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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (9182أبريل  / نيسان 81)

 

 

 عشر السابع العربي االعمال مجتمع ملتقى إفتتاح

 

 (42بنان ل)  السالم البلد على أو القرار نتّخذ: شقير 

 (42لبنان ) العربية المنطقة في مستدامة تنمية الى تصبو" اإلسكوا: "دشتي 

 (النشرة) دشتي: منطقتنا غنية بفرص استثمارية في قطاعات واعدة لم تستغل بعد 

 

 ورشة عمل عن أهمية النقل العام وسالمة السير

 

 (الوكالة الوطنية لإلعالم) ورشة عمل إلدارة التكامل والتنمية االقتصادية حول اهمية النقل العام 

 (النشرة) "ورشة عمل عن أهمية النقل العام وسالمة السير بدعوة من "اليازا" و"اإلسكوا 

 

 ورشة عمل حول تنفيذ إعالن ومناهج عمل بيجين لحقوق المرأة

 

 "(563الخليج ) اسكوا" نظمت ورشة عمل حول تنفيذ إعالن ومناهج عمل بيجين لحقوق المرأة 

 "(النشرة) اسكوا" نظمت ورشة عمل حول تنفيذ إعالن ومناهج عمل بيجين لحقوق المرأة 

  ( القوات اللبنانية) عاما 92تنفيذ اعالن ومناهج عمل بيجين لحقوق المرأة بعد 

 التيار  | أخبار اليوم  |  الكلمة اونالين) عاما 92 بعد المرأة لحقوق بيجين عمل ومناهج اعالن تنفيذ |  

 (صوت لبنان  | 42لبنان 

  (التيار) عاما 92تنفيذ اعالن ومناهج عمل بيجين لحقوق المرأة بعد 

  (النهار)( عاماً على مقّررات بيجين لحقوق المرأة؟ )فيديو 92ماذا بعد مرور 

  (بوابة أخبار اليوم) ومنهاج عمل بيجينالمرأة العربية تشارك في تنفيذ إعالن 

 (دوت الخليج) منظمة المرأة العربية تشارك في ورشة عمل إقليمية في بيروت 

 

 اجتماع بين القيادات الشبابية االسكوا لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم

 

 (الدستور) عمان : اجتماع بين القيادات الشبابية االسكوا لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم 

 صحح الخبر) للشباب والتقني الفني الدعم يناقشان واالسكوا الشبابية القيادات اعداد مركز |  

 (الساعة

 (الشرق) "مركز أمان ينظم ورشة عمل المعايير الدولية للتصدي للعنف بالتعاون مع "االسكوا 

https://www.lebanon24.com/news/economics/578453/%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%91%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.lebanon24.com/news/economics/578196/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D9%90-%D8%A7%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1304066/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A:-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA
https://www.elnashra.com/news/show/1304066/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A:-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/404429/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/404429/
https://www.elnashra.com/news/show/1304064/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/show/1304064/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://gulf365.co/world-news/2339773/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.html
https://www.elnashra.com/news/show/1303912/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://www.elnashra.com/news/show/1303912/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://www.lebanese-forces.com/2019/04/16/esqwa/
http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=381833
http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=381833
https://www.akhbaralyawm.com/138595_
https://www.akhbaralyawm.com/138595_
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/278169
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/278169
https://www.lebanon24.com/news/577977/lebanon24-article
https://www.vdlnews.com/lebanon-news/25-4
https://www.vdlnews.com/lebanon-news/25-4
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/278169
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/278169
https://www.annahar.com/article/961613-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-25-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.annahar.com/article/961613-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-25-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2836101/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2836101/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://www.wikimsrweb.com/health/628538.html
https://www.wikimsrweb.com/health/628538.html
https://www.addustour.com/articles/1070225-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D9%85
https://www.addustour.com/articles/1070225-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D9%85
http://www.sahehkhabarak.com/NewsDetails.aspx?id=39109&%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://www.sahehkhabarak.com/NewsDetails.aspx?id=39109&%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://alsaa.net/article-83412
https://al-sharq.com/article/16/04/2019/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
https://al-sharq.com/article/16/04/2019/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
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 متفرقات

 

 (ُعمان)" االسكوا" توصيات لألمم المتحدة 

 (الديري) المركز العربي للقضاء على الفقر يدخل حيز التنفيذ 

 اسحاقات: األردن يسعى لتسخير اإلمكانات للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده (DMC news) 

 (األنباط) العربية المنطقة في األبعاد متعدد الفقر عن ورشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omandaily.om/?p=691240
http://www.omandaily.om/?p=691240
https://www.alderaah-news.net/mix/4537305/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.alderaah-news.net/mix/4537305/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.dmcnews.org/world/6133701/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.alanbatnews.net/article/index/229964
http://www.alanbatnews.net/article/index/229964


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   3 | ص  ا
 

   السالم البلد على أو القرار نتّخذ: شقير

 42بنان ل
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 محمد حّذر وزير االتصاالت نتّخذ القرار أو على البلد السالم، كتبت ايزابيل تنوري في "الجمهورية": :شقير تحت عنوان

من تكرار سيناريو الرتب والرواتب، عندما كانوا "يحكون في الداخل شي وبالخارج شي"، الفتاً الى أّن "القرار يجب أن  شقير

  ."ن نتّخذ القرار بإنقاذ البلد، أو على البلد السالميتّخذه رجال حقيقيون، إّما أ

 

استضافت العاصمة اللبنانية أمس ملتقى مجتمع األعمال العربي السابع عشر تحت عنوان "تحديات مستقبل اإلستثمارات 

عمال رجال األالعربية" برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبتنظيم "الندوة اإلقتصادية اللبنانية" بالتعاون مع "اتحاد 

 ."العرب

 

الوزير  ،محمد شقير حضر جلسة اإلفتتاح باإلضافة إلى أفيوني، وزير اإلتصاالت ورئيس الهيئات اإلقتصادية اللبنانية

د محمالزلزلة، سفير المملكة المغربية محمد كرين، سفير دولة قطر يوسف ، الوزير الكويتي النائب السابقجواد العناني األردني

« اإلسكوا»، وممثل األمين لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا بن حسن جابر الجابر

، رئيس اتحاد رجال األعمال العرب حمدي الطبّاع، طالل أبو غزالة العالمية طالل أبو غزالة روال دشتي، رئيس مجموعة

، ومجموعة من المسؤولين اللبنانيين سمير حمود زنتوت، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف رفيق ئيس الندوة اإلقتصاديةر

 .والعرب، وأصحاب اإلختصاص في القطاعين العام والخاص، ومسؤولون من كبريات الشركات اللبنانية والمؤسسات المالية

 

تاله رئيس اتحاد «. سيدر»زنتوت الذي رّكز على أهمية مقررات مؤتمر  رفيق تحدث في اللقاء كل من رئيس الندوة اإلقتصادية

ية وضاع سياسرجال األعمال العرب حمدي الطباع الذي سلّط الضوء على الخسائر المادية التي شهدتها المنطقة العربية جراء أ

، طالل أبو غزالة العالمية طالل أبو غزالة مليار دوالر. ثم تحدث رئيس مجموعة 15538واقتصادية صعبة وقد بلغت ما يقارب 

ت اّن دشتي التي رأالفتاً الى بوادر أزمة اقتصادية عالمية صعبة العام المقبل. بعده، تحدثت االمينة العامة لـ"االسكوا"، روال 

البيئة االستثمارية العربيّة تزداد قصوراً بفعل األنظمة البيروقراطية، والتشريعات والسياسات والهياكل التي ال تواكب احتياجات 

 .المستثمرين

في كلمته، على امكان اإلفادة من إقدام الحكومة على طرح مشاريع استثمارية كبرى أقّرها مؤتمر  يرشق من جهته، رّكز

 .مليار دوالر 8831"سيدر" بقيمة 

أخيراً، تحدث أفيوني ممثالً راعي الملتقى الرئيس الحريري عن رفض خيار االستسالم في حكومة "إلى العمل"، وعن األهداف 

 .تنويع مصادر النموّ  األساسية التي ترتكز على

 

دور الحاضن ألهم مؤتمرات  لبنان الى "الجمهورية" معتبراً اّن "من المهّم أن يلعب شقير على هامش المؤتمر، تحدث الوزير

 ."ألنها من اهم انواع السياحة لبنان العالم العربي من جديد. أنا من مشّجعي سياحة المؤتمرات في

 

والضمانات التي يجب أن يقدمها المسؤولون  لبنان تعلق بتخطي األزمة اإلقتصادية فيورّداً على سؤال ي

إنّه يجب ااّل يتكّرر سيناريو الرتب والرواتب، "يحكوا بالداخل شي وبالخارج شي" الفتاً  شقير واللبنانيين، قال لبنان لمستقبل

 ."ا أن نتّخذ القرار بإنقاذ البلد إّما على البلد السالمالى اّن "القرار يجب أن يتّخذه رجال حقيقيون، إمّ 

 

للقرارات، والمنطقة العربية وقدرة الحكومة على النجاح في تأمين البيئة المؤاتية  لبنان وعن رؤيته لواقع اإلستثمار في

اّن الحكومةَ بدأت باتّخاذ القرارات، معتبراً اّن اإلصالحات التي تتّم امر مهّم جداً إاّل أننا نعاني من نقٍص في القوانين  شقير أعلن

 .بيئة حاضنة لإلستثمارات، خصوصاً إذا اقّرينا قانوني تشجيع اإلستثمارات وحماية المستثمر لبنان ولكن على الرغم من ذلك

 

يجب ان يبقى متمتّعاً بقانون حماية  لبنان عن عدم تأييده له ألنّ  شقير اّما عن مشروع قانون رفع السرية المصرفية فأعرب

 ."تطبيق قانون اإلثراء غير المشروعالسرية المصرفية، واّن المطلوب بدالً من ذلك، "

 

 . اضغط هنا لقراءة المقال كامالً 
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في كلمة لها خالل إفتتاح ملتقى مجتمع  روال دشتي أشارت وكيلة األمين لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا الدكتورة

تصبُو إلى التعاوِن مع القطاِع ، 4151االعمال العربي السابع عشر، الى أن "منظَّمةُ اإلسكوا، عمالً بخطِة التنميِة المستدامِة لعام 

 ."الخاصِّ العربيِّ في سبيِل هدٍف ُمشتَرٍك، وهو تحقيُق تنميٍة مستدامٍة، وشاملٍة، وعادلٍة في المنطقِة العربية

  

لةً مسؤو وأضافت دشتي:"نطَمُح إلى قِطاٍع خاٍص عربيٍّ يكون ُركناً أساسياً في منظومٍة إنمائيٍة متكاملة، ، يَعتِمُد إجراءاِت عملٍ 

وأدواٍت إداريةً تواكُب الثورةَ الصناعيةَ الرابعة، قطاع يستثمُر في رأِس الماِل البشري ويَْحتَضُن المهاراِت؛ يَْرعى ريادةَ 

  .األعماِل والُمبِدعين؛ يشارُك بفعاليٍّة في االبتكاِر والتطوير

 

ق توطيَن رؤوِس األمواِل المحلية، وتَْعَجُز عن جذِب ولفتت دشتي أنه "في معظِم بلدانِنا، بيئاٌت غيُر ُمَواتيٍة لالست ثمار، تعوِّ

االستثماراِت الخارجية، وهذه البيئةُ االستثماريةُ تزداد قُصوراً بفعِل األنظمِة البيروقراطية؛ والتشريعاِت والسياساِت والهياكِل 

 ."التي ال تُواِكُب احتياجاِت المستثِمرين

 

ُض البيئةَ االستثماريةَ واعتبرت دشتي أنه "أصبح ُملِ  ّحاً، أكثَر من أيِّ وقٍت مضى، أن تتصّدى الحكوماُت لهذه العقباِت التي تُقَوِّ

مليون وظيفٍة إضافيٍة حتّى  24مليار دوالر من االستثماراِت سنوياً، لخلِق  441العربية لتطويِر اقتصاداتِها، فالمنطقةُ بحاجٍة إلى 

 ."الوافِد إلى سوِق العمل ، من أجل احتضاِن الشبابِ 4151عام 

 

ولفتت الى أن "منطقتُنا غنيةٌ بفرٍص استثماريٍة في قطاعاٍت واِعدة لم تُستَغلَّ بعد، واإلصالحاُت باتت الزمةً لجذِب االستثماراِت 

 رقمي؛ وأمُن المياهإلى هذه القطاعات، ال سيّما البُنى األساسيةُ الذكية؛ والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة؛ والتحّوُل ال

 ."واألمُن الغذائي

 

وشددت على أن "تهيئةَ بيئٍة مواتيٍة لالستثماِر شرطٌ أساسيٌّ لتحسيِن آفاِق االستثماراِت العربيِة في المستقبل، والقطاُع الخاُص 

ُد ُوجوَده، هو الثورةُ الصناعيةُ الرا ياً غيَر مسبوٍق بات يُهَدِّ  ."بعةالعربيُّ عليه أن يواِجهَ تحدِّ

 

 .تعكُس اتجاهاً نحو توطيِد الشراكاِت بين القطاَعْيِن الخاِص والعام  وأشارت دشتي الى الخططُ التنمويةُ للدول العربية التي

 وختمت دشتي مشيرة الى إّن "اإلسكوا قادرةٌ على دعِم القطاِع الخاِص فهي تُتيُح له منّصةً إقليميةً تُؤاِزُره ليكوَن الِعباً فاِعالً 

 ."ليمياً، وعالمياً إق
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  دشتي: منطقتنا غنية بفرص استثمارية في قطاعات واعدة لم تستغل بعد

 النشرة

 4182أبريل  / نيسان 88

 

، عمالً بخطِة التنميِة المستدامِة لعام اإلسكواأن "منظَّمةُ  دشتيروال أكدت وكيلة االمين لألمم المتحدة واالمين التنفيذي لالسكوا 

 ملة، وعادلة في، تصبُو إلى التعاوِن مع القطاِع الخاصِّ العربيِّ في سبيل هدف مشترك: تحقيق تنمية مستدامة، وشا4151

 المنطقِة العربية، تنمية محورها اإلنسان العربي تعد بعدم إهمال أحد".

وخالل افتتاح ملتقى مجتمع االعمال العربي السابع عشر، أوضحت "أننا نطمح إلى قطاٍع خاص عربي يكون ركناً أساسياً في 

، يَعتِمُد إجراءاِت عمٍل  مسؤولة وأدوات إدارية تواكب الثورةَ الصناعيةَ الرابعة. يستثمُر منظومة إنمائية متكاملة. قطاع عصريٌّ

لى ع في رأِس الماِل البشري؛ يَْحتَضُن المهاراِت؛ يَْرعى ريادةَ األعماِل والُمبِدعين؛ يشارُك بفعالية في االبتكاِر والتطوير. يُؤثّرُ 

 في قطاعات متنوعة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالمكاسبِ هذه الحقبِة الجديدِة وال يَتَفّرُج عليها. شريُكنا المرجو يستثمر 

على الجميِع، بال استثناء"، مشيرة إلى "أننا ندرك أن طموحنا هذا تحول دونه عقَباٌت ُمْزِمنة. ففي معظِم بلدانِنا، بيئاٌت غيُر 

ق توطيَن رؤوِس األمواِل المحلية، وتَْعَجُز عن جذ ٍٍ من دوالر ِب االستثماراِت الخارجية. فمقابَل كلِّ ُمَواتيٍة لالستثمار، تعوِّ

 ."دوالر 8.1االستثماراِت يدخُل إلى المنطقة، يخرُج منها 

د. واإلصالحات باتت الزمة لجذب ورأت دشتي أن "منطقتنا غنية بفرص استثمارية في قطاعات واعدة لم تستغل بع

مي؛ ؛ والتحول الرققة المتجددةالطااالستثمارات إلى هذه القطاعات، ال سيما البُنى األساسيةُ الذكية؛ والتكنولوجيا الخضراء و

 ."واألمُن الغذائي المياه وأمن

 يكفي. فالواعتبرت ان "تهيئةَ بيئة مواتية لالستثماِر شرط أساسي لتحسين آفاق االستثمارات العربيِة في المستقبل، لكّن ذلك 

ياً غيَر مسبوٍق بات يهدد وجوده. هو الثورةُ الصناعيةُ الرابعة، التي تُْنِذُر بتهميِش ه القطاع الخاص ا ذالعربي عليه أن يواِجهَ تحدِّ

القطاع ما لم يسارْع إلى إعادِة تعريِف هويّتِه ودوِره التنموي، وانتهاِج نماذَج أعماٍل جديدٍة ومسؤولٍة تُواكُب هذا التسونامي 

، االقتصاد التكنولوجي، مشيرة إلى أنه "بموازاِة ذلك، تعكُس الخططُ التنمويةُ للدول العربية تحّوالٍت في دوِر الحكوماِت في

 ."تتمثُّل في اتجاِهها نحو أداِء دوٍر تنظيميٍّ ورقابيّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1304066/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A:-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7+%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 "ورشة عمل عن أهمية النقل العام وسالمة السير بدعوة من "اليازا" و"اإلسكوا

 النشرة

 4182أبريل  / نيسان 88

 

 

 النقل العام الحسن، خالل افتتاح ورشة عمل عن أهمية مختار محمد "اإلسكوا "أّكد مدير إدارة التكامل والتنمية االقتصادية في

المتصاعد  األمم المتحدة مع إدارة التكامل والتنمية االقتصادية في "اإلسكوا"، "اهتمام "اليازا "وسالمة السير، دعت إليها جمعية

 ."السالمة المرورية ات النقل العام وفيفي مجال سياس

شاطات "اإلسكوا" في مجال السالمة من ثّم، عرض المستشار اإلقليمي للنقل واللوجيستيات في "اإلسكوا" يعرب بدر، لن

 .، وتطّرق إلى تعاونه الجاد مع "اليازا" على مدى عقدين من الزمن4151المرورية والنقل ضمن خطة التنمية المستدامة 

المشاركة الّتي وضعت السالمة المرورية في  الجمعيات األهلية ، فأوضح أسباب اختيارياد عقلز، "أّما مؤسس "اليازا

 .أولوياتها

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1304064/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%82%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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  إلدارة التكامل والتنمية االقتصادية حول اهمية النقل العامورشة عمل 

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 4182أبريل  / نيسان 81

 

 

 وعن العام النقل" اهمية عن عمل ورشة الحسن محمد مختار اإلسكوا في االقتصادية والتنمية التكامل إدارة مدير افتتح - وطنية

المتحدة األمم في آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة اليازا من بدعوة" السير سالمة . 

 

 باليازا ورحب المرورية، السالمة وفي العام النقل سياسات مجال في المتصاعد المتحدة األمم اهتمام" على الحسن وأكد

المشاركة والجمعيات ".  

 

 المرورية السالمة مجال في اإلسكوا نشاطات" بدر يعرب الدكتور األسكوا في واللوجيستيات للنقل اإلقليمي المستشار عرض ثم

الزمن من عقدين مدى على اليازا مع الجاد تعاونه إلى وتطرق ،4151 المستدامة التنمية خطة ضمن والنقل ". 

 

 في المرورية السالمة وضعت التي المشاركة األهلية الجمعيات اختيار" وأسباب بالحضور عقل زياد يازا مؤسس وعرف

  ."أولوياتها

 

 ،"النقل قطاع في المعنيين مختلف بين والتكامل العام النقل عن العديدة ومخططاتها وحمالتها تراكس" عن مسعد زاهر وتحدث

 نشاط عن وتحدث لبنان في والناس البضائع لنقل القطارات عودة أهمية" عن نفاع كارلوس ترين ترين جمعية رئيس تحدث ثم

  ."الجمعية

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/404429/
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 مشاركة وعن المرورية، بالسالمة واالهتمام اليازا مع التعاون" عن داغر علي النارية للدراجات اللبناني النادي رئيس وعرض

 محمية في ارز شجرة 51 زرع في أخرى وجمعيات السير وضحايا اليازا مع النارية للدراجات اللبناني النادي من 511 حوالي

النشاطات من بمزيد النادي خطط وعن الماضي، األسبوع الباروك ارز ". 

 

 جانبها إلى وكانت سير، حادث في اختها خسرت وأنها خاصة المرورية، بالسالمة اهتمامها:"عن الحوت ندى اإلعالمية وقالت

المشؤوم الحادث وقع يوم ". 

 

 النارية للدراجات اللبناني النادي مع خاصة المرورية بالسالمة واهتمامها أكاديمي، كروس موتور" عن سلوطي جو تحدث ثم

عبرين في مؤخرا أطلقت التي الحلبة وعن واليازا، ".  

 

 منذ السا المدرسية الحوادث من للوقاية اللبنانية واللجنة اليازا مع التعاون" عن صيداوي اندريه اكسبرت اوتو رئيس عرض ثم

سنوات 2 ". 

 

 السالمة على للتوعية جديدة حمالت لتصميم استعداده وعن والسا اليازا مع نشاطه" الى بعقليني ارنست السابق النقيب وتطرق

لبنان طرقات على المرورية السالمة واقع عن جديد فيلم فقدم اليازا من سنو سمير اما ،"المرورية ".  

 

 في شارك كما الذاتية، الميكانيكية المعاينة أهمية حول الوعي لزيادة جديدة مبادرة إطالقه" عن الجاموس كارلوس وتحدث

 المغرب، من قنيديل اسماء بيروت، في يوسف القديس جامعة من المرورية السالمة في العليا للدراسات خريجين االجتماع

 في المرورية السالمة لتعزيز التعاون مواصلة على المجتمعون واتفق". سوريا من بونجة وعبود األردن، من قرالة وايات

  .لبنان

 

 

 

========== ب.ر   
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 اسكوا" نظمت ورشة عمل حول تنفيذ إعالن ومناهج عمل بيجين لحقوق المرأة"

 563الخليج 
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جامعة و المرأة العربيةبالتعاون مع منظمة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اسكوا(  االمم المتحدةنظم مركز المرأة في لجنة 

ي ف األمم المتحدة، ورشة عمل إقليمية في بيت حقوق االنسانوهيئة االمم المتحدة للمرأة والمعهد الدنماركي ل الدول العربية

عن التقدم  ع المدنيمنظمات المجتمعاًما"، للتشاور مع ممثلي  43، عنوانها "تنفيذ اعالن ومناهج عمل بيجين بعد بيروت

 .المحرز

وأّكدت مديرة مركز المرأة الدكتورة مهريناز العوضي في كلمتها "أننا نعمل مع الدول لمساعدتها على تطوير مراجعات دورية 

شفافة وتشاركية. كما أننا نقدم الدعم التقني للدول من خالل فريق عمل يواكب إعداد مسودات التقارير الوطنية"، مشيرة إلى 

أننا ننظم هذه الورشة، في المسار نفسه، مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني في المنطقة إيمانًا منا، أواًل، بأهمية دور "

المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني في الدفع والمساهمة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها وثانيًا، في قدرة 

 ."تياجات النساء لتعزيز دورهن سواء على المستوى التشريعي أو الفعليالمجتمع المدني على رصد اح

من جهتها، ألقت ممثلة في إدارة المرأة واألسرة شدا عبد اللطيف كلمة جامعة الدول العربية، وشّددت فيها على "أننا نتطلع بثقة 

ة ى النقاط المضيئة في مسيرة المرأة في المنطقإقليمي يتسم بالمهنية والمصداقية، يركز عل تقريرإلى العمل سويًا للخروج ب

العربية خالل الخمس سنوات األخيرة، ويرصد مناطق الخلل والقصور التي مازالت تعيق مسيرة المرأة العربية، وذلك من 

 ."خالل المؤشرات والبيانات التي ستدرجها تقارير اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية

نسرين المال ممثلة المدير االقليمي للهيئة محمد الناصري كلمة هيئة األمم المتحدة للمرأة، وأوضحت أن "ورشة العمل  وألقت

اليوم، تشكل مناسبة فريدة للوقوف على وجهة نظر المجتمع المدني فيما تحقق من انجازات، وما تم مواجهته من تحديات بشأن 

 ."ل في جوهرها أجندة عمل طموحة لتحقيق المساوة بين الجنسينتنفيذ مبادىء إعالن بيجين، والتي تشك

وتطّرقت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان إلى تحديات ثالثة، "األول، رفع التطوير في الرؤى 

 بالجديد، واألولوية اليوم هيالحكومية وكذلك لدى االمم المتحدة. فعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تفكر باألولويات وتأتي 

لحماية المرأة والفتاة خصوًصا في دول النزاعات، مثاًل في دولة ما ماذا ينفع وجود امرأة في السياسة وفي مراكز متقدمة من 

 ."في المئة من الفتياة يخضعن للختان 23السلطة فيما 

ج عمل بيجين لحقوق المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن كانت هذه تفاصيل خبر "اسكوا" نظمت ورشة عمل حول تنفيذ إعالن ومناه

نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك اإلشتراك في نظام التنبيهات او في احد 

 .أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد

 

بالتاكد  563الخليج  وقد قام فريق التحرير في( النشرة )لبنان واجد علىكما تَْجَدُر األشاراة بأن الخبر األصلي قد تم نشرة ومت

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من  منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اواالقتباس منه

 .مصدره االساسي

 

 

 

 

 

 

 

  

https://gulf365.co/world-news/2339773/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.html
https://www.elnashra.com/news/show/1303912/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://www.elnashra.com/news/show/1303912/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://gulf365.co/
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  اسكوا" نظمت ورشة عمل حول تنفيذ إعالن ومناهج عمل بيجين لحقوق المرأة"

 النشرة

 4182أبريل  / نيسان 86

جامعة و المرأة العربية االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اسكوا( بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة نظم مركز المرأة في لجنة

 في األمم المتحدة ، ورشة عمل إقليمية في بيتحقوق االنسانوهيئة االمم المتحدة للمرأة والمعهد الدنماركي ل الدول العربية

عن التقدم  منظمات المجتمع المدني عاًما"، للتشاور مع ممثلي 43، عنوانها "تنفيذ اعالن ومناهج عمل بيجين بعد بيروت

 .المحرز

ي كلمتها "أننا نعمل مع الدول لمساعدتها على تطوير مراجعات دورية وأّكدت مديرة مركز المرأة الدكتورة مهريناز العوضي ف

شفافة وتشاركية. كما أننا نقدم الدعم التقني للدول من خالل فريق عمل يواكب إعداد مسودات التقارير الوطنية"، مشيرة إلى 

منطقة إيمانًا منا، أواًل، بأهمية دور "أننا ننظم هذه الورشة، في المسار نفسه، مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ال

المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني في الدفع والمساهمة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها وثانيًا، في قدرة 

 ."المجتمع المدني على رصد احتياجات النساء لتعزيز دورهن سواء على المستوى التشريعي أو الفعلي

ألقت ممثلة في إدارة المرأة واألسرة شدا عبد اللطيف كلمة جامعة الدول العربية، وشّددت فيها على "أننا نتطلع بثقة من جهتها، 

ركز على النقاط المضيئة في مسيرة المرأة في المنطقة إقليمي يتسم بالمهنية والمصداقية، ي تقريرإلى العمل سويًا للخروج ب

العربية خالل الخمس سنوات األخيرة، ويرصد مناطق الخلل والقصور التي مازالت تعيق مسيرة المرأة العربية، وذلك من 

 ."خالل المؤشرات والبيانات التي ستدرجها تقارير اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية

وألقت نسرين المال ممثلة المدير االقليمي للهيئة محمد الناصري كلمة هيئة األمم المتحدة للمرأة، وأوضحت أن "ورشة العمل 

اليوم، تشكل مناسبة فريدة للوقوف على وجهة نظر المجتمع المدني فيما تحقق من انجازات، وما تم مواجهته من تحديات بشأن 

 ."تي تشكل في جوهرها أجندة عمل طموحة لتحقيق المساوة بين الجنسينتنفيذ مبادىء إعالن بيجين، وال

وتطّرقت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان إلى تحديات ثالثة، "األول، رفع التطوير في الرؤى 

وتأتي بالجديد، واألولوية اليوم هي الحكومية وكذلك لدى االمم المتحدة. فعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تفكر باألولويات 

لحماية المرأة والفتاة خصوًصا في دول النزاعات، مثاًل في دولة ما ماذا ينفع وجود امرأة في السياسة وفي مراكز متقدمة من 

 ."في المئة من الفتياة يخضعن للختان 23السلطة فيما 

https://www.elnashra.com/news/show/1303912/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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  عاما 92تنفيذ اعالن ومناهج عمل بيجين لحقوق المرأة بعد 

  القوات اللبنانية
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بدعوة من مركز المرأة في لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا )اسكوا(، مع منظمة المرأة العربية، وجامعة الدول 

تنفيذ اعالن ومناهج “للمرأة، والمعهد الدنماركي لحقوق االنسان، عقدت ورشة عمل اقليمية عنوانها  العربية، وهيئة االمم المتحدة

 .، للتشاور مع ممثلي منظمات المجتمع المدني عن التقدم المحرز، في بيت االمم المتحدة في بيروت”عاما 43عمل بيجين بعد 

نعمل مع الدول لمساعدتها على تطوير مراجعات دورية شفافة ”قالت فيها: والقت مديرة مركز المرأة الدكتورة مهريناز العوضي كلمة

وتشاركية. كما اننا نقدم الدعم التقني للدول من خالل فريق عمل يواكب اعداد مسودات التقارير الوطنية. وضمن نفس المسار، ننظم 

 بأهمية دور المنظمات غير الحكومية على المستوى هذه الورشة مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني في المنطقة إيمانا منا أوال

الوطني في الدفع والمساهمة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها وثانيا في قدرة المجتمع المدني على رصد احتياجات النساء 

 .”لتعزيز دورهن سواء على المستوى التشريعي أو الفعلي

 جامعة الدول العربية

ا نتطلع بثقة إلى العمل سوي“الدول العربية القتها السيدة شدا عبد اللطيف ممثلة في إدارة المرأة واألسرة، وقالت: الى كلمة جامعة 

للخروج بتقرير إقليمي يتسم بالمهنية والمصداقية، يركز على النقاط المضيئة في مسيرة المرأة في المنطقة العربية خالل الخمس 

ل والقصور التي مازالت تعيق مسيرة المرأة العربية، وذلك من خالل المؤشرات والبيانات التي سنوات األخيرة، ويرصد مناطق الخل

 .ستدرجها تقارير اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية

 هيئة االمم المتحدة

شكل إن ورشة العمل اليوم، ت“مد الناصري وقالت : كلمة هيئة األمم المتحدة للمرأة القتها نسرين المال ممثلة المدير االقليمي للهيئة مح

مناسبة فريدة للوقوف على وجهة نظر المجتمع المدني فيما تحقق من انجازات، وما تم مواجهته من تحديات بشأن تنفيذ مبادىء إعالن 

 .والتي تشكل في جوهرها أجندة عمل طموحة لتحقيق المساوة بين الجنسين –بيجين 

ن ومنهاج عمل بيجين وفعاليتها وارتباطها بالتطورات السياسية في العالم العربي والدور القيادي للنساء. وتحدثت عن جدوى إعال

 .”فبدون تمكين النساء والفتيات، تعاني األمم، وتتعثر التنمية، وتبقى األهداف بعيدة المنال“

 :ديات ثالثةالمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان تحدثت عن تح

االول رفع التطوير في الرؤى الحكومية وكذلك لدى االمم المتحدة. على مؤسسات المجتمع المدني ان تفكر باألولويات وتأتي بالجديد، 

واالولوية اليوم هي لحماية المرأة والفتاة خصوصا في دول النزاعات، مثال في دولة ما ماذا ينفع وجود امرأة في السياسة وفي مراكز 

 .في المئة من الفتياة يخضعن للختان ٥٩تقدمة من السلطة فيما م
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  عاما 92 بعد المرأة لحقوق بيجين عمل ومناهج اعالن تنفيذ

 صوت لبنان  | 42لبنان   | التيار  | أخبار اليوم  |  الكلمة اونالين
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 ةوجامع العربية، المرأة منظمة مع ،(اسكوا) اسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة االمم لجنة في المرأة مركز من بدعوة

 عالنا تنفيذ" عنوانها اقليمية عمل ورشة عقدت االنسان، لحقوق الدنماركي والمعهد للمرأة، المتحدة االمم وهيئة العربية، الدول

 في المتحدة االمم بيت في المحرز، التقدم عن المدني المجتمع منظمات ممثلي مع للتشاور ،"عاما 43 بعد بيجين عمل ومناهج

  .بيروت

 يةدور مراجعات تطوير على لمساعدتها الدول مع نعمل:"فيها قالت كلمة العوضي مهريناز الدكتورة المرأة مركز مديرة والقت

 نفس وضمن. الوطنية التقارير مسودات اعداد يواكب عمل فريق خالل من للدول التقني الدعم نقدم اننا كما. وتشاركية شفافة

 غير المنظمات دور بأهمية أوال منا إيمانا المنطقة في المدني المجتمع منظمات من مجموعة مع الورشة هذه ننظم المسار،

 المدني معالمجت قدرة في وثانيا وحمايتها وتمكينها المرأة حقوق تعزيز في والمساهمة الدفع في الوطني المستوى على الحكومية

  ."الفعلي أو التشريعي المستوى على سواء دورهن لتعزيز النساء احتياجات رصد على

 العربية الدول جامعة

 العمل إلى بثقة نتطلع: "وقالت واألسرة، المرأة إدارة في ممثلة اللطيف عبد شدا السيدة القتها العربية الدول جامعة كلمة الى

 خالل العربية ةالمنطق في المرأة مسيرة في المضيئة النقاط على يركز والمصداقية، بالمهنية يتسم إقليمي بتقرير للخروج سويا

 المؤشرات خالل من وذلك العربية، المرأة مسيرة تعيق مازالت التي والقصور الخلل مناطق ويرصد األخيرة، سنوات الخمس

 .العربية الدول في المرأة بشؤون المعنية الوطنية اآلليات تقارير ستدرجها التي والبيانات

 المتحدة االمم هيئة

 اليوم، العمل ورشة إن: " وقالت الناصري محمد للهيئة االقليمي المدير ممثلة المال نسرين القتها للمرأة المتحدة األمم هيئة كلمة

 نفيذت بشأن تحديات من مواجهته تم وما انجازات، من تحقق فيما المدني المجتمع نظر وجهة على للوقوف فريدة مناسبة تشكل

 .الجنسين بين المساوة لتحقيق طموحة عمل أجندة جوهرها في تشكل والتي - بيجين إعالن مبادىء

 ياديالق والدور العربي العالم في السياسية بالتطورات وارتباطها وفعاليتها بيجين عمل ومنهاج إعالن جدوى عن وتحدثت

  ."المنال بعيدة األهداف وتبقى التنمية، وتتعثر األمم، تعاني والفتيات، النساء تمكين فبدون. "للنساء

 العربية المرأة منظمة

 :ثالثة تحديات عن تحدثت كيوان فاديا الدكتورة العربية المرأة لمنظمة العامة المديرة

 تأتيو باألولويات تفكر ان المدني المجتمع مؤسسات على. المتحدة االمم لدى وكذلك الحكومية الرؤى في التطوير رفع االول

 في امرأة وجود ينفع ماذا ما دولة في مثال النزاعات، دول في خصوصا والفتاة المرأة لحماية هي اليوم واالولوية بالجديد،

 .للختان يخضعن الفتياة من المئة في ٥٩ فيما السلطة من متقدمة مراكز وفي السياسة

 ضاتتناق هناك الغالب في بل متواجهين، مدني ومجتمع دولة بثنائية بالضرورة ليس والتطور التقدم موضوع ان واعتبرت

 يةوآل التعاون عن يبحث جريء نقديا فكرا نوجه ان اقترح. تنويرية واُخرى ماضوية واتجاهات نفسه المدني المجتمع ضمن

 .المدني المجتمع تذوب ال شراكة تفرض مراجعة

 كيرالتف مروحة لتوسيع منهجية ضرورة هنا من سدا وقتا نبذل ان وليس تقارير نعد ان المطلوب: منهجي هو الثاني والتحدي

 .واحد ان في المستدامة والتنمية االنسان وحقوق المرأة حقوق لتشمل التقارير هذه معدي عند

 رسمو الشاملة المقاربة مثل مجتمعنا، تدعم جديدة امور إلضافة لنا تحد هو التعاون ان اذ اإلقليمي، التعاون هو الثالث التحدي

 .الذاتي التقييم منهجية واعتماد االستشرافية السياسات

 الدنماركي المعهد

 معينة، فئة بحقوق تتعلق مسألة ليست المرأة حقوق مسألة" ان" زيادة حنا الدكتور االنسان لحقوق الدنماركي المعهد ممثل وقال

 لعربيةا مجتمعاتنا ان اذ والواجبات، الحقوق قاعدة وبناء االمتيازات قاعدة ولكسر باكمله المجتمع لتطوير وجودية مسألة هي بل

  ."واالنتاجية القدرات قاعدة على وليس االناث، على الذكور امتيازات قاعدة على االساس من مبنية ألنها منتجة وغير مأزومة

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=381833
https://www.akhbaralyawm.com/138595_
https://www.akhbaralyawm.com/138595_
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/278169
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/278169
https://www.lebanon24.com/news/577977/lebanon24-article
https://www.vdlnews.com/lebanon-news/25-4
https://www.vdlnews.com/lebanon-news/25-4
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 ( عاماً على مقّررات بيجين لحقوق المرأة؟ )فيديو 92ماذا بعد مرور 

 النهار

 4182 أبريل / نيسان 86

اإلقليمية التي دعا إليها مركز المرأة في لجنة األمم المتحدة عاماً" عنوان ورشة العمل  43تنفيذ إعالن ومناهج عمل بيجين بعد 

االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، مع منظمة المرأة العربية، وجامعة الدول العربية، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، والمعهد 

 .م المحَرز، في بيت االمم المتحدة في بيروتالدانماركي لحقوق االنسان للتشاور مع ممثلي منظمات المجتمع المدني عن التقد

وشّددت مديرة مركز المرأة الدكتورة مهريناز العوضي في حديث لـ"النهار" على دور المجتمع المدني: "يهمنا أن يحتوي اللقاء على 

ف اآلراء، للوصول إلى صوت المجتمع المدني خصوصاً أن له أحياناً رؤية مخالفة عن رؤية الدولة، لذلك نحاول إيجاد منصة لمختل

رؤية مشتركة معبّرة عن واقع موضعات المرأة عموماً، لذلك نحتاج إلى مؤسسات أكثر، كما نحتاج إلى شركاء بمواردهم البشرية 

 ."والمادية لنتمّكن من تحقيق األهداف

 

ي وتشاركية. كما أننا نقّدم الدعم التقنوكانت قالت في كلمة االفتتاح: "نعمل مع الدول لمساعدتها على تطوير مراجعات دورية شفافة 

للدول من خالل فريق عمل يواكب إعداد مسودات التقارير الوطنية. وضمن نفس المسار، ننظم هذه الورشة مع مجموعة من منظمات 

زيز والمساهمة في تعالمجتمع المدني في المنطقة إيماناً منا أوالً بأهمية دور المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني في الدفع 

حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها، وثانياً في قدرة المجتمع المدني على رصد احتياجات النساء لتعزيز دورهن سواء على المستوى 

 ."التشريعي أو الفعلي

 

 جامعة الدول العربية

واألسرة، وقالت: "نتطلع بثقة إلى العمل سوياً  إلى كلمة جامعة الدول العربية ألقتها السيدة شدا عبد اللطيف ممثلة في إدارة المرأة

للخروج بتقرير إقليمي يتّسم بالمهنية والمصداقية، يركز على النقاط المضيئة في مسيرة المرأة في المنطقة العربية خالل الخمس 

ي المؤشرات والبيانات الت سنوات األخيرة، ويرصد مناطق الخلل والقصور التي ما زالت تعيق مسيرة المرأة العربية، وذلك من خالل

 ."ستدرجها تقارير اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية

 هيئة األمم المتحدة

ل ككلمة هيئة األمم المتحدة للمرأة ألقتها نسرين المال ممثلة المدير اإلقليمي للهيئة محمد الناصري، معتبرةً "أن ورشة العمل اليوم، تش

للوقوف على وجهة نظر المجتمع المدني في ما تحقق من إنجازات، وما تّم مواجهته من تحديات بشأن تنفيذ مبادئ مناسبة فريدة 

 ."إعالن بيجين، والتي تشكل في جوهرها أجندة عمل طموحة لتحقيق المساوة بين الجنسين

https://www.annahar.com/article/961613-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-25-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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في العالم العربي والدور القيادي للنساء،  وتحدثت عن جدوى إعالن ومنهاج عمل بيجين وفعاليتها وارتباطها بالتطورات السياسية

 .""فبدون تمكين النساء والفتيات، تعاني األمم، وتتعثر التنمية، وتبقى األهداف بعيدة المنال

 منظمة المرأة العربية

 تنفيذ برامج تدريب لمعّديالمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان قالت لـ"النهار" إن المنظمة تعمل حالياً على 

 .التقارير في مختلف الدول العربية بالتعاون مع خبرات دولية رفيعة المستوى

وعزت مشاركتها إلى أّن "لدي عاطفة خاصة لهذا اللقاء ألن دخولي ألول مرة في قضايا المرأة كان من خالل مشاركتي في إعداد 

ماً بالنسبة لي من االهتمام بقضايا المرأة مباشرة. وثانياً ألتقي معكم كمناضلة عا ٥٩، اليوم هو ذكرى ٥٥٥٩تقرير بيجين في العام 

 ."كما أركان المجتمع المدني، تأتون من أوساط تبادر

 

 :وتحدثت عن تحديات ثالثة

ات وتأتي ولويالتحدي األول رفع التطوير في الرؤى الحكومية وكذلك لدى األمم المتحدة. على مؤسسات المجتمع المدني أن تفكر باأل"

بالجديد، واألولوية اليوم هي لحماية المرأة والفتاة خصوصاً في دول النزاعات، مثالً في دولة ما، ماذا ينفع وجود امرأة في السياسة 

 ."في المئة من الفتيات يخضعن للختان ٥٩وفي مراكز متقدمة من السلطة فيما 

نائية دولة ومجتمع مدني متواجهين، بل في الغالب هناك تناقضات ضمن واعتبرت أن موضوع التقدم والتطور "ليس بالضرورة بث

المجتمع المدني نفسه واتجاهات ماضوية وأخرى تنويرية. أقترح أن نوّجه فكراً نقدياً جريئاً يبحث عن التعاون، وآلية مراجعة تفرض 

 .شراكة ال تذّوب المجتمع المدني
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تقارير وليس أن نبذل وقتاً سدًى، من هنا ضرورة منهجية لتوسيع مروحة التفكير عند والتحدي الثاني هو منهجي: المطلوب أن نعّد 

 .معّدي هذه التقارير لتشمل حقوق المرأة وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة في آن واحد

المقاربة الشاملة ورسم التحدي الثالث هو التعاون اإلقليمي، إذ إن التعاون هو تحّد لنا إلضافة أمور جديدة تدعم مجتمعنا، مثل 

 ."السياسات االستشرافية واعتماد منهجية التقويم الذاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق االنسان

المفوض العام لحقوق االنسان في المركز الوطني في األردن الدكتور موسى بريزات تحدث لـ"النهار" عن أهمية هذا اللقاء، وتمنّى 

وة حقيقية لتحديد األولويات والعالقة بين النظام السياسي في كل دولة والبنية الثقافية الدخول على القضايا المفصلية، "لتكون خط

 المجتمعية التقليدية المعيقة للحقوق بشكل عام، وحقوق المرأة وحرية التعبير إلحداث التغيير الجذري في العالقة بين المجتمع

الساس أزمة حقوق المواطن العربي في عالقته بالسلطة والمشاركة والدولة". واعتبر أن حقوق المرأة في العالم العربي هي في ا

 .العامة وضيق الفضاء العام وضعف الخيار أمامه للتعبير الحّر عن قناعاته وتحديد مستقبله

 كاتب عام في الهيئة العليا في حقوق االنسان والحريات األساسية في تونس نسيم الكافي تحدث عن أهمية االطالع على التجارب

اإلقليمية، وعلى التقدم المحرز في هذا المجال، وعن دور المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان كهمزة وصل بين المجتمع المدني 

 .والدولة

وقال ممثل المعهد الدانماركي لحقوق االنسان الدكتور حنا زيادة لـ"النهار" إن "مسألة حقوق المرأة ليست مسألة تتعلق بحقوق فئة 

مسألة وجودية لتطوير المجتمع بأكمله ولكسر قاعدة االمتيازات وبناء قاعدة الحقوق والواجبات، إذ إن مجتمعاتنا معينة، بل هي 

 ."العربية مأزومة وغير منتجة ألنها مبنية من االساس على قاعدة امتيازات الذكور على اإلناث، وليس على قاعدة القدرات واإلنتاجية
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 عاماً على مقّررات بيجين لحقوق المرأة؟  92ماذا بعد مرور 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(OU-https://youtu.be/KvLOcxxU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://youtu.be/cU_9Af8l6vI) 

 

 

 

https://youtu.be/KvLOcxxU-OU
https://youtu.be/cU_9Af8l6vI
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(https://youtu.be/H5xhcUC7Txo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/H5xhcUC7Txo
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  المرأة العربية تشارك في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين

 بوابة أخبار اليوم

 4182أبريل  / نيسان 86

 

 

 
تشارك منظمة المرأة العربية اليوم في ورشة العمل اإلقليمية التي تنظمها جامعة الدول العربية، هيئة األمم المتحدة للمساواة بين 

 بالعاصمة اللبنانية بيروت. 4182أبريل  88-86وتمكين المرأة، ومنظمة اإلسكوا وذلك خالل يومي الجنسين 

تفتتح الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة الجلسة بكلمة تستعرض فيها أنشطة وجهود المنظمة لتمكين المرأة وتعزيز 

 حقوقها.

، التنمية 4151الن ومنهاج عمل بيجين وخطة عمل التنمية المستدامة لعام تتضمن ورشة العمل عدد من الجلسات من بينها: إع

والفقر والحماية االجتماعية، التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية، المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور 

  المساواة بين الجنسين، المرأة والنزاعات، والبيئة وحمايتها.

 

 

 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2836101/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   21 | ص  ا
 

 العربية تشارك في ورشة عمل إقليمية في بيروتمنظمة المرأة 

 دوت الخليج

 4182أبريل  / نيسان 86
 التي تنظمها جامعة الدول العربية، هيئة األمم ورشة عمل إقليمية منظمة المرأة العربية، عن مشاركتها اليوم الثالثاء في أعلنت

 .المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة االسكوا

 منظمة المرأة العربية

 

 .بالعاصمة اللبنانية بيروت 4182ابريل  88-86تنعقد خالل يومي  ورشة عمل إقليمية منظمة المرأة العربية، أن وأضافت

العربية، الجلسة بكلمة تستعرض فيها أنشطة وجهود المنظمة لتمكين منظمة المرأة  حيث تفتتح الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لـ

 .المرأة وتعزيز حقوقها

، والتنمية 4151كما تتضمن ورشة العمل عدد من الجلسات من بينها: إعالن ومنهاج عمل بيجين وخطة عمل التنمية المستدامة لعام 

لب النمطية، المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور والفقر والحماية االجتماعية، التحرر من العنف والوصم والقوا

  .المساواة بين الجنسين، المرأة والنزاعات، و البيئة وحمايتها

 

و تولي منظمة المرأة العربية، اهتمام كبير بكافة القضايا التي تخص المرأة العربية، وتعمل على دعمها وحل تلك القضايا الشائكة 

 .جه المرأة العربية في مناطق السلم وأيضا في المناطق التي تواجه النزاعات المسلحةوالتحديات التي توا

كما أن من أبرز أهداف منظمة المرأة العربية، تحقيق تضامن المرأة العربية كجزء أساسي من أجل التضامن العربي، فضاًل عن 

 .ل قضايا المرأة في المحافل اإلقليمية والدوليةتنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناو

 .كما تعمل أيًضا على دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة والخدمات الصحية والتعليمية الضرورية لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikimsrweb.com/health/628538.html
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وا لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهعمان : اجتماع بين القيادات الشبابية االسك  

 الدستور

 4182أبريل  / نيسان 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشبابية مع االسكوا اللجنة اإلجتماعية واإلقتصادية لغربي آسيا وفريق الشباب المشاركين عقد مركز إعداد القيادات 

في مشاريع االسكوا التي تهدف الى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشان العام واليات صنع القرار والتنمية في 

   .المشاركة

سودة ومناهج العمل وم  الوطنية لتفعيل التنمية بالمشاركةوجرى خالل االجتماع مناقشة الية انشاء اللجنة التطبيقية 

التاسيس الخاصة باللجنة وخالل االجتماع الذي عقد برئاسة مدير مركز اعداد القيادات الشبابية الدكتور ياسين الهليل 

ية إلجتماعأسامة صفا رئيس قسم العدالة اإلجتماعية و رانيا الجزائري مسؤولة الشؤون ا  وبحضور ممثلين االسكوا

اكد هليل على أهمية توفر الدعم الفني والتقني للشباب وخصوصا دعم أنشطة وبرامج الشباب التي ستساهم في إعداد 

السياسية   إلعداد القيادات الشبابية وتأسيس األكاديميات  القيادات الشبابية واهمية توفير دعم تقني للبرامج الوطنية

  .ياة السياسية والديمقراطيةلبناء قدرات الشباب للمشاركة بالح

اللجنة التاسيسة والتي تضم عدد من القيادات الشبابية الوطنية ومنظمات   اجتماع ناقش مع  وعلى هامش اللقاء عقد 

تعمل على تعزيز مشاركة الشباب في الحكم الديمقراطي وصنع   تأسيس لجنة وطنية  شبابية محلية ووطنية بحث اليه

تي المساعدة الفنية والتقنية ال  اف المجتمع ومنظمات المجتمع المحلي باالضافة الى مناقشة حولالقرار تمثل كافة أطي

 .ستقدمها االسكوا لدعم اللجنة الوطنية والخطوات العملية التي ستساهم في دعمها

مشروع عرض الوفي الختام تم عقد إجتماع فني مغلق مع فريق االسكوا وفريق مركز إعداد القيادات الشبابية تم فيه 

الوطني إلعداد القيادات الشبابية ومشروع الحكومة الشبابية والبرلمانات الشبابية من خالل احمد ابو شيخة وإياد 

معادات بشكل تفصيلي وتضارس سبل تقديم الدعم الفني والتقني كما عرض الدكتور هليل االحتياجات التقنية لدعم 

 .يصبح معهدا أكاديميا متخصصا ومركزا للدراسات الشبابيةالنهوض بمركز إعداد القيادات الشبابية ل

https://www.addustour.com/articles/1070225-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D9%85


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   24 | ص  ا
 

  للشباب والتقني الفني الدعم يناقشان واالسكوا الشبابية القيادات اعداد مركز

 الساعة  |  صحح الخبر
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ناقش مركز إعداد القيادات الشبابية واالسكوا اللجنة اإلجتماعية واإلقتصادية لغربي آسيا سبل الدعم الفني والتقني للقطاع 

 .الشبابي

ني الدعم الفني والتقجاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده الجانبان وتناول فيه مدير المركز الدكتور ياسين الهليل أهمية توفر 

للشباب وخصوصا دعم أنشطة وبرامج مركز إعداد القيادات الشبابية بما فيها البرنامج الوطني إلعداد القيادات الشبابية وتأسيس 

 .األكاديميات السياسية وبناء قدرات الشباب بالمشاركة بالحياة السياسية والديمقراطية

 .العدالة اإلجتماعية اسامة صفا ومسؤولة الشؤون اإلجتماعية رانيا الجزائريوشارك في االجتماع من االسكوا رئيس قسم 

وعقد على هامش اإلجتماع لجنة عمل مصغرة حول المساعدة الفنية والتقنية التي ستقدمها االسكوا لدعم مركز إعداد القيادات 

 .ي إنشاؤها للمركز في المحافظاتالشبابية وتقديم المشورة الفنية والدعم لبرامج وأنشطة المركز والفروع المنو

كما عقدت حلقة نقاشية مع مجموعة القيادات الشبابية الوطنية ومن منظمات شبابية محلية للبحث في موضوع تأسيس لجنة فنية 

تنسيقية وطنية ومشاركة الشباب في الحكم الديمقراطي نحو إختيار لجنة وطنية تمثل كافة أطياف المجتمع ومنظمات المجتمع 

 .محليال

كذلك ُعقد إجتماع فني مغلق مع فريق االسكوا وفريق مركز إعداد القيادات الشبابية وعرض احمد ابو شيخة واياد معادات 

الجوانب المتعلقة بالمشروع الوطني إلعداد القيادات الشبابية ومشروع الحكومة الشبابية والبرلمانات الشبابية كما تدارس 

فني والتقني قبل ان يعرض الدكتور ياسين الهليل االحتياجات التقنية لدعم النهوض بمركز إعداد المجتمعون سبل تقديم الدعم ال

 .القيادات الشبابية ليصار الى معهد أكاديمي متخصص ومركز للدراسات الشبابية
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http://alsaa.net/article-83412
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 "مركز أمان ينظم ورشة عمل المعايير الدولية للتصدي للعنف بالتعاون مع "االسكوا

 الشرق
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التابع للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة نظم مركز الحماية والتأهيل االجتماعي )أمان(  

 .االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا( ورشة عمل متخصصة حول المعايير الدولية للتصدي للعنف ضد المرأة

ذا العنف، واآلليات الوطنية في هوتهدف الورشة لتعريف المشاركين بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال مكافحة    

الصدد، وأهمية توفير بيانات متكاملة حول العنف األسري والتكلفة االقتصادية الخاصة به، وإلقاء الضوء على دور مختلف 

 .الجهات الوطنية، الحكومية وغير الحكومية في مجال التصدي للعنف وأهمية بناء الشراكات بين الجهات المعنية

من االخصائيين االجتماعيين والنفسيين من المراكز التابعة للمؤسسة  43خبراء من االسكوا، وشارك فيها وقدم الورشة   

 .القطرية للعمل االجتماعي، واعتمدت على منهجية الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية

لمثل  عمل االجتماعي، إن المؤسسة قد سعتوقالت السيدة أمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية لل   

هذه البرامج والورش التخصصية مع منظمات األمم المتحدة مثل االسكوا إلتاحة المجال للعاملين بالمراكز التابعة لها وخاصة 

اتفاقية  االموظفين المختصين في مجال تقديم الدعم النفسي واالجتماعي، للتعرف على األطر واآلليات الدولية المعنية وأخصه

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، وإعالن ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة ذات العالقة المباشرة 

وغير المباشرة بهذا المجال، ومسؤولية القطاعات الوطنية وكيفية تعاطيها معها بهدف تطوير السياسات واالستراتيجيات 

 .هذا الصددوالتشريعات والخدمات في 

  

وأكدت أنه بعد االنتهاء من التنظيم اإلداري للمراكز خالل الثالثة أعوام الماضية، نعمل حاليا على بناء أنظمة الحماية والتأهيل  

بالمراكز )كل حسب مجاله والفئة المستهدفة من خدماته( من خالل تبني وتطبيق المراكز التابعة للمؤسسة للمعايير الدولية في 

خدماتها للفئات المستهدفة منها، بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية مثل االسكوا وهذا ما يميز األنشطة والخدمات التي تقديم 

 .نقدمها

 .وأشارت إلى أن مخرجات وتوصيات الورشة ستشكل إطار عمل مستقبلي يمكن من خالله تعزيز الخدمات المقدمة للمرأة   

    

ر السعدي المدير التنفيذي لمركز أمان، إن الورشة تطبيقية وتفاعلية لضمان أكبر قدر من االستفادة، من جانبه، قال السيد منصو

 .لذلك تم إشراك الجنسين بهدف إكسابهم مهارات نوعية في مجال تطبيق المعايير واآلليات الدولية في مجال العنف ضد المرأة

    

بناء القدرات الوطنية لمكافحة العنف األسري مما يعزز من الخدمات  وأكد أن مخرجات الورشة ستشكل إضافة هامة في مجال

 .التي يقدمها المركز للنساء في مجال الحماية والتأهيل

    

من جهتها، أكدت السيدة نور الحر مديرة إدارة التأهيل بمركز /أمان/، أن الورشة طرحت موضوعات جديدة مثل التكلفة 

ن المساعدة من قبل الناجيات من العنف مما سيزيد من ثقافة المشاركين والمشاركات في االقتصادية للعنف، وسلوك البحث ع

 .هذا المجال

  

وأضافت أن التجهيز للورشة تم بعناية لضمان توافق موضوعاتها ومخرجاتها مع تحديد احتياجات االخصائيين واالخصائيات 

 .في هذا المجال مما يعظم من االستفادة الحقيقية من الورشة

https://al-sharq.com/article/16/04/2019/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
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وأكدت أن الورشة قدمت إطارا واضحا للمعايير للخدمات المتعددة التي تسهم في التصدي للعنف سواء من خالل الخدمات 

الخاصة بزيادة الوعي أو الخدمات المقدمة لمساعدة وحماية الناجيات )الخط اآلمن، مراكز اإليواء، الخدمات األمنية، اإلرشاد 

 (.القانوني واالجتماعي
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 " االسكوا" توصيات لألمم المتحدة

 ُعمان
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 احدةو كلمة في الحاضرون اختصره العربية للدول المستدامة التنمية حول بيروت في أيام ثالثة مدار على دار الذي النقاش

 إليجاد نيالمد المجتمع وممثلي والخبراء المسؤولين من مئات اجتمع«. التعليم» ثالثة وربما« التعليم» أخرى وكلمة« التعليم»

!. التعليم؟ بغير الشباب يُمّكن وهل. اإلعاقة ذوي بها قاصدين أحد إهمال وعدم المساواة وتحقيق الشباب تمكين أجل من حلول

 سواء مشاركونال يصرخ بينما البشرية شأن من ترفع أن للتكنولوجيا يمكن وكيف الرابعة الصناعية الثورة أثر يناقشون كانوا

 لن لحاليةا بطريقته التعليم بأن األمية نسب فيها تزداد واليوم للعلم مقصدا كانت التي العربية الجمهورية أو الجريح اليمن من

 .الجهل من ينتشلنا

 المساواةو المرأة، قضايا عن حديثكم عند(: االسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة مباشرة رسائل لدي

 Glass يالزجاج السقف مؤشر قائمة ضمن تندرج ال إليكم المنظمة عربية دولة عشرة ثماني بأن إفادتكم أود فإني الجنسين بين

Ceiling المناصب الى الكفؤة المرأة وصول صعوبة مدى عن الحديث يمكن فكيف معينة دول على يبدو ما على المحصور 

 لتيوا الزجاجي السقف مؤشر تتصدر التي الدول بعض. ذلك؟ في اإلسكوا دور هو وما عنها، غائبا المؤشر هذا كان إن القيادية

 باقي فكرت ال فكيف اإلدارة، مجالس الى الكفوة المرأة وصول لضمان كوتة تضع فيه الشقوق بعض بإحداث المرأة فيه نجحت قد

 !الخيار؟ هذا في الدول

 لكم أطرح أن أحاول دعوني لكن المرأة، قضايا عن الحديث عند الصندوق خارج التفكير موضة عن الحديث سهل هو وكم

 يستل المرأة كون مجتمع قضية مصطلح إلى المرأة قضايا مصطلح نبدل أن الممكن من فهل التقليدية، غير ربما النقاط بعض

 بهذا أكثر تهتمف اإلنجاب تشجع دول فهناك للمجتمعات الديموغرافية التركيبة مع يتناسب بما األمومة قوانين تسن. فضائيا مخلوقا

 أنهاب األمومة الى تنظر التي السويد مثل ذكاء أكثر دول وهناك. غيره تناسب ال ما مجتمعا تناسب التي فالوصفة لذا الجانب

 الذين ألطفالل الصحيحة التربية وتضمن األبوة دور وتعزز األسري التماسك تكفل التي التشريعات فتسن القوي المجتمع أساس

 انينقو سن عند به يُستنير تشريعيا إطارا أو معينة معايير االسكوا وضعت فهل. المجتمعات مستقبل – مصادفة بال – هم

 صغيرة دوال اعرف ذلك؟ في االسكوا دور هو وما! دولة؟ لكل الديموغرافية الظروف مراعاة مع عشرة الثماني للدول األمومة

 في لنشءا مستقبل سيكون كيف متسائلة الزواج سن في السكان نصف أن من الرغم على األمومة قوانين تغير لم سكانيا الحجم

 .االسكوا يفيد وبما الصندوق خارج شئيا قدمت أنني أرجو!. الغنية؟ الدول هذه

 الفكر لتغيير يةكاف عميقة نتائج يحقق فلم التونسي المجتمع اقتناع عدم من الرغم على القانون بقوة المرأة تمكين بورقيبة فرض

 أنها الا البورقيبية التجربة التونسية بالجمهورية النقض محكمة في ومستشارة قاضية عمار منية وصفت هكذا. المجتمعي

 دوامة يف فسيبقينا نفكر كيف يعلمنا ال طالما التعليم إن فقالت أعراضها ال مسبباتها وعلى المشكلة جذور على يدها وضعت

 يةمجان مرحلة تعدى الدولي البنك أن االسكوا انتباه ألفت أن أريد. المتعددة بصوره االجتماعي والتخلف والبطالة اإلرهاب

 بيانه قبع االسكوا جديد هو فما اإلنتاجية، قياس وإلى البشري، المال لرأس الجديد مؤشره في جودته على التركيز الى التعليم

 .؟4183 عام الكورية انشيون في المنعقد 4151 في للتعليم جديدة رؤية لصياغة الهادف

 ساليبأ تجدد أن تحاول كانت فإن التساؤالت ملؤها وعميقة مقتضبة كلمة ألقت التي دشتي روال الدكتورة الى أوجهها رسالتي

 فليس critical thinking النقدي الفكر مبادئ وإرساء للتعليم جديدة فلسفة على أجندتها فلتركز فعاليتها، وزيادة اإلسكوا عمل

 هي شتيد أن يذكر. التعليم نوعية في تقدما الدول أكثر – منها هي والتي – النفطية الخليج دول كانت وإال المشكلة هو التمويل

 هنيم بشكل متدرجة لالسكوا التنفيذية األمينة منصب تتبوأ – السخية الدول هذه مساهمة من الرغم على – خليجية امرأة أول

 واألسرة المرأة اوقضاي التنافسية بين ما متنقلة الكويت في مهمة ملفات وبين الكويتية االقتصادية للجمعية رئاسة بين ما الفت

 إذا سائلةمت والتنمية التخطيط لشؤون الدولة وزيرة ُعينت أن الى البنوك في اقتصاد وخبيرة العلمية لألبحاث الكويت ومعهد

 يكن مل فلربما منتصفه الى يصل عندما ويذبل الهرم قمة من دائما يأتي الخليجية للمرأة السياسي الدعم ان معي تتفق كانت

http://www.omandaily.om/?p=691240
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 .بالورود مفروشا المهني مشوارها

 أن نيمك ما على والتركيز الدولي، السالم لملف إخفاقاتها في المتحدة لألمم الموجه وأبدا دائما المكرر النقد عن الخروج وددت

 .تعليميا الدول هذه وواقع المتحدة األمم له تتطلع ما بين الفجوة لردم كمحاولة باإلنسانية يرقى بما االسكوا يساعد
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  المركز العربي للقضاء على الفقر يدخل حيز التنفيذ

 الديري
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 :نستعرض لكم أهم وأخر االخبار في المقال التالي

 . 4182أبريل  86المركز العربي للقضاء على الفقر يدخل حيز التنفيذ من موقع العربى الجديد، بتاريخ اليوم الثالثاء 

االجتماعية األردنية، بسمة إسحاقات، إن "إنشاء المركز في عمان، يهدف إلى إعداد دراسات متخصصة وقالت وزيرة التنمية 

ومساعدة الدول  مكافحة الفقر ليكون ذراعا للحكومات العربية في رسم سياسات واستراتيجيات الحماية االجتماعيةفي الفقر و

 ."على تنفيذ أهدافها

وأشارت إسحاقات إلى عدم وجود مركز متخصص بالسياسات االجتماعية والفقر في المنطقة العربية، وعدم وجود قواعد 

ر متعدد األبعاد والخرائط المتعلقة به. "إنشاء المركز يسهم في تفعيل بيانات مشتركة بين الدول العربية في ما يتعلق بالفق

االستراتيجيات العربية لخفض الفقر من خالل تطبيق توصيات اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر، ومعرفة الفئات 

 جراء التدخالت المناسبة وتنمية القدراتاالجتماعية المعرضة للوقوع في دائرة الفقر بشكل مبكر، واإليعاز للجهات المعنية إل

 ."المؤسسية لرصد الفقر على أسس التخطيط التنموي للسياسات االجتماعية

وحضر االجتماع ممثلون عن جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة اإلسكوا، وممثلون عن 

 .وزارات ومؤسسات حكومية عربية مختلفة

ل مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية في الجامعة العربية، طارق النابلسي، إن "هذا المركز يمثل حاجة ماسة لتعزيز وقا

وتدعيم قدرات الدول العربية في المجال المؤسسي، وجمع البيانات والمعلومات، وإعداد البرامج الرامية إلى الحد من الفقر، 

 ."لعمل الكريم للشباب في البلدان العربية من خالل تشجيع السياسات المناسبةوتوليد النمو، مع إيجاد فرص ا

وبيّن النابلسي أن "المركز يسهم في تعزيز القدرات اإلحصائية لقياس ورصد الفقر مع التركيز على القياس متعدد األبعاد، 

جتماعية المتعلقة بمكافحة الفقر، وتطوير واستخدام البيانات استخداماً تحليلياً ألغراض صنع القرار ورسم السياسات اال

منهجيات متسقة للمنطقة العربية في مجاالت قياس الفقر، بما في ذلك قاعدة بيانات لجميع المنهجيات المستخدمة لتقيم 

تحقيق  ىاإلجراءات الخاصة بالفقر، واالستناد إليها في رسم خرائط الفقر وصياغة السياسات االجتماعية واالقتصادية القادرة عل

 ."4151غايات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية 

 اقــرأ أيضاً 

وتقدمت وزارة التنمية االجتماعية األردنية بمقترح إدراج موضوع إنشاء المركز العربي للسياسات االجتماعية وخفض الفقر، 

الموافقة، وبعدها عقد مجلس وزراء الشؤون  ، ونال4181وُعرض على القمة العربية التي عقدت في الرياض في إبريل/نيسان 

االجتماعية العرب دورته االعتيادية الثامنة والثالثين في شرم الشيخ في ديسمبر/كانون األول، واتخذ قراراً بالموافقة على إنشاء 

  .المركز في األردن
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قر متعدد األبعاد في المنطقة العربية المنعقدة قالت وزيرة التنمية اإلجتماعية بسمة موسى إسحاقات ، خالل ورشة "الف -عمون

اليوم، أن أهمية قياس الفقر يرتكز على ضرورة تبني منهجيات موحدة ألعداد االستراتيجيات واالبحاث من منظور متعدد 

األقل  الدولاالبعاد في الدول العربية، مؤكدة على سعي األردن لتسخير اإلمكانات كافة لتعزيز جهود الدول العربية، وتحديدا 

 .نموا منها والدول التي تواجه صراعات مسلحة وتلك المتأثرة بها، مثل االردن، للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده

وتتناول الورشة ،التي تستمر لثالثة ايام ، مراجعة التقدم المحرز من اول تقرير عربي للفقر متعدد االبعاد إلى إعتماد اإلطار 

 .للقضاء عليه وتحديات التنمية:النمو والتشغيل والفقر والالمساواةاالستراتيجي العربي 

وتستعرض الورشة اإلطار المفاهمي ومؤشرات الفقر العالمية واإلقليمية ، والمبادىء التوجيهية التقنية إلنشاء مؤشر متعدد 

 . د منهاألبعاد للفقر على المستوى الوطني ، وتجارب الدول العربية في الوقاية من الفقر والح

ومن جانبه أشار رئيس قسم التنمية االقتصادية والفقر في االسكوا خالد أبو إسماعيل اإلطار إلى أن اإلطار االستراتيجي للفقر 

متعدد االبعاد يتبنى نموذج تنموي متكامل يستهدف األسباب الجذرية للفقر بما يرتبط بتسريع النمو االقتصادي وجعله شامال 

 .وفير سياسات اجتماعية متطورة وتمكينيةومحابيا للفقراء وت

وبين الوزير المفوض ومسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب طارق النابلسي أن الورشة تهدف إلى 

قع اتزويد المسؤولين في الدول اإلعضاء بالخبرات الحديثة لتمكنهم من رسم السياسات بناءا على تحليالت دقيقة من أرض الو

 . وبالتالي إدماج الفئات الضعيفة في المجتمع

ويشار إلى أن مصطلح "الفقر المتعدد األبعاد" يطلق على منهجية جديدة لقياس دليل الفقر، ويستخدم حديثاً لمقارنة الحرمان في 

 تعليم،وفقا للتقريردول العالم، ويقّوم درجة حرمان أفراد المجتمع من حيث ثالثة أبعاد رئيسية: ظروف السكن والصحة وال

 .العربي للفقر متعدد األبعاد
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 نظمتها ة،العربي المنطقة في األبعاد متعدد الفقر عن ورشة الثالثاء، اليوم إسحاقات بسمة االجتماعية التنمية وزيرة افتتحت

 لمةك في إسحاقات وقالت. العرب االجتماعية الشؤون وزراء لمجلس الفنية واالمانة العربية الدول جامعة مع بالتعاون الوزارة

 نظورم من واالبحاث االستراتيجيات إلعداد موحدة منهجيات تبني ضرورة على الفقر قياس أهمية ترتكز: االفتتاح خالل لها

 الفقر ىعل للقضاء العربية الدول جهود لتعزيز كافة اإلمكانات لتسخير األردن سعي مؤكدة العربية، الدول في االبعاد متعدد

 متعدد لفقرل االستراتيجي اإلطار إن: إسماعيل أبو خالد االسكوا في والفقر االقتصادية التنمية قسم رئيس وقال. أبعاده بمختلف

 محابيا أو شامال علهوج االقتصادي النمو بتسريع يرتبط بما للفقر الجذرية األسباب يستهدف متكامال تنمويا نموذجا يتبنى االبعاد

 لشؤونا وزراء لمجلس الفنية األمانة ومسؤول المفوض الوزير وبين. وتمكينية متطورة اجتماعية سياسات وتوفير للفقراء

 من نهملتمك الحديثة بالخبرات األعضاء الدول في المسؤولين تزويد إلى تهدف الورشة أن النابلسي، طارق العرب تماعيةاالج

 التي لورشةا وتتناول. المجتمع في الضعيفة الفئات إدماج وبالتالي الواقع أرض من دقيقة تحليالت على بناء السياسات رسم

 لعربيا االستراتيجي اإلطار اعتماد إلى االبعاد متعدد للفقر عربي تقرير اول من المحرز التقدم مراجعة ايام، ثالثة تستمر

 على يطلق "األبعاد المتعدد الفقر" مصطلح أن إلى يشار. والالمساواة والفقر والتشغيل النمو التنمية؛ وتحديات عليه للقضاء

 ثالثة من المجتمع أفراد حرمان درجة ويقّوم العالم، دول في الحرمان لمقارنة حديثاً  ويستخدم الفقر، دليل لقياس جديدة منهجية

 بترا)--. األبعاد متعدد للفقر العربي للتقرير وفقا والتعليم، والصحة السكن ظروف هي رئيسة، أبعاد
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