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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (2019 يناير/كانون الثاني 14)

 

 

 منتدى المجتمع المدني في اإلسكوا

منتدى المجتمع المدني في اإلسكوا اوصى بتبني سياسات اقتصادية تحد من الالمساواة من خالل  •

 (الوكالة الوطنية لإلعالم) إعادة توزيع الثروات

ليبانون ) منتدى المجتمع المدني في اإلسكوا اوصى بتبني سياسات اقتصادية تحد من الالمساواة •

 (فايلز

 (24لبنان ة )مة التنموييرفع توصياته إلى الق "المجتمع المدني" •

 خالل من الالمساواة من تحد اقتصادية سياسات بتبني اوصى اإلسكوا في المدني المجتمع منتدى •

 (أخبار اليوم) الثروات توزيع إعادة

 (حقيقة الدوليةال) مؤتمر في "االسكوا" عن "الواقع التنموي في البلدان العربية" •

 (المستقبل) منتدى المجتمع المدني في اإلسكوا •

 

 متفرقات

 

 مقال لمهريناز العوضي(/األهرام) عندما يحصل الرجال على إجازة أبوة •

لة الوكا) 2030ندوة في جامعة الروح القدس عن أمناء المكتبات لتنفيذ أجندة األمم المتحدة للعام  •

 (الوطنية لإلعالم

الخطيب ترأس الدورة االستثنائية لوزراء البيئة العرب في االردن وأجرى مشاورات لتخفيف تداعيات  •

 (البناء|  الوكالة الوطنية لإلعالم) ازمة النزوح: كلفة إدارة النفايات بشكل سليم أقل من العالج

• « Tu n’es pas un homme quand tu prives la femme de ses droits » 
(L’Orient-le-Jour) 

 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/385651/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/385651/
http://www.lebanonfiles.com/news/1412595
http://www.lebanonfiles.com/news/1412595
http://www.lebanonfiles.com/news/1412595
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/545383/المجتمع-المدني-يرفع-توصياته-إلى-القمة-التنموية
https://www.akhbaralyawm.com/110808_منتدى-المجتمع-المدني-في-الإسكوا-اوصى-بتبني-سياسات-اقتصاديةتحد-من-اللامساواة-من-خلال-إعادة-توزيع-الثروات
https://www.akhbaralyawm.com/110808_منتدى-المجتمع-المدني-في-الإسكوا-اوصى-بتبني-سياسات-اقتصاديةتحد-من-اللامساواة-من-خلال-إعادة-توزيع-الثروات
http://factjo.com/news.aspx?Id=56841
https://almustaqbal.com/article/2112464/عدد-اليوم/ثقافة-وفنون/منتدى-المجتمع-المدني-في-الإسكوا
https://almustaqbal.com/article/2112464/عدد-اليوم/ثقافة-وفنون/منتدى-المجتمع-المدني-في-الإسكوا
http://www.ahram.org.eg/News/202892/4/691181/قضايا-واراء/عندما-يحصل-الرجال-على-إجازة-أبوة.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202892/4/691181/قضايا-واراء/عندما-يحصل-الرجال-على-إجازة-أبوة.aspx
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/385522/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/385522/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/385308/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/385308/
https://www.al-binaa.com/archives/article/204883
https://www.al-binaa.com/archives/article/204883
https://www.lorientlejour.com/article/1152197/-tu-nes-pas-un-homme-quand-tu-prives-la-femme-de-ses-droits-.html


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   2 | ص  ا
 

منتدى المجتمع المدني في اإلسكوا اوصى بتبني سياسات اقتصادية تحد من الالمساواة من خالل إعادة توزيع 

 الثروات

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 2019 كانون الثاني/يناير 11
 

"، والذي نظمته شبكة المنظمات العربية غير 2018نتدى المجتمع المدني حول "التنمية المستدامة التي أطلقت عام اختتم م

بيروت بتوصيات  -الحكومية للتنمية، بالتعاون مع اإلسكوا وأعضاء في منصة المجتمع المدني، أعماله في مقر اإلسكوا 

صادية واالجتماعية التي ستعقد في بيروت، آمال في "بناء التعاون وتعزيزه سترفع إلى القمة العربية الرابعة التنموية االقت

بين الحكومات والمجتمع المدني وتأمين منصة مستقلة للمجتمع المدني تسمح لخبرائه بالمشاركة والمساهمة في عملية 

 التنمية".

 

بة الحقوقية والتحول من االقتصادات الريعية ودعا المنتدى القمة العربية إلى "اعتماد نموذج تنموي جديد يقوم على المقار

غير المنتجة الى اقتصادات حقيقية منتجة، وإلى اتخاذ إجراءات من أجل تعزيز الخيارات اإلنتاجية وتوليد فرص عمل 

 مستدامة والئقة ودامجة".

 

ات التجارة واالستثمار الدولية كما دعاها إلى "تشجيع مؤسسات الجامعة العربية والدول األعضاء إلى إعادة النظر في اتفاقي

والتأكد من أنها تراعي مصالح االقتصاد الوطني واألولويات التنموية الوطنية"، مطالبا الدول ب"االلتزام اعتماد نظم حماية 

 اجتماعية شاملة"، مشددا على "أهمية المكون الثقافي في العملية التنموية".

 

ات اقتصادية واجتماعية تحد من الالمساواة في أوجهها المتعددة من خالل وأوصى المنتدى القمة العربية ب"تبني سياس

 إعادة توزيع الثروات".

 

وأشار بيان وزعته وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا إلى أن "المنطقة العربية تسجل أعلى درجات الالمساواة في الدخل 

في  10من الدخل، بينما ال يحقق نصف السكان أكثر من  في المئة 61في المئة من سكانها  10من حول العالم حيث يحقق 

المئة منه، وذلك رغم غنى الموارد فيها"، الفتا إلى أن "المشاركين تداولوا بدور المجتمع المدني في مراقبة وضع 

دوا على السياسات وتنفيذها وفي المساءلة والمحاسبة أيضا، إضافة إلى بناء القدرات وتنفيذ البرامج التنموية. كما شد

 المشاركة بين مختلف أقطاب المجتمع واالتفاق على معايير واضحة وملزمة، بعيدا عن االستنسابية".

 

وأعلن أن "المنتدى شهد حوارا متفاعال بين مختلف منظمات المجتمع المدني، وتناول في جلساته النموذج التنموي بين 

لة االجتماعية، والنهضة الثقافية في صلب النموذج التنموي، والدولة النمو والتنمية والنموذج التنموي الدامج لتحقيق العدا

 التنموية، ودور المجتمع المدني في التنمية".

 

للتنمية المستدامة. ولذلك، من المتوقع أن  2030هي القمة االولى بعد إقرار خطة عمل  2019ولفت إلى أن "قمة بيروت 

ربية بهذه الخطة وأن تشكل فرصة لتطوير آليات لتحقيق أهداف التنمية تتمحور حول إعادة تأكيد التزام البلدان الع

المستدامة. ومن المطروح على جدول أعمالها مناقشة وسائل القضاء على الفقر المتعدد األبعاد، وإعادة التفكير بموضوع 

 الهوية واالنتماء ومناهضة أشكال العنف وتحليل نتائج الحروب والنزاعات في المنطقة".
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 نتدى المجتمع المدني في اإلسكوا اوصى بتبني سياسات اقتصادية تحد من الالمساواةم

 ليبانون فايلز

 2019 كانون الثاني/يناير 11
 

مته شبكة المنظمات العربية غير "، والذي نظ2018اختتم منتدى المجتمع المدني حول "التنمية المستدامة التي أطلقت عام 

بيروت بتوصيات  -الحكومية للتنمية، بالتعاون مع اإلسكوا وأعضاء في منصة المجتمع المدني، أعماله في مقر اإلسكوا 

سترفع إلى القمة العربية الرابعة التنموية االقتصادية واالجتماعية التي ستعقد في بيروت، آمال في "بناء التعاون وتعزيزه 

الحكومات والمجتمع المدني وتأمين منصة مستقلة للمجتمع المدني تسمح لخبرائه بالمشاركة والمساهمة في عملية بين 

 ."التنمية

ودعا المنتدى القمة العربية إلى "اعتماد نموذج تنموي جديد يقوم على المقاربة الحقوقية والتحول من االقتصادات الريعية 

منتجة، وإلى اتخاذ إجراءات من أجل تعزيز الخيارات اإلنتاجية وتوليد فرص عمل غير المنتجة الى اقتصادات حقيقية 

 ."مستدامة والئقة ودامجة

كما دعاها إلى "تشجيع مؤسسات الجامعة العربية والدول األعضاء إلى إعادة النظر في اتفاقيات التجارة واالستثمار الدولية 

األولويات التنموية الوطنية"، مطالبا الدول ب"االلتزام اعتماد نظم حماية والتأكد من أنها تراعي مصالح االقتصاد الوطني و

 ."اجتماعية شاملة"، مشددا على "أهمية المكون الثقافي في العملية التنموية

وأوصى المنتدى القمة العربية ب"تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من الالمساواة في أوجهها المتعددة من خالل 

 ."يع الثرواتإعادة توز

وأشار بيان وزعته وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا إلى أن "المنطقة العربية تسجل أعلى درجات الالمساواة في الدخل 

في  10في المئة من الدخل، بينما ال يحقق نصف السكان أكثر من  61في المئة من سكانها  10من حول العالم حيث يحقق 

وارد فيها"، الفتا إلى أن "المشاركين تداولوا بدور المجتمع المدني في مراقبة وضع المئة منه، وذلك رغم غنى الم

السياسات وتنفيذها وفي المساءلة والمحاسبة أيضا، إضافة إلى بناء القدرات وتنفيذ البرامج التنموية. كما شددوا على 

 ."يدا عن االستنسابيةالمشاركة بين مختلف أقطاب المجتمع واالتفاق على معايير واضحة وملزمة، بع

وأعلن أن "المنتدى شهد حوارا متفاعال بين مختلف منظمات المجتمع المدني، وتناول في جلساته النموذج التنموي بين 

النمو والتنمية والنموذج التنموي الدامج لتحقيق العدالة االجتماعية، والنهضة الثقافية في صلب النموذج التنموي، والدولة 

 ."المجتمع المدني في التنمية التنموية، ودور

للتنمية المستدامة. ولذلك، من المتوقع أن  2030هي القمة االولى بعد إقرار خطة عمل  2019ولفت إلى أن "قمة بيروت 

تتمحور حول إعادة تأكيد التزام البلدان العربية بهذه الخطة وأن تشكل فرصة لتطوير آليات لتحقيق أهداف التنمية 

المطروح على جدول أعمالها مناقشة وسائل القضاء على الفقر المتعدد األبعاد، وإعادة التفكير بموضوع المستدامة. ومن 

 ."الهوية واالنتماء ومناهضة أشكال العنف وتحليل نتائج الحروب والنزاعات في المنطقة
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 ةيرفع توصياته إلى القمة التنموي "المجتمع المدني"

 24لبنان 

 2019 كانون الثاني/يناير 11
 

" اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مقر في أعماله ختام في المدني المجتمع منتدى خرج

 في ستعقد التي واإلجتماعية اإلقتصادية التنموية الرابعة العربية القمة الى ستُرفع لتيا التوصيات من بعدد بيروت، في

 مستقلة منصة وتأمين المدني والمجتمع الحكومات بين التعاون وتعزيز بناء أمل على" الجاري، الشهر مطلع بيرون

  ."التنمية عملية في والمساهمة المشاركة لخبرائه تسمح المدني للمجتمع

 

 االقتصادات من التحول وعلى الحقوقية المقاربة على يقوم جديد تنموي نموذج إعتماد إلى العربية القمة المنتدى اودع

 فرص وتوليد اإلنتاجية الخيارات تعزيز أجل من إجراءات إتخاذ وإلى منتجة حقيقية إقتصادات الى المنتجة غير الريعية

 .ودامجة والئقة مستدامة عمل

 

 التجارة باتفاقيات النظر إعادة إلى األعضاء والدول العربية الجامعة مؤسسات تشجيع إلى العربية لقمةا الحاضرون ودعا

 االلتزام إلى الدول ودعا الوطنية التنموية واألولويات الوطني االقتصاد مصالح تراعي أنها من والتأكد الدولية واالستثمار

 .التنموية العملية في الثقافي المكون أهمية على شدّد كما شاملة اجتماعية حماية نظم باعتماد

 

 المدني المجتمع منصة في وأعضاء اإلسكوا مع بالتعاون للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات شبكة تنظيم من والمنتدى

 .العربية المدني المجتمع شبكات من مجموعة من بمبادرة 2018 عام أطلقت التي المستدامة التنمية حول
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المجتمع المدني في اإلسكوا اوصى بتبني سياسات اقتصادية تحد من الالمساواة من خالل إعادة توزيع منتدى 

 الثروات

 خبار اليومأ

 2019 كانون الثاني/يناير 11
 

"، والذي نظمته شبكة المنظمات العربية غير 2018اختتم منتدى المجتمع المدني حول "التنمية المستدامة التي أطلقت عام 

 بتوصيات بيروت - الحكومية للتنمية، بالتعاون مع اإلسكوا وأعضاء في منصة المجتمع المدني، أعماله في مقر اإلسكوا

بيروت، آمال في "بناء التعاون وتعزيزه  سترفع إلى القمة العربية الرابعة التنموية االقتصادية واالجتماعية التي ستعقد في

بين الحكومات والمجتمع المدني وتأمين منصة مستقلة للمجتمع المدني تسمح لخبرائه بالمشاركة والمساهمة في عملية 

 ."التنمية

ة إلى "اعتماد نموذج تنموي جديد يقوم على المقاربة الحقوقية والتحول من االقتصادات الريعية ودعا المنتدى القمة العربي

غير المنتجة الى اقتصادات حقيقية منتجة، وإلى اتخاذ إجراءات من أجل تعزيز الخيارات اإلنتاجية وتوليد فرص عمل 

 ."مستدامة والئقة ودامجة

ربية والدول األعضاء إلى إعادة النظر في اتفاقيات التجارة واالستثمار الدولية كما دعاها إلى "تشجيع مؤسسات الجامعة الع

 والتأكد من أنها تراعي مصالح االقتصاد الوطني واألولويات التنموية الوطنية"، مطالبا الدول ب"االلتزام اعتماد نظم حماية

 ."يةشاملة"، مشددا على "أهمية المكون الثقافي في العملية التنمو اجتماعية

وأوصى المنتدى القمة العربية ب"تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من الالمساواة في أوجهها المتعددة من خالل 

 ."إعادة توزيع الثروات

وأشار بيان وزعته وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا إلى أن "المنطقة العربية تسجل أعلى درجات الالمساواة في الدخل 

في  10في المئة من الدخل، بينما ال يحقق نصف السكان أكثر من  61في المئة من سكانها  10حيث يحقق  من حول العالم

المئة منه، وذلك رغم غنى الموارد فيها"، الفتا إلى أن "المشاركين تداولوا بدور المجتمع المدني في مراقبة وضع 

ناء القدرات وتنفيذ البرامج التنموية. كما شددوا على السياسات وتنفيذها وفي المساءلة والمحاسبة أيضا، إضافة إلى ب

 ."المشاركة بين مختلف أقطاب المجتمع واالتفاق على معايير واضحة وملزمة، بعيدا عن االستنسابية

وأعلن أن "المنتدى شهد حوارا متفاعال بين مختلف منظمات المجتمع المدني، وتناول في جلساته النموذج التنموي بين 

تنمية والنموذج التنموي الدامج لتحقيق العدالة االجتماعية، والنهضة الثقافية في صلب النموذج التنموي، والدولة النمو وال

 ."التنموية، ودور المجتمع المدني في التنمية

للتنمية المستدامة. ولذلك، من المتوقع أن  2030هي القمة االولى بعد إقرار خطة عمل  2019 بيروت ولفت إلى أن "قمة

تتمحور حول إعادة تأكيد التزام البلدان العربية بهذه الخطة وأن تشكل فرصة لتطوير آليات لتحقيق أهداف التنمية 

على الفقر المتعدد األبعاد، وإعادة التفكير بموضوع  القضاء المستدامة. ومن المطروح على جدول أعمالها مناقشة وسائل

 ."ل نتائج الحروب والنزاعات في المنطقةالهوية واالنتماء ومناهضة أشكال العنف وتحلي
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https://www.akhbaralyawm.com/110808_منتدى-المجتمع-المدني-في-الإسكوا-اوصى-بتبني-سياسات-اقتصاديةتحد-من-اللامساواة-من-خلال-إعادة-توزيع-الثروات
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 مؤتمر في "االسكوا" عن "الواقع التنموي في البلدان العربية"

 حقيقة الدوليةال

 2019 كانون الثاني/يناير 11
 

الواقع التنموي في البلدان العربية" بالتعاون مع شبكة تستضيف "االسكوا" في مقرها في بيروت اليوم وغدا مؤتمرا عن "

المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية استعدادا للقمة العربية التنموية واإلقتصادية واإلجتماعية الرابعة التي ستنعقد في 

 من الشهر الحالي. 19بيروت في 

ومستلزمات تحقيق التنمية المستدامة من منظار المجتمع ويهدف المؤتمر الى تنظيم حوار متفاعل يتناول تحديات المنطقة 

 المدني.

وقال األمين التنفيذي لـ اإلسكوا بالوكالة منير تابت "ان شكل التعاون مع منظمات المجتمع المدني العربية وحكومات الدول 

يق العدالة االجتماعية األعضاء حلقة أساسية في تعزيز الشراكة الحقيقية في صوغ السياسات العامة التي تتوخى تحق

 والمساواة والمقاربة الحقوقية للتنمية.

بدوره قال الخبير والمستشار في التنمية أديب نعمه، "اذا أحسنا صياغة استراتيجيتنا واشتبكنا بالمعنى االيجابي مع 

تمل في تحقيق مشروع التنمية االشكاليات الحقيقية التي تواجهها مجتمعاتنا واوطاننا، فستكون لنا فرص التأثير والنجاح المح

والنهضة الجديدة. هذه الفرضية مرجحة. هي ليست تلقائية بالتأكيد، اال انها واقعية ومرجحة، ألن هذا التوحش الذي نعيشة 

ليس سوى كابوس سينهار تحت وطأة توحشه وتطرفه ومجافاته للحياة وللحق. فإما ان نكون مستعدين لهذا الدور، واما 

 قى بسلبية فعل االخرين دون أثر يذكر على المسارات"نكون طرفا يتل

 

 وكاالت -الحقيقة الدولية 

 

  

http://factjo.com/news.aspx?Id=56841
http://factjo.com/news.aspx?Id=56841
http://factjo.com/news.aspx?Id=56841
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 منتدى المجتمع المدني في اإلسكوا

  المستقبل

 2019 كانون الثاني/يناير 11
 

 الجاري، يناير /الثاني كانون 20 يوم بيروت في المنعقدة واالجتماعية االقتصادية التنموية الرابعة العربية للقمة استعدادا  

 للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالقتصادية االجتماعية المتحدة األمم لجنة تنظم

 .المدني للمجتمع منتدى المستدامة التنمية حول المدني المجتمع رمنب في أعضاء مع بالتعاون

 

 رياض ساحة اإلسكوا، مقرّ : المكان يناير /الثاني كانون 11و 10 والجمعة الخميس يومي صباح من 9:00 الساعة: الزمان

 تحديات يتناول المدني المجتمع منظمات مختلف بين متفاعل حوار تنظيم إلى المنتدى يهدف: الهدف. لبنان بيروت، الصلح،

 التنمية وضع حول مشترك تصور على واالتفاق المدني المجتمع منظار من المستدامة التنمية تحقيق ومستلزمات المنطقة

 .العربية القمة إلى ترفع العامة السياسات مستوى على خالصات إلى والتوصل وأولوياتها العربية المنطقة في

 

 :مداخالت المنتدى في

 

 .تابت منير بالوكالة لإلسكوا التنفيذي ناألمي -

 

 .وردة منال أوكسفام في أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في والحمالت السياسات مديرة -

 

 .المستدامة للتنمية المدني المجتمع منبر كلمة تلقي لقيس سيلفانا المعوقين لألشخاص اللبناني االتحاد رئيسة -

 

 .نعمة أديب المستدامة التنمية وخبير للتنمية الحكومية غير ةالعربي المنظمات شبكة عضو -

  

https://almustaqbal.com/article/2112464/عدد-اليوم/ثقافة-وفنون/منتدى-المجتمع-المدني-في-الإسكوا
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 عندما يحصل الرجال على إجازة أبوة

 *مهريناز العوضي / األهرام

 2019 ون الثاني/ينايركان 14

 
األمومة غريزة واألبوة مسئولية. هكذا تعلمنا منذ الصغر وهكذا حدثنا أمهاتنا وآباؤنا. ولكن ماذا يعنى هذا فى الواقع؟ هل 

يعنى أن تقوم األم بمفردها بتربية األطفال منذ نعومة أظفارهم وتلبية طلباتهم الملحة وأن تمتد هذه المساعدة للمذاكرة لهم 

جباتهم المدرسية واصطحابهم إلى التمارين الرياضية وما إلى غير ذلك ليتمكنوا من االعتماد ومساعدتهم على استكمال وا

 .على أنفسهم

 

هل تعنى تلك الغريزة أن تقوم األم بمفردها برعاية األطفال وأن تقتصر مسئولية األب على أدوار يلعبها خارج المنزل وأن 

عهم وفى شئونهم منذ الوالدة؟ القوانين السائدة فى الدول العربية أو تكون عالقته بأوالده شكلية وال تتضمن االنخراط م

 .غيابها مثل عدم توافر إجازة األبوة تعزز تلك الفكرة وخاصة تقسيم األدوار بين األب واألم بهذا الشكل النمطي

 

منحه الوقت ليتشارك مع فكيف لألب أن يكون له دور فى حياة أطفاله دون أن يكون له الحق بإجازة تعترف بهذا الدور وت

 .زوجته فى تربية األوالد

 

أسبوعا  إلجازة األمومة، حيث إن معظم الدول  14فى الضفة األخرى، ال تستوفى الدول العربية المعايير الدولية التى أقرت 

سمى أو العائلى ويمثلن العربية ال تتجاوز مدة إجازة األمومة فيها السبعة أو التسعة أسابيع. أما العامالت فى القطاع غير الر

 .أعدادا  ال يستهان بها فى المنطقة العربية، ال يتمتعن بتلك اإلجازة ألنهن خارج مظلة التأمين االجتماعي

 

وعلى األم العاملة فى القطاع غير الرسمى أن تدبر مكانا تضع فيه رضيعها بعد بضعة أيام من الوالدة لتتمكن من العودة 

 .الدخل الالزم لسد احتياجات العائلةإلى العمل ولتضمن توفير 

 

أما تلك العاملة فى القطاع الرسمى والتى تعتبر أكثر حظاَ مقارنة باألخريات فتعانى غياب الحضانات فى أماكن العمل 

 .وارتفاع تكاليف الحضانات الخاصة مما يضطرها فى كثير من األحيان لترك العمل للتفرغ لرعاية لألطفال

 

هات العامالت من العمل على زيادة الفجوة فى سوق العمل بين الرجال والنساء والتى تعتبر من أعلى ويساعد تسرب األم

 .بالمائة 50بالمائة مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يصل إلى  23النسب وتقدر بـ 

 

 .يأتى هذا فى ظل فجوة فى األجر بين النساء والرجال تتسع عند العودة إلى العمل بعد الطفل األول

 

وقد يؤثر ضعف مشاركة المرأة االقتصادية وانقطاعها عن العمل فى قدرتها على المساهمة فى اتخاذ القرارات على 

 .مستوى األسرة وفى شئونها المالية

 

الممكن أن تؤثر على حجم اإلنفاق  فضال  عن تغير عالقات القوة بالمنزل وكذلك أنماط وأولويات االنفاق األسرى التى من

 .فى مجالى الرعاية الصحية والتعليم لألطفال

 

وتشير الدراسات إلى أن صور عدم المساواة بين الرجل والمرأة بشكل عام تسبب خسارات فادحة للدول وأن العالم 

أن المساواة ليست قضية أخالقية  باستطاعته إضافة مالين الدوالرات من خالل تبنى سياسات تعزز مبدأ المساواة، مما يؤكد

 .فحسب، وإنما لها جوانب اقتصادية ال يمكن إغفالها

 

مليار دوالر إلى ناتجها المحلى اإلجمالى إن  770فعلى سبيل المثال، قدرت دراسة حديثة، أن الهند يمكن أن تضيف نحو 

http://www.ahram.org.eg/News/202892/4/691181/قضايا-واراء/عندما-يحصل-الرجال-على-إجازة-أبوة.aspx
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ة بإجازة األمومة واألبوة بما يتماشى مع أقدمت على سن سياسات وقوانين مراعية لمبدأ المساواة مثل القوانين الخاص

 .المعايير الدولية

 

فانسحاب المرأة من سوق العمل ال يمثل خسارة للعائلة فحسب بل أيضا للمجتمع لما ينتج عنه من خسارة فى الخبرات 

 .تم تعيين البديلوزيادة فى التكلفة الناتجة عن إيجاد بدائل وتدريبها، هذا باإلضافة إلى الخسائر فى االنتاجية حتى ي

 

فى المائة من الموظفين فى شركة واسعة النطاق اتفقوا على أن توافر سياسات تمنح  99وأشارت دراسة أمريكية إلى أن 

األم واألب اجازات للعناية بالرضع واألطفال يسهم فى رفع معنويات العاملين والعامالت وله تأثير ملحوظ فى ربحية 

 .الشركة

 

عربية تنظر إلى قرارات اإلنجاب بأنها قرارات فردية تعنى األسرة فقط وال تعنى المجتمع. وبالتالى تبقى المجتمعات ال

تتوقع من العائلة تحمل المسئولية الكاملة عن األطفال والرعاية بهم. والحقيقة أن إنجاب األطفال ورعايتهم وتأهيلهم هو 

 .التى من المقدر لها النهوض به وبنائهجزء من بناء المجتمع وتطويره وبناء القوى العاملة به و

 

وبالتالى فهو مسئولية مجتمعية بامتياز ومن هنا تأتى ضرورة أن تتأكد الدول العربية من أن القوانين التى تنظر فى قضايا 

بالتالى األمومة تتماشى مع المعايير الدولية، كما أنه من المهم االعتراف بدور اآلباء وأهمية حضورهم فى حياة أطفالهم و

توفير وسن قوانين تعترف بهذا الدور وتقدم إجازة لألبوة يستفيد منها اآلباء فى رعاية أطفالهم لما لها من عائد على األسرة 

 .والمجتمع واالقتصاد القومي. لدينا فرصة لإلصالح فائدتها مضمونة ونتائجها إيجابية، علينا استغاللها

 

 

 

 امديرة مركز المرأة التابع لإلسكو *
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 2030ندوة في جامعة الروح القدس عن أمناء المكتبات لتنفيذ أجندة األمم المتحدة للعام 

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 2019 كانون الثاني/يناير 11

 
الكسليك ندوة بعنوان "أمناء المكتبات لتنفيذ أجندة األمم  -دسنظمت جمعية المكتبات اللبنانية بالتعاون مع جامعة الروح الق

"، في حرم الجامعة، في حضور عدد من أمناء المكتبات في المدارس والمكتبات العامة واألكاديمية 2030المتحدة للعام 

 إضافة إلى الطالب من مختلف المناطق اللبنانية. 

 

 وحيدي

 2030ستدامة في اإلسكوا منى فتاح وحيدي قدمت فيها لمحة عامة عن مخطط العام بداية، كانت مداخلة لمديرة التنمية الم

الخاص باألمم المتحدة وأبعاده وأهدافه التي تعنى مباشرة بأمناء المكتبات. وشددت على "أهمية الرسالة الموجودة في هذه 

دور أمناء المكتبات في تحقيق أهداف األجندة، وهي: تحويل عالمنا. وكثيرة هي األمثلة التي تسلط الضوء على أهمية 

وفي تطوير القدرات  2030التنمية المستدامة". وختمت بالتشديد على "دور اإلسكوا في نشر المعرفة حول أجندة العام 

 المحلية واإلقليمية". 

 

 بقلة

التابعة لألمم المتحدة بعد ذلك، تحدث رئيس مكتبة اإلسكوا الدكتور محمد بقلة عارضا "للنشاطات التي تنظمها المكتبات 

بغية تحقيق أهدافها الخاصة بالتنمية المستدامة". وقال: "يكمن هدفنا األساسي في تأمين وصول مفتوح ومجاني للمعلومات 

بدءا من منشورات وبيانات مختلف أقسام األمم المتحدة. ونعمل اليوم على تطوير شبكة مشتركة للمعرفة تجمع بين مختلف 

تحدة وذلك من أجل بناء القدرات وإشراك المكتبات بالمشاريع والبرامج الوطنية المناسبة لدعم أهداف مكتبات األمم الم

 التنمية المستدامة".

 

 صنيفر

الكسليك داليدا صنيفر التي قدمت لمحة عن "اللجنة التي  -ثم كانت مداخلة لمنسقة اللجنة الخضراء في جامعة الروح القدس

تطوير وتقديم دعم للمبادرات المستدامة داخل الحرم الجامعي، من أجل خلق ثقافة مسؤولة بهدف  2016تأسست في العام 

من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئية لدى الطالب والطاقم اإلداري والتعليمي". وقال: "إذا كان مجتمع صغير قادر 

ن يحقق ذلك أيضا. ومن المشاريع التي أطلقتها اللجنة أن يحقق االستدامة، فمن السهل إذا على مجتمع أكبر مثل البلديات أ

، يوم الكتاب واألرض، ومشروع معالجة المياه الذي Carpoolالخضراء: مشروع فرز النفايات وإعادة تدويرها، برنامج 

 يضمن وجود مياه عذبة في الجامعة في متناول الجميع".

 

 مخزومي

لمحة عن المؤسسة ومهامها. ثم ألقت مداخلة بعنوان: "تمكين غد وختاما، قدمت رئيسة مؤسسة مخزومي ماي مخزومي 

أفضل: الكشف عن قدرات المجتمع"، متطرقة إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بركائز المؤسسة مثل التعليم والعناية 

قيق أهداف التنمية الطبية وتمويل المشاريع الصغيرة والتنمية. وأكدت أن "مؤسسة مخزومي تلتزم التزاما كامال بتح

المستدامة. ومن هنا، نعمل مع مجموعة فاعلة من األفراد على عدد من المواضيع المهمة، مثل المدارس والتعليم، المرأة 

 والمساواة الجنسية، النازحين والمجتمعات الضعيفة والضروريات اإلنسانية".

 

 حلقة نقاش 

للبنانية عن تنظيم ندوة تدريبية لمدة يومين حول تطوير مخطط للحوكمة وختم اللقاء بحلقة نقاش. وأعلنت جمعية المكتبات ا

 يرتكز على المساهمة التي يمكن للمكتبات أن تقوم بها لدعم نشاطات التنمية المستدامة على المستويين الوطني واإلقليمي.

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/385522/
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خفيف تداعيات ازمة الخطيب ترأس الدورة االستثنائية لوزراء البيئة العرب في االردن وأجرى مشاورات لت

 النزوح: كلفة إدارة النفايات بشكل سليم أقل من العالج

 البناء|    الوكالة الوطنية لإلعالم

 2019 كانون الثاني/يناير 10

 
 شؤون عن والمسؤولين العرب البيئة وزراء لمجلس االستثنائية الدورة االردن في الميت البحر منطقة في اليوم افتتحت

 طارق االعمال تصريف حكومة في البيئة وزير العرب البيئة وزراء لمجلس الحالية الدورة رئيس بمشاركة العرب، البيئة

 عمر االردني الوزراء رئيس المؤتمر راعي ممثال الشحاحدة صبحي هيمابرا االردني والبيئة الزراعة وزير الخطيب،

 القائمة وممثل هللا جاب جمال العربية الدول لجامعة العام االمين وممثل العرب البيئة وزراء من عدد حضور وفي الرزاز،

 آسيا لغرب واالجتماعية اديةاالقتص المتحدة االمم لجنة وممثل للبيئة المتحدة االمم لبرنامج التنفيذي المدير بأعمال

 ." االسكوا"

 

 الخطيب

 الى بالشكر أتوجه أن لي اسمحوا بداية: "فيها قال االفتتاحية، الجلسة في كلمة الخطيب طارق الوزير الدورة رئيس وألقى

 كما. البيئة شؤون عن المسؤولين العرب الوزراء لمجلس االستثنائية الجلسة لهذه الستضافتها الهاشمية األردنية المملكة

 آسيا غربي مكتب - للبيئة المتحدة واالمم التنفيذي المكتب وأعضاء العربية الدول لجامعة العامة األمانة إلى بالشكر أتوجه

 ."آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة إلى موصول والشكر الجلسة، لهذه المتميز االعداد في لجهودهم

 

 في عربية كمجموعة اسهامنا في للبحث اليوم نلتقي ،2018 اكتوبر في السابق تماعنااج في وقررنا سبق كما: "اضاف

 :أساسيين محورين خالل من وذلك للبيئة، العالمية األجندة تشكيل

 

 كينيا - نيروبي في 2019 آذار في ستنعقد التي للبيئة، المتحدة االمم لجمعية الرابعة للدورة التحضير -1

 

 ."2018 أيار في الصادر المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار إلى استنادا للبيئة، الدولي العهد لمفاوضات التحضير -2

 

 الواسع االعمال جدول من وانطالقا للبيئة، المتحدة األمم لجمعية الرابعة بالدورة المتعلق األول المحور في: "الخطيب وقال

 وحشد المستدامة، التنمية لتحقيق القانوني والتمكين البيئية البيانات تسخير من عدة مواضيع يطال والذي الدورة لهذه

 خالل من القادمة لألجيال الغذائي االمن تحقيق ضمان الى الدائري، واالقتصاد البيئي االبتكار أجل من المستدام التمويل

 في المبتكرة البيئية لولالح على التركيز عربية كمجموعة ارتأينا البالستيكي، التلوث ومكافحة الموارد استغالل كفاءة

 :هما وثيقا، ارتباطا ومرتبطين منطقتنا في مهمين جد موضوعين

 

 الصلبة النفايات الدارة والدولية واالقليمية الوطنية االستراتيجيات تنفيذ -أ

 الحار المناخ ذات البلدان في الطعام من والفاقد الهدر تقليل -ب

 

 الالزم، االهتمام والتدوير االستعمال واعادة النفايات انتاج من التخفيف مراحل ايالء جانب وإلى الصلبة، النفايات ففي

 وإشراك المعلومات، وإدارة البيئي، التقييم خالل من القطاع هذا في الصالحة الحوكمة على للموضوع مقاربتنا في ركزنا

 برهنت الدراسات أن خاصة وتنفيذه، قرارال صنع في المدني والمجتمع والخاص العام القطاعين من المعنية األطراف جميع

 ."المستقبل في العالج محاولة بكلفة مقارنة بكثير أقل تبقى اليوم بيئيا سليمة بطريقة الصلبة النفايات إدارة كلفة أن

 

 لفاتالمخ من للتقليل المبتكرة والتقنيات الممارسات تعزيز على فركزنا الطعام، من والفاقد الهدر تقليل في أما: "وتابع

 اليصال منطقتنا في األهلية الهيئات بعض تلعبه الذي الريادي الدور عند أيضا التوقف من بد ال وهنا،. والحيوانية الزراعية

 إلى وندعوها الناشطة الهيئات هذه جهود لنحيي فرصة إنها. إليه الحاجة بأمس هم من إلى البعض عند الطعام من الفاقد

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/385308/
https://www.al-binaa.com/archives/article/204883
https://www.al-binaa.com/archives/article/204883


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   12 | ص  ا
 

 ."والتقدير الدعم لك منا ولها عملها في المثابرة

 

 إلى استنادا للبيئة، الدولي الميثاق أو العهد لمفاوضات بالتحضير والمتعلق جلستنا من الثاني للمحور بالنسبة: "واضاف

 المتحدة لالمم العام األمين تقرير إلى واستنادا ،2018 أيار 10 في الصادر 72/277 رقم المتحدة لالمم العامة الجمعية قرار

 هذا من االخيرين البندين عند اتوقف ان لي اسمحوا ،"بالبيئة المتصلة والصكوك الدولي البيئي القانون في اتالثغر" حول

 أننا فيه شك ال مما. خاص بشكل النمو طور في البلدان ومساندة القرار هذا لدعم استئماني صندوق بانشاء والمتعلقين القرار

 هي ليست النمو طور في البلدان منها تعاني التي البيئية التحديات من كبيرا قسما ألن الصندوق هذا مثل إلى الحاجة بأمس

 حدتها لناحية العالم لها يشهد بيئية مشاكل من العربية منطقتنا في نواجهه ما هو ذلك على األبرز والمثال عنها، المسؤولة

 :استيعابها على قدرتنا وعدم

 

 خاص، بشكل واألردن لبنان الجوار، دول في البيئة على النازحين تأثيراتو 2011 العام منذ المستمرة السورية األزمة -1

 في وزيادة الهواء في لالنبعاثات بالنسبة نفسه والشيء المنتجة، المبتذلة والمياه الصلبة النفايات اجمالي في زيادة خالل من

 والنظم االراضي استخدامات في نشهدها والتي معالجتها يصعب التي البيئية اآلثار عن فضال المياه، على الطلب

 .االيكولوجية

 

 االسرائيلي العدو يدفع لم لتاريخه والتي 2006 العام في لبنان على االسرائيلي العدوان جراء من النفطي التلوث كارثة -2

 آخرها خه،لتاري المتحدة لالمم العامة الجمعية عن الصادرة 13 الـ القرارات تضمنتها التي التعويضات من واحدا دوالرا

 حوالي فقط للبنان 2014 العام في المتوجبة التعويضات قيمة بلغت حيث الفائت، الشهر الصادر 73/224 رقم القرار

 ."أميركي دوالر مليون 856,4

 

 واالجتماعية االقتصادية التنموية العربية القمة مشارف على خصوصا الموارد هذه إلى بحاجة نحن كم يعرف الكل: "وقال

 ."هللا باذن المقبل األسبوع لبنان تضيفهايس التي

 

 الصراعات جراء من العربية منطقتنا في نواجهها التي البيئية التحديات عن نماذج إال ليست هذه: "البيئة وزير وتابع

 للتطرق بيئةلل الدولي الميثاق ومفاوضات للبيئة المتحدة االمم لجمعية الرابعة الدورة من االستفادة من بد ال لذلك. االقليمية

 التصحر مكافحة أو المياه، كإدارة والبشرية الطبيعية العوامل جراء من المتأتية األخرى التحديات وإلى المسائل، هذه إلى

 الخاص، القطاع مع بالشراكة المتجددة الطاقة في واالستثمار الطاقة استهالك توفير أو الخضراء، المساحات وزيادة

 التنمية أهداف تحقيق وبالتالي المستدامة التنمية مسار تصعب والتي العربية منطقتنا في هدهانش التي التحديات من وغيرها

 ."2015 العام في المقرة المستدامة

 

 البيئة لحماية الغد، قبل اليوم بيد، يدا العمل خالل من عليها التغلب بامكاننا زال ما كبرت، مهما التحديات هذه" ان وأعلن

 أن ننسى ال فدعونا. عمل فرص وخلق البيئة تدهور كلفة من الحد شأنه من ما معا، آن في واالبتكار فسيةالتنا القدرة وتعزيز

 خارطة معا لنرسم هذه االستثنائية جلستنا أهمية هنا من. إليه نذهب آخر مكان لدينا ليس إذ الوحيد، منزلنا هي األرض

 ."أجمع والعالم العربية نامنطقت في أفضل حياة نوعية أجل من البيئة لحماية الطريق

 

 ومواردها أوطاننا وحماية العربية وحدتنا تعزيز على وعزمكم جهودكم على جميعا لكم الشكر تجديد من بد ال: "وختم

 على عاما 50 مرور بمناسبة أيام بضعة منذ راشد بن محمد الشيخ دبي حاكم به أوصى ما الستذكار مناسبة انها. الطبيعية

 ."األساس هو االتحاد: الوطن خدمة في له منصب اول توليه

 

 مع أبرزها الدورة، هامش على ولقاءات مشاورات للمؤتمرين، التذكارية الصورة التقاط قبل أجرى، الخطيب الوزير وكان

 دنواالر لبنان من كل على السوري النزوح ألزمة البيئية التداعيات تخفيف كيفية في التداول وتم الشحاحدة، االردني نظيره

  ."للبيئة المتحدة االمم برنامج مع بالتعاون االزمة لهذه بيئي تقييم الجراء البلدين بين والتعاون
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« Tu n’es pas un homme quand tu prives la femme de ses droits » 
L’Orient-le-Jour 

12 Janvier 2019 

 

Le rappeur Ali Awada remporte une compétition artistique sur les droits des femmes 

organisée par l’AiW de la LAU et l’Escwa. 

Chantal EDDÉ | OLJ 

 

C’est avec sa chanson Haqqek (Ton droit) que Ali Awada, rappeur et activiste 

originaire de Baalbeck, a été désigné vainqueur de la 3e édition de la compétition 

artistique régionale annuelle lancée par l’Institut arabe pour les femmes (AiW) de 

l’Université libano-américaine (LAU) ainsi que par la Commission économique et 

sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (Escwa). 

 

Sous le thème #HearMeToo : Exprimez-vous contre la violence contre les femmes et 

les filles, la compétition a regroupé des candidats, adultes et enfants, qui ont présenté 

des œuvres artistiques diverses, de la peinture à la photo, en passant par la vidéo, la 

musique et les poèmes. Misant sur l’art engagé et sa grande portée, elle a eu lieu dans 

le cadre de la campagne 16 jours d’activisme contre la violence sexiste, une initiative 

lancée par l’ONU au niveau international durant les mois de novembre et de décembre. 

 

Si le musicien et rappeur Ali Awada s’est démarqué du lot, c’est que sa chanson 

Haqqek aborde l’histoire d’une jeune fille rêvant de rencontrer son prince charmant, de 

fonder une famille et de mener une vie heureuse, mais qui se retrouve, en fin de 

compte, victime de la violence domestique. Une histoire amère reflétant la situation de 

la femme dans nos sociétés. « Je sais ce que la femme endure dans notre région. J’ai 

commencé la chanson en me basant sur une histoire vraie qu’a vécue une proche puis 

j’ai abordé les droits des femmes et la problématique du genre pour sensibiliser les 

gens dans la région », confie Ali Awada qui considère le sujet des droits des femmes le 

plus important. « En voyant des femmes de ma famille souffrir de problèmes relatifs à 

leurs droits, j’ai été l’un des premiers à me mobiliser pour cette cause », ajoute-t-il. 

Pour ce rappeur, la compétition a ainsi été une occasion d’exprimer son engagement en 

faveur des droits de la femme, lui qui est aussi un militant de l’Organisation libanaise 

pour les études et la formation, à Baalbeck, une association qui l’a soutenu dans son 

projet et qui a contribué à partager sa chanson sur les réseaux sociaux. Fort de son 

succès et de l’impact positif que Haqqek a eu, Ali a ainsi participé à la compétition, 

« satisfait par le fait que la chanson atteigne un public plus large », note-t-il, sa seule 

motivation étant la cause qu’il défend. 

 

https://www.lorientlejour.com/article/1152197/-tu-nes-pas-un-homme-quand-tu-prives-la-femme-de-ses-droits-.html
https://www.lorientlejour.com/author/3689-chantal-edde
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Chanter le rap pour atteindre le public 

« La chanson est un moyen de faire parvenir mon message, celui de l’égalité homme-

femme. Malheureusement, la femme n’a même pas obtenu ses droits minimaux, ce qui 

est inacceptable », s’indigne cet activiste qui a choisi le rap pour interpréter les paroles 

qu’il a écrites en quelques jours. « Le rap est un genre accessible et un moyen direct 

pour faire parvenir un message et atteindre le public, souligne-t-il. Je pense que les 

gens en ont assez des discours et des conférences. » 

La particularité de cette chanson est qu’elle s’adresse directement aux hommes, 

cassant le stéréotype de l’homme fort, supérieur à la femme, qui exerce la violence 

verbale et physique à son encontre. « Tu n’es pas un homme quand d’un mot tu prives 

la femme de tous ses droits, tu n’es pas un homme quand d’un mot tu l’insultes et 

l’humilies… » chante ainsi Ali Awada, qui envoie aussi un message à la femme, 

l’invitant à « mener la guerre pour vivre en paix », à ne laisser personne étouffer sa 

voix, à être fière, à prendre confiance et à défendre tous ses droits, dont son droit au 

travail, à la politique, à la maternité ou à donner la nationalité à ses enfants. « Tu es la 

moitié de la société, et ceci est essentiel », scande-t-il en chantant, avant d’ajouter : 

« Prends ton droit, prends ta dignité et ta liberté. » 

Devant un large public, en décembre, à la LAU, Ali Awada a interprété sa chanson 

avec enthousiasme lors de l’annonce des résultats de la compétition qui a eu lieu 

pendant la table ronde Lutter contre la discrimination fondée sur le genre à travers 

l’art, organisée par l’Escwa et par l’Institut arabe pour les femmes (AiW). 

Fondé par la LAU en 1973, l’AiW, anciennement Institut des études sur les femmes 

dans le monde arabe 

(Iwsaw), s’engage dans la recherche, au niveau académique, sur les femmes dans le 

monde arabe. L’institut vise également à renforcer et autonomiser les femmes par le 

biais de programmes de développement et d’éducation. Par ailleurs, l’AiW dispense un 

cursus académique dont une maîtrise en études interdisciplinaires sur le genre. 

 

 

 

 

 


