(العربي للتخطيط) يوقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتنفيذ (أجندة التنمية
المستدامة )2030
الكويت ( 5 - 1 -كونا)  --وقع المعهد العربي للتخطيط في الكويت اليوم الثالثاء مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي تهدف الى
تطبيق (أجندة التنمية المستدامة  )2030لتطوير المنطقة العربية.
ومثل مجموعة البنك الدولي خالل مراسم التوقيع نائب الرئيس ل(أجندة التنمية المستدامة  )2030الدكتور محمود محيي الدين فيما مثل
المعهد العربي للتخطيط المدير العام الدكتور بدر مال هللا.
وقال الدكتور محيي الدين لوكالة االنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم شاملة ومتنوعة تتضمن مختلف مجاالت التعاون
في التنمية سواء ما يعنى باالرتقاء بالتنمية البشرية أو برامج النمو االقتصادي وتدعيم التنمية المستدامة.
وذكر ان مذكرة التفاهم تأتي في إطار اولويات عمل البنك الدولي والمعهد الفتا الى ان البنك الدولي يولي موضوعات التنمية البشرية
اهمية كبرى ما دعاه النشاء برنامج جديد يعنى برأس المال البشري من خالل االهتمام بمجاالت الرعاية الصحية والتعليم حيث وضع
تصنيفا جديدا للدول بناء على قدرتها في هذا المجال.
وشدد على ان االهتمام برأس المال البشري ضرورة في ظل ما نشهده من ثورة صناعية رابعة تهتم بتكنولوجيا المعلومات واالرتقاء
بالشبكة العنكبوتية (انترنت االشياء) وتطوير الموارد البشرية االبداعية.
وبين ان (اجندة التنمية المستدامة  ) 2030تراعي خصوصيات الدول وقدراتها الوطنية وتحدياتها الداخلية وتشير الى المسؤولية
المشتركة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد اهمية التعاون الدولي في هذا االطار.
ولفت إلى ضرورة النجاح في تحقيق االندماج بين عناصر التنمية المستدامة االقتصاد واالجتماع والبيئة نظرا لترابطها وتأثيرها على
بعضها البعض.
من جانبه قال الدكتور مال هللا في تصريح مماثل ل( كونا) إنه تم عقد اجتماع مفصل مع البنك الدولي على هامش حفل التوقيع حيث تم
بحث القضايا المختلفة التي تعنى بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
واكد ان هناك توافقا كبيرا حول الرؤى والتصورات المستقبلية بين المعهد والبنك بخصوص مختلف القضايا بشأن ما يجب القيام به خالل
المرحلة المقبلة.
واشار الى حرص المعهد على تنفيذ (اجندة التنمية المستدامة  )2030التي وضعتها االمم المتحدة والعمل مع الجهات والمنظمات
المعنية لتحقيق االهداف االممية لتلك الخطة المتضمنة  17هدفا.
وبين ان مذكرة التفاهم عبارة عن مظلة يتم في إطارها توحيد الجهود وتنسيق العمل بين المعهد والبنك بهدف معالجة بعض القضايا
واالشكاليات السيما ما يتعلق بالتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ اهدافها وقياس مؤشرتها.
واوضح ان مذكرة التفاهم تتضمن إعداد وتقديم برامج التدريب المشتركة وتنفيذ البرامج التدريبية واقامة الحلقات الدراسية.
يذكر ان المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت هو مؤسسة عربية انمائية مستقلة غير ربحية تأسست عام  1972وتهدف الى دعم
الجهود التنموية في الدول العربية من خالل المساهمة في بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز االداء المؤسسي.
وتأسس البنك الدولي عام  1944ومقره واشنطن ولديه اكثر من  120مكتبا في مختلف انحاء العالم ويقدم المساعدات المالية والفنية
للبلدان النامية بهدف الحد من الفقر ودعم عمليات التنمية.
ويضع البنك هدفين يرمي الى تحقيقهما بحلول عام  2030هما إنهاء الفقر المدقع خالل جيل واحد عبر تخفيض نسبة من يعيشون على
أقل من 90ر 1دوالر للفرد في اليوم إلى نسبة ال تتعدى ثالثة في المئة وتعزيز الرخاء المشترك عبر زيادة نمو مستوى الدخل( .النهاية)
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