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العراق واالمم المتحدة يوقعان مذكرة تعاون لبناء القدرات والخدمات االستشارية
السوماريّة | شبكة أخبار الناصريّة
 53أيّار/مايو2019

أعلنت وزارة التخطيط ،الخميس ،عن توقيع مذكرة تعاون مشترك مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(اإلسكوا) والخاصة ببناء القدرات وتقديم الخدمات االستشارية في العاصمنة اللبنانية بيروت.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ،إن "وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي وقع ،اليوم ،مذكرة
تفاهم ضمن إطار عمل للتعاون الفني المشترك مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،في مقر
اللجنة الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت".
وأضافت الوزارة ،أن "مذكرة التفاهم التي وقعها الدليمي عن العراق مع الدكتورة روال دشتي األمين التنفيذي لإلسكوا ،تسعى
إلى مساعدة العراق في بناء القدرات وتقديم الخدمات االستشارية ،وذلك وفق الصالحيات الممنوحة لإلسكوا وأولويات برامج
عملها والموارد المتاحة لها خالل الفترة ما بين  9302و."9393
وتابعت ،أن "اللجنة األممية ستضطلع وفقا ً لمذكرة التفاهم بالتعاون في تقييم أثر التغيير المناخي ،وتحسين األمن الغذائي ،وتقديم
الدعم الفني في مجاالت التكنولوجيا واالحصاء والنقل واللوجستيات وسالمة المرور ،فيما ستقدم (اإلسكوا) خدماتها لبناء مؤشر
وطني للفقر متعدد االبعاد ،وتحقيق االستدامة المالية وتنشيط سوق العمل ،وبناء نماذج اقتصادية سياسية".
وأشارت الوزارة الى أنه" ،كما ستساهم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ضمن اطار التعاون الفني
المشترك في دعم التنمية الريفية ،وقياس اثر التشريعات والقوانين على تحقيق التنمية ،وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين،
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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واعداد برنامج نموذجي حول إعادة بناء االنسان في المناطق المحررة ،ودعم الالمركزية ،لتوطين اهداف التنمية المستدامة
على المستوى المحلي".
وأوضح ،أن "االتفاقية نصت على تنسيق لجنة (اإلسكوا) األممية مع برامج األمم المتحدة العاملة في العراق لضمان اتساق
عملية التنفيذ وتفادي االزدواجية في تقديم الدعم ،ورفع تقارير التنفيذ ونتائج البرامج الى وزارة التخطيط العراقية بصفتها جهة
االتصال الوطنية".
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االسكوا وقعت مع العراق اطار عمل للتعاون الفني في  01مجاال ابرزها تقويم تغير المناخ وتحسين االمن
الغذائي والدعم التكنولوجي
الوكالة الوطنية لإلعالم
 53أيّار/مايو2019

وطنية –
وقعت اليوم وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا الدكتورة روال دشتي ،إطار عمل للتعاون الفني مع
الحكومة العراقية ممثلة بوزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي لـ .9393-9302
ويوزع إطار التعاون الفني على  01مجاال استرشاديا ألولويات التعاون منها تقويم أثر التغير المناخ ،وتحسين األمن الغذائي،
والدعم الفني في مجال التكنولوجيا ،والدعم الفني في مجال اإلحصاء ،والدعم الفني في مجال النقل واللوجستيات وسالمة
المرور ،وبناء مؤشر وطني للفقر المتعدد األبعاد.
وقالت دشتي إن "المجاالت التنموية التي تشملها مذكرة التفاهم تتعلق بمواضيع تهم الشعب العراقي منها توفير فرص عمل
ومكافحة الفقر وموضوع تغير المناخ وتأثيره خصوصا على قضايا المياه ،وهناك مواضيع للنهوض بالشباب والمرأة ومواضيع
تشجع على استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين الحوكمة".
ويتماشى ذلك مع جهود "اإلسكوا" لدعم الدول األعضاء في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على أساس
اعتبارات العدالة االجتماعية واإلنصاف وتحقيق المساواة ومكافحة الفقر ودعما لاللتزامات الدولية للدول األعضاء ،وال سيما
تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .9353
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الدليمي
من جهته ،أعرب الدليمي عن أمله في "تعاون مثمر مع "اإلسكوا" على مدى العامين المقبلين ،وقال" :إن ذلك بهدف تقديم
أفضل الخدمات للمواطن العراقي وتحسين الخدمة والبيئة في العراق.
ويتركز التعاون على "تحقيق االستدامة المالية وتنشيط سوق العمل ،وبناء نماذج اقتصادية قياسية ،ودعم جهود الحكومة في
إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية ،ودعم التنمية الريفية ،وقياس أثر التشريعات والقوانين على تحقيق التنمية" .ويشمل أيضا
"الدعم الفني في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،وإعداد "برنامج نموذجي" عن "إعادة بناء االنسان في المناطق
المحررة" ،ودعم الالمركزية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
والجدير بالذكر أن اإلسكوا تنفذ حاليا اتفاقات مماثلة لتقديم التعاون الفني الى كل من سوريا والسودان ومصر والمغرب
وموريتانيا.
.م.ع =======
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 01مجاالً للتعاون بين العراق و"االسكوا"
النهار | بلد نيوز
 53أيّار/مايو2019
وقّعت اليوم وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا
" رلى دشتي إطار عمل للتعاون الفني مع الحكومة العراقية ممثلة بوزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي وذلك للفترة -9302
.9393
ويتوزع إطار التعاون الفني على أربعة عشر مجاالً استرشاديًّا ألولويات التعاون منها تقييم أثر التغيّر المناخي؛ وتحسين األمن
الغذائي؛ والدعم الفني في مجال التكنولوجيا؛ والدعم الفني في مجال اإلحصاء؛ والدعم الفني في مجال النقل واللوجستيات
وسالمة المرور؛ وبناء مؤشر وطني للفقر المتعدد األبعاد.
وقالت دشتي ّ
إن "المجاالت التنموية التي تشملها مذكرة التفاهم تتعلق بمواضيع ته ّم الشعب العراقي منها خلق فرص عمل
صا على قضايا المياه كما هناك مواضيع للنهوض بالشباب والمرأة
ومكافحة الفقر وموضوع تغيّر المناخ وتأثيره خصو ً
ومواضيع تشجع على استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين الحوكمة".
ويتماشى ذلك مع جهود اإلسكوا لدعم الدول األعضاء في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على أساس
اعتبارات العدالة االجتماعية واإلنصاف وتحقيق المساواة ومكافحة الفقر ودع ًما لاللتزامات الدولية للدول األعضاء ،السيما تنفيذ
خطة التنمية المستدامة لعام .9353
من جهته ،أعرب الدليمي عن أمله بتعاون مثمر مع اإلسكوا على مدى العامين المقبلين وقال ّ
إن ذلك بهدف تقديم أفضل
الخدمات للمواطن العراقي وتحسين الخدمة والبيئة في العراق.
ويتمحور التعاون حول تحقيق االستدامة المالية وتنشيط سوق العمل؛ وبناء نماذج اقتصادية قياسية؛ ودعم جهود الحكومة في
إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية؛ ودعم التنمية الريفية؛ وقياس أثر التشريعات والقوانين على تحقيق التنمية .ويشمل أيضً ا
الدعم الفني في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين؛ وإعداد "برنامج نموذجي" حول "إعادة بناء االنسان في المناطق
المحررة"؛ ودعم الالمركزية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
ويشار الى أت ّ
أن اإلسكوا تنفذ حاليًا اتفاقيات مماثلة لتقديم التعاون الفني لكلّ من سوريا والسودان ومصر والمغرب وموريتانيا.
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اإلسكوا توقع اتفاق تعاون مع العراق في مجاالت تحقيق التنمية المستدامة
اليوم السابع | الخليج  | 563الوحدة | Lzoma | DmcNews
 53أيّار/مايو2019
وقعت اليوم وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) ومقرها العاصمة اللبنانية بيروت ،الدكتورة روال دشتي ،إطار عمل للتعاون الفني مع الحكومة العراقية ممثلة بوزير
التخطيط الدكتور نوري الدليمي وذلك للفترة  9393-9302في سبيل دعم خطط التنمية وتحقيق استدامتها.
ويشمل إطار التعاون الفني  01مجاال استرشاديا ألولويات التعاون  ،منها تقييم أثر التغير ال ُمناخي ،وتحسين األمن الغذائي،
والدعم الفني في مجال التكنولوجيا ،والدعم الفني في مجال اإلحصاء ،والدعم الفني في مجال النقل واللوجستيات وسالمة
المرور ،وبناء مؤشر وطني للفقر المتعدد األبعاد.
وقالت دشتي" :المجاالت التنموية التي تشملها مذكرة التفاهم تتعلق بمواضيع تهم الشعب العراقي ،منها خلق فرص عمل
ومكافحة الفقر وموضوع تغير ال ُمناخ وتأثيره خصوصا على قضايا المياه ،كما هناك مواضيع للنهوض بالشباب والمرأة،
ومواضيع تشجع على استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين الحوكمة".
وأكدت أن هذا التعاون يتماشى مع جهود اإلسكوا لدعم الدول األعضاء في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة
على أساس اعتبارات العدالة االجتماعية واإلنصاف وتحقيق المساواة ومكافحة الفقر ،ودعما لاللتزامات الدولية للدول
األعضاء ،السيما تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .9353
من جهته ،أعرب الوزير الدليمي عن أمله بتعاون مثمر مع اإلسكوا على مدى العامين المقبلين ،بما يعمل على تقديم أفضل
الخدمات للمواطن العراقي وتحسين الخدمة والبيئة في العراق.
ويتمحور التعاون حول تحقيق االستدامة المالية وتنشيط سوق العمل ،وبناء نماذج اقتصادية قياسية ،ودعم جهود الحكومة في
إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية ودعم التنمية الريفية ،وقياس أثر التشريعات والقوانين على تحقيق التنمية.
كما يشمل أيض ا الدعم الفني في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،وإعداد "برنامج نموذجي" حول إعادة بناء االنسان في
المناطق المحررة ،ودعم الالمركزية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
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أخبار العالم  :اإلسكوا توقع اتفاق تعاون مع العراق في مجاالت التنمية المستدامة
نافذة على العالم
 53أيّار/مايو2019
نافذة على العالم وقعت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا (اإلسكوا) ومقرها العاصمة اللبنانية بيروت ،الدكتورة روال دشتي ،إطار عمل للتعاون الفني مع الحكومة العراقية ممثلة
بوزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي ،وذلك للفترة  9393-9302في سبيل دعم خطط التنمية وتحقيق استدامتها.
ويشمل إطار التعاون الفني  01مجاال استرشاديا ألولويات التعاون ،منها تقييم أثر التغير ال ُمناخي ،وتحسين األمن الغذائي،
والدعم الفني في مجال التكنولوجيا ،والدعم الفني في مجال اإلحصاء ،والدعم الفني في مجال النقل واللوجستيات وسالمة
المرور ،وبناء مؤشر وطني للفقر المتعدد األبعاد.
وقالت دشتي :المجاالت التنموية التي تشملها مذكرة التفاهم تتعلق بمواضيع تهم الشعب العراقي ،منها خلق فرص عمل
ومكافحة الفقر وموضوع تغير ال ُمناخ وتأثيره خصوصا على قضايا المياه ،كما هناك مواضيع للنهوض بالشباب والمرأة،
ومواضيع تشجع على استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين الحوكمة.
وأكدت أن هذا التعاون يتماشى مع جهود اإلسكوا لدعم الدول األعضاء في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة
على أساس اعتبارات العدالة االجتماعية واإلنصاف وتحقيق المساواة ومكافحة الفقر ،ودعما لاللتزامات الدولية للدول
األعضاء ،السيما تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .9353
من جهته ،أعرب الوزير الدليمي عن أمله بتعاون مثمر مع اإلسكوا على مدى العامين المقبلين ،بما يعمل على تقديم أفضل
الخدمات للمواطن العراقي وتحسين الخدمة والبيئة في العراق.
ويتمحور التعاون حول تحقيق االستدامة المالية وتنشيط سوق العمل ،وبناء نماذج اقتصادية قياسية ،ودعم جهود الحكومة في
إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية ودعم التنمية الريفية ،وقياس أثر التشريعات والقوانين على تحقيق التنمية.
كما يشمل أيضا الدعم الفني في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،وإعداد "برنامج نموذجي" حول إعادة بناء االنسان في
المناطق المحررة ،ودعم الالمركزية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
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وزير التخطيط يوقع مذكرة تعاون مع اإلسكوا األممية
بغداد بوست
 53أيّار/مايو2019
وقع وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ،مذكرة تفاهم ضمن إطار عمل للتعاون الفني المشترك مع لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،في مقر اللجنة الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتسعى مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور نوري الدليمي عن العراق مع الدكتورة روال دشتي األمين التنفيذي لإلسكوا ،إلى
مساعدة العراق في بناء القدرات وتقديم الخدمات االستشارية ،وذلك وفق الصالحيات الممنوحة لإلسكوا وأولويات برامج عملها
والموارد المتاحة لها خالل الفترة ما بين  9302و.9393
وستضطلع اللجنة األممية وفقا ً لمذكرة التفاهم في تقييم أثر التغيير المناخي ،وتحسين األمن الغذائي ،وتقديم الدعم الفني في
مجاالت التكنولوجيا واالحصاء والنقل واللوجستيات وسالمة المرور ،فيما ستقدم (اإلسكوا) خدماتها لبناء مؤشر وطني للفقر
متعدد االبعاد ،وتحقيق االستدامة المالية وتنشيط سوق العمل ،وبناء نماذج اقتصادية سياسية.
كما ستسهم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ضمن اطار التعاون الفني المشترك في دعم التنمية الريفية،
وقياس اثر التشريعات والقوانين على تحقيق التنمية ،وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،واعداد برنامج نموذجي حول إعادة
بناء االنسان في المناطق المحررة ،ودعم الالمركزية؛ لتوطين اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
إلى ذلك نصت االتفاقية على تنسيق لجنة (اإلسكوا) األممية مع برامج األمم المتحدة العاملة في العراق لضمان اتساق عملية
التنفيذ وتفادي االزدواجية في تقديم الدعم ،ورفع تقارير التنفيذ ونتائج البرامج الى وزارة التخطيط العراقية بصفتها جهة
االتصال الوطنية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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التخطيط توقع مذكرة تعاون مشترك مع اإلسكوا األممية لبناء القدرات العراقية
أخبار العراق
 53أيّار/مايو2019
بغداد -موازين نيوز
اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ،الخميس ،عن توقيع مذكرة تفاهم ضمن إطار عمل للتعاون الفني المشترك مع لجنة
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،في مقر اللجنة الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكر وزارة التخطيط في بيان تلقت /موازين نيوز ،/نسخة منه ،ان” مذكرة التفاهم التي وقعها الدليمي عن العراق مع روال
دشتي األمين التنفيذي لإلسكوا ،تسعى إلى مساعدة العراق في بناء القدرات وتقديم الخدمات االستشارية ،وذلك وفق الصالحيات
الممنوحة لإلسكوا وأولويات برامج عملها والموارد المتاحة لها خالل الفترة ما بين  9302و″.9393
واضاف البيان ان “اللجنة األممية وستضطلع وفقا ً لمذكرة التفاهم بالتعاون في تقييم أثر التغيير المناخي ،وتحسين األمن
الغذائي ،وتقديم الدعم الفني في مجاالت التكنولوجيا واالحصاء والنقل واللوجستيات وسالمة المرور ،فيما ستقدم (اإلسكوا)
خدماتها لبناء مؤشر وطني للفقر متعدد االبعاد ،وتحقيق االستدامة المالية وتنشيط سوق العمل ،وبناء نماذج اقتصادية سياسية”.
واشار البيان الى ان” لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ستساهم ضمن اطار التعاون الفني المشترك في
دعم التنمية الريفية ،وقياس اثر التشريعات والقوانين على تحقيق التنمية ،وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،واعداد برنامج
نموذجي حول إعادة بناء االنسان في المناطق المحررة ،ودعم الالمركزية؛ لتوطين اهداف التنمية المستدامة على المستوى
المحلي”.
إلى ذلك نصت االتفاقية على تنسيق لجنة (اإلسكوا) األممية مع برامج األمم المتحدة العاملة في العراق لضمان اتساق عملية
التنفيذ وتفادي االزدواجية في تقديم الدعم ،ورفع تقارير التنفيذ ونتائج البرامج الى وزارة التخطيط العراقية بصفتها جهة
االتصال الوطنية.انتهى92/ق

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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التخطيط توقع مذكرة تعاون مع لجنة اممية لبناء القدرات وتقديم الخدمات االستشارية
أخبار العراق
 53أيّار/مايو2019
أعلنت وزارة التخطيط ،الخميس ،عن توقيع مذكرة تعاون مشترك مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(اإلسكوا) والخاصة ببناء القدرات وتقديم الخدمات االستشارية في العاصمنة اللبنانية بيروت.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ،إن “وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي وقع ،اليوم ،مذكرة
تفاهم ضمن إطار عمل للتعاون الفني المشترك مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،في مقر
اللجنة الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت”.
وأضافت الوزارة ،أن “مذكرة التفاهم التي وقعها الدليمي عن العراق مع الدكتورة روال دشتي األمين التنفيذي لإلسكوا ،تسعى
إلى مساعدة العراق في بناء القدرات وتقديم الخدمات االستشارية ،وذلك وفق الصالحيات الممنوحة لإلسكوا وأولويات برامج
عملها والموارد المتاحة لها خالل الفترة ما بين  9302و.”9393
وتابعت ،أن “اللجنة األممية ستضطلع وفقا ً لمذكرة التفاهم بالتعاون في تقييم أثر التغيير المناخي ،وتحسين األمن الغذائي ،وتقديم
الدعم الفني في مجاالت التكنولوجيا واالحصاء والنقل واللوجستيات وسالمة المرور ،فيما ستقدم (اإلسكوا) خدماتها لبناء مؤشر
وطني للفقر م تعدد االبعاد ،وتحقيق االستدامة المالية وتنشيط سوق العمل ،وبناء نماذج اقتصادية سياسية”.
وأشارت الوزارة الى أنه“ ،كما ستساهم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ضمن اطار التعاون الفني
المشترك في دعم التنمية الريفية ،وقياس اثر التشريعات والقوانين على تحقيق التنمية ،وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين،
واعداد برنامج نموذجي حول إعادة بناء االنسان في المناطق المحررة ،ودعم الالمركزية ،لتوطين اهداف التنمية المستدامة
على المستوى المحلي”.
وأوضح ،أن “االتفاقية نصت على تنسيق لجنة (اإلسكوا) األممية مع برامج األمم المتحدة العاملة في العراق لضمان اتساق
عملية التنفيذ وتفادي االزدواجية في تقديم الدعم ،ورفع تقارير التنفيذ ونتائج البرامج الى وزارة التخطيط العراقية بصفتها جهة
االتصال الوطنية”.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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التخطيط تكشف بنود مذكرة تعاون ابرمتها مع "االسكوا" األممية
أخبار العراق
 53أيّار/مايو2019
وقع وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ،اليوم الخميس ،مذكرة تفاهم ضمن إطار عمل للتعاون الفني المشترك مع لجنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا {اإلسكوا} ،في مقر اللجنة الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكر بيان لمكتبه ،تلقته( وكالة انباء االعالم العراقي  /واع ) ،ان” مذكرة التفاهم التي وقعها الدليمي عن العراق مع روال دشتي
األمين التنفيذي لإلسكوا ،تسعى إلى مساعدة العراق في بناء القدرات وتقديم الخدمات االستشارية ،وذلك وفق الصالحيات
الممنوحة لإلسكوا وأولويات برامج عملها والموارد المتاحة لها خالل الفترة ما بين  9302و.″9393
وأضاف ”,ستضطلع اللجنة األممية وفقا ً لمذكرة التفاهم بالتعاون في تقييم أثر التغيير المناخي ،وتحسين األمن الغذائي ،وتقديم
الدعم الفني في مجاالت التكنولوجيا واالحصاء والنقل واللوجستيات وسالمة المرور ،فيما ستقدم {اإلسكوا} خدماتها لبناء
مؤشر وطني للفقر متعدد االبعاد ،وتحقيق االستدامة المالية وتنشيط سوق العمل ،وبناء نماذج اقتصادية سياسية”.
وتابع ”,كما ستساهم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ضمن اطار التعاون الفني المشترك في دعم التنمية
الريفية ،وقياس اثر التشريعات والقوانين على تحقيق التنمية ،وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،واعداد برنامج نموذجي
حول إعادة بناء االنسان في المناطق المحررة ،ودعم الالمركزية؛ لتوطين اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي”.
وزاد إلى” ذلك نصت االتفاقية على تنسيق لجنة {اإلسكوا} األممية مع برامج األمم المتحدة العاملة في العراق لضمان اتساق
عملية التنفيذ وتفادي االزدواجية في تقديم الدعم ،ورفع تقارير التنفيذ ونتائج البرامج الى وزارة التخطيط العراقية بصفتها جهة
االتصال الوطنية”.
ت/م.م

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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الرا جدع تكتب عن تلوث الهواء في اليوم العالمي للبيئة
األهرام
 1حزيران /يونيو9302
هل تعلم ماذا تتنفس؟ اليوم العالمي للبيئة  - 9302تلوث الهواء
"تلوث الهواء" هو موضوع يوم البيئة العالمي لهذا العام ،الذي يحتفل فيه في الخامس من يونيو من كل عام.
وسيحث يوم البيئة العالمي  9302الحكومات والقطاع الصناعي والمجتمعات واألفراد على التعاون لدراسة خيارات الطاقة
المتجددة والتقنيات الخضراء وتحسين جودة الهواء في المدن في جميع أنحاء العالم.
يشكل تلوث الهواء تحديًا لرفاهية اإلنسان األساسية ،ويلحق الضرر برأس المال الطبيعي والمادي ،ويقيد النمو االقتصادي.
ويحدث تلوث الهواء نتيجة انبعاث الملوثات التي تضر بصحة اإلنسان وكوكب األرض ككل ،ويُنظر إليه كنتيجة لزيادة التمدن
والتطور الصناعي؛ ونسرد بعض األمثلة من الملوثات الشائعة :الدخان ،والعفن ،وحبوب اللقاح ،وغاز الميثان ،وثاني أكسيد
الكربون.
يمكن لتلوث الهواء أن يحدث داخل المنازل؛ وذلك ج ّراء حرق الوقود الصلب بغرض الطبخ أو التدفئة ،كما يمكن أن يحدث في
الخارج؛ وذلك بسبب مخلفات قطاعي الطاقة والنقل بشكل رئيسي ،باإلضافة إلى الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة ،وورش
البناء ،وبعض الممارسات الزراعية واحتراق مصادر الطاقة غير النظيفة.
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ( )IEAتُظهر بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن قطاع الكهرباء والتدفئة يساهم بأعلى
نسبة  19في المائة من إجمالي االنبعاثات ،يليه قطاع النقل بنسبة  95في المائة ،ومن ثم القطاع الصناعي بنسبة  02في المائة.
ولكن تأثيرات االنبعاثات الناتجة عن قطاع النقل هي األكثر خطورة مقارنة بقطاع الطاقة؛ ألنها تنبعث على مستوى األرض
وفي المدن والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
نموا في العالم ،حيث يسهم النشاط االقتصادي الكثيف في
ويشكل تلوث الهواء خط ًرا كبي ًرا في بعض المناطق الحضرية األسرع ً
ارتفاع مستويات التلوث؛ كما يحدث تلوث الهواء خارج المدن في المناطق الريفية؛ حيث يستمر السكان في االعتماد على حرق
الوقود الصلب مثل الخشب ،والفحم والروث في منازلهم بهدف الطبخ والتدفئة.
وحسب المعلومات العلمية ،ال يتنفس ما يقدر بنحو  29في المائة من السكان في جميع أنحاء العالم هوا ًء نظيفًا ،وسيستمر تلوث
الهواء باالزدياد؛ حيث يعيش اآلن حوالي  78في المائة من سكان العالم في دول تتجاوز فيها مستويات تلوث الهواء معايير
الجودة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية.
ويتفاقم هذا الخطر أكثر في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ حيث إن األطفال دون عمر السنوات الخمس في الدول ذات
الدخل المنخفض هم عرضة للوفاة بسبب التعرض لتلوث الهواء  63مرة أكثر من الذين يعيشون في الدول ذات الدخل المرتفع.
تلحظ اآلثار السلبية لتلوث الهواء على الصحة بشكل رئيسي ،حيث يعد أحد أهم األسباب المؤدية إلى الوفاة في عصرنا هذا،
واستنشاق الهواء الملوث يزيد من خطر اإلصابة بأمراض فتاكة مثل سرطان الرئة والسكتة الدماغية وأمراض القلب والتهاب
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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الشعب الهوائية المزمن .وباإلضافة إلى هذه اآلثار السلبية الناتجة عن التعرض طويل المدى لتلوث الهواء ،يمكن أن يتسبب
تلوث الهواء كذلك في حدوث عوارض صحية قصيرة المدى مثل العطس والسعال وتهيج العين والصداع والدوار.
ووفقًا لتقديرات عام  ،9305إن  3.3مليون حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم ،أو ما يعادل حالة وفاة واحدة من بين كل 03
وفيات ،تعزى إلى تلوث الهواء.
وفي غياب السيطرة الصارمة على هذه المشكلة ،من المتوقع أن يتسبب تلوث الهواء بحلول عام  - 9363وفقًا لمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية  -فيما يتراوح بين  6و 2ماليين حالة وفاة سنويًا.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن تلوث الهواء له آثار اقتصادية سلبية مختلفة ،ويمكن أن تصل التكلفة اإلجمالية لتدهور جودة الهواء إلى
حوالي  9في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول المتقدمة ،وحوالي  3في المائة في الدول النامية ،وتشمل هذه التكاليف
الوفيات ،واألمراض المزمنة ،ودخول المستشفى ،وانخفاض إنتاجية العمال واإلنتاج الزراعي.
فمن المتوقع أن ترتفع التكاليف العالمية للوفيات المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء من  5تريليون دوالر أمريكي في عام 9303
إلى  93 -07تريليون دوالر أمريكي في عام .9363
في المنطقة العربية ،على الرغم من كثرة المصادر الطبيعية لتلوث الهواء ،مثل العواصف الترابية ،تسهم العديد من االنبعاثات
ضا في تدهور جودة الهواء.
البشرية المنشأ أي ً
وتعد االنبعاثات الصناعية من أهم مصادر تلوث الهواء بسبب األنشطة البشرية والناتجة عن ارتفاع عدد مصافي البترول
ومحطات الطاقة التي تعمل بالوقود األحفوري في المنطقة.
كما تعد انبعاثات المركبات ،باإلضافة إلى غياب المعايير النبعاثات المركبات وجودة الوقود ،وضعف االستثمار في وسائل
النقل العام ،وحرق النفايات في الهواء الطلق ،مصادر إضافية لتلوث الهواء في المنطقة .وحسب منظمه التعاون االقتصادي
والتنمية يش ّكل عدد الوفيات المب ّكرة السنوية في المنطقة بسبب التعرض للجسيمات الملوثة حوالي  533من أصل مليون نسمة،
وقد ترتفع هذه النسبة إلى  633 - 333من أصل مليون نسمة بحلول العام .9363
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية ( )IEAإلى أن نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة قد ارتفع من
حوالي  1أطنان للفرد في عام  0223إلى حوالي  8.3طن للفرد في عام  ،9305عل ًما بأن هذه األرقام تتجاوز أرقام البنك الدولي
البالغة  3أطنان للفرد الواحد في عام 9305؛ وذلك بالرغم من الجهود المبذولة في المنطقة في مجال نشر تقنيات الطاقة
المتجددة ،وخاصة تقنيات النظم الكهروضوئية.
وتسببت بعض األمراض المرتبطة بتلوث الهواء الخارجي والداخلي بوفاة حوالي  093333نسمة في دول الشرق األوسط
وشمال إفريقيا عام  ،9305وفي حين تصيب الوفيات المرتبطة بالتلوث األطفال والمسنين بشكل رئيسي ،فإن الوفيات المب ّكرة
تؤدي أيضً ا إلى فقدان الدخل الناتج عن عمالة الرجال والنساء الذين هم في سن العمل.
تشمل بعض الحلول لمشاكل تدهور جودة الهواء مزي ًجا بين القيادة السياسية ،والقوانين ،والتكنولوجيا ،والتغييرات في نمط
الحياة ،فيمكن السيطرة على تلوث الهواء المحيط وتجنب األمراض التي يتسببها من خالل سياسات قطاعية محددة مثل الطاقة
والنقل والتخطيط الحضري وسياسات البنى التحتية ذات األهداف الصحية والبيئية الواضحة والملموسة ،ويمكن االعتماد على
التقنيات الخضراء أن يؤدي كذلك إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل نسبة االنبعاثات الضارة ،كما أنه من الضروري
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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تجنب حرق النفايات.
ويمكن كذلك اعتماد بعض تدابير التخفيف الفعالة في إطار الروتين اليومي مثل استعمال المواصالت العامة ،التشارك في
استخدام السيارات ،ركوب الدراجات الهوائية أو المشي ،باإلضافة إلى إيقاف تشغيل المحرك أثناء زحمة السير أو التوقف عند
اإلشارة الحمراء.
كما تعتبر المحافظة على الطاقة في المنزل خطوة سهلة وحاسمة ،مثل استخدام الطاقة الشمسية ،إيقاف تشغيل األجهزة عند عدم
الحاجة إليها ،واستخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة ،باإلضافة لذلك فإن الطريقة المثالية لتنظيف الهواء بشكل طبيعي
تكون عبر زيادة المساحات الخضراء في المدن ،وتجنب المنتجات التي تساهم في إزالة الغابات مثل اللحوم الحمراء ومنتجات
زيت النخيل.
لقد حان الوقت لبدء العمل على حمالت توعية مكثفة لرفع الوعي لدى الناس وصانعي السياسات حول هذا الموضوع من خالل
اإلعالم ومجموعة واسعة من المواد والرسائل التوعوية.
ونحن نحتفل باليوم العالمي للبيئة ،دعونا نلتزم بتحسين جودة الهواء الذي نتنفّسه ألننا ببساطة ال نستطيع التوقف عن التنفس،
ولكن بإمكاننا بالتأكيد أن نعمل بغية تحسين جودته!
عالم واحد ،هواء واحد ،بيئة واحدة.
*الرا جدع هي مسئولة شئون اقتصادية مساعدة في شعبة سياسات التنمية المستدامة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا).
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قائمة أممية للمحتوى العربي الرقمي ..هل هي دعم للنشر اإللكتروني؟
الجزيرة
 53أيّار/مايو2019
تشهد المنطقة العربية تطو ًرا كبيرا في استخدام اإلنترنت والهواتف الذكية في السنوات األخيرة ،ولعبت هذه التقنيات دورً ا مه ًما
في نشر المحتوى الرقمي وزيادة منصاته خاصة مع سهولة الوصول إليه والتفاعل معه.
وبحسب اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ،تشير الدراسات إلى أن المحتوى الرقمي له تأثير إيجابي على
العديد من المجاالت الحيوية مثل التعليم والثقافة والصحة واألعمال .كما أنه يساهم في استحداث وظائف جديدة ،وخاصة للشباب
الذين يتمتعون بالذكاء التكنولوجي.
ونشرت اإلسكوا قائمة قابلة للتحديث وتضم بعض الشركات الناشئة التي تعمل في مجال إنشاء المحتوى الرقمي العربي من
مختلف الدول العربية مثل مصر واألردن ولبنان وتونس وقطر واإلمارات.
وتضم القائمة منصة "بادكتابك" المختصة بتبادل الكتب القديمة بأخرى جديدة عبر شبكة من األصدقاء ،ومنصة "كتبنا" للنشر
الذاتي للكتّاب الطموحين وتوفير الكتب اإللكترونية.
وشملت القائمة كذلك منصة "مسموع" من األردن التي توفر مكتبة رقمية من الكتب الصوتية العربية عبر اإلنترنت واألجهزة
المحمولة ،ومن لبنان منصة "أنغامي" لتنزيل الموسيقى العربية ،ومن المغرب أدرجت منصة "كيزاكو" التي تقدم محتوى
تعليميا مجانيا باللغتين العربية والفرنسية.
قائمة منشئي المحتوى العربي
وقال مؤسس منصة "كتبنا" للنشر الذاتي محمد جمال إن هناك اتجاها عالميا وليس إقليميا فقط في االستثمار في سوق المحتوى
الرقمي والنشر اإللكتروني،
وأضاف للجزيرة نت "لدينا شواهد وخصوصا في الدعم الذي تستقبله منصات الكتب الصوتية مؤخرا مثل كتاب صوتي
وستوري تل واقرأ لي ،وماليين الدوالرات التي يتم استثمراها في هذه المنصات ،وكذلك منصات الفيديو حسب الطلب التي
تقف وراءها مؤسسات عمالقة مثل منصة "شاهد" التي تمتلكها شبكة أم بي سي ،وكذلك اتجاه منصة نتفليكس إلنتاج المحتوى
الدرامي العربي".
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قائمة اإلسكوا لصانعي المحتوى العربي (مواقع إلكترونية)
وتشير اإلسكوا لكونها تعمل منذ سنوات عدة على تشجيع تطوير المحتوى الرقمي العربي ،وتحاول اإلسهام في الحفاظ على
الثقافة واللغة العربية وزيادة مساهمتها في تنمية المجتمع العربي ،وأدرجت مؤخرا عددا من المنصات العربية ضمن قائمة
لمنشئي المحتوى العربي.
وتعليقا على وجود منصته بالقائمة األممية ،قال جمال إن ذلك يعكس شيئا مهما وهو دعم المجتمع الثقافي والمؤسسات اإلقليمية
والدولية للمبادرات التي تعنى بالمحتوى العربي الرقمي ،معتب ًرا أن ذلك هو "ما تحتاجه منصات مثل كتبنا بشدة ،وتخلق حالة
توعوية بأهمية هذا النوع من المحتوى الذي نقدمه".
وبالنسبة للكتب يرى جمال أن صناعة النشر اإللكتروني ضئيلة للغاية في العالم العربي وتقدر بـ  %9فقط من الحجم اإلجمالي
لصناعة النشر العربي الذي يبلغ  1مليارات دوالر سنويا ،مقارنا بين نسبتها عربيا ونسبتها في الواليات المتحدة التي تقترب من
 %13من حجم صناعة النشر هناك.
وعلى الرغم من توفر التكنولوجيا ،فإن الشركات الناشئة التابعة للجنة المساعدة اإلنمائية لإلسكوا ال تزال تواجه عددا من
التحديات بينها ضعف البنية التحتية في بعض البلدان العربية ،وضعف اإلطار التنظيمي للشركات الناشئة ،وصعوبة الوصول
إلى المواهب.
ويرى جمال أن المحتوى الرقمي ال يزال في بدايته في العالم العربي ،ويحتاج لمبادرات ومشروعات كثيرة للمساهمة في نمو
هذا القطاع بوتيرة سريعة "وليستطيع اللحاق بقطار التكنولوجيا والبنية التحتية الرهيبة التي بين أيدينا من هواتف ذكية
وشبكات جي 1وجي 3قادمة."..
ومن الناحية االقتصادية يمثل المحتوى الرقمي سوقا واعدا وفرصة كبيرة لمن يستثمر فيه من أجل تقديم حلول جديدة وإبداعية -
بحسب جمال -وخصوصا للمستخدمين والمستهلكين الشباب الذين يستهلكون كل شيء بنمط رقمي حاليا.
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Partner Spotlight: United Nations Economic and Social Commission for Western Asia
SEforall
28 May 2019
In January 2019, Dr. Rola Dashti was appointed Executive Secretary of the United Nations
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). In this interview, we ask Dr.
Dashti about her vision for ESCWA, its approach to Sustainable Development Goal 7 (SDG7),
and how ESCWA’s partnership with Sustainable Energy for All (SEforALL) supports its
mission.
What is ESCWA’s mission?
ESCWA is one of the five regional commissions created by the UN to fulfil the economic and
social goals set out in the UN Charter by promoting cooperation and integration between
countries in Western Asia.
Nowadays, ESCWA acts as a modern, agile, vigorous institution, embracing forward thinking
and adopting new technologies to implement its vision as an innovative catalyst for a just and
flourishing Arab region. ESCWA encourages regional integration, exchange of experience and
best practices and raise global awareness on the circumstances, challenges and needs of its
member countries.
ESCWA region covers 18 Arab countries: Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya,
Mauritania, Morocco, Oman, the State of Palestine, Qatar, Saudi Arabia, the Sudan, the Syrian
Arab Republic, Tunisia, the United Arab Emirates and Yemen.
Our mission is to be a powerful unifying voice, trusted convener, effective policy adviser and
innovative knowledge generator for the region by partnering with our Members States and their
people. ESCWA’s objectives are guided by the 2030 Agenda for Sustainable Development.
As a commission, we are active in many areas including economic and social development;
integration, gender and women issues; governance and conflict issues; sustainable management;
and development of natural resources.
As the new Executive Secretary of ESCWA, what do you hope to achieve?
ESCWA strives to achieve equitable prosperity and dignified lives to Member States and their
peoples.
ESCWA will maintain its support to members and its regional and international partners to foster
socio-economic cooperation, overcome the region’s many development challenges (including its
critical natural resource problems), benefit from the available opportunities to advance the
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implementation of the SDGs, support gender equality, and create a promising future for youth
and the upcoming generations.
The path to achieving the 2030 Agenda requires diligent work on combating poverty and
unemployment, preserving the middle class, empowering women and youth, sustainably
managing its water, land and energy resources, and supporting through development projects and
appropriate technology-use the creation of opportunities to youth.
How does ESCWA support SDG7?
Energy is the source of and a solution to many global and developmental problems, and it is the
golden thread that connects all the SDGs. To this end, ESCWA focuses on providing economic
and social policies, capacity building, technical advice, and leading research and reports to help
its members better track and achieve the SDG7 targets and related goals (e.g. 1, 5, 11, 12, 13).
ESCWA is also involved in other related activities, including fostering regional and countrylevel exchange among water, agriculture and energy counterparts through the implementation of
a Regional Initiative on the Water-Energy-Food Nexus in the Arab Region in coordination with
the League of Arab States and other regional partners. Other related projects also include
promoting Renewable Energy Investments and Energy Efficiency for Climate Change Mitigation
and Sustainable Development and the implementation of a Regional Initiative for Promoting
Small-Scale Renewable Energy Applications in Rural Areas of the Arab Region.
Achieving SDG7 was also reviewed during the High-Level Political Forum 2018 whereby
ESCWA presented and shared the Arab region’s progress in achieving the set targets on
achieving sustainable energy and provided a snapshot of how far the Arab region is from
achieving affordable and clean energy, including challenges and priority actions. Another area
stressed during the forum was the “interlinkages between water, food and energy in the Arab
region” and the required local efforts to build capacity and achieve coherent policy resolutions.
ESCWA is also a member of UN Energy through which it collaborates with other UN agencies
in the field of energy. ESCWA is also involved in the multi-stakeholder SDG7 Technical
Advisory Group, which met in early 2019 and with which it will participate in the SDG7 Policy
Briefs in support of 2019 High-Level Political Forum and the SDG Summit in September 2019.
ESCWA also supports regional reporting on SDG7 through its regional publication on Tracking
SDG7: The Energy Progress Report 2019 – Arab Region.
What do you see as the SDG7 priority areas in Western Asia to meet the 2030 targets?
As the Arab region depletes its energy savings, productive land and water resources, and pollutes
its air faster than any other region in the world, the business-as-usual scenario in the Arab region
is unsustainable in many cases.
SDG7 identified priority areas for Western Asia in order to meet the 2030 targets include:
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Enhancing the quality and access to modern energy in the Arab region, especially in the
least developed countries (Mauritania, Sudan, Yemen)

.0

Tackling the widespread energy inefficiencies across all economic sectors of the region
through prioritizing policies, incentives, market structure and regulatory measures to
encourage improvement in energy efficiencies.

.9

Increasing the share of renewable energy sources in the region’s energy mix by .5
overcoming the highly regulated utility markets and high subsidies on fossil fuel-based
products, technological barriers and commercial viability.
Other broader focus areas include developing, implementing and enforcing suitable, integrated
and proactive policies and institutional frameworks, buildinginstitutional capacity in monitoring
and data collection systems, strengthening local governance and communication, and developing
local manufacturing of clean energy technology components.
What role does ESCWA play in meeting these SDG7 regional targets?
Among the main challenges facing the region in achieving SDG7 targets are initiating proactive
policymaking, building institutional capacity, transparency and accountability, strengthening
information quality and raising public awareness.
ESCWA supports its member states in meeting the SDG7 regional targets through an integrated
lens by acting as a regional think tank, providing policy advice and platform for capacity
building, and transfer of knowledge based on research, science-policy interface, trainings and
dialogue.
ESCWA brings together regional and international expertise to enhance capacities of member
states, foster multi-stakeholder partnerships to achieve sustainable development and enhance
cooperation to facilitate the acceleration of sustainable energy access, clean energy research and
technology (including renewable energy and energy efficiency), cleaner fossil-fuel technology,
and promoting investments in clean energy infrastructure.
What does your partnership with SEforALL focus on?
ESCWA’s partnership with SEforALL focuses on promoting regional integration and sustainable
energy and economic development to accelerate the achievement of SDG7 in the Arab region.
Cooperation areas include promoting the use of renewable energy sources in the region, energy
efficiency, water-energy-food nexus and the SEforALL Middle East Hub, which is hosted by the
Islamic Development Bank. Other partnership activities include the SEforALL Forum, the HighLevel Political Forum, UNFCCC COP and the Future Energy Summit.
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Arab CSOs Share Recommendations Ahead of Beijing Declaration Review
IISD
28 May 2019
May 2019: The Arab civil society regional consultative workshop on the implementation of the
Beijing Declaration and Platform for Action agreed on a set of recommendations. The
recommendations will contribute to the Fifth Comprehensive National Reviews of progress made
in implementing the Beijing Declaration, which the 64th session of the UN Commission on the
Status of Women (CSW) will discuss in 2020.
The UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) organized the civil
society regional consultative workshop in partnership with the League of Arab States (LAS), UN
Women and the Arab Women Organization (AWO). The event took place from 16-17 April
2019, in Beirut, Lebanon.
The workshop featured presentations and discussions on progress made over the past five years,
from the perspective of CSOs. Discussions addressed key challenges and obstacles, regional
priorities and recommendations. Several participants highlighted the continued relevance of the
Beijing Declaration, noting that women must be part of global efforts to achieve sustainable
development. The 2030 Agenda for Sustainable Development calls for gender equality and the
empowerment of women and girls in SDG 5 (gender equality) and across the SDGs.
The recommendations support involving women in planning and negotiations related to climate
change.
In their recommendations, participants called for: abolishing discriminatory provisions in
constitutions and laws, including personal status laws that prevent women from exercising a role
in society; adopting economic reform programs that promote participation, equality and justice
among society and provide women with access to economic opportunities; and for involving
women in peacebuilding in Arab societies. CSOs supported emphasizing the importance of
“women’s full participation in all fields and in all positions” at the national and local levels,
taking into account international and Arab experiences on gender parity. The recommendations
also support: incorporating a gender perspective in climate justice policies; collecting, analyzing
and disseminating gender-segregated data; and involving women in planning and negotiations
related to climate change.
Civil society calls on States to assume “primary responsibility” in providing social services and
protection within a gender-sensitive, rights-based and developmental approach, to ensure the
independence of national human rights institutions (NHRIs), to strengthen their role in protecting
the rights of women and girls at all levels, and to amend national legislations to align with
international human rights conventions and standards and accede to relevant international
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instruments. The recommendations call on States to develop national action plans to achieve
gender equality and eliminate discrimination, to mainstream gender equality in all national action
plans, and to provide necessary budgets for implementing strategies, laws and measures to
guarantee women’s access to justice.
Mehrinaz El Awady, ESCWA, praised the efforts by CSOs in the Arab region to eliminate all
forms of discrimination and violence against women and girls. She said the participation of
CSOs in the region is essential because it “has an impact on the efforts of governmental
institutions.”
In July 2018, UN Member States agreed that at its 64th session, in 2020, the CSW will undertake
a review and appraisal of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action,
including an “assessment of current challenges that affect the implementation of the Platform for
Action and the achievement of gender equality and the empowerment of women and its
contribution towards the full realization of the 2030 Agenda for Sustainable Development
through a gender perspective.” [ESCWA Press Release] [Recommendations] [UN Women
Webpage on Preparations for 2020 Review]
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