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اوغاسابيان :آللية تحفظ الموقع المتقدم للمرأة
افتتحت الدورة الثامنة للجنة الوزارية للمرأة في اإلسكوا ،بمشاركة وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان،
ووزيرات ووزراء معنيين من معظم الدول العربية.
وألقى أوغاسابيان كلمة ،لفت فيها إلى أن "قضية المرأة هي قضية اإلنسان ومقاربة األمور المرتبطة بالمرأة هي
مقاربة لقضايا إنسانية ومجتمعية" ،مشيرا الى ان "المرأة اللبنانية والمرأة العربية قدمتا تضحيات هائلة ،ليس فقط
على الصعيد العائلي والمجتمعي ،بل على مستوى الدفاع عن الحريات في العالم العربي".
ورأى ان اعتالءه منبر اإلسكوا "مناسبة لنجدد التأكيد والتشديد على أهمية المرأة في بناء اإلنسان والمجتمعات.
وانطالقا من هذه القناعة ضمت حكومة الرئيس سعد الحريري في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزارة
الدولة لشؤون المرأة للمرة األولى ،ما شكل إنجازا كبيرا أدت إليه نضاالت طويلة خاضها المجتمع األهلي في لبنان
والهيئة الوطنية لشؤون المرأة".
واكد أن "لبنان مساحة من الحريات والتالقي بين الحضارات والثقافات واإلتنيات والقوميات ،وقد تم دفع األثمان
الغالية للحفاظ على هذه الميزة التي تؤكد أن بإمكان اإلنسان العيش مع اآلخر أيا كانت الفروقات بينهما ،وذلك بعد
إلغاء الحواجز التي تحول دون التالقي .وفي هذا اإلطار ،يشكل هذا اللقاء الجامع في اإلسكوا مناسبة للتالقي وتبادل
الخبرات واالستفادة من التجارب المشتركة بما يسهم ،ليس فقط في تفعيل تطور المرأة ،بل في تطوير المجتمعات".
ودعا إلى "إيجاد آلية في هذه الدورة تساعد المرأة على أن تكون موجودة في مكانها الصحيح والمتقدم بما يتناسب مع
طاقاتها وإمكاناتها وإنجازاتها" ،شاكرا "لالسكوا استضافة هذه الدورة الثامنة" ،مرحبا ب"الضيوف العرب في

لبنان" ،منوها "بهذه اإلستضافة التي تعكس ميزة لبنان كبلد التنوع الشامل".

اإلسكوا :وكالة أخبار المرأة:
افتتاح أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا بمشاركة وزيرات ووزراء عرب
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بيروت  -خاص بـ " وكالة أخبار المرأة"
قال اليوم الدكتور محمد علي الحكيم ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا "إن كنا نستشرف خيراً في
ت اإليجابي ِة على صعيد ضمان المساواة والعدالة االجتماعية في المجتمعات العربية واإلصالحات الخاصة بتعزيز
التطورا ِ
نغض الطرف عن التحديات الهائلة في منطقة تتعرض دولها لشتى صنوف
حقوق المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع ،فال
ّ
أعمال العنف والنزاعات التي تطيح بالسلم وتهدد ما تحقق من مكاسب على مسار تنمية المجتمعات وارتقائها .منطقةٌ تعاني
دام عقودا ً ".
إحدى دولها ،وهي فلسطين ،من احتال ٍل َ
الحكيم كان يتحدث أمام جمع من الوزيرات والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الذين تنادوا إلى مقر اإلسكوا في
ساحة رياض الصلح ،بيروت ،للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا .وزيرات ووزراء ومسؤولون
معنيون بشؤون المرأة قدموا من لبنان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والسودان والعراق ومصر واألردن
ومملكة البحرين وقطر والكويت وتونس وسوريا وموريتانيا والمغرب لعرض إنجازات دولهم ومناقشة التحديات ومحاولة
وضع خريطة طريق لكيفية المحافظة على المكتسبات ومواجهة المعضالت في آن .وتستمر أعمال الدورة إلى يوم غد الخميس
 5تشرين األول/أكتوبر .2017
المعولي ،وكيل وزارة التنمية
وباإلضافة إلى كلمة الحكيم شهدت الجلسة االفتتاحية كلمتين لك ٍل من الدكتور يحيى بن بدر ِ
االجتماعية في سلطنة عُمان بصفته ممثل الدولة التي تولت رئاسة الدورة السابعة للجنة المرأة في اإلسكوا ،ووزير الدولة
لشؤون المرأة في لبنان ،جان أوغاسابيان.
وفي كلمته قال الحكيم أيضاً" :في خض ّم الصعوبات التي تواجهُ منطقت َنا ،سواء في األمن أم السياسة أم التنمية ،يجب أن تكون
المبادرات الدولية الهامة لنا بمثابة المسار الذي يوجهُ جهودَنا في االرتقاء بأوضاع المرأة .فاألمينُ العام لألمم المتحدة جعل
ضمانَ العدالة بين الجنسين في الدول األعضاء وفي منظمة األمم المتحدة ضمن أولوياتِه .وخطة التنمية المستدامة لعام 2030
كرست أحدَ أهدافِها لتمكين المرأة وتعزيز حقها في المساواة .ونحن ،في اإلسكوا ،نعمل مع الدول األعضاء على تنفيذ هذه
ّ
االلتزامات الدولية ورصد ما يتحقق من إنجازات في إطارها ".
ُ
تتعمق قناعتنا بأن المشاركة والمساواة بين الجنسين ركيزة ٌ من ركائز التنمية ،وتقدّم المجتمع
وختم قائال" :يوما ً بعد يوم،
ي رؤي ٍة اقتصادي ٍة واجتماعي ٍة وبيئية ،ال تكون شاملةً ومستدامةً ما لم تشارك في وضعها وتنفيذها وامتالكها جميع
واالقتصاد .وأ ُّ
ُ
مكونات المجتمع .هذه هي قناعتي ،وقناعتنا في اإلسكوا ،وعلى أساس هذه القناعة ،أودّ أن أؤكدَ عز َمنا على دعم عمل لجنتِكم
للنهوض بواقعِ المرأة وتمكينِها سبيالً لتمكين المجتمع".
الموقرة
ِ
المعولي
ِ
المعولي إن هذا االجتماع الذي يعقد في بيروت يعتبر ضمن السلسلة المتواصلة التي تحرص اإلسكوا على
و في كلمته قال إن ِ
تنفيذها كما تحرص كافة الدول األعضاء على المشاركة فيها ،وهي فرصة لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بتمكين المرأة
وتعزيز دور المؤسسات المعنية بها في تحقيق المساواة بين الجنسين ،و هي فرصة لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة
بتمكين المرأة و تعزيز دور المؤسسات المعنية بها في تحقيق اإلنصاف والمساواة .وأضاف إن سلطنة عمان اولت اهتماما ً
كبيرا لتمكين المرأة كشريك أساسي في التنمية و خصصت يوما للمرأة العمانية السابع عشر من تشرين األول/أكتوبر من كل
عام بهدف التأكيد المستمر من خالل مؤسساتها الحكومية و اآلليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة على دورها الريادي في
التنمية وتلتزم بتنفيذ التوصيات التي اعتمدت في الدورة السابعة للجنة و كل االتفاقيات الدولية والعربية الداعمة لحقوق المرأة.
وقال المعولي إن السلطنة تسعى إلى تعزيز دور الجمعيات األهلية وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتشجيع مؤسسات القطاع
الخاص للمساهمة في برامج وزارة التنمية االجتماعية من واقع المسؤولية االجتماعية و تعمل على توسيع قاعدة العمل
االجتماعي التطوعي وتوجيهه كشريك في التنمية الشاملة وتفعيل التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني السيما الجمعيات
المهنية والجمعيات الخيرية وجمعيات المرأة العمانية البالغ عددها ( )62جمعية موزعة على معظم محافظات السلطنة .وذلك
من أجل المساهمة والمشاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج االجتماعية والتنموية.
أوغاسابيان
وفي الختام ألقى الوزير اوغاسابيان كلمة اعتبر فيها ان المرأة اللبنانية و المرأة العربية قدمتا تضحيات هائلة ليس فقط على
الصعيد العائلي والمجتمعي بل على مستوى الدفاع عن الحريات في العالم العربي ،فالسيدات الفلسطينيات لم يتوقفن عن النضال
و التضحية مما يجعلهن يستحققن كل التقدير .
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وقال إن لبنان مساحة من الحريات والتالقي بين الحضارات والثقافات واإلتنيات والقوميات وقد تم دفع األثمان الغالية للحفاظ
على هذه الميزة التي تؤكد أن بإمكان اإلنسان العيش مع اآلخر أيا كانت الفروقات بينهما وذلك بعد إلغاء الحواجز التي تحول
دون التالقي .وفي هذا اإلطار ،يشكل هذا اللقاء الجامع في اإلسكوا مناسبة للتالقي وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب
المشتركة بما يسهم ،ليس فقط في تفعيل تطور المرأة ،بل في تطوير المجتمعات .
وقال إن اعتالءه منبر اإلسكوا مناسبة ليجدد التأكيد والتشديد على أهمية المرأة في بناء اإلنسان والمجتمعات .وانطالقًا من هذه
القناعة ضمت حكومة الرئيس سعد الحريري في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وزارة الدولة لشؤون المرأة للمرة األولى
ً
كبيرا أدت إليه نضاالت طويلة خاضها المجتمع األهلي في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة .
ما شكل
إنجازا ً
وبعد الجلسة االفتتاحية اقر جدول اعمال الدورة وتولت مندوبة فلسطين رئاسة الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا فيما تولى
مندوب عُمان نيابة الرئاسة األولى ومندوب قطر نيابة الرئاسة الثانية ومندوبة الكويت مهام المقرر.
تجدر اإلشارة إلى أن لجنة المرأة في اإلسكوا قد أُنشئت في عام  2003وذلك بهدف متابعة المؤتمرات العالمية واإلقليمية
المتعلقة بالمرأة ومشاركة الدول األعضاء فيها ،وتنسيق الجهود التي تبذلها الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية على صعيد
تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها .وقد نجحت هذه اللجنة في السنتين الماضيتين في تأطير ومتابعة جهود اإلسكوا التي
أدت إلى تطوير مجموعة من الدراسات النظرية والعملية من أجل ترجمة نتائجها إلى مشاريع تنموية تستفيد منها كافة الدول
األعضاء في تطوير سياساتها في مجال االرتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها وتعزيز مكانتها االجتماعية .هذا باإلضافة الى
المشورة والمساندة الالزمة التي تُقدم لصناع القرار لصياغة خطوات وآليات لتطوير خطط وطنية للنهوض بالمرأة في عدد من
الدول العربية.

اإلسكوا :وزارة اإلعالم:
افتتاح أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا
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تم افتتاح أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا بمشاركة ووزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان ،جان أوغاسابيان
ووزيرات ووزراء عرب في بيروت،االربعاء  4تشرين األول.
وفي المناسبة القى الدكتور محمد علي الحكيم ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا كلمة قال فيها“ :إن كنا
ت اإليجابي ِة على صعيد ضمان المساواة والعدالة االجتماعية في المجتمعات العربية واإلصالحات
نستشرف خيرا ً في التطورا ِ
نغض الطرف عن التحديات الهائلة في منطقة تتعرض دولها
الخاصة بتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع ،فال
ّ
لشتى صنوف أعمال العنف والنزاعات التي تطيح بالسلم وتهدد ما تحقق من مكاسب على مسار تنمية المجتمعات وارتقائها.
دام عقودا ً”.
منطقةٌ تعاني إحدى دولها ،وهي فلسطين ،من احتال ٍل َ
الحكيم كان يتحدث أمام جمع من الوزيرات والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الذين تنادوا إلى مقر اإلسكوا في
ساحة رياض الصلح ،بيروت ،للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا .وزيرات ووزراء ومسؤولون
معنيون بشؤون المرأة قدموا من لبنان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والسودان والعراق ومصر واألردن
ومملكة البحرين وقطر والكويت وتونس وسوريا وموريتانيا والمغرب لعرض إنجازات دولهم ومناقشة التحديات ومحاولة
وضع خريطة طريق لكيفية المحافظة على المكتسبات ومواجهة المعضالت في آن .وتستمر أعمال الدورة إلى يوم الخميس 5
تشرين األول/أكتوبر .2017
المعولي ،وكيل وزارة التنمية
وباإلضافة إلى كلمة الحكيم شهدت الجلسة االفتتاحية كلمتين لك ٍل من الدكتور يحيى بن بدر ِ
االجتماعية في سلطنة عُمان بصفته ممثل الدولة التي تولت رئاسة الدورة السابعة للجنة المرأة في اإلسكوا ،ووزير الدولة
لشؤون المرأة في لبنان ،جان أوغاسابيان.
وفي كلمته قال الحكيم أيضاً“ :في خض ّم الصعوبات التي تواجهُ منطقت َنا ،سواء في األمن أم السياسة أم التنمية ،يجب أن تكون
المبادرات الدولية الهامة لنا بمثابة المسار الذي يوجهُ جهودَنا في االرتقاء بأوضاع المرأة .فاألمينُ العام لألمم المتحدة جعل
ضمانَ العدالة بين الجنسين في الدول األعضاء وفي منظمة األمم المتحدة ضمن أولوياتِه .وخطة التنمية المستدامة لعام 2030
كرست أحدَ أهدافِها لتمكين المرأة وتعزيز حقها في المساواة .ونحن ،في اإلسكوا ،نعمل مع الدول األعضاء على تنفيذ هذه
ّ
االلتزامات الدولية ورصد ما يتحقق من إنجازات في إطارها”.
ُ
تتعمق قناعتنا بأن المشاركة والمساواة بين الجنسين ركيزة ٌ من ركائز التنمية ،وتقدّم المجتمع
وختم قائال“ :يوما ً بعد يوم،
ً
ً
ي رؤي ٍة اقتصادي ٍة واجتماعي ٍة وبيئية ،ال تكون شاملة ومستدامة ما لم تشارك في وضعها وتنفيذها وامتالكها جميع
واالقتصاد .وأ ُّ
مكونات المجتمع .هذه هي قناعتي ،وقناعتُنا في اإلسكوا ،وعلى أساس هذه القناعة ،أودّ أن أؤكدَ عز َمنا على دعم عمل لجن ِتكم
للنهوض بواقعِ المرأة وتمكينِها سبيالً لتمكين المجتمع”.
الموقرة
ِ
المعولي إن هذا االجتماع الذي يعقد في بيروت يعتبر ضمن السلسلة المتواصلة التي
و في كلمته قال الدكتور يحيى بن بدر ِ
تحرص اإلسكوا على تنفيذها كما تحرص كافة الدول األعضاء على المشاركة فيها ،وهي فرصة لمناقشة عدد من المواضيع
ذات الصلة بتمكين المرأة وتعزيز دور المؤسسات المعنية بها في تحقيق المساواة بين الجنسين ،و هي فرصة لمناقشة عدد من
المواضيع ذات الصلة بتمكين المرأة و تعزيز دور المؤسسات المعنية بها في تحقيق اإلنصاف والمساواة .وأضاف إن سلطنة
عمان اولت اهتماما ً كبيرا لتمكين المرأة كشريك أساسي في التنمية و خصصت يوما للمرأة العمانية السابع عشر من تشرين
األول/أكتوبر من كل عام بهدف التأكيد المستمر من خالل مؤسساتها الحكومية و اآلليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة على
دورها الريادي في التنمية وتلتزم بتنفيذ التوصيات التي اعتمدت في الدورة السابعة للجنة و كل االتفاقيات الدولية والعربية
الداعمة لحقوق المرأة.
وقال المعولي إن السلطنة تسعى إلى تعزيز دور الجمعيات األهلية وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتشجيع مؤسسات القطاع
الخاص للمساهمة في برامج وزارة التنمية االجتماعية من واقع المسؤولية االجتماعية و تعمل على توسيع قاعدة العمل
االجتماعي التطوعي وتوجيهه كشريك في التنمية الشاملة وتفعيل التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني السيما الجمعيات
المهنية والجمعيات الخيرية وجمعيات المرأة العمانية البالغ عددها ( )62جمعية موزعة على معظم محافظات السلطنة .وذلك
من أجل المساهمة والمشاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج االجتماعية والتنموية.
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وفي الختام ألقى الوزير اوغاسابيان كلمة اعتبر فيها ان المرأة اللبنانية و المرأة العربية قدمتا تضحيات هائلة ليس فقط على
الصعيد العائلي والمجتمعي بل على مستوى الدفاع عن الحريات في العالم العربي ،فالسيدات الفلسطينيات لم يتوقفن عن النضال
و التضحية مما يجعلهن يستحققن كل التقدير.
وقال إن لبنان مساحة من الحريات والتالقي بين الحضارات والثقافات واإلتنيات والقوميات وقد تم دفع األثمان الغالية للحفاظ
على هذه الميزة التي تؤكد أن بإمكان اإلنسان العيش مع اآلخر أيا كانت الفروقات بينهما وذلك بعد إلغاء الحواجز التي تحول
دون التالقي .وفي هذا اإلطار ،يشكل هذا اللقاء الجامع في اإلسكوا مناسبة للتالقي وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب
المشتركة بما يسهم ،ليس فقط في تفعيل تطور المرأة ،بل في تطوير المجتمعات.
وقال إن اعتالءه منبر اإلسكوا مناسبة ليجدد التأكيد والتشديد على أهمية المرأة في بناء اإلنسان والمجتمعات .وانطالقًا من هذه
القناعة ضمت حكومة الرئيس سعد الحريري في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وزارة الدولة لشؤون المرأة للمرة األولى
ً
كبيرا أدت إليه نضاالت طويلة خاضها المجتمع األهلي في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
ما شكل
إنجازا ً
وبعد الجلسة االفتتاحية اقر جدول اعمال الدورة وتولت مندوبة فلسطين رئاسة الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا فيما تولى
مندوب عُمان نيابة الرئاسة األولى ومندوب قطر نيابة الرئاسة الثانية ومندوبة الكويت مهام المقرر.
تجدر اإلشارة إلى أن لجنة المرأة في اإلسكوا قد أُنشئت في عام  2003وذلك بهدف متابعة المؤتمرات العالمية واإلقليمية
المتعلقة بالمرأة ومشاركة الدول األعضاء فيها ،وتنسيق الجهود التي تبذلها الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية على صعيد
تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها .وقد نجحت هذه اللجنة في السنتين الماضيتين في تأطير ومتابعة جهود اإلسكوا التي
أدت إلى تطوير مجموعة من الدراسات النظرية والعملية من أجل ترجمة نتائجها إلى مشاريع تنموية تستفيد منها كافة الدول
األعضاء في تطوير سياساتها في مجال االرتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها وتعزيز مكانتها االجتماعية .هذا باإلضافة الى
المشورة والمساندة الالزمة التي تُقدم لصناع القرار لصياغة خطوات وآليات لتطوير خطط وطنية للنهوض بالمرأة في عدد من
الدول العربية.
اإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة .وتشكل جزءاً من األمانة العامة لألمم المتحدة وتعمل تحت
إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي .وهي توفر إطارا ً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتها ،ومنبراً
لاللتقاء والتنسيق ،وبيتا ً للخبرات والمعرفة ،ومرصدا ً للمعلومات .وتهدف اإلسكوا إلى دعم التعاون االقتصادي واالجتماعي بين
بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي.
وقد انض ّمت إلى عضوية اإلسكوا ك ّل من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية (تشرين األول/أكتوبر  )2015والجمهورية التونسية
وليبيا والمملكة المغربية (أيلول/سبتمبر  )2012فأصبح عدد أعضاء اللجنة  18باإلضافة إلى المملكة األردنية الهاشمية،
واإلمارات العربية المتحدة ،ومملكة البحرين ،والجمهورية العربية السورية ،وجمهورية السودان ،وجمهورية العراق ،وسلطنة
عُمان ،وفلسطين ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،والجمهورية اللبنانية ،وجمهورية مصر العربية ،والمملكة العربية السعودية،
والجمهورية اليمنية.

اإلسكوا :جريدة المستقبل:
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اللجنة الوزارية للمرأة بمشاركة عربية
إفتتحت الدورة الثامنة للجنة الوزارية للمرأة في اإلسكوا التي تستمر حتى غد الخميس ،بمشاركة وزير الدولة لشؤون المرأة
جان أوغاسابيان ،ووزيرات ووزراء معنيين من الدول العربية .وعرض المجتمعون إنجازات دولهم وناقشوا «التحديات
ومحاولة وضع خارطة طريق لكيفية المحافظة على المكتسبات ومواجهة المعضالت في آن».
وشدد أوغاسابيان على أن «للمرأة قدرات وإمكانات تخولها الوجود في مختلف المواقع ،ومن المفترض أن تكون شريكة أساسية
في صناعة القرارات االستراتيجية في أي دولة في العالم .وبالنسبة للبنان ،يشكل تغييب حضور المرأة في المجلس النيابي
خسارة لهذا المجلس وللمؤسسات والدولة والوطن واإلنسان» .ودعا إلى «إيجاد آلية في هذه الدورة تساعد المرأة على أن تكون
موجودة في مكانها الصحيح والمتقدم بما يتناسب مع طاقاتها وإمكاناتها وإنجازاتها» ،شاكرا «لالسكوا استضافة هذه الدورة
الثامنة» ،مرحبا ب»الضيوف العرب في لبنان».
وقال وكيل األمين العام لألمم المتحدة األمين التنفيذي لالسكوا محمد علي الحكيم« :في خضم الصعوبات التي تواجه منطقتنا،
سواء في األمن أم السياسة أم التنمية ،يجب أن تكون المبادرات الدولية الهامة لنا بمثابة المسار الذي يوجه جهودنا في االرتقاء
بأوضاع المرأة» ،الفتا الى انه «يوما بعد يوم ،تتعمق قناعتنا بأن المشاركة والمساواة بين الجنسين ركيزة من ركائز التنمية،
وتقدم المجتمع واالقتصاد».
وتحدث وكيل وزارة التنمية االجتماعية في سلطنة عمان يحيى بن بدر المعولي بصفته ممثل الدولة التي تولت رئاسة الدورة
السابعة للجنة المرأة في اإلسكوا ،فقال« :إن سلطنة عمان اولت اهتماما كبيرا لتمكين المرأة كشريك أساسي في التنمية
وخصصت يوما للمرأة العمانية في السابع عشر من تشرين األول من كل عام بهدف التأكيد المستمر من خالل مؤسساتها
الحكومية واآلليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة على دورها الريادي في التنمية وتلتزم ،بتنفيذ التوصيات التي اعتمدت في
الدورة السابعة للجنة وكل االتفاقيات الدولية والعربية الداعمة لحقوق المرأة».
وبعد الجلسة ،اقر جدول اعمال الدورة ،وتولت مندوبة فلسطين رئاسة الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا ،فيما تولى مندوب
عمان نيابة الرئاسة األولى ومندوب قطر نيابة الرئاسة الثانية ومندوبة الكويت مهام المقرر

اإلسكوا(:أنا يمني):
افتتاح أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا بمشاركة وزيرات ووزراء عرب
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قال اليوم الدكتور محمد علي الحكيم ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا "إن كنا نستشرف خيراً في
ت اإليجابي ِة على صعيد ضمان المساواة والعدالة االجتماعية في المجتمعات العربية واإلصالحات الخاصة بتعزيز
التطورا ِ
نغض الطرف عن التحديات الهائلة في منطقة تتعرض دولها لشتى صنوف
حقوق المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع ،فال
ّ
أعمال العنف والنزاعات التي تطيح بالسلم وتهدد ما تحقق من مكاسب على مسار تنمية المجتمعات وارتقائها .منطقةٌ تعاني
دام عقودا ً ".
إحدى دولها ،وهي فلسطين ،من احتال ٍل َ
الحكيم كان يتحدث أمام جمع من الوزيرات والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الذين تنادوا إلى مقر اإلسكوا في
ساحة رياض الصلح ،بيروت ،للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا .وزيرات ووزراء ومسؤولون
معنيون بشؤون المرأة قدموا من لبنان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والسودان والعراق ومصر واألردن
ومملكة البحرين وقطر والكويت وتونس وسوريا وموريتانيا والمغرب لعرض إنجازات دولهم ومناقشة التحديات ومحاولة
وضع خريطة طريق لكيفية المحافظة على المكتسبات ومواجهة المعضالت في آن .وتستمر أعمال الدورة إلى يوم غد الخميس
 5تشرين األول/أكتوبر .2017
المعولي ،وكيل وزارة التنمية
وباإلضافة إلى كلمة الحكيم شهدت الجلسة االفتتاحية كلمتين لك ٍل من الدكتور يحيى بن بدر ِ
االجتماعية في سلطنة عُمان بصفته ممثل الدولة التي تولت رئاسة الدورة السابعة للجنة المرأة في اإلسكوا ،ووزير الدولة
لشؤون المرأة في لبنان ،جان أوغاسابيان.
وفي كلمته قال الحكيم أيضاً" :في خض ّم الصعوبات التي تواجهُ منطقت َنا ،سواء في األمن أم السياسة أم التنمية ،يجب أن تكون
المبادرات الدولية الهامة لنا بمثابة المسار الذي يوجهُ جهودَنا في االرتقاء بأوضاع المرأة .فاألمينُ العام لألمم المتحدة جعل
ضمانَ العدالة بين الجنسين في الدول األعضاء وفي منظمة األمم المتحدة ضمن أولوياتِه .وخطة التنمية المستدامة لعام 2030
كرست أحدَ أهدافِها لتمكين المرأة وتعزيز حقها في المساواة .ونحن ،في اإلسكوا ،نعمل مع الدول األعضاء على تنفيذ هذه
ّ
االلتزامات الدولية ورصد ما يتحقق من إنجازات في إطارها ".
ُ
تتعمق قناعتنا بأن المشاركة والمساواة بين الجنسين ركيزة ٌ من ركائز التنمية ،وتقدّم المجتمع
وختم قائال" :يوما ً بعد يوم،
ي رؤي ٍة اقتصادي ٍة واجتماعي ٍة وبيئية ،ال تكون شاملةً ومستدامةً ما لم تشارك في وضعها وتنفيذها وامتالكها جميع
واالقتصاد .وأ ُّ
ُ
ّ
مكونات المجتمع .هذه هي قناعتي ،وقناعتنا في اإلسكوا ،وعلى أساس هذه القناعة ،أود أن أؤكدَ عز َمنا على دعم عمل لجنتِكم
للنهوض بواقعِ المرأة وتمكينِها سبيالً لتمكين المجتمع".
الموقرة
ِ
المعولي
ِ
المعولي إن هذا االجتماع الذي يعقد في بيروت يعتبر ضمن السلسلة المتواصلة التي تحرص اإلسكوا على
و في كلمته قال إن ِ
تنفيذها كما تحرص كافة الدول األعضاء على المشاركة فيها ،وهي فرصة لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بتمكين المرأة
وتعزيز دور المؤسسات المعنية بها في تحقيق المساواة بين الجنسين ،و هي فرصة لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة
بتمكين المرأة و تعزيز دور المؤسسات المعنية بها في تحقيق اإلنصاف والمساواة .وأضاف إن سلطنة عمان اولت اهتماما ً
كبيرا لتمكين المرأة كشريك أساسي في التنمية و خصصت يوما للمرأة العمانية السابع عشر من تشرين األول/أكتوبر من كل
عام بهدف التأكيد المستمر من خالل مؤسساتها الحكومية و اآلليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة على دورها الريادي في
التنمية وتلتزم بتنفيذ التوصيات التي اعتمدت في الدورة السابعة للجنة و كل االتفاقيات الدولية والعربية الداعمة لحقوق المرأة.
وقال المعولي إن السلطنة تسعى إلى تعزيز دور الجمعيات األهلية وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتشجيع مؤسسات القطاع
الخاص للمساهمة في برامج وزارة التنمية االجتماعية من واقع المسؤولية االجتماعية و تعمل على توسيع قاعدة العمل
االجتماعي التطوعي وتوجيهه كشريك في التنمية الشاملة وتفعيل التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني السيما الجمعيات
المهنية والجمعيات الخيرية وجمعيات المرأة العمانية البالغ عددها ( )62جمعية موزعة على معظم محافظات السلطنة .وذلك
من أجل المساهمة والمشاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج االجتماعية والتنموية.
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أوغاسابيان
وفي الختام ألقى الوزير اوغاسابيان كلمة اعتبر فيها ان المرأة اللبنانية و المرأة العربية قدمتا تضحيات هائلة ليس فقط على
الصعيد العائلي والمجتمعي بل على مستوى الدفاع عن الحريات في العالم العربي ،فالسيدات الفلسطينيات لم يتوقفن عن النضال
و التضحية مما يجعلهن يستحققن كل التقدير .
وقال إن لبنان مساحة من الحريات والتالقي بين الحضارات والثقافات واإلتنيات والقوميات وقد تم دفع األثمان الغالية للحفاظ
على هذه الميزة التي تؤكد أن بإمكان اإلنسان العيش مع اآلخر أيا كانت الفروقات بينهما وذلك بعد إلغاء الحواجز التي تحول
دون التالقي .وفي هذا اإلطار ،يشكل هذا اللقاء الجامع في اإلسكوا مناسبة للتالقي وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب
المشتركة بما يسهم ،ليس فقط في تفعيل تطور المرأة ،بل في تطوير المجتمعات .
وقال إن اعتالءه منبر اإلسكوا مناسبة ليجدد التأكيد والتشديد على أهمية المرأة في بناء اإلنسان والمجتمعات .وانطالقًا من هذه
القناعة ضمت حكومة الرئيس سعد الحريري في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وزارة الدولة لشؤون المرأة للمرة األولى
ً
كبيرا أدت إليه نضاالت طويلة خاضها المجتمع األهلي في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة .
ما شكل
إنجازا ً
وبعد الجلسة االفتتاحية اقر جدول اعمال الدورة وتولت مندوبة فلسطين رئاسة الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا فيما تولى
مندوب عُمان نيابة الرئاسة األولى ومندوب قطر نيابة الرئاسة الثانية ومندوبة الكويت مهام المقرر.
تجدر اإلشارة إلى أن لجنة المرأة في اإلسكوا قد أُنشئت في عام  2003وذلك بهدف متابعة المؤتمرات العالمية واإلقليمية
المتعلقة بالمرأة ومشاركة الدول األعضاء فيها ،وتنسيق الجهود التي تبذلها الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية على صعيد
تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها .وقد نجحت هذه اللجنة في السنتين الماضيتين في تأطير ومتابعة جهود اإلسكوا التي
أدت إلى تطوير مجموعة من الدراسات النظرية والعملية من أجل ترجمة نتائجها إلى مشاريع تنموية تستفيد منها كافة الدول
األعضاء في تطوير سياساتها في مجال االرتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها وتعزيز مكانتها االجتماعية .هذا باإلضافة الى
المشورة والمساندة الالزمة التي تُقدم لصناع القرار لصياغة خطوات وآليات لتطوير خطط وطنية للنهوض بالمرأة في عدد من
الدول العربية.

اإلسكوا( :صوت لبنان االغترابي) :بيروت بيت األمم المتحدة افتتاح أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة
العربية

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا 10 | P a g e

بيروت االسكوا بيت األمم المتحدة.
افتتاح أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة العربية.
بمشاركة وزير الدولة جان اوغاسابيان وعدد كبير من وزراء ووزيرات الدول العربية.
تخلل االفتتاح كلمة األمين العام لألمم المتحدة األمين التنفيذي ال اسكو محمد الحكيم في الكلمة االفتتاحية ألعمال اللجنة أن هذا
االجتماع الذي يعقد في بيروت يعتبر ضمن السلسلة المتواصلة التي تحرص االسكوا على تنفيذها كما تحرص كافة الدول
األعضاء على المشاركة فيها وهي فرصة لمناقشتها عدد كبير من المواضيع ذات صلة بتمكين المرأة وتعزيز دور المؤسسات
المعنية بها في تحقيق اإلنصاف المساواة للمرأة.
ثم شدد وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان جان اوغاسبيان على أهمية المرأة في بناء المجتمعات وعلى أن المرأة قادرة أن
تكون في كل المجاالت وان لديها القدرات االجتماعية والثقافية وأكد على تبادل اآلراء والخيارات بين الدول لتعزيز دور المرأة
وتمثل دولة الكويت في فعاليات الدورة الثامنة للجنة المرأة العربية مستشارة لجنة شؤون المرأة النابعة لمجلس الوزراء الكويتي
بدريه الخالدي.
وتناقش الدورة الثامنة دور المؤسسات العامة في العدالة 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 11 | P a g e

العنف ضد المرأة.
المرأة والسالم واألمن..
كما تناقش الدورة الثامنة في بيروت االسكوا حق النساء في الوصول إلى العدالة في المنطقة العربية من خالل تعديل القوانين
التميزية وإدراج برامج لتمكين المرأة قانونيا.

اإلسكوا:)Tripoliscope( :
اوغاسابيان في افتتاح الدورة ال 8للجنة الوزارية للمرأة في اإلسكوا :آللية تحفظ الموقع المتقدم للمرأة
إنسجاما مع طاقاتها
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افتتحت الدورة الثامنة للجنة الوزارية للمرأة في اإلسكوا ،بمشاركة وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان ،ووزيرات
ووزراء معنيين من فلسطين ،المملكة العربية السعودية ،سلطنة عمان ،السودان ،العراق ،مصر ،األردن ،مملكة البحرين ،قطر،
الكويت ،تونس ،سوريا ،موريتانيا والمغرب ،الى ممثلين وممثالت عن الحكومات واآلليات المؤسسية الوطنية للنهوض بالمرأة
والوزارات والمجالس والمنظمات الحكومية واللجان المعنية بالمرأة في الدول األعضاء في اإلسكوا .وشارك بصفة مراقب
ممثلون وممثالت عن الدول العربية غير األعضاء في اإلسكوا وعن جامعة الدول العربية وبرامج األمم المتحدة ووكاالتها
المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية التي لها صفة استشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم
المتحدة.
اوغاسابيان
وألقى الوزير أوغاسابيان كلمة ،لفت فيها إلى أن "قضية المرأة هي قضية اإلنسان ومقاربة األمور المرتبطة بالمرأة هي مقاربة
لقضايا إنسانية ومجتمعية" ،مشيرا الى ان "المرأة اللبنانية والمرأة العربية قدمتا تضحيات هائلة ،ليس فقط على الصعيد العائلي
والمجتمعي ،بل على مستوى الدفاع عن الحريات في العالم العربي .فالسيدات الفلسطينيات لم يتوقفن عن النضال والتضحية
لحماية مجتمعاتهن وعائالتهن مما يجعلهن يستحققن كل التقدير".
ورأى ان اعتالءه منبر اإلسكوا "مناسبة لنجدد التأكيد والتشديد على أهمية المرأة في بناء اإلنسان والمجتمعات .وانطالقا من
هذه القناعة ضمت حكومة الرئيس سعد الحريري في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزارة الدولة لشؤون المرأة
للمرة األولى ،ما شكل إنجازا كبيرا أدت إليه نضاالت طويلة خاضها المجتمع األهلي في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة".
واكد أن "لبنان مساحة من الحريات والتالقي بين الحضارات والثقافات واإلتنيات والقوميات ،وقد تم دفع األثمان الغالية للحفاظ
على هذه الميزة التي تؤكد أن بإمكان اإلنسان العيش مع اآلخر أيا كانت الفروقات بينهما ،وذلك بعد إلغاء الحواجز التي تحول
دون التالقي .وفي هذا اإلطار ،يشكل هذا اللقاء الجامع في اإلسكوا مناسبة للتالقي وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب
المشتركة بما يسهم ،ليس فقط في تفعيل تطور المرأة ،بل في تطوير المجتمعات".
وشدد على أن "للمرأة قدرات وإمكانات تخولها الوجود في مختلف المواقع ،ومن المفترض أن تكون شريكة أساسية في صناعة
القرارات االستراتيجية في أي دولة في العالم .وبالنسبة للبنان ،يشكل تغييب حضور المرأة في المجلس النيابي خسارة لهذا
المجلس وللمؤسسات والدولة والوطن واإلنسان .فليس صحيحا أن للرجل ميزات تفوق ما لدى المرأة ،بل الصحيح أن اإلنسان
يجب أن يكافأ ويعامل بحسب إمكاناته سواء كان ذكرا أم أنثى".
ودعا إلى "إيجاد آلية في هذه الدورة تساعد المرأة على أن تكون موجودة في مكانها الصحيح والمتقدم بما يتناسب مع طاقاتها
وإمكاناتها وإنجازاتها" ،شاكرا "لالسكوا استضافة هذه الدورة الثامنة" ،مرحبا ب"الضيوف العرب في لبنان" ،منوها "بهذه
اإلستضافة التي تعكس ميزة لبنان كبلد التنوع الشامل".
كما ألقيت كلمتان لكل من وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا الدكتور محمد علي الحكيم ،ووكيل وزارة
التنمية االجتماعية في سلطنة عمان الدكتور يحيى بن بدر المعولي بصفته ممثل الدولة التي تولت رئاسة الدورة السابعة للجنة
المرأة.

اإلسكوا:)Mdar( :
اللجنة الوزارية للمرأة بمشاركة عربية
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إفتتحت الدورة الثامنة للجنة الوزارية للمرأة في اإلسكوا التي تستمر حتى غد الخميس ،بمشاركة وزير الدولة لشؤون المرأة
جان أوغاسابيان ،ووزيرات ووزراء معنيين من الدول العربية .وعرض المجتمعون إنجازات دولهم وناقشوا «التحديات
ومحاولة وضع خارطة طريق لكيفية المحافظة على المكتسبات ومواجهة المعضالت في آن».
وشدد أوغاسابيان على أن «للمرأة قدرات وإمكانات تخولها الوجود في مختلف المواقع ،ومن المفترض أن تكون شريكة أساسية
في صناعة القرارات االستراتيجية في أي دولة في العالم .وبالنسبة للبنان ،يشكل تغييب حضور المرأة في المجلس النيابي
خسارة لهذا المجلس وللمؤسسات والدولة والوطن واإلنسان» .ودعا إلى «إيجاد آلية في هذه الدورة تساعد المرأة على أن تكون
موجودة في مكانها الصحيح والمتقدم بما يتناسب مع طاقاتها وإمكاناتها وإنجازاتها» ،شاكرا «لالسكوا استضافة هذه الدورة
الثامنة» ،مرحبا ب»الضيوف العرب في لبنان».
وقال وكيل األمين العام لألمم المتحدة األمين التنفيذي لالسكوا محمد علي الحكيم« :في خضم الصعوبات التي تواجه منطقتنا،
سواء في األمن أم السياسة أم التنمية ،يجب أن تكون المبادرات الدولية الهامة لنا بمثابة المسار الذي يوجه جهودنا في االرتقاء
بأوضاع المرأة» ،الفتا الى انه «يوما بعد يوم ،تتعمق قناعتنا بأن المشاركة والمساواة بين الجنسين ركيزة من ركائز التنمية،
وتقدم المجتمع واالقتصاد».
وتحدث وكيل وزارة التنمية االجتماعية في سلطنة عمان يحيى بن بدر المعولي بصفته ممثل الدولة التي تولت رئاسة الدورة
السابعة للجنة المرأة في اإلسكوا ،فقال« :إن سلطنة عمان اولت اهتماما كبيرا لتمكين المرأة كشريك أساسي في التنمية
وخصصت يوما للمرأة العمانية في السابع عشر من تشرين األول من كل عام بهدف التأكيد المستمر من خالل مؤسساتها
الحكومية واآلليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة على دورها الريادي في التنمية وتلتزم ،بتنفيذ التوصيات التي اعتمدت في
الدورة السابعة للجنة وكل االتفاقيات الدولية والعربية الداعمة لحقوق المرأة».
وبعد الجلسة ،اقر جدول اعمال الدورة ،وتولت مندوبة فلسطين رئاسة الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا ،فيما تولى مندوب
عمان نيابة الرئاسة األولى ومندوب قطر نيابة الرئاسة الثانية ومندوبة الكويت مهام المقرر.

اإلسكوا :إذاعة األمم المتحدة:
بيروت :دراسة أممية حول تأثير العنف ضد المرأة على اقتصادات الدول العربية
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اجتمعت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،والمعهد السويدي في
اإلسكندرية ،ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي بالجامعة اللبنانية األميركية ،في متحف سرسق بالعاصمة اللبنانية
بيروت ،اليوم األربعاء ،من أجل إطالق نتائج المرحلة األولى من مشروع مميز تحت عنوان "تقدير تكلفة التأثير االقتصادي
للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية".
وفي حوار مع الزمي لة ستيفاني كوتريكس ،أثنى المدير التنفيذي لإلسكوا ،الدكتور محمد علي الحكيم ،على هذه المبادرة القيمة
التي تظهر حجم تأثير العنف ضد المرأة على الوضع االقتصادي في البلدان العربية .وقال:
"بالنسبة لنا ،هذا موضوع مهم جدا وخاصة في العالم العربي .إنه موضوع جديد لم يدرس سابقا .هناك تحليالت كثيرة وبيانات
كثيرة .في واقع الحال ،فإن موضوع العنف ضد المرأة مهم جدا ،والكلفة الحقيقة للعنف ضد المرأة التي تتحملها الدول كبيرة
جدا .لذلك درسنا هذا الموضوع بطريقة علمية .وهذا أمر تُشكر عليها الدكتورة مهريناز (رئيسة لجنة وضع المرأة في اإلسكوا)
وفريقها ،وهيئة األمم المتحدة وفريقها للتعاون من أجل وضع معادلة كاملة لحساب تكلفة العنف ضد المرأة ،وهو شيء جديد
بالنسبة للدول".
ووفقا لإلسكوا ،ينبغي أن تكون "تكلفة العنف ضد المرأة" أولوية رئيسية على جدول أعمال الدول العربية ،على أساس
االعتراف بأنها انتهاك حاسم لحقوق اإلنسان ،له أثر مضاعف سلبي على حقوق المرأة والنمو االقتصادي والصحة العامة
والرفاه االجتماعي .وهو يتطلب التزاما وقيادة سياسيتين لمنعه ،وتخفيف آثاره ومقاضاة مرتكبيه.
وتأتي هذه الفاعلية على هامش الدورة الثامنة للجنة المرأة التي افتتحت أعمالها اليوم األربعاء في مقر اإلسكوا ببيروت،
بمشاركة وزيرات ووزراء عرب معنيين بشأن المرأة.
وتهدف هذه الدورة إلى مناقشة دور المؤسسات في تحقيق المساواة بين الجنسين .وتركز على إدماج النوع االجتماعي ضمن
المؤسسات العامة؛ ودور المؤسسات في االستجابة لخطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن في أوقات الحرب وفي زمن
السالم في المنطقة العربية؛ وتقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة بهدف اعتماد السياسات المؤسساتية الكفيلة بوضع حد
لهذه الظاهرة.

اإلسكوا) :أخبارك(:
'القومي للمرأة' يشارك في فعاليات الدورة الثامنة لـ 'اإلسكوا'
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يشارك المجلس القومى للمرأة في حضور فاعليات الدورة الثامنة للجنة المرأة باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) المنعقدة في بيروت يومي  5 – 4أكتوبر  ، 2017بحضور رؤساء ورئيسات اآلليات الوطنية للمرأة.
وتعقد فاعليات اللجنة الثامنة إلعالم الدول األعضاء بأهم إنجازات مركز المرأة خالل السنتين الماضيتين وخطة العمل للفترة
 ،2019 – 2018وهذا وتناقش اللجنة موضوعات إقليمية ذات أهمية مثل :المرأة والسالم واألمن – حساب التكلفة االقتصادية
للعنف ضد المرأة – دمج منظور المساواة بين الجنسين في المنظمات الحكومية.
ولقد القت كلمة المجلس نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة  ،الدكتورة نجالء العادلي مدير عام االداره
العامة للتعاون الدولى واالتصاالت الخارجية استعرضت خاللها اإلجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في إطار تنفيذ
ا لتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها السابعة وإعالن مسقط حول تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية،
والتحديات التي واجهتنا.
وأشارت إن مصر تشهد االن مرحلةً هامة في تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بأبنائها وبناتها وهو مستقبل ال
يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة للمرأة المصرية في ممارسة حقوقها كشريك أساسي بكافة جهود التنمية المستدامة،
وهو ما سعت إليه الدولة سعيًا جادًا وبمساندة إرادة سياسية عند وضع السياسات التنموية المنصفة للمرأة.
وأوضحت أن الرئيس أعلن تخصيص عام .. 2017عا ًما للمرأة المصرية فى خطوة تاريخية  ..وقد كلف الرئيس الحكومة
،وكافة أجهزة الدولة  ،والمجلس القومى للمرأة ،باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة  2030هى وثيقة العمل لألعوام القادمة،
لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات.االستراتجية محاور التمكين االقتصادي ،والسياسي ،االجتماعي ،الحماية ،والتدخالت
التشريعية والثقافية ،مشيرة ان اإلستراتيجية تمكين المرأة المصرية  2030استعمت إلى أصوات فتيات ونساء فى جميع أنحاء
ّ
تطلعاتهن ،وتحقق ذلك من خالل دراسة اإلحتياجات الفعّلية للمرأة المصرية.
الجمهورية  ،واستجابت إلى
وأكدت أن االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض
بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها ،وقد تمثلت المرجعية األساسية لتلك اإلستراتيجية فى دستور، 2014الذي رسخ قيم
العدالة والمساواة ،وأرسى مبادئ تكافؤ الفرص ،وكفل للمرأة الكثير من الحقوق ،وقد وضع الدستور أساسا قويا لمواجهة التمييز
ضد المرأة  ،إلى جانب األهداف الدولية للتنمية المستدامة.
وأشارت إن عام المرأة المصرية ش ِهد منذ مطلعه إنجازات حقيقية وملموسة طالما سعت المرأة المصرية إلى تحقيقها  ،كما
تتوالى القرارات اإليجابية التى تعكس قدرات المرأة المصرية ومكانتها بين النساء فى العالم بأسره ،وقدرتها على المنافسة
ّ
مراكزهن مقارنةً باألعوام الماضية ،كمؤشر من
وإثبات ذاتها فى أى مهمة توكل إليها ،ويأتي تصدُّر سيدات مصر القوائم وتقدم
ضمن المؤشرات التي تشير لتحسن أوضاع المرأة المصرية ،وزيادة فرص تمكينها فى عام المرأة المصرية.
وأكدت أنه تطبيقًا لبنود االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ومنها إتفاقية السيداو ،وتنفيذًا لتوصيات
لجنة المرأة السابعة وإعالن مسقط ،وتحقيقًا لمبدأ العدالة بين الجنسين ،فقد شهدت جمهورية مصر العربية تقد ًما قويًا وملحو ً
ظا
في ملف النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتمكينها ،وحققت المرأة المصرية إنجازات عديدة في عام منها تكليف  ٤وزيرات
في الحكومة الحالية ،بملفات مهمة ،وهى وزارات  :التعاون الدولى واإلستثمار،ا لتخطيط ،التضامن اإلجتماعى ،والهجرة
وشئون المصريين بالخارج.

ESCWA: Naharnet:
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8th Session of ESCWA Committee on Women Kicks Off in Beirut

A crowd of ministers and high-level government officials and experts came Wednesday to the
ESCWA headquarters in Beirut to take part in the 8th Session of the ESCWA Committee on
Women.
United Nations Under-Secretary-General and Executive Secretary of ESCWA Mohamed Ali AlHakim said: "Even as we welcome the positive developments with regard to guaranteeing
equality and social justice in Arab societies and reforms aimed at enhancing women’s rights and
their participation in community building, we should not overlook the tremendous challenges
facing our region. Arab countries are racked by all manner of violence and conflicts that, aside
from shattering the peace, are threatening all that has been achieved in terms of social
development and progress. One country in particular, Palestine, has suffered under, and
continues to endure, decades of occupation.”
Participants in the session came from Lebanon, Palestine, Kingdom of Saudi Arabia, Sultanate of
Oman, Sudan, Iraq, Egypt, Jordan, Kingdom of Bahrain, Qatar, Kuwait, Tunisia, Syria,
Mauritania and Morocco to present the achievements of their countries, as well as to set up a
roadmap in order to maintain the gains and meet the obstacles related to the status of women in
the region. The Session will continue till Thursday 5 October 2017.
In addition to al-Hakim’s statement, the opening ceremony saw statements by Undersecretary of
the Ministry of Social Development in Oman Yahya bin Badr Al Mawali in his capacity as the
representative of the State, which chaired the 7th Session of the ESCWA Committee on Women,
and by Lebanese Minister of State for Women’s Affairs Jean Oghassabian.
Al-Hakim also said in his statement: “Amid all the security, political and development
difficulties facing our region, let us be guided by key international initiatives and direct our
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efforts to improving the position of women. The Secretary-General has made a priority of gender
justice in Member States and within the United Nations itself. One of the goals of the 2030
Agenda for Sustainable Development is dedicated to the empowerment of women and the
achievement of gender equality. We at ESCWA are striving with our member States to fulfill
those international commitments and follow up on related achievements.”
He concluded: “Day by day, our conviction deepens that the participation of women and gender
equality represent a key pillar of development and of social and economic progress. No
economic, social and environmental vision can claim to be comprehensive and sustainable unless
it is conceived, implemented and owned by all members of society. This personal conviction,
which is shared by ESCWA, drives our determination to support your Committee in its efforts to
advance and empower women, and thereby empower society.”
For his part, Al Mawaly said in his statement that “this meeting, held in Beirut, is part of the
continuous sequence that ESCWA is keen to implement and that all Member States are keen to
participate in.”
“This is an opportunity to discuss a number of issues related to empowering women and
enhancing the role of their institutions in achieving gender equality. It is also an opportunity to
discuss a number of issues related to the empowerment of women and strengthening the role of
the concerned institutions in achieving equity and equality,” he added.
“The Sultanate of Oman has attached great importance to the empowerment of women as a
fundamental partner in development and has devoted one day to Omani women on 17 October
every year, with the aim of continuously emphasizing through its governmental institutions and
National Women’s Machineries, their pioneering role in development and is committed to
implementing the recommendations adopted in the 7th Session of the Committee and all
international and Arab conventions in support of women's rights,” Al Mawaly went on to say.
Al Mawaly also noted: “The Sultanate seeks to strengthen the role of civil society associations in
the framework of the social partnership, and encourage the private sector’s institutions to
contribute to the programs of the Ministry of Social Development out of its sense of social
responsibility. It also works to expand the voluntary social work base and guide it as a partner in
the comprehensive development in addition to activating communication with civil society
organizations, namely charities, professional associations, and women’s associations in Oman
(which are 62), distributed over most of the Sultanate's governorates in order to contribute to and
participate in the planning and implementation of social and development programs.
Minister Oghassabian concluded the opening ceremony by saying that Lebanese and Arab
women have made enormous sacrifices not only at the level of family and community but also in
defending freedom in the Arab world. Palestinian women have not stopped fighting and making
sacrifices, which makes them worthy of appreciation.
He added: “Lebanon is a place of freedom and the convergence of civilizations, cultures,
ethnicities and nationalities. Expensive prices have been paid to preserve this feature, which
confirms that two persons can live with each other, whatever the differences are, after the
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removal of the barriers that prevent this convergence. In this context, this joint meeting in
ESCWA is an opportunity to meet and share experiences and benefit from shared experiences,
thus contributing not only to activating the development of women but also to the development
of societies.”
Oghassabian concluded that his participation to the ESCWA forum was an occasion to reaffirm
and emphasize the importance of women in building human beings and societies. Based on this
conviction, the government of Prime Minister Saad Hariri during the mandate of President
Michel Aoun formed for the first time a Ministry of State for Women's Affairs, which
constituted a major achievement that led to long struggles fought by civil society in Lebanon and
the National Commission for Lebanese Women (NCLW).
Following the opening ceremony, the agenda of the Session was adopted. The delegate of
Palestine chaired the 8th Session of the ESCWA Committee on Women while the representative
of Oman assumed the functions of First Deputy Chairperson; the representative of Qatar the
functions of Second Deputy Chairperson; and the representative of Kuwait the functions of
Rapporteur.
The ESCWA Committee on Women was established in 2003 with a view to following up the
global and regional conferences on women and the participation of its member States and
coordinating the efforts of Member States and regional organizations in the implementation of
their resolutions and recommendations. In the last two years, the Committee has succeeded in
framing and following up the efforts of ESCWA, which have led to the development of a set of
theoretical and practical studies to translate its results into development projects that benefit all
Member States in developing their policies to improve the status of women and their social
standing and empower them, in addition to the necessary advice and support to decision-makers
to formulate steps and mechanisms to develop national plans for the advancement of women in a
number of Arab countries.

ESCWA: AllAfrica:
Sudan: Dawalab Participates in Meetings of Women Committee of (ESCWA)
Khartoum — The Minister of Social Security and Development, Masha'air al-Dawalab left to
Beirut leading the Sudan's delegation participating in the 8 th session of the meetings of the
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Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) due to start tomorrow,
Wednesday.
The Supervisor of the Woman General Administration, member of the delegation, Sauad AbdulA'al stressed importance of these meetings and its discussion to issues for empowering women,
the plan concerning women, peace and the realization of equality.
She added the meetings will review the activities for the woman development in framework of
the ESCWA work, and the subcommittees concerned with the gender issues, the goals of
sustainable development, indicators and progress achieved by women in all areas, in particular
the advancement of women in the Arab region, the enhancement role of institutions in achieving
equality and other topics on the agenda.

ESCWA: (Reuters):
Violence against women hurts Arab economies, U.N. says
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BEIRUT (Thomson Reuters Foundation) - The United Nations called on Arab nations on
Wednesday to calculate the economic cost of violence against women, in a bid to promote policy
reform in a region where the issue is a taboo.
Only a handful of Arab states have laws that specifically tackle violence against women - be it
marital rape, honor killings or incest, said the group, which was led by the U.N.’s agency on
women.
“Many countries in the Arab region still see violence against women and deal with it as a private
issue and not a public issue,” said Mehrinaz Elawady of the United Nations Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA).
“Costing (the) violence would help the government and the state understand that ... it is not only
affecting the abused woman, it is also affecting the entire economy,” the director of ESCWA’s
Centre for Women told the Thomson Reuters Foundation.
Egypt used a model recommended by the U.N. to estimate in 2015 that gender-based violence
cost it 2.17 billion Egyptian pounds ($123 million) a year.
There is no data on the scale of violence against women in the Arab world.
The World Health Organization says 37 percent of women in the Eastern Mediterranean, which
includes many Arab states, have been physically or sexually abused by their husband or
boyfriend.
Some Middle Eastern countries are stepping up their protection of women.
Tunisia ended a law in July that allowed a rapist to escape punishment if he married his victim.
“There is change that is happening,” said Mohammad Naciri, UN Women’s regional director for
Arab States.
“But we are just at the beginning.”
Traditional beliefs, whereby women are seen as wives and mothers with a limited life outside the
home, need to change to make it easier for them to work, he said.
Conflict in the troubled region also contributes to poverty and violence in the home, as families
are less able to move around freely or work.
“Eliminating violence is the right thing to do,” he said.
“What we need to say to our audience, which is the policy makers in the region, is that it is also
the smart thing to do.”
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ESCWA: (MENAFN):
Jordan takes part in meetings of women committee of ESCWA
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(MENAFN - Jordan News Agency) Beirut, Oct. 4 (Petra) -- The 8th session of the meetings of
the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) kicked of Wednesday in
Beirut, Lebanon with the participation of Jordan along other Arab countries.
Salma Nims secretary general of the Jordanian National Commission for Women, is leading
Jordan's delegation to the meetings, which will review the activities for the woman development.
ESCWA Executive Secretary Mohamed Ali Alhakim said women have a clear presence in
political participation and parliamentary elections and they succeeded in entering the parliaments
in a number of Arab countries.
Lebanon's Minister of Women's Affairs Jean Ogasapian outlined Arab women sacrifices, mainly
the Palestinian women within the family and society.

ESCWA: (Al Bawaba):
Violence Against Women Costs Egypt $123 Million a Year: UN Report
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Follow > Mehrinaz Elawady, Mohammad Naciri, Thomson Reuters Foundation, United Nations,
United Nations Economic an ..., World Health Organization
The UN has called upon Arab states to analyse the economic damage caused by violence against
women, as part of a drive to promote policy change in a region where gender-based violence
remains a taboo.
The UN's agency on women said that only a few states in the region have laws designed to tackle
issues like marital rape, honour killings and incest.
"Many countries in the Arab region still see violence against women and deal with it as a private
issue and not a public issue," said Mehrinaz Elawady of the United Nations Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA).
UN Report: Domestic Violence Against Palestinian Women Result Of Israeli Occupation
"Costing the violence would help the government and the state understand that it is not only
affecting the abused woman, it is also affecting the entire economy," the director of ESCWA's
Centre for Women was quoted byThomson Reuters as saying.
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Using a model recommended by the UN, Egypt found that gender-based violence is costing the
country's ailing economy around 2.17 billion Egyptian pounds ($123 million) a year.
Decades of activism by local women's rights groups have started to result in policy reforms,
however the pace of change remains slow.
80 Percent Of Job Seekers In Saudi Arabia Are Women Who Can’t Find Jobs
In Tunisia, which has the highest female parliamentary representation of any Arab state, a
landmark law was passed in July that recognised domestic violence as a punishable crime.
The reforms passed also ended a controversial law that allowed male rapists to escape
punishment by marrying victims.
Lebanon joined Tunisia, Morocco, Egypt and Jordan in August by also scrapping a similar legal
provision for rapists.
Female Empowerment Is Alive In The Middle East, As Women's March Takes Place Across The
Region
"There is change that is happening," said Mohammad Naciri, UN Women's regional director for
Arab States.
"But we are just at the beginning."
According to the World Health Organization, 37 percent of women in Eastern Mediterranean
countries, many of which are Arab-majority, have been physically or sexually abused by a
partner.
For the Arab world as a whole, there is no available data on the scale and frequency of domestic
violence.
Women Speak Out On Sexual Violence In Syria
Naciri says that aside from violence, attitudes towards gender roles in society are also holding
back the region's women.
Furthermore, ongoing wars and political unrest have made families in the Middle East and North
Africa less mobile, poorer and prone to domestic violence and rape.
"Eliminating violence is the right thing to do," Naciri said.
"What we need to say to our audience, which is the policy makers in the region, is that it is also
the smart thing to do".
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ESCWA: (L’Orient Le Jour):
Chiffrer les violences contre les femmes... pour y mettre un point final ?
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L'Escwa a lancé à Beyrouth la première phase du projet sur l'estimation financière des violences
domestiques dans les pays arabes.
L'idée peut surprendre, même déstabiliser certains : comment estimer le coût d'un drame intime,
celui de milliers de femmes subissant la violence d'un compagnon au sein même de la famille ?
Et pourtant il y a de quoi faire, parce que le coût économique pour la société est plus que
conséquent, d'une part, et parce que l'argument peut s'avérer décisif auprès des autorités qui
seraient encore réticentes à agir, d'autre part. Pour exemple, selon une étude effectuée par le
bureau Fear and Hoeffler, citée dans le Rapport 2017 de l'ONU sur le statut des femmes arabes,
le chiffre mondial estimé des pertes accumulées en raison des violences contre les femmes et les
enfants est d'environ 8,1 trillions de dollars par an, soit près de 7,4 % du PIB mondial !
Dans les pays arabes, comme on peut s'y attendre, il n'y a encore aucune estimation à ce propos.
Mercredi, depuis Beyrouth, l'Escwa a lancé, en partenariat avec le bureau régional de l'agence
ONU Femmes, l'Institut suédois en Alexandrie et l'Institut d'études sur les femmes dans le
monde arabe de la LAU, la première phase du projet sur l'estimation des coûts de la violence
conjugale dans la région arabe. Une initiative qui devrait pousser plusieurs pays arabes à
effectuer de telles études d'estimation des coûts, dans une région où, ainsi que l'ont noté nombre
d'interventions au cours du lancement, la violence conjugale contre les femmes est
particulièrement commune et étendue.
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Mais que signifie d'estimer le coût de cette violence et sur base de quels critères ? Selon le
document de l'Escwa, la méthodologie passe en revue les domaines suivants : la justice (coûts de
procès...), la santé mentale et physique (infrastructure, personnel...), les services sociaux aux
survivantes (lignes vertes, centres d'accueil et centres d'information), l'éducation (services
spécialisés pour les enfants traumatisés), le revenu perdu (jours d'absence, travail non
rémunéré...), pertes financières pour la famille (dépenses imprévues pour des services incluant
l'achat de médicaments, le transport ou encore les thérapies).
Huit trillions de dollars
Selon les concepteurs du projet, une telle estimation de coût est un « outil de réforme » pour un
changement en profondeur. Prié par L'Orient-Le Jour de donner plus de détails, Mohammad elNassiri, directeur régional d'ONU Femmes dans le monde arabe, estime d'emblée que « mettre
fin à la violence contre les femmes est leur droit ». « Mais d'un autre côté, la violence a des
conséquences financières, poursuit-il. Les hommes politiques et les législateurs comprennent la
langue des chiffres. Ils doivent savoir combien coûte à la société ce statu quo dans la violence
contre les femmes, combien cela coûte aux hôpitaux, aux postes de police, aux tribunaux, à
combien se chiffrent les jours de travail perdus... Il est estimé que le total de tous ces coûts
atteindrait des millions de dollars pour chaque pays. » Il ajoute : « Si nous travaillons à créer un
système complet pour protéger les femmes, appliquer la loi et assurer des centres d'accueil à
l'intention des survivantes de violence conjugale, cela aura des bénéfices aussi pour les finances
de l'État. »
La première étude se fera en Palestine, ainsi que cela a été annoncé. Qu'arrivera-t-il ensuite ? «
Nous prendrons en compte les chiffres qui résulteront de cette étude, après sa durée estimée à
huit mois, et nous transmettrons ces résultats aux différents responsables afin de les convaincre,
par exemple, de créer des centres d'accueil dans chaque région, répond-il. Il faudra aussi
procéder à la formation des policiers qui accueillent les victimes, afin qu'ils sachent comment
gérer ces cas de manière appropriée. Il faudra également assurer à la survivante de violence des
institutions qui peuvent la recueillir, la soigner et traiter son cas en justice. » Il souligne que les
différentes agences onusiennes concernées aideront dans ce cas les pays à effectuer ces réformes.
Interrogé sur la possibilité d'une étude générale pour les pays arabes, M. Nassiri estime que des
efforts seront prodigués en ce sens. Il fait cependant remarquer que des études significatives dans
plusieurs pays arabes, sinon tous, suffiront à dégager des recommandations en vue de réformes
dans tous les autres pays, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un système complet
de protection.
Sur les bénéfices à long terme d'une telle démarche, M. Nassiri, se basant sur le chiffre mondial
exorbitant de huit trillions de dollars, affirme qu'« avec une politique de lutte contre la violence,
il y aura non seulement une résorption des déficits, mais un retour de prospérité en raison d'une
reprise de productivité de nombreuses femmes ».
Le Liban, prochainement
La première étude a donc commencé dans les territoires palestiniens. Au Liban, qui a connu ces
dernières années des cas très médiatisés de femmes violentées et parfois assassinées par leurs
maris, cela ne saurait tarder non plus. Selon M. Nassiri, l'étude des coûts de la violence au Liban
suivra immédiatement celle de Palestine. Il ajoute que « le soutien du gouvernement libanais à un
tel projet est total ».
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Présent au lancement de l'étude, le ministre d'État aux Droits de la femme, Jean Oghassabian,
s'est dit enthousiaste par rapport à ce projet. « Il est très important de faire des statistiques, dit-il
à L'OLJ. Même si la question de la violence contre la femme est surtout humanitaire, des chiffres
sur le coût de cette violence pourraient être importants à connaître. » Le ministre affirme avoir
déjà effectué des contacts avec l'ONU pour entamer une telle étude au Liban, soulignant que son
ministère devrait en être le point focal.
Dans l'auditoire, des responsables officiels de plusieurs pays arabes prenaient part à ce
lancement. Rencontré sur place, Yehia ibn Badr al-Maawaly, responsable ministériel à Oman,
assure que son pays a fait d'énormes progrès en matière de droits des femmes et de lutte contre la
violence. Interrogé sur son opinion concernant l'utilité de l'estimation des coûts de cette violence
conjugale, il se dit convaincu « qu'une telle démarche pourrait régler beaucoup de problèmes en
montrant la réelle ampleur de cette question et son impact sur la société ». « Les acteurs
politiques et économiques seront davantage convaincus de la nécessité d'agir et d'instaurer une
réelle coopération », ajoute-t-il.
Les interventions au cours de la cérémonie de lancement ont insisté sur les taux de violence bien
trop élevés dans les pays arabes – selon les chiffres avancés dans un documentaire sur la violence
visionné sur place, une femme mariée ou divorcée sur trois est victime de violence. Beaucoup
ont insisté sur le cercle vicieux des mentalités favorisant de tels comportements, sur la
sensibilisation nécessaire afin de briser le silence – le coût économique étant l'un des outils de
changement possibles – ainsi que l'impact à long terme sur les générations d'hommes et de
femmes qui vivent leur enfance dans de telles conditions.

ESCWA: (My Salaam):
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Violence against women hurts Arab economies, U.N. says
The United Nations called on Arab nations on Wednesday to calculate the economic cost of violence
against women, in a bid to promote policy reform in a region where the issue is a taboo.
Only a handful of Arab states have laws that specifically tackle violence against women - be it marital
rape, honor killings or incest, said the group, which was led by the U.N.’s agency on women.
“Many countries in the Arab region still see violence against women and deal with it as a private issue
and not a public issue,” said Mehrinaz Elawady of the United Nations Economic and Social Commission
for Western Asia (ESCWA).
“Costing (the) violence would help the government and the state understand that ... it is not only affecting
the abused woman, it is also affecting the entire economy,” the director of ESCWA’s Centre for Women
told the Thomson Reuters Foundation.
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