، كما 

 .يهدف الى تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الجهود بين المكتبات المشاركة

ليوم األخير، بمحاضرة للدكتور خلفان الحجي، مدير المكتبة الرئيسية لجامعة السلطان قابوس، وتختتم أعمال ا

 .ومحاضرة لنهى زكي، من األمانة العامة لجامعة الدول العربية
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  /مصر

وي األول لمديري شرم الشيخ تستضيف اعمال االجتماع السن
 المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي

 
 08-05-2016تاريخ النشر : 

 دنيا الوطن -رام هللا 

تبدأ غدا اعمال االجتماع السنوي األول لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي 

ية اإلدارية في مدينة شرم "التحالف االستراتيجي بين المكتبات" وتعقده المنظمة العربية للتنم

جمهورية مصر العربية خالل اليومين القادمين تحت رعاية معالى األستاذ/ حلمي  –الشيخ 

 .وزير الثقافة المصري وبالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية -النمنم 
قاً وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة أن عقد هذا االجتماع يأتي انطال

من الدور الفّعال الذي تقوم به مكتبة المنظمة في تطوير منظومة المكتبات في الوطن العربي 

وإيماناً بأهمية تعزيز التعاون بين المكتبات في الوطن العربي، موضحا أن االجتماع في دورته 

لقوة األولى يهدف إلى التعرف على محاور وخصائص التحالفات الناجحة بين المكتبات، ونقاط ا

والضعف الخاصة بها، والتعرف على عوامل النجاح وأفضل الممارسات في المجال، كما يهدف 

 .الى تعزيز قنوات التعاون وتنسيق الجهود بين المكتبات المشاركة
رئيس وحدة المكتبة الرقمية بالمنظمة العربية  –هذا ويفتتح اعمال االجتماع د. داليا نصار 

صور سرحان ممثال عن المكتبة الوطنية بمركز عيسي الثقافي للتنمية االدارية، و د. من

مدير المكتبة الوطنية في قطر، يعقب هذا الجلسات حيث يتحدث –البحريني، و د. كلوديا لوكس 
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د. خالد عبدالفتاح )مدير وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات( عن التحالف 
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وتختتم أعمال اليوم األخير بمحاضرة للدكتور خلفان الحجي ) مدير المكتبة الرئيسية لجامعة 

السلطان قابوس(، ومحاضرة لألستاذة . نهي زكي )االمانة العامة لجامعة الدول العربية(مشروع 

 . مل للمكتبات في الوطن العربيالدليل الشا
 

598 االجتماع األول لمديري المكتبات في الوطن العربي



  

19/5/2016  

599 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



  

18/5/2016  

600 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

  

18/5/2016  

601 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

  

18/5/2016  

602 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

  

18/5/2016  

603 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



  

18/5/2016  

604 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

  

605 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

  

606 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



  

18/5/2016  

607 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

  

608 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

609 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

19/5/2016  

610 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



  

611 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



2016مايو  20  

612 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

World oil prices may rise to $ 70 a barrel in H2: 

Regional energy conference predicts 

18/05/2016 10:14:00 PM 

CAIRO,18th May, 2016 (WAM) - World oil prices are projected to rise to $70 a 
barrel in the second half of 2016, driven by growing demand for derivatives, a 
decrease in the number of operating oil platforms in the United States and 
Canada and the decline in oil output in Nigeria, Venezuela and Canada besides 
efforts being made by producers to stabilise output levels, researchers and 
analysts told the Conference on the Repercussions of the Oil Crisis on Arab 
Economies’ Management, organised by the Arab Administrative Development 
Organization (ARADO) in the Egyptian capital, Cairo, today. 

In a set of recommendations issued today at the end of two-day of deliberations, 
the conference called on the oil producing countries to reconsider their subsidies 
to petroleum products, water and electricity services and restructure their prices 
according to new economic realities, introduce new fees and fines on economic 
activities and implement the value added tax. 

The conference stressed that countries that depend heavily on oil revenues in 
their budget should introduce structural economic reforms, gradually privatize 
some economic sectors and relax legislative and regulatory measures to allow 
broader participation of the private sector in economic life. 

The conference called on Iran to co-operate with other OPEC and non-OPEC 
producers to reverse the downtrend in oil prices. 

''The current world oil crisis provides a fitting opportunity to oil producing 
countries to re-assess their development policies and work to diversify their 
sources of income, encourage and attract foreign investment and create a proper 
infrastructure for sound economies,'' the conference stressed. 

The conference also called for supporting projects for renewable and clean 
energy. 

 
WAM/tfaham 
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Arab League commends UAE's 
resilient oil price policy 
‘Promising signs from project implemented to diversify 
sources of national income’ 
By Wam 

Published Wednesday, May 18, 2016 

 
Arab League commends UAE's resilient policy towards low world oil prices. (AFP) 

The Arab League has commended measures taken by UAE in response to the impact of the decline in 

world oil prices. 

''There are promising signs emerging from the project implemented by the UAE to diversify sources 

of national income,'' Arab League's Secretary-General Dr. Nabil Al Araby said in a keynote address at 

the Conference on the Repercussions of the Oil Crisis on Arab Economies’ Management, organised by 

the Arab Administrative Development Organization (Arado) in the Egyptian capital, Cairo, on 

Tuesday. 

In his address, read out on his behalf by Deputy Secretary-General Ahmed bin Heli, Al Arab said the 

deep transformations the Arab region is experiencing had imposed a new reality and challenges that 

require Arab institutions to join forces to interact with them and respond to them. 
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Al Arab also called for a common Arab approach to handle the impact of low oil prices on Arab 

economies. 

''Arab oil policies need to be co-ordinated and harmonised at both regional and international levels so 

that Arabs can act as one bloc to mitigate the negative impacts on Arab oil industries," he said. 

Low oil prices, he noted, had resulted in delay or cancellation of a number of oil investment projects 

and this could affect world oil supply and cause a shortage in demand when the global economy 

recovers and the demand rises again. 

As holders of two-thirds of the world's oil reserves, Arab oil producers pump 24.2 mbpd, or 32 per 

cent of the world oil output, he added. 

The two-day event will examine the latest industry and prices trends, causes behind the current oil 

crisis, and the world oil price outlook, as well as the impact of shale oil on Mena oil producers. 
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Oil Minister: Egypt Witnesses Balance amid Oil Prices 
Decline 
Tuesday, 17th May 2016 

Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, said that Egypt is witnessing a 
state of balance with regard to dwindling global oil prices. Although this decline in oil prices 
may slow down the flow of foreign investments, a number of agreements for the 
development of gas fields were signed, a ministry press release stated. 

El Molla added that the most important gas fields to be developed are Zohr, North 
Alexandria, and Atoll. Investments in these fields have exceeded $25b and will be spent over 
the course of the next four years. 

These statements were made on behalf of the Minister by Deputy Minister, Mohamed Taher, 
at a regional conference entitled ‘Repercussions of the Oil Crisis on Arab Economies’ 
Management.’ 

Taher also said that the world is currently facing several challenges that will have an impact 
on economic growth, adding that oil prices have been rapidly declining since mid-2014 and 
have lost 60% of their value after August 2015. 
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Regional conference in Cairo praises Kingdom's vision 2030  
م واس 2016/05/19هـ الموافق  1437/8/12الخميس   

 
Cairo, Sha'ban 12, 1437, May 19, 2016, SPA -- A Regional conference 
held here on Wednesday praised the Kingdom of Saudi Arabia's Vision 
2030, which includes plans and programs to diversify the Saudi 
economy and enhance the role of the private sector. 
This came at the end of a regional conference, organized by the Arab 
Organization for Administrative Development, on the repercussions of 
the oil crisis concerning the economic management in the Arab 
countries. 
--SPA 
 01:25LOCAL TIME 22:25 GMT  
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CAIRO,18th May, 2016 (WAM) – World oil prices are projected to 

rise to $70 a barrel in the second half of 2016, driven by growing 

demand for derivatives, a decrease in the number of operating 

oil platforms in the United States and Canada and the decline in 

oil output in Nigeria, Venezuela and Canada besides efforts 

being made by producers to stabilise output levels, researchers 

and analysts told the Conference on the Repercussions of the 

Oil Crisis on Arab Economies’ Management, organised by the 

Arab Administrative Development Organization (ARADO) in the 

Egyptian capital, Cairo, today. 

16-05-18 

In a set of recommendations issued today at the end of two-day of 
deliberations, the conference called on the oil producing countries to 
reconsider their subsidies to petroleum products, water and electricity 
services and restructure their prices according to new economic 
realities, introduce new fees and fines on economic activities and 
implement the value added tax. 

The conference stressed that countries that depend heavily on oil 
revenues in their budget should introduce structural economic 
reforms, gradually privatize 

some economic sectors and relax legislative and regulatory 
measures to allow broader participation of the private sector in 
economic life. 
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The conference called on Iran to co-operate with other OPEC and 
non-OPEC producers to reverse the downtrend in oil prices. 

”The current world oil crisis provides a fitting opportunity to oil 

producing countries to re-assess their development policies and work 
to diversify their sources of income, encourage and attract foreign 
investment and create a proper infrastructure for sound economies,” 

the conference stressed. 

The conference also called for supporting projects for renewable and 
clean energy. 
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Arab League calls for coordinating policies to face repercussions of oil crisis 
Wednesday, 18 May 2016 

The Arab League asserted the necessity of taking a unified Arab stance vis-a-vis the oil crisis and facing the 
repercussions of the setback in oil prices through coordinating Arab policies at the regional and international levels. 

This came in the address of Arab League Secretary General Nabil el Arabi to the opening session of a conference on 
repercussions of oil crisis on the management of Arab economies. The address was read out by Arab League Deputy 

Secretary General Ambassador Ahmed Ben Helli on behalf of the secretary general. 

The conference is held at the Arab League premises and is organized by the Arab Organization for Administrative 

Development. 

He also underlined the importance of the new projects announced by the United Arab Emirates to diversify the 

resources of its income as well as the vision announced by Saudi Arabia for 2030. 

Beni Helli also voiced hope over getting acquainted with the promising projects of other Arab countries to deal with the 
after-oil phase. 

He reiterated that big changes and challenges facing the Arab region imposed a new reality which necessitated 
activating the joint Arab action, unifying Arab targets in order to cope up with such great challenges. 

Addressing the conference, Oil Minister Tareq al Mullah expected continuation of instability of the oil market in the 

coming phase in view of unexpected international factors and turmoil in some oil producing countries such as Libya, 

Nigeria and Iraq. 

 

MENA 
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Oil prices forecast to rise to $70 in H2 
19-05-2016Argaam 

inShare0 

Oil prices are forecast to rise to $70 a barrel in the second half of this year, analysts 

and industry experts said at a regional conference in Cairo on Wednesday. 
  

The increase will likely be driven by growing demand for derivatives, a decrease in the 

number of operating oil platforms in the US and Canada, as well as declining oil output 

in Nigeria, Venezuela and Canada, experts told the Conference on the Repercussions of 

the Oil Crisis on Arab Economies’ Management. 
  

The conference called on oil-producing countries to reconsider subsidies on petroleum 

products, water and electricity services. Producers were also urged to restructure their 

prices according to new economic realities, introduce new fees and fines on economic 

activities, and implement value-added tax (VAT). 
  

Other measures under consideration are structural economic reforms, gradually 

privatizing some economic sectors, and relaxing legislative and regulatory measures to 

allow the private sector to participate more in economic life. 
  

The conference also called on Iran to co-operate with other OPEC and non-member 

producers to reverse the downward trend in oil prices. 
  

During the event, the Arab League’s Secretary-General Dr. Nabil Al Araby commended 

measures taken by the UAE in response to the oil slump. 
  

“There are promising signs emerging from the project implemented by the UAE to 

diversify sources of national income,” he said. 
  

A unified approach is required among Arab economies to adapt to low oil prices, Al 

Araby said, adding that declining prices had led to the delay and cancellation of several 

oil investment projects. 
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Arab League hosts conference about oil crisis 
repercussions on Wednesday 

Wednesday 18-05 - 12:21 PM 

 
By Yara Sameh 
 
Arab League will host a regional conference on Wednesday to discuss the 
repercussions of the oil crisis concerning the economic management in the Arab 
countries, Al-Bawaba News reported.  
 
Since 2005, world oil supply has not increased and has undergone into a severe 
economic crisis. 
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 أ ش أ

أكد المؤتمر اإلقليمي للحد من تداعيات أزمة النفط أهمية إجراء إصالحات هيكلية في االقتصادات الوطنية 

 .للدول المعتمدة على النفط في تمويل موازناتها

 

ودعا المؤتمر، في ختام أعماله اليوم األربعاء، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، إلى ضرورة العمل على 

خصخصة بعض النشاطات االقتصادية تدريجيا، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية أمام القطاع الخاص، 

 .األداء الحكوميوإصالح وتطوير 

 

وبرعاية  -الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع الجامعة العربية  -كما دعا المؤتمر 

وزارة البترول المصرية، إلى تحسين مستويات الشفافية والمساءلة وتعزيز بيئة االستثمار بما يساهم في 

ة ورفع القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني وتكامله مع إيجاد فرص عمل جديدة، توفير فرص حقيقية للشراك

االقتصاد العالمي، ومراجعة وتقييم الدعم الحكومي، وتحديدا المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة 

تسعيرها اقتصاديا وبصورة تدريجية، ومراجعة مستويات الرسوم والغرامات المالية واستحداث رسوم جديدة 

شطة االقتصادية، فضال عن رفع الرسوم على المشروبات الكحولية والسجائر، والعمل على ضابطة لألن

 .تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات ذي النمط الترفيهي

 

ودعا المؤتمر، في توصياته الختامية، إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج )أوبك( لوقف هبوط 

ألزمة النفطية الحالية تعد فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصا أسعار النفط، موضحا أن ا

التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع االستثمارات وتهيئة البنية التحتية لهياكل اقتصادات 

 .آمنة

 

لنظيفة في الدول وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وا

النفطية وغير النفطية، مشيرا إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها. وعبروا عن 

تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصالحية لتخفيض اإلنفاق العام في مجابهة 

 .تراجع اإليرادات العامة

 

ألسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالميا، والتي جاء في مقدمتها تراجع النمو وأرجع المؤتمر ا

االقتصادي العالمي، وانخفاض استهالك االقتصادات الكبرى للطاقة وتحديدا الصين واالتحاد األوروبي 

من الدول المنتجة واليابان، وفي نفس الوقت ظهور معالم التخمة في السوق البترولية، والتي ساهم فيها عدد 

في )أوبك( ومن خارج دول األوبك، مثل النفط الصخري األمريكي والنفوط من أعماق البحار والمحيطات 

العميقة، باإلضافة عن تطور إنتاج حقول النفط الصخري األمريكي والرملي الكندي ونفوط المياه العميقة في 

 .سواقالبرازيل، باإلضافة إلى توقعات عودة النفط الليبي لأل
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ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض 

الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي 

تاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها من جديد،مطالبا بأن تأخذ باالعتبار أفضل إمكانية م

 .بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة

 

وأكد المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين، والذي شارك فيه كل من: المملكة العربية السعودية، وروسيا، وقطر، 

لى األسواق وفتح صفحة وفنزويال، والذي دعا إلى تجميد اإلنتاج يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إ

 .جديدة للتعاون بين المنتجين

 

وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم اإلنفاق بموازناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع 

األساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل أليات ضريبية 

 .ية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامةعلى األنشطة االقتصاد

 

وأكد المؤتمر ضرورة القيام بإصالحات هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، 

 وإيالء إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية من حزم إصالح القطاعات االقتصادية، والتأكيد

 .على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات

 

ونوه بأهمية توجه بعض الدول النفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق المحلية، فضال عن الذهاب 

 .يع التنمويةإلى السوق الدولية. بهدف ضمان مواصلة صناديق التنمية الحكومية لمهامها في تمويل المشار

 

" بصفتها خطة  2030وأشاد المؤتمر بإعالن المملكة العربية السعودية عن برنامجها للتحول الوطني "رؤية 

تريليون دوالر يشمل برامج  2.7مهمة تحول االقتصاد السعودي، والتي تتضمن صندوق استثمارات بقيمة 

بر هيكلة شاملة لصندوق االستثمارات العامة اقتصادية واجتماعية وزيادة مداخيل المملكة من غير النفط ع

مليار دوالر، والتي تعد أكبر فرصة للقطاع الخاص الوطني لتوسيع  400وكذلك خصخصة أصول بقيمة 

 .وتعميق استثماراته

 

وأشار المؤتمر بإيجابية عالية لخيارات وتوجهات سلطنة عمان بتخفيض اإلنفاق الحكومي وتنمية اإليرادات 

من خالل رفع معدالت الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض غير النفطية 

 .الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع األسعار العالمية

 

ونوه المؤتمر باتخاذ البحرين لحزم من التدابير واإلجراءات المناسبة لخفض النفقات والمصروفات استجابة 

 .ض فرص تمويل الموازنة الحكوميةالنخفا

 

وأشار المؤتمر إلى مبادرة حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى اعتماد سياسات ترشيديه وإحالليه، 

موضحا أن تجربة اإلمارات تعد من التجارب الرائدة في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وإدراج 

هذا ما يحقق هدف الدولة بخفض البصمة الكربونية لمواطنيها، وبهذا الطاقة النظيفة ضمن خليط الطاقة، و

 .االتجاه يعبر المؤتمر عن إعجابه بجهود دولة اإلمارات في مجال الطاقة النظيفة والتوسع في تطبيقاتها

 

وأشاد المؤتمر بتجربة المملكة المغربية في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح حيث 

 .مليون طن من ثاني أكسيد الكربون 3.7هدف الحكومة توفير مليون طن من الوقود سنويا وتفادي انبعاث تست

 

وأيد المؤتمر سعي الدول العربية النفطية األخرى مثل الجزائر إلى مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف 
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ي اعتمدت على مبدأ الكفاءة عموما خفض النفقات والبحث عن إيرادات غير نفطية، وكذا الحال في قطر الت

 2016في النفقات العامة مع المحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، وظهر األمر جليا في موازنة 

 .بالتزامن مع تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وتشجيع القطاع الخاص بغرض دعم إيرادات الدولة

 

-2000التنمية الشاملة وفقا ألهداف التنمية لأللفية ) وشدد المؤتمر على أن هناك إخفاقا عربيا في تحقيق

(، مشيرا إلى أن االهتمام منصباً على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد عن طريق 2015

 .بيع الثروات القومية الطبيعية واالقتصادية الناضبة

نفطية ما يناسب اقتصاداتها وتنطلق إلى وطالب المؤتمر الدول العربية النفطية أن تأخذ من دروس األزمة ال

 .رؤى جذرية في البناء االقتصادي وتأخذ بالتنافسية عند قواعد وضع خططها التنموية واالستراتيجية

 

. وتوقع 2030كما طالب المؤتمر الحكومات العربية بالتوجه بكل جدية نحو تنفيذ التزاماته بأجندة التنمية 

األزمة النفطية مع زيادة الطلب على المشتقات البترولية وانخفاض المؤتمر حدوث بعض االنفراج في 

المنصات البترولية العاملة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا إلى جانب االنخفاض في إنتاج كل من 

نيجيريا وفنزويال وكندا وسعي المنتجين إلى تثبيت معدالت اإلنتاج متوقعا أن يشهد النفط أسعارا جديدة 

 .دوالرا في النصف الثاني لهذا العام 70دوالرا وصوالً إلى  50وز الـتتجا
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 اآلراء و حوارات

 تداعيات أزمة النفط على االقتصاديات العربية موضوع مؤتمر إقليمي في القاهرة
11:03 - 2016مايو,  18األربعاء,   

 
 )نورالدين الزويني(                          

  

آثار األزمة المترتبة عن انخفاض أسعار النفط ، على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال تشكل   -القاهرة 

موضوع مؤتمر إقليمي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية منذ أمس   إفريقيا،

لعربية وسبل مواجهتها وعالجها ، بمشاركة الثالثاء بالقاهرة، ويبحث تداعيات هذه األزمة على إدارة االقتصاديات ا

 نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال .

يعرفها االقتصاد العالمي منذ فترة ليست بالقصيرة ،بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في   وكانت لألزمة التي

تجة والمصدرة للنفط أو المستهلكًة ، أسعار النفط العالمية، انعكاسات على اقتصاديات الدول العربية، سواء منها المن

 وذلك بحكم تأثير هذا االنخفاض على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.

النفطي العالمي، وبشكل أخص الدول العربية المطلة  وتختزن الدول العربية مجتمعة ما يقرب من ثلثي اإلحتياطي

على الخليج العربي وبشمال إفريقيا، باإلضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة، بحيث أنها تزود األسواق العالمية في 

مليون برميل  93في المائة من االستهالك العالمي الذي يصل اليوم ألكثر من  30الظروف االعتيادية بما يقرب من 

 ميا، ولذلك فهي من أكثر المناطق المعنية بأزمة أسعار النفط في العالم.يو

مليون  24.2فبحسب طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية المصري فإن اإلنتاج العربي من النفط يبلغ نحو 

 برميل يوميا.

فطية خالل الفترة المقبلة في ظل وتوقع الوزير المصري في مداخلة له أثناء المؤتمر، استمرار اضطراب السوق الن

عدم استقرار أسعار النفط العالمية لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها، ومنها ما يتصل بالصراعات الدولية 

والمشكالت الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراق، وكشف عن وجود تأثيرات سلبية النخفاض 

 والدول العربية األخرى.أسعار النفط بالنسبة لمصر 

وتتمثل هذه التأثيرات السلبية في احتمال انخفاض تدفقات االستثمارات األجنبية في مجال البحث واإلنتاج، وإلغاء أو 

تأجيل العديد من المشاريع، مما سوف يؤثر على إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى حدوث عجز في العرض في 

 ومعاودة نمو الطلب على النفط في االرتفاع .حالة تعافي االقتصاد العالمي 

دوالرا للبرميل الواحد ، تتجه نحو  120وأسعار النفط التي كانت آنذاك في حدود  2014أواسط عام  وبالفعل فمنذ 

من بحر الشمال، والنفط “نفط برنت “االنحدار، بحيث أصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل 

دوالرا في منتصف شهر  25دوالراً للبرميل، كما انخفض سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من  30أقل من  األمريكي،

 الثمانينات. في المائة من سعره الذي طان في  70، ليفقد بذلك النفط ما يزيد عن 2016يناير

القياس للنفوط الخفيفة إلى وأكثر من ذلك، انخفضت أسعار بعض أنواع النفط الثقيل التي تتزايد معدالت إنتاجها ب   

دوالرا، مما أربك األسواق العالمية، بما في ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعادن والمواد  20أقل من 

الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين ، األمر الذي انعكس 

 .ربك حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والماليعلى موازنات الدول وأ

وقد تباينت اآلراء حول هذا الهبوط في أسعار النفط كما تعددت أسبابه. فهناك من يعزي السبب إلى وفرة اإلنتاج 

وضخ كميات تفوق حاجة األسواق، وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األمريكي، ومن ثم إلغاء 
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المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي، أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول، بما فيها دول من  الواليات

ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط )األوبك(، وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في دجنبر عام 

ية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية التكلفة ، والتي تستهدف المحافظة على حصتها من األسواق العالم2014

كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول )األوبك( المعروفة بانخفاض كلفة 

  إنتاجها .
ا ورافق ذلك إصرار من الدول المنتجة خارج األوبك ) وهي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج( كروسيا ودول من أمريك 

الالتينية وغيرها على رفع معدالت إنتاجها، بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية 

” األوبك “بمعدالت إنتاجها السنوية، فضال عن اإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاهل دول 

 بي.وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العر

يضاف إلى ذلك، وألسباب متعددة انخفاض معدالت النمو االقتصادي، وبالتالي عدم نمو معدالت الطلب على النفط 

كما كان متوقعا من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في هذا المجال، وبشكل خاص انخفاض معدالت النمو 

 والطلب في دول أسيوية وعلى رأسها الصين.

 10توقعات والتنبؤات متباينة بشكل حاد. فهناك من يتوقع استمرار هبوط األسعار لتالمس وال تزال حتى اآلن ال 

دوالرات، في حين أن هناك من يتوقع حتمية هبوط معدالت اإلنتاج من النفوط والحقول عالية الكلفة كالنفط 

ة لتطوير الصناعة الصخري والرملي وغيرها، يصاحبها شبه توقف في أعمال حفر اآلبار وضخ استثمارات جديد

النفطية لسنوات قادمة، مما سيؤثر سلبا على إمكانية تلبية الطلب على النفط، وبالتالي توقع توقف هذا الهبوط وبدء 

 مرحلة جديدة من انتعاش األسعار إال أن السؤال يبقى حول حجم ذلك التحسن وموعده.

ال النفطي ضرورية لمواجهة الموقف المتمثل في وبحسب جامعة الدول العربية فإن وحدة الموقف العربي في المج

تداعيات تراجع أسعار البترول على االقتصاديات العربية، كما أنه من المهم تنسيق السياسات العربية على المستوى 

اإلقليمي والدولي ،والعمل ككتلة عربية واحدة إسوة بالتكتالت األخرى، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة 

 ترولية العربية.الب

وفي كلمة لنبيل العربي ، األمين العام الجامعة ألقيت خالل المؤتمر، أكد أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول 

ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصادياتها وخططها التنموية حسب 

د وأن تهئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصا

 ريع البترول.

وأشار في هذا الصدد ، إلى أن هناك مؤشرات واعدة في هذا االتجاه تبرز خاصة من خالل المشاريع الجديدة التي 

ثروتها ودخلها، وأيضا رؤية  أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة عن إنجازها والتي تعمل على تنويع مداخل

 التي طرحتها مؤخرا. 2030المملكة العربية السعودية 

وأكد ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، من جهته ، الحاجة إلى قراءة ورؤية 

بية منها، األمر الذي يتطلب عربية لتشخيص أسباب األزمة النفطية واستحقاقاتها على اقتصاديات الدول عامة والعر

 العمل على تحليل أسبابها وبناء مسارات حلول تحول دون التعاطي السلبي مع تداعياتها.

وقال إن المؤتمر سيسعى إلى طرح خيارات اقتصادية واجتماعية مقترنة بخارطة طريق واضحة، وتوفير آليات 

 عتاب األزمة النفطية.مناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه الدول العربية على أ

، ومستقبل أسعار 2016ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة  25ويبحث المؤتمر 

النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا، والعالم.

يحضره كذلك وزراء ومسؤولون حاليون   المؤتمر الذي تستمر أشغاله يومين، والذيومن المقرر أن يخرج 

وسابقون عن قطاعي النفط والطاقة في عدد من البلدان العربية واألجنبية، وممثلو عدد من المنظمات اإلقليمية 

 يات الدول العربية.والدولية، بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصاد
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 وكالة األنباء اإلسالمية الدولية إينا

 الجامعة العربية تدعو لتوحيد الموقف العربي في المجال النفطي

 2016-5-17بتوقيت مكة المكرمة الموافق  16:20 - 1437شعبان  10الثالثاء 

 

 )أرشيفية )قنا -أحمد بن حلي 

العربية على ضرورة توحيد الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات أكدت جامعة الدول  -القاهرة )إينا( 

تراجع أسعار البترول على االقتصاديات العربية، داعية إلى تنسيق السياسة العربية على المستوى اإلقليمي والدولي 

 .للصناعة البترولية العربيةوالعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت األخرى، وذلك للحد من التأثيرات السلبية 

واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول، ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية 

وخططه التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد، وتهيىء نفسها  اقتصاداتهاالمنتجة للنفط إعادة تنظيم 

 .النفط وعدم االعتماد الكلي على ريع البترولبعد  بكل جدية لمرحلة ما

أمام   وأكد الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية، في كلمته التي ألقاها عنه نائبه السفير أحمد بن حلي

ية للتنمية الجلسة االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية الذي تنظمه المنظمة العرب

اإلدارية اليوم بالجامعة العربية، أهمية االجتماع وذلك لتدارس تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات 

 .العربية وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام

لمشاريع الجديدة التي في كلمته إلى أن هناك مؤشرات واعدة في هذا االتجاه تبرز خاصة من خالل ا  وأشار العربي

أعلنتها دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخلها وأيضاً رؤية المملكة العربية 

التي طرحتها أخيراً، موضحا أنها تشكل مشروعا نهضويا شامال، وتحظى بالمتابعة واالهتمام من  ٢٠٣٠السعودية 

 .ساتها المتخصصةقبل جامعة الدول العربية ومؤس

 .وأعرب عن تطلع الجامعة إلى التعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما بعد البترول

وشدد العربي على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا وأملت تحديات 

 .ترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجداتتستوجب من مؤسسات العمل العربي المش
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المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، استمرار اضطراب السوق النفطية   من جانبه توقع

منها ما يتصل خالل الفترة المقبلة في ظل عدم استقرار أسعار النفط العالمية لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها و

 .بالصراعات الدولية والمشكالت الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراق

عن  -في كلمته أمام أعمال المؤتمر، التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول-وكشف المال 

بالنسبة لمصر، الفتا إلى أن التاثير السلبي يتمثل في وجود تأثيرات سلبية وأخرى ايجابية النخفاض أسعار النفط 

  .احتمال انخفاض تدفقات االستثمارات األجنبية في مجال البحث واإلنتاج

المال إنه في هذا اإلطار شهدت الشهور الماضية توقيع عدد من االتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز الطبيعي في   وقال

مليار دوالر متوقع  ٢٥سكندرية واتول باستثمارات هائلة تصل إلى أكثر من مصر، من أهمها حقل ظهر وشمال اإل

 .إنفاقها على مدار األربع سنوات المقبلة

ولفت إلى أن التأثير اإليجابي النخفاض أسعار النفط يتمثل في انخفاض قيمة الواردات من البترول والغاز وبالتالي 

أن المحصلة النهائية المتوقعة بالنسبة لقطاع البترول في مصر هي  انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، موضحا

 .وجود توازن بين الجوانب السلبية واإليجابية

في المئة من اإلنتاج العالمي،  32مليون برميل يوميا بما يعادل  24.2وأوضح أن اإلنتاج العربي من النفط يبلغ نحو 

ب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي، وبشكل خاص الدول العربية كما أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقر

 .المطلة على الخليج العربي وشمال إفريقيا

من جانبه أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد على 

 .مدى يومين بمشاركة واسعة

، ومستقبل أسعار النفط في 2016تمر تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة ولفت إلى أن جلسات المؤ

السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

نعكاساتها السلبية على والعالم، موضحا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي ا

 .اقتصادات المنطقة

 (انتهى)

 أيمن محمد / ز ع
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 تداعيات لمواجهة السياسات لتنسيق تدعو العربية الجامعة
 النفطية األزمة

 2016 ,17 مايو الثالثاء

 العربي نبيل الدكتور
 )أرشيف(

 مشاهدات230 

وحدة الموقف العربي في / أكدت الجامعة العربية على ضرورة قنامايو / 17القاهرة في 
المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على االقتصادات العربية، داعية إلى 
أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية 

  ولية العربية.واحدة أسوة بالتكتالت األخرى، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البتر
واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض 

على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططه التنموية حسب مفهوم 
جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم 

  الكلي على ريع البترول. االعتماد
وأكد الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة، في كلمته التي ألقاها اليوم نيابة عنه نائبه 

السفير أحمد بن حلي أمام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة 
رية بالجامعة العربية، أهمية االقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدا

االجتماع وذلك لتدارس تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية وخطط 
  ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام.

وشدد العربي على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت 
تستوجب ومؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها  واقعا جديدا وأملت تحديات

  وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجدات.
وطالب بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها 

وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحوالت والتغيرات خاصة وأن هناك مشروعا 
البحث من عدد من فرق العمل للدول األعضاء في الجامعة واألمانة العامة لتطوير قيد 

جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة لالرتقاء بعملها إلى مستوى حجم 
  التحوالت التي تجري داخل المجتمعات العربية.
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ربي مثل الحد من كما طالب بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن الع
الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة األموال 

والكفاءات العربية والتغلب على ُشح المياه واالنكماش االقتصادي ودحر جرائم التنظيمات 
لسلم اإلرهابية وااليدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد ا

  االجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة.
وأشار العربي إلى أن هذه األمور مجتمعة قد أثرت على عمليات التنمية بالمنطقة العربية 

وبالتالي البد من إعادة النظر في سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي 
نمية المستدامة ببعديها المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان الت

االقتصادي واالجتماعي وبناء القاعدة العلمية العربية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في 
  المنطقة العربية.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أهمية 
واسعة، الفتا إلى أن جلسات المؤتمر هذا المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين بمشاركة 

، ومستقبل أسعار النفط في 2016تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 
السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق 

مل للحد من األوسط وشمال إفريقيا، والعالم، موضحا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة ع
 أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات المنطقة.
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 انطالق أعمال المؤتمر االقليمي حول تداعيات االزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية 

المؤتمر االقليمي حول مايو/أ ش أ/ انطلقت اليوم الثالثاء بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال  17القاهرة في 

 10تداعيات االزمة النفطية على االقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية االدارية ويستمر يومين بمشاركة 

 في مقدمتها مصر ويمثلها المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية . دول عربية وأجنبية 

، ومستقبل أسعار النفط في 2016مل وبحثا تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة ورقة ع 25يناقش المؤتمر 

 السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم.

زمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر توصيات ختامية وخطة عمل للحد من أ

 اقتصادات الدول العربية.

 أ ش أ

  

632 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

 

 

 وكالة األنباء اإلسالمية الدولية إينا

 مؤتمر إقليمي حول تداعيات األزمة النفطية على االقتصادات العربية

 2016-5-17بتوقيت مكة المكرمة الموافق  11:45 - 1437شعبان  10الثالثاء 

إينا ( ــ استضافت األمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثالثاء أعمال المؤتمر القاهرة ) 

اإلقليمي حول تداعيات األزمة النفطية على االقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية 

دس محمد دول عربية وأجنبية، من بينها مصر ويمثلها المهن 10اإلدارية ويستمر يومين، بمشاركة 

 .طاهر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية

، 2016ورقة عمل وبحثا تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة  25ويناقش المؤتمر 

ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول 

 .أفريقيا، والعالممنطقة الشرق األوسط وشمال 

ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر توصيات ختامية وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي 

 .انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول العربية

 (انتهى)

 ا م/ ح ص
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 برزت من خالل المشاريع الجديدة وتنويع مداخل الثروة

لمواجهة انخفاض الجامعة العربية تشيد بتدابير الدولة 

 النفط
 : المصدر

  وام -القاهرة 

 2016مايو :  18التاريخ

أشادت جامعة الدول العربية بالتدابير التي اتخذتها دولة اإلمارات لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار 

النفط، موضحة أن هناك مؤشرات واعدة في هذا االتجاه، برزت من خالل المشاريع الجديدة التي أعلنت 

 .عن إنجازها والتي بدورها تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخلهاالدولة 

ونوهت الجامعة العربية بسياسات عدد من الدول النفطية العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، 

مؤخرا، مشيرة إلى أنها تشكل مشروعاً نهضوياً شامالً وتحظى بالمتابعة  2030والتي طرحت رؤيتها 

ل الجامعة ومؤسساتها المتخصصة، وأعربت عن تطلعها للتعرف على خطط ومشاريع واالهتمام من قب

 .بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما بعد البترول

جاء ذلك خالل كلمة الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية التي ألقاها نيابة عنه نائبه 

تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات »احية لمؤتمر السفير أحمد بن حلي، أمام الجلسة االفتت

 .، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة«العربية

وأكد العربي أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعاً جديداً وأملت 

ى مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها تحديات تفرض عل

 .لمواكبتها

 التداعيات مواجهة

ودعا إلى ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على 

اإلقليمي والدولي االقتصاديات العربية، مطالبا بأهمية تنسيق السياسية العربية على المستوى 

والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت األخرى، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية 

 .العربية

واعتبر أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة 

لتنموية حسب مفهوم جديد، ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيئ للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططها ا

 .نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على ريع البترول

 وبرامج تصورات

634 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



وأكد أمين عام الجامعة العربية أهمية االجتماع، وذلك لتدارس تداعيات األزمة النفطية على إدارة 

مشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام، وطالب بضرورة أن تساهم االقتصاديات العربية وخطط و

مؤسسات العمل العربي المشترك في وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه 

التحوالت والتغيرات، خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول األعضاء في 

عامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة لالرتقاء بعملها إلى الجامعة واألمانة ال

 .مستوى حجم التحوالت التي تجري داخل المجتمعات العربية

كما طالب العربي بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر 

ظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة األموال والكفاءات العربية والبطالة ومحاربة الفساد وتحسين الن

والتغلب على شح المياه واالنكماش االقتصادي ودحر جرائم التنظيمات اإلرهابية وااليديولوجيات 

المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم االجتماعي وإعادة وتيرة التنمية 

 .ومقومات الحياة

 نظر دةإعا

وأشار إلى أن هذه األمور مجتمعة أثرت على عمليات التنمية بالمنطقة العربية، وبالتالي البد من إعادة 

النظر في سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص 

دة العلمية العربية وتوطين وكسب رهان التنمية المستدامة ببعديها االقتصادي واالجتماعي وبناء القاع

 .التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية

من جانبه، توقع المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية استمرار 

اضطراب السوق النفطية خالل الفترة المقبلة، في ظل عدم استقرار أسعار النفط العالمية لتأثرها 

من الصعب توقعها، ومنها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشكالت الداخلية في بعض الدول بعوامل 

 .النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراق

 جلسات

قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: إن جلسات المؤتمر تتناول على 

ومستقبل أسعار النفط في السوق  2016والنفط ما بعد أزمة مدى يومين، أسباب األزمة النفطية 

العالمي والنفط الصخري وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

والعالم، موضحاً أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها 

 .قةالسلبية على اقتصادات المنط
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 2030عام / مؤتمر إقليمي بالقاهرة يشيد برؤية المملكة 
 م واس 2016/05/19هـ الموافق  1437/8/12الخميس 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                               

 م واس 2016مايو  18هـ الموافق  1437شعبان  11القاهرة 
اختتم بالعاصمة المصرية اليوم مؤتمر إقليمي حول "تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات 

 العربية" نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية .
التي تتضمن خطًطا وبرامج لتنويع االقتصاد وتعزيز  2030لكة وأشاد المؤتمر بالرؤية المستقبلية للمم

 دور القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 

والنظيفة في الدول النفطية وغير النفطية، مشيرا إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة 
لتكهن بتقلباتها. وعبروا عن تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات ا

 إصالحية لتخفيض اإلنفاق العام في مجابهة تراجع اإليرادات العامة.
ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، 

ي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق وخفض الدعم الذ
النفط بالتعافي من جديد،مطالبا بأن تأخذ باالعتبار أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في 

 حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة.
جين يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق وفتح وأكد المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنت

 صفحة جديدة للتعاون بين المنتجين.
وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم اإلنفاق بموازناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع 

تفعيل آليات األساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك 
ضريبية على األنشطة االقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات 

 العامة.
وأكد المؤتمر ضرورة القيام بإصالحات هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم ليصل إلى 

زم إصالح القطاعات مستحقيه، وإيالء إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية من ح
االقتصادية، والتأكيد على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز في 

 الموازنات.
ونوه بأهمية توجه بعض الدول النفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق المحلية، فضال عن 

نمية الحكومية لمهامها في تمويل الذهاب إلى السوق الدولية. بهدف ضمان مواصلة صناديق الت
 المشاريع التنموية.

 //انتهى//
  ت م00:50
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دوالرا لبرميل النفط في النصف الثاني من  70مؤتمر إقليمي يتوقع 

2016 

 م 09:08:01 18/05/2016

أسعاراً جديدة يشهد النفط  مايو/ وام / توقع المؤتمر اإلقليمي للحد من تداعيات أزمة النفط ان  18القاهرة في 
 .دوالرا في النصف الثاني لهذا العام 70دوالرا وصوالً إلى  50تتجاوز الـ 

وعزا ذلك الى توقعات بزيادة الطلب على المشتقات البترولية وانخفاض المنصات البترولية العاملة في الواليات 
وفنزويالوكندا وسعي المنتجين الى تثبيت المتحدة األمريكية وكندا الى جانب االنخفاض في إنتاج كل من نيجيريا 

 . معدالت اإلنتاج

المؤتمر ، أهمية إجراء إصالحات هيكلية في االقتصادات الوطنية للدول المعتمدة على النفط في تمويل  وأكد 
المؤتمر ، في ختام أعماله اليوم بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، إلى ضرورة العمل على  موازناتها.ودعا

خصخصة بعض النشاطات االقتصادية تدريجياً، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية أمام القطاع الخاص، وإصالح 
 .وتطوير األداء الحكومي

ية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع الجامعة العربية ، وبرعاية وزارة كما دعا المؤتمر ، الذي نظمته المنظمة العرب
وتعزيز بيئة االستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل   البترول المصرية ، إلى تحسين مستويات الشفافية والمساءلة

اد العالمي، جديدة،توفير فرص حقيقية للشراكة ورفع القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني وتكامله مع االقتص
ومراجعة وتقييم الدعم الحكومي وتحديداً المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها اقتصادياً وبصورة 

تدريجية،ومراجعة مستويات الرسوم والغرامات المالية واستحداث رسوم جديدة ضابطة لألنشطة االقتصادية فضالً 
والسجائر، والعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات عن رفع الرسوم على المشروبات الكحولية 

 . ذات النمط الترفيهي

ودعا المؤتمر ، في توصياته الختامية ، إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك لوقف هبوط أسعار 
اتها وخصوصاً التنموية منها، النفط، موضحا أن األزمة النفطية الحالية تعد فرصة للدول النفطية لمراجعة سياس

.وأكد  والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع االستثمارات وتهيئة البنية التحتية لهياكل اقتصادات آمنة
المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير 

سواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وهذا ما جعل االقتصادات المعتمدة النفطية مشيرا إلى أن تاريخ أ
 .عليه عرضة لألزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها تحديداً 

وعبر المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصالحية 
االنفاق العام في مجابهة تراجع اإليرادات العامة.وأرجع المؤتمر األسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار لتخفيض 

تراجع النمو االقتصادي العالمي، وانخفاض استهالك االقتصادات الكبرى   البترول عالمياً والتي جاء في مقدمتها
الوقت ظهور معالم التخمة في السوق البترولية والتي للطاقة وتحديداً الصين واالتحاد األوروبي واليابان، وفي نفس 

ساهم فيها عدد من الدول المنتجة في أوبك ومن خارج دول األوبك وذلك باإلنتاج الكثيف للنفوط غير التقليدية، مثل 
النفط الصخري األمريكي والنفوط من أعماق البحار والمحيطات العميقة،باالضافة عن تطور انتاج حقول النفط 
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خري األمريكي والرملي الكندي ونفوط المياه العميقة في البرازيل، باإلضافة الى توقعات عودة النفط الليبي الص
 .لألسواق

 //يتبع//

 
 وام/زمن
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 القاهرة: على طهران التعاون لوقف هبوط األسعار

 يمنع دخول السلع اإليرانية عبر البحرين« مجلس التعاون»

 

 )شاهين )القاهرة)الدمام(، ربيع « عكاظ» 

أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تلقت خطابًا من األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية « عكاظ»علمت  

 .يؤكد منع دخول جميع السلع ذات المنشأ اإليراني إلى البحرين أو عبور تلك السلع )ترانزيت( إلى السعودية

السعودي المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين  -بمجلس األعمال البحريني وأكد نائب رئيس الجانب البحريني 

رئيس لجنة النقل والمواصالت عبدالحكيم إبراهيم الشمري حرص الغرفة على حفظ األمن ودعم االقتصاد الوطني 

 .الخليجي بمختلف قطاعاته

ة، في سبيل تنمية وازدهار االقتصاد الخليجي، وأثنى على الجهود الكبيرة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

متمنيًا المزيد من التعاون االقتصادي بين دول الخليج، واتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل الخليج قوة اقتصادية في 

 .المستقبل القريب

تجين داخل على صعيد آخر، دعا المؤتمر اإلقليمي للحد من تداعيات أزمة النفط، إيران إلى التعاون مع بقية المن

 .وخارج أوبك لوقف هبوط أسعار النفط

وجاء في البيان الختامي أمس )األربعاء( أن المؤتمر، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بمقر جامعة الدول 

 .، باعتبارها قفزة مهمة نحو مستقبل آمن2030العربية بالقاهرة، ينظر بتفاؤل إلى إعالن المملكة رؤية 
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لمؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين الذي شاركت المملكة وروسيا وقطر وفنزويال، الداعي إلى تجميد اإلنتاج، ويرى ا

يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق، وفتح صفحة جديدة للتعاون بين المنتجين، لذا ندعو إيران 

لمرجوة، كما يؤيد توجه الدول النفطية لخفض حجم للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك لتحقيق األهداف ا

اإلنفاق بموازناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع األساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم 

أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية كفؤة على األنشطة االقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية 

 .ديدة على الموازنات العامةج

ونبه المؤتمر الدول غير النفطية، التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه 

حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود، حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد، لذا عليها أن 

إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة تأخذ باالعتبار أفضل 

 .البديلة

من جهته، أكد الخبير اإلعالمي بوزارة البترول والثروة المعدنية عضو وفد المملكة بمنظمة أوبك يوسف إبراهيم 

لومنيوم ألات المعدنية التي تضم الفوسفات واالمحاميد أمام المؤتمر أن االقتصاد السعودي يتمتع بالعديد من الثرو

والنحاس واليورانيوم والذهب وغيرها، ومجاالت عديدة للسياحة ليست الدينية فحسب، كما يتسم بوجود قوة شبابية 

%، ما يؤكد أن مجتمع المملكة الشبابي الطموح قادر على رفع معدالت القيمة  60ضخمة، إذ تبلغ نسبة الشباب 

 .ألف مبتعث سعودي بمختلف دول العالم الكتساب الخبرات المختلفة 200وجود نحو  المضافة، بجانب

ولفت إلى أن االقتصاد السعودي تحول من اقتصاد نفطي، يعتمد على سلعة واحدة، إلى اقتصاد صناعي، مبينا أن 

عنصرا أساسيا في المجتمع المملكة تعتمد على تنمية قدراتها البشرية وبناء اإلنسان، وتعظيم دور المرأة باعتبارها 

 .السعودي
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مؤتمر دولي في باكستان يرفض محاوالت اإلساءة إلى 

 السعودية
 (٠١:٠) ٢٠١٦ أيار مايو/ ٢٠ النسخة:الجمعة،دولي - الورقية النسخة:

  «الحياة» - آباد إسالم(٠١:٠) ٢٠١٦ أيار مايو/ ٢٠ الجمعة، تحديث: آخر

ثّمنت شخصيات سياسية وثقافية باكستانية جهود السعودية بقيادة 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية األمير محمد بن نايف، وولي 

وزير الدفاع األمير ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

محمد بن سلمان، في خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير إمكاناتها 

 وطاقاتها لتحقيق كل ما يمكّنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وعبّرت خالل مشاركتها في مؤتمر دولي لرابطة العالم اإلسالمي 

في باكستان، بالتعاون مع الجامعة الوطنية للغات الحديثة في 

الشباب ودورهم في إصالح »د أمس )الخميس(، بعنوان إسالم آبا

، بحضور عضو مجلس الشيوخ «المجتمع في ضوء السيرة النبوية

الباكستاني أمير جمعية أهل الحديث المركزية البروفيسور ساجد 

مير، عن استنكارها لرفض إيران التزام األنظمة والتعليمات المنظمة 

تسييس فريضة الحج واإلساءة  لشؤون الحج، ومحاوالتها الرامية إلى

 إلى المملكة.

وأوضح المدير اإلقليمي للرابطة وهيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية 

في باكستان الدكتور عبده عتين، على ما أفادت وكالة األنباء 

المؤتمر يأتي في إطار األنشطة التي تنظمها »السعودية، أن 

لمصلحة شباب األمة، الرابطة بالتعاون مع الجامعات الباكستانية 

بهدف توعيتهم بكل ما يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم ويعكس التعاون 

، مشيراً «الوثيق القائم بين مكتب الرابطة والجامعات في باكستان

الجامعة الوطنية للغات الحديثة هي واحدة من أكبر »إلى أن 
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الجامعات الباكستانية التي تضم عدداً كبيراً من الطلبة من مختلف 

 «.دول اإلسالمية، وخصوصاً اآلسيويةال

ونوّه رئيس قسم الدراسات اإلسالمية في الجامعة الدكتور 

عبدالغفار بخاري بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما 

تقدمه من مشاريع وإنجازات في الحرمين الشريفين والمشاعر 

المقدسة، وخدمة الحجاج والمعتمرين واستقبالهم من مختلف أنحاء 

لعالم، وتهيئة جميع سبل الراحة لهم. وأضاف أن ترتيبات الحج ا

والعمرة حق سيادي للمملكة، والجميع يرفض أي تدخل في هذا 

 الشأن، أو استغالل فريضة الحج لإلساءة إلى المملكة.

تداعيات األزمة النفطية على »إلى ذلك، نوّه المؤتمر اإلقليمي عن 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية برعاية « إدارة االقتصادات العربية

، التي تتضمن 2030في القاهرة أمس، بالرؤية المستقبلية للمملكة 

 خططاً وبرامج لتنويع االقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع في دعم مشاريع 

الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير 

النفطية، مشيرين إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة 

 التكهن بتقلباتها.
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 حسب توقعات مؤتمر إقليمي

 2016دوالراً لبرميل النفط في النصف الثاني  70
  م 11:39في  2016, مايو 18األربعاء 

 أن النفط، أزمة تداعيات من للحد اإلقليمي المؤتمر توقعات أكدت
 من الثاني النصف في دوالرا   70 إلى تصل جديدة أسعارا   النفط يشهد

2016. 
 :وام – 24 الشارقة

دوالراً، وصوالً إلى  50توقع المؤتمر اإلقليمي للحد من تداعيات أزمة النفط أن يشهد النفط أسعاراً جديدة تتجاوز الـ 

 .دوالراً في النصف الثاني لهذا العام 70

الطلب على المشتقات البترولية وانخفاض المنصات البترولية العاملة في الواليات وعزا ذلك الى توقعات بزيادة 

المتحدة، وكندا الى جانب االنخفاض في إنتاج كل من نيجيريا وفنزويال وكندا وسعي المنتجين الى تثبيت معدالت 

 .اإلنتاج

الجامعة العربية، وبرعاية وزارة البترول ودعا المؤتمر، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع 

المصرية، إلى تحسين مستويات الشفافية والمساءلة وتعزيز بيئة االستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، 

 .مع توفير فرص حقيقية للشراكة ورفع القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني وتكامله مع االقتصاد العالمي
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 لتنويع االقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص

 2030مؤتمر إقليمي بالقاهرة يشيد برؤية المملكة 

 
 مشاركة

 )القاهرة - (وكالة األنباء السعودية )واس 

4,846 

بالعاصمة المصرية أمس األربعاء مؤتمر إقليمي حول "تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية" أشاد 

 .نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

  

أهمية الشروع بدعم  ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس األربعاء في القاهرة، 

قة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير النفطية، مشيًرا إلى أن تاريخ أسواق النفط مشروعات الطا
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العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها. وعبروا عن تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات 

 .العامةإصالحية لتخفيض اإلنفاق العام في مجابهة تراجع اإليرادات 

ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي 

تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاًعا في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد، مطالبًا بأن 

ة متاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة تأخذ باالعتبار أفضل إمكاني

 .البديلة

وأكد المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق وفتح صفحة جديدة 

 .للتعاون بين المنتجين

موازناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع األساسية والبنية وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم اإلنفاق ب

التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية على األنشطة االقتصادية، 

 .وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة

ات هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، وإيالء وأكد المؤتمر ضرورة القيام بإصالح

ترشيد النفقات،  إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية من حزم إصالح القطاعات االقتصادية، وتأكيد 

 .وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات

لنفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق المحلية، فضالً عن الذهاب إلى ونوه بأهمية توجه بعض الدول ا

 .السوق الدولية. بهدف ضمان مواصلة صناديق التنمية الحكومية لمهامها في تمويل المشاريع التنموية
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 يترنح« الصخري»دول تبحث أزمة أسعار النفط .. و 10

 

 )أحمد عبدهللا، محمد حفني )القاهرة 

انطلقت أمس )الثالثاء( بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة  

دول  10النفطية على االقتصادات العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ويستمر يومين بمشاركة 

 .عربية وأجنبية في مقدمتها السعودية

ورقة عمل وبحثا تتناول أسباب األزمة النفطية، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمية،  25المؤتمر فيما يناقش 

 .النفط الصخري، آثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط والعالم

ة، وتسعى إلى خلق سواق العالميألواعتبر أنها تعكس الوعي بتلقبات ا«. 2030السعودية »في حين ثمن المؤتمر رؤية 

 .بدائل وموارد، حتى ال يظل اقتصاد المملكة أسيرا لسلعة واحدة

ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر اليوم )األربعاء( توصيات ختامية وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي 

 .انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول العربية
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وان لكي تخرج الدول ألإنه آن ا»سبق أسامة كمال خالل أعمال المؤتمر: من جانبه، قال وزير البترول المصري األ

وشدد «. العربية النفطية من آسر سلعة واحدة، ويتعين تنويع مصادر الدخل، خصوصا من خالل التصنيع والزراعة

 .على ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم التركيز على سلعة واحدة

، بعدم 2030لهتالن إلى أن السعودية بدأت في االتجاه الصحيح برؤيتها لعام ونوه مدير عام المنظمة الدكتور ناصر ا

 .االعتماد على النفط كسلعة أساسية

من ناحية ثانية، أنخفضت أسعار النفط في العقود اآلجلة بعدما شهدت ارتفاعا ملحوظا للجلسة الثانية على التوالي أمس 

يكي ألعلى مستوياته في سبعة أشهر مع تركيز السوق على ليدخل بذلك منطقة تذبذب سعري وصعد الخام األمر

حاالت تعطل اإلمدادات، التي دفعت جولدمان ساكس إلصدار تقديرات متفائلة لألسعار في األمد القريب بعد تشاؤمه 

 .لفترة طويلة

تاج النفط الصخري فيما تلقت سوق النفط دعما بعدما أشارت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إلى توقعات بانخفاض إن

 .في يونيو القادم للشهر الثامن على التوالي

مليون  4.85ألف برميل يوميا إلى  113وأظهر تقرير اإلدارة الصادر أمس األول انخفاض اإلنتاج الصخري بنحو 

 .برميل يوميا مع استمرار تضرر ربحية شركات الحفر؛ بسبب موجة هبوط األسعار التي بدأت منذ نحو عامين

في حين حققت أسعار النفط الخام مكاسب في معظم جلسات األسبوعين األخيرين؛ بفضل حاالت تعطل لإلمدادات في 

نيجيريا، فنزويال وغيرهما وهبوط اإلنتاج األمريكي وتراجع إمدادات الخام الكندي بعد إندالع حرائق في منطقة 

 .(الرمال النفطية في )ألبرتا

دوالر للبرميل، مسجال أعلى  48.39سنتا إلى  67يط األمريكي في العقود اآلجلة وزاد سعر خام غرب تكساس الوس

 .2015مستوى له منذ أكتوبر

دوالر للبرميل مقتربا من أعلى  49.34سنتا إلى  37وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود اآلجلة 

 .جله أمس األولدوالر للبرميل الذي س 49.47مستوى له في ستة أشهر البالغ 

إن حاالت تعطل اإلنتاج في مايو »من جانبها، قالت المحللة لدى انرجي اسبكتس أمريتا سين في مذكرة بحثية: 

 .«مليون برميل من النفط يوميا في المتوسط 3.2الجاري ستوقف إنتاج 
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على االقتصادات في مؤتمر طال انعكاسات األسعار 

 العربية
 | ةالجامعة العربية تشيد بتدابير اإلمارات في مواجهة األزمة النفطي

 2016 مايو 18 تاريخ النشر: األربعاء

 القاهرة )وام(

أشادت جامعة الدول العربية بالتدابير التي اتخذتها دولة اإلمارات لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، موضحة أن هناك 
واعدة في هذا االتجاه برزت من خالل المشاريع الجديدة التي أعلنت الدولة عن إنجازها، والتي بدورها تعمل  مؤشرات

 على تنويع مداخل ثروتها ودخلها.

كما نوهت الجامعة العربية بسياسات عدد من الدول النفطية العربية ومنها المملكة العربية السعودية، والتي طرحت 
مشيرة إلى أنها تشكل مشروعاً نهضوياً شامالً، وتحظى بالمتابعة واالهتمام من قبل الجامعة مؤخراً،  2030رؤيتها 

ومؤسساتها المتخصصة، معربًة عن تطلعها للتعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما بعد 
 البترول.

العربية، التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، جاء ذلك في كلمة الدكتور نبيل العربي، األمين العام للجامعة 
الذي تنظمه المنظمة العربية « تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية»أمام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر 

 للتنمية اإلدارية أمس، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعاً جديداً وأملت تحديات تفرض على وأكد العربي أن التغيرات والتطورات 
 مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبتها.

ودعا إلى ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على االقتصاديات 
العربية، مطالباً بأهمية تنسيق السياسية العربية على المستوى اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة 

 بالتكتالت األخرى، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية.

الدول العربية المنتجة للنفط إعادة واعتبر أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على 
تنظيم اقتصادياتها وخططها التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما 

 بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على ريع البترول.

النفطية على إدارة االقتصاديات العربية  وأكد أمين عام الجامعة العربية أهمية االجتماع، وذلك لتدارس تداعيات األزمة
 وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام.

وطالب بضرورة مساهمة مؤسسات العمل العربي المشترك في وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات 
العمل للدول األعضاء في الجامعة واألمانة هذه التحوالت والتغيرات خاصة أن هناك مشروعاً قيد البحث من عدد من فرق 

العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة لالرتقاء بعملها إلى مستوى حجم التحوالت التي 
 تجري داخل المجتمعات العربية.

ن الفقر والبطالة ومحاربة كما طالب العربي بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد م
الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة األموال والكفاءات العربية والتغلب على شح المياه 

واالنكماش االقتصادي ودحر جرائم التنظيمات اإلرهابية واإليديولوجيات المتطرفة. وأشار إلى أن هذه األمور مجتمعة أثرت 
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المنطقة العربية، وبالتالي البد من إعادة النظر في سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل على عمليات التنمية ب

 العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية المستدامة ببعديها االقتصادي واالجتماعي.

مصر العربية، استمرار اضطراب السوق  من جانبه، توقع المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية
النفطية خالل الفترة المقبلة في ظل عدم استقرار أسعار النفط العالمية لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها، ومنها ما 

 يتصل بالصراعات الدولية والمشكالت الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراق.

تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية النخفاض أسعار النفط بالنسبة لمصر، الفتاً إلى أن التأثير السلبي وكشف المال عن وجود 
يتمثل في احتمال انخفاض تدفقات االستثمارات األجنبية في مجال البحث واإلنتاج، وقال إنه في هذا اإلطار شهدت 

لطبيعي في مصر من أهمها حقل ظهر وشمال الشهور الماضية توقيع عدد من االتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز ا
 مليار دوالر متوقع إنفاقها على مدار األربع سنوات المقبلة. 25اإلسكندرية باستثمارات هائلة تصل إلى أكثر من 

% من اإلنتاج العالمي، كما أن الدول 32مليون برميل يومياً بما يعادل  24.2وأوضح أن اإلنتاج العربي من النفط يبلغ نحو 
عربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي، وبشكل خاص الدول العربية المطلة على ال

 الخليج العربي وشمال أفريقيا.
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 الجامعة العربية تشيد بخطط اإلمارات لمواجهة انخفاض أسعار النفط

  

 2016أيار  17الثالثاء,  

 خاص -القاهرة

أشادت جامعة الدول العربية بالتدابير التي اتخذتها دولة اإلمارات لمواجهة تداعيات إنخفاض أسعار النفط  

..موضحة أن هناك مؤشرات واعدة في هذا االتجاه برزت من خالل المشاريع الجديدة التي أعلنت الدولة عن 

 . إنجازها والتي بدورها تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخلها

وهت الجامعة العربية بسياسات عدد من الدول النفطية العربية ومنها المملكة العربية السعودية والتي طرحت كما ن

مؤخرا ..مشيرة إلى أنها تشكل مشروعا نهضويا شامال وتحظى بالمتابعة واالهتمام من قبل الجامعة  2030رؤيتها 

اريع بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ومؤسساتها المتخصصة.. وأعربت عن تطلعها للتعرف على خطط ومش

 . ما بعد البترول

جاء ذلك في كلمة الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي 

الذي تنظمه المنظمة أمام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر "تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية" 

 . العربية للتنمية اإلدارية اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة

وأكد العربي أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا وأملت تحديات 

 .لمواكبتهاتفرض على مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها 

652 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية

http://www.emirates4you.ae/component/com_mailto/link,375a7ae463a4e55161c6774f16732307f910d71f/template,sj_lifemag/tmpl,component/
http://www.emirates4you.ae/component/com_mailto/link,375a7ae463a4e55161c6774f16732307f910d71f/template,sj_lifemag/tmpl,component/
http://www.emirates4you.ae/media/k2/items/cache/e82c3d15942978d84a99edbec89283d5_XL.jpg


ودعا إلى ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على 

االقتصاديات العربية مطالبا بأهمية تنسيق السياسية العربية على المستوى اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية 

 . ت السلبية للصناعة البترولية العربيةواحدة أسوة بالتكتالت األخرى وذلك للحد من التأثيرا

واعتبر أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط 

إعادة تنظيم إقتصادياتها وخططها التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيء نفسها بكل جدية 

 . ط وعدم االعتماد الكلي على ريع البتروللمرحلة مابعد النف

وأكد أمين عام الجامعة العربية أهمية االجتماع وذلك لتدارس تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات 

العربية وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام .. وطالب بضرورة أن تساهم مؤسسات العمل العربي 

ضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحوالت والتغيرات خاصة وأن هناك المشترك في و

مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول األعضاء في الجامعة واألمانة العامة لتطوير جامعة الدول 

التي تجري داخل المجتمعات العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة لالرتقاء بعملها إلى مستوى حجم التحوالت 

 . العربية

كما طالب العربي بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر والبطالة 

ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة األموال والكفاءات العربية والتغلب على شح 

ادي ودحر جرائم التنظيمات اإلرهابية وااليدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب المياه واالنكماش االقتص

 .والهدم والقتل وتهديد السلم االجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة

 وأشار إلى أن هذه األمور مجتمعة أثرت على عمليات التنمية بالمنطقة العربية وبالتالي البد من إعادة النظر في

سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية 

المستدامة ببعديها االقتصادي واالجتماعي وبناء القاعدة العلمية العربية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في المنطقة 

 . العربية

ول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية استمرار اضطراب من جانبه توقع المهندس طارق المال وزير البتر

السوق النفطية خالل الفترة المقبلة في ظل عدم استقرار أسعار النفط العالمية لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها 

 . اقومنها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشكالت الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعر

 -في كلمته أمام أعمال المؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول  -وكشف المال 

عن وجود تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية النخفاض أسعار النفط بالنسبة لمصر الفتا إلى أن التاثير السلبي يتمثل في 

 . في مجال البحث واإلنتاجاحتمال انخفاض تدفقات االستثمارات األجنبية 

وقال إنه في هذا اإلطار شهدت الشهور الماضية توقيع عدد من االتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز الطبيعي في 

مليار دوالر متوقع  25مصر من أهمها حقل ظهر وشمال االسكندرية واتول باستثمارات هائلة تصل إلى أكثر من 
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 .قبلةإنفاقها على مدار األربع سنوات الم

ولفت إلى أن التأثير اإليجابي النخفاض أسعار النفط يتمثل في انخفاض قيمة الواردات من البترول والغاز وبالتالي 

إنخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة موضحا أن المحصلة النهائية المتوقعة بالنسبة لقطاع البترول في مصر 

 . ةهي وجود توازن بين الجوانب السلبية واإليجابي

وأكد المال أهمية المؤتمر كونه يأتي في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات االقتصادية والتحوالت السياسية 

 .التي أثرت بشكل كبير على النمو االقتصادي العالمي وتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل

لغاء أو تأجيل العديد من المشروعات مما وقال إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تباطؤ االستثمارات البترولية وا

سوف يؤثر على إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى حدوث عجز في العرض في حالة تعافي االقتصاد العالمي 

 . ومعاودة نمو الطلب على النفط في االرتفاع

مائة من اإلنتاج العالمي بال 32مليون برميل يوميا بما يعادل  24.2وأوضح أن اإلنتاج العربي من النفط يبلغ نحو 

كما أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشكل خاص الدول العربية 

 . المطلة على الخليج العربي وشمال أفريقيا

ؤتمر تتناول على من جهته قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن جلسات الم

ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي والنفط  2016مدى يومين .. أسباب األزمة النفطية والنفط ما بعد أزمة 

الصخري وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم موضحا أن المؤتمر 

 . نفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات المنطقةسيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة ال
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 اقتصادية متابعات

 2016مايو ,  18

 الجامعة العربية: تدابير اإلمارات مكنتها من مواجهة انخفاض النفط

 وام ـ القاهرة

 .التدابير التي اتخذتها دولة اإلمارات لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفطثمنت جامعة الدول العربية 

وأضحت أن هناك مؤشرات واعدة في هذا االتجاه برزت عبر المشاريع الجديدة التي أعلنت الدولة عن 

 .إنجازها والتي بدورها تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخلها

 2030النفطية العربية ومنها السعودية والتي طرحت رؤيتها ونوهت الجامعة بسياسات عدد من الدول 

 .أخيراً، مشيرة إلى أنها تشكل مشروعاً نهضوياً شامالً وتحظى بالمتابعة واالهتمام من قبل الجامعة

 .وأعربت عن تطلعها للتعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما بعد البترول

األمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير جاء ذلك في كلمة 

« تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية»أحمد بن حلي أمام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر 

 .لقاهرةالذي نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أمس في مقر الجامعة العربية في ا

وأكد العربي أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعاً جديداً وأملت 

 .تحديات تفرض على مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبتها

اعيات تراجع أسعار البترول على ودعا إلى ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تد

 .االقتصاديات العربية

وطالب بأهمية تنسيق السياسية العربية على المستوى اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة 

 .بالتكتالت األخرى وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية
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خاص لتوسيع استثماراته: أكبر فرصة للقطاع ال2030رؤية   

مؤتمر إقليمي يدعو إلى إصالحات هيكلية في 

 االقتصادات العربية لمواجهة أزمة أسعار النفط

 سباعي إبراهيم -القاهرة 

المؤتمر اإلقليمي للحد من تداعيات أزمة النفط، أهمية إجراء إصالحات هيكلية في االقتصادات  أكد

 .تمويل موازناتهاالوطنية للدول المعتمدة على النفط في 

ودعا المؤتمر، في ختام أعماله أمس األول بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، إلى ضرورة العمل على 

خصخصة بعض النشاطات االقتصادية تدريجياً، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية أمام القطاع 

 الخاص، وإصالح وتطوير األداء الحكومي

وتعزيز بيئة االستثمار بما يساهم في إيجاد  ى تحسين مستويات الشفافية والمساءلةكما دعا المؤتمر، إل

فرص عمل جديدة، توفير فرص حقيقية للشراكة ورفع القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني وتكامله مع 

اء وإعادة االقتصاد العالمي، ومراجعة وتقييم الدعم الحكومي وتحديداً المنتجات البترولية والمياه والكهرب

تسعيرها اقتصادياً وبصورة تدريجية، ومراجعة مستويات الرسوم والغرامات المالية واستحداث رسوم 

جديدة ضابطة لألنشطة االقتصادية فضالً عن رفع الرسوم على المشروبات الكحولية والسجائر، والعمل 

 .على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات ذي النمط الترفيهي

ا المؤتمر في توصياته الختامية، إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك لوقف هبوط ودع

أسعار النفط، موضحا أن األزمة النفطية الحالية تعد فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصاً 

ة التحتية لهياكل التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع االستثمارات وتهيئة البني

 .اقتصادات آمنة

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في 

الدول النفطية وغير النفطية مشيرا إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، 

ضة لألزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على وهذا ما جعل االقتصادات المعتمدة عليه عر

 موازناتها تحديداً 
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وعبر المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات 

 .إصالحية لتخفيض االنفاق العام في مجابهة تراجع اإليرادات العامة

" بصفتها خطة مهمة تحول 2030للتحول الوطني "رؤية وأشاد المؤتمر بإعالن المملكة عن برنامجها 

تريليون دوالر يشمل برامج اقتصادية  2.7االقتصاد السعودي، والتي تتضمن صندوق استثمارات بقيمة 

واجتماعية وزيادة مداخيل المملكة من غير النفط عبر هيكلة شاملة لصندوق االستثمارات العامة وكذلك 

دوالر والتي تعد أكبر فرصة للقطاع الخاص الوطني لتوسيع وتعميق  مليار 400خصخصة أصول بقيمة 

 .استثماراته

وأكد المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين والذي شارك فيه كل من المملكة وروسيا وقطر وفنزويال، والذي 

اون دعا إلى تجميد اإلنتاج يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق وفتح صفحة جديدة للتع

 .بين المنتجين داعيا إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك لتحقيق األهداف
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http://www.dotemirates.com/en 

 

 

: تدابير اإلمارات مكنتها من مواجهة انخفاض النفطالجامعة العربية  

 .لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط اإلمارات ثمنت جامعة الدول العربية التدابير التي اتخذتها دولة

وأضحت أن هناك مؤشرات واعدة في هذا االتجاه برزت عبر المشاريع الجديدة التي أعلنت الدولة عن إنجازها والتي 

 .هابدورها تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخل

أخيراً، مشيرة  2030ونوهت الجامعة بسياسات عدد من الدول النفطية العربية ومنها السعودية والتي طرحت رؤيتها 

 .إلى أنها تشكل مشروعاً نهضوياً شامالً وتحظى بالمتابعة واالهتمام من قبل الجامعة

 .لمرحلة ما بعد البترولوأعربت عن تطلعها للتعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية 

جاء ذلك في كلمة األمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي 

الذي نظمته المنظمة « تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية»أمام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر 

 .إلدارية أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرةالعربية للتنمية ا

وأكد العربي أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعاً جديداً وأملت تحديات تفرض 

 .على مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبتها

موقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على ودعا إلى ضرورة وحدة ال

 .االقتصاديات العربية

وطالب بأهمية تنسيق السياسية العربية على المستوى اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت 

 .يةاألخرى وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العرب
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 سياسة واقتصاد

منع دخول كافة السلع اإليرانية إلى البحرين أو 

 عبورها للخليج
 أريبيان بزنس

 2016مايو  19الخميس، 

          

البحرين  أفادت صحيفة "عكاظ" بحسب معلومات وردتها أن غرفة تجارة وصناعة

تلقت خطابًا من األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد منع دخول 

جميع السلع ذات المنشأ اإليراني إلى البحرين أو عبور تلك السلع )ترانزيت( إلى 

 .السعودية

بقية من جانب آخر، دعا المؤتمر اإلقليمي للحد من تداعيات أزمة النفط، إيران إلى التعاون مع  

 .المنتجين داخل وخارج أوبك لوقف هبوط أسعار النفط

وجاء في البيان الختامي أمس )األربعاء( أن المؤتمر، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية 

، 2030اإلدارية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ينظر بتفاؤل إلى إعالن المملكة رؤية 

 .نباعتبارها قفزة مهمة نحو مستقبل آم

ويرى المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين الذي شاركت فيه السعودية وروسيا وقطر وفنزويال،  

الداعي إلى تجميد اإلنتاج، يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق، وفتح صفحة 

جديدة للتعاون بين المنتجين، لذا ندعو إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك 

تحقيق األهداف المرجوة، كما يؤيد توجه الدول النفطية لخفض حجم اإلنفاق بموازناتها وتوجيه ل
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االستثمارات نحو المشاريع األساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم 

أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية كفؤة على األنشطة االقتصادية، وتجنب إصدار قرارات 

 .ب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامةترت

ويتجه االقتصاد السعودي إلى التحول من اقتصاد نفطي، يعتمد على سلعة واحدة، إلى  

اقتصاد صناعي، في الوقت الذي اعتمدت المملكة فيه على تنمية قدراتها البشرية وبناء 

 .مع السعودياإلنسان، وتعظيم دور المرأة باعتبارها عنصرا أساسيا في المجت
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 الجامعة العربية تدعو إلى توحيد الموقف لمواجهة تراجع أسعار البترول

 

16:16 2016/05/17 

 واس - القاهرة

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة 

االقتصاديات العربية، داعيا إلى أهمية تنسيق السياسة العربية على المستوى تداعيات تراجع أسعار البترول على 

اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت األخرى وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة 

 .البترولية العربية

جامعة السفير أحمد بن حلي أمام الجلسة االفتتاحية وقال العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب األمين العام لل

لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بمقر 

ربية الجامعة العربية اليوم، إن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول الع

المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططها التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيئ نفسها 

 .بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على ريع البترول

ت العربية وخطط ومشاريع وأكد العربي أهمية االجتماع وذلك لتدارس تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديا

 .التنمية في البلدان العربية بشكل عام
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وطالب بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها 

لمواجهة تأثيرات هذه التحوالت والتغيرات خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول 

ء في الجامعة واألمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة لالرتقاء بعملها األعضا

 .الى مستوى حجم التحوالت التي تجري داخل المجتمعات العربية

- See more at: http://www.al-

jazirahonline.com/news/2016/20160517/81617#sthash.XmPjkWzb.dpuf 
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الجامعة العربية تدعو لتنسيق السياسات لمواجهة 

 تداعيات األزمة النفطية

 م 07:06الساعة  2016-05-17الثالثاء  أخبار عربية

 
 الجامعة العربية

    مراد فتحي –القاهرة 

أكدت الجامعة العربية على ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي 
البترول على االقتصادات العربية، داعية إلى لمواجهة تداعيات تراجع أسعار 

أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة 
عربية واحدة أسوة بالتكتالت األخرى، وذلك للحد من التأثيرات السلبية 

 .للصناعة البترولية العربية

ل ربما تكون بمثابة واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية النخفاض سعر البترو
صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها 
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وخططه التنموية، حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيئ نفسها 
 .بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على ريع البترول

جامعة، في كلمته التي ألقاها اليوم وأكد الدكتور نبيل العربي األمين العام لل
الثالثاء، نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي أمام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر 
تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة 

العربية للتنمية اإلدارية بالجامعة العربية، أهمية االجتماع وذلك لتدارس 
ت األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية وخطط ومشاريع تداعيا

 .التنمية في البلدان العربية بشكل عام

وشدد العربي على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية 
فرضت واقعا جديدا، وأملت تحديات تستوجب ومؤسسات العمل العربي 

 .وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجداتالمشترك التفاعل معها 

وطالب بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في 
وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحوالت 

والتغيرات، خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول 
واألمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها  األعضاء في الجامعة

وهيئاتها المتخصصة لالرتقاء بعملها إلى مستوى حجم التحوالت التي تجري 
 .داخل المجتمعات العربية

كما طالب بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل 
ن النظام الصحي والتعليمي والحد الحد من الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وتحسي

من هجرة األموال والكفاءات العربية والتغلب على ُشح المياه واالنكماش 
االقتصادي، ودحر جرائم التنظيمات اإلرهابية وااليدلوجيات المتطرفة التي 

تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم االجتماعي وإعادة وتيرة التنمية 
 .ومقومات الحياة

وأشار العربي إلى أن هذه األمور مجتمعة قد أثرت على عمليات التنمية 
بالمنطقة العربية، وبالتالي البد من إعادة النظر في سياسات وآليات وأهداف 

منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان 
القاعدة العلمية العربية التنمية المستدامة ببعديها االقتصادي واالجتماعي وبناء 

 .وتوطين التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية
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الجامعة العربية تدعو إلى وحدة الموقف العربي لمواجهة تداعيات تراجع 

 أسعار النفط

 
 صورة أرشيفية

423 0 

 2016مايو  17القاهرة ـ "اإلخبارية.نت"

نبيل العربي ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة  أكد األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور

تداعيات تراجع أسعار البترول على االقتصاديات العربية، داعيا إلى أهمية تنسيق السياسة العربية على المستوى 

سلبية للصناعة اإلقليمي والدولي، والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت األخرى وذلك للحد من التأثيرات ال

 البترولية العربية.

وقال العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب األمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي أمام الجلسة االفتتاحية 

لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بمقر 

امعة العربية اليوم، إن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية الج
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المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططها التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيئ نفسها 

 ريع البترول. بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على

وطالب "العربي" بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف برامج 

عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحوالت والتغيرات خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول 

امعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة لالرتقاء بعملها األعضاء في الجامعة واألمانة العامة لتطوير ج

 الى مستوى حجم التحوالت التي تجري داخل المجتمعات العربية.
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 ة السعودية في مواجهة أزمة النفط بالقاهرةباستعراض التجر

 القاهرة -حسين أبوعايد 

 17/05/2016الثالثاء 

يستعرض مؤتمر إقليمي بالقاهرة، اليوم الثالثاء، التجرية السعودية في التنوع االقتصادي من البترول إلى الرؤية 

 2030رؤية »، إذ يتناول الخبير اإلعالمي بوزارة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية يوسف المحيميد 2030السعودية 

منظمة العربية للتنمية اإلدارية األمين العام للجامعة العربية الدكتور ، كما يتحدث في المؤتمر الذي تنظمه ال«السعودية

نبيل العربي ووزراء بترول عدد من الدول العربية. وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتالن، إن المؤتمر يناقش 

، والنفط الصخري، وآثار ورقة عمل وبحثا، تتناول أسباب األزمة النفطية، ومستقبل األسعار في السوق العالمي 25

األزمة على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.. وأوضح الهتالن أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء 

على أسباب األزمة والمساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها. وقال الدكتور بسمان 

إلستراتيجية والجودة، إن المؤتمر يبحث آليات مواجهة تداعيات األزمة النفطية، التي الفيصل، مستشار المنظمة لإلدارة ا

يمر بها العالم اآلن، وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية، ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست 

المتسارع في أسعار النفط وانعكاسات ذلك بالقصيرة بأحد أكبر األزمات في التاريخ الحديث، بسبب االنخفاض الحاد و

  .على اقتصادات كل الدول قاطبة

أسعار الطاقة بين »ويبحث المؤتمر عدة موضوعات تتعلق باألزمة النفطية ،فضال عن العديد من العناوين الهامة أبرزها 

اجات المستهلك، وإصالح السياسة واالقتصاد، وأسعار النفط وتأثيرها على التوازن بين اقتصاديات الصناعة واحتي

 .أسعار الطاقة فى دول الخليج
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 2030مؤتمر إقليمي بالقاهرة يشيد برؤية المملكة 

 

 (مصر –واس)القاهرة 

 ص 12:59 - 19/05/2016

 شارك من خالل

اختتم بالعاصمة المصرية أمس)األربعاء( مؤتمر إقليمي حول "تداعيات األزمة النفطية 

 .العربية" نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلداريةعلى إدارة االقتصادات 

التي تتضمن خططًا وبرامج لتنويع  2030وأشاد المؤتمر بالرؤية المستقبلية للمملكة 

 .االقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص

ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة 

الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير النفطية، مشيرا إلى أن تاريخ أسواق 

النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها. وعبروا عن تأييدهم لما تم رصده من قيام 
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اتخاذ سياسات إصالحية لتخفيض اإلنفاق العام في مجابهة تراجع بعض الدول النفطية ب

 .اإليرادات العامة

ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة 

استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا 

مطالبا بأن تأخذ باالعتبار  سوق النفط بالتعافي من جديد، في أسعار الوقود حالما تبدأ

أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من 

 .مشروعات الطاقة البديلة

وأكد المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى 

 .ن بين المنتجيناألسواق وفتح صفحة جديدة للتعاو

وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم اإلنفاق بموازناتها وتوجيه االستثمارات 

نحو المشاريع األساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار 

الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية على األنشطة االقتصادية، وتجنب إصدار قرارات 

 .مالية جديدة على الموازنات العامةترتب أعباء 

وأكد المؤتمر ضرورة القيام بإصالحات هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم 

ليصل إلى مستحقيه، وإيالء إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية من حزم 

ت الالزمة إصالح القطاعات االقتصادية، والتأكيد على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعا

 .الهادفة لخفض العجز في الموازنات

ونوه بأهمية توجه بعض الدول النفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق 

المحلية، فضال عن الذهاب إلى السوق الدولية. بهدف ضمان مواصلة صناديق التنمية 

 .الحكومية لمهامها في تمويل المشاريع التنموية
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 تفاؤل عربي باإلصالحات السعودية توصيات مؤتمر النفط:

 القاهرة -أحمد الليثي 

 19/05/2016الخميس 

أعرب المشاركون في المؤتمر اإلقليمي لتداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية في ختام أعماله أمس 

د النفط أسعارا جديدة تتجاوز ، ورجحوا أن يشه«2030الرؤية »بالقاهرة، عن تفاؤلهم واهتمامهم بإعالن المملكة عن 

دوالرا في النصف الثاني لهذا العام. وأشار المؤتمر في توصياته إلى أن تاريخ أسواق  70دوالرا وصوال إلى  50الـ 

النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها وهو ما جعل االقتصادات المعتمدة عليه عرضة لألزمات ومواجهة تداعيات 

على موازناتها تحديدا، ورأى المؤتمر أن األزمة النفطية الحالية فرصة للدول النفطية لمراجعة انخفاض أسعاره 

سياساتها خصوصا التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع االستثمارات وتهيئة البنية التحتية لهياكل 

 .اقتصادات آمنة

الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير النفطية، كما عبر وأكد على أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة 

المؤتمر عن تأييده لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصالحية لتخفيض االنفاق العام في 

 .مجابهة تراجع اإليرادات العامة

من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم  وأشار المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت

الذي تقدمه للطاقة، ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد، لذا عليها أن تأخذ 

ة، باالعتبار أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديل

ودعا إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك الستقرار األسعار. وأكد على ضرورة القيام بإصالحات هيكلية 

اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم،وإيالء إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية والتأكيد على ترشيد 

 .لخفض العجز في الموازنات النفقات، وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة
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 مشروع نهضوي لمواجهة النفط 2030الجامعة العربية: رؤية المملكة 

 توقعات بعجز في أسواق البترول لضعف االستثمارات

 القاهرة -محمد عمر الجهني  -أحمد الليثى  -رضوى عبدهللا 

 18/05/2016األربعاء 

 

تمثل مشروعا نهضويا شامال لمواجهة تداعيات أزمة النفط،  2030 قالت الجامعة العربية، أمس، إن رؤية المملكة

 .منوهة بالتدابير التي اتخذتها، والتي تحظى بالمتابعة واالهتمام من الجامعة ومؤسساتها المتخصصة

وأعربت الجامعة العربية عن تطلعها للتعرف على خطط ومشروعات بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما بعد 

البترول، خالل كلمة الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة، التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي أمام 

الجلسة االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية 

  .اإلدارية أمس بمقر الجامعة

شدد العربي على أن التغيرات والتطورات العميقة، التي تعيشها المنطقة العربية، فرضت واقعا جديدا، وأملت تحديات و

تستوجب التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها، ودعا إلى ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي، لمواجهة 

  .لعربيةتداعيات تراجع أسعار البترول على االقتصاديات ا

من جانبه، توقع المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، استمرار اضطراب السوق النفطية، 

خالل الفترة المقبلة، في ظل عدم استقرار األسعار، لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها، منها ما يتصل بالصراعات 

  .نفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراقالدولية والمشكالت الداخلية في بعض الدول ال

وكشف المال في كلمته عن وجود تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية النخفاض أسعار النفط بالنسبة لمصر، الفتا إلى أن 

  .التاثير السلبي يتمثل في احتمال انخفاض تدفقات االستثمارات األجنبية في مجال البحث واإلنتاج
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عدد من االتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز الطبيعي في مصر، من أهمها حقل ظهر وشهدت الشهور الماضية توقيع 

 .مليار دوالر، على مدار األربع سنوات المقبلة ٢٥وشمال اإلسكندرية واتول باستثمارات تصل إلى أكثر من 

من البترول والغاز، ولفت المال إلى أن التأثير اإليجابي النخفاض أسعار النفط، يتمثل في انخفاض قيمة الواردات 

وبالتالي انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، موضحا أن المحصلة النهائية المتوقعة بالنسبة لقطاع البترول في 

مصر هي وجود توازن بين الجوانب السلبية واإليجابية.. وقال: إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تباطؤ االستثمارات 

العديد من المشروعات؛ ما قد يؤثر على إمدادات النفط العالمية، ويؤدي إلى حدوث عجز في  البترولية وإلغاء أو تأجيل

العرض في حالة تعافي االقتصاد العالمي ومعاودة نمو الطلب على النفط في االرتفاع. كما أكد الدكتور ناصر القحطاني، 

ي يعقد على مدى يومين بمشاركة واسعة، ولفت إلى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أهمية هذا المؤتمر الذ

، ومستقبل أسعارالنفط في السوق العالمي، 2016أن جلسات المؤتمر تتناول أسباب األزمة النفطية والنفط ما بعد أزمة 

والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والعالم، موضًحا أن 

 .لمؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات المنطقةا
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 اقتصاديات
 تابع

 وأعمال اقتصاد

 الجامعة العربية تشيد بتدابير اإلمارات لمواجهة انخفاض أسعار النفط

 بتوقيت ابوظبيمساء  17:34 - 2016.5.17الثالثاء 
 21قراءة

AddThis Sharing Buttons 

 

أسعار النفط ..موضحة أن هناك مؤشرات  أشادت جامعة الدول العربية بالتدابير التي اتخذتها دولة اإلمارات لمواجهة تداعيات إنخفاض

واعدة في هذا االتجاه برزت من خالل المشاريع الجديدة التي أعلنت الدولة عن إنجازها والتي بدورها تعمل على تنويع مداخل ثروتها 

 . ودخلها
 2030ية والتي طرحت رؤيتها كما نوهت الجامعة العربية بسياسات عدد من الدول النفطية العربية ومنها المملكة العربية السعود

مؤخرا ..مشيرة إلى أنها تشكل مشروعا نهضويا شامال وتحظى بالمتابعة واالهتمام من قبل الجامعة ومؤسساتها المتخصصة.. 

 . وأعربت عن تطلعها للتعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما بعد البترول
يل العربي األمين العام للجامعة العربية التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي أمام الجلسة جاء ذلك في كلمة الدكتور نب

قر االفتتاحية لمؤتمر "تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية" الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية اليوم بم

 . الجامعة العربية بالقاهرة
د العربي أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا وأملت تحديات تفرض على مؤسسات وأك

 .العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبتها
سعار البترول على االقتصاديات العربية مطالبا ودعا إلى ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أ

بأهمية تنسيق السياسية العربية على المستوى اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت األخرى وذلك للحد من 

 . التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية
تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم  واعتبر أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما

إقتصادياتها وخططها التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيء نفسها بكل جدية لمرحلة مابعد النفط وعدم 

  االعتماد الكلي على ريع البترول
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 تداعيات األزمة النفطية الجامعة العربية تدعو لتنسيق السياسات لمواجهة
 العمانية2016-05-18

أكدت الجامعة العربية على ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع 

أسعار النفط على االقتصادات العربية داعية إلى أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى اإلقليمي 

واحدة أسوة بالتكتالت األخرى وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة والدولي والعمل ككتلة عربية 

 .البترولية العربية

واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية النخفاض سعر النفط ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول 

تنوعة العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططه التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر م

 .لالقتصاد وتهيئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على ريع البترول

وأكد الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة في كلمته التي ألقاها اليوم نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن 

ى إدارة االقتصادات العربية الذي تنظمه حلي أمام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية عل

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالجامعة العربية أهمية االجتماع وذلك لتدارس تداعيات األزمة النفطية 

 .على إدارة االقتصاديات العربية وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام

العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا وشدد العربي على أن التغيرات والتطورات 

وأملت تحديات تستوجب ومؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها 

 .لمواكبة هذه المستجدات

وطالب بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف 

لمواجهة تأثيرات هذه التحوالت والتغيرات خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من عدد برامج عملها 

من فرق العمل للدول األعضاء في الجامعة واألمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها 

 .ةوهيئاتها المتخصصة لالرتقاء بعملها إلى مستوى حجم التحوالت التي تجري داخل المجتمعات العربي

 

كما طالب بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر والبطالة 

ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة األموال والكفاءات العربية والتغلب 

اليدلوجيات المتطرفة التي على ُشح المياه واالنكماش االقتصادي ودحر جرائم التنظيمات اإلرهابية وا

 .تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم االجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة

وأشار العربي إلى أن هذه األمور مجتمعة قد أثرت على عمليات التنمية بالمنطقة العربية وبالتالي البد 

ت العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه من إعادة النظر في سياسات وآليات وأهداف منظما

النواقص وكسب رهان التنمية المستدامة ببعديها االقتصادي واالجتماعي وبناء القاعدة العلمية العربية 

 .وتوطين التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية

دارية أهمية هذا المؤتمر من جانبه أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإل

الذي يعقد على مدى يومين بمشاركة واسعة، الفتا إلى أن جلسات المؤتمر تتناول أسباب األزمة النفطية، 

، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة 2016والنفط ما بعد أزمة 

إفريقيا، والعالم، موضحا أن المؤتمر سيخرج  النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال

 .بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات المنطقة
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 أخبار عربية و عالمية

الجامعة العربية تدعو لتنسيق السياسات لمواجهة تداعيات 
النفطيةاألزمة   

حسام كمال الدين -كتب  : 

أكدت الجامعة العربية ضرورة وحدة الموقف العربى فى المجال النفطى لمواجهة تداعيات 
تراجع أسعار البترول على االقتصادات العربية ،داعية إلى أهمية تنسيق السياسات العربية 

لتكتالت األخري، وذلك على المستوى اإلقليمى والدولي، والعمل ككتلة عربية واحدة، أسوة با
 .للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية

واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض 
على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططه التنموية حسب مفهوم جديد 

ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهييء نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد 
البترول. وأكد السفير أحمد بن حلى نائب األمين العام للجامعة العربية أمام  الكلى على ريع

الجلسة االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية الذى نظمته 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أمس بالجامعة العربية فى كلمة نيابة عن الدكتور نبيل العربى 

ين العام للجامعة العربية، أهمية االجتماع وذلك لتدارس تداعيات األزمة النفطية على األم
  .إدارة االقتصاديات العربية وخطط ومشاريع التنمية فى البلدان العربية بشكل عام
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 دولي-عربي-خليجي< 

الجامعة العربية تدعو لتنسيق السياسات لمواجهة تداعيات أزمة تراجع 
 أسعار النفط

 

 PM 4:59:26  وكاالت -اآلن   17/5/2016

 
دعت الجامعة العربية اليوم الثالثاء، إلى ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع 

 العربية.أسعار البترول على االقتصادات 

وشددت على أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى اإلقليمي والدولي، والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت 

 األخرى للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية.

ض على الدول العربية المنتجة واعتبرت الجامعة أن 'الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفر

للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططها التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيء نفسها بكل جدية 

 لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على إيرادات النفط'.

دوالراً في الوقت  49للبرميل إلى قرابة  دوالراً  120من  2014٪ منذ منتصف 61وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 

 الحالي، بسبب تخمة المعروض في األسواق ومحدودية الطلب.

وأكد نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه أحمد بن حلي أمام مؤتمر بالجامعة 

رس تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية وخطط في القاهرة اليوم، على أهمية االجتماع، وذلك لتدا

 ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام.
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وأشار العربي في كلمته إلى أن هناك مؤشرات واعدة في هذا االتجاه تبرز خاصة من خالل المشاريع الجديدة التي 

التي طرحتها  ٢٠٣٠مداخل ثروتها ودخلها وايضاً رؤية السعودية  اعلنتها اإلمارات عن إنجازها والتي تعمل على تنويع

 مؤخرا .

مليون برميل يومياً بما  24.2وقال وزير البترول المصري طارق المال، في كلمته إن اإلنتاج العربي من النفط يبلغ نحو 

 % من اإلنتاج العالمي.32يعادل 

عار النفط الخام تسبب بخسائر في إيرادات الدول النفطية في والشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن تراجع أس

 .2016مليار دوالر في  530، على أن تبلغ الخسائر 2015مليار دوالر في العام  390المنطقة العربية بلغت 

د وأضاف الصندوق في تقرير نشرته األناضول وقتها إن تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، ينبئ بواقع جدي

 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

أبريل/ نيسان الماضي، انهار اتفاق لتثبيت إنتاج النفط بين الدول المنتجة بمنظمة الدول المصدرة للنفط ) أوبك(  17وفي 

 وخارجها بعد أن طالبت السعودية بأن تشارك إيران في تثبيت اإلنتاج.
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العربي لمواجهة تداعيات الجامعة العربية تدعو إلى وحدة الموقف 

 تراجع أسعار النفط

 2016مايو,  17 -مساًء  5:06

 

 المناطق_واس

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي 

أهمية تنسيق السياسة العربية لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على االقتصاديات العربية، داعيا إلى 

على المستوى اإلقليمي والدولي، والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت األخرى وذلك للحد من 

 .التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية

الجلسة وقال العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب األمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي أمام 

االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية الذي نظمته المنظمة العربية 

للتنمية اإلدارية بمقر الجامعة العربية اليوم، إن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة 

اقتصاداتها وخططها التنموية حسب مفهوم جديد  تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم

ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على ريع 

 .البترول
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بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها ” العربي“وطالب 

تأثيرات هذه التحوالت والتغيرات خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من وتكييف برامج عملها لمواجهة 

عدد من فرق العمل للدول األعضاء في الجامعة واألمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها 

 .وهيئاتها المتخصصة لالرتقاء بعملها الى مستوى حجم التحوالت التي تجري داخل المجتمعات العربية
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إقليمي  مر  

  2016-مايو  -19مشاهدة  1313 0عربي عبدالكريم هاشم 
 غرب: متابعات

نظمته ” تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية“اختتم بالعاصمة المصرية اليوم مؤتمر إقليمي حول 
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية .

التي تتضمن خطًطا وبرامج لتنويع االقتصاد وتعزيز دور القطاع  2030المستقبلية للمملكة وأشاد المؤتمر بالرؤية 
 الخاص.

ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في 
ية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها. وعبروا عن الدول النفطية وغير النفطية، مشيرا إلى أن تاريخ أسواق النفط العالم

تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصالحية لتخفيض اإلنفاق العام في مجابهة تراجع 
 اإليرادات العامة.

وخفض الدعم  ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية،
الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من 
جديد،مطالبا بأن تأخذ باالعتبار أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من 

 مشروعات الطاقة البديلة.

اء الدوحة للمنتجين يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق وفتح صفحة جديدة وأكد المؤتمر أن لق
 للتعاون بين المنتجين.

وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم اإلنفاق بموازناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع األساسية 
الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية على األنشطة  والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار

 االقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة.

وأكد المؤتمر ضرورة القيام بإصالحات هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، وإيالء 
واألسبقية من حزم إصالح القطاعات االقتصادية، والتأكيد على ترشيد  إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية

 النفقات، وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات.

ونوه بأهمية توجه بعض الدول النفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق المحلية، فضال عن الذهاب إلى 
 اصلة صناديق التنمية الحكومية لمهامها في تمويل المشاريع التنموية.السوق الدولية. بهدف ضمان مو
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 نفط وبتروكيماويات« إقتصاد « الرئيسية

 انطالق المؤتمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية

GMT11:21 2016 , أيار / مايو 17الثالثاء  

 
 جامعة الدول العربية

 المغرب اليوم -القاهرة 

األزمة  اليوم الثالثاء بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر اإلقليمي حول تداعياتانطلقت  

دول عربية  10على االقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ويستمر يومين بمشاركة  النفطية

 لثروة المعدنية .ويمثلها المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول وامصر وأجنبية في مقدمتها

، ومستقبل أسعار النفط 2016ورقة عمل وبحثا تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة  25يناقش المؤتمر 

في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 والعالم.

المؤتمر توصيات ختامية وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على ومن المقرر أن تصدر عن 

 اقتصادات الدول العربية.

 

. 
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 األخبار

 بدء فعاليات المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية بالقاهرة

 
 91437شعبانصـ 17201611:23:29مايو

 ثانية 39دقائق,  51ساعات,  3أيام,  13منذ: 

بدأ صباح اليوم، الثالثاء، فعاليات المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة 

االقتصاديات العربية، والذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، 

نة العامة للجامعة بالقاهرة على مدار يومين تحت رعاية المهندس طارق المال، ويستضيفه مقر األما

 .وزير البترول والثروة المعدنية

خبيرا فى مجال النفط، إضافة إلى المتحدثين الرئيسيين  15دول عربية وأجنبية و 10ويضم المؤتمر 

احى، وزير النقل وأبرزهم الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر األسبق، والمهندس هانى ض

األسبق، والمهندس هانى محمود، وزير االتصاالت األسبق، والدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير 

عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، والمهندس عبد هللا غراب، وزير البترول والثروة المعدنية 

 .األسبق
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 إقتصاد

بدء أعمال المؤتمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة النفطية 

 على إدارة االقتصادات العربية

  ٢٠١٦مايو،  ١٧الثالثاء، 

 
العمانية 

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال المؤتمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة النفطية على إدارة  /

المؤتمر الى تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة النفطية ومن ثم المساهمة في  االقتصادات العربية. ويهدف

ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية  25إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها من خالل 

آثار األزمة النفطية على ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي والنفط الصخري و 2016والنفط ما بعد أزمة 

 .مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم

 

وقال الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر ان المؤتمر يبحث آليات مواجهة تداعيات االزمة النفطية التي يمر 

صاد العالمي يمر منذ فترة ليست بها العالم األن وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية مشيرا إلى أن االقت

بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية 

وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة الدول قاطبة وتأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع 

  .والخدمات
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 خالل مؤتمر أزمة النفط

هل تدفع أزمة النفط العرب لتغيير حساباتهم في المنطقة؟
 

 ص 02:25 2016مايو  17الثالثاء، 
 أمانى محمد -كتب: محمود يوسف 

 أمريكا تتخلى عن النفط العربي خالل السنوات المقبلة

 القحطانى: نأمل فى طرح آليات تعالج أزمة اإلنتاج

 %60تجاوز نسبة البترول: انخفاض السعر 

 حلي: األزمة أثرت على التنمية فى المنطقة العربية

 أسامة كمال: الطاقة تحسم المعارك السياسية فى المنطقة

 غراب: السوق العربية المشتركة ضرورة حتمية

تداعيات األزمة النفطية على إدارة “انطلق اليوم في جامعة الدول العربية المؤتمر اإلقليمى لبحث 

، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، تحت رعاية وزير البترول ”ت العربيةاالقتصادا

 .والثروة المعدنية المهندس طارق المال
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وشارك فى المؤتمر الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، والدكتور 

محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والثروة عصام شرف، رئيس الوزراء مصر األسبق، والمهندس 

 .والمعدنية، والدكتور أحمد بن حلي نائب رئيس جامعة الدولة العربية

وتناول المؤتمر في يومه األول تداعيات أزمة النفط على مستقبل التنمية فى منطقة الشرق األوسط 

 .فاض سعر النفطوأسباب انخفاض األسعار، وتأثير الوضع السياسي فى المنطقة بعد انخ

كما ناقش الحضور الدور األمريكي في األزمة بعد إنتاج الواليات المتحدة للنفط الصخري وهو ما 

 .اعتبره البعض بأنه دليل على تخلي أمريكا عن النفط العربي خالل السنوات القادمة

ليل وقراءة عربية وقال ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية اإلدارية، إن المؤتمر يهدف إلى تح

لتشخيص تداعيات هذه األزمة ووضع تصور لها، الفت إلى انهم كخبراء مسئولون عن تقديم رؤية 

واقعية ألسباب وتداعيات هذه األزمة ومعالجتها، آملين أن يسعى المؤتمر إلى طرح وتوفير آليات 

 .تعالج هذه األزمة

لبترول والثروة المعدنية، إن العالم يشهد ومن جانبه قال المهندس محمد طاهر، وكيل أول وزارة ا

تحديات كبيرة تؤثر على الشعوب نحو مستقبل أكبر مع انتاج النفط، موضحا أن المنطقة العربية تنتج 

% من اإلنتاج العالمي في النفط، وتضم ثلثي 32مليون برميل يوميا وما يقرب من  24.2نحو 

 .اجد بضخامة في دول الخليج العربياالحتياطي النفطي المجود في العالم والذي يتو

% نتيجة ارتفاع المعروض من النفط وانخفاض 60وأضاف أن نسبة انخفاض السعر تجاوزت نسبة 

الطلب في ظل الظروف االقتصادية غير المستقرة للدول، فضال عن األسباب الجيوسياسية في منطقة 

 .الشرق األوسط وأوروبا وبدء تصدير النفط الصخري من أمريكا

وقال الدكتور أحمد بن حلي نائب رئيس جامعة الدول العربية، إن اختيار قضية أزمة النفط هام ألنها 

أحد القضايا المهمة اآلن على الساحة وعلى مستقبل المشاريع والخطط التنوية فى المنطقة والتغيرات 

ا وهو مما أثر على التنمية  .فى المنطقة العربية التى تشهدها المنطقة العربية، وفرضت مشهدا جديد 

وتابع حلي: هذه الهزة القوية والعنيفة إلنخفاض أسعار البترول بمثابة صحوة فرضت على المنطقة 

لتعيد خطتها التنموية التي تتبعها وتهيئة نفسها لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على 

ضوع التنمية، وهناك مؤشرات واعدة البترول، منوها بان ذلك قد يكون حافزا للدولة العربية فى مو
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فى هذه االتجاه من خالل المشروعات الجديدة التى أعلنت عنها اإلمارات، وكذلك رؤية السعودية 

 .التى طرحها مؤخرا ، وهى خطوة جديدة على الطريق الصحيح 2030

سفة تدعمها وحول أزمة النفط وتأثيرها السياسي قال أسامة كمال وزير البترول األسبق إن أحداث مؤ

قوى خارجية لالستيالء على ممتلكاتهم وخاصة أحتياتهم النفطية، وأن السياسة تعلب دورها فى 

اقتصاد المنطقية، وأن التنمية تعتمد بشكل كبير على مواد النفط، مما أثر بالسلب على تأجيل عددا من 

 .المشروعات فى مجال النفط

أسعار النفط، كان منها الكويت والسعودية التي وأوضح كمال مدى تأثر عدد من الدول بانخفاض 

مليار دوالر  180تأثرت معدالت النمو في كل منهما، ما دفع المملكة السعودية إلى ضخ ما يقرب من 

 .من االحتياطي النقدي للحفاظ على معدالت النمو

جع خالل وعن الوضع في مصر، قال وزير البترول األسبق، إن نصيب الفرد من الناتج القومي ترا

، 2011نتيجة لما شهدته البالد من تقلبات سياسية في الفترة عقب عام  2016و 2015عامي 

وتراجع السياحة خالل السنوات الماضية ومع انخفاض أسعار البترول تأثر الوضع سلبا ما أثر على 

 ..%13معدالت البطالة التي تجاوزت نسبة 

سية كما حدث في حاالت القرم مع روسيا وإيران وخلص كمال إلى أن الطاقة تحسم المعارك السيا

والعقوبات التي تعرضت لها، مضيفا أن تنوع مصادر الدخل يؤمن القرار السياسي كما حدث في 

لتنويع المشروعات  2030كوريا واليابان والهند وما تسعى إليه المملكة العربية السعودية في خطة 

 .بعيدا عن النفط

التعلم واالستفادة من تجربة الهند باستقدام أبنائها من الخارج وأضاف أن العرب يجب عليه 

 .واستخدامهم وتوفير تكنولوجيا المعلومات ودراسات البتروكيماويات وإعادة بناء اإلنسان مرة أخرى

وإلى ذلك أشار الدكتور عبد هللا غراب وزير البترول األسبق إلى أهمية السوق العربية المشتركة، 

، مشيرا إلى ”العربية المشتركة ضرورة حتمية ال ينقصنا شيء لتحقيق ذلك الحلمالسوق “قائال: 

ضرورة تحقيق التكامل في االقتصاد وأال يعتمد على مصدر واحد وأن الدول العربية كسوق يمكنها 

 .تحقيق هذا التكامل بالقرار السياسي
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  مصر بيت العرب  بوابة العرب

 الجامعة العربية تطالب دولها بالتنسيق لمواجهة أزمة النفط

  
 م01:27 |2016-05-17 الثالثاء

 ارشيفية صورة
 السيسي رضوى

النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أكدت الجامعة العربية على ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال 

أسعار البترول على االقتصاديات العربية، داعية إلى أهمية تنسيق السياسية العربية على المستوى اإلقليمي 

والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت االخرى وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة 

 .البترولية العربية

أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول  واعتبرت الجامعة

العربية المنتجة للنفط اعادة تنظيم اقتصادياتها وخططه التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة 

 .لالقتصاد وتهيىء نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على ريع البترول

في كلمته التي القاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن -الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية  وأكد

حلي امام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية الذي تنظمه 

أهمية االجتماع وذلك لتدارس تداعيات األزمة -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية اليوم بالجامعة العربية

 .النفطية على إدارة االقتصاديات العربية وخطط ومشاريع التنميةفي البلدان العربية بشكل عام
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وأشار العربي في كلمته إلى هناك مؤشرات واعدة فيهذا االتجاه تبرز خاصة من خالل المشاريع الجديدة 

المتحدة عن إنجازها والتي تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخلها وايًضا  التياعلنتها دولة اإلمارات العربية

التي طرحتها مؤخرا، موضحا انها تشكل مشروعا نهضويا شامال  ٢٠٣٠رؤية المملكة العربية السعودية 

معربا عن تطلع الجامعة ...وتحظى بالمتابعة واالهتمام من قبل جامعة الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة

 .تعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما بعد البتروللل

وشدد العربي على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا وأملت 

بة هذه تحديات تستوجب ومؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواك

 .المستجدات

وطالب األمين العام أيضا بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع 

تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحوالت والتغيرات خاصة أن هناك مشروعا قيد 

امة لتطوير جامعة الدول العربية البحث من عدد من فرق العمل للدول األعضاء في الجامعة واألمانة الع

ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة لالرتقاء بعملها إلى مستوى حجم التحوالت التي تجري داخل المجتمعات 

 .العربية

كما طالب العربي بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر 

ام الصحي والتعليميوالحد من هجرة األموال والكفاءات العربية والبطالة ومحاربة الفساد وتحسين النظ

والتغلب علىُشح المياه واالنكماش االقتصادي ودحر جرائم التنظيمات االرهابية وااليدلوجيات المتطرفة التي 

 .تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم االجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة

لعربي إلى أن هذه األمور مجتمعة قد اثرت على عمليات التنمية بالمنطقة العربية وبالتالي ال بد من وأشار ا

اعادة النظر في سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص 

لعلمية العربية وتوطين وكسب رهان التنمية المستدامة ببعديها االقتصادي واالجتماعي وبناء القاعدة ا

 .التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية
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 المحلية

2016/05/19 

 

 2030مؤتمر إقليمي بالقاهرة يشيد برؤية المملكة 
 

  
+ A 

A - 

 القاهرة –مكة( )

نظمته ” تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية“مؤتمر إقليمي حول  اختتم بالعاصمة المصرية أمس
 . المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 .تتضمن خططًا وبرامج لتنويع االقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص التي 2030وأشاد المؤتمر بالرؤية المستقبلية للمملكة 

ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في 
ها. وعبروا عن الدول النفطية وغير النفطية، مشيرا إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلبات

تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصالحية لتخفيض اإلنفاق العام في مجابهة تراجع 
 .اإليرادات العامة

ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي 
تها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد،مطالبا بأن تقدمه حكوما

 .تأخذ باالعتبار أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة
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جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق وفتح صفحة جديدة للتعاون  وأكد المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين يشكل خطوة
 .بين المنتجين

وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم اإلنفاق بموازناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع األساسية والبنية 
ريبية على األنشطة االقتصادية، وتجنب التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ض

 .إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة

وأكد المؤتمر ضرورة القيام بإصالحات هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، وإيالء 
اعات االقتصادية، والتأكيد على ترشيد النفقات، إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية من حزم إصالح القط

 .وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات

ونوه بأهمية توجه بعض الدول النفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق المحلية، فضال عن الذهاب إلى السوق 
 .لمهامها في تمويل المشاريع التنموية الدولية. بهدف ضمان مواصلة صناديق التنمية الحكومية
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2030القاهرة تشيد برؤية المملكة   

 
05-19-2016 04:27 AM 

األخبارية)ضوء(:اختتم بالعاصمة المصرية أمس مؤتمر إقليمي حول "تداعيات األزمة النفطية على إدارة 

 .االقتصادات العربية" نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ا وبرامج لتنويع االقتصاد وتعزيز دور  2030المؤتمر بالرؤية المستقبلية للمملكة وأشاد  التي تتضمن خطط 

 .القطاع الخاص

ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة 

واق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها. في الدول النفطية وغير النفطية، مشيرا إلى أن تاريخ أس

وعبروا عن تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصالحية لتخفيض اإلنفاق العام في 

 .مجابهة تراجع اإليرادات العامة

راداتها النفطية، وخفض الدعم ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استي

الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد، 

مطالبا بأن تأخذ باالعتبار أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من 

 .مشروعات الطاقة البديلة

أيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم اإلنفاق بموازناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع األساسية و

والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية على األنشطة 

 .لموازنات العامةاالقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على ا

ونوه بأهمية توجه بعض الدول النفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق المحلية، فضال عن الذهاب إلى 

 .السوق الدولية. بهدف ضمان مواصلة صناديق التنمية الحكومية لمهامها في تمويل المشاريع التنموية
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 اقتصاد وبورصة الرئيسية

مؤتمر "تداعيات األزمة النفطية" يوصى بدعم مشروعات 
 الطاقة فى الدول العربية

 م 02:45 - 2016مايو  18األربعاء، 

 ج

 انب من مؤتمر األزمة النفطية بجامعة الدول العربية

 كتب رأفت إبراهيم
 

طالبت توصيات "المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية" والذى عقدته 

جامعة الدول العربية على مدار يومين باإلشارة إلى أهمية المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بمقر األمانة العامة ل

نتائج الدراسات واألبحاث التى تفيد بأن النفط أسهم بشكل رئيس فى تطوير اقتصادات الدول العربية النفطية، 

مشيرة إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وهذا ما جعل االقتصادات المعتمدة 

 ليه عرضة لألزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها تحديدا .ع

ويرى المشاركون فى المؤتمر أن األزمة النفطية الحالية فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصا  

ل اقتصادات التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع االستثمارات وتهيئة البنية التحتية لهياك

 آمنة.

وأكدت التوصيات على أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة فى الدول النفطية 

وغير النفطية، كما عبر المشاركون عن تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات 

 يرادات العامة.إصالحية لتخفيض اإلنفاق العام فى مجابهة تراجع اإل
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وشخص المؤتمر برؤية واقعية تفاعل األسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالميا ، يتقدم ذلك تراجع 

 النمو االقتصادى العالمى، وانخفاض استهالك االقتصادات الكبرى للطاقة وتحديدا  الصين واالتحاد األوروبى

واليابان، وفي نفس الوقت ظهرت معالم التخمة فى السوق البترولية والتى أسهم فيها عدد من الدول المنتجة فى 

 أوبك ومن خارج دول األوبك وذلك باإلنتاج الكثيف للنفط غير التقليدى.

خفض الدعم ونبهت التوصيات الدول العربية غير النفطية التى تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، و

الذى تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا  فى أسعار الوقود وقتما تبدأ سوق النفط بالتعافى من جديد، 

لذا عليها أن تأخذ باالعتبار أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص فى حقن اقتصاداتها بالمزيد من 

 مشروعات الطاقة البديلة.

لى أن لقاء الدوحة للمنتجين والذى شارك فيه كل من المملكة العربية السعودية وروسيا وقطر ولفتت التوصيات إ

وفنزويال، والذى دعا إلى تجميد اإلنتاج يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق وفتح صفحة جديدة 

 رج أوبيك لتحقيق األهداف.للتعاون بين المنتجين، لذا ندعو إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخا

وأيدت توصيات توجه الدول النفطية لخفض حجم االنفاق بموازناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع األساسية 

والبنية التحتية وتعزيز مساعى إصالح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية كفئة على األنشطة 

 ات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة.االقتصادية، وتجنب إصدار قرار

وأكدت توصيات المؤتمر على ضرورة القيام بإصالحات هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم لتصل إلى 

مستحقيها، وإيالء إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية من حزم إصالح القطاعات االقتصادية والتأكيد 

 ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز فى الموازنات.على 
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 النفط: سياسة جديدة لمعالجة انهيار األسعار عالميا  

 ( 23:35 2016مايو  31التحديث األخير ) الثالثاء,     17:22 2016مايو  31الثالثاء, 

كشف وزير الدولة بوزارة النفط والغاز 
في السودان، المهندس محمود محمد 

عبدالرحمن، عن المعالجات التي اتخذتها 
وزارته لمواجهة آثار تداعيات األزمة 

النفطية المتمثلة في انهيار أسعار البترول 
 .العالمية، على إدارة االقتصاد الوطني

المشارك في وترأس الوزير وفد السودان 
المؤتمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة 

النفطية على إدارة االقتصاديات العربية، 
الذي أقامته المنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية بجامعة الدول العربية بجمهورية 
 .مصر العربية

ة زيادة واستعرض تجربة السودان في التغلب على أثر االنخفاض الحاد في أسعار النفط، باتباع سياس
السعات التكريرية في المصافي، ما نتج عنه زيادة كبيرة في المشتقات الناتجة لتحقيق نسبة عالية من 

 .االكتفاء الذاتي، وتقليل واردات المشتقات النفطية بالعملة الصعبة بنسبة كبيرة

ول العربية، أحمد بن وكانت الدول المشاركة في المؤتمر الذي شّرفه بالحضور نائب األمين العام لجامعة الد
حلي، وزير البترول المصري، قد اعتبرت تجربة السودان من التجارب الناجحة في التغلّب على آثار 

 .انخفاض النفط على االقتصاد القومي

وناقش المؤتمر القضايا المختصة بقطاعات البترول العربية والتصدي لالنخفاض الحاد في أسعار النفط، 
لبة على المواطن العربي وبرامج التنمية االجتماعية والصحية، وشّدد على بناء وتجنب انعكاساته السا

 .القواعد العلمية وتوطين التكنلوجيا النفطية في البالد العربية
 

 

 شبكة الشروق

  

 

 انخفاض النفطدول أُعجبت بتجربة السودان في التغلّب على آثار 
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الجامعة العربية: تدابير االمارات مكنتها من مواجهة انخفاض 
    النفط

 
MENAFN - Alrroya - 18/05/2016  

 
 

(MENAFN - Alrroya)  ثمنت جامعة الدول العربية التدابير التي اتخذتها دولة االمارات لمواجهة تداعيات
  .انخفاض اسعار النفط

واضحت ان هناك موشرات واعدة في هذا االتجاه برزت عبر المشاريع الجديدة التي اعلنت الدولة عن 
  .دخلهاانجازها والتي بدورها تعمل على تنويع مداخل ثروتها و

 2030ونوهت الجامعة بسياسات عدد من الدول النفطية العربية ومنها السعودية والتي طرحت رويتها 
  .اخيرا، مشيرة الى انها تشكل مشروعا نهضويا شامال وتحظى بالمتابعة واالهتمام من قبل الجامعة

  .لمرحلة ما بعد البترول واعربت عن تطلعها للتعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية
جاء ذلك في كلمة االمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي التي القاها نيابة عنه نائبه السفير 
احمد بن حلي امام الجلسة االفتتاحية لموتمر تداعيات االزمة النفطية على ادارة االقتصاديات العربية 

  .الدارية امس في مقر الجامعة العربية في القاهرةالذي نظمته المنظمة العربية للتنمية ا
واكد العربي ان التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا واملت 
تحديات تفرض على موسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير انشطتها واهدافها 

  .لمواكبتها
موقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع اسعار البترول على ودعا الى ضرورة وحدة ال

  .االقتصاديات العربية
وطالب باهمية تنسيق السياسية العربية على المستوى االقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة 

 .بيةاسوة بالتكتالت االخرى وذلك للحد من التاثيرات السلبية للصناعة البترولية العر
- 
 - 
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 عربى و دولي

 

القحطاني: الوطن العربي بحاجة إلى رؤية لتشخيص أسباب األزمة  

 النفطية
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 جانب من المؤتمر

 عرفة نهاد 

 م 2:55 - 2016مايو  17الثالثاء , 

 العربي الوطن أن على العربية، الدول بجامعة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة علم مدير القحطاني، ناصر د. أكد

 مع السلبي التعاطي دون تحول وحلول مسارات وبناء النفطية، األزمة أسباب لتشخيص متخصصة رؤية إلى بحاجة

 .تداعياتها

 صباح " العربية االقتصادات إدارة على النفطية األزمة تداعيات " اإلقليمي المؤتمر أعمال افتتاح خالل ذلك جاء

 .بالقاهرة العربية الدول بجامعة العامة األمانة بمقر 2016 مايو 18 – 17 من الفترة خالل المنظم تعقده الذي اليوم

 إلى الحاجة تلبّي متخصصة رؤية إلى الحاجة نؤكد جعلتنا التداعيات، هذه لطبيعة إدراكنا إن القحطاني، د. وقال

 منها، والعربية عامة الدول اقتصادات على واستحقاقاتها النفطية األزمة أسباب لتشخيص عربية ورؤية قراءة

 .تداعياتها مع السلبي التعاطي دون تحول حلول مسارات وبناء أسبابها تحليل على العمل يتطلب الذي األمر

 والنتيجة االتهامات تراشق ويستمر النفط، أسعار انخفاض تحليل في األسباب وتعددت اآلراء تباينت لقد وأضاف:

 بعد وخاصة األسواق حاجة تفوق كميات وضخ اإلنتاج وفرة إلى السبب يعزي ما فهناك هذا، وقتنا حتى واحدة

 لقيود المتحدة الواليات إلغاء ثم ومن الكندي مليالر والنفط األمريكي الصخري النفط إنتاج في المطرد االزدياد

 المصدرة الدول منظمة ضمن كانت سواء الدول من العديد قبل من اإلنتاج معدالت زيادة أو األمريكي النفط تصدير

 تستهدف والتي (2014 عام - )ديسمبر في اعتمدتها التي بسياستها العمل استمرار بعد وخاصة )األوبك( للنفط
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 الصخري كالنفط الكلف عالية النفوط من المعروض زيادة مقابل العالمية األسواق من حصتها على المحافظة

 .إنتاجها كلف بانخفاض المعروفة األوبك دول نفوط مع بالمقارنة الهامشية الحقول من المنتجة والنفوط

 خارج المنتجة الدول صرارإ ذلك رافق لقد المؤتمر، افتتاح خالل كلمته في اإلدارية المنظمة عام مدير وأوضح

 بحيث إنتاجها معدالت رفع على وغيرها الالتينية أمريكا من ودول كروسيا اإلنتاج( ثلثي عن مسؤولة )وهي األوبك

 إلقاء على واإلصرار السنوية إنتاجها بمعدالت السعودية العربية المملكة على وروسيا أمريكا من كل تفوقت

 الخليج على والمطلة منها العربية الدول خاص وبشكل األوبك دول كاهل على األسعار على الحفاظ مسؤولية

 .العربي

 ما كل تقديم على ومختصين وخبراء مسئولين جميعاً، وحرصنا المؤتمر لهذا المستهدف الدور من انطالقا وقال:

 عن والبحث الحالية طيةالنف األزمة وتداعيات ألسباب واقعية رؤية تقديم في المؤتمر نجاح إلى نتطلع التنمية، يعزز

 الموازنات ذلك مقدمة وفي النفوط، أسعار النخفاض السلبية النتائج تثبيط يضمن بما تداعياتها معالجة فرص

 مقترنة واجتماعية اقتصادية خيارات طرح إلى سيسعى المؤتمر أن مشيرا البشرية، بالتنمية الصلة ذات التنموية

 األزمة أعتاب على العربية دولنا تواجه التي التحديات لمعالجة سبةمنا آليات وتوفير واضحة، طريق بخارطة

 .المشترك العربي العمل ولهيئات للمنظمة المطلق للدعم وحكومةً  ورئيساً  شعباً  لمصر الشكر وموجها النفطية،

 بق،األس البترول وزير غراب هللا عبد والمهندس األسبق، البترول وزير كمال أسامة المهندس االفتتاح حضر

 وليبيا وفلسطين والمغرب ومصر السعودية العراق من ومشاركين األسبق، النقل وزير ضاحي هاني والمهندس

 .وبريطانيا والجزائر واألردن عمان وسلطنة والكويت

 له كان البترول أن المعدنية، والثروة وزيرالبترول المال طارق المهندس عن نيابة طاهر محمد المهندس وقال

 وطبيعة مسار تحديد فى البترول لعبه الذى الرئيسى الدور على مؤكدا العربية، الدول في التنمية في دوركبير

 البترول احتياطى ثلثى من مايقرب على تحتوى التى العربية الدول فى اآلن وحتى السبعينات أوائل منذ التنمية

 .العالمى اإلنتاج إجمالى من %32 إنتاجها ويمثل العالمى
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2016/5/17 

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال المؤتمر اإلقليمي حول  /العمانية 

تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية. ويهدف المؤتمر الى 

تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة النفطية ومن ثم المساهمة في 

ورقة  25ة آثارها وتداعياتها من خالل إدراك خارطة طريق وحلول لمواجه

ومستقبل  2016عمل وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية والنفط ما بعد أزمة 

أسعار النفط في السوق العالمي والنفط الصخري وآثار األزمة النفطية على 

 .مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم

 

عام المؤتمر ان المؤتمر يبحث آليات  وقال الدكتور بسمان الفيصل منسق

مواجهة تداعيات االزمة النفطية التي يمر بها العالم األن وانعكاساتها على 

إدارة االقتصادات العربية مشيرا إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست 

بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب االنخفاض 

ارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة الحاد والمتس

الدول قاطبة وتأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار 

  .السلع والخدمات
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بدء المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة النفطية بجامعة 
 الدولة العربية

 ص 11:14 - 2016مايو  17الثالثاء، 

 

 فعاليات المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة النفطية

 

 كتب رأفت إبراهيم
طية على إدارة االقتصاديات العربية،والذى انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة النف

تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية ويستضيفه مقر األمانة العامة للجامعة 
 بالقاهرة على مدار يومين تحت رعاية المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية.

خبيرا فى مجال النفط، إضافة إلى المتحدثين الرئيسيين  15دول عربية وأجنبية و 10ويشارك فى أعمال المؤتمر 

وأبرزهم الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر األسبق، والمهندس هانى ضاحى، وزير النقل األسبق 

 والمهندس هانى محمود وزير االتصاالت األسبق والدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية

 للتنمية اإلدارية والمهندس عبد هللا غراب وزير البترول والثروة المعدنية األسبق.

وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن جلسات عمل المؤتمر 

أسعار البترول فى  ومستقبل 2016ورقة بحثية حول أسباب األزمة النفطية والنفط ما بعد أزمة  25ستناقش 

السوق العالمى، والنفط الصخرى وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

 والعالم.
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 على إدارة االقتصادات العربية

انطالق أعمال المؤتمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة 

 النفطية
 ص 10:36 - 2016/مايو/17الثالثاء 

 
 ا.ش.ا

  

انطلقت اليوم الثالثاء بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر اإلقليمي حول 
تداعيات األزمة النفطية على االقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

د طاهر دول عربية وأجنبية في مقدمتها مصر ويمثلها المهندس محم 10ويستمر يومين بمشاركة 
 . وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية

، 2016ورقة عمل وبحثا تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة  25يناقش المؤتمر 
ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول 

 .عالممنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وال
ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر توصيات ختامية وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي 

 .انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول العربية
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 انطالق أعمال المؤتمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة النفطية

 اقتصاد

 11:33 2016مايو  17الثالثاء, 

 أرشيفية -الجامعة العربية 

 وكاالت

اليوم الثالثاء، بمقر  انطلقت أعمال المؤتمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة النفطية على االقتصادات العربية،

 10رية، ويستمر يومين بمشاركة األمانة العامة لجامعة الدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدا

 .دول عربية وأجنبية في مقدمتها مصر ويمثلها المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية

، ومستقبل أسعار 2016ورقة عمل وبحثا تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة  25يناقش المؤتمر 

الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال النفط في السوق العالمي، والنفط 

 .أفريقيا، والعالم

ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر توصيات ختامية وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية 

 .على اقتصادات الدول العربية
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بوابة   لبوابة نيوز

  مصر بيت العرب  العرب

 القحطاني" يدعو لوضع خارطة طريق لمواجهة أزمة النفط"

  
 م01:56 |2016-05-17 الثالثاء

 القحطاني ناصر
 السيسي رضوى

للتنمية اإلدارية، لوضع تصور وحلول عملية لحل  العربية دعا الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة

 .العربية تواجه عدًدا من الدولاألزمة النفطية التي 

لعربية أكد القحطاني، في أعمال الجلسة االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات ا

كل ما يعزز التنمية، معربًا عن أمله في  تقديم الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حرصه على

 .للبحث عن فرص معالجة األزمة وأسبابها وسبل معالجتهاالمؤتمر نجاح

لطرح خيارات اقتصادية ووضع خارطة طريق وتوفير آليات  المؤتمر وقال القحطاني: "نأمل أن يسعى

 ."مناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه الدول العربية في ظل األزمة الراهنة النفطية

، مشيًرا إلى أن جلسات المؤتمر تتناول أسباب األزمة وأكد أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين

، والنفط الصخري، وآثار ميةالعال ، ومستقبل أسعار النفط في السوق2016النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

، والعالم، موضًحا أن المؤتمر سيخرج أفريقيا األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال

 .بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصاديات المنطقة
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 اقتصاد وبورصة الرئيسية

وزير البترول يعتذر عن عدم حضور مؤتمر تداعيات أزمة 
 لى الدول العربيةالنفط ع

 م 12:33 - 2016مايو  17الثالثاء، 

 

 وزير البترول والثروة المعدنية -طارق المال 

 

 كتب رأفت إبراهيم
لثروة المعدنية، عن عدم حضور فعاليات المؤتمر اإلقليمى اعتذر المهندس المهندس طارق المال، وزير البترول وا

لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية"، والذى انطلقت فعالياته صباح اليوم "الثالثاء" 
امة للجامعة والتى تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ويستضيفه مقر األمانة الع

 بالقاهرة على مدار يومين.

وأناب الوزير المهندس محمد طاهر، وكيل وزارة البترول، دون ذكر أسباب االعتذار إللقاء كلمة مصر فى المؤتمر 

ومستقبل  2016دول عربية وأجنبية لمناقشة األزمة النفطية والنفط ما بعد أزمة  10الذى تشارك فى أعماله 

وق العالمى، والنفط الصخرى وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط أسعار البترول فى الس

 وشمال أفريقيا، والعالم.
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الجامعة العربية تبحث أسباب تداعيات انهيار أسعار البترول على 

 االقتصادات العربية

 

 اريةالدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلد

 م 4:28 - 2016مايو  16م | آخر تحديث : اإلثنين  4:28 - 2016مايو  16نشر فى : اإلثنين 

المؤتمر اإلقليمي لبحث »صرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بأن المنظمة بصدد عقد 

ت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية تح« تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية

 .مايو 18و 17بجمهورية مصر العربية، وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خالل يومي الثالثاء واألربعاء 

لم اآلن، وانعكاساتها على إدارة االقتصادات وأكد الدكتور القحطاني على ضرورة مواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بها العا

العربية، ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث؛ وذلك بسبب 

ذلك الدول العربية  االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصاديات كافة الدول قاطبة، بما في

 .سواء كانت منتجة أم مصدرة أو مستهلكة، وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات

وأسعار النفط، التي كانت آنذاك  2014وأضاف، المتابع ألسعار النفط يرى انخفاًضا حاًدا لسعر برميل النفط؛ فمنذ حوالي أواسط عام 

« خام برنت»دوالًرا للبرميل الواحد، تتجه نحو اإلنحدار، وأصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل  120 بحدود

دوالًرا في  25إلى أقل من « أوبك»دوالًرا للبرميل، كما هبط سعر سلة نفوط  30أقل من « النفط األمريكي»من بحر الشمال و

% من سعره، وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في 70النفط قد فقد ما يزيد عن  منتصف يناير الماضي، وبذلك يكون

 .الثمانينات
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دوالًرا، ما  20الفتًا إلى أن أسعار بعض أنواع النفوط الثقيلة التي تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس للنفوط الخفيفة، أصبحت أقل من 

في ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى  تسبب في إرباك األسواق العالمية، بما

توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين، وانعكس ذلك على موازنات الدول، وأربك حسابات مسؤولي التخطيط 

 .االقتصادي والمالي

المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية »ية اإلدارية، أنه من هذا المنطلق، تعقد المنظمة وذكر مدير عام المنظمة العربية للتنم

، بهدف تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق «على إدارة االقتصادات العربية

 .وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها

يتحدث فيه نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظمات دولية وإقليمية يناقشون محاوره التي  مشيًرا إلى أن المؤتمر

ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة  2016تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

وشمال أفريقيا، والعالم، وأشاد الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر بتعاون  النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط

 .في دعم فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته« إنبي»و« سوميد»شركتي 
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المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على 

 إدارة االقتصادات العربية

 72  0  ساعات 5منذ   عيون الخليج

 

غدا بمقر جامعة الدول العربية أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية بمشاركة تبدأ 

السلطنة. وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في بيان له اليوم ان المؤتمر يشارك فيه 

 .طنة والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا والكويت واألردن والجزائر وبريطانيامشاركون من السل

 2016ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية والنفط ما بعد أزمة  25وأضاف أن عدد أوراق العمل المقدمة قد وصل إلى 

لنفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي والنفط الصخري وآثار األزمة ا

والعالم. وأوضح ان المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول 

 .العربية

 وكاالت

  

716 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

 
 االقتصاد

 

 

 بحث تداعيات انهيار أسعار النفط على االقتصادات العربية

 

 ناصر القحطاني

 
      AM 2:28 22-04-2016 القاهرة: هاني زايد

تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية "المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة 

مايو المقبل 18و 17االقتصادات العربية" على مدى يومي  . 

الدكتور ناصر القحطاني، في بيان أمس، إن "المؤتمر وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

سيعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وسيبحث سبل مواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر 

 ."بها العالم اآلن وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية

 أكبر األزمات

رة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ أضاف القحطاني أن "االقتصاد العالمي يمر منذ فت

الحديث، وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية، وانعكاسات ذلك على 

اقتصادات كافة الدول قاطبة، بما في ذلك الدول العربية سواء ما كان منها منتجا أو مصدرا أو مستهلكا، 

موازين المدفوعات وأسعار السلع والخدماتمما يؤثر على معدالت النمو و ". 

وهناك أسباب كثيرة للهبوط الحاد في أسعار النفط، منها وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة األسواق، 

وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األميركي، ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود 

دة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول، سواء كانت ضمن منظمة الدول تصدير النفط األميركي أو زيا

، 2014المصدرة للنفط )األوبك(، وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في ديسمبر 

والتي تستهدف المحافظة على حصتها من األسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية 
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الصخري، والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول األوبك المعروفة  الكلفة كالنفط

 .بانخفاض كلف إنتاجها

 معدالت الطلب

رافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك )وهي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج( كروسيا ودول من أميركا 

قت كل من أميركا وروسيا على المملكة العربية الالتينية وغيرها على رفع معدالت إنتاجها بحيث تفو

السعودية بمعدالت إنتاجها السنوية، واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاهل دول 

األوبك، وبشكل خاص الدول العربية منها، والمطلة على الخليج العربي، وهناك أيضا انخفاض معدالت 

نمو معدالت الطلب على النفط كما كان متوقعا من قبل وكاالت الطاقة النمو االقتصادي، وبالتالي عدم 

والمتخصصين في هذا المجال وبشكل خاص انخفاض معدالت النمو والطلب في دول آسيوية وعلى 

 ."رأسها الصين

 خارطة طريق

 قال مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق عام المؤتمر، الدكتور بسمان الفيصل، إن

"الهدف من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة، ومن ثم المساهمة في إدراك 

خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها، حيث يشهد نقاشات موسعة من جانب نخبة من 

فط المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظمات دولية وإقليمية، وسيبحثون مستقبل أسعار الن

في السوق العالمية والنفط الصخري وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط 

 ."وشمال إفريقيا والعالم
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المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات 

 -العربية ينطلق غدا بالقاهرة
 

2016/05/16 - 36 : 01 PM 
/ بنا / تنطلق غدا أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية مايو  16القاهرة في 

 .على إدارة االقتصادات العربية" بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة
 

مايو الجاري تحت رعاية وزير البترول والثروة  18و  17وينعقد المؤتمر على مدي يومي 
 .المعدنية المصري طارق المال

وصرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ناصر الهتالن القحطاني أن راعي المؤتمر وزير 
البترول المصري سيقوم بافتتاحه باإلضافة إلى األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، 

وبمشاركة رئيس وزراء مصر األسبق عصام شرف، ووزير البترول المصري األسبق عبداهلل 
اب، ووزير الطاقة األردني األسبق عالء البطاينة، ووزير النقل المصري األسبق هاني الضاحي، غر 

 .ووزير االتصاالت األسبق بمصر هاني محمود
كما يشارك بالمؤتمر عدد من الشخصيات البارزة منها طارق العلمي مدير إدارة النزاعات والقضايا 

ربي آسيا "األسكوا"، وثامر العاني مدير إدارة العالقات الطارئة باللجنة االجتماعية واالقتصادية لغ
االقتصادية بالجامعة العربية، وعبد الفتاح دندي مدير اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، وممدوح 

سالمة االستاذ الزائر القتصاديات الطاقة، ويوسف المحيميد خبير إعالمي بوزارة البترول 
ارة النفط السودانية، ورافد النواس نقيب المحاسبين بالعراق، السعودية، واإلمام جابو من وز 

باإلضافة الى عدد من المشاركين من السعودية ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا والكويت وسلطنة 
 .عمان واألردن والجزائر وبريطانيا

ة ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزم 25وأشار إلى أن عدد أوراق العمل المقدمة وصل إلى 
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، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، 2016النفطية، والنفط ما بعد أزمة 
وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، موضحا أن 

المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على 
 .اقتصادات الدول العربية

 
 
 

 .م.ح
 

 16/05/2016جمت  1058بنا 
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 إقتصاد

 إقليمي مؤتمر/  العربية االقتصادات إدارة على النفطية األزمة تداعيات

  ٢٠١٦ مايو، ١٤ السبت،

 يوم العربية الدول لجامعة التابعة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد/ العمانية

 إدارة على النفطية األزمة تداعيات حول اإلقليمي المؤتمر القاهرةب المقبل الثالثاء

 أسباب تتناول المقدمة العمل أوراق من عددا المؤتمر ويتضمن. العربية االقتصادات

 العالمي السوق في النفط أسعار ومستقبل 2016 أزمة بعد ما والنفط النفطية األزمة

 وشمال األوسط الشرق منطقة دول وىمست على النفطية األزمة وآثار الصخري والنفط

 في والمساهمة األزمة أسباب على بموضوعية الضوء المؤتمر ويسلط. والعالم أفريقيا

 إدارة على وانعكاساتها وتداعياتها آثارها لمواجهة وحلول طريق خارطة إدراك

 .العربية االقتصادات
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دارة االقتصادات دء المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إب

 غدا… العربية 

 

مايو /العمانية/ تبدأ غدا بمقر جامعة الدول العربية أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية  16القاهرة في 

 .على إدارة االقتصادات العربية بمشاركة السلطنة

نمية اإلدارية في بيان له اليوم ان المؤتمر يشارك فيه وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للت

 .مشاركون من السلطنة والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا والكويت واألردن والجزائر وبريطانيا

ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية والنفط ما بعد أزمة  25وأضاف أن عدد أوراق العمل المقدمة قد وصل إلى 

ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي والنفط الصخري وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق  2016

 .األوسط وشمال أفريقيا والعالم

وأوضح ان المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول 

 .العربية

  

  

722 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية

http://wr.readspeaker.com/a/webreader/webreader.php?cid=5948&t=wordpress&url=http://omandaily.om/?p=350975&title=%D8%A8%D8%AF%D8%A1 %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%D8%A8%D8%AD%D8%AB %D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9 %D8%B9%D9%84%D9%89 %D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 %E2%80%A6 %D8%BA%D8%AF%D8%A7


 البلد صدى  مال  اقتصاد  ة

 2016/ مايو /  17 —الثالثاء  —منذ اسبوع 

انطالق المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية 

 بالقاهرة
 للطباعة نسخة  لصديق ارسل  1  تعليق  0 منذ اسبوع  البلد دىص 

 انطالق المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم، الثالثاء، فعاليات المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات 

بية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ويستضيفه مقر األمانة العامة العربية، والذى تنظمه المنظمة العر

 .للجامعة بالقاهرة على مدار يومين تحت رعاية المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية

دثين الرئيسيين خبيرا فى مجال النفط، إضافة إلى المتح 15دول عربية وأجنبية و 10يشارك فى أعمال المؤتمر 

وأبرزهم الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر األسبق، والمهندس هانى ضاحى، وزير النقل األسبق، 

والمهندس هانى محمود، وزير االتصاالت األسبق، والدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير عام المنظمة العربية 

 .ول والثروة المعدنية األسبقللتنمية اإلدارية، والمهندس عبد هللا غراب، وزير البتر

وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن جلسات عمل المؤتمر ستناقش 

ومستقبل أسعار البترول فى السوق العالمية،  2016ورقة بحثية حول أسباب األزمة النفطية والنفط ما بعد أزمة  25

 .ار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالموالنفط الصخرى وآث
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تعقد مؤتمر لبحث تداعيات انهيار أسعار ” الجامعة العربية“

 البترول على االقتصاد

 
 ناصر القحطانى

 طاقة ،اقتصاد عربي  محمد عادل :كتب 

 مشاهد 45  | علق  | م 02:48 - 2016, 12مايو 

تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مؤتمراً إقليمياً؛ لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة 

والثروة المعدنية بمصر، وتستضيفه  البترول االقتصادات العربية، تحت رعاية طارق المال، وزير

 .2016و ماي 18و 17األمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة خالل يومى 

وأكد ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ضرورة مواجهة تداعيات األزمة 

 .النفطية التى يمر بها العالم اآلن، وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية

تاريخ ولفت إلى أن االقتصاد العالمى يمر، منذ فترة ليست بالقصيرة، بإحدى أكبر األزمات فى ال

الحديث؛ بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع فى أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصادات 

جميع الدول قاطبة، بما فى ذلك الدول العربية سواء ما كان منها منتجاً أو مصدراً أو مستهلكاً، وتأثير 

 .ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات

، والذى 2014، أنه يرى انخفاضاً حاداً لسعر برميل النفط منذ منتصف عام «القحطانى»ضاف وأ
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دوالراً للبرميل واتجه نحو االنحدار، بحيث أصبح نفط بحر الشمال والنفط األمريكى  120كان نحو 

هر دوالراً فى منتصف ش 25دوالراً للبرميل، كما هبط سعر سلة أوبك إلى أقل من  30سعره أقل من 

 .2016يناير 

% من قيمته، وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار 70وأشار إلى أن سعر النفط فقد ما يزيد على 

الدوالر فى الثمانينيات، بل أصبحت أسعار بعض أنواع البترول الثقيلة التى تتزايد معدالت إنتاجها 

لمية،بما فى ذلك أسعار األسهم دوالراً، ما أربك األسواق العا 20بالقياس للنفط الخفيف أقل من 

والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع، 

وتسريح أعداد كبيرة من العاملين، وانعكس ذلك على موازنات الدول، وأربك حسابات مسئولى 

 .التخطيط االقتصادى والمالي

منطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر اإلقليمى لبحث من هذا ال«: القحطانى»وقال 

تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية، بهدف تسليط الضوء بموضوعية على 

 .أسباب األزمة، ومن ثم المساهمة فى إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها

تمر نخبة من المتخصصين والخبراء فى هذا المجال من منظمات دولية وأضاف أنه سيتحدث فى المؤ

، ومستقبل 2016وإقليمية يناقشون محاوره التى تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

أسعار النفط فى السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة 

 .أفريقيا، والعالم الشرق األوسط وشمال

فى دعم « إنبي»و« سوميد»وأشاد الدكتور بسمان الفيصل، منسق عام المؤتمر بتعاون شركتى 

 .فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته
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 الجامعة العربية تدعو لتنسيق السياسات لمواجهة تداعيات االزمة النفطية 
 وعالم عرب17T14:57:37+00:00-05-2016    النفطية االزمة اعياتتد لمواجهة السياسات لتنسيق تدعو العربية الجامعة      2016/05/17 - 14:53 

 

 أ ش أ -القاهرة 

أكدت الجامعة العربية ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على 

عربية ,داعية إلى أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة االقتصادات ال

 .أسوة بالتكتالت األخرى وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية

رض على الدول العربية المنتجة واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تف

للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططه التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيىء نفسها بكل جدية 

 لمرحلة ما بعد النفط وعدم

 .االعتماد الكلي على ريع البترول

تي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير احمد بن حلي أمام في كلمته ال-وأكد الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية 

الجلسة االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية 

قتصاديات العربية أهمية االجتماع وذلك لتدارس تداعيات األزمة النفطية على إدارة اال-اإلدارية اليوم بالجامعة العربية

 .وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام

وأشار العربي في كلمته إلى أن هناك مؤشرات واعدة في هذا االتجاه تبرز خاصة من خالل المشاريع الجديدة التي أعلنتها 

لها وأيضا رؤية المملكة العربية دولة اإلمارات العربية المتحدة عن إنجازها والتي تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخ
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 2030السعودية 

التي طرحتها مؤخرا,موضحا أنها تشكل مشروعا نهضويا شامال وتحظى بالمتابعة واالهتمام من قبل جامعة الدول العربية 

 معربا عن تطلع الجامعة للتعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما…ومؤسساتها المتخصصة 

 .بعد البترول

وشدد العربي على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا وأملت تحديات 

 .تستوجب و مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجدات

سسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف وطالب األمين العام أيضا بضرورة أن تقوم مؤ

برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحوالت والتغيرات خاصة وان هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل 

لالرتقاء بعملها  للدول األعضاء في الجامعة واألمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة

 .الى مستوى حجم التحوالت التي تجري داخل المجتمعات العربية

كما طالب العربي بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر والبطالة ومحاربة 

والتغلب علي شح المياه واالنكماش  الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة األموال والكفاءات العربية

االقتصادي ودحر جرائم التنظيمات اإلرهابية واأليدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم 

 .االجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة

بالمنطقة العربية وبالتالي البد من اعادةالنظر في وأشار العربي الى ان هذه األمور مجتمعة قد اثرت علىعمليات التنمية 

سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية المستدامة 

 .ةببعديها االقتصادي واالجتماعي وبناء القاعدة العلمية العربية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربي

ومن جانبه توقع المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية استمرار اضطراب السوق النفطية خالل الفترة 

المقبلة في ظل عدم استقرار اسعار النفط العالمية لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها ومنها ما يتصل بالصراعات الدولية 

 . ة مثل ليبيا ونيجيريا والعراقوالمشكالت الداخلية في بعض الدول النفطي

عن وجود -في كلمته أمام أعمال المؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول -وكشف المال 

تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية النخفاض أسعار النفط بالنسبة لمصر , الفتا إلى أن التأثير السلبي يتمثل في احتمال انخفاض 

 .فقات االستثمارات األجنبية في مجال البحث واإلنتاجتد

وقال المال انه في هذا اإلطار شهدت الشهور الماضية توقيع عدد من االتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز الطبيعي في مصر 

إنفاقها على مليار دوالر متوقعا  25, من أهمها حقل ظهر وشمال اإلسكندرية واتول باستثمارات هائلة تصل إلى اكثر من

 . مدار األربع سنوات المقبلة
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ولفت إلى أن التأثير اإليجابي النخفاض أسعار النفطي تمثل في انخفاض قيمة الواردات من البترول والغاز وبالتالي 

 انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة , موضحا أن المحصلة النهائية المتوقعة بالنسبة لقطاع البترول في مصر هي وجود

 توازن بين الجوانب

 . السلبية واإليجابية

واكد المال أهمية المؤتمر حيث يأتي في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات االقتصادية والتحوالت السياسية التي 

 أثرت بشكل كبير على النمو االقتصادي العالمي وتطلعات الشعوب نحو مستقبل افضل

إلى تباطؤ االستثمارات البترولية وإلغاء أو تأجيل العديد من المشروعات مما سوف وقال إن انخفاض أسعار النفط أدي 

يؤثر على إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى حدوث عجز في العرض في في حالة تعافي االقتصاد العالمي ومعاودة نمو 

 . الطلب على النفط في االرتفاع

بالمائة من اإلنتاج العالمي , كما أن 32مليون برميل يوميا بما يعادل  24.2وأوضح أن اإلنتاج العربي من النفط يبلغ نحو 

الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشكل خاص الدول العربية المطلة على 

 . الخليج العربي وشمال افريقيا

ة العربية للتنمية اإلدارية أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد على مدى من جانبه اكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظم

 . يومين بمشاركة واسعة

, ومستقبل أسعار النفط في السوق 2016ولفت إلى أن جلسات المؤتمر تتناول أسباب األزمة النفطية, والنفط ما بعد أزمة 

قة الشرق األوسط وشمال أفريقيا, والعالم, موضحا العالمي, والنفط الصخري, وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منط

 .أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات المنطقة
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يدعو إيران للتعاون مع بقية منتجي النفط داخل « المؤتمر اإلقليمي»

 وخارج أوبك

 
 صورة من المؤتمر

 2016-05-18 13:32  

عقدته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بمقر األمانة العامة  أعمال "المؤتمر اإلقليمي" الذي األربعاء، اختتمت اليوم

 .بالقاهرة، تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المصري لجامعة الدول العربية

ي تفيد بأن النفط ساهم بشكل وخرج المؤتمر، بعدة توصيات منها اإلشارة إلى أهمية نتائج الدراسات واألبحاث الت

 في تطوير اقتصادات الدول العربية النفطية رئيسي
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إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وهذا ما جعل االقتصادات  وأشار المؤتمر،

 .المعتمدة عليه عرضة لألزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها

مؤتمر على أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير ويؤكد ال

النفطية، كما عبر المؤتمر عن تأييده لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصالحية لتخفيض 

 .االنفاق العام في مجابهة تراجع اإليرادات العامة

يتقدم ذلك تراجع  برؤية واقعية، تفاعل األسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالمًيا،وشخص المؤتمر، 

النمو االقتصادي العالمي، وانخفاض استهالك االقتصادات الكبرى للطاقة وتحديًدا الصين واالتحاد األوروبي 

 .كإيران بضرورة التعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوب واليابان، مطالًبا
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 القاهرةبمايو  17 (المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية )

 
 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

 2016-05-11 10:19  

 

أعلن الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بدء أعمال المؤتمر 

مايو المقبل، تحت رعاية المهندس  17ية على إدارة االقتصادات العربية، لبحث تداعيات األزمة النفط اإلقليمي

 .طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية المصري

 .مايو الجاري 17،18يعقد المؤتمر في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خالل يومي 

ورقة عمل وبحث، تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما  25 غوأشار الهتالن، أن عدد أوراق العمل المقدمة بل

، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى 2016بعد أزمة 

 .دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم

وعية على أسباب األزمة ومن ثم المساهمة في إدراك وأوضح الهتالن، أن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء بموض

 .خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها
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 المنظمة العربية تعقد مؤتمرا لتداعيات األزمة النفطية

 القاهرة - اليوم

كشف مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني أن المنظمة ستعقد 
تحت رعاية « تمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربيةالمؤ»

المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، وتستضيفه األمانة 
 .2016مايو  18، 17العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خالل يومي 

ي ضرورة مواجهة تداعيات االزمة النفطية، التي يمر بها العالم اآلن وأكد الدكتور القحطان
وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست 
بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث، وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في 

ة وانعكاسات ذلك على اقتصادات كل الدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية أسعار النفط العالمي
سواء ما كان منها منتجا أو مصدرا أو مستهلكا، وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو وموازين 

 .المدفوعات وأسعار السلع والخدمات

حوالي أواسط عام  وأضاف ان المتابع ألسعار النفط يرى انخفاضا حادا لسعر برميل النفط، فمنذ
تتجه نحو االنحدار  -دوالرا للبرميل الواحد 120التي كانت آنذاك في حدود -وأسعار النفط  2014

بحيث أصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل نفط برنت من بحر الشمال والنفط 
دوالرا  25لى أقل من دوالرا للبرميل، كما هبط سعر سلة نفوط أوبك إ 30األمريكي أقل من 

% من 70(، وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد على 2016يناير  -)منتصف شهر كانون ثان 
سعره، وأصبح السعر أقل ما كان عليه بأسعار الدوالر في الثمانينيات، ال بل وأصبحت أسعار بعض 

دوالرا ما  20فة أقل من أنواع النفوط الثقيلة، التي تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس للنفوط الخفي
أربك األسواق العالمية بما في ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية 
والخدمات، باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين، وانعكس 

دي والمالي.وقال الدكتور ناصر ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي التخطيط االقتصا
القحطاني من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات 
األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية، بهدف تسليط الضوء بموضوعية على أسباب 

جهة آثارها وتداعياتها، وأضاف: األزمة، ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لموا
يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظمات دولية وإقليمية 

ومستقبل أسعار  2016يناقشون محاوره التي تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 
طية على مستوى دول منطقة الشرق النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النف

األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، وأشاد الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر بتعاون شركتي 
 .في دعم فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته« إنبي»و« سوميد»
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الثالثاء المقبل .. "المؤتمر اإلقليمي" لبحث تداعيات األزمة النفطية على 

ات العربيةاالقتصاد  

 ربيع شاهين

11-5-2016 | 19:001292 
   

 

 أحد حقول النفط

 

أعلن الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التابعة لجامعة الدول 

لى إدارة العربية، أنه ستبدأ يوم الثالثاء المقبل، أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية ع

االقتصادات العربية، تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ويعقد 

 مايو. 18و 17المؤتمر في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خالل يومي 

ة عمل وبحث، تتناول ورق 25وأشار الدكتور الهتالن إلى أن عدد أوراق العمل المقدمة قد وصل إلى 

، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمية، والنفط 2016أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 
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 الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والعالم.

ألزمة، ومن ثم اإلسهام في وأوضح أن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء بموضوعية على أسباب ا

إدراك خارطة طريق، وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها، الفتًا إلى أن المؤتمر يتحدث فيه نخبة من 

 المتخصصين، والخبراء في هذا المجال.

ومن جانبه، قال الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر ومستشار المنظمة لإلدارة اإلستراتيجية 

ؤتمر يبحث آليات مواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بها العالم اآلن، وانعكاساتها والجودة، إن الم

 على إدارة االقتصادات العربية.

ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بأحد أكبر األزمات في التاريخ الحديث، 

العالمية، وانعكاسات ذلك على اقتصادات كل  وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط

 الدول قاطبة، وتأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.

وقال الدكتور بسمان: "يتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء في العالم العربي من أبرزهم المهندس 

مصر، والدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية في 

والدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، والمهندس عبدهللا  العربية،

وزير البترول والثروة المعدنية األسبق بجمهورية مصر العربية، والمهندس عالء البطاينة وزير  غراب

وة المعدنية بالمملكة األردنية الهاشمية األسبق، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الطاقة والثر

األسبق، والمهندس هاني الضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل األسبق، والمهندس هاني 

ة محمود وزير االتصاالت، وطارق العلمي مدير إدارة النزاعات والقضايا الطارئة اللجنة االجتماعي

األسكوا، والدكتور ثامر العاني مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول  –واالقتصادية لغربي آسيا 

العربية، وعبد الفتاح دندي مدير اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، والدكتور ممدوح سالمة االستاذ 

بوزارة البترول والنفط السعودية،  الزائر القتصاديات الطاقة، ويوسف إبراهيم المحيميد خبير إعالمي

والدكتور اإلمام هللا جابو من وزارة النفط والغاز السودانية، والدكتور رافد النواس نقيب المحاسبين 

 والمدققين بجمهورية العراق.

 

وأشاد الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر بتعاون شركتي "سوميد" و"إنبي"، وشركة 

"الشرق األوسط لالستشارات")مياسا(، وهيئة تنشيط السياحة بمصر،  "اتصاالت" مصر، وشركة

 ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( في دعم المؤتمر وإثراء فعالياته.
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محفوظة لوكالة األنباء اإلسالمية الدولية إينا© جميع الحقوق   

 دات العربيةمؤتمر إقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على االقتصا

 2016-5-11بتوقيت مكة المكرمة الموافق  16:32 - 1437شعبان  04االربعاء 

تنظم جامعة الدول العربية، الثالثاء المقبل المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة  -( إينا)القاهرة 

 .االقتصادات العربية، الذى يعقد على مدار يومين

منظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني إن المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية وقال مدير عام ال

تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط  ورقة عمل وبحث  25وزير البترول المصري المهندس طارق المال، سيناقش 

الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى  ، ومستقبل أسعار النفط فى السوق العالمي، والنفط2016ما بعد أزمة 

 .دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

وأوضح الهتالن أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أسباب األزمة والمساهمة فى إدراك خارطة طريق وحلول 

 .لمواجهة آثارها وتداعياتها

 (انتهى)

 ز ع/ أيمن محمد 
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األزمة النفطية على إدارة مؤتمر إقليمي : تداعيات 

 االقتصادات العربية
 14TH, 20160 COMMENTS52مايو 

 
 العربية الدول لجامعة التابعة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد: العمانية – القاهرة

 إدارة على النفطية األزمة تداعيات حول اإلقليمي المؤتمر بالقاهرة المقبل الثالثاء يوم

 .عربيةال االقتصادات
 

 ما والنفط النفطية األزمة أسباب تتناول المقدمة العمل أوراق من عددا المؤتمر ويتضمن

 وآثار الصخري والنفط العالمي السوق في النفط أسعار ومستقبل 2016 أزمة بعد

 .والعالم أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة دول مستوى على النفطية األزمة
 

 خارطة إدراك في والمساهمة األزمة أسباب على وعيةبموض الضوء المؤتمر ويسلط

 .العربية االقتصادات إدارة على وانعكاساتها وتداعياتها آثارها لمواجهة وحلول طريق
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الثالثاء.. انطالق مؤتمر بحث تداعيات األزمة النفطية على االقتصادات 

 العربية
 AM 11:39 2016-05-11األربعاء 

 محمد الدعدع كتب:

 
 القحطاني

AddThis Sharing Buttons 

أعلن الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المنبثقة 

لدول العربية، بدء أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على عن جامعة ا

إدارة االقتصادات العربية، الثالثاء المقبل، تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول 

 والثروة المعدنية، ويعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار يومين.

ورقة عمل،  25ي بيان أصدره، إلى أن عدد أوراق العمل المقدمة وصل إلى وأشار الهتالن، ف

، ومستقبل أسعار النفط في 2016وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

السوق العالمي، والنفط الصخري وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق 

ضحا أن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء بموضوعية على األوسط وشمال إفريقيا والعالم، مو

أسباب األزمة ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها، 

 ويتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال.
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ظمة لإلدارة من جانبه، قال الدكتور بسمان الفيصل، منسق عام المؤتمر ومستشار المن

االستراتيجية والجودة، إن المؤتمر يبحث آليات مواجهة تداعيات االزمة النفطية التي يمر بها 

العالم اآلن وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية، الفتا إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ 

نخفاض الحاد فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث، بسبب اال

والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة الدول قاطبة، وتأثير 

 ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.

وأضاف بسمان: "يتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء في العالم العربي من أبرزهم المهندس 

ر البترول والثروة المعدنية، والدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول طارق المال وزي

العربية، والدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

والمهندس عبدهللا غراب وزير البترول والثروة المعدنية األسبق، والمهندس عالء البطاينة 

ثروة المعدنية بالمملكة األردنية الهاشمية األسبق، والدكتور عصام شرف وزير الطاقة وال

رئيس الوزراء األسبق، والمهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل 

األسبق، والمهندس هاني محمود وزير االتصاالت األسبق، وطارق العلمي مدير إدارة 

األسكوا، والدكتور  –جتماعية واالقتصادية لغربي آسيا النزاعات والقضايا الطارئة اللجنة اال

ثامر العاني مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية، وعبدالفتاح دندي مدير 

اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، والدكتور ممدوح سالمة األستاذ الزائر القتصاديات الطاقة 

EUROPE BUSINESS SCHOOL LONDON ويوسف إبراهيم المحيميد خبير ،

إعالمي بوزارة البترول والنفط السعودية، والدكتور اإلمام هللا جابو من وزارة النفط والغاز 

 السودانية، والدكتور رافد النواس نقيب المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق".

لشرق األوسط وأشاد بتعاون شركتي "سوميد" و"إنبي" وشركة "اتصاالت" مصر، وشركة "ا

لالستشارات" )مياسا(، وهيئة تنشيط السياحة، ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

 )أوابك( في دعم المؤتمر وإثراء فعالياته.
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غًدا.. بدء أعمال "المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية 

 "على إدارة االقتصادات العربية
 ص 11:52 - 2016/مايو/16اإلثنين 

 ناصر الهتالن القحطاني

 المشد نسمة

غًدا.. بدء أعمال "المؤتمر اإلقليمي لبحث  خبيًرا في النفط 15بمشاركة عشر دول عربية وأجنبية و 

 "تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية

 غًدا ستبدأ أنه دارية،اإل للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور أعلن

 العربية" االقتصادات إدارة على النفطية األزمة تداعيات لبحث اإلقليمي "المؤتمر أعمال الثالثاء

 العامة األمانة مقر في يعقد والذي المعدنية، والثروة البترول وزير المال طارق المهندس رعاية تحت

 .2016 مايو 17،18 يومي خالل العربية، الدول لجامعة

قال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن راعي المؤتمر و

المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية سيقوم بافتتاحه، 

س عبدهللا غراب وزير باإلضافة إلى الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية، والمهند

البترول والثروة المعدنية األسبق، والمهندس عالء البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة 
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األردنية الهاشمية األسبق، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية األسبق، 

ل األسبق، والمهندس هاني محمود وزير والمهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النق

االتصاالت األسبق، وطارق العلمي مدير إدارة النزاعات والقضايا الطارئة اللجنة االجتماعية 

 .األسكوا –واالقتصادية لغربي آسيا 

عبد  باإلضافة إلى الدكتور ثامر العاني مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية، واألستاذ 

لفتاح دندي مدير اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، والدكتور ممدوح سالمة االستاذ الزائر ا

، ويوسف إبراهيم المحيميد EUROPE BUSINESS SCHOOL LONDON القتصاديات الطاقة

اإلمام هللا جابو من وزارة النفط والغاز  خبير إعالمي بوزارة البترول والنفط السعودية، والدكتور 

 .دانية، والدكتور رافد النواس نقيب المحاسبين والمدققين بجمهورية العراقالسو

وبمشاركة شخصيات عديدة من السعودية ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا والكويت وسلطنة عمان 

 .واألردن والجزائر وبريطانيا

ل أسباب األزمة ورقة عمل وبحث تتناو 25وأشار الهتالن، إلى أن عدد أوراق العمل المقدمة وصل إلى 

، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار 2016النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، موضًحا أن المؤتمر 

ا السلبية على اقتصادات الدول سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساته

 .العربية
 

 

 لبحث اإلقليمي "المؤتمر أعمال بدء غًدا.. الفجر: بوابة - االليكترونية الفجر بوابة علي األصلي المحتوى شاهد

   "بيةالعر االقتصادات إدارة على النفطية األزمة تداعيات
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الثالثاء.. بدء المؤتمر اإلقليمي لبحث األزمة النفطية على االقتصادات 

 العربية

FacebookTwitterGoogle+Priم 04:58, 2016مايو,  11األربعاء, 

 

 ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للت

 :إيمان منصور -كتبت

 

، أنه ستبدأ يوم جامعة الدول العربيةب ظمة العربية للتنمية اإلداريةالمن أعلن ناصر الهتالن القحطاني مدير عام
 . "اء المقبل أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربيةالثالث

ويعقد المؤتمر في  وزير البترول والثروة المعدنية طارق المال وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية المهندس
 .2016مايو  17،18في القاهرة خالل يومي  جامعة الدول العربيةمقر األمانة العامة ل

 

وقال "الهتالن" عبر بيان للمنظمة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم األربعاء، إن عدد أوراق العمل المقدمة وصل 
ي السوق ، ومستقبل أسعار النفط ف2016ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية، و ما بعد أزمة  25إلى 

 .العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم

 

وأوضح أن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة 
سوف يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين  طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها، منوها إلى أنه

 .والخبراء في هذا المجال

ومن جانبه، قال بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر ومستشار المنظمة لإلدارة االستراتيجية والجودة أن المؤتمر 
 .قتصادات العربيةيبحث آليات مواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بها العالم اآلن وانعكاساتها على إدارة اال
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ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب 
االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة الدول قاطبة وتأثير ذلك 

 .عات وأسعار السلع والخدماتعلى معدالت النمو وموازين المدفو

 

وزير  طارق المال وأضاف أنه سوف يتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء في العالم العربي من أهمهم المهندس
، ومدير عام يةجامعة الدول العربفي مصر ، والدكتور نبيل العربي األمين العام ل ة المعدنيةالبترول والثرو

األسبق، والمهندس عالء البطاينة وزير الطاقة  وزير البترول والثروة المعدنية المنظمة، والمهندس عبدهللا غراب
 .والثروة المعدنية بالمملكة األردنية الهاشمية األسبق

الهيئة العامة  كما سيتحدث الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء األسبق، والمهندس هاني الضاحي رئيس
ي مدير إدارة النزاعات ووزير النقل األسبق، وهاني محمود وزير االتصاالت األسبق، وطارق العلمللبترول

األسكوا، وثامر العاني مدير إدارة العالقات  –والقضايا الطارئة اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا 
، وعبد الفتاح دندي مدير اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، وممدوح سالمة جامعة الدول العربيةاالقتصادية ب

 .EUROPE BUSINESS SCHOOL LONDON االستاذ الزائر القتصاديات الطاقة

المحيميد خبير إعالمي بوزارة البترول والنفط السعودية، واإلمام هللا وسيتحدث في المؤتمر كذلك يوسف إبراهيم 
 .جابو من وزارة النفط والغاز السودانية، والدكتور رافد النواس نقيب المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق

 

 

شركة وأشاد بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر بتعاون شركتي "سوميد" و"إنبي، وشركة "اتصاالت" مصر، و
"الشرق األوسط لالستشارات" )مياسا(، وهيئة تنشيط السياحة بجمهورية مصر العربية، ومنظمة األقطار العربية 

 .المصدرة للبترول ) أوابك( في دعم المؤتمر وإثراء فعالياته
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 علي اإلقتصاديات العربية

غًدا.. انطالق المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة 

 النفطية
 م 12:27 - 2016/مايو/16 اإلثنين

 ممدوح أميرة
  

تنطلق غًدا الثالثاء أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات 
 ،2016مايو  17،18العربية"، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خالل يومي 

 .ر البترول والثروة المعدنيةوذلك تحت رعاية المهندس طارق المال وزي
 

وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن عدد أوراق 
ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة  25العمل المقدمة قد وصل إلى 

نفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على ، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، وال2016
مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، موضحا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات 

 .وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول العربية
 

ين من عدد من البلدان العربية، منهم ويشارك في المؤتمر لفيف من الوزراء السابقين و المتخصص
الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية، والمهندس عبداهلل غراب وزير البترول والثروة 

المعدنية األسبق بجمهورية مصر العربية، والمهندس عالء البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية 
، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء االسبق، والمهندس هاني بالمملكة األردنية الهاشمية األسبق

الضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل األسبق، والمهندس هاني محمود وزير االتصاالت 
 .األسبق
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الثالثاء  إقليميتداعيات أزمة النفط على إدارة اقتصاد العرب بمؤتمر 

 المقبل
 م 09:33 - 2016مايو  11األربعاء، 

 كتب: محمود محيى

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

أعلن الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول 
ال المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات أعم 2016مايو  17العربية، أنه ستبدأ يوم الثالثاء المقبل الموافق 

األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية، تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة 
 .المعدنية بجمهورية مصرالعربية

 
 .2016مايو  18و  17يعقد المؤتمر فى مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة خالل يومى 

 
ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية،  25وقال الهتالن، أن أوراق العمل المقدمة وصل إلى 

، ومستقبل أسعار النفط فى السوق العالمي والنفط الصخري وآثار األزمة 2016والنفط ما بعد أزمة 
 .النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم

 
ن، أن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة، ومن ثم المساهمة وأوضح الهتال

فى إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها، وأضاف يتحدث فى المؤتمر نخبة من 
 .المتخصصين والخبراء فى هذا المجال

 
المنظمة لإلدارة االستراتيجية  من جانبه قال الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر ومستشار

والجودة، إن المؤتمر يبحث آليات مواجهة تداعيات االزمة النفطية التى يمر بها العالم األن وانعكاساتها 
على إدارة االقتصادات العربية ولفت إلى أن االقتصاد العالمى يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر 

 .سبب االنخفاض الحاد والمتسارع فى أسعار النفط العالميةاألزمات فى التاريخ الحديث وذلك ب
 

يحضر المؤتمر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء األسبق بجمهورية مصر العربية، والمهندس هانى 
الضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل األسبق، والمهندس هانى محمود وزير االتصاالت 

إدارة النزاعات والقضايا الطارئة اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربى آسيا األسبق، وطارق العلمى مدير 
األسكوا، والدكتور ثامر العانى مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية، وعبد الفتاح دندى  –

 اديات الطاقةمدير اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، والدكتور ممدوح سالمة االستاذ الزائر القتص
EUROPE BUSINESS SCHOOL LONDON واألستاذ يوسف إبراهيم المحيميد خبير إعالمى بوزارة ،
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البترول والنفط السعودية، والدكتور اإلمام هللا جابو من وزارة النفط والغاز السودانية، والدكتور رافد النواس 
 .نقيب المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق
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 أخبار عربية الرئيسية

 تحت رعاية طارق المال وزير البترول المصرى.. 

الجامعة العربية تبحث أسباب انهيار أسعار النفط والتداعيات 
 على االقتصاديات العربية

 م 05:58 - 2016أبريل  18اإلثنين، 

 

 لدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلداريةا

 

 محمود محيى –كتب 
دارية، ضرورة مواجهة تداعيات األزمة أكد الدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإل

 النفطية التى يمر بها العالم اآلن وانعكاساتها على إدارة االقتصاديات العربية.

ولفت القحطانى، فى بيان للمنظمة، إلى أن االقتصاد العالمى يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بأحد أكبر األزمات فى 

والمتسارع فى أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصاديات التاريخ الحديث، وذلك بسبب االنخفاض الحاد 

كافة الدول قاطبة، بما فى ذلك الدول العربية سواء ما كان منها منتجاً أو مصدراً أو مستهلكاً وبحكم تأثير ذلك 

 على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.

 تداعيات األزمة النفطية 

قحطانى إن من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية "المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة وقال ال

النفطية على إدارة االقتصادات العربية"، تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية 
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مايو  18و  17العربية فى القاهرة خالل يومى  بجمهورية مصر العربية وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول

2016. 

 انخفاض حاد وتأثيرات متغيرة

 

 2014وأضاف الهتالن إن المتابع ألسعار النفط يرى انخفاضا حادا لسعر برميل النفط، فمنذ حوالى أواسط عام 

حدار بحيث أصبحت أسعار تتجه نحو االن –دوالراً للبرميل الواحد  120والتى كانت آنذاك بحدود  –وأسعار النفط 

دوالراً  30النفط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل نفط برنت من بحر الشمال والنفط األمريكى أقل من 

( وبذلك يكون النفط 2016 -دوالرا )منتصف شهر يناير  25للبرميل، كما هبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من 

السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر فى الثمانينات، بل وأصبحت % من سعره وأصبح 70قد فقد ما يزيد عن 

دوالراً مما أربك  20أسعار بعض أنواع النفط الثقيلة والتى تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس للنفط الخفيفة أقل من 

الخدمات، باإلضافة األسواق العالمية بما فى ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية و

إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك 

 حسابات مسئولى التخطيط االقتصادى والمالي.

ومن المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحتوى على ما يقرب من ثلثى االحتياطى النفطى العالمى وبشكل أخص 

العربية المطلة على الخليج العربى وشمال أفريقيا باإلضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة بحيث أنها تزود الدول 

% من االستهالك العالمى الذى يصل اليوم ألكثر من 30األسواق العالمية فى الظروف االعتيادية بما يقرب من 

 مليون برميل يوميا. 93

 أسباب واتهامات

 

إلدارية أسباب هذا الهبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة وبحسب قوله تباينت اآلراء ويعزى مدير عام المنظمة ا

وتعددت األسباب لهذا الهبوط ويستمر تراشق االتهامات والنتيجة واحدة أال وهى استمرار االنحدار خالل األيام 

األسواق وخاصة بعد ، فهناك ما يعزى السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة  2016األولى لعام 

االزدياد المطرد فى إنتاج النفط الصخرى األمريكى ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكى أو 

زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط )األوبك( وخاصة 

والتى تستهدف المحافظة على حصتها من  2014اعتمدتها فى ديسمبر عام بعد استمرار العمل بسياستها التى 

األسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخرى والنفوط المنتجة من الحقول 

 الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها.
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تجة خارج األوبك ) وهى مسؤولة عن ثلثى اإلنتاج( كروسيا ودول من أمريكا ورافق ذلك إصرار الدول المن

الالتينية وغيرها على رفع معدالت إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية 

ك وبشكل خاص بمعدالت إنتاجها السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاهل دول األوب

 الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي.

 الهدف والمحاور

 

من جانبه أوضح األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق عام المؤتمر 

فى إدراك خارطة ان الهدف من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساهمة 

 طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها.

أضاف الفيصل تحدث فى المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء فى هذا المجال من منظمات دولية وإقليمية و

ومستقبل أسعار النفط فى السوق  2016يناقشون محاوره التى تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

ي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، العالم

 وأشاد الدكتور الفيصل بتعاون شركتى "سوميد" و"إنبي" فى دعم فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته.
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 إدارة االقتصادات العربيةعام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبحث األزمة النفطية و
م واس 2016/04/19هـ الموافق  1437/7/12الثالثاء   

                                                                                        

 م واس 2016أبريل  19هـ الموافق  1437رجب  12القاهرة 

لجامعة الدول العربية " المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات  تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة

مايو المقبل بمقر األمانة العامة  18و17األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية "، خالل يومي 

لجامعة الدول العربية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال النفط من منظمات دولية 

 وإقليمية .

ر عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني أن المؤتمر سيناقش أسباب وأوضح مدي

األزمة النفطية ، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي ، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية 

 على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم .

لهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء على أسباب األزمة النفطية ، والحلول ولفت االنتباه إلى أن ا

 المطلوبة لمواجهة آثارها وتداعياتها .

 // انتهى //

  ت م 14:00
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبحث بالقاهرة تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات 

            العربية 

 

أبريل / أ ش أ / تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية  18القاهرة في 

"المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية" تحت رعاية 

العربية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول 

 مايو المقبل. 17،18وذلك في القاهرة خالل يومي 

وأكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،اليوم، في تصريحات 

صحفية له، على ضرورة مواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بها العالم األن وانعكاساتها على 

العربية،الفتا إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر إدارة االقتصادات 

األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية 

وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة الدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية سواء ما كان منها منتجاً 

 مصدراً أو مستهلكاً . أو

وأوضح الهتالن في تصريحات صحفية له اليوم إن المتابع ألسعار النفط يرى حدوث انخفاض حاد 

% 70وأسعار النفط تتجه نحو االنحدار وفقد النفط ما يزيد عن  2014لسعر برميل النفط ، فمنذ عام 

نينات مما أربك األسواق العالمية من سعره وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في الثما

بما في ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات باإلضافة إلى 

توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك 

 حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي.

أضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنه من المعروف أن الدول العربية مجتمعة  كما

تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشكل أخص الدول العربية المطلة على 

العالمية  الخليج العربي وشمال إفريقيا باإلضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة بحيث أنها تزود األسواق

 93% من االستهالك العالمي الذي يصل اليوم ألكثر من 30في الظروف االعتيادية بما يقرب من 

 مليون برميل يوميا.
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إلى وفرة اإلنتاج  2016وفسر مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب استمرار هذا الهبوط الحاد في عام 

رد في إنتاج النفط الصخري األمريكي وضخ كميات تفوق حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المط

ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد 

من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط ) األوبك(، فضال عن إصرار الدول المنتجة 

ج( كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرها على رفع خارج األوبك ) وهي مسؤولة عن ثلثي اإلنتا

معدالت إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجها 

السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاهل دول األوبك وبشكل خاص 

 الخليج العربي.الدول العربية منها والمطلة على 

واستطرد الدكتور ناصر الهتالن قائال إنه باإلضافة إلى ذلك وألسباب متعددة انخفضت معدالت النمو 

االقتصادي وبالتالي عدم نمو معدالت الطلب على النفط كما كان متوقعا من قبل وكاالت الطاقة 

دول أسيوية وعلى  والمتخصصين في هذا المجال وبشكل خاص انخفاض معدالت النمو والطلب في

 رأسها الصين.

من جانبه أوضح األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق 

عام المؤتمر أن الهدف من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم 

اعياتها، مضيفا أن من يتحدث في المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتد

المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظمات دولية وإقليمية لبحث أسباب 

ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط  2016األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

 ألوسط وشمال إفريقيا، والعالم.الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق ا

 أ ش أ
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 خ د / عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبحث األزمة النفطية وإدارة االقتصادات العربية082 

 2016 نيسان19 

خ د / عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبحث األزمة النفطية وإدارة االقتصادات العربية  0082

م واس تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  2016أبريل  19هـ الموافق  1437جب ر 12القاهرة 

المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات ” التابعة لجامعة الدول العربية 

مشاركة نخبة مايو المقبل بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، ب 18و17، خالل يومي “العربية 

من المتخصصين والخبراء في مجال النفط من منظمات دولية وإقليمية . وأوضح مدير عام المنظمة 

العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني أن المؤتمر سيناقش أسباب األزمة النفطية ، ومستقبل 

فطية على مستوى دول منطقة الشرق أسعار النفط في السوق العالمي ، والنفط الصخري، وآثار األزمة الن

األوسط وشمال أفريقيا والعالم . ولفت االنتباه إلى أن الهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء على أسباب 

 N ت م 14:00األزمة النفطية ، والحلول المطلوبة لمواجهة آثارها وتداعياتها . // انتهى // 
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 وكالة أنباء الصين

اعيات أزمة النفط وانعكاساتها على االقتصاد القحطاني يدعو لمواجهة تد
 العالمي

22:52:05 19-04-2016 | Arabic. News. Cn- - - - 

 

)شينخوا( دعا مدير المنظمة العربية للتنمية االدارية الدكتور ناصر الهتالن  2016أبريل  19القاهرة 
 .القحطاني لمواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بها العالم األن

وأوضح القحطاني، في بيان تلقت وكالة أنباء )شينخوا( نسخة منه، أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة 
ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في 

 .أسعار النفط العالمية

على كافة االقتصاديات سواء منتجة أو  اساوأشار إلى أن هذا االنخفاض في األسعار سيكون له انعك
مصدرة أو مستهلكة، وذلك بحكم تأثيره على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع 

 .والخدمات

وعزا القحطاني اسباب الهبوط الحاد في اسعار البترول إلى ضخ كميات تفوق احتياجات االسواق، 
ج النفط الصخري، ورفع القيود التصديرية وضخ كميات أكبر خاصة بعد توسع الواليات المتحدة في انتا

من البترول التقليدي تفوق حاجة السوق وكذلك رفع الدول المنتجة من خارج منظمة "أوبك" لمعدالت 
 .انتاجها

كما عزا األزمة النفطية، إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي خاصة في الدول االسيوية وما ترتب 
 .لطلب على النفطعليه من تراجع ا

ونوه القحطاني بأن المنظمة العربية للتنمية االدارية ستعقد "المؤتمر االقليمي لبحث تداعيات األزمة 
 .النفطية على ادارة االقتصاديات العربية" بمقر الجامعة العربية الشهر المقبل

% من السعر،  70 وتشهد األسواق العالمية أزمة نفطية بعد تراجع اسعار برميل البترول وخسارته
 .واصبح أقل من أسعار ثمانينيات القرن الماضي
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 القحطاني: الدول العربية تمتلك ثلثي االحتياط النفطي العالمي

 PM 05:12أمس 
 محمد الدعدع كتب:

 
 القحطاني

انطلقت فعاليات المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات 

العربية، اليوم، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول 

في القاهرة علي مدى يومين، تحت  العربية، وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية على ضرورة 

صادات مواجهة تداعيات االزمة النفطية التي يمر بها العالم اآلن وانعكاساتها على إدارة االقت

العربية ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في 

التاريخ الحديث، بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية، وانعكاسات ذلك 

أو  على اقتصاديات كافة الدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية سواء ما كان منها منتجاً 

مصدراً أو مستهلكاً، وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع 

 والخدمات.
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وأضاف الهتالن في تصريحات صحفية، إن المتابع ألسعار النفط يرى انخفاض حاد لسعر 

 120والتي كانت آنذاك بحدود  –وأسعار النفط  2014أواسط عام  برميل النفط، فمنذ نحو

تتجه نحو االنحدار بحيث أصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة  –راً للبرميل الواحد دوال

دوالراً للبرميل  30لمعظم التعامالت مثل نفط برنت من بحر الشمال والنفط األمريكي أقل من 

( وبذلك 2016دوالرا )منتصف شهر يناير  25كما وهبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من 

% من سعره وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار 70قد ما يزيد عن يكون النفط قد ف

 الدوالر في الثمانينات.

وتابع: "ال بل وأصبحت أسعار بعض أنواع النفوط الثقيلة والتي تتزايد معدالت إنتاجها 

دوالراً، ما أربك األسواق العالمية بما في ذلك أسعار  20بالقياس للنفوط الخفيفة أقل من 

والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات إضافة إلى توقف الكثير من األسهم 

المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات 

 مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي".

يقرب من ثلثي االحتياط  وأشار إلى أنه من المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما

النفطي العالمي، وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال إفريقيا، 

إضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة، بحيث أنها تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما 

 برميل يومياً. مليون 93% من االستهالك العالمي الذي يصل اليوم ألكثر من 30يقرب من 

وعزا مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب هذا الهبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة، وبحسب 

قوله: "تباينت اآلراء وتعددت األسباب لهذا الهبوط ويستمر تراشق االتهامات والنتيجة واحدة 

بب إلى وفرة ، فهناك ما يعزي الس2016أال وهي استمرار االنحدار خالل األيام األولى لعام 

اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة األسواق بخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط 

الصخري األمريكي ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي أو زيادة 

معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط 

، والتي 2014(، بخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في ديسمبر )األوبك

تستهدف المحافظة على حصتها من األسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية 

الكلف، كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول األوبك 

كلف إنتاجها، ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك )وهي المعروفة بانخفاض 

مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج( كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرها على رفع معدالت 
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إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجها 

الحفاظ على األسعار على كاهل دول األوبك وبشكل  السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية

 خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي.

أضف إلى ذلك، وألسباب متعددة، انخفاض معدالت النمو االقتصادي وبالتالي عدم نمو معدالت 

وبشكل  الطلب على النفط كما كان متوقعاً من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في هذا المجال

 خاص انخفاض معدالت النمو والطلب في دول آسيوية وعلى رأسها الصين".

من جانبه، أوضح الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق 

عام المؤتمر أن الهدف من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة، 

خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها، وأضاف يتحدث ومن ثم المساهمة في إدراك 

في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظمات دولية وإقليمية 

ومستقبل  2016يناقشون محاوره التي تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

ي، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخر

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والعالم، وأشاد الدكتور الفيصل بتعاون شركتي 

 "سوميد" و"إنبي" في دعم فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته.
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 عربيةالجامعة العربية تبحث في أسباب تداعيات انهيار أسعار البترول على إدارة االقتصادات ال

 2016 أبريل 18 االثنين, في السيد هناء كتب

 
 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

على ضرورة   قحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلداريةأكد الدكتور ناصر الهتالن ال 

مواجهة تداعيات االزمة النفطية التي يمر بها العالم األن وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية 

ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ 

بب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على الحديث وذلك بس

اقتصاديات كافة الدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية سواء ما كان منها منتجاً و/ أو مصدراً أو 

 مستهلكاً وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.ا

فمنذ حوالي أواسط   لسعر برميل النفط  تالن إن المتابع ألسعار النفط يرى انخفاض حادوأضاف اله 

تتجه نحو االنحدار  –دوالراً للبرميل الواحد  120والتي كانت آنذاك بحدود  –وأسعار النفط  2014عام 

بحيث أصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل نفط برنت من بحر الشمال 

دوالرا  25دوالراً للبرميل كما وهبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من  30والنفط األمريكي أقل من 
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% من سعره 70( وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن 2016 -يناير  –)منتصف شهر كانون ثان 

أنواع وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في الثمانينات. ال بل وأصبحت أسعار بعض 

دوالراً مما أربك  20النفوط الثقيلة والتي تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس للنفوط الخفيفة أقل من 

األسواق العالمية بما في ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية 

ملين وانعكس ذلك والخدمات باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العا

 .على موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي

ومن المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي  

العالمي وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال أفريقيا باإلضافة إلى 

% 30ية كبيرة بحيث أنها تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما يقرب من طاقات إنتاج

 .مليون برميل يوميا 93من االستهالك العالمي الذي يصل اليوم ألكثر من 

 أسباب واتهامات

ويعزي مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب هذا الهبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة وبحسب 

اآلراء وتعددت األسباب لهذا الهبوط ويستمر تراشق االتهامات والنتيجة واحدة أال وهي تباينت   قوله

. فهناك ما يعزي السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ  2016استمرار االنحدار خالل األيام األولى لعام 

 كميات تفوق حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األمريكي ومن ثم

إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول 

سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط ) األوبك( وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها 

حصتها من ( والتي تستهدف المحافظة على 2014عام  -ديسمبر  –التي اعتمدتها في )كانون أول 

األسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة 

من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها .. ورافق ذلك 

ودول من أمريكا  إصرار الدول المنتجة خارج األوبك ) وهي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج( كروسيا

الالتينية وغيرها على رفع معدالت إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة 

العربية السعودية بمعدالت إنتاجها السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار 

 .عربيعلى كاهل دول األوبك وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج ال

انخفاض معدالت النمو االقتصادي وبالتالي عدم نمو معدالت  –وألسباب متعددة  –أضف الى ذلك  

الطلب على النفط كما كان متوقعا من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في هذا المجال وبشكل 

 .خاص انخفاض معدالت النمو والطلب في دول أسيوية وعلى رأسها الصين

 بحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربيةالمؤتمر اإلقليمي ل

"المؤتمر   وقال الدكتور ناصر القحطاني من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية" تحت رعاية المهندس طارق 
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الثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول المال وزير البترول و

 .2016مايو  17،18خالل يومي   العربية في القاهرة

 الهدف والمحاور

من جانبه أوضح االدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق عام 

تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم  المؤتمر ان الهدف من عقد المؤتمر هو

المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها، وأضاف يتحدث في المؤتمر 

يناقشون محاوره التي   نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظمات دولية وإقليمية

ومستقبل أسعار النفط في السوق  2016بعد أزمة  تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما

العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، والعالم، وأشاد الدكتور الفيصل بتعاون شركتي "سوميد" و"إنبي" في دعم فعاليات المؤتمر 

 .وإثراء فعالياته
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تبحث أسباب تداعيات انهيار أسعار  الجامعة العربية

 النفط
 إقتصاد عالمى

 التحرير

2016-04-19 09:38:26 | 

 النفط

المنظمة بصدد  اصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إنقال الدكتور ن

 17عقد "المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية"، 

 .تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول المصري مايو المقبل،

امعة الدول العربية في القاهرة، سوف األمانة العامة لج وأضاف القحطاني، أن

 .المؤتمر اإلقليمي، الذي سينعقد على مدار يومين تستضيف

وأكد الدكتور القحطاني، ضرورة مواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بها العالم في 

 .الوقت الحالي، وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية

مر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ ولفت إلى أن االقتصاد العالمي ي

الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على 

 .اقتصاديات كافة الدول بما في ذلك الدول العربية
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 أزمة النفط أثرت على اقتصاديات الدول العربية«: العربية للتنمية»مدير 

 
 

  آخرون: تصوير صورة أرشيفية  -النفط 

يات األزمة ، ضرورة مواجهة تداعمدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، 

النفطية التي يمر بها العالم اآلن وانعكاساتها على إدارة االقتصاديات العربية، مشيرا إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ 

 فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث، وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار 

له، اإلثنين، أن المتابع ألسعار النفط يرى انخفاضا حادا لسعر برميل النفط، ، في تصريحات «القحطاني»وأضاف 

دوالرا،ً  20وأصبحت أسعار بعض أنواع النفوط الثقيلة، التي تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس بالنفوط الخفيفة أقل من 

دن والمواد الغذائية والخدمات، مما أربك األسواق العالمية، بما في ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعا

باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين، وانعكس ذلك على موازنات الدول، وأربك 

 حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي.

األزمة النفطية على إدارة  وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات

االقتصاديات العربية تحت رعاية المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، بجمهورية مصر العربية، 

 .2016مايو  18و 17وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خالل يومي 
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، منسق عام المؤتمر، أن الهدف  من جانبه، أوضح الدكتور بسمان الفيصل، مستشار

من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة، ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول 

 لمواجهة آثارها وتداعياتها.
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الرئيسية 

 عربية تناقش انخفاض أسعار النفطالالجامعة 

 

 م 09:04|  2016أبريل  18نشر في: اإلثنين  

 :وكاالت - المسار

أوضح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، في بيان للمنظمة، أن االقتصاد 

العالمي يمرُّ منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث، وذلك بسبب االنخفاض الحاد 

عكاسات ذلك على اقتصاديات كافة الدول قاطبة، بما في ذلك الدول العربية؛ والمتسارع في أسعار النفط العالمية، وان

ًرا أو مستهلًكا، وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار  سواء ما كان منها منتًجا أو مصدَّ

 .السلع والخدمات

اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة  المؤتمر“وقال القحطاني إن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ستعقد 

االقتصادات العربية بجمهورية مصر العربية، وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خالل يومي 

 .2016مايو  18و 17

ا لسعر برميل النفط، فمنذ أواس” الهتالن“وأشار  فقد النفط ما  2014ط عام إلى أن أسعار النفط تشهد انخفاًضا حاد ً

% من سعره، وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في الثمانينيات، وأصبحت أسعار بعض 70يزيد على 

دوالًرا؛ مما أربك األسواق  20أنواع النفط الثقيلة، والتي تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس للنفط الخفيف أقل من 

األسهم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف العالمية، بما في ذلك أسعار 
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كثير من المشاريع، وتسريح أعداٍد كبيرٍة من العاملين، وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي 

 .التخطيط االقتصادي والمالي

حاد إلى عدة عوامل متباينة، وبحسب قوله: تباينت اآلراء وتعدَّدت ويُعِزي مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب الهبوط ال

األسباب لهذا الهبوط، ويستمر تراشق االتهامات والنتيجة واحدة، أال وهي استمرار االنحدار خالل األيام األولى لعام 

االزدياد المطرد في ، فهناك َمن يُعِزى السبب إلى وفرة اإلنتاج، وضخ كميات تفوق حاجة األسواق، خاصة بعد 2016

إنتاج النفط الصخري األمريكي، ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة قيود تصدير النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج 

من قِبَل عديد من الدول؛ سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدِّرة للنفط )األوبك(؛ خاصة بعد استمرار العمل 

، والتي تستهدف المحافظة على حصتها من األسواق العالمية، مقابل 2014مبر عام بسياستها التي اعتمدتها في ديس

زيادة المعروض من النفوط عالية الُكلَف؛ كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط 

 .دول األوبك المعروفة بانخفاض ُكلَف إنتاجها

األوبك )وهي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج(، كروسيا ودول من أمريكا الالتينية  ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج

قت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت  وغيرها، على رفع معدالت إنتاجها بحيث تفوَّ

بشكل خاص الدول إنتاجها السنوية، واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاهل دول األوبك، و

 .العربية منها، والمطلة على الخليج العربي

المختصر الرابط
http://www.almasaronline.com/?p=145144
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 الجامعة العربية تبحث أسباب تداعيات انهيار أسعار البترول

 اقتصاد

 12:30 2016أبريل  18ثنين, اال

Share  0 1Tweet  

 

 الجامعة العرربية

أكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية على ضرورة مواجهة 

وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية، ولفت إلى أن   اعيات االزمة النفطية التي يمر بها العالم ،تد

االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب 

اقتصاديات كافة الدول قاطبة بما  االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية، وانعكاسات ذلك على
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في ذلك الدول العربية، سواء ما كان منها منتجاً أو مصدراً أو مستهلكاً واثر ذلك على معدالت النمو 

 .وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات

سط عام فمنذ حوالي أوا  لسعر برميل النفط،  وأضاف الهتالن، إن المتابع ألسعار النفط يرى انخفاض حاد 

تتجه نحو االنحدار بحيث  –دوالراً للبرميل الواحد  120والتي كانت آنذاك بحدود  –وأسعار النفط  2014

أصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت، مثل نفط برنت من بحر الشمال والنفط األمريكي 

دوالرا )منتصف شهر كانون  25ل من دوالراً للبرميل، كما وهبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أق 30أقل من 

% من سعره وأصبح السعر أقل مما كان 70( وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن 2016 -يناير  –ثان 

عليه بأسعار الدوالر في الثمانينات، بل وأصبحت أسعار بعض أنواع النفوط الثقيلة والتي تتزايد معدالت 

دوالراً مما أربك األسواق العالمية بما في ذلك أسعار األسهم  20 إنتاجها بالقياس للنفوط الخفيفة أقل من

والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح 

أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي 

 .ليوالما

أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشكل  واشار الى 

أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال أفريقيا باإلضافة إلى طاقات إنتاجية كبيرة بحيث أنها 

ن االستهالك العالمي الذي يصل اليوم % م30تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما يقرب من 

 .مليون برميل يوميا 93ألكثر من 

تباينت   وارجع مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب هذا الهبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة وبحسب قوله

ار اآلراء وتعددت األسباب لهذا الهبوط ويستمر تراشق االتهامات والنتيجة واحدة أال وهي استمرار االنحد

. فهناك ما يعزي السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة األسواق  2016خالل األيام األولى لعام 

وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األمريكي ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير 

دول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من ال
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عام  -ديسمبر  –للنفط ) األوبك( وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في )كانون أول 

( والتي تستهدف المحافظة على حصتها من األسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية 2014

تجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول األوبك المعروفة الكلف كالنفط الصخري والنفوط المن

بانخفاض كلف إنتاجها .. ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك ) وهي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج( 

كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرها على رفع معدالت إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا 

ملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجها السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على الم

 .على كاهل دول األوبك وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي

رعاية مشيرا الى عقد مؤتمر اقليمى لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية تحت 

المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية وتستضيفه األمانة العامة 

 مايو القادم 17،18خالل يومي   لجامعة الدول العربية في القاهرة

من جانبه أوضح األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق عام 

مؤتمر ان الهدف من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساهمة في ال

 إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها،
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 تبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات« العربية للتنمية اإلدارية»

 ص 02:13

 2016/أبريل/19الثالثاء 

     

 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنم

تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية "المؤتمر اإلقليمي لبحث 
تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية" تحت رعاية المهندس طارق المال 

لمعدنية وتستضيفه األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في وزير البترول والثروة ا
 .مايو المقبل 17،18القاهرة خالل يومي 

 
وأكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية اليوم، في 
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لعالم األن تصريحات صحفية، على ضرورة مواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بها ا
وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية، الفتا إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة 
ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث، وذلك بسبب االنخفاض 

الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة الدول 
 .ي ذلك الدول العربية سواء ما كان منها منتًجا أو مصدرًا أو مستهلًكاقاطبة بما ف

 
وأوضح الهتالن، في تصريحات صحفية اليوم، إن المتابع ألسعار النفط يرى حدوث 

وأسعار النفط تتجه نحو االنحدار،  2014انخفاض حاد لسعر برميل النفط، فمنذ عام 
لسعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر % من سعره وأصبح ا70وفقد النفط ما يزيد عن 

في الثمانينات مما أربك األسواق العالمية بما في ذلك أسعار األسهم والسندات 
والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع 

ك حسابات وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأرب
 .مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي

 
وأضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنه من المعروف أن الدول العربية 

مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشكل أخص الدول 
لى طاقات إنتاجية كبيرة العربية المطلة على الخليج العربي وشمال إفريقيا، باإلضافة إ

% من 30بحيث أنها تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما يقرب من 
 .مليون برميل يوميا 93االستهالك العالمي الذي يصل اليوم ألكثر من 

 
إلى  2016وفسر مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب استمرار هذا الهبوط الحاد في عام 

ميات تفوق حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج وفرة اإلنتاج وضخ ك
النفط الصخري األمريكي، ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة قيود تصدير النفط األمريكي أو 
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زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة 
منتجة خارج األوبك )وهي مسؤولة عن ثلثي للنفط "األوبك"، فضال عن إصرار الدول ال

اإلنتاج(، كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرها، على رفع معدالت إنتاجها بحيث 
تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجها السنوية 

وبك وبشكل خا  واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاهل دول األ
 .الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي

 
واستطرد الدكتور ناصر الهتالن قائال، إنه باإلضافة إلى ذلك وألسباب متعددة انخفضت 
معدالت النمو االقتصادي وبالتالي عدم نمو معدالت الطلب على النفط كما كان متوقعا 

ا المجال وبشكل خا  انخفاض معدالت من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في هذ
 .النمو والطلب في دول أسيوية وعلى رأسها الصين

 
من جانبه، أوضح الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق 
عام المؤتمر أن الهدف من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة، 

 .ي إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتهاومن ثم المساهمة ف
 

وأضاف أن من يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من 
 2016منظمات دولية وإقليمية لبحث أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

ر األزمة النفطية على ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثا
 .مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والعالم

http://www.soutalomma.com/195137#sthash.DCsd7FXt.dpufSee more at:  - 
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ات إنهيار أسعار تبحث أسباب تداعي” الجامعة العربية“

 البترول الشهر المقبل
20/4/2016 

لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة  اإلقليميتعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المؤتمر 

األمانة  وتستضيفهمايو المقبل،  18و 17 يوميخالل  البترول االقتصاديات العربية، برعاية وزير

 .العامة لجامعة الدول العربية

وقال ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط 

الضوء على أسباب األزمة النفطية ومن ثم إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة أثارها 

وأكد على ضرورة مواجهة تداعيات االزمة النفطية التى يمر بها العالم وانعكاساتها  وتداعياتها،

 .ادارة االقتصادات العربية على

يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بأحد اكبر االزمات فى التاريخ الحديث  العالميولفت إلى أن االقتصاد 

جميع  اقتصادياتبسبب االنخفاض الحاد والمتسارع فى اسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على 

 .الدول
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انهيار أسعار الجامعة العربية تبحث في أسباب تداعيات 
 البترول على إدارة االقتصادات العربية

 م 01:18 - 2016/أبريل/18اإلثنين  

 

isrjournal.com/904892 

 أسما فاروق 

أكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، على 

األن وإنعكاساتها علي إدارة االقتصادات العربية، الفتا"  العالم ة النفطية التي يمر بهاضرورة مواجهة تداعيات األزم

فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب  إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ

 .النفط العالمية أسعار اإلخفاض الحاد والمتسارع في

 

، أن المتابع ألسعار النفط يري إنخفاض حاد لسعر برميل النفط فمنذ االثنين الهتالن، في تصريحات اليوموأضاف 

تتجه نحو اإلنحدار  –ا للبرميل الواحد دوالرً  120والتي كانت آنذاك بحدود  –النفط  وأسعار 2014عام حوالي أواسط 

أقل  األمريكي بحيث أصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل نفط برنت من بحر الشمال والنفط

- يناير – دوالرا )منتصف شهر كانون ثان 25ا للبرميل كما وهبط سعر سلة نفوط أوبك إلي أقل من دوالرً 30من 

% من سعره وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في 70وبذلك يكون النفط فقد ما يزيد عن  2016 (

للنفوط الخفيفة أقل من  الثمانينات، وأصبحت أسعار بعض أنواع النفوط الثقيلة والتي تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس
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 .دوالًرا مما أربك األسواق العالمية بما في ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية 20

 

ويرجع مدير عام المنظمة أسباب هذا الهبوط الحاد إلي عدة عوامل متباينة وبحسب قوله تباينت اآلراء وتعددت 

تراشق اإلتهامات والنتيجة واحدة أال وهي إستمرار اإلنحدار خالل األيام األولي  األسباب لهذا الهبوط ويستمر

  2016.لعام

 

ي وبالتالي عدم نمو معدالت الطلب علي سباب التي أدت لذلك، إنخفاض معدالت النمو االقتصادألأوضح أن من ا

النفط كما كان متوقعا من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في هذا المجال وبشكل خاص انخفاض معدالت النمو 

 .الصين والطلب في دول أسيوية وعلى رأسها
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ضرورة مواجهة تداعيات األزمة : ناصر القحطاني

 النفطية التي يمر بها العالم

 2016نيسان/أبريل  18

  

 

 : نيل نت

أكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية 
األزمة النفطية التي يمر بها العالم اآلن  اإلدارية ، ضرورة مواجهة تداعيات

وانعكاساتها على إدارة االقتصاديات العربية، مشيرا إلى أن االقتصاد العالمي 
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يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث، وذلك 
 .بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية

في تصريحات له، اإلثنين، أن المتابع ألسعار النفط يرى  ،«القحطاني»وأضاف 
انخفاضا حادا لسعر برميل النفط، وأصبحت أسعار بعض أنواع النفوط الثقيلة، 

دوالرا،ً مما  20التي تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس بالنفوط الخفيفة أقل من 
عمالت أربك األسواق العالمية، بما في ذلك أسعار األسهم والسندات وال

والمعادن والمواد الغذائية والخدمات، باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع 
وتسريح أعداد كبيرة من العاملين، وانعكس ذلك على موازنات الدول، وأربك 

 .حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي

لبحث وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد المؤتمر اإلقليمي 
تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية تحت رعاية المهندس 

طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، بجمهورية مصر العربية، وتستضيفه 
مايو  18و 17األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خالل يومي 

2016. 

فيصل، مستشار المنظمة العربية للتنمية من جانبه، أوضح الدكتور بسمان ال
اإلدارية، منسق عام المؤتمر، أن الهدف من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء 

بموضوعية على أسباب األزمة، ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق 
 .وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها
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 انفراد

 ..تحت رعاية طارق المال وزير البترول المصرى

عة العربية تبحث أسباب انهيار أسعار النفط الجام

 والتداعيات على االقتصاديات العربية

 م 06:05اإلثنين  2016-04-18

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

رورة مواجهة أكد الدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ض

 .تداعيات األزمة النفطية التى يمر بها العالم اآلن وانعكاساتها على إدارة االقتصاديات العربية

 

ولفت القحطانى، فى بيان للمنظمة، إلى أن االقتصاد العالمى يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بأحد أكبر 

رع فى أسعار النفط العالمية األزمات فى التاريخ الحديث، وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسا

وانعكاسات ذلك على اقتصاديات كافة الدول قاطبة، بما فى ذلك الدول العربية سواء ما كان منها منتجاً أو 

 .مصدراً أو مستهلكاً وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات

 

إن من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تداعيات األزمة النفطية وقال القحطانى 

"المؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية"، تحت رعاية المهندس 

طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية وتستضيفه األمانة العامة لجامعة 

 .2016مايو  18و  17ة فى القاهرة خالل يومى الدول العربي

 

انخفاض حاد وتأثيرات متغيرة وأضاف الهتالن إن المتابع ألسعار النفط يرى انخفاضا حادا لسعر برميل 

دوالراً للبرميل  120والتى كانت آنذاك بحدود  –وأسعار النفط  2014النفط، فمنذ حوالى أواسط عام 
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يث أصبحت أسعار النفط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل نفط تتجه نحو االنحدار بح –الواحد 

دوالراً للبرميل، كما هبط سعر سلة نفوط أوبك إلى  30برنت من بحر الشمال والنفط األمريكى أقل من 

% من سعره 70( وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن 2016 -دوالرا )منتصف شهر يناير  25أقل من 

قل مما كان عليه بأسعار الدوالر فى الثمانينات، بل وأصبحت أسعار بعض أنواع النفط وأصبح السعر أ

دوالراً مما أربك األسواق العالمية  20الثقيلة والتى تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس للنفط الخفيفة أقل من 

، باإلضافة إلى توقف بما فى ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات

الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على موازنات الدول وأربك حسابات 

 .مسئولى التخطيط االقتصادى والمالي

ومن المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحتوى على ما يقرب من ثلثى االحتياطى النفطى العالمى 

المطلة على الخليج العربى وشمال أفريقيا باإلضافة إلى طاقات إنتاجية  وبشكل أخص الدول العربية

% من االستهالك 30كبيرة بحيث أنها تزود األسواق العالمية فى الظروف االعتيادية بما يقرب من 

 .مليون برميل يوميا 93العالمى الذى يصل اليوم ألكثر من 

 

أسباب هذا الهبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة  أسباب واتهامات ويعزى مدير عام المنظمة اإلدارية

وبحسب قوله تباينت اآلراء وتعددت األسباب لهذا الهبوط ويستمر تراشق االتهامات والنتيجة واحدة أال 

، فهناك ما يعزى السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ  2016وهى استمرار االنحدار خالل األيام األولى لعام 

وخاصة بعد االزدياد المطرد فى إنتاج النفط الصخرى األمريكى ومن ثم  كميات تفوق حاجة األسواق

إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكى أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول 

سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط )األوبك( وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التى 

والتى تستهدف المحافظة على حصتها من األسواق العالمية مقابل زيادة  2014ا فى ديسمبر عام اعتمدته

المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخرى والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع 

 .نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها

ج األوبك ) وهى مسؤولة عن ثلثى اإلنتاج( كروسيا ودول من ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة خار

أمريكا الالتينية وغيرها على رفع معدالت إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة 

العربية السعودية بمعدالت إنتاجها السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على 

 .خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي كاهل دول األوبك وبشكل

الهدف والمحاور من جانبه أوضح األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية ومنسق عام المؤتمر ان الهدف من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب 

 .خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها األزمة ومن ثم المساهمة فى إدراك

وأضاف الفيصل تحدث فى المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء فى هذا المجال من منظمات دولية 

ومستقبل أسعار  2016وإقليمية يناقشون محاوره التى تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

ط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق النفط فى السوق العالمي، والنف

األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، وأشاد الدكتور الفيصل بتعاون شركتى "سوميد" و"إنبي" فى دعم 

 .فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته
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  رأخبا من المزيد

الجامعة العربية تبحث في أسباب تداعيات انهيار أسعار 

 البترول على إدارة االقتصادات العربية

20 04 2016 

 المصري المعدنية والثروة البترول وزير المال طارق المهندس رعاية تحت

 قدالعربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة بصدد ع مدير عام المنظمة صرح الدكتور ناصر القحطاني 

"المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية" تحت رعاية المهندس 

ألمانة العامة لجامعة ا طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية وتستضيفها

 .2016مايو  17،18خالل يومي   الدول العربية في القاهرة

 

ر القحطاني على ضرورة مواجهة تداعيات االزمة النفطية التي يمر بها العالم األن وأكد الدكتو

وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة 

نفط بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار ال

العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصاديات كافة الدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية سواء ما كان منها 

منتجاً و/ أو مصدراً أو مستهلكاً وبحكم تأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع 

 والخدمات.

 

 متغيرة وتأثيرات حاد انخفاض

 

فمنذ حوالي أواسط   لسعر برميل النفط  تابع ألسعار النفط يرى انخفاض حادوأضاف الهتالن إن الم 

تتجه نحو  -دوالراً للبرميل الواحد  120 والتي كانت آنذاك بحدود -وأسعار النفط  2014 عام

بحيث أصبحت أسعار نفوط اإلشارة المعتمدة لمعظم التعامالت مثل نفط برنت من بحر الشمال  االنحدار

دوالرا  25 دوالراً للبرميل كما وهبط سعر سلة نفوط أوبك إلى أقل من 30 ريكي أقل منوالنفط األم

% من سعره 70 ( وبذلك يكون النفط قد فقد ما يزيد عن2016 -يناير  -)منتصف شهر كانون ثان 
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وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في الثمانينات. ال بل وأصبحت أسعار بعض أنواع 

دوالراً مما أربك األسواق  20 ط الثقيلة والتي تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس للنفوط الخفيفة أقل منالنفو

العالمية بما في ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعادن والمواد الغذائية والخدمات باإلضافة 

ذلك على موازنات الدول  إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس

 وأربك حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي.

 

ومن المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي  

وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال أفريقيا باإلضافة إلى طاقات إنتاجية 

% من االستهالك 30 حيث أنها تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما يقرب منكبيرة ب

 مليون برميل يوميا. 93 العالمي الذي يصل اليوم ألكثر من

 

 واتهامات أسباب

 

تباينت  ويعزي مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب هذا الهبوط الحاد إلى عدة عوامل متباينة وبحسب قوله 

تعددت األسباب لهذا الهبوط ويستمر تراشق االتهامات والنتيجة واحدة أال وهي استمرار اآلراء و

. فهناك ما يعزي السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق  2016 االنحدار خالل األيام األولى لعام

لواليات حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األمريكي ومن ثم إلغاء ا

المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت 

ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط ) األوبك( وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في 

األسواق العالمية مقابل  ( والتي تستهدف المحافظة على حصتها من2014 عام -ديسمبر  -)كانون أول 

زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية 

بالمقارنة مع نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها .. ورافق ذلك إصرار الدول المنتجة 

أمريكا الالتينية وغيرها على رفع  خارج األوبك ) وهي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج( كروسيا ودول من

معدالت إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجها 

السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاهل دول األوبك وبشكل خاص الدول 

 العربية منها والمطلة على الخليج العربي.

 

انخفاض معدالت النمو االقتصادي وبالتالي عدم نمو معدالت  -وألسباب متعددة  -أضف الى ذلك  

الطلب على النفط كما كان متوقعا من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في هذا المجال وبشكل خاص 

 انخفاض معدالت النمو والطلب في دول أسيوية وعلى رأسها الصين.

 

 العربية االقتصادات إدارة على النفطية األزمة اعياتتد لبحث اإلقليمي المؤتمر
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"المؤتمر اإلقليمي  وقال الدكتور ناصر القحطاني من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية".

 

شار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومنسق عام من جانبه أوضح األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مست

المؤتمر ان الهدف من عقد المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساهمة 

في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها، وأضاف يتحدث في المؤتمر نخبة من 

يناقشون محاوره التي تتناول أسباب   منظمات دولية وإقليميةالمتخصصين والخبراء في هذا المجال من 

ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري،  2016األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، وأشاد الدكتور 

 ركتي "سوميد" و"إنبي" في دعم فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته.الفيصل بتعاون ش

 - انتهى -

 ©Press Release 2016 
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 اتحاد اإلذاعة والتلفزيون

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبحث بالقاهرة تداعيات األزمة النفطية على 

 إدارة االقتصادات العربية
2016-04-العربية االقتصادات إدارة على النفطية األزمة تداعيات بالقاهرة تبحث اإلدارية للتنمية العربية المنظمة      2016/04/18 - 22:13 

    18T22:13:47+00:00وبورصة إقتصاد 

 

 أ ش أ -القاهرة 

اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على  المؤتمر“تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية 

تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية وتستضيفه األمانة العامة ” إدارة االقتصادات العربية

 .المقبل مايو 17,18لجامعة الدول العربية , وذلك في القاهرة خالل يومي 

ير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية اليوم , في تصريحات صحفية , على وأكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مد

ضرورة مواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر بها العالم األن وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية , الفتا إلى أن 

تاريخ الحديث , وذلك بسبب االنخفاض الحاد االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في ال

والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة الدول قاطبة بما في ذلك الدول العربية سواء ما 

 .كان منها منتجا أو مصدراأو مستهلكا

دوث انخفاض حاد لسعر برميل النفط , وأوضح الهتالن , في تصريحات صحفية اليوم , إن المتابع ألسعار النفط يرى ح

% من سعره وأصبح السعر أقل مما كان 70وأسعار النفط تتجه نحو االنحدار , وفقد النفط ما يزيد عن  2014فمنذ عام 

عليه بأسعار الدوالر في الثمانينات مما أربك األسواق العالمية بما في ذلك أسعار األسهم والسندات والعمالت والمعادن 
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د الغذائية والخدمات , باإلضافة إلى توقف الكثير من المشاريع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانعكس ذلك على والموا

 .موازنات الدول وأربك حسابات مسؤولي التخطيط االقتصادي والمالي

وي على ما يقرب من وأضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنه من المعروف أن الدول العربية مجتمعة تحت

ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشكل أخص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال إفريقيا , باإلضافة إلى 

% من االستهالك العالمي 30طاقات إنتاجية كبيرة بحيث أنها تزود األسواق العالمية في الظروف االعتيادية بما يقرب من 

 .مليون برميل يوميا 93من  الذي يصل اليوم ألكثر

إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق  2016وفسر مدير عام المنظمة اإلدارية أسباب استمرار هذا الهبوط الحاد في عام 

حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري األمريكي , ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة قيود 

يكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط تصدير النفط األمر

)األوبك( , فضال عن إصرار الدول المنتجة خارج األوبك ) وهي مسؤولة عن ثلثي اإلنتاج( , كروسيا ودول من أمريكا 

مريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت الالتينية وغيرها , على رفع معدالت إنتاجها بحيث تفوقت كل من أ

إنتاجها السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاهل دول األوبك وبشكل خاص الدول العربية 

 .منها والمطلة على الخليج العربي

عددة انخفضت معدالت النمو االقتصادي وبالتالي واستطرد الدكتور ناصر الهتالن قائال , إنه باإلضافة إلى ذلك وألسباب مت

عدم نمو معدالت الطلب على النفط كما كان متوقعا من قبل وكاالت الطاقة والمتخصصين في هذا المجال وبشكل خاص 

 .انخفاض معدالت النمو والطلب في دول أسيوية وعلى رأسها الصين

العربية للتنمية اإلدارية ومنسق عام المؤتمر أن الهدف من عقد  من جانبه , أوضح الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة

المؤتمر هو تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة , ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة 

 .آثارها وتداعياتها

مات دولية وإقليمية لبحث وأضاف أن من يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظ

ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي, والنفط الصخري, وآثار  2016أسباب األزمة النفطية , والنفط ما بعد أزمة 

 .األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا, والعالم
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 خبار عربية وعالميةأ

 الجامعة العربية تبحث أسباب تداعيات انهيار أسعار النفط
2016-04-19 11:37:16 

 
 وكاالت

قال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المنظمة بصدد عقد  
مايو المقبل،  17ة االقتصادات العربية"، "المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدار
 تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول المصري.

وأضاف القحطاني، أن األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، سوف تستضيف المؤتمر 
 اإلقليمي، الذي سينعقد على مدار يومين.

األزمة النفطية التي يمر بها العالم في الوقت  وأكد الدكتور القحطاني، ضرورة مواجهة تداعيات
 الحالي، وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية.

ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث 
ذلك على اقتصاديات  وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات

 كافة الدول بما في ذلك الدول العربية.
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انطالق أعمال المؤتمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة 

 النفطية على إدارة االقتصادات العربية
 ص 10:24 2016/مايو/17 الثالثاء

  

 نفط
تمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة النفطية على االقتصادات انطلقت اليوم الثالثاء بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤ

ويمثلها  مصر دول عربية وأجنبية في مقدمتها 10العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ويستمر يومين بمشاركة 

 .المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية

 

، ومستقبل أسعار النفط في السوق 2016ورقة عمل وبحثا تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة  25يناقش المؤتمر 

 .لشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالمالعالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة ا

 

ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر توصيات ختامية وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول 

 .العربية
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المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة “غدا الثالثاء بدء أعمال 

 ”العربية االقتصادات
mostafa 

 مشاهدة

 مساءً  1:34 - 2016مايو  16أخر تحديث : اإلثنين 

 

 النفط في خبيرا 15و واجنبية عربية دول عشر بمشاركة
 طاهر جمال داليا من – القاهرة

 غدا ستبدأ أنه العربية الدول جامعة – اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر كتورالد أعلن

 ”العربية االقتصادات إدارة على النفطية األزمة تداعيات لبحث اإلقليمي المؤتمر أعمال 2016 مايو 17 الموافق الثالثاء

 في المؤتمر ويعقد العربية مصر بجمهورية المعدنية والثروة لالبترو وزير المال طارق المهندس رعاية تحت

 .2016 مايو 17،18 يومي خالل القاهرة في العربية الدول لجامعة العامة األمانةمقر

 المهندس معالي المؤتمر راعي أن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور صرح

 الدكتور  معالي إلى باإلضافة بافتتاحه سيقوم العربية مصر جمهورية في المعدنية والثروة البترول وزير المال طارق

 األسبق المعدنية والثروة البترول وزير  غراب عبدهللا المهندس ومعالي العربية، الدول لجامعة العام األمين العربي نبيل

 الهاشمية األردنية بالمملكة المعدنية والثروة الطاقة زيرو البطاينة عالء المهندس ومعالي العربية، مصر بجمهورية

 الضاحي هاني المهندس ومعالي األسبق، العربية مصر بجمهورية الوزراء رئيس شرف عصام الدكتور ودولة األسبق،

 وزير محمود هاني المهندس ومعالي العربية، مصر بجمهورية األسبق النقل ووزير للبترول العامة الهيئة رئيس
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 اللجنة الطارئة والقضايا النزاعات إدارة مدير العلمي طارق واألستاذ العربية، مصر بجمهورية األسبق تصاالتاال

 بجامعة االقتصادية العالقات إدارة مدير العاني ثامر الدكتور واألستاذ األسكوا، – آسيا لغربي واالقتصادية االجتماعية

 االستاذ سالمة ممدوح والدكتور األوابك، بمنظمة االقتصادية اإلدارة ديرم دندي الفتاح عبد  واألستاذ العربية، الدول

 إبراهيم يوسف واألستاذ ، LONDON SCHOOL BUSINESS EUROPEالطاقة القتصاديات الزائر

 ة،السوداني والغاز النفط رةاوز من جابو هللا اإلمام  والدكتور السعودية، والنفط البترول بوزارة إعالمي خبير المحيميد

 العراق. بجمهورية والمدققين المحاسبين نقيب النواس رافد والدكتور

 وبريطانيا. والجزائر واألردن عمان وسلطنة والكويت وليبيا وفلسطين والمغرب ومصر السعودية من ومشاركين

  

 األزمة بتتناوألسبا وبحث عمل ورقة 25 إلى وصل قد المقدمة العمل أوراق عدد أن إلى الهتالن الدكتور وأشار

 النفطية األزمة وآثار الصخري، والنفط العالمي، السوق في النفط أسعار ومستقبل ،2016 أزمة بعد ما والنفط النفطية،

 عمل وخطة بتوصيات سيخرج المؤتمر أن موضحا والعالم، أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة دول مستوى على

 العربية. الدول اقتصادات على يةالسلب انعكاساتها وتالفي النفط أزمة من للحد
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 العرب بحاجة لرؤية متخصصة للتعامل مع تداعيات األزمة النفطية طاني:لقحا
مساءً  07:33 - 2016مايو  17الثالثاء   

 
 "اليوم األول لمؤتمر "تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية

 كتب: وليد الجبالي

  

اإلقليمي "تداعيات األزمة النفطية على إدارة  المعدنية بدأت اليوم أعمال المؤتمر تحت رعاية وزير البترول والثروة 

في القاعة  2016مايو  18 – 17االقتصادات العربية " وتعقده المنظمة العربية للتنمية االدارية خالل الفترة من 

 جامعة الدول العربية بالقاهرة. –مقر األمانة العامة  –األندلسية 

  

مدير عام المنظمة، والسفير أحمد بن حلي رئيس القطاع السياسي  ناصر الهتالن القحطاني افتتح المؤتمر الدكتور

بجامعة الدول العربية نيابة عن االمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، والمهندس محمد طاهر نيابة عن 

 المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية.

  

بجامعة الدول العربية، ومن واقع  –لقد دأبت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية كلمته:وقال الدكتور ناصر القحطاني في 

إدراكها لمهامها ومسئولياتها في إطار العمل العربي المشترك على اختيار الموضوعات األكثر أهمية لدولنا العربية 

ووزارة البترول والثروة المعدنية بمصر لمؤتمراتها السنوية والعامة، واليوم نجتمع بمباركة جامعة الدول العربية 

 لنناقش التداعيات االقتصادية ألزمة البترول والمتمثلة في تهاوي أسعاره.

  

إن إدراكنا لطبيعة هذه التداعيات، جعلتنا نؤكد الحاجة إلى رؤية متخصصة تلبّي الحاجة إلى قراءة ورؤية عربية 

اقتصادات الدول عامة والعربية منها، األمر الذي يتطلب العمل على لتشخيص أسباب األزمة النفطية واستحقاقاتها على 

 تحليل أسبابها وبناء مسارات حلول تحول دون التعاطي السلبي مع تداعياتها.
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وأضاف: لقد تباينت اآلراء وتعددت األسباب في تحليل انخفاض أسعار النفط، ويستمر تراشق االتهامات والنتيجة واحدة 

فهناك ما يعزي السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد حتى وقتنا هذا، 

في إنتاج النفط الصخري األمريكي والنفط الرملي الكندي ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي أو 

ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط )األوبك( وخاصة بعد  زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت

( والتي تستهدف المحافظة على حصتها من األسواق 2014عام  -استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في )ديسمبر 

مقارنة العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بال

 مع نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها .

  

واوضح مدير عام المنظمة اإلدارية في كلمته "لقد رافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك )وهي مسؤولة عن 

ريكا وروسيا ثلثي اإلنتاج( كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرها على رفع معدالت إنتاجها بحيث تفوقت كل من أم

على المملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجها السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على األسعار على كاهل 

 دول األوبك وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي.

  

، مسئولين وخبراء ومختصين على تقديم كل وقال "انطالقا من الدور المأمول والمستهدف لهذا المؤتمر وحرصنا جميعاً 

ما يعزز التنمية، نتطلع إلى نجاح المؤتمر في تقديم رؤية واقعية ألسباب وتداعيات األزمة النفطية الحالية والبحث عن 

فرص معالجة تداعياتها بما يضمن تثبيط النتائج السلبية النخفاض أسعار النفوط، وفي مقدمة ذلك الموازنات التنموية 

 ات الصلة بالتنمية البشرية.ذ

  

وأكد القحطاني إن هذا المؤتمر سيسعى إلى طرح خيارات اقتصادية واجتماعية مقترنة بخارطة طريق واضحة، وتوفير 

 آليات مناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه دولنا العربية على أعتاب األزمة النفطية.

  

ول األسبق، والمهندس عبدهللا غراب وزير البترول األسبق، والمهندس حضر االفتتاح المهندس أسامة كمال وزير البتر

هاني ضاحي وزير النقل األسبق، ومشاركون من العراق والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا والكويت وسلطنة 

 عمان واألردن والجزائر وبريطانيا.

  

كلمته التي ألقاها نيلبة عنه المهندس محمد طاهر، على  وأكد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، في

الدور الرئيسى الذى لعبه البترول فى تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ أوائل السبعينيات وحتى اآلن فى الدول العربية 

 مى.% من إجمالى اإلنتاج العال32التى تحتوى على مايقرب من ثلثى احتياطى البترول العالمى ويمثل إنتاجها 

  

وأشار الوزير إلى أهمية المؤتمر الذى يأتى فى وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات االقتصادية والتحوالت 

السياسية التى تؤثر بشكل كبير على النمو االقتصادى العالمى واستعرض الوضع الحالى ألسعار البترول العالمية التى 

وتحديداً بعد شهر  2015وزادت حدتها خالل النصف الثانى من عام  2014شهدت انخفاضاً متسارعاً منذ منتصف عام 

% من قيمتها ، متأثرة بركود االقتصاد العالمى وانخفاض الطلب ، خاصة فى 60أغسطس حيث فقدت األسعار أكثر من 

الزيت والغاز الدول األسيوية كالصين وتراجع النمو فى اليابان واالتحاد األوروبى واعتماد الواليات المتحدة على 

مما   عاماً وزيادة اإلنتاج العالمى وبخاصة من الدول خارج أوبك 40الصخرى وبدء تصدير النفط األمريكى بعد توقف 

 أدى الرتفاع العرض العالمى باألسواق .

  

لصعب وأشار الوزير إلى توقع استمرار اضطراب السوق العالمية للبترول خالل الفترة القادمة لتأثرها بعوامل من ا

توقعها منها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية فى بعض الدول المنتجة للبترول، مشيراً أن تحسن األسعار 
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محذراً من   مرهون بالتحكم بمعدالت اإلنتاج وتوازنها مع الطلب المنخفض وربط زيادة اإلنتاج بتعافى االقتصاد العالمى ،

الستثمارات البترولية العالمية وإلغاء وتأجيل العديد من المشروعات مما يؤدى إلى أن انخفاض األسعار أدى لتباطؤ ا

 حدوث عجز فى العرض فى حالة تعافى االقتصاد العالمى .

  

وأوضح أن هناك حالة من التوازن فى تأثر مصر بانخفاض األسعار العالمية للبترول تتمثل فى احتماالت تباطؤ تدفقات 

فى مجال البحث واإلنتاج ، موضحاً أنه على الرغم من ذلك فقد تم خالل الشهور القليلة الماضية  االستثمارات األجنبية

توقيع عدد من االتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز من أهمها حقل ظهر وآتول وشمال األسكندرية باستثمارات تصل ألكثر 

، كما تتمثل التأثيرات اإليجابية أيضاً فى انخفاض قيمة مليار دوالر ، متوقع إنفاقها خالل األربع سنوات القادمة  25من 

وبالتالى انخفاض قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة ، مشيراً إلى أن   واردات مصر من البترول والغاز الطبيعى المسال

زن بين المحصلة النهائية المتوقعة النحفاض األسعار العالمية للبترول بالنسبة لقطاع البترول المصرى وجود توا

 التأثيرات السلبية واإليجابية.

  

لإلدارة االستراتيجية والجودة تعقد المنظمة   المنظمة من جانبه قال الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمرومستشار

العربية للتنمية اإلدارية "المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية، بهدف تسليط 

اعياتها، الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتد

يناقشون   وأضاف يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظمات دولية وإقليمية

ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط  2016محاورهالتي تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

 ول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم.الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى د

  

ويتحدث في المؤتمر المهندس هاني الضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل األسبق، والمهندس هاني محمود 

صادية وزير االتصاالت األسبق، وكل من طارق العلمي مدير إدارة النزاعات والقضايا الطارئة اللجنة االجتماعية واالقت

 األسكوا، والدكتور ثامر العاني مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية. –لغربي آسيا 

  

كما يتحدث عبدالفتاح دندي مدير اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، والدكتور ممدوح سالمة األستاذ الزائر القتصاديات 

وسف إبراهيم المحيميد خبير إعالمي بوزارة ، ويEUROPE BUSINESS SCHOOL LONDON الطاقة

البترول والنفط السعودية، والدكتور اإلمام هللا جابو من وزارة النفط والغاز السودانية، والدكتور رافد النواس نقيب 

 المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق.

 الختامي.وتستمر أعمال المؤتمر حتى غدا األربعاء وتختتم أعماله بقراءة البيان 
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 مؤتمر .. يدعو إيران للتعاون مع " أوبك" لوقف هبوط أسعار النفط

 مؤتمر .. يدعو إيران للتعاون مع " أوبك" لوقف هبوط أسعار النفط

 

 نفط 

 نهاد عرفة 

 م 3:38 - 2016مايو  18األربعاء , 

االقتصادات العربية " الذي عقدته  اختتم اليوم أعمال " المؤتمر اإلقليمي تداعيات األزمة النفطية على إدارة

مايو  18-17المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خالل الفترة من 

 .، بمشاركة عربية واسعة2016)أيار( 

791 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



ا ما جعل االقتصادات وأشار المؤتمر إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وهذ

المعتمدة عليه عرضة لألزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها تحديداً، ويرى المؤتمر أن 

األزمة النفطية الحالية فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصاً التنموية منها، والعمل على تنويع 

 .نية التحتية لهياكل اقتصادات آمنةمصادر الدخل وتشجيع االستثمارات وتهيئة الب

وأكد المؤتمر على أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير 

النفطية، كما عبر المؤتمر عن تأييده لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصالحية لتخفيض 

هة تراجع اإليرادات العامة، وشخص المؤتمر برؤية واقعية تفاعل األسباب الكامنة وراء االنفاق العام في مجاب

انخفاض أسعار البترول عالمياً، يتقدم ذلك تراجع النمو االقتصادي العالمي، وانخفاض استهالك االقتصادات الكبرى 

الم التخمة في السوق البترولية للطاقة وتحديداً الصين واالتحاد األوروبي واليابان، وفي نفس الوقت ظهرت مع

والتي ساهم فيها عدد من الدول المنتجة في أوبيك ومن خارج دول األوبك وذلك باإلنتاج الكثيف للنفوط غير 

التقليدية، مثل النفط الصخري األمريكي والنفوط من أعماق البحار والمحيطات العميقة، ناهيك عن تطور إنتاج 

الرملي الكندي ونفوط المياه العميقة في البرازيل، باإلضافة إلى توقعات عودة حقول النفط الصخري األمريكي و

 .النفط الليبي لألسواق

ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم 

ار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد، الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعاً في أسع

لذا عليها أن تأخذ باالعتبار أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من 

 .مشروعات الطاقة البديلة

روسيا وقطر ويرى المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين والذي شارك فيه كل من المملكة العربية السعودية و

وفنزويال، والذي دعى إلى تجميد اإلنتاج يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق وفتح صفحة جديدة 

 .للتعاون بين المنتجين، لذا ندعو إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبيك لتحقيق األهداف أعاله

نفاق بموازناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع األساسية وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم األ

والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية كفء على األنشطة 

 .االقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة

بإصالحات هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم لتصل إلى مستحقيها، وإيالء  وأكد على ضرورة القيام
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إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية من حزم إصالح القطاعات االقتصادية والتأكيد على ترشيد 

 .النفقات، وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات

خيار إجراء إصالحات هيكلية في االقتصادات الوطنية المعتمدة على النفط في تمويل موازناتها،  وأقر المؤتمر بأن

يعد خياراً ضرورياً وملحاً ويأتي بهذا االتجاه، خصخصة بعض النشاطات االقتصادية تدريجياً، وتذليل العقبات 

ي، وتحسين مستويات الشفافية التشريعية والتنظيمية أمام القطاع الخاص، وإصالح وتطوير األداء الحكوم

والمسائلة، وتعزيز بيئة االستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير فرص حقيقية للشراكة ورفع 

القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني وتكامله مع االقتصاد العالمي، ومراجعة وتقييم الدعم الحكومي وتحديداً 

كهرباء وإعادة تسعيرها اقتصادياً وبصورة تدريجية، ومراجعة مستويات الرسوم المنتجات البترولية والمياه وال

والغرامات المالية واستحداث رسوم جديدة ضابطة لألنشطة االقتصادية فضالً عن رفع الرسوم على المشروبات 

 .الكحولية والسجائر، والعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات ذي النمط الترفيهي

 2030ونظر المؤتمر باهتمام وبتفاؤل إلى إعالن المملكة العربية السعودية عن برنامجها للتحول الوطني " رؤية 

تريليون دوالر يشمل  2.7" بصفتها خطة مهمة تحول االقتصاد السعودي، والتي تتضمن صندوق استثمارات بقيمة 

لنفط عبر هيكلة شاملة لصندوق االستثمارات العامة برامج اقتصادية واجتماعية وزيادة مداخيل المملكة من غير ا

مليار دوالر والتي تعد أكبر فرصة للقطاع الخاص الوطني لتوسيع وتعميق  400وكذلك خصخصة أصول بقيمة 

 .استثماراته

كما قيم المؤتمر بإيجابية عالية خيارات وتوجهات سلطنة عمان بتخفيض األنفاق الحكومي وتنمية اإليرادات غير 

فطية من خالل رفع معدالت الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية الن

 وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع األسعار العالمية

ات وقدر تعلق األمر بالبحرين فقد اتخذت الحكومة حزم من التدابير واإلجراءات المناسبة لخفض النفقات والمصروف

 .استجابة النخفاض فرص تمويل الموازنة الحكومية

وأيضا قيم مبادرة حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى اعتماد سياسات ترشيدية وإحالليه، وتعد تجربة 

اإلمارات من التجارب الرائدة في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وادراج الطاقة النظيفة ضمن خليط 

هذا ما يحقق هدف الدولة بخفض البصمة الكربونية لمواطنيها، وبهذا االتجاه يعبر المؤتمر عن إعجابه الطاقة، و

 .بجهود دولة األمارات في مجال الطاقة النظيفة والتوسع في تطبيقاتها
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دف وأشاد المؤتمر بتجربة المملكة المغربية في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح حيث تسته

 .مليون طن من ثاني أكسيد الكربون 3.7الحكومة توفير مليون طن من الوقود سنوياً وتفادي انبعاث 

وأيد المؤتمر سعي الدول العربية النفطية األخرى مثل الجزائر الى مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف عموماً 

ي اعتمدت على مبدأ الكفاءة في النفقات خفض النفقات والبحث عن إيرادات غير نفطية، وكذا الحال في قطر الت

بالتزامن مع تعزيز  2016العامة مع المحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، وظهر األمر جلياً في موازنة 

 .النمو في القطاعات غير النفطية، وتشجيع القطاع الخاص بغرض دعم إيرادات الدولة

(، 2015-2000قيق التنمية الشاملة وفقاً ألهداف التنمية لأللفية )ووافق المؤتمر على أن هناك اخفاقاً عربياً في تح

حيث كان االهتمام منصباً على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد عن طريق بيع الثروات القومية 

 .الطبيعية واالقتصادية الناضبة

ادة الطلب على المشتقات البترولية وتوقع المؤتمر حصول بعض االنفراج في األزمة النفطية على أعتاب زي

واخفاض المنصات البترولية العاملة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا الى جانب االنخفاض في إنتاج كل من 

نيجيريا وفنزويال وكندا وسعي المنتجين الى تثبيت معدالت اإلنتاج وعليه فمن المحتمل أن يشهد النفط أسعاراً 

 .دوالر في النصف الثاني لهذا العام 70دوالر وصوالً إلى  50جديدة تتجاوز ال 
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 ”العربية االقتصادات إدارة على النفطية األزمة تداعيات لبحث اإلقليمي المؤتمر“ أعمال بدء « ومؤتمرات معارض « الرئيسية

 إدارة على النفطية األزمة تداعيات لبحث اإلقليمي المؤتمر“ أعمال بدء

 ”العربية االقتصادات

 مساءً  2:37 - 2016 مايو 16 اإلثنين : تحديث آخر2016 مايو16 

 النفط في خبيرا 15و واجنبية عربية دول عشر بمشاركة· 

 

جامعة الدول العربية أنه ستبدأ غدا الثالثاء الموافق  –أعلن الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

تحت رعاية المهندس طارق ” أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية 2016مايو  17

لمال وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية ويعقد المؤتمر في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة ا

. صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن راعي المؤتمر 2016مايو  17،18خالل يومي 

طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية سيقوم بافتتاحه باإلضافة إلى معالي الدكتور  معالي المهندس

نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي المهندس عبدهللا غراب وزير البترول والثروة المعدنية األسبق بجمهورية 

عالء البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة األردنية الهاشمية األسبق، ودولة الدكتور عصام مصر العربية، ومعالي المهندس 

شرف رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية األسبق، ومعالي المهندس هاني الضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل 

ي محمود وزير االتصاالت األسبق بجمهورية مصر العربية، واألستاذ طارق األسبق بجمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس هان

األسكوا، واألستاذ الدكتور ثامر العاني  –العلمي مدير إدارة النزاعات والقضايا الطارئة اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا 

الفتاح دندي مدير اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، والدكتور  مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية، واألستاذ عبد

، واألستاذ يوسف إبراهيم EUROPE BUSINESS SCHOOL LONDON ممدوح سالمة االستاذ الزائر القتصاديات الطاقة
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لغاز السودانية، والدكتور رافد المحيميد خبير إعالمي بوزارة البترول والنفط السعودية، والدكتور اإلمام هللا جابو من وزارة النفط وا

النواس نقيب المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق. ومشاركين من السعودية ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا والكويت وسلطنة 

 .عمان واألردن والجزائر وبريطانيا

تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما  ورقة عمل وبحث 25وأشار الدكتور الهتالن إلى أن عدد أوراق العمل المقدمة قد وصل إلى 

، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق 2016بعد أزمة 

اساتها السلبية األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، موضحا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعك

 .على اقتصادات الدول العربية
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  اقتصاد  البوابة نيوز

مؤتمر إقليمي يدعو إلى إصالحات هيكلية في االقتصادات 

 النفطالعربية لمواجهة أزمة أسعار 

  
 م10:27 |2016-05-18 األربعاء

 أرشيفية صورة
 أ ش أ

أكد المؤتمر اإلقليمي للحد من تداعيات أزمة النفط أهمية إجراء إصالحات هيكلية في االقتصادات الوطنية 

 .للدول المعتمدة على النفط في تمويل موازناتها

 

العامة للجامعة العربية، إلى ضرورة العمل على  ودعا المؤتمر، في ختام أعماله اليوم األربعاء، بمقر األمانة

خصخصة بعض النشاطات االقتصادية تدريجيا، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية أمام القطاع الخاص، 

 .وإصالح وتطوير األداء الحكومي

 

وبرعاية  -بية الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع الجامعة العر -كما دعا المؤتمر 
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وزارة البترول المصرية، إلى تحسين مستويات الشفافية والمساءلة وتعزيز بيئة االستثمار بما يساهم في 

إيجاد فرص عمل جديدة، توفير فرص حقيقية للشراكة ورفع القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني وتكامله مع 

ديدا المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة االقتصاد العالمي، ومراجعة وتقييم الدعم الحكومي، وتح

تسعيرها اقتصاديا وبصورة تدريجية، ومراجعة مستويات الرسوم والغرامات المالية واستحداث رسوم جديدة 

ضابطة لألنشطة االقتصادية، فضال عن رفع الرسوم على المشروبات الكحولية والسجائر، والعمل على 

 .فة على العقارات ذي النمط الترفيهيتطبيق ضريبة القيمة المضا

 

ودعا المؤتمر، في توصياته الختامية، إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج )أوبك( لوقف هبوط 

أسعار النفط، موضحا أن األزمة النفطية الحالية تعد فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصا 

ادر الدخل وتشجيع االستثمارات وتهيئة البنية التحتية لهياكل اقتصادات التنموية منها، والعمل على تنويع مص

 .آمنة

 

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول 

ها. وعبروا عن النفطية وغير النفطية، مشيرا إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلبات

تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصالحية لتخفيض اإلنفاق العام في مجابهة 

 .تراجع اإليرادات العامة

 

وأرجع المؤتمر األسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالميا، والتي جاء في مقدمتها تراجع النمو 

نخفاض استهالك االقتصادات الكبرى للطاقة وتحديدا الصين واالتحاد األوروبي االقتصادي العالمي، وا

واليابان، وفي نفس الوقت ظهور معالم التخمة في السوق البترولية، والتي ساهم فيها عدد من الدول المنتجة 

يطات في )أوبك( ومن خارج دول األوبك، مثل النفط الصخري األمريكي والنفوط من أعماق البحار والمح

العميقة، باإلضافة عن تطور إنتاج حقول النفط الصخري األمريكي والرملي الكندي ونفوط المياه العميقة في 

 .البرازيل، باإلضافة إلى توقعات عودة النفط الليبي لألسواق

 

ض ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخف

الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي 

من جديد،مطالبا بأن تأخذ باالعتبار أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها 

 .بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة

 

الدوحة للمنتجين، والذي شارك فيه كل من: المملكة العربية السعودية، وروسيا، وقطر، وأكد المؤتمر أن لقاء 

وفنزويال، والذي دعا إلى تجميد اإلنتاج يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق وفتح صفحة 

 .جديدة للتعاون بين المنتجين

 

زناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم اإلنفاق بموا

األساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل أليات ضريبية 

 .على األنشطة االقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة

 

هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه،  وأكد المؤتمر ضرورة القيام بإصالحات

وإيالء إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية من حزم إصالح القطاعات االقتصادية، والتأكيد 

 .على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات

 

ول النفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق المحلية، فضال عن الذهاب ونوه بأهمية توجه بعض الد

 .إلى السوق الدولية. بهدف ضمان مواصلة صناديق التنمية الحكومية لمهامها في تمويل المشاريع التنموية
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ها خطة " بصفت 2030وأشاد المؤتمر بإعالن المملكة العربية السعودية عن برنامجها للتحول الوطني "رؤية 

تريليون دوالر يشمل برامج  2.7مهمة تحول االقتصاد السعودي، والتي تتضمن صندوق استثمارات بقيمة 

اقتصادية واجتماعية وزيادة مداخيل المملكة من غير النفط عبر هيكلة شاملة لصندوق االستثمارات العامة 

قطاع الخاص الوطني لتوسيع مليار دوالر، والتي تعد أكبر فرصة لل 400وكذلك خصخصة أصول بقيمة 

 .وتعميق استثماراته

 

وأشار المؤتمر بإيجابية عالية لخيارات وتوجهات سلطنة عمان بتخفيض اإلنفاق الحكومي وتنمية اإليرادات 

غير النفطية من خالل رفع معدالت الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض 

 .المنتجات النفطية بما يتوافق مع األسعار العالميةالخدمات الحكومية وتعديل أسعار 

 

ونوه المؤتمر باتخاذ البحرين لحزم من التدابير واإلجراءات المناسبة لخفض النفقات والمصروفات استجابة 

 .النخفاض فرص تمويل الموازنة الحكومية

 

سياسات ترشيديه وإحالليه،  وأشار المؤتمر إلى مبادرة حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى اعتماد

موضحا أن تجربة اإلمارات تعد من التجارب الرائدة في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وإدراج 

الطاقة النظيفة ضمن خليط الطاقة، وهذا ما يحقق هدف الدولة بخفض البصمة الكربونية لمواطنيها، وبهذا 

 .اإلمارات في مجال الطاقة النظيفة والتوسع في تطبيقاتها االتجاه يعبر المؤتمر عن إعجابه بجهود دولة

 

وأشاد المؤتمر بتجربة المملكة المغربية في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح حيث 

 .مليون طن من ثاني أكسيد الكربون 3.7تستهدف الحكومة توفير مليون طن من الوقود سنويا وتفادي انبعاث 

 

تمر سعي الدول العربية النفطية األخرى مثل الجزائر إلى مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف وأيد المؤ

عموما خفض النفقات والبحث عن إيرادات غير نفطية، وكذا الحال في قطر التي اعتمدت على مبدأ الكفاءة 

 2016موازنة في النفقات العامة مع المحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، وظهر األمر جليا في 

 .بالتزامن مع تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وتشجيع القطاع الخاص بغرض دعم إيرادات الدولة

 

-2000وشدد المؤتمر على أن هناك إخفاقا عربيا في تحقيق التنمية الشاملة وفقا ألهداف التنمية لأللفية )

المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد عن طريق  (، مشيرا إلى أن االهتمام منصباً على زيادة الناتج2015

 .بيع الثروات القومية الطبيعية واالقتصادية الناضبة

وطالب المؤتمر الدول العربية النفطية أن تأخذ من دروس األزمة النفطية ما يناسب اقتصاداتها وتنطلق إلى 

 .التنموية واالستراتيجية رؤى جذرية في البناء االقتصادي وتأخذ بالتنافسية عند قواعد وضع خططها

 

. وتوقع 2030كما طالب المؤتمر الحكومات العربية بالتوجه بكل جدية نحو تنفيذ التزاماته بأجندة التنمية 

المؤتمر حدوث بعض االنفراج في األزمة النفطية مع زيادة الطلب على المشتقات البترولية وانخفاض 

حدة األمريكية وكندا إلى جانب االنخفاض في إنتاج كل من المنصات البترولية العاملة في الواليات المت

نيجيريا وفنزويال وكندا وسعي المنتجين إلى تثبيت معدالت اإلنتاج متوقعا أن يشهد النفط أسعارا جديدة 

 .دوالرا في النصف الثاني لهذا العام 70دوالرا وصوالً إلى  50تتجاوز الـ
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في ختام أعماله اليوم.. "المؤتمر اإلقليمي للحد من تداعيات 

أزمة النفط" يدعو إيران للتعاون مع باقي المنتجين لوقف 

هبوط أسعار النفط.. ويتوقع حدوث انفراجة.. ويشيد بسياسة 

 السعودية واإلمارات وسلطنة عمان
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 السيسي رضوى

اإلقليمي تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية" إيران للتعاون مع بقية دعا "المؤتمر 

المنتجين داخل وخارج أوبيك لوقف هبوط أسعار النفط ، مؤكدا أن األزمة النفطية الحالية تعد فرصة للدول 

ل وتشجيع االستثمارات النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصاً التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخ

 .وتهيئة البنية التحتية لهياكل اقتصادات آمنة

وأشار المؤتمر الذي اختتم اعماله اليوم بمقر االمانة العامة للجامعة العربية، والذي نظمته المنظمة العربية 

جعل  للتنمية اإلدارية، إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وهذا ما

 .االقتصادات المعتمدة عليه عرضة لألزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها تحديدا
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واكد المؤتمر على أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية 

ول النفطية باتخاذ سياسات وغير النفطية، كما عبر المؤتمر عن تأييده لما تم رصده من قيام بعض الد

 .إصالحية لتخفيض االنفاق العام في مجابهة تراجع اإليرادات العامة

وشخص المؤتمر برؤية واقعية تفاعل األسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالمياً، يتقدم ذلك 

ديداً الصين واالتحاد تراجع النمو االقتصادي العالمي، وانخفاض استهالك االقتصادات الكبرى للطاقة وتح

األوروبي واليابان، وفي الوقت ذاته ظهرت معالم التخمة في السوق البترولية والتي أسهم فيها عدد من الدول 

المنتجة في أوبيك ومن خارج دول األوبك وذلك باإلنتاج الكثيف للنفط غير التقليدي، مثل النفط الصخري 

ت العميقة، ناهيك عن تطور انتاج حقول النفط الصخري األمريكي والنفط من أعماق البحار والمحيطا

األمريكي والرملي الكندي ونفوط المياه العميقة في البرازيل، باإلضافة الى توقعات عودة النفط الليبي 

 .لألسواق

ونبه المؤتمر الى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض 

الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعاً في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي  الدعم

من جديد، لذا عليها أن تأخذ باالعتبار أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها 

 .بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة

وحة للمنتجين والذي شارك فيه كل من المملكة العربية السعودية وروسيا وقطر وقال المؤتمر، أن لقاء الد

وفنزويال، والذي دعى إلى تجميد اإلنتاج يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق وفتح صفحة 

توجيه جديدة للتعاون بين المنتجين، معلنا تأييده لتوجه الدول النفطية لخفض حجم االنفاق بموازناتها و

االستثمارات نحو المشاريع األساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار الوقود، 

وكذلك تفعيل أليات ضريبية كفؤة على األنشطة االقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة 

 .على الموازنات العامة

هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعوم لتصل إلى  واكد المؤتمر على ضرورة القيام بإصالحات

مستحقيها، وإيالء إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية من حزم اصالح القطاعات االقتصادية 

 .والتأكيد على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات

نر انهم يراقبون عن كثب وباهتمام توجه بعض الدول النفطية إلى إصدار واضاف المشاركون في المؤت

الصكوك والسندات في السوق المحلية، فضالً عن الذهاب الى السوق الدولية، والهدف هو ضمان مواصلة 

 .صناديق التنمية الحكومية لمهامها في تمويل المشاريع التنموية

ية في االقتصادات الوطنية المعتمدة على النفط في تمويل وأقر المؤتمر بأن خيار إجراء إصالحات هيكل

 .موازناتها، يعد خياراً ضرورياً وملحاً 

واعرب المؤتمر عن اهتمامه وتفاؤله بشأن اعالن المملكة العربية السعودية عن برنامجها للتحول الوطني " 

 2.7استثمارات بقيمة  " بصفتها خطة مهمة تحول االقتصاد السعودي، والتي تتضمن صندوق 2030رؤية 

تريليون دوالر يشمل برامج اقتصادية واجتماعية وزيادة مداخيل المملكة من غير النفط عبر هيكلة شاملة 

مليار دوالر والتي تعد أكبر فرصة  400لصندوق االستثمارات العامة وكذلك خصخصة أصول بقيمة 

 .للقطاع الخاص الوطني لتوسيع وتعميق استثماراته

ؤتمر بتوجهات سلطنة عمان بتخفيض االنفاق الحكومي وتنمية اإليرادات غير النفطية من خالل واشاد الم

رفع معدالت الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل 

 .أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع األسعار العالمية

المارات العربية المتحدة بادرت الى اعتماد سياسات ترشيديه وإحالليه، وقال المؤتمر ان حكومة دولة ا

مشيرا الى انه تعد تجربة االمارات من التجارب الرائدة في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة 

وادراج الطاقة النظيفة ضمن خليط الطاقة، وهذا ما يحقق هدف الدولة بخفض البصمة الكربونية لمواطنيها، 

 .هذا االتجاه يعبر المؤتمر عن اعجابه بجهود دولة االمارات في مجال الطاقة النظيفة والتوسع في تطبيقاتهاوب

واشاد المؤتمر بتجربة المملكة المغربية في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح حيث 

 .مليون طن من ثاني أكسيد الكربون 3.7تستهدف الحكومة توفير مليون طن من الوقود سنوياً وتفادي انبعاث 

وأيد المؤتمر سعي الدول العربية النفطية األخرى مثل الجزائر إلى مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف 
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عموماً خفض النفقات والبحث عن إيرادات غير نفطية، وكذا الحال في قطر التي اعتمدت على مبدأ الكفاءة 

 2016ى مخصصات المشاريع الكبرى، وظهر األمر جلياً في موازنة في النفقات العامة مع المحافظة عل

 .بالتزامن مع تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وتشجيع القطاع الخاص بغرض دعم إيرادات الدولة

ة واعترف المشاركون في المؤتمر بأن هناك اخفاقاً عربياً في تحقيق التنمية الشاملة وفقاً ألهداف التنمية لأللفي

(، حيث كان االهتمام منصباً على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد عن 2000-2015)

طريق بيع الثروات القومية الطبيعية واالقتصادية الناضبة وتحت عنوان )ُرب ضرة نافعة(، فعلى الدول 

لق إلى رؤى جذرية في البناء العربية النفطية أن تأخذ من دروس األزمة النفطية ما يناسب اقتصاداتها وتنط

االقتصادي وتأخذ بالتنافسية عند قواعد وضع خططها التنموية واالستراتيجية، وأن تتوجه الحكومات العربية 

  .2030بكل جدية نحو تنفيذ التزاماته بأجندة التنمية 

تقات البترولية وتوقع المؤتمر حصول بعض االنفراج في األزمة النفطية على أعتاب زيادة الطلب على المش

وانخفاض المنصات البترولية العاملة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا الى جانب االنخفاض في إنتاج كل 

من نيجيريا وفنزويال وكندا وسعي المنتجين الى تثبيت معدالت اإلنتاج وعليه فمن المحتمل أن يشهد النفط 

  .دوالر في النصف الثاني لهذا العام 70 دوالر وصوالً إلى 50أسعاراً جديدة تتجاوز الـ 

  

804 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 

 تناقش ازمة انخفاض البترول العربي اإلدارية التنميةبالصور 
 مشاهدات writer elbyan elbyan 70 م7:00 - 2016 مايو17 

AddThis Sharing Buttons 

 

 بالصور التنميه االداريه تناقش ازمة انخفاض البترول العربي

 الشرقاوي احمد كتب 

 إدارة على النفطية األزمة تداعيات“ اإلقليمي المؤتمر أعمال اليوم بدأت المصري المعدنية والثروة البترول وزير رعاية تحت 

 مقر – األندلسية القاعة في 2016 مايو 18 – 17 من الفترة خالل االدارية للتنمية العربية المنظمة وتعقده ” العربية االقتصادات

 .العربية مصر جمهورية – بالقاهرة العربية الدول جامعة – العامة األمانة

 نبيل الدكتور العربية الدول معةلجا العام االمين معالي عن ونيابة ، المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور المؤتمر افتتح

 طارق المهندس معالي عن نيابة طاهر محمد والمهندس ، العربية الدول بجامعة السياسي القطاع رئيس حلي بن احمد السفير العربي

 .المصري المعدنية والثروة البترول وزير المال

 لمهامها إدراكها واقع ومن العربية، الدول جامعة ب – اإلدارية للتنمية العربية المنظمة دأبت لقد كلمته في القحطاني ناصر الدكتور وقال

 واليوم والعامة، السنوية لمؤتمراتها العربية لدولنا أهمية األكثر الموضوعات اختيار على المشترك العربي العمل إطار في ومسئولياتها

 ألزمة االقتصادية التداعيات لنناقش العربية مصر بجمهورية ةالمعدني والثروة البترول ووزارة العربية الدول جامعة بمباركة نجتمع

 .أسعاره تهاوي في والمتمثلة البترول
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 األزمة أسباب لتشخيص عربية ورؤية قراءة إلى الحاجة تلّبي متخصصة رؤية إلى الحاجة نؤكد جعلتنا التداعيات، هذه لطبيعة إدراكنا إن

 تحول حلول مسارات وبناء أسبابها تحليل على العمل يتطلب الذي األمر منها، والعربية امةع الدول اقتصادات على واستحقاقاتها النفطية

 .تداعياتها مع السلبي التعاطي دون

 هذا، وقتنا حتى واحدة والنتيجة االتهامات تراشق ويستمر النفط، أسعار انخفاض تحليل في األسباب وتعددت اآلراء تباينت لقد وأضاف

 الصخري النفط إنتاج في المطرد االزدياد بعد وخاصة األسواق حاجة تفوق كميات وضخ اإلنتاج وفرة إلى السبب يعزي ما فهناك

 من العديد قبل من اإلنتاج معدالت زيادة أو األمريكي النفط تصدير لقيود المتحدة الواليات إلغاء ثم ومن الكندي الرملي والنفط األمريكي

 عام – )ديسمبر في اعتمدتها التي بسياستها العمل استمرار بعد وخاصة )األوبك( للنفط مصدرةال الدول منظمة ضمن كانت سواء الدول

 الصخري كالنفط الكلف عالية النفوط من المعروض زيادة مقابل العالمية األسواق من حصتها على المحافظة تستهدف والتي (2014

  .إنتاجها كلف بانخفاض المعروفة األوبك دول نفوط مع بالمقارنة الهامشية الحقول من المنتجة والنفوط

  

 
 اإلنتاج( ثلثي عن مسؤولة )وهي األوبك خارج المنتجة الدول إصرار ذلك رافق لقد“ كلمته في اإلدارية المنظمة عام مدير واوضح

 السعودية العربية المملكة على وروسيا أمريكا من كل تفوقت بحيث إنتاجها معدالت رفع على وغيرها الالتينية أمريكا من ودول كروسيا

 منها العربية الدول خاص وبشكل األوبك دول كاهل على األسعار على الحفاظ مسؤولية إلقاء على واإلصرار السنوية إنتاجها بمعدالت

 .العربي الخليج على والمطلة

 التنمية، يعزز ما كل تقديم على مختصينو وخبراء مسئولين جميعا ، وحرصنا المؤتمر لهذا والمستهدف المأمول الدور من انطالقا“ وقال

 يضمن بما تداعياتها معالجة فرص عن والبحث الحالية النفطية األزمة وتداعيات ألسباب واقعية رؤية تقديم في المؤتمر نجاح إلى نتطلع

 .البشرية بالتنمية الصلة ذات التنموية الموازنات ذلك مقدمة وفي النفوط، أسعار النخفاض السلبية النتائج تثبيط

 مناسبة آليات وتوفير واضحة، طريق بخارطة مقترنة واجتماعية اقتصادية خيارات طرح إلى سيسعى المؤتمر هذا إن القحطاني وأكد

 .النفطية األزمة أعتاب على العربية دولنا تواجه التي التحديات لمعالجة
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 مؤتمر في "الجامعة العربية" لبحث تداعيات أزمة النفط
 الخولي محمد 15:45 2016 مايو 12 الخميس,

 
 جامعة الدول العربية

لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات أعلنت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تنظيم مؤتمًرا إقليميًا؛ 

العربية، تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، وتستضيفه األمانة العامة لجامعة 

 .2016مايو  18و 17الدول العربية في القاهرة خالل يومي 

مية اإلدارية، ضرورة مواجهة تداعيات األزمة النفطية التي يمر وأكد ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتن 

 .بها العالم اآلن، وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية

القحطاني قال إن االقتصاد العالمي يمر، منذ فترة ليست بالقصيرة، بإحدى أكبر األزمات في التاريخ الحديث؛ بسبب  

ر النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصادات جميع الدول قاطبة، بما في ذلك االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعا

الدول العربية سواء ما كان منها منتجاً أو مصدراً أو مستهلكاً، وتأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات 

 .وأسعار السلع والخدمات
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دوالراً  120، والذي كان نحو 2014لنفط منذ منتصف عام وأضاف القحطاني، أنه يرى انخفاضاً حاداً لسعر برميل ا

دوالراً للبرميل، كما  30للبرميل واتجه نحو االنحدار، بحيث أصبح نفط بحر الشمال والنفط األمريكي سعره أقل من 

 .2016دوالًرا في منتصف شهر يناير  25هبط سعر سلة أوبك إلى أقل من 

% من قيمته، وأصبح السعر أقل مما كان عليه بأسعار الدوالر في 70على وأشار إلى أن سعر النفط فقد ما يزيد  

الثمانينيات، بل أصبحت أسعار بعض أنواع البترول الثقيلة التي تتزايد معدالت إنتاجها بالقياس للنفط الخفيف أقل من 

 .دوالراً  20

لمؤتمر اإلقليمى لبحث تداعيات األزمة وقال القحطاني، من هذا المنطلق تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ا 

النفطية على إدارة االقتصادات العربية، بهدف تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة، ومن ثم المساهمة فى 

 .إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها

من منظمات دولية وإقليمية  وأضاف أنه سيتحدث فى المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء فى هذا المجال 

، ومستقبل أسعار النفط فى السوق 2016يناقشون محاوره التى تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

 .العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم

صل، منسق عام المؤتمر بتعاون شركتي "سوميد" لألنابيب و"إنبي" للبترول في دعم وأشاد الدكتور بسمان الفي 

 .فعاليات المؤتمر وإثراء فعالياته
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المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية..المصرية لألوراق  ألجندة االقتصادية...بدءا

 عاما على تأسيسها20المالية تحتفل بـ

 إقتصاد

 منذ اسبوع

 المصدر : صدى البلد 

 

 أجندة االقتصاد:  

 وزيرة االستثمار تشارك في احتفالية الجمعية المصرية لألوراق المالية 

  بدء المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية بالقاهرة 

مايو(،  17خورشيد وزيرة االستثمار، في احتفالية الجمعية المصرية لألوراق المالية، اليوم الثالثاء ) تشارك داليا 

حيث تقوم خورشيد بالرد على استفسارات الشركات العاملة في مجال األوراق المالية وتوضيح توجه الدولة لتنشيط 

 .السوق

 ( عاًما على تأسيسها، تحت عنوان20ية بمناسبة مرور )احتفال "ECMA" وتقيم الجمعية المصرية لألوراق المالية

نحو اقتصاد جديد"، وذلك وسط حشد من كبار المسؤولين، وحضور واسع النطاق من رؤساء مجالس  - مصر#"

بريات الشركات العاملة فى السوق المصرية والمؤسسات المالية، وعدد من قادة اإلدارات والرؤساء التنفيذيين لك

صناعة الرأي والسياسيين، بهدف تعزيز قنوات التواصل وتبادل الرؤى االقتصادية وأفضل الممارسات، لرسم مالمح 

 .ستثمارية المتاحةمستقبل االقتصاد المصري، خالل المرحلة المقبلة، ومناقشة التحديات وعرض الحلول والفرص اال

قال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدول العربية، أنه ستبدأ غدا 

أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية تحت رعاية المهندس طارق 

 .لثروة المعدنية حيث يعقد في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربيةالمال وزير البترول وا

وصرح القحطاني أن راعي المؤتمر المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية سيقوم بافتتاحه باإلضافة 

البترول والثروة المعدنية  إلى الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية، والمهندس عبدهللا غراب وزير

األسبق، والمهندس عالء البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة األردنية الهاشمية األسبق، والدكتور عصام 
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األسبق، والمهندس هاني الضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول وزير النقل األسبق،  مصر# شرف رئيس وزراء

والمهندس هاني محمود وزير االتصاالت األسبق، باالضافة إلى مشاركين من السعودية ومصر والمغرب وفلسطين 

 .وليبيا والكويت وسلطنة عمان واألردن والجزائر وبريطانيا

ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية،  25ق العمل المقدمة قد وصل إلى وأشار الهتالن إلى أن عدد أورا

، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على 2016والنفط ما بعد أزمة 

يات وخطة عمل للحد مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، موضحا أن المؤتمر سيخرج بتوص

 .من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول العربية
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خبيًرا يناقشون مستقبل أسعار  15اخر اخبار اليوم " 

 " النفط وتأثيره على االقتصاد العربي

 

وتأثيره على االقتصاد العربي " من المصدر : أخبار خبيًرا يناقشون مستقبل أسعار النفط  15اخر اخبار اليوم :اخر اخبار اليوم " 

 مصر |البوابة نيوز

مايو، أعمال المؤتمر اإلقليمي لمنظمة التنمية اإلدارية بجامعة الدول العربية، لبحث تداعيات األزمة النفطية  17تبدأ صباح الثالثاء 

  .على إدارة االقتصادات العربية

ق المال وزير البترول والثروة المعدنية، ويعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية يقام المؤتمر تحت رعاية المهندس طار

 .خبيًرا في مجال النفط 15دول عربية وأجنبية و 10، بمشاركة 2016مايو  17،18بالقاهرة على مدى يومي 

مين العام لجامعة الدول العربية، والمهندس عبدهللا يفتتح المؤتمر د.طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، ود.نبيل العربي األ

غراب وزير البترول والثروة المعدنية األسبق، والمهندس عالء البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة األردنية الهاشمية 

 .األسبق

811 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



ورقة عمل وبحث  25لمقدمة قد وصل إلى وأشار د.ناصر الهتالن مدير عام المنظمة ورئيس المؤتمر، إلى أن عدد أوراق العمل ا

، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة 2016تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

عمل للحد  النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، موضًحا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة

 .من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصاديات الدول العربية

خبيًرا يناقشون مستقبل أسعار النفط وتأثيره على االقتصاد العربي " من المصدر : أخبار  15اخر اخبار اليوم :اخر اخبار اليوم " 

 مصر |البوابة نيوز

تخلي لوما نيوز مسئوليتها   "خبيًرا يناقشون مستقبل أسعار النفط وتأثيره على االقتصاد العربي 15اخر اخبار اليوم "  : الخبر

 الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسئولية علي الناشر االصلي للخبر و المصدر
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 إقتصاد

عاجل "العربية للتنمية اإلدارية": مؤتمر إقليمي  خبر

 لبحث أزمات النفط عربيا

 

في صدى البلد أكد الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية االدارية في مجال نستعرض الخبر الصحفي تبعا لما نشر 

اإلدارة االستراتيجية والجودة، أن المنظمة ستعقد "المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية، 

 .ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتهابهدف تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن 

وأضاف: يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظمات دولية وإقليمية يناقشون محاوره التي تتناول 

العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية  ومستقبل أسعار النفط في السوق 2016أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

 .على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم

ويتحدث في المؤتمر المهندس هاني الضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل األسبق بمصر، والمهندس هاني محمود وزير 

لمي مدير إدارة النزاعات والقضايا الطارئة اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا االتصاالت األسبق بمصر، وكل من طارق الع

األسكوا، والدكتور ثامر العاني مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية، وعبد الفتاح دندي مدير اإلدارة االقتصادية  –

 EUROPE BUSINESS SCHOOL ائر القتصاديات الطاقةبمنظمة األوابك، والدكتور ممدوح سالمة األستاذ الز

LONDON ويوسف إبراهيم المحيميد خبير إعالمي بوزارة البترول والنفط السعودية، والدكتور اإلمام هللا جابو من وزارة النفط ،

 .والغاز السودانية، والدكتور رافد النواس نقيب المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق

 .لمؤتمر حتى غد األربعاء وتختتم اعماله بقراءة البيان الختاميوتستمر أعمال ا
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وزير البترول: انخفاض سعر النفط عالميا يقلل االستثمارات األجنبية فى 

 مصر
  

 طارق المال

 
 نادر غازي

 م 01:38 - 17.05.2016الثالثاء 

البترول عالميا أدى لتأثيرات سلبية أكد طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية أن انخفاض أسعار 

وايجابية بالنسبة لمصر، موضحا أن التأثير السلبي يتمثل في احتمال انخفاض تدفقات االستثمارات 

االجنبية في مجال البحث واالنتاج، مشيرا إلى أن الشهور الماضية شهدت توقيع عدد من االتفاقيات 

مها حقل ظهر وشمال االسكندرية واتول لتنمية بعض حقول الغاز الطبيعي في مصر، من أه

 .مليار دوالر متوقع انفاقها على مدار األربع سنوات المقبلة ٢٥باستثمارات هائلة تصل إلى أكثر من 
وأضاف المال أن التأثير االيجابي النخفاض أسعار النفط يتمثل في انخفاض قيمة الواردات من البترول 

لذى تتحمله الدولة، موضحا ان المحصلة النهائية المتوقعة بالنسبة والغاز وبالتالي انخفاض قيمة الدعم ا
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 .لقطاع البترول في مصر هي وجود توازن بين الجوانب السلبية وااليجابية
جاء ذلك خالل كلمته اليوم أمام مؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية الذى 

دارية اليوم بمقر الجامعة العربية، وألقاها نيابة عنه المهندس محمد نظمته المنظمة العربية للتنمية اإل

 .طاهر وكيل وزارة البترول
وتوقع المال استمرار اضطراب السوق النفطية خالل الفترة المقبلة في ظل عدم استقرار اسعار النفط 

مشكالت الداخلية في العالمية لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها ومنها ما يتصل بالصراعات الدولية وال

بعض الدول النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراق..وقال أن انخفاض أسعار النفط أدى الى تباطؤ 

االستثمارات البترولية وإلغاء او تأجيل العديد من المشروعات مما سوف يؤثر على امدادات النفط 

لعالمي ومعاودة نمو الطلب على العالمية ويؤدي الى حدوث عجز في العرض في حالة تعافي االقتصاد ا

 .النفط في االرتفاع
% من 32مليون برميل يوميا بما يعادل  24.2كما أوضح المال أن االنتاج العربي من النفط يبلغ نحو 

يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي  االنتاج العالمي، كما ان الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما

 .العربية المطلة على الخليج العربي وشمال أفريقياالعالمي وبشكل خاص الدول 
أكد الدكتور نبيل العربى األمين العام للجامعة العربية ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي 

لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على االقتصاديات العربية، داعية الى اهمية تنسيق السياسية 

إلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت االخرى وذلك للحد العربية على المستوى ا

 .من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية
أن الهزة القوية  –ألقاها نيابة عنه نائبة السفير أحمد بن حلى  والتيواعتبر فى كلمته أمام المؤتمر 

ة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط اعادة تنظيم النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحو

اقتصادياتها وخططه التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصاد وتهيئ نفسها بكل جدية 

 .لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على البترول
عربي مثل الحد من الفقر كما طالب العربي بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن ال

والبطالة ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة األموال والكفاءات العربية 

والتغلب على ُشح المياه واالنكماش االقتصادي ودحر جرائم التنظيمات االرهابية وااليدلوجيات 

السلم االجتماعي وإعادة وتيرة التنمية المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد 

 .ومقومات الحياة
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 الجامعة العربية تدعو الى وحدة الموقف العربي في المجال النفطي

 2016 مايو 17 الثالثاء, في خاطر ساره كتب

 

اكدت الجامعة العربية على ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات 

،داعية الى اهمية تنسيق السياسية العربية على   العربيةتراجع أسعار البترول على االقتصاديات 

المستوى اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتالت االخرى وذلك للحد من 

 . التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية

على الدول   وة تفرضواعتبرت الجامعة ان الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صح 

العربية المنتجة للنفط اعادة تنظيم اقتصادياتها وخططه التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر 

متنوعة لالقتصاد وتهيىء نفسها بكل جدية لمرحلة مابعد النفط وعدم االعتماد الكلي على ريع 

 .البترول

مته التي القاها نيابة عنه نائبه في كل-واكد الدكتور نبيل العربي االمين العام للجامعة العربية 

امام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة   السفير احمد بن حلي

اهمية -اليوم بالجامعة العربية  االقتصاديات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ى إدارة االقتصاديات العربية وخطط ومشاريع تداعيات األزمة النفطية عل  االجتماع وذلك لتدارس

 .التنمية في البلدان العربية بشكل عام

في كلمته الى هناك مؤشرات واعدة في هذا االتجاه تبرز خاصة من خالل المشاريع   واشار العربي

الجديدة التي اعلنتها دولة االمارات العربية المتحدة عن إنجازها والتي تعمل على تنويع مداخل 

التي طرحتها مؤخرا،موضحا انها تشكل  ٢٠٣٠وتها ودخلها وايضاً رؤية المملكة العربية السعودية ثر
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وتحظى بالمتابعة واالهتمام من قبل جامعة الدول العربية ومؤسساتها   مشروعا نهضويا شامال

ية المتخصصة ...معربا عن تطلع الجامعة للتعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبل

 .لمرحلة ما بعد البترول

وشدد العربي على ان التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا 

جديدا وأملت تحديات تستوجب و مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها 

 .وأهدافها لمواكبة هذه المستجدات

ة ان تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع وطالب االمين العام ايضا بضرور

تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحوالت والتغيرات خاصة وان هناك مشروعا 

قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول االعضاء في الجامعة واالمانة العامة لتطوير جامعة الدول 

تها المتخصصة لالرتقاء بعملها الى مستوى حجم التحوالت التي تجري العربية ومنظماتها وهيئا

 .داخل المجتمعات العربية

كما طالب العربي بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من 

الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة األموال 

اءات العربية والتغلب على ُشح المياه واالنكماش االقتصادي ودحر جرائم التنظيمات االرهابية والكف

وااليدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم االجتماعي وإعادة 

 .وتيرة التنمية ومقومات الحياة

مليات التنمية بالمنطقة العربية وبالتالي واشار العربي الى ان هذه األمور مجتمعة قد اثرت على ع

البد من اعادة النظر في سياسات وآليات واهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في 

تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية المستدامة ببعديها االقتصادي واالجتماعي وبناء القاعدة 

 .المنطقة العربية العلمية العربية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في

المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية استمرار   ومن جانبه توقع

اضطراب السوق النفطية خالل الفترة المقبلة في ظل عدم استقرار اسعار النفط العالمية لتأثرها 

المشكالت الداخلية في بعض الدول بعوامل من الصعب توقعها ومنها ما يتصل بالصراعات الدولية و

 . النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراق

في كلمته امام اعمال المؤتمر والتي القاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل -وكشف المال 

عن وجود تأثيرات سلبية واخرى ايجابية النخفاض اسعار النفط بالنسبة لمصر الفتا -وزارة البترول 

ير السلبي يتمثل في احتمال انخفاض تدفقات االستثمارات االجنبية في مجال البحث الى ان التاث

 .واالنتاج

817 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



المال انه في هذا االطار شهدت الشهور الماضية توقيع عدد من االتفاقيات لتنمية بعض حقول   وقال

صل الغاز الطبيعي في مصر ، من اهمها حقل ظهر وشمال االسكندرية واتول باستثمارات هائلة ت

 . مليار دوالر متوقع انفاقها على مدار االربع سنوات المقبلة ٢٥الى اكثر من 

ان التأثير االيجابي النخفاض اسعار النفط يتمثل في انخفاض قيمة الواردات من البترول    ولفت الى

ة والغاز وبالتالي انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة ، موضحا ان المحصلة النهائية المتوقع

 . بالنسبة لقطاع البترول في مصر هي وجود توازن بين الجوانب السلبية وااليجابية

واكد المال اهمية المؤتمر حيث ياتي في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات االقتصادية 

والتحوالت السياسية التي اثرت بشكل كبير على التمو االقتصادي العالمي وتطلعات الشعوب نحو 

 ل افضلمستقب

وقال ان انخفاض اسعار النفط ادى الى تباطؤ االستثمارات البترولية والغاء او تأجيل العديد من 

المشروعات مما سوف يؤثر على امدادات النفط العالمية ويؤدي الى حدوث عجز في العرض في 

 . في حالة تعافي االقتصاد العالمي ومعاودة نمو الطلب على النفط في االرتفاع

بالمائة من االنتاج 32مليون برميل يوميا بما يعادل  24.2ان االنتاج العربي من النفط يبلغ نحو واوضح 

العالمي ، كما ان الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي 

 . العالمي وبشكل خاص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال افريقيا

اهمية هذا   الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية االدارية من جانبه اكد

 . المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين بمشاركة واسعة

، ومستقبل 2016المؤتمر تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة   ولفت الى ان جلسات

، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، موضحا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من 

 .أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات المنطقة
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 مؤتمر إقليمى بالقاهرة يبحث حلول أزمة النفط

 AM 11:07 2016-05-17الثالثاء 
 محمد الدعدع كتب:

 
 صورة أرشيفية

AddThis Sharing Buttons 

للمنظمة العربية للتنمية  تستضيف القاهرة، اليوم، وعلى مدى يومين، أعمال المؤتمر اإلقليمى 

اإلدارية، المنبثق عن جامعة الدول العربية، لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة 

دول عربية  10االقتصادات العربية، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة 

 وأجنبية، وبرعاية المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد الدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن عدد 

ورقة عمل وبحث، تتناول أسباب األزمة النفطية،  25أوراق العمل المقدمة للمؤتمر وصل إلى 

، ومستقبل األسعار فى السوق العالمية، والنفط الصخرى، وآثار 2016والنفط ما بعد أزمة 

النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم، موضحا  أن  األزمة

المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفى انعكاساتها السلبية على 

 اقتصادات الدول العربية.
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لعام لجامعة يفتتح المؤتمر المهندس طارق المال، وزير البترول، والدكتور نبيل العربى األمين ا

الدول العربية، والمهندس عبدهللا غراب وزير البترول والثروة المعدنية األسبق، والمهندس 

عالء البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية األردنى األسبق، والدكتور عصام شرف رئيس 

سبق، الوزراء األسبق، والمهندس هانى الضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل األ

والمهندس هانى محمود وزير االتصاالت األسبق، وطارق العلمى مدير إدارة النزاعات 

األسكوا، والدكتور ثامر العانى،  -والقضايا الطارئة اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربى آسيا 

مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية، وعبدالفتاح دندى، مدير اإلدارة 

 االقتصادية بمنظمة األوبك.

وقال فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى األسبق، إن كل التقارير الصادرة عن 

المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط 

األعضاء  ، نتيجة وفرة المعروض واستمرار وتيرة اإلنتاج كما هى من قبل الدول2020حتى 

المنتجة للنفط )أوبك(. وأضاف مستشار صندوق النقد الدولى األسبق أن الدول النفطية 

المصدرة للنفط كالسعودية بدأت فى اتخاذ إجراءات إصالحية لتنمية القطاعات غير النفطية 

 .2014لديها، الرتفاع عجز مالياتها بفعل تراجع أسعار النفط منذ منتصف 
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ي للحد من تداعيات أزمة النفط يدعو إيران المؤتمر اإلقليم

 للتعاون مع بقية المنتجين بأوبيك

 مريم عدلى

 مساءا ٠٩ : ٠٥   -   ٢٠١٦مايو  ١٨

 

 تداعيات األزمة المؤتمر اإلقليمي“تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المصري اختتمت اليوم أعمال 

بمقر األمانة العامة  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وعقدته  ”النفطية على إدارة االقتصادات العربية

 2016مايو  18-17لفترة من بالقاهرة خالل ا  جامعة الدول العربيةل

وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها اإلشارة إلى أهمية نتائج الدراسات واألبحاث التي تفيد بأن النفط 

ساهم بشكل رئيس في تطوير اقتصادات الدول العربية النفطية، وأشار المؤتمر إلى أن تاريخ أسواق 

ا جعل االقتصادات المعتمدة عليه عرضة لألزمات النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وهذا م

ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها تحديداً، ويرى المؤتمر أن األزمة النفطية الحالية فرصة 

للدول النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصاً التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع 

 التحتية لهياكل اقتصادات آمنة. االستثمارات وتهيئة البنية
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ويؤكد المؤتمر على أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول 

النفطية وغير النفطية، كما عبر المؤتمر عن تأييده لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ 

تراجع اإليرادات العامة، وشخص المؤتمر برؤية  سياسات إصالحية لتخفيض االنفاق العام في مجابهة

واقعية تفاعل األسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالمياً، يتقدم ذلك تراجع النمو االقتصادي 

العالمي، وانخفاض استهالك االقتصادات الكبرى للطاقة وتحديداً الصين واالتحاد األوروبي واليابان، وفي 

م التخمة في السوق البترولية والتي ساهم فيها عدد من الدول المنتجة في نفس الوقت ظهرت معال

أوبيك ومن خارج دول األوبك وذلك باإلنتاج الكثيف للنفوط غير التقليدية، مثل النفط الصخري األمريكي 

والنفوط من أعماق البحار والمحيطات العميقة، ناهيك عن تطور انتاج حقول النفط الصخري األمريكي 

رملي الكندي ونفوط المياه العميقة في البرازيل، باإلضافة الى توقعات عودة النفط الليبي لألسواق، وال

وينبه المؤتمر أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض 

وقود حالما تبدأ سوق النفط الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعاً في أسعار ال

بالتعافي من جديد، لذا عليها أن تأخذ باالعتبار أفضل إمكانية متاحة لالستفادة من هذه الفرص في 

حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة، ويرى المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين والذي 

وقطر وفنزويال، والذي دعى إلى تجميد اإلنتاج  شارك فيه كل من المملكة العربية السعودية وروسيا

يشكل خطوة جيدة نحو إعادة االستقرار إلى األسواق وفتح صفحة جديدة للتعاون بين المنتجين، لذا 

 ندعو إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبيك لتحقيق األهداف أعاله.

بموازناتها وتوجيه االستثمارات نحو المشاريع  يؤيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم االنفاق

األساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصالح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل أليات ضريبية 

 كفؤة على األنشطة االقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة.

قيام بإصالحات هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعوم لتصل إلى يؤكد المؤتمر على ضرورة ال

مستحقيها، وإيالء إصالحات حفز القطاع الخاص األهمية واألسبقية من حزم اصالح القطاعات االقتصادية 

 والتأكيد على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات.

ر عن كثب وباهتمام توجه بعض الدول النفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق يرقب المؤتم

المحلية، فضالً عن الذهاب الى السوق الدولية. والهدف هو ضمان مواصلة صناديق التنمية الحكومية 

 لمهامها في تمويل المشاريع التنموية.

ت الوطنية المعتمدة على النفط في تمويل يقر المؤتمر بأن خيار إجراء إصالحات هيكلية في االقتصادا

 موازناتها، يعد خياراً ضرورياً وملحاً ويأتي بهذا االتجاه:

تذليل العقبات التشريعية والتنظيمية أمام القطاع  خصخصة بعض النشاطات االقتصادية تدريجياً,

ز بيئة االستثمار بما تعزي تحسين مستويات الشفافية والمسائلة, اصالح وتطوير األداء الحكومي, الخاص,

توفير فرص حقيقية للشراكة ورفع القدرات التنافسية لالقتصاد  يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة,

مراجعة وتقييم الدعم الحكومي وتحديداً المنتجات البترولية  الوطني وتكامله مع االقتصاد العالمي,

 ة.والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها اقتصادياً وبصورة تدريجي

مراجعة مستويات الرسوم والغرامات المالية واستحداث رسوم جديدة ضابطة لألنشطة االقتصادية فضالً 

عن رفع الرسوم على المشروبات الكحولية والسجائر، والعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على 

 العقارات ذي النمط الترفيهي.

رؤية ” المملكة العربية السعودية عن برنامجها للتحول الوطني ينظر المؤتمر باهتمام وبتفاؤل إلى اعالن 

 2.7بصفتها خطة مهمة تحول االقتصاد السعودي، والتي تتضمن صندوق استثمارات بقيمة ”  2030

تريليون دوالر يشمل برامج اقتصادية واجتماعية وزيادة مداخيل المملكة من غير النفط عبر هيكلة شاملة 

مليار دوالر والتي تعد أكبر فرصة للقطاع  400العامة وكذلك خصخصة أصول بقيمة لصندوق االستثمارات 
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الخاص الوطني لتوسيع وتعميق استثماراته. يقيم المؤتمر بإيجابية عالية خيارات وتوجهات سلطنة عمان 

بتخفيض االنفاق الحكومي وتنمية اإليرادات غير النفطية من خالل رفع معدالت الضريبة على أرباح 

لشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما ا

وقدر تعلق األمر بالبحرين فقد اتخذت الحكومة حزم من التدابير واإلجراءات  , يتوافق مع األسعار العالمية

 كومية.المناسبة لخفض النفقات والمصروفات استجابة النخفاض فرص تمويل الموازنة الح

بادرت حكومة دولة االمارات العربية المتحدة الى اعتماد سياسات ترشيديه وإحالليه، وتعد تجربة 

االمارات من التجارب الرائدة في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وادراج الطاقة النظيفة ضمن 

ها، وبهذا االتجاه يعبر المؤتمر خليط الطاقة، وهذا ما يحقق هدف الدولة بخفض البصمة الكربونية لمواطني

 عن اعجابه بجهود دولة االمارات في مجال الطاقة النظيفة والتوسع في تطبيقاتها.

يشيد المؤتمر بتجربة المملكة المغربية في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح حيث 

مليون طن من ثاني أكسيد  3.7عاث تستهدف الحكومة توفير مليون طن من الوقود سنوياً وتفادي انب

 الكربون.

يؤيد المؤتمر سعي الدول العربية النفطية األخرى مثل الجزائر الى مجموعة من اإلجراءات التي 

تستهدف عموماً خفض النفقات والبحث عن إيرادات غير نفطية، وكذا الحال في قطر التي اعتمدت على 

ظة على مخصصات المشاريع الكبرى، وظهر األمر جلياً في مبدأ الكفاءة في النفقات العامة مع المحاف

بالتزامن مع تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وتشجيع القطاع الخاص بغرض دعم  2016موازنة 

 إيرادات الدولة.

يوافق المؤتمر على أن هناك اخفاقاً عربياً في تحقيق التنمية الشاملة وفقاً ألهداف التنمية لأللفية 

(، حيث كان االهتمام منصباً على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد عن 2000-2015)

طريق بيع الثروات القومية الطبيعية واالقتصادية الناضبة وتحت عنوان )ُرب ضرة نافعة(، فعلى الدول 

رؤى جذرية في  العربية النفطية أن تأخذ من دروس األزمة النفطية ما يناسب اقتصاداتها وتنطلق إلى

البناء االقتصادي وتأخذ بالتنافسية عند قواعد وضع خططها التنموية واالستراتيجية، وأن تتوجه الحكومات 

           .2030العربية بكل جدية نحو تنفيذ التزاماته بأجندة التنمية 

لمشتقات يتوقع المؤتمر حصول بعض االنفراج في األزمة النفطية على أعتاب زيادة الطلب على ا

البترولية وانخفاض المنصات البترولية العاملة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا الى جانب االنخفاض 

في إنتاج كل من نيجيريا وفنزويال وكندا وسعي المنتجين الى تثبيت معدالت اإلنتاج وعليه فمن 

دوالر في النصف الثاني لهذا  70لى دوالر وصوالً إ 50المحتمل أن يشهد النفط أسعاراً جديدة تتجاوز ال 

           العام.

لمواكبة األحداث الساخنة في المنطقة العربية،  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية يثمن المؤتمر سعي

ويرى استمرار هذا التوجه ودعمه من الحكومات العربية ومن المؤسسات وقطاعات االقتصاد العربية 

 والعمل على جعل هذا المؤتمر اإلقليمي دوري يعقد كل سنتين.
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مؤتمر تداعيات أزمة النفط يدعو طهران للتعاون لتجاوز األزمة.. 
 ويتوقع انفراجة قريبة

5/19/2016 4:41:02 PM 

 

 :كتب رضوي السيسي

    

دعا المؤتمر اإلقليمي للحد من تداعيات األزمة النفطة علي إدارة االقتصادات العربية إيران للتعاون مع بقية 
داخل وخارج أوبك لوقف هبوط أسعار النفط مؤكدا  أن األزمة النفطية الحالية تعد فرصة للدول النفطية المنتجين 

لمراجعة سياساتها وخصوصا  التنموية منها والعمل علي تنويع مصادر الدخل وتشجيع االستثمارات وتهيئة البنية 
  .التحتية لهياكل اقتصادات آمنة

بمقرر األمانة العامة للجامعة العربية والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية  أشار المؤتمر الذي اختتم اعماله
اإلدارية إلي أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها وهذا ما جعل االقتصادات المعتمدة 

  .عليه عرضة لألزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره علي موازناتها تحديدا  
لمؤتمر حصول انفراجة في األزمة النفطية بعد زيادة الطلب علي المشتقات البترولية وانخفاض المنصات وتوقع ا

البترولية العاملة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا إلي جانب االنخفاض في إنتاج كل من نيجيريا وفنزويال 
 50تمل ان يشهد النفط أسعارا  جديدة تتجاوز ال وكندا وسعي المنتجين إلي تثبيت معدالت اإلنتاج وعليه فمن المح

  .دوالرا  في النصف الثاني لهذا العام 70دوالرا  وصوال  إلي 
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 مشاهدة 170-«لبحث تداعيات األزمة النفطية المؤتمر اإلقليمى»الثالثاء المقبل.. افتتاح 

 -2016مايو  13

 

 

 كتب _ كمال عامر

أعلن الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التابعة لجامعة الدول العربية،  

لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات  أنه ستبدأ يوم الثالثاء المقبل، أعمال المؤتمر اإلقليمى

العربية، تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، ويعقد المؤتمر فى مقر 

 مايو. 18و 17األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خالل يومى 

ورقة عمل وبحث، تتناول أسباب األزمة  25قدمة قد وصل إلى وأشار الهتالن إلى أن عدد أوراق العمل الم

، ومستقبل أسعار النفط فى السوق العالمية، والنفط الصخرى، وآثار األزمة 2016النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

 النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والعالم.

بموضوعية على أسباب األزمة، ومن ثم اإلسهام فى إدراك خارطة  وأوضح أن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء

ا إلى أن المؤتمر يتحدث فيه نخبة من المتخصصين، والخبراء فى  طريق، وحلول لمواجهة آثارها وتداعياتها، الفت 

 هذا المجال.

تيجية والجودة، إن ومن جانبه، قال الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر ومستشار المنظمة لإلدارة االسترا

المؤتمر يبحث آليات مواجهة تداعيات األزمة النفطية التى يمر بها العالم اآلن، وانعكاساتها على إدارة االقتصادات 

 العربية.

ولفت إلى أن االقتصاد العالمى يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بأحد أكبر األزمات فى التاريخ الحديث، وذلك بسبب 

متسارع فى أسعار النفط العالمية، وانعكاسات ذلك على اقتصادات كل الدول قاطبة، وتأثير ذلك االنخفاض الحاد وال

 على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.

يتحدث فى المؤتمر نخبة من الخبراء فى العالم العربى من أبرزهم المهندس طارق المال »وقال الدكتور بسمان: 

والثروة المعدنية فى مصر، والدكتور نبيل العربى األمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور  وزير البترول
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ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، والمهندس عبدهللا غراب وزير البترول 

ينة وزير الطاقة والثروة المعدنية والثروة المعدنية األسبق بجمهورية مصر العربية، والمهندس عالء البطا

بالمملكة األردنية الهاشمية األسبق، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء األسبق، والمهندس هانى الضاحى 

رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل األسبق، والمهندس هانى محمود وزير االتصاالت، وطارق العلمى مدير 

األسكوا، والدكتور ثامر العانى  –ارئة اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربى آسيا إدارة النزاعات والقضايا الط

مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية، وعبد الفتاح دندى مدير اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، 

المحيميد خبير إعالمى بوزارة  والدكتور ممدوح سالمة األستاذ الزائر القتصاديات الطاقة، ويوسف إبراهيم

البترول والنفط السعودية، والدكتور اإلمام هللا جابو من وزارة النفط والغاز السودانية، والدكتور رافد النواس 

 نقيب المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق.

« اتصاالت»، وشركة «إنبى»و« سوميد»وأشاد الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر بتعاون شركتى 

)مياسا(، وهيئة تنشيط السياحة بمصر، ومنظمة األقطار العربية « الشرق األوسط لالستشارات»مصر، وشركة 

 المصدرة للبترول )أوابك( فى دعم المؤتمر وإثراء فعالياته.
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 اقتصاد
انطالق فاعليات مؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات 

  العربية
17-5-2016  |11:42 

 
 الحقول النفط العربية

 عادل أبو طالب

 بدأت اليوم الثالثاء بمقر جامعة الدول العربية أعمال المؤتمر اإلقليمي حول تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية.

المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة النفطية ومن ثم 

ومستقبل أسعار النفط في  2016ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزمة النفطية والنفط ما بعد أزمة  25آثارها وتداعياتها من خالل 

 والعالم. السوق العالمي والنفط الصخري وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وقال الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر ان المؤتمر يبحث آليات مواجهة تداعيات االزمة النفطية التي يمر بها العالم األن 

وانعكاساتها على إدارة االقتصادات العربية مشيرا إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في 

خ الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة الدول قاطبة التاري

 وتأثير ذلك على معدالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.
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الجامعة العربية تدعو لتنسيق السياسات لمواجهة تداعيات األزمة 

 النفطية
 اعيات األزمة النفطيةالجامعة العربية تدعو لتنسيق السياسات لمواجهة تد < إقتصاد < الرئيسية
 منذ اسبوع

أكدت الجامعة العربية ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على 

االقتصادات العربية ،داعية إلى أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى اإلقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية 

 .كتالت األخرى وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربيةواحدة أسوة بالت

واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية النخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية 

د وتهيىء نفسها المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططه التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة لالقتصا

 .بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم االعتماد الكلي على ريع البترول

بن حلي  احمد# في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير-وأكد الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية 

أمام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية 

أهمية االجتماع وذلك لتدارس تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات -للتنمية اإلدارية اليوم بالجامعة العربية

 .ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عامالعربية وخطط 

وأشار العربي في كلمته إلى أن هناك مؤشرات واعدة في هذا االتجاه تبرز خاصة من خالل المشاريع الجديدة التي 

 أعلنتها دولة اإلمارات العربية المتحدة عن إنجازها والتي تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخلها وأيضاً رؤية المملكة

التي طرحتها مؤخرا،موضحا أنها تشكل مشروعا نهضويا شامال وتحظى بالمتابعة  ٢٠٣٠العربية السعودية 

واالهتمام من قبل جامعة الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة ...معربا عن تطلع الجامعة للتعرف على خطط 

 .ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما بعد البترول

لعربي على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا وأملت تحديات وشدد ا

 .تستوجب و مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجدات

مشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف وطالب األمين العام أيضا بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي ال

برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحوالت والتغيرات خاصة وان هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل 

للدول األعضاء في الجامعة واألمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة لالرتقاء 

 .مستوى حجم التحوالت التي تجري داخل المجتمعات العربية بعملها الى

كما طالب العربي بضرورة االستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر والبطالة 

ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة األموال والكفاءات العربية والتغلب علي ُشح 

ياه واالنكماش االقتصادي ودحر جرائم التنظيمات اإلرهابية واأليدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب الم

 .والهدم والقتل وتهديد السلم االجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة

التالي البد من اعادةالنظر وأشار العربي الى ان هذه األمور مجتمعة قد اثرت علىعمليات التنمية بالمنطقة العربية وب

في سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية 

المستدامة ببعديها االقتصادي واالجتماعي وبناء القاعدة العلمية العربية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في المنطقة 

 .العربية

لمهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية استمرار اضطراب السوق النفطية خالل الفترة ومن جانبه توقع ا

المقبلة في ظل عدم استقرار اسعار النفط العالمية لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها ومنها ما يتصل بالصراعات 

 . ا والعراقالدولية والمشكالت الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا ونيجيري

عن -في كلمته أمام أعمال المؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول -وكشف المال 

وجود تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية النخفاض أسعار النفط بالنسبة لمصر ، الفتا إلى أن التأثير السلبي يتمثل في 

 .جنبية في مجال البحث واإلنتاجاحتمال انخفاض تدفقات االستثمارات األ
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وقال المال انه في هذا اإلطار شهدت الشهور الماضية توقيع عدد من االتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز الطبيعي في 

مليار دوالر متوقعا  ٢٥مصر ، من أهمها حقل ظهر وشمال اإلسكندرية واتول باستثمارات هائلة تصل إلى اكثر من

 . ربع سنوات المقبلةإنفاقها على مدار األ

ولفت إلى أن التأثير اإليجابي النخفاض أسعار النفطي تمثل في انخفاض قيمة الواردات من البترول والغاز وبالتالي 

انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة ، موضحا أن المحصلة النهائية المتوقعة بالنسبة لقطاع البترول في مصر هي 

 . السلبية واإليجابيةوجود توازن بين الجوانب 

واكد المال أهمية المؤتمر حيث يأتي في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات االقتصادية والتحوالت السياسية التي 

 أثرت بشكل كبير على النمو االقتصادي العالمي وتطلعات الشعوب نحو مستقبل افضل

وقال إن انخفاض أسعار النفط أدي إلى تباطؤ االستثمارات البترولية وإلغاء أو تأجيل العديد من المشروعات مما 

سوف يؤثر على إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى حدوث عجز في العرض في في حالة تعافي االقتصاد العالمي 

 . ومعاودة نمو الطلب على النفط في االرتفاع

بالمائة من اإلنتاج العالمي ، كما 32مليون برميل يوميا بما يعادل  24.2تاج العربي من النفط يبلغ نحو وأوضح أن اإلن

أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي االحتياطي النفطي العالمي وبشكل خاص الدول العربية 

 . المطلة على الخليج العربي وشمال افريقيا
الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين من جانبه اكد 

 . بمشاركة واسعة

، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، 2016ولفت إلى أن جلسات المؤتمر تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

آثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، موضحا أن المؤتمر سيخرج والنفط الصخري، و

 .بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي انعكاساتها السلبية على اقتصادات المنطقة
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 مواجهة سبل لبحث اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مؤتمر أعمال اختتام

 وعالجها النفط مةأز

 
 

 
 وصفى أيمن كتب:

 النفطية األزمة تداعيات“ اإلقليمي المؤتمر أعمال اختتمت المصري المعدنية  والثروة البترول وزير رعاية تحت 

 مايو 18 – 17 من الفترة خالل االدارية للتنمية العربية المنظمة عقدته والذى ” العربية االقتصادات إدارة على

 .العربية مصر جمهورية – بالقاهرة العربية الدول جامعة – العامة األمانة مقر – األندلسية القاعة في 2016

 الدول لجامعة العام األمين عن ونيابة المنظمة، عام مدير القحطاني الهتالن ناصر  الدكتور  من كل افتتحه والذى

 محمد والمهندس العربية، الدول بجامعة السياسي القطاع رئيس  حلي بن أحمد السفير العربي نبيل الدكتور  العربية

 .المصرى المعدنية والثروة البترول وزير المال طارق المهندس عن نيابة طاهر

 واقع ومن دأبت العربية، الدول بجامعة – اإلدارية للتنمية العربية المنظمة بأن القحطاني صرنا الدكتور وأوضح

 العربية لدولنا أهمية األكثر الموضوعات اختيار على المشترك العربي العمل إطار في ومسئولياتها لمهامها إدراكها

 المعدنية والثروة البترول ووزارة العربية لالدو جامعة بمباركة االجتماع هذا وأن والعامة، السنوية لمؤتمراتها

 وهذه أسعاره، تهاوي في والمتمثلة البترول ألزمة االقتصادية التداعيات لمناقشة العربية مصر بجمهورية

 األزمة أسباب لتشخيص عربية ورؤية قراءة إلى الحاجة تلبّي متخصصة رؤية إلى الحاجة نؤكد جعلتنا التداعيات،

 وبناء أسبابها تحليل على العمل يتطلب الذي األمر منها، والعربية عامة الدول اقتصادات على تهاواستحقاقا النفطية

 .تداعياتها مع السلبي التعاطي دون تحول حلول مسارات

 والنتيجة االتهامات تراشق ويستمر النفط، أسعار انخفاض تحليل في األسباب وتعددت اآلراء تباينت لقد وأضاف

 بعد خاصة األسواق حاجة تفوق كميات وضخ اإلنتاج وفرة إلى السبب يعزي ما فهناك هذا، وقتنا حتى واحدة

 لقيود المتحدة الواليات إلغاء ثم ومن الكندي الرملي والنفط األمريكي الصخري النفط إنتاج في المطرد االزدياد
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 المصدرة الدول منظمة ضمن كانت سواء الدول من العديد قبل من اإلنتاج معدالت زيادة أو األمريكي النفط تصدير

 تستهدف والتي (2014 عام – )ديسمبر في اعتمدتها التي بسياستها العمل استمرار بعد خاصة )األوبك(، للنفط

 الصخري كالنفط الكلف عالية النفوط من المعروض زيادة مقابل العالمية األسواق من حصتها على المحافظة

  .إنتاجها كلف بانخفاض المعروفة األوبك دول نفوط مع بالمقارنة ،الهامشية الحقول من المنتجة والنفوط

 ثلثي عن مسئولة )وهي األوبك خارج المنتجة الدول إصرار ذلك رافق لقد“ اإلدارية المنظمة عام مدير وأوضح

 وروسيا أمريكا من كل تفوقت بحيث إنتاجها؛ معدالت رفع على وغيرها الالتينية أمريكا من ودول كروسيا اإلنتاج(

 على األسعار على الحفاظ مسئولية إلقاء على واإلصرار السنوية، إنتاجها بمعدالت السعودية العربية المملكة على

 .العربي الخليج على والمطلة منها العربية الدول خاص وبشكل األوبك، دول كاهل

 على ومختصين وخبراء ولينمسئ جميعاً، وحرصنا المؤتمر لهذا والمستهدف المأمول الدور من انطالقا“ وقال

 الحالية، النفطية األزمة وتداعيات ألسباب واقعية رؤية تقديم في المؤتمر نجاح إلى نتطلع التنمية، يعزز ما كل تقديم

 ذلك مقدمة وفي النفوط، أسعار النخفاض السلبية النتائج تثبيط يضمن بما تداعياتها معالجة فرص عن والبحث

 .البشرية بالتنمية لصلةا ذات التنموية الموازنات

 واضحة، طريق بخارطة مقترنة واجتماعية اقتصادية خيارات طرح إلى سيسعى المؤتمر هذا إن القحطاني وأكد 

 .النفطية األزمة أعتاب على العربية دولنا تواجه التي التحديات لمعالجة مناسبة آليات وتوفير

 ولهيئات لمنظمتنا المطلق للدعم وحكومةً  ورئيساً  شعباً  العربية مصر لجمهورية موصول بالشكر الهتالن واختتم

 .المشترك العربي العمل

 هللا عبد والمهندس العربية، مصر جمهورية – األسبق البترول وزير – كمال أسامة المهندس االفتتاح وحضر

 – بقاألس النقل وزير – ضاحي هاني والمهندس العربية، مصر جمهورية – األسبق البترول وزير – غراب

 وسلطنة والكويت وليبيا وفلسطين والمغرب ومصر والسعودية العراق من ومشاركون العربية، مصر جمهورية

 .وبريطانيا والجزائر واألردن عمان

 – السياحة لتنشيط العامة الهيئة العربية، مصر جمهورية – المعدنية والثروة البترول وزارة من المؤتمر ورعاة 

 المالية لالستشارات األوسط الشرق شركة اتصاالت، شركة إنبي، شركة سوميد، ركةش العربية، مصر جمهورية

 .(   )مياسا واإلدارية

 الدول في التنمية في كبير دور له كان البترول إن المصري وزيرالبترول عن نيابة طاهر محمد المهندس وقال

 فى البترول لعبه الذى الرئيسى الدور على المعدنية والثروة البترول وزير المال طارق المهندس وأكد العربية،

 ثلثى من يقرب ما على تحتوى التى العربية الدول فى اآلن وحتى السبعينات، أوائل منذ التنمية وطبيعة مسار تحديد

 .العالمى اإلنتاج إجمالى من %32 إنتاجها ويمثل العالمى، البترول احتياطى

 االقتصادية التحديات من العديد العالم فيه يشهد وقت فى يأتى الذى المؤتمر أهمية إلى الوزير  عن النائب وأشار

 ألسعار الحالى الوضع واستعرض العالمى، االقتصادى النمو على كبير بشكل تؤثر التى السياسية والتحوالت

 عام من الثانى النصف خالل حدتها وزادت ،2014 عام منتصف منذ متسارعاً  انخفاضاً  شهدت التى العالمية البترول

 العالمى االقتصاد بركود متأثرة قيمتها، من %60 من أكثر األسعار فقدت حيث أغسطس شهر بعد وتحديداً  2015

 الواليات واعتماد األوروبى، واالتحاد اليابان فى النمو وتراجع كالصين األسيوية الدول فى خاصة الطلب، وانخفاض

 العالمى اإلنتاج وزيادة عاماً  40 توقف بعد األمريكى طالنف تصدير وبدء الصخرى، والغاز الزيت على المتحدة

  .باألسواق العالمى العرض الرتفاع أدى مما  أوبك خارج الدول من بخاصة

 من بعوامل لتأثرها القادمة الفترة خالل للبترول العالمية السوق اضطراب استمرار توقع إلى الوزير نائب وأشار

 أن مشيراً  للبترول، المنتجة الدول بعض فى الداخلية والمشاكل الدولية تبالصراعا يتصل ما منها توقعها الصعب

 االقتصاد بتعافى اإلنتاج زيادة وربط المنخفض الطلب مع وتوازنها اإلنتاج بمعدالت بالتحكم مرهون األسعار تحسن

 من العديد وتأجيل اءوإلغ العالمية البترولية االستثمارات لتباطؤ أدى األسعار انخفاض أن من محذراً   العالمى،

  .العالمى االقتصاد تعافى حالة فى العرض فى عجز حدوث إلى يؤدى مما المشروعات؛

 تباطؤ احتماالت فى تتمثل للبترول العالمية األسعار بانخفاض مصر تأثر فى التوازن من حالة هناك أن إلى وأشار 

 الشهور خالل تم فقد ذلك من الرغم على أنه اً موضح ، واإلنتاج البحث مجال فى األجنبية االستثمارات تدفقات

 األسكندرية وشمال وآتول ظهر حقل أهمها من الغاز حقول بعض لتنمية االتفاقيات من عدد توقيع الماضية القليلة

 التأثيرات تتمثل كما القادمة، سنوات األربع خالل إنفاقها متوقعاً  دوالر، مليار 25 من ألكثر تصل باستثمارات

 الدعم قيمة انخفاض وبالتالى  المسال الطبيعى والغاز البترول من مصر واردات قيمة انخفاض فى أيضاً  ةاإليجابي

 لقطاع بالنسبة للبترول العالمية األسعار النحفاض المتوقعة النهائية المحصلة أن إلى مشيراً  الدولة، تتحمله الذى

 .ابيةواإليج السلبية التأثيرات بين توازن وجود المصرى البترول
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 تعقد والجودة االستراتيجية لإلدارة  المنظمة ومستشار المؤتمر عام منسق الفيصل بسمان الدكتور قال جانبه ومن 

 ،”العربية االقتصادات إدارة على النفطية األزمة تداعيات لبحث اإلقليمي المؤتمر“ اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 لمواجهة وحلول طريق خارطة إدراك في المساهمة ثم ومن األزمة أسباب على بموضوعية الضوء تسليط بهدف

 دولية منظمات من المجال هذا في والخبراء المتخصصين من نخبة المؤتمر في يتحدث وأضاف وتداعياتها، آثارها

 في فطالن أسعار ومستقبل 2016 أزمة بعد ما والنفط النفطية، األزمة أسباب تتناول التي محاوره يناقشون  وإقليمية

 أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة دول مستوى على النفطية األزمة وآثار الصخري، والنفط العالمي، السوق

 .والعالم

 والمهندس بمصر، األسبق النقل ووزير للبترول العامة الهيئة رئيس الضاحي هاني المهندس المؤتمر في وتحدث 

 اللجنة الطارئة والقضايا النزاعات إدارة مدير العلمي طارق من وكل بمصر، األسبق االتصاالت وزير محمود هاني

 الدول بجامعة االقتصادية العالقات إدارة مدير العاني ثامر والدكتور األسكوا، – آسيا لغربي واالقتصادية االجتماعية

 الزائر األستاذ سالمة ممدوح والدكتور األوابك، بمنظمة االقتصادية اإلدارة مدير دندي الفتاح وعبد العربية،

 خبير المحيميد إبراهيم ويوسف ، LONDON SCHOOL BUSINESS EUROPEالطاقة القتصاديات

 والدكتور السودانية، والغاز النفط وزارة من جابو هللا اإلمام والدكتور السعودية، والنفط البترول بوزارة إعالمي

 .العراق بجمهورية والمدققين المحاسبين نقيب النواس رافد
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مؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية يبحث سبل مواجهة ازمة 

النفط وعالجها القحطاني " الوطن العربي بحاجة إلى رؤية 

متخصصة لتشخيص أسباب األزمة النفطية وبناء مسارات وحلول 

 "تحول دون التعاطي السلبي مع تداعياتها
 1:44:08الساعة :  19/05/2016اضيف بتاريخ : 

 
 سعيد كمال بدر كتب /

 21عدد المشاهدات: 

المعدنية المصري بدأت اليوم أعمال المؤتمر اإلقليمي "تداعيات األزمة النفطية  تحت رعاية وزير البترول والثروة  
 2016مايو  18 – 17على إدارة االقتصادات العربية " وتعقده المنظمة العربية للتنمية االدارية خالل الفترة من 

 .جمهورية مصر العربية –جامعة الدول العربية بالقاهرة  –مقر األمانة العامة  –األندلسية في القاعة 
ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة ، ونيابة عن معالي االمين العام لجامعة الدول  افتتح المؤتمر الدكتور 

اسي بجامعة الدول العربية ، والمهندس رئيس القطاع السي الدكتور نبيل العربي السفير احمد بن حلي  العربية 
 .محمد طاهر نيابة عن معالي المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية المصري

بجامعة الدول العربية، ومن  –لقد دأبت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  وقال الدكتور ناصر القحطاني في كلمته 
ا في إطار العمل العربي المشترك على اختيار الموضوعات األكثر أهمية لدولنا واقع إدراكها لمهامها ومسئولياته

العربية لمؤتمراتها السنوية والعامة، واليوم نجتمع بمباركة جامعة الدول العربية ووزارة البترول والثروة المعدنية 
 .تهاوي أسعاره بجمهورية مصر العربية لنناقش التداعيات االقتصادية ألزمة البترول والمتمثلة في

834 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



إن إدراكنا لطبيعة هذه التداعيات، جعلتنا نؤكد الحاجة إلى رؤية متخصصة تلّبي الحاجة إلى قراءة ورؤية عربية 
لتشخيص أسباب األزمة النفطية واستحقاقاتها على اقتصادات الدول عامة والعربية منها، األمر الذي يتطلب العمل 

 .تحول دون التعاطي السلبي مع تداعياتها على تحليل أسبابها وبناء مسارات حلول
وأضاف لقد تباينت اآلراء وتعددت األسباب في تحليل انخفاض أسعار النفط، ويستمر تراشق االتهامات والنتيجة 
واحدة حتى وقتنا هذا، فهناك ما يعزي السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة األسواق وخاصة بعد 

تاج النفط الصخري األمريكي والنفط الرملي الكندي ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود االزدياد المطرد في إن
تصدير النفط األمريكي أو زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة 

( والتي تستهدف 2014عام  -ر للنفط )األوبك( وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في )ديسمب
المحافظة على حصتها من األسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري 

 . والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها
ه "لقد رافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك )وهي مسؤولة عن واوضح مدير عام المنظمة اإلدارية في كلمت

ثلثي اإلنتاج( كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرها على رفع معدالت إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا 
على  وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجها السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ

 .األسعار على كاهل دول األوبك وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي
وقال "انطالقا من الدور المأمول والمستهدف لهذا المؤتمر وحرصنا جميعًا، مسئولين وخبراء ومختصين على تقديم 

سباب وتداعيات األزمة النفطية الحالية كل ما يعزز التنمية، نتطلع إلى نجاح المؤتمر في تقديم رؤية واقعية أل
والبحث عن فرص معالجة تداعياتها بما يضمن تثبيط النتائج السلبية النخفاض أسعار النفوط، وفي مقدمة ذلك 

 .الموازنات التنموية ذات الصلة بالتنمية البشرية
نة بخارطة طريق واضحة، وأكد القحطاني إن هذا المؤتمر سيسعى إلى طرح خيارات اقتصادية واجتماعية مقتر 

 .وتوفير آليات مناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه دولنا العربية على أعتاب األزمة النفطية
وفي ختام كلمته توجه الهتالن بالشكر موصول لجمهورية مصر العربية شعبًا ورئيسًا وحكومًة للدعم المطلق 

 .لمنظمتنا ولهيئات العمل العربي المشترك
جمهورية مصر العربية، ومعالي  –وزير البترول األسبق  –اح معالي المهندس / أسامة كمال حضر االفتت

 –جمهورية مصر العربية، معالي المهندس / هاني ضاحي  –وزير البترول األسبق -المهندس / عبد اهلل غراب 
غرب وفلسطين وليبيا جمهورية مصر العربية، ومشاركين من العراق السعودية ومصر والم –وزير النقل األسبق 

 .والكويت وسلطنة عمان واألردن والجزائر وبريطانيا
 –جمهورية مصر العربية، الهيئة العامة لتنشيط السياحة  –ورعاة المؤتمر من وزارة البترول والثروة المعدنية  

المالية  جمهورية مصر العربية، شركة سوميد، شركة إنبي، شركة اتصاالت، شركة الشرق األوسط لالستشارات
    .(واإلدارية )مياسا

وقال المهندس محمد طاهر نيابة عن وزيرالبترول المصري أن البترول كان له دوركبير في التنمية في الدول 
العربية أكد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية على الدور الرئيسى الذى لعبه البترول فى تحديد 
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ذ أوائل السبعينات وحتى اآلن فى الدول العربية التى تحتوى على مايقرب من ثلثى مسار وطبيعة التنمية من
 .% من إجمالى اإلنتاج العالمى32احتياطى البترول العالمى ويمثل إنتاجها 

  
جاء ذلك فى كلمة الوزير أمام المؤتمر اإلقليمى " تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصاديات العربية " الذى 

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية والتى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة  عقد
البترول بحضور السفير أحمد بن حلى نائب األمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور ناصر القحطانى مدير 

 .عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
  

همية المؤتمر الذى يأتى فى وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات االقتصادية والتحوالت وأشار الوزير إلى أ
السياسية التى تؤثر بشكل كبير على النمو االقتصادى العالمى واستعرض الوضع الحالى ألسعار البترول العالمية 

 2015ف الثانى من عام وزادت حدتها خالل النص 2014التى شهدت انخفاضًا متسارعًا منذ منتصف عام 
% من قيمتها ، متأثرة بركود االقتصاد العالمى 60وتحديدًا بعد شهر أغسطس حيث فقدت األسعار أكثر من 

وانخفاض الطلب ، خاصة فى الدول األسيوية كالصين وتراجع النمو فى اليابان واالتحاد األوروبى واعتماد الواليات 
عامًا وزيادة اإلنتاج العالمى  40تصدير النفط األمريكى بعد توقف  المتحدة على الزيت والغاز الصخرى وبدء

 . مما أدى الرتفاع العرض العالمى باألسواق وبخاصة من الدول خارج أوبك 
  

وأشار الوزير إلى توقع استمرار اضطراب السوق العالمية للبترول خالل الفترة القادمة لتأثرها بعوامل من الصعب 
بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية فى بعض الدول المنتجة للبترول، مشيرًا أن تحسن  توقعها منها ما يتصل

األسعار مرهون بالتحكم بمعدالت اإلنتاج وتوازنها مع الطلب المنخفض وربط زيادة اإلنتاج بتعافى االقتصاد 
لغاء وتأجيل العديد من محذرًا من أن انخفاض األسعار أدى لتباطؤ االستثمارات البترولية الع العالمى ،  المية وا 

 . المشروعات مما يؤدى إلى حدوث عجز فى العرض فى حالة تعافى االقتصاد العالمى
  

وأشار إلى أن هناك حالة من التوازن فى تأثر مصر بانخفاض األسعار العالمية للبترول تتمثل فى احتماالت تباطؤ 
تاج ، موضحًا أنه على الرغم من ذلك فقد تم خالل الشهور تدفقات االستثمارات األجنبية فى مجال البحث واإلن

القليلة الماضية توقيع عدد من االتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز من أهمها حقل ظهر وآتول وشمال األسكندرية 
ت مليار دوالر ، متوقع إنفاقها خالل األربع سنوات القادمة ، كما تتمثل التأثيرا 25باستثمارات تصل ألكثر من 

وبالتالى انخفاض قيمة الدعم  اإليجابية أيضًا فى انخفاض قيمة واردات مصر من البترول والغاز الطبيعى المسال 
الذى تتحمله الدولة ، مشيرًا إلى أن المحصلة النهائية المتوقعة النحفاض األسعار العالمية للبترول بالنسبة لقطاع 

 .  لبية واإليجابيةالبترول المصرى وجود توازن بين التأثيرات الس
لإلدارة االستراتيجية والجودة  من جانبه قال االستاذ الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمرومستشار المنظمة 

تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية "المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات 
وضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول العربية، بهدف تسليط الضوء بم
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لمواجهة آثارها وتداعياتها، وأضاف يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من 
قليمية  مستقبل و  2016يناقشون محاورهالتي تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة  منظمات دولية وا 

أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط 
 .وشمال أفريقيا، والعالم

ويتحدث في المؤتمر المهندس هاني الضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل األسبق بمصر، والمهندس 
ألسبق بمصر، وكل من طارق العلمي مدير إدارة النزاعات والقضايا الطارئة اللجنة هاني محمود وزير االتصاالت ا

األسكوا، والدكتور ثامر العاني مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة  –االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا 
تور ممدوح سالمة األستاذ الزائر الدول العربية، وعبد الفتاح دندي مدير اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، والدك

، ويوسف إبراهيم المحيميد خبير EUROPE BUSINESS SCHOOL LONDON القتصاديات الطاقة
إعالمي بوزارة البترول والنفط السعودية، والدكتور اإلمام اهلل جابو من وزارة النفط والغاز السودانية، والدكتور رافد 

 .ورية العراقالنواس نقيب المحاسبين والمدققين بجمه
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 رئيس التحريرمحمود حبسه

 القحطاني: العرب بحاجة لرؤية متخصصة للتعامل مع تداعيات األزمة النفطيةال
مساءً  07:33 - 2016مايو  17الثالثاء   

 

 "اليوم األول لمؤتمر "تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية

 كتب: وليد الجبالي

  

المعدنية بدأت اليوم أعمال المؤتمر اإلقليمي "تداعيات األزمة النفطية على إدارة  تحت رعاية وزير البترول والثروة 

في القاعة  2016مايو  18 – 17للتنمية االدارية خالل الفترة من االقتصادات العربية " وتعقده المنظمة العربية 

 جامعة الدول العربية بالقاهرة. –مقر األمانة العامة  –األندلسية 

ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة، والسفير أحمد بن حلي رئيس القطاع السياسي  افتتح المؤتمر الدكتور

المين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، والمهندس محمد طاهر نيابة عن بجامعة الدول العربية نيابة عن ا

 المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية.

بجامعة الدول العربية، ومن واقع  –لقد دأبت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وقال الدكتور ناصر القحطاني في كلمته: 

مها ومسئولياتها في إطار العمل العربي المشترك على اختيار الموضوعات األكثر أهمية لدولنا العربية إدراكها لمها

لمؤتمراتها السنوية والعامة، واليوم نجتمع بمباركة جامعة الدول العربية ووزارة البترول والثروة المعدنية بمصر 

 هاوي أسعاره.لنناقش التداعيات االقتصادية ألزمة البترول والمتمثلة في ت

إن إدراكنا لطبيعة هذه التداعيات، جعلتنا نؤكد الحاجة إلى رؤية متخصصة تلبّي الحاجة إلى قراءة ورؤية عربية  

لتشخيص أسباب األزمة النفطية واستحقاقاتها على اقتصادات الدول عامة والعربية منها، األمر الذي يتطلب العمل على 

 تحول دون التعاطي السلبي مع تداعياتها.تحليل أسبابها وبناء مسارات حلول 
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وأضاف: لقد تباينت اآلراء وتعددت األسباب في تحليل انخفاض أسعار النفط، ويستمر تراشق االتهامات والنتيجة واحدة 

حتى وقتنا هذا، فهناك ما يعزي السبب إلى وفرة اإلنتاج وضخ كميات تفوق حاجة األسواق وخاصة بعد االزدياد المطرد 

إنتاج النفط الصخري األمريكي والنفط الرملي الكندي ومن ثم إلغاء الواليات المتحدة لقيود تصدير النفط األمريكي أو في 

زيادة معدالت اإلنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط )األوبك( وخاصة بعد 

( والتي تستهدف المحافظة على حصتها من األسواق 2014عام  -مبر استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في )ديس

العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة 

 مع نفوط دول األوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها .

كلمته "لقد رافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج األوبك )وهي مسؤولة عن واوضح مدير عام المنظمة اإلدارية في  

ثلثي اإلنتاج( كروسيا ودول من أمريكا الالتينية وغيرها على رفع معدالت إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا 

حفاظ على األسعار على كاهل على المملكة العربية السعودية بمعدالت إنتاجها السنوية واإلصرار على إلقاء مسؤولية ال

 دول األوبك وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي.

وقال "انطالقا من الدور المأمول والمستهدف لهذا المؤتمر وحرصنا جميعاً، مسئولين وخبراء ومختصين على تقديم كل  

عية ألسباب وتداعيات األزمة النفطية الحالية والبحث عن ما يعزز التنمية، نتطلع إلى نجاح المؤتمر في تقديم رؤية واق

فرص معالجة تداعياتها بما يضمن تثبيط النتائج السلبية النخفاض أسعار النفوط، وفي مقدمة ذلك الموازنات التنموية 

 ذات الصلة بالتنمية البشرية.

ة مقترنة بخارطة طريق واضحة، وتوفير وأكد القحطاني إن هذا المؤتمر سيسعى إلى طرح خيارات اقتصادية واجتماعي 

 آليات مناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه دولنا العربية على أعتاب األزمة النفطية.

حضر االفتتاح المهندس أسامة كمال وزير البترول األسبق، والمهندس عبدهللا غراب وزير البترول األسبق، والمهندس  

كون من العراق والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا والكويت وسلطنة هاني ضاحي وزير النقل األسبق، ومشار

 عمان واألردن والجزائر وبريطانيا.

وأكد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته التي ألقاها نيلبة عنه المهندس محمد طاهر، على  

وطبيعة التنمية منذ أوائل السبعينيات وحتى اآلن فى الدول العربية الدور الرئيسى الذى لعبه البترول فى تحديد مسار 

 % من إجمالى اإلنتاج العالمى.32التى تحتوى على مايقرب من ثلثى احتياطى البترول العالمى ويمثل إنتاجها 

والتحوالت  وأشار الوزير إلى أهمية المؤتمر الذى يأتى فى وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات االقتصادية 

السياسية التى تؤثر بشكل كبير على النمو االقتصادى العالمى واستعرض الوضع الحالى ألسعار البترول العالمية التى 

وتحديداً بعد شهر  2015وزادت حدتها خالل النصف الثانى من عام  2014شهدت انخفاضاً متسارعاً منذ منتصف عام 

قيمتها ، متأثرة بركود االقتصاد العالمى وانخفاض الطلب ، خاصة فى  % من60أغسطس حيث فقدت األسعار أكثر من 

الدول األسيوية كالصين وتراجع النمو فى اليابان واالتحاد األوروبى واعتماد الواليات المتحدة على الزيت والغاز 

مما   دول خارج أوبكعاماً وزيادة اإلنتاج العالمى وبخاصة من ال 40الصخرى وبدء تصدير النفط األمريكى بعد توقف 

 أدى الرتفاع العرض العالمى باألسواق .

وأشار الوزير إلى توقع استمرار اضطراب السوق العالمية للبترول خالل الفترة القادمة لتأثرها بعوامل من الصعب  

تحسن األسعار  توقعها منها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية فى بعض الدول المنتجة للبترول، مشيراً أن

محذراً من   مرهون بالتحكم بمعدالت اإلنتاج وتوازنها مع الطلب المنخفض وربط زيادة اإلنتاج بتعافى االقتصاد العالمى ،

أن انخفاض األسعار أدى لتباطؤ االستثمارات البترولية العالمية وإلغاء وتأجيل العديد من المشروعات مما يؤدى إلى 

 لة تعافى االقتصاد العالمى .حدوث عجز فى العرض فى حا

وأوضح أن هناك حالة من التوازن فى تأثر مصر بانخفاض األسعار العالمية للبترول تتمثل فى احتماالت تباطؤ تدفقات  

االستثمارات األجنبية فى مجال البحث واإلنتاج ، موضحاً أنه على الرغم من ذلك فقد تم خالل الشهور القليلة الماضية 

االتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز من أهمها حقل ظهر وآتول وشمال األسكندرية باستثمارات تصل ألكثر  توقيع عدد من

مليار دوالر ، متوقع إنفاقها خالل األربع سنوات القادمة ، كما تتمثل التأثيرات اإليجابية أيضاً فى انخفاض قيمة  25من 
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لتالى انخفاض قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة ، مشيراً إلى أن وبا  واردات مصر من البترول والغاز الطبيعى المسال

المحصلة النهائية المتوقعة النحفاض األسعار العالمية للبترول بالنسبة لقطاع البترول المصرى وجود توازن بين 

 التأثيرات السلبية واإليجابية.

لإلدارة االستراتيجية والجودة تعقد   مةمن جانبه قال الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمرومستشار المنظ 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية "المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية، بهدف 

تسليط الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها 

ا، وأضاف يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من منظمات دولية وتداعياته

ومستقبل أسعار النفط في  2016يناقشون محاورهالتي تتناول أسباب األزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة   وإقليمية

قة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منط

 والعالم.

ويتحدث في المؤتمر المهندس هاني الضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ووزير النقل األسبق، والمهندس هاني  

محمود وزير االتصاالت األسبق، وكل من طارق العلمي مدير إدارة النزاعات والقضايا الطارئة اللجنة االجتماعية 

 األسكوا، والدكتور ثامر العاني مدير إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية. –غربي آسيا واالقتصادية ل

كما يتحدث عبدالفتاح دندي مدير اإلدارة االقتصادية بمنظمة األوابك، والدكتور ممدوح سالمة األستاذ الزائر القتصاديات  

هيم المحيميد خبير إعالمي بوزارة ، ويوسف إبراEUROPE BUSINESS SCHOOL LONDON الطاقة

البترول والنفط السعودية، والدكتور اإلمام هللا جابو من وزارة النفط والغاز السودانية، والدكتور رافد النواس نقيب 

 المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق.

 وتستمر أعمال المؤتمر حتى غدا األربعاء وتختتم أعماله بقراءة البيان الختامي.

http://arrai.org/pages.php?option=browse&id=129320 
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 لثالثاء.. انطالق المؤتمر االقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطيةا

 

 كتب : آيات عبد الباقي

  2016-05-11 

جامعة الدول العربية أنه ستبدأ  –القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  أعلن الدكتور ناصر الهتالن

أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة  2016مايو  17يوم الثالثاء المقبل الموافق 

المعدنية بجمهورية مصر العربية تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول والثروة ” االقتصادات العربية

 .2016مايو  17،18ويعقد المؤتمر في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خالل يومي 

ورقة عمل وبحث تتناول أسباب األزمة  25وأشار الدكتور الهتالن إلى أن عدد أوراق العمل المقدمة قد وصل إلى 

، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة 2016النفطية، والنفط ما بعد أزمة 

النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والعالم، موضحا أن الهدف من المؤتمر تسليط 

الضوء بموضوعية على أسباب األزمة ومن ثم المساهمة في إدراك خارطة طريق وحلول لمواجهة آثارها 

 وتداعياتها، وأضاف يتحدث في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال.

من جانبه قال االستاذ الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر ومستشار المنظمة لإلدارة االستراتيجية 

ن وانعكاساتها على إدارة والجودة أن المؤتمر يبحث آليات مواجهة تداعيات االزمة النفطية التي يمر بها العالم األ

االقتصادات العربية ولفت إلى أن االقتصاد العالمي يمر منذ فترة ليست بالقصيرة بإحدى أكبر األزمات في التاريخ 

الحديث وذلك بسبب االنخفاض الحاد والمتسارع في أسعار النفط العالمية وانعكاسات ذلك على اقتصادات كافة 

 دالت النمو وموازين المدفوعات وأسعار السلع والخدمات.الدول قاطبة وتأثير ذلك على مع

مصر ” اتصاالت“وشركة ” إنبي”و” سوميد“وأشاد الدكتور بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر بتعاون شركتي 

)مياسا( وهيئة تنشيط السياحة بجمهورية مصر العربية ومنظمة األقطار ” الشرق األوسط لالستشارات“وشركة 

 للبترول ) اوابك( في دعم المؤتمر وإثراء فعالياته. العربية المصدرة

http://alamalmal.net/Detail.aspx?id=13215 
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 العربي االقتصاد علي النفطية األزمة تداعيات مؤتمر انطالق

 فاروق مريم

 

 صباحا ٠٩:  ١٥   -   ٢٠١٦ مايو ١٧

 المؤتمر“ بعنوان العربية الدول بجامعة -اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تنظمه الذي اإلقليمي المؤتمر اليوم يبدأ 

 وزير المال طارق المهندس رعاية تحت ”العربية االقتصادات إدارة على النفطية األزمة تداعيات لبحث اإلقليمي

 مايو 17،18 يومي خالل القاهرة في العربية الدول لجامعة العامة األمانة وتستضيفه المعدنية والثروة البترول

 الجاري

 -: من كل المؤتمر في يتحدث ان المقرر من و

  المعدنية والثروة البترول وزير المال طارق/  المهندس

 العربية الدول لجامعة العام األمين العربي نبيل/ الدكتور

 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر/  الدكتور

 العربية مصر جمهورية – األسبق المعدنية والثروة البترول وزير غراب عبدهللا/ المهندس

 األسبق الهاشمية األردنية بالمملكة المعدنية والثروة الطاقة وزير البطاينة عالء/ المهندس

 شرف عصام الدكتور األسبق العربية مصر بجمهورية الوزراء رئيس

 العربية مصر جمهورية -األسبق النقل ووزير للبترول العامة الهيئة رئيس الضاحي هاني/ المهندس

 العربية مصر جمهورية -األسبق االتصاالت وزير محمود هاني/ المهندس

 – آسيا لغربي واالقتصادية االجتماعية اللجنة الطارئة والقضايا النزاعات إدارة مدير العلمي طارق/ األستاذ

 األسكوا

 العربية الدول جامعة – االقتصادية العالقات إدارة مدير العاني ثامر/ الدكتور األستاذ

 األوابك منظمة – االقتصادية اإلدارة مدير دندي الفتاح عبد/  األستاذ

 EUROPE BUSINESS SCHOOL الطاقة القتصاديات الزائر االستاذ سالمة ممدوح/ الدكتور

LONDON 

 السعودية العربية المملكة- والنفط البترول بوزارة إعالمي خبير المحيميد إبراهيم يوسف/ األستاذ

 السودان جمهورية – والغاز النفط وزراة جابو هللا اإلمام/  الدكتور

 العراق جمهورية – والمدققين المحاسبين نقيب النواس رافد/  الدكتور

 :رأسها علي محاور عدة المؤتمر وسيناقش

 النفطية األزمة أسباب

 2016 أزمة بعد ما النفط

 الصخري والنفط العالمي، السوق في النفط أسعار مستقبل

 والعالم أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة دول مستوى على النفطية األزمة آثار
  

842 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



 
 النفطية األزمة تداعيات لبحث اإلقليمي المؤتمر“ أعمال بدء .. غدا

 ”العربية االقتصادات إدارة على
 زيارة 0 0 مضت يوم 14 ودولى عربى في: admin  بواسطة نشرت

  

 خالدعبدالحميد – القاهرة 

 الدول جامعة – اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور أعلن
 تداعيات لبحث اإلقليمي المؤتمر أعمال 2016 مايو 17 الموافق الثالثاء غدا ستبدأ أنه العربية

 البترول وزير المال طارق المهندس رعاية تحت ”العربية االقتصادات إدارة على النفطية األزمة
 الدول لجامعة العامة األمانة مقر في المؤتمر ويعقد العربية مصر بجمهورية المعدنية والثروة

 .2016 مايو 17،18 يومي خالل القاهرة في العربية

 راعي أن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور صرح
 سيقوم العربية مصر جمهورية في المعدنية والثروة البترول وزير المال طارق المهندس المؤتمر

 المهندس و العربية، الدول لجامعة العام األمين العربي نبيل الدكتور إلى باإلضافة بافتتاحه
 عالء والمهندس العربية، مصر بجمهورية األسبق المعدنية والثروة البترول وزير  غراب عبدهللا

 عصام الدكتور ودولة األسبق، الهاشمية األردنية بالمملكة المعدنية والثروة الطاقة يروز البطاينة

 الهيئة رئيس الضاحي هاني المهندس و األسبق، العربية مصر بجمهورية الوزراء رئيس شرف
 وزير محمود هاني المهندس العربية،و مصر بجمهورية األسبق النقل ووزير للبترول العامة

 والقضايا النزاعات إدارة مدير العلمي طارق واألستاذ العربية، مصر بجمهورية بقاألس االتصاالت
 العاني ثامر الدكتور واألستاذ األسكوا، – آسيا لغربي واالقتصادية االجتماعية اللجنة الطارئة

 اإلدارة مدير دندي الفتاح عبد  واألستاذ العربية، الدول بجامعة االقتصادية العالقات إدارة مدير
 EUROPE الطاقة القتصاديات الزائر االستاذ سالمة ممدوح والدكتور األوابك، بمنظمة االقتصادية

LONDON SCHOOL BUSINESS، البترول بوزارة إعالمي خبير المحيميد إبراهيم يوسف واألستاذ 

 رافد والدكتور السودانية، والغاز النفط وزارة من جابو هللا اإلمام  والدكتور السعودية، والنفط
 .العراق بجمهورية والمدققين المحاسبين نقيب النواس

 واألردن عمان وسلطنة والكويت وليبيا وفلسطين والمغرب ومصر السعودية من ومشاركين
 .وبريطانيا والجزائر

 وبحث عمل ورقة 25 إلى وصل قد المقدمة العمل أوراق عدد أن إلى الهتالن الدكتور وأشار

 السوق في النفط أسعار ومستقبل ،2016 أزمة بعد ما والنفط طية،النف األزمة أسباب تتناول
 األوسط الشرق منطقة دول مستوى على النفطية األزمة وآثار الصخري، والنفط العالمي،

 النفط أزمة من للحد عمل وخطة بتوصيات سيخرج المؤتمر أن موضحا والعالم، أفريقيا، وشمال
 .العربية الدول اتاقتصاد على السلبية انعكاساتها وتالفي
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 بمشاركة عشر دول عربية واجنبية

المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات األزمة النفطية على إدارة ”غداً بدء أعمال 

 ”االقتصادات العربية

 
 81437شعبانمـ 1620162:24:25مايو

 ثانية 48دقائق,  32ساعات,  3أيام,  14منذ: 

 اسماء نجاتى
جامعة الدول  –القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  أعلن الدكتور ناصر الهتالن

أعمال المؤتمر اإلقليمي لبحث تداعيات  2016مايو  17العربية أنه ستبدأ غدا الثالثاء الموافق 
األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية" تحت رعاية المهندس طارق المال وزير البترول 

ة بجمهورية مصر العربية ويعقد المؤتمر في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية والثروة المعدني
 .2016مايو  17،18في القاهرة خالل يومي 

صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن راعي المؤتمر 
المعدنية في جمهورية مصر العربية سيقوم بافتتاحه معالي المهندس طارق المال وزير البترول والثروة 

الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي المهندس  باإلضافة إلى معالي 
وزير البترول والثروة المعدنية األسبق بجمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس عالء  عبداهلل غراب 
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وة المعدنية بالمملكة األردنية الهاشمية األسبق، ودولة الدكتور عصام البطاينة وزير الطاقة والثر 
شرف رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية األسبق، ومعالي المهندس هاني الضاحي رئيس الهيئة 
العامة للبترول ووزير النقل األسبق بجمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس هاني محمود وزير 

جمهورية مصر العربية، واألستاذ طارق العلمي مدير إدارة النزاعات والقضايا االتصاالت األسبق ب
األسكوا، واألستاذ الدكتور ثامر العاني مدير  –الطارئة اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا 

عبد الفتاح دندي مدير اإلدارة  إدارة العالقات االقتصادية بجامعة الدول العربية، واألستاذ 
 تصادية بمنظمة األوابك، والدكتور ممدوح سالمة االستاذ الزائر القتصاديات الطاقةاالق

EUROPE BUSINESS SCHOOL LONDON واألستاذ يوسف إبراهيم ،
اإلمام اهلل جابو من وزارة النفط  المحيميد خبير إعالمي بوزارة البترول والنفط السعودية، والدكتور 

 .النواس نقيب المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق والغاز السودانية، والدكتور رافد
ومشاركين من السعودية ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا والكويت وسلطنة عمان واألردن والجزائر 

 .وبريطانيا
ورقة عمل وبحث  25وأشار الدكتور الهتالن إلى أن عدد أوراق العمل المقدمة قد وصل إلى  

، ومستقبل أسعار النفط في السوق 2016، والنفط ما بعد أزمة تتناول أسباب األزمة النفطية
العالمي، والنفط الصخري، وآثار األزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، والعالم، موضحا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتالفي 

 .الدول العربيةانعكاساتها السلبية على اقتصادات 
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 "
 

مؤتمر النفط اإلقليمي" يدعو إيران للتعاون للحد من 
 هبوط األسعار

 ص 12:45 2016مايو  19الخميس، 
 كتبت : أماني محمد

تداعيات األزمة النفطية على إدارة االقتصادات “المؤتمر اإلقليمي “أعمال  ربعاءألاختتمت اليوم ا

الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية ” العربية

بالقاهرة على مدار يومين متتالين بمشاركة عدد من المسئولين الحاليين والسابقين والخبراء 

 .ن في عدة دول عربيةالمختصي

وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المؤتمر نجح في تناول 

األزمة بشكل واف، السيما وأن المتحدثين مختصين، وتمكنوا من تقديم رؤى مستقلة وموضوعية 

 .لألزمة

وأضح أن المؤتمر بحث تأثير وتداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات الدول العربية سواء 

المنتجة التي تعتمد على إيراداته في تمويل الموازنات أو الدول المستهلكة التي ستواجه إشكالية 

عل بعض الدول كل المنطقة تأثرت بهذه األزمة ما ج“معالجة األسعار القديمة في موازناتها. مضيَفا: 
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تضطر إلصدار سندات وصكوك حتى يمكنها توفير مبالغ لموازناتها وكذلك السحب من االحتياطي 

 .”النقدي لديها

وقال الدكتور رافد النواس نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين، إن هناك أوجه للضعف تقوم بها 

نفط منها الزيادة في التكاليف غير الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية الستخراج وإنتاج ال

 .الطبيعية ومع انخفاض أسعار النفط انكشف المستور وظهرت عمليات الفساد في تلك العملية

دوالر وهذا أمر  22دوالر لكن تكلفة إنتاجه تبلغ  27أو  25وأوضح النواس أن برميل النفط سعره 

المنطقية فالعقود ال تنفذ بشكل صحيح وال يوجد فضال على الفساد والتكاليف غير “خطير جدا، مضيفا 

أنظمة للرقابة والتدقيق الرسمية على هذه الشركات وتراخيص عملها وهي شركات خاصة دولية 

 .”تتعاقد معها الحكومة العراقية

عالم العربية إلوعن تداعيات أزمة انخفاض األسعار، أوضح نقيب المحاسبين العراقيين لشبكة ا

مة لجأت لالقتراض من عدة جهات منها صندوق النقد والبنك الدوليين والدول أن الحكو” محيط“

 .”مليار دوالر 25إن قيمة هذه القروض بلغت نحو “المانحة لتغطية نفقاتها لعامين قادمين، قائال: 

عملية “% من حقول النفط العراقية، وأن 30وأشار إلى أن تنظيم داعش يسيطر على ما يقرب من 

ا كافيا، وهما ”ول التي يسيطر عليها تجرياسترداد الحق ، لكن الجيش العراقي غير مسلح تسليح 

أيضا عصابات وليس جيش نظامي فهذا يحتاج إلى تدريب خاص وتكتيكات للتعامل معه بطرق 

 .”مختلفة

دوالر كانوا يبيعونه  100وأوضح أن التنظيم يبيع النفط بأقل من نصف ثمنه، فحين كان يبلغ سعره 

، وحين وصل لخمسة وعشرين دوالر كانوا يبيعونه بما يقرب بين خمسة وعشرة دوالرا، بخمسين

مضيفا أن كل الحقول التي تسترد منهم تحتاج فيما بعد إلى صيانة ألن طريقتهم في استخراج النفط 

 .وبيعه عملية غير حرفية تهدر محتويات الحقل

 دور إيران وحزمة اإلصالحات

لوقف هبوط ” أوبك“التعاون مع بقية الدول المنتجة داخل وخارج منظمة ودعا المؤتمر إيران إلى 

أسعار النفط، مطالبا الحكومات بضرورة إصالحات هيكلية اقتصادية جذرية من خالل ترشيد الدعم 

لتصل إلى مستحقيها، وتحفيز القطاع الخاص وإصدار التشريعات الالزمة الهادفة لخفض العجز في 

 .الموازنات

847 مؤتمر تأثير األزمة النفطية على إدارة االقتصادات العربية



يان الختامي للمؤتمر إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وأشار الب

وهذا ما جعل االقتصادات المعتمدة عليه عرضة لألزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على 

موازناتها تحديدا ، معتبرا أن األزمة النفطية الحالية فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها 

خصوصا  التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع االستثمارات وتهيئة البنية و

 .التحتية لهياكل اقتصادات آمنة

وأكد المؤتمر أن األسباب الكامنة وراء أزمة انخفاض سعر النفط تتمثل في تراجع النمو االقتصادي 

حديدا  الصين واالتحاد األوروبي واليابان، العالمي، وانخفاض استهالك االقتصادات الكبرى للطاقة وت

في السوق البترولية والتي ساهم فيها عدد من الدول المنتجة في أوبك ومن ” التخمة“فضال عن 

خارج دول األوبك وذلك باإلنتاج الكثيف للنفوط غير التقليدية، مثل النفط الصخري األمريكي والنفوط 

 .من أعماق البحار والمحيطات العميقة

شار إلى أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وأ

وغير النفطية، مطالبا بضرورة إجراء إصالحات هيكلية في االقتصادات الوطنية المعتمدة على النفط 

تذليل في تمويل موازناتها، أبرز هذه اإلجراءات خصخصة بعض النشاطات االقتصادية تدريجيا ، و 

 .العقبات التشريعية والتنظيمية أمام القطاع الخاص

وضمت هذه اإلجراءات أيضا ضرورة تحسين مستويات الشفافية والمسائلة، ومراجعة وتقييم الدعم 

الحكومي وتحديدا  المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها اقتصاديا  وبصورة تدريجية، 

لحكومي وتوفير فرص حقيقية للشراكة ورفع القدرات التنافسية لالقتصاد وإصالح وتطوير األداء ا

 .الوطني وتكامله مع االقتصاد العالمي

وتوقع المؤتمر حصول بعض االنفراج في األزمة النفطية على أعتاب زيادة الطلب على المشتقات 

كية وكندا إلى جانب البترولية وانخفاض المنصات البترولية العاملة في الواليات المتحدة األمري

االنخفاض في إنتاج كل من نيجيريا وفنزويال وكندا وسعي المنتجين إلى تثبيت معدالت اإلنتاج وعليه 

دوالر في النصف  70دوالر وصوال  إلى  50فمن المحتمل أن يشهد النفط أسعارا  جديدة تتجاوز الـ 

 .الثاني لهذا العام

فطية أن تأخذ من دروس األزمة النفطية ما يناسب اقتصاداتها وقال البيان إنه على الدول العربية الن

وتنطلق إلى رؤى جذرية في البناء االقتصادي وتأخذ بالتنافسية عند قواعد وضع خططها التنموية 

 .2030واإلستراتيجية، وأن تتوجه الحكومات العربية بكل جدية نحو تنفيذ التزاماته بأجندة التنمية 
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 عام / ندوة عربية توصي بتعزيز جهود التمكين االقتصادي للمرأة
 م واس 2016/06/01هـ الموافق  1437/8/25االربعاء 

                                                                                                     
 واسم  2016مايو  31هـ الموافق  1437شعبان  24القاهرة 

اختتمت اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة أعمال ندوة " التمكين االقتصادي للمرأة 
 دول عربية. 8خبيًرا ومتخصًصا في هذا المجال يمثلون  50وأثره على التنمية "، بمشاركة أكثر من 

في المجتمع والقوانين والنظم  وأوصى المشاركون في الندوة بالتركيز على توعية المرأة بأهمية دورها
الحاكمة لحقوقها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق 

 المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين االقتصادي لها.
تها على اتخاذ القرار والقدرة على ودعوا إلى إعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدرا

 مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادًيا.
 // انتهى //

  ت م02:58
 

  

849 ندوة التمكين االقتصادي وأثره على التنمية



 
 

 التمكين االقتصادي للمرأة" تدعو اإلعالم لعرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة"

  
القتصادي للمرأة وأثره على التنمية" دعا المشاركون في ختام اعمالهم بندوة "التمكين ا-أيار )بترا( 31القاهرة 

اليوم الثالثاء، والتي عقدت بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة، وسائل اإلعالم الى عرض الصورة 

الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية وابراز الجهود التي تبذل ليتم افساح المجال لها ودعمها بكل 
 .السبل

 

ون من ثماني دول عربية من بينها االردن، الى بحث فكرة إنشاء بنك تجاري خاص لتمكين ودعا المشارك
المرأة العربية من خالل تمويل المشروعات الصغيرة ومتتناهية الصغر، وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل 

لتي تعمل على ادماج في التمكين االقتصادي للمرأة من خالل نشر ثقافة الشمول المالي والثقة المصرفية وا
 .أكبر شريحة من المجتمع في النظام المصرفي

 
واكدت الندوة الى اهمية مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية 

السن  مواتية لمتطلبات التمكين االقتصادي لها وقال الدكتور مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عادل

ان الندوة التي عقدت على مدى ثالثة ايام استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية لتمكين 
المرأة العربية اقتصادياً، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات االقتصاد 

 .الوطني
 

، هي: االردن، مصر، السعودية، السودان، دولة عربية 8شخصا يمثلون  50وشارك في الندوة أكثر من 

 .العراق، اإلمارات، البحرين، الجزائر واليمن
 

  بترا( ن ا/ ابوعلبة)--
 م 10:41 - 31/5/2016
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851 ندوة التمكين االقتصادي وأثره على التنمية



 

دول عربية يوصون بإنشاء منظومة متكاملة لتمكين المرأة العربية  8مشاركا من  50أكثر من 

              اقتصاديا 

/ أ ش أ / اختتمت أعمال ندوة " التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على  القاهرة في أول يونيو

التنمية" والتي عقدت على مدار ثالثة أيام بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة بمشاركة 

المملكة العربية السعودية  –دول عربية هي )جمهورية مصر العربية  8مشاركا يمثلون  50أكثر من 

دولة اإلمارات العربية  –جمهورية العراق  –جمهورية السودان  –كة األردنية الهاشمية الممل –

 الجمهورية اليمنية(. –الجمهورية الجزائرية  –مملكة البحرين  –المتحدة 

وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن الندوة استهدفت إنشاء 

لجهود الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصادياً، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق منظومة متكاملة تعزز ا

مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات االقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تم عقد الندوة على مدار 

ورقة عمل وبحث علمي قام بتغطيتها  19ثالثة أيام وذلك من خالل خمس جلسات قدمت خاللها 

 متميزة من الخبراء .وتقديمها نخبة 

وأضاف الدكتور عادل السن أن المناقشات انتهت إلى مجموعة من التوصيات منها التأكيد على أهمية 

عقد مؤتمر سنوي عن التمكين االقتصادي للمرأة يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية 

الموضوع في إطار تكاملي بشؤون المرأة على المستوى الحكومي واألهلي، على أن يتم معالجة هذا 

وتفاعلي مع التمكين االجتماعي والسياسي وصوالً إلى وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية 

 تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل.

وأضاف أن المشاركين في الندوة أوصوا على التأكيد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق 

مع، إلرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز جهود التمكين االقتصادي للمرأة، المرأة ودورها في المجت

على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن وأحالمهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم 

لمقاومة التمييز الذي يتعرضن له، وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على 

قدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادياً، واالستفادة من تجربة اتخاذ القرار وال

المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية بعنوان )مشروع المرأة للعمل( في كافة الدول 
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العربية بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة، وحث وسائل اإلعالم على عرض الصورة الحقيقية 

مرأة بموضوعية وشفافية وابراز الجهود التي تبذل ليتم افساح المجال لها ودعمها بكل لمشاكل ال

 السبل.

ونوه إلى أن توصيات الندوة شملت تعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين االقتصادي 

حة من للمرأة من خالل نشر ثقافة الشمول المالي والثقة المصرفية والتي تعمل على ادماج أكبر شري

المجتمع في النظام المصرفي، مع االستفادة من تجربة البنك الزراعي السوداني في تمويل 

المشروعات متناهية الصغر، وبحث فكرة إنشاء بنك تجاري خاص لتمكين المرأة العربية من خالل 

تمويل المشروعات الصغيرة ومتتناهية الصغر،وعقد ورش عمل تدريبية تطبيقية لتنفيذ توصيات 

لمؤتمرات والندوات بما يكفل سد الفجوة بين األطر الفكرية والنظرية وبين ما يحدث في أرض ا

الواقع، مع التركيز على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها 

لمرأة بما االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق ا

التشريعات  –يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين االقتصادي لها )تشريعات العمل 

 المالية والضريبية(.

وأضاف أن المشاركين في ندوة تمكين المرأة أوصوا وزارات البحث العلمي على التنسيق مع 

امعي، وكذلك ربط البحث العلمي بالصناعة، الجامعات العربية لربط التعليم ما قبل الجامعي بالتعليم الج

وتوفير التمويل الالزم للمخترعين والمبتكرين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال األعمال 

بما يشجع االبتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، مع االهتمام بمشروعات التخرج للفتيات العربيات في 

ي يعتمد على المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، بما مجال االبتكار، وذلك في إطار تكامل

يعزز التجارة البينية العربية، وتعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة العربية في مجال االبتكار واالبداع 

 ودخول المرأة مجال ريادة األعمال العربية والمشتركة.

قيادية وتفعيل نسبة أكبر للمشاركة السياسية  كذلك تضمنت التوصيات ضرورة الدفع بالمرأة لمواقع

واالقتصادية ، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ومحاربة التمييز، وضرورة تحقيق العدالة بين 

الرجل والمرأة، وإلزام الشركات والمؤسسات بتوفير فرص عمل حقيقية للشابات المستفيدات من 

. مع خلق منصة تعاون بين المؤسسات الحكومية برامج التدريب بعد تطوير مهاراتهن المهنية

والقطاع الخاص للمشاركة في دعم التمكين االقتصادي للمرأة وتسهيل إزالة الحواجز والتحديات غير 

 المنصفة التي تواجهها في حياتها العملية خاصة في مرحلة البداية.

 أ ش أ
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 االقتصادي للمرأة خ د / عام / ندوة عربية توصي بتعزيز جهود التمكين0317 

 2016 حزيران1 

شعبان  24خ د / عام / ندوة عربية توصي بتعزيز جهود التمكين االقتصادي للمرأة القاهرة  0317

م واس اختتمت اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة  2016مايو  31هـ الموافق  1437

خبيًرا ومتخصًصا  50، بمشاركة أكثر من “ه على التنمية التمكين االقتصادي للمرأة وأثر” أعمال ندوة 

دول عربية. وأوصى المشاركون في الندوة بالتركيز على توعية المرأة بأهمية  8في هذا المجال يمثلون 

دورها في المجتمع والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ومراجعة 

ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين  التشريعات والقوانين

االقتصادي لها. ودعوا إلى إعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار 

 NNNN ت م02:58والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادًيا. // انتهى // 
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 وكالة األنباء اإلسالمية الدولية إينا

 ندوة عربية توصي بتعزيز جهود التمكين االقتصادي للمرأة

 2016-6-1بتوقيت مكة المكرمة الموافق  08:37 - 1437شعبان  25االربعاء 

ندوة اختتمت أمس الثالثاء بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة أعمال  القاهرة ) إينا ( ـــ

خبيًرا ومتخصًصا في هذا  50"التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية"، بمشاركة أكثر من 

 .دول عربية 8المجال يمثلون 

وأوصى المشاركون في الندوة بالتركيز على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع والقوانين 

ماعية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات والنظم الحاكمة لحقوقها االقتصادية والسياسية واالجت

 .الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين االقتصادي لها

ودعوا إلى إعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على 

 .قتصاديًامواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها ا

 (انتهى)

 واس/ ح ص
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 ندوة عربية توصي بتعزيز جهود التمكين االقتصادي للمرأة

 ص 03:09

 2016/يونيو/01األربعاء 

     

 

العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة أعمال ندوة " التمكين  المنظمة اختتمت الثالثاء، بمقر
خبيًرا ومتخصًصا في هذا  50االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية "، بمشاركة أكثر من 

 .دول عربية 8المجال يمثلون 
بأهمية دورها في المجتمع وأوصى المشاركون في الندوة بالتركيز على توعية المرأة 

والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ومراجعة 
التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية 

 .لمتطلبات التمكين االقتصادي لها
وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار  ودعوا إلى إعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة

 .والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصاديًا
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المملكة تشارك في ندوة عن التمكين االقتصادي للمرأة وأثره 

 على التنمية
 2016 يونيو 04 السبت

 :عارف سجى - القاهرة

التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على »عقدت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ندوة عن 

مشارًكا يمثلون ثماني دول عربية هي:  50أيام بحضور  3التي استمرت لمدة « التنمية

 –البحرين  –اإلمارات العربية المتحدة  –العراق  –األردن  –السعودية  –)مصر 

اليمن(، وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني في كلمة ألقاها نيابة  –زائر الج

عنه الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية والمنسق 

العام للندوة، إن عقد هذه الندوة يأتي انسجاًما مع رؤية المنظمة بكافة القضايا المتعلقة 

مية المستدامة في الدول العربية، مؤكداً أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد أحد أهم بتحقيق التن

العوامل المساهمة في تحقيق التنمية في الدول العربية وأن مساهمة المرأة العربية في 

سوق العمل مازالت متواضعة نظًرا للفكرة السائدة بأن الناتج الحدي للنساء أقل من 

األمر الذي يتطلب مراجعة التشريعات واألطر القانونية الحاكمة التكلفة الحدية لعملهن 

لعمل المرأة العربية والتعرف على آليات التمكين االقتصادي لها لتأمين استقرارها 

 .االجتماعي واالقتصادي من جانب والمساهمة في التنمية االقتصادية من جانب آخر
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 قاهرةبال« التمكين االقتصادي للمرأة»اختتام ندوة 
 الدمام - اليوم

اليوم فعاليتها، حيث عقدت على « التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية»اختتمت ندوة 
مشاركا يمثلون  50أيام بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من  3مدار

المملكة األردنية  –المملكة العربية السعودية  –عربية هي )جمهورية مصر العربية دول  8
مملكة  –دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جمهورية العراق  –جمهورية السودان  –الهاشمية 
 .(الجمهورية اليمنية –الجمهورية الجزائرية  –البحرين 

دوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود وقال مستشار المنظمة الدكتور عادل السن إن الن
الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصادياً، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في 

جلسات قدمت  5أيام وذلك من خالل  3مختلف قطاعات االقتصاد الوطني، وتم عقد الندوة على مدار 
طيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء وانتهت ورقة عمل وبحث علمي قام بتغ 19خاللها 

المناقشات إلى مجموعة من التوصيات منها التأكيد على أهمية عقد مؤتمر سنوي عن التمكين 
االقتصادي للمرأة يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة على المستوى 

في إطار تكاملي وتفاعلي مع التمكين الحكومي واألهلي، على أن يتم معالجة هذا الموضوع 
االجتماعي والسياسي وصوالً إلى وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم 
التمكين بمفهومه الشامل، والتأكيد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة ودورها في 

كين االقتصادي للمرأة، على أن يتضمن المجتمع، إلرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز جهود التم
تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن واحالمهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز 
الذي يتعرضن له، وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار 

 .والقدرة على مواجهة التحديات
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 ى إقامة منظومة متكاملة لتمكين المرأة العربية اقتصادياً يدعو إل« السن»

 | أميرة صالح كتب: ساعة | 15منذ 

 

 لق

 آخرون تصوير :صورة أرشيفية -باالسكندرية « القومى للمرأة»بـ« مخلفاتنا ثروتنا»اء توعوي تحت شعار 

مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إلى إقامة منظومة متكاملة لتمكين المرأة العربية  عادل السن دعا الدكتور

 ق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات االقتصاد الوطني.اقتصادياً، تضمن تكافؤ الفرص لتحقي

إلى ضرورة التمكين في إطار تكاملي مع التمكين االجتماعي والسياسي وصوالً إلى وضع رؤية « السن»وأشار

 إستراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل.

قوق المرأة ودورها في المجتمع، إلرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز وأكد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول ح

 جهود التمكين االقتصادي للمرأة.

وأوضح في ختام مؤتمر عن التمكين االقتصادي للمرأة، على ضرورة تشجيع المرأة على حرية التعبير عن مخاوفهن 

، وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وأحالمهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذي يتعرضن له

 وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادياً.
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ندوة "التمكين االقتصادي للمرأة" توصي ببرامج عربية مشتركة لتدريبها 

 وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار

 ربيع شاهين

31-5-2016 | 18:43254 

 

 الجلسة الختامية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية

اختتمت اليوم، بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة، ندوة "التمكين االقتصادي للمرأة وأثره 

السودان  –األردن  –السعودية  –دول عربية، هي: مصر  8ممثًًل لـ 50على التنمية"، بمشاركة أكثر من 

 اليمن. –الجزائر  –البحرين  –اإلمارات  –العراق  –

وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة، إن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود 

الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصاديًا، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف 

 قطاعات االقتصاد الوطني.

ورقة عمل وبحثًا علمي ًا، قام  19عقدت الندوة على مدار ثًلثة أيام، عبر خمس جلسات، قدمت خًللها 

  بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء.

وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات منها تأكيد أهمية عقد مؤتمر سنوي عن التمكين 

المؤسسات المعنية بشئون المرأة على المستويين الحكومي االقتصادي للمرأة تشارك فيه كل الجهات و

واألهلي، على أن يتم معالجة هذا الموضوع في إطار تكاملي وتفاعلي مع التمكين االجتماعي والسياسي، 

وصوالً إلى وضع رؤية إستراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل، 

ب الديني حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع، إلرساء ثقافة وبيئة تسهم في وتأكيد أهمية تجديد الخطا

تعزيز جهود التمكين االقتصادي للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن 

وأحًلمهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذي يتعرضن له، وإعداد برامج عربية مشتركة 
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مرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها لتدريب ال

اقتصادي ًا، واالستفادة من تجربة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية بعنوان )مشروع المرأة 

 للعمل( في كل الدول العربية، بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة.

لتوصيات حث وسائل اإلعًلم على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية كما تضمنت ا

وشفافية وإبراز الجهود التي تبذل ليتم إفساح المجال لها ودعمها بكل السبل، وتعزيز دور المصارف 

ومؤسسات التمويل في التمكين االقتصادي للمرأة من خًلل نشر ثقافة الشمول المالي والثقة المصرفية، 

التي تعمل على إدماج أكبر شريحة من المجتمع في النظام المصرفي، مع االستفادة من تجربة البنك 

الزراعي السوداني في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبحث فكرة إنشاء بنك تجاري خاص لتمكين 

ريبية المرأة العربية من خًلل تمويل المشروعات الصغيرة ومتتناهية الصغر، وعقد ورش عمل تد

تطبيقية لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات، بما يكفل سد الفجوة بين األطر الفكرية والنظرية وبين ما 

يحدث في أرض الواقع، مع التركيز على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع والقوانين والنظم 

ات والقوانين ذات الصلة بحقوق الحاكمة لحقوقها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ومراجعة التشريع

المرأة، بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين االقتصادي لها، كتشريعات العمل، 

  والتشريعات المالية والضريبية.

وتضمنت التوصيات كذلك حث وزارات البحث العلمي على التنسيق مع الجامعات العربية لربط التعليم 

لتعليم الجامعي، وكذا ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوفير التمويل الًلزم للمخترعين ما قبل الجامعي با

والمبتكرين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال األعمال، بما يشجع االبتكارات القابلة للتطبيق 

إطار تكاملي الصناعي، مع االهتمام بمشروعات التخرج للفتيات العربيات في مجال االبتكار، وذلك في 

يعتمد على المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، بما يعزز التجارة البينية العربية، وتعزيز 

المشاركة المجتمعية للمرأة العربية في مجال االبتكار واالبداع ودخول المرأة مجال ريادة األعمال 

تفعيل نسبة أكبر للمشاركة السياسية العربية والمشتركة، وضرورة الدفع بالمرأة لمواقع قيادية و

واالقتصادية، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ومحاربة التمييز، وضرورة تحقيق العدالة بين الرجل 

والمرأة، وإلزام الشركات والمؤسسات بتوفير فرص عمل حقيقية للشابات المستفيدات من برامج التدريب 

نصة تعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة بعد تطوير مهاراتهن المهنية، مع خلق م

في دعم التمكين االقتصادي للمرأة، وتسهيل إزالة الحواجز والتحديات غير المنصفة التي تواجهها في 

  حياتها العملية خاصة في مرحلة البداية.
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  المرأة و المجتمع  منوعات  البوابة نيوز

لى اختتام أعمال ندوة "التمكين االقتصادي للمرأة وأثره ع

 "التنمية

  
 م09:10 |2016-06-01 األربعاء

 

 بالقاهرة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مقر
 أ ش أ

 على ُعقدت التي التنمية"، على وأثره للمرأة االقتصادي "التمكين ندوة أعمال األربعاء، اليوم اُختتمت

 مشاركا 50 من أكثر بمشاركة بالقاهرة، اإلدارية للتنمية العربية المنظمة بمقر أيام، ثًلثة مدى

 واإلمارات، والعراق، والسودان، واألردن، والسعودية، مصر، هي: عربية، دول 9 يمثلون

 .واليمن والجزائر، والبحرين،

 منظومة إنشاء استهدفت الندوة إن السن عادل الدكتور اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مستشار وقال

 مشاركة لتحقيق الفرص تكافؤ وتضمن اقتصاديا، العربية المرأة تمكينل الرامية الجهود تعزز متكاملة

 أيام، ثًلثة مدى على الندوة عقد تم أنه إلى مشيرا الوطني، االقتصاد قطاعات مختلف في للمرأة أكبر

 وتقديمها بتغطيتها قامت علمي، وبحث عمل ورقة 19 خًللها قُدمت جلسات خمس خًلل من وذلك

 .براءالخ من متميزة نخبة
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 مؤتمر عقد أهمية على التأكيد منها التوصيات، من مجموعة إلى انتهت المناقشات أن السن وأضاف

 المرأة بشؤون المعنية والمؤسسات الجهات كافة فيه يشارك للمرأة، االقتصادي التمكين عن سنوي

 مع وتفاعلي تكاملي إطار في الموضوع هذا معالجة تتم أن على واألهلي، الحكومي المستويين على

 تستوعب مجتمعية ثقافة لخلق استراتيجية رؤية وضع إلى وصوال والسياسي، االجتماعي التمكين

 .الشامل بمفهومه التمكين مفهوم

 المرأة حقوق حول الديني الخطاب تجديد أهمية على بالتأكيد أوصوا الندوة في المشاركين أن وتابع

 أن على للمرأة، االقتصادي التمكين جهود تعزيز في متسه وبيئة ثقافة إلرساء المجتمع، في ودورها

 لمقاومة الدعم ومنحهن ورغباتهن، وأحًلمهن مخاوفهن عن التعبير حرية على تشجيعهن يتضمن

 اتخاذ على قدراتها وتعزيز المرأة لتدريب مشتركة عربية برامج وإعداد له، يتعرضن الذي التمييز

 .اقتصاديا تمكينها دون تحول لتيا التحديات مواجهة على والقدرة القرار

 بعنوان جاءت التي بمصر للمرأة القومي المجلس تجربة من االستفادة ضرورة على السن وشدد

 وحث دولة، كل وطبيعة ظروف مع يتناسب بما العربية، الدول كافة في للعمل" المرأة "مشروع

 الجهود وإبراز وشفافية، بموضوعية المرأة لمشاكل الحقيقية الصورة عرض على اإلعًلم وسائل

 .السبل بكل ودعمها لها المجال إلفساح المبذولة

 دور تعزيز أيضا شملت الندوة توصيات أن إلى اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مستشار ولفت

 المالي الشمول ثقافة نشر خًلل من للمرأة، االقتصادي التمكين في التمويل ومؤسسات المصارف

 االستفادة مع المصرفي، النظام في المجتمع من شريحة أكبر إدماج على تعمل التي المصرفية والثقة

 بنك إنشاء فكرة وبحث الصغر، متناهية المشروعات تمويل في السوداني الزراعي البنك تجربة من

 .الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات تمويل خًلل من العربية، المرأة لتمكين خاص تجاري

 سد يكفل بما والندوات، المؤتمرات توصيات لتنفيذ تطبيقية تدريبية عمل ورش عقد ضرورة وأكد

 توعية على التركيز مع الواقع، أرض على يحدث ما وبين والنظرية، الفكرية األطر بين الفجوة

 والسياسية االقتصادية لحقوقها الحاكمة والنظم والقوانين المجتمع في دورها بأهمية المرأة

 اقتصادية بيئة خلق يكفل بما المرأة، بحقوق الصلة ذات والقوانين التشريعات اجعةومر واالجتماعية،

 .(والضريبية المالية والتشريعات العمل، )تشريعات لها االقتصادي التمكين لمتطلبات مواتية

ه  مع بالتنسيق العلمي البحث وزارات أوصوا المرأة تمكين ندوة في المشاركين بأن السن ونوَّ

 العلمي البحث ربط وكذلك الجامعي، بالتعليم الجامعي قبل ما التعليم لربط لعربيةا الجامعات

 المدني المجتمع مؤسسات مع بالتنسيق والمبتكرين، للمخترعين الًلزم التمويل وتوفير بالصناعة،

 التخرج بمشروعات االهتمام مع الصناعي، للتطبيق القابلة االبتكارات يشجع بما األعمال، ورجال

 بها تتمتع التي النسبية المزايا على يعتمد تكاملي إطار في وذلك االبتكار، مجال في العربيات ياتللفت

 في العربية للمرأة المجتمعية المشاركة ويعزز العربية، البينية التجارة يعزز بشكل العربية، الدول

 .والمشتركة ةالعربي األعمال ريادة مجال المرأة دخول في ويساعد واإلبداع، االبتكار مجال

 أكبر نسبة وتفعيل قيادية، لمواقع بالمرأة الدفع ضرورة كذلك تضمنت التوصيات أن إلى وأشار

 وضرورة التمييز، ومحاربة والفتيات، النساء ضد العنف وإنهاء واالقتصادية، السياسية للمشاركة

 للشابات حقيقية ملع فرص بتوفير والمؤسسات الشركات وإلزام والمرأة، الرجل بين العدالة تحقيق

 المؤسسات بين تعاون منصة خلق مع المهنية، مهاراتهن تطوير بعد التدريب برامج من المستفيدات

 الحواجز إزالة وتسهيل للمرأة، االقتصادي التمكين دعم في للمشاركة الخاص والقطاع الحكومية

 .البداية لةمرح في خاصة العملية، حياتها في تواجهها التي المنصفة غير والتحديات
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 " اختتام ندوة " التمكين االقتصادي للمرأة

  
 الشافى عبد حسام كتب مساء، 5:35 - 2016 مايو 31 الثًلثاء

 على وأثره للمرأة االقتصادي ينالتمك " ندوة بالقاهرة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة بمقر عقدت أيام ثًلثة مدار على

 المملكة – العربية مصر )جمهورية هي عربية دولة 8 يمثلون مشارك 50 من أكثر بمشاركة اليوم أعمالها لتختتم التنمية"

 المتحدة العربية اإلمارات دولة – العراق جمهورية – السودان جمهورية – الهاشمية األردنية المملكة – السعودية العربية

 .(اليمنية الجمهورية – الجزائرية الجمهورية – البحرين كةممل –

 المرأة لتمكين الرامية الجهود تعزز متكاملة منظومة إنشاء استهدفت الندوة أن المنظمة مستشار السن عادل الدكتور وقال

 الندوة عقد تم وطني،ال االقتصاد قطاعات مختلف في للمرأة أكبر مشاركة لتحقيق الفرص تكافؤ وتضمن اقتصادياً، العربية

 نخبة وتقديمها بتغطيتها قام علمي وبحث عمل ورقة 19 خًللها قدمت جلسات خمس خًلل من وذلك أيام ثًلثة مدار على

 التمكين عن سنوي مؤتمر عقد أهمية على التأكيد منها التوصيات من مجموعة إلى المناقشات وأنتهت الخبراء من متميزة

 أن على واألهلي، الحكومي المستوى على المرأة بشؤون المعنية والمؤسسات الجهات كافة هفي يشارك للمرأة االقتصادي

 استراتيجية رؤية وضع إلى وصوالً  والسياسي االجتماعي التمكين مع وتفاعلي تكاملي إطار في الموضوع هذا معالجة يتم

 المرأة حقوق حول الديني الخطاب تجديد أهمية على والتأكيد الشامل، بمفهومه التمكين مفهوم تستوعب مجتمعية ثقافة لخلق

 على تشجيعهن يتضمن أن على للمرأة، االقتصادي التمكين جهود تعزيز في تسهم وبيئة ثقافة إلرساء المجتمع، في ودورها

 ةعربي برامج وإعداد له، يتعرضن الذي التمييز لمقاومة الدعم ومنحهن ورغباتهن، واحًلمهن مخاوفهن عن التعبير حرية

 اقتصادياً، تمكينها دون تحول التي التحديات مواجهة على والقدرة القرار اتخاذ على قدراتها وتعزيز المرأة لتدريب مشتركة

 الدول كافة في للعمل( المرأة )مشروع بعنوان العربية مصر بجمهورية للمرأة القومي المجلس تجربة من واالستفادة

 المرأة لمشاكل الحقيقية الصورة عرض على اإلعًلم وسائل وحث دولة، كل وطبيعة ظروف مع يتناسب بما العربية

 المصارف دور وتعزيز السبل، بكل ودعمها لها المجال افساح ليتم تبذل التي الجهود وابراز وشفافية بموضوعية

 على تعمل التيو المصرفية والثقة المالي الشمول ثقافة نشر خًلل من للمرأة االقتصادي التمكين في التمويل ومؤسسات

 تمويل في السوداني الزراعي البنك تجربة من االستفادة مع المصرفي، النظام في المجتمع من شريحة أكبر ادماج
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 المشروعات تمويل خًلل من العربية المرأة لتمكين خاص تجاري بنك إنشاء فكرة وبحث الصغر، متناهية المشروعات

 بين الفجوة سد يكفل بما والندوات المؤتمرات توصيات لتنفيذ تطبيقية يبيةتدر عمل ورش الصغر،وعقد ومتتناهية الصغيرة

 المجتمع في دورها بأهمية المرأة توعية على التركيز مع الواقع، أرض في يحدث ما وبين والنظرية الفكرية األطر

 بحقوق الصلة ذات والقوانين التشريعات ومراجعة واالجتماعية، والسياسية االقتصادية لحقوقها الحاكمة والنظم والقوانين

 المالية التشريعات – العمل )تشريعات لها االقتصادي التمكين لمتطلبات مواتية اقتصادية بيئة خلق يكفل بما المرأة

 الجامعي قبل ما التعليم لربط العربية الجامعات مع التنسيق على العلمي البحث وزارات وحث .........(.، والضريبية

 مؤسسات مع بالتنسيق والمبتكرين للمخترعين الًلزم التمويل وتوفير بالصناعة، العلمي البحث ربط وكذا ي،الجامع بالتعليم

 للفتيات التخرج بمشروعات االهتمام مع الصناعي، للتطبيق القابلة االبتكارات يشجع بما األعمال ورجال المدني المجتمع

 يعزز بما العربية، الدول بها تتمتع التي النسبية المزايا على تمديع تكاملي إطار في وذلك االبتكار، مجال في العربيات

 ريادة مجال المرأة ودخول واالبداع االبتكار مجال في العربية للمرأة المجتمعية المشاركة وتعزيز العربية، البينية التجارة

 ، واالقتصادية السياسية للمشاركة رأكب نسبة وتفعيل قيادية لمواقع بالمرأة الدفع وضرورة والمشتركة، العربية االعمال

 الشركات وإلزام والمرأة، الرجل بين العدالة تحقيق وضرورة التمييز، ومحاربة والفتيات، النساء ضد العنف وإنهاء

 خلق مع المهنية. مهاراتهن تطوير بعد التدريب برامج من المستفيدات للشابات حقيقية عمل فرص بتوفير والمؤسسات

 إزالة وتسهيل للمرأة االقتصادي التمكين دعم في للمشاركة الخاص والقطاع الحكومية المؤسسات بين تعاون منصة

 البداية مرحلة في خاصة العملية حياتها في تواجهها التي المنصفة غير والتحديات الحواجز
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 عام /المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تناقش التمكين االقتصادي للمرأة
 م واس 2016/05/26هـ الموافق  1437/8/19الخميس 

                                                                                                
 م واس 2016مايو  26هـ الموافق  1437شعبان  19القاهرة 

لقحطاني، يوم األحد المقبل يفتتح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن ا
 ندوة "التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية"، وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة.

وأفاد الدكتور ناصر القحطاني، في تصريح له اليوم، بأن الندوة ستناقش على مدار يومين الوضع 
كين االقتصادي للمرأة، ودور المرأة االقتصادي الراهن للمرأة العربية، واألطر القانونية الحاكمة للتم

 المتعلمة ذات الكفاءة والمهارات التخصصية في تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الندوة ستناقش أيضا، من خالل أوراق العمل المطروحة، دور الصناعات الصغيرة 

يات تمويلها، ودور والمتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني في التمكين االقتصادي للمرأة وآل
المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين االقتصادي للمرأة، فضال عن استعراض تجارب عربية 

 ودولية في التمكين االقتصادي للمرأة.
 ويتخلل الندوة افتتاح المعرض األكاديمي للكتاب بمشاركة ثالثين دار عربية ومصرية للنشر.

 // انتهى //
  ت م17:33
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  اخبار عربية -عالم أخبار ال

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تناقش التمكين 

 االقتصادي للمرأة

 مساءً  : 26-05- 2016-  07:09:00التاريخ

يفتتح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور  -م )واس(  2016-5- 26القاهرة 

التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على ناصر الهتالن القحطاني، يوم األحد المقبل ندوة 

 .التنمية ، وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة

وأفاد الدكتور ناصر القحطاني، في تصريح له اليوم، بأن الندوة ستناقش على مدار يومين 

الوضع االقتصادي الراهن للمرأة العربية، واألطر القانونية الحاكمة للتمكين االقتصادي 

ة المتعلمة ذات الكفاءة والمهارات التخصصية في تحقيق التنمية للمرأة، ودور المرأ

 . المستدامة

ولفت إلى أن الندوة ستناقش أيضا، من خالل أوراق العمل المطروحة، دور الصناعات 

الصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني في التمكين االقتصادي للمرأة 

ات التمويل في التمكين االقتصادي للمرأة، فضال وآليات تمويلها، ودور المصارف ومؤسس

 . عن إستعراض تجارب عربية ودولية في التمكين االقتصادي للمرأة

 .ويتخلل الندوة إفتتاح المعرض األكاديمي للكتاب بمشاركة ثالثين دار عربية ومصرية للنشر

 ع و
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 ن االقتصادي للمرأةخ د / عام /المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تناقش التمكي0173

 2016 آيار26 

 خ د / عام /المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تناقش التمكين االقتصادي للمرأة 0173

 م واس 2016مايو  26هـ الموافق  1437شعبان  19القاهرة 

المقبل  يفتتح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، يوم األحد

 .، وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة”التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية“ندوة 

وأفاد الدكتور ناصر القحطاني، في تصريح له اليوم، بأن الندوة ستناقش على مدار يومين الوضع 

أة، ودور المرأة االقتصادي الراهن للمرأة العربية، واألطر القانونية الحاكمة للتمكين االقتصادي للمر

 .المتعلمة ذات الكفاءة والمهارات التخصصية في تحقيق التنمية المستدامة

ولفت إلى أن الندوة ستناقش أيضا، من خالل أوراق العمل المطروحة، دور الصناعات الصغيرة 

والمتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني في التمكين االقتصادي للمرأة وآليات تمويلها، ودور 

المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين االقتصادي للمرأة، فضال عن استعراض تجارب عربية ودولية 

 .في التمكين االقتصادي للمرأة

 .ويتخلل الندوة افتتاح المعرض األكاديمي للكتاب بمشاركة ثالثين دار عربية ومصرية للنشر

 // انتهى //

 NNNN ت م17:33
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 للمرأة تطالب بتجديد الخطاب الدينيندوة التمكين االقتصادي 

  

 ندوة التمكين االقتصادي للمرأة

 نهاد عرفة 

 م 10:23 - 2016مايو  31الثًلثاء , 

طباعة 

ة اإلدارية في مقرها بالقاهرة على مدار أوصت ندوة التمكين االقتصادي للمرأة، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمي

ثالثة أيام، بالتأكيد على أهمية عقد مؤتمر سنوي عن التمكين االقتصادي للمرأة يشارك فيه كافة الجهات 

والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة على المستوى الحكومي واألهلي، على أن يتم معالجة هذا الموضوع في إطار 

ن االجتماعي والسياسي وصوالً إلى وضع رؤية إستراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تكاملي وتفاعلي مع التمكي

 .تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل

وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة، إن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية 
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لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات االقتصاد  لتمكين المرأة العربية اقتصادياً، وتضمن تكافؤ الفرص

 .الوطني

دولة عربية من مصر العربية والسعودية واألردنية والسودان والعراق  8مشارك يمثلون  50شارك في الندوة 

 ورقة عمل وبحث علمي قام 19واإلمارات والبحرين والجزائر واليمنية، على مدار ثالثة أيام تم خاللها مناقشة 

 .بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء

وقام المشاركون بالتأكيد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع، إلرساء ثقافة 

وبيئة تسهم في تعزيز جهود التمكين االقتصادي للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن 

غباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذي يتعرضن له، وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب وأحالمهن ور

المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادياً، 

مشروع المرأة للعمل( في كافة واالستفادة من تجربة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية بعنوان )

 .الدول العربية بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة

وطالبوا بحث وسائل اإلعالم على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية وإبراز الجهود التي 

 .تبذل ليتم إفساح المجال لها ودعمها بكل السبل
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دارية تناق  التمكين المنظمة العربية للتنمية اإل

 االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية

 نوال الراشد -القاهرة 

في مقر المنظمة « التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية»انطلقت صباح أمس األحد أعمال ندوة 

 .العربية للتنمية اإلدارية في القاهرة

لجهود الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصاديا، وتهدف هذه الندوة إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز ا

وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات االقتصاد الوطني، وذلك من 

خًلل تمكينها لكي تسهم إسهاما كامًل في الحياة االقتصادية عبر القطاعات كافة وعلى جميع مستويات 

ة المرأة في ريادة األعمال الخاصة وفق أحدث المستجدات النشاط االقتصادي، ورفع نسبة مشارك

وأفضل الممارسات، كما يحرص القائمون على الندوة على تفعيل طاقات المرأة العاملة من المنزل أو في 

العمل غير المنظم بمختلف مجاالته وإدماجه في حسابات االقتصاد الوطني، إضافة إلى تأمين االستقرار 

دي للمرأة الفقيرة بعامة والفقيرة بالريف والحضر على حد سواء، وأيضا للمرأة االجتماعي واالقتصا

 .المعيلة لألسرة

وتناولت الندوة محاور عدة كمناقشة الوضع االقتصادي الراهن للمرأة العربية واألطر القانونية الحاكمة 

تخصصية في تحقيق التنمية للتمكين االقتصادي للمرأة، ودور المرأة المتعلمة ذات الكفاءة والمهارات ال

المستدامة، كما تركز الندوة على دور الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع على 

تمكين المرأة االقتصادي وآليات تمويلها كما ستعرض لتجارب عربية ودولية في التمكين االقتصادي 

 .للمرأة وأثره على التنمية
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ة الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا وقد تحدث في افتتاح الندو

والمنسق العام للندوة والدكتورة أماني قنديل من منظمة المرأة العربية ومعالي األستاذ الدكتور محمد 

السابق، إبراهيم أبو شادي أستاذ االقتصاد والمالية العامة كلية الشرطة وزير التموين والتجارة الداخلية 

ومعالي األستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ االقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة 

 .وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق –المنصورة 

كما قدم الدكتور شيرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجموعة شركات 

ة عمل بعنوان لمحات في القيادة اإلدارية للمرأة الحماية االجتماعية، فيما تناولت فاركو لألدوية ورق

الدكتورة يمن الحماقي عضو المجلس القومي للمرأة سابقاً وأستاذ االقتصاد بجامعة عين شمس ورقة 

ورة عمل بعنوان رؤية عامة ودور المنظمة في دعم التمكين االقتصادي للمرأة العربية، أما ورقة الدكت

فاطمة أحمد البوعينين المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين فكانت حول التمكين االقتصادي للمرأة 

في مملكة البحرين، وعن دور حاضنات األعمال في مجال إنتاج المًلبس وأثره على التنمية ستتحدث 

لوان، كما قدمت األستاذة الدكتورة نجوى شكري محمد مؤمن من كلية االقتصاد المنزلي جامعة ح

الدكتورة أمل مصطفى عصفور وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات باألكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد ورقة عمل عن حاضنات األعمال ودورها في زيادة فاعلية 

مل عن المشروعات الصغيرة التمكين االقتصادي للمرأة العربية وتختتم أعمال اليوم األول بورقة ع

جامعة -خبيرة اقتصادية -والتمكين االقتصادي للمرأة تقدمها الدكتورة مجدة محمد عبده الرفاعي 

 المنصورة

 .وتخلل الندوة افتتاح المعرض األكاديمي للكتاب بمشاركة ثًلثين دارا عربية ومصرية للنشر
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ة وأثره على التنمية "العربية اإلدارية" تناق  التمكين االقتصادي للمرأ

 األحد المقبل
 ربيع شاهين

26-5-2016 | 16:55358 
   

 

 الدكتور ناصر الهتًلن القحطاني

قال الدكتور ناصر الهتًلن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن المنظمة تعقد ندوة 

مقبل في مقر المنظمة العربية للتنمية "التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية"، يوم األحد ال

 اإلدارية بالقاهرة.

وأشار الدكتور ناصر إلى أن الندوة ستناق  الوضع االقتصادي الراهن للمرأة العربية، واألطر القانونية 

الحاكمة للتمكين االقتصادي للمرأة، ودور المرأة المتعلمة ذات الكفاءة والمهارات التخصصية في تحقيق 

مستدامة، ودور الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني في التمكين التنمية ال

االقتصادي للمرأة وآليات تمويلها، ودور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين االقتصادي للمرأة 

 )سياسة الشمول المالي(، وتجارب عربية ودولية في التمكين االقتصادي للمرأة.
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ندوة وعلى مدار يومين الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية ويتحدث في ال

اإلدارية والمنسق العام للندوة، والدكتورة أماني قنديل من منظمة المرأة العربية، والدكتور محمد إبراهيم 

داخلية السابق، والدكتور أبو شادي أستاذ االقتصاد والمالية العامة كلية الشرطة وزير التموين والتجارة ال

وزير التعليم  –السيد أحمد عبد الخالق أستاذ االقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة 

 العالي والبحث العلمي السابق.

كما سيقدم الدكتور شيرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجموعة شركات 

بعنوان لمحات في القيادة اإلدارية للمرأة الحماية االجتماعية، كما ستقدم  فاركو لألدوية ورقة عمل

الدكتورة يمن الحماقي عضو المجلس القومي للمرأة سابقاً وأستاذ االقتصاد بجامعة عين شمس ورقة 

عمل بعنوان رؤية عامة ودور المنظمة في دعم التمكين االقتصادي للمرأة العربية، وستقدم الدكتورة 

أحمد البوعينين المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين التمكين االقتصادي للمرأة في مملكة  فاطمة

البحرين، وستقدم الدكتورة ايناس ماهر الحسيني بدير والدكتورة رشا عبد العاطي راغب من كلية 

مرأة العاملة االقتصاد المنزلي جامعة حلوان ورقة عمل بعنوان المهارات الحياتية ودورها في تمكين ال

 كمدخل للتنمية البشرية.

وعن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة يتحدث السيد 

القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية واالئتمان الزراعي، وعن دور حاضنات األعمال في مجال إنتاج 

لدكتورة نجوى شكري محمد مؤمن من كلية االقتصاد المًلبس وأثره على التنمية ستتحدث األستاذة ا

المنزلي جامعة حلوان، كما ستقدم الدكتورة أمل مصطفى عصفور وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات 

باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد ورقة عمل عن حاضنات اإلعمال 

كين االقتصادي للمرأة العربية وتختتم أعمال اليوم األول بورقة عمل عن ودورها في زيادة فاعلية التم

خبيرة -المشروعات الصغيرة والتمكين االقتصادي للمرأة تقدمها الدكتورة مجدة محمد عبده الرفاعي 

جامعة المنصورة هذا ويتخلل الندوة افتتاح المعرض األكاديمي للكتاب بمشاركة ثًلثين -اقتصادية 

 مصرية للنشر.دارعربية و
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بدء أعمال ندوة التمكين االقتصادي للمرأة في المنظمة العربية للتنمية 

 اإلدارية
 PM 06:18 2016-05-29األحد 
 د الدعدعمحم كتب:

 
 أرشيفية

بدأت بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة، اليوم، ندوة "التمكين االقتصادي للمرأة 

 30 – 29وأثره على التنمية"، التي تعقد بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، خالل يومي 

 .2016مايو 

تور عادل عبدالعزيز السن مستشار وقال مدير عام المنظمة، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدك

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية والمنسق العام للندوة، إن عقد هذه الندوة يأتي انسجاما مع 

رؤية المنظمة بكافة القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، وأشار إلى 

 مساهمة في تحقيق التنمية في الدول العربية.أن تمكين المرأة اقتصاديا يعد أحد أهم العوامل ال

وأوضح السن في كلمته أن مساهمة المرأة العربية في سوق العمل مازالت متواضعة نظرا 

للفكرة السائدة بأن الناتج الحدي للنساء أقل من التكلفة الحدية لعملهن، األمر الذي يتطلب 

رأة العربية والتعرف على آليات التمكين مراجعة التشريعات واألطر القانونية الحاكمة لعمل الم
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االقتصادي لها لتأمين استقرارها االجتماعي واالقتصادي من جانب، والمساهمة في التنمية 

االقتصادية من جانب آخر، كما ألقت الدكتورة أماني قنديل كلمة منظمة المرأة العربية، وأكدت 

نحو تقرير حقوقها ومكانتها المجتمعية، فيها أن التمكين االقتصادي للمرأة هو بوابة أساسية 

ألنه يمنحها الثقة والقدرة على التحكم في حياتها الخاصة من ناحية، وعلى المشاركة الحقيقية 

في القرارات المتعلقة بأسرتها من ناحية أخرى، ويتيح لها إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في 

بتته التجارب والدراسات التي أجريت حول واقع ومستقبل أطفالها وعائلتها ككل، وهذا أمر أث

 العالم عن مساهمات النساء الذين تمكنَّ من اكتساب عمل يؤمن لهن مصدر دخل مستقر.

ونوهت بأهمية تعديل اإلطار القانوني وكونه عامل حاسم في التمكين االقتصادي، فالقانون 

حدود حركتهم وسلوكهم.  بشكل عام هو الذي يضع القواعد التنظيمية لحياة األفراد وُيعين

ورغم أن السياقات الثقافية تؤثر في صياغة القواعد القانونية، فإن القاعدة القانونية بدورها 

متى وضعت واقترن وضعها بقوة تنفيذية تصبح أساسا إلحداث التغيير في المجتمع بما يشمل 

 التغيير الثقافي رغم ما يتسم به من بطء.

الحماقي خبيرة مقاربة النوع االجتماعي عضو المجلس القومي  عقب ذلك، قامت الدكتورة يمن

دعم التمكين   للمرأة سابقاً وأستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس، بتقديم رؤية عامة عن

االقتصادي للمرأة العربية، وأوضحت أن الدول العربية تعاني من فجوة كبيرة بين الواقع 

 عين.والتطبيق في ما يخص تحقيق المساواة بين النو

وقالت الحماقي إنه بالنظر إلى ما يحدث في اليمن وسوريا والعراق وكل تلك االنتقاضات نعرف 

أن هناك الكثير من المخاطر التي تتعرض لها المنطقة، والمؤشرات االقتصادية تؤكد أن ناتج 

محلي الدول العربية كلها ال يساوي ناتج دولة أوروبية واحدة، وال يوجد أي تنوع في الناتج ال

أو الصناعات المحلية، فمعظمها مبني على البترول وغير مرتبط باإلبداع أو االبتكار، نتيجة 

 لعدم وجود المرأة والشباب بشكل فاعل وحقيقي في سوق العمل.

وحثت الدكتور يمن على تغيير ثقافة المجتمع ليمكن إدماج المرأة في سوق العمل، وقالت إنه 

أة فاألب أو الزوج أو األخ يجعلها ال تحصل على تلك الفرصة مهما وفرنا من فرص عمل للمر

لتعارضها مع معتقدات األسرة والمجتمع، وبسؤالها عن حجم مشاركة المرأة العربية في سوق 

% من حجم سوق العمل، 22%، وتصل في مصر إلى 30العمل أجابت أنها ال تتجاوز 

   ومعظمها يتركز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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ثم بدأت الجلسة االفتتاحية بعنوان اإلطار القانوني والمؤسسي واإلداري للتمكين االقتصادي 

للمرأة، وأدارها الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ االقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق 

اية جامعة المنصورة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، كما قدم ورقة عمل عن الحم

االجتماعية والتمكين االقتصادي للمرأة من خالل التشريعات والقوانين، وتحدثت الدكتور نادية 

زخاري وزير البحث العلمي عن العالقة بين التمكين االقتصادي للمرأة وارتباطه بالبحث 

العلمي، كما قدم الدكتور شيرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

شركات فاركو لألدوية ورقة عمل بعنوان لمحات في القيادة اإلدارية للمرأة الحماية مجموعة 

االجتماعية، وقدمت الدكتورة فاطمة أحمد البوعينين المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين 

 التمكين االقتصادي للمرأة في مملكة البحرين.

وحاضنات األعمال في التمكين الجلسة الثانية كانت بعنوان دور المشروعات الصغيرة، 

االقتصادي، وأدار الجلسة األستاذ الدكتور محمد إبراهيم أبو شادي أستاذ االقتصاد والمالية 

 العامة بكلية الشرطة ووزير التموين والتجارة الداخلية السابق.

وقدمت بها الدكتورة ماجدة محمد عبده الرفاعي خبيرة اقتصادية في جامعة المنصورة ورقة 

ل عن المشروعات الصغيرة والتمكين االقتصادي للمرأة، كما قدمت الدكتورة أمل مصطفى عم

عصفور وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري فرع بورسعيد ورقة عمل عن حاضنات األعمال ودورها في زيادة فاعلية التمكين 

رأة العربية، واختتمت أعمال اليوم األول بورقة عمل عن دور حاضنات األعمال االقتصادي للم

في مجال إنتاج المالبس وأثره على التنمية قدمتها األستاذة الدكتورة نجوى شكري محمد 

 مؤمن من كلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان.
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 سماء المنياوي -أخبار مصر 

وتعقد ” التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية“بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة ندوة  بدأت اليوم

 .2016مايو  30 – 29بالتعاون مع منظمة المرأة العربية خًلل يومي 

العربية للتنمية اإلدارية وقال مدير عام المنظمة في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة 

والمنسق العام للندوة، بكلمة قال فيها ان عقد هذه الندوة يأتي انسجاما مع رؤية المنظمة بكافة القضايا المتعلقة بتحقيق 

التنمية المستدامة في الدول العربية، وأشار إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا يعد احد أهم العوامل المساهمة في تحقيق التنمية 

في الدول العربية وأوضح في كلمته أن مساهمة المرأة العربية في سوق العمل مازالت متواضعة نظرا للفكرة السائدة بأن 

الناتج الحدي للنساء أقل من التكلفة الحدية لعملهن األمر الذي يتطلب مراجعة التشريعات واألطر القانونية الحاكمة لعمل 

لتمكين االقتصادي لها لتامين استقرارها االجتماعي واالقتصادي من جانب والمساهمة المرأة العربية والتعرف على آليات ا

في التنمية االقتصادية من جانب آخر، كما ألقت الدكتورة أماني قنديل كلمة منظمة المرأة العربية و اكدت فيها إن التمكين 

عية ألنه يمنحها الثقة والقدرة على التحكم في حياتها االقتصادي للمرأة هو بوابة أساسية نحو تقرير حقوقها ومكانتها المجتم

الخاصة من ناحية، وعلى المشاركة الحقيقية في القرارات المتعلقة بأسرتها من ناحية أخرى، ويتيح لها إحداث تغييرات 

حول العالم عن  إيجابية ملموسة في واقع ومستقبل أطفالها وعائلتها ككل. وهذا أمر أثبتته التجارب والدراسات التي أجريت

 .مساهمات النساء الذين تمكنَّ من اكتساب عمل يؤمن لهن مصدر دخل مستقر
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ونوهت بأهمية تعديل اإلطار القانوني وكونه عامل حاسم في التمكين االقتصادي، فالقانون بشكل عام هو الذي يضع 

ياقات الثقافية تؤثر في صياغة القواعد القواعد التنظيمية لحياة األفراد ويُعين حدود حركتهم وسلوكهم. ورغم أن الس

القانونية، فإن القاعدة القانونية بدورها متى وضعت واقترن وضعها بقوة تنفيذية تصبح أساسا إلحداث التغيير في المجتمع 

 .بما يشمل التغيير الثقافي رغم ما يتسم به من بطء

عضو المجلس القومي للمرأة سابقاً  –ع االجتماعي( عقب هذا قامت الدكتورة يمن الحماقي خبيرة الجندر )مقاربة النو

وأستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس بتقديم رؤية عامة عن دعم التمكين االقتصادي للمرأة العربية واوضحت ان الدول 

دث العربية تعاني من فجوة كبيرة بين الواقع والتطبيق في ما يخص تحقيق المساواة بين النوعين وقالت بالنظر إلى ما يح

في اليمن وسوريا والعراق وكل تلك االنتقاضات نعرف أن هناك الكثير من المخاطر التي تتعرض لها المنطقة والمؤشرات 

االقتصادية تؤكد أن ناتج الدول العربية كلها ال يساوي ناتج دولة اوروبية واحدة، و ال يوجد أي تنوع في الناتج المحلي أو 

لى البترول وغير مرتبط باإلبداع أو االبتكار نتيجة لعدم وجود المرأة والشباب بشكل الصناعات المحلية فمعظمها مبني ع

فاعل وحقيقي في سوق العمل، وحثت الدكتور يمن على تغيير ثقافة المجتمع ليمكن إدماج المرأة في سوق العمل وقالت 

لك الفرصة لتعارضها مع معتقدات مهما وفرنا من فرص عمل للمرأة فاألب أو الزوج أو األخ يجعلها ال تحصل على ت

في المائة وتصل في  30األسرة والمجتمع ، وبسؤالها عن حجم مشاركة المرأة العربية في سوق العمل أجابت ال تتجاوز 

 .% من حجم سوق العمل ومعظمها يتركز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة 22مصر إلي 

نوني والمؤسسي واإلداري للتمكين االقتصادي للمرأة وأدارها معالي األستاذ ثم بدأت الجلسة االفتتاحية بعنوان اإلطار القا

وزير التعليم العالي  –أستاذ االقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة -الدكتور السيد أحمد عبد الخالق 

صادي للمرأة من خًلل التشريعات والبحث العلمي السابق كما قدم ورقة عمل عن الحماية االجتماعية والتمكين االقت

والقوانين ، كما تحدثت الدكتور نادية زخاري وزير البحث العلمي عن العًلقة بين التمكين االقتصادي للمرأة وارتباطه 

بالبحث العلمي، كما قدم الدكتور شيرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجموعة شركات فاركو 

عمل بعنوان لمحات في القيادة اإلدارية للمرأة الحماية االجتماعية، وقدمت الدكتورة فاطمة أحمد البوعينين لألدوية ورقة 

 . المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين التمكين االقتصادي للمرأة في مملكة البحرين

ن االقتصادي وادار الجلسة معالي الجلسة الثانية كانت بعنوان دور المشروعات الصغيرة وحاضنات األعمال في التمكي

األستاذ الدكتور محمد إبراهيم أبو شادي أستاذ االقتصاد والمالية العامة بكلية الشرطة ووزير التموين والتجارة الداخلية 

 السابق

وقدمت بها الدكتورة مجدة محمد عبده الرفاعي خبيرة اقتصادية في جامعة المنصورة ورقة عمل عن المشروعات 

والتمكين االقتصادي للمرأة، كما قدمت الدكتورة أمل مصطفى عصفور وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات  الصغيرة

باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد ورقة عمل عن حاضنات االعمال ودورها في زيادة 

مال اليوم األول بورقة عمل عن دور حاضنات األعمال في مجال فاعلية التمكين االقتصادي للمرأة العربية واختتمت أع

انتاج المًلبس وأثره على التنمية قدمتها األستاذة الدكتورة نجوى شكري محمد مؤمن من كلية االقتصاد المنزلي جامعة 

 .حلوان
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تناق  التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية

 أخبار العالم
 ساعة 11 منذ

 تعليقات0 

 زيارة 15 

 
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تناقش التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية

في مقر المنظمة العربية للتنمية « يةالتمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنم»انطلقت صباح أمس األحد أعمال ندوة 

 .اإلدارية في القاهرة

وتهدف هذه الندوة إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصاديا، وتضمن تكافؤ 

إسهاما  الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات االقتصاد الوطني، وذلك من خًلل تمكينها لكي تسهم

كامًل في الحياة االقتصادية عبر القطاعات كافة وعلى جميع مستويات النشاط االقتصادي، ورفع نسبة مشاركة المرأة 

، كما يحرص القائمون على الندوة على تفعيل في ريادة األعمال الخاصة وفق أحدث المستجدات وأفضل الممارسات

طاقات المرأة العاملة من المنزل أو في العمل غير المنظم بمختلف مجاالته وإدماجه في حسابات االقتصاد الوطني، 

إضافة إلى تأمين االستقرار االجتماعي واالقتصادي للمرأة الفقيرة بعامة والفقيرة بالريف والحضر على حد سواء، 

 .لمرأة المعيلة لألسرةوأيضا ل

وتناولت الندوة محاور عدة كمناقشة الوضع االقتصادي الراهن للمرأة العربية واألطر القانونية الحاكمة للتمكين 

االقتصادي للمرأة، ودور المرأة المتعلمة ذات الكفاءة والمهارات التخصصية في تحقيق التنمية المستدامة، كما تركز 

الصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع على تمكين المرأة االقتصادي وآليات  الندوة على دور الصناعات

 .تمويلها كما ستعرض لتجارب عربية ودولية في التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية

ية والمنسق العام هذا وقد تحدث في افتتاح الندوة الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدار

للندوة والدكتورة أماني قنديل من منظمة المرأة العربية ومعالي األستاذ الدكتور محمد إبراهيم أبو شادي أستاذ 

زير التموين والتجارة الداخلية السابق، ومعالي األستاذ الدكتور السيد أحمد و الشرطة#االقتصاد والمالية العامة كلية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  –عبد الخالق أستاذ االقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة 

 .السابق

مجموعة شركات فاركو لألدوية كما قدم الدكتور شيرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

ورقة عمل بعنوان لمحات في القيادة اإلدارية للمرأة الحماية االجتماعية، فيما تناولت الدكتورة يمن الحماقي عضو 

المجلس القومي للمرأة سابقاً وأستاذ االقتصاد بجامعة عين شمس ورقة عمل بعنوان رؤية عامة ودور المنظمة في 

للمرأة العربية، أما ورقة الدكتورة فاطمة أحمد البوعينين المستشار الثقافي بسفارة مملكة دعم التمكين االقتصادي 

البحرين فكانت حول التمكين االقتصادي للمرأة في مملكة البحرين، وعن دور حاضنات األعمال في مجال إنتاج 

كلية االقتصاد المنزلي جامعة  المًلبس وأثره على التنمية ستتحدث األستاذة الدكتورة نجوى شكري محمد مؤمن من

حلوان، كما قدمت الدكتورة أمل مصطفى عصفور وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات باألكاديمية العربية للعلوم 
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والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد ورقة عمل عن حاضنات األعمال ودورها في زيادة فاعلية التمكين 

ختتم أعمال اليوم األول بورقة عمل عن المشروعات الصغيرة والتمكين االقتصادي االقتصادي للمرأة العربية وت

 جامعة المنصورة-خبيرة اقتصادية -للمرأة تقدمها الدكتورة مجدة محمد عبده الرفاعي 

 .وتخلل الندوة افتتاح المعرض األكاديمي للكتاب بمشاركة ثًلثين دارا عربية ومصرية للنشر
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 التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية انطالق أعمال ندوة
مساءً  06:04 - 2016مايو  30االثنين   

 

 انطالق أعمال ندوة التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية

 كتب: وليد الجبالي

  

لى التنمية" وتعقد بدأت أمس بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة ندوة "التمكين االقتصادي للمرأة وأثره ع

 مايو الجاري. 30 – 29بالتعاون مع منظمة المرأة العربية خالل يومي 

  

مستشار المنظمة العربية للتنمية   عادل عبدالعزيز السن الدكتور  وقال مدير عام المنظمة في كلمة ألقاها نيابة عنه

رؤية المنظمة بكافة القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية  اإلدارية والمنسق العام للندوة، إن عقد هذه الندوة يأتي انسجاما مع

 المستدامة في الدول العربية.

  

وأوضح في   وأشار إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا يعد أحد أهم العوامل المساهمة في تحقيق التنمية في الدول العربية.

لفكرة السائدة بأن الناتج الحدي للنساء أقل من كلمته أن مساهمة المرأة العربية في سوق العمل مازالت متواضعة نظرا ل

التكلفة الحدية لعملهن األمر الذي يتطلب مراجعة التشريعات واألطر القانونية الحاكمة لعمل المرأة العربية والتعرف على 
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قتصادية من آليات التمكين االقتصادي لها لتامين استقرارها االجتماعي واالقتصادي من جانب والمساهمة في التنمية اال

 جانب آخر.

  

أماني قنديل كلمة منظمة المرأة العربية، أكدت فيها أن التمكين االقتصادي للمرأة هو بوابة أساسية نحو   وألقت الدكتورة

تقرير حقوقها ومكانتها المجتمعية ألنه يمنحها الثقة والقدرة على التحكم في حياتها الخاصة من ناحية، وعلى المشاركة 

ي القرارات المتعلقة بأسرتها من ناحية أخرى، ويتيح لها إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في واقع ومستقبل الحقيقية ف

أطفالها وعائلتها ككل. وهذا أمر أثبتته التجارب والدراسات التي أجريت حول العالم عن مساهمات النساء الالتي تمكنَّ 

 من اكتساب عمل يؤمن لهن مصدر دخل مستقر.

  

أهمية تعديل اإلطار القانوني وكونه عامل حاسم في التمكين االقتصادي، فالقانون بشكل عام هو الذي يضع ونوهت ب

القواعد التنظيمية لحياة األفراد ويُعين حدود حركتهم وسلوكهم. ورغم أن السياقات الثقافية تؤثر في صياغة القواعد 

ترن وضعها بقوة تنفيذية تصبح أساسا إلحداث التغيير في القانونية، فإن القاعدة القانونية بدورها متى وضعت واق

 المجتمع بما يشمل التغيير الثقافي رغم ما يتسم به من بطء.

  

وقامت الدكتورة يمن الحماقي عضو المجلس القومي للمرأة سابقاً وأستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس، بتقديم رؤية 

 .دعم التمكين االقتصادي للمرأة العربية  عامة عن

  

وأوضحت أن الدول العربية تعاني من فجوة كبيرة بين الواقع والتطبيق في ما يخص تحقيق المساواة بين النوعين.  

وقالت: بالنظر إلى ما يحدث في اليمن وسوريا والعراق وكل تلك االنتقاضات نعرف أن هناك الكثير من المخاطر التي 

أن ناتج الدول العربية كلها ال يساوي ناتج دولة اوروبية واحدة، وال تتعرض لها المنطقة والمؤشرات االقتصادية تؤكد 

يوجد أي تنوع في الناتج المحلي أو الصناعات المحلية فمعظمها مبني على البترول وغير مرتبط باإلبداع أو 

 وجود المرأة والشباب بشكل فاعل وحقيقي في سوق العمل.  نتيجة لعدم  االبتكار

  

لى تغيير ثقافة المجتمع ليمكن إدماج المرأة في سوق العمل وقالت مهما وفرنا من فرص عمل وحثت الدكتور يمن ع

للمرأة فاألب أو الزوج أو األخ يجعلها ال تحصل على تلك الفرصة لتعارضها مع معتقدات األسرة والمجتمع، وبسؤالها 

% من حجم  22مائة وتصل في مصر إلي في ال 30في سوق العمل أجابت ال تتجاوز   عن حجم مشاركة المرأة العربية

   سوق العمل ومعظمها يتركز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

  

ثم بدأت الجلسة االفتتاحية بعنوان اإلطار القانوني والمؤسسي واإلداري للتمكين االقتصادي للمرأة وأدارها الدكتور 

وزير التعليم العالي والبحث  –كلية الحقوق جامعة المنصورة أستاذ االقتصاد والمالية العامة ب -السيد أحمد عبد الخالق

 العلمي السابق كما قدم ورقة عمل عن الحماية االجتماعية والتمكين االقتصادي للمرأة من خالل التشريعات والقوانين.

  

رتباطه بالبحث كما تحدثت الدكتور نادية زخاري وزير البحث العلمي عن العالقة بين التمكين االقتصادي للمرأة وا

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجموعة شركات فاركو لألدوية  الدكتور شيرين عباس حلمي  العلمي. وقدم 

ورقة عمل بعنوان لمحات في القيادة اإلدارية للمرأة الحماية االجتماعية، وقدمت الدكتورة فاطمة أحمد البوعينين 

 حرين التمكين االقتصادي للمرأة في مملكة البحرين .المستشار الثقافي بسفارة مملكة الب
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الجلسة الثانية كانت بعنوان دور المشروعات الصغيرة وحاضنات األعمال في التمكين االقتصادي وادار الجلسة معالي 

جارة الداخلية األستاذ الدكتور محمد إبراهيم أبو شادي أستاذ االقتصاد والمالية العامة بكلية الشرطة ووزير التموين والت

 السابق

  

وقدمت بها الدكتورة مجدة محمد عبده الرفاعي خبيرة اقتصادية في جامعة المنصورة ورقة عمل عن المشروعات 

الصغيرة والتمكين االقتصادي للمرأة، كما قدمت الدكتورة أمل مصطفى عصفور وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات 

نولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد ورقة عمل عن حاضنات االعمال ودورها في زيادة باألكاديمية العربية للعلوم والتك

 فاعلية التمكين االقتصادي للمرأة العربية.

  

عن دور حاضنات األعمال في مجال انتاج المالبس وأثره على التنمية قدمتها   أعمال اليوم األول بورقة عمل  واختتمت

 حمد مؤمن من كلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان.األستاذة الدكتورة نجوى شكري م
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العربية للتنمية اإلدارية تناق  التمكين االقتصادي للمرأة وتمكينها .. 

 األحد المقبل

  

 مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية د.ناصر الهتالن القحطاني

 نهاد عرفة 

 م 3:06 - 2016مايو  26الخميس , 

 " ندوة عقد بصدد المنظمة أن ، القحطاني الهتالن د.ناصر اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير رحص

 .بالقاهرة المنظمة مقر في مايو 29 األحد يوم ، التنمية" على وأثره للمرأة االقتصادي التمكين

 للتمكين الحاكمة القانونية واألطر العربية، للمرأة الراهن االقتصادي الوضع ستناقش الندوة أن إلى د.ناصر وأشار

 ودور المستدامة، يةالتنم تحقيق في التخصصية والمهارات الكفاءة ذات المتعلمة المرأة ودور ، للمرأة االقتصادي

 تمويلها، وآليات للمرأة االقتصادي التمكين في المدني المجتمع ومؤسسات الصغر والمتناهية الصغيرة الصناعات

 عربية وتجارب المالي"، الشمول "سياسة للمرأة االقتصادي التمكين في التمويل ومؤسسات المصارف ودور

 .للمرأة االقتصادي التمكين في ودولية

 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مستشار السن عبدالعزيز د.عادل من، كل يومين مدار وعلى الندوة يف يتحدث

 والمالية االقتصاد أستاذ شادي أبو إبراهيم د.محمد العربية، المرأة منظمة من قنديل أماني د. للندوة، العام والمنسق

 والمالية االقتصاد أستاذ الخالق عبد أحمد السيد د. لسابق،ا الداخلية والتجارة التموين ووزير الشرطة كلية العامة
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 .السابق العلمي والبحث العالي التعليم ووزير المنصورة جامعة الحقوق بكلية العامة

 األدوية شركات إحدى مجموعة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب حلمي عباس شيرين د. سيقدم كما

 .االجتماعية الحماية للمرأة اإلدارية ادةالقي في لمحات بعنوان عمل ورقة

 عمل ورقة شمس عين بجامعة االقتصاد وأستاذ سابقاً  للمرأة القومي المجلس عضو الحماقي يمن د. وتناقش

 البوعينين أحمد فاطمة د. وتتحدث العربية، للمرأة االقتصادي التمكين دعم في المنظمة ودور عامة رؤية بعنوان

 ماهر د.إيناس و البحرين، مملكة في للمرأة االقتصادي التمكين عن البحرين مملكة ارةبسف الثقافي المستشار

 الحياتية المهارات عن حلوان جامعة المنزلي االقتصاد كلية من راغب العاطي عبد رشا والدكتورة بدير الحسيني

 التمكين في والمتوسطة رةالصغي الصناعات دور وعن البشرية، للتنمية كمدخل العاملة المرأة تمكين في ودورها

 عن و الزراعي، واالئتمان التنمية بنك إدارة مجلس رئيس القصير السيد د. يتحدث للمرأة واالجتماعي االقتصادي

 كلية من مؤمن محمد شكري نجوى د. ستتحدث التنمية على وأثره المالبس إنتاج مجال في األعمال حاضنات دور

 واللوجستيات الدولي النقل كلية وكيل عصفور مصطفى أمل د. ستقدم كما حلوان، جامعة المنزلي االقتصاد

 في ودورها األعمال حاضنات عن عمل ورقة بورسعيد فرع البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية باألكاديمية

 الصغيرة تالمشروعا عن عمل بورقة األول اليوم أعمال وتختتم العربية للمرأة االقتصادي التمكين فاعلية زيادة

 .المنصورة جامعة- اقتصادية خبيرة- الرفاعي عبده محمد مجدة د. تقدمها للمرأة االقتصادي والتمكين

 .للنشر ومصرية عربية دار ثالثين بمشاركة للكتاب األكاديمي المعرض افتتاح الندوة يتخلل
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 بدء أعمال ندوة التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية

  
 الشافى عبد حسام كتب مساء، 4:52 - 2016 مايو 29 األحد

 وتعقد التنمية" على وأثره للمرأة االقتصادي التمكين " ندوة بالقاهرة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة بمقر اليوم بدأت

 .2016 مايو 30 – 29 يومي خًلل العربية المرأة منظمة مع بالتعاون

 و اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مستشار السن عبدالعزيز عادل الدكتور عنه نيابة ألقاها كلمة في المنظمة عام مدير وقال

 تنميةال بتحقيق المتعلقة القضايا بكافة المنظمة رؤية مع انسجاما يأتي الندوة هذه عقد ان فيها قال بكلمة للندوة، العام المنسق

 في التنمية تحقيق في المساهمة العوامل أهم احد يعد اقتصاديا المرأة تمكين أن إلى وأشار ، العربية الدول في المستدامة

 بأن السائدة للفكرة نظرا متواضعة مازالت العمل سوق في العربية المرأة مساهمة أن كلمته في وأوضح العربية الدول

 لعمل الحاكمة القانونية واألطر التشريعات مراجعة يتطلب الذي األمر لعملهن الحدية لفةالتك من أقل للنساء الحدي الناتج

 والمساهمة جانب من واالقتصادي االجتماعي استقرارها لتامين لها االقتصادي التمكين آليات على والتعرف العربية المرأة

 التمكين إن فيها اكدت و العربية المرأة منظمة كلمة لقندي أماني الدكتورة ألقت كما آخر، جانب من االقتصادية التنمية في

 حياتها في التحكم على والقدرة الثقة يمنحها ألنه المجتمعية ومكانتها حقوقها تقرير نحو أساسية بوابة هو للمرأة االقتصادي

 تغييرات إحداث لها ويتيح أخرى، ناحية من بأسرتها المتعلقة القرارات في الحقيقية المشاركة وعلى ناحية، من الخاصة

 عن العالم حول أجريت التي والدراسات التجارب أثبتته أمر وهذا ككل. وعائلتها أطفالها ومستقبل واقع في ملموسة إيجابية

 .مستقر دخل مصدر لهن يؤمن عمل اكتساب من تمكنَّ  الذين النساء مساهمات

 يضع الذي هو عام بشكل فالقانون االقتصادي، كينالتم في حاسم عامل وكونه القانوني اإلطار تعديل بأهمية ونوهت

 القواعد صياغة في تؤثر الثقافية السياقات أن ورغم وسلوكهم. حركتهم حدود ويُعين األفراد لحياة التنظيمية القواعد

 المجتمع في التغيير إلحداث أساسا تصبح تنفيذية بقوة وضعها واقترن وضعت متى بدورها القانونية القاعدة فإن القانونية،

 .بطء من به يتسم ما رغم الثقافي التغيير يشمل بما
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 سابقاً  للمرأة القومي المجلس عضو – االجتماعي( النوع )مقاربة الجندر خبيرة الحماقي يمن الدكتورة قامت هذا عقب

 الدول ان واوضحت العربية للمرأة االقتصادي التمكين دعم عن عامة رؤية بتقديم شمس عين بجامعة اقتصاد وأستاذ

 يحدث ما إلى بالنظر وقالت النوعين بين المساواة تحقيق يخص ما في والتطبيق الواقع بين كبيرة فجوة من تعاني العربية

 والمؤشرات المنطقة لها تتعرض التي المخاطر من الكثير هناك أن نعرف االنتقاضات تلك وكل والعراق وسوريا اليمن في

 أو المحلي الناتج في تنوع أي يوجد وال واحدة، اوروبية دولة ناتج يساوي ال كلها العربية الدول ناتج أن تؤكد االقتصادية

 بشكل والشباب المرأة وجود لعدم نتيجة االبتكار أو باإلبداع مرتبط وغير البترول على مبني فمعظمها المحلية الصناعات

 وقالت العمل سوق في المرأة إدماج ليمكن جتمعالم ثقافة تغيير على يمن الدكتور وحثت العمل، سوق في وحقيقي فاعل

 معتقدات مع لتعارضها الفرصة تلك على تحصل ال يجعلها األخ أو الزوج أو فاألب للمرأة عمل فرص من وفرنا مهما

 في وتصل المائة في 30 تتجاوز ال أجابت العمل سوق في العربية المرأة مشاركة حجم عن وبسؤالها ، والمجتمع األسرة

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات في يتركز ومعظمها العمل سوق حجم من % 22 ليإ مصر

 األستاذ معالي وأدارها للمرأة االقتصادي للتمكين واإلداري والمؤسسي القانوني اإلطار بعنوان االفتتاحية الجلسة بدأت ثم

 العالي التعليم وزير – المنصورة جامعة قوقالح بكلية العامة والمالية االقتصاد أستاذ- الخالق عبد أحمد السيد الدكتور

 التشريعات خًلل من للمرأة االقتصادي والتمكين االجتماعية الحماية عن عمل ورقة قدم كما السابق العلمي والبحث

 وارتباطه للمرأة االقتصادي التمكين بين العًلقة عن العلمي البحث وزير زخاري نادية الدكتور تحدثت كما ، والقوانين

 فاركو شركات مجموعة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب حلمي عباس شيرين الدكتور قدم كما العلمي، لبحثبا

 البوعينين أحمد فاطمة الدكتورة وقدمت االجتماعية، الحماية للمرأة اإلدارية القيادة في لمحات بعنوان عمل ورقة لألدوية

  .البحرين مملكة في للمرأة االقتصادي مكينالت البحرين مملكة بسفارة الثقافي المستشار

 معالي الجلسة وادار االقتصادي التمكين في األعمال وحاضنات الصغيرة المشروعات دور بعنوان كانت الثانية الجلسة

 ليةالداخ والتجارة التموين ووزير الشرطة بكلية العامة والمالية االقتصاد أستاذ شادي أبو إبراهيم محمد الدكتور األستاذ

 السابق

 المشروعات عن عمل ورقة المنصورة جامعة في اقتصادية خبيرة الرفاعي عبده محمد مجدة الدكتورة بها وقدمت

 واللوجستيات الدولي النقل كلية وكيل عصفور مصطفى أمل الدكتورة قدمت كما للمرأة، االقتصادي والتمكين الصغيرة

 زيادة في ودورها االعمال حاضنات عن عمل ورقة بورسعيد فرع البحري قلوالن والتكنولوجيا للعلوم العربية باألكاديمية

 مجال في األعمال حاضنات دور عن عمل بورقة األول اليوم أعمال واختتمت العربية للمرأة االقتصادي التمكين فاعلية

 جامعة المنزلي االقتصاد كلية من مؤمن محمد شكري نجوى الدكتورة األستاذة قدمتها التنمية على وأثره المًلبس انتاج

 .حلوان
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بدأ أعمال ندوة التمكين االقتصادي للمرأة 

 وأثره على التنمية
 زيارة  0 0يومين مضت  2 عربى ودولىفي  adminنشرت بواسطة: 

  

 الحميد عبد خالد –كتب  

التمكين االقتصادي للمرأة ” بدأت أمس بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة ندوة 

 .2016مايو  30 – 29وتعقد بالتعاون مع منظمة المرأة العربية خالل يومي ” وأثره على التنمية

مستشار   عادل عبدالعزيز السن  الدكتور  وقال مدير عام المنظمة في كلمة ألقاها نيابة عنه
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية و المنسق العام للندوة، بكلمة قال فيها ان عقد هذه الندوة 

المستدامة في الدول يأتي انسجاما مع رؤية المنظمة بكافة القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية 

العربية ، وأشار إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا يعد احد أهم العوامل المساهمة في تحقيق 
وأوضح في كلمته أن مساهمة المرأة العربية في سوق العمل   التنمية في الدول العربية

لحدية لعملهن مازالت متواضعة نظرا للفكرة السائدة بأن الناتج الحدي للنساء أقل من التكلفة ا
األمر الذي يتطلب مراجعة التشريعات واألطر القانونية الحاكمة لعمل المرأة العربية والتعرف 

على آليات التمكين االقتصادي لها لتامين استقرارها االجتماعي واالقتصادي من جانب 

مة أماني قنديل كل  والمساهمة في التنمية االقتصادية من جانب آخر، كما ألقت الدكتورة
منظمة المرأة العربية و اكدت فيها إن التمكين االقتصادي للمرأة هو بوابة أساسية نحو تقرير 
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حقوقها ومكانتها المجتمعية ألنه يمنحها الثقة والقدرة على التحكم في حياتها الخاصة من 

 ناحية، وعلى المشاركة الحقيقية في القرارات المتعلقة بأسرتها من ناحية أخرى، ويتيح لها
إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في واقع ومستقبل أطفالها وعائلتها ككل. وهذا أمر أثبتته 

التجارب والدراسات التي أجريت حول العالم عن مساهمات النساء الذين تمكنَّ من اكتساب 
 عمل يؤمن لهن مصدر دخل مستقر

القتصادي، فالقانون ونوهت بأهمية تعديل اإلطار القانوني وكونه عامل حاسم في التمكين ا
بشكل عام هو الذي يضع القواعد التنظيمية لحياة األفراد وُيعين حدود حركتهم وسلوكهم. ورغم 

أن السياقات الثقافية تؤثر في صياغة القواعد القانونية، فإن القاعدة القانونية بدورها متى 
تمع بما يشمل التغيير وضعت واقترن وضعها بقوة تنفيذية تصبح أساسا إلحداث التغيير في المج

 الثقافي رغم ما يتسم به من بطء.

بعبارة أخرى ، فإن نقطة البداية نحو التغيير واإلصالح بكافة صوره تنبع من األساس القانوني، 

وفي كل ما يتعلق بقضايا المرأة بصفتها قضايا ذات حساسية مجتمعية خاصة يقع في القلب 
 همية قصوى.منها العوامل الثقافية، فإن للقانون أ

عضو  –عقب هذا قامت الدكتورة يمن الحماقي خبيرة الجندر )مقاربة النوع االجتماعي( 
دعم   المجلس القومي للمرأة سابقاً وأستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس بتقديم رؤية عامة عن

اقع واوضحت ان الدول العربية تعاني من فجوة كبيرة بين الو  التمكين االقتصادي للمرأة العربية
إلى ما يحدث في اليمن   والتطبيق في ما يخص تحقيق المساواة بين النوعين وقالت بالنظر

وسوريا والعراق وكل تلك االنتقاضات نعرف أن هناك الكثير من المخاطر التي تتعرض لها 

المنطقة والمؤشرات االقتصادية تؤكد أن ناتج الدول العربية كلها ال يساوي ناتج دولة اوروبية 
دة، و ال يوجد أي تنوع في الناتج المحلي أو الصناعات المحلية فمعظمها مبني على البترول واح

وجود المرأة والشباب بشكل فاعل وحقيقي في   نتيجة لعدم  وغير مرتبط باإلبداع أو االبتكار
سوق العمل، وحثت الدكتور يمن على تغيير ثقافة المجتمع ليمكن إدماج المرأة في سوق 

لت مهما وفرنا من فرص عمل للمرأة فاألب أو الزوج أو األخ يجعلها ال تحصل على تلك العمل وقا
الفرصة لتعارضها مع معتقدات األسرة والمجتمع ، وبسؤالها عن حجم مشاركة المرأة 

% من حجم  22في المائة وتصل في مصر إلي  30في سوق العمل أجابت ال تتجاوز   العربية

   في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.سوق العمل ومعظمها يتركز 

وجاءت الجلسة االفتتاحية بعنوان اإلطار القانوني والمؤسسي واإلداري للتمكين االقتصادي 
أستاذ االقتصاد والمالية العامة -للمرأة وأدارها معالي األستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق 

ي والبحث العلمي السابق كما قدم ورقة وزير التعليم العال –بكلية الحقوق جامعة المنصورة 

عمل عن الحماية االجتماعية والتمكين االقتصادي للمرأة من خالل التشريعات والقوانين ، كما 
تحدثت الدكتور نادية زخاري وزير البحث العلمي عن العالقة بين التمكين االقتصادي للمرأة 

نائب رئيس مجلس اإلدارة   س حلميالدكتور شيرين عبا  وارتباطه بالبحث العلمي، كما قدم
والعضو المنتدب مجموعة شركات فاركو لألدوية ورقة عمل بعنوان لمحات في القيادة اإلدارية 

للمرأة الحماية االجتماعية، وقدمت الدكتورة فاطمة أحمد البوعينين المستشار الثقافي بسفارة 

 ن .مملكة البحرين التمكين االقتصادي للمرأة في مملكة البحري

الجلسة الثانية كانت بعنوان دور المشروعات الصغيرة وحاضنات األعمال في التمكين االقتصادي 
وادار الجلسة معالي األستاذ الدكتور محمد إبراهيم أبو شادي أستاذ االقتصاد والمالية العامة 

 بكلية الشرطة ووزير التموين والتجارة الداخلية السابق

مد عبده الرفاعي خبيرة اقتصادية في جامعة المنصورة ورقة عمل وقدمت بها الدكتورة مجدة مح

عن المشروعات الصغيرة والتمكين االقتصادي للمرأة، كما قدمت الدكتورة أمل مصطفى عصفور 
وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

نات االعمال ودورها في زيادة فاعلية التمكين االقتصادي فرع بورسعيد ورقة عمل عن حاض

عن دور حاضنات األعمال في مجال انتاج   أعمال اليوم األول بورقة عمل  للمرأة العربية واختتمت
المالبس وأثره على التنمية قدمتها األستاذة الدكتورة نجوى شكري محمد مؤمن من كلية 

 االقتصاد المنزلي جامعة حلوان.
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منظمة التنمية اإلدارية تفتتح أعمال ندوة التمكين االقتصادي للمرأة 

 وأثره على التنمية

 منظمة التنمية اإلدارية تفتتح أعمال ندوة التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية < صحة وجمال < الرئيسية
 يوم امس

 m.azat 

التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على “بدأت اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة ندوة 
 .2016مايو  30 – 29يومي وتعقد بالتعاون مع منظمة المرأة العربية خالل ” التنمية

وقال مدير عام المنظمة في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية والمنسق العام للندوة، بكلمة قال فيها ان عقد هذه الندوة يأتي انسجاما مع 

نمية المستدامة في الدول العربية، وأشار إلى أن رؤية المنظمة بكافة القضايا المتعلقة بتحقيق الت
تمكين المرأة اقتصاديا يعد احد أهم العوامل المساهمة في تحقيق التنمية في الدول العربية وأوضح 

في كلمته أن مساهمة المرأة العربية في سوق العمل مازالت متواضعة نظرا للفكرة السائدة بأن الناتج 
ة الحدية لعملهن األمر الذي يتطلب مراجعة التشريعات واألطر القانونية الحدي للنساء أقل من التكلف

الحاكمة لعمل المرأة العربية والتعرف على آليات التمكين االقتصادي لها لتامين استقرارها االجتماعي 
واالقتصادي من جانب والمساهمة في التنمية االقتصادية من جانب آخر، كما ألقت الدكتورة أماني 

كلمة منظمة المرأة العربية و قالت فيها إن التمكين االقتصادي للمرأة هو بوابة أساسية نحو تقرير قنديل 
حقوقها ومكانتها المجتمعية ألنه يمنحها الثقة والقدرة على التحكم في حياتها الخاصة من ناحية، 

ها إحداث تغييرات وعلى المشاركة الحقيقية في القرارات المتعلقة بأسرتها من ناحية أخرى، ويتيح ل
إيجابية ملموسة في واقع ومستقبل أطفالها وعائلتها ككل. وهذا أمر أثبتته التجارب والدراسات التي 

 .أجريت حول العالم عن مساهمات النساء الذين تمكنَّ من اكتساب عمل يؤمن لهن مصدر دخل مستقر

ن االقتصادي، فالقانون بشكل عام ونوهت بأهمية تعديل اإلطار القانوني وكونه عامل حاسم في التمكي
هو الذي يضع القواعد التنظيمية لحياة األفراد وُيعين حدود حركتهم وسلوكهم. ورغم أن السياقات 

الثقافية تؤثر في صياغة القواعد القانونية، فإن القاعدة القانونية بدورها متى وضعت واقترن وضعها بقوة 
 .لمجتمع بما يشمل التغيير الثقافي رغم ما يتسم به من بطءتنفيذية تصبح أساسا إلحداث التغيير في ا

عضو المجلس  –عقب هذا قامت الدكتورة يمن الحماقي خبيرة الجندر )مقاربة النوع االجتماعي( 
القومي للمرأة سابقاً وأستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس بتقديم رؤية عامة عن دعم التمكين 
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الدول العربية تعاني من فجوة كبيرة بين الواقع والتطبيق في ما  االقتصادي للمرأة العربية واوضحت ان
يخص تحقيق المساواة بين النوعين وقالت بالنظر إلى ما يحدث في اليمن وسوريا والعراق وكل تلك 

االنتقاضات نعرف أن هناك الكثير من المخاطر التي تتعرض لها المنطقة والمؤشرات االقتصادية تؤكد أن 
عربية كلها ال يساوي ناتج دولة اوروبية واحدة، و ال يوجد أي تنوع في الناتج المحلي أو ناتج الدول ال

الصناعات المحلية فمعظمها مبني على البترول وغير مرتبط باإلبداع أو االبتكار نتيجة لعدم وجود المرأة 
تمع ليمكن والشباب بشكل فاعل وحقيقي في سوق العمل، وحثت الدكتور يمن على تغيير ثقافة المج

إدماج المرأة في سوق العمل وقالت مهما وفرنا من فرص عمل للمرأة فاألب أو الزوج أو األخ يجعلها ال 
تحصل على تلك الفرصة لتعارضها مع معتقدات األسرة والمجتمع ، وبسؤالها عن حجم مشاركة المرأة 

% من حجم سوق  22لي في المائة وتصل في #مصر إ 30العربية في سوق العمل أجابت ال تتجاوز 
 .العمل ومعظمها يتركز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ثم بدأت الجلسة االفتتاحية بعنوان اإلطار القانوني والمؤسسي واإلداري للتمكين االقتصادي للمرأة 
قوق أستاذ االقتصاد والمالية العامة بكلية الح-وأدارها معالي األستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق كما قدم ورقة عمل عن الحماية  –جامعة المنصورة 
االجتماعية والتمكين االقتصادي للمرأة من خالل التشريعات والقوانين ، كما تحدثت الدكتور نادية زخاري 

لبحث العلمي، كما قدم وزير البحث العلمي عن العالقة بين التمكين االقتصادي للمرأة وارتباطه با
الدكتور شيرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجموعة شركات فاركو لألدوية 
ورقة عمل بعنوان لمحات في القيادة اإلدارية للمرأة الحماية االجتماعية، وقدمت الدكتورة فاطمة أحمد 

 . مكين االقتصادي للمرأة في مملكة البحرينالبوعينين المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين الت

الجلسة الثانية كانت بعنوان دور المشروعات الصغيرة وحاضنات األعمال في التمكين االقتصادي وادار 
الجلسة معالي األستاذ الدكتور محمد إبراهيم أبو شادي أستاذ االقتصاد والمالية العامة بكلية الشرطة 

 لية السابقووزير التموين والتجارة الداخ

وقدمت بها الدكتورة مجدة محمد عبده الرفاعي خبيرة اقتصادية في جامعة المنصورة ورقة عمل عن 
المشروعات الصغيرة والتمكين االقتصادي للمرأة، كما قدمت الدكتورة أمل مصطفى عصفور وكيل كلية 

قل البحري فرع بورسعيد ورقة النقل الدولي واللوجستيات باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والن
عمل عن حاضنات االعمال ودورها في زيادة فاعلية التمكين االقتصادي للمرأة العربية واختتمت أعمال 

اليوم األول بورقة عمل عن دور حاضنات األعمال في مجال انتاج المالبس وأثره على التنمية قدمتها 
 .االقتصاد المنزلي جامعة حلواناألستاذة الدكتورة نجوى شكري محمد مؤمن من كلية 

 اخبار مصر - المصدر
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 »»مايو المقبل 31إلى  29العربية من  للمرأةمؤتمر  اقتصاديمساندة وتمكين «

 
 111437رجبمـ 1920161:57:46أبريل

 ثانية 31دقائق,  36ساعات,  21أيام,  11شهر,  1منذ: 

 صابرين الهاللي

تعقد منظمة المرأة العربية مؤتمر المرأة العربية تحت عنوان "مساندة وتمكين إقتصادى .. نحو بيئة 

لتنمية اإلدارية، لتسليط مزيد من الضوء على تمويلية داعمة للمرأة" بالتعاون مع المنظمة العربية ل

قضية التمكين اإلقتصادى للمرأة ، فى إطار عمل المنظمة على تنمية الوعى بقضايا المرأة العربية فى 

إلى  29كافة جوانبها اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والقانونية واإلعالمية ، حيث يعقد فى الفترة من 

 .اهرةبالق 2016مايو لعام  31
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يهدف المؤتمر إلى إبراز أهم التحديات وفرص التمكين للمرأة العربية فيما يخص مجاالت اإلستثمار 

وتسهيل التمويالت والقروض ، وإلقاء الضوء على األطر القانونية والتمويلية الداعمة لتمكين المرأة 

 .ى للمرأةالعربية إقتصادياً ، ومن ثم عرض تجارب ناجحة فى مجال التمكين اإلقتصاد

ومن المقرر أن يشهد اليوم األول من المؤتمر عقد الجلسة اإلفتتاحية وجلسات عامة تتناول وضع المرأة 

فى المجال اإلقتصادى والتحديات التى تواجه التمكين اإلقتصادى للمرأة ، وتنعقد ورش عمل باليوم 

الثالث يتم عرض خالصات عمل الثانى لمناقشة الموضوعات الواردة فى محاور المؤتمر ، أما اليوم 

الورش ومناقشات الحضور والوقوف على التوصيات أيضاً يشهد الجلسة الختامية للمؤتمر وتوزيع 

 .الشهادات على المشاركين

والجدير بالذكر أن محاور المؤتمر متمثلة فى المحور األول : التشريعات وتأثيرها على التمكين 

ر الثانى هو أليات تمويل سياسيات التمكين اإلقتصادى للمرأة اإلقتصادى للمرأة العربية ، والمحو

العربية ، أما المحور الثالث : فهو إستخدامات تكنولوجيا المعلومات من أجل تمكين المرأة اقتصادًيا ، 

 .المحور األخير هو :دور الشريك المدنى فى تمكين المرأة إقتصادياً 

زارات المرأة بالدول العربية ، وزارات الشئون من الجهات المدعوة للمشاركة هى : و كما أن

اإلجتماعية واإلقتصادية بالول العربية، واآلليات الوطنية المعنية بالمرأة بالدول العربية ، إتحادات 

ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بالدول العربية ، منظمة العمل العربية ، شبكة حاضنات شمال 

نظمة العربية لألشخاص ذوى اإلعاقة ، شركات تكنولوجيا المعلومات إفريقيا والشرق األوسط ، الم

 . واإلتصاالت ، المنظمة العربية الصناعية والتعدين

ويقام على هامش المؤتمر كبائن لعروض شركات تطوير التطبيقات التكنولوجية ، والهيئات البنكية ذات 

 .ت المنزلية .. وغيرهاالصلة ، ذلك بجانب معرض منتجات للحرف التقليدية والمنتجا

 : ويتم التسجيل للمشاركةفى المؤتمر عبر موقع منظمة المرأة العربية

898 ندوة التمكين االقتصادي وأثره على التنمية



 

 " اختتام ندوة " التمكين االقتصادي للمرأة

 2:19:43الساعة :  01/06/2016اضيف بتاريخ : 

 

 كتب / مصطفي عمارة

 20عدد المشاهدات: 

للتنمية اإلدارية بالقاهرة ندوة " التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على مدار ثالثة أيام عقدت بمقر المنظمة العربية 

دولة عربية هي )جمهورية مصر  8مشارك يمثلون  50أكثر من  لتختتم أعمالها اليوم بمشاركة  على التنمية" 

 –اق جمهورية العر –جمهورية السودان  –المملكة األردنية الهاشمية  –المملكة العربية السعودية  –العربية 

 .(الجمهورية اليمنية –الجمهورية الجزائرية  –مملكة البحرين  –دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة أن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية 

أكبر للمرأة في مختلف قطاعات االقتصاد  لتمكين المرأة العربية اقتصادياً، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة

ورقة عمل وبحث  19 الوطني، تم عقد الندوة على مدار ثالثة أيام وذلك من خالل خمس جلسات قدمت خاللها 

علمي قام بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء وأنتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات منها التأكيد 

سنوي عن التمكين االقتصادي للمرأة يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية على أهمية عقد مؤتمر 

بشؤون المرأة على المستوى الحكومي واألهلي، على أن يتم معالجة هذا الموضوع في إطار تكاملي وتفاعلي مع 

فهوم التمكين التمكين االجتماعي والسياسي وصوالً إلى وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب م
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بمفهومه الشامل، والتأكيد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع، إلرساء 

ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز جهود التمكين االقتصادي للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن 

التمييز الذي يتعرضن له، وإعداد برامج عربية مشتركة مخاوفهن واحالمهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة 

لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادياً، 

واالستفادة من تجربة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية بعنوان )مشروع المرأة للعمل( في كافة 

لدول العربية بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة، وحث وسائل اإلعالم على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل ا

المرأة بموضوعية وشفافية وابراز الجهود التي تبذل ليتم افساح المجال لها ودعمها بكل السبل، وتعزيز دور 

نشر ثقافة الشمول المالي والثقة المصرفية المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين االقتصادي للمرأة من خالل 

والتي تعمل على ادماج أكبر شريحة من المجتمع في النظام المصرفي، مع االستفادة من تجربة البنك الزراعي 

السوداني في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبحث فكرة إنشاء بنك تجاري خاص لتمكين المرأة العربية من 

الصغيرة ومتتناهية الصغر،وعقد ورش عمل تدريبية تطبيقية لتنفيذ توصيات المؤتمرات  خالل تمويل المشروعات

والندوات بما يكفل سد الفجوة بين األطر الفكرية والنظرية وبين ما يحدث في أرض الواقع، مع التركيز على 

والسياسية واالجتماعية،  توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها االقتصادية

ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين 

التشريعات المالية والضريبية .........(.، وحث وزارات البحث العلمي على  –االقتصادي لها )تشريعات العمل 

بط التعليم ما قبل الجامعي بالتعليم الجامعي، وكذا ربط البحث العلمي بالصناعة، التنسيق مع الجامعات العربية لر

وتوفير التمويل الالزم للمخترعين والمبتكرين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال األعمال بما يشجع 

في مجال االبتكار، وذلك  االبتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، مع االهتمام بمشروعات التخرج للفتيات العربيات

في إطار تكاملي يعتمد على المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، بما يعزز التجارة البينية العربية، وتعزيز 

المشاركة المجتمعية للمرأة العربية في مجال االبتكار واالبداع ودخول المرأة مجال ريادة االعمال العربية 

دفع بالمرأة لمواقع قيادية وتفعيل نسبة أكبر للمشاركة السياسية واالقتصادية ، وإنهاء والمشتركة، وضرورة ال

العنف ضد النساء والفتيات، ومحاربة التمييز، وضرورة تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، وإلزام الشركات 

ر مهاراتهن المهنية. مع والمؤسسات بتوفير فرص عمل حقيقية للشابات المستفيدات من برامج التدريب بعد تطوي

خلق منصة تعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في دعم التمكين االقتصادي للمرأة 

 وتسهيل إزالة الحواجز والتحديات غير المنصفة التي تواجهها في حياتها العملية خاصة في مرحلة البداية
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 ”للمرأة االقتصادي التمكين“ ندوة اختتام « عاجل « لرئيسيةا

 ”للمرأة االقتصادي التمكين“ ندوة اختتام

 
 كتب: عبد الرحمن عباس

على  التمكين االقتصادي للمرأة وأثره“بالقاهرة ندوة  على مدار ثًلثة أيام عقدت بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

المملكة  –دولة عربية هي )جمهورية مصر العربية  8مشاركاً يمثلون  50أكثر من   لتختتم أعمالها بمشاركة  ”التنمية

عربية ال دولة اإلمارات –جمهورية العراق  –جمهورية السودان  –المملكة األردنية الهاشمية  –العربية السعودية 

 .(الجمهورية اليمنية –الجمهورية الجزائرية  –مملكة البحرين  –المتحدة 

وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة إن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية لتمكين 

قطاعات االقتصاد الوطني،  المرأة العربية اقتصادياً، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف

ورقة عمل وبحث علمي قام  19  وتم عقد الندوة على مدار ثًلثة أيام، وذلك من خًلل خمس جلسات قدمت خًللها

التأكيد على أهمية عقد  وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات منها بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء

قتصادي للمرأة يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة على مؤتمر سنوي عن التمكين اال

المستوى الحكومي واألهلي، على أن يتم معالجة هذا الموضوع في إطار تكاملي وتفاعلي مع التمكين االجتماعي 

ه الشامل، والتأكيد والسياسي وصوالً إلى وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهوم

على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع، إلرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز جهود 

التمكين االقتصادي للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن وأحًلمهن ورغباتهن، 

له، وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على  ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذي يتعرضن

اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادياً، واالستفادة من تجربة المجلس القومي 

ناسب مع ظروف وطبيعة للمرأة بجمهورية مصر العربية بعنوان )مشروع المرأة للعمل( في كافة الدول العربية بما يت

كل دولة، وحث وسائل اإلعًلم على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية وابراز الجهود التي 

تبذل ليتم افساح المجال لها ودعمها بكل السبل، وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين االقتصادي 

مالي والثقة المصرفية والتي تعمل على ادماج أكبر شريحة من المجتمع في للمرأة من خًلل نشر ثقافة الشمول ال

النظام المصرفي، مع االستفادة من تجربة البنك الزراعي السوداني في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبحث 

الصغر،وعقد فكرة إنشاء بنك تجاري خاص لتمكين المرأة العربية من خًلل تمويل المشروعات الصغيرة ومتتناهية 

ورش عمل تدريبية تطبيقية لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات بما يكفل سد الفجوة بين األطر الفكرية والنظرية 
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وبين ما يحدث في أرض الواقع، مع التركيز على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع والقوانين والنظم الحاكمة 

عية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق لحقوقها االقتصادية والسياسية واالجتما

، ………(.التشريعات المالية والضريبية  –بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين االقتصادي لها )تشريعات العمل 

بالتعليم الجامعي، وكذا  وحث وزارات البحث العلمي على التنسيق مع الجامعات العربية لربط التعليم ما قبل الجامعي

ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوفير التمويل الًلزم للمخترعين والمبتكرين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني 

ورجال األعمال بما يشجع االبتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، مع االهتمام بمشروعات التخرج للفتيات العربيات في 

ي إطار تكاملي يعتمد على المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، بما يعزز التجارة مجال االبتكار، وذلك ف

البينية العربية، وتعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة العربية في مجال االبتكار واالبداع ودخول المرأة مجال ريادة 

وتفعيل نسبة أكبر للمشاركة السياسية واالقتصادية،  االعمال العربية والمشتركة، وضرورة الدفع بالمرأة لمواقع قيادية

وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ومحاربة التمييز، وضرورة تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، وإلزام الشركات 

 والمؤسسات بتوفير فرص عمل حقيقية للشابات المستفيدات من برامج التدريب بعد تطوير مهاراتهن المهنية. مع خلق

منصة تعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في دعم التمكين االقتصادي للمرأة وتسهيل إزالة 

 .الحواجز والتحديات غير المنصفة التي تواجهها في حياتها العملية خاصة فى مرحلة البداية
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 تقارير ومتابعات

 

منظمة العربية للتنمية اإلدارية تناقش التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على ال

 التنمية فى ندوة

 
 201437شعبانمـ 2820161:12:55مايو

 ثانية 2دقائق,  24أيام,  11منذ: 

 اسماء نجاتى
صرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة بصدد 
عقد ندوة " التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية" وتفتتح أعمال الندوة يوم األحد القادم 

 .ربية للتنمية اإلدارية في القاهرةمقر المنظمة الع في  2016مايو  29الموافق 
الوضع االقتصادي الراهن للمرأة العربية، واألطر القانونية  وأشار الدكتور ناصر أن الندوة ستناقش 

الحاكمة للتمكين االقتصادي للمرأة، ودور المرأة المتعلمة ذات الكفاءة والمهارات التخصصية 
الصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة، و دور الصناعات 

المدني في التمكين االقتصادي للمرأة وآليات تمويلها، ودور المصارف ومؤسسات التمويل في 
التمكين االقتصادي للمرأة )سياسة الشمول المالي(، وتجارب عربية ودولية في التمكين 

 .االقتصادي للمرأة
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مستشار المنظمة العربية  دكتور عادل عبدالعزيز السن ويتحدث في الندوة وعلى مدار يومين ال
للتنمية اإلدارية والمنسق العام للندوة، و الدكتورة أماني قنديل من منظمة المرأة العربية، والدكتور 
محمد إبراهيم أبو شادي أستاذ االقتصاد والمالية العامة كلية الشرطة وزير التموين والتجارة 

األستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ االقتصاد والمالية العامة  الداخلية السابق، ومعالي
الدكتور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، كما سيقدم  –بكلية الحقوق جامعة المنصورة 

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجموعة شركات فاركو لألدوية  شيرين عباس حلمي 
ان لمحات في القيادة اإلدارية للمرأة الحماية االجتماعية، كما ستقدم الدكتورة يمن ورقة عمل بعنو 

الحماقي عضو المجلس القومي للمرأة سابقًا وأستاذ االقتصاد بجامعة عين شمس ورقة عمل 
بعنوان رؤية عامة ودور المنظمة في دعم التمكين االقتصادي للمرأة العربية، وستقدم الدكتورة 

البوعينين المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين التمكين االقتصادي للمرأة في  فاطمة أحمد
مملكة البحرين، وستقدم الدكتورة ايناس ماهر الحسيني بدير والدكتورة رشا عبد العاطي راغب من  
كلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان ورقة عمل بعنوان المهارات الحياتية ودورها في تمكين المرأة 
العاملة كمدخل للتنمية البشرية، وعن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التمكين االقتصادي 
واالجتماعي للمرأة يتحدث األستاذ السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية واالئتمان 
الزراعي، و عن دور حاضنات األعمال في مجال انتاج المالبس وأثره على التنمية ستتحدث 

ذة الدكتورة نجوى شكري محمد مؤمن من كلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان، كما ستقدم األستا
الدكتورة أمل مصطفى عصفور وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات باألكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد ورقة عمل عن حاضنات االعمال ودورها في زيادة 

التمكين االقتصادي للمرأة العربية وتختتم أعمال اليوم األول بورقة عمل عن المشروعات فاعلية 
خبيرة اقتصادية -الصغيرة والتمكين االقتصادي للمرأة تقدمها الدكتورة مجدة محمد عبده الرفاعي 

 جامعة المنصورة-

 .عربية ومصرية للنشر بمشاركة ثالثين دار  هذا ويتخلل الندوة افتتاح المعرض األكاديمي للكتاب 
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 مصر .1

 «التمكين االقتصادي للمرأة»اليوم.. اختتام أعمال ندوة 

  

 م 09:05

 2016/يونيو/01األربعاء 

 صورة أرشيفية

ى ُعقدت على مدى ثالثة ، الت”التمكين االقتصادى للمرأة وأثره على التنمية“اختتمت اليوم األربعاء، أعمال ندوة 

دول عربية، هي:  9مشاركا يمثلون  50أيام، بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 

  .مصر، والسعودية، واألردن، والسودان، والعراق، واإلمارات، والبحرين، والجزائر، واليمن

 

الدكتور عادل السن إن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة وقال مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

تعزز الجهود الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصاديا، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة فى 

 مختلف قطاعات االقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أنه تم عقد الندوة على مدى ثالثة أيام، وذلك من خالل خمس جلسات

  .ورقة عمل وبحث علمى، قامت بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء 19قُدمت خاللها 

 

وأضاف السن أن المناقشات انتهت إلى مجموعة من التوصيات، منها التأكيد على أهمية عقد مؤتمر سنوى عن 

رأة على المستويين الحكومى التمكين االقتصادى للمرأة، يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون الم

واألهلى، على أن تتم معالجة هذا الموضوع فى إطار تكاملى وتفاعلى مع التمكين االجتماعى والسياسى، وصوال 

  .إلى وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل

 

همية تجديد الخطاب الدينى حول حقوق المرأة ودورها فى وتابع أن المشاركين فى الندوة أوصوا بالتأكيد على أ

المجتمع، إلرساء ثقافة وبيئة تسهم فى تعزيز جهود التمكين االقتصادى للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على 

حرية التعبير عن مخاوفهن وأحالمهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذى يتعرضن له، وإعداد برامج 
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مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التى تحول دون عربية 

  .تمكينها اقتصاديا

 

مشروع المرأة “وشدد السن على ضرورة االستفادة من تجربة المجلس القومى للمرأة بمصر التى جاءت بعنوان 

روف وطبيعة كل دولة، وحث وسائل اإلعالم على عرض الصورة فى كافة الدول العربية، بما يتناسب مع ظ” للعمل

  .الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية، وإبراز الجهود المبذولة إلفساح المجال لها ودعمها بكل السبل

 

ولفت مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إلى أن توصيات الندوة شملت أيًضا تعزيز دور المصارف 

ت التمويل فى التمكين االقتصادى للمرأة، من خالل نشر ثقافة الشمول المالى والثقة المصرفية التى تعمل ومؤسسا

على إدماج أكبر شريحة من المجتمع فى النظام المصرفى، مع االستفادة من تجربة البنك الزراعى السودانى فى 

لتمكين المرأة العربية، من خالل تمويل  تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبحث فكرة إنشاء بنك تجارى خاص

  .المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

 

وأكد ضرورة عقد ورش عمل تدريبية تطبيقية لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات، بما يكفل سد الفجوة بين األطر 

ة دورها فى المجتمع الفكرية والنظرية، وبين ما يحدث على أرض الواقع، مع التركيز على توعية المرأة بأهمي

والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة 

بحقوق المرأة، بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين االقتصادى لها )تشريعات العمل، والتشريعات 

  .(المالية والضريبية

 

ه السن بأن المشاركين فى ندوة تمكين المرأة أوصوا وزارات البحث العلمى بالتنسيق مع الجامعات العربية ونوَّ 

لربط التعليم ما قبل الجامعى بالتعليم الجامعى، وكذلك ربط البحث العلمى بالصناعة، وتوفير التمويل الالزم 

رجال األعمال، بما يشجع االبتكارات القابلة للمخترعين والمبتكرين، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى و

للتطبيق الصناعى، مع االهتمام بمشروعات التخرج للفتيات العربيات فى مجال االبتكار، وذلك فى إطار تكاملى 

يعتمد على المزايا النسبية التى تتمتع بها الدول العربية، بشكل يعزز التجارة البينية العربية، ويعزز المشاركة 

ة للمرأة العربية فى مجال االبتكار واإلبداع، ويساعد فى دخول المرأة مجال ريادة األعمال العربية المجتمعي

  .والمشتركة

 

وأشار إلى أن التوصيات تضمنت كذلك ضرورة الدفع بالمرأة لمواقع قيادية، وتفعيل نسبة أكبر للمشاركة السياسية 

محاربة التمييز، وضرورة تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، واالقتصادية، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، و

وإلزام الشركات والمؤسسات بتوفير فرص عمل حقيقية للشابات المستفيدات من برامج التدريب بعد تطوير 

مهاراتهن المهنية، مع خلق منصة تعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة فى دعم التمكين 

لمرأة، وتسهيل إزالة الحواجز والتحديات غير المنصفة التى تواجهها فى حياتها العملية، خاصة فى االقتصادى ل

  .مرحلة البداية
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 “ التمكين االقتصادي للمرأة” العربية للتنمية اإلدارية تختتم ندوة 

 انتصار سليمان

لتختتم ” التمكين االقتصادي للمرأة وأثره على التنمية” اهرة ندوة على مدار ثالثة أيام عقدت بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالق

المملكة  –المملكة العربية السعودية  –دولة عربية هي )جمهورية مصر العربية  8مشارك يمثلون  50أعمالها اليوم بمشاركة أكثر من 

 –الجمهورية الجزائرية  –مملكة البحرين  –بية المتحدة دولة اإلمارات العر –جمهورية العراق  –جمهورية السودان  –األردنية الهاشمية 

 .(الجمهورية اليمنية

وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة أن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية لتمكين المرأة العربية 

طاعات االقتصاد الوطني، تم عقد الندوة على مدار ثالثة أيام اقتصادياً، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف ق

ورقة عمل وبحث علمي قام بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء وأنتهت  19وذلك من خالل خمس جلسات قدمت خاللها 

 المناقشات إلى مجموعة من التوصيات منها التأكيد على أهمية

ي للمرأة يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة على المستوى الحكومي عقد مؤتمر سنوي عن التمكين االقتصاد

واألهلي، على أن يتم معالجة هذا الموضوع في إطار تكاملي وتفاعلي مع التمكين االجتماعي والسياسي وصوالً إلى وضع رؤية 

امل، والتأكيد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الش

ودورها في المجتمع، إلرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز جهود التمكين االقتصادي للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير 

وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة عن مخاوفهن واحالمهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذي يتعرضن له، 

ي وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادياً، واالستفادة من تجربة المجلس القوم

مع ظروف وطبيعة كل دولة، وحث للمرأة بجمهورية مصر العربية بعنوان )مشروع المرأة للعمل( في كافة الدول العربية بما يتناسب 

وسائل اإلعالم على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية وابراز الجهود التي تبذل ليتم افساح المجال لها ودعمها 

والثقة المصرفية بكل السبل، وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين االقتصادي للمرأة من خالل نشر ثقافة الشمول المالي 

والتي تعمل على ادماج أكبر شريحة من المجتمع في النظام المصرفي، مع االستفادة من تجربة البنك الزراعي السوداني في تمويل 

المشروعات متناهية الصغر، وبحث فكرة إنشاء بنك تجاري خاص لتمكين المرأة العربية من خالل تمويل المشروعات الصغيرة ومتتناهية 

،وعقد ورش عمل تدريبية تطبيقية لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات بما يكفل سد الفجوة بين األطر الفكرية والنظرية وبين ما الصغر

يحدث في أرض الواقع، مع التركيز على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها االقتصادية 

ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين والسياسية واالجتماعية، 

، وحث وزارات البحث العلمي على التنسيق مع الجامعات ………(.التشريعات المالية والضريبية  –االقتصادي لها )تشريعات العمل 

 عليم الجامعي؟العربية لربط التعليم ما قبل الجامعي بالت
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وكذا ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوفير التمويل الالزم للمخترعين والمبتكرين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال األعمال 

ر تكاملي بما يشجع االبتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، مع االهتمام بمشروعات التخرج للفتيات العربيات في مجال االبتكار، وذلك في إطا

عربية في يعتمد على المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، بما يعزز التجارة البينية العربية، وتعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة ال

يل نسبة أكبر مجال االبتكار واالبداع ودخول المرأة مجال ريادة االعمال العربية والمشتركة، وضرورة الدفع بالمرأة لمواقع قيادية وتفع

للمشاركة السياسية واالقتصادية ، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ومحاربة التمييز، وضرورة تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، 

وإلزام الشركات والمؤسسات بتوفير فرص عمل حقيقية للشابات المستفيدات من برامج التدريب بعد تطوير مهاراتهن المهنية. مع خلق 

ة تعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في دعم التمكين االقتصادي للمرأة وتسهيل إزالة الحواجز والتحديات منص

 غير المنصفة التي تواجهها في حياتها العملية خاصة في مرحلة البداية
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 “ التمكين االقتصادي للمرأة” اختتام ندوة 
mostafa 

 مشاهدة

 مساءً  10:45 - 2016مايو  31أخر تحديث : الثًلثاء 

 

 طاهر جمال داليا من – القاهرة
 على وأثره للمرأة االقتصادي التمكين ” ندوة بالقاهرة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة بمقر عقدت أيام ثالثة مدار على

 – العربية مصر )جمهورية هي عربية دولة 8 يمثلون مشارك 50 من أكثر  بمشاركة اليوم أعمالها لتختتم  ”التنمية

 دولة – العراق جمهورية – السودان جمهورية – الهاشمية األردنية المملكة – السعودية العربية المملكة

 اليمنية(. الجمهورية – الجزائرية الجمهورية – البحرين مملكة – المتحدة العربية اإلمارات

 لتمكين الرامية الجهود تعزز متكاملة منظومة إنشاء استهدفت الندوة أن المنظمة مستشار السن عادل الدكتور وقال

 تم الوطني، االقتصاد قطاعات مختلف في للمرأة أكبر مشاركة لتحقيق الفرص تكافؤ وتضمن اقتصادياً، العربية المرأة

 بتغطيتها قام علمي وبحث عمل ورقة 19  خاللها قدمت جلسات سخم خالل من وذلك أيام ثالثة مدار على الندوة عقد

 مؤتمر عقد أهمية على التأكيد منها التوصيات من مجموعة إلى المناقشات وأنتهت الخبراء من متميزة نخبة وتقديمها

 وىالمست على المرأة بشؤون المعنية والمؤسسات الجهات كافة فيه يشارك للمرأة االقتصادي التمكين عن سنوي

 والسياسي االجتماعي التمكين مع وتفاعلي تكاملي إطار في الموضوع هذا معالجة يتم أن على واألهلي، الحكومي

 على والتأكيد الشامل، بمفهومه التمكين مفهوم تستوعب مجتمعية ثقافة لخلق استراتيجية رؤية وضع إلى وصوالً 

 جهود تعزيز في تسهم وبيئة ثقافة إلرساء لمجتمع،ا في ودورها المرأة حقوق حول الديني الخطاب تجديد أهمية
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 ومنحهن ورغباتهن، واحالمهن مخاوفهن عن التعبير حرية على تشجيعهن يتضمن أن على للمرأة، االقتصادي التمكين

 القرار اتخاذ على قدراتها وتعزيز المرأة لتدريب مشتركة عربية برامج وإعداد له، يتعرضن الذي التمييز لمقاومة الدعم

 للمرأة القومي المجلس تجربة من واالستفادة اقتصادياً، تمكينها دون تحول التي التحديات مواجهة على والقدرة

 كل وطبيعة ظروف مع يتناسب بما العربية الدول كافة في للعمل( المرأة )مشروع بعنوان العربية مصر بجمهورية

 تبذل التي الجهود وابراز وشفافية بموضوعية المرأة للمشاك الحقيقية الصورة عرض على اإلعالم وسائل وحث دولة،

 للمرأة االقتصادي التمكين في التمويل ومؤسسات المصارف دور وتعزيز السبل، بكل ودعمها لها المجال افساح ليتم

 النظام في المجتمع من شريحة أكبر ادماج على تعمل والتي المصرفية والثقة المالي الشمول ثقافة نشر خالل من

 إنشاء فكرة وبحث الصغر، متناهية المشروعات تمويل في السوداني الزراعي البنك تجربة من االستفادة مع مصرفي،ال

 عمل ورش الصغر،وعقد ومتتناهية الصغيرة المشروعات تمويل خالل من العربية المرأة لتمكين خاص تجاري بنك

 يحدث ما وبين والنظرية الفكرية األطر بين الفجوة سد يكفل بما والندوات المؤتمرات توصيات لتنفيذ تطبيقية تدريبية

 لحقوقها الحاكمة والنظم والقوانين المجتمع في دورها بأهمية المرأة توعية على التركيز مع الواقع، أرض في

 بيئة خلق يكفل بما المرأة بحقوق الصلة ذات والقوانين التشريعات ومراجعة واالجتماعية، والسياسية االقتصادية

 وحث ،………(. والضريبية المالية التشريعات – العمل )تشريعات لها االقتصادي التمكين لمتطلبات مواتية تصاديةاق

 ربط وكذا الجامعي، بالتعليم الجامعي قبل ما التعليم لربط العربية الجامعات مع التنسيق على العلمي البحث وزارات

 ورجال المدني المجتمع مؤسسات مع بالتنسيق والمبتكرين خترعينللم الالزم التمويل وتوفير بالصناعة، العلمي البحث

 مجال في العربيات للفتيات التخرج بمشروعات االهتمام مع الصناعي، للتطبيق القابلة االبتكارات يشجع بما األعمال

 البينية التجارة ززيع بما العربية، الدول بها تتمتع التي النسبية المزايا على يعتمد تكاملي إطار في وذلك االبتكار،

 االعمال ريادة مجال المرأة ودخول واالبداع االبتكار مجال في العربية للمرأة المجتمعية المشاركة وتعزيز العربية،

 وإنهاء ، واالقتصادية السياسية للمشاركة أكبر نسبة وتفعيل قيادية لمواقع بالمرأة الدفع وضرورة والمشتركة، العربية

 الشركات وإلزام والمرأة، الرجل بين العدالة تحقيق وضرورة التمييز، ومحاربة فتيات،وال النساء ضد العنف

 خلق مع المهنية. مهاراتهن تطوير بعد التدريب برامج من المستفيدات للشابات حقيقية عمل فرص بتوفير والمؤسسات

 إزالة وتسهيل للمرأة قتصادياال التمكين دعم في للمشاركة الخاص والقطاع الحكومية المؤسسات بين تعاون منصة

 البداية مرحلة في خاصة العملية حياتها في تواجهها التي المنصفة غير والتحديات الحواجز
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وتقدم المنظمة خالل فترة المعرض العديد من إصداراتھا كإھداء، أو بخصومات كبيرة خدمة للباحثين والدارسين 

  فى مجاالت اإلدارة المتنوعة.
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  /إلماراتا

 افتتاح معرض الكتاب االكاديمي بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 
 30-05- 2016تاريخ النشر : 

 دنيا الوطن -رام هللا 
التعليم العالي السابق، والدكتورة نادية األستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير  افتتح 

زخاري وزيرة البحث العلمي السابق بجمھورية مصر العربية، والدكتور خالد الجعافرة نائب 
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األردنية، والدكتور عبد هللا حامد مدير المكتبات بجامعة العلوم 

وحدة الدوريات والمعارض بالمنظمة العربية االسالمية العالمية، واألستاذ عالء سالمة رئيس 
للتنمية اإلدارية فعاليات "معرض الكتاب األكاديمي"، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية 

 .2016يونيو)  2مايو حتى  29اإلدارية بمقرھا الدائم بالقاھرة خالل الفترة (
 

ھد اإلدارة العامة، مكتبة جھة ومؤسسة ودار نشر وھم: ( مع 24ويشارك في المعرض أكثر من 
األنجلو المصرية، بكة لتكنولوجيا المعلومات، دار النھضة العربية، جامعة الملك سعود، دار 
الوفاء لدنيا الطباعة، دار الشروق، دار إيتراك، دار الجامعة الجديدة، دار عالم الكتب، الدار 

دار الفجر للنشر والتوزيع،  الجامعية، جريدة ذي ميدل إيست أبزرفر، دار التعليم الجامعي،
المجموعة العربية، دار الفكر الجامعي، المجموعة العلمية، دار الكتب العلمية، مركز قراءة 
معلومات الشرق األوسط ، الدار المصرية اللبنانية، المستقبل الدولية للنشر والتوزيع، دار 
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ومراجع علمية لكبري دور المعرفة الجامعية، والمكتبة األزھرية) كما يتوفر بالمعرض كتب 
 .النشر األجنبية

 
وتقدم المنظمة خالل فترة المعرض العديد من إصداراتھا كإھداء، أو بخصومات كبيرة خدمة 

 للباحثين والدارسين في مجاالت اإلدارة المتنوعة
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وتقدم المنظمة خالل فترة المعرض، العديد من إصداراتھا كإھداء، أو بخصومات كبيرة خدمة للباحثين والدارسين في مجاالت اإلدارة 

 .المتنوعة

 tahrirnews المصدر : موقع التحرير االخبارى

 
http://www.arbynews.com/art/317511.html 
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جھة ومؤسسة ودار نشر وھم: ( معھد اإلدارة العامة، مكتبة األنجلو  24ويشارك فى المعرض حسب بيان للمنظمة، أكثر من 

ية، بكة لتكنولوجيا المعلومات، دار النھضة العربية، جامعة الملك سعود، دار الوفاء لدنيا الطباعة، دار الشروق، دار إيتراك، المصر

، دار الجامعة الجديدة، دار عالم الكتب، الدار الجامعية، جريدة ذى ميدل إيست أبزرفر، دار التعليم الجامعى، دار الفجر للنشر والتوزيع

عربية، دار الفكر الجامعى، المجموعة العلمية، دار الكتب العلمية، مركز قراءة معلومات الشرق األوسط ، الدار المصرية المجموعة ال

 اللبنانية، المستقبل الدولية للنشر والتوزيع، دار المعرفة الجامعية، والمكتبة األزھرية) كما يتوفر بالمعرض كتب ومراجع علمية لكبرى

 .دور النشر األجنبية

وتقدم المنظمة خالل فترة المعرض العديد من إصداراتھا كإھداء، أو بخصومات كبيرة خدمة للباحثين والدارسين فى مجاالت اإلدارة 

 .المتنوعة

 

 

 

 اريةاخبار الثقافة اليوم .. بالصور.. افتتاح معرض الكتاب األكاديمى بالمنظمة العربية للتنمية اإلد :اقرأ الخبر
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اقتصادي / بدء فعاليات الملتقى العربي األول إلدارة المناطق االقتصادية واللوجيستية 

 بمحافظة بورسعيد المصرية
 م واس 2016/04/12هـ الموافق  1437/7/5الثالثاء 

                                                                                                                                                           
                                                                             

 م واس 2016إبريل  11هـ الموافق  1437رجب  04القاهرة 
بدأت اليوم بمحافظة بورسعيد المصرية، فعاليات الملتقى العربي األول إلدارة المناطق االقتصادية 

التجارة تحت عنوان " تجارب عربية ودولية "، الذي واللوجستية والحرة من أجل تنمية االقتصاد و
تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بالتعاون مع األكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل 

 دول عربية. 4البحري، ومشاركة 
أن الملتقى وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني في تصريح له، 

يناقش على مدى ثالثة أيام مفهوم المناطق االقتصادية واللوجستية والحرة والخاصة وأهميتها في 
التجارة الدولية، وأهمية اللوجيستيات في تعزيز الميزة التنافسية، واألطر القانونية الحاكمة لعمل 

جستية واالقتصادية الخاصة المناطق االقتصادية والحرة واللوجستية، والمنافسة بين المناطق اللو
 العربية.

وأشار القحطاني إلى أن الملتقي يبحث أيًضا دور المدن والمناطق الصناعية واللوجستية في تعزيز 
االستثمارات العربية، ودور نظم المعلومات في تعزيز أداء المناطق االقتصادية واللوجستية العربية، 

إنشاء المناطق االقتصادية الخاصة والمناطق باإلضافة إلى عرض بعض التجارب الناجحة في 
 الصناعية والحرة.

 // انتهى //
  ت م 01:21
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المناطق االقتصادية واللوجيستية بمحافظة  بدء فعاليات الملتقى العربي األول إلدارة

 بورسعيد المصرية
 واس2016-04-12

inShare0 

بدأت اليوم بمحافظة بورسعيد المصرية، فعاليات الملتقى العربي األول إلدارة المناطق االقتصادية 

واللوجستية والحرة من أجل تنمية االقتصاد والتجارة تحت عنوان " تجارب عربية ودولية "، الذي 

والتكنولوجيا والنقل تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بالتعاون مع األكاديمية العربية لعلوم 

 .دول عربية 4البحري، ومشاركة 

 

وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني في تصريح له، أن الملتقى 

يناقش على مدى ثالثة أيام مفهوم المناطق االقتصادية واللوجستية والحرة والخاصة وأهميتها في التجارة 

اللوجيستيات في تعزيز الميزة التنافسية، واألطر القانونية الحاكمة لعمل المناطق الدولية، وأهمية 

 .االقتصادية والحرة واللوجستية، والمنافسة بين المناطق اللوجستية واالقتصادية الخاصة العربية

 

وأشار القحطاني إلى أن الملتقي يبحث أيًضا دور المدن والمناطق الصناعية واللوجستية في تعزيز 

االستثمارات العربية، ودور نظم المعلومات في تعزيز أداء المناطق االقتصادية واللوجستية العربية، 

لمناطق الصناعية باإلضافة إلى عرض بعض التجارب الناجحة في إنشاء المناطق االقتصادية الخاصة وا

 .والحرة
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دء الملتقى العربى األول لبحث إدارة المناطق االقتصادية واللوجستية ب

 والحرة

  

 الدكتور نبيل العربى األمين العام للجامعة العربية

 نهاد عرفة -القاهرة  

 م 5:47 - 2016أبريل  11األثنين , 

 واللوجستية االقتصادية المناطق إدارة األول العربى الملتقى أبريل11األثنين بدأ

 وتعقده ودولية(، عربية )تجارب والتجارة االقتصادية التنمية أجل من والحرة

 بمشاركة بورسعيد، في أيام 3 مدار على اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة

 نبيل الدكتور رعاية تحت البحري والنقل وجياوالتكنول لعلوم العربية األكاديمية
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 .العربية الدول لجامعة العام األمين العربى

 الدكتور و المنظمة، عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور الملتقى افتتح

 البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية رئيس عبدالغفار إسماعيل

 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مستشار السن زالعزي عبد عادل والدكتور

 .للملتقى العام والمنسق

 ببورسعيد األكاديمية فرع رئيس إبراهيم على محمد الدكتور االفتتاح حضر

 برغوت حمدي والدكتور ببورسعيد، التجارية الغرفة رئيس المصري ومحمد

 الجمارك مصلحة عام مدير العزب طارق ودكتور العربية باألكاديمية األستاذ

 مدير الرحاحلة وخالد الجودة توكيد إدارة لنظم الدولي واالستشاري المصرية

 رئيس نائب كرسوع طه والمستشار األردنية السورية الحرة المنطقة عام

 مالحة غرفة رئيس اللمعى وعادل االستثمار وزير ومستشار الدولة مجلس

 من وعدد كابسى بشركة ريةالتجا اإلدارة مدير راتب محمد ودكتور بورسعيد،

 المالحية، والشركات المالحة غرف ورؤساء الموانئ وخبراء الجامعات أساتذة

 .العربي الوطن في

 تعرض عمل ورقة 22 لتقديم العربية الجنسيات من خبيرا 20 الملتقى فى يشارك

 الحاكمة القانونية المبادئ األوراق وتتضمن أيام، 3 مدار على جلسات 5 على

 إنشاء فى الناجحة التجارب بعض عرض إلى باإلضافة المناطق، تلك لعمل

 .والحرة الصناعية والمناطق الخاصة االقتصادية المناطق

 والخاصة والحرة واللوجستية االقتصادية المناطق مفهوم الجلسات وتناقش

 التنافسية، الميزة تعزيز في اللوجيستيات وأهمية الدولية، التجارة في وأهميتها

 واللوجستية، والحرة االقتصادية المناطق لعمل الحاكمة القانونية طرواأل

 إلى يدعو مما العربية، الخاصة واالقتصادية اللوجستية المناطق بين والمنافسة

 في واللوجستية الصناعية والمناطق المدن ودور المصري، العربي التكامل

 أداء تعزيز في لمعلوماتا نظم ودور الخامس والمحور العربية، االستثمارات تعزيز
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 منتجات معاملة المؤتمر يناقش كما العربية، واللوجستية االقتصادية المناطق

 الحرة العربية التجارة منطقة اتفاقية أحكام ضوء في والحرة االقتصادية المناطق

 العالمية اللوجستية للمناطق ناجحة ممارسات عدة عرض وسيتم الكبرى،

 .والعربية

 

بدء فعاليات الملتقى العربي األول إلدارة المناطق 

 االقتصادية واللوجستية
 اقتصاد محلى

 التحرير

2016-04-12 09:08:12 

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني

الملتقى العربى األول إدارة المناطق االقتصادية واللوجستية والحرة من أجل  بدأت فعاليات،

لتنمية اإلدارية، على تعقده المنظمة العربية ل التنمية االقتصادية والتجارة، أمس اإلثنين، الذي

 .أيام في بورسعيد، بمشاركة األكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 3مدار 

وافتتح الملتقى، الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة، والدكتور إسماعيل عبد 

والدكتور عادل عبد  الغفار رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،

 .العزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية والمنسق العام للملتقى
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جلسات، وتتضمن  5ورقة عمل، تُعرض على مدار  22لتقديم  خبير 20يشارك فى الملتقى 

األوراق المبادئ القانونية الحاكمة لعمل تلك المناطق، باإلضافة إلى عرض بعض التجارب 

 .حة فى إنشاء المناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والحرةالناج

وتناقش الجلسات مفهوم المناطق االقتصادية واللوجستية والحرة والخاصة وأهميتها في 

التجارة الدولية، وأهمية اللوجيستيات في تعزيز الميزة التنافسية، واألطر القانونية الحاكمة 

لحرة واللوجستية، والمنافسة بين المناطق اللوجستية واالقتصادية لعمل المناطق االقتصادية وا

الخاصة العربية، مما يدعو إلى التكامل العربي المصري، ودور المدن والمناطق الصناعية 

واللوجستية في تعزيز االستثمارات العربية، والمحور الخامس ودور نظم المعلومات في 

 .ستية العربيةتعزيز أداء المناطق االقتصادية واللوج
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ناطق االقتصادية واللوجستية افتتاح الملتقى العربى األول حول "إدارة الم

 " والحرة

 اقتصاد

 14:13 2016أبريل  11االثنين, 

 جانب من فعاليات المؤتمر

 شيماء شحاتة -بورسعيد :

بدأت منذ قليل فعاليات الملتقى العربى األول الذى يعقد بمحافظة بورسعيد على مدار ثالثة أيام تحت رعاية 

مية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور نبيل العربى، األمين العام لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع األكادي

والنقل البحرى والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية تحت عنوان " إدارة المناطق االقتصاديه اللوجستية والحرة 

 . " من أجل تنمية االقتصاد والتجارة

عربية وشملت جلسة االفتتاح الرسمى للملتقى كلمة الدكتور عادل عبد العزيز السن، مستشار المنظمة ال

للتنمية اإلدارية والمنسق العام للمؤتمر، التى تحدث فيها عن مساهمة المناطق االقتصادية الخاصة والمناطق 

الحرة فى استقطاب حجم كبير من االستثمارات الخارجية والمحلية إلى الدول العربية، وفى تعزيز القطاعات 

تمع المحلى وتطوير قوة العمل والتحفيز على الصناعية والسياحية والخدمية وحركة التصدير وتنمية المج

 . تطوير سياسات التعليم وتكوين المهارات البشرية
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وأعقبها كلمة الدكتور ناصر القحطاني الذى تحدث فيها عن أهمية المناطق الحرة والمناطق االقتصادية ذات 

أستراتيجية العمل واعداد الطبيعة الخاصة والتى يرتبط نجاحها فى ضرورة تحديد الهدف من أنشائها ووضع 

دراسات جدوى فنية ومالية دقيقة باإلضافة إلى االستقرار السياسي واالمنى كما ال يمكن إغفال دور اإلدارة 

 . الفعالة وتكنولوجيا المعلومات

وبدأ الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كلمته في 

لملتقى بالترحيب بجميع الحضور متمنيا نجاح المؤتمر وأن يؤتى بثماره المرجوة كما تحدث عن أهمية ا

المنطقة االقتصادية التى ستقام بمحور قناة السويس بأعتبارها مفتاح هام لجذب االستثمارات لجمهورية مصر 

 . العربية والمنطقة بأكملها

س الغرفة التجارية ببورسعيد، التى تحدث فيها عن المعوقات وأعقبها كلمة محمد عبد الفتاح المصرى، رئي

التى تواجه المستثمرين والتى على رأسها تخصيص األراضى مؤكدا على أن المستثمر المصرى اذا لم يشعر 

 . بالثقة والراحة فلن يشعر به المستثمر العربى وال المستثمر األجنبي
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رئيس "األكاديمية العربية": "تباطؤ تقديم خدمات المرافق يعرقل 

 "إقامة المشروعات
 PM 06:10 أمس

 هبه صبيح :كتب

 
 الملتقى العربى ببورسعيد

الدكتور محمد علي إبراهيم رئيس فرع األكادمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل  أكد

شيًرا إلى في بورسعيد، أن كل دول العالم بدأت االهتمام بالمناطق اقتصادية الخاصة، م البحري

أن الهدف من الملتقى هو وضع رؤية تكاملية كبديل للتنافس ويمثل فرصة للحوار التفاعلي 

والتبادل والخبرات ومناقشة االتجاهات الحديثة في لوجيستيات النقل البحري ورؤية التنمية 

في مصر، إضافة إلى طرح حلول للمشكالت التي تواجه المستثمرين في المناطق االقتصادية 

 .التنموية والحرةو

جاء ذلك في مؤتمر الملتقي العربي األول فى إدارة المناطق االقتصادية واللوجستية والحرة 

من أجل تنمية االقتصاد والتجارة للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الذي عقد اليوم على مدار 

لتكنولوجيا والنقل بمشاركة األكاديمية العربية لعلوم وا أيام بفندق هلنان في بورسعيد، 3

 .البحري

وأضاف إبراهيم، أن التحديات التي تواجه المناطق االقتصادية الخاصة هو عملية حصول 

تقديم الخدمة يؤدي إلى عرقلة إنشاء المشروعات  المستثمر على خدمات المرافق وتباطؤ
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ليص ومدى قدرة وسيطرة السلطة المشرفة على المناطق االقتصادية الخاصة من إنهاء وتخ

كافة التعامالت الحكومية المتعلقة بجهات التراخيص وجهات تقديم الخدمات المتكاملة 

 .والمرافق التى يحتاجها المستثمرين

وأوضح أن دوافع ومميزات المناطقة االقتصادية الخاصة تتضمن المساهمة في نقل 

الة المحلية وتوليد التكنولوجيا وتحسين إنتاجية الشركات المحلية وزيادة معارات وقدرات العم

كما تعتبر حضانات تجريبية الختيار سياسات التحرر  مصادر إضافة من العملة األجنبية،

 .االقتصادي

وحضر الملتقى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس األكاديمية، والدكتور عادل عبدالعزيز السن 

وناصر القحطاني مدير عام مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية والمنسق العام للملتقى 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية والدكتور محمد علي إبراهيم رئيس فرع األكادمية ببورسعيد، 

ومحمد المصري رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد والدكتور حمدي برغوت األستاذ 

 .باألكادمية العربية
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عام / توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية اإلدارية واتحاد 
 المصارف العربية

 م واس 2016/06/19هـ الموافق  1437/9/14األحد 

                                                                                                                          
 م واس 2016يونيو  19هـ الموافق  1437رمضان  14ة القاهر

وقعت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اليوم، مذكرة تفاهم مشترك مع اتحاد المصارف العربية، حيث 
قام بالتوقيع على المذكرة مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتالن القحطاني وأمين عام اتحاد 

 المصارف العربية وسام فتوح.
وأفاد الدكتور ناصر الهتالن في تصريح له أن الهدف من مذكرة التفاهم هو إطالق مبادرة للشمول 
المالي بالدول العربية، الفتا النظر إلى أنه تم االتفاق أيضا على عقد الملتقى العربي األول "إدارة 

متابعة واإلصالح الموارد البشرية في المؤسسات المالية والمصرفية" تحت رعاية وزير التخطيط وال
 اإلداري في مصر.

 // انتهى //
  ت م13:35
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 آخر األخبار اإلقتصادية

  

و « المنظمة العربية للتنمية»مذكرة تفاهم بين 

 «اتحاد المصارف»

 

 واس -القاهرة 

ذكرة تفاهم مشترك مع اتحاد المصارف العربية حيث قام وقعت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اليوم م

بالتوقيع على المذكرة مدير عام المنظمة ناصر القحطاني وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام 

 .فتوح

وأفاد الهتالن في تصريح له أن الهدف من مذكرة التفاهم هو إطالق مبادرة للشمول المالي بالدول 

لى أنه تم االتفاق أيضا على عقد الملتقى العربي األول "إدارة الموارد البشرية في العربية، الفتا النظر إ

 .المؤسسات المالية والمصرفية" تحت رعاية وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر
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واتحاد المصارف العربية« العربية للتنمية»توقيع مذكرة تفاهم بين   

 | أميرة صالح كتب: | 

 
 

 المصري اليوم تصوير :صورة أرشيفية -وسام فتوح، األمين العام التحاد المصارف العربية 

، يمثلها الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة، واتحاد المصارف  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وقعت

بمقر المنظمة الدائم في  ، األحد، مذكرة تفاهم مشترك، اتحاد المصارف العربية العربية، يمثله وسام فتوح، أمين عام

 القاهرة، بحضور هاني علي، المدير اإلقليمي لالتحاد، والدكتور عادل السن، مستشار المنظمة.

وأكد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة، أن الهدف من المذكرة إطالق مبادرة للشمول المالي بالدول 

إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المالية »ى العربي األول تحت عنوان العربية، كما تم االتفاق على عقد الملتق

 ، برعاية وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر.«والمصرفية
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 توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية واتحاد المصارف العربية

 

 مريم عدلى

 
ير عام المنظمة مد الدكتور ناصر الهتالن القحطاني يمثلها اإلدارية المنظمة العربية للتنمية قعت اليومو

مذكرة تفاهم  اتحاد المصارف العربية يمثلها األستاذ وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربيةو

 مشترك .

ير اإلقليمي لالتحاد، المد  هاني علي  األستاذ  تم التوقيع بمقر المنظمة الدائم في القاهرة بحضور

 والدكتور عادل السن مستشار المنظمة.

إطالق مبادرة للشمول المالي بالدول العربية، كما تم ”   وصرح الدكتور ناصر ان الهدف من المذكرة

” إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المالية والمصرفية“االتفاق على عقد الملتقى العربي األول 

 خطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر.تحت رعاية وزير الت
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توقيع مذكرة تفاهم بين "العربية للتنمية اإلدارية" واتحاد المصارف 

 العربية
 AM 11:45اليوم 

 محمد الدعدع كتب:

 
 جانب من توقيع المذكرة

وقعت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، يمثلها الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام 

المنظمة، واتحاد المصارف العربية يمثله وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، 

 اليوم، مذكرة تفاهم مشترك بينهما.

رة بمقر المنظمة الدائم في القاهرة، بحضور هاني علي المدير اإلقليمي لالتحاد، ووقعت المذك

 والدكتور عادل السن مستشار المنظمة.

وقال الدكتور ناصر الهتالن، إن المذكرة تهدف إلى إطالق مبادرة للشمول المالي بالدول 

شرية في المؤسسات العربية، واالتفاق على عقد الملتقى العربي األول "إدارة الموارد الب

 المالية والمصرفية"، تحت رعاية أشرف وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري.
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 صارف العربيةوقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية اإلدارية واتحاد المت

GMT10:59 2016 , حزيران / يونيو 19األحد  

 
 الدكتور ناصر الهتالن

 المغرب اليوم -القاهرة 

ام بالتوقيع على ، حيث قاتحاد المصارف العربية ، اليوم، مذكرة تفاهم مشترك معالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية وقعت

 المذكرة مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتالن القحطاني وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح.

وأفاد الدكتور ناصر الهتالن في تصريح له أن الهدف من مذكرة التفاهم هو إطالق مبادرة للشمول المالي بالدول العربية، 

أيضا على عقد الملتقى العربي األول "إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المالية الفتا النظر إلى أنه تم االتفاق 

 والمصرفية" تحت رعاية وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر.
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توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية اإلدارية واتحاد المصارف 

 العربية
 ربيع شاهين

19-6-2016 | 12:07 

 

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

وقعت اليوم األحد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، يمثلها الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام 

لعربية، مذكرة تفاهم المنظمة، واتحاد المصارف العربية، يمثلها وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف ا

 مشترك.
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تم التوقيع بمقر المنظمة الدائم في القاهرة بحضور هاني علي المدير اإلقليمي لالتحاد، والدكتور عادل 

 السن مستشار المنظمة.

وقال الدكتور ناصر القحطاني إن الهدف من المذكرة إطالق مبادرة للشمول المالي بالدول العربية، كما 

الملتقى العربي األول "إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المالية والمصرفية"  تم االتفاق على عقد

 تحت رعاية وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر.
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توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية اإلدارية واتحاد المصارف 

 العربية

2016-06-العربية المصارف واتحاد اإلدارية للتنمية العربية المنظمة بين تفاهم مذكرة توقيع      2016/06/19 - 12:53 

    19T12:53:48+00:00وبورصة إقتصاد 

 

 سماء المنياوي -اخبار مصر 

وقعت اليوم األحد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية يمثلها سعادة الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة واتحاد 

 . ة يمثلها األستاذ وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية مذكرة تفاهم مشتركالمصارف العربي

تم التوقيع بمقر المنظمة الدائم في القاهرة بحضور األستاذ هاني علي المدير اإلقليمي لالتحاد، والدكتور عادل السن 

 .مستشار المنظمة

للشمول المالي بالدول العربية، كما تم االتفاق على عقد إطالق مبادرة ” وصرح الدكتور ناصر ان الهدف من المذكرة 

تحت رعاية وزير التخطيط والمتابعة ” إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المالية والمصرفية“الملتقى العربي األول 

 .واإلصالح اإلداري في مصر
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 عام / المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة يبدأ أعماله بالقاهرة
 م واس 2016/12/19هـ الموافق  1438/3/20االثنين 

                                                                                                                                                                                
 م واس 2016ديسمبر  19هـ الموافق  1438ربيع األول  20القاهرة 

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية 
تغير المداخل الفعالة إلدارة التواصل" ويستمر لمدة يومين اإلدارية، بعنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي م

بمشاركة رئيس التشيك السابق فاتسالف كالوس ومدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني، وخبراء من خمسة 
 عشر دولة عربية وأجنبية.

تعزيز التواصل الفعال بين جميع وأكد الدكتور القحطاني في كلمته خالل الجلسة أهمية الدور المناط بالعالقات العامة ل
األطراف والمكونات حكومات ومجموعات وأفراد من أجل فهم وإدراك الكثير من المشتركات ومن أجل تعزيز ثقافة 

 الحوار.
وعد أن المشكلة الكبرى في الوطن العربي تتمثل في غياب التواصل بين الشعوب والحكومات من ناحية، وكذلك 

 ت المجتمع العربي ودوله من ناحية أخرى.غياب التواصل بين مكونا
من جانبه أكد المتحدث الرئيس للمؤتمر، الرئيس التشيكي السابق فاتسالف كالوس، أهمية تقبل االختالفات الثقافية 

 والدينية ومحاربة االغتراب الحالي الناتج عن ثقافة العولمة.
واضحة ومشاركة من المجتمع وشفافية واستراتيجية وقال إن التحول في المجتمعات يجب أن يكون جذرًيا مع رؤية 

ذات جدوى وأن يكون هناك تفاهم بين األغلبية العظمى من الناس، مبيناً ان التغيير مهمة داخلية ومهمة مبنية على 
 الديمقراطية التي ال يمكن استيرادها أو فرضها على الشعب من الخارج.

ول العربية عمرو موسى في كلمته أن العالم العربي بحاجة إلى طرح جديد بدوره، أكد األمين العام السابق لجامعة الد
ونظام جديد يعتمد على التعاون لتحقيق األحالم العربية، مشيًرا إلى أن التنمية تتطلب سياسات مختلفة والمنظمات 

 العربية نجحت ألنها تدفع نحو تنسيق مقنن طبًقا لما يطلبه العلم.
 // انتهى //

  ت م17:46
 

spa.gov.sa/1571853 

http://spa.gov.sa/1571853
http://spa.gov.sa/1571853


 

 لتحقيق محترفين إعالميين بتأهيل يوصي العامة للعالقات العربي المؤتمر
 "التنموي "اإلعالم

 
Date: 2016-12-21 17:24:07 GMT -  مؤتمرات -مصر - SN:335 - ID:6194913 

/أوصى المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، في ختام أعماله ديسمبر/أ ش أ 21القاهرة في 
بالقاهرة اليوم األربعاء، بضرورة التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية واألكاديمية لتقديم إعالميين 

دير عام المنظمة العربية م محترفين لتحقيق "اإلعالم التنموي"، مع ضرورة وضع مهام محددة ووصف
دارية الدكتور ااصر القحاااي بن  التوصيات الاادرة عن المؤتمر أكدت على عدة اقا،، منها للتنمية اإل

أهمية دور التواصل الفعال للحكومات مع الجمهور المستهدف من خالل الحوار الفاعل والتواصل عبر 
 .االتجاهين

ل للوصول إلى كما أكد المؤتمر أهمية وسائل التواصل االجتماعي التي أصبحت هي الباب األمث
الجماهير، وضرورة تعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة، ورفع كفاءة العاملين في العالقات 
العامة وتنهيلهم لمواجهة صعوبات العمل في العالم اليوم، من خالل تاوير البرامج المقدمة لخبراء 

 .العالقات العامة
لتخايط اإلعالمي لتحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم كما خلص المؤتمر إلى التنكيد على أهمية ا

المختلفة في العالم العربي وتاوير اإلعالم حتى يسهم بشكل مستمر في اجاح مشروعات التنمية، 
مع االتفاق على أ  تُقام الدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر، على أ  يحمل المؤتمر شعار "مستقبل 

 ."لجديدالعالقات العامة في ظل اإلعالم ا
المدخل -واشتملت أعمال اليوم األخير على ورشة عمل ليوم واحد تحت عنوا  "وسائل التواصل 

الدور اإليجابي لإلعالم في تغيير الفرد والمجتمع"، كما تم اإلعال  عن  -السحري لتغيير السلوكيات
للتنمية اإلدارية، والتي تدشين "الشبكة العربية للعالقات العامة والتواصل" تحت مظلة المنظمة العربية 

ستكو  بمثابة مظلة تضم الخبراء والمقيمين بمهنة العالقات العامة في الو،ن العربي لفتح قنوات 
 .التواصل واالستفادة من خبرات المنظمة لمالحة الو،ن العربي
يوم تحت عنوا  الماضي واخُتتم ال االثنينوعقد المؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، وبدأ فعالياته 

"آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير.. المداخل الفعالة إلدارة التواصل"، كما شاركت فيه خمس 
عشرة دولة من مختلف أاحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودا ، والعراق، وفلساين، واألرد ، 

 .لجيكا، وموريتاايا، إلى جااب مارواليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيااليا، وب
وكا  الرئيس التشيكي السابق فاتسالف كالوس واألمين العام األسبق لجامعة الدول العربية السيد 

 .عمرو موسى هما المتحدثا  الرئيسيا  في المؤتمر



 

 اخبار افريقية -أخبار العالم 

ه المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة يبدأ أعمال

 بالقاهرة

 مساء   : 19-12- 2016-  06:30:00التاريخ

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات  -م )واس( 2016 -12- 19القاهرة 

العامة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بعنوا  "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي 

إلدارة التواصل" ويستمر لمدة يومين بمشاركة رئيس التشيك السابق فاتسالف  متغير المداخل الفعالة

 .كالوس ومدير عام المنظمة الدكتور ااصر القحاااي، وخبراء من خمس عشرة دولة عربية وأجنبية

أهمية الدور المنا، بالعالقات العامة لتعزيز التواصل  -في كلمته خالل الجلسة  -وأكد الدكتور القحاااي 

فعال بين جميع األ،راف والمكواات حكومات ومجموعات وأفراد من أجل فهم وإدراك الكثير من ال

 .المشتركات ومن أجل تعزيز ثقافة الحوار

وعد أ  المشكلة الكبرى في الو،ن العربي تتمثل في غياب التواصل بين الشعوب والحكومات من 

 .ودوله من ااحية أخرى ااحية، وكذلك غياب التواصل بين مكواات المجتمع العربي

من جاابه؛ أكد المتحدث الرئيس للمؤتمر، الرئيس التشيكي السابق فاتسالف كالوس، أهمية تقبل 

 .االختالفات الثقافية والدينية ومحاربة االغتراب الحالي الناتج عن ثقافة العولمة

ن المجتمع وشفافية وقال إ  التحول في المجتمعات يجب أ  يكو  جذري ا مع رؤية واضحة ومشاركة م

واستراتيجية ذات جدوى، وأ  يكو  هناك تفاهم بين األغلبية العظمى من الناس، مبينا  ا  التغيير 

مهمة داخلية ومهمة مبنية على الديمقرا،ية التي ال يمكن استيرادها أو فرضها على الشعب من 

 .الخارج

أ  العالم العربي  -في كلمته  -و موسى بدوره، أكد األمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمر

بحاجة إلى ،رح جديد واظام جديد؛ يعتمد على التعاو  لتحقيق األحالم العربية، مشير ا إلى أ  التنمية 

ا لما يالبه العلم  .تتالب سياسات مختلفة والمنظمات العربية اجحت ألاها تدفع احو تنسيق مقنن ،بق 

 

  



 
 توصيات 4عامة" يختتم فعالياته بـ"المؤتمر العربي للعالقات ال

 PM 05:52 2016-12-21األربعاء 
 محمد الدعدع كتب:

 
 ة للتنمية اإلداريةالدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربي

اختتمت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، والذي عقدته المنظمة العربية 

المداخل الفعالة إلدارة  -للتنمية اإلدارية، تحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير 

 التواصل".

المدخل  –رشة عمل ليوم واحد تحت عنوان" وسائل التواصل واشتملت اعمال اليوم االخير على و 

 الدور اإليجابي لإلعالم في تغيير الفرد والمجتمع". -السحري لتغيير السلوكيات

وقال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة أن المؤتمر أكد في التوصيات الصادرة عنه على عدة نقاط 

ومات مع الجمهور المستهدف من خالل الحوار الفاعل والتواصل ذوي منها أهمية دور التواصل الفعال للحك

االتجاهين، وأهمية وسائل التواصل االجتماعي التي أصبحت هي الباب األمثل للوصول إلى الجماهير، 

وضرورة تعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة، ورفع كفاءة العاملين في العالقات العامة 

جهة صعوبات العمل في العالم اليوم، من خالل تطوير البرامج المقدمة لخبراء العالقات وتأهيلهم لموا

 العامة.

http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D8%B9


وحث المشاركون في المؤتمر على التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية واألكاديمية لتقديم "إعالميين 

ي محترفين" وتحقيق "اإلعالم التنموي" مع ضرورة وضع مهام محددة ووصف وظيفي دقيق لموظف

 العالقات العامة وااللتزام بذلك.

كما خلص المؤتمر إلى التأكيد على أهمية التخطيط اإلعالمي لتحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة  

 في العالم العربي وتطوير اإلعالم حتى يساهم بشكل مستمر في نجاح مشروعات التنمية.

بالجزائر، على أن يحمل المؤتمر شعار "مستقبل العالقات  وتم االتفاق على أن تقام الدورة المقبلة للمؤتمر

 العامة في ظل اإلعالم الجديد".

وتم اإلعالن عن تدشين "الشبكة العربية للعالقات العامة والتواصل" تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية 

نة العالقات العامة في االدارية، هذه الشبكة المنوط بها أن تكون بمثابة مظلة تضم الخبراء والمقيمين بمه

 الوطن العربي لفتح قنوات التواصل واالستفادة من خبرات المنظمة لمصلحة الوطن العربي.

وكان المؤتمر قد عقد بمشاركة خمس عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية،  

سويد، والتشيك، والنمسا، والسودان، والعراق، وفلسطين، ومصر، واألردن، واليمن، والبحرين، وال

 وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانيا.

  

  



 

 موريتانيا تشارك في المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة
   23:51 - 12/29/2016خميس, ال

 

ة / "محمد محمود ولد محمد أحمد" في المؤتمر شاركت وزارة العالقات مع البرلمان و المجتمع المدني، ممثلة بالمكلف بمهم

 -العربي الدولي الثالث للعالقات العامة،الذي انعقد مؤخرا في القاهرة، تحت عنوان: "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير 

 المداخل الفعالة إلدارة التواصل".

إلستراتيجية العامة في موريتانيا "، و اشترك مع السيد وقد شاركت الوزارة بورقة بعنوان " دور العالقات العامة في إنجاح ا

 المكلف بمهمة في إعداد الورقة مدير الصحافة االلكترونية عبد هللا الراعي.



فخامة الرئيس  -المنظم من طرف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة للجامعة العربية  –شارك في أعمال المؤتمر 

 

ك الدكتور/ " فاكالف كالوس" واألمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى،باإلضافة للسيد السابق لجمهورية التشي

المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية السيد "ناصر بن علي القحطاني"، و عدد من كبار المتخصصين في العالقات العامة 

 و إفريقيا. و التواصل الذكي في أمريكا و أوروبا و و آسيا

كأحد   -و هو المتخصص في العلوم السياسية و العالقات العامة –و قد تم اختيار المكلف بمهمة/ محمد محمود ولد محمد أحمد 

المتحدثين الرئيسيين في اليوم األول للمؤتمر، مشاركا بورقة موسومة ب" اإلعالم الجديد و دوره في إنجاح اإلستراتيجية العامة 

 في موريتانيا"

في جلسة " إدارة التواصل الذكي و االستراتيجيات الناجحة في العالقات العامة " برئاسة المستشار األستاذ/ حليم أبو سيف" من  

 مصر.

مع التحدث  Power Pointبعرض الورقة مستخدما تقنية اإلسقاط الضوئي  حيث قام األستاذ / محمد محمود ولد محمد أحمد 

مستعرضا أهمية دور العالقات العامة في نجاح السياسات العامة   رتديا الزي الوطني " الدراعة" ،مباشرة لجمهور القاعة ،و م

في موريتانيا،مقدما نماذج حية لذلك الدور ، مشيرا للتطور التنموي الشامل في البلد، كما نوه بجو الحرية الذي تشهده الصحافة 

لون بال حدود" الذي صنف موريتانيا األولى عربيا في ميدان حرية الصحافة في موريتانيا، مشيرا للتقرير األخير لمنظمة " مراس

 للسنة الخامسة على التوالي.



 
 موسى: الجامعة العربية فشلت سياسيًا لكنها استطاعت تحقيق نقلة في التعاون المشترك

 | سوزان عاطف كتب: | 15:16 2016-12-19اإلثنين 

 
 آخرون تصوير : صورة أرشيفية -عمرو موسى 

القاهرة بدأت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، في 

 «.آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير المداخل الفعالة إلدارة التواصل»تحت عنوان  2016ديسمبر  20-19خالل الفترة 

وقال عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الجامعة ربما تكون فشلت سياسيا لكنها استطاعت وعن طريق 

 قق نقل نوعية في التعاون العربي المشترك.منظمتها المتخصصة أن تح

على اهمية الدور المناط بالعالقات  التأكيدوقال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، إن هذا المؤتمر يهدف في نسخته الثالثة إلى 

م وادراك الكثير من المشتركات العامة لتعزيز التواصل الفعال بين جميع األطراف والمكونات حكومات ومجموعات وافراد من اجل فه

 ومن أجل تعزيز ثقافة الحوار وانه في غياب ذلك تغيب الحكمة ويغيب العقل.

وأضاف أن التواصل الفاعل ال يحقق الفهم المشترك فقط بل يبدد كثيرا من االوهام واالعتقادات التي تشيطن اآلخر وتصنع العداوة 

المشهد العربي الراهن ينبئ عن ذلك حيث كان التواصل غائبا بين الشعوب والحكومات من  والبغضاء بين اإلنسان وأخيه اإلنسان، ولعل

 ناحية وبين بقية مكونات المجتمع العربي من ناحية أخرى.

http://www.almasryalyoum.com/editor/details/827
http://www.almasryalyoum.com/Editor/Details/257


وتابع ندرك جيدا أننا لسنا في عالم المالئكة وان الشر والخير سمتان الزمتا المسيرة البشرية منذ زمن بعيد لكن ومع ذلك تبقى فرص 

لخير أوفر ومساحة المشتركات اكبر بكثير وان ذلك يتطلب وعيا بها وان الوعي المنشود يتطلب تعليما نوعيا وإعالميا يقوم على ا

 التسامح واالنفتاح على اآلخر، وإعالما يليق بالمرحلة وان مساحة الوعي والفهم المشترك تتسع كلما ضاقت مساحة الجهل.

فاكالف كالوس، انه ال يتفق مع العولمة وتوحيد البشر ربما اتفق مع وجود توحدي بيولوجي لكن توحيد فيما قال الرئيس السابق للتشيك 

الثقافات مستحيل علينا أن نقبل اختالفتنا الثقافية والدينية وأن نحارب في نفس الوقت االغتراب الحالي لقد انتقضت من قبل العواقب 

تعدد ثقافات، بالنسبة للعالم العربي ال أستطيع أن أقدم الوعظ لكن عندما انظر إليه أجد بعض المدمرة للعولمة وانتشارها، في أوربا يوجد 

المتناقضات ومنها غياب التكامل االقتصادي واالجتماعي والتعاون بين دول المنطقة، أن اقترح عليكم النموذج االوروبي للوحدة، كما 

بي ومحاوالت تصدير ديمقراطية غير مناسبة وتتعقد حاالت العنف والبحث أرى وجود العديد من االضطرابات نتيجة للتدخل األجن

الالمتنهي عن الهوية واحتدام الخالفات الطائفية والدينية وفي نفس الوقت إخفاق النظام الصناعي القديم واالعتماد المستمر على الغاز 

به تحول مفاجئ وال ينبغي ان يستند النماط سلوكية بل يجب أن  والبترول أنا ال انتقدكم لكن كسياسي لست مقتنع أن العالم العربي يحدث

يكون التحول جذري مع رؤية واضحة ومشاركة من المجتمع وشفافية واستراتيجية ذات جدوى وأن يكون هناك تفاهم بين األغلبية 

ا أوتفرض على الشعب من الخارج أنهم ال العظمى من الناس، فالتغيير مهمة داخلية ومهمة مبينة على الديمقراطية التي اليمكن استيراده

 يحتاجون إلى المعونة بل عليهم التعامل مع واقعهم االقتصادي وبدون أي قيود من الخارج هذا هو أساس التغيير.

وتابع كالوس أن العالم العربي اليوم يشهد الكثير من االضطرابات بعضها واضح وبعضها سيأخذ وقت طويل وستكون هناك مرحلة 

لية تطلب الجدية إلعادة بناء المجتمعات، وفي مصر وبصفة أعتقد أن الخلل الذي حدث كان تيجة لسوء إدارة الحكم وبصورة متكررة انتقا

وكانت بالتزامن ولنفس األسباب حدثت في باقي أنحاء الوطن العربي بداء من تونس، ويظل السؤال  2011حدثت االنتفاضة في عام 

مرة خارجية ام فشل داخلي وأين الخطوط التي تفصل بين كل هذا، اليمكن إنكار وجود مؤمرات وفي هذا أثير قائما هل ما حدث نتيجة مؤا

نظرية الفوضى الخالقة، تتصل بنظريات غياب التميز وفعال هناك نظرية تتحدث عن إحداث فوضى في العالم العربي، وهناك فشل في 

احة للمواطنين والنتيجة كانت وخيمة بال شك، والنتيجة كانت الثورة، وأضاف معظم الوطن العربي وإخفاق في تحقيق حياة أكثر ر

ماحدث كان مزيج بين تدخل خارجي واخطاء داخلية في الخارج يبررون تداخلهم في شئوننا أنه بهدف المساعدة وتصحيح أخطائنا، مرة 

ية حقيقية للمواطنين ماكنت حدثت الثورة وال نجحت أخرى بالعودة إلى مصر إذا كانت أنظمة الحكم قد حققت عدالة إجتماعية وتنم

فوضى، الثورة نجحت الن العالم العربي فشل في أن يقدم حياة متطورة التي تريح الناس ليس أمامنا إال األصالح واإلصالح في مصر 

 يجب أن يكون شامال.

وقد يصل التعداد  2050عدد الضخم من السكان في مليون نسمة هل هناك قدرة للتعامل مع هذا ال100ستصبح  2020وإذا كانت مصر في 

مليون نسمة لذلك يجب إعداد خطط تنموية ليس للتعامل فقط مع األزمات من الصعوبة وال يمكن تحقيق هذا التقدم دون تعاون  150إلى 

دي والعشرين والعالم يتحرك وتنسيق التعاون العربي ويجب ان يكون شامال ألن هذا يدعم التنمية في كل الدول.. نحن في القرن الحا

بمفاهيم جديدة من الصعوبة بمكان أن نعود إلى طرق الحكم السابقة ويجب ان نتحرك إلى االمام فنحن جزء من هذا العالم ويجب أن 



 نحقق امالنا ال يمكن ان ننسحب من مسئولياتنا تحت أي دعوة من الدعاوي.

 نجحت سواء جزئيا ألنها تدفع نحو تنسيق مقنن طبقا لما يطلبه العلم.التنمية تتطلب سياسات مختلفة والمنظمات العربية 

وهي حجر الزاوية لكافة القضايا العربية وبدون حلها ال  ةالفلسطينيوأن الحل للمشاكل في الوطن العربي ليس سهال وخاصة القضية 

 يمكن تحقيق السالم في المنطقة العربية.



 
 
القات العامة يصدر عدد من المؤتمر العربي الدولي الثالث للع

 التوصيات

 

أسفر المؤتمر الدولي الثالث للعالقات العامة و الذي عقد في القاهرة تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
عن نتائج هامة التي من دورها أن  2016يومي التاسع عشر والعشرين من ديسمبر –جامعة الدول العربية  –

 .دعم وتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل بالمنطقة العربية خالل الفترة المقبلةتسهم بشكل كبير في 

اختتم المؤتمر فعالياته بإصدار عدد من التوصيات التي سٌتشكل منظومة العالقات العامة في المنطقة وأكد المؤتمر 
ف من خالل الحوار الفعال العربي الدولي علي أهمية دور التواصل الفعال للحكومات مع الجمهور المستهد

 .والتواصل من كال االتجاهين

وشدد المؤتمر على دور وسائل التواصل االجتماعي وإنها الباب األمثل للوصول إلي قاعدة جماهيرية كبيرة ولكن 
 .مع االخذ في االعتبار بضرورة وضع تشريعات لضبط وسائل التواصل لحماية حقوق وخصوصية االفراد

بتعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة من خالل أنظمة تعليمية فعالة و التوظيف كما طالب الؤتمر 
المناسب لوسائل االتصال لتحقيق اقصي استفادة فيما بينهم، وأيضاً ضرورة رفع كفاءة العاملين في مجال العالقات 

ير البرامج المقدمة لخبراء العالقات العامة وتأهيلهم بشتي الطرق لمواجهة صعوبات العمل اليومية من خالل تطو
 .العامة،و تناول العديد من االتجاهات وال مواضيع مثل: الجذور المعرفية للتواصل

كما طلب المؤتمر العربي الدولي في نسخته الثالثة إلي التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية واالكاديمية التي من 
مع ضرورة وضع مهام وتشريعات محددة ووصف ” الم التنموياإلع“و تحقيق ” إعالمين محترفين“شأنها تقديم 

 .وظيفي دقيق لموظفي العالقات العامة لإللتزام بها



وأشارت التوصيات إلي أهمية التخطيط اإلعالمي الدقيق لتحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة في العالم 
  .بشكل مستمر في إنجاح مشاريع التنمية العربي وتطوير اإلعالم ووسائله تقنياً وتحررياً حتى تساهم

مستقبل العالقات “وقد وجه المشاركون الدعوة إلي أن تقام الدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر علي أن يكون شعارها 
بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة   قد حظي المؤتمر في دورته الثالثة”. العامة في ظل اإلعالم الجديد

وممثلي القنصليات والخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل من كافة أنحاء  والدبلوماسيين
 .العالم ومن المنطقة العربية بشكل خاص

كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن  1961جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية انشئت سنة 
ف منها ان تتولى مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، وتتحدد جامعة الدول العربية، والتي كان الهد

رسالة المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي 
العربية األعضاء في  سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول

المنظمة، ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال والقطاع الخاص 
 .وللقيادات اإلدارية بمستوياتها الثالثة اإلشرافية والمتوسطة والتنفيذية

  



 

 
 (بوابة األهرام) الجمهور المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة يوصي بتواصل الحكومات مع

اختتمت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، تحت 

 المداخل الفعالة إلدارة التواصل-متغير عنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي 

  

http://gate.ahram.org.eg/News/1363068.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1363068.aspx


 

 
 "عمرو موسي": الجامعة العربية ربما فشلت سياسياً 

 PM 03:00 2016-12-19اإلثنين 
 الدعدع محمد كتب:

 
 عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية

أكد عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن "الجامعة" ربما تكون فشلت سياسياً، 

 لكنها استطاعت عن طريق منظمتها المتخصصة أن تحقق نقل نوعية في التعاون العربي المشترك.

، ويجب مشاركة 21لمته: "اليمكن العودة إلى أنظمة الحكم السابقة في القرن وأضاف موسي في ك

 المجتمع في اتخاذ القرارات".

جاء ذلك في كلمته صباح اليوم، بالمؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة والذي تعقده المنظمة 

، تحت عنوان "آفاق جديدة 2016ديسمبر  20-19العربية للتنمية اإلدارية، في القاهرة خالل الفترة 

 للتواصل في عالم عربي متغير المداخل الفعالة إلدارة التواصل".

http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D8%B9


 



 

 تقارير مصرية الرئيسية

كالت وأتحمل جزء عمرو موسى يعترف: الجامعة العربية فشلت فى حل المش
 من المسئولية

 م 12:16 2016ديسمبر  19اإلثنين، 

 
 األمين العام السابق لجامعة الدول العربية  -عمرو موسى 

  تصوير دينا رومية -محمود محيى  -كتب 

وأزمات  قال عمرو موسى األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الجامعة فشلت فشل ذريعا سياسيا فى حل مشكالت

 العرب، مشددا على أنه يتحمل المسئولية أيضا كأمين عام سابق لها.

 

  

 قائال: "نعم نعترف جميعا بفشلنا ويجب أن نتحمل نتائج ذلك ونقر بمسئولياتنا في الفشل". وكرر موسى، اعترافه 

  

http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/تقارير%20مصرية-97


اليوم االثنين، بالقاهرة، بتنظيم من المنظمة  وأضاف موسى، خالل كلمته بالمؤتمر العربى والدولى الثالث للعالقات العامة المنعقد

العربية للتنمية اإلدارية، أن األمة العربية تعانى من مشكالت كثيرة منها التعليم والبطالة واالقتصاد ، وعلى العرب أن يصبحوا 

ا فى األساس خالفات بين جزءا فاعال فى عملية التنمية فى العصر الحالى، مؤكدا أن الخالفات العربية بين دول المنطقة، سببه

 النظم الحاكمة وليس بين الشعوب.

 

  

وأشار موسى إلى أن الوضع الحالى والظالم فى "تونس واليمن وليبيا" يجب أال يستمر تجاهله، مضيفا: "القضية الفلسطينية 

 فها السيئة".التى خربت بفعل السياسة الغربية التي مكنت إسرائيل ولوال هذا التمكين ما كنا وصلنا إلى ظرو

وطالب األمين العام السابق لجامعة الدول العربية كل من مصر والمملكة العربية السعودية بالتوحد لحل القضية السورية، قائال  

 إنه يجب أال تتجاهل فى الدول العربية وترك األزمة للرباعي أمريكا وروسيا وإيران وتركيا دون وجود عربي.

  

   

   



  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

  



  

 

  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 

  

  

 



 

 يوصي بتأهيل إعالميين محترفين لتحقيق اإلعالم التنموي« العربي للعالقات العامة«
  

 ص 05:07

 2016/ديسمبر/22الخميس 

 
 الدكتور ناصر القحطاني

لي الثالث للعالقات العامة، في ختام أعماله بالقاهرة أمس األربعاء، بضرورة التنسيق بين أوصى المؤتمر العربي الدو 
المؤسسات اإلعالمية واألكاديمية لتقديم إعالميين محترفين لتحقيق "اإلعالم التنموي"، مع ضرورة وضع مهام 

 .محددة ووصف وظيفي دقيق لموظفي العالقات العامة وااللتزام بذلك
م المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني بأن التوصيات الصادرة عن المؤتمر وصرح مدير عا

أكدت على عدة نقاط، منها أهمية دور التواصل الفعال للحكومات مع الجمهور المستهدف من خالل الحوار 
 .الفاعل والتواصل عبر االتجاهين

عي التي أصبحت هي الباب األمثل للوصول إلى الجماهير، كما أكد المؤتمر أهمية وسائل التواصل االجتما
وضرورة تعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة، ورفع كفاءة العاملين في العالقات العامة وتأهيلهم 

 .لمواجهة صعوبات العمل في العالم اليوم، من خالل تطوير البرامج المقدمة لخبراء العالقات العامة



ؤتمر إلى التأكيد على أهمية التخطيط اإلعالمي لتحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة في كما خلص الم
العالم العربي وتطوير اإلعالم حتى يسهم بشكل مستمر في نجاح مشروعات التنمية، مع االتفاق على أن تُقام 

 ."القات العامة في ظل اإلعالم الجديدالدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر، على أن يحمل المؤتمر شعار "مستقبل الع
المدخل السحري لتغيير -واشتملت أعمال اليوم األخير على ورشة عمل ليوم واحد تحت عنوان "وسائل التواصل 

الدور اإليجابي لإلعالم في تغيير الفرد والمجتمع"، كما تم اإلعالن عن تدشين "الشبكة العربية  -السلوكيات
ل" تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، والتي ستكون بمثابة مظلة تضم الخبراء للعالقات العامة والتواص

والمقيمين بمهنة العالقات العامة في الوطن العربي لفتح قنوات التواصل واالستفادة من خبرات المنظمة لمصلحة 
 .الوطن العربي

الماضي واختُتم اليوم تحت عنوان "آفاق  االثنينته وعقد المؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، وبدأ فعاليا
جديدة للتواصل في عالم عربي متغير.. المداخل الفعالة إلدارة التواصل"، كما شاركت فيه خمس عشرة دولة من 

مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وفلسطين، واألردن، واليمن، والبحرين، 
 .لتشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانيا، إلى جانب مصروالسويد، وا

وكان الرئيس التشيكي السابق فاتسالف كالوس واألمين العام األسبق لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى هما 
 .المتحدثان الرئيسيان في المؤتمر

jHD.dpufSee more at: http://www.soutalomma.com/461681#sthash.NBu2Z -
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 كتب : زياد راغب

بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية  اختتمت  

المداخل الفعالة إلدارة التواصل". واشتملت اعمال  -عالم عربي متغير اإلدارية، تحت عنوا  "آفاق جديدة للتواصل في 

الدور  -المدخل السحري لتغيير السلوكيات –اليوم االخير على ورشة عمل ليوم واحد تحت عنوا " وسائل التواصل 

 اإليجابي لإلعالم في تغيير الفرد والمجتمع".

المؤتمر أكد في التوصيات الاادرة عنه على عدة اقا، منها  وصرح الدكتور ااصر القحاااي مدير عام المنظمة أ  

أهمية دور التواصل الفعال للحكومات مع الجمهور المستهدف من خالل الحوار الفاعل والتواصل ذوي االتجاهين، 

ل وأهمية وسائل التواصل االجتماعي التي أصبحت هي الباب األمثل للوصول إلى الجماهير، وضرورة تعزيز ثقافة قبو

اآلخر وفهم الثقافات المختلفة، ورفع كفاءة العاملين في العالقات العامة وتنهيلهم لمواجهة صعوبات العمل في العالم 

 اليوم؛ من خالل تاوير البرامج المقدمة لخبراء العالقات العامة.

مين محترفين" وحث المشاركو  في المؤتمر على التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية واالكاديمية لتقديم "إعال 

 وتحقيق "اإلعالم التنموي" مع ضرورة وضع مهام محددة ووصف وظيفي دقيق لموظفي العالقات العامة وااللتزام بذلك.

كما خلص المؤتمر إلى التنكيد على أهمية التخايط اإلعالمي لتحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة في  

 م بشكل مستمر في اجاح مشروعات التنمية.العالم العربي وتاوير اإلعالم حتى يساه



االتفاق على أ  تقام الدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر، على أ  يحمل المؤتمر شعار "مستقبل العالقات العامة   تم 

 في ظل اإلعالم الجديد".

العربية للتنمية  هذا، وقد تم اإلعال  عن تدشين "الشبكة العربية للعالقات العامة والتواصل" تحت مظلة المنظمة 

االدارية، هذه الشبكة المنو، بها أ  تكو  بمثابة مظلة تضم الخبراء والمقيمين بمهنة العالقات العامة في الو،ن 

 العربي لفتح قنوات التواصل واالستفادة من خبرات المنظمة لمالحة الو،ن العربي.

عالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودا ، وكا  المؤتمر قد عقد بمشاركة خمس عشرة دولة من مختلف أاحاء ال

 والعراق، وفلساين، ومار، واألرد ، واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيااليا، وبلجيكا، وموريتاايا.

 
 

 
 



 

رئيس التشيك السابق: االتحاد األوروبي فشل وال أنصح العرب 
 بتكراره

 

  
 ص 08:07 2016ديسمبر  19، االثنين

  

 كتب : أماني محمد
قال الدكتور فاكالف كالوس رئيس التشيك السابق إن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبى 
كانت فكرة رائعة وال تعتبر مأساة بحال من األحوال ألي منهما بل سيكون تأسيسا لنظام 

 .أوروبى جديد، مطالبا العرب بعدم يطبيقها أبدا

ته بالمؤتمر العربى الدولى الثالث للعالقات العامة الذي تعقده المنظمة وأضاف خالل كلم
العربية للتنمية اإلدارية اليوم بالقاهرة أن الدول العربية فى حاجة إلى تكامل فيما بينها أكثر 

من فكرة الوحدة، مشيرا إلى أن النظام العربى الحالى يحتاج لتغيير أكبر من تغيير النظم 

 .تحول لنظام قائم على التعاونالحاكمة وهو ال

وأوضح كالوس أن العالم العربى ال يحتاج الستيراد نماذج ألنظمة من الخارج من أجل 
التحول الديمقراطى والتغيير السياسى بل يحتاج أن يجد طريقه بنفسه، الفتا إلى أن العالم 

 .العربى يستطيع التحول ديمقراطيا

ل ديمقراطيا وإن هذه المنطقة ليست فاشلة وقال إن العالم العربى يستطيع التحو
أنا أنظر الى العالم العربى من منظور محايد، وأرى بعض “وتستطيع أن تتقدم بقوة، مضيفا 

 .”التناقضات منها غياب التكامل االقتصادى واالجتماعى بالمنطقة

http://www.moheet.com/2016/12/19/2513608/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81.print
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والت انصحكم بعدم اتباع النموذج األوربى فى الوحدة، وأن تتفهموا محا  ”وأضاف كالوس:
تصدير النزاعات المسلحة لكم بأن تتنجبوها، فالعنف والنزاعات المسلحة تؤخر كثيرا التنمية 

 .”االقتصادية فى المنطقة العربية

أنا ال اقتنع ” وأشار إلى أن االعتماد على الغاز والبترول والصناعات القديمة تؤخر التنمية: 
مية وال يحتاج إلى استيراد نماذج انظمة ان العالم العربى يحتاج لتحول نظامى من أجل التن

 .”من الخارج، بل يحتاج الى ان يجد طريقه وحده

وشدد على أن الدول العربية تحتاج إلى التجارة فيما بينها وال تحتاج إلى المعونات األجنبية 
واالعتماد على الخارج، مؤكدا أن اقتصاد البالد يحتاج االعتماد على النفس وليس الخارج، 

 .االنتقال السياسي والتغيير يتم من خالل سلسلة من الخطوات وال تتم دفعة واحدةوأن 

سنوات خالل المؤتمر المصرى  8عندما كنت هنا فى القاهرة منذ ” واستطرد قائال:
التشيكى، تحدثت كيف تحولت التشيك من الشيوعية إلى االقتصاد الحديث، وفهمنا انه من 

فة للسير قدما، وفهمنا أنه من الضروري ان نجد تفاهما الضرورى إيجاد رؤية واضحة وشفا
لألغلبية العظمى من الشعب فى البالد، ووضعنا كل ذلك نصب أعيننا عندما تحول نظامنا 

 .”فى التشيك

  



 

 انطالق أعمال المؤتمر العربي الثالث للعالقات العامة| صور

 

 عمرو موسى والرئيس السابق لجمهورية التشيك

 نبيل وائل - بقلم 

 مساء   04:44 - 2016ديسمبر  19االثنين ,  -القاهرة 

 للتنمية العربية المنظمة تعقده والذي العامة، للعالقات الثالث الدولي العربي المؤتمر أعمال بالقاهرة اليوم بدأت

 عربي عالم في للتواصل جديدة "آفاق عنوان تحت  ،2016 سمبردي 20-19 الفترة خالل القاهرة في اإلدارية،

 التواصل". إلدارة الفعالة المداخل متغير

 يهدف فيها قال  المنظمة عام مدير القحطاني، ناصر للدكتور كلمات على  للمؤتمر  االفتتاحية الجلسة واشتملت 

 بين الفعال التواصل لتعزيز العامة بالعالقات ناطالم الدور أهمية على التأكيد إلى الثالثة نسخته في المؤتمر هذا

 أجل ومن المشتركات من الكثير وغدراك فهم أجل من وأفراد ومجموعات حكومات والمكونات األطراف جميع

 العقل. ويغيب الحكمة تغيب ذلك غياب في وانه الحوار ثقافة تعزيز

 التي واالعتقادات األوهام من كثيرا يبدد بل فقط المشترك الفهم يحقق ال الفاعل التواصل " : القحطاني وأضاف 

 العربي المشهد ولعل المحظور، يقع ثم ومن اإلنسان وأخيه اإلنسان بين والبغضاء العداوة وتصنع اآلخر تشيطن

 المجتمع مكونات بقية وبين ناحية من والحكومات الشعوب بين غائبا التواصل كان حيث ذلك عن ينبئ الراهن
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 البشرية المسيرة الزمتا سمتان والخير الشر وان المالئكة عالم في لسنا أننا جيدا ندرك أخرى، يةناح من العربي

 بها وعيا يتطلب ذلك وان بكثير أكبر المشتركات ومساحة أوفر الخير فرص تبقى ذلك ومع لكن بعيد زمن منذ

 يليق وإعالما اآلخر، على تاحواالنف التسامح على يقوم وإعالميا نوعيا تعليما يتطلب المنشود الوعي وان

 الجهل مساحة ضاقت وكلما الجهل، مساحة ضاقت كلما تتسع المشترك والفهم الوعي مساحة وان بالمرحلة

 خالل من فعال بشكل والتواصل الحوار يتم مالم نظريا طرحا كالمنا ىسيبق تعلمون، كما الظلم دائرة ضاقت

 المنشودة". األهداف تحقيق لهاخال من المجتمع أفراد يستطيع وآليات مؤسسات

 وأنه العربية، الجامعة بدور العربية، الدول لجامعة السابق العام األمين موسى، عمرو نوه المؤتمر كلمته وفي 

 التعاون في نوعية نقل تحقق أن المتخصصة منظمتها طريق وعن استطاعت لكنها سياسيا فشلت تكون ربما

 يعتمد جديد ونظام جديد طرح إلى بحاجة العرب أن إلى مشيرا بسرعة تغيري العالم ان وأوضح المشترك، العربي

 بعضها  االضطرابات من الكثير يشهد اليوم العربي العالم إلى وأشار العربية، األحالم لتحقيق التعاون على

 يوف المجتمعات، بناء إلعادة الجدية تطلب انتقالية مرحلة هناك وستكون طويل وقت سيأخذ وبعضها واضح

 عام في االنتفاضة حدثت متكررة وبصورة الحكم إدارة لسوء تيجة كان حدث الذي الخلل أن أعتقد وبصفة مصر

 قائما السؤال ويظل تونس، من بداء العربي الوطن أنحاء باقي في حدثت األسباب ولنفس بالتزامن وكانت 2011

 هذا. كل بين تفصل التي الخطوط وأين داخلي فشل ام خارجية مؤامرة نتيجة حدث ما هل

 بنظريات تتصل الخالقة، الفوضى نظرية أثير هذا وفي تمؤامرا وجود إنكار يمكن ال أنه على موسى وشدد

 العربي الوطن معظم في فشل وهناك العربي، العالم في فوضى إحداث عن تتحدث نظرية هناك وفعال التميز غياب

 ما وأضاف الثورة، كانت والنتيجة شك، بال وخيمة كانت ةوالنتيج للمواطنين راحة أكثر حياة تحقيق في وإخفاق

 المساعدة بهدف أنه شئوننا في تداخلهم يبررون الخارج في داخلية واخطاء خارجي تدخل بين مزيج كان حدث

 حقيقية وتنمية إجتماعية عدالة حققت قد الحكم أنظمة كانت إذا مصر إلى بالعودة اخرى مرة أخطائنا، وتصحيح

 حياة يقدم أن في فشل العربي العالم الن نجحت الثورة فوضى، نجحت وال الثورة حدثت ماكنت للمواطنين

 شامال. يكون أن يجب مصر في واإلصالح األصالح إال أمامنا ليس الناس تريح التي متطورة

 مةالعلو مع يتفق ال " فيها: قال عمل ورقة قدم التشيك لجمهورية السابق الرئيس كالوس، فاكالف وتحدث 

 اختالفتنا نقبل أن علينا مستحيل الثقافات توحيد لكن بيولوجي توحدي وجود مع اتفق ربما البشر وتوحيد

 للعولمة المدمرة العواقب قبل من انتقضت لقد الحالي االغتراب الوقت نفس في نحارب وأن والدينية الثقافية



 تعدد يوجد أوربا في فيه، المشكوك الشكل بهذا بلنق أن الينبغي التقدمي بمفهوما العولمة أويد ال أن وانتشارها،

 غياب ومنها المتناقضات بعض أجد إليه انظر عندما لكن  الوعظ أقدم أن ألستطيع العربي للعام بالنسبة ثقافات،

 أرى كما للوحدة، االوروبي النموذج عليكم اقترح أن المنطقة، دول بين والتعاون واالجتماعي االقتصادي التكامل

 حاالت وتتعقد مناسبة غير ديمقراطية تصدير ومحاوالت األجنبي للتخل نتيجة االضطرابات من العديد وجود

 النظام إخفاق الوقت نفس وفي والدينية الطائفية الخالفات واحتدام الهوية عن الالمتنهي والبحث العنف

 العالم أن مقتنع لست ولكن كسياسي لكن انتقدكم ال أنا والبترول الغاز على المستمر واالعتماد القديم الصناعي

 رؤية مع جذري التحول يكون أن يجب بل سلوكية النماط يستند ان ينبغي وال مفاجئ تحول به يحدث العربي

 العظمى األغلبية بين تفاهم هناك يكون وأن جدوى ذات واستراتيجية وشفافية المجتمع من ومشاركة واضحة

 الشعب على أوتفرض استيرادها اليمكن التي الديمقراطية على مبينة ومهمة داخلية مهمة فالتغيير الناس، من

 الخارج من قيود أي وبدون االقتصادي واقعهم مع التعامل عليهم بل المعونة إلى يحتاجون ال أنهم الخارج من

 التغيير". أساس هو هذا

 من حرصنا "لقد : فيها قالت مرالمؤت عام منسق الرازق عبد رانيا للدكتورة كلمة االفتتاحية الجلسة شملت كما 

 اهم وعرض ككل بعالمنا الجديدة التواصل آفاق استعراض على العامة للعالقات الثالث العربي المؤتمر هذا خالل

 الفرد منظومة في أساسيا العبا التواصل استراتجيات باتت حيث التواصل إدارة في األساسية االتجاهات

 ها".نفس والدول بل والحكومات والمؤسسات

  

 

 

 



 

 عام /مؤتمر عربي يبحث دور التواصل والعالقات العامة في التنبؤ باألزمات وحلولها
 م واس 2016/12/18هـ الموافق  1438/3/19األحد 

                                                                                                                                                                                               

 م واس 2016ديسمبر  18هـ الموافق  1438ربيع األول  19القاهرة 

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة الذي 

غًدا االثنين، بعنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 دولة عربية وأوروبية. 15متغير المداخل الفعالة إلدارة التواصل"، بمشاركة 

وأفاد مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني في تصريح اليوم، بأن المؤتمر يبحث دور 

ها، ودور العالقات العامة الحديثة وتأثيرها التواصل والعالقات العامة في التنبؤ باألزمات وحلول

على الدبلوماسية العامة للجمهور المستفيد ، مشيًرا إلى أن المؤتمر يتضمن عرضاً للنماذج الحديثة 

 للعالقات العامة والتواصل في الحكـومات.

 // انتهى //

  ت م17:26

  



 
 توصيات المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة

 م 06:26 - 2016/ديسمبر/26ين اإلثن

 
 أرشيفية صورة

 فاروق تامر
 

 –اإلدارية القاهرة تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية في والذي عقد للعالقات العامة الثالث المؤتمر الدولي سفرأ
عن نتائج هامة التي من دورها أن  20166يومي التاسع عشر والعشرين من ديسمبر – الدول العربية جامعة

 .خالل الفترة المقبلة بالمنطقة العربية والتواصل العالقات العامة دعم وتطوير منظومة في تسهم بشكل كبير
المؤتمر التي سٌتشكل منظومة العالقات العامة في المنطقة وأكد التوصيات اختتم المؤتمر فعالياته بإصدار عدد من

الفعال والتواصل الحوار  الفعال للحكومات مع الجمهور المستهدف من خالل التواصل علي أهمية دور العربي الدولي
 .من كال االتجاهين

نها الباب األمثل اإلجتماعي وشدد المؤتمر علي دور وسائل التواصل جماهيرية كبيرة ولكن  قاعدة إلي للوصول وا 
 .اإلعتبار بضرورة وضع تشريعات لضبط وسائل التواصل لحماية حقوق وخصوصية االفراد مع االخذ في

كما طالب بتعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة من خالل أنظمة تعليمية فعالة والتوظيف المناسب 
العاملين في مجال العالقات  كفاءة لوسائل االتصال لتحقيق اقصي استفادة فيما بينهم، وأيضًا ضرورة رفع

وتأهيلهم بشتي الطرق لمواجهة صعوبات العمل اليومية من خالل تطوير البرامج المقدمة لخبراء العالقات   العامة
 .العديد من االتجاهات وال مواضيع مثل: الجذور المعرفية للتواصلالعامة،و تناول 

التي  واالكاديمية اإلعالمية التنسيق بين المؤسسات إلي كما طلب المؤتمر العربي الدولي في نسخته الثالثة
شأنها تقديم "إعالمين محترفين" و تحقيق "اإلعالم التنموي" مع ضرورة وضع مهام وتشريعات محددة ووصف   من
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 .وظيفي دقيق لموظفي العالقات العامة لإللتزام بها
الدقيق لتحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة في العالم  اإلعالمي تخطيطال إلي أهمية التوصيات وأشارت

 .رريًا حتى تساهم بشكل مستمر في إنجاح مشاريع التنميةالعربي وتطوير اإلعالم ووسائله تقنيًا وتح
ووجه المشاركون الدعوة إلي أن تقام الدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر علي أن يكون شعارها "مستقبل العالقات 

 ."الجديد العامة في ظل اإلعالم
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المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة يوصي بتواصل الحكومات مع 

 الجمهور
 ربيع شاهين

     

 21-12-2016 | 18:08588 

 

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

لي الثالث للعالقات العامة، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية اختتمت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدو

  المداخل الفعالة إلدارة التواصل". -اإلدارية، تحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير 

المدخل السحري لتغيير  –وشمل أعمال اليوم األخير على ورشة عمل ليوم واحد تحت عنوان" وسائل التواصل 

 الدور اإليجابي لإلعالم في تغيير الفرد والمجتمع". -لوكياتالس

وصرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة أن المؤتمر أكد في التوصيات الصادرة عنه على عدة نقاط منها 

، أهمية دور التواصل الفعال للحكومات مع الجمهور المستهدف من خالل الحوار الفاعل والتواصل ذوي االتجاهين

وأهمية وسائل التواصل االجتماعي التي أصبحت هي الباب األمثل للوصول إلى الجماهير، وضرورة تعزيز ثقافة 

قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة، ورفع كفاءة العاملين في العالقات العامة وتأهيلهم لمواجهة صعوبات العمل في 

 ء العالقات العامة.العالم اليوم؛ من خالل تطوير البرامج المقدمة لخبرا

وحث المشاركون في المؤتمر على التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية واالكاديمية لتقديم "إعالمين محترفين" وتحقيق 

  "اإلعالم التنموي" مع ضرورة وضع مهام محددة ووصف وظيفي دقيق لموظفي العالقات العامة وااللتزام بذلك.

ية التخطيط اإلعالمي لتحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة في العالم كما خلص المؤتمر إلى التأكيد على أهم



االتفاق على أن تقام الدورة المقبلة   العربي وتطوير اإلعالم حتى يساهم بشكل مستمر في نجاح مشروعات التنمية.وتم

 الم الجديد".للمؤتمر بالجزائر، على أن يحمل المؤتمر شعار "مستقبل العالقات العامة في ظل اإلع

وقد تم اإلعالن عن تدشين "الشبكة العربية للعالقات العامة والتواصل" تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية االدارية، 

هذه الشبكة المنوط بها أن تكون بمثابة مظلة تضم الخبراء والمقيمين بمهنة العالقات العامة في الوطن العربي لفتح 

خبرات المنظمة لمصلحة الوطن العربي.وكان المؤتمر قد عقد بمشاركة خمس عشرة  قنوات التواصل واالستفادة من

دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وفلسطين، ومصر، واألردن، واليمن، 

 والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانيا.
 



 

 

 رئيس التشيك السابق: يجب علينا أن نقبل خالفتنا الثقافية والدينية

 PM 03:00 2016-12-19اإلثنين 
 محمد الدعدع كتب:

 
 رئيس التشيك السابق، فاكالف كالوس

قال الرئيس السابق لجمهورية التشيك، فاكالف كالوس، إنه يتوجب علينا أن نقبل اختالفتنا الثقافية 

 والدينية، وأن نحارب في نفس الوقت االغتراب الحالي.

ي كلمته بالمؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، صباح اليوم، الذي تعقده المنظمة جاء ذلك ف

، تحت عنوان "آفاق جديدة 2016ديسمبر  20-19العربية للتنمية اإلدارية، في القاهرة خالل الفترة 

 للتواصل في عالم عربي متغير المداخل الفعالة إلدارة التواصل".

 

 

http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D8%B9


 

 

دولة  15فعاليات المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بمشاركة  انطالق
 عربية ودولية

 1119:  37 - 2016ديسمبر 

 

 كتب : زياد راغب 

ااالقت صباح اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة والذي تعقده المنظمة العربية 

تحت عنوا  "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي   2016ديسمبر  20-19اهرة خالل الفترة للتنمية اإلدارية ، في الق

 متغير المداخل الفعالة إلدارة التواصل".

إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل،   أ  المؤتمر يهدف  الدكتور ااصر القحاااي، مدير عام المنظمة  وقال 

تقليدية من جااب والمشاركة التفاعلية للجمهور من جااب آخر، وعرض وتسليط الضوء على الفرق بين الدعاية ال

النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكـومات، وتحديد دور العالقات العامة الحديثة، وكيفية تنثيرها على 

ة التواصل، واشر الدبلوماسية العامة للجمهور المستفيد، والتعرف على دور الوعي والمناق والعا،فة في فعالي

وتبادل أفضل الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل التواصل االجتماعي، والتنكيد على دور 

التواصل والعالقات العامة في التنبؤ باألزمات وحـلولها، وشرح الكيفية التي يمكن للحكومات والقااع العام ومؤسسات 

 ل بها لتحديد المواقع الخاصة بعالماتها المميزة، وتاوير الرسائل الاادرة عنها.إلخ، أ  تعم…المجتمع المداي

  



والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو الدكتور فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث في المؤتمر 

الدول العربية، ومعالي عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة  اخبة من الخبراء من أبرزهم معالي السيد 

الدكتورة سحر اار وزيرة التعاو  الدولي، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية األسبق، رئيس لجنة العالقات 

الخارجية بالبرلما  الماري وجيااي كتالفامو، الخبير العالمي في اإلعالم الرقمي واالجتماعي، والدكتورة شيرين 

ث والعالقات العامة بمار، واألستاذة راا اجم، شركة يراو باألرد ، والدكتورستيفن زقلمة، مدير شركة رادا لألبحا

موادجو، مدير منظمة الكافرد، والدكتوررضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات واالتااالت بالنمسا، 

 في مجال العالقات العامة.باإلضافة الى هذا يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يقدمها متخااو  

يشارك في المؤتمر خمسة عشر دولة من مختلف أاحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودا ، والعراق ، 

 وفلساين، ومار، واألرد ، واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيااليا، وبلجيكا، وموريتاايا.



 

 سياسيا فشلت العربية الجامعة موسى: عمرو

 

 سياسيا فشلت العربية الجامعة موسى: عمرو
  مساء   12:05:12 2016/12/19

 

 طلعت رباب

قال عمرو موسى األمين األسبق للجامعة العربية، إن الجامعة إن كانت فشلت سياسيا فإنها نجحت في خلق نوع من الحوار بين الوطن 

 .العربي من خالل ممثليه

مؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، المقام صباح البوم االثنين، في فندق وأضاف موسى، خالل كلمته في ال

، بالقاهرة، أن الوطن العربي في مرحلة انتقالية، طالت كافة الدول العربية، بسبب فشل الحكم في الدول العربية من ”االنتركونتنتال“

 .الحالينهاية الحكم الملكي للثورات العربية، لقيام عصر الثورات 

 



وأوضح موسى، أننا في مرحلة الفوضى الخالقة، الفتا إلى أن الثورات العربية قامت ألسباب داخلية تتمثل في فشل السياسات 

 .العربية، والحكام العرب في استيعاب الشعب ومتطلباته، وخارجية بمؤامرات خلق الفوضى والشغب في الدول العربية

مصر يجب أن تتجه للنظر للمستقبل الستيعاب الزيادة السكانية الحالية وما يترتب عليها من زيادة  وأشار إلى أن الوطن العربي خاصة

 .المتطلبات

له احتياجاته، ومن المهم مجاراته، بتجديد فكرنا الديني وليس الحوار فقط،  ٢١وأردف األمين األسبق للجامعة العربية، أن القرن الـ

نه مجال ارتكاز التطور، مع اليقين بأن التكنولوجيا اآلن قامت بتغير مفهوم األمية، فمن جهلها أمي، وتطوير التعليم األولوية األولى أل

 .فاألطفال اآلن يدخلون على اإلنترنت ويسمعون بما يدور في العالم كله

 

  



 

 رئيس التشيك السابق: العرب بحاجة للتوحد والتخلص من التدخل الخارجي

 م 04:08 - 2016/12/19 :بتاريخ

 محمد والي :كتب

 
 التشيكي السابق فاكالف كالوستصوير : صورة أرشيفيةالرئيس 

، العرب إلى األخذ بالنموذج األوروبي للوحدة، مؤكدا أن العالم العربي بحاجة إلى االتحاد الرئيس التشيكي السابق فاكالف كالوس دعا 

 تخلص من التدخل الخارجي في شئونه الداخلية.وال

في ورقة عمل قدمها اْليَْوَم خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة والذي  -وقال الرئيس السابق لجمهورية  

ويستمر يومين تحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير   وانطلق اْليَْوَم بالقاهرة اإلداريةالمنظمة العربية للتنمية  تعقده

إن توحيد الثقافات مستحيل وعلينا أن نقبل اختالفتنا الثقافية والدينية وأن نحارب في نفس الوقت  -المداخل الفعالة إلدارة التواصل" 

 االغتراب الحالي.

رى وجود العديد من االضطرابات في العالم نتيجة للتدخل األجنبي ومحاوالت تصدير ديمقراطية غير مناسبة وتتعقد وأضاف " أنا أ  

د حاالت العنف والبحث الالمتناهي عن الهوية واحتدام الخالفات الطائفية والدينية وفي نفس الوقت إخفاق النظام الصناعي القديم واالعتما

  .المستمر على الغاز والبترول

http://www.itfarrag.com/Tags/121388
http://www.itfarrag.com/Tags/121390


وقال كلتوس الذي يعد المتحدث الرئيسي للمؤتمر"لست مقتنعا أن العالم العربي يحدث به تحول مفاجئ وال ينبغي أن يستند ألنماط سلوكية  

بل يجب أن يكون التحول جذري مع رؤية واضحة ومشاركة من المجتمع وشفافية واستراتيجية ذات جدوى وأن يكون هناك تفاهما بين 

 ى من الناس، فالتغيير مهمة داخلية ومهمة مبنية على الديمقراطية التي اليمكن استيرادها أو تفرض على الشعب من الخارج .األغلبية العظم

وأضاف أن الشعوب العربية أنهم ال تحتاج إلى المعونة بل عليهم التعامل مع واقعهم االقتصادي وبدون أي قيود من الخارج هذا هو أساس   

 ه ، نوه عمرو موسى األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بدور الجامعة العربمن جانب   التغيير.

وقال انه ربما تكون فشلت سياسيا لكنها استطاعت وعن طريق منظماتها المتخصصة أن تحقق نقل نوعية في التعاون العربي المشترك.  

اون لتحقيق األحالم العربية. وأشار إلى العالم العربي اليوم يشهد وأوضح أن العرب بحاجة إلى طرح جديد ونظام جديد يعتمد على التع

 بعضها واضح وبعضها سيأخذ وقتا طويال وستكون هناك مرحلة انتقالية تتطلب الجدية إلعادة بناء المجتمعات.  الكثير من االضطرابات

وكانت  2011متكررة ثم حدثت االنتفاضة في عام وقال "في مصر أعتقد أن الخلل الذي حدث كان نتيجة لسوء إدارة الحكم وبصورة   

 بالتزامن ولنفس األسباب حدثت في باقي أنحاء الوطن العربي بدءا من تونس.



 

 مشاركة متميزة في مؤتمر دولي للعالقات العامة
 16:48 |2016-12-27الثالثاء 

 

 

المكلف بمهمة "محمد محمود ولد محمد أحمد" في المؤتمر شاركت وزارة العالقات مع البرلمان و المجتمع المدني، ممثلة بالسيد 

،  12/2016/ 20 و 19العربي الدولي الثالث للعالقات العامة،الذي انعقد في فندق االنتير كونتنانتال سيتي ستراز بالقاهرة، يومي 

 ."المداخل الفعالة إلدارة التواصل -عنوان: "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير   تحت

وقد شاركت الوزارة بورقة بعنوان " دور العالقات العامة في إنجاح اإلستراتيجية العامة في موريتانيا "، واشترك مع السيد 

 .المكلف بمهمة في إعداد الورقة مدير الصحافة االلكترونية السيد / عبد هللا الراعي

فخامة الرئيس السابق  -ظم من طرف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة للجامعة العربية المن –شارك في أعمال المؤتمر 

لجمهورية التشيك الدكتور/ " فاكالف كالوس" والسيد األمين العام السابق لجامعة الدول العربية السيد/ عمرو موسى،باإلضافة 

السيد "ناصر بن علي القحطاني"، و عدد من كبار المتخصصين في العالقات للسيد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 .العامة و التواصل الذكي في أمريكا و أوروبا و و آسيا و إفريقيا

كأحد  -و هو المتخصص في العلوم السياسية و العالقات العامة –و قد تم اختيارالسيد المكلف بمهمة/ محمد محمود ولد محمد أحمد 

لرئيسيين في اليوم األول للمؤتمر، مشاركا بورقة موسومة ب" اإلعالم الجديد و دوره في إنجاح اإلستراتيجية العامة المتحدثين ا

 "في موريتانيا

في جلسة " إدارة التواصل الذكي و االستراتيجيات الناجحة في العالقات العامة " برئاسة المستشار األستاذ/ حليم أبو سيف" من 

 .مصر

مع التحدث  Power Point بعرض الورقة مستخدما تقنية اإلسقاط الضوئي اذ / محمد محمود ولد محمد أحمدحيث قام األست

مستعرضا أهمية دور العالقات العامة في نجاح السياسات العامة في  مباشرة لجمهور القاعة ،و مرتديا الزي الوطني " الدراعة" ،

لتطور التنموي الشامل في البلد، كما نوه بجو الحرية الذي تشهده الصحافة في موريتانيا،مقدما نماذج حية لذلك الدور ، مشيرا ل

موريتانيا، مشيرا للتقرير األخير لمنظمة " مراسلون بال حدود" الذي صنف موريتانيا األولى عربيا في ميدان حرية الصحافة 

 .للسنة الخامسة على التوالي

هما في الورقة، نظرا لما تقوم به من دور رافد للتوجهات العامة في كما كان لدور وسائل التواصل االجتماعي مكانا م

موريتانيا،مقدما المحاضر نماذَج للتواصل المباشر بين المسؤولين الموريتانيين " وزراء،أمناء عامين، مديرين.." و 

 .المواطنين،مما ساهم في حل الكثير من المشاكل في وقت قياسي

tel:20%20/12/2016


طرف المؤتمرين مع مضمون و شكل عرض ورقة الوزارة، مما جعل رئيس الجلسة األستاذ وقد كان صدى التفاعل كبيرا من 

المستشار " حليم أبو سيف " يوجه رسالة إشادة وتهنئة على فحوى الورقة،معتبرا إياها تشكل " فهما عاليا لموضوع العالقات 

 ."العامة

للتنمية  ة للعالقات العامة والتواصل" تحت مظلة المنظمة العربيةهذا، وقد تم في ختام المؤتمر اإلعالن عن تدشين "الشبكة العربي

اإلدارية، هذه الشبكة المنوط بها أن تكون بمثابة مظلة تضم الخبراء والمقيمين بمهنة العالقات العامة في الوطن العربي لفتح 

 .قنوات التواصل واالستفادة من خبرات المنظمة لمصلحة الوطن العربي



 

 للعالقات العامة 3زارة البرلمان في المؤتمر الدولي حضور بارز لو
 09:47 - 12/30/2016 جمعة,

 

 العامة للعالقات الثالث الدولي المؤتمر في العالقات لوزارة بارز حضور

شاركت وزارة العالقات مع البرلمان و المجتمع المدني، ممثلة بالسيد المكلف بمهمة / "محمد محمود ولد محمد أحمد" في 

 20و  19ؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة،الذي انعقد في فندق االنتير كونتنانتال سيتي ستراز بالقاهرة، يومي الم

وقد شاركت الوزارة  المداخل الفعالة إلدارة التواصل". -، تحت عنوان: "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير  12/2016/

العامة في إنجاح اإلستراتيجية العامة في موريتانيا "، و اشترك مع السيد المكلف بمهمة في إعداد بورقة بعنوان " دور العالقات 

 الورقة مدير الصحافة االلكترونية السيد / عبد هللا الراعي.

س السابق فخامة الرئي -المنظم من طرف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة للجامعة العربية  –شارك في أعمال المؤتمر 

لجمهورية التشيك الدكتور/ " فاكالف كالوس" والسيد األمين العام السابق لجامعة الدول العربية السيد/ عمرو موسى،باإلضافة 

للسيد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية السيد "ناصر بن علي القحطاني"، و عدد من كبار المتخصصين في العالقات 

 صل الذكي في أمريكا و أوروبا و و آسيا و إفريقيا.العامة و التوا

-و هو المتخصص في العلوم السياسية و العالقات العامة –و قد تم اختيارالسيد المكلف بمهمة/ محمد محمود ولد محمد أحمد 

ي إنجاح اإلستراتيجية كأحد المتحدثين الرئيسيين في اليوم األول للمؤتمر، مشاركا بورقة موسومة ب" اإلعالم الجديد و دوره ف  

 العامة في موريتانيا"



في جلسة " إدارة التواصل الذكي و االستراتيجيات الناجحة في العالقات العامة " برئاسة المستشار األستاذ/ حليم أبو سيف" من  

 مصر.

مع التحدث  Power Pointبعرض الورقة مستخدما تقنية اإلسقاط الضوئي  حيث قام األستاذ / محمد محمود ولد محمد أحمد 

مستعرضا أهمية دور العالقات العامة في نجاح السياسات العامة   مباشرة لجمهور القاعة ،و مرتديا الزي الوطني " الدراعة" ،

في موريتانيا،مقدما نماذج حية لذلك الدور ، مشيرا للتطور التنموي الشامل في البلد، كما نوه بجو الحرية الذي تشهده الصحافة 

تانيا، مشيرا للتقرير األخير لمنظمة " مراسلون بال حدود" الذي صنف موريتانيا األولى عربيا في ميدان حرية الصحافة في موري

 للسنة الخامسة على التوالي.

كما كان لدور وسائل التواصل االجتماعي مكانا مهما في الورقة، نظرا لما تقوم به من دور رافد للتوجهات العامة في 

ما المحاضر نماذَج للتواصل المباشر بين المسؤولين الموريتانيين " وزراء،أمناء عامين، مديرين.." و موريتانيا،مقد

 المواطنين،مما ساهم في حل الكثير من المشاكل في وقت قياسي.

وقد كان صدى التفاعل كبيرا من طرف المؤتمرين مع مضمون و شكل عرض ورقة الوزارة، مما جعل رئيس الجلسة األستاذ 

لمستشار " حليم أبو سيف " يوجه رسالة إشادة وتهنئة على فحوى الورقة،معتبرا إياها تشكل " فهما عاليا لموضوع العالقات ا

تحت مظلة المنظمة  "الشبكة العربية للعالقات العامة والتواصل" العامة".هذا، وقد تم في ختام المؤتمر اإلعالن عن تدشين

لشبكة المنوط بها أن تكون بمثابة مظلة تضم الخبراء والمقيمين بمهنة العالقات العامة في الوطن للتنمية اإلدارية، هذه ا  العربية

  العربي لفتح قنوات التواصل واالستفادة من خبرات المنظمة لمصلحة الوطن العربي.

 

  أحمد محمد ولد محمود محمد



  





 

 حضور موريتاني في المؤتمر الدولي الثالث للعالقات العامة في القاهرة
 2017يناير،  2

 

 

في المؤتمر العربي  ”محمد محمود ولد محمد أحمد“ / شاركت وزارة العالقات مع البرلمان و المجتمع المدني، ممثلة بالسيد المكلف بمهمة

، تحت  12/2016/ 20و  19الدولي الثالث للعالقات العامة،الذي انعقد في فندق االنتير كونتنانتال سيتي ستراز بالقاهرة، يومي 

 .”المداخل الفعالة إلدارة التواصل –آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير “ :عنوان

المكلف  ، و اشترك مع السيد“ القات العامة في إنجاح اإلستراتيجية العامة في موريتانيادور الع ” وقد شاركت الوزارة بورقة بعنوان

 .عبد هللا الراعي / في إعداد الورقة مدير الصحافة االلكترونية السيد بمهمة

الرئيس السابق لجمهورية  فخامة –التابعة للجامعة العربية  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنظم من طرف –شارك في أعمال المؤتمر 

،باإلضافة للسيد المدير العام عمرو موسى /والسيد األمين العام السابق لجامعة الدول العربية السيد ”فاكالف كالوس ” /التشيك الدكتور



التواصل الذكي في  ، و عدد من كبار المتخصصين في العالقات العامة و”ناصر بن علي القحطاني“ للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية السيد

 .أمريكا و أوروبا و و آسيا و إفريقيا

كأحد   -و هو المتخصص في العلوم السياسية و العالقات العامة – المكلف بمهمة/ محمد محمود ولد محمد أحمد و قد تم اختيارالسيد

دوره في إنجاح اإلستراتيجية العامة في اإلعالم الجديد و  ”المتحدثين الرئيسيين في اليوم األول للمؤتمر، مشاركا بورقة موسومة ب

 ”موريتانيا

 .من مصر ”حليم أبو سيف /برئاسة المستشار األستاذ “ إدارة التواصل الذكي و االستراتيجيات الناجحة في العالقات العامة ” في جلسة

مع التحدث مباشرة  Power Point تقنية اإلسقاط الضوئي بعرض الورقة مستخدما  محمد محمود ولد محمد أحمد / حيث قام األستاذ

مستعرضا أهمية دور العالقات العامة في نجاح السياسات العامة في   ،” الدراعة ” ،و مرتديا الزي الوطني  لجمهور القاعة

ي موريتانيا، موريتانيا،مقدما نماذج حية لذلك الدور ، مشيرا للتطور التنموي الشامل في البلد، كما نوه بجو الحرية الذي تشهده الصحافة ف

الذي صنف موريتانيا األولى عربيا في ميدان حرية الصحافة للسنة الخامسة على ” مراسلون بال حدود” مشيرا للتقرير األخير لمنظمة 

 .التوالي

يا،مقدما كما كان لدور وسائل التواصل االجتماعي مكانا مهما في الورقة، نظرا لما تقوم به من دور رافد للتوجهات العامة في موريتان

و المواطنين،مما ساهم في حل الكثير من ” وزراء،أمناء عامين، مديرين..” المحاضر نماذَج للتواصل المباشر بين المسؤولين الموريتانيين 

 .المشاكل في وقت قياسي

” ستاذ المستشار وقد كان صدى التفاعل كبيرا من طرف المؤتمرين مع مضمون و شكل عرض ورقة الوزارة، مما جعل رئيس الجلسة األ

 .”فهما عاليا لموضوع العالقات العامة ” يوجه رسالة إشادة وتهنئة على فحوى الورقة،معتبرا إياها تشكل” حليم أبو سيف 

للتنمية   تحت مظلة المنظمة العربية ”الشبكة العربية للعالقات العامة والتواصل“ هذا، وقد تم في ختام المؤتمر اإلعالن عن تدشين

اإلدارية، هذه الشبكة المنوط بها أن تكون بمثابة مظلة تضم الخبراء والمقيمين بمهنة العالقات العامة في الوطن العربي لفتح قنوات 

 .التواصل واالستفادة من خبرات المنظمة لمصلحة الوطن العربي

 

 



 

وصيات أهمها دور المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة يصدر عدد من الت
 التواصل الفعال بين الحكومات واألفراد

 11:36:00 2016ديسمبر  27الثالثاء 

 
 

 
 خالل المؤتمر

 خاص فوربس المصرية    
  
جامعة الدول  –أسفر المؤتمر الدولي الثالث للعالقات العامة و الذي عقد في القاهرة تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  

عن نتائج هامة التي من دورها أن تسهم بشكل كبير في دعم وتطوير  2016يومي التاسع عشر والعشرين من ديسمبر –ة العربي
 منظومة العالقات العامة والتواصل بالمنطقة العربية خالل الفترة المقبلة.

  
في المنطقة وأكد المؤتمر العربي الدولي اختتم المؤتمر فعالياته بإصدار عدد من التوصيات التي سٌتشكل منظومة العالقات العامة 

 علي أهمية دور التواصل الفعال للحكومات مع الجمهور المستهدف من خالل الحوار الفعال والتواصل من كال االتجاهين.
  

في وشدد المؤتمرعلي دور وسائل التواصل اإلجتماعي وإنها الباب األمثل للوصول إلي قاعدة جماهيرية كبيرة ولكن مع االخذ 
 اإلعتبار بضرورة وضع تشريعات لضبط وسائل التواصل لحماية حقوق وخصوصية االفراد.

  
كما طالب الؤتمر بتعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة من خالل أنظمة تعليمية فعالة و التوظيف المناسب لوسائل 

اءة العاملين في مجال العالقات العامة وتأهيلهم بشتي الطرق االتصال لتحقيق اقصي استفادة فيما بينهم، وأيضاً ضرورة رفع كف
لمواجهة صعوبات العمل اليومية من خالل تطوير البرامج المقدمة لخبراء العالقات العامة،و تناول العديد من االتجاهات وال 

 مواضيع مثل: الجذور المعرفية للتواصل.
  



إلي التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية واالكاديمية التي من شأنها تقديم  كما طلب المؤتمر العربي الدولي في نسخته الثالثة
"إعالمين محترفين" و تحقيق "اإلعالم التنموي" مع ضرورة وضع مهام وتشريعات محددة ووصف وظيفي دقيق لموظفي 

 العالقات العامة لإللتزام بها.
  

التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة في العالم العربي وتطوير  وأشارت التوصيات إلي أهمية التخطيط اإلعالمي الدقيق لتحقيق
 اإلعالم ووسائله تقنياً وتحررياً حتى تساهم بشكل مستمر في إنجاح مشاريع التنمية.

  
ل وقد وجه المشاركون الدعوة إلي أن تقام الدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر علي أن يكون شعارها "مستقبل العالقات العامة في ظ

بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين وممثلي   اإلعالم الجديد". قد حظي المؤتمر في دورته الثالثة
 القنصليات والخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل من كافة أنحاء العالم ومن المنطقة العربية بشكل خاص.

  
كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول  1961للتنمية اإلدارية انشئت سنة  جدير بالذكر أن المنظمة العربية

العربية، والتي كان الهدف منها ان تتولى مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، وتتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في 
التنمية الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة  تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا

جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة، ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل 
 إلشرافية والمتوسطة والتنفيذية.المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال والقطاع الخاص وللقيادات اإلدارية بمستوياتها الثالثة ا

  

  



 

 توصيات المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة
    

 م 06:00 - 2016/ديسمبر/26اإلثنين 

 
 العربية الدول جامعة

 محمود يونس

  

 –للتنمية اإلدارية  أسفر المؤتمر الدولي الثالث للعالقات العامة والذي عقد في القاهرة تحت رعاية المنظمة العربية
والتي من دورها أن تسهم بشكل كبير في دعم وتطوير منظومة العالقات العامة  جامعة الدول العربية عن نتائج هامة،

 .والتواصل بالمنطقة العربية خالل الفترة المقبلة
لمنطقة، وأكد المؤتمر اختتم المؤتمر فعالياته بإصدار عدد من التوصيات التي ستشكل منظومة العالقات العامة في ا

العربي الدولي على أهمية دور التواصل الفعال للحكومات مع الجمهور المستهدف من خالل الحوار الفعال والتواصل من 
 .كال االتجاهين

وشدد المؤتمر على دور وسائل التواصل االجتماعي وأنها الباب األمثل للوصول إلى قاعدة جماهيرية كبيرة ولكن مع 
 .العتبار ضرورة وضع تشريعات لضبط وسائل التواصل لحماية حقوق وخصوصية األفراداألخذ في ا

كما طالب المؤتمر بتعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة من خالل أنظمة تعليمية فعالة والتوظيف المناسب 
املين في مجال العالقات العامة لوسائل االتصال لتحقيق أقصى استفادة فيما بينهم، وأيًضا ضرورة رفع كفاءة الع

وتأهيلهم بشتي الطرق لمواجهة صعوبات العمل اليومية من خالل تطوير البرامج المقدمة لخبراء العالقات العامة، 
 .وتناول العديد من االتجاهات والمواضيع مثل: الجذور المعرفية للتواصل

يق بين المؤسسات اإلعالمية واالكاديمية التي من شأنها كما طلب المؤتمر العربي الدولي في نسخته الثالثة إلى التنس



تقديم "إعالميين محترفين" وتحقيق "اإلعالم التنموي" مع ضرورة وضع مهام وتشريعات محددة ووصف وظيفي دقيق 
 .لموظفي العالقات العامة لاللتزام بها

وسائل اإلعالم المختلفة في العالم العربي  وأشارت التوصيات إلى أهمية التخطيط اإلعالمي الدقيق لتحقيق التكامل بين
  .وتطوير اإلعالم ووسائله تقنًيا وتحررًيا حتى تساهم بشكل مستمر في إنجاح مشاريع التنمية

ووجه المشاركون الدعوة إلى أن تقام الدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر على أن يكون شعارها "مستقبل العالقات العامة 
"، حظي المؤتمر في دورته الثالثة بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين في ظل اإلعالم الجديد

وممثلي القنصليات والخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل من كافة أنحاء العالم ومن المنطقة 
 .العربية بشكل خاص

كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة  1961ت سنة جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنشئ
الدول العربية، والتي كان الهدف منها أن تتولى مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، وتتحدد رسالة المنظمة 

سعيها لتحقيق هذه في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وفي 
الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة، ويتسع نطاق 
خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال والقطاع الخاص وللقيادات اإلدارية بمستوياتها 

 .تنفيذيةالثالثة اإلشرافية والمتوسطة وال
  



 

 الدوليتواصل الحكومة مع األفراد أهم توصيات المؤتمر العربى 

 للعالقات العامة

 م 05:38اإلثنين  2016-12-26

 

 المؤتمر العربى الدولى للعالقات العامة

دارية أسفر المؤتمر الدولى الثالث للعالقات العامة، والذى عقد فى القاهرة تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية اإل

، عن نتائج مهمة من دورها أن تسهم 2016يومى التاسع عشر والعشرين من ديسمبر  –جامعة الدول العربية–

بشكل كبير فى دعم وتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل بالمنطقة العربية خالل الفترة المقبلة. واختتم 

ومة العالقات العامة فى المنطقة وأكد المؤتمر المؤتمر فعالياته بإصدار عدد من التوصيات التى ستٌشكل منظ

العربى الدولى أهمية دور التواصل الفعال للحكومات مع الجمهور المستهدف من خالل الحوار الفعال والتواصل 

من كال االتجاهين. وشدد المؤتمر على دور وسائل التواصل االجتماعى وإنها الباب األمثل للوصول إلى قاعدة 

ولكن مع األخذ فى االعتبار بضرورة وضع تشريعات لضبط وسائل التواصل لحماية حقوق  جماهيرية كبيرة

وخصوصية األفراد. كما طالب المؤتمر بتعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة من خالل أنظمة تعليمية 

ا ضرورة رفع  كفاءة العاملين فى مجال فعالة والتوظيف المناسب لوسائل االتصال لتحقيق أقصى استفادة، وأيض 

العالقات العامة وتأهيلهم بشتى الطرق لمواجهة صعوبات العمل اليومية من خالل تطوير البرامج المقدمة لخبراء 

العالقات العامة، وتناول العديد من االتجاهات والمواضيع مثل: الجذور المعرفية للتواصل. كما طلب المؤتمر 

التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية واألكاديمية التى من شأنها تقديم "إعالميين العربى الدولى فى نسخته الثالثة 



محترفين" وتحقيق "اإلعالم التنموى" مع ضرورة وضع مهام وتشريعات محددة ووصف وظيفى دقيق لموظفى 

ل بين وسائل العالقات العامة لاللتزام بها. وأشارت التوصيات إلى أهمية التخطيط اإلعالمى الدقيق لتحقيق التكام

اإلعالم المختلفة فى العالم العربى وتطوير اإلعالم ووسائله تقني ا وتحرري ا حتى تساهم بشكل مستمر فى إنجاح 

مشاريع التنمية. وقد وجه المشاركون الدعوة إلى أن تقام الدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر على أن يكون شعارها 

الجديد"، قد حظى المؤتمر فى دورته الثالثة بمشاركة نخبة من كبار  "مستقبل العالقات العامة فى ظل اإلعالم

الشخصيات العامة والدبلوماسيين وممثلى القنصليات والخبراء والمتخصصين فى مجال العالقات العامة والتواصل 

رية أنشئت من كل أنحاء العالم ومن المنطقة العربية بشكل خاص. جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدا

كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، والتى كان الهدف منها أن تتولى  1961سنة 

مسئولية التنمية اإلدارية فى المنطقة العربية، وتتحدد رسالة المنظمة فى اإلسهام فى تحقيق التنمية اإلدارية فى 

لة. وفى سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشام

خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء فى المنظمة، ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل 

المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال والقطاع الخاص وللقيادات اإلدارية بمستوياتها الثالثة اإلشرافية 

 .وسطة والتنفيذيةوالمت



 

توصيات المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة أهمها 

 التواصل الفعال بين الحكومات و األفراد
 78عدد القراء  -م  6:15:50   2016ديسمبر  26االتنين 

 
 –بية للتنمية اإلدارية أسفر المؤتمر الدولي الثالث للعالقات العامة و الذي عقد في القاهرة تحت رعاية المنظمة العر

عن نتائج هامة التي من دورها أن تسهم  2016يومي التاسع عشر والعشرين من ديسمبر –جامعة الدول العربية 

 بشكل كبير في دعم وتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل بالمنطقة العربية خالل الفترة المقبلة.

 
صيات التي ستٌشكل منظومة العالقات العامة في المنطقة وأكد المؤتمر اختتم المؤتمر فعالياته بإصدار عدد من التو

العربي الدولي علي أهمية دور التواصل الفعال للحكومات مع الجمهور المستهدف من خالل الحوار الفعال 

 والتواصل من كال االتجاهين.

 
إلي قاعدة جماهيرية كبيرة ولكن وشدد المؤتمرعلي دور وسائل التواصل اإلجتماعي وإنها الباب األمثل للوصول 

 مع االخذ في اإلعتبار بضرورة وضع تشريعات لضبط وسائل التواصل لحماية حقوق وخصوصية االفراد.

 
كما طالب الؤتمر بتعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة من خالل أنظمة تعليمية فعالة و التوظيف 

ستفادة فيما بينهم، وأيضا  ضرورة رفع كفاءة العاملين في مجال العالقات المناسب لوسائل االتصال لتحقيق اقصي ا

العامة وتأهيلهم بشتي الطرق لمواجهة صعوبات العمل اليومية من خالل تطوير البرامج المقدمة لخبراء العالقات 

 العامة،و تناول العديد من االتجاهات وال مواضيع مثل: الجذور المعرفية للتواصل.



مؤتمر العربي الدولي في نسخته الثالثة إلي التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية واالكاديمية التي من كما طلب ال

شأنها تقديم "إعالمين محترفين" و تحقيق "اإلعالم التنموي" مع ضرورة وضع مهام وتشريعات محددة ووصف 

 وظيفي دقيق لموظفي العالقات العامة لإللتزام بها.

 
همية التخطيط اإلعالمي الدقيق لتحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة في العالم وأشارت التوصيات إلي أ

  العربي وتطوير اإلعالم ووسائله تقنيا  وتحرريا  حتى تساهم بشكل مستمر في إنجاح مشاريع التنمية.

عارها "مستقبل العالقات وقد وجه المشاركون الدعوة إلي أن تقام الدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر علي أن يكون ش

بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة  العامة في ظل اإلعالم الجديد". قد حظي المؤتمر في دورته الثالثة 

والدبلوماسيين وممثلي القنصليات والخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل من كافة أنحاء 

 .العالم ومن المنطقة العربية بشكل خاص

كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن  1961جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية انشئت سنة 

جامعة الدول العربية، والتي كان الهدف منها ان تتولى مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، وتتحدد رسالة 

ي األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية ف

لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في 

المنظمة، ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال والقطاع الخاص 

 ات اإلدارية بمستوياتها الثالثة اإلشرافية والمتوسطة والتنفيذية.وللقياد
 

  



 

 العامة للعالقات لثالثا الدولي العربي المؤتمر تفاصيل / بالفعل حدث / الرئيسية

 

 العامة للعالقات الثالث الدولي العربي المؤتمر تفاصيل
ا 10:27:45 2016/12/20   صباح 

 

 طلعت رباب

آفاق “عقدت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اليوم االثنين بالقاهرة، المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، تحت عنوان 

( وفدا  من مختلف دول العالم، وعمرو موسى 15، بحضور )”لم عربي متغير المداخل الفعالة إلدارة التواصلجديدة للتواصل في عا

 .األمين العام األسبق للجامعة العربية

 

http://www.e3lam.org/
http://www.e3lam.org/
http://www.e3lam.org/%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84
http://www.e3lam.org/%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84


ا من الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وفلسطين، ومصر، واألردن، واليمن، والبحرين، والسويد،  15شارك في المؤتمر  وفد 

 .تشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانياوال

 

افتتح المؤتمر الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة بكلمة، ذكر فيها أهداف المؤتمر في نسخته الثالثة والذي يسعى لتأكيد 

ت وأفراد لتعزيز ثقافة الحوار، أهمية الدور المناط بالعالقات العامة لتعزيز التواصل الفعال بين جميع األطراف حكومات ومجموعا

ا إلى أن الوعي المجتمعي بحاجة لإلعالم وكلما زاد الجهل زاد الظلم  .مشير 

 

وألقت رانيا عبد الرازق منسق عام المؤتمر كلمة أوضحت فيها أن الدورة الثالثة هدفت إلى استعراض آفاق التواصل الجديدة بعالمنا 

إدارة التواصل حيث باتت استراتجيات التواصل العبا أساسيا في منظومة الفرد  ككل وعرض أهم االتجاهات األساسية في

 .والمؤسسات والحكومات بل والدول نفسها



 

فيما كشف فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، والمتحدث الرئيسي في المؤتمر، أنه ال يتفق مع العولمة وتوحيد 

 : د توحدي بيولوجي لكن توحيد الثقافات مستحيل علينا أن نقبل اختالفاتنا الثقافية والدينية وأن نحارب ربما اتفق مع وجو“البشر، قائال 

 .”في نفس الوقت االغتراب الحالي

 

كما أشار كالوس إلى أن أوربا يوجد بها تعدد ثقافات، عكس العام العربي الذي يوجد فيه بعض المتناقضات ومنها غياب التكامل 

ا االتجاه للنموذج األوروبي للوحدةاالقتصادي واال  .جتماعي والتعاون بين دول المنطقة، مقترح 



 

وأردف الرئيس التشيكي السابق أنه يرى وجود العديد من االضطرابات نتيجة للتدخل األجنبي ومحاوالت تصدير ديمقراطية غير 

خفاق النظام الصناعي القديم واالعتماد المستمر على الغاز مناسبة ما تسبب في احتدام الخالفات الطائفية والدينية وفي نفس الوقت إ

 .والبترول

 

وفي نفس السياق قال عمرو موسى، األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية، أن الجامعة من الممكن أن تكون فشلت سياسيا لكنها 

بسرعة والعرب بحاجة إلى نظام جديد يعتمد على استطاعت أن تحقق نوع من التعاون العربي المشترك، موضَحا أن العالم يتغير 

 .التعاون لتحقيق األحالم العربية



 

بعضها واضح وبعضها سيأخذ وقت طويل وستكون هناك   كما لفت موسى إلى أن العالم العربي اليوم يشهد الكثير من االضطرابات 

ا أن الخلل  .في مصر حدث كان نتيجة لسوء إدارة الحكم مرحلة انتقالية تطلب الجدية إلعادة بناء المجتمعات، متابع 

 

وتساءل أمين عام جامعة الدول العربية السابق، هل ما حدث نتيجة مؤامرة خارجية أم فشل داخلي، الفت ا لوجود مؤامرات ضمن 

ا أن ما حدث كان مزيج بين تدخل خارجي وأخطاء داخلية في الخارج، مطالب ا بالتو جه ليس لإلصالح نظرية الفوضى الخالقة، مؤكد 

 .في مصر والذي يجب أن يكون شامال



 

تابع موسى أن الحل للمشاكل في الوطن العربي ليس سهال وخاصة القضية الفلسطينية وهي حجر الزاوية لكافة القضايا العربية 

ا أن القضية السورية ال بد وأن تحل في غرفة ربا عية فيها الجانبين المصري وبدون حلها ال يمكن تحقيق السالم في المنطقة، مؤكد 

 .والسعودي

 

، ما يعد إنجازا كبيرا ٢٠١٦ميجاوات عام  ١٥٠٠ومن جانبه كشف الدكتور محمد عمران، وكيل وزارة الكهرباء، أن مصر وفرت 

 .لحمالت ترشيد الكهرباء والجهود التي بذلتها الوزارة لتحقيق ذلك



ي الثالث للعالقات العامة، بالقاهرة، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية وأوضح عمران، خالل كلمته في المؤتمر العربي الدول

ألف ونصف ميجاوات، وكان من المتوقع الوصول  ٢٩حيث وصل استهالك مصر للكهرباء ما يعادل  ٢٠١٥اإلدارية، أن في عام 

عام الماضي، ما يعد إنجازا للوزارة، ، وهو ما لم يحدث، بل لم يتعدى االستهالك نسبة ال٢٠١٦ألف ونص ميجاوات عام  ٣١إلى 

 .٢٠٢٠يقربهم من هدفهم للوصول إلى أقل استهالك عام 

لترشيد الكهرباء، حققت نجاحا كبيرا، واستجابة من المواطنين، فكان الهدف األساسي منها ” أنت الحل“وأضاف عمران، أن حملة 

أكبر قدر ممكن من الترشيد، وهو ما نجحت فيه الحملة بشكل ، لتحقيق ”ست البيت“توعية المواطن المصري خاصة المرأة ألنها 

 .ملحوظ

وأردف وكيل وزارة الكهرباء، أن ردود أفعال المواطنين على الحملة إيجابية، وكانت السلبيات هي التعليق على أنوار الشوارع 

ذلك، فيما تسعى الوزارة للحد من ارتفاع  المضاءة نهارا، وتم التواصل مع األجهزة المحلية إلصالح ذلك الخلل ألنها المسئولة عن

 .أسعار الكهرباء

 

الدكتورة شيرين زقلمة، مدير شركة رادا لألبحاث والعالقات العامة   تحدث في الجلسات األخيرة عدد من ضيوف المؤتمر منهم

رضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة بمصر، ورنا نجم، شركة يرنو باألردن، والدكتور ستيفن موندجو، مدير منظمة الكافرد، والدكتور 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنمسا، والدكتور محمد عمران وكيل وزارة الكهرباء

  



 
عمرو موسى يقر بفشل الجامعة العربية سياسيا  ويتحمل 

 مسؤولية نتائج ذلك
 روزة  19/12/2016 مشاهدة  4

 
نعم نعترف جميعا  بفشلنا ويجب “أقر أمين عام الجامعة العربية األسبق عمرو موسى، بفشل الجامعة العربية سياسيا  في التعاون بين الدول العربية، وقال: 

الوضع الحالي والظالم في تونس واليمن وليبيا يجب أال يستمر تجاهله، كما حدث مع القضية ”. الفشل تحمل نتائج ذلك ونقر بمسؤولياتنا فيأن ن

العالم العربي يتغير بسرعة ووضوح، ونحن في حاجة لطرح جديد بشكل سريع وملح، “الفلسطينية التي خربت بفعل السياسة الغربية وأوضح موسى أن 

وقال ”.تعاونتوقعا  أن يكون هناك نظام عربي جديد نبحث ونتوافق عليه، ألن النظام الحالي لم يحقق للدول العربية ما كانت تأمل فيه استقرار ونمو وم

ير بشكل واضح في إن هناك مؤامرات نعلمها، ونس“موسى خالل كلمته في المؤتمر العربي الدولي للعالقات العامة المنعقد اليوم اإلثنين في القاهرة: 

السبب  نظرية الفوضى الخالقة التي طرحت في الوسط السياسي الثقافي العالمي ورأينا نتائجها وعايشناها في العالم العربي، وإن المؤامرات ليست

ن الحياة تعتمد على المواطنين الوحيد لكن فشل األنظمة العربية معظمها كان نتيجة فشل في تقديم حياة أكثر راحة للمواطن وقبول للرأي اآلخر وفهم أ

وأشار األمين العام األسبق إلى أن ”. يناير )كانون الثاني( في مصر 25ورضاهم وراحتهم وهو ما جعل هناك كانت له نتيجة وخيمة وهذا ماحدث في 

ة وما نجحت الفوضى الخالقة التي تدار األنظمة العربية وخاصة في مصر لو نجحت في التنمية االقتصادية واالجتماعية والخدمية ما كانت حدثت ثور

وطالب عمرو موسى مصر والمملكة العربية ”.المؤامرات الخارجية نححت لفشل العالم العربي في طرح صياغة لحياة متطورة“فيها اآلن، مضيفا  

األزمة للرباعي أمريكا وروسيا وإيران وتركيا  يجب أال يتواصل التجاهل من الدول العربية وترك“السعودية بالتواجد لحل القضية السورية، قائال  إنه 

دون وجود عربي، وإنه في الوضع الحالي ليس أمامنا إال اإلصالح واتباع سياسات تراعي إصالح أخطاء الماضي ومتطلبات الحاضر واالستعداد 

، حسب قوله.وأشار موسى إلى أن الوضع الحالي ”بلالتعليم اآلن هو األولوية األولى فهو مجال ارتكاز التطور نحو المستق“، مضيفا  أن ”للمستقبل

ائيل ولوال هذا والظالم في تونس واليمن وليبيا يجب أال يستمر تجاهله، كما حدث مع القضية الفلسطينية التي خربت بفعل السياسة الغربية التي مكنت إسر

 . التمكين ما كنا وصلنا إلى ظروفها السيئة اآلن

 رابط المصدر: عمرو موسى يقر بفشل الجامعة العربية سياسيا  ويتحمل مسؤولية نتائج ذلك
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 توصيات المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة

     

  

 الشافى عبد حسام كتب مساء، 4:26 - 2016 ديسمبر 21 االربعاء

 عنوان تحت اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة عقدته والذي العامة، للعالقات الثالث الدولي العربي المؤتمر أعمال بالقاهرة اليوم اختتمت

 واحد ليوم عمل ورشة على االخير اليوم اعمال واشتملت التواصل". إلدارة الفعالة المداخل - متغير عربي عالم في للتواصل جديدة "آفاق

 ."والمجتمع الفرد تغيير في لإلعالم اإليجابي الدور -السلوكيات لتغيير السحري المدخل – التواصل وسائل عنوان" تتح

 التواصل دور أهمية منها نقاط عدة على عنه الصادرة التوصيات في أكد المؤتمر أن المنظمة عام مدير القحطاني ناصر الدكتور/ وصرح

 التي االجتماعي التواصل وسائل وأهمية االتجاهين، ذوي والتواصل الفاعل الحوار خالل من ستهدفالم الجمهور مع للحكومات الفعال

 في العاملين كفاءة ورفع المختلفة، الثقافات وفهم اآلخر قبول ثقافة تعزيز وضرورة الجماهير، إلى للوصول األمثل الباب هي أصبحت

 .العامة العالقات لخبراء المقدمة البرامج تطوير خالل من اليوم؛ العالم في العمل صعوبات لمواجهة وتأهيلهم العامة العالقات

 مع التنموي" "اإلعالم وتحقيق محترفين" "إعالمين لتقديم واالكاديمية اإلعالمية المؤسسات بين التنسيق على المؤتمر في المشاركون وحث

 .بذلك اللتزاموا العامة العالقات لموظفي دقيق وظيفي ووصف محددة مهام وضع ضرورة

 اإلعالم وتطوير العربي العالم في المختلفة اإلعالم وسائل بين التكامل لتحقيق اإلعالمي التخطيط أهمية على التأكيد إلى المؤتمر خلص كما

 .التنمية مشروعات نجاح في مستمر بشكل يساهم حتى

 ."الجديد اإلعالم ظل في العامة العالقات "مستقبل شعار المؤتمر يحمل أن على بالجزائر، للمؤتمر المقبلة الدورة تقام أن على االتفاق تم

 الشبكة هذه االدارية، للتنمية العربية المنظمة مظلة تحت والتواصل" العامة للعالقات العربية "الشبكة تدشين عن اإلعالن تم وقد هذا،

 من واالستفادة التواصل قنوات لفتح العربي الوطن في عامةال العالقات بمهنة والمقيمين الخبراء تضم مظلة بمثابة تكون أن بها المنوط

 .العربي الوطن لمصلحة المنظمة خبرات

 وفلسطين، والعراق، والسودان، والسعودية، الجزائر، هي: العالم أنحاء مختلف من دولة عشرة خمس بمشاركة عقد قد المؤتمر وكان

 .وموريتانيا وبلجيكا، وإيطاليا، والنمسا، والتشيك، والسويد، والبحرين، واليمن، واألردن، ومصر،

http://www.elmogaz.com/taxonomy/term/176
http://www.elmogaz.com/taxonomy/term/176


 

 تقارير وتحقيقات

 الثالث للعالقات العامة بالقاهرة ..رئيس التشيك السابق: المؤتمر العربي الدولي

يمكن العودة إلى أنظمة  ال اتفق مع العولمة وتوحيد البشر..عمرو موسى: ال

 الحكم السابقة في القرن الواحد والعشرين

 م 02:22 - 2016/ديسمبر/19اإلثنين  

 
 صورة ارشيفية

 وكاالت 

العربي الدولي الثالث للعالقات العامة والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، في بدأت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر   

تحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير المداخل الفعالة إلدارة  2016ديسمبر  20-19القاهرة خالل الفترة 

 ."التواصل

ور/ ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة قال فيها يهدف هذا المؤتمر في واشتملت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر على كلمات للدكت

نسخته الثالثة إلى التاكيد على اهمية الدور المناط بالعالقات العامة لتعزيز التواصل الفعال بين جميع األطراف والمكونات حكومات 

قافة الحوار وانه في غياب ذلك تغيب الحكمة ومجموعات وافراد من اجل فهم وغدراك الكثير من المشتركات ومن أجل تعزيز ث

ويغيب العقل. إن التواصل الفاعل ال يحقق الفهم المشترك فقط بل يبدد كثيرا من االوهام واالعتقادات التي تشيطن اآلخر وتصنع 

لك حيث كان التواصل العداوة والبغضاء بين اإلنسان وأخيه اإلنسان ومن ثم يقع المحظور، ولعل المشهد العربي الراهن ينبئ عن ذ

غائبا بين الشعوب والحكومات من ناحية وبين بقية مكونات المجتمع العربي من ناحية أخرى.ندرك جيدا أننا لسنا في عالم المالئكة 

وان الشر والخير سمتان الزمتا المسيرة البشرية منذ زمن بعيد لكن ومع ذلك تبقى فرص الخير أوفر ومساحة المشتركات اكبر 

وان ذلك يتطلب وعيا بها وان الوعي المنشود يتطلب تعليما نوعيا وإعالميا يقوم على التسامح واالنفتاح على اآلخر، بكثير 

http://www.alwasela.com/21186
http://www.alwasela.com/21186


وإعالما يليق بالمرحلة وان مساحة الوعي والفهم المشترك تتسع كلما ضاقت مساحة الجهل، وكلما ضاقت مساحة الجهل ضاقت 

نظريا مالم يتم الحوار والتواصل بشكل فعال من خالل مؤسسات وآليات يستطيع أفراد  دائرة الظلم كما تعلمون، سيقى كالمنا طرحا

 .المجتمع من خاللها تحقيق األهداف المنشودة

كما شملت الجلسة االفتتاحية كلمة للدكتورة رانيا عبد الرازق منسق عام المؤتمرقالت فيها لقد حرصنا من خالل هذا المؤتمر 

العامة على استعراض آفاق التواصل الجديدة بعالمنا ككل وعرض اهم االتجاهات األساسية في إدارة العربي الثالث للعالقات 

 .التواصل حيث باتت استراتجيات التواصل العبا أساسيا في منظومة الفرد والمؤسسات والحكومات بل والدول نفسها

ة التشيك قدم ورقة عمل قال فيها انه ال يتفق مع المتحدث الرئيس للمؤتمر الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهوري

العولومة وتوحيد البشر ربما اتفق مع وجود توحيد بيولوجي لكن توحيد الثقافات مستحيل علينا أن نقبل اختالفتنا الثقافية والدينية 

ها، ان ال أويد العولمة بمفهوما وأن نحارب في نفس الوقت االغتراب الحالي لقد انتقضت من قبل العواقب المدمرة للعولمة وانتشار

التقدمي الينبغي أن نقبل بهذا الشكل المشكوك فيه، في أوربا يوجد تعدد ثقافات، بالنسبة للعام العربي ألستطيع أن أقدم الوعظ لكن 

اقترح عليكم  عندما انظر إليه أجد بعض المتناقضات ومنها غياب التكامل االقتصادي واالجتماعي والتعاون بين دول المنطقة، أن

النموذج االوروبي للوحدة، كما أرى وجود العديد من االضطرابات نتيجة للتخل األجنبي ومحاوالت تصدير ديمقراطية غير مناسبة 

وتتعقد حاالت العنف والبحث الالمتنهي عن الهوية واحتدام الخالفات الطائفية والدينية وفي نفس الوقت إخفاق النظام الصناعي 

تماد المستمر على الغاز والبترول أنا ال انتقدكم لكن كسياسي ولكن لست مقتنع أن العالم العربي يحدث به تحول مفاجئ القديم واالع

وال ينبغي ان يستند النماط سلوكية بل يجب أن يكون التحول جذري مع رؤية واضحة ومشاركة من المجتمع وشفافية واستراتيجية 

ألغلبية العظمى من الناس، فالتغيير مهمة داخلية ومهمة مبينة على الديمقراطية التي ذات جدوى وأن يكون هناك تفاهم بين ا

اليمكن استيرادها أوتفرض على الشعب من الخارج أنهم ال يحتاجون إلى المعونة بل عليهم التعامل مع واقعهم االقتصادي وبدون 

 .أي قيود من الخارج هذا هو أساس التغيير

معالي السيد / عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بدور الجامعة العربية وانه ربما  في كمته إلى المؤتمر نوه

تكون فشلت سياسيا لكنها استطاعت وعن طريق منظمتها المتخصصة ان تحقق نقل نوعية في التعاون العربي المشترك، وأوضح 

ى ان العرب بحاجة إلى طرح جديد ونظام جديد يعتمد على التعاون لتحقيق رئيس التشيك السابق ان العالم يتغير بسرعة مشيرا إل

األحالم العربية، وأشار إلى العالم العربي اليوم يشهد الكثير من االضطرابات بعضها واضح وبعضها سيأخذ وقت طويل وستكون 

الخلل الذي حدث كان تيجة لسوء إدارة  هناك مرحلة انتقالية تطلب الجدية إلعادة بناء المجتمعات، وفي مصر وبصفة أعتقد أن

وكانت بالتزامن ولنفس األسباب حدثت في باقي أنحاء الوطن العربي بداء  2011الحكم وبصورة متكررة حدثت االنتفاضة في عام 

يمكن من تونس، ويظل السؤال قائما هل ما حدث نتيجة مؤامرة خارجية ام فشل داخلي وأين الخطوط التي تفصل بين كل هذا ، ال

إنكار وجود مؤمرات وفي هذا أثير نظرية الفوضى الخالقة، تتصل بنظريات غياب التميز وفعال هناك نظرية تتحدث عن إحداث 

فوضى في العالم العربي، وهناك فشل في معظم الوطن العربي وإخفاق في تحقيق حياة أكثر راحة للمواطنين والنتيجة كانت وخيمة 

رة، وأضاف ماحدث كان مزيج بين تدخل خارجي واخطاء داخلية في الخارج يبررون تداخلهم في بال شك، والنتيجة كانت الثو

شئوننا أنه بهدف المساعدة وتصحيح أخطائنا، مرة اخرى بالعودة إلى مصر إذا كانت أنظمة الحكم قد حققت عدالة إجتماعية وتنمية 

نجحت الن العالم العربي فشل في أن يقدم حياة متطورة التي حقيقية للمواطنين ماكنت حدثت الثورة وال نجحت فوضى، الثورة 

 .تريح الناس ليس أمامنا إال األصالح واإلصالح في مصر يجب أن يكون شامال

وقد يصل التعداد  2050ستصبح مليون نسمة هل هناك قدرة للتعامل مع هذا العدد الضخم من السكان في  2020إذا كانت مصر في 

يجب إعداد خطط تنموية ليس للتعامل فقط مع األزمات من الصعوبة وال يمكن تحقيق هذا التقدم دون تعاون مليون نسمة و 150إلى 

وتنسيق التعاون العربي ويجب ان يكون شامال ألن هذا يدعم التنمية في كل الدول .. نحن في القرن الحادي والعشرين والعالم 

ى طرق الحكم السابقة ويجب ان نتحرك إلى االمام فنحن جزء من هذا العالم يتحرك بمفاهيم جديدة من الصعوبة بمكان أن نعود إل

 .ويجب أن نحقق امالنا ال يمكن ان ننسحب من مسئولياتنا تحت أي دعوة من الدعاوي

 .التنمية تتطلب سياسات مختلفة والمنظمات العربية نجحت سواء جزئيا ألنها تدفع نحو تنسيق مقنن طبقا لما يطلبه العلم

ل للمشاكل في الوطن العربي ليس سهال وخاصة القضية الفلسطينة وهي حجر الزاوية لكافة القضايا العربية وبدون حلها ال الح

 .تحقيق السالم في المنطقة العربية يمكن

ر عقب هذا استمرت الجلسات والتي تتضمن أوراق عمل للعديد من خبراء العالقات العامة منهم والدكتورة شيرين زقلمة، مدي

شركة رادا لألبحاث والعالقات العامة بمصر، ورنا نجم، شركة يرنو باألردن، والدكتور ستيفن موندجو، مدير منظمة الكافرد، 

والدكتور رضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنمسا، باإلضافة الى هذا يتضمن المؤتمر العديد 

 .ها متخصصون في مجال العالقات العامةمن أوراق العمل التي يقدم

يشارك في المؤتمر خمسة عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق ، وفلسطين، ومصر، 

 .واألردن، واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانيا



 
 

 

 
  



 

 تقارير

مر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة يوصي بتواصل المؤت
 الحكومات مع الجمهور

 22 | 2016ديسمبر  21

 
 كتب ربيع شاهين

المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بأهمية تواصل الحكومات مع الجمهور كما أقر تدشين شبكة  أوصي
ل المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، والذي عقدته أعما العامة، جاء ذلك في ختام  عربية للعالقات 

المداخل الفعالة إلدارة  -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، تحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير 
لمدخل ا –التواصل". واشتملت اعمال اليوم االخير على ورشة عمل ليوم واحد تحت عنوان" وسائل التواصل 

الدور اإليجابي لإلعالم في تغيير الفرد والمجتمع".وقال الدكتور/ ناصر القحطاني مدير  -السحري لتغيير السلوكيات
عام المنظمة أن المؤتمر أكد في التوصيات الصادرة عنه على عدة نقاط منها أهمية دور التواصل الفعال للحكومات 

والتواصل ذوي االتجاهين، وأهمية وسائل التواصل االجتماعي  مع الجمهور المستهدف من خالل الحوار الفاعل
التي أصبحت هي الباب األمثل للوصول إلى الجماهير، وضرورة تعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة، 

ر ورفع كفاءة العاملين في العالقات العامة وتأهيلهم لمواجهة صعوبات العمل في العالم اليوم؛ من خالل تطوي
 البرامج المقدمة لخبراء العالقات العامة.

وحث المشاركون في المؤتمر على التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية واالكاديمية لتقديم "إعالمين محترفين" 
وتحقيق "اإلعالم التنموي" مع ضرورة وضع مهام محددة ووصف وظيفي دقيق لموظفي العالقات العامة وااللتزام 



ر إلى التأكيد على أهمية التخطيط اإلعالمي لتحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة في بذلك.كما خلص المؤتم
االتفاق على أن تقام  العالم العربي وتطوير اإلعالم حتى يساهم بشكل مستمر في نجاح مشروعات التنمية.وتم 

قات العامة في ظل اإلعالم الدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر، على أن يحمل المؤتمر شعار "مستقبل العال
الجديد".وقد تم اإلعالن عن تدشين "الشبكة العربية للعالقات العامة والتواصل" تحت مظلة المنظمة العربية 

للتنمية االدارية، هذه الشبكة المنوط بها أن تكون بمثابة مظلة تضم الخبراء والمقيمين بمهنة العالقات العامة في 
لتواصل واالستفادة من خبرات المنظمة لمصلحة الوطن العربي.وكان المؤتمر قد عقد الوطن العربي لفتح قنوات ا

بمشاركة خمس عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وفلسطين، 
 انيا.ومصر، واألردن، واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريت

  
 



 تقارير مصرية  الرئيسية

 

بالصور.. مصر للطيران تشارك فى المؤتمر العربى الدولى الثالث للعالقات 

 مةالعا
 م 02:41 2016ديسمبر  20الثالثاء، 

 
 المؤتمر العربى الثالث للعالقات العامة

 

 كتب: أسامة طلعت
الثالث للعالقات العامة، حيث حضر من الشركة الكابتن حسام علوى كبير طراز  الدوليشاركت مصر للطيران بالمؤتمر العربى 

 إيرباص بشركة مصر للطيران ممثال  عن الشركة.

الدكتورة رانيا عبد الرازق رئيس المجموعة الدبلوماسية بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حيث دارت النقاشات حول  تمرأدار المؤ

 ى االتصال وفائدته بين الشعوب فى الوطن العربى.وجد
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 دخل الخارجيفي مؤتمر التواصل في عالم متغير.. العرب بحاجة إلي االتحاد والتخلص من الت

 القحطاني: الوعي المجتمعي بحاجة لإلعالم وكلما زاد الجهل زاد الظلم

يمكن العودة إلى أنظمة الحكم السابقة في القرن الواحد والعشرين ويجب مشاركة  موسى: ال

 \المجتمع

 

 مؤتمر التواصل في عالم متغير

 ص 02:32 2016ديسمبر  19اإلثنين، 

 كتب : أماني محمد
م بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية بدأت اليو

آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي “تحت عنوان   2016ديسمبر  20-19اإلدارية ، في القاهرة خالل الفترة 

 ”.متغير المداخل الفعالة إلدارة التواصل



قال فيها يهدف   على كلمات للدكتور/ ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة  للمؤتمر  يةواشتملت الجلسة االفتتاح

هذا المؤتمر في نسخته الثالثة إلى التاكيد على اهمية الدور المناط بالعالقات العامة لتعزيز التواصل الفعال بين 

من المشتركات ومن أجل  جميع األطراف والمكونات حكومات ومجموعات وافراد من اجل فهم وغدراك الكثير

 تعزيز ثقافة الحوار وانه في غياب ذلك تغيب الحكمة ويغيب العقل.

واضاف إن التواصل الفاعل ال يحقق الفهم المشترك فقط بل يبدد كثيرا من االوهام واالعتقادات التي تشيطن 

ولعل المشهد العربي الراهن اآلخر وتصنع العداوة والبغضاء بين اإلنسان وأخيه اإلنسان ومن ثم يقع المحظور، 

ينبئ عن ذلك حيث كان التواصل غائبا بين الشعوب والحكومات من ناحية وبين بقية مكونات المجتمع العربي 

 من ناحية أخرى.

أننا ندرك جيدا أننا لسنا في عالم المالئكة وان الشر والخير سمتان الزمتا  واكد الدكتور/ ناصر القحطاني 

زمن بعيد لكن ومع ذلك تبقى فرص الخير أوفر ومساحة المشتركات اكبر بكثير وان ذلك  المسيرة البشرية منذ

يتطلب وعيا بها وان الوعي المنشود يتطلب تعليما نوعيا وإعالميا يقوم على التسامح واالنفتاح على اآلخر، 

، وكلما ضاقت وإعالما يليق بالمرحلة وان مساحة الوعي والفهم المشترك تتسع كلما ضاقت مساحة الجهل

مساحة الجهل ضاقت دائرة الظلم كما تعلمون، سيقى كالمنا طرحا نظريا مالم يتم الحوار والتواصل بشكل فعال 

 من خالل مؤسسات وآليات يستطيع أفراد المجتمع من خاللها تحقيق األهداف المنشودة.

لقد حرصنا  عام المؤتمر قالت فيها  كلمة للدكتورة رانيا عبد الرازق منسق كما شملت الجلسة االفتتاحية علي 

من خالل هذا المؤتمر العربي الثالث للعالقات العامة على استعراض آفاق التواصل الجديدة بعالمنا ككل وعرض 

اهم االتجاهات األساسية في إدارة التواصل حيث باتت استراتجيات التواصل العبا أساسيا في منظومة الفرد 

 لدول نفسها.والمؤسسات والحكومات بل وا



 استحالة توحيد الثقافات

المتحدث الرسمي للمؤتمر الرئيس/ فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك   ثم جاءت كلمة

قدم ورقة عمل قال فيها انه ال يتفق مع العلومة وتوحيد البشر ربما اتفق مع وجود توحدي بيولوجي لكن  حيث 

بل اختالفتنا الثقافية والدينية وأن نحارب في نفس الوقت االغتراب الحالي توحيد الثقافات مستحيل علينا أن نق

لقد انتقضت من قبل العواقب المدمرة للعولمة وانتشارها، ان ال أويد العولمة بمفهوما التقدمي الينبغي أن نقبل 

لكن عندما   أقدم الوعظ بهذا الشكل المشكوك فيه، في أوربا يوجد تعدد ثقافات، بالنسبة للعام العربي ألستطيع أن

 انظر إليه أجد بعض المتناقضات ومنها غياب التكامل االقتصادي واالجتماعي والتعاون بين دول المنطقة.

النموذج االوروبي للوحدة، كما أرى وجود العديد من االضطرابات  وأقترح الرئيس السابق لجمهورية التشيك 

طية غير مناسبة وتتعقد حاالت العنف والبحث الالمتنهي عن نتيجة للتخل األجنبي ومحاوالت تصدير ديمقرا

الهوية واحتدام الخالفات الطائفية والدينية وفي نفس الوقت إخفاق النظام الصناعي القديم واالعتماد المستمر 

على الغاز والبترول أنا ال انتقدكم لكن كسياسي ولكن لست مقتنع أن العالم العربي يحدث به تحول مفاجئ وال 

ينبغي ان يستند النماط سلوكية بل يجب أن يكون التحول جذري مع رؤية واضحة ومشاركة من المجتمع 

وشفافية واستراتيجية ذات جدوى وأن يكون هناك تفاهم بين األغلبية العظمى من الناس، فالتغيير مهمة داخلية 

من الخارج أنهم ال يحتاجون إلى ومهمة مبينة على الديمقراطية التي اليمكن استيرادها أوتفرض على الشعب 

 المعونة بل عليهم التعامل مع واقعهم االقتصادي وبدون أي قيود من الخارج هذا هو أساس التغيير.

 مصر تحتاج إلي إصالح سريع



في كلمته أكد السيد / عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، علي دور الجامعة العربية بدور   

ة العربية وانه ربما تكون فشلت سياسيا لكنها استطاعت وعن طريق منظمتها المتخصصة ان تحقق نقل الجامع

 نوعية في التعاون العربي المشترك.

وأوضح رئيس التشيك السابق ان العالم يتغير بسرعة مشيرا إلى ان العرب بحاجة إلى طرح جديد ونظام جديد 

بعضها   ية، وأشار إلى العالم العربي اليوم يشهد الكثير من االضطراباتيعتمد على التعاون لتحقيق األحالم العرب

 واضح وبعضها سيأخذ وقت طويل وستكون هناك مرحلة انتقالية تطلب الجدية إلعادة بناء المجتمعات.

وفي مصر وبصفة خاصة أعتقد أن الخلل الذي حدث كان تيجة لسوء إدارة الحكم وبصورة متكررة حدثت 

وكانت بالتزامن ولنفس األسباب حدثت في باقي أنحاء الوطن العربي بداء من تونس،  2011عام  االنتفاضة في

ويظل السؤال قائما هل ما حدث نتيجة مؤامرة خارجية ام فشل داخلي وأين الخطوط التي تفصل بين كل هذا ، 

اب التميز وفعال هناك اليمكن إنكار وجود مؤمرات وفي هذا أثير نظرية الفوضى الخالقة، تتصل بنظريات غي

نظرية تتحدث عن إحداث فوضى في العالم العربي، وهناك فشل في معظم الوطن العربي وإخفاق في تحقيق حياة 

 أكثر راحة للمواطنين والنتيجة كانت وخيمة بال شك، والنتيجة كانت الثورة.

جي واخطاء داخلية في موسي والذي فاجئ الجميع بصراحته أن ما حدث كان مزيج بين تدخل خار وأضاف 

الخارج يبررون تداخلهم في شئوننا أنه بهدف المساعدة وتصحيح أخطائنا، مرة اخرى بالعودة إلى مصر إذا 

كانت أنظمة الحكم قد حققت عدالة إجتماعية وتنمية حقيقية للمواطنين ماكنت حدثت الثورة وال نجحت فوضى، 

حياة متطورة التي تريح الناس ليس أمامنا إال األصالح  الثورة نجحت الن العالم العربي فشل في أن يقدم

 واإلصالح في مصر يجب أن يكون شامال.



ستصبح مليون نسمة هل هناك قدرة للتعامل مع هذا العدد الضخم من السكان في  2020إذا كانت مصر في 

مع األزمات من مليون نسمة ويجب إعداد خطط تنموية ليس للتعامل فقط  150وقد يصل التعداد إلى  2050

الصعوبة وال يمكن تحقيق هذا التقدم دون تعاون وتنسيق التعاون العربي ويجب ان يكون شامال ألن هذا يدعم 

التنمية في كل الدول .. نحن في القرن الحادي والعشرين والعالم يتحرك بمفاهيم جديدة من الصعوبة بمكان أن 

االمام فنحن جزء من هذا العالم ويجب أن نحقق امالنا ال  نعود إلى طرق الحكم السابقة ويجب ان نتحرك إلى

 يمكن ان ننسحب من مسئولياتنا تحت أي دعوة من الدعاوي.

التنمية تتطلب سياسات مختلفة والمنظمات العربية نجحت سواء جزئيا ألنها تدفع نحو تنسيق مقنن طبقا لما 

 يطلبه العلم.

وهي حجر الزاوية  ةالفلسطينين العربي ليس سهال وخاصة القضية وفي ختام كلمته قال الحل للمشاكل في الوط 

 تحقيق السالم في المنطقة العربية. لكافة القضايا العربية وبدون حلها ال يمكن

عقب هذا استمرت الجلسات والتي تتضمن أوراق عمل للعديد من خبراء العالقات العامة  

بحاث والعالقات العامة بمصر، واألستاذة/ رنا نجم، شركة والدكتورة/شيرين زقلمة، مدير شركة رادا لأل  منهم

يرنو باألردن، والدكتور/ستيفن موندجو، مدير منظمة الكافرد، والدكتور/ رضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنمسا، باإلضافة الى هذا يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي 

 متخصصون في مجال العالقات العامة.يقدمها 

يشارك في المؤتمر خمسة عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق ،  

 وفلسطين، ومصر، واألردن، واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانيا.



 

 معالي السيد عمرو موسى

 

 د/ ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة

 

 جانب من الحضور



 

 فريق الموقع | بواساة 2016/12/19اشر بتاريخ 

 !عمرو موسى يقر بفشل الجامعة العربية

 

 

  

ام الجامعة العربية األسبق عمرو موسى، بفشل الجامعة العربية سياسيا  في التعاو  بين الدول العربية، أقر أمين ع
 .”اعم اعترف جميعا  بفشلنا ويجب أ  اتحمل اتائج ذلك واقر بمسؤولياتنا في الفشل“وقال: 

ريع وملح، متوقعا  أ  العالم العربي يتغير بسرعة ووضوح، واحن في حاجة لارح جديد بشكل س“وأوضح موسى أ  
يكو  هناك اظام عربي جديد ابحث واتوافق عليه، أل  النظام الحالي لم يحقق للدول العربية ما كاات تنمل فيه 

 .”استقرار وامو وتعاو 
إ  هناك “وقال موسى خالل كلمته في المؤتمر العربي الدولي للعالقات العامة المنعقد اليوم اإلثنين في القاهرة: 

اعلمها، واسير بشكل واضح في اظرية الفوضى الخالقة التي ،رحت في الوسط السياسي الثقافي  مؤامرات
العالمي ورأينا اتائجها وعايشناها في العالم العربي، وإ  المؤامرات ليست السبب الوحيد لكن فشل األاظمة العربية 

اآلخر وفهم أ  الحياة تعتمد على الموا،نين معظمها كا  اتيجة فشل في تقديم حياة أكثر راحة للموا،ن وقبول للرأي 
 .”كااو  الثااي في مار 25ورضاهم وراحتهم وهو ما جعل هناك كاات له اتيجة وخيمة وهذا ماحدث في 

وأشار األمين العام األسبق إلى أ  األاظمة العربية وخاصة في مار لو اجحت في التنمية االقتاادية واالجتماعية 
المؤامرات الخارجية اححت “ثورة وما اجحت الفوضى الخالقة التي تدار فيها اآل ، مضيفا   والخدمية ما كاات حدثت

 .”لفشل العالم العربي في ،رح صياغة لحياة متاورة

http://saidaalyawm.com/author/saidaalyawm/
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يجب أال يتواصل “و،الب عمرو موسى مار والمملكة العربية السعودية بالتواجد لحل القضية السورية، قائال  إاه 
وترك األزمة للرباعي أمريكا وروسيا وإيرا  وتركيا دو  وجود عربي، وإاه في الوضع الحالي  التجاهل من الدول العربية

، مضيفا  ”ليس أمامنا إال اإلصالح واتباع سياسات تراعي إصالح أخااء الماضي ومتالبات الحاضر واالستعداد للمستقبل
 .، حسب قوله”لمستقبلالتعليم اآل  هو األولوية األولى فهو مجال ارتكاز التاور احو ا“أ  

وأشار موسى إلى أ  الوضع الحالي والظالم في تواس واليمن وليبيا يجب أال يستمر تجاهله، كما حدث مع القضية 
الفلساينية التي خربت بفعل السياسة الغربية التي مكنت إسرائيل ولوال هذا التمكين ما كنا وصلنا إلى ظروفها 

 . السيئة اآل 

  

  



 
  /مار

 اختتام أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة
 02-01-2017تاريخ النشر : 

 +خ -خ

  
 استمع

 دايا الو،ن -رام هللا 

اختتمت مؤخرا بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، تحت 
المداخل الفعالة إلدارة التواصل". واشتملت اعمال اليوم االخير على ورشة  -"آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير  عنوا 

الدور اإليجابي لإلعالم في تغيير الفرد  -المدخل السحري لتغيير السلوكيات –ت عنوا " وسائل التواصل تح عمل ليوم واحد

 ."والمجتمع
 

وصرح الدكتور/ ااصر القحاااي مدير عام المنظمة أ  المؤتمر أكد في التوصيات الاادرة عنه على عدة اقا، منها أهمية دور 
مستهدف من خالل الحوار الفاعل والتواصل ذوي االتجاهين، وأهمية وسائل التواصل التواصل الفعال للحكومات مع الجمهور ال

االجتماعي التي أصبحت هي الباب األمثل للوصول إلى الجماهير، وضرورة تعزيز ثقافة قبول اآلخر وفهم الثقافات المختلفة، ورفع 
ي العالم اليوم؛ من خالل تاوير البرامج المقدمة لخبراء كفاءة العاملين في العالقات العامة وتنهيلهم لمواجهة صعوبات العمل ف

 .العالقات العامة
 

وحث المشاركو  في المؤتمر على التنسيق بين المؤسسات اإلعالمية واالكاديمية لتقديم "إعالمين محترفين" وتحقيق "اإلعالم 

 .وااللتزام بذلكالتنموي" مع ضرورة وضع مهام محددة ووصف وظيفي دقيق لموظفي العالقات العامة 
 

كما خلص المؤتمر إلى التنكيد على أهمية التخايط اإلعالمي لتحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة في العالم العربي 
 .وتاوير اإلعالم حتى يساهم بشكل مستمر في اجاح مشروعات التنمية

 
"مستقبل العالقات العامة في ظل اإلعالم  يحمل المؤتمر شعار االتفاق على أ  تقام الدورة المقبلة للمؤتمر بالجزائر، على أ   تم

 ."الجديد

 
تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية االدارية، هذه  "الشبكة العربية للعالقات العامة والتواصل" هذا، وقد تم اإلعال  عن تدشين

قات العامة في الو،ن العربي لفتح قنوات التواصل العال  الشبكة المنو، بها أ  تكو  بمثابة مظلة تضم الخبراء والمقيمين بمهنة
 .واالستفادة من خبرات المنظمة لمالحة الو،ن العربي

 
بمشاركة خمس عشرة دولة من مختلف أاحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودا ، والعراق،  وكا  المؤتمر قد عقد

 .وموريتاايا التشيك، والنمسا، وإيااليا، وبلجيكا،وفلساين، ومار، واألرد ، واليمن، والبحرين، والسويد، و
  

  

  

  
 

 

  .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/02/1005340.html#ixzz4UbWDJZ1l المزيد على دايا الو،ن
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  األخبار  البوابة ايوز

غًدا.. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق المؤتمر الدولي للعالقات 

 العامة

  
 م02:45 |2016-12-18 األحد

 
 ةالمنظم عام مدير القحاااي، ااصر الدكتور
 الدوي محمد
 في اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة تعقده والذي العامة، للعالقات الثالث الدولي العربي المؤتمر أعمال تبدأ

 المداخل متغير عربي عالم في للتواصل جديدة "آفاق عنوان تحت ،2016 ديسمبر 20-19 الفترة خالل القاهرة،

 ."التواصل إلدارة الفعالة

 للتواصل، جـديدة آفاق وتقديم عرض إلى يهدف المؤتمر إن المنظمة: عام مدير القحطاني، صرنا الدكتور وقال

 وعرض آخر، جانب من للجمهور التفاعلية والمشاركة جانب من التقليدية الدعاية بين الفرق على الضوء وتسليط

 تأثيرها وكيفية الحديثة، العامة العالقات دور وتحديد الحكـومات، في والتواصل العامة للعالقات الحديثة النماذج

 التواصل، فعالية في والعاطفة والمنطق الوعي دور على والتعرف المستفيد، للجمهور العامة الدبلوماسية على

 االجتماعي، التواصل وسائل عبر المسئولين لكبار التواصل بإدارة الخاصة الممارسات أفضل وتبادل ونشر

 للحكومات يمكن التي الكيفية وشرح وحـلولها، باألزمات التنبؤ في العامة قاتوالعال التواصل دور على والتأكيد

 وتطوير المميزة، بعالماتها الخاصة المواقع لتحديد بها تعمل أن إلخ،…المدني المجتمع ومؤسسات العام والقطاع

 .عنها الصادرة الرسائل

 نخبة المؤتمر في يتحدث كما التشيك، ريةلجمهو السابق الرئيس كالوس، فاكالف هو للمؤتمر، الرئيس المتحدث

 الدول لجامعة السابق العام األمين موسى عمرو العربية الدول لجامعة األسبق العام األمين أبرزهم من الخبراء من

 لجنة رئيس األسبق الخارجية وزير العرابي محمد والسفير الدولي، التعاون وزيرة نصر سحر والدكتورة العربية،

 واالجتماعي، الرقمي اإلعالم في العالمي الخبير كتالفامو وجياني المصري، بالبرلمان ارجيةالخ العالقات

 باألردن، يرنو شركة نجم ورنا بمصر، العامة والعالقات لألبحاث رادا شركة مدير زقلمة شيرين والدكتورة
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 المعلومات تكنولوجيا لشركة التنفيذي الرئيس رضا رضا والدكتور الكافرد، منظمة مدير موندجو ستيفن والدكتور

 مجال في متخصصون يقدمها التي العمل أوراق من العديد المؤتمر يتضمن هذا الى باإلضافة بالنمسا، واالتصاالت

 .العامة العالقات

 والعراق، والسودان، والسعودية، الجزائر، هي: العالم أنحاء مختلف من دولة عشرة خمس المؤتمر في يشارك

 .وموريتانيا وبلجيكا، وإيطاليا، والنمسا، والتشيك، والسويد، والبحرين، واليمن، األردن،و ومصر، وفلسطين،

 منظومة وتطوير لدعم دورية بصفة العامة للعالقات الدولي العربي المؤتمر اإلدارية للتنمية العربية المنظمة وتعقد

 .العربية بالمنطقة واألفراد والمؤسسات الحكومات بين والتواصل العامة العالقات



 

 دولة عربية ودولية تشارك في أعمال المؤتمر الثالث للعالقات العامة 15

 
 

 181438ربيع أولمـ 1820164:17:25ديسمبر

 ثانية 13دقائق,  11ساعات,  19أيام,  3منذ: 

 أسماء عصمت
تبدأ غدا بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية 

تحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي  2016ديسمبر  20-19اإلدارية، في القاهرة خالل الفترة 
 ."ارة التواصلمتغير المداخل الفعالة إلد

إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة  أن المؤتمر يهدف  وقال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة 
للتواصل، وتسليط الضوء على الفرق بين الدعاية التقليدية من جانب والمشاركة التفاعلية للجمهور من جانب 

الحكـومات، وتحديد دور العالقات العامة آخر، وعرض النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في 
الحديثة، وكيفية تأثيرها على الدبلوماسية العامة للجمهور المستفيد، والتعرف على دور الوعي والمنطق والعاطفة 

في فعالية التواصل، ونشر وتبادل أفضل الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل 
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التأكيد على دور التواصل والعالقات العامة في التنبؤ باألزمات وحـلولها، وشرح الكيفية التواصل االجتماعي، و 
إلخ، أن تعمل بها لتحديد المواقع الخاصة …التي يمكن للحكومات والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني

 .بعالماتها المميزة، وتطوير الرسائل الصادرة عنها

ئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث في والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو الر 
عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتورة سحر  المؤتمر نخبة من الخبراء من أبرزهم

رجية نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية األسبق، رئيس لجنة العالقات الخا
بالبرلمان المصري واألستاذ جياني كتالفامو، الخبير العالمي في اإلعالم الرقمي واالجتماعي، والدكتورة شيرين 

زقلمة، مدير شركة رادا لألبحاث والعالقات العامة بمصر، واألستاذة رنا نجم، شركة يرنو باألردن، والدكتور 
ضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات ستيفن موندجو، مدير منظمة الكافرد، والدكتور رضا ر 

واالتصاالت بالنمسا، باإلضافة الى هذا يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يقدمها متخصصون في 
 .مجال العالقات العامة

ق ، شارك في المؤتمر خمسة عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراي
 .وفلسطين، ومصر، واألردن، واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانيا



 

 الجيل الجديد بوابة

 2016ديسمبر ,  22الخميس,
 رئيس التحرير التنفيذي

 إسالم السعيد

الرئيس السابق لجمهورية التشيك يغادر مار بعد ااتهاء 

 الثالث للعالقات العامة الدوليالمؤتمر العربى 
8:39 AM _ 2016ديسمبر ,  21األربعاء, تم النشر فى 

 
 بوابة الجيل الجديد

 

غادر القاهرة اليوم األربعاء الدكتور "فاتسالف كالوس" الرئيس السابق لجمهورية التشيك متوجها إلى ميونيخ بعد 
 تمر العربى الدولى الثالث للعالقات العامة.زيارة لمصر استغرقت أربعة أيام شارك خاللها كضيف شرف فى المؤ 

تحدث "كالوس" خالل الفعاليات عن العالم العربى وصعوبات الوضع الحالي ونظرة الخارج لهذه األوضاع، معبرا 
عن سعادته بتواجده فى مصر وأوضح "كالوس" أن العالم العربى يواجه عددا من التحديات الداخلية والخارجية، 

رهاب وغيرها من التحديات الداخلية، ووجود العديد من منها االرتباك ال حادث فى الدول العربية من ثورات وا 
 التحديات الثقافية واالجتماعية المحدثة لفجوة فى التواصل.

 



 

بمشاركة عمرو  الدوليغداً .. انطالق فاعليات المؤتمر العربى 

 موسى ووزيرة التعاون

 م 04:32األحد  2016-12-18

 

 اصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنميةالدكتور ن

 محسن البديوى

 20و 19، غداً االثنين، المؤتمر العربى الدولى الثالث للعالقات العامة فى القاهرة خالل يومى "ARADO" تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

  .دول العربية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولىديسمبر الجارى، بمشاركة عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة ال

 

فية التي ويناقش المؤتمر التحوالت غير المسبوقة التى يمر بها العالم العربى حالياً، والتى تفرض على الحكومات العربية أن تعيد النظر فى الكي

ا جزًء أساسًيا من االستراتيجية والسياسة العربية، وذلك لتفادى كم تتواصل بها مع شعوبها، كما يناقش آفاق التواصل والعالقات العامة وكونه

  .األزمات المحلية واإلقليمية الناتجة عن األساليب التقليدية السابقة

 

 وقال الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة، إن المؤتمر يهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وتسليط الضوء على الفرق بين

، الدعاية التقليدية من جانب والمشاركة التفاعلية للجمهور من جانب آخر، وعرض النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل فى الحكـومات

  .وتحديد دور العالقات العامة الحديثة، وكيفية تأثيرها على الدبلوماسية العامة للجمهور المستفيد

 

الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو 

فى أبرزهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية األسبق رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان المصري، وجياني كتالفامو الخبير العالمي 

رين زقلمة مدير شركة رادا لألبحاث والعالقات العامة بمصر، ورنا نجم شركة يرنو باألردن، اإلعالم الرقمى واالجتماعى، والدكتورة شي

هذا وستيفن موندجو مدير منظمة الكافرد، والدكتوررضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنمسا، باإلضافة الى 

  .دمها متخصصون فى مجال العالقات العامةيتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يق

 

 



 

 رئيس التشيك السابق: العرب بحاجة للتخلص من التدخل الخارجي

 م04:42 |2016-12-19 اإلثنين 

 
 كالوس فاكالف السابق التشيكي الرئيس
 السيسي رضوى
ا ة،للوحد األوروبي بالنموذج األخذ إلى العرب كالوس، فاكالف السابق التشيكي الرئيس دعا  العالم أن مؤكد 

 .الداخلية شئونه في الخارجي التدخل من والتخلص لالتحاد بحاجة العربي

 الثالث الدولي العربي للمؤتمر االفتتاحية الجلسة خالل اليوم قدمها عمل ورقة في -للتشيك السابق الرئيس وقال

 عنوان تحت يومين ويستمر بالقاهرة اليوم وانطلق اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقده والذي العامة للعالقات

 مستحيل، الثقافات توحيد إن التواصل": إلدارة الفعالة المداخل متغير.. عربي عالم في للتواصل جديدة "آفاق

 .الحالي االغتراب نفسه الوقت في نحارب وأن والدينية، الثقافية اختالفاتنا نقبل أن وعلينا

 ديمقراطية تصدير ومحاوالت األجنبي التدخل نتيجة العالم في االضطرابات من العديد وجود أرى "أنا وأضاف:

 الوقت وفي والدينية، الطائفية الخالفات واحتدام الهوية عن متناهي الال والبحث العنف حاالت وتتعقد مناسبة غير

 ."والبترول الغاز على المستمر واالعتماد القديم الصناعي النظام إخفاق نفسه

ا "لست للمؤتمر: الرئيسي المتحدث يعد لذيا كلتوس وقال  وال مفاجئ، تحول به يحدث العربي العالم بأن مقتنع 

 وشفافية المجتمع من ومشاركة واضحة رؤية مع جذري التحول يكون أن يجب بل سلوكية ألنماط يستند أن ينبغي

 مبنية ومهمة داخلية مهمة فالتغيير الناس، من العظمى األغلبية بين تفاهم هناك يكون وأن جدوى، ذات واستراتيجية

 ."الخارج من الشعب على تفرض أو استيرادها يمكن ال التي الديمقراطية على

 من قيود أي ودون االقتصادي واقعهم مع التعامل عليهم بل للمعونة، تحتاج ال العربية الشعوب أن وأضاف

 . التغيير أساس هو هذا الخارج،

ه جانبه من  تكون ربما إنه وقال: العربية الجامعة بدور العربية، الدول لجامعة السابق العام ميناأل موسى، عمرو نوَّ

 العربي التعاون في نوعية نقلة تحقق أن المتخصصة منظماتها طريق وعن استطاعت لكنها سياسي  ا فِشلت

 .المشترك

 .العربية ماألحال لتحقيق التعاون على يعتمد جديد ونظام جديد لطرح بحاجة العرب أن وأوضح



، وقت ا سيأخذ وبعضها واضح، بعضها االضطرابات، من الكثير يشهد اليوم، العربي، العالم أن إلى وأشار  طويال 

 .المجتمعات بناء إلعادة الجدية تتطلب انتقالية مرحلة هناك وستكون

 االنتفاضة حدثت ثم متكررة، وبصورة الحكم إدارة سوء نتيجة كان حدث الذي الخلل أن أعتقد مصر "في وقال:

ا العربي الوطن أنحاء بقية في حدثت األسباب ولنفس بالتزامن وكانت ،2011 عام  ."تونس من بدء 

: وأردف ا: السؤال "يظل قائال   تفصل التي الخطوط وأين داخلي؟ فشل أم خارجية مؤامرة نتيجة حدث ما هل قائم 

ا هذا؟" كل بين  .مؤامرات وجود إنكار يمكن ال أنه معتبر 

 العالم في فوضى إحداث عن تتحدث نظرية هناك إن حيث الخالقة، الفوضى نظرية أثير هذا "وفي وأضاف:

 ."العربي

: واستدرك  والنتيجة للمواطنين، راحة أكثر حياة تحقيق في وإخفاق ا العربي الوطن معظم في فشال   هناك "لكن قائال 

 ."الثورة كانت والنتيجة شك، بال وخيمة كانت

ا كان حدث ما أن ورأى  شئوننا في تدخلهم يبررون الخارج "في مضيف ا: داخلية، وأخطاء خارجي تدخل من مزيج 

 ."أخطائنا وتصحيح المساعدة بهدف بأنه

 .اإلصالح إال أمامنا ليس الناس، تريح التي متطورة حياة يقدم أن في فِشل العربي العالم إن وقال:

؛ التعاون يكون أن ويجب العرب، بين وتنسيق تعاون دون التقدم تحقيق يمكن "ال وأضاف:  يدعم هذا ألن شامال 

 نحو تدفع ألنها جزئي  ا؛ ولو حتى نجحت، العربية والمنظمات مختلفة سياسات تتطلب والتنمية الدول، كل في التنمية

 ."العلم يطلبه لما طبق ا العربية الدول بين مقنَّن تنسيق

 في السالم تحقيق يمكن ال حلها ودون العربية، القضايا لكل الزاوية حجر هي الفلسطينية القضية أن إلى وأشار

 .العربية المنطقة

 هذا إن المؤتمر: تنظم التي اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني، ناصر الدكتور قال جهته من

ال التواصل لتعزيز العامة؛ بالعالقات المنوط الدور أهمية تأكيد إلى الثالثة نسخته في يهدف المؤتمر  جميع بين الفع 

ا؛ ومجموعات حكومات   والمكونات، األطراف  تعزيز أجل ومن المشتركات من الكثير وإدراك فهم أجل من وأفراد 

 .الحوار ثقافة

ا العقل، ويغيب الحكمة تغيب ذلك غياب في أنه وأضاف  فقط، المشترك الفهم يحقق ال الفاعل التواصل أن إلى مشير 

ا يبدد لب  اإلنسان، وأخيه اإلنسان بين والبغضاء العداوة وتصنع اآلخر تشيطن التي واالعتقادات األوهام من كثير 

 . المحظور يقع ثم ومن

: وتابع ا يتطلب المنشود الوعي إن قائال  ا اآلخر، على واالنفتاح التسامح على يقوم وإعالمي  ا نوعي  ا تعليم   يليق وإعالم 

 مساحة ضاقت وكلما الجهل، مساحة ضاقت كلما تتسع المشترك والفهم الوعي مساحة أن إلى امشير   بالمرحلة،

 .تعلمون كما الظلم دائرة ضاقت الجهل

ا كالمنا "سيبقى وقال:  يستطيع وآليات مؤسسات خالل من فعال بشكل والتواصل الحوار يتم لم ما نظري  ا طرح 

 ."نشودةالم األهداف تحقيق خاللها من المجتمع أفراد



 

 أخبار عربية  الرئيسية

 المنظمة العربية للتنمية: كلما زاد الجهل فى العالم العربى زاد الظلم
 م 04:00 2016يسمبر د 19اإلثنين، 

 
 د. ناصر القحطانى

 

 دينا رومية -محمود محيى تصوير  -كتب 
  

ى قال الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إنه كلما زاد الجهل فى العالم العربى زاد الظلم، مشددا عل

كثيرا من األوهام واالعتقادات التي تشيطن اآلخر وتصنع العداوة والبغضاء أن التواصل الفاعل ال يحقق الفهم المشترك فقط بل يبدد 

 .بين أبناء الوطن

  

م وأضاف القحطانى خالل كلمته بالمؤتمر العربى الدولى الثالث للعالقات العامة والذى تعقده المنظمة العربية للتنمية ، فى القاهرة اليو

أيام، تحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربى متغير.. المداخل الفعالة إلدارة التواصل"، إن المشهد  3االثنين، ويستمر لمدة 

الراهن ينبئ عن ذلك حيث كان التواصل غائبا بين الشعوب والحكومات من ناحية وبين بقية مكونات المجتمع العربى من  العربى

 .ناحية أخرى

  

وأوضح القحطانى أن هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يهدف إلى التاكيد على أهمية الدور المناط بالعالقات العامة لتعزيز التواصل  

األطراف والمكونات حكومات ومجموعات وأفراد من أجل فهم وإدراك الكثير من المشتركات ومن أجل تعزيز ثقافة  الفعال بين جميع

 .الحوار وأنه فى غياب ذلك تغيب الحكمة ويغيب العقل

  

منذ زمن بعيد لكن  وتابع القحطانى قائال:" "ندرك جيدا أننا لسنا في عالم المالئكة وأن الشر والخير سمتان الزمتا المسيرة البشرية

ومع ذلك تبقى فرص الخير أوفر ومساحة المشتركات أكبر بكثير وأن ذلك يتطلب وعيا بها وأن الوعى المنشود يتطلب تعليما نوعيا 

وإعالميا يقوم على التسامح واالنفتاح على اآلخر، وإعالما يليق بالمرحلة وأن مساحة الوعي والفهم المشترك تتسع كلما ضاقت 

لجهل، وكلما ضاقت مساحة الجهل ضاقت دائرة الظلم كما تعلمون، سيبقى كالمنا طرحا نظريا مالم يتم الحوار والتواصل مساحة ا

 ."بشكل فعال من خالل مؤسسات وآليات يستطيع أفراد المجتمع من خاللها تحقيق األهداف المنشودة
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 األهرام

17/12/2016 

  



 

 ي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرةغًدا.. انطالق أعمال المؤتمر العرب

 اقتصاد

 14:47 2016ديسمبر  18األحد, 

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 عبدالرحيم ابوشامة -كتب

 

ا االثنين، بالقاهرة، والتي تعقده المنظمة العربية للتنمية تبدأ أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات ال عامة، غد 

تحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير المداخل الفعالة   2016ديسمبر  20-19اإلدارية، خالل الفترة 

 ."إلدارة التواصل

رض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وتسليط الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة إن المؤتمر يهدف إلى ع  وقال

الضوء على الفرق بين الدعاية التقليدية من جانب والمشاركة التفاعلية للجمهور من جانب آخر، وعرض النماذج الحديثة 

مة للعالقات العامة والتواصل في الحكـومات، وتحديد دور العالقات العامة الحديثة، وكيفية تأثيرها على الدبلوماسية العا

للجمهور المستفيد، والتعرف على دور الوعي والمنطق والعاطفة في فعالية التواصل، ونشر وتبادل أفضل الممارسات 

الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل التواصل االجتماعي، والتأكيد على دور التواصل والعالقات العامة 
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أن تعمل بها  التي يمكن للحكومات والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني  في التنبؤ باألزمات وحـلولها، وشرح الكيفية

 ."لتحديد المواقع الخاصة بعالماتها المميزة، وتطوير الرسائل الصادرة عنها

للمؤتمر، الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث في   وأشار إلى أن المتحدث الرئيسي

عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، و الدكتورة سحر  ة من الخبراء من أبرزهم السيد المؤتمر نخب

نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية األسبق، رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان 

شيرين زقلمة، مدير شركة رادا  الرقمي واالجتماعي، والدكتورة المصري و جياني كتالفامو، الخبير العالمي في اإلعالم

ستيفن موندجو، مدير منظمة الكافرد،  لألبحاث والعالقات العامة بمصر، ورنا نجم، شركة يرنو باألردن، والدكتور

يتضمن المؤتمر  والدكتور رضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنمسا، باإلضافة إلى هذا

 .العديد من أوراق العمل التي يقدمها متخصصون في مجال العالقات العامة

يشارك في المؤتمر خمس عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق ، وفلسطين، 

 .، وبلجيكا، وموريتانياومصر، واألردن، واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا

  



 

 

 انطالق المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة غًدا

 | سوزان عاطف كتب: دقيقة | 28منذ 

 
 آخرون ير :تصو صورة أرشيفية -ناصر القحطاني، المدير العام  للمنظمة العربية اإلدارية 

-19ي تبدأ أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، االثنين، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في القاهرة يوم

 «.م عربي متغير المداخل الفعالة إلدارة التواصلآفاق جديدة للتواصل في عال»تحت عنوان  2016ديسمبر  20

، مدير عام المنظمة، في بيان صحفي صادر، األحد، إن المؤتمر يهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة  ناصر القحطاني وقال الدكتور

دعاية التقليدية من جانب والمشاركة التفاعلية للجمهور من جانب آخر، وعرض النماذج للتواصل، وتسليط الضوء على الفرق بين ال

هور الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكـومات، وتحديد دور العالقات العامة الحديثة، وكيفية تأثيرها على الدبلوماسية العامة للجم

 المستفيد.

العاطفة في فعالية التواصل، ونشر وتبادل أفضل الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار ولفت إلى التعرف على دور الوعي والمنطق و

المسئولين عبر وسائل التواصل االجتماعي، والتأكيد على دور التواصل والعالقات العامة في التنبؤ باألزمات وحـلولها، وشرح الكيفية 

مدني أن تعمل بها لتحديد المواقع الخاصة بعالماتها المميزة، وتطوير الرسائل التي يمكن للحكومات والقطاع العام ومؤسسات المجتمع ال

 الصادرة عنها.

 

وقال إن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث في المؤتمر نخبة من 

عة الدول العربية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير الخبراء من أبرزهم عمرو موسى، األمين العام السابق لجام
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وجياني كتالفامو، الخبير العالمي في اإلعالم  مصريمحمد العرابي، وزير الخارجية األسبق، رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان ال

، ورنا نجم، شركة يرنو باألردن، والدكتور  العالقات العامة بالرقمي واالجتماعي، والدكتورة شيرين زقلمة، مدير شركة رادا لألبحاث و

ستيفن موندجو، مدير منظمة الكافرد، والدكتور رضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنمسا، باإلضافة 

 قات العامة.إلى هذا يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يقدمها متخصصون في مجال العال

  يشارك في المؤتمر خمس عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وفلسطين، و

 ، واألردن، واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانيا. 

العربي الدولي للعالقات العامة بصفة دورية لدعم وتطوير منظومة العالقات العامة وتعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر 

 والتواصل بين الحكومات والمؤسسات واألفراد بالمنطقة العربية.



 

 دولة عربية وأوروبية تشارك فى أعمال المؤتمر الثالث للعالقات العامة غدا 15
 م 03:21 2016ديسمبر  18األحد، 

 
 القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنميةالدكتور ناصر 

 

 محمود محيى –كتب 
خالل  تبدأ غدا بالقاهرة أعمال المؤتمر العربى الدولى الثالث للعالقات العامة والذى تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، فى القاهرة

 ."عربى متغير المداخل الفعالة إلدارة التواصلتحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل فى عالم  ، 2016ديسمبر  20-19الفترة 

دولة من مختلف أنحاء العالم هى: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وفلسطين، ومصر، واألردن،  15ويشارك فى المؤتمر  

 .واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانيا

إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وتسليط الضوء على  لقحطانى، مدير عام المنظمة أن المؤتمر يهدف وقال الدكتور ناصر ا 

الفرق بين الدعاية التقليدية من جانب والمشاركة التفاعلية للجمهور من جانب آخر، وعرض النماذج الحديثة للعالقات العامة 

 .امة الحديثة، وكيفية تأثيرها على الدبلوماسية العامة للجمهور المستفيدوالتواصل فى الحكـومات، وتحديد دور العالقات الع

وأضاف القحطانى أن المؤتمر يهدف أيضا إلى التعرف على دور الوعى والمنطق والعاطفة فى فعالية التواصل، ونشر وتبادل أفضل  

اعى، والتأكيد على دور التواصل والعالقات العامة الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل التواصل االجتم

فى التنبؤ باألزمات وحـلولها، وشرح الكيفية التى يمكن للحكومات والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدنى، أن تعمل بها لتحديد 

 .المواقع الخاصة بعالماتها المميزة، وتطوير الرسائل الصادرة عنها

يسى للمؤتمر هو الرئيس، فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث فى المؤتمر جدير بالذكر أن المتحدث الرئ 

نخبة من الخبراء من أبرزهم معالى عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون 

، رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان المصرى، وجيانى كتالفامو، الدولى، والسفير محمد العرابى، وزير الخارجية األسبق

الخبير العالمى فى اإلعالم الرقمى واالجتماعى، والدكتورة شيرين زقلمة، مدير شركة رادا لألبحاث والعالقات العامة بمصر، ورنا 

ور رضا رضا، الرئيس التنفيذى لشركة تكنولوجيا نجم، شركة يرنو باألردن، والدكتورستيفن موندجو، مدير منظمة الكافرد، والدكت

المعلومات واالتصاالت بالنمسا، باإلضافة إلى هذا يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التى يقدمها متخصصون فى مجال 

 .العالقات العامة

ورية لدعم وتطوير منظومة العالقات العامة وتعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر العربى الدولى للعالقات العامة بصفة د 

 .والتواصل بين الحكومات والمؤسسات واألفراد بالمنطقة العربية



 

 دولة 15غدا.. انطالق المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بمشاركة 
 م 02:21 - 2016/ديسمبر/18األحد 

 
 أرشيفية -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

  

 للتنمية العربية المنظمة تعقده والذي العامة للعالقات الثالث الدولي العربي المؤتمر أعمال بالقاهرة غدا دأتب

 عربي عالم في للتواصل جديدة "آفاق عنوان تحت  2016 ديسمبر 20-19 الفترة خالل القاهرة في ، اإلدارية

 ."التواصل إلدارة الفعالة المداخل متغير

القحطاني مدير عام المنظمة إن المؤتمر يهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وتسليط وقال الدكتور ناصر 

الضوء على الفرق بين الدعاية التقليدية من جانب والمشاركة التفاعلية للجمهور من جانب آخر، وعرض النماذج 

مة الحديثة، وكيفية تأثيرها على الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكـومات، وتحديد دور العالقات العا

الدبلوماسية العامة للجمهور المستفيد، والتعرف على دور الوعي والمنطق والعاطفة في فعالية التواصل، ونشر وتبادل 

أفضل الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل التواصل االجتماعي، والتأكيد على دور 

لعامة في التنبؤ باألزمات وحـلولها، وشرح الكيفية التي يمكن للحكومات والقطاع العام ومؤسسات التواصل والعالقات ا

 .إلخ، أن تعمل بها لتحديد المواقع الخاصة بعالماتها المميزة، وتطوير الرسائل الصادرة عنها…المجتمع المدني



مهورية التشيك، كما يتحدث في المؤتمر والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لج 

نخبة من الخبراء من أبرزهم عمرو موسى األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية، والدكتورة سحر نصر وزيرة 

التعاون الدولي، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية األسبق، رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان المصري 

مو، الخبير العالمي في اإلعالم الرقمي واالجتماعي، والدكتورة شيرين زقلمة، مدير شركة رادا لألبحاث وجياني كتالفا

والعالقات العامة بمصر، واألستاذة/ رنا نجم، شركة يرنو باألردن، والدكتور ستيفن موندجو، مدير منظمة الكافرد، 

ات واالتصاالت بالنمسا، باإلضافة الى هذا يتضمن والدكتور رضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلوم

 .المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يقدمها متخصصون في مجال العالقات العامة

 

يشارك في المؤتمر خمسة عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، 

 .ين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانياوفلسطين، ومصر، واألردن، واليمن، والبحر
 

 

 العامة للعالقات الثالث الدولي العربي المؤتمر انطالق غدا.. الفجر: بوابة - االليكترونية الفجر بوابة علي األصلي المحتوى شاهد

  دولة 15 ةبمشارك

  

http://www.elfagr.org/2392520#ixzz4TCRgmMl6
http://www.elfagr.org/2392520#ixzz4TCRgmMl6
http://www.elfagr.org/2392520#ixzz4TCRgmMl6


 
 أخبار عربية و عالمية

 عربي استراتيجيات التواصل بين الحكومات والشعوب فى مؤتمر

 :كتب ــ مندوب األهرام

تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر العربى الدولى الثالث للعالقات العامة فى القاهرة خالل 
ديسمبر الحالى، بمشاركة فاكالف كالوس الرئيس التشيكى السابق والمتحدث الرئيسى  ٢٠-١٩الفترة 

لجامعة الدول العربية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون بالمؤتمر، وعمرو موسى األمين العام السابق 
الدولى، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية األسبق، رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان، 

 .باإلضافة لنخبة من الخبراء
لم العربى وقال الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة إن التحوالت غير مسبوقة التى يمر بها العا

اآلن فرضت على الحكومات العربية أن تعيد النظر فى الكيفية التى تتواصل بها مع شعوبها، بل يجب أن 
تعتبر التواصل والعالقات العامة جزًءا أساسًيا من استراتيجياتها وسياساتها، لتفادى كم األزمات المحـلية 

قد المؤتمر بصفة دورية لدعم وتطوير منظومة واإلقليمية الناتجة عن األساليب التقليدية السابقة، ويع
العالقات العامة والتواصل بين الحكومات والمؤسسات واألفراد بالمنطقة العربية، كما سيعرض خالل 

المؤتمر عدد من النماذج الحديثة وقصص النجاح فى دور العالقات العامة والتواصل فيما بين الحكومات 
 .والمؤسسات واألفراد

  رابط دائم:
   

http://www.ahram.org.eg/Category/202116/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/Category/202116/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx


 

 ..بتمثيل عربى ودولى رفيع المستوى

 للعالقات العامة االثنين 3الـ الدوليالمنظمة العربية للتنمية تعقد المؤتمر 
 م 04:14 2016ديسمبر  15الخميس، 

 
 الدكتور ناصر القحطانى

 

 

 محمود محيى -كتب 
و 19 الثالث للعالقات العامة فى القاهرة خالل يومى (، المؤتمر العربى الدولى  ARADO تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )

 ديسمبر الجارى. 20

الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة إن التحوالت غير المسبوقة التى يمر بها العالم العربى حاليا ، تفرض على   وقال

ا أساسي ا الحكومات العربية أن تعيد النظر في الكيفية التي تتواصل بها مع شعوبها، بل يج ب أن تعتبر التواصل والعالقات العامة جزء 

 .من استراتيجياتها وسياساتها، وذلك لتفادى كم األزمات المحلية واإلقليمية الناتجة عن األساليب التقليدية السابقة

مات والمؤسسات كما سيعرض خالل المؤتمر عدة نماذج حديثة وقصص النجاح في دور العالقات العامة والتواصل فيما بين الحكو

 واالفراد، مع التأكيد على دور التواصل فى التنبؤ باألزمات وكيفية حلولها لواقع أفضل للعالم العربى.

يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث في المؤتمر نخبة من 

ن العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والسفير الخبراء أبرزهم عمرو موسى، األمي

محمد العرابي وزير الخارجية األسبق رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان المصري، وجياني كتالفامو الخبير العالمي فى 

ة رادا لألبحاث والعالقات العامة بمصر، ورنا نجم شركة يرنو اإلعالم الرقمى واالجتماعى، والدكتورة شيرين زقلمة مدير شرك

باألردن، وستيفن موندجو مدير منظمة الكافرد، والدكتوررضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ال العالقات العامة.بالنمسا، باإلضافة الى هذا يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يقدمها متخصصون فى مج

وتعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر العربي الدولي للعالقات العامة بصفة دورية لدعم وتطوير منظومة العالقات العامة 

 والتواصل بين الحكومات والمؤسسات واألفراد بالمنطقة العربية.

المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية  كإحدى 1961وانشئت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية سنة 

قطار التنمية اإلدارية في المنطقة العربية. وطبقا  التفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األ

 العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.

الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة،  وفي سعيها لتحقيق هذه

 دولة. 20وعددها 



 
 غدا .. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد المؤتمر الدولي الثالث للعالقات العامة

 دقيقة 57منذ 
 محمد الدعدع كتب:

 
 الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

القات العامة في (، المؤتمر العربي الدولي الثالث للع ARADO تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )

 .2016ديسمبر  20-19القاهرة خالل الفترة 

الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، إن التحوالت الغير مسبوقة التي يمر بها العالم العربي   وقال

اآلن، فرض على الحكومات العربية أن تعيد النظر في الكيفية التي تتواصل بها مع شعوبها، بل يجب أن 

واصل و العالقات العامة جزًءا أساسياً من إستراتيجياتها وسياساتها، وذلك لتفادي كم األزمات تعتبر الت

 المحـلية و اإلقليمية الناتجة عن األساليب التقليدية السابقة.

وسيعرض خالل المؤتمر عدد من النماذج الحديثة، وقصص النجاح في دور العالقات العامة و التواصل 

المؤسسات و األفراد، مع التأكيد على دور التواصل في التنبؤ باألزمات، وكيفية  فيما بين الحكومات و

 حلولها لواقع أفضل للعالم العربي.

http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D8%B9


والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث في 

ام السابق لجامعة الدول العربية، و سحر عمرو موسى، األمين الع  المؤتمر نخبة من الخبراء من أبرزهم

نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية األسبق، رئيس لجنة العالقات 

الخارجية بالبرلمان المصري وجياني كتالفامو، الخبير العالمي في اإلعالم الرقمي واالجتماعي، والدكتورة 

بحاث والعالقات العامة بمصر، ورنا نجم، شركة يرنو باألردن، والدكتور شيرين زقلمة، مدير شركة رادا لأل

ستيفن موندجو، مدير منظمة الكافرد، والدكتور رضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت بالنمسا، باإلضافة إلى هذا يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يقدمها متخصصون في 

 جال العالقات العامة.م

وتعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المؤتمر العربي الدولي للعالقات العامة بصفة دورية، لدعم و 

 تطوير منظومة العالقات العامة و التواصل بين الحكومات والمؤسسات و األفراد بالمنطقة العربية.

  



 

  قات العامةغدآ: انطالق اعمال المؤتمر العربى الثالث للعال

 

 
 جورج ادوارد

 مساءا ٠٩ : ٠٧   -   ٢٠١٦ديسمبر  ١٨

 
ث للعالقات العامة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية غدا، أعمال المؤتمر العربي الدولي الثال القاهرة تستضيف

دولة  155، بمشاركة ”آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير المداخل الفعالة إلدارة التواصل“اإلدارية ، بعنوا  
 عربية وأوروبية.

في التنبؤ  العالقات العامةو وأفاد مدير عام المنظمة الدكتور ااصر القحاااي اليوم، بن  المؤتمر يبحث دور التواصل
الدبلوماسية العامة للجمهور المستفيد ، مشير ا إلى أ    الحديثة وتنثيرها على العالقات العامة باألزمات وحلولها، ودور

 المؤتمر يتضمن عرضا  للنماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكـومات.

http://www.wataninet.com/opinions/
http://www.wataninet.com/opinions/
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 اعمال المؤتمر الثالث للعالقات العامة دولة عربية ودولية تشارك في 15

 ال يوجد تعليقاتفي مار PR الـ ,في العالم العربي PR اخبار ال :فى2016, 18ديسمبر  :فى
 البريد االلكترواى ،باعة 

 

 كتبت_تريزة شنودة

ارية ، في تبدأ غدا بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلد
آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير المداخل الفعالة إلدارة “تحت عنوا   2016ديسمبر  20-19القاهرة خالل الفترة 

 .”التواصل

ااصر القحاااي، مدير عام المنظمة إ  المؤتمر يهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وتسليط الضوء  وقال الدكتور 
لدعاية التقليدية من جااب والمشاركة التفاعلية للجمهور من جااب آخر، وعرض النماذج الحديثة للعالقات على الفرق بين ا

العامة والتواصل في الحكـومات، وتحديد دور العالقات العامة الحديثة، وكيفية تنثيرها على الدبلوماسية العامة للجمهور 
في فعالية التواصل، واشر وتبادل أفضل الممارسات الخاصة بإدارة  المستفيد، والتعرف على دور الوعي والمناق والعا،فة

التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل التواصل االجتماعي، والتنكيد على دور التواصل والعالقات العامة في التنبؤ باألزمات 

خ، أ  تعمل بها لتحديد إل…وحـلولها، وشرح الكيفية التي يمكن للحكومات والقااع العام ومؤسسات المجتمع المداي
 .المواقع الخاصة بعالماتها المميزة، وتاوير الرسائل الاادرة عنها

ويعتبر المتحدث الرئيس للمؤتمر هو فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث في المؤتمر اخبة من 
عربية، و الدكتورة سحر اار وزيرة التعاو  الدولي، الخبراء من أبرزهم عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول ال

والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية األسبق، رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلما  الماري وجيااي كتالفامو، الخبير 

لعامة بمار، العالمي في اإلعالم الرقمي واالجتماعي، والدكتورة شيرين زقلمة، مدير شركة رادا لألبحاث والعالقات ا
رضا رضا الرئيس التنفيذي  واألستاذة راا اجم، شركة يراو باألرد ، والدكتور ستيفن موادجو، مدير منظمة الكافرد، والدكتور 

 لشركة تكنولوجيا المعلومات واالتااالت بالنمسا،

 .ويتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يقدمها متخااو  في مجال العالقات العامة

يشارك في المؤتمر خمسة عشر دولة من مختلف أاحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودا ، والعراق ، وفلساين، و
 .ومار، واألرد ، واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيااليا، وبلجيكا، وموريتاايا
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 األثنين العامة عالقاتلل الثالث المؤتمر تعقد اإلدارية للتنمية العربية المنظمة
 عمر منتصر

 للعالقات الثالث الدولي العربي المؤتمر ، ) ARADO (اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد
 .2016 ديسمبر 20-19 الفترة خالل القاهرة في العامة

 بها يمر التي مسبوقة الغير التحوالت أن المنظمة عام مدير القحطاني، ناصر الدكتور/ وقال
 تتواصل التي الكيفية في النظر تعيد أن العربية الحكومات على فرض اآلن، العربي لمالعا
 استراتيجياتها من أساسيًا جزًءا العامة والعالقات التواصل تعتبر أن يجب بل شعوبها، مع بها

 التقليدية األساليب عن الناتجة واإلقليمية المحـلية األزمات كم لتفادي وذلك وسياساتها،
 .السابقة

 العالقات دور في النجاح وقصص الحديثة النماذج من عدد المؤتمر خالل سيعرض كما
 التواصل دور على التأكيد مع واالفراد، والمؤسسات الحكومات بين فيما والتواصل العامة

 .العربي للعالم أفضل لواقع حلولها وكيفية باألزمات التنبؤ في
 لجمهورية السابق الرئيس كالوس، فاكالف الرئيس فخامة هو للمؤتمر الرئيس والمتحدث

 عمرو / السيد معالي أبرزهم من الخبراء من نخبة المؤتمر في يتحدث كما التشيك،
 وزيرة نصر سحر الدكتورة/ ومعالي العربية، الدول لجامعة السابق العام األمين موسى،
 العالقات لجنة رئيس األسبق، الخارجية وزير العرابي، محمد والسفير/ الدولي، التعاون

 اإلعالم في العالمي الخبير كتالفامو، جياني واألستاذ/ المصري بالبرلمان الخارجية
 العامة والعالقات لألبحاث رادا شركة مدير زقلمة، والدكتورة/شيرين واالجتماعي، الرقمي

 منظمة مدير موندجو، والدكتور/ستيفن باألردن، يرنو شركة نجم، رنا واألستاذة/ بمصر،
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لشركة التنفيذي الرئيس رضا رضا والدكتور/ افرد،الك

 يقدمها التي العمل أوراق من العديد المؤتمر يتضمن هذا الى باإلضافة بالنمسا،
 .العامة العالقات مجال في متخصصون

 بصفة العامة تللعالقا الدولي العربي المؤتمر اإلدارية للتنمية العربية المنظمة وتعقد هذا
 واألفراد والمؤسسات الحكومات بين والتواصل العامة العالقات منظومة وتطوير لدعم دورية

 .العربية بالمنطقة

   



 
 لمنظمة اإلدارية" تعقد المؤتمر الدولي الثالث للعالقات العامة.. االثنين المقبل"ا

 مساءً  07:51 - 2016ديسمبر  15الخميس 

 
 عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مدير -د. ناصر القحطاني 

 كتب: وليد الجبالي

  

 20-19(، المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة في القاهرة خالل الفترة ARADOتعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )

 .2016ديسمبر 

  

المسبوقة التي يمر بها العالم العربي اآلن، فرض على الحكومات  الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، إن التحوالت غير  وقال

العربية أن تعيد النظر في الكيفية التي تتواصل بها مع شعوبها، بل يجب أن تعتبر التواصل والعالقات العامة جزًءا أساسيًا من 

 األساليب التقليدية السابقة. استراتيجياتها وسياساتها، وذلك لتفادي كم األزمات المحـلية واإلقليمية الناتجة عن

  

النماذج الحديثة وقصص النجاح في دور العالقات العامة والتواصل فيما بين الحكومات   كما سيعرض خالل المؤتمر عدد من

 والمؤسسات واالفراد، مع التأكيد على دور التواصل في التنبؤ باألزمات وكيفية حلولها لواقع أفضل للعالم العربي.

  

المؤتمر الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كمتحدث رئيسي، كما يتحدث في المؤتمر نخبة من ويستضيف 

الخبراء من أبرزهم عمرو موسى، األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير 

، جياني كتالفامو، الخبير العالمي في اإلعالم الرقمي واالجتماعي، والدكتورة شيرين زقلمة، مدير محمد العرابي، وزير الخارجية األسبق

شركة رادا لألبحاث والعالقات العامة بمصر، ورنا نجم، شركة يرنو باألردن، والدكتور ستيفن موندجو، مدير منظمة الكافرد، والدكتور 

علومات واالتصاالت بالنمسا. كما يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يقدمها رضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا الم

 متخصصون في مجال العالقات العامة.



  

وتعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر العربي الدولي للعالقات العامة بصفة دورية لدعم وتطوير منظومة العالقات العامة 

موقع المؤتمر   ات والمؤسسات واألفراد بالمنطقة العربية. ويمكن زيارةوالتواصل بين الحكوم

 لمعرفة المزيد من المعلومات.   www.arado.org/pr2016 اإللكتروني

  

http://www.arado.org/pr2016


 

 اقتصاد

 عالقات العامة االثنين المقبلالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد المؤتمر الدولي الثالث لل

 13:51 2016-12-15الخميس 

 

 20-19تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلداري المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة في القاهرة خالل الفترة 

 .ديسمبر الجاري

والت غير المسبوقة التي يمر أن التح -في تصريح صحفي اليوم-وقال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة  

بها العالم العربي اآلن، فرضت على الحكومات العربية أن تعيد النظر في الكيفية التي تتواصل بها مع شعوبها، بل 

يجب أن تعتبر التواصل والعالقات العامة جزًءا أساسًيا من استراتيجياتها وسياساتها، وذلك لتفادي كم األزمات 

 .لناتجة عن األساليب التقليدية السابقةالمحـلية واإلقليمية ا

وأشار إلى أنه سيعرض خالل المؤتمر عدد من النماذج الحديثة وقصص النجاح في دور العالقات العامة والتواصل  

فيما بين الحكومات والمؤسسات واألفراد، مع التأكيد على دور التواصل في التنبؤ باألزمات وكيفية حلولها لواقع 

 .لعربيأفضل للعالم ا
 .وأوضح أن المتحدث الرئيسي للمؤتمر هو فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك 

يشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد المؤتمر العربي الدولي للعالقات العامة بصفة دورية لدعم  

 .واألفراد بالمنطقة العربيةوتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل بين الحكومات والمؤسسات 
   



 

 وكالة األنباء اإلسالمية الدولية إينا

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد مؤتمرها الدولي للعالقات العامة االثنين 

 المقبل

 2016-12-15بتوقيت مكة المكرمة الموافق  14:19 - 1438االول  ربيع 16الخميس 

ة العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة في القاهرة القاهرة ) إينا ( ــ تعقد المنظم

 .ديسمبر الجاري 20-19خالل الفترة 

وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني اليوم: إن التحوالت غير المسبوقة التي يمر بها العالم العربي 

يد النظر في الكيفية التي تتواصل بها مع شعوبها، بل يجب أن تعتبر اآلن، فرضت على الحكومات العربية أن تع

التواصل والعالقات العامة جزًءا أساسًيا من استراتيجياتها وسياساتها، وذلك لتفادي كم األزمات المحـلية واإلقليمية 

 .الناتجة عن األساليب التقليدية السابقة

نماذج الحديثة، وقصص النجاح في دور العالقات العامة ال وأشار إلى أنه سيعرض خالل المؤتمر عددا من 

والتواصل فيما بين الحكومات والمؤسسات واألفراد، مع التأكيد على دور التواصل في التنبؤ باألزمات وكيفية 

 .حلولها لواقع أفضل للعالم العربي

 .التشيك وأوضح: إن المتحدث الرئيسي للمؤتمر هو فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية

 (انتهى)

  أ م/ ح ص

 

  



  

 عام / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة
 م واس 2016/11/29هـ الموافق  1438/2/29الثالثاء 

                                                                                                                                                                                
                                                                       

 م واس 2016نوفمبر  29هـ الموافق  1438صفر  29القاهرة 
تمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة الذي تنظمه المنظمة العربية تستضيف العاصمة المصرية القاهرة المؤ

ديسمبر المقبل بمشاركة رئيس التشيك السابق فاتسالف كالوس، وعدد من  20-19للتنمية اإلدارية، خالل يومي 
 .الخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل من إحدى عشر دولة من مختلف أنحاء العالم

وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني في تصريح له اليوم أن المؤتمر سيناقش 
آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل األساسية إلدارة 

 التواصل.
نموذج الدعاية التقليدية مقابل المشاركة التفاعلية للجمهور، وتأثير كبار  محاور رئيسة هي: 7ويتناول المؤتمر 

المسئولين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات، إضافة إلى طرح النماذج 
ارسات اإلقليمية الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكومات، والدبلوماسية العامة مع عرض ألفضل المم

والدولية، ودور الوعي والمنطق واإلحساس في الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، 
 والتوقعات المنتظرة من التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدة.

 // انتهى //
  ت م14:03

  



 

 صباحا   11:59 - 2016نوفمبر  29الثالثاء , 

عربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة في تنظيم المؤتمر ال 

 ديسمبر المقبل

ديسمبر المقبل،  20و 19تنظم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة يومي 

لسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، بمشاركة إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: مصر والجزائر، والسعودية، وا

 .وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمسا

وصرح د. ناصر القحطاني مدير عام المنظمة بأن المؤتمر سيناقش آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع التركيز 

ها: نموذج الدعاية التقليدية مقابل المشاركة التفاعلية على المداخل األساسية إلدارة التواصل، ويتناول سبعة محاور رئيسة من

للجمهور، وتأثير كبار المسئولين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة 

 .أكثر من حالة في هذا المحور

مهورية التشيك، وتقدم نخبة من الخبراء والمتخصصين يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو فاكالف كالوس الرئيس السابق لج

 .في مجال العالقات العامة، والتواصل العديد من أوراق العمل
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2016/11/29 - 32 : 12 PM 

/بنا/ قال د. ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية نوفمبر 29القاهرة في 

اإلدارية إن القاهرة بصدد استضافة المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة 

 20-19، خالل يومي ( ARADO ) الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

يدة في عالمنا العربي المتغير، ديسمبر المقبل، ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجد

 .مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل األساسية إلدارة التواصل

وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر سيتناول سبع محاور رئيسة هي: نموذج "الدعاية 

التقليدية" مقابل "المشاركة التفاعلية للجمهور"، وتأثير كبار المسئولين على وسائل 

ل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة أكثر من حالة في هذا المحور، باإلضافة إلى التواص

طرح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكومات، والدبلوماسية العامة، مع عرض ألفضل الممارسات اإلقليمية 

في الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، و التوقعات والدولية، ودور الوعي والمنطق واإلحساس 

 .المنتظرة من التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدة

وكشف د. ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكالف كالوس 

تشيك، كما تقدم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل العديد من الرئيس السابق لجمهورية ال

أوراق العمل تغطية لمحاوره السابقة، الفتا إلى مشاركة إحدى عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، 

 .مارات، والتشيك، والنمساوالسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، واإل
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 دولة..المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة 11بمشاركة 

 عربي

نوفمبر/بنا/ قال د. ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن القاهرة بصدد  29القاهرة في 

، ( ARADO ) استضافة المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

مر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز ديسمبر المقبل، ويناقش المؤت 20-19خالل يومي 

 .المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل األساسية إلدارة التواصل

المشاركة “مقابل ” الدعاية التقليدية“وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر سيتناول سبع محاور رئيسة هي: نموذج 

لين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين ، وتأثير كبار المسئو”التفاعلية للجمهور

المجتمعات وسيتم دراسة أكثر من حالة في هذا المحور، باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل 

عي والمنطق في الحكومات، والدبلوماسية العامة، مع عرض ألفضل الممارسات اإلقليمية والدولية، ودور الو

واإلحساس في الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، و التوقعات المنتظرة من التواصل في 

 .أوقات الرخاء وأوقات الشدة

وكشف د. ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية عن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكالف 

س السابق لجمهورية التشيك، كما تقدم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة كالوس الرئي

والتواصل العديد من أوراق العمل تغطية لمحاوره السابقة، الفتا إلى مشاركة إحدى عشر دولة من مختلف أنحاء العالم 

ر، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، ومص

 .والنمسا

 خ.أ

 29/11/2016جمت  0916بنا 

  



 

 تنظيم المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة في ديسمبر المقبل

 

 د. ناصر القحطاني

 صباحا   11:59 - 2016نوفمبر  29الثالثاء , 

تنظم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة    

بمشاركة إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: مصر  ديسمبر المقبل، 20و 19يومي 

والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، وسلطنة عمان، واإلمارات، 

 .والتشيك، والنمسا

وصرح د. ناصر القحطاني مدير عام المنظمة بأن المؤتمر سيناقش آفاق التواصل الجديدة في 

، مع التركيز على المداخل األساسية إلدارة التواصل، ويتناول سبعة محاور عالمنا العربي المتغير

رئيسة منها: نموذج الدعاية التقليدية مقابل المشاركة التفاعلية للجمهور، وتأثير كبار المسئولين 

على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة أكثر 

 .ي هذا المحورمن حالة ف

يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو فاكالف كالوس الرئيس السابق لجمهورية التشيك، وتقدم 

 .نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة، والتواصل العديد من أوراق العمل



 

 إطالق الشبكة العربية للعالقات العامة والتواصل

 بقلم - وائل نبيل 

مساء   07:29 - 2016ديسمبر  21األربعاء ,  -القاهرة   

طباعة 

 أن بها والمنوط والتواصل"، العامة للعالقات العربية "الشبكة ديسمبر، 21 األربعاء اليوم اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة أطلقت

 خبرات من واالستفادة التواصل قنوات لفتح العربي الوطن في العامة العالقات بمهنة والمقيمين الخبراء تضم مظلة بمثابة تكون

 العربي. لوطنا لمصلحة المنظمة

 والسعودية، الجزائر، هي: العالم أنحاء مختلف من دولة عشرة خمس بمشاركة المنظمة عقدته الذي المؤتمر ختام في ذلك جاء

 وبلجيكا، وإيطاليا، والنمسا، والتشيك، والسويد، والبحرين، واليمن، واألردن، ومصر، وفلسطين، والعراق، والسودان،

 وموريتانيا.

 دور أهمية منها نقاط عدة على عنه الصادرة التوصيات في أكد المؤتمر بأن المنظمة، عام مدير القحطاني ناصر الدكتور وصرح

 التواصل وسائل وأهمية االتجاهين، ذوي والتواصل الفاعل الحوار خالل من المستهدف الجمهور مع للحكومات الفعال التواصل

 ورفع المختلفة، الثقافات وفهم اآلخر قبول ثقافة تعزيز وضرورة الجماهير، إلى للوصول مثلاأل الباب هي أصبحت التي االجتماعي

 لخبراء المقدمة البرامج تطوير خالل من اليوم؛ العالم في العمل صعوبات لمواجهة وتأهيلهم العامة العالقات في العاملين كفاءة

 العامة. العالقات

 "اإلعالم وتحقيق محترفين" "إعالميين لتقديم واألكاديمية اإلعالمية المؤسسات بين بالتنسيق المؤتمر في المشاركون وطالب

 إلى المؤتمر خلص كما بذلك، وااللتزام العامة العالقات لموظفي دقيق وظيفي ووصف محددة مهام وضع ضرورة مع التنموي"

 يساهم حتى اإلعالم وتطوير العربي العالم في ختلفةالم اإلعالم وسائل بين التكامل لتحقيق اإلعالمي التخطيط أهمية على التأكيد

 التنمية. مشروعات نجاح في مستمر بشكل

http://akhbarelyom.com/author/141
http://akhbarelyom.com/print/609003


 

 تقارير مصرية  لرئيسية

 11القاهرة تستضيف المؤتمر العربى الدولى الثالث للعالقات العامة بمشاركة 

 دولة
 م 02:08 2016نوفمبر  13األحد، 

 
 شيكالرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية الت

 

 

، خالل ( ARADO ) تستضيف القاهرة المؤتمر العربى الدولى الثالث للعالقات العامة الذى تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

  .2016ديسمبر  20-19الفترة 

  

خل األساسية إلدارة يناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة فى عالمنا العربى المتغير، مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المدا

التواصل، ويتناول المؤتمر سبع محاور رئيسة هى: نموذج "الدعاية التقليدية" مقابل "المشاركة التفاعلية للجمهور"، وتأثير كبار 

دراسة أكثر من حالة فى هذا  المسئولين على وسائل التواصل االجتماعى، ودورهم فى بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم 

(: مع عرض 2.0، باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل فى الحكومات، والدبلوماسية العامة )المحور

ألفضل الممارسات اإلقليمية والدولية، ودور الوعى والمنطق واإلحساس فى الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية 

 .ل فى أوقات الرخاء وأوقات الشدةللتواصل(، والتوقعات المنتظرة من التواص

  

والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما تقدم نخبة من الخبراء والمتخصصين 

 .فى مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغطية لمحاوره السابقة

  

ولة من مختلف أنحاء العالم هى: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، يشارك فى المؤتمر إحدى عشر د

 .ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمسا
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فاكالف كالوس" المتحدث الرئيسي بالمؤتمر العربي الثالث "

 للعالقات العامة

 م 09:10 - 2016/نوفمبر/29الثالثاء  

 

sada-elarab.com/10697 

صرح الدكتور، ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن القاهرة بصدد استضافة المؤتمر 

(، خالل يومي  ARADO العربي الدولي الثالث للعالقات العامة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )

 .2016ديسمبر  19-20

 
التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيسي للمؤتمر على المداخل األساسية إلدارة ويناقش المؤتمر آفاق 

 التواصل.

وتأثير كبار المسئولين على  المشاركة التفاعلية للجمهور"،“مقابل ” الدعاية التقليدية“نموذج  ويتناول المؤتمر سبع محاور رئيسة هي:

المحور، باإلضافة   دراسة أكثر من حالة في هذا  عي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتموسائل التواصل االجتما

(: مع عرض ألفضل الممارسات 2.0إلى طرح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكومات، والدبلوماسية العامة )

التوقعات  ي الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، واإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمنطق واإلحساس ف

 المنتظرة من التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدة.

 

والمتحدث الرئيسي للمؤتمر هو فخامة الرئيس، فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما تقدم نخبة من الخبراء 

 ت العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغطية لمحاوره السابقة.والمتخصصين في مجال العالقا

يشارك في المؤتمر إحدى عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، 

 ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمسا.



 

 .. بتمثيل عربي ودولي رفيع المستوى

 العربية للتنمية اإلدارية تعقد المؤتمر الدولي للعالقات العامة األثنين

 

 صورة أرشيفية

 نبيل وائل - بقلم 

 مساء   04:07 - 2016ديسمبر  15الخميس ,  -القاهرة 

-19 الفترة خالل القاهرة في العامة للعالقات الثالث الدولي العربي مؤتمرال (، ARADO ) اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد

 .2016 ديسمبر 20

 على فرض اآلن، العربي العالم بها يمر التي مسبوقة الغير التحوالت أن  المنظمة عام مدير القحطاني، ناصر الدكتور  وقال

 جزًءا العامة والعالقات التواصل تعتبر أن يجب بل شعوبها، مع بها تتواصل التي الكيفية في النظر تعيد أن العربية الحكومات

 .السابقة التقليدية األساليب عن الناتجة واإلقليمية المحـلية األزمات كم لتفادي وذلك وسياساتها، استراتيجياتها من أساسيًا
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 الحكومات بين فيما والتواصل ةالعام العالقات دور في النجاح وقصص الحديثة النماذج  من عدد المؤتمر خالل سيعرض كما

 العربي. للعالم أفضل لواقع حلولها وكيفية باألزمات التنبؤ في التواصل دور على التأكيد مع واألفراد، والمؤسسات

 نخبة المؤتمر في يتحدث كما التشيك، لجمهورية السابق الرئيس كالوس، فاكالف الرئيس فخامة هو للمؤتمر الرئيس والمتحدث

 الدولي، التعاون وزيرة نصر سحر الدكتورة و العربية، الدول لجامعة السابق العام األمين موسى، عمرو أبرزهم من الخبراء من

 الخبير كتالفامو، وجياني المصري بالبرلمان الخارجية العالقات لجنة رئيس األسبق، الخارجية وزير العرابي، والسفيرمحمد

 نجم، ورنا بمصر، العامة والعالقات لألبحاث رادا شركة مدير زقلمة، شيرين الدكتورةو واالجتماعي، الرقمي اإلعالم في العالمي

 تكنولوجيا لشركة التنفيذي الرئيس رضا رضا الكافرد،والدكتور/ منظمة مدير موندجو، والدكتورستيفن باألردن، يرنو شركة

 مجال في متخصصون يقدمها التي العمل أوراق من العديد المؤتمر يتضمن هذا إلى باإلضافة بالنمسا، واالتصاالت المعلومات

 العامة. العالقات

 العالقات منظومة وتطوير لدعم دورية بصفة العامة للعالقات الدولي العربي المؤتمر اإلدارية للتنمية العربية المنظمة وتعقد هذا

 العربية. بالمنطقة واألفراد والمؤسسات الحكومات بين والتواصل العامة

 



 

المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة في تنظيم 

 ديسمبر المقبل

 م 12:09 - 2016/نوفمبر/29الثالثاء  

 
 misrjournal.com/1041661 

 أ ش أ 

ديسمبر المقبل، بمشاركة  20و 19العامة بالقاهرة يومي  للعالقات للتنمية اإلدارية المؤتمر العربي الدولي الثالث العربية تنظم المنظمة

، والعراق، واليمن، وفلسطين، وسلطنة والسودان ،يةوالسعود ،والجزائر إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: مصر

 .والنمسا ، والتشيك،واإلمارات عمان،

مع   بي المتغير،المنظمة بأن المؤتمر سيناقش آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العر عام وصرح الدكتور ناصر القحطاني مدير

التركيز على المداخل األساسية إلدارة التواصل، ويتناول سبعة محاور رئيسة منها: نموذج الدعاية التقليدية مقابل المشاركة التفاعلية 

ر للجمهور، وتأثير كبار المسئولين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة أكث

 .من حالة في هذا المحور

لجمهورية التشيك، وتقدم نخبة من الخبراء والمتخصصين في  الرئيس السابق يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو فاكالف كالوس

 .لعديد من أوراق العملالعامة، والتواصل ا العالقات مجال
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 بالقاهرة في ديسمبر« المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة»تنظيم 
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ديسمبر المقبل، بمشاركة إحدى عشرة دولة  20و 19العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة يومي  المنظمة تعقد 

 .، والتشيك، والنمساواإلمارات ، وفلسطين، وسلطنة عمان،واليمن ،والعراق ، والسودان،والسعودية والجزائر، مصر: من مختلف أنحاء العالم هي
مع التركيز على المداخل  ، بأن المؤتمر سيناقش آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير،المنظمة رح الدكتور ناصر القحطاني، مدير عاموص

المسئولين على  األساسية إلدارة التواصل، ويتناول سبعة محاور رئيسة منها: نموذج الدعاية التقليدية مقابل المشاركة التفاعلية للجمهور، وتأثير كبار
 .، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة أكثر من حالة في هذا المحورالتواصل االجتماعي وسائل

ر هو فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، وتقدم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العالقات يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتم
   .العامة، والتواصل العديد من أوراق العمل
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 القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة ديسمبر المقبل

 PM 02:15 2016-11-29الثالثاء 
 محمد الدعدع كتب:

 
 ناصر الهتالن القحطاني

لمؤتمر العربي الدولي الثالث قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن القاهرة بصدد استضافة ا

 .2016ديسمبر  20-19(، خالل يومّي ARADOللعالقات العامة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )

ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل األساسية 

 إلدارة التواصل.

 والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك.

ويتناول المؤتمر سبع محاور رئيسة هي: نموذج "الدعاية التقليدية" مقابل "المشاركة التفاعلية للجمهور"، وتأثير كبار 

ين المجتمعات وسيتم دراسة أكثر من حالة في هذا المسئولين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة ب

المحور، باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكومات، والدبلوماسية العامة، مع عرض ألفضل 

المنتظرة من  الممارسات اإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمنطق واإلحساس في الحصول على الرسالة الصحيحة، والتوقعات

 التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدة.

يشارك في المؤتمر إحدى عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، 

 ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمسا.

http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D8%B9


 

 قات العامةالعرابي يشارك بالمؤتمر العربي الدولي للعال
    

 م 08:52 - 2016/ديسمبر/16الجمعة 

 
 

 األسبق الخارجية وزير العرابى محمد السفير

 محمد المنسى

  

يشارك السفير محمد العرابى وزير الخارجية األسبق، عضو لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب، بالمؤتمر التابع 
للتواصل في عالم عربي متغير، وذلك بحضور العديد من الشخصيات لجامعة الدول العربية، بعنوان آفاق جديدة 

السياسية والدبلوماسية العامة ورموز من الدول العربية واألجنبية وبعض من الوزراء السابقين من بينهم عمرو موسى 
 .األمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

 
بي، في تصريح لـ"فيتو"، إن هذه المؤتمرات تساهم بشكل كبير في تعزيز العالقات الخارجية، إلى جانب إرسال وقال العرا

رسائل للعالم كله أن مصر بلد األمان والخبراء، مؤكدا على أن التواصل من خالل مثل تلك المؤتمرات يفتح فرصا وآفاقا 
 .جديدة لكافة المشاركين



    

 

 ؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامةالقاهرة تستضيف الم

  
 ص10:22 |2016-11-29 الثالثاء

 
 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحاااي ااصر الدكتور
 الدوي محمد
 المؤتمر استضافة بصدد القاهرة إن اإلدارية: للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني، ناصر الدكتور قال

 19 يومي خالل ، (ARADO)اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقده الذي العامة للعالقات الثالث الدولي العربي

 .2016 ديسمبر 20و

 المداخل على للمؤتمر الرئيس المحور تركيز مع المتغير، العربي عالمنا في الجديدة التواصل آفاق المؤتمر ويناقش

 .التواصل إلدارة األساسية

 وتأثير للجمهور"، التفاعلية المشاركة“ مقابل ”التقليدية الدعاية“ نموذج هي: رئيسة محاور سبعة المؤتمر ولويتنا

 المجتمعات، بين الثقة جسور بناء في ودورهم ،االجتماعي التواصل وسائل على المسئولين كبار

 في والتواصل العامة للعالقات الحديثة النماذج طرح إلى باإلضافة المحور، هذا في حالة من أكثر دراسة وستتم

 والمنطق الوعي ودور والدولية، اإلقليمية الممارسات ألفضل عرض مع (2.0) العامة والدبلوماسية الحكومات،

 التواصل من المنتظرة والتوقعات للتواصل(، المعرفية )الجذور الصحيحة الرسالة على الحصول في واإلحساس

 .الشدة وأوقات الرخاء أوقات في

 من ةنخب تقدم كما التشيك، لجمهورية السابق الرئيس كالوس، فاكالف الرئيس هو للمؤتمر الرئيس والمتحدث

 .السابقة لمحاوره تغطية العمل أوراق من العديد والتواصل العامة العالقات مجال في والمتخصصين الخبراء

 والعراق، والسودان، ،والسعودية الجزائر، هي: العالم أنحاء مختلف من دولة عشرة إحدى المؤتمر في يشارك

 .والنمسا والتشيك، مارات،واإل عمان، وسلطنة ومصر، ،وفلسطين واليمن،
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 دول تشارك في المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة 10مصر و
 ربيع شاهين

     
29-11-2016 | 10:46252 
 

قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن القاهرة بصدد استضافة المؤتمر العربي 

ديسمبر  20-19يومي  (، ARADOلعالقات العامة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ) الدولي الثالث ل

المقبل ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيسي للمؤتمر على 

 المداخل األساسية إلدارة التواصل.

سة هي: نموذج "الدعاية التقليدية" مقابل "المشاركة التفاعلية للجمهور"، وتأثير كبار ويتناول المؤتمر سبعة محاور رئي

المسئولين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة أكثر من حالة 

ل في الحكومات، والدبلوماسية العامة، في هذا المحور، باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواص

مع عرض ألفضل الممارسات اإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمنطق واإلحساس في الحصول على الرسالة 

 الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، و التوقعات المنتظرة من التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدة.

ئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما تقدم نخبة من الخبراء والمتحدث الرئيسي للمؤتمر هو الر

ويشارك في  والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغطية لمحاوره السابقة.

راق، واليمن، وفلسطين، المؤتمر إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والع

 ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمسا.

 

 
 



 
تنظيم المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة 

 في ديسمبر المقبل
 م 12:04 - 2016/اوفمبر/29الثالثاء 

 
 أرشيفية صورة

 أ ش أ
  

 20و 19بالقاهرة يومي  للعالقات العامة الثالث المؤتمر العربي الدولي اإلدارية العربية للتنمية المنظمة تنظم
، والسودان إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: مصر والجزائر، والسعودية، بمشاركة ديسمبر المقبل،

 .، والتشيك، والنمساواإلمارات ،وسلطنة عمان والعراق، واليمن، وفلسطين،
ؤتمر سيناقش آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي بأن الم المنظمة القحطاني مدير عام ناصر وصرح الدكتور

المداخل األساسية إلدارة التواصل، ويتناول سبعة محاور رئيسة منها:  على المتغير، مع التركيز
وسائل  على كبار المسئولين وتأثير التفاعلية للجمهور، المشاركة التقليدية مقابل الدعاية نموذج

 .المحور جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة أكثر من حالة في هذا، ودورهم في بناء االجتماعي التواصل
هورية التشيك، وتقدم نخبة من الخبراء يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو فاكالف كالوس الرئيس السابق لجم

 .العمل أوراق ، والتواصل العديد منالعالقات العامة والمتخصصين في مجال
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق المؤتمر العربي الدولي 

 الثالث للعالقات العامة
 ص 11:59 2016فمبر//نو29 الثالثاء

  

 
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 عبير بدوي
 

لعالقات العامة صرح الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بأن القاهرة بصدد استضافة المؤتمر العربي الدولي الثالث ل

 .2016ديسمبر  20-19(، خالل يومي  ARADO الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )

 

 اصل.ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل األساسية إلدارة التو

 

وتأثير كبار المسئولين على وسائل التواصل  لجمهور"،نموذج "الدعاية التقليدية" مقابل "المشاركة التفاعلية ل ويتناول المؤتمر سبعة محاور رئيسة هي:

المحور، باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة للعالقات   دراسة أكثر من حالة في هذا  االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم

مارسات اإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمنطق واإلحساس في (: مع عرض ألفضل الم2.0العامة والتواصل في الحكومات، والدبلوماسية العامة )

 الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، والتوقعات المنتظرة من التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدة.

من الخبراء ويتحدث فى المؤتمر الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما تقدم نخبة 

 والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغطية لمحاوره السابقة.

 

يشارك في المؤتمر إحدى عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، 

 نمسا.واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، وال

  



 
 أخبار

القحطاني: القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الدولي الثالث 
 للعالقات العامة

 ص 11:33 - 2016/نوفمبر/29الثالثاء  

misrjournal.com/1041637 

 أسما فاروق 

للتنمية اإلدارية إن القاهرة بصدد استضافة المؤتمر العربي الدولي  العربية المنظمة عام قال الدكتور ناصر القحطاني مدير

  2016.ديسمبر 20-19، خالل يومي  ( ARADO )للتنمية اإلدارية العربية لعامة الذي تعقده المنظمةا للعالقات الثالث

 

ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل األساسية إلدارة 

 .التواصل

 

المشاركة التفاعلية للجمهور"، وتأثير كبار المسئولين “مقابل ” الدعاية التقليدية“ي: نموذج ويتناول المؤتمر سبخع محاور رئيسة ه

على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة أكثر من حالة في هذا المحور، 

(: مع عرض ألفضل 2.0العامة والتواصل في الحكومات، والدبلوماسية العامة ) للعالقات باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة

واإلحساس في الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، الممارسات اإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمنطق 

 .والتوقعات المنتظرة من التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدة

 

لجمهورية التشيك، كما تقدم نخبة من الخبراء  الرئيس السابق والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو فخامة الرئيس فاكالف كالوس،

 .والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغطية لمحاوره السابقة

 

، والعراق، واليمن، وفلسطين، والسودان ،والسعودية ،الجزائر :يشارك في المؤتمر إحدى عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي

 .والنمسا ، والتشيك،واإلمارات ومصر، وسلطنة عمان،
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تنظيم المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة 

 في ديسمبر المقبل
 م 12:04 - 2016/اوفمبر/29ثاء الثال

 
  

 20و 19بالقاهرة يومي  للعالقات العامة الثالث المؤتمر العربي الدولي اإلدارية العربية للتنمية المنظمة تنظم
، والسودان صر والجزائر، والسعودية،إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: م بمشاركة ديسمبر المقبل،

 .، والتشيك، والنمساواإلمارات ،وسلطنة عمان والعراق، واليمن، وفلسطين،
 

بأن المؤتمر سيناقش آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي  المنظمة القحطاني مدير عام ناصر وصرح الدكتور
المداخل األساسية إلدارة التواصل، ويتناول سبعة محاور رئيسة منها:  على المتغير، مع التركيز

وسائل  على كبار المسئولين وتأثير التفاعلية للجمهور، المشاركة التقليدية مقابل الدعاية نموذج
 .المحور ، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة أكثر من حالة في هذااالجتماعي التواصل

 
يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو فاكالف كالوس الرئيس السابق لجمهورية التشيك، وتقدم نخبة من الخبراء 

 .العمل أوراق ، والتواصل العديد منالعالقات العامة والمتخصصين في مجال
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 اإلدارية" تستضيف رئيس التشيك في مؤتمرها الدولي الثالث العربية للتنمية"

 أخبار وتقارير

 15:24 2016نوفمبر  29الثالثاء, 

 

 كتب_عبد الرحيم ابوشامة

ني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن القاهرة بصدد استضافة المؤتمر العربي الدولي أكد الدكتور ناصر القحطا

 .ديسمبر المقبل 20-19، خالل يومي ( ARADO ) الثالث للعالقات العامة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

غير، مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل األساسية يناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المت

 .إلدارة التواصل

المشاركة التفاعلية للجمهور"، “مقابل ” الدعاية التقليدية“وأشار إلى أن المؤتمر يتناول سبع محاور رئيسة هي: نموذج 

دراسة أكثر   ثقة بين المجتمعات وسيتموتأثير كبار المسئولين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور ال

المحور، باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكومات، والدبلوماسية   من حالة في هذا

(: مع عرض ألفضل الممارسات اإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمنطق واإلحساس في الحصول على 2.0العامة )

 .حة الجذور المعرفية للتواصل، والتوقعات المنتظرة من التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدةالرسالة الصحي

http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1


وقال إن فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك المتحدث الرئيس للمؤتمر كما تقدم نخبة من الخبراء 

 .طية لمحاوره السابقةوالمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغ

يشارك في المؤتمر إحدى عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، 

 .وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمسا

  



   

 العالم العربى

 

دول تشارك في المؤتمر العربي الدولي الثالث  10مصر و
 للعالقات العامة

 November 29, 2016In: Posted date:العالم العربىNo Comments 

 :جريدة المستقبل

قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن القاهرة بصدد استضافة المؤتمر 
 20-19،يومي ( ARADO ) ي الثالث للعالقات العامة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالعربي الدول

ديسمبر المقبل ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيسي 

 .للمؤتمر على المداخل األساسية إلدارة التواصل

، ”المشاركة التفاعلية للجمهور“مقابل ” الدعاية التقليدية“محاور رئيسة هي: نموذج ويتناول المؤتمر سبعة 

وتأثير كبار المسئولين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات 
ة والتواصل وسيتم دراسة أكثر من حالة في هذا المحور، باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة للعالقات العام

في الحكومات، والدبلوماسية العامة، مع عرض ألفضل الممارسات اإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمنطق 
واإلحساس في الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، و التوقعات المنتظرة من 

 .التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدة

مر هو الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما تقدم نخبة والمتحدث الرئيسي للمؤت
من الخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغطية لمحاوره 

السابقة.ويشارك في المؤتمر إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، 
 .ان، والعراق، واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمساوالسود

  

http://elmostaqbal.com/ar/category/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%89/
http://elmostaqbal.com/ar/category/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%89/
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 المنظمة العربية للتنمية تطلق المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة
 م 04:25 - 2016/نوفمبر/29الثالثاء 

 
 الدكتور ناصر القحطاني

  
 الليموني أحمد

 المؤتمر استضافة بصدد القاهرة إن اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة عام مدير يالقحطان ناصر الدكتور صرح 

 20-19 يومي خالل (، ARADO ) اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقده الذي العامة للعالقات الثالث الدولي العربي

 .2016 ديسمبر

 المداخل على للمؤتمر الرئيس المحور تركيز مع غير،المت العربي عالمنا في الجديدة التواصل آفاق المؤتمر ويناقش 

 التواصل. إلدارة األساسية

 كبار وتأثير للجمهور"، التفاعلية المشاركة“ مقابل ”التقليدية الدعاية“ نموذج هي: رئيسة محاور سبع المؤتمر ويتناول 

 حالة من أكثر دراسة  وسيتم جتمعاتالم بين الثقة جسور بناء في ودورهم االجتماعي، التواصل وسائل على المسئولين

 العامة والدبلوماسية الحكومات، في والتواصل العامة للعالقات الحديثة النماذج طرح إلى باإلضافة المحور،  هذا في

 الرسالة على الحصول في واإلحساس والمنطق الوعي ودور والدولية، اإلقليمية الممارسات ألفضل عرض مع (:2.0)

 الشدة. وأوقات الرخاء أوقات في التواصل من المنتظرة التوقعات و للتواصل(، المعرفية )الجذور الصحيحة

 الخبراء من نخبة تقدم كما التشيك، لجمهورية السابق الرئيس كالوس، فاكالف  الرئيس هو للمؤتمر الرئيس والمتحدث 

 السابقة. لمحاوره ةتغطي العمل أوراق من العديد والتواصل العامة العالقات مجال في والمتخصصين

 واليمن، والعراق، والسودان، والسعودية، الجزائر، هي: العالم أنحاء مختلف من دولة عشر إحدى المؤتمر في يشارك 

 والنمسا. والتشيك، واإلمارات، عمان، وسلطنة ومصر، وفلسطين،



 

 الثالث الدولي العربي المؤتمر تطلق للتنمية العربية المنظمة الفجر: بوابة - االليكترونية الفجر بوابة علي األصلي المحتوى شاهد

  العامة للعالقات

  

http://www.elfagr.org/2368240#ixzz4RZZHmbMY
http://www.elfagr.org/2368240#ixzz4RZZHmbMY
http://www.elfagr.org/2368240#ixzz4RZZHmbMY


 
 منظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق المؤتمر الدولي الثالث للعالقات العامةال

 مساءً  03:29 - 2016نوفمبر  29الثالثاء 

 
 مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -ر القحطاني د. ناص

 رئيًسا متحدثًا السابق التشيك ورئيس الفعاليات.. في تشارك دولة 11

  

 كتب: وليد الجبالي

  

لثالث صرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن القاهرة بصدد استضافة المؤتمر العربي الدولي ا

 .2016ديسمبر  20-19(، خالل يومي  ARADOللعالقات العامة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ) 

  

 

  

ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل األساسية إلدارة 

 التواصل.

  

المشاركة التفاعلية للجمهور"، وتأثير كبار المسئولين “مقابل ” الدعاية التقليدية“تمر سبعة محاور رئيسة هي: نموذج ويتناول المؤ

 المحور.  دراسة أكثر من حالة في هذا  على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم

  



لعالقات العامة والتواصل في الحكومات، والدبلوماسية العامة، مع عرض ألفضل الممارسات باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة ل

اإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمنطق واإلحساس في الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، و التوقعات 

 المنتظرة من التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدة.

  

كمتحدث رئيس للمؤتمر الرئيس السابق لجمهورية التشيك، فاكالف كالوس، كما تقدم نخبة من الخبراء والمتخصصين في ويشارك 

 مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغطية لمحاوره السابقة.

  

ة، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، يشارك في المؤتمر إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودي

 ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمسا.

  



 
  /مار

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تالق المؤتمر العربي الدولي الثالث 

 للعالقات العامة
 29-11-2016لنشر : تاريخ ا
 دايا الو،ن -رام هللا 

 صرح الدكتور/ ااصر القحاااي مدير عام المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية إ  القاهرة بادد استضافة المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية 

  .2016ديسمبر 20-19، خالل يومي ( ARADO ) اإلدارية
 

المتغير، مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل األساسية  ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي

 .إلدارة التواصل
 

ن المشاركة التفاعلية للجمهور"، وتنثير كبار المسئولي“مقابل ” التقليدية الدعاية“ويتناول المؤتمر سبع محاور رئيسة هي: اموذج 
المحور،   دراسة أكثر من حالة في هذا  على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم

(: مع عرض ألفضل 2.0باإلضافة إلى ،رح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكومات، والدبلوماسية العامة)
ر الوعي والمناق واإلحساس في الحاول على الرسالة الاحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، الممارسات اإلقليمية والدولية، ودو

 .و التوقعات المنتظرة من التواصل في أوقات الرخاء وأوقات الشدة
 

الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما تقدم اخبة من الخبراء  والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو فخامة الرئيس/ فاكالف كالوس،

 .المتخااين في مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغاية لمحاوره السابقةو
 

 يشارك في المؤتمر إحدى عشر دولة من مختلف أاحاء العالم
 .هي: الجزائر، والسعودية، والسودا ، والعراق، واليمن، وفلساين، ومار، وسلانة عما ، واإلمارات، والتشيك، والنمسا

  
  

 

 
  .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/11/29/994778.html#ixzz4RZbIPtq7 المزيد على دايا الو،ن

alwatanvoice on Facebook | @alwatanvoice on Twitter Follow us: 
  

https://www.alwatanvoice.com/arabic/category/68.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/11/29/994778.html#ixzz4RZbIPtq7
https://ec.tynt.com/b/rf?id=aiQHFMFkWr46s_acwqm_6r&u=alwatanvoice
https://ec.tynt.com/b/rw?id=aiQHFMFkWr46s_acwqm_6r&u=alwatanvoice
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 اسواق عربية

مؤتمر العربي الدولي الثالث المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق ال
 للعالقات العامة

 15 | 2016ديسمبر  3

 
 نجوى الحلواني: -كتبت 

صرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن القاهرة بصدد استضافة المؤتمر 
(، خالل يومي  ARADO ة اإلدارية )العربي الدولي الثالث للعالقات العامة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمي

 ديسمبر الجاري. 19-20

ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل 
 األساسية إلدارة التواصل.

اركة التفاعلية المش“مقابل ” الدعاية التقليدية“نموذج  ويتناول المؤتمر سبع محاور رئيسة هي:
وتأثير كبار المسئولين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات  للجمهور"،

المحور، باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في   دراسة أكثر من حالة في هذا  وسيتم
مع عرض ألفضل الممارسات اإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمنطق (: 2.0الحكومات، والدبلوماسية العامة )

التوقعات المنتظرة من التواصل في  واإلحساس في الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، و
 أوقات الرخاء وأوقات الشدة.

ق لجمهورية التشيك، كما تقدم نخبة والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو فخامة الرئيس/ فاكالف كالوس، الرئيس الساب
 من الخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغطية لمحاوره السابقة.

يشارك في المؤتمر إحدى عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، 
 نة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمسا.واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلط

 



 

 2016 ديسمبر 20-19 يومي خالل العامة للعالقات الثالث الدولي العربي المؤتمر تالق اإلدارية

 

 زيارة 4 تعليق اضف مضت دقيقة 47 

 العامة للعالقات الثالث الدولي العربي المؤتمر تالق اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 العامة للعالقات الثالث العربي المؤتمر في رئيس متحدثا السابق لتشيكا  دولة رئيس

 المؤتمر أعمال في تشارك دولة عشر إحدى

 الشرقاوي أحمد:  كتب/  الناشر

 الدولي العربي المؤتمر استضافة بادد القاهرة إ  اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحاااي ااصر/ الدكتور صرح

 .2016 ديسمبر 20-19 يومي خالل ،( ARADO ) اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقده الذي العامة عالقاتلل الثالث

 المداخل على للمؤتمر الرئيس المحور تركيز مع المتغير، العربي عالمنا في الجديدة التواصل آفاق المؤتمر يناقشو

 .التواصل إلدارة األساسية

 كبار وتنثير ،”للجمهور التفاعلية المشاركة“ مقابل ”التقليدية الدعاية“ اموذج: هي يسةرئ محاور سبع المؤتمر ويتناول

 حالة من أكثر دراسة  وسيتم المجتمعات بين الثقة جسور بناء في ودورهم االجتماعي، التواصل وسائل على المسئولين

(: 2.0) العامة والدبلوماسية الحكومات، في واصلوالت العامة للعالقات الحديثة النماذج ،رح إلى باإلضافة المحور،  هذا في

 الاحيحة الرسالة على الحاول في واإلحساس والمناق الوعي ودور والدولية، اإلقليمية الممارسات ألفضل عرض مع

 .الشدة وأوقات الرخاء أوقات في التواصل من المنتظرة التوقعات و ،(للتواصل المعرفية الجذور)

 من اخبة تقدم كما التشيك، لجمهورية السابق الرئيس كالوس، فاكالف/ الرئيس فخامة هو رللمؤتم الرئيس والمتحدث

 .السابقة لمحاوره تغاية العمل أوراق من العديد والتواصل العامة العالقات مجال في والمتخااين الخبراء

 واليمن، والعراق، السودا ،و والسعودية، الجزائر،: هي العالم أاحاء مختلف من دولة عشر إحدى المؤتمر في يشارك

 .والنمسا والتشيك، واإلمارات، عما ، وسلانة ومار، وفلساين،

  



 

 تعقد المؤتمر الدولي الثالث لدعم العالقات العامة بالمنطقة العربية« التنمية اإلدارية»

 | سوزان عاطف كتب: | 14:47 2016-12-01الخميس 

 
 آخرون تصوير :صورة أرشيفية -ناصر القحطاني، المدير العام المساعد للمنظمة العربية اإلدارية 

قات العامة وذلك في يومي التاسع عشر والعشرين من تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعال

ديسمبر الجاري ،بهدف دعم وتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل بالمنطقة العربية، وطرح القضايا التي تخدم تحسين العالقات 

عامة والدبلوماسيين وممثلي العامة ومناقشة آفاق التواصل الجديدة بالمنطقة العربية، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات ال

القنصليات والخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل من كافة أنحاء العالم ومن المنطقة العربية بشكل خاص، 

 لمناقشة األوضاع الدبلوماسية وسياسات صنّاع القرار وتواصل الحكومات مع جمهورهم.

آفاق »، مديرعام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن المؤتمر يناقش في دورته الثالثة هذا العام  القحطاني وصرح الدكتور ناصر

، والذي يرتكز محوره الرئيسي على المداخل األساسية إلدارة التواصل، ويشارك في المؤتمر «التواصل الجديدة في عالم عربي متغير

ثالثة عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، 

 واإلمارات، واألردن، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا.

قات العامة والتواصل في يهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وعرض النماذج الحديثة للعال وأضاف القحطاني أن المؤتمر

الحكـومات، باإلضافة إلى تحديد دور العالقات العامة الحديثة، ونشر وتبادل أفضل الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين 

 عبر وسائل التواصل االجتماعي.
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شفافية الحوار ومستقبل العالقات العامة »ية قض 2013وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر قد طرح في الدورة األولى له بشرم الشيخ عام 

، وذلك في المؤتمر الثاني بفيينا عام «إدارة الحوار عبر التنوع الثقافي في العالم»، واستمرت المنظمة في التركيز على قضية «الدولية

2014. 

صصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، كإحدى المنظمات المتخ 1961جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية انشئت سنة 

والتي كان الهدف منها ان تتولى مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، وتتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية 

المنظمة جهودها وتقدم خدماتها اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه 

وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة، ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات 

 األعمال والقطاع الخاص وللقيادات اإلدارية بمستوياتها الثالثة اإلشرافية والمتوسطة والتنفيذية

  



 
 أخبار عربية

 ديسمبر 19الجامعة العربية تعقد المؤتمر العربي الدولي للعالقات العامة 

 
 صـ 1143810:16:30ربيع أول12016ديسمبر

 ثانية 13دقائق,  8أيام,  3منذ: 

الدولي الثالث للعالقات العامة،  تقوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، بعقد المؤتمر العربي

، بهدف دعم وتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل بالمنطقة 2016يومي التاسع عشر والعشرين من ديسمبر 

 العربية.

وُيعنى المؤتمر هذا العام بطرح القضايا التي تخدم تحسين العالقات العامة ومناقشة آفاق التواصل الجديدة بالمنطقة 

وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين وممثلي القنصليات والخبراء والمتخصصين العربية، 

في مجال العالقات العامة والتواصل من كافة أنحاء العالم ومن المنطقة العربية بشكل خاص، لمناقشة األوضاع 

 الدبلوماسية وسياسات صّناع القرار وتواصل الحكومات مع جمهورهم.

صرح د. ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن المؤتمر يناقش في دورته الثالثة هذا وقد 

العام "آفاق التواصل الجديدة في عالم عربي متغير"، والذي يرتكز محوره الرئيسي على المداخل األساسية إلدارة 
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أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان،  التواصل، ويشارك في المؤتمر ثالثة عشر دولة من مختلف

 والعراق، واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، واألردن، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وعرض النماذج الحديثة للعالقات العامة 

ت، باإلضافة إلى تحديد دور العالقات العامة الحديثة، ونشر وتبادل أفضل الممارسات والتواصل في الحكـوما

 الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل التواصل االجتماعي.
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 امعة العربية _ أرشيفيةالج

شر والعشرين من ديسمبر تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدول العربية المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة وذلك في يومي التاسع ع

ر هذا العام بطرح القضايا التي تخدم تحسين العالقات العامة الحالي بهدف دعم وتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل بالمنطقة العربية، ويُعنى المؤتم

ء والمتخصصين في ومناقشة آفاق التواصل الجديدة بالمنطقة العربية، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين وممثلي القنصليات والخبرا

نطقة العربية بشكل خاص، لمناقشة األوضاع الدبلوماسية وسياسات صن اع القرار وتواصل مجال العالقات العامة والتواصل من كافة أنحاء العالم ومن الم

 الحكومات مع جمهورهم.

آفاق التواصل الجديدة في عالم “وصرح الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن المؤتمر يناقش في دورته الثالثة هذا العام 

، والذي يرتكز محوره الرئيسي على المداخل األساسية إلدارة التواصل،ويشارك في المؤتمر ثالثة عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: ”عربي متغير

 الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، واألردن، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا.

إلى  طاني أن المؤتمر يهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وعرض النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكـومات، باإلضافةوأضاف القح

 ي.عتحديد دور العالقات العامة الحديثة، ونشر وتبادل أفضل الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل التواصل االجتما

، واستمرت المنظمة ”شفافية الحوار ومستقبل العالقات العامة الدولية“قضية  2013وأشار القحطاني أن المؤتمر قد طرح في الدورة األولى له بشرم الشيخ عام 

 .2014، وذلك في المؤتمر الثاني بفيينا عام ”إدارة الحوار عبر التنوع الثقافي في العالم“في التركيز على قضية 

كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، والتي كان الهدف منها ان  1961بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية انشئت سنة جدير 

ار العربية بما يخدم قضايا التنمية تتولى مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، وتتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقط

يتسع نطاق خدمات الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة، و

 ارية بمستوياتها الثالثة اإلشرافية والمتوسطة والتنفيذية.المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال والقطاع الخاص وللقيادات اإلد
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تنظيم المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة في 

 ديسمبر المقبل
 هند يوسف / كتب

- 
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 تنظيم المؤتمر العربي الدولي الثالث

 20و 19المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة بالقاهرة يومي  تنظم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ديسمبر المقبل، بمشاركة إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: مصر والجزائر، والسعودية، 

 .والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمسا

طاني مدير عام المنظمة بأن المؤتمر سيناقش آفاق التواصل الجديدة في عالمنا وصرح الدكتور ناصر القح

العربي المتغير، مع التركيز على المداخل األساسية إلدارة التواصل، ويتناول سبعة محاور رئيسة منها: نموذج 

التواصل االجتماعي،  الدعاية التقليدية مقابل المشاركة التفاعلية للجمهور، وتأثير كبار المسئولين على وسائل

 .ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة أكثر من حالة في هذا المحور

يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو فاكالف كالوس الرئيس السابق لجمهورية التشيك، وتقدم نخبة من 

 .وراق العملالخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة، والتواصل العديد من أ
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 تقارير مصرية  لرئيسية

 قاتالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ُتطلق المؤتمر الدولى الثالث لدعم العال
 م 02:14 2016ديسمبر  01الخميس، 

 
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

 

المؤتمر العربى الدولى الثالث للعالقات العامة وذلك فى يومى التاسع عشر  -جامعة الدول العربية  -تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

قات العامة والتواصل بالمنطقة العربية، ويُعنى المؤتمر هذا العام بطرح القضايا بهدف دعم وتطوير منظومة العال 2016والعشرين من ديسمبر 

التى تخدم تحسين العالقات العامة ومناقشة آفاق التواصل الجديدة بالمنطقة العربية، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة 

عالقات العامة والتواصل من كافة أنحاء العالم ومن المنطقة العربية والدبلوماسيين وممثلى القنصليات والخبراء والمتخصصين فى مجال ال

 بشكل خاص، لمناقشة األوضاع الدبلوماسية وسياسات صن اع القرار وتواصل الحكومات مع جمهورهم.

هذا العام "آفاق التواصل وصرح الدكتور ناصر القحطانى، مديرعام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن المؤتمر يناقش فى دورته الثالثة  

الجديدة فى عالم عربى متغير"، والذى يرتكز محوره الرئيسى على المداخل األساسية إلدارة التواصل، ويشارك فى المؤتمر ثالثة عشر دولة 

رات، واألردن، من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، واإلما

 والتشيك، والنمسا، وإيطاليا.

وأضاف القحطانى أنالمؤتمريهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وعرض النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل فى  

التواصل لكبار المسئولين عبر  الحكـومات، باإلضافة إلى تحديد دور العالقات العامة الحديثة، ونشر وتبادل أفضل الممارسات الخاصة بإدارة

 وسائل التواصل االجتماعى.

قضية "شفافية الحوار ومستقبل العالقات العامة الدولية"،  2013وأشار القحطانى أن المؤتمر قد طرح فى الدورة األولى له بشرم الشيخ عام  

 .2014عالم"، وذلك فى المؤتمر الثانى بفيينا عام واستمرت المنظمة فى التركيز على قضية "إدارة الحوار عبر التنوع الثقافى فى ال

كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، والتى كان  1961يذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية انشئت سنة  

فى اإلسهام فى تحقيق التنمية اإلدارية فى األقطار  الهدف منها ان تتولى مسئولية التنمية اإلدارية فى المنطقة العربية، وتتحدد رسالة المنظمة

ل العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفى سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدو

ة ومنظمات األعمال والقطاع الخاص وللقيادات العربية األعضاء فى المنظمة، ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومي

 اإلدارية بمستوياتها الثالثة اإلشرافية والمتوسطة والتنفيذية.
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الثالث بالقاهرة يوم  الدوليالسيسي يفتتح المؤتمر العربي 

 ديسمبر20
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، بهدف دعم 2016رية، المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، يومي التاسع عشر والعشرين من ديسمبر تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدا

 .وتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل بالمنطقة العربية

 . ووزراء الخارجية العرب  التحاد االوروبيوزراء خارجية ا  ومن المتوقع ان يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة االفتتاح بالمؤتمر الذى يشارك فيه

 
عد انتخاب دونالد ويُعنى المؤتمر هذا العام بطرح القضايا التي تخدم تحسين العالقات العامة ومناقشة آفاق التواصل الجديدة بالمنطقة العربية، السيما ب

 . ترامب رئيسا جديدا للواليات المتحدة

 .ات صن اع القرار وتواصل الحكومات مع جمهورهمكما يناقش األوضاع الدبلوماسية وسياس

 
قضية "شفافية الحوار ومستقبل العالقات العامة الدولية"، واستمرت المنظمة في  2013كان المؤتمر قد طرح في الدورة األولى له بشرم الشيخ عام 

 .2014لثاني بفيينا عام التركيز على قضية "إدارة الحوار عبر التنوع الثقافي في العالم"، وذلك في المؤتمر ا

 
كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، والتي كان الهدف  1961جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنشئت سنة 

قيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم منها أن تتولى مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، وتتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في تح

 .قضايا التنمية الشاملة

 
 

خدمات  وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة، ويتسع نطاق

 .ال والقطاع الخاص وللقيادات اإلدارية بمستوياتها الثالثة اإلشرافية والمتوسطة والتنفيذيةالمنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات األعم

  



 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تُطلق المؤتمر العربي الدولي 

 الثالث لدعم العالقات العامة بالمنطقة العربية
 م 02:45 - 2016/ديسمبر/01الخميس 

 فاروق تامر
  

المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة وذلك  -جامعة الدول العربية  -لعربية للتنمية اإلدارية تعقد المنظمة ا
بهدف دعم وتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل  2016في يومي التاسع عشر والعشرين من ديسمبر 

حسين العالقات العامة ومناقشة آفاق بالمنطقة العربية، وُيعنى المؤتمر هذا العام بطرح القضايا التي تخدم ت
التواصل الجديدة بالمنطقة العربية، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين وممثلي 

القنصليات والخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل من كافة أنحاء العالم ومن المنطقة العربية 
 .اع الدبلوماسية وسياسات صّناع القرار وتواصل الحكومات مع جمهورهمبشكل خاص، لمناقشة األوض

وقد صرح الدكتور ناصر القحطاني، مديرعام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن المؤتمر يناقش في دورته الثالثة 
مداخل األساسية إلدارة هذا العام "آفاق التواصل الجديدة في عالم عربي متغير"، والذي يرتكز محوره الرئيسي على ال

التواصل، ويشارك في المؤتمر ثالثة عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، 
يطاليا  .والعراق، واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، واألردن، والتشيك، والنمسا، وا 

يم آفاق جـديدة للتواصل، وعرض النماذج الحديثة للعالقات يهدف إلى عرض وتقد المؤتمر وأضاف القحطاني أن
العامة والتواصل في الحكـومات، باإلضافة إلى تحديد دور العالقات العامة الحديثة، ونشر وتبادل أفضل الممارسات 

 .الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل التواصل االجتماعي
قضية "شفافية الحوار ومستقبل  2013رح في الدورة األولى له بشرم الشيخ عام وأشار القحطاني أن المؤتمر قد ط

العالقات العامة الدولية"، واستمرت المنظمة في التركيز على قضية "إدارة الحوار عبر التنوع الثقافي في العالم"، 
 .2014وذلك في المؤتمر الثاني بفيينا عام 

كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن  1961اإلدارية انشئت سنة  جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية
جامعة الدول العربية، والتي كان الهدف منها ان تتولى مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، وتتحدد رسالة 

الشاملة. وفي سعيها  المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية
لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في 



المنظمة، ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال والقطاع الخاص 
 .والمتوسطة والتنفيذية وللقيادات اإلدارية بمستوياتها الثالثة اإلشرافية

  



 
 أخبار البلد

تعقد المؤتمر الدولي الثالث لدعم العالقات العامة « التنمية اإلدارية«
 ديسمبر الجاري 19بالمنطقة العربية 

 م 03:08 - 2016/ديسمبر/01الخميس 

 نادر سمير   
نمية اإلدارية أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، وذلك في يومي التاسع عشر والعشرين تعقد المنظمة العربية للت

من ديسمبر الجاري، بهدف دعم وتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل بالمنطقة العربية، وطرح القضايا التي تخدم تحسين 
بالمنطقة العربية، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين  العالقات العامة ومناقشة آفاق التواصل الجديدة

وممثلي القنصليات والخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل من جميع أنحاء العالم ومن المنطقة العربية بشكل 
 .ات مع جمهورهمخاص، لمناقشة األوضاع الدبلوماسية وسياسات صّناع القرار وتواصل الحكوم

 
وصرح الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بأن المؤتمر يناقش في دورته الثالثة هذا العام "آفاق 

التواصل الجديدة في عالم عربي متغير"، الذي يرتكز محوره الرئيسي على المداخل األساسية إلدارة التواصل، ويشارك في المؤتمر 
الثة عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة ث

 .عمان، واإلمارات، واألردن، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا
 

قات العامة والتواصل في وقال القحطاني إن المؤتمر يهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل، وعرض النماذج الحديثة للعال
الحكـومات، باإلضافة إلى تحديد دور العالقات العامة الحديثة، ونشر وتبادل أفضل الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار 

 .المسئولين عبر وسائل التواصل االجتماعي
 

حوار ومستقبل العالقات العامة قضية "شفافية ال 2013وأضاف أن المؤتمر قد طرح في الدورة األولى له بشرم الشيخ عام 
الدولية"، واستمرت المنظمة في التركيز على قضية "إدارة الحوار عبر التنوع الثقافي في العالم"، وذلك في المؤتمر الثاني بفيينا عام 

2014. 
 

عن جامعة الدول  كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة 1961جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنشئت سنة 
العربية، وكان الهدف منها أن تتولى مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية، وتتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في تحقيق 

  .التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة
 

وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة، وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها 
ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال والقطاع الخاص وللقيادات اإلدارية بمستوياتها 

 .الثالثة اإلشرافية والمتوسطة والتنفيذية

  

http://www.elbalad.news/list/1
http://www.elbalad.news/list/1


 
المؤتمر العربي الدولي الثالث لدعم العالقات "العربية للتنمية اإلدارية" تُطلق 

 العامة بالمنطقة العربية
 PM 12:04 2016-12-02الجمعة 

 أيمن صالح كتب:

 
 1 صورة ارشيفية

المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات  -جامعة الدول العربية  -العربية للتنمية اإلدارية  تعقد المنظمة

، بهدف دعم وتطوير منظومة العالقات العامة والتواصل 2016من ديسمبر  29العامة، وذلك في يومي 

 بالمنطقة العربية.

العامة ومناقشة آفاق التواصل الجديدة  وسيقوم المؤتمر هذا العام بطرح القضايا التي تخدم تحسين العالقات

بالمنطقة العربية، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين وممثلي القنصليات 

والخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل من كافة أنحاء العالم ومن المنطقة العربية 

 ة وسياسات صّناع القرار وتواصل الحكومات مع جمهورهم.بشكل خاص، لمناقشة األوضاع الدبلوماسي

وقال الدكتور ناصر القحطاني، مديرعام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المؤتمر يناقش في دورته 

الثالثة هذا العام "آفاق التواصل الجديدة في عالم عربي متغير"، والذي يرتكز محوره الرئيسي على 

http://www.elwatannews.com/journalist/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD


دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر،  13دارة التواصل، ويشارك في المؤتمر المداخل األساسية إل

والسعودية، والسودان، والعراق، واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، واألردن، 

 والتشيك، والنمسا، وإيطاليا.

، وعرض النماذج الحديثة وأضاف القحطاني، أن المؤتمر يهدف إلي عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل

للعالقات العامة والتواصل في الحكـومات، باإلضافة لتحديد دور العالقات العامة الحديثة، ونشر وتبادل 

 أفضل الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل التواصل االجتماعي.

، قضية "شفافية 2013ه بشرم الشيخ عام وأشار القحطاني إلي أن المؤتمر قد طرح في الدورة األولي ل

الحوار ومستقبل العالقات العامة الدولية"، واستمرت المنظمة في التركيز على قضية "إدارة الحوار عبر 

 .2014التنوع الثقافي في العالم"، وذلك في المؤتمر الثاني بفيينا عام 

، كإحدي المنظمات المتخصصة 1961جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية انشئت سنة 

المنبثقة عن جامعة الدول العربية، والتي كان الهدف منها أن تتولي مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة 

العربية، وتتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية، بما يخدم قضايا 

 التنمية الشاملة.

  



 

عربية تشارك في فعاليات المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات دول 
 العامة

 

 
 جورج ادوارد

 مساءا ٠٣ : ٢١   -   ٢٠١٦اوفمبر  ٢٩

 
 ) المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة تستضيف
ARADO ) 2016ديسمبر  20-19، خالل يومي. 

ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيس للمؤتمر على المداخل 
 .سية إلدارة التواصلاألسا

، وتنثير كبار ”المشاركة التفاعلية للجمهور“مقابل ” الدعاية التقليدية“ويتناول المؤتمر سبع محاور رئيسة هي: اموذج 
المسئولين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم دراسة أكثر من 

ة إلى ،رح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكومات، والدبلوماسية حالة في هذا المحور، باإلضاف
(: مع عرض ألفضل الممارسات اإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمناق واإلحساس في الحاول على 2.0العامة )

 .ات الرخاء وأوقات الشدةالرسالة الاحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، و التوقعات المنتظرة من التواصل في أوق
والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لدولة التشيك، كما تقدم اخبة من الخبراء 

 .والمتخااين في مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغاية لمحاوره السابقة
حاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودا ، والعراق، واليمن، يشارك في المؤتمر إحدى عشر دولة من مختلف أا

 .وفلساين، ومار، وسلانة عما ، واإلمارات، والتشيك، والنمسا

  

http://www.wataninet.com/opinions/
http://www.wataninet.com/opinions/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9/


 

انطالق أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث 

 للعالقات العامة بالقاهرة غدا  

 2016ديسمبر,  18عبدالرحيم ابوشامة :من قبل 

    18 12 2016 

ا االثنين، بالقاهرة، والتي تعقده المنظمة العربية  تبدأ أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة، غد 

تحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل في عالم عربي متغير   2016ديسمبر  20-19للتنمية اإلدارية، خالل الفترة 

 ."المداخل الفعالة إلدارة التواصل

الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة إن المؤتمر يهدف إلى عرض وتقديم آفاق جـديدة للتواصل،   وقال

وتسليط الضوء على الفرق بين الدعاية التقليدية من جانب والمشاركة التفاعلية للجمهور من جانب آخر، 

لعامة والتواصل في الحكـومات، وتحديد دور العالقات العامة الحديثة، وعرض النماذج الحديثة للعالقات ا

وكيفية تأثيرها على الدبلوماسية العامة للجمهور المستفيد، والتعرف على دور الوعي والمنطق والعاطفة في 

فعالية التواصل، ونشر وتبادل أفضل الممارسات الخاصة بإدارة التواصل لكبار المسئولين عبر وسائل 

تواصل االجتماعي، والتأكيد على دور التواصل والعالقات العامة في التنبؤ باألزمات وحـلولها، وشرح ال

أن تعمل بها لتحديد المواقع الخاصة  الكيفية التي يمكن للحكومات والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني 

 ."بعالماتها المميزة، وتطوير الرسائل الصادرة عنها

للمؤتمر، الرئيس فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما   متحدث الرئيسيوأشار إلى أن ال

عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول  يتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء من أبرزهم السيد 

جية األسبق، العربية، و الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير محمد العرابي، وزير الخار

رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان المصري و جياني كتالفامو، الخبير العالمي في اإلعالم الرقمي 

https://www.alwafd.org/
https://www.alwafd.org/
https://www.alwafd.org/


واالجتماعي، والدكتورةشيرين زقلمة، مدير شركة رادا لألبحاث والعالقات العامة بمصر، ورنا نجم، شركة 

د، والدكتور رضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة يرنو باألردن، والدكتورستيفن موندجو، مدير منظمة الكافر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنمسا، باإلضافة إلى هذا يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي 

 .يقدمها متخصصون في مجال العالقات العامة

والسودان، والعراق ،  يشارك في المؤتمر خمس عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية،

 .وفلسطين، ومصر، واألردن، واليمن، والبحرين، والسويد، والتشيك، والنمسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وموريتانيا

© Al Wafd 2016 
  



  أهم األخبار

 ولي الثالث للعالقات العامةالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطلق المؤتمر العربي الد
 

 51438ربيع أولمـ 520163:51:09ديسمبر

 ثانية 32دقائق,  59ساعات,  17يوم,  1منذ: 

 أسماء عصمت
إن القاهرة بصدد  ،( ARADO ) دير عام المنظمة العربية للتنمية اإلداريةناصر القحطاني م صرح الدكتور

ديسمبر  20-19خالل يومي  استضافة المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة الذي تعقده المنظمة
2016. 

مؤتمر على ويناقش المؤتمر آفاق التواصل الجديدة في عالمنا العربي المتغير، مع تركيز المحور الرئيس لل
 .المداخل األساسية إلدارة التواصل

المشاركة التفاعلية للجمهور"، وتأثير  “مقابل ” الدعاية التقليدية“ويتناول المؤتمر سبع محاور رئيسة هي: نموذج 
دراسة  كبار المسئولين على وسائل التواصل االجتماعي، ودورهم في بناء جسور الثقة بين المجتمعات وسيتم 

المحور، باإلضافة إلى طرح النماذج الحديثة للعالقات العامة والتواصل في الحكومات،  ة في هذا أكثر من حال
(: مع عرض ألفضل الممارسات اإلقليمية والدولية، ودور الوعي والمنطق واإلحساس 2.0والدبلوماسية العامة )

لمنتظرة من التواصل في أوقات في الحصول على الرسالة الصحيحة )الجذور المعرفية للتواصل(، و التوقعات ا
 .الرخاء وأوقات الشدة

والمتحدث الرئيس للمؤتمر هو فخامة الرئيس/ فاكالف كالوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما تقدم 
نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العالقات العامة والتواصل العديد من أوراق العمل تغطية لمحاوره 

 .السابقة
ي المؤتمر إحدى عشر دولة من مختلف أنحاء العالم هي: الجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، يشارك ف

 .واليمن، وفلسطين، ومصر، وسلطنة عمان، واإلمارات، والتشيك، والنمسا
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 ا

ديسمبر  مؤتمرات في 3المنظمة العربية للتنمية اإلدارية" تعقد "

 الجاري

  
 م07:28 |2016-12-15 الخميس

 
 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 زاهر ابو مروه
 

 تحت العامة" للعالقات الثالث الدولي "المؤتمر العربية الدول لجامعة التابعة داريةاإل للتنمية العربية المنظمة تنظم

 . 20166 ديسمبر 20 – 19 من الفترة خالل متغير" عربي عالم في للتواصل جديدة "آفاق عنوان

 اإلدارية طالخط وإعداد المستقبلية الرؤيا ووضع االستراتيجية "القيادة حول الدولي المؤتمر فعليات تنطلق كما

 .2016 ديسمبر8– 29 1 من الفترة خالل المتحدة العربية اإلمارات – دبي مدينة إمارات جراند بفندق وتحقيقها"

 القوى وتحليل وتنمية البشرية الموارد إدارة تكنولوجيا "استراتيجيات حول الدولي المؤتمر فعليات تنطلق بينما

 .20166 ديسمبر 22 -18 من الفترة خالل بيروت اللبنانية بالعاصمة السفير بفندق والتطوير" والتدريب العاملة
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للعالقات العامة ويناقش  الدوليالعرابى" يشارك فى المؤتمر العربى "

 الدبلوماسية اإلقليمية والدولية

 
 السفير محمد العرابى وزير الخارجية األسبق

 م 05:55 2016ديسمبر  19اإلثنين، 

 كتبت سماح عبد الحميد

شارك السفير محمد العرابى وزير الخارجية األسبق، عضو لجنة العالقات الخارجية، فى المؤتمر العربى الدولى 

  للعالقات العامة.

وتحدث السفير "العرابى" فى حلقة نقاشية فى إحدى الجلسات، حول الدبلوماسية العامة وأفضل الممارسات 

  .اإلقليمية والدولية

وناقشت الجلسة الحاجة إلى تعريف جديد للدبلوماسية ينقلها لنطاق أوسع من محدودية الدبلوماسية التقليدية، وإلى 

  كيفية أن تصبح المؤسسات والحكومات سفراء لدى الجماهير .

الت واستعرضت الحلقة النقاشية عددا من التساؤالت من ضمنها، هل تغيرت طبيعة الدبلوماسية فى عصر االتصا

الرقمية؟، وهل قام الدبلوماسيون بتحديث األدوات التى يستخدمونها فى التفاوض والوساطة وحل النزاعات؟ ، وما 

  المقصود بالعالقات العامة الحديثة؟، وكيف يمكن لها أن تسهم فى دبلوماسية القرن الحادى والعشرين؟ .
  



 

 العامةكالوس يغادر القاهرة بعد مشاركته في مؤتمر العالقات 
 أسماء وسام

 ص 10:43

 2016/ديسمبر/21األربعاء 

 
  

تغرقت غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم األربعاء، الدكتور "فاتسالف كالوس"، رئيس جمهورية التشيك السابق، وذلك بعد زيارته لمصر، والتي اس

  .أربعة أيام، للمشاركة في المؤتمر العربي الدولي الثالث للعالقات العامة

 

ا إلى أن العالم العربي يواجه الكثير من التحديات الراهنة والتي مصر وأعلن كالوس عن سعادته بتواجده فى على رأسها القضاء على اإلرهاب،   مشير 

 .الدول العربية، باإلضافة إلى التحديات الثقافية واالجتماعية والتي أحدثت فجوة في التواصل في الفترة األخيرة واالرتباك الحادث في
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 العامة العالقات لدعم الثالث الدولي العربي المؤتمر تُطلق اإلدارية التنمية

 العربية بالمنطقة
 العالقات لدعم الثالث الدولي العربي المؤتمر ُتالق اإلدارية التنمية على التعليقات2016 ديسمبر، 1 الاحافة غرفة, عربية شؤو  في: mahmoud  بواساة اشرت
 زيارة 4 مغلقة العربية بالمناقة العامة

 العامة للعالقات الثالث الدولي العربي المؤتمر العربية، الدول بجامعة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد

 العامة العالقات منظومة وتطوير دعم بهدف الجاري ديسمبر من والعشرين عشر التاسع يومي في وذلك

 العامة العالقات تحسين تخدم التي ياالقضا بطرح العام هذا المؤتمر وُيعنى العربية، بالمنطقة والتواصل
 .العربية بالمنطقة الجديدة التواصل آفاق ومناقشة

 
 والمتخصصين والخبراء القنصليات وممثلي والدبلوماسيين العامة الشخصيات كبار من نخبة المؤتمر يحضر

 لمناقشة خاص، بشكل العربية المنطقة ومن العالم أنحاء كافة من والتواصل العامة العالقات مجال في
 .جمهورهم مع الحكومات وتواصل القرار صنّاع وسياسات الدبلوماسية األوضاع

 دورته في يناقش المؤتمر بأن اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة مديرعام القحطاني، ناصر الدكتور رحوص

 المداخل على الرئيسي محوره يرتكز والذي ،”متغير عربي عالم في الجديدة التواصل آفاق“ العام هذا الثالثة
 الجزائر، هي: العالم أنحاء ختلفم من دولة عشر ثالثة المؤتمر في ويشارك التواصل، إلدارة األساسية

 والتشيك، واألردن، واإلمارات، عمان، وسلطنة ومصر، وفلسطين، واليمن، والعراق، والسودان، والسعودية،
 .وإيطاليا والنمسا،

 للعالقات الحديثة النماذج وعرض للتواصل، جـديدة آفاق وتقديم عرض إلى المؤتمريهدف أن القحطاني وأضاف

 أفضل وتبادل ونشر الحديثة، العامة العالقات دور تحديد إلى باإلضافة الحكـومات، في والتواصل العامة
 .االجتماعي التواصل وسائل عبر المسئولين لكبار التواصل بإدارة الخاصة الممارسات

 شفافية“ قضية 2013 عام الشيخ بشرم له األولى الدورة في طرح قد المؤتمر أن إلى القحطاني وأشار
 عبر الحوار إدارة“ قضية على التركيز في المنظمة واستمرت ،”الدولية العامة العالقات ستقبلوم الحوار

 .2014 عام بفيينا الثاني المؤتمر في وذلك ،”العالم في الثقافي التنوع
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 المنبثقة المتخصصة المنظمات كإحدى 1961 سنة انشئت اإلدارية للتنمية العربية المنظمة أن بالذكر جدير

 العربية، المنطقة في اإلدارية التنمية مسئولية تتولى ان منها الهدف كان والتي العربية، الدول ةجامع عن
 التنمية قضايا يخدم بما العربية األقطار في اإلدارية التنمية تحقيق في اإلسهام في المنظمة رسالة وتتحدد

 الدول لحكومات وبرامجها خدماتها وتقدم جهودها المنظمة توجه الرسالة، هذه لتحقيق سعيها وفي الشاملة.
 ومنظمات الحكومية المنظمات ليشمل كذلك المنظمة خدمات نطاق ويتسع المنظمة، في األعضاء العربية

 .والتنفيذية والمتوسطة اإلشرافية الثالثة بمستوياتها اإلدارية وللقيادات الخاص والقطاع األعمال

 



 

 عرب يدعون لمحاكاة نجاح قطر في مجال التنافسية

 العرب -الدوحة 

ص 12:01 2016نوفمبر  29الثالثاء،   

 
 عرب يدعون لمحاكاة نجاح قطر في مجال التنافسية

أوصى المشاركون في مؤتمر عربي اختتم أعماله بالدوحة أمس، باستيعاب واستنباط دالالت التجربة القطرية 
 الناجحة في مجال االرتقاء بمجال مؤشر التنافسية الدولية.

مؤتمر السنوي السادس عشر حول التنافسية )الفرص والتحديات أمام الدول العربية وأكدت التوصيات الصادرة عن ال
في السنوات العشر القادمة(، على توافق المشاركين للسعي نحو إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية ومن 

ن العربية وماهية الفرص ضمنها الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية حول واقع التنافسية في البلدا
الموحدة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالة 

 تنعكس على رفاهية المواطن العربي.
 

ت كما أشاروا إلى أن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسا
االقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة، مؤكدين في هذا الصدد إلى ضرورة التفكير في سياسات 

 عربية على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي تجعل من الدول العربية فاعلة في االقتصاد العالمي.;
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 ”التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية“

 2016 نوفمبر27 

 اقتصاد/ قطر 0038

نوفمبر /قنا/ افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة اليوم  27الدوحة في 

التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر “المؤتمر السنوي السادس عشر حول 

 .، والذي تستمر أعماله على مدار يومين”القادمة

شيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ،خالل كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، عن ثقته بأن هذا وأعرب سعادة ال

المؤتمر سيكون منصة لتبادل اآلراء والحوار البناء حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل 

 .تنميتها

اما على القوة االقتصادية للدول ، وأن قوة االقتصاد وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليال ه

واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة االقتصادات األخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية األهمية 

الالزمة على مستوى السياسة االقتصادية من خالل تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة األسواق المحلية 

تنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه األسواق واالبتكار من خالل تطوير و

 .قوانين حماية الملكية الفكرية

وأفاد سعادته بأنه في إطار هذا التوجه سعت دولة قطر لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بدولة قطر ضمن 

التنافسية العالمية، مضيفا أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطالق مجموعة من دول من حيث مؤشر  10أفضل 

المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة 

 .لالرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة األسواق ودعم نشاطات اإلبداع واالبتكار

شار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية االحتياجات التنموية واستقطاب وأ

االستثمارات الدولية من خالل إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة 

 .ثمارية بدولة قطروالجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة االست

 2016/11/27جمت  1113قنا /يتبع/

 



 
 قال إن قطر تمكنت من رفع تصنيفها ضمن التقارير الدولية

 أحمد بن جاسم: التنافسية تسهم بتطوير االقتصادات العربية

 مصطفى البهنساوي

ص 12:01 2016نوفمبر  28اإلثنين،   

 
 أحمد بن جاسم: التنافسية تسهم بتطوير االقتصادات العربية

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة أن تقدم الدول في مؤشرات التنافسية 
لتنافسية األهمية الالزمة في السياسات االقتصادية يعد دليالً هاماً على قوتها االقتصادية، داعياً إلى ضرورة إعطاء ا

للدول العربية من خالل تعزيز المناخ االستثماري، وتطوير آليات إدارة األسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم 
سياسات وأجهزة حماية المستهلك، وتعزيز كفاءة توجيه األسواق، ودعم اإلبداع واالبتكار من خالل تطوير قوانين 

 الملكية الفكرية. حماية
وقال الوزير في كلمته التي ألقاها صباح أمس أمام الجلسة االفتتاحية للمؤتمر السنوي السادس عشر حول 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة، أن دولة قطر سعت وفق الرؤية  –التنافسية»
وبما ُيترجم رؤية قطر « حفظه هللا»آل ثاني أمير البالد المفدى الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 



إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة من خالل إطالق مجموعة من المبادرات الحكومية واتخاذ  2030الوطنية 
مناخ خطوات واضحة لالرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة األسواق ودعم نشاطات اإلبداع واالبتكار وتوفير 

 استثماري مالئم قادر على تلبية االحتياجات التنموية واستقطاب االستثمارات الخارجية.
وأكد في هذا الصدد أن هذه المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها وفق المعايير الدولية والتي يتم بناًء عليها تصنيف 

مت في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من الدول من حيث سهولة بدء وممارسة األعمال التجارية والخدمية أسه
  التقارير الدولية، ومنها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي.

دول من حيث مؤشر التنافسية  10وأشار إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بدولة قطر ضمن أفضل 
قامت الدولة بإطالق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على العالمية، موضحاً أنه من هذا المنطلق 

المضي قدماً في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة لالرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة 
طورة مستدامة تعمل األسواق ودعم نشاطات اإلبداع واالبتكار. وأشار إلى أن دولة قطر سعت لتطوير بنية تحتية مت

على تلبية االحتياجات التنموية واستقطاب االستثمارات الدولية من خالل إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، 
وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة 

 االستثمارية بدولة قطر.
  تصنيفات

أن المشاريع في قطر أخذت بعين االعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث  وأوضح الوزير
سهولة بدء ممارسة األعمال التجارية والخدمية، مما ساهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير 

الذي أكد تبوؤ  2016/ 2015دافوس في عام  الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى االقتصادي
 قطر مراكز متقدمة في العديد من المجاالت، حيث حصلت الدولة على المركز األول في العديد من المحاور.
وأشار إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة األولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس األموال وسهولة الحصول على 

لة تمكنت من المحافظة على وتيرة نموها، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي قروض، الفتا إلى أن الدو
في العام  3.3ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ % 2015خالل عام  3.7اإلجمالي %

  الماضي.
ر إلى أن قطر سوف تشهد نمواً تشي 2018/ 2017وقال وزير االقتصاد: إن توقعات تقرير اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 

 بفضل التوسع اإلجمالي لالقتصاد غير النقدي. 3.9اقتصادياً بنسبة %
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها االقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعار النفط وتراجع 

سة تسهم في دفع مسيرة التنافسية معدالت النمو، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات ونتائج ملمو
 بالدول العربية.
وفي ختام كلمته أعرب سعادة الوزير عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول 
العربية للنهوض بالعمل المشترك ودعم القدرة التنافسية لتشكّل دافعاً للعمل العربي المشترك نحو تحقيق 

 اتيجية وبما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.األهداف اإلستر
  رؤية

من جانبه قال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية 
وي يعزز من شفافة آلليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، من خالل اعتماد منظور تنم

 تنافسية االقتصادات في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة.
ودعا القحطاني، في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على 

العالمي وتنهي عالقة  مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول األعضاء فاعلة في االقتصاد
 التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.

وأضاف: إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات 
ه الخصوص، االقتصادية والتنموية في األقطار العربية، حيث ال تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وج

 تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت 

فة وفرص االنتعاش االقتصادي، مشدداً على أهمية اتخاذ بصورة مباشرة في التأثير على معدالت النمو المستهد
سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية 

ة ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربي
 من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة الئقة لمواطنيها.

وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في إطالق حوار جاد بين جميع األطراف المعنيين سواء من 
القتصادية في الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية ا

البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغاللها، فضال عن استجالء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك 
 بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية.

  الواقع
ربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدول العربية، أخذت على مدى السنوات الماضية في وأشار إلى أن المنظمة الع



االعتبار أن تكون موضوعات هذا المؤتمر متماهية مع واقع المنطقة العربية وتداعيات األحداث السياسية واالقتصادية 
 من استحقاقات ونتائج. واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد

وأكد على وجود حاجة ماسة ليس فقط لفهم التنافسية برؤية عربية، بل البحث عن آليات تطبيق فعالة وكفؤة 
للتعبير عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى االقتصادي لما في ذلك من تأثير مباشر 

 الدول. على مستقبل اقتصادات تلك
ر المؤتمر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال األعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة حض

بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال األعمال، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من 
تشاريين في مجال التنافسية في الدول المسؤولين الحكوميين إلى جانب نخبة من أبرز الخبراء والمختصين واالس

العربية، باإلضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والمنظمات والجامعات، على المستوى المحلي 
 واإلقليمي والدولي.

ين وتنظم المؤتمر وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد ب
الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص 
المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة، 

جارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط الالزمة لتعزيزها على المستوى باإلضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل الت
 القطاعي.

ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين واالستشاريين في هذا المجال، باإلضافة إلى عدد من ممثلي 
 مي والدولي.الشركات والهيئات والوزارات والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على المستوى المحلي واإلقلي

كما يناقش عدة موضوعات، منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، 
واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات 

قتصادات العربية، باإلضافة إلى مناقشة خارطة الطريق نحو االستدامة العامة في تحسين األداء التنافسي لال
 التنافسية من منظور عربي.;
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 تصاد يلقي كلمته في المؤتمروزير اإلق

  كلمات دالة 

  

 قنا -الدوحة 

 الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية

 دول في التنافسية العالمية 10نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 

 بة النمو االقتصادي المتوقع في العامين القادميننس % 3.9



قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير اإلقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة 

 .دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية 10والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 

قامت الدولة بإطالق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق  مضيفاً أنه من هذا المنطلق

أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة لإلرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة األسواق ودعم نشاطات اإلبداع 

 .واالبتكار

ل "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حو

القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل اآلراء والحوار البناء حول واقع 

 .التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها

م في المؤشرات التنافسية يعد دليالً مهما على القوة اإلقتصادية للدول، وأن قوة االقتصاد واستمراريته تأتي من وأضاف أن التقد

قدرته على منافسة اإلقتصادات األخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية األهمية الالزمة على مستوى السياسة 

تطوير آليات إدارة األسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية اإلقتصادية من خالل تعزيز البنية التحتية و

 .المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه األسواق واالبتكار من خالل تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية

 بنية مستدامة

وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية اإلحتياجات التنموية وإستقطاب اإلستثمارات 

الدولية من خالل إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق 

 .ستثمارية بدولة قطراقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة اإل

 



 القحطاني يخاطب المشاركين

خ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير اإلقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين االعتبار وأوضح سعادة الشي

المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة األعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع 

تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى االقتصادي دافوس في عام  تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها

والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجاالت حيث حصلت الدولة على المركز األول في العديد  2016/ 2015

 .من المحاور

 قطر األولى في مؤشرات عديدة

لة قطر جاءت في المرتبة األولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس األموال وفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دو

وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى اإلقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل 

% في 3.3محلي العالمي الذي بلغ ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج ال 2015% خالل عام 3.7النمو في الناتج المحلي اإلجمالي 

% بفضل 3.9أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة  2018/ 2017العام الماضي، كما يتوقع تقرير اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 

 .التوسع اإلجمالي لالقتصاد غير النقدي

وما تعانيه بعض الدول من تراجع  وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها اإلقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط

معدالت النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه 

 ."التحديات العالمية

ل المشترك ودعم قدرتها معرباً عن تطلعه من خالل هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعم

 .التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها

وتنظم هذا المؤتمر وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين 

ومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، الحك

وكيفية إستغاللها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة، باإلضافة إلى 

 .قييم التنافسية ووضع الخطط الالزمة لتعزيزها على المستوى القطاعيتبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لت

 المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية االقتصادات

 القحطاني: السياسة االقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة

المؤتمر يقدم رؤية شفافة آلليات تعزيز  قال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن

القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خالل اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية االقتصادات في 

 .مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة

اذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخ

 .العام، تجعل الدول األعضاء فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة



صادية وأضاف أن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات االقت

والتنموية في األقطار العربية، حيث ال تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة 

 .اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة

ة سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربي

التأثير على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة 

عارها باستمرار، حتى يمكن تناقص الطلب على المواد األولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أس

تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة 

 .الئقة لمواطنيها

ن الحكومات وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطالق حوار جاد بين جميع األطراف المعنيين سواء م

أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية، 

واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغاللها، فضال عن استجالء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع 

 .ناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربيةخارطة طريق لخيارات تنموية م

 
 جانب من الجلسات

 بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي لإلقتصاد القطري

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات االستثمارية المهمة والتي تسهم 

في الناتج المحلي اإلجمالي ألي دولة، مشدداً على أن االهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع 

 ."ع مصادر الدخلالعمل على نجاحه بهدف لتنوي

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز 

والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات االقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيالت 

قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة لهذا القطاع لتقديم منتج 



تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيًرا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم 

 .مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية

شدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيًرا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة و

أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال األعمال وبعض التجار لكي 

 .اكة بين القطاعين العام والخاصتطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشر

  



 

 

خالل افتتاح مؤتمر التنافسية والتحديات .. 
 وزير االقتصاد:

 قطر أطلقت مبادرات لالرتقاء بجودة السلع والخدمات

 سياسات اقتصادية متكاملة رفعت تصنيفنا بالتقارير الدولية

 تعزيز كفاءة األسواق بتطوير قوانين الملكية الفكرية

 

 محمد حسين : -كتب 

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة أمس، المؤتمر السنوي 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"،  -السادس عشر حول "التنافسية 

ارية التابعة لجامعة الدول والذي تنظمه وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلد

 العربية، ويختتم أعماله اليوم.

حضر المؤتمر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال األعمال القطريين، وسعادة 

الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال األعمال، وشهد المؤتمر 

ين الحكوميين إلى جانب نخبة من أبرز الخبراء والمختصين واالستشاريين في مشاركة واسعة من المسؤول

مجال التنافسية في الدول العربية باإلضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والمنظمات والجامعات، 

 على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.



آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة على وفي مستهل كلمته أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد 

أهمية هذا المؤتمر كونه يشكل منصة لتبادل اآلراء والحوارات الهادفة والبناء حول واقع التنافسية 

 االقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.

قتصادية داعياً إلى وأشار سعادته إلى أن تقدم الدول في مؤشرات التنافسية يعد دليالً هاماً على قوتها اال

ضرورة إعطاء التنافسية األهمية الالزمة في السياسات االقتصادية للدول العربية من خالل تعزيز المناخ 

االستثماري، وتطوير آليات إدارة األسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم سياسات وأجهزة حماية المستهلك، 

 بتكار من خالل تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية .وتعزيز كفاءة توجيه األسواق، ودعم اإلبداع واال

وأوضح سعادته في هذا اإلطار أن دولة قطر سعت وفق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

إلى تبني سياسات اقتصادية  2030بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى وبما ُيترجم رؤية قطر الوطنية 

مجموعة من المبادرات الحكومية واتخاذ خطوات واضحة لالرتقاء بجودة السلع متكاملة من خالل إطالق 

والخدمات وتعزيز كفاءة األسواق ودعم نشاطات اإلبداع واالبتكار وتوفير مناخ استثماري مالئم قادر على 

 تلبية االحتياجات التنموية واستقطاب االستثمارات الخارجية.

والمشاريع التي تم تنفيذها وفق المعايير الدولية والتي يتم بناًء  وأكد في هذا الصدد أن هذه المبادرات

عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة األعمال التجارية والخدمية أسهمت في رفع تصنيف 

دولة قطر في العديد من التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي 

 ي.العالم

وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها االقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعاِر النفط 

وتراجع معدالت النمو، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات ونتائج ملموسة تسهم في دفع 

 مسيرة التنافسية بالدول العربية.

والتجارة عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز التنسيق وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير االقتصاد 

والتعاون بين الدول العربية للنهوض بالعمل المشترك ودعم القدرة التنافسية لتشكّل دافعاً للعمل العربي 

 المشترك نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية وبما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.

 درع منظمة التنمية اإلدارية لوزير االقتصاد

قدم سعادة الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية درع المنظمة 

 لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة تقديراً لدعم سعادته للمؤتمر.

الفرص والتحديات أمام الدول العربية  -نوي السادس عشر حول "التنافسية جدير بالذكر أن المؤتمر الس

في السنوات العشر القادمة" يهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص 

والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية االستفادة منها، 

دراسة التحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة، باإلضافة و

إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط الالزمة لتعزيزها على المستوى 

 القطاعي.

  



 

 

المنظمة العربية للتنمية تسعى العتماد منظور يعزز تنافسية االقتصادات في مواجهة 

 التحديات

عام المنظمة العربية للتنمية قال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير -م /قنا/ 2016-11- 27الدوحة 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية  –التنافسية “اإلدارية، إن المؤتمر السنوي السادس عشر حول 

، سيقدم رؤية شفافة آلليات تعزيز القدرات التنافسية على المستوى ”في السنوات العشر القادمة

زز من تنافسية االقتصادات في مواجهة الوطني والعربي، وذلك من خالل اعتماد منظور تنموي يع

 .التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة

ودعا القحطاني، في كلمة له أمام المؤتمر اليوم، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ 

سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول األعضاء فاعلة في 

 .وتنهي عالقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة االقتصاد العالمي

وأضاف أن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة 

للسياسات االقتصادية والتنموية في األقطار العربية، حيث ال تزال دول العالم بشكل عام، والدول 

تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي، وتباطؤ النمو  العربية على وجه الخصوص،

 .وارتفاع معدالت التضخم والبطالة

وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، 

اش االقتصادي.. داعيا ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتع

إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والمواد 

الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر 

امجها التنموية لتكون قادرة على الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة بر

 .تقديم حياة الئقة لمواطنيها

وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطالق حوار جاد بين جميع األطراف 

المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على 

في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغاللها، فضال واقع التنافسية االقتصادية 

عن استجالء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية 

 .مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية



رية بجامعة الدول العربية، أخذت على مدى السنوات وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية اإلدا

الماضية في االعتبار أن تكون موضوعات هذا المؤتمر متماهية مع واقع المنطقة العربية وتداعيات 

األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب 

 .ئجوالبعيد من استحقاقات ونتا

وأكد على وجود حاجة ماسة ليس فقط لفهم التنافسية برؤية عربية، بل البحث عن آليات تطبيق 

فعالة وكفؤة للتعبير عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى االقتصادي لما 

 .في ذلك من تأثير مباشر على مستقبل اقتصادات تلك الدول

  



 

 

 الدول أمام والتحديات "التنافسية..الفرص مؤتمر أعمال اختتام

 العربية"

 2016 ,28 نوفمبر اإلثنين

 
  مؤتمر أعمال اختتام

 
 العربية" الدول ام" مؤتمر أعمال اختتام

 أأأ

 مشاهدات243 

/ اختتمت اليوم، أعمال المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. قنانوفمبر / 28الدوحة في 
 الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي عقد على مدار يومين.

وقد أشاد البيان الختامي بموضوع المؤتمر حول الفرص والتحديات أمام الدول العربية، منوها بأن ذلك 
إنجاز دولة قطر المتمثل بحصولها على موقع متقدم وفق مؤشر التنافسية بمعانيه جاء في ظل 

االقتصادية والجيوسياسية وهو ما يستحق التوقف بخيار الدراسة والفهم واالستدالل، وكذلك 



استيعاب واستنباط دالالت التجربة القطرية لما فيها من معان ورؤى مهمة ومؤشرات خارطة طريق 
 مجربة.
ى المشاركون في المؤتمر ارتياحهم التام ألعمال المؤتمر، معتبرين إياه فرصة حقيقية ومهمة وقد أبد

لوضع رؤية عربية لمؤشرات التنافسية العالمية دون إغفال آلليات التفاعل مع البيئة العالمية 
رفيع  االقتصادية، منوهين بأن مالمح خارطة طريق قد ظهرت تماماً خالل المؤتمر في ظل تفاعل فكري

 بين الخبراء والمشاركين في المؤتمر.
وأكدوا على توافقهم للسعي نحو إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية ومن ضمنها الحكومات 
وممثلو القطاع الخاص والمنظمات الدولية حول واقع التنافسية في البلدان العربية وما هي الفرص 

كيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خارطة طريق الموحدة، وكيفية استغاللها، والتحديات و
 لخيارات تنموية فّعالة تنعكس على رفاهية المواطن العربي.

كما أشاروا إلى أن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة 
هذا الصدد، ضرورة  السياسات االقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة، مؤكدين في

التفكير في سياسات عربية على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي تجعل من الدول العربية 
 فاعلة في االقتصاد العالمي.

وأوصى المشاركون في المؤتمر، وفقا للبيان الختامي، بضرورة االهتمام بالتبادل التجاري العربي 
تنافسية االقتصاد العربي واالقتصادات الوطنية في العالم  والحوافز التصديرية البينية بما يعزز من

العربي في إطار االقتصاد الدولي، ومراجعة وتعزيز السياسات االقتصادية التوجيهية بما يعزز من القدرة 
التنافسية للمنتج المحلي في الدول العربية في األسواق المحلية واألسواق الدولية، باإلضافة إلى 

لنظم الرقابية االقتصادية بما يعزز التنافسية، واالهتمام بها في معاهد األبحاث تحديث وتطوير ا
العربية، وتطوير المناهج الدراسية في الجامعات العربية لتعزيز الفكر التنافسي لدى خريجي 

 الجامعات العربية.
طراف ذات كما شددوا على أهمية تحليل تكاملي لواقع تنافسية االقتصادات العربية من منظور األ

الصلة، ومنها الحكومات، وتوفير المعرفة وأفضل الممارسات على المستويين اإلقليمي والدولي 
لتقييم التنافسية الوطنية وسبل تعزيزها، وكذلك تبادل الخبرة العملية وأفضل التجارب لتقييم 

نافسية، التنافسية ووضع الخطط الالزمة لتعزيزها على المستوى القطاعي وتحليل الخطط الت
والسعي لتعزيز القدرات لوضع خطط متوسطة وطويلة األمد حول تعزيز القدرات التنافسية على 

المستوى الوطني لكل دولة، وتقديم الخبرة الدولية في مجاالت التقييم والمتابعة لخطط التنمية 
  االقتصادية واالجتماعية في إطار التنافسية الوطنية.

مر إلى إيجاد منظور تنموي متكامل إلدارة األزمات االقتصادية من منظور كما دعا المشاركون في المؤت
تنموي يعزز من تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة. 

 وتقديم أفضل االستراتيجيات والسياسات التي تقود إلى تحسين القدرات التنافسية الوطنية.
األخير من المؤتمر قد تناولت عدة موضوعات تتعلق بالتنافسية االقتصادية في  وكانت جلسات اليوم

العالم العربي، وتحديث سياسات حوكمة الخدمة المدنية والموارد البشرية لتحسين التنافسية، كما 
جرى عرض ورقة عن ريادة األعمال وسياسات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وورقة أخرى عن 

 لدولي وفهم سياسات تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.التعاون ا
وافتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة أمس المؤتمر 

السنوي السادس عشر حول"التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر 
 اد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.القادمة"، والذي نظمته وزارة االقتص



 

 القادم األحد للتنافسية 16 الـ السنوي المؤتمر في تشارك السلطنة / االقتصاد / الرئيسية

 للتنافسية األحد القادم 16السلطنة تشارك في المؤتمر السنوي الـ 
  للطباعة نسخة  2016نوفمبر, 21 االقتصاد في

 مشاركة

 حول عشر السادس العام السنوي مؤتمرها العربية الدول لجامعة التابعة االدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد العمانية: ـ القاهرة

 الفترة خالل الدوحة القطرية بالعاصمة وذلك » القادمة العشر السنوات في العربية الدول أمام والتحديات الفرص» بعنوان التنافسية

 .الحالي نوفمبر 29 إلى 27 من

 وقطر والكويت واليمن ومصر السلطنة هي دولة 20 من متخصصون فيه يشارك المؤتمر ان أمس لها بيان في المنظمة وأكدت

 والواليات وبلجيكا والدنمارك وبريطانيا وفرنسا وفلسطين والسودان وباكستان واالمارات والعراق والصومال والجزائر والسعودية

 .ونيجيريا والمكسيك المتحدة

 الوطن في والتنموية االقتصادية السياسات مراجعة تعطي العربية المنطقة في الراهنة واالقتصادية السياسية التحديات إن وقالت

 عن والبحث التضخم معدالت وارتفاع النمو وتباطؤ االقتصادي والركود االقتصادية األزمة تداعيات بسبب بالغة أهمية العربي

 .العمل

 العربية الدول من تجعل العربي المستوى وعلى دولة كل مستوى على عربية سياسات في التفكير من البد كان لهذا انه وذكرت

 .العالمي االقتصاد في التأثير دائرة إلى وتحولها خطرة آثار من لها وما التبعية عالقة وتنهي العالمي االقتصاد في فاعلة

 التي الخدمية والموارد األولية المواد على الطلب تناقص مواجهة على قادرة مويةتن سياسات في التفكير ضرورة المنظمة وأكدت

 .المستدامة التنمية على الكبير الخطر تفادي يمكن حتى باستمرار أسعارها تدهور ومواجهة العربية الدول تنتجها
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مؤتمر التنافسية يبحث في الدوحة الفرص والتحديات أمام 

 الدول العربية األحد المقبل

 م 05:55الساعة  2016-11-23األربعاء  اقتصاد

 
 والتجارة في لوسيل االقتصادمبنى وزارة 

   قنا -الدوحة 

تنظم وزارة اإلقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المؤتمر 
الفرص والتحديات أمام الدول العربية في  –السنوي السادس عشر حول "التنافسية 

 .السنوات العشر القادمة"، وذلك يومي األحد واالثنين المقبلين

ومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص ويهدف المؤتمر إلى إدارة حوار جاد بين الحك
والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية 

استغاللها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات 



قييم التنافسية تنموية فّعالة، باإلضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لت
 .ووضع الخطط الالزمة لتعزيزها على المستوى القطاعي

ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين واالستشاريين في هذا المجال، 
باإلضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والوزارات والمنظمات والمؤسسات 

 .وليوالجامعات، على المستوى المحلي واإلقليمي والد

ويناقش المؤتمر عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على 
السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، واألبعاد اإلقليمية 

والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي 
صادات العربية، باإلضافة الى مناقشة خارطة الطريق نحو االستدامة التنافسية من لالقت

 .منظور عربي

  



 

 خالل افتتاح مؤتمر التنافسية

دول  10وزير االقتصاد: تكامل السياسات وضع قطر ضمن أفضل 

 بمؤشر التنافسية

 
 3:30 - 2016نوفمبر  28 تصوير: عمرو دياب-وسام السعايدة  -عمر القضاه 

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة إن دولة قطر تبنت سياسات اقتصادية متكاملة 

دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية، مضيفا أن الدولة اطلقت مجموعة من المبادرات  10والوصول ضمن أفضل 

تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة لالرتقاء بجودة  الحكومية التي

 السلع والخدمات وتعزيز كفاءة األسواق ودعم نشاطات اإلبداع واالبتكار.

التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في »وبين سعادته خالل افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول 

، والذي تستمر أعماله على مدار يومين أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليال هاما على «السنوات العشر القادمة

واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة االقتصادات األخرى ومن هذا القوة االقتصادية للدول، وأن قوة االقتصاد 

المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية األهمية الالزمة على مستوى السياسة االقتصادية من خالل تعزيز البنية التحتية 



ن خالل تطوير قوانين وتطوير آليات إدارة األسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك م

 حماية الملكية الفكرية اليوم.

وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية االحتياجات التنموية واستقطاب 

االستثمارات الدولية من خالل إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور 

 اء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة االستثمارية بدولة قطر.وإنش

وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين 

ل التجارية والخدمية مما االعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة األعما

ساهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى 

والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجاالت حيث حصلت  2016/ 2015االقتصادي دافوس في عام 

 يد من المحاور.الدولة على المركز األول في العد

وفي مجال تطور سوق المال، أفاد بأن دولة قطر جاءت في المرتبة األولى عالميا في مجال مدى توافق رؤوس األموال 

وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى االقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ 

ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ  2015% خالل عام 3.7معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي 

أن تشهد قطر نموا اقتصاديا  2018/ 2017% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 3.3

 % بفضل التوسع اإلجمالي لالقتصاد غير النقدي.3.9بنسبة 

ي يشهدها االقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من الظروف الراهنة الت»وأضاف أن 

تراجع معدالت النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في اقتصادياتنا ودعم قدرتها على 

ز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة ، معربا عن تطلعه من خالل هذا المؤتمر لتعزي«مواجهة هذه التحديات العالمية

للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها االستراتيجية بما 

 يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.

 «:لوسيل«مدير المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لـ

العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني أن المنظمة عمدت خالل السنوات الماضية على أكد مدير عام المنظمة 

تنظيم المؤتمرات للتماشي مع واقع المنطقة العربية وتداعيات األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية 

ة عربية والبحث عن آليات تطبيق فعالة وكفؤة للتعبير والتكنولوجية، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لفهم التنافسية برؤي

عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى االقتصادي لما في بلك من تأثير مباشر على مستقبل 

 اقتصاديات الدول العربية.

ة من شأنه ان يعرقل التنافسية التي ان الوضع الراهن الذي تمر به بعض الدول العربي« لوسيل»وقال ردا على سؤال لـ 

تحتاج باالساس الى استقرار، بالتالي ال بد من تذليل المعوقات والتحديات واعادة النظر في العديد من السياسات، خاصة 



  وان البالد العربية مليئة بالكفاءات المذهلة.

تتطلب مراجعة جادة ومعمقة لسياسات االقتصادية  كما اكد أن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية

والتنموية في األقطار العربية خصوصا أن الدول العربية ما زالت تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود 

االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة وبالتزامن مع الوضع االقتصادي ساد المنطقة العربية 

  ريوهات جيوسياسية متوترة ساهمت في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي.سينا

وبين ضرورة التفكير في سياسات عربية لجعل المنطقة فاعلة في االقتصاد العربية وتنهي عالقة التبعية المطلقة ومآثارها 

  عالمي.الخطيرة بل وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد ال

وأضاف انه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية 

التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار حتى يتمكن من تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة 

  ة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياه الئقة لمواطنيها.وتمكين الدول العربية من مواصل

وأشار إلى أن ما يدلل على خطورة الوضع القائم في المنطقة العربية ما يشير إليه تقرير المنتدى االقتصادي العالمي عن 

ظمة تتطلع إلى حوار بين جميع التنافسية وموقف الدول العربية عموما وفقا لألبعاد التنافسية المعتمدة. وأكد أن المن

األطراف المعنية سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية بهدف تسليط الضوء على واقع 

التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة وكيفية استغاللها والتحديات وكيفية مواجهتها بالتزامن 

  ارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية.مع الحاجة لوضع خ

داعيا للمؤتمر  وأعلن القحطاني أن المؤتمر المقبل سيتناول دور الحكومات التنموي في تحسين االقتصادات الوطنية، 

لتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية النجاح والنفع لجميع المشاركين. وتنظم هذا المؤتمر وزارة االقتصاد وا

اإلدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع 

 التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع

خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة، باإلضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع 

الخطط الالزمة لتعزيزها على المستوى القطاعي. ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين واالستشاريين 

ات والهيئات والوزارات والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على في هذا المجال، باإلضافة إلى عدد من ممثلي الشرك

المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. كما يناقش عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على 

للتنافسية في المنطقة السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية 

العربية، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية، باإلضافة إلى مناقشة خارطة الطريق 

 نحو االستدامة التنافسية من منظور عربي.
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حسين حسن المستشار في هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر خالل ورقة عمل قدمها في الجلسة التي قال الدكتور 

وتمت إعادة تنظيمها عام  2011إن الهيئة أنشئت عام «: األبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية»جاءت تحت عنوان 

 التحقيق وإنفاذ القانون.بهدف التركيز على الجانب الوقائي بدال من التركيز على  2015

وأضاف أن دولة قطر طرف في أهم اتفاقيتين فيما يتعلق بمكافحة الفساد وهما اتفاقية األمم المتحدة واالتفاقية العربية 

التي  2009لمكافحة الفساد، وكان لدولة قطر الفضل في إنشاء آلية رسمية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

 ي الدوحة.عقدت ف

على مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية وبذلك تكون األولى عربيا في  22تحتل قطر المرتبة 

مكافحة الفساد، أيضا أصدر مجلس التنافسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤشرا حول الفساد اإلداري واحتلت دولة 

 لفساد اإلداري.قطر المرتبة األولى في مكافحة ا

وأكد الدكتور حسن أنه بات التركيز على الجانب الوقائي فكلما زادت النزاهة والشفافية كلما زادت كمبادئ وقيم، يؤدي 

 ذلك إلى مكافحة الفساد بشكل أقوى مما يعزز التنافسية.

كل تلقائي من قبل الدولة، وأشار إلى أن الشفافية تتضمن التزاما بنوعية من المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها بش

وإفصاح عن معلومات بناء على طرف صاحب مصلحة بهذه المعلومات، في حين أن النزاهة تعني التجرد من المصلحة 

 الخاصة والتركيز على المصلحة العامة.

 

  التجارة العالمية

ة على المنافسة ترتبط باالقتصاد أكد عبد الحميد ممدوح مدير التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية أن القدر

المعتمد على السوق بالدرجة األولى، الفتا إلى أن المنظمة تقوم بتقديم الدعم الفني للحكومات بما يتعلق بالسياسات 

 والخطط، وأن دور الحكومات محدود ومحصور برسم السياسات والخطط.

أن تطبيق مفهوم « دولية للتنافسية في المنطقة العربيةاألبعاد اإلقليمية ال»وأضاف في الجلسة التي جاءت تحت عنوان 

اقتصاد السوق ال يلعب الدور الواضح في رسم السياسات والقائم على فهم دور المنافسة كعنصر أساسي القتصاد السوق 

 واقتصار دور الحكومة على وضع السياسات والتشريع وليس كونها العبا أساسيا باالقتصادي.

نافسية أيضا بتحقيق األهداف اإلنمائية بفهم مشترك للمبادئ األساسية بالنسبة لنمو فرص العمل، مشيرا وأكد أن ارتباط الت

إلى أنه من أبرز التحديات التي تواجه البالد العربية كونها اقتصادا معتمدا على السوق دون سياسات وخطط واضحة 

لمدى، الفتا إلى أن القوى العاملة تعاني من ضيق في يمكن استثمارها ماليا وبشريا من خالل تضمنها سياسات طويلة ا

% من الشباب 50القاعدة واتساع في الرأس إذ إن اقتصاديات الدول النامية تعاني من الموارد البشرية التي تمثل أكثر من 

 مل.وهي مورد عظيم إذا تم استغالله من خالل التعليم األكاديمي بصفة عامة لتلببية كافة ما يحتاجه سوق الع

وبين أهمية الحوكمة من خالل استقرار وثبات السياسات االقتصادية بوضعها والبحث عن كيفية تنفيذها بآلية ال تسمح 



بوجود إرباك في إدارة االقتصاد، باإلضافة إلى أن التحدي الذي يواجه العديد من الدول هو كيفية ضمان سيادة القانون بما 

 بالدولة.ال يدع مجاال لفقدان ثقة المستثمر 

وأكد أهمية تنمية البنية التحتية المقصود بها االقتصاد الحديث المعتمد على البنية المعلوماتية إذ إن من أهم ما يميز عوامل 

االقتصاد الحديث أن تكون على درجة عالية من التواصل واالتصال على مستوى الرؤية العميقة بتوفير الخدمات، الفتا 

 اسية مع بعضها البعض والخاصة باالستثمار أحد التحديات التي تواجه الدول النامية.إلى أن توحيد األطر السي

 

  تشجيع االستثمار

إلى ذلك قالت الدكتورة روان اللوزي أستاذ مساعد بالقانون التجاري في جامعة قطر إن الكثير من الدول تسعى للتفاوض 

أن المالحظ عدم التفات تلك الدول إلى معالجة التحديات والتوقيع على اتفاقيات تشجيع االستثمار بشكل كبير إال 

االستثمارية الداخلية، مشيرة إلى ضرورة تحقيق االستثمار من هذه االتفاقيات والسعي لتحسين البيئة االستثمارية وجعلها 

 متناسقة مع المبادئ األساسية لتشجيع االستثمار.

اتفاقية  100يع االستثمار إذ إن جمهورية مصر العربية وقعت نحو وبينت أن كافة دول العالم وقعت على اتفاقيات تشج

لتشجيع االستثمار مع مختلف الدول، مشيرة إلى أن توقيع بعض الدول لم يشمل حماية االستثمار إذ إنه كلما تمت حماية 

 االستثمارات زادت أرقام االستثمار األجنبي.

يات والقدرة على جذب االستثمار، مشيرة إلى أن المستوى األول الذي وأشارت إلى أن الصلة معدومة ما بين كثرة االتفاق

يهم المستثمر حماية االستثمار والتي قد ال تتضمنها تلك االتفاقيات إذ البد من تشجيع االستثمار من خالل صياغة مبادئ 

سية الدول بمعرفة معايير قادرة على حماية االستثمار، مشددة على أن حماية االستثمار بقانون يؤكد على تعزيز تناف

 ومبادئ العدالة.

وتناولت الجلسة الثالثة موضوع الحوكمة والتنافسية الوطنية وتحدث خاللها عدد من الخبراء اإلداريين واالقتصاديين 

 تناولت الصراعات في المنطقة والالمركزية والتحديات أمام اإلدارة العامة.

 

التنافسية تحتاج بيئة استثمارية آمنة وتشريعات «: لوسيل»بة، مشاركون لـأكدوا أن الدول العربية تواجه تحديات صع

 متطورة

أكد مشاركون على هامش أعمال المؤتمر أن الظروف السياسية الراهنة في المنطقة تلقي بظاللها السلبية على فرص 

متكاملة من التشريعات الفاعلة االستثمار وتعزيز التنافسية، مشددين على أن تعزيز فرص التنافسية يحتاج إلى منظومة 

 باإلضافة إلى بيئة استثمارية جاذبة.

إن الدول العربية تمتلك كافة مقومات النجاح من موارد بشرية ومادية، إال أنها تقف أمام « لوسيل»وقالوا في حديثهم لـ 

لشوط الكبير الذي قطعته دولة تحديات خالل السنوات المقبلة تحتاج إلى مزيد من التكاتف وتضافر الجهود، منوهين إلى ا



 قطر في مجال تعزيز التنافسية ودعم االقتصاد الوطني..

 

  د. البطوش: قطر قطعت شوطا في تحقيق التنافسية

من كلية مجتمع قطر: إنه ال بد من المواءمة بين التشريعات ومتطلبات التنافسية  قال الدكتور رضا البطوش مشارك 

في إطار دعم اقتصاد أي دولة حول العالم، مؤكدا أن دولة قطر تعتبر من الدول التي للوصول إلى األهداف المرجوة 

 قطعت شوطا كبيرا في مجال تحقيق التنافسية الداعمة لكافة متطلبات النجاح االقتصادي وعلى مختلف األصعدة.

القدرات لتكييف إستراتيجية أي  وأضاف أن التحديات التي تواجهها دول المنطقة كبيرة جدا وبالتالي ال بد من توفر كافة

بلد لدعم عناصر القوة في اقتصاده، من خالل بناء منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تخدم اقتصاده وتدفع 

عجلته إلى األمام في ظل ما يعانيه العالم من تحديات اقتصادية جمة دفعت إلى ارتفاع معدالت التضخم والبطالة 

 ادي.واالنكماش االقتص

وأكد الدكتور البطوش على ضرورة تفعيل منظومة االتفاقيات االقتصادية بين دول العالم والمنطقة عموما لمواجهة كافة 

 التحديات االقتصادية والخروج من عنق الزجاجة في ظل ظروف سياسية معقدة تشهدها المنطقة.

 

  حسن: ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة لتعزيز التنافسية

يوسف الحاج حسن، من األمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني: إن الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وبعض  قال

الدول العربية من شأنها أن تلقي بظاللها على البيئة االقتصادية وبالتالي الحد من تحقيق التنافسية مما يضع الدول العربية 

 ات المقبلة.تحديدا والمنطقة أمام تحديات في السنو

وأضاف أن على تلك الدول أن توازن بين المعطيات السياسية واالتفاقيات االقتصادية لغاية دعم البيئة التنافسية في ظل 

 الظروف االقتصادية العالمية التي تشهد تراجعا في كافة المجاالت.

قل المفهوم إلى تنافسية الدول وحددت لها مشيرا إلى أن التنافسية بدأت في القطاع الخاص ولها معاييرها الخاصة، ثم انت

 معايير مختلفة. ولقياس تنافسية الدول هناك محوران رئيسيان، هما معايير التنمية البشرية ومعايير البنى التحتية.

وأشار إلى أن التنافسية تؤكد على سعي الدول إلى االستغالل األمثل لكافة مواردها من أجل تحقيق الرفاهية لشعوبها 

 وذلك باتباع أفضل األساليب والممارسات.« تنمية المستدامةال»

 

  د. السعيدي: السنوات المقبلة صعبة

سلطنة عمان: إن السنوات المقبلة ستكون صعبة على   مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية في وزارة التعليم العالي/

اقع االقتصادي وتعزيز فرص االستثمار، مؤكدا أن المنطقة عموما والدول العربية على وجه التحديد فيما يتعلق بالو

الظروف السياسية الراهنة في المنطقة تحتاج إلى معالجة بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتمتع باألمان الذي يبحث عن 



 رأس المال أينما حل.

عطاء وال يقل أهمية عن وأضاف أن الدول العربية تمتلك مقومات النجاح كاملة من موارد وعنصر بشري قادر على ال

الموارد البشرية في الدول التي حققت نجاحات وقفزات نوعية في مختلف المجاالت على كافة األصعدة، مشيرا إلى أهمية 

 تطوير وتفعيل كافة القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تجذب االستثمار في تلك الدول.

ص قال الدكتور السعيدي: إن سلطنة عمان كانت دائما سبَّاقة في توقيع وفيما يتعلق بالتجربة العمانية على وجه الخصو

العديد من االتفاقيات في كافة المجاالت االستثمارية والتبادل التجاري مع كافة الدول حول العالم إيمانا منها بأهمية 

 الشراكة الحقيقية مع تلك الدول للنهوض بالسلطنة وجذب المزيد من االستثمارات.

 

  



 

 

 وزارة االقتصاد والتجارة تنظم السنوي السادس عشر

 
مال واالقتصاداقتصاد قطر  2016نوفمبر،  Eman Ramzi24 0ال

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  بالتعاون مع

 ”الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة –التنافسية “حول 

 .نوفمبر 29إلى  27الفترة من  خالل  في مدينة الدوحة 

  

التحديات الفرص و –التنافسية “تنظم وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المؤتمر السنوي السادس عشر حول 

 .نوفمبر المقبل 29إلى  27، وذلك في مدينة الدوحة خالل الفترة من ”أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة

حول واقع التنافسية في البلدان العربية،  ويهدف المؤتمر إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية،

لمتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة، باإلضافة الى تبادل والفرص ا

 .الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط الالزمة لتعزيزها على المستوى القطاعي

ء والمختصين واالستشاريين في هذا المجال، باإلضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والوزرات ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبرا

 .والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

دول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة ويناقش المؤتمر عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة لل

العربية، باإلضافة  التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات

 .الىمناقشة خارطة الطريق نحو االستدامة التنافسية من منظور عربي

 

http://al-bilad.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b7%d8%b1/
http://al-bilad.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b7%d8%b1/
http://al-bilad.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://al-bilad.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://al-bilad.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://al-bilad.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/


 

 

اقتصادي / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبحث بمؤتمرها السنوي "السياسات العامة وتحسين 

 األداء التنافسي لالقتصادات العربية"
م واس 2016/09/19هـ الموافق  1437/12/17االثنين   

 م واس 2016سبتمبر  19هـ الموافق  1437ذو الحجة  17القاهرة 

نوفمبر المقبل المؤتمر  29إلى  27نمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من تعقد المنظمة العربية للت

 الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة". –السنوي العام السادس عشر حول "التنافسية 

ة الدكتور ناصر القحطاني في تصريح له اليوم أن المؤتمر يهدف إلى إدارة حوار جاد بين وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلداري

حول واقع التنافسية االقتصادية في  –ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية  –جميع األطراف المعنية 

ها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغالل

 تنموية فّعالة.

واألبعاد ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، 

 ة العربية ، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية.اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطق

 // انتهى //

     ت م18:17



ة الصين أباء وكالة شعبي  ال

 

 وكالة أنباء الصين الشعبية

 مؤتمر عربي لبحث التحديات االقتصادية والسياسية أمام دول المنطقة
  حجم الخط    2016:11:22.09:07

/ تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مؤتمرها السنوي العام السادس  2016نوفمبر  20ة القاهر

عشر، لبحث أهم التحديات االقتصادية والسياسية التي تواجه الدول العربية، في العاصمة القطرية 

 .الدوحة

رص والتحديات الف –نوفمبر الحالي، حول "التنافسية  29إلى  27ويعقد المؤتمر خالل الفترة من 

 ."أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة

وقال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في بيان صحفي، تلقت وكالة 

أنباء )شينخوا( نسخة منه، إن هذا المؤتمر يأتي في ظل تداعيات األزمات االقتصادية الطاحنة التي 

 .العربيةتواجه الدول 

واضاف القحطاني أن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية فرضت مراجعة 

 .السياسات االقتصادية والتنموية في الوطن العربي لما لها من أهمية بالغة

نمو وأشار إلى أن الدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ ال

وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات 

جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص 

 .االنتعاش االقتصادي

الطلب على المواد األولية وأكد أنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص 

والموارد الخدمية التي تنتجها الدول العربية، ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي 

 .الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها

قع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر سيعمل على مناقشة وا

وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، وإدارة 

األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات 

 .طة طريق لخيارات تنموية فّعالةاالقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خار
 

 

 

 



 

  

دور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات »مؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية يناقش 

 »العربية
 2016/9/23 الجمعة

 المصدر : األنباء

 150عدد المشاهدات 

  A-تصغير  +Aتكبير الخط حجم:
 استمع

 السيد هناء - القاهرة

 من الفترة خالل قطر بدولة والتجارة االقتصاد وزارة مع تعاونبال بالقاهرة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد

 الدول أمام والتحديات الفرص - التنافسية» حول عشر السادس العام السنوي المؤتمر المقبل نوفمبر 29 إلى 27

 .«القادمة العشر السنوات في العربية

 يهدف المؤتمر بأن (ARADO) إلداريةا للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن د.ناصر وصرح

 الخاص القطاع وممثلي الوطنية الحكومات ضمنها ومن - المعنية األطراف جميع بين جاد حوار إدارة إلى

 استغاللها، وكيفية المتاحة، الفرص وما العربية البلدان في االقتصادية التنافسية واقع حول - الدولية والمنظمات

 .فعالة تنموية لخيارات طريق خريطة ووضع المجال، هذا في امواجهته وكيفية والتحديات

 لتعزيز الوطنية واألبعاد للدول، العامة السياسات على وأثرها ومستقبلها التنافسية القدرة مقاييس المؤتمر ويناقش

 تحسين في مةالعا السياسات ودور العربية، المنطقة في للتنافسية والدولية اإلقليمية واألبعاد التنافسية، القدرة

 .العربية لالقتصادات التنافسي األداء

 االقتصادية واللجنة للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج مع بشراكة المؤتمر ويعقد

 العالمية، التجارة ومنظمة الدولي، والبنك والتنمية، االقتصادي التعاون ومنظمة آسيا، لغربي واالجتماعية

 الفكر ومنتدى للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة للتدريب، األوروبية والمؤسسة الدولية، افيةوالشف

 للتنمية العربية والمنظمة بمصر، اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة الدولية، العمل منظمة العربي،

 .بإيطاليا للتدريب كازرتا ومركز الدولي، اونللتع األلمانية والجمعية العربية، المرأة ومنظمة الزراعية
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 أخبار عربية و عالمية

يناقش التحديات االقتصادية  السنوي« لتنمية اإلداريةالعربية ل»مؤتمر 

 بالمنطقة

 :كتب ــ حسام كمال الدين
8 

 طباعة المقال

.. الفرص  التنافسية»العام السادس عشر حول  السنويتعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مؤتمرها 
نوفمبر  ٢٩وحتى  ٢٧والتحديات أمام الدول العربية فى السنوات العشر المقبلة، وذلك خالل الفترة من 

 .فى الدوحة الحالي
فى ظل تداعيات األزمات  يأتيمدير عام المنظمة إن هذا المؤتمر  القحطانيوقال الدكتور ناصر 
االنتباه إلى أن التحديات السياسية واالقتصادية  تواجه الدول العربية، ولفت التياالقتصادية الطاحنة 

الراهنة فى المنطقة العربية فرضت مراجعة السياسات االقتصادية والتنموية فى الوطن العربى لما لها من 
 .أهمية بالغة

 االقتصاديوأشار القحطانى إلى أن الدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت فى الركود 
مو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية وتباطؤ الن

سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة فى اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة 
 .االقتصاديوفرص االنتعاش 

  رابط دائم:
  

http://www.ahram.org.eg/Category/202091/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/Category/202091/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/563499.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/563499.aspx


  

2016نوفمبر  22  



 

 

  



  

2016أكتوبر  3   



 

 

للتنمية اإلدارية تبحث التحديات التي تواجه  في مؤتمرها السنوي المنظمة العربية
 تنافسية الدول العربية

 

2016/11/20 - 20 : 01 PM 

نوفمبر /بنا/ تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مؤتمرها  20الدوحة 
الفرص والتحديات أمام الدول العربية في  –حول " التنافسية  16السنوي 

اون مع وزارة االقتصاد والتجارة القطرية ، السنوات العشر القادمة "، بالتع
 .نوفمبر في العاصمة الدوحة 29إلى  27من 

ولفت الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة االنتباه إلى إن التحديات 
السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات 

همية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي االقتصادية والتنموية في الوطن العربي أ
وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية 

 .وفرص االنتعاش االقتصاديمتوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة 
تجعل من الدول  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وأضاف لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة ، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد 
 .العالمي
ا إنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية التي مؤكد

تنتجها الدول العربية ، ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار ، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف 
ئقة لمواطنيها. ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن قدرة الدول العربية على تقديم حياة ال 

 .إدارتها يمكن أن يقدم فرصًا تنافسية فريدة تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي
جهة عربية ودولية  13 ورقة عمل يقدمها خبراء من 21جلسات تتضمن  5وأشار القحطاني إلى إن المؤتمر سيعمل من خالل 

دارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم  لعل من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وا 
ة، المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمي
ومنظمة الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال العامة الفرنسية، ومؤسسة 



محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك ، على مناقشة هدف رئيس هو السعي 
طراف المعنية ، ومن ضمنها الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية ، حول واقع إلدارة حوار جاد بين جميع األ

التنافسية االقتصادية في البلدان العربية ، الفرص المتاحة ، وكيفية استغاللها ، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، 
دارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسي ة االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات وا 

 .الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالة
دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر، الصومال،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 

ريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، العراق، باكستان، السودان، فلسطين، فرنسا، ب
 .نيجيريا

 
  



 
 العربية للتنمية اإلدارية" تبحث تحديات تنافسية الدول العربية"

 مساء بتوقيت ابوظبي 02:11 2016.11.21اإلثنين 
 بوابة العين اإلخبارية

 
 الدكتور ناصر القحطاني

القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن المنظمة بصدد عقد مؤتمرها السنوي العام السادس  صرح الدكتور ناصر
الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد  –عشر حول "التنافسية 

 .نوفمبر المقبل في العاصمة الدوحة 29 إلى 27والتجارة القطرية، خالل الفترة من 

ولفت القحطاني االنتباه إلى أن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات االقتصادية 
قتصادي وتباطؤ النمو والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود اال

وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة 
 .مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي

تجعل من الدول العربية  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي–ة وأضاف: "لهذا كان ال بد من التفكير في سياسات عربي
 ."فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي



على المواد األولية والموارد الخدمية التي تنتجها وأكد على أنه ال بد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب 
الدول العربية، ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة الدول العربية 

ربية وحسن إدارتها يمكن أن يقدم فرصاً على تقديم حياة الئقة لمواطنيها. ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة الع
تنافسية فريدة تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، ونظراً ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل الخبرات في 

لتعاون مع وزارة االقتصاد سعي مشترك لتحسين تنافسية االقتصادات العربية، تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر با
 .والتجارة بدولة قطر

جهة عربية ودولية، لعل  13ورقة عمل يقدمها خبراء من  21جلسات تتضمن  5وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر سيعمل من خالل 
وبرنامج األمم المتحدة من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

ية اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفاف
ن راشد لتنمية الفرنسية، ومؤسسة محمد ب  الدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة األشغال العامة

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك

ومن ضمنها الحكومات وممثلو القطاع الخاص  –على مناقشة هدف رئيس هو السعي إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 
ا هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وم –والمنظمات الدولية 

مواجهتها في هذا المجال، وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات 
 .االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالة

دولة هي: مصر، اإلمارات، اليمن، الكويت، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر، الصومال،  20تمر متخصصون من ويشارك في المؤ
 .العراق، باكستان، السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، نيجيريا، قطر



 

 للتنافسية األحد القادم 16 السلطنة تشارك في المؤتمر السنوي الـ
  2016نوفمبر, 21 االقتصاد في

 

 مشاركة

 حول عشر السادس العام السنوي مؤتمرها العربية الدول لجامعة التابعة االدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد العمانية: ـ لقاهرة

 الفترة خالل الدوحة القطرية بالعاصمة وذلك » القادمة العشر السنوات في العربية الدول أمام والتحديات الفرص» بعنوان التنافسية

 .الحالي نوفمبر 29 إلى 27 من

 وقطر والكويت نواليم ومصر السلطنة هي دولة 20 من متخصصون فيه يشارك المؤتمر ان أمس لها بيان في المنظمة وأكدت

 والواليات وبلجيكا والدنمارك وبريطانيا وفرنسا وفلسطين والسودان وباكستان واالمارات والعراق والصومال والجزائر والسعودية

 .ونيجيريا والمكسيك المتحدة

 الوطن في والتنموية االقتصادية السياسات مراجعة تعطي العربية المنطقة في الراهنة واالقتصادية السياسية التحديات إن وقالت

 عن والبحث التضخم معدالت وارتفاع النمو وتباطؤ االقتصادي والركود االقتصادية األزمة تداعيات بسبب بالغة أهمية العربي

 .العمل

 العربية الدول من تجعل العربي المستوى وعلى دولة كل مستوى على عربية سياسات في التفكير من البد كان لهذا انه وذكرت

 .العالمي االقتصاد في التأثير دائرة إلى وتحولها خطرة آثار من لها وما التبعية عالقة وتنهي العالمي االقتصاد في فاعلة

 التي الخدمية والموارد األولية المواد على الطلب تناقص مواجهة على قادرة تنموية سياسات في التفكير ضرورة المنظمة وأكدت

 .المستدامة التنمية على الكبير الخطر تفادي يمكن حتى باستمرار أسعارها ورتده ومواجهة العربية الدول تنتجها
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-  

 
 

 "الدوحة تستضيف مؤتمرا حول "تحديات التنافسية في الدول العربية

  
ت تستضيف الدوحة يوم األحد المقبل، مؤتمرا دوليا بعنوان "التنافسية، الفرص والتحديا -تشرين الثاني )بترا( 21الدوحة 

أمام الدول العربية خالل السنوات العشر المقبلة"، والذي تنظمه وزارة االقتصاد والتجارة القطرية بالتعاون مع المنظمة 
 .العربية للتنمية اإلدارية

 
دولة تشمل السعودية، الجزائر، الصومال، العراق، باكستان،  20ويشارك في المؤتمر إلى جانب االردن، متخصصون من 

سطين، قطر، مصر، اليمن، الكويت، سلطنة عمان، الواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، ونيجيريا فرنسا، السودان، فل

 .بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، وبلجيكا
 

جهة عربية ودولية  13ورقة عمل من قبل خبراء يمثلون  21وسيعقد خالل المؤتمر خمس جلسات عمل تتضمن تقديم 
 .ة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةعلى يومين، أبرزها إدار

 

وسيبحث المؤتمر االستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها الذي يمكن أن يوفر فرصاً تنافسية فريدة تضعها 
لخبرات في سعي مشترك لتحسين تنافسية في موقع متقدم على خريطة االقتصاد العالمي، فضال عن تبادل ا

 .االقتصادات العربية
 

وقال مسؤول في وزارة اإلقتصاد والتجارة القطرية إن الدول العربية ما زالت تواجه "تداعيات األزمة االقتصادية المتمثلة في 

ع، "سادت المنطقة العربية الركود االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة"، وبالتزامن مع هذا الوض
سيناريوهات جيوسياسية متوترة"، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش 

 .االقتصادي
 

وأضاف ان التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تستدعي إجراء عملية مراجعة للسياسات 
 .وية في الوطن العربي أهمية بالغةاالقتصادية والتنم

 

ودعا المسؤول الى التفكير بإطالق سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد 
الخدمية التي تنتجها الدول العربية، ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية 

 .المستدامة
 

  بترا( م ف/س ق)--

 م 12:05 - 21/11/2016

  



 

 < مجتمع < الرئيسية

 في العربية الدول أمام والتحديات التنافسية موضوع تناقش اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 العشر السنوات
 مجتمع 

 21  2016نوفمبر 

 لفريخ شعيب *العلم:

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات  –التنافسية   ”  اختارت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، موضوع

صاد والتجارة السنوي العام السادس عشر وذلك بالتعاون مع وزارة االقت  مؤتمرها  ، لمناقشته خالل” العشر القادمة 

 . من شهر نونبر الجاري  29إلى  27القطرية، خالل الفترة من 

المنظمة ، أن التحديات السياسية واالقتصادية   وفي بالغ توصلت به الجريدة ، أشار الدكتور ناصر القحطاني مدير عام

العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات االقتصادية والتنموية في الوطن 

تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن 

مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت 

 مستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي.النمو ال

على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي ، تجعل من الدول   وأضاف لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية ،

العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد 

 مي.العال

وأكد على إنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية 

ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة  التي تنتجها الدول العربية، 

ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة  يم حياة الئقة لمواطنيها.وضعف قدرة الدول العربية على تقد

العربية وحسن إدارتها يمكن أن يقدم فرصاً تنافسية فريدة تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، 

تنافسية االقتصادات العربية، تعقد ونظراً ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل الخبرات في سعي مشترك لتحسين 

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر.

دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 

فلسطين، فرنسا، بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة  الصومال، العراق، باكستان، السودان،

 األمريكية، المكسيك، نيجيريا .
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جهة عربية  13ورقة عمل يقدمها خبراء من  21جلسات تتضمن  5المؤتمر من خالل   نفس المصدر ، فسيعمل  و حسب

ية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، ودولية لعل من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

فية بقطر، ووزارة ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفا

 الفرنسية ، وجامعة جنوب الدانمارك..  االشغال العامة

 



 

 العالم

 وكالة المغرب العربي 

نونبر الجاري 29إلى  27من ” التحديات التي تواجه تنافسية الدول العربية“مؤتمر دولي بالقاهرة حول   
12:50 - 2016نوفمبر,  21اإلثنين,   

 
 

نونبر الجاري بالقاهرة، مؤتمرها السنوي العام  29و 27عربية للتنمية اإلدارية، في الفترة ما بين تعقد المنظمة ال –القاهرة   

 “.التنافسية .. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة “السادس عشر حول 
  



 

 
 27من  ”التحديات التي تواجه تنافسية الدول العربية“مؤتمر دولي بالقاهرة حول 

 نونبر الجاري 29إلى 

 مساءً  1:24 --- 2016نوفمبر  , 21

 
نونبر الجاري بالقاهرة، مؤتمرها  29و 27تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، في الفترة ما بين 

التنافسية .. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات “السنوي العام السادس عشر حول 

 .“ العشر القادمة

وذكر المدير العام للمنظمة، ناصر القحطاني، في بيان اليوم اإلثنين، أن التحديات السياسية 

واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تطرح مراجعة السياسات االقتصادية والتنموية في الوطن 

 .العربي أهمية بالغة

اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي  وأضاف، في هذا الصدد، أن الدول العربية تواجه تداعيات أزمة

وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة، مبرزا أنه بالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة 

سياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو  -العربية سيناريوهات جيو

 .المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي

أنه أمام هذه التحديات كان البد من التفكير في سياسات عربية على مستوى كل دولة وعلى  وأشار إلى

المستوى العربي تجعل من هذه الدول فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار 

 .خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي



جهة عربية  13ورقة عمل يقدمها خبراء من  21جلسات تشمل ويتضمن برنامج المؤتمر خمس 

ودولية من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة 

ي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة التعاون االقتصاد

الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال العامة الفرنسية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية 

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك

واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية و الفرص المتاحة،  رتمالمؤويناقش المشاركون في 

وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، وإدارة األزمات االقتصادية من منظور 

تنموي يعزز من تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، 

رطة طريق لخيارات تنموية فعالة. ويشارك في المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية ووضع خا

بلدا هي مصر واليمن والكويت وقطر وسلطنة عمان والسعودية  20اإلدارية، متخصصون من 

والجزائر والصومال والعراق وباكستان والسودان وفلسطين وفرنسا وبريطانيا واإلمارات والدنمارك 

 .الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك ونيجيرياوبلجيكا و

 

  



 

 

 معارض ومؤتمرات 

 العربية مؤتمر يناقش تحسين األداء التنافسي لالقتصادات

 2016سبتمبر,  23

 
Reuters/Mohammed Dabbous 

23 09 2016 

تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة  

ديات أمام الفرص والتح -التنافسية »نوفمبر المقبل المؤتمر السنوي العام السادس عشر حول  29إلى  27من 

 .«الدول العربية في السنوات العشر القادمة

بأن المؤتمر  (ARADO) وصرح د.ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع  -يهدف إلى إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 

حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما الفرص المتاحة، وكيفية  -ة الخاص والمنظمات الدولي

 .استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعالة

https://www.zawya.com/uae/ar/the-vault/topic/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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بعاد الوطنية ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واأل

لتعزيز القدرة التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في 

 .تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية

القتصادية ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة ا

واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، 

والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى 

والمتابعة واإلصالح اإلداري بمصر، والمنظمة العربية  الفكر العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط

للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدولي، ومركز كازرتا للتدريب 

 .بإيطاليا

 

  



 
  /قطر

تنمية اإلدارية تعقد مؤتمرها السنوي حول التحديات المنظمة العربية لل
 التي تواجه تنافسية الدول العربية

 
 22-11-2016تاريخ النشر : 

 +خ -خ

  
 دنيا الوطن -رام هللا 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المنظمة بصدد عقد مؤتمرها السنوي العام   ناصر القحطاني مدير عامصرح الدكتور 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك بالتعاون مع وزارة  –السادس عشر حول "التنافسية 
 .نوفمبر الجاري في العاصمة الدوحة 29إلى  27االقتصاد والتجارة القطرية، خالل الفترة من 

 
ولفت القحطاني االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات 

ود االقتصادي االقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الرك
وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، 

 .ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي
 

تجعل من الدول  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –ربية وأضاف لهذا كان البد من التفكير في سياسات ع

  .العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي
 

لطلب على المواد األولية والموارد الخدمية التي وأكد على إنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص ا
ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة  تنتجها الدول العربية، 

  .الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها
 

نطقة العربية وحسن إدارتها يمكن أن يقدم فرصاً تنافسية فريدة تضعها في ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد الم
منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، ونظراً ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل الخبرات في سعي مشترك 

مؤتمر بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة لتحسين تنافسية االقتصادات العربية، تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا ال

 .بدولة قطر
 

ومن ضمنها  –هو السعي إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية  سيناقش هدف رئيس وأشار القحطاني إلى إن المؤتمر
بية وما هي الفرص حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العر –الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية 

وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من   المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال،
 .تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالة

 
 5به قال األستاذ الدكتور/ بسمان الفيصل مستشار المنظمة، والمشرف العلمي للمؤتمر إن المؤتمر يتضمن من جان
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جهة عربية ودولية لعل من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،  13خبراء من  يطرحها ورقة عمل 21  تقدم بها جلسات

ماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجت
آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة 

محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  الفرنسية، ومؤسسة  اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال العامة
 .وجامعة جنوب الدنمارك باإلمارات،مجموعة رواد التميزاإلداري الدوليين، جامعة المنوفية،

 
دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية،  20يشارك بهمتخصصون من  وأشار الفيصل إلى أن المؤتمر

العراق، السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية،  الجزائر، الصومال،
 .المكسيك، نيجيريا، إيطاليا، سويسرا

 

 

  .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/11/22/992414.html#ixzz4Qq2pS1wr المزيد على دنيا الوطن
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دور السياسات العامة في »تناقش « العربية للتنمية اإلدارية«

 »تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية

 م 03:37 - 2016/سبتمبر/20الثالثاء 

 
 ناصر القحطانى

 محمد عبد الجواد 
نوفمبر  29إلى  27فترة من تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل ال

 ."الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة –المقبل المؤتمر السنوي العام السادس عشر حول "التنافسية 
 

 ، إن المؤتمر يهدف إلى إدارة(ARADO) وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
حول واقع  –ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية  -حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 

التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، 
 .لخيارات تنموية فّعالة طريق ووضع خريطة

 
التنافسية، ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة 

 .واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية
 

صادية واالجتماعية لغربي ، واللجنة االقتللبيئة األمم المتحدة وبرنامج ،اإلنمائي األمم المتحدة برنامج ويعقد المؤتمر بشراكة مع
األوروبية  والمؤسسة آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشفافية الدولية،

للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة 
، ومركز للتعاون الدولي ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانيةبمصر واإلصالح اإلداري

 .كازرتا للتدريب بإيطاليا
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 قطر تستضيف مؤتمر المنظمة العربية للتنمية االدارية حول التنافسية

 
بدون      إقتصاد وبورصة    31T21:52:25+00:00-10-2016قطر تستضيف مؤتمر المنظمة العربية للتنمية االدارية حول التنافسية 09:43 - 2016/10/31      

 تعليقات

 

 سماء المنياوي -أخبار مصر

سنوات تعقد المنظمة العربية للتنمية االدارية مؤتمرها السنوي السابع عشر للمنظمة حول التنافسية ومستقبل الدول العربية في العشر 

 .المؤتمر بدولة قطر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة القطرية 2016نوفمبر 28- 27القادمة في 

حيث  اإلدارية للتنمية العربية بالمنظمة المستشار الفيصل بسمان دكتور.جاء ذلك في لقاء حصري ومحررة موقع أخبار مصر مع ال

لية البالغة األهمية التي تضع المعايير لتوصيف قدرات الدولة. هو يتعلق بالتجارة أوضح ان مؤشر التنافسية يعد أحد المؤشرات الدو

والصناعة واإلنسان والرفاهية التي تتحقق بالمجتمعات. وأضاف أنه بمثابة اعطاء مؤشرا للمؤسسات والحكومات للعمل على تطوير 

 .األداء

وتبادل الخبرات في محال التنافسية حتى تستجيب لمتطلبات االلتحاق ويرى الفيصل ان الموتمر يسعى للتعاون بين البلدان العربية 

 .باالقتصادات العالمية

 .واكد انه اذا عملت الدول العربية كفريق عربي واحد نستطيع ان نرتقي على مستوى مؤشر التنافسية في مواجهة العالم

مارات المركز السادس عشر في مؤشر التنافسية العالمي واوضح ان فقط من بين الدول العربية حظيت قطر بالمركز الرابع عشر واإل

 .وهذا يدل ان هناك تجربة عربية ناجحة قابلة للدراسة والتطبيق لترتفع بمستوى الدول العربية كافة
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 المؤشرات تؤكد قوته)الفيصل( لـ "الوطن"

 روافد االقتصاد القطري متنوعة
SEP 16, 2016 

  

أن االقتصاد القطري اقتصاد  -مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية -أكد الدكتور بسمان الفيصل

 روافده متنوعة ومن أكثر اقتصادات المنطقة تطورا، مشيرا إلى أن المؤشرات الخاصة بمعدالت نموه خير دليل على مدى قوته.

جه االقتصاد العربي تتمثل في االضطراب السياسي والمشكالت األمنية وكشف فى حواره لـ الوطن عن وجود ثالث تحديات توا

إلى جانب النتائج التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن التعاون العربي ضعيف ويواجه مشاكل كثيرة ويحتاج 

 التعاون العربي إلى عمل جاد ورؤية مختلفة واالبتعاد عن الخالفات السياسية، وإلى الحوار..

 كيف تنظر إلى االقتصاد العربي في الفترة الحالية؟

هناك تحديات كبيرة تواجه االقتصاد العربي وأكبر هذه التحديات يتمثل في االضطراب السياسي في بعض الدول وغياب األمن  -

جة للنفط تأثرت أيضا إلى جانب انخفاض أسعار النفط الذي يمثل عصب االقتصاد العربي عموماً، كما أن الدول العربية غير المنت

بتراجع أسعار النفط ولكن بصورة غير مباشرة، من خالل تقليص الدعوم المقدمة لها مما أدى إلى زيادة تعقيد المشاكل االقتصادية 

 بها، كما واجه اقتصاد المنطقة بعد الربيع العربي تغيرات واضطرابات كثيرة.

 كيف ترى التعاون والعمل العربي المشترك؟

العربي المشترك يمثل حال لكافة المشكالت التي تعاني منها دول المنطقة، مما يتطلب تفعيله بشكل قوي، ولكن لألسف العمل  -

فإن التعاون العربي ضعيف ويواجه مشاكل كثيرة ويحتاج إلى عمل جاد ورؤية مختلفة واالبتعاد عن الخالفات السياسية إذا أردنا 

 ادات عربية حققت دخوال كبيرة لألفراد ومعدالت نمو مرتفعة خاصة االقتصاد الخليجي.تنمية لالقتصاد ورغم ذلك فهناك اقتص

 ماذا عن االقتصاد القطري؟



االقتصاد القطري اقتصاد روافده متنوعة ويعد اقتصادا متطورا ألنه متعدد الموارد ولديه غاز ونفط وتم إقامة صناعات 

قوة االقتصاد القطري وحصوله على مراتب متقدمة عالمياً وال يعاني أي  بتروكيماوية وتؤكد المؤشرات االقتصادية الدولية

مشاكل اقتصادية، ومن هذا المنطلق يجدر بنا اإلشارة إلى أن خطط التنويع االقتصادى التي تم اإلعالن عنها من الكويت 

تمكنت دول الخليج بالفعل من قطع والسعودية ويجري تطبيقها بالفعل في اإلمارات وقطر ستحقق نهضة كبيرة في المنطقة، حيث 

شوط طويل في هذا المجال، بعيدا عن االعتماد المباشر في بناء موازناتها على إيرادات النفط والغاز، وذلك من خالل ترسيخ 

دمة أسس التنويع وعناصره الرئيسية من خالل إصدار التشريعات االقتصادية المتطورة، وإرساء قواعد البنية التحتية الالزمة لخ

األنشطة االقتصادية وتوفير الهياكل التنظيمية الجاهزة للتعامل مع أية توجهات اقتصادية في المجاالت كافة، مما يعتبر أرضية 

 صلبة يمكن أن تخدم عملية التنويع.

 ما دور المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالوطن العربي؟

االهتمام بها يزداد دعم العمل العربي المشترك وتعكف جامعة الدول المنظمة جزء من العمل العربي المشترك وبدعمها و -

العربية اليوم على تطوير الجامعة والمنظمات العاملة بها وتشهد الفترة القصيرة المقبلة تطورات مهمة في العمل العربي المشترك 

 من خالل منظومة العمل العربي الداخلية والخارجية.

 لبيني؟ما تقيمك لالستثمار العربي ا

لن تحدث طفرة في االستثمار البيني العربي إال بعد إبعاد السياسة عن العالقات االقتصادية فاذا أخرجنا االقتصاد من حلبة  -

السياسة سيأتي تفعيل كل أعمال التعاون العربي المشترك ورغم كل المعوقات التي يمر بها االقتصاد العربي والتعاون العربي 

دول عربية كدولة قطر حققت مراتب متقدمة عالمياً وتصدرت بعض المؤشرات في المنطقة العربية فجاءت  المشترك إال أن هناك

عالمياً في التنافسية كما أنها في مؤشر معهد السمعة حققت مراتب متقدمة ايضاً مما يعبر عن  14قطر األولى عربياً والمرتبة الـ

 الم المتقدم.المكانة االقتصادية القطرية القوية بين دول الع

 وماذا عن أنظمة اإلدارة بالدول العربية؟

بداية، ال توجد دول فاشلة وأخرى ناجحة وإنما توجد إدارة ناجحة أو إدارة فاشلة كما يقول رواد وخبراء اإلدارة في العالم، إذن  -

ديم حلول لمشاكل اإلدارة بالدول العربية هناك مشكلة في اإلدارة بالوطن العربي، ولذا تقوم المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بتق

لكن ال يمكن وحدها أن تقدم كل الحلول لمشاكل اإلدارة العربية بل البد من تضافر جهود كل الدول العربية حكومة وقطاع خاص 

لبشري ومدني لحل هذه المشكلة وتوفير كل العناية برأس المال البشري وإعداده وتأهيله وتطويره وتحسين قدرات العنصر ا

 العربي الذي يعد البوابة نحو التقدم والرفاهية.

 على أي أساس يتم تقييم اإلدارة؟

يوجد لدينا مؤشرات كفاءة وفاعلية األداء االقتصادي تؤكد ما لدى هذه الدولة من إدارة فاشلة أو ناجحة فهذه مؤشرات ومقاييس  -

القتصادي وهذه هي التي تعطيك مؤشر ما مدى نجاح اإلدارة أو ذات مرجعية وطنية وإقليمية ودولية تعبر عن كفاءة األداء ا

 فشلها في هذه الدولة

 ترى ما أسباب أزمة النفط؟

أرى أن أسباب أزمة النفط ترجع إلى التخمة في انتاج النفط من الدول المنتجة للنفط العادي والصخري وكذلك الرملي وكذلك  -



أن الدول العربية تنتج ثلث اإلنتاج العالمي من النفط، أتوقع أن يرتفع سعر برميل بترول المياه الذي تنتجه البرازيل، وفي ظل 

دوالرا بنهاية العام الجاري ويرجع هذا إلى انسحاب أعدد المنتجين من ضخ انتاج النفط الصخري إلى  50النفط إلى أكثر من 

 في تعافي أسعار النفط.األسواق في ظل وجود طلب على المنتجات النفطية ما سيكون عامال إيجابيا 

  

  



 
 

 العربية للتنمية اإلدارية" تعقد مؤتمرا حول التنافسية فى قطر نهاية نوفمبر"
م 02:39 2016نوفمبر  16األربعاء،   

 
 الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

 كتب مصطفى عنبر
نوفمبر  29إلى  27دارية، بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر، خالل الفترة من تعقد المنظمة العربية للتنمية اإل

 .“ الفرص والتحديات أمام الدول العربية فى السنوات العشر القادمة –التنافسية ”المقبل، المؤتمر السنوى العام السادس عشر حول 

، أن المؤتمر يهدف إلى إدارة  (ARADO) نظمة العربية للتنمية اإلداريةوأكد الدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير عام الم 

حول واقع  ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلى القطاع الخاص والمنظمات الدولية،  حوار جاد بين جميع األطراف المعنية، 

تحديات وكيفية مواجهتها فى هذا المجال، ووضع التنافسية االقتصادية فى البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، وال

 .خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة

ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية،  

 .بية، ودور السياسات العامة فى تحسين األداء التنافسى لالقتصادات العربيةواألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية فى المنطقة العر

ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائى، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى  

التجارة العالمية، والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية  آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية، والبنك الدولى، ومنظمة

للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربى، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة 

والجمعية األلمانية للتعاون الدولى، ومركز  واإلصالح اإلدارى بمصر، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية،

 .كازرتا للتدريب بإيطاليا



 
"تحسين أداء االقتصاد العربي" في ندوة لـ"المنظمة العربية للتنمية اإلدارية" 

 نوفمبر 27
 PM 03:07أمس 

 محمد الدعدع كتب:

 
 ناصر الهتالن القحطاني

تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من 

رص والتحديات الف –نوفمبر المقبل المؤتمر السنوي العام السادس عشر حول "التنافسية 29إلى  27

 “.أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة

( إن ARADOوقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )

المؤتمر يهدف إلى إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية، ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلّي 

منظمات الدولية، حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص القطاع الخاص وال

المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات 

 تنموية فّعالة.

عامة للدول، واألبعاد ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات ال

الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور 

 السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية.

http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D8%B9


لبيئة، واللجنة ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة ل

االقتصادية واالجتماعية لغربّي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة 

التجارة العالمية، والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير 

ية، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي، منظمة العمل الدول

اإلداري بمصر، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون 

 الدولي، ومركز كازرتا للتدريب بإيطاليا.

  



 

 التنمية اإلدارية" تناقش تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية"

  
 ص09:29 |2016-09-02 الثالثاء

 
 للتنمية العربية المنظمة

 الدوي محمد
 29إلى  27صاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من مع وزارة االقت بالتعاون تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

حديات أمام الدول العربية في السنوات الفرص والت –التنافسية ” السنوي العام السادس عشر حول  المؤتمر نوفمبر المقبل

 .“ العشر القادمة

يهدف  المؤتمر أن (ARADO) وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات  –إلى إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 

حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات  –الدولية 

 .طريق لخيارات تنموية فّعالة خريطة هتها في هذا المجال، ووضعوكيفية مواج

للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة  ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة

التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي 

 .لالقتصادات العربية

االقتصادية واالجتماعية  واللجنة ئة،ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبي

، والشفافية الدولية، والمؤسسة العالمية االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة التعاون لغربي آسيا، ومنظمة

ولية، وزارة الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي، منظمة العمل الد غير األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية

التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بمصر، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية 

 .كازرتا للتدريب بإيطاليا ومركز األلمانية للتعاون الدولي،
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 للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية 16نوفمبر.. عقد المؤتمر السنوي الـ  27

 FacebookTwitterGoogle+Printص 10:48, 2016سبتمبر,  20الثالثاء, 

 ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية

 إيمان منصور: -كتبت 

نوفمبر  29 إلى 27والتجارة بدولة قطر، خالل الفترة من  وزارة االقتصاد مة العربية للتنمية اإلدارية، بالتعاون معتعقد المنظ
السنوات العشر  فيالدول العربية الفرص والتحديات أمام -المقبل المؤتمر السنوي العام السادس عشر حول "التنافسية 

 القادمة".

تلقى  -وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، خالل بيان للمنظمة اليوم الثالثاء 
ومن ضمنها الحكومات الوطنية  -إن المؤتمر يهدف إلى إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية  -مصراوي نسخة منه 

http://www.masrawy.com/News/Tag-search/85755/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF#bodykeywords
http://www.masrawy.com/News/Tag-search/19366/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9#bodykeywords


حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة،  -القطاع الخاص والمنظمات الدولية  وممثلو
 وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة.

ها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثر
التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي 

 لالقتصادات العربية.
للبيئة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية  األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج

لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشفافية الدولية، والمؤسسة 
 لعربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي.األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات ا

كما يعقد أيًضا بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بمصر، والمنظمة العربية 
 ريب بإيطاليا.للتنمية الزراعية، ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدولي، ومركز كازرتا للتد
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دولية تبحث الفرص والتحديات أمام  منظماتالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية  بإشراف

 .الدول العربية في السنوات العشر القادمة
m-admin 

 2016ر نوفمب 20األحد 

 مساءً  11:18 - 2016نوفمبر  20أخر تحديث : األحد 

 

 الدولية االهرام انباء وكالة – القاهرة
 محمد ابراهيم / كتب

 2016 نوفمبر 20 في االحد

ر اكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بإن المنظمة بصدد عقد مؤتمرها السنوي العام السادس عش

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة ( وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة  –حول ) التنافسية 

نوفمبر الجاري في العاصمة الدوحة. صرح بذلك الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة  29إلى  27القطرية، خالل الفترة من 

دارية قائال .. إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات االقتصادية العربية للتنمية اإل

والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو 

الة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت وارتفاع معدالت التضخم والبط

بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي. وأضاف لهذا كان البد من التفكير في 

الدول العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة  تجعل من –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –سياسات عربية 

التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي. وأكد الدكتور ناصر القحطاني على إنه البد من 

لخدمية التي تنتجها الدول العربية، التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد ا

ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة الدول العربية على تقديم 

http://www.ahram-iq.com/author/admin-m/
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م فرصاً تنافسية حياة الئقة لمواطنيها. ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها يمكن أن يقد

فريدة تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، ونظراً ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل الخبرات في سعي 

مشترك لتحسين تنافسية االقتصادات العربية، تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة االقتصاد 

جارة بدولة قطر . وأشار القحطاني إلى إن المؤتمر سيناقش هدف رئيس هو السعي إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية والت

حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي  –ومن ضمنها الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية  –

اللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز الفرص المتاحة، وكيفية استغ

من تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالة. 

جلسات تقدم بها  5شار المنظمة، والمشرف العلمي للمؤتمر إن المؤتمر يتضمن من جانبه قال األستاذ الدكتور بسمان الفيصل مست

جهة عربية ودولية لعل من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم  13ورقة عمل يطرحها خبراء من  21

لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وال

التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية 

توسطة باإلمارات، مجموعة رواد بقطر، ووزارة االشغال العامة الفرنسية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والم

(  20التميزاإلداري الدوليين، جامعة المنوفية، وجامعة جنوب الدنمارك. وأشار الفيصل إلى أن المؤتمر يشارك به متخصصون من ) 

طانيا، دولة هي ) مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر، الصومال، العراق، السودان، فلسطين، فرنسا، بري

اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، نيجيريا، إيطاليا، سويسرا ( . وتجدر االشارة الى ان المنطمة 

كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية  1961العربية للتنمية االدارية أنشئت عام 

ية في المنطقة العربية. وطبقاً التفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار اإلدار

العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها 

دولة فضال عن مشاركتها واسهاماتها الفاعلة فى تقديم االستشارات  20اء في المنظمة، وعددها لحكومات الدول العربية األعض

االدارية لكبرى المؤسسات والمنظمات التجارية الكبرى . وان رسالة المنظمة العربية للتنمية االدارية هي ) اإلسهام في تحقيق 

تنمية العربية الشاملة، وزيادة فعالية التنمية اإلدارية فى الوطن العربى بزيادة التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا ال

تكامل أنشطتها وجهودها واالرتقاء بجودتها وكفاءتها وزيادة تفاعلها مع االحتياجات والقضايا التنموية المجتمعية في هذه األقطار 

فاءة الموظف والمؤسسة من اجل رفع كفاءة اإلدارة العربية بشكل إضافة إلى تعميق مفهوم اإلدارة وتأهيل الممارسة ورفع مستوى ك

عام بكافة القطاعات االقتصادية والتنموية بالوطن العربى ، سعًيا إلى تحقيق تنمية إدارية عربية حقيقية تسهم في التنمية االقتصادية 

رفع كفاءة مؤسسات التعليم اإلداري • دارية فهي : واالجتماعية المرجوة بتلك الدول( . واما أهداف المنظمة العربية للتنمية اال

تنمية ونشر المعرفة العلمية التطبيقية عن • تعزيز الممارسات اإلدارية الناجحة في اإلدارة العربية. • والتنمية اإلدارية العربية. 

حقيق أهداف السياسات االقتصادية دعم صانعي القرار لت• اإلدارة والتنمية اإلدارية العربية لدى قطاعات الباحثين والخبراء. 

تطوير أداء القيادات العليا • تمهين اإلدارة في المجاالت المختلفة. • تقديم الخدمات المهنية الخاصة بالتنمية اإلدارية. • والتنموية. 

ومهنية للقطاع العام والخاص  تقديم استشارات إدارية وفنية• االستفادة من الفكر اإلداري الدولي. • وإعداد وتأهيل الكوادر العربية. 

 انتهى…..و.هــ.د…..واألهلي

ps+ advar 
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القادمة  10المنظمة العربية تعقد مؤتمر التنافسية والفرص فى السنوات الـ

 أكتوبر 27بقطر 

 
 منى عبد العزيز

 2016سبتمبر  20

   

 27طر خالل الفترة من تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة ق

الفرص والتحديات أمام الدول  –نوفمبر المقبل المؤتمر السنوى العام السادس عشر حول "التنافسية  29إلى 

 .العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة

دارية إن المؤتمر يهدف إلى إدارة وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإل

ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات  –حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 

حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها،  –الدولية 

 .المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعالة والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا

http://agri.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?text=%D9%85%D9%86%D9%89%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://agri.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?text=%D9%85%D9%86%D9%89%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2


ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية 

لتعزيز القدرة التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في 

 .سين األداء التنافسي لالقتصادات العربيةتح

ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، 

ولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى والشفافية الد

الفكر العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بمصر، والمنظمة العربية 

لي، ومركز كازرتا للتدريب للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدو

 .بإيطاليا

  



 

 العامة السياسات“ السنوي بمؤتمرها تبحث اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 ” العربية لالقتصادات التنافسي األداء وتحسين
 تعليق اضف اإلقتصادية األخبار19-09-2016 

 
 واس : الحبيب وطنى – خاطر صبحى السيد

 نوفمبر 29 إلى 27 من الفترة خالل قطر بدولة والتجارة االقتصاد وزارة مع بالتعاون اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد

 العشر السنوات في العربية الدول أمام والتحديات الفرص – التنافسية“ حول عشر السادس عامال السنوي المؤتمر المقبل

 .”القادمة

 إدارة إلى يهدف المؤتمر أن اليوم له تصريح في القحطاني ناصر الدكتور اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير وأوضح

 واقع حول – الدولية والمنظمات الخاص القطاع وممثلي الوطنية حكوماتال ضمنها ومن – المعنية األطراف جميع بين جاد حوار

 هذا في مواجهتها وكيفية والتحديات استغاللها، وكيفية المتاحة، الفرص هي وما العربية البلدان في االقتصادية التنافسية

 .فّعالة تنموية لخيارات طريق خريطة ووضع المجال،

 القدرة لتعزيز الوطنية واألبعاد للدول، العامة السياسات على وأثرها ومستقبلها نافسيةالت القدرة مقاييس المؤتمر ويناقش

 التنافسي األداء تحسين في العامة السياسات ودور ، العربية المنطقة في للتنافسية والدولية اإلقليمية واألبعاد التنافسية،

 .العربية لالقتصادات

https://www.watny1.com/category/economic-news
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مًرا حول "التنافسية العربية للتنمية اإلدارية" تعقد مؤت"

 بالدول العربية" نوفمبر المقبل
 م 04:47 - 2016/سبتمبر/20الثالثاء 

 
  

إلى  27 والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من االقتصاد مع وزارة بالتعاون المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد
الدول  أمام نوفمبر المقبل المؤتمر السنوي العام السادس عشر حول التنافسية الفرص والتحديات 29

 .العاصمة القطرية الدوحة في مة ، وذلكالسنوات العشر القادفي العربية
إن المؤتمر يهدف إلى  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام

جاد بين جميع األطراف المعنية ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات  حوار إدارة
في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات  االقتصادية ةالدولية حول واقع التنافسي

 .فعالة هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنمويةوكيفية مواجهتها في 
بعاد الوطنية لتعزيز ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واأل

السياسات العامة في تحسين األداء  ودور ، {[7]} القدرة التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في
 .التنافسي لالقتصادات العربية

 واللجنة االقتصادية للبيئة، األمم المتحدة ، وبرنامجبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ويعقد المؤتمر بشراكة مع
، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي والتنمية، التعاون االقتصادي واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة

ومنتدى الفكر  والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية،
اإلداري بمصر، والمنظمة العربية للتنمية  واإلصالح والمتابعة التخطيط ، منظمة العمل الدولية، وزارةالعربي

 .بإيطاليا ، ومركز كازرتا للتدريبللتعاون الدولي أة العربية، والجمعية األلمانيةالزراعية ومنظمة المر 
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 اخبار دولية

2016/09/19 

 

 ”تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية“ث المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تبح
 

  
 

 القاهرة –مكة( )

نوفمبر المقبل المؤتمر  29إلى  27تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من 
 .”م الدول العربية في السنوات العشر القادمةالفرص والتحديات أما –التنافسية “السنوي العام السادس عشر حول 

ن وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني في تصريح له اليوم أن المؤتمر يهدف إلى إدارة حوار جاد بي
حول واقع التنافسية االقتصادية  –ة ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولي –جميع األطراف المعنية 

في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق 
 .لخيارات تنموية فّعالة

واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، 
 .واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية
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 والتحديات الفرص التنافسية: موضوع حول بقطر المقبل نونبر  نهاية اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مؤتمر « دولي« 

 

نونبر المقبل بقطر حول موضوع التنافسية:   مؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية نهاية

 الفرص والتحديات

 0دولي في2016 سبتمبر، : 20 في كتبمحرر :بواسطة نشرت

 – التنافسية ” حول عشر السادس العام السنوي المؤتمر المقبل نوفمبر 29 إلى 27 من الفترة خالل قطر دولة تحتضن
 .”القادمة العشر السنوات في العربية الدول أمام والتحديات الفرص

 يهدف المؤتمر أن  للمنظمة بالغ في اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور وأبرز
 .المعنية األطراف جميع بين جاد حوار إدارة إلى

 واألبعاد للدول، العامة السياسات على وأثرها ستقبلهاوم التنافسية القدرة مقاييس حول المؤتمر أشغال  وتتمحور
 العامة السياسات ودور ، العربية المنطقة في للتنافسية والدولية اإلقليمية واألبعاد التنافسية، القدرة لتعزيز الوطنية

 .العربية لالقتصادات التنافسي األداء تحسين في
 االقتصادية واللجنة للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج نمائي،اإل المتحدة األمم برنامج مع بشراكة المؤتمر ويعقد

 والشفافية العالمية، التجارة ومنظمة الدولي، والبنك والتنمية، االقتصادي التعاون ومنظمة آسيا، لغربي واالجتماعية
 منظمة العربي، لفكرا ومنتدى للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة للتدريب، األوروبية والمؤسسة الدولية،

 المرأة ومنظمة الزراعية للتنمية العربية والمنظمة بمصر، اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة الدولية، العمل
 .بإيطاليا للتدريب كازرتا ومركز الدولي، للتعاون األلمانية والجمعية العربية،

 جامعة عن المنبثقة المتخصصة المنظمات كإحدى 1961 سنة أنشئت اإلدارية للتنمية العربية المنظمة أن إلى يشار 
 .العربية المنطقة في اإلدارية التنمية مسئولية لتتولى العربية الدول
 يخدم بما العربية األقطار في اإلدارية التنمية تحقيق في اإلسهام في المنظمة رسالة تتحدد إنشائها، التفاقية وطبقاً 
 لحكومات وبرامجها خدماتها وتقدم جهودها المنظمة توجه الرسالة، هذه لتحقيق يهاسع وفي الشاملة. التنمية قضايا
 االستشارات تقديم فى الفاعلة واسهاماتها مشاركتها عن فضال دولة 20 وعددها المنظمة، في األعضاء العربية الدول

  .الكبرى التجارية والمنظمات المؤسسات لكبرى االدارية
 اإلدارية الممارسات وتعزيز العربية، اإلدارية والتنمية اإلداري التعليم مؤسسات كفاءة رفع ، المنظمة أهداف ومن

 قطاعات لدى العربية اإلدارية والتنمية اإلدارة عن التطبيقية العلمية المعرفة ونشر وتنمية العربية، اإلدارة في الناجحة
 المهنية الخدمات وتقديم والتنموية، القتصاديةا السياسات أهداف لتحقيق القرار صانعي ودعم والخبراء، الباحثين
 الكوادر وتأهيل وإعداد العليا القيادات أداء وتطوير المختلفة، المجاالت في اإلدارة وتمهين اإلدارية، بالتنمية الخاصة
 لخاصوا العام للقطاع ومهنية وفنية إدارية استشارات تقديم   و الدولي، اإلداري الفكر من واالستفادة العربية،

 .واألهلي
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المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تناقش تحسين األداء التنافسي في مؤتمرها السادس 

 عشر
إقتصاد     20T10:23:12+00:00-09-2016المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تناقش تحسين األداء التنافسي في مؤتمرها السادس عشر 10:23 - 2016/09/20      

 بدون تعليقات     وبورصة

 

سماء المنياوي -أخبار مصر  

نوفمبر المقبل  29إلى  27تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من 

 .”فرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمةال –التنافسية ” المؤتمر السنوي العام السادس عشر حول 

أن المؤتمر يهدف إلى إدارة حوار جاد  (ARADO) وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

حول واقع التنافسية  –لمنظمات الدولية ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص وا –بين جميع األطراف المعنية 

االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة 

 .طريق لخيارات تنموية فّعالة

العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات 

 .واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية

ة للبيئة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحد

كة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، وشب

ولية، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي، منظمة العمل الد

 .يابمصر، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدولي، ومركز كازرتا للتدريب بإيطال
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العربية للتنمية اإلدارية" تعقد مؤتمرا حول التنافسية فى قطر "

 نهاية نوفمبر
 م 02:47األربعاء  2016-11-16

 

 الدكتور ناصر الهتالن القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

إلى  27تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر، خالل الفترة من 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية فى  –التنافسية ”ر حول نوفمبر المقبل، المؤتمر السنوى العام السادس عش 29

 وأكد الدكتور ناصر الهتالن القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية“. السنوات العشر القادمة 

(ARADO) ة ، أن المؤتمر يهدف إلى إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية، ومن ضمنها الحكومات الوطني

وممثلى القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية االقتصادية فى البلدان العربية، والفرص المتاحة، 

وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها فى هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة. ويناقش 

ثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأ

التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية فى المنطقة العربية، ودور السياسات العامة فى تحسين األداء التنافسى 

نامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة لالقتصادات العربية. ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائى، وبر

االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية، والبنك الدولى، ومنظمة التجارة العالمية، 

والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر 

، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى بمصر، والمنظمة العربية للتنمية العربى

 .الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدولى، ومركز كازرتا للتدريب بإيطاليا



 

قش "دور مؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية السنوي السادس عشر ينا

 "السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية

 الشافى عبد حسام كتب مساء، 2:48 - 2016 سبتمبر 19 االثنين 

 المقبل نوفمبر 29 إلى 27 من الفترة خالل قطر بدولة والتجارة االقتصاد وزارة مع بالتعاون اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد

  .“القادمة العشر السنوات في العربية الدول أمام والتحديات الفرص – التنافسية ” حول عشر السادس العام السنوي المؤتمر

 جاد حوار إدارة إلى يهدف مرالمؤت أن (ARADO) اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور وصرح

 التنافسية واقع حول – الدولية والمنظمات الخاص القطاع وممثلي الوطنية الحكومات ضمنها ومن – المعنية األطراف جميع بين

 خريطة ووضع المجال، هذا في مواجهتها وكيفية والتحديات استغاللها، وكيفية المتاحة، الفرص هي وما العربية البلدان في االقتصادية

 .فّعالة تنموية لخيارات طريق

 التنافسية، القدرة لتعزيز الوطنية واألبعاد للدول، العامة السياسات على وأثرها ومستقبلها التنافسية القدرة مقاييس المؤتمر ويناقش

 .العربية لالقتصادات لتنافسيا األداء تحسين في العامة السياسات ودور ، العربية المنطقة في للتنافسية والدولية اإلقليمية واألبعاد

 آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج مع بشراكة المؤتمر ويعقد

 وشبكة للتدريب، األوروبية سةوالمؤس الدولية، والشفافية العالمية، التجارة ومنظمة الدولي، والبنك والتنمية، االقتصادي التعاون ومنظمة

 اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة الدولية، العمل منظمة العربي، الفكر ومنتدى للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات

 .بإيطاليا للتدريب زرتاكا ومركز الدولي، للتعاون األلمانية والجمعية العربية، المرأة ومنظمة الزراعية للتنمية العربية والمنظمة بمصر،
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يناقش "دور السياسات العامة في تحسين  16مؤتمر العربية للتنمية اإلدارية رقم 

 األداء التنافسي لالقتصادات العربية
 ربيع شاهين

     

  
19-9-2016 | 15:38420 
 

إلى  27قطر، خالل الفترة من  تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في  –نوفمبر المقبل، المؤتمر السنوي العام السادس عشر حول "التنافسية  29

 السنوات العشر القادمة".

(، بأن المؤتمر ARADOوصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )

يهدف إلى إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية، ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص 

والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، 

 طريق لخيارات تنموية فّعالة. والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة

وقال :"يناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية 

لتعزيز القدرة التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين 

 لتنافسي لالقتصادات العربية".األداء ا

ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشفافية 

سسة األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي، الدولية، والمؤ

منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بمصر، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 ازرتا للتدريب بإيطاليا.ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدولي، ومركز ك

 

 



 
 

 

مؤتمر "المنظمة اإلدارية" يناقش "دور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي 
 لالقتصادات العربية"

مساءً  09:56 - 2016سبتمبر  22الخميس   

 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -د. ناصر الهتالن القحطاني   

 كتب: وليد الجبالي

  

نوفمبر المقبل  29إلى  27قد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من تع

 الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة". –التنافسية ”المؤتمر السنوي العام السادس عشر حول 

  

( أن المؤتمر يهدف إلى إدارة حوار ARADOالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )وصرح الدكتور ناصر الهت

حول واقع التنافسية  –ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية  –جاد بين جميع األطراف المعنية 

متاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص ال

 خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة.

  

ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، 

 لية للتنافسية في المنطقة العربية ، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية.واألبعاد اإلقليمية والدو

  

ا، ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسي

والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، ومنظمة التعاون االقتصادي 

وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح 

الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدولي، ومركز كازرتا للتدريب اإلداري بمصر، والمنظمة العربية للتنمية 

 بإيطاليا.

http://arrai.org/pages.php?option=pagedetail&id=8


  

 

 العربية للتنمية اإلدارية تناقش تداعيات األزمات االقتصادية

 اقتصاد

 12:38 2016نوفمبر  20األحد, 

الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية 

 لتنمية اإلدارية

 عبدالرحيم ابوشامة -كتب

مؤتمرها السنوي العام   أعلن الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أن المنظمة بصدد عقد

 27م الدول العربية في السنوات العشر القادمة، خالل الفترة من الفرص والتحديات أما –السادس عشر حول "التنافسية 

 .نوفمبر المقبل في الدوحة 29إلى 

ولفت القحطاني االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات 

العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود  االقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول

االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات 

 .تصاديجيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االق

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF


تجعل من الدول  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وأضاف لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد 

 .العالمي

تفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية وأكد على أنه البد من ال

التي تنتجها الدول العربية، ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة 

هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة  وضعف قدرة الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها. ومن

 .العربية وحسن إدارتها يمكن أن يقدم فرصاً تنافسية فريدة تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي



 

 خبراء يبحثون الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر المقبلة

 ابراهيم محمد - القاهرة

 

 

 

 

 

 27تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من 
الفرص والتحديات  –المقبل المؤتمر السنوي العام السادس عشر حول ) التنافسية  2016نوفمبر  29إلى 

 .( أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة

أن  (ARADO) تور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلداريةصرح بذلك الدك
ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي  –المؤتمر يهدف إلى إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 

ا هي الفرص حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وم –القطاع الخاص والمنظمات الدولية 
المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات 

 .تنموية فّعالة

ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية 
ليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، ودور السياسات العامة لتعزيز القدرة التنافسية، واألبعاد اإلق

 .في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية

ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة االقتصادية 
القتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون ا

ريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية للتد
الفكر العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بمصر، والمنظمة العربية 

 .الياللتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدولي، ومركز كازرتا للتدريب بإيط



وتجدر االشارة الى ان المنظمة العربية للتنمية االدارية قد أنشئت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية سنة 
كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية اإلدارية في  1961

المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في المنطقة العربية. وطبقاً التفاقية إنشائها، تتحدد رسالة 
األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها 

دولة فضال عن  20وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة، وعددها 
فاعلة فى تقديم االستشارات االدارية لكبرى المؤسسات والمنظمات التجارية مشاركتها واسهاماتها ال

 . الكبرى

 :رسالة المنظمة

اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية العربية الشاملة، وزيادة "
جهودها واالرتقاء بجودتها وكفاءتها وزيادة فعالية التنمية اإلدارية فى الوطن العربى بزيادة تكامل أنشطتها و

 ..تفاعلها مع االحتياجات والقضايا التنموية المجتمعية في هذه األقطار

إضافة إلى تعميق مفهوم اإلدارة وتأهيل الممارسة ورفع مستوى كفاءة الموظف والمؤسسة من اجل رفع 
التنموية بالوطن العربى ، سعًيا إلى تحقيق كفاءة اإلدارة العربية بشكل عام بكافة القطاعات االقتصادية و

 .تنمية إدارية عربية حقيقية تسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية المرجوة بتلك الدول

 :أهداف المنظمة

 .رفع كفاءة مؤسسات التعليم اإلداري والتنمية اإلدارية العربية •

 .تعزيز الممارسات اإلدارية الناجحة في اإلدارة العربية •

تنمية ونشر المعرفة العلمية التطبيقية عن اإلدارة والتنمية اإلدارية العربية لدى قطاعات الباحثين  •
 .والخبراء

 .دعم صانعي القرار لتحقيق أهداف السياسات االقتصادية والتنموية •

 .تقديم الخدمات المهنية الخاصة بالتنمية اإلدارية •

 .ةتمهين اإلدارة في المجاالت المختلف •

 .تطوير أداء القيادات العليا وإعداد وتأهيل الكوادر العربية •

 .االستفادة من الفكر اإلداري الدولي •

 .تقديم استشارات إدارية وفنية ومهنية للقطاع العام والخاص واألهلي    •

 

 



 
 دور“ يناقش عشر السادس السنوي اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مؤتمر

 ”العربية لالقتصادات التنافسي األداء تحسين في العامة السياسات
 طاهر جمال داليا القاهرة:

 المقبل نوفمبر 29 إلى 27 من الفترة خالل قطر بدولة والتجارة االقتصاد وزارة مع بالتعاون اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد
 ”.القادمة العشر السنوات في العربية الدول أمام ياتوالتحد الفرص – التنافسية ” حول عشر السادس العام السنوي المؤتمر
 حوار إدارة إلى يهدف المؤتمر أن (ARADO) اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور وصرح

 التنافسية واقع حول – دوليةال والمنظمات الخاص القطاع وممثلي الوطنية الحكومات ضمنها ومن – المعنية األطراف جميع بين جاد
 ووضع المجال، هذا في مواجهتها وكيفية والتحديات استغاللها، وكيفية المتاحة، الفرص هي وما العربية البلدان في االقتصادية

 .فّعالة تنموية لخيارات طريق خريطة
 التنافسية، القدرة لتعزيز الوطنية واألبعاد ول،للد العامة السياسات على وأثرها ومستقبلها التنافسية القدرة مقاييس المؤتمر ويناقش
 العربية. لالقتصادات التنافسي األداء تحسين في العامة السياسات ودور ، العربية المنطقة في للتنافسية والدولية اإلقليمية واألبعاد

 لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج مع بشراكة المؤتمر ويعقد
 األوروبية والمؤسسة الدولية، والشفافية العالمية، التجارة ومنظمة الدولي، والبنك والتنمية، االقتصادي التعاون ومنظمة آسيا،

 والمتابعة التخطيط ةوزار الدولية، العمل منظمة العربي، الفكر ومنتدى للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة للتدريب،
 ومركز الدولي، للتعاون األلمانية والجمعية العربية، المرأة ومنظمة الزراعية للتنمية العربية والمنظمة بمصر، اإلداري واإلصالح

 بإيطاليا. للتدريب كازرتا
  



 
مؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية السنوي السادس عشر يناقش 

 "تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية "دور السياسات العامة في
 3:03:41الساعة :  20/09/2016اضيف بتاريخ : 

 
 كتب / سعيد كمال بدر

 56عدد المشاهدات: 
نوفمبر  29إلى  27تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر  –التنافسية ” السنوي العام السادس عشر حول المقبل المؤتمر 
 .“ القادمة

أن المؤتمر يهدف إلى إدارة  (ARADO) وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
حول  –ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومن  –حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 

واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا 
 .المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة



قدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة ويناقش المؤتمر مقاييس ال
التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي 

 .لالقتصادات العربية
األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج

آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية 
للتنمية، ومنتدى الفكر العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية 

واإلصالح اإلداري بمصر، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدولي، ومركز 
 .كازرتا للتدريب بإيطاليا

  
 -تمت-

 نمية االداريةنبذة عن المنظمة العربية للت
كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى  1961أنشئت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية سنة 

مسئولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية. وطبقًا التفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية 
ألقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم اإلدارية في ا

دولة فضال عن مشاركتها واسهاماتها الفاعلة فى  20خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة، وعددها 
 . والمنظمات التجارية الكبرى تقديم االستشارات االدارية لكبرى المؤسسات

 :رسالة المنظمة
اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية العربية الشاملة، وزيادة فعالية التنمية اإلدارية "

مع االحتياجات والقضايا التنموية فى الوطن العربى بزيادة تكامل أنشطتها وجهودها واالرتقاء بجودتها وكفاءتها وزيادة تفاعلها 
 ..المجتمعية في هذه األقطار

إضافة إلى تعميق مفهوم اإلدارة وتأهيل الممارسة ورفع مستوى كفاءة الموظف والمؤسسة من اجل رفع كفاءة اإلدارة العربية 
ارية عربية حقيقية تسهم في بشكل عام بكافة القطاعات االقتصادية والتنموية بالوطن العربى ، سعًيا إلى تحقيق تنمية إد

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية المرجوة بتلك الدول
 :أهداف المنظمة

 .رفع كفاءة مؤسسات التعليم اإلداري والتنمية اإلدارية العربية    •
 .تعزيز الممارسات اإلدارية الناجحة في اإلدارة العربية    •
 .عن اإلدارة والتنمية اإلدارية العربية لدى قطاعات الباحثين والخبراءتنمية ونشر المعرفة العلمية التطبيقية    •
 .دعم صانعي القرار لتحقيق أهداف السياسات االقتصادية والتنموية   •
 .تقديم الخدمات المهنية الخاصة بالتنمية اإلدارية    •
 .تمهين اإلدارة في المجاالت المختلفة    •
عداد وتأهيل الكوادر العربيةتطوير أداء القيادات العلي    •  .ا وا 
 .االستفادة من الفكر اإلداري الدولي    •



 .تقديم استشارات إدارية وفنية ومهنية للقطاع العام والخاص واألهلي    •
  



 
 

 األداء تحسين في العامة السياسات دور“ يناقش عشر السادس السنوي اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مؤتمر

 ”العربية لالقتصادات التنافسي
 زيارة 70 تعليق اضف 2016 سبتمبر،21 

 الشرقاوي احمد

 

 العام السنوي المؤتمر المقبل نوفمبر 29 إلى 27 من الفترة خالل قطر بدولة والتجارة االقتصاد وزارة مع بالتعاون اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد

 ”.القادمة العشر السنوات في العربية الدول أمام اتوالتحدي الفرص – التنافسية ” حول عشر السادس

 جميع بين جاد حوار إدارة إلى يهدف المؤتمر أن (ARADO) اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني الهتالن ناصر الدكتور وصرح

 وما العربية البلدان في االقتصادية التنافسية واقع حول – وليةالد والمنظمات الخاص القطاع وممثلي الوطنية الحكومات ضمنها ومن – المعنية األطراف

 .فّعالة تنموية لخيارات طريق خريطة ووضع المجال، هذا في مواجهتها وكيفية والتحديات استغاللها، وكيفية المتاحة، الفرص هي

 اإلقليمية واألبعاد التنافسية، القدرة لتعزيز الوطنية واألبعاد ل،للدو العامة السياسات على وأثرها ومستقبلها التنافسية القدرة مقاييس المؤتمر ويناقش

 العربية. لالقتصادات التنافسي األداء تحسين في العامة السياسات ودور ، العربية المنطقة في للتنافسية والدولية

 التعاون ومنظمة آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنةو للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج مع بشراكة المؤتمر ويعقد

 الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة للتدريب، األوروبية والمؤسسة الدولية، والشفافية العالمية، التجارة ومنظمة الدولي، والبنك والتنمية، االقتصادي

 ومنظمة الزراعية للتنمية العربية والمنظمة بمصر، اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة الدولية، العمل منظمة العربي، الفكر ومنتدى للتنمية،

 بإيطاليا. للتدريب كازرتا ومركز الدولي، للتعاون األلمانية والجمعية العربية، المرأة
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  ا  

يناقش 'دور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي  16مؤتمر العربية للتنمية اإلدارية رقم   

  لالقتصادات العربية

 أحفظ الخبر في متصفح األنترنت    طباعة الخبر    (0التعليقات )    أضف إلي المفضلة  

 
  Popular 

   سياسية التصنيف العام:  

   الموقع  نشر بواسطة:  

 03:03)2016, 19سبتمبر, تاريخ النشر:  

 م(
  

 

 ملخص الخبر
نوفمبر  29إلى  27تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر، خالل الفترة من 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر  –سادس عشر حول "التنافسية المقبل، المؤتمر السنوي العام ال

 "القادمة
 الخبر كامال

نوفمبر  29إلى  27تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر، خالل الفترة من 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر  –حول "التنافسية  المقبل، المؤتمر السنوي العام السادس عشر

، بأن المؤتمر (ARADO) القادمة".وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ممثلي القطاع الخاص والمنظمات يهدف إلى إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية، ومن ضمنها الحكومات الوطنية و

الدولية، حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية 

مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة.وقال :"يناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية 

بلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية ومستق

في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية".ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج 

ئي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي األمم المتحدة اإلنما
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والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية 

العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بمصر،  غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر

 .والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدولي، ومركز كازرتا للتدريب بإيطاليا



 

 سنوات العشر المقبلةخبراء يبحثون الفرص والتحديات أمام الدول العربية في ال

 ابراهيم محمد - القاهرة

 

 

 

 

 27تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من 
الفرص والتحديات  –المقبل المؤتمر السنوي العام السادس عشر حول ) التنافسية  2016نوفمبر  29إلى 

 .( ربية في السنوات العشر القادمةأمام الدول الع

أن  (ARADO) صرح بذلك الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
ومن ضمنها الحكومات الوطنية وممثلي  –المؤتمر يهدف إلى إدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 

اقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص حول و –القطاع الخاص والمنظمات الدولية 
المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات 

 .تنموية فّعالة

الوطنية ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد 
لتعزيز القدرة التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، ودور السياسات العامة 

 .في تحسين األداء التنافسي لالقتصادات العربية

صادية ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة االقت
واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، 
والشفافية الدولية، والمؤسسة األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى 

متابعة واإلصالح اإلداري بمصر، والمنظمة العربية الفكر العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط وال
 .للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية للتعاون الدولي، ومركز كازرتا للتدريب بإيطاليا

وتجدر االشارة الى ان المنظمة العربية للتنمية االدارية قد أنشئت المنظمة العربية للتنمية اإلدارية سنة 
كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية اإلدارية في  1961

المنطقة العربية. وطبقاً التفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في 
قيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها لتح



دولة فضال عن  20وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضاء في المنظمة، وعددها 
مشاركتها واسهاماتها الفاعلة فى تقديم االستشارات االدارية لكبرى المؤسسات والمنظمات التجارية 

 . الكبرى

 :رسالة المنظمة

ق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية العربية الشاملة، وزيادة اإلسهام في تحقي"
فعالية التنمية اإلدارية فى الوطن العربى بزيادة تكامل أنشطتها وجهودها واالرتقاء بجودتها وكفاءتها وزيادة 

 ..تفاعلها مع االحتياجات والقضايا التنموية المجتمعية في هذه األقطار

ضافة إلى تعميق مفهوم اإلدارة وتأهيل الممارسة ورفع مستوى كفاءة الموظف والمؤسسة من اجل رفع إ
كفاءة اإلدارة العربية بشكل عام بكافة القطاعات االقتصادية والتنموية بالوطن العربى ، سعًيا إلى تحقيق 

 .رجوة بتلك الدولتنمية إدارية عربية حقيقية تسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية الم

 :أهداف المنظمة

 .رفع كفاءة مؤسسات التعليم اإلداري والتنمية اإلدارية العربية •

 .تعزيز الممارسات اإلدارية الناجحة في اإلدارة العربية •

تنمية ونشر المعرفة العلمية التطبيقية عن اإلدارة والتنمية اإلدارية العربية لدى قطاعات الباحثين  •
 .والخبراء

 .دعم صانعي القرار لتحقيق أهداف السياسات االقتصادية والتنموية •

 .تقديم الخدمات المهنية الخاصة بالتنمية اإلدارية •

 .تمهين اإلدارة في المجاالت المختلفة •

 .تطوير أداء القيادات العليا وإعداد وتأهيل الكوادر العربية •

 .االستفادة من الفكر اإلداري الدولي •

 .م استشارات إدارية وفنية ومهنية للقطاع العام والخاص واألهليتقدي    •

 

  



 

 

  

  

منظمة التنمية اإلدارية تعقد مؤتمرها السنوي حول تحديات 
 التنافسية

ص 04:52 2016نوفمبر  20األحد،   
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 عمرو عبدالمنعم -كتب 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن المنظمة بصدد  ير عام قال الدكتور ناصر القحطاني مد
الفرص والتحديات أمام  –التنافسية ” عقد مؤتمرها السنوي العام السادس عشر حول 

، وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة “الدول العربية في السنوات العشر القادمة 

 المقبل في العاصمة الدوحة.نوفمبر  29إلى  27القطرية، خالل الفترة من 

، االنتباه إلى إن “محيط “ولفت القحطاني في تصريح صحفي لشبكة االعالم العربية 
التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات 

ت أزمة االقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيا
اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ 

وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، 
ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش 

 االقتصادي.

على مستوى كل دولة وعلى  –البد من التفكير في سياسات عربية  وأضاف لهذا كان
تجعل من الدول العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة  –المستوى العربي 

 التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي.
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ة قادرة على مواجهة تناقص الطلب وأكد على إنه البد من التفكير في سياسات تنموي
ومواجهة تدهور  على المواد األولية والموارد الخدمية التي تنتجها الدول العربية، 

أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة 
 الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها.

ستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها يمكن أن ومن هذا المنطلق فإن اال
يقدم فرصاً تنافسية فريدة تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، 

ونظراً ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل الخبرات في سعي مشترك لتحسين 
للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر بالتعاون  تنافسية االقتصادات العربية، تعقد المنظمة العربية

 مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر.

ورقة عمل  21جلسات تتضمن  5وأشار القحطاني إلى إن المؤتمر سيعمل من خالل 

جهة عربية ودولية لعل من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  13يقدمها خبراء من 
للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة 

اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة 

الفرنسية، ومؤسسة محمد بن  العامة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال 
 راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك.

ومن ضمنها الحكومات  –إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية  وتسعي المنظمة 
حول واقع التنافسية االقتصادية في  –وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية 

لبلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها ا
وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية  في هذا المجال، 

االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة 
 لة.طريق لخيارات تنموية فّعا

دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 
عمان، السعودية، الجزائر، الصومال، العراق، باكستان، السودان، فلسطين، فرنسا، 
 بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، نيجيريا.

  



 

تعقد مؤتمرها السنوي حول التحديات التي تواجه  التنمية اإلدارية

 نوفمبر 27التنافسية العربية بالدوحة 

  ربيع شاهين,

20-11-2016  |13:55 

 

أعلن الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عن أن المنظمة بصدد عقد مؤتمرها 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"،  –السنوي العام السادس عشر حول "التنافسية 

نوفمبر المقبل في العاصمة  29إلى  27وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة القطرية، خالل الفترة من 

 الدوحة.

 

ة الراهنة في المنطقة ولفت القحطاني في تصريحات له اليوم األحد االنتباه إلى أن التحديات السياسية واالقتصادي

العربية تعطي مراجعة السياسات االقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة، فالدول العربية تواجه تداعيات 

أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة، وبالتزامن مع هذا 

ة سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت الوضع، ساد المنطقة العربي

 النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي.

 

تجعل من  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وأضاف "لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

ي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في الدول العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنه

 االقتصاد العالمي".



 

وأكد أنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية 

يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية  التي تنتجها الدول العربية، ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى

  المستدامة وضعف قدرة الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها.

 

ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها يمكن أن يقدم فرصاً تنافسية فريدة 

لمي، ونظراً ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العا

الخبرات في سعي مشترك لتحسين تنافسية االقتصادات العربية، تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر 

 بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر.

  



 

 

 العربية للتنمية اإلدارية تعقد مؤتمرها السنوي

  
 م12:30 |2016-11-20 األحد

 ناصر
 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني

 الدوي محمد
قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن المنظمة بصدد عقد مؤتمرها السنوي العام 

ول العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك بالتعاون مع الفرص والتحديات أمام الد –السادس عشر حول " التنافسية 

 .نوفمبر المقبل في العاصمة الدوحة 29إلى  27وزارة االقتصاد والتجارة القطرية، خالل الفترة من 

ولفت القحطاني االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات 

قتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود اال

االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات 

 .اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في

تجعل من الدول  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وأضاف لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

ة التأثير في االقتصاد العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائر

 .العالمي

وأكد على إنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية 



التي تنتجها الدول العربية، ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة 

قدرة الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها. ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة وضعف 

العربية وحسن إدارتها يمكن أن يقدم فرًصا تنافسية فريدة تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، 

خبرات في سعي مشترك لتحسين تنافسية االقتصادات العربية، تعقد ونظًرا ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل ال

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر

جهة عربية  13ورقة عمل يقدمها خبراء من  21جلسات تتضمن  5وأشار القحطاني إلى إن المؤتمر سيعمل من خالل 

لعل من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية،  ودولية

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

لدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية ا

االشغال العامة الفرنسية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب 

 .الدنمارك

من ضمنها الحكومات و –وشدد على مناقشة هدف رئيس هو السعي إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 

حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة،  –وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية 

وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من 

الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية تنافسية االقتصادات 

 .فّعالة

دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 

ارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة الصومال، العراق، باكستان، السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا، اإلم

 .األمريكية، المكسيك، نيجيريا
  



 

مؤتمر حول تداعيات األزمات االقتصادية الطاحنة التي تواجه الدول 
    العربية

  مريم عدلى
 مساءا ٠٢ : ٤٣   -   ٢٠١٦نوفمبر  ٢٠

 
إن المنظمة بصدد  zالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية  مدير عامz الدكتور ناصر القحطاني صرح

zالسنوي العام السادس عشر  مؤتمرها  عقدz  أمام الدول العربية في السنوات الفرص والتحديات –التنافسية  ”حول
نوفمبر المقبل في  29إلى  27رية، خالل الفترة من القط بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة ، وذلك“ العشر القادمة

 .الدوحة العاصمة

ولفت القحطاني االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة 
قتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت السياسات اال

في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية 
اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص  سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في

 االنتعاش االقتصادي.

تجعل  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وأضاف: لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 
رة التأثير من الدول العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائ

 في االقتصاد العالمي.

وأكد على إنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد 
ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على  الخدمية التي تنتجها الدول العربية، 

ومن هذا المنطلق فإن االستغالل  ف قدرة الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها.التنمية المستدامة وضع
األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها يمكن أن يقدم فرصاً تنافسية فريدة تضعها في منطقة متميزة على 

الخبرات في سعي مشترك لتحسين خريطة االقتصاد العالمي، ونظراً ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل 
بالتعاون مع وزارة االقتصاد  تنافسية االقتصادات العربية، تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر

 بدولة قطر. والتجارة
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http://www.wataninet.com/tag/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9/


جهة  13ورقة عمل يقدمها خبراء من  21جلسات تتضمن  5وأشار القحطاني إلى إن المؤتمر سيعمل من خالل 
تمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية لعل من أبرزها مؤ عربية ودولية

واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون 
ر، وهيئة الرقابة اإلدارية االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجامعة قط

الفرنسية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة   والشفافية بقطر، ووزارة اإلشغال العامة
 والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك.

ثلي ومن ضمنها الحكومات ومم –السعي إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية  على مناقشة هدف رئيس هو
حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة،  –القطاع الخاص والمنظمات الدولية 

وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز   وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال،
تحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات من تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة ال

 تنموية فّعالة.

دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 
 الصومال، العراق، باكستان، السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا،

  



 

 تعقد مؤتمرها السنوي حول التحديات التي تواجه تنافسية الدول العربية ”التنمية اإلدارية”  

 
 191438صفرمـ 2020163:03:05نوفمبر

 ثانية 7دقائق,  8ساعات,  17منذ: 

 أسماء عصمت
مؤتمرها  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن المنظمة بصدد عقد صرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر  –التنافسية ” السنوي العام السادس عشر حول 
نوفمبر المقبل  29إلى  27ل الفترة م  ، وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة القطرية، خال“القادمة 

 .في العاصمة الدوحة
ولفت القحطاني االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة 
 السياسات االقتصادية والتنموية في الوط  العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية

تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزام  مع هذا الوضع، ساد 
المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو 

 .المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي
 –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –ر في سياسات عربية وأضاف لهذا كان البد م  التفكي

تجعل م  الدول العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها م  آثار خطرة، وتحولها إلى 

http://www.alnaharegypt.com/c~f&f=list&qw=%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://www.alnaharegypt.com/c~f&f=list&qw=%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA


 .دائرة التأثير في االقتصاد العالمي
جهة تناقص الطلب على المواد األولية وأكد على إنه البد م  التفكير في سياسات تنموية قادرة على موا

ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمك  تفادي الخطر  والموارد الخدمية التي تنتجها الدول العربية، 
الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها. وم  هذا المنطلق 

موارد المنطقة العربية وحس  إدارتها يمك  أن يقدم فرصاً تنافسية فريدة تضعها في فإن االستغالل األمثل ل
منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، ونظرًا ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل الخبرات في 

ية هذا المؤتمر بالتعاون سعي مشترك لتحسي  تنافسية االقتصادات العربية، تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدار 
 .مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر

 13ورقة عمل يقدمها خبراء م   21جلسات تتضم   5وأشار القحطاني إلى إن المؤتمر سيعمل م  خالل 
جهة عربية ودولية لعل م  أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون 

ية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، االقتصاد
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة 

ة، ومؤسسة محمد ب  راشد لتنمية المشاريع الفرنسي الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال العامة 
 .الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك

وم  ضمنها الحكومات  –على مناقشة هدف رئيس هو السعي إلدارة حوار جاد بي  جميع األطراف المعنية 
بلدان العربية وما هي حول واقع التنافسية االقتصادية في ال –وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية 

وإدارة األزمات االقتصادية  الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، 
م  منظور تنموي يعزز م  تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، 

 .ةووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعال
دولة هي: مصر، اليم ، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون م  

الجزائر، الصومال، العراق، باكستان، السودان، فلسطي ، فرنسا، بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، 
 .والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، نيجيريا



 

نمية اإلدارية تعقد مؤتمرها السنوي حول التحديات التي المنظمة العربية للت

 تواجه تنافسية الدول العربية
 PM 01:48أمس 

 محمد الدعدع كتب:

 
 ارشيفية

دكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إن المنظمة بصدد عقد مؤتمرها قال ال

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة  –، حول "التنافسية 16السنوي العام 

نوفمبر الحالي في  29إلي  27"، وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة القطرية، خالل الفترة من 

 العاصمة الدوحة.

ولفت القحطاني، اإلنتباه إلى أن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي 

مراجعة السياسات االقتصادية والتنموية بالوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة 

االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع  اقتصادية تمثلت في الركود

هذا الوضع، حيث سادت المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في 

 اإلجهاز علي معدالت النمو المستهدفة وفرص اإلنتعاش االقتصادي.

 

http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D8%B9


 

 عربي وعالمي

" تعقد مؤتمرها السنوي حول تحديات العربية للتنمية اإلدارية"

 التنافسية بالدول العربية
 م 12:31 - 2016/نوفمبر/20األحد  

 
 الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

sada-elarab.com/8800 

 هناء السيد 

ة، بأن المنظمة بصدد المنظمة العربية للتنمية اإلداري  صرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام
الفرص والتحديات أمام الدول العربية في  –التنافسية ” السنوي العام السادس عشر حول   مؤتمرها  عقد

 29إلى  27، وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة القطرية، خالل الفترة من “السنوات العشر القادمة 
 نوفمبر المقبل في العاصمة الدوحة.

طاني االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات االقتصادية ولفت القح
والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ 

بطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، النمو وارتفاع معدالت التضخم وال
 ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي.



من الدول العربية  تجعل –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وأضاف: لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 
 فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي.

وأكد على إنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية التي 
ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة   الدول العربية،تنتجها 

الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها. ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها 
يدة تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، ونظراً ألهمية توفير فرص الجهود يمكن أن يقدم فرصاً تنافسية فر

المؤتلفة وتبادل الخبرات في سعي مشترك لتحسين تنافسية االقتصادات العربية، تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر 
 بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر.

جهة عربية ودولية  13ورقة عمل يقدمها خبراء من  21جلسات تتضمن  5شار القحطاني إلى إن المؤتمر سيعمل من خالل وأ
لعل من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم 

ة واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادي
الفرنسية، ومؤسسة   ومنظمة الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال العامة

 ات، وجامعة جنوب الدنمارك.محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمار

ومن ضمنها الحكومات وممثلي القطاع  –على مناقشة هدف رئيس هو السعي إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 
حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها،  –الخاص والمنظمات الدولية 

وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية االقتصادات   وكيفية مواجهتها في هذا المجال،والتحديات 
 الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالة.

قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر، الصومال، دولة هي: مصر، اليمن، الكويت،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 
العراق، باكستان، السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، 

 نيجيريا.

 

  



 
 

منظمة التنمية اإلدارية تعقد مؤتمرها السنوي حول تحديات 

 التنافسية
 اخبار مصر عمرو عبدالمنعم -كتب ساعة 17منذ  

 
 قد مؤتمرها السنوي حول تحديات التنافسيةمنظمة التنمية اإلدارية تع

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن المنظمة بصدد عقد مؤتمرها السنوي العام السادس  أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام 

ع وزارة االقتصاد ، وذلك بالتعاون م“الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة  –التنافسية ” عشر حول 

 .نوفمبر المقبل في العاصمة الدوحة 29إلى  27والتجارة القطرية، خالل الفترة من 

، االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في “المنظار “ولفت القحطاني في تصريح صحفي لشبكة االعالم العربية 

دية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات االقتصا

مشكلة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد 

جهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإل

 .االنتعاش االقتصادي

تجعل من الدول العربية  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وأضاف لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

 .تأثير في االقتصاد العالميفاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة ال

وأكد على إنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية التي 

ة ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدر تنتجها الدول العربية، 

 .الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها

http://www.elmonzar.net/egy/45810/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.elmonzar.net/egy/45810/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.elmonzar.net/egy
http://www.elmonzar.net/egy


ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها يمكن أن يقدم فرصاً تنافسية فريدة تضعها في منطقة 

ت في سعي مشترك لتحسين متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، ونظراً ألهمية تيسر فرص الجهود المؤتلفة وتبادل الخبرا

 .تنافسية االقتصادات العربية، تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر

 جهة عربية ودولية لعل 13ورقة عمل يقدمها خبراء من  21جلسات تتضمن  5وأشار القحطاني إلى إن المؤتمر سيعمل من خالل 

من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة 

الفرنسية، ومؤسسة محمد بن راشد  ية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال العامة الشفافية الدول

 .لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك

لي القطاع الخاص والمنظمات ومن ضمنها الحكومات وممث –إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية  وتسعي المنظمة 

حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية  –الدولية 

وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة  مواجهتها في هذا المجال، 

 .حديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالةالت

دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر، الصومال،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 

ا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، العراق، باكستان، السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيك

 .نيجيريا

  



 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد مؤتمًرا حول التنافسية 

 االقتصادية في الدول العربية
 م 12:11 2016/نوفمبر/20 األحد

  

 
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 عبير بدوي
منظمة العربية للتنمية اإلدارية، بأن المنظمة بصدد عقد مؤتمرها السنوي العام السادس عشر صرح الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام ال

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك بالتعاون مع وزارة  –"التنافسية  حول

 العاصمة الدوحة.نوفمبر المقبل في  29إلى  27االقتصاد والتجارة القطرية، خالل الفترة من 

وية في الوطن ولفت القحطاني االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات االقتصادية والتنم

وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو 

هدفة وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المست

 .وفرص االنتعاش االقتصادي

 

تجعل من الدول العربية فاعلة في االقتصاد  –على المستوى العربي على مستوى كل دولة و –وأضاف لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

 العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي.

 

موارد الخدمية التي تنتجها الدول وأكد على أنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية وال

ة ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة الدول العربية على تقديم حياة الئق العربية، 
  .لمواطنيها



كن أن يقدم فرًصا تنافسية فريدة تضعها في منطقة متميزة على ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها يم

، تعقد خريطة االقتصاد العالمي، ونظًرا ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل الخبرات في سعي مشترك لتحسين تنافسية االقتصادات العربية

 .تصاد والتجارة بدولة قطرالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة االق

 

أبرزها: مؤتمر األمم  جهة عربية ودولية 13ورقة عمل يقدمها خبراء من  21جلسات تتضمن  5وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر سيعمل من خالل 

مائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشئون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلن

دارية والشفافية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإل

 يرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك.بقطر، ووزارة األشغال العامة الفرنسية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغ

ومن ضمنها الحكومات وممثلي القطاع الخاص  –السعي إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية  ويجتمعون على مناقشة هدف رئيس هو

، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة –والمنظمات الدولية 

وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات   هذا المجال،

 الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالة.

دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر، الصومال، العراق، باكستان،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 

 السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، نيجيريا.

  



 

 

وي حول التحديات التي المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد مؤتمرها السن

 تواجه تنافسية الدول العربية

  مساء، 4:46 - 2016 نوفمبر 20 ألحدا

 الشافى عبد حسام كتب

 عشر السادس العام السنوي مؤتمرها عقد بصدد المنظمة إن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عام مدير القحطاني ناصر الدكتور صرح

 والتجارة االقتصاد وزارة مع بالتعاون وذلك ،“ القادمة العشر السنوات في العربية الدول أمام والتحديات الفرص – التنافسية ” حول

 .الدوحة العاصمة في الجاري نوفمبر 29 إلى 27 من الفترة خالل القطرية،

 والتنموية االقتصادية السياسات مراجعة تعطي العربية المنطقة في الراهنة واالقتصادية ياسيةالس التحديات إن إلى االنتباه القحطاني ولفت

 وارتفاع النمو وتباطؤ االقتصادي الركود في تمثلت اقتصادية أزمة تداعيات تواجه العربية فالدول بالغة؛ أهمية العربي الوطن في

 في مباشرة بصورة ساهمت متوترة، جيوسياسية سيناريوهات العربية المنطقة دسا الوضع، هذا مع وبالتزامن والبطالة؛ التضخم معدالت

 .االقتصادي االنتعاش وفرص المستهدفة النمو معدالت على اإلجهاز

 فاعلة العربية الدول من تجعل – العربي المستوى وعلى دولة كل مستوى على – عربية سياسات في التفكير من البد كان لهذا وأضاف

 .العالمي االقتصاد في التأثير دائرة إلى وتحولها خطرة، آثار من لها وما التبعية عالقة وتنهي العالمي داالقتصا في

 تنتجها التي الخدمية والموارد األولية المواد على الطلب تناقص مواجهة على قادرة تنموية سياسات في التفكير من البد إنه على وأكد

 العربية الدول قدرة وضعف المستدامة التنمية على الكبير الخطر تفادي يمكن حتى باستمرار، هاأسعار تدهور ومواجهة العربية، الدول

 فرصاً  يقدم أن يمكن إدارتها وحسن العربية المنطقة لموارد األمثل االستغالل فإن المنطلق هذا ومن لمواطنيها. الئقة حياة تقديم على

 في الخبرات وتبادل المؤتلفة الجهود فرص توفير ألهمية ونظراً  العالمي، االقتصاد خريطة على متميزة منطقة في تضعها فريدة تنافسية

 االقتصاد وزارة مع بالتعاون المؤتمر هذا اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد العربية، االقتصادات تنافسية لتحسين مشترك سعي

 .قطر بدولة والتجارة

 الحكومات ضمنها ومن – المعنية األطراف جميع بين جاد حوار إلدارة السعي هو رئيس هدف سيناقش المؤتمر إن إلى القحطاني وأشار

 وكيفية المتاحة، الفرص هي وما العربية البلدان في االقتصادية التنافسية واقع حول – الدولية والمنظمات الخاص القطاع وممثلي

 االقتصادات تنافسية من يعزز تنموي منظور من االقتصادية األزمات وإدارة المجال، هذا في مواجهتها وكيفية والتحديات استغاللها،

 .فّعالة تنموية لخيارات طريق خارطة ووضع الطارئة، واألزمات االقتصادية التحديات مواجهة في الوطنية

 21 بها تقدم جلسات 5 يتضمن المؤتمر إن للمؤتمر العلمي والمشرف المنظمة، مستشار الفيصل بسمان الدكتور/ األستاذ قال جانبه من

 المتحدة األمم وإدارة والتنمية، للتجارة المتحدة األمم مؤتمر أبرزها من لعل ودولية عربية جهة 13 من خبراء يطرحها عمل ورقة

 نالتعاو ومنظمة آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج واالجتماعية، االقتصادية للشؤون

 ووزارة بقطر، والشفافية اإلدارية الرقابة وهيئة قطر، وجامعة الدولية، الشفافية ومنظمة العالمية، التجارة ومنظمة والتنمية، االقتصادي

 على الدنمارك، جنوب وجامعة باإلمارات، والمتوسطة الصغيرة المشاريع لتنمية راشد بن محمد ومؤسسة الفرنسية، العامة االشغال

 رئيس هدف مناقشة

 السعودية، عمان، سلطنة قطر، الكويت، اليمن، مصر، هي: دولة 20 من متخصصون به يشارك المؤتمر أن إلى الفيصل وأشار

 األمريكية، المتحدة والواليات بلجيكا، الدنمارك، اإلمارات، بريطانيا، فرنسا، فلسطين، السودان، باكستان، العراق، الصومال، الجزائر،

 .نيجيريا المكسيك،
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 شئون عربية ودولية  

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد مؤتمرها السنوي بالدوحة 
 »التنافسية بالدول العربية»حول 

 م 02:50 - 2016/نوفمبر/20األحد  

 
 طباعة 

misrjournal.com/1038533 

 أ ش أ 

الفرص  –التنافسية ” تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مؤتمرها السنوي العام السادس عشر حول   

ي في نوفمبر الحال 29إلى  27والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة /..خالل الفترة من 

 .العاصمة القطرية الدوحة

وقال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في بيان صحفي صدر اليوم /إن هذا المؤتمر يأتي في ظل 

 ./ تداعيات األزمات االقتصادية الطاحنة التي تواجه الدول العربية

ية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية فرضت مراجعة السياسات االقتصادية ولفت القحطاني االنتباه إلى أن التحديات السياس

  .والتنموية في الوطن العربي لما لها من أهمية بالغة

http://www.misrjournal.com/list/42/Affairs
http://www.misrjournal.com/list/42/Affairs
http://www.misrjournal.com/print.aspx?1038533


وأشار إلى أن الدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم 

زامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز والبطالة؛ وبالت

 .على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي

عربية تجعل من الدول ال –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وقال " لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

 .فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي

وأكد أنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية التي تنتجها 

ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة الدول الدول العربية ، 

 .العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها

جهة عربية ودولية من أبرزها  13ورقة عمل يقدمها خبراء من  21جلسات تتضمن  5وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر يتكون من 

ألمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤتمر ا

واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية 

يئة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال العامة الفرنسية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية الدولية، وجامعة قطر، وه

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك

ضمنها ومن  –وقال / إن المؤتمر سيعمل على مناقشة هدف رئيس هو السعي إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 

حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص  –الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية 

المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من 

 .طنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالةتنافسية االقتصادات الو

دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر، الصومال،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 

ت، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، العراق، باكستان، السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا، اإلمارا

 .نيجيريا
 

  



 

 بالدوحة« التنافسية»تعقد مؤتمرها السنوي عن « العربية للتنمية اإلدارية»
  

 م 01:48

 2016/نوفمبر/20األحد 

 

ية، الفرص التنافس»تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مؤتمرها السنوي العام السادس عشر ع  
نوفمبر  29إلى  27والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة، خالل الفترة م  

 .الحالي في العاصمة القطرية الدوحة
وقال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في بيان صحفي صدر اليوم 

 .األزمات االقتصادية الطاحنة التي تواجه الدول العربية إن هذا المؤتمر يأتي في ظل تداعيات
ولفت القحطاني االنتباه إلى أن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية فرضت 

  .مراجعة السياسات االقتصادية والتنموية في الوط  العربي لما لها م  أهمية بالغة
تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو  وأشار إلى أن الدول العربية تواجه

وارتفاع دالت التضخم والبطالة؛ وبالتزام  مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات 
جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص 

 .االنتعاش االقتصادي
ا كان البد م  التفكير في سياسات عربية، على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي، لهذ»وقال 

تجعل م  الدول العربية فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها م  آثار خطرة، 
 .«وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي



ة قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية وأكد أنه البد م  التفكير في سياسات تنموي
والموارد الخدمية التي تنتجها الدول العربية، ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمك  تفادي 
 .الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها

 13ورقة عمل يقدمها خبراء م   21جلسات تتضم   5مؤتمر يتكون م  وأشار القحطاني إلى أن ال
جهة عربية ودولية م  أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون 
االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

ة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الشفافية الدولية، آسيا، ومنظم
وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال العامة الفرنسية، ومؤسسة محمد 

 .ب  راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك
لى أن المؤتمر سيعمل على مناقشة هدف رئيس هو السعي إلدارة حوار جاد بي  جميع ولفت إ

حول واقع  –وم  ضمنها الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية  –األطراف المعنية 
 التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية

مواجهتها في هذا المجال، وإدارة األزمات االقتصادية م  منظور تنموي يعزز م  تنافسية 
االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق 

 .لخيارات تنموية فّعالة
طنة عمان، دولة هي: مصر، اليم ، الكويت، قطر، سل 20ويشارك في المؤتمر متخصصون م  

السعودية، الجزائر، الصومال، العراق، باكستان، السودان، فلسطي ، فرنسا، بريطانيا، اإلمارات، 
 الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، نيجيريا
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 صحفي بيان
 تواجه التي الطاحنة االقتصادية األزمات تداعيات ظل في

 العربية الدول
 السنوي  مؤتمرها تعقد اإلدارية للتنمية العربية المنظمة
 العربية الدول تنافسية تواجه التي التحديات حول

 

 بصدد المنظمة إن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة  عام مدير طانيالقح ناصر الدكتور صرح –

 السنوات في العربية الدول أمام والتحديات الفرص – التنافسية ” حول عشر السادس العام السنوي  مؤتمرها  عقد

 في الحالي نوفمبر 92 إلى 27 من الفترة خالل القطرية، والتجارة االقتصاد وزارة مع بالتعاون وذلك ،“ القادمة العشر

 الدوحة. العاصمة

 مراجعة تعطي العربية المنطقة في الراهنة واالقتصادية السياسية التحديات إن إلى االنتباه القحطاني ولفت

 تمثلت اقتصادية أزمة تداعيات تواجه العربية فالدول بالغة؛ أهمية العربي الوطن في والتنموية االقتصادية السياسات

 العربية المنطقة ساد الوضع، هذا مع وبالتزامن والبطالة؛ التضخم معدالت وارتفاع النمو وتباطؤ تصادياالق الركود في

 وفرص المستهدفة النمو معدالت على اإلجهاز في مباشرة بصورة ساهمت متوترة، جيوسياسية سيناريوهات

 .االقتصادي االنتعاش

 من تجعل – العربي المستوى وعلى دولة كل مستوى لىع – عربية سياسات في التفكير من البد كان لهذا وأضاف

 في التأثير دائرة إلى وتحولها خطرة، آثار من لها وما التبعية عالقة وتنهي العالمي االقتصاد في فاعلة العربية الدول

 العالمي. االقتصاد
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 والموارد األولية لموادا على الطلب تناقص مواجهة على قادرة تنموية سياسات في التفكير من البد إنه على وأكد

 على الكبير الخطر تفادي يمكن حتى باستمرار، أسعارها تدهور ومواجهة  العربية، الدول تنتجها التي الخدمية

 االستغالل فإن المنطلق هذا ومن .لمواطنيها الئقة حياة تقديم على العربية الدول قدرة وضعف المستدامة التنمية

 على متميزة منطقة في تضعها فريدة تنافسية فرصاً  يقدم أن يمكن إدارتها وحسن العربية المنطقة لموارد األمثل

 لتحسين مشترك سعي في الخبرات وتبادل المؤتلفة الجهود فرص توفير ألهمية ونظراً  العالمي، االقتصاد خريطة

 والتجارة االقتصاد وزارة مع ونبالتعا المؤتمر هذا اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تعقد العربية، االقتصادات تنافسية

 .قطر بدولة

 جهة 13 من خبراء يقدمها عمل ورقة 21 تتضمن جلسات 5 خالل من سيعمل المؤتمر إن إلى القحطاني وأشار

 االقتصادية للشؤون المتحدة األمم وإدارة والتنمية، للتجارة المتحدة األمم مؤتمر أبرزها من لعل ودولية عربية

 التعاون ومنظمة آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة اإلنمائي المتحدة األمم مجوبرنا واالجتماعية،

 اإلدارية الرقابة وهيئة قطر، وجامعة الدولية، الشفافية ومنظمة العالمية، التجارة ومنظمة والتنمية، االقتصادي

 الصغيرة المشاريع لتنمية دراش بن محمد ومؤسسة الفرنسية،  العامة االشغال ووزارة بقطر، والشفافية

 الدنمارك. جنوب وجامعة باإلمارات، والمتوسطة

 وممثلي الحكومات ضمنها ومن – المعنية األطراف جميع بين جاد حوار إلدارة السعي هو رئيس هدف مناقشة على

 المتاحة، الفرص هي وما العربية البلدان في االقتصادية التنافسية واقع حول – الدولية والمنظمات الخاص القطاع

 يعزز تنموي منظور من االقتصادية األزمات وإدارة  المجال، هذا في مواجهتها وكيفية والتحديات استغاللها، وكيفية

 لخيارات طريق خارطة ووضع الطارئة، واألزمات االقتصادية التحديات مواجهة في الوطنية االقتصادات تنافسية من

 فّعالة. تنموية

 الجزائر، السعودية، عمان، سلطنة قطر، الكويت، اليمن، مصر، هي: دولة 20 من متخصصون المؤتمر في ويشارك

 المتحدة والواليات بلجيكا، الدنمارك، اإلمارات، بريطانيا، فرنسا، فلسطين، السودان، باكستان، العراق، الصومال،

 نيجيريا. المكسيك، األمريكية،

 -انتهى-

 داريةاال للتنمية العربية المنظمة عن نبذة

 العربية الدول جامعة عن المنبثقة المتخصصة المنظمات كإحدى 1961 سنة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة أنشئت

 اإلسهام في المنظمة رسالة تتحدد إنشائها، التفاقية وطبقاً  العربية. المنطقة في اإلدارية التنمية مسئولية لتتولى

 الرسالة، هذه لتحقيق سعيها وفي الشاملة. التنمية قضايا يخدم بما العربية األقطار في اإلدارية التنمية تحقيق في

 دولة 20 وعددها المنظمة، في األعضاء العربية الدول لحكومات وبرامجها خدماتها وتقدم جهودها المنظمة توجه

 التجارية ماتوالمنظ المؤسسات لكبرى االدارية االستشارات تقديم فى الفاعلة واسهاماتها مشاركتها عن فضال

  .الكبرى

 :االدارية للتنمية العربية المنظمة رسالة

 فعالية وزيادة الشاملة، العربية التنمية قضايا يخدم بما العربية األقطار في اإلدارية التنمية تحقيق في اإلسهام“

 مع تفاعلها وزيادة هاوكفاءت بجودتها واالرتقاء وجهودها أنشطتها تكامل بزيادة العربى الوطن فى اإلدارية التنمية

 ..األقطار هذه في المجتمعية التنموية والقضايا االحتياجات

 كفاءة رفع اجل من والمؤسسة الموظف كفاءة مستوى ورفع الممارسة وتأهيل اإلدارة مفهوم تعميق إلى إضافة

 إدارية تنمية تحقيق إلى سعيًا ، العربى بالوطن والتنموية االقتصادية القطاعات بكافة عام بشكل العربية اإلدارة

 .الدول بتلك المرجوة واالجتماعية االقتصادية التنمية في تسهم حقيقية عربية

 :االدارية للتنمية العربية المنظمة أهداف

 .العربية اإلدارية والتنمية اإلداري التعليم مؤسسات كفاءة رفع          •

 .العربية دارةاإل في الناجحة اإلدارية الممارسات تعزيز          •



 .والخبراء الباحثين قطاعات لدى العربية اإلدارية والتنمية اإلدارة عن التطبيقية العلمية المعرفة ونشر تنمية          •

 .والتنموية االقتصادية السياسات أهداف لتحقيق القرار صانعي دعم          •

 .يةاإلدار بالتنمية الخاصة المهنية الخدمات تقديم          •

 .المختلفة المجاالت في اإلدارة تمهين          •

 .العربية الكوادر وتأهيل وإعداد العليا القيادات أداء تطوير          •

 .الدولي اإلداري الفكر من االستفادة          •

 واألهلي. والخاص العام للقطاع ومهنية وفنية إدارية استشارات تقديم          •

  



 

 

 التي التحديات حول السنوي مؤتمرها تعقد اإلدارية للتنمية عربيةال المنظمة

 العربية الدول تنافسية تواجه
 زيارة 10 تعليق اضف مضت ساعات 8 

 السوري مروه : كتب / الناشر

 ” حول عشر السادس العام السنوي  مؤتمرها  عقد بصدد المنظمة إن اإلدارية للتنمية العربية المنظمة  عام مدير القحطاني ناصر الدكتور صرح –

 27 من الفترة خالل القطرية، والتجارة االقتصاد وزارة مع بالتعاون وذلك ،“ القادمة العشر السنوات في العربية الدول أمام والتحديات الفرص – التنافسية

 الدوحة. العاصمة في الحالي نوفمبر 29 إلى

 الوطن في والتنموية االقتصادية السياسات مراجعة تعطي العربية المنطقة في الراهنة القتصاديةوا السياسية التحديات إن إلى االنتباه القحطاني ولفت

 والبطالة؛ التضخم معدالت وارتفاع النمو وتباطؤ االقتصادي الركود في تمثلت اقتصادية أزمة تداعيات تواجه العربية فالدول بالغة؛ أهمية العربي

 المستهدفة النمو معدالت على اإلجهاز في مباشرة بصورة ساهمت متوترة، جيوسياسية سيناريوهات العربية ةالمنطق ساد الوضع، هذا مع وبالتزامن

 .االقتصادي االنتعاش وفرص

 االقتصاد في فاعلة العربية الدول من تجعل – العربي المستوى وعلى دولة كل مستوى على – عربية سياسات في التفكير من البد كان لهذا وأضاف

 العالمي. االقتصاد في التأثير دائرة إلى وتحولها خطرة، آثار من لها وما التبعية عالقة وتنهي يالعالم

 الدول تنتجها التي الخدمية والموارد األولية المواد على الطلب تناقص مواجهة على قادرة تنموية سياسات في التفكير من البد إنه على وأكد

 الئقة حياة تقديم على العربية الدول قدرة وضعف المستدامة التنمية على الكبير الخطر تفادي يمكن حتى مرار،باست أسعارها تدهور ومواجهة  العربية،

 متميزة منطقة في تضعها فريدة تنافسية فرصاً  يقدم أن يمكن إدارتها وحسن العربية المنطقة لموارد األمثل االستغالل فإن المنطلق هذا ومن .لمواطنيها

 تعقد العربية، االقتصادات تنافسية لتحسين مشترك سعي في الخبرات وتبادل المؤتلفة الجهود فرص توفير ألهمية ونظراً  العالمي، اداالقتص خريطة على

 .قطر بدولة والتجارة االقتصاد وزارة مع بالتعاون المؤتمر هذا اإلدارية للتنمية العربية المنظمة

 األمم مؤتمر أبرزها من لعل ودولية عربية جهة 13 من خبراء يقدمها عمل ورقة 21 تتضمن جلسات 5 خالل من سيعمل المؤتمر إن إلى القحطاني وأشار

 لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج واالجتماعية، االقتصادية للشؤون المتحدة األمم وإدارة والتنمية، للتجارة المتحدة

 بقطر، والشفافية اإلدارية الرقابة وهيئة قطر، وجامعة الدولية، الشفافية ومنظمة العالمية، التجارة ومنظمة والتنمية، القتصاديا التعاون ومنظمة آسيا،

 الدنمارك. جنوب وجامعة باإلمارات، والمتوسطة الصغيرة المشاريع لتنمية راشد بن محمد ومؤسسة الفرنسية،  العامة االشغال ووزارة

 – الدولية والمنظمات الخاص القطاع وممثلي الحكومات ضمنها ومن – المعنية األطراف جميع بين جاد حوار إلدارة السعي هو ئيسر هدف مناقشة على

 وإدارة  المجال، هذا في مواجهتها وكيفية والتحديات استغاللها، وكيفية المتاحة، الفرص هي وما العربية البلدان في االقتصادية التنافسية واقع حول

 طريق خارطة ووضع الطارئة، واألزمات االقتصادية التحديات مواجهة في الوطنية االقتصادات تنافسية من يعزز تنموي منظور من االقتصادية زماتاأل

 فّعالة. تنموية لخيارات

 باكستان، العراق، ل،الصوما الجزائر، السعودية، عمان، سلطنة قطر، الكويت، اليمن، مصر، هي: دولة 20 من متخصصون المؤتمر في ويشارك

 نيجيريا. المكسيك، األمريكية، المتحدة والواليات بلجيكا، الدنمارك، اإلمارات، بريطانيا، فرنسا، فلسطين، السودان،

 -انتهى-

 االدارية للتنمية العربية المنظمة عن نبذة

 في اإلدارية التنمية مسئولية لتتولى العربية الدول جامعة عن قةالمنبث المتخصصة المنظمات كإحدى 1961 سنة اإلدارية للتنمية العربية المنظمة أنشئت

 الشاملة. التنمية قضايا يخدم بما العربية األقطار في اإلدارية التنمية تحقيق في اإلسهام في المنظمة رسالة تتحدد إنشائها، التفاقية وطبقاً  العربية. المنطقة
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 فضال دولة 20 وعددها المنظمة، في األعضاء العربية الدول لحكومات وبرامجها خدماتها وتقدم ودهاجه المنظمة توجه الرسالة، هذه لتحقيق سعيها وفي

  .الكبرى التجارية والمنظمات المؤسسات لكبرى االدارية االستشارات تقديم فى الفاعلة واسهاماتها مشاركتها عن

 :االدارية للتنمية العربية المنظمة رسالة

 بزيادة العربى الوطن فى اإلدارية التنمية فعالية وزيادة الشاملة، العربية التنمية قضايا يخدم بما العربية األقطار في اإلدارية يةالتنم تحقيق في اإلسهام“

 ..األقطار هذه في المجتمعية التنموية والقضايا االحتياجات مع تفاعلها وزيادة وكفاءتها بجودتها واالرتقاء وجهودها أنشطتها تكامل

 القطاعات بكافة عام بشكل العربية اإلدارة كفاءة رفع اجل من والمؤسسة الموظف كفاءة مستوى ورفع الممارسة وتأهيل اإلدارة مفهوم تعميق ىإل إضافة

 .الدول لكبت المرجوة واالجتماعية االقتصادية التنمية في تسهم حقيقية عربية إدارية تنمية تحقيق إلى سعيًا ، العربى بالوطن والتنموية االقتصادية

 :االدارية للتنمية العربية المنظمة أهداف

 .العربية اإلدارية والتنمية اإلداري التعليم مؤسسات كفاءة رفع          •

 .العربية اإلدارة في الناجحة اإلدارية الممارسات تعزيز          •

 .والخبراء الباحثين قطاعات لدى العربية داريةاإل والتنمية اإلدارة عن التطبيقية العلمية المعرفة ونشر تنمية          •

 .والتنموية االقتصادية السياسات أهداف لتحقيق القرار صانعي دعم          •

 .اإلدارية بالتنمية الخاصة المهنية الخدمات تقديم          •

 .المختلفة المجاالت في اإلدارة تمهين          •

 .العربية الكوادر وتأهيل وإعداد لياالع القيادات أداء تطوير          •

 .الدولي اإلداري الفكر من االستفادة          •

 واألهلي. والخاص العام للقطاع ومهنية وفنية إدارية استشارات تقديم          •

  



 
"المنظمة اإلدارية" تعقد مؤتمرها السنوي حول التحديات التي تواجه تنافسية الدول 

 العربية
مساءً  05:03 - 2016فمبر نو 20األحد   

 
مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -د. ناصر القحطاني   

 كتب: وليد الجبالي

  

السنوي العام السادس   مؤتمرها  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن المنظمة بصدد عقد  صرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام

، وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد “تحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمةالفرص وال –التنافسية ”عشر حول 

 نوفمبر الجاري في العاصمة الدوحة. 29إلى  27والتجارة القطرية، خالل الفترة من 

  

راجعة السياسات االقتصادية ولفت القحطاني االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي م

والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو 

ت بصورة وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهم

 مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي.

  

تجعل من الدول العربية فاعلة  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وأضاف لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

 ة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي.في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطر

  

وأكد أنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية التي تنتجها 

ية المستدامة وضعف قدرة الدول ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنم الدول العربية، 



 العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها. ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها يمكن أن يقدم

المؤتلفة وتبادل فرصاً تنافسية فريدة تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، ونظراً ألهمية توفير فرص الجهود 

الخبرات في سعي مشترك لتحسين تنافسية االقتصادات العربية، تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة 

 االقتصاد والتجارة بدولة قطر.

  

ومن ضمنها  –اف المعنية وأشار القحطاني إلى إن المؤتمر سيناقش هدف رئيس هو السعي إلدارة حوار جاد بين جميع األطر

حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة،  –الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية 

سية وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من تناف  وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال،

 االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالة.

  

ورقة  21 جلسات تقدم بها  5من جانبه قال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة، والمشرف العلمي للمؤتمر إن المؤتمر يتضمن 

ربية ودولية لعل من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون جهة ع 13عمل يطرحها خبراء من 

االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي 

الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال  والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة

الفرنسية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، مجموعة رواد التميزاإلداري الدوليين،   العامة

 جامعة المنوفية، وجامعة جنوب الدنمارك.

  

دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية،  20إلى أن المؤتمر يشارك به متخصصون من  وأشار الفيصل

 الجزائر، الصومال، العراق، السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك،

 نيجيريا، إيطاليا، سويسرا.

  



 
 «التنافسية بالدول العربية»ظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد مؤتمرها السنوي بالدوحة حول المن 

 

 

  م 3:10 2016نوفمبر  20 

الفرص والتحديات  –التنافسية ” تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مؤتمرها السنوي العام السادس عشر حول 

نوفمبر الحالي في العاصمة  29إلى  27لقادمة /..خالل الفترة من أمام الدول العربية في السنوات العشر ا

 .القطرية الدوحة

وقال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في بيان صحفي صدر اليوم /إن هذا المؤتمر يأتي في ظل 

 ./ تداعيات األزمات االقتصادية الطاحنة التي تواجه الدول العربية

ولفت القحطاني االنتباه إلى أن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية فرضت مراجعة السياسات االقتصادية 

  .والتنموية في الوطن العربي لما لها من أهمية بالغة

اطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم وأشار إلى أن الدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتب

والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز 

 .على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي

تجعل من الدول العربية  –كل دولة وعلى المستوى العربي  على مستوى –وقال " لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

 .فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي

ة والموارد الخدمية التي تنتجها وأكد أنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولي

الدول العربية ، ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة الدول 

 .العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها

جهة عربية ودولية من أبرزها  13خبراء من  ورقة عمل يقدمها 21جلسات تتضمن  5وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر يتكون من 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

عالمية، ومنظمة الشفافية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة ال

الدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال العامة الفرنسية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية 

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك

ومن ضمنها  –إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية وقال / إن المؤتمر سيعمل على مناقشة هدف رئيس هو السعي 

حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص  –الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية 

ة من منظور تنموي يعزز من المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، وإدارة األزمات االقتصادي

 .تنافسية االقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالة



دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر، الصومال،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 

ستان، السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، العراق، باك

 .نيجيريا
 

  



 

 
 العربية للتنمية اإلدارية تناقش تداعيات األزمات االقتصادية

 أخبار االقتصاد ساعة 22منذ  

 
 العربية للتنمية اإلدارية تناقش تداعيات األزمات االقتصادية

السنوي العام السادس   مؤتمرها  دد عقدالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن المنظمة بص  اعلن الدكتور ناصر القحطاني مدير عام 

نوفمبر  29إلى  27الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة، خالل الفترة من  –التنافسية ” عشر حول 

 .المقبل في الدوحة

تعطي مراجعة السياسات االقتصادية  ولفت القحطاني االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية الراهنة في المنطقة العربية

والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة؛ فالدول العربية تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو 

ة، ساهمت وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوتر

 .بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص االنتعاش االقتصادي

تجعل من الدول العربية  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وأضاف لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

 .ر خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالميفاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثا

وأثبت على إنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية التي 

لى التنمية المستدامة وضعف قدرة ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير ع  تنتجها الدول العربية،

الدول العربية على تقديم حياة الئقة لمواطنيها. ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها يمكن 

 أن يقدم فرصاً تنافسية فريدة تضعها في منطقة متميزة على خريطة االقتصاد العالمي
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ية تعقد مؤتمرها السنوي حول تحديات منظمة التنمية اإلدار

 التنافسية
 اخبار مصر إيهاب حسينساعة 18منذ  

 
 منظمة التنمية اإلدارية تعقد مؤتمرها السنوي حول تحديات التنافسية

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إن المنظمة بصدد عقد مؤتمرها السنوي العام السادس  رح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام ص

، وذلك بالتعاون مع وزارة االقتصاد “الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة  –التنافسية ” عشر حول 

 .نوفمبر المقبل في العاصمة الدوحة 29إلى  27الفترة من والتجارة القطرية، خالل 

، االنتباه إلى إن التحديات السياسية واالقتصادية “تلغراف نيوز “ولفت القحطاني في تصريح صحفي لشبكة االعالم العربية  

بالغة؛ فالدول العربية تواجه  الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات االقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية

تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود االقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدالت التضخم والبطالة؛ وبالتزامن مع هذا الوضع، 

 ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في اإلجهاز على معدالت النمو المستهدفة وفرص

 .االنتعاش االقتصادي

تجعل من الدول العربية  –على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي  –وأضاف لهذا كان البد من التفكير في سياسات عربية 

 .فاعلة في االقتصاد العالمي وتنهي عالقة التبعية وما لها من آثار خطرة، وتحولها إلى دائرة التأثير في االقتصاد العالمي

إنه البد من التفكير في سياسات تنموية قادرة على مقابلة تناقص الطلب على المواد األولية والموارد الخدمية التي تنتجها وأكد على 

ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وضعف قدرة الدول  الدول العربية، 

 .لمواطنيها العربية على تقديم حياة الئقة

ومن هذا المنطلق فإن االستغالل األمثل لموارد المنطقة العربية وحسن إدارتها يمكن أن يقدم فرصاً تنافسية فريدة تضعها في منطقة 

متميزة على خريطة االقتصاد العالمي، ونظراً ألهمية توفير فرص الجهود المؤتلفة وتبادل الخبرات في سعي مشترك لتحسين 

 .صادات العربية، تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطرتنافسية االقت

http://www.telegraphnews.co/Egypt/31582/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.telegraphnews.co/Egypt/31582/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.telegraphnews.co/Egypt
http://www.telegraphnews.co/Egypt


جهة عربية ودولية لعل  13ورقة عمل يقدمها خبراء من  21جلسات تتضمن  5وأشار القحطاني إلى إن المؤتمر سيعمل من خالل 

ارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج األمم المتحدة من أبرزها مؤتمر األمم المتحدة للتج

اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة 

الفرنسية، ومؤسسة محمد بن راشد  رية والشفافية بقطر، ووزارة االشغال العامة الشفافية الدولية، وجامعة قطر، وهيئة الرقابة اإلدا

 .لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلمارات، وجامعة جنوب الدنمارك

ومن ضمنها الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات  –إلدارة حوار جاد بين جميع األطراف المعنية  وتسعي المنظمة 

حول واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية  –الدولية 

وإدارة األزمات االقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية االقتصادات الوطنية في مقابلة  مواجهتها في هذا المجال، 

 .ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فّعالةالتحديات االقتصادية واألزمات الطارئة، 

دولة هي: مصر، اليمن، الكويت، قطر، سلطنة عمان، السعودية، الجزائر، الصومال،  20ويشارك في المؤتمر متخصصون من 

كسيك، العراق، باكستان، السودان، فلسطين، فرنسا، بريطانيا، اإلمارات، الدنمارك، بلجيكا، والواليات المتحدة األمريكية، الم

 .نيجيريا

  



 
 -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تناقش تحسين األداء التنافسي

 - 

 
 2016سبتمبر  20الثالثاء 

 
نوفمبر  29إلى  27تعقد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر خالل الفترة من 

الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر  –التنافسية ” لسادس عشر حول المقبل المؤتمر السنوي العام ا
 .”القادمة

 
أن المؤتمر يهدف إلى إدارة  (ARADO) وصرح الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

حول  –الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية  ومن ضمنها الحكومات –حوار جاد بين جميع األطراف المعنية 
واقع التنافسية االقتصادية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة، وكيفية استغاللها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا 

 .المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فّعالة
 

ة ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، واألبعاد الوطنية لتعزيز القدرة ويناقش المؤتمر مقاييس القدرة التنافسي
التنافسية، واألبعاد اإلقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، ودور السياسات العامة في تحسين األداء التنافسي 

 .لالقتصادات العربية
 

دة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية ويعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج األمم المتح
لغربي آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشفافية الدولية، والمؤسسة 

تدى الفكر العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة األوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومن
التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بمصر، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية األلمانية 

 -.للتعاون الدولي، ومركز كازرتا للتدريب بإيطاليا

 




