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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (9102/ مارس آذار 18)

 

 اإلسكوا

 

 الشرق )  فلسطين االن المالكي: تقرير "اإلسكوا" وثيقة أممية تثبت سياسة "اسرائيل" العنصرية

 ( تايمز

 

 (وكالة تونس أفريقيا لألنباء)سوريا إلى الدولي للمبعوث نائبة مطر خولة البحرينية تعيين  

 (الوطن) مين عام األمم المتحدة يعين خولة مطر نائبة المبعوث الخاص لسورياأ  

 

 (المشهد العربي) المرأة وضع حول نيويورك في الفعاليات من عددا تنظم اإلسكوا 

  (خبر صح) للجنة وضع المرأة بنيويورك 36االردن يشارك في الدورة 

  ( الغد) للجنة وضع المرأة بنيويورك 36األردن يشارك في الدورة 

 ا هو التحّدي األكبركلودين عون روكز: هذ! (MTV ) 

 الوطنية العمل خطة تعطي ان ارادت الوطنية الهيئة: االردن في المرأة عن لقاء خالل روكز عون 

 (42لبنان ) النجاح حظوظ كل 0691

  كل حظوظ  0691عون روكز في االمم المتحدة : الهيئة الوطنية ارادت ان تعطي خطة العمل الوطنية

  (لإلعالمالوكالة الوطنية ) النجاح

 

 "( المركزية) التقدمي": مؤتمر لبناء مقاربة علمية وطنية لملف النازحين 

 

 ( أحلى صباح) لبنان تلفزيون  شاشة عبر صباح حلىأ برنامج ضمن نعمة أديب مقابلة 

 

 ( 42لبنان )!"صادم" والمرأة الرجل بين المداخيل وفرق.. إناث الدكتوراه حاملي من% 29: باألرقام 

 «  ( خبا األ) الباحثات عن «التنقيب»لـ «ن دورك 

  للمرأة في األبحاث: مشروع لتعزيز إسهام المرأة علما وبحثا داوود في اطالق المرصد الوطني

 (الوكالة الوطنية لإلعالم) ومعرفة

 

 خبا يةالمدينة اإل) ورشة عمل عن استراتيجية المركز الوطني للبحوث الزراعية( 

 (أخبا  أون الين) أخبار األردن : ورشة عمل عن استراتيجية المركز الوطني للبحوث الزراعية 
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   المالكي: تقرير "اإلسكوا" وثيقة أممية تثبت سياسة "اسرائيل" العنصرية فلسطين االن

 الشرق تايمز

 4112/ ما س آذا  17

 واالجتماعية االقتصادية المتحدة االمم لجنة تقرير اعتماد أهمية المالكي،  ياض الفلسطيني الخا جية وزير أكد/  سوا/ هللا  ام

 على" االبا تهايد" العنصري الفصل نظام فرض في ماضية اسرائيل أن مضمونه أكد إذ  سمية، كوثيقة( اإلسكوا) آسيا لغربي

.المحتلة الفلسطينية اال اضي في الفلسطينيين   

 هذا" اإلسكوا" إصدا  إن: "عودة وفضائية فلسطين تلفزيون عبر يبث الذي" السياسة حال" لبرنامج حديث في المالكي وقال

 ويعتبر الرسمية القانونية الصبغة والمعلومات الحقائق يمنح التقرير أن" مضيفا   ،" سمية كوثيقة اعتبا ه يستدعي التقرير،

".المتحدة لألمم تابعة منظمة عن يصد  الذي نوعه، من األول   

" اسرائيل" في الفاشي اليمين قبل من محاولة بمثابة و فضه، للتقرير وانتقادها السلبية الدول بعض مواقف المالكي و أى

.الفلسطيني الشعب ضد سلبية بطريقة واستثما ها قضية أي استغالل  

 نظر وجهة يعكس ال التقرير إن" قال الذي المتحدة، األمم باسم الناطق تصريحات من استغرابه عن الخا جية وزير وأعرب

 ،"عالية وشفافية كاملة بمسؤولية التقرير مع التعامل المتحدة، األمم في موظفا باعتبا ه العام األمين مطالبا ،"العام األمين

".المتحدة األمم تقا ير تجمعها التي الحقائق أمام تختفي أن يجب الخاصة نظره وجهة:" مضيفا    

 السكوت يجب ال قضية هذه: "وقال اسرائيل، تزعج حقائق أية لوقف آلية المتحدة األمم اعتماد خطو ة من المالكي، وحذ 

 دو ه تؤكد الجديد، العام لألمين االعضاء الدول كل قبل من وقوية واضحة  سائل وتوجيه التحرك ضرو ة على مشددا   ،"عنها

.واحدة دولة وليس الدول، كل ومواقف  غبات عن التعبير في   

 الفتا   المتحدة، االمم داخل والمهني االدا ي العمل إطا  في مقلقا   أمرا   خلف،  يما وكيلته مع العام األمين تناقض المالكي واعتبر

 اال اضي داخل اسرائيلي عنصري فصل نظام وجود حول وبتصريحها بالذات، الفلسطيني بالوضع يتعلق فيما معها يختلف أنه

.الفلسطينية  

 األمم أ وقة في األوضاع تطو  بكيفية متعلق المسألة هذه حيال الدولية، الساحة على الفلسطيني الحراك أن المالكي، وأكد

 استشا ة إلى ولفت بمضمونه، التدخل أو سحبه تم اذا وفيما ال؟ أم  سمة وثيقة اعتبا ه حيث من المقبلة، المرحلة في المتحدة

.التقرير منع على المتحدة األمم أقدمت حال وكذلك قانونيا، التقرير من االستفادة كيفية حول قانونية جهات  

 وندعو  سمية، وثيقة التقرير اعتماد في استثما ها يمكن التي القانوني، الطابع ذات االجراءات لكل نحضر نحن:" وأضاف

".ومصداقية بشفافية معه للتعامل المتحدة االمم  

 على وتوزيعه الدول، كل في سفا اتها عبر نطاق، أوسع على التقرير بتوزيع سيقوم الفلسطيني الجانب أن إلى المالكي وأشا 

 به تقوم بما واضحة اتهامات تعكس حقائق من يحتويه وما مضمونه على للتعرف لديها، المعتمدين الدول في القرا  صانعي كل

.إسرائيل  

 له للترويج ومؤتمرات ندوات أم محاضرات سواء بالتقرير متعلقة بنشاطات القيام المختلفة الفلسطينية البعثات حث إلى ولفت

 .ممكن نطاق أوسع على نشره على والعمل وتوزيعه
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 سوريا إلى الدولي للمبعوث نائبة مطر خولة البحرينية تعيين

 وكالة تونس أفريقيا لألنباء

 4112 س / ماآذا  12

( البحرين) مطر خولة تعيين غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين أعلن -( وات) ما س 12( المتحدة األمم) نيويو ك

 خولة نأ العام األمين باسم المتحدث عن صاد  بيان وذكر. مزي الدين عز لرمزي للمصري خلفا لسو يا الخاص لمبعوثه نائبة

 ...شهادة على الحاصلة مطر،
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 أمين عام األمم المتحدة يعين خولة مطر نائبة المبعوث الخاص لسوريا

 الوطن

 4112/ ما س آذا  12

 . ياالخاص لسوأعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخمس، عن تعيين البحرينية خولة مطر نائبة المبعوث 

 

وأكد األمين العام لألمم المتحدة، من جديد امتنانه لرمزي عز الدين  مزي من مصر على جهوده في البحث عن السالم في 

 .سو يا

 

يذكر أن مطر لديها معرفة عميقة بالمنطقة، والصراع السو ي، ومنظومة األمم المتحدة. وتشمل خبرتها مهام سابقة كنائب 

المتحدة االنتقالي لنظام االنتقال في نيويو ك، ونائبة األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية  لرئيس فريق األمم

واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" في بيروت، ومديرة مكتب المبعوث الخاص إلى سو يا في دمشق، والناطق الرسمي باسم 

عة الدول العربية في سو يا، ومدير مركز األمم المتحدة لإلعالم في مكتب الممثل الخاص المشترك بين األمم المتحدة وجام

 .القاهرة

 

يذكر أن مطر كتبت على نطاق واسع ونشرت في السياسة اإلقليمية والقضايا ذات الصلة. وتحمل شهادة الدكتو اه في علم 

 .االجتماع من جامعة دو هام في المملكة المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alwatannews.net/article/820570/Bahrain/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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  المرأة وضع حول نيويورك في الفعاليات من عددا تنظم اإلسكوا

 المشهد العربي
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 ذلك يأتي .نيويو ك في األعضاء، الدول مع الفعاليات من عددا" اإلسكوا" ألسيا واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تنظم

 الدول مع الفعاليات من عددا اإلسكوا تنظم حيث المرأة، بوضع المعنية المتحدة األمم للجنة 36الـ الدو ة أعمال هامش على

 لمساواةا تحقيق ضرو ة على وتونس األ دن شدد المستدامة، التنمية أهداف على المحلي الطابع إضفاء حول ندوة وفي  .األعضاء

  .الدول لتقدم كشرط الجنسين بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almashhadalaraby.com/news/77129
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  للجنة وضع المرأة بنيويورك 36االردن يشارك في الدورة 

  خبر صح
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 للجنة وضع المرأة بنيويورك 36االردن يشارك في الدورة 

المرأة الدكتو ة سلمى النمس لألولويات التي تبناها األ دن حول عرضت األمينة العامة للجنة الوطنية األ دنية لشؤون  -عمون

والمتمثلة في تعديل ومراجعة التشريعات التمييزية  4161المرأة ضمن التقرير الطوعي األول لأل دن ألهداف التنمية المستدامة 

لمعني بالمرأة واألمن والسالم، ا 1641ضد المرأة األ دنية، والمصادقة على الخطة الوطنية األ دنية لقرا  مجلس األمن 

ومواجهة التحديات الخاصة في انخفاض المشا كة االقتصادية للمرأة األ دنية، وتحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة في 

 .األ دن

وبحسب بيان للجنة أشا ت النمس خالل مشا كتها أمس الثالثاء في أعمال جلسة في نيويو ك عقدتها اللجنة ووزا ة المرأة 

واألسرة والطفولة وكبا  السن في تونس بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "األسكوا" على 

للجنة وضع المرأة، الى تبني وتعديل جملة من المواد في قانون العقوبات، فيما ينظر اآلن في مجلس  36هامش أعمال الدو ة 

ي قانوني العمل واألحوال الشخصية، مؤكدة أهمية دو  المجتمع المدني في الضغط باتجاه األمة في تعديل عدد من المواد ف

 .تحقيق التعديالت التشريعية المطلوبة، باإلضافة إلى دو  الداعمين والداعمات لقضية إنصاف المرأة

وتبنيها آلليات  4117عام والخاص بالمرأة واألمن والسالم  1641كما أشا ت إلى مصادقة الحكومة على قرا  مجلس األمن 

لضمان تنفيذ الخطة خالل الفترة المحددة لتنفيذها، وتجري اللجنة حاليا  مشاو ات واسعة مع المؤسسات الرسمية واألهلية على 

المستوى الوطني والمحلي في جميع محافظات المملكة لتحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة بما يتواءم مع أهداف التنمية 

 .مة وبخاصة الهدف الخامسالمستدا

ويضم الوفد األ دني ممثلين عن وزا ة التنمية االجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون األسرة وعدد من منظمات المجتمع المدني 

المعنيةبدو ها، أكّدت مديرة مركز المرأة في اإلسكوا الدكتو ة مهريناز العوضي، أن أهداف التنمية المستدامة تمت صياغتها 

تشا كي مع العديد من الدول، ما يؤكد التزام العديد من الدول العربية بتحقيق الهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء بنهج 

والفتيات والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى دو  "االسكوا" في دعم اآلليات الوطنية في الدول العربية من خالل تقديم الدعم 

 .لمستدامة وخاصة  الهدف الخامسالفني بهدف تحقيق أهداف التنمية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

https://khabars7.com/344386
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  للجنة وضع المرأة بنيويورك 36األردن يشارك في الدورة 

 الغد
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https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-63-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1/
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  !كلودين عون روكز: هذا هو التحّدي األكبر

MTV 
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نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة بالسيدة كلودين عون  وكز،  ئيسة المجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية 

و ئيسة الهيئة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية األ دنية لشؤون المرأة، وجامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة ولجنة 

للجنة وضع المرأة في األمم  36دية واإلجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، لقاء جانبيا على هامش الدو ة األمم المتحدة اإلقتصا

  العربية: تجربة لبنان واأل دن".المتحدة، بعنوان "خطط العمل الوطنية حول المرأة والسالم واألمن في المنطقة 

مين العام المساعد  ئيس قطاع الشؤون االجتماعية لجامعة الدول شا ك في اللقاء كل من السفيرة الدكتو ة هيفاء أبو غزالة، األ

العربية، الدكتو ة سلمى النمس، االمينة العامة للجنة الوطنية اال دنية لشؤون المرأة، الشيخة حصة بنت خليفة أل ثاني، 

النوع  اكي المستشا ة الرئيسية لشؤونالمبعوث الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون اإلنسانية، السفيرة ما ا ما ين

حول المرأة في خدمات الخا جية لالتحاد األو وبي، ندى د وزه،  ئيسة قسم العدالة بين  1641اإلجتماعي ولتنفيذ القرا  

 للمرأة. حدةيسي لهيئة األمم المتالجنسين في مركز المرأة في اإلسكوا، بيافي كانيستو  ئيسة وحدة السالم واألمن في المركز الرئ

في الهيئة الوطنية لشؤون  1641وقدمت ميرين معلوف أبي شاكر،  ئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرا  

 عضو المكتب التنفيذي في الهيئة. المرأة اللبنانية عرضا مفصال عن الخطة، وأدا ت الحوا  ما تين نجم كتيلي،

لشرف عظيم أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحدث المميز الذي تنظمه لجنة وضع المرأة  افتتحت اللقاء عون  وكز فقالت: "إنه

لمشا كتكم بانجازات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتحديات التي واجهتها عند تطوير خطة العمل الوطنية األولى 

صياغة خطة عمل وطنية تهدف إلى تطبيق قرا  مجلس  للمرأة والسالم واألمن. لقد ائتمنتني  ئاسة مجلس الوز اء على مهمة

، و حبت الهيئة بهذه المهمة بال تردد. فقد أد كت أن خطة العمل الوطنية األولى ستشكل خطوة هامة نحو تحقيق 1641األمن 

 إ ساء السالم الدائم في بالدنا".المساواة بين المرأة والرجل و

وبلو تها مثمرا من حيث الد وس المكتسبة واألهداف المحرزة، ونحن مسرو ون اضافت: "كان مسا  الهيئة في تطوير الخطة 

بالفرصة التي اتيحت لنا لمشا ككم خبرتنا في هذا المجال. ومن المؤكد أن كل خطة عمل وطنية ناجحة، تطبَّق بزخم، هي خطة 

. عندما اخترنا تبني مقا بة شاملة تتعاون في صياغتها ووضعها كل مكونات المجتمع والمنظمات الحكومية وغير الحكومية

، كنا نعلم أننا بدأنا مرحلة تحد طويلة. ومع ذلك، لم نتردد وبذلنا كافة 1641مبنية على المشا كة لصياغة خطة العمل الوطنية 

قرا  لالجهود وخصصنا كل الوقت لنصل إلى الهدف المنشود. وبالتالي، ترأست الهيئة اللجنة التوجيهية المسؤولة عن صياغة ا

والتي تضم ممثلين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني، باإلضافة إلى مؤسسات غير حكومية. وقد تبنت مقا بة شاملة  1641

 ن المعنيين على المستوى الوطني".من خالل عقد دو ات استشا ية متعددة بحضو  عدد م

، 1641رين أبي شاكر،  ئيسة اللجنة التوجيهية للقرا  وتابعت: "لن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع بما أن زميلتي السيدة مي

ستطلعكم على كل الجوانب العملية التي تتبناها الهيئة لتطوير خطة العمل الوطنية. ولكنني أود أن أسلط الضوء على أهمية 

الخطة، نشعر مشا كة كل عناصر المجتمع في صياغة خطة العمل الوطنية، فعندما نكون نحن اي المجتمع ككل من وضع هذه 

 ةبالمسؤولية تجاه تطبيقها. لذا، ستتركز مداخلتي اليوم على مختلف التحديات التي واجهتها الهيئة خالل سعيها إلى إنجاز المهم

 التي أوصيت بها على أكمل وجه".

. وقالت: "عندما 1641واعتبرت أن "التحدي األول كان، وال يزال، نشر الوعي عن أهمية قرا  مجلس األمن في األمم المتحدة 

بدأنا العمل على تطوير خطة العمل الوطنية، مع األسف اتضح لنا أن قلة من الوزا ات والمديريات وعناصر المجتمع المدني 

 قين بالقرا  ومحتوياته وأهدافه".على ي

https://www.mtv.com.lb/news/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/907291/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B2_%D9%87%D8%B0%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1!_
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م إلى توسيع مجال الدع وقالت: "كان دعم  ئيس الجمهو ية و ئيس مجلس الوز اء أساسيا للمضي قدما بمهمتنا. إال أننا احتجنا

دائما إحدى  1641السياسي الذي نتلقاه لندعم هذا القرا  كل يوم ولنخلق بيئة مؤاتية لتنفيذه. وسيشكل نشر الوعي عن القرا  

أولويات الهيئة. ولكن هذه المرة، لن يتوقف نشر الوعي عند مندوبي المؤسسات الحكومية وممثلي المجتمع المدني، بل سيطال 

 1641أكبر، أي سيطال النساء والرجال واألوالد، لكي يخضع كل طرف مسؤول عن تنفيذ خطة العمل الوطنية مجموعة 

 للمساءلة أمام الرأي العام".

اضافت: "أما التحدي الثاني الذي واجهته الهيئة فكان  سم خطة تلبي كل التطلعات المشتركة بين المعنيين الحكوميين وغير 

بمجتمع يكرس المساواة بين الجنسين، حيث يتمتع الرجال والنساء الحقوق عينها. الجميع يحلم بمجتمع  الحكوميين. الجميع يحلم

ينظم فيه القانون المدني األحوال الشخصية ويسهل وصول النساء إلى كل الموا د والفرص. ولكن من أجل تحقيق هذا الحلم، ال 

ائي. وهذا يعني أنه بهدف االستفادة من الحافز السياسي القائم بد من وضع أساساته وتمهيد الطريق نحو هذا الهدف النه

للمرة األولى في لبنان، كنا بحاجة إلى توافق بين كل المعنيين على  1641للمصادقة على خطة عمل وطنية مبنية على القرا  

ألولى. من خالل ذلك، وضعنا أولويات يمكن تحقيقها وال تتداخل مع السياسة، وأنشطة يمكن دمجها إلى خطة العمل الوطنية ا

. تمتد هذه الخطة على أ بعة أعوام. وكل الخطط التي ستليها 1641األسس لخطط عمل وطنية طموحة أخرى مبنية على القرا  

 إ ساء السالم الدائم".ستقربنا أكثر فأكثر من تحقيق هدفنا الواضح بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل وب

واألخير الذي سأذكره اليوم يصب في خانة موضوع مقلق آخر، فهو يتعلق بالجانب المالي لخطة  وا دفت: "التحدي الثالث

. لقد أثبتت الخبرات الماضية أن تصميم الحكومات السياسي أساس في تنفيذ أي خطة 1641العمل الوطنية المبنية على القرا  

ح الحكومات وتفشل في نهاية المطاف في الوفاء بتعهداتها عمل وطنية، ولكنه غير كاف في غياب أحكام مالية ذات صلة. ستكاف

كل حظوظ النجاح ألن مهمتنا ال  1641إذا لم تؤمن الموا د المالية المطلوبة. وأ ادت الهيئة أن تعطي خطة العمل الوطنية 

قريب. ولهذا في المستقبل التتوقف عند تطوير خطة العمل الوطنية و سمها، بل تمتد إلى التأكد من أنه سيتم تنفيذ الخطة بنجاح 

وعملنا على إيجاد طرق لتأمين التمويل المطلوب لتنفيذها. وسيساعد تقدير  1641السبب أجرينا تقييما لخطة العمل الوطنية 

 موازنة خطة العمل الوطنية الحكومةَ اللبنانية على  سم صو ة شاملة اللتزاماتها المالية المتوقعة، وسيشجع األسرة الدولية على

 ها االستراتيجية لمساعدة لبنان".تمويل األنشطة التي تصب في خانة عملياتها أو في إطا  خطت

من دون تأخير أو أي  1641واشا ت الى ان "التحدي األكبر اليوم هو التأكد من أن الحكومة اللبنانية ستقر خطة العمل الوطنية 

ا عزيمة صلبة والتزاما من كل المشا كين للمضي قدما بخطة العمل. وقد تغيير لمحتوياتها. نعقد آماال كبيرة، ال سيما أننا  أين

ا  خطة عملها حتى قبل إقرانعكست هذه العزيمة في سعي بعض الهيئات الحكومية إلى تنفيذ بعض األنشطة المرتبطة بطبيعة 

 العمل".

 اليوم باألمين العام المساعد و ئيسة قطاعوختمت: "اختتم كلمتي بتوجيه أخلص عبا ات الشكر لجامعة الدول العربية الممثلة 

الشؤون االجتماعية في الجامعة الدكتو ه هيفاء أبو غزالة لكل الجهود المبذولة لدعم تبني خطة العمل الوطنية بهدف تنفيذ 

ئة افة، ال سيما هيالقرا ات الدولية المتعلقة بالمرأة واألمن والسالم في العالم العربي. كما أنني أشكر منظمات األمم المتحدة ك

األمم المتحدة للمرأة واالسكوا، للمساعدة القيمة والمتواصلة التي قدمتها لدعم لبنان في تطوير خطة العمل الوطنية األولى للقرا  

. وأخيرا وليس آخرا، أشكر السيدة سلمى النمس، األمينة العامة للجنة الوطنية األ دنية لشؤون المرأة، ألنها شا كتنا 1641

 التي سنستفيد منها حتما على مستويات عدة". 1641رة األ دن في تنفيذ خطة العمل الوطنية خب
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 كل 0691 الوطنية العمل خطة تعطي ان ارادت الوطنية الهيئة: االردن في المرأة عن لقاء خالل روكز عون

  النجاح حظوظ

 42لبنان 

 4112/ ما س آذا  16

 وكز،  ئيسة المجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية  كلودين عون نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة بالسيدة

للمرأة  األمم المتحدة وهيئة جامعة الدول العربيةلشؤون المرأة، و اللجنة الوطنية األ دنية و ئيسة الهيئة، بالتعاون مع

للجنة وضع المرأة  36اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، لقاء جانبيا على هامش الدو ة  األمم المتحدة ولجنة

  ."األ دنو لبنان ، بعنوان "خطط العمل الوطنية حول المرأة والسالم واألمن في المنطقة العربية: تجربةاألمم المتحدة في

 

ة الدول لجامع ، األمين العام المساعد  ئيس قطاع الشؤون االجتماعيةهيفاء أبو غزالة شا ك في اللقاء كل من السفيرة الدكتو ة

النمس، االمينة العامة للجنة الوطنية اال دنية لشؤون المرأة، الشيخة حصة بنت خليفة أل ثاني،  سلمى ، الدكتو ةالعربية

لنوع اللشؤون اإلنسانية، السفيرة ما ا ما يناكي المستشا ة الرئيسية لشؤون  لجامعة الدول العربية المبعوث الخاص لألمين العام

،  ئيسة قسم العدالة بين ندى د وزه حول المرأة في خدمات الخا جية لالتحاد األو وبي، 1641اإلجتماعي ولتنفيذ القرا  

 .للمرأة لمتحدةاألمم ا ي اإلسكوا، بيافي كانيستو  ئيسة وحدة السالم واألمن في المركز الرئيسي لهيئةالجنسين في مركز المرأة ف

 

في الهيئة الوطنية لشؤون  1641شاكر،  ئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرا  وقدمت ميرين معلوف أبي 

 .المرأة اللبنانية عرضا مفصال عن الخطة، وأدا ت الحوا  ما تين نجم كتيلي، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة

 

في هذا الحدث المميز الذي تنظمه لجنة وضع المرأة  افتتحت اللقاء عون  وكز فقالت:" إنه لشرف عظيم أن أقف أمامكم اليوم

لمشا كتكم بانجازات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتحديات التي واجهتها عند تطوير خطة العمل الوطنية األولى 

 مجلس تطبيق قرا للمرأة والسالم واألمن. لقد ائتمنتني  ئاسة مجلس الوز اء على مهمة صياغة خطة عمل وطنية تهدف إلى 

، و حبت الهيئة بهذه المهمة بال تردد. فقد أد كت أن خطة العمل الوطنية األولى ستشكل خطوة هامة نحو تحقيق 1325 األمن

 ."المرأة والرجل وإ ساء السالم الدائم في بالدنا المساواة بين

 

اضافت: "كان مسا  الهيئة في تطوير الخطة وبلو تها مثمرا من حيث الد وس المكتسبة واألهداف المحرزة، ونحن مسرو ون 

ة بزخم، هي خطبالفرصة التي اتيحت لنا لمشا ككم خبرتنا في هذا المجال. ومن المؤكد أن كل خطة عمل وطنية ناجحة، تطبَّق 

تتعاون في صياغتها ووضعها كل مكونات المجتمع والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. عندما اخترنا تبني مقا بة شاملة 

، كنا نعلم أننا بدأنا مرحلة تحد طويلة. ومع ذلك، لم نتردد وبذلنا كافة 1641مبنية على المشا كة لصياغة خطة العمل الوطنية 

لوقت لنصل إلى الهدف المنشود. وبالتالي، ترأست الهيئة اللجنة التوجيهية المسؤولة عن صياغة القرا  الجهود وخصصنا كل ا

والتي تضم ممثلين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني، باإلضافة إلى مؤسسات غير حكومية. وقد تبنت مقا بة شاملة  1641

 ."نيين على المستوى الوطنيمن خالل عقد دو ات استشا ية متعددة بحضو  عدد من المع

 

، 1641وتابعت: "لن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع بماأن زميلتي السيدة ميرين أبي شاكر،  ئيسة اللجنة التوجيهية للقرا  

ستطلعكم على كل الجوانب العملية التي تتبناها الهيئة لتطوير خطة العمل الوطنية. ولكنني أود أن أسلط الضوء على أهمية 

كل عناصر المجتمع في صياغة خطة العمل الوطنية، فعندما نكون نحن اي المجتمع ككل من وضع هذه الخطة، نشعر  مشا كة

بالمسؤولية تجاه تطبيقها. لذا، ستتركز مداخلتي اليوم على مختلف التحديات التي واجهتها الهيئة خالل سعيها إلى إنجاز المهمة 

 ."التي أوصيت بها على أكمل وجه
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وقالت: "عندما  .1325 األمم المتحدة فيمجلس األمن أن "التحدي األول كان، وال يزال، نشر الوعي عن أهمية قرا  واعتبرت

بدأنا العمل على تطوير خطة العمل الوطنية، مع األسف اتضح لنا أن قلة من الوزا ات والمديريات وعناصر المجتمع المدني 

 ."على يقين بالقرا  ومحتوياته وأهدافه

 

"كان دعم  ئيس الجمهو ية و ئيس مجلس الوز اء أساسيا للمضي قدما بمهمتنا. إال أننا احتجنا إلى توسيع مجال الدعم وقالت: 

دائما إحدى  1641السياسي الذي نتلقاه لندعم هذا القرا  كل يوم ولنخلق بيئة مؤاتية لتنفيذه. وسيشكل نشر الوعي عن القرا  

يتوقف نشر الوعي عند مندوبي المؤسسات الحكومية وممثلي المجتمع المدني، بل سيطال  أولويات الهيئة. ولكن هذه المرة، لن

 1641مجموعة أكبر، أي سيطال النساء والرجال واألوالد، لكي يخضع كل طرف مسؤول عن تنفيذ خطة العمل الوطنية 

 ."للمساءلة أمام الرأي العام

 

ن  سم خطة تلبي كل التطلعات المشتركة بين المعنيين الحكوميين وغير اضافت: "أما التحدي الثاني الذي واجهته الهيئة فكا

الحكوميين. الجميع يحلم بمجتمع يكرس المساواة بين الجنسين، حيث يتمتع الرجال والنساء الحقوق عينها. الجميع يحلم بمجتمع 

رص. ولكن من أجل تحقيق هذا الحلم، ال ينظم فيه القانون المدني األحوال الشخصية ويسهل وصول النساء إلى كل الموا د والف

بد من وضع أساساته وتمهيد الطريق نحو هذا الهدف النهائي. وهذا يعني أنه بهدف االستفادة من الحافز السياسي القائم 

، كنا بحاجة إلى توافق بين كل المعنيين على لبنان للمرة األولى في 1641للمصادقة على خطة عمل وطنية مبنية على القرا  

أولويات يمكن تحقيقها وال تتداخل مع السياسة، وأنشطة يمكن دمجها إلى خطة العمل الوطنية األولى. من خالل ذلك، وضعنا 

تمتد هذه الخطة على أ بعة أعوام. وكل الخطط التي ستليها  .1641األسس لخطط عمل وطنية طموحة أخرى مبنية على القرا  

 ."ستقربنا أكثر فأكثر من تحقيق هدفنا الواضح بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل وبإ ساء السالم الدائم

 

طة لخ وا دفت: "التحدي الثالث واألخير الذي سأذكره اليوم يصب في خانة موضوع مقلق آخر، فهو يتعلق بالجانب المالي

. لقد أثبتت الخبرات الماضية أن تصميم الحكومات السياسي أساس في تنفيذ أي خطة 1641العمل الوطنية المبنية على القرا  

عمل وطنية، ولكنه غير كاف في غياب أحكام مالية ذات صلة. ستكافح الحكومات وتفشل في نهاية المطاف في الوفاء بتعهداتها 

كل حظوظ النجاح ألن مهمتنا ال  1641ة المطلوبة. وأ ادت الهيئة أن تعطي خطة العمل الوطنية إذا لم تؤمن الموا د المالي

تتوقف عند تطوير خطة العمل الوطنية و سمها، بل تمتد إلى التأكد من أنه سيتم تنفيذ الخطة بنجاح في المستقبل القريب. ولهذا 

ى إيجاد طرق لتأمين التمويل المطلوب لتنفيذها. وسيساعد تقدير وعملنا عل 1641السبب أجرينا تقييما لخطة العمل الوطنية 

موازنة خطة العمل الوطنية الحكومةَ اللبنانية على  سم صو ة شاملة اللتزاماتها المالية المتوقعة، وسيشجع األسرة الدولية على 

 ."لبنان تمويل األنشطة التي تصب في خانة عملياتها أو في إطا  خطتها االستراتيجية لمساعدة

 

من دون تأخير أو أي  1641واشا ت الى ان "التحدي األكبر اليوم هو التأكد من أن الحكومة اللبنانية ستقر خطة العمل الوطنية 

ما أننا  أينا عزيمة صلبة والتزاما من كل المشا كين للمضي قدما بخطة العمل. وقد تغيير لمحتوياتها. نعقد آماال كبيرة، ال سي

انعكست هذه العزيمة في سعي بعض الهيئات الحكومية إلى تنفيذ بعض األنشطة المرتبطة بطبيعة عملها حتى قبل إقرا  خطة 

 ."العمل

 

الممثلة اليوم باألمين العام المساعد و ئيسة قطاع  لجامعة الدول العربية وختمت:"اختتم كلمتي بتوجيه أخلص عبا ات الشكر

لكل الجهود المبذولة لدعم تبني خطة العمل الوطنية بهدف تنفيذ  هيفاء أبو غزالة دكتو هالشؤون االجتماعية في الجامعة ال

كافة، ال سيما  األمم المتحدة بالمرأة واألمن والسالم في العالم العربي. كما أنني أشكر منظمات القرا ات الدولية المتعلقة

في تطوير خطة العمل الوطنية األولى  لبنان للمرأة واالسكوا، للمساعدة القيمة والمتواصلة التي قدمتها لدعم األمم المتحدة هيئة

 .1641للقرا  

النمس، األمينة العامة للجنة الوطنية األ دنية لشؤون المرأة، ألنها شا كتنا  سلمى وأخيرا وليس آخرا، أشكر السيدة

 ."عدة التي سنستفيد منها حتما على مستويات 1641في تنفيذ خطة العمل الوطنية  األ دن خبرة
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كل حظوظ  0691عون روكز في االمم المتحدة : الهيئة الوطنية ارادت ان تعطي خطة العمل الوطنية 

  النجاح

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 4112/ ما س آذا  16

 المرأة مةلمنظ األعلى المجلس  ئيسة  وكز، عون كلودين بالسيدة ممثلة اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الهيئة نظمت - وطنية

 لمرأةل المتحدة األمم وهيئة العربية الدول وجامعة المرأة، لشؤون األ دنية الوطنية اللجنة مع بالتعاون الهيئة، و ئيسة العربية

 في المرأة وضع للجنة 36 الدو ة هامش على جانبيا لقاء ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واإلجتماعية اإلقتصادية المتحدة األمم ولجنة

 ."واأل دن لبنان تجربة: العربية المنطقة في واألمن والسالم المرأة حول الوطنية العمل خطط" بعنوان المتحدة، األمم

 

 الدول ةلجامع االجتماعية الشؤون قطاع  ئيس المساعد العام األمين غزالة، أبو هيفاء الدكتو ة السفيرة من كل اللقاء في شا ك

 ني،ثا أل خليفة بنت حصة الشيخة المرأة، لشؤون اال دنية الوطنية للجنة العامة االمينة النمس، سلمى الدكتو ة العربية،

 النوع شؤونل الرئيسية المستشا ة ما يناكي ما ا السفيرة اإلنسانية، للشؤون العربية الدول لجامعة العام لألمين الخاص المبعوث

 بين العدالة قسم  ئيسة د وزه، ندى األو وبي، لالتحاد الخا جية خدمات في المرأة حول 1641 القرا  ولتنفيذ اإلجتماعي

 .للمرأة لمتحدةا األمم لهيئة الرئيسي المركز في واألمن السالم وحدة  ئيسة كانيستو بيافي اإلسكوا، في المرأة مركز في الجنسين

 لشؤون الوطنية الهيئة في 1641 للقرا  الوطنية العمل خطة لتطوير التوجيهية اللجنة  ئيسة شاكر، أبي معلوف ميرين وقدمت

 .الهيئة في التنفيذي المكتب عضو كتيلي، نجم ما تين الحوا  وأدا ت الخطة، عن مفصال عرضا اللبنانية المرأة

 

  وكز عون

 مرأةال وضع لجنة تنظمه الذي المميز الحدث هذا في اليوم أمامكم أقف أن عظيم لشرف إنه:" فقالت  وكز عون اللقاء افتتحت

 ألولىا الوطنية العمل خطة تطوير عند واجهتها التي والتحديات اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الهيئة بانجازات لمشا كتكم

 مجلس قرا  تطبيق إلى تهدف وطنية عمل خطة صياغة مهمة على الوز اء مجلس  ئاسة ائتمنتني لقد. واألمن والسالم للمرأة

 تحقيق نحو هامة خطوة ستشكل األولى الوطنية العمل خطة أن أد كت فقد. تردد بال المهمة بهذه الهيئة و حبت ،1641 األمن

 ."بالدنا في الدائم السالم وإ ساء والرجل المرأة بين المساواة

 

 نمسرو و ونحن المحرزة، واألهداف المكتسبة الد وس حيث من مثمرا وبلو تها الخطة تطوير في الهيئة مسا  كان: "اضافت

 طةخ هي بزخم، تطبَّق ناجحة، وطنية عمل خطة كل أن المؤكد ومن. المجال هذا في خبرتنا لمشا ككم لنا اتيحت التي بالفرصة

 ملةشا مقا بة تبني اخترنا عندما. الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المجتمع مكونات كل ووضعها صياغتها في تتعاون

 كافة وبذلنا نتردد لم ذلك، ومع. طويلة تحد مرحلة بدأنا أننا نعلم كنا ،1641 الوطنية العمل خطة لصياغة المشا كة على مبنية

 القرا  ةصياغ عن المسؤولة التوجيهية اللجنة الهيئة ترأست وبالتالي،. المنشود الهدف إلى لنصل الوقت كل وخصصنا الجهود

 شاملة ا بةمق تبنت وقد. حكومية غير مؤسسات إلى باإلضافة المدني، المجتمع من وممثلين حكوميين ممثلين تضم والتي 1641

 ."الوطني المستوى على المعنيين من عدد بحضو  متعددة استشا ية دو ات عقد خالل من

 

 ،1641 را للق التوجيهية اللجنة  ئيسة شاكر، أبي ميرين السيدة زميلتي بماأن الموضوع هذا تفاصيل في أدخل لن: "وتابعت

 أهمية ىعل الضوء أسلط أن أود ولكنني. الوطنية العمل خطة لتطوير الهيئة تتبناها التي العملية الجوانب كل على ستطلعكم

 نشعر الخطة، هذه وضع من ككل المجتمع اي نحن نكون فعندما الوطنية، العمل خطة صياغة في المجتمع عناصر كل مشا كة

 المهمة إنجاز إلى سعيها خالل الهيئة واجهتها التي التحديات مختلف على اليوم مداخلتي ستتركز لذا،. تطبيقها تجاه بالمسؤولية

 ."وجه أكمل على بها أوصيت التي

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/397317/1325
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 عندما: "وقالت. 1641 المتحدة األمم في األمن مجلس قرا  أهمية عن الوعي نشر يزال، وال كان، األول التحدي" أن واعتبرت

 يالمدن المجتمع وعناصر والمديريات الوزا ات من قلة أن لنا اتضح األسف مع الوطنية، العمل خطة تطوير على العمل بدأنا

 ."وأهدافه ومحتوياته بالقرا  يقين على

 لدعما مجال توسيع إلى احتجنا أننا إال. بمهمتنا قدما للمضي أساسيا الوز اء مجلس و ئيس الجمهو ية  ئيس دعم كان: "وقالت

 إحدى دائما 1641 القرا  عن الوعي نشر وسيشكل. لتنفيذه مؤاتية بيئة ولنخلق يوم كل القرا  هذا لندعم نتلقاه الذي السياسي

 يطالس بل المدني، المجتمع وممثلي الحكومية المؤسسات مندوبي عند الوعي نشر يتوقف لن المرة، هذه ولكن. الهيئة أولويات

 1641 الوطنية العمل خطة تنفيذ عن مسؤول طرف كل يخضع لكي واألوالد، والرجال النساء سيطال أي أكبر، مجموعة

 ."العام الرأي أمام للمساءلة

 وغير ينالحكومي المعنيين بين المشتركة التطلعات كل تلبي خطة  سم فكان الهيئة واجهته الذي الثاني التحدي أما: "اضافت

 بمجتمع حلمي الجميع. عينها الحقوق والنساء الرجال يتمتع حيث الجنسين، بين المساواة يكرس بمجتمع يحلم الجميع. الحكوميين

 ال لم،الح هذا تحقيق أجل من ولكن. والفرص الموا د كل إلى النساء وصول ويسهل الشخصية األحوال المدني القانون فيه ينظم

 القائم السياسي الحافز من االستفادة بهدف أنه يعني وهذا. النهائي الهدف هذا نحو الطريق وتمهيد أساساته وضع من بد

 على المعنيين كل بين توافق إلى بحاجة كنا لبنان، في األولى للمرة 1641 القرا  على مبنية وطنية عمل خطة على للمصادقة

 اوضعن ذلك، خالل من. األولى الوطنية العمل خطة إلى دمجها يمكن وأنشطة السياسة، مع تتداخل وال تحقيقها يمكن أولويات

 ستليها التي الخطط وكل. أعوام أ بعة على الخطة هذه تمتد. 1641 القرا  على مبنية أخرى طموحة وطنية عمل لخطط األسس

 ."الدائم السالم وبإ ساء والرجل المرأة بين المساواة بتعزيز الواضح هدفنا تحقيق من فأكثر أكثر ستقربنا

 

 طةلخ المالي بالجانب يتعلق فهو آخر، مقلق موضوع خانة في يصب اليوم سأذكره الذي واألخير الثالث التحدي: "وا دفت

 طةخ أي تنفيذ في أساس السياسي الحكومات تصميم أن الماضية الخبرات أثبتت لقد. 1641 القرا  على المبنية الوطنية العمل

 تعهداتهاب الوفاء في المطاف نهاية في وتفشل الحكومات ستكافح. صلة ذات مالية أحكام غياب في كاف غير ولكنه وطنية، عمل

 ال مهمتنا ألن النجاح حظوظ كل 1641 الوطنية العمل خطة تعطي أن الهيئة وأ ادت. المطلوبة المالية الموا د تؤمن لم إذا

 ولهذا. لقريبا المستقبل في بنجاح الخطة تنفيذ سيتم أنه من التأكد إلى تمتد بل و سمها، الوطنية العمل خطة تطوير عند تتوقف

 تقدير وسيساعد. لتنفيذها المطلوب التمويل لتأمين طرق إيجاد على وعملنا 1641 الوطنية العمل لخطة تقييما أجرينا السبب

 على ليةالدو األسرة وسيشجع المتوقعة، المالية اللتزاماتها شاملة صو ة  سم على اللبنانية الحكومةَ  الوطنية العمل خطة موازنة

 ."لبنان لمساعدة االستراتيجية خطتها إطا  في أو عملياتها خانة في تصب التي األنشطة تمويل

 

 أي أو تأخير دون من 1641 الوطنية العمل خطة ستقر اللبنانية الحكومة أن من التأكد هو اليوم األكبر التحدي" ان الى واشا ت

 وقد. لعملا بخطة قدما للمضي المشا كين كل من والتزاما صلبة عزيمة  أينا أننا سيما ال كبيرة، آماال نعقد. لمحتوياتها تغيير

 خطة إقرا  قبل حتى عملها بطبيعة المرتبطة األنشطة بعض تنفيذ إلى الحكومية الهيئات بعض سعي في العزيمة هذه انعكست

 ."العمل

 قطاع ةو ئيس المساعد العام باألمين اليوم الممثلة العربية الدول لجامعة الشكر عبا ات أخلص بتوجيه كلمتي اختتم:"وختمت

 فيذتن بهدف الوطنية العمل خطة تبني لدعم المبذولة الجهود لكل غزالة أبو هيفاء الدكتو ه الجامعة في االجتماعية الشؤون

 هيئة اسيم ال كافة، المتحدة األمم منظمات أشكر أنني كما. العربي العالم في والسالم واألمن بالمرأة المتعلقة الدولية القرا ات

 للقرا  لىاألو الوطنية العمل خطة تطوير في لبنان لدعم قدمتها التي والمتواصلة القيمة للمساعدة واالسكوا، للمرأة المتحدة األمم

1641. 

 األ دن خبرة شا كتنا ألنها المرأة، لشؤون األ دنية الوطنية للجنة العامة األمينة النمس، سلمى السيدة أشكر آخرا، وليس وأخيرا

 ."عدة مستويات على حتما منها سنستفيد التي 1641 الوطنية العمل خطة تنفيذ في

 

 

 غ.ع==========
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  التقدمي": مؤتمر لبناء مقاربة علمية وطنية لملف النازحين"

 المركزية

 4112/ ما س آذا  16

إنطالقا  من هاجس حماية النازحين الذين هربوا من آلة القتل والدما  وحرصا  على حماية البلد من تداعيات أزمة  -المركزية 

م الحزب "التقدمي االشتراكي"، برعاية  ئيسه وليد جنبالط مؤتمرا  بعنوان: النزوح والعبء الكبير الذي يتكبده اللبنانيون، يقي

الجا ي، في فندق " اديسون  11"لبنان والنازحون من سو يا الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة"، في التاسعة من صباح 

 .فردان -بلو"

استئثا  الغرائز السياسية والطائفية والمذهبية، واإلفساح في هدف المؤتمر مقا بة أزمة النزوح بعقالنية وعمالنية بعيدا  من 

المجال لذوي اإلختصاص لإلضاءة على األزمة ومآالتها، وصياغة إعالن مبادئ لسياسة عامة متكاملة تعرض على األحزاب 

 .السياسية والحكومة واألمم المتحدة والعواصم الدولية المؤثرة

جلسة افتتاحية سيكون فيها كلمات لكل من وزير الشؤون اإلجتماعية  يشا  قيومجيان، جلسات، بعد  6وسيتوزع المؤتمر على 

 .وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، ممثلة المفوضية العليا لشؤون الالجئين ميراي جيرا  و ئيس الحزب وليد جنبالط

قوق في القانون الدولي ومقتضيات الحماية"، على أن أما الجلسة األولى فستكون تحت عنوان "لبنان والنازحون من سو يا: الح

يكون فيها مداخالت لكل من البروفسو  في كلّية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القّديس يوسف ومديرة مركز الد اسات 

مؤسسة ومديرة  -( ما ي كلود نجم القبع، األستاذة المحاضرة في الجامعة األميركية CEDROMAالحقوقّية للعالم العربّي )

 "سوا" للتنمية واإلغاثة"  بى محيسن، وجو ج غالي من "ألف لحقوق اإلنسان".

اإلجتماعي: أي آفاق للمعالجة؟"، وستتضمن  -الجلسة الثانية ستحمل عنوان: "لبنان والنازحون من سو يا: الضغط اإلقتصادي

 .األستاذ الجامعي أنطوان حداد وأديب نعمة من اإلسكوامداخالت لكل من من الخبير واألستاذ الجامعي خليل جبا ة، الخبير و

وفي الجلسة الثالثة التي ستكون بعنوان: "لبنان والنازحون من سو يا: الهواجس السيادية وديبلوماسية العودة"، سيتحدث فيه كل 

صر ياسين والخبير في من مدير األبحاث في معهد عصام فا س للسياسات العامة والشون الدولية في الجامعة األميركية نا

 .السياسات العامة والالجئين زياد الصائغ

 وتعلن التوصيات في الجلسة الختامية.
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 تلفزيون لبنان   شاشة عبر برنامج أحلى صباح ضمن نعمة أديب مقابلة

 أحلى صباح

 4112/ ما س آذا  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TL.ahlasabah/videos/415939552493879/
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   !"صادم" والمرأة الرجل بين المداخيل وفرق.. إناث الدكتوراه حاملي من% 29: باألرقام

 42لبنان 

 4112/ ما س آذا  16

من منح الدكتو اه كانت من نصيب  %74كتبت صحيفة "األخبا " تحت عنوان " "دو ُك ن" لـ"التنقيب" عن الباحثات": " 

فقط من هؤالء حظين  %64للبحوث اللبنانية، فيما الفتيات في السنوات الثالث األخيرة، وفق إحصاءات برامج المجلس الوطني 

ألف طالب جامعي  113من األساتذة الجامعيين في أكبر خمس جامعات لبنانية )تغطي  %21بدعم مشا يعهن البحثية. و غم أّن 

من النساء، إاّل أن عدد العميدات في الجامعات "قليل جدا"، بحسب األمينة  (لبنان من نتائج البحث العلمي في %21وتساهم في 

 .تاال الزين العامة للجنة الوطنية لليونيسكو

 

في للمرأة  المرصد الوطني "هذه األ قام والمعطيات برزت، أول من أمس، خالل إطالق المجلس الوطني للبحوث العلمية

 .األبحاث" )دو ُك ن( لدعم وتطوير وضع المرأة اللبنانية في مجال البحث العلمي

 

ويفترض أن يتولّى المشروع الُممول من اليونيسكو "التنقيب" عن الباحثات. مديرة سياسات التنمية المستدامة في األسكوا  لى 

 بطه بسوق العمل، فيما أشا ت عميدة كلية التربية  مجدالني أوضحت أّن كثيرات من النساء تعملن في البحث العلمي من دون

إلى أن اإلمكانيات المتاحة للرجال أوسع من النساء، "حتى مداخيل الرجال الذين لم يحصلوا  تريز الهاشم الجامعة اللبنانية في

  ."لشهادةعلى شهادة جامعية أعلى من مداخيل النساء اللواتي حزن على ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/565445/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-72-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%84
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/3773877058/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/3773877058/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2763521235/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2763521235/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2200033778/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2200033778/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/431566194/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/431566194/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85/ar/
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 الباحثات  عن «التنقيب»لـ «ن دورك  »

 خبا األ

 4112/ ما س آذا  16

 لبحوثل الوطني المجلس برامج إحصاءات وفق األخيرة، الثالث السنوات في الفتيات نصيب من كانت الدكتو اه منح من 72%

 خمس أكبر في الجامعيين األساتذة من% 21 أنّ  و غم. البحثية مشا يعهن بدعم حظين هؤالء من فقط% 64 فيما اللبنانية،

 عدد أن إاّل  النساء، من( لبنان في العلمي البحث نتائج من% 21 في وتساهم جامعي طالب ألف 113 تغطي) لبنانية جامعات

 .الزين تاال لليونيسكو الوطنية للجنة العامة األمينة بحسب ،«جدا قليل» الجامعات في العميدات

 في للمرأة الوطني المرصد» العلمية للبحوث الوطني المجلس إطالق خالل أمس، من أول برزت، والمعطيات األ قام هذه

 .العلمي البحث مجال في اللبنانية المرأة وضع وتطوير لدعم( ن دو كُ « )األبحاث

  لى األسكوا في المستدامة التنمية سياسات مديرة. الباحثات عن« التنقيب» اليونيسكو من الُممول المشروع يتولىّ  أن ويفترض

 تربيةال كلية عميدة أشا ت فيما العمل، بسوق  بطه دون من العلمي البحث في تعملن النساء من كثيرات أنّ  أوضحت مجدالني

 حصلواي لم الذين الرجال مداخيل حتى» النساء، من أوسع للرجال المتاحة اإلمكانيات أن إلى الهاشم تريز اللبنانية الجامعة في

 «.الشهادة على حزن اللواتي النساء مداخيل من أعلى جامعية شهادة على

 بين يقالتوف يصعب ما عاتقها على بالكامل الملقاة التقليدية المهام» نتيجة البحثي المرأة دو  تراجع الزين  بطت جهتها، من

 مع» نساء عليها حصلت التميز جوائز من% 43 أن لجهة الزين اليه أشا ت ما هو والالفت«. العلمي البحث ومهام المنزل مهام

 هذه من الزين تنطلق«. المرأة تقدمه لما مساوية الترشيح نسبة أن يعني ما% 47 نسبتهن الجائزة لهذه تقدمن من أن مالحظة

 إنّ  «األخبا » لـ وقالت. نفسه الوقت في المباد ة عن وإحجامها المرأة كفاءة على تدل جدية مؤشرات وجود الى لتشير النقطة

 يفسر ام وهذا أنفسهن مع جدا   ومتطلبات جدا   عالية ومعاييرهن مثاليات فهن نفسه، تفوقهن سببه يكون قد» النساء إقبال عدم

 « .بتسلمها جديرات هن قيادية مناصب عن إحجامهن

 المشكالت وتشخيص الباحثات أحوال د اسة: محاو  خمسة على ستقوم المركز عمل خطة فإنّ  المشروع، على القيمين وفق

 مع احثاتالب النساء أوضاع تحليل يتضمن« أطلس» اثره على سيصد ) العلمي البحث بإنتاج الفعلية مساهمتهن تعيق التي

 د اتق تنمية عمومية، وندوات مؤتمرات خالل من وتعميمه اللبنانية للمرأة البحثي النتاج تثمين ،(عمله يمكن لما توصيات

 تتضمن بحاثأ إلجراء توجيهية منح وتقديم الباحثات لمشا يع تمويلية برامج تخصيص ناجحة، علمية مسيرة لتحفيز الباحثات

 لباحثةا المرأة تمكين مع تتناسب إجراءات اتخاذ على البحثية والمراكز الجامعات في القرا  متخذي وحث بالمرأة، يتعلق بعدا  

 إجازة دبع المرأة تعود عندما خصوصا   البحثي، أدائها على سلبا   يؤثر الذي واالقتصادي االجتماعي الواقع وطأة من للتخفيف

 المؤسسات أنظمة تلحظه ال ما وهذا مستمرة، متابعة ويستوجب هائلة بسرعة يتقّدم الذي العلمي البحث إلى طويلة أمومة

 .العلمية

 

 

 

 

 

 

https://al-akhbar.com/Community/267660
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  داوود في اطالق المرصد الوطني للمرأة في األبحاث: مشروع لتعزيز إسهام المرأة علما وبحثا ومعرفة

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 4112/ ما س آذا  14

 في للمرأة الوطني المرصد المجلس، مقر في لليونيسكو، الوطنية واللجنة العلمية للبحوث الوطني المجلس أطلق - وطنية

 الجامعات مختلف من وعلمية أكاديمية وشخصيات داوود داوود محمد الدكتو  الثقافة وزير حضو  في ،"ن دو ك" األبحاث

 .البحثية والمؤسسات اللبنانية

 الزين

 يةديناميك خلق المرصد هدف ان الى الزين تما ا الدكتو ة المرصد ومنسقة المجلس في الدكتو اه منح برنامج مديرة واعلنت

 حقيقت وفي عام، بشكل العلمي البحث منظومة تفعيل في يساعد ما. العلمية مساهمتها لتعزيز لبنان في الباحثة المرأة حول

 الى ة،الباحث المرأة دو  تفعيل عبر يتطلع المرصد" ان الى مشيرة المعرفة، مجتمع وبناء واالقتصادية االجتماعية التنمية

 على انسينعكس بل المرأة على يقتصران لن ومردوده العلمي أثره أن والى والتنمية واالبتكا  البحث في األفضل االستثما 

 ."مكوناته بجميع المجتمع

 المهنية ومسا اتهن وإنجازاتهن الباحثات واقع د اسة:  ئيسية محاو  خمس على ترتكز المرصد اعمال ان الى الزين اشا ت

 ىعل الضوء تسلط أنشطة خالل من وتعميمها الباحثة اللبنانية المرأة انجازات تثمين المعرفة، إنتاج في مساهمتهن ومدى

 أو اتالباحث لمشا يع تمويل برامج تخصيص متميزة، علمية مسيرة لتحفيز الضرو ية الباحثات قد ات تنمية إسهاماتها،

 يتناسب ماب أنظمتها تعديل على البحثية والمراكز الجامعات في القرا  متخذي وحث بالمرأة، يرتبط بعدا تتضمن التي المشا يع

 . واألكاديمية العلمية المجاالت مختلف في الباحثة اللبنانية المرأة تمكين مع أكثر

 جابر

 كبيرة أهمية تولي" اليونيسكو" منظمة أن الى سعد جابر  مزه لليونيسكو الوطنية اللجنة في المساعدة العامة األمينة ولفتت

 نظمةالم دعم المباد ة هذه فالقت. والثقافية والعلمية التربوية المجاالت مختلف في المساواة وتحقيق المرأة مكانة لتعزيز

 . البحوث مجال في للنساء أفضل تمثيل أجل من وتشجيعها

 الحلبي

 مختلف بين للتعاون منصة سيشكل المرصد ان الى الحلبي عباس القاضي لليونيسكو الوطنية اللجنة  ئيس نائب أشا  جهته، من

 ثاتالباح واقع  صد الفو ية نتائجه وتشمل. اللبنانية والجامعات والدولية واالقليمية الحكومية وغير الحكومية المنظمات

 اللبنانيات اتالباحث وضع تطو  الى يؤدي ما منهن الكفاءات واستقطاب العلمية مسيرتهن تعيق التي المشاكل وتحديد اللبنانيات

 . يطمحن كما دو هن لتحقيق لهن الفرصة واعطاء

 حمزة

 لقياديا المستوى على اللبنانية المرأة وجود ضعف ان على حمزه معين الدكتو  العلمية للبحوث الوطني المجلس عام أمين وأكد

 دو ك" مرصد" ان على مشددا والتطوير، االدا ة في المميز ومنهجهن  ؤيتهن من المؤسسات ويحرم لمجتمعنا خسا ة يشكل

 من والحد المرأة حقوق تعزيز على تعمل التي واألهلية العامة الهيئات من أي مع تتعا ض وال تتنافس ال مباد ة هو" ن

 التميز وتقدير ومكافأة الباحثين واعداد البحوث لدعم والمادية اللوجستية االمكانيات بتوفير قرا ا المجلس اتخذ اذ. الفوا ق

 . الحديثة العلمية المحاو  في والتمكين

 داوود الوزير

 بحثوال العلم حقل في اللبنانية المرأة إسهام لتعزيز  ائد مشروع المرصد أن داوود داوود محمد الدكتو  الثقافة وزير اعتبر

 في انيةاللبن المرأة بلغته الذي المتقدم العلمي المستوى مع وانسجاما الدائم، النمو حول المتحدة األمم أهداف مع تقاطعا والمعرفة،

 .كافة الحقول

 قاءوا ت المجتمعات انتظام مع ينسجم طبيعي أمر إنه بل مكافأة أو منة ليس العلمي، البحث بدو  المرأة اضطالع ان: "واضاف

 .المواطنة فكرة

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/397006
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 مستديرة طاولة

 تالتحديا مواجهة في المرصد و ؤية عملها ومعوقات لبنان في الباحثة المرأة شؤون حول مستديرة طاولة االطالق حفل تخلل

 يوسف ديسالق جامعة  ئيس نائب فيها شا كت. اللبناني المجتمع في الباحثة المرأة تمكين أجل من والسياسات المباد ات وبلو ة

 للجنة لعامةا األمينة الهاشم، تيريز الدكتو ة اللبنانية الجامعة في التربية كلية عميدة سركيس، دوال الدكتو ة العلمي للبحث

 . مجدالني  لى" االسكوا" منظمة في المستدامة التنمية سياسات ومديرة زين تاال الدكتو ة لليونيسكو الوطنية

 

 أ.ن =========
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 ورشة عمل عن استراتيجية المركز الوطني للبحوث الزراعية

 المدينة اإلخبا ية

 4112/ ما س آذا  14

 
 واءمةم: بعنوان عمل و شة" االسكوا" في الفني البرنامج مع بالتعاون الز اعية للبحوث الوطني المركز نظم-: نيوز المدينة

 وزير وقال. المستدامة التنمية اهداف مع 4112/4146 لألعوام الز اعية للبحوث الوطني للمركز االستراتيجية االهداف

 في متطو ا انموذجا يقدم اال دني المزا ع إن: الو شة افتتاحه خالل الشحاحدة ابراهيم المهندس البيئة ووزير الز اعة

 .المزا ع اثرها ويلمس مباشرة تطبق واقعية نتائج لها تكون استراتيجية اعداد من بد وال الحديثة، الز اعات

 لخدمة دامالمست العلمي البحث دعم في المركز بدو  مشيدا كبيرة، الز اعية البحوث عاتق على تقع التي المسؤولية ان واضاف

 .للوزا ة تتبع التي االذ ع وباقي الز اعي القطاع

 للبحوث يالوطن المركز من خبراء يوزياس، بربا ة اال دن في الهولندية المملكة سفيرة حضرتها التي الو شة بفعاليات وشا ك

 .(االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة وخبراء الز اعية

 من لعدد استجابة جاءت االستراتيجية إن: حداد نزا  الدكتو  الز اعي واال شاد للبحث الوطني المركز عام مدير وقال

 وتعديالت تغييرات من صاحبه وما الز اعي، واال شاد للبحوث الوطني المركز لنظام المعدل النظام صدو  اهمها المتغيرات،

 .له التنظيمي والهيكل البنية في

 االسكوا نم فني وبدعم للمركز االستراتيجيين الشركاء كافة مع بالتنسيق متخصصة لجنة أعدتها االستراتيجية ان واضاف

 .تحقيقها على المملكة تعمل والتي المتحدة االمم منظمة عن الصاد ة 4161 لعام المستدامة التنمية اهداف مع لتتماشى

 للتقنيات ماوتعمي استنباطا والحيوانية؛ النباتية االنتاج سالسل في الز اعي العلمي البحث تعزيز الى االستراتيجية وتهدف

 لبيئيا التوازن دو  وتعزيز البيولوجية، النظم مرونة وتحسين المحلية، للظروف المناسبة الز اعية والتكنولوجيا الحديثة

 .الز اعية واالنتاجية الغذائي االمن فرص لتعزيز المرحلية االهداف ومناقشة البحثية، االستشا ات وتفعيل الز اعي

 التقنيات قلن وتسهل اساسية دعامة مثلت الز اعية البحوث إن: النجداوي  يم للتكنولوجيا االسكوا لمركز التنفيذية المديرة وقالت

 التنموية هممسيرت في االعضاء الدول تساند االسكوا لجنة ان الى مشيرة المعيشة، وسبل واالنتاجية االنتاج لتحسين والمما سات

 لتنميةا خطة تنفيذ في العربية الدول مساندة على حاليا االسكوا تعكف كما العربي، التكامل لتعزيز المشترك العمل ودعم

 . 2030 لعام المستدامة

 تطوير وفرص المستدامة، التنمية اهداف مع المركز استراتيجية في التالقي نقاط حول نقاشيتين جلستين الو شة وتضمنت

 و الدكت الز اعية العلمية االبحاث لمصلحة العام المدير من لبنان لحالة وعرض العربي، بالمشرق الز اعي العلمي البحث

 .افرام ميشال

 (بترا--)
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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
 

  أخبار األردن : ورشة عمل عن استراتيجية المركز الوطني للبحوث الزراعية

 أخبا  أون الين

 4112/ ما س آذا  14

 
 و شة عمل عن استراتيجية المركز الوطني للبحوث الز اعية

 

نظم المركز الوطني للبحوث الز اعية بالتعاون مع البرنامج الفني في "االسكوا" و شة عمل بعنوان: -)بترا(آذا   14عمان 

مع اهداف التنمية المستدامة. وقال  4112/4146مواءمة االهداف االستراتيجية للمركز الوطني للبحوث الز اعية لألعوام 

ة خالل افتتاحه الو شة: إن المزا ع اال دني يقدم انموذجا متطو ا في وزير الز اعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحد

 .الز اعات الحديثة، وال بد من اعداد استراتيجية تكون لها نتائج واقعية تطبق مباشرة ويلمس اثرها المزا ع

لخدمة  العلمي المستدامواضاف ان المسؤولية التي تقع على عاتق البحوث الز اعية كبيرة، مشيدا بدو  المركز في دعم البحث 

 .القطاع الز اعي وباقي االذ ع التي تتبع للوزا ة

وشا ك بفعاليات الو شة التي حضرتها سفيرة المملكة الهولندية في اال دن بربا ة يوزياس، خبراء من المركز الوطني للبحوث 

 .(الز اعية وخبراء اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا

دير عام المركز الوطني للبحث واال شاد الز اعي الدكتو  نزا  حداد: إن االستراتيجية جاءت استجابة لعدد من وقال م

المتغيرات، اهمها صدو  النظام المعدل لنظام المركز الوطني للبحوث واال شاد الز اعي، وما صاحبه من تغييرات وتعديالت 

 .في البنية والهيكل التنظيمي له

تراتيجية أعدتها لجنة متخصصة بالتنسيق مع كافة الشركاء االستراتيجيين للمركز وبدعم فني من االسكوا واضاف ان االس

 .الصاد ة عن منظمة االمم المتحدة والتي تعمل المملكة على تحقيقها 4161لتتماشى مع اهداف التنمية المستدامة لعام 

سالسل االنتاج النباتية والحيوانية؛ استنباطا وتعميما للتقنيات وتهدف االستراتيجية الى تعزيز البحث العلمي الز اعي في 

الحديثة والتكنولوجيا الز اعية المناسبة للظروف المحلية، وتحسين مرونة النظم البيولوجية، وتعزيز دو  التوازن البيئي 

 .ي واالنتاجية الز اعيةالز اعي وتفعيل االستشا ات البحثية، ومناقشة االهداف المرحلية لتعزيز فرص االمن الغذائ

وقالت المديرة التنفيذية لمركز االسكوا للتكنولوجيا  يم النجداوي: إن البحوث الز اعية تمثل دعامة اساسية وتسهل نقل التقنيات 

ية ووالمما سات لتحسين االنتاج واالنتاجية وسبل المعيشة، مشيرة الى ان لجنة االسكوا تساند الدول االعضاء في مسيرتهم التنم

ودعم العمل المشترك لتعزيز التكامل العربي، كما تعكف االسكوا حاليا على مساندة الدول العربية في تنفيذ خطة التنمية 

 . 4161المستدامة لعام 

وتضمنت الو شة جلستين نقاشيتين حول نقاط التالقي في استراتيجية المركز مع اهداف التنمية المستدامة، وفرص تطوير 

الز اعي بالمشرق العربي، وعرض لحالة لبنان من المدير العام لمصلحة االبحاث العلمية الز اعية الدكتو   البحث العلمي

 .ميشال افرام

 (بترا--)
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