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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
   2019)أبريل/ ننيسا 51)

 

 عاًما 51إعالن بيجين بعد 
 

  (الوكالة الوطنية لإلعالم) 5152نيسان  51المفكرة ليوم الثلثاء 

 (بيئة أبوظبي) عاًما 51للمجتمع المدني في اإلسكوا حول ما طُبِّق من إعالن بيجين بعد  تشاورات 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 (عمون) اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة من بيروت 

 ـ وزيرة التخطيط داخل داخل العاصمة اإلدارية الجديدة  (خبر صح) زيارة تفقدية ل

 أبو ظبي ) اإلعاقة خالل من المساواة على التقاطع تأثير حول المتحدة األمم لوكاالت نقاش حلقة

 |  العرب اليوم | بلد نيوز | عراق نيوز | آخر األخبار | عراق نيوز |  شبكة سبق | اإلخبارية

Arabic news  | DMC news  | الديار) 

 (ليبانون فايلز) اإلعاقة حلقة نقاش حول تأثير التقاطع على المساواة بين الجنسين من خالل 

  وكاالت األمم المتحدة تعقد حلقة نقاش حول فهم تأثير التقاطع على المساواة بين الجنسين من خالل

 (nsta LebI | سيدات أعمال) اإلعاقة

 متفرقات

 (ريم فييد) افتتاح ورشة عمل فنية حول سياسات البيانات المفتوحة 

 (الموريتانية لألنباءالوكالة ) المفتوحة البيانات سياسات حول فنية عمل ورشة افتتاح 
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  5152نيسان  51المفكرة ليوم الثلثاء 

 الوكالة الوطنية لإلعالم

  9132 أبريل /ننيسا 31

 

 عمل ومنهاج إعالن حول بالمرأة النهوض مجال في المحرز التقدم لمناقشة المدني، المجتمع مع تشاوري اجتماع 9,00

 ئةهي مع بالتعاون ،"اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تنظيم من عاما، 92 مرور بعد" بيجين"

 (يومين يستمر. )الصلح رياض ساحة -اإلسكوا مقر في. العربية المرأة ومنظمة العربية الدول وجامعة للمرأة المتحدة األمم
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  عاًما 51تشاورات للمجتمع المدني في اإلسكوا حول ما طُبِّق من إعالن بيجين بعد 

 بيئة أبوظبي

  9132 أبريل /ننيسا 39

 9132 أبريل/نيسان 39 لبنان، بيروت، االسكوا،: ابوظبي بيئة شبكة

 ملع ومنهاج إعالن حول بالمرأة النهوض مجال في المحرز التقدم لمناقشة المدني المجتمع مع تشاوري اجتماع: المناسبة ماهية

 مع تعاونبال( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تنظيم من عاما   وعشرين خمسة مرور بعد بيجين

 .العربية المرأة ومنظمة العربية الدول وجامعة للمرأة المتحدة األمم هيئة

 9132 أبريل/نيسان 31 واألربعاء 31 الثالثاء يومي صباح من 2:11 الساعة: الزمان

 .بيروت الصلح، رياض ساحة اإلسكوا، مقر  : المكان

 :الرئيسيون المتحدثون

 اإلسكوا؛ في المرأة مركز العوضي، مهريناز الدكتورة –

 العربية؛ الدول جامعة اللطيف، عبد شذى السيدة –

 العربية؛ المرأة منظمة كيوان، فاديا الدكتورة –

 .للمرأة المتحدة األمم هيئة كلمة –

 اإلضافةب المعنية واإلقليمية الدولية المنظمات وعن العربية البلدان في المدني المجتمع منظمات عن وممثالت ممثلون ويشارك

 .إقليمين خبراء إلى

ا وعشرين خمسة مرور بعد: الهدف  المقبل مايو/أيار شهر في العالم دول معظم ستقوم بيجين، عمل ومنهاج إعالن على عام 

 .تنفيذه في تعترضها التي والتحديات تحقق الذي التقدم حول الخامسة الشاملة الوطنية مراجعاتها بتقديم

 لخال العربية المنطقة في بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المُحرز التقدم ومناقشة عرض إلى االستشارات هذه تهدف

 منظمات مساهمات على الضوء تسليط خالل من المدني، المجتمع منظمات نظر وجهة من وذلك الماضية الخمس السنوات

 التحديات؛و العوائق أبرز تحديد وعلى الصلة؛ ذات اإلنجازات تحقيق وفي بيجين، عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المدني المجتمع

 .تنفيذه في التعجيل شأنها من التي والتوصيات المستقبلية والرؤى األولويات تحديد وعلى

 لمجتمعا لمنظمات الظل تقارير إلى باإلضافة الوطنية التقارير لوضع القائمة التحضيرات مناقشة إلى العمل ورشة تهدف كما

 وصياتوالت الجهود تنسيق أجل من واإلقليمي الوطني المستويين على المتابعة وآليات خطوات وتحديد وجودها، حال في المدني

 .العربية المنطقة في بيجين عمل منهاج أهداف تحقيق في التعجيل شأنها من التي

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abudhabienv.ae/news-48076.html
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  اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة من بيروت

 عمون
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اختُتَِمت مساء أمس أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية --)اإلسكوا( -عمون 

واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في بيروت بحضور وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري الدليمي مع التأكيد على أن 

حق طبيعي من حقوق اإلنسان وركيزة أساسية للتنمية وأن  تكلفة تحقيق المساواة، على ارتفاعها، تبقى أقل بكثير من  المساواة

 .تكلفة الالمساواة التي تول د التمييز والعنف وتؤدي إلى عدم االستقرار وتعيق التنمية

 

على أن يرفعها  9111التنمية المستدامة لعام وقد خلص المشاركون إلى عدد واسع من الرسائل التي تؤكد على مبادئ خطة 

العراقبصفته رئيس المنتدى لهذا العامباسم المنطقة العربية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي 

أيلول/سبتمبر  92و 92ي يُعقَد في نيويورك في شهر تموز/يوليو المقبل ومن ثم خالل أعمال مؤتمر قمة القادة في نيويورك يومَ 

9132. 

 

وفي كلمة ختامية، قال الدليمي إن "األفكار والبرامج والتوصيات التي خرج بها المنتدى ال بد أن نسعى إلى تحقيقها على أرض 

 الواقع مع أهمية إخضاعها لمراجعة مستمرة يتم خاللها رصد واستعراض التقدم المحرز وتعزيز الشعور بأهمية أهداف التنمية

 ."المستدامة

 

وأك دت رسائل المنتدى الذي حمل عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة" على أن سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي هي المسؤولة األولى عن تأخر عجلة التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة. وقدمت كذلك اقتراحات أكثر دقة 

 .االجتماعية وضرورة ربطها بآليات ترسخ حقوق اإلنسان وتنشر ثقافتهاحول كيفية مقاربة العدالة 

 

وأعاد المجتمعون التأكيد على تمكين الناس والشباب والنساء بشكل خاص وعلى عدم إهمال أحد وعلى مكافحة الالمساواة التي 

 .تبلغ معدلها األعلى في المنطقة العربية

 

المنطقة العربية بالنسبة لباقي دول العالم، حيث تبين أن على المنطقة مواصلة عمليات  وتمي ز المنتدى هذا العام بالبحث في موقع

اإلصالح االقتصادي والتنويع االقتصادي مع التركيز على مزيد من االستثمار في االبتكار ذات القيمة المضافة واالنخراط في 

 .سالسل القيمة العالمية للتنمية

 

ؤسسات والتركيز على تحسين نوعيتها واالستفادة من الثورة الرقمية القادرة على تمكين الدول كما عليها العمل على إصالح الم

لة في تحويل  من استخدام أقصى إمكاناتها البشرية وشبابها المتعلم ومواردها المالية وموقعها الجغرافي الممي ز للعمل كقوة مكم 

 .اقتصاداتها ومجتمعاتها

 

تكامل االقتصادي اإلقليمي وتعزيزه وعلى الحاجة إلى إرادة سياسية وقيادة فعا لة لتحقيق أهداف وشدد المشاركون على تشجيع ال

التنمية المستدامة وإلى تنسيق قوي بين جميع الفرقاء المعنيين وزيادة االستثمارات في بناء القدرات وأنشطة رفع الوعي في 

 .المنطقة العربية

 

امة في األيام الثالثة األخيرة عدد كبير من النقاشات وتبادل الخبرات واآلراء حول وتخلل المنتدى العربي للتنمية المستد

وعلى التحديات الجسيمة التي  9111مواضيع عديدة ركزت على ما أُحرز من تقدم في مجال تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

https://www.ammonnews.net/article/452057
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طنية واإلقليمية والعالمية بما فيها التقارير الوطنية تواجه المنطقة العربية وأهمها األمن والسلم. كما استعرض المسارات الو

ا أن  كال  من تونس والجزائر والعراق وُعمان والكويت وموريتانيا ستقدم تقاريرها الوطنية الطوعية هذا العام  .الطوعية علم 

 

لمانيين يين وديبلوماسيين وبرواتسم المنتدى بتنوع المشاركين الذين أتوا من كافة قطاعات المنطقة العربية من مسؤولين حكوم

 .وخبراء وأكاديميين وشباب ومندوبين من المجتمع المدني والقطاع الخاص

 

وبالرغم من التحديات الجسيمة، كانت األمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي قد ختمت كلمتها في افتتاح المنتدى قائلة : 

ا، بجد  وعزيمة، لِيكون  ا. أعلم أن  التحديات قوية. لكن  عزيمتنا أقوى. عزيمة "أَدعوكم لنعمل مع  ا ال يهمل أحد  الغد آمن ا وواِعد 

ة شبابنا، وشغف أطفالنا. عزيمة نتسل ح بها لننهض بمجتمعاتنا ونصنع لها مستقبال   ة نسائِنا وحكمة شيوخنا وهم  جها قو  تؤج 

 ."مشرِق ا

 

وات األخيرة باإلصرار على إدماج البعد البيئي في المسار التنموي الذي وبحسب اإلسكوا، تميزت المنتديات المنظمة في السن

والمقاربات التنموية التي تركز فقط على النمو االقتصادي أو محاربة  9111شكل عالمة فاصلة ما بين النهج التحويلي ألجندة 

 .الفقر

 

طة اآللية اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خ والمنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي انطلق يوم الثالثاء الماضي هو

واستعراض التقد م المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار. ويصدر عنه تقرير يتضمن أهم  9111التنمية المستدامة لعام 

ن التقدم المحَرز باتجاه ، ويبي 9111الرسائل المنبثقة من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة عام 

 .تحقيق أولويات التنمية المستدامة. ينظم مرة كل  عام بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظومة األمم المتحدة

 

 على هامش المؤتمر

 

أن كان  على المستوى اإلقليمي بعد 9132وعلى هامش المؤتمر، أطلقت اإلسكوا تقرير األمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 

أطلق على المستوى العالمي من نيويورك قبل أيام، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء المعنيين بالتمويل والتنمية واالقتصاد 

 1.1والتجارة والبيئة. وقال نائب األمين التنفيذي لإلسكوا منير تابت إنه وفق ا لما ورد في التقارير، يحتاج العالم العربي إلى 

 .9111من اليوم إلى  9111ميركي لتمويل برنامج التنمية المستدامة تريليون دوالر أ
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ـ وزيرة التخطيط داخل داخل العاصمة اإلدارية الجديدة   زيارة تفقدية ل

 خبر صح
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العاصمة  والمتابعة واإلصالح اإلداري، بعمل زيارة تفقدية لـ الحي الحكومي في هالة السعيد وزيرة التخطيط قامت الدكتورة

 .، برفقة عدد كبير من القيادات العليا بالجهاز اإلداري من وزارات مختلفةاإلدارية الجديدة

 

 العاصمة اإلدارية الجديدة

والمتابعة واإلصالح اإلداري، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور  هالة السعيد وزيرة التخطيط ما شاركت الدكتورةك

، متابعيها بصورة لها وهى تتوسط المجموعة التى أشرفت على زيارة المشروعات التى يتم «انستجرام»والفيديوهات الشهير

 .العاصمة اإلدارية الجديدة تنفيذها بـ

، أول أمس، بضرورة تفقد المواقع التى يتم تنفيذها بالعاصمة اإلدارية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء دد الدكتوركما ش

 .وزيرة التخطيطالجديدة، استعدادا  لالنتقال اليها، بحضور عدد كبير من الوزراء على رأسهم الدكتورة هالة السعيد 

، عن عدد من التكليفات خالل إجتماعه األسبوع الماضي، وكان من أبرزها؛ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هذا وأعلن

اإلسراع في تنفيذ خطوات االنتقال للعاصمة اإلدارية الجديدة، كما كلف بسرعة التعاقد على تجهيز الوحدات المكتبية النمطية 

موظفين المنتقلين، باإلضافة إلى تجهيز غرف االجتماعات النمطية فى كل الوزارات، كما كلف بسرعة لل« األثاث المكتبى»

 .التعاقد على اتوبيسات النقل الجماعى التى ستتولى نقل الموظفين، وذلك لحين االنتهاء من تنفيذ مشروع القطار المكهرب

صالح اإلداري؛ سبق لها والتقت بـ روال دشتي األمين التنفيذي للجنة جدير بالذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإل

، وعدد من قيادات األسكوا، من أجل بحث ومناقشة مجاالت التعاون خالل «االسكوا»االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .الفترة المقبلة بين الوزارة واألسكوا

وزيرة التخطيط، إلى أن  تنمية المستدامة ورصد تلك األهداف، حيث أكدتواتفق الجانبان على العمل بنموذج محاكاة أهداف ال

 .النموذج يهدف إلى تحليل السياسات التنموية لمساعدة متخذي القرار التخاذ السياسات الالزمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://khabars7.com/breaking-news/article-899359/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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https://khabars7.com/url?code=aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtd2F0aW4uY29tL2xpc3QuYXNweD93PSVEOSU4NyVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBOSslRDglQTclRDklODQlRDglQjMlRDglQjklRDklOEElRDglQUYrJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JThBJUQ4JUIxJUQ4JUE5KyVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBQSVEOCVBRSVEOCVCNyVEOSU4QSVEOCVCNw%3D%3D
https://khabars7.com/url?code=aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtd2F0aW4uY29tL2xpc3QuYXNweD93PSVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVCOSVEOCVBNyVEOCVCNSVEOSU4NSVEOCVBOSslRDglQTclRDklODQlRDglQTUlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElRDklOEElRDglQTkrJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFDJUQ4JUFGJUQ5JThBJUQ4JUFGJUQ4JUE5
https://khabars7.com/url?code=aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtd2F0aW4uY29tL2xpc3QuYXNweD93PSVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVCOSVEOCVBNyVEOCVCNSVEOSU4NSVEOCVBOSslRDglQTclRDklODQlRDglQTUlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElRDklOEElRDglQTkrJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFDJUQ4JUFGJUQ5JThBJUQ4JUFGJUQ4JUE5
https://khabars7.com/url?code=aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtd2F0aW4uY29tL2xpc3QuYXNweD93PSVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVCOSVEOCVBNyVEOCVCNSVEOSU4NSVEOCVBOSslRDglQTclRDklODQlRDglQTUlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElRDklOEElRDglQTkrJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFDJUQ4JUFGJUQ5JThBJUQ4JUFGJUQ4JUE5
https://khabars7.com/url?code=aHR0cHM6Ly93d3cuZWxtd2F0aW4uY29tL2xpc3QuYXNweD93PSVEOSU4NSVEOCVCNSVEOCVCNyVEOSU4MSVEOSU4OSslRDklODUlRDglQUYlRDglQTglRDklODglRDklODQlRDklODkrJUQ4JUIxJUQ4JUE2JUQ5JThBJUQ4JUIzKyVEOSU4NSVEOCVBQyVEOSU4NCVEOCVCMyslRDglQTclRDklODQlRDklODglRDglQjIlRDglQjElRDglQTclRDglQTE%3D
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  اإلعاقة خالل من المساواة على التقاطع تأثير حول المتحدة األمم لوكاالت نقاش حلقة

 |  العرب اليوم | بلد نيوز | عراق نيوز | آخر األخبار | عراق نيوز |  شبكة سبق | أبو ظبي اإلخبارية

Arabic news  | DMC news  | ليبانون فايلز | الديار 
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دورة  واليونسكو اإلسكواو صندوق األمم المتحدة للسكانو منظمة الصحة العالميةو اليونيسيفللمرأة و األمم المتحدةعقدت هيئة 

وتعزيز الشمولية من أجل النساء استثنائية حول موضوع "عدم استثناء أحد: نهج السياسات الرامية إلى االعتراف بالتقاطع 

 ."والفتيات ذوات اإلعاقة في التنمية المستدامة

تناولت المناقشة الطابع المتعدد األبعاد للشمولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ومبدأ "عدم استثناء أحد" لتنفيذ خطة عمل 

 .مولية والتقاطع، وال سيما كيف تختبر النساء والفتيات ذوات اإلعاقة الش9111عام 

أشارت الدكتورة هبة هجرس، األمينة العامة السابقة للمجلس القومي لشؤون اإلعاقة إلى أن "النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

 ."يواجهن تمييزا  متعدد األشكال ألنهن نساء ولديهن إعاقة ويشمل ذلك زيادة خطر التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي

ن "تمثيل ومشاركة النساء ذوات اإلعاقة في صنع السياسات أمر أساسي لبناء مجتمعات شاملة، حيث يتم منح وأشارت الى أ

 ."جميع الناس فرصة للتمكين وسماع أصواتهم بغض النظر عن نوعهم اإلجتماعي أو وضعهم االجتماعي أو الصحي

للمرأة سيمون إليس أولوتش أولونيا "أننا تبنينا استراتيجية واكدت مستشارة المشاركة السياسية للمرأة في هيئة األمم المتحدة 

األمم المتحدة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة واستراتيجية هيئة األمم المتحدة للمرأة لإلعاقة ونتخذ خطواتنا األولى نحو تسريع 

ألشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات من خالل إجراءات ملموسة مثل: توسيع شبكتنا بين منظمات ا الدول العربيةتنفيذهما في 

العاملة ألجلهم، وإجراء التدقيق األول حول إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة من الشركاء والموظفين والموظفات، 

 ."ودعم موظفينا من خالل توفير التدريب على القدرات بشأن شمولية اإلعاقة من أجل برامج وعمليات وشراكات أقوى
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للسكان و"اإلسكوا" عقدت هيئة األمم المتحدة للمرأة و"اليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة 

و"اليونسكو"، دورة استثنائية بعنوان "عدم استثناء أحد: نهج السياسات الرامية إلى االعتراف بالتقاطع وتعزيز الشمولية من 

 ."أجل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في التنمية المستدامة

ولت المناقشة الطابع المتعدد األبعاد للشمولية، في ما "، وتنا9132جاءت الدورة خالل "المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

، وبخاصة كيف تختبر النساء والفتيات 9111يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ومبدأ "عدم استثناء أحد" لتنفيذ خطة عمل عام 

 .ذوات اإلعاقة الشمولية والتقاطع

عاقة وعضوة البرلمان المصري، والعضوة في المجلس وأشارت هبة هجرس األمينة العامة السابقة للمجلس القومي لشؤون اإل

القومي المصري للمرأة، إلى أن "النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يواجهن تمييزا متعدد األشكال، ألنهن نساء ولديهن إعاقة 

 ."ويشمل ذلك زيادة خطر التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي

قة ومشاركتهن في صنع السياسات أمر أساسي لبناء مجتمعات شاملة، حيث يتم منح وأضافت: "إن تمثيل النساء ذوات اإلعا

 ."جميع الناس فرصة للتمكين وسماع أصواتهم بغض النظر عن نوعهم اإلجتماعي أو وضعهم االجتماعي أو الصحي

يئة للمرأة"، متحدثة عن جهود ه وقالت سيمون إليس أولوتش أولونيا مستشارة المشاركة السياسية للمرأة في "هيئة األمم المتحدة

األمم المتحدة للمرأة للتطرق إلى التقاطع عن اإلعاقة: "لقد تبنينا استراتيجية األمم المتحدة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 

 لواستراتيجية هيئة األمم المتحدة للمرأة لالعاقة، ونتخذ خطواتنا األولى نحو تسريع تنفيذهما في الدول العربية من خال

إجراءات ملموسة مثل: توسيع شبكتنا بين منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات العاملة ألجلهم، وإجراء التدقيق األول 

في شأن إمكان الوصول إلى األشخاص ذوي اإلعاقة من الشركاء والموظفين والموظفات، ودعم موظفينا من خالل توفير 

 ."ة من أجل برامج وعمليات وشراكات أقوىالتدريب على القدرات في شأن شمولية اإلعاق

وتحدثت رشا أبو العزم مديرة البرنامج اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في كلمتها وموضوعها "رجال ونساء من أجل 

ئة يالمساواة بين الجنسين"، قأكدت: "ضرورة مشاركة الرجال والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين، من خالل دراسة اله

 ."االستقصائية في شأن الرجال، والمساواة بين الجنسين في مختلف بلدان منطقة الشرق األوسط

وقدمت الدراسة توصيات على مستوى السياسات والعمل على مستوى المجتمع، والذي تضمن مناهج غير تقليدية لمعالجة 

 .اإلعاقة من بين موضوعات أخرى

ديرة التنفيذية في جمعية التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة من سلطنة عمان، "الحاجة وأكدت صباح البهالني البرلمانية والم

 ."إلى تغيير العقليات المجتمعية لضمان إدراج جميع الفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة

اإلعاقة وتشير البحوث إلى أن "عوامل مثل الوضع االجتماعي واالقتصادي، والوصول إلى الخدمات األساسية، والعمر، و

تتقاطع وتؤثر في تجربة النساء والفتيات للمساواة بين الجنسين، وتمكينهن وتتفاقم أيضا حاالت عدم المساواة في سياقات معينة 

مثل الصراع والفقر المستمر، لذلك فإن من المهم تحديد وتحليل تجارب النساء المتعددة في منطقة الدول العربية للنظر في 

 ."تي تحدد نتائج التنميةالتجارب المختلفة ال

http://www.lebanonfiles.com/news/1448608?mobile=no
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والحظت أنجيال زيتلر مسؤولة الشؤون االجتماعية في "اإلسكوا"، "دور الدول األعضاء في تحسين جمع البيانات من أجل دعم 

 .حكومي موجه في شكل أفضل، وتخطي الحواجز التي تواجهها النساء والرجال ذوي اإلعاقة

  ."9111ذوات اإلعاقة في تنفيذ خطة عمل وأبرزت الدورة "مساهمات النساء والفتيات 

وبحسب صفية البهالني مؤسسة "معرض الفنون والدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة" من عمان، "لن تكون الحياة بال 

  ."تحديات، لذلك اتخذ الخطوة األولى باإليمان بنفسك واستخدم التحديات كسالح للتغلب على العقبات
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المتحدة للمرأة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية  ، عقدت هيئة األمم9132خالل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

عدم استثناء أحد: نهج السياسات الرامية “وصندوق األمم المتحدة للسكان واإلسكوا واليونسكو دورة استثنائية حول موضوع 

 .”إلى االعتراف بالتقاطع وتعزيز الشمولية من أجل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في التنمية المستدامة

تنفيذ خطة عمل ل” عدم استثناء أحد“تناولت المناقشة الطابع المتعدد األبعاد للشمولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ومبدأ 

 .، وال سيما كيف تختبر النساء والفتيات ذوات اإلعاقة الشمولية والتقاطع9111عام 

ومي لشؤون اإلعاقة وعضوة البرلمان المصري والعضوة في أشارت الدكتورة هبة هجرس، األمينة العامة السابقة للمجلس الق

المجلس القومي المصري للمرأة، إلى أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يواجهن تمييزا  متعدد األشكال ألنهن نساء ولديهن إعاقة 

نع نساء ذوات اإلعاقة في صتمثيل ومشاركة ال“ويشمل ذلك زيادة خطر التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي. وقالت إن 

السياسات أمر أساسي لبناء مجتمعات شاملة، حيث يتم منح جميع الناس فرصة للتمكين وسماع أصواتهم بغض النظر عن 

 .”نوعهم اإلجتماعي أو وضعهم االجتماعي أو الصحي

هود ألمم المتحدة للمرأة، متحدثة  عن جوقالت السيدة سيمون إليس أولوتش أولونيا، مستشارة المشاركة السياسية للمرأة في هيئة ا

لقد تبنينا استراتيجية األمم المتحدة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة “هيئة األمم المتحدة للمرأة للتطرق إلى التقاطع حول اإلعاقة، 

إجراءات  عربية من خاللواستراتيجية هيئة األمم المتحدة للمرأة لإلعاقة ونتخذ خطواتنا األولى نحو تسريع تنفيذهما في الدول ال

ملموسة مثل: توسيع شبكتنا بين منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات العاملة ألجلهم، وإجراء التدقيق األول حول 

إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة من الشركاء والموظفين والموظفات، ودعم موظفينا من خالل توفير التدريب على 

 .”إلعاقة من أجل برامج وعمليات وشراكات أقوىالقدرات بشأن شمولية ا

رجال ونساء من أجل المساواة “أكدت السيدة رشا أبو العزم، وهي مديرة البرنامج اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة بعنوان 

قصائية االست على ضرورة مشاركة الرجال والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين من خالل دراسة الهيئة” بين الجنسين

حول الرجال والمساواة بين الجنسين في مختلف بلدان منطقة الشرق األوسط. قدمت الدراسة توصيات على مستوى السياسات 

والعمل على مستوى المجتمع، والذي تضمن مناهج غير تقليدية لمعالجة اإلعاقة من بين موضوعات أخرى. أكدت السيدة صباح 

رة التنفيذية في جمعية التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة من سلطنة عمان، على الحاجة إلى تغيير البهالني، البرلمانية والمدي

 .العقليات المجتمعية لضمان إدراج جميع الفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة

طع عاقة تتقاتشير البحوث إلى أن عوامل مثل الوضع االجتماعي واالقتصادي، والوصول إلى الخدمات األساسية، والعمر، واإل

وتؤثر على تجربة النساء والفتيات للمساواة بين الجنسين وتمكينهن وتتفاقم أيضا  حاالت عدم المساواة في سياقات معينة مثل 

الصراع والفقر المستمر، لذلك فإن من المهم تحديد وتحليل تجارب النساء المتعددة في منطقة الدول العربية للنظر في التجارب 

ي تحدد نتائج التنمية. و الحظت السيدة أنجيال زيتلر، مسؤولة الشؤون االجتماعية في اإلسكوا، دور الدول األعضاء المختلفة الت

ه بشكل أفضل وتخطي الحواجز التي تواجهها النساء والرجال ذوي اإلعاقة.  في تحسين جمع البيانات من أجل دعم حكومي موج 

 .9111ت اإلعاقة في تنفيذ خطة عمل أبرزت الدورة مساهمات النساء والفتيات ذوا

حياة لن تكون ال“وعلى حد تعبير السيدة صفية البهالني، مؤسسة معرض الفنون والدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة من عمان، 

 .”بال تحديات، لذلك اتخذ الخطوة األولى باإليمان بنفسك واستخدم التحديات كسالح للتغلب على العقبات

 

 

 

http://sayidatwaa3mal.com/?p=5701
http://www.instaleb.me/content/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84
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  عمل فنية حول سياسات البيانات المفتوحة افتتاح ورشة

 ريم فييد

  9132 أبريل /ننيسا 2

 المفتوحة البيانات سياسات حول فنية عمل ورشة أعمال نواكشوط في الثالثاء اليوم بدأت

 مع عاونبالت واالتصال االعالم وتقنيات العلمي والبحث العالي التعليم وزارة طرف من منظمة ، الذكية والمدن األشياء وانترنت

 (.اإلسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 وأثرها حةالمفتو البيانات في المثلى والممارسات األساسية المفاهيم على الضوء تسليط إلى يومين يدوم الذي اللقاء هذا ويهدف

 .األشياء انترنت وتطبيقات الذكية المدن إلى التحول سياسات على االقتصادي

 

 ةالذكي والمدن األشياء النترنت الوطنية الخطط حول عروضا باالتصال المعنية القطاعات مختلف من مشاركون وسيتلقى

 . وخارجها العربية المنطقة في المفتوحة والبياتات

 

 انترنت أن ةالورش أعمال افتتاح لدى سالم ولد سيد االدكتور واالتصال االعالم وتقنيات العلمي والبحث العالي التعليم وزير وأكد

 المنازل نوأم الذاتية القيادة إلى الصحية الرعاية تقديم وحتى للمصانع اآللي التشغيل من بدءا شيء كل في ضرورية األشياء

  .األخرى المتزايدة التطبيقات عن فضال

 

 دورا لعبست التي المستجدة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بقضايا والتحسيس التكوين من جزءا تمثل الورشة أن وأوضح

 من يةالعرب البلدان في يجري ما على باالطالع الوطنيين للخبراء سيسمح مما والمعرفة، المعلومات مجتمع بناء في أساسيا

 هتوجي في محالة ال ستسهم وتوصيات اقتراحات وتقديم البلد في الوضع ومناقشة المواضيع هذه حول وممارسات تجارب

 .القطاع في المتبعة السياسات

 مجتمع تطوير على العزيز، عبد ولد محمد السيد الجمهورية رئيس فخامة من سامية بتوجيهات تعمل الحكومة أن وأكد

 نالتكوي برامج تحقيق في واستخدامها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات إلى الوصول تحسين خالل من المعلومات

  ,المعلومات عالم في المجتمع إلدماج والتوعية

 الماضي فبراير في البصرية االلياف مقاطع من كلم 3121 انشاء في البدء تم العريض النطاق شبكة تطوير إطار في أنه وبين

 و براكنهول واترارزه وكوركول ماغه وكيد والعصابه الحوضين عواصم في باألنترنت النفاذ عالي باتصال الشبكة سيمكن مما

  .وانشيري آدرار

 

 تكنولوجيا مجال في أنه آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة عن ممثل ، العوا نوار محمد الدكتور أوضح وبدوره

 الرقمي ادواالقتص المعرفة مجتمع واستراتيجيات سياسات وضع على العربية الدول بدعم االسكوا تقوم واالتصاالت المعلومات

 .قرالف من والحد العربية المجتمعات في العمالة زيادة بهدف الرقمية التكنولوجيا توظيف على الحكومي القطاع وتشجيع

 

 .موريتانيا في الموجودة االتصال شركات بعض ومديرو التنظيم سلطة رئيس الورشة افتتاح وحضر

 

 

 

 

http://www.rimfeed.com/ar/archive/64931
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 المفتوحة البيانات سياسات حول فنية عمل ورشة افتتاح

 الوكالة الموريتانية لألنباء

  9132 أبريل /ننيسا 2

 المفتوحة البيانات سياسات حول فنية عمل ورشة أعمال نواكشوط في الثالثاء اليوم بدأت

 مع عاونبالت واالتصال االعالم وتقنيات العلمي والبحث العالي التعليم وزارة طرف من منظمة ، الذكية والمدن األشياء وانترنت

 (.اإلسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 

 وأثرها حةالمفتو البيانات في المثلى والممارسات األساسية المفاهيم على الضوء تسليط إلى يومين يدوم الذي اللقاء هذا ويهدف

 .األشياء انترنت وتطبيقات الذكية المدن إلى التحول سياسات على االقتصادي

 

 ةالذكي والمدن األشياء النترنت الوطنية الخطط حول عروضا باالتصال المعنية القطاعات مختلف من مشاركون وسيتلقى

  .وخارجها العربية المنطقة في المفتوحة والبياتات

 

 انترنت أن ةالورش أعمال افتتاح لدى سالم ولد سيد االدكتور واالتصال االعالم وتقنيات العلمي والبحث العالي التعليم وزير وأكد

 المنازل نوأم الذاتية القيادة إلى الصحية الرعاية تقديم وحتى للمصانع اآللي التشغيل من بدءا شيء كل في ضرورية األشياء

 . األخرى المتزايدة التطبيقات عن فضال

 

 دورا لعبست التي المستجدة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بقضايا والتحسيس التكوين من جزءا تمثل الورشة أن وأوضح

 من يةالعرب البلدان في يجري ما على باالطالع الوطنيين للخبراء سيسمح مما والمعرفة، المعلومات مجتمع بناء في أساسيا

 هتوجي في محالة ال ستسهم وتوصيات اقتراحات وتقديم البلد في الوضع ومناقشة المواضيع هذه حول وممارسات تجارب

 .القطاع في المتبعة السياسات

 مجتمع تطوير على العزيز، عبد ولد محمد السيد الجمهورية رئيس فخامة من سامية بتوجيهات تعمل الحكومة أن وأكد

 نالتكوي برامج تحقيق في واستخدامها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات إلى الوصول تحسين خالل من المعلومات

 , المعلومات عالم في المجتمع إلدماج والتوعية

 الماضي فبراير في البصرية االلياف مقاطع من كلم 3121 انشاء في البدء تم العريض النطاق شبكة تطوير إطار في أنه وبين

 و براكنهول واترارزه وكوركول ماغه وكيد والعصابه الحوضين عواصم في باألنترنت النفاذ عالي باتصال الشبكة سيمكن مما

 . وانشيري آدرار

 

 تكنولوجيا مجال في أنه آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة عن ممثل ، العوا نوار محمد الدكتور أوضح وبدوره

 الرقمي ادواالقتص المعرفة مجتمع واستراتيجيات سياسات وضع على العربية الدول بدعم االسكوا تقوم واالتصاالت المعلومات

 .قرالف من والحد العربية المجتمعات في العمالة زيادة بهدف الرقمية التكنولوجيا توظيف على الحكومي القطاع وتشجيع

 

 .موريتانيا في الموجودة االتصال شركات بعض ومديرو التنظيم سلطة رئيس الورشة افتتاح وحضر

 

 

 

http://www.ami.mr/Depeche-57316.html

