
 

 

 

 

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اجتماع فريق الخبراء حول 

 " في المنطقة العربية بلدان مختارة في المهمشة تأكثر الفئاحد: الوصول إلى أعدم إهمال "

 2019ايار/مايو  14-13بيروت، 

 

 تنظيم العمل المقترح

 

 2019ايار/مايو  13االثنين اليوم االول: 
 

 الوقت الجلسة

 تسجيل المشاركين

 

 قاعة المؤتمرات الكبرى -   1ب 

 

10.00-9.00 

  حفل االفتتاح

  معة اللبنانية األمريكيةالجارئيس ، الدكتور جوزيف جبرة: الجامعة اللبنانية األمريكية ✓

المكتب ، اخصائية العلوم االجتماعية واإلنسانية في السيدة سيكو سوجيتا :اليونسكو ✓

 اإلقليمي لليونسكو

 ألمين التنفيذي لإلسكوا، االدكتورة روال دشتياالسكوا:  ✓

 

 المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان ميراي جيرارد، ممثلة السيدة : الكلمة الرئيسية

 في االسكوا واالعالم، رئيس وحدة االتصال مبو ضرغأ طيالسيد نبيل  :يقّدم االفتتاح

 

10.00-10.45 

 الجلسة األولى  عامة وحاالت مختارة لمحة :العربيةوالتهميش في المنطقة  اإلقصاء

 مديرة مركز كارنيجي للشرق األوسط، مها يحيى السيدة :الجلسة ةرئيس

  

 :ضروعال

 

 األسباب، األمريكيةمديرة مركز الدراسات اللبنانية في الجامعة اللبنانية  مها شعيب، السيدة ✓

 دقيقة( 15) ومظاهر التهميش في المنطقة العربية قصاءلإلالجذرية 

 

متعددة الالمساواة  إطارأولى للشؤون االجتماعية في اإلسكوا،  مسؤولة، الجزائريرانيا السيدة  ✓

 دقيقة( 15) الرئيسيةبحثية النتائج الاألبعاد لإلسكوا: 

 

في المنطقة العربية من منظور النوع  قصاءاالأبعاد،  منظمة مديرة، يالسيدة غيدا عنان ✓

 دقيقة( 15)االجتماعي 

 

االمم المتحدة  المسؤولة الرئيسية عن حقوق اإلنسان وممثلة مفوضية ،السيدة انطونيا دي مايو ✓

 15) اإلنسان للمهاجرين والالجئين في ليبياحالة حقوق  في ليبيا، السامية لحقوق اإلنسان

 دقيقة(

 

 دقيقة( 15العربية )بلدان في المنطقة  ةحالة خمس الشامل:التعليم  فهم، سبحالسيد عالء  ✓

  

 

دقيقة( 15) أسئلة وأجوبة  

 

10.45-12.15 

 12.45-12.15 استراحة قهوة



 

 

 إلى أكثر عدم اهمال  احد: الوصول": االجتماعية الثالثتقرير التنمية 

 "المنطقة العربيةفي  في بلدان مختارة الفئات المهمشة

 

MZ- الطابق االوسط 

 لجلسة الثانيةا

 اإلسكوا ، السيد أسامة صفا ، رئيس قسم العدالة االجتماعية :الجلسة رئيس

 

األهداف  ، مديرة مركز الدراسات اللبنانية في الجامعة اللبنانية األمريكية،السيدة مها شعيب عرض:

حول "دراسة حالة في لبنان: حي مهمش  من تقرير التنمية االجتماعية الثالث رابعوالمنهجية والفصل ال

 دقيقة( 30) "بالنزاع متأثرو

 

 )دقيقة 45) شانق

12.45-14:00 

  15.00-14.00 استراحة غذاء

 
 

 

 2019ايار/مايو  14الثلثاء : ثانياليوم ال

 

 الوقت الجلسة

المتأصل: دراسة حالة في مصرقصاء واال المقابرسكان   

 

MZ- الطابق االوسط   

 الجلسة الثالثة

المكتب اإلقليمي ، اخصائية العلوم االجتماعية واإلنسانية في السيدة سيكو سوجيتا : الجلسة ةرئيس

 يونسكوال ،لليونسكو

 

 تقرير التنمية االجتماعية  الثاني من الفصل، للبدائلالمنتدى العربي  العجاتي، مديرمحمد السيد : عرض

 دقيقة( 30)الثالث 

   

 دقيقة( 45) شانق

 

10.00-11.15 

  11:45-11:15 استراحة قهوة

 الجلسة الرابعة : دراسة حالة في تونسقصاءالجغرافيا كسبب جذري لال

  االسكوا  مسؤولة أولى للشؤون االجتماعية في مركز المرأة،لنقي، السيدة زهرة  :الجلسة رئيس

 

 30) االجتماعية الثالثتقرير التنمية  الفصل الثالث من مستشار اإلسكوا، ،نضال بن شيخ دالسي عرض:

 دقيقة(

 

 دقيقة( 45) شانق

   

11.45 -13.00  

 ميةاتالجلسة الخ الجلسة الختاميةتوصيات وال

 اإلسكوارئيس قسم الحكم وبناء الدولة، ، ايوبيونس أبو السيد  :الجلسة رئيس

 

الفصل  ، مديرة مركز الدراسات اللبنانية في الجامعة اللبنانية األمريكية،مها شعيب السيدة: عرض

 دقيقة( (35االجتماعية الثالث تقرير التنمية  من خامسال

 

 دقيقة( 45) شانق

 

13.00-14.20  

  15.20-14.20 استراحة غذاء

 


