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ESCWA: AllAfrica:
Sudan: Dawalab Lauds Role of ESCWA to Develop Women's National Policy
Khartoum — The Minster of Security and Social Developmet, Masha'air al-Dawalab, head of the
Sudan's delegation participating in the meetings of the Arab Woman Committee of the Economic
and Social Commission for Western Asia (ESCWA) in Beirut, has lauded the technical
consultations support of the committee for the enhancement of the national policy for the women
empowerment.
Al-Dawalab has pledged the implementation of the Sudan's commitment to the Muscat
Declaration, and the states will support in this regard.
The meetings have discussed the progress achieved for the promotion of the woman in the
Arabic area, the situation of implementation of mauscat declaration for the 7 th session of the
woman committee recently held in Oman sultanate.
The Supervisor of the Woman Administration in the ministry, Sauad Abdul-A'al, the delegation's
member, noted in phone call that this 8 th session discussed the enhancement of institution in
realization of gender equality in the Arab region, the integration of the perspective of equality
within public institutions, the role of institutions in times of peace and war, as well as the
economic cost of violence against women.
The meetings dealt with the technical cooperation and advisory services provided by the
ESCWA Woman Commission on the status of women in the years 2016 to 2017, the
achievements achieved. Many countries have presented opinions and presentations, which were
based on the recommendations of the Muscat Declaration. The 8 th session will conclude its
work tomorrow, Friday.

ESCWA: UN News Centre

UN study tackles violence against women in Arab region using economic model

6 October 2017 – An economic model to estimate the costs of intimate partner violence – the most
common form of violence against women in the Arab world – was spotlighted this week at one of
the United Nations regional commissions, based in Beirut, Lebanon.
“Our ultimate goal has always been to translate the findings of our studies into practical projects
with a view to empowering women and enhancing their position in society,” said Mohamed Ali
Alhakim, the Executive Secretary of the UN Economic and Social Commission for Western Asia
(ESCWA), which serves 18 Arab States.
According to the World Health Organization (WHO), 37 per cent of “ever married women” in the
East Mediterranean region – which encompasses most Arab States – have experienced physical or
sexual partner violence.

Speaking at the opening of ESCWA’s Committee on Women, Dr. Alhakim noted that despite
progress in developing national plans to address gender-based violence, Arab countries need to do
more to end the grave violations still being perpetrated against women.
To support these efforts, ESCWA and UN Women developed a regional project to estimate the
cost of violence against women and use the costings as an instrument for policy reform and
advocacy.
“We aim to utilize it as an advocacy tool with policymakers to substantiate that if we work in a
holistic manner to end violence against women, it will not only be the right thing to do, but it will
also be the smart thing to do,” said Mohammad Naciri, the Director of UN-Women’s regional
office in Egypt.
“My heart aches when we try to quantify [the violence] because the emotional and psychological
scars that women and girls live with as a result of the violence exerted on them cannot necessarily
be quantified,” he continued. “That’s why I said it’s a smart thing to do, but the right thing to
remember is that it’s the absolute right of every single woman and girl to end the violence against
them.”
According to UN-Women, the dire economic, political and security situation in many Arab
countries fuels the problem given direct correlation between crises and domestic violence. During
the last conflict in Gaza, intimate partner violence reportedly rose by 700 per cent due to feelings
of hopelessness, humiliation, and lack of opportunities.
While the drivers of violence are not contested, there are multiple approaches to costing the
phenomenon. The two main methods involve estimating the cost of inaction—measuring the direct
and indirect, tangible and intangible costs of violence to survivors, their families, and the
community, including missed paid or unpaid work; and estimating the costs of implementing
policies to prevent and address the violence – or the cost of the solution.
Dr. Nata Duvvury, the Director for Global Women’s Studies at the National University of Ireland,
has been working closely with ESCWA to develop the model and create this important
“accountability tool.”
“Direct costs have been largely focused on the costs of service provision incurred by governments
to provide police stations, health services, social services, and others,” she explained.
“But there is another aspect of direct costs that has not been captured very carefully across
countries, which are the costs incurred by women to access services,” Dr. Duvvury stressed, noting
that paying bribes is not uncommon for women in the Arab region, in addition to other fees to
access physical and psychosocial support.
As the eighth session of the Committee on Women inched to its end on Thursday, small pins were
distributed by Dr. Naglaa Al-Adly from Egypt’s National Council of Women, featuring an Arabic
letter called the Taa Marbouta.

“We use this letter as the secret of our power as women,” Dr. Al-Adly explained. “We’re stressing
the idea to not be afraid, fight for your rights, be strong, we are behind you.”
‘Taa Marbouta’ is added to words that are feminine to denote grammatical gender; it is also
associated with several powerful words in the Arabic language such as ‘dignity,’ ‘power’ and
‘willingness.’
Launched one year ago by Egypt’s National Council of Women and the UN, the ‘Taa Marbouta’
campaign promotes women’s social, political and economic empowerment in the North African
country.
Because it’s an Arabic letter it is also relevant to women in many other countries,” she added, “
indicating that the “secret” of women’s power can only be stronger when they come together

ESCWA: Relief Web:
UN Women and ESCWA launch project to estimate the cost of violence against
women in the Arab Region

Violence against women continues to plague women globally, everywhere. Within homes, on the
streets, and during war, violence against women affects as many as one in three women
worldwide. It stifles women’s mobility and rights, compromises their health and work,
jeopardizes peace. But how much does it cost, in monetary terms?
In the United States of America, the cost of violence could be $500 billion per year. In Egypt,
500,00 working days are lost each year due to marital violence and the health sector bears over
$14 million in costs to serve just one quarter (600,000) of survivors. Violence against women is a
costly problem for economies, but many countries still don’t know just how costly it is for them.
UN Women and United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)
recently launched an innovative regional project, “Estimating the Cost of the Economic Impact
of Violence against Women in the Arab Region”, in partnership with the Swedish Institute in
Alexandria and the Institute for Women's Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese
American University (LAU).
The launch event in Beirut, Lebanon, on 4 October, brought together concerned top officials in
Arab governments, representatives of the Arab and foreign diplomatic corps, the United Nations
agencies and civil society organizations. Well-known Tunisian Actor Dhafer L'Abidine made a
special appearance and called all parties to come together to end the normalization of violence
against women in the region. See the press release»
Available data from the region shows that violence against women is widespread—one in three
women has experienced intimate partner violence, at least once in her lifetime. But such violence

is also under-reported, as women fear retaliation and losing the custody of their children. Earlier
this year, IMAGES MENA, a groundbreaking multi-country study in the Middle East and North
Africa (MENA) region that surveyed 10,000 men aged 18 to 59 years about their attitudes on
gender equality and perceptions of masculinity, found that at least 26 per cent men agreed that a
woman should tolerate violence to keep the family together.
As part of its phase of implementation, the new costing project has published a flagship study
titled, “The Status of Arab Women in the Arab Region: Violence Against Women: What is at
Stake?”. It developed an operational model that provides methodologies to estimate the cost of
violence for the first time in the region. The model will take into account direct and indirect
tangible costs of marital violence, including the total cost to households, the cost of service
provision at the community-level and the total cost to businesses.
In his welcome speech at the launch event in Beirut, ESCWA Executive Secretary Mohamed Ali
Al-Hakim emphasized that the economic model to estimate the cost of violence against women
not only helps decision-makers to know the economic consequences of violence against women
and their effects on the national economy, but also supports comprehensive reform efforts.
“Violence against women and girls devastates lives and communities,” says Mohammad Naciri,
UN Women Regional Director for Arab states. “We need to involve policy-makers in the
conversation so that they understand the magnitude of the problem and that ending violence
against women is the right thing to do. To make a real change, I invite all policy-makers in the
region to join our call for a violence-free world for all women and girls.”
Similar costing studies on violence against women are largely limited to high-income, developed
countries. For the Arab states, adding the economic perspective is expected to provide a new and
powerful angle to assess the legal and health consequences, and to advocate for action.

اإلسكوا( :صحيفة الرأي):
"أبوغزاله" و"االسكوا" و"العربية للتنمية الصناعية" و"العربية للتربية والثقافة" ينظمون الملتقى العربي
لتطبيقات علوم وتقنيات النانو
http://alrai.com/article/10408717

اإلسكوا( :موقع العهد اإلخباري):
وزير الزراعة استقبل وكيل االمين العام لألمم المتحدة واالمين التنفيذي لإلسكوا
استقبل وزير الزراعة االستاذ غازي زعيتر في مكتبه في الوزارة ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واالمين
التنفيذي لإلسكوا )( (ESCWAاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا) د .محمد علي الحكيم ،وتطرق
البحث الى مجاالت التعاون في مختلف المجاالت والسيما تحسين نوعية الغذاء ،ومكافحة تلوث المياه
ومعالجتها ،والتنسيق بين قطاعي المياه والري باإلضافة الى المساهمة في بناء القدرات للفنيين الزراعيين
والمزارعين .وتم االتفاق على متابعة االتصاالت واللقاءات على مستوى الفنيين والخبراء لوضع االقتراحات.
كما استقبل الوزير زعيتر ايضا ً وفدا ً من نقابة الغواصين المحترفين في لبنان مع عدد كبير من الصيادين في
الشمال الذين طالبوا بالسماح في استعمال الكومبريسور في الصيد ،وتم االتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من
وزارة الزراعة ونقابة الغواصين لدراسة مطالبهم ورفع االقتراحات الى وزير الزراعة.
واكد الوزير زعيتر خالل اللقاء على اهمية الحفاظ على الثروة السمكية وبالدرجة االولى على حياة االنسان
وسالمة غذائه كقاعدة اساسية ألي قرار ،ولفت الى ان العاملين في الوزارة والخبراء كما هم الصيادين هو
الحفاظ على الثروة السمكية التي تشكل مصدر رزقهم ،اال ان هناك ضرورة لتنظيم القطاعات للحفاظ على
ديمومة واستدامة هذه الثروة الوطنية.

اإلسكوا :اليوم:
«بخارى» يزور «إسكوا» ..ووفد اللجنة فى المملكة قريبًا
زار القائم باألعمال باإلنابة في سفارة المملكة ببيروت الوزير المفوض وليد بن عبدهللا بخاري ،اليوم ،مقر لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" وسط العاصمة اللبنانية.
وأكد الجانبان على تعزيز التعاون بين "اإلسكوا" والمملكة في مجال أجندة التنمية المستدامة للعام  ،2030وفقا ً لرؤية المملكة
.2030
وتطرق البحث إلى موضوع المرأة
وأبدى المسؤولون في "إسكوا حرصهم على التعاون مع المملكة ضمن مختلف أطر التنمية،
ّ
والتجربة السعودية والرائدات السعوديات ،والحدث المشترك الذي تسعى "إسكوا" إلى إقامته بالتعاون مع مجموعة من الدول
العربية لتكريم النساء الرائدات في العالم العربية من ضمنهن نساء رائدات من المملكة.
بدوره ،كشف األمين التنفيذي لـ"إسكوا" الدكتور محمد علي الحكيم ،عن نية اللجنة تشكيل وفد لزيارة المملكة قريبًا؛ للتباحث في
أوجه التعاون المشترك بهدف التوصل إلى إطار تعاون فني مع المملكة.

اإلسكوا :الوكالة الوطنية لإلعالم:
األمين التنفيذي لالسكوا استقبل البخاري وتأكيد تعزيز التعاون مع المملكة السعودية في التنمية المستدامة

وطنية  -استقبل اليوم وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لالسكوا الدكتور محمد علي الحكيم ،في مكتبه في بيت
األمم المتحدة ،الوزير المفوض القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية وليد البخاري" ،في زيارة ودية وداعية" ،يرافقه
رئيس قسم الشؤون االقتصادية والثقافية مروان الصالح.
وشارك في اللقاء نائب األمين التنفيذي لالسكوا لشؤون دعم البرامج الدكتورة خولة مطر والمساعد الخاص لألمين التنفيذي
الدكتور مهند الموسوي.
وتمت خالل اللقاء "مناقشة محاور أهمها أن األمين التنفيذي قدم عرضا عن مشروع "اإلسكوا" الخاص بإعادة إعمار اليمن،
وستبعث "اإلسكوا" فريقا إلى اليمن لتقويم الحاجات بهدف وضع خطة متكاملة للمشروع".
وركز الجانبان على "موضوع المرأة والتجربة السعودية والرائدات السعوديات والحدث المشترك الذي تسعى "اإلسكوا" إلى
أن تقيمه مع مجموعة من الدول العربية لتكريم المرأة الرائدة في العالم العربية ،وتم التركيز على مجموعة من النساء الرائدات
في السعودية".
وأكدا "تعزيز التعاون بين اإلسكوا والمملكة في مجال أجندة التنمية المستدامة للعام  ،2030وال سيما أن ولي العهد السعودي
لديه رؤية خاصة بالنسبة إلى هذه األجندة ،و"اإلسكوا" معجبة بهذه الرؤية وتعمل جاهدة للتعاون مع السعودية كي يكون هناك
مخرجات ملموسة ".
وقال األمين التنفيذي إن "اإلسكوا" لديها النية في تشكيل وفد لزيارة السعودية في الفترة المقبلة للتباحث في أوجه التعاون
المشتركة أو للتوصل إلى إطار تعاون فني مع المملكة العربية السعودية ".

وبدوره ،رحب البخاري بالزيارة وأكد "استعداد السعودية الستقبال الوفد ولقاء المسؤولين للتباحث في هذه القضايا المشتركة".

اإلسكوا :وطني السعودية:
القائم باألعمال باإلنابة في سفارة المملكة ببيروت يزور " اإلسكوا
زار القائم باألعمال باإلنابة في سفارة المملكة ببيروت الوزير المفوض وليد بن عبدهللا بخاري ،يرافقه رئيس
قسم الشؤون االقتصادية والثقافية مروان الصالح ،اليوم ،مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا “إسكوا” وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
وأكد الجانبان على تعزيز التعاون بين “اإلسكوا” والمملكة في مجال أجندة التنمية المستدامة للعام ،2030
وفقا ً لرؤية المملكة  ،2030حيث أبدى المسؤولون في اإلسكوا حرصهم على التعاون مع المملكة ضمن
مختلف أطر التنمية.
وتطرق البحث إلى موضوع المرأة والتجربة السعودية والرائدات السعوديات ،والحدث المشترك الذي تسعى
ّ
اإلسكوا إلى إقامته بالتعاون مع مجموعة من الدول العربية لتكريم النساء الرائدات في العالم العربية من
ضمنهن نساء رائدات من المملكة.
وكشف وكيل األمين العام لألمم المتحدة األمين التنفيذي لإلسكوا الدكتور محمد علي الحكيم عن نية اإلسكوا
تشكيل وفد لزيارة المملكة في الفترة القادمة للتباحث في أوجه التعاون المشترك بهدف التوصل إلى إطار
تعاون فني مع المملكة .

ESCWA: Al Bawaba:
Abu-Ghazaleh, ESCWA, Arab Industrial Development and Arab League
Organise the Arab Forum for Nanoscience and Technologies Applications
Talal Abu-Ghazaleh Organization (TAG-Org), ESCWA Technology Center, Arab Industrial
Development and Mining Organization (AIDMO), Arab League Educational, Cultural and
Scientific Organization (ALECSO) organized the Arab Forum for Nanoscience and
Technologies Applications, which was held at the Talal Abu-Ghazaleh University in Amman.
The objective of the Forum was to serve the 17 sustainable development goals adopted by world
leaders on September 2015, particularly with regard to Goal no 2 related to (Food Security),
Goal no 6 related to (Ensuring Water Availability), Goal no 7 related to (Affordable and Clean
Energy) and Goal no 9 related to (Industrialization and Promotion of Innovation), as well as Goal
no 17 related to (Partnerships for the Goals).
Abu-Ghazaleh and Associates, in collaboration with the ESCWA Technical Center and the Arab
Industrial Development and Mining Organization, prepared a study to identify the most
promising investment opportunities in the field of nanotechnology adaptation in the desalination
and solar energy sectors.
Dr. Talal Abu-Ghazaleh expressed the hope for willing participants to implement these projects
in the Arab region, stressing that the Arab countries must keep pace with developments and
global changes in this area in order to join the world of artificial intelligence. He called for the
organization of an Arab conference on industrial intelligence with stakeholders, partners and
investors, stressing the need to generate interest in investing in creativity and to develop this new
mindset in the Arab world.
He stressed the urgent need for a revolution of change in this area in order to achieve the goal of
transition to the state of creativity, hoping that the Forum will achieve its objectives and will
emerge with important results and exchange of valuable experiences in this vital and important
topic.
Mr. Mohammed Ali Al Hakim, ESCWA Executive Secretary, said that the past 10 years have
witnessed a positive shift towards nanoscience and technology in the fields of research,
education and industry, according to a recent UNESCO report "Towards 2030".
He also pointed out that the ESCWA Center for Technology was fully prepared to support
Member States in developing the environment for the transfer and development of technology,
including policies, legislation and investment opportunities through public-private partnerships,
universities and research centers, and to play a leading role in innovation and harness
technologies produced in scientific laboratories to serve sustainable development.

Eng. Adel Al-Saqer, Director-General of the Arab Industrial Development and Mining
Organization (AIDMO) said that Arab countries have a great opportunity to catch up with global
scientific and technological progress in the field of nanoscience and technology, if there is
availability of the necessary resources for success including human potential and infrastructure
and investment directed to research in this area.
Mr. Al-Saqer stressed the importance of cooperation between government institutions, research
centers and the Arab private sector, citing the Talal Abu-Ghazaleh Organization as an example
of one of the most important institutions of the Arab and international private sector, playing a
positive role in activating research results and transforming them into knowledge and economic
value.
On her part, Her excellency Mrs. Sally Hassan, representative of the Arab League Educational,
Cultural and Scientific Organization (ALECSO), said that this international forum raises
awareness about the transformations and profound changes the world is witnessing, making it
necessary to bring science to the forefront of attention by various specialized and concerned
bodies in our Arab countries.
Mrs. Hassan said she is looking forward to the success of the Forum as a step towards advancing
joint Arab action in the contribution towards the promotion of scientific awareness of
nanoscience and technology, supporting comprehensive development issues and removing the
obstacles that stand in the way of linking scientific research in various industrial, agricultural,
medical, health and other fields.
The forum was attended by members of the Scientific Committee of the Arab Initiative,
representatives of relevant Arab, regional and international organizations, representatives of the
executive departments of the relevant government institutions, as well as an elite group of
researchers in the fields of nanotechnology, as well as experts and investors interested in the
sector.

اإلسكوا :سودان تريبون:
السودان يستضيف دورة جديدة للجنة التنمية االجتماعية في الـ (إسكوا)

اإلسكوا :الوكالة الوطنية لإلعالم:
ورشة عمل لهيئة شؤون المرأة عن آليات القضاء على أشكال التمييز كلودين عون :نسعى الى منحها
حقوقا متساوية مع الرجل كإعطائها الجنسية ألوالده
وطنية  -نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مركز المرأة التابع لمنظمة اإلسكوا ،ورشة
عمل بعنوان "اآلليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،بين النص والتطبيق القضائي"،
.برعاية وزير العدل سليم جريصاتي ،في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا
حضر الورشة ممثلة وزير العدل القاضية نازك الخطيب ،رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة
كلودين عون روكز ،رئيسة قسم العدالة بين الجنسين في مركز المرأة في االسكوا السيدة ندى دروزة ،القضاة
.والسيدات األعضاء في الهيئة ،وعدد من القضاة في المحاكم الشرعية اللبنانية ورجال دين وعدل
أبي شاكر
في الجلسة اإلفتتاحية ،اعتبرت رئيسة لجنة "سيداو" في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ميرين معلوف
أبي شاكر ان "لبنان أكد في مقدمة دستوره على تمسكه بالحريات العامة ،بالعدالة االجتماعية ،بالمساواة في
الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بدون تمييز ،وبقيم حقوق اإلنسان" ،الفتة الى ان "لبنان وقع عام
 1996".على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعارف عليها كاتفاقية سيداو
روكز
من جهتها ،أشارت روكز الى ان "الهيئة رسمت بالتعاون مع شركائها في القطاعين الرسمي واألهلي وبدعم
من صندوق االمم المتحدة للسكان في العام  2011اإلستراتيجية العشرية للمرأة في لبنان التي تبنى مبادئها
مجلس الوزراء ،ومن أول اهدافها تحقيق المواطنة اللبنانية الكاملة على اساس المساواة التامة بين المرأة
".والرجل في الحقوق والواجبات في مختلف القوانين والميادين
واعتبرت ان "هذه المساواة ال تزال غير قائمة في لبنان ،نظرا الى االجحاف الالحق ببعض القوانين المرعية
اإلجراء بحقوق المرأة وللممارسات المتوارثة من عهود الفقر والجهل واالستبداد ،والتي تحمل صورة دونية
".للمرأة
ولفتت الى ان "من أبرز اآلليات الدولية ،المتوفرة لتحقيق هذه األهداف ،هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو) التي انضم اليها لبنان في العام  1996مع التحفظ على منح المرأة حقوقا متساوية
للرجل في ما يتعلق بجنسية اوالدها وفي وضعها في األسرة كزوجة وكوالدة" ،مشيرة الى ان "الهيئة تسعى
اليوم الى حمل المشترع على رفع هذه التحفظات التي باتت تعتبر على انها لم تعد تخدم حاجات ومصلحة
".المجتمع
وأوضحت ان "لبنان تعهد بانضمامه الى اتفاقية سيداو ،على ان يقدم الى األمين العام لألمم المتحدة ،للنظر
من قبل لجنة مختصة من الخبراء الدوليين ،تقريرا كل أربع سنوات ،عما يتخذه من تدابير تشريعية وقضائية
وادارية وغيرها من اجل انفاذ احكام هذه االتفاقية وعن التقدم الذي يحرزه ،وتصدر اللجنة مالحظاتها
".وتوصياتها للدولة بعد مناقشة تقريرها

وأشارت الى انه "بعد استعراض هذه اللجنة الدولية تقرير لبنان الجامع للتقرير الخامس والسادس في تشرين
الثاني  ،2015تقدمت من الدولة اللبنانية بتوصية ،تخص االجتماع اليوم ،تنص على اتخاذ خطوات فورية
تشمل برامج لبناء قدرات العاملين في جهاز القضاء ،وكفالة قيام المحاكم الدينية بمواءمة قواعدها واجراءاتها
وممارستها مع معايير حقوق اإلنسان ،وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية ان تقدم معلومات خطية عن
".الخطوات المتخذة تنفيذا لهذه التوصية في غضون عامين
وأكدت ان "الهدف اليوم هو بناء مجتمع يسوده العدل ،تتفتح فيه مواهب ابنائه وبناته نموا انسانيا واقتصاديا"،
مبدية تطلعها الى "دولة تنسجم قوانينها مع دستورها ويفصل قضائها بالحق" ،مشددة على أن "النهوض
بالمجتمع لن يكون اال بتضافر جهود القوى الحية فيه ،إلعالء شأن اللبنانيات في كافة ادوارهن اإلجتماعية
".واإلقتصادية والسياسية
اآلليات الدولية
وفي الجلسة األولى ،تحدث المسؤول األول في التنمية االجتماعية في مركز المرأة في اإلسكوا أكرم خليفة
عن اآلليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية الحترام وحماية حقوق اإلنسان والوفاء بها ،مفصال االتفاقيات
.التي التزم بها لبنان وتلك التي لم يلتزم بها
دور وزارة العدل
وعن دور وزارة العدل في حماية حقوق اإلنسان عموما والمرأة خصوصا ،لفتت القاضية نازك الخطيب في
الجلسة الثانية ،الى ان "الوزارة لعبت دورا هاما في تأمين تفاعل الدولة اللبنانية بأكملها ،مع اآلليات الدولية
لحقوق اإلنسان ،التعاقدية منها وغير التعاقدية ،ال سيما من خالل تفعيل تطبيق اإلتفاقيات الدولية واإلستجابة
".للموجبات الملقاة على عاتق الدولة لجهة إعداد التقارير وتقديمها لهيئات المعاهدات
القضاة وإدماج االتفاقيات
وفي المحور الثالث ،تناول القاضي يحيى غبورة دور القضاة في إدماج االتفاقيات الدولية في األحكام
القضائية ،معددا العقوبات التي تميز في القانون بين المرأة والرجل ،مشددا على "ضرورة إلغائها للمساواة
".بين الجنسين
الدول العربية واألحكام القضائية
وفي الجلسة الرابعة ،توزع القضاة الى مجموعات اطلعوا خاللها على بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز
ضد المرأة (سيداو) والواجبات وااللتزامات الوطنية المرتبطة بها ،قبل مناقشتها مع رئيسة قسم العدالة بين
الجنسين في مركز المرأة في االسكوا ندى دروزة التي أجرت في الجلسة األخيرة ،قراءة في األحكام القضائية
.في هذا الخصوص والمنفذة في عدد من الدول العربية
التوصيات
وفي الختام ،تلت الخطيب التوصية الختامية الصادرة عن ورشة العمل ،وهي حث قضاة الجزاء على
ضرورة اللجوء الى االتفاقيات الموجودة في حاالت التمييز ضد المرأة.

اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم):
مؤتمر البحث العلمي ودوره في التنمية المستدامة للمجتمعات
وطنية  -تابع قطاع العزم لألساتذة الجامعيين ،المؤتمر الدولي عن "البحث العلمي ودوره في التنمية
المستدامة للمجتمعات" الذي نظمه بالتعاون مع جامعة "العزم" و "واحة العلوم والتكنولوجيا في لبنان" في
طرابلس ،برعاية الرئيس نجيب ميقاتي وحضوره إلى جانب مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان ياسين
أقطاي وعدد من رؤساء ومدراء الجامعات وحشد من األساتذة الجامعيين والباحثين من دول عربية وإسالمية
.عدة ،وتضمن خمس جلسات ناقشت تحديات البحث العلمي وكيفية االستفادة منه في تنمية المجتمع
بداية تحدث منسق المؤتمر الدكتور علي هرموش ،فأشار إلى أنه "تم تنظيم هذا الحدث ليكون فضاء عربيا
ودوليا يبتعد في طبيعته عن المؤتمرات واللقاءات التقليدية ،حيث يعنى بجمع المسؤولين والشخصيات المعنية
بالتعليم والبحث والصناعة والزراعة والتخطيط واالقتصاد والجامعات والمؤسسات التدريبية والبحثية
والشركات والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية في دول شرق المتوسط والشرق األدنى في محفل علمي -
".اقتصادي ،يوفر مناخا مناسبا للتقارب والتعاون والتكامل
ميقاتي
وألقى رئيس مجلس أمناء جامعة العزم رئيس المؤتمر الدكتور عبداإلله ميقاتي كلمة أكد خاللها أن "المحور
األساس في التنمية المستدامة هو التعليم ،وتحديدا ،األبحاث العلمية النافعة القابلة للتطبيق العملي من خالل
شركات ناشئة تسهم في رفد االقتصاد الوطني بمنتج جديد نافع ،وفسح المجال بفتح فرص عمل جديدة .وهذا
يشكل اليوم عصب النهوض االقتصادي المستدام في الغرب .وهنا يمكننا القول بأنه مع تراجع فرص العمل
الذي تسبب به التطور التكنولوجي في بعض المجاالت بسبب أتمتة نظم التحكم ،وإدخال الرجل اآللي في
بعض الصناعات وما إلى ذلك ،فإن النهضة العلمية فتحت اآلفاق أمام الشركات الناشئة القائمة على االقتصاد
الرقمي والبرمجيات والتطبيقات الرقمية المستحدثة وغيرها .وهذه النهضة العلمية تفتح الباب أيضا أمام
".فرص عمل جديدة ينبغي أن يتماشى معها نظامنا التعليمي الجديد
أبو عرابي
وألقى رئيس اتحاد الجامعات العربية سلطان أبو عرابي كلمة لفت فيها إلى "أهمية التعليم في التاريخ العربي
والى دور الجامعات العربية منذ فجر التاريخ حتى اليوم" ،مشيرا إلى أنه منذ بداية التسعينات بدأت خصخصة
الجامعات في الدول العربية .وقال" :ما تصرفه الدول العربية على البحث العلمي ال تتجاوز نسبته صفر
فاصلة خمسة في المئة من الدخل القومي ،وأن الباحثين في الدول العربية ال يتجاوز  500باحث في كل
".الوطن العربي
أقطاي
وشدد عضو البرلمان التركي البروفسور ياسين أقطاي في كلمته على ان "اكثر الدول المتقدمة في العالم
المعاصر هي التي تولي اهتماما للبحث العلمي" ،مشيرا إلى أن "حجم اإلنفاق على البحث العلمي في بالدنا ما
.زال متواضعا" .ونوه بالتجربة التركية إبان حزب العدالة والتنمية على صعيد تشجيع البحث العلمي

الجلسة األولى
في الجلسة االولى التي ادارها رئيس مجلس امناء جامعة "العزم" ،حاضر مفتي طرابلس والشمال الدكتور
الشيخ مالك الشعار ،واالباتي بطرس طربيه ،إضافة إلى الوزير السابق للتربية حسان دياب ونائب رئيس
جامعة اللويزة الدكتور سهيل مطر.
الشعار
ورأى الشعار في مداخلته ان "العلم يمثل محورا هاما في تحقيق التنمية في اي مجتمع من المجتمعات ألنه
بدون العلم ال تنهض االمم وهو العمود الفقري لتطورها ،لما يمثل من افكار ونظريات تساعد في حل
.مشكالت المجتمع"
وشدد على "ضرورة ان تضع الدول النامية خططا من اجل النهوض بالتعليم وتطويره وتشجيع العلم والعلماء
حتى تلحق بالركب الحضاري ،وان تنفق بسخاء على العملية التعليمية ككل من بناء المدارس والجامعات
ومراكز البحث العلمي ،الن ذلك سوف يؤدي الى افضل النتائج في تنمية جميع المجاالت وزيادة الدخل
القومي ،ورقي االفراد كما المجتمعات وتطور الشعوب".
طربيه
من جهته تناول طربيه "ثقافة البحث العلمي من المنظور الديني الالهوتي" ،ورأى أن "السيد المسيح اعطى
في رسله ومن يأتي بعدهم ،السلطان للربط والحل والكمال لالرتقاء باإلنسان الى ما فوق هموم االرض
وحاجاته األرضية" .وقال" :للجميع الحق بالثقافة والبحث عن الحقيقة ،وال تمانع الكنيسة ابدا في ان ال تتمتع
الفنون والعلوم البشرية بمبادئها وبأساليبها الخاصة بميادينها الخصوصية ولذلك تقر الكنيسة بهذه الحرية
الالزمة وتؤكد السيادة المشروعة للثقافة خاصة العلوم".
دياب
وشدد دياب على ان "مؤامرة كبيرة يواجهها التعليم العالي في لبنان والعالم العربي ،في حين ان قانون التعليم
العالي في لبنان يتجاوز عمره االربعين سنة".
ولفت الى ان "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت مشروع قانون من اجل جودة التعليم هدفه تطوير هذا
القطاع وهو ال يزال في ادراج مجلس النواب ،ولم يصر على مناقشته واقراره" .وقال" :نحن في لبنان بحاجة
ماسة الى مراسيم وقوانين ترعى التعليم العالي في كل مجاالته ،وتحديدا البحث العلمي الذي يرفع مستوى
التعليم الى مصاف الدول المتقدمة في ظل التراجع الكبير الحاصل في اوطاننا".
مطر
وفي ختام الجلسة ،لفت مطر الى "ان النظام السياسي في لبنان منذ عام  1920لم يبن دولة االنسان
والمواطنة ،وكان في معظم االحيان مع الفرد ضد المجموعة ومع السطحية والمصلحة الشخصية ضد البحث
العلمي المتطور" .وشدد على ضرورة "ان تكون الجامعات مركزا لألبحاث ال لجمع اكبر عدد من الطالب او
".االرصدة المالية حتى يتولد ضوء جديد في عتمة التسطح والغربة والظلم والظالمية
أقطاي
ثم تحدث أقطاي عن "التجربة التركية في مجال البحث العلمي والتنمية المستدامة" ،أكد فيها أنه "منذ استالم
حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا ،ارتفع الدخل الفردي في تركيا من  1700دوالر إلى  11000دوالر
سنويا ،وذلك يعود لسبب أساسي هو إيالء األهمية الالزمة للتعليم ،بداية برفع الميزانية المخصصة للبحث

العلمي ،مرورا برفع سن التعليم اإللزامي حتى المرحلة الثانوية ،وصوال حتى زيادة عدد الجامعات من 77
.إلى  185جامعة حاليا
.وفي ختام كلمته ،تسلم أقطاي درعا تكريمية من ميقاتي
الجلسة الثانية
انطلقت الجلسة الثانية التي أدارها رئيس اتحاد الجامعات العربية سلطان أبو عرابي عن "المؤسسات العلمية
ودورها في تطوير صناعة البحث العلمي" ،وتحدثت عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية سابقا الدكتورت
زلفى األيوبي التي عرفت البحث العلمي ،الفتة إلى "مجموعة طرق الكتساب المعرفة" ،ومعددة مجموعة
أسباب للقيام بالبحث العلمي .وأوصت "بضرورة التدريب على البحث منذ الصغر ،عبر البدء بتعريف البحث
.العلمي في أبسط صوره وتنمية مهاراته األساسية ،وصوال إلى تفعيل التفكير الناقد عند الطالب
سركيس
وتحدثت نائبة رئيس الجامعة اليسوعية لشؤون البحث الدكتورة دوال سركيس عن "مساهمة الجامعات في
تطوير البحث العلمي" ،مشيرة الى "ضرورة التركيز على ثقافة البحث العلمي المستندة الى االبتكار،
واالنطالق من معالجة مشكالت المجتمع المحلي ،وهذا ما يرفع نوعية التعليم العالي ،ويعزز المستوى
االجتماعي االقتصادي عموما ،واالنفتاح على العالم ،إضافة إلى تشجيع التطور االجتماعي" .وشددت على
"أهمية العمل مع الوزارات والهيئات الرسمية في مجال البحث العلمي وتقديم الخبرات لها ،بما يساهم في
".تفعيل نتائج األبحاث
فاعور
البروفسور معين حمزة ألقاها  CNRSبعد ذلك ،كانت مداخلة امين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية
بالنيابة عنه مدير المركز الوطني لالستشعار عن بعد الدكتور غالب فاعور بعنوان "مراكز األبحاث وصناعة
البحث العلمي" ،عرف فيها بالمركز ومهامه ،مشيرا إلى جملة من الخطط والتشريعات الناظمة لعمله ،وشبكة
".العالقات الدولية التي نسجها
".وقدم سلسلة من اإلحصاءات حول واقع التعليم في لبنان وارتباطه بتشجيع البحث العلمي
شعبان
وبعنوان "دور التعليم العالي في تعزيز التنمية المستدامة" ،تحدث رئيس جامعة "العزم" البروفسور فريد
شعبان عن مشكلة عدم استدامة التنمية ،نتيجة لغياب االستهالك الرشيد من قبل اإلنسان الحديث لموارد
الطبيعة والمواد األولية .وعرض إحصاءات ودراسات مقارنة بين استهالك بعض الدول للطاقة وحجم دخلها
".القومي" .وأشار إلى حجم الجهود الدولية المبذولة في سبيل التنمية المستدامة
.وفي ختام الجلسة ،قدم ميقاتي دروعا تقديرية للمحاضرين
الجلسة الثالثة
وكانت الجلسة الثالثة التي ترأسها رئيس جامعة الجنان الدكتور بسام بركة بعنوان "مساهمة المنظمات العربية
والدولية في تطوير وتكامل البحث العلمي" ،وتحدث فيها مدير إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في
)" (ALECSOاإلسكوا" حيدر فريحات ،الوزير السابق نقوال نحاس ،ممثل المنظمة العربية للتربية والعلوم
في لبنان محمد أمين فرشوخ ،ومدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والمركز الرقمي الفرنكوفوني في الشمال
في الشرق األوسط د.هيرفي )(AUFطرابلس د.عماد القصعة نيابة عن مدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية
سابوران.

فريحات
البداية ،مع مداخلة فريحات الذي عرض لدور "اإلسكوا" بمختلف مؤسساتها في دعم وتطوير البحث العلمي،
خاصة على مستوى األبحاث االستشرافية" .ولفت إلى "أهمية اإلبداع على مختلف المستويات في عمل
"".اسكوا" وأن يكون هذا اإلبداع مفتوحا أمام الجميع
نحاس
ثم كانت مداخلة لنحاس بعنوان "ثقافة البحث العلمي من المنظور االقتصادي" ،عرض فيها للواقع العربي
على صعيد البحث العلمي ،مشيرا إلى "أهمية االبتكار كطريق إلى النمو االقتصادي ،إلى حد ما يسمى
"االبتكار القاتل" الذي ال يترك مجاال للحاق به" .وشدد على "أهمية االبتكار في تحقيق النمو االقتصادي،
بتحفيز المهارات لدى المجتمع ،خاصة في ظل صعوبة التنافسية لدى البلدان الصغيرة ومنها لبنان مع
االقتصاديات الكبرى" .وأشار إلى "طريقتين لتحقيق النمو إما بتوظيف المزيد من رأس المال والعمالة ،وهذا
".يحقق نسبة ضئيلة من النمو ،وإما من التطور العلمي الذي يمكنه تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال
فرشوخ
في دعم البحث العلمي" ،عرض ) (ALECSOوبعنوان "دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
فرشوخ "دور المنظمة في ترسيخ ثقافة البحث العلمي وأهدافها واستراتيجيتها ورؤيتها على هذا الصعيد"،
".وعدد المحاور التي تعمل عليها المنظمة لتحقيق هذه الرؤية ،واألنشطة التي تترجم هذه المحاور
القصعة
وتحدث القصعة عن أنشطة الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وال سيما في لبنان ومنطقة الشرق األوسط ،مناشدا
الدولة "إيالء المزيد من االهتمام بالبحث العلمي في الجامعة اللبنانية".
وأشار إلى أن "استراتيجية الوكالة تسعى لتغطية ثالثة محاور أساسية هي دعم جودة التعليم والبحث
".والحوكمة ودعم الطالب للدخول في سوق العمل إضافة لدعم المؤسسات التعليمية ألخذ دورها في المجتمع
الجلسة الرابعة
وكانت الجلسة الرابعة بعنوان "تجارب ناجحة عن دور البحث العلمي في التنمية االقتصادية" ،ترأسها رئيس
مجلس إدارة شركة كفاالت خاطر أبي حبيب ،وحاضر فيها كل من مستشار وزير الصناعة ومدير عام
مجموعة "صقال" المهندس ماهر صقال ،الخبير الدولي في الزراعة محمد رشيد األيوبي والمدير التنفيذي
.ألنظمة الدفع في مصرف لبنان مكرم بو نصار
وبعد فيديو عرض طريقة عمل شركة "صقال للطاقة" ،تحدث صقال عن "مسيرة الريادة للشركة منذ
تأسيسها عام  ،1944وانطالقها بأول منتج صناعي عام  ،1949وهو المحول الكهربائي بالفولتية المنخفضة.
".وعدد صقال مجموعة من االبتكارات التي كانت فيها الشركة رائدة على المستوى العربي
األيوبي
بدوره ،تناول األيوبي مسألة "المزروعات المعدلة وراثيا" التي تعمل عليها شركة "مونسانتو" ،مركزا على
معايير السالمة ،والخطوات الوقائية في بحوث الجينات المعدلة وراثيا.
وقدم جملة من اإلحصاءات عن "أهمية المزروعات المعدلة وراثيا ،والمساحات الخضراء المستعملة فيها،
".إضافة إلى المردود المحقق والمتوقع تحقيقه منها ،بحسب البلدان والقارات

بو نصار
وتحدث بو نصار عن "تجربة ناجحة في القطاع المصرفي" ،مشيرا إلى "دور مصرف لبنان في تحقيق
التنمية االقتصادية ،وجهود الحاكم رياض سالمة في هذا اإلطار" ،عارضا "سلسلة من التعاميم التي صدرت
عن المصرف لدعم القطاعات اإلنتاجية واقتصاد المعرفة ،من خالل دعم الفوائد والقروض الميسرة لهذه
القطاعات" .وأشار إلى أن "مصرف لبنان منع إفالس أي مصرف ،وبدأ عملية إصالح على مدى السنين
السابقة من خالل دعم الدمج بين المصارف ،وكانت نتيجته خروج أكثر من  33مصرف من السوق بدون
".خسارة للمودعين أو للمصارف
الجلسة الخامسة
وقبل الجلسة الخامسة ،تحدث عضو البرلمان اإلندونيسي ذو الكفل منشأ عن "التجربة االندونيسية في مجال
البحث العلمي والتنمية المستدامة" ،موضحا ان "النجاح في مجال الصناعة في اندونيسيا اعتمد بشكل كبير
على استراتيجية استيراد التقنيات من اوروبا واميركا واالطالع على كيفية تصنيعها ومن ثم تطويرها" .ولفت
الى ان "هذه االستراتيجية حققت تقدما في مجال صناعة الصوف وااللبسة والسيارات وحتى الطائرات وفي
".صيانة البواخر والبوارج العسكرية
الجلسة األخيرة
البروفسور نعيم LAASثم بدأت الجلسة األخيرة التي ترأسها رئيس الجمعية العمومية اللبنانية لتقدم العلوم
عويني ،وحاضرت فيها مديرة مركز البحث واالبتكار في الجامعة االميركية في بيروت الدكتورة فاديا
حميدان ،ومنسق برنامج إنجازات البحوث الصناعية " ليرا" الشيخ سعيد حمادة والمدير التنفيذي لواحة العلوم
والتكنولوجيا في لبنان المهندس هاني مولوي.
حميدان
كانت مداخلة حميدان بعنوان "اهمية تعزيز ثقافة ريادة االعمال في المؤسسات التعليمية "،شددت خاللها على
"ضرورة ان ال يبقى البحث العلمي في ادراج الجامعات وضرورة نقله الى الصناعة والتسويق ،وأن تتالءم
".مادة البحث العلمي مع سوق العمل حتى تصبح منتجا يمكن تسويقه محليا ودوليا
حمادة
وتحدث حمادة عن "ربط الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الصناعي" ،داعيا الى "ضرورة تعزيز
الشراكة بين القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحوث لتحفيز االبحاث العلمية والتكنولوجيا الهادفة الى
رفد الصناعة بابتكارات تعزز التنافسية والطاقة اإلنتاجية" .وركز على "اهمية تحديد حاجات الصناعيين
سنويا للبحث التطبيقي التكنولوجي وللخدمات المخبرية وتوزيع المشاريع على الجامعات بحسب
".اختصاصها
مولوي
بدوره ،تناول مولوي "أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا من الجامعات الى سوق العمل" ،مؤكدا "ضرورة
تحديد الجهة ذات المصلحة في عملية نقل هذه التكنولوجيا وأهمية ان يكون االبتكار هو ركيزة اساسية في
البحث والتطوير ،شرط ان يلقى المنتج استمرارية تجارية وان تكون الجامعة شريكة في األرباح ويكون هذا
".االمر حافزا لخدمة المجتمع
وختم مشددا على "ضرورة دعم البحث العلمي الذي يعتمد على العلوم والتكنولوجيا ويراعي تسهيل عملية
".نقله الى سوق العمل ليساهم في نهضة االقتصاد الوطني

غزاوي
آخر المداخالت كانت لمدير معهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية -الفرع الثالث الدكتور عبدالحكيم
الغزاوي بعنوان "واقع لبنان الشمالي آفاق تنميته" ،وتناول فيها الواقع االقتصادي واالجتماعي المتردي في
مدينة طرابلس" .وشدد على "ضرورة المساهمة في تطوير البحث العلمي وتطويعه وتوظيفه في تحقيق
".التنمية المستدامة و زيادة المبالغ المرصودة له في الموازنة العامة
في الختام عقدت طاولة مستديرة لمناقشة توصيات المؤتمر.

