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  ESCWAاإلسكوا/

  

  )24مصر ( يزور مصر» اإلسكوا«اليوم.. األمين التنفيذي لـ
  

  2018أكتوبر//21األحد 
  

الزمان: يزور اليوم األحد، الدكتور محمد علي الحكيم، وكيل األمين العام لألمم المتحدة، واألمين التنفيذي 
  .للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا"، مصر

  
  .ويلتقي الحكيم خالل الزيارة بعدد من المسئولين المصريين

  
وعبّر األمين التنفيذي لإلسكوا عن تقديره للتعاون الراهن بين مصر والمنظمة الدولية، وعن تطلعه إلى 

  نوفمبر القادم. 6-3المشاركة في منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من 
   



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   3 | ص    ا
 

 )البوابة نيوز( اليوم.. األمين التنفيذي لإلسكوا يزور مصر
  

  2018أكتوبر//21األحد 
  

يزور اليوم األحد، الدكتور محمد علي الحكيم، وكيل األمين العام لألمم المتحدة، واألمين التنفيذي للجنة 
  .االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا"، مصر

  .الزيارة بعدد من المسئولين المصريينويلتقي الحكيم خالل 
وعبّر األمين التنفيذي لإلسكوا عن تقديره للتعاون الراهن بين مصر والمنظمة الدولية، وعن تطلعه إلى 

  نوفمبر القادم. 6-3المشاركة في منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من 
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 )اليوم السابع( قشة أولويات تمويل التنمية فى المنطقة العربيةاجتماع إقليمى لألمم المتحدة لمنا
  

  2018أكتوبر  21األحد، 
  

يعقد غداً فى القاهرة اجتماع تنسيقى إقليمى لحشد األموال الالزمة لتمويل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
فى المنطقة العربية، بمشاركة مندوبين عن وكاالت إقليمية لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية  2030

  .ومؤسسات مالية كبرى
  
  
آللية  24اإلعالمى لألمم المتحدة بالقاهرة، أن يشارك فى االجتماع الـومن المقرر، وفقاً لبيان وزعه المكتب  

مشارًكا وخبيًرا فى جلسة خاصة حول تمويل التنمية من أجل إيجاد طرق لدعم  60التنسيق اإلقليمى أكثر عن 
البلدان العربية فى وضع أطر عمل للتمويل المتكامل وتحديد مجاالت االهتمام المشتركة من أجل وضع 

  .اسات موحدة ومتناسقة أكثر مع المؤسسات المالية اإلقليمية والعالميةسي
  

وقال الدكتور محمد على الحكيم، األمين التنفيذى للجنة االجتماعية واالقتصادية لغربى آسيا (اإلسكوا): "ما 
ية زال الوضع االقتصادى والمالى المرتقب للمنطقة العربية غير مستقّر. سيتطلب تحقيق أهداف التنم

المستدامة تغيير الذهنية والمقاربة والمساءلة. وهناك حاجة إلى إعادة بناء الهيكلية االقتصادية وإعادة وضع 
  ."استراتيجيات االستثمار وتحديد الموارد الالزمة لدعم خطط التنمية المستدامة الوطنية

  
تدعم جهود الدول األعضاء فيها على  واإلسكوا هى إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة التى

  .2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل عام 
  

سواء أكانت االستثمارات المحلية أو الخارجية  –، قدّرت اإلسكوا أن موارد المنطقة العربية 2015وعام 
يل التنمية، إالّ أن كافية لسدّ العجز فى تمو –إضافة إلى المساعدات الرسمية للتنمية التى تتلقاها المنطقة 

استثمارها فى تنمية المنطقة ال يتّم بطريقة فعّالة كتطوير القطاع الخاص وتنويع االقتصادات وتعزيز النمو. 
كذلك، فإّن تكلفة النزاعات آخذة باالرتفاع حيث أن خسائر قلة األنشطة االقتصادية واألضرار المادية تتراوح 

هناك احتمال كبير بأن يؤدى اإلنفاق العسكرى المتزايد إلى صرف مليار دوالر أميركى. و 856و 752بين 
بالمئة من الناتج المحلى اإلجمالى  5النظر أكثر فأكثر عن متطلبات تمويل التنمية فى المنطقة إذ يبلغ نحو 

  .بالمئة من الناتج المحلى اإلجمالى 2) مقارنة بالمعدل العالمى الذى يبلغ 2016و 2011(بين 
  

االجتماع بعد أسبوعين من إعالن األمين العام لألمم المتحدة لالستراتيجية الجديدة لتمويل خطة ويأتى هذا 
التى تتضمن العناصر الرئيسية لدور األمم المتحدة فى هذا المجال والخطوات  2030التنمية المستدامة لعام 

ر تمويل فعّال للتنمية. ومن أبرز التى يمكن اتخاذها لتسريع وتعميق عملية تحّول النظم المالية من أجل توفي
  .المبادئ التوجيهية فى هذه االستراتيجية أن يكون التمويل مستداًما

  
ومن المتوقع أن يتحدث فى االجتماع مدير مكتب تمويل التنمية فى إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 

مية وانعكاساتها اإلقليمية. ويقول فى هذا واالجتماعية نافيد حنيف عن أحدث االتجاهات العالمية لتمويل التن
هى حشد األموال  2030اإلطار: "من أهم التحديات التى تواجهها الدول فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

الالزمة لالستثمار فى األهداف العالمية. ويجب االستفادة من جميع الموارد العامة والخاصة والدعم الدولى 
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جات الهائلة لالستثمار. ومتى اعتمدت االستراتيجيات المالية الوطنية، يمكن للدول أن تتبعها من أجل تلبية الحا
  ."بخطط عمل خاصة بها فترشد األمم المتحدة وغيرها حول كيفية تقديم الدعم لها

  
لعقد  1998/46وكانت آلية التنسيق اإلقليمى قد تأسست وفقاً لقرار المجلس االقتصادى واالجتماعى 

اعات مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة فى كل منطقة من المناطق الخمس على حدة (أفريقيا؛ وآسيا "اجتم
والمحيط الهادئ؛ وأوروبا؛ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وغربى آسيا) وذلك بهدف تحسين 

 ."التنسيق وتطويره بين برامج عمل مؤسسات األمم المتحدة فى كل منطقة
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 )البوابة نيوز( األمم المتحدة تناقش أولويات تمويل التنمية بالمنطقة العربية غدا..
  

  2018أكتوبر//21األحد 
  

لتمويل تحقيق خطة تعقد األمم المتحدة غدا اجتماًعا تنسيقيًا إقليميًا في القاهرة، هدفه حشد األموال الالزمة، 
   .في المنطقة العربية 2030التنمية المستدامة لعام 

ويضّم هذا االجتماع مندوبين عن وكاالت إقليمية لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤسسات مالية 
  .كبرى

في جلسة  مشارًكا وخبيًرا 60آللية التنسيق اإلقليمي ما يزيد عن  24ومن المقرر أن يلتقي في االجتماع الـ
خاصة بشأن تمويل التنمية، من أجل إيجاد طرق لدعم البلدان العربية، في وضع أطر عمل للتمويل المتكامل 

وتحديد مجاالت االهتمام المشتركة من أجل وضع سياسات موحدة ومتناسقة أكثر مع المؤسسات المالية 
  .اإلقليمية والعالمية

ألمين التنفيذي للجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا ومن جهته، قال الدكتور محمد علي الحكيم، ا
(اإلسكوا): "ما زال الوضع االقتصادي والمالي المرتقب للمنطقة العربية غير مستقّر، سيتطلب تحقيق أهداف 

دة التنمية المستدامة تغيير الذهنية والمقاربة والمساءلة، وهناك حاجة إلى إعادة بناء الهيكلية االقتصادية وإعا
  ."وضع استراتيجيات االستثمار وتحديد الموارد الالزمة لدعم خطط التنمية المستدامة الوطنية

واإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة التي تدعم جهود الدول األعضاء فيها على 
  .2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل عام 

سكوا أّن موارد المنطقة العربية، سواء أكانت االستثمارات المحلية أو الخارجية ، قدّرت اإل2015وفي عام 
إضافة إلى المساعدات الرسمية للتنمية التي تتلقاها المنطقة، كافية لسدّ العجز في تمويل التنمية، إالّ أّن 

قتصادات وتعزيز النمو استثمارها في تنمية المنطقة ال يتّم بطريقة فعّالة كتطوير القطاع الخاص وتنويع اال
كذلك، إّن تكلفة النزاعات آخذة باالرتفاع حيث أّن خسائر قلة األنشطة االقتصادية واألضرار المادية تتراوح 

  مليار دوالر أميركي. 856و 752بين 
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 )الغد( مناقشة تقرير التنمية الثقافية العاشر في "شومان" اليوم
 

  2018تشرين األول / أكتوبر  22االثنين 
  

يستضيف منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، في السادسة والنصف من مساء اليوم ندوة مشتركة  -الغد -عمان 
العاشر، والذي بين مؤسسة عبد الحميد شومان ومؤسسة الفكر العربي (بيروت) لمناقشة تقرير التنمية الثقافية 

  ."أصدرته مؤسسة الفكر العربي تحت عنوان "االبتكار أو االندثار: البحث العلمي واقعه وتحدياته وآفاقه
ويتحدث في الندوة الرئيسة التنفيذية لمؤسسة شومان فالنتينا قسيسية، ومدير عام مؤسسة الفكر العربي د. 

لعلمية د. معين حمزة، واألمين العام التحاد الجامعات هنري العويط، واألمين العام للمجلس الوطني للبحوث ا
العربية د. عمرو عزت سالمة، واألكاديمي في الجامعة األردنية د. ضياء الدين عرفه، والمدير التنفيذي 

لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا ريم نجداوي، والمدير العام ألكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم د. منيف الزعبي، 
  .ر الندوة المستشار األعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها د. عدنان بدرانبينما يدي

ويستعرض التقرير العاشر للتنمية الثقافية مشكالت البحث العلمي العربي، ويركز على أنشطة البحث العلمي 
وم، لم يستطع والتطوير التكنولوجي واالبتكار ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة، الفتا إال أننا حتى الي

العالم العربي من جعل البحث العلمي جزءا أصيال من الحياة األكاديمية، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات 
العربية من عدم القدرة على التكيف مع متطلبات العصر الجديد من العلوم، وما تزال تغرق في أنماط تعليمية 

  .غير مفيدة لعالم اليوم
للنظر بعين االعتبار إلى الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة كجزء ويؤكد الضرورة القصوى 

أساسي من المستقبل التنموي للعالم العربي، ويدعو إلى نشر "الثقافة العلمية"، وتشجيع االبتكار والبحوث 
  .العلمية والتطوير التكنولوجي لتوليد فرص عمل جديدة ومكافحة الفقر

وضع استراتيجيات بديلة لتحفيز االبتكار، مثل تأسيس منظومات وطنية  كما يوصي التقرير بضرورة
لالبتكار يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإطالق المبادرات المالئمة لالرتقاء باألنظمة البيئية للعلوم 

  .والتكنولوجيا واالبتكار
ية والتعليم العالي، ورافعة االبتكار أهمية التقرير تتأتى من كونه يناقش في فصوله الخمسة البحوث العلم

والتنمية، والثقافة والتوجهات العلمية المتاحة، واالبتكار والتطوير التكنولوجي: آليات بناء اقتصاد المعرفة، 
والبحوث في خدمة المجتمع، كما أنه يؤشر على أهم تحديات التنمية المفروضة على العالم العربي اليوم، 

  .على الموارد الطبيعية والمصادر غير المتجددة خصوصا االعتماد المفرط
ويشير التقرير إلى أن التحدي الرئيسي للتنمية المعاصرة في العالم العربي هو االعتماد المفرط على الموارد 
الطبيعية والمصادر غير المتجددة الفتا إلى ضرورة دخول العرب مجتمعات المعرفة واإلنتاج من خالل رفع 

يادة اإلنفاق على البحث والتطوير وربط مؤسساته بالحاضنات ودور االستشارات مستوى الطالب وز
  .والمؤسسات العامة وذلك وفق خطة طويلة األمد يشارك الجميع في وضعها

وخلص إلى أن األزمات التي تمر بها الدول العربية اليوم سببها القصور في استثمار وإعادة إنتاج المعرفة 
  .ما انعكس سلبا على التنمية االقتصادية واالجتماعية فيهاالعلمية والتكنولوجية، 

ويستعرض التقرير العديد من المشكالت التي يعاني منها العالم العربي، وباألرقام، ويركز على أنشطة البحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي واالبتكار ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة. كما يسهم في توفير قاعدة من 

المعارف العلمية والبيانات المنضبطة واإلحصاءات الدقيقة في المجاالت العلمية المختلفة كخطوة أولى ال 
غنى عنها القتراح التوصيات والرؤى التي تسمح للمخطط وللباحث ولصانع القرار، برسم السبل الكفيلة 

  بإخراجنا من أزماتنا.
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 )بلد نيوز( لمنطقة العربيةاألمم المتحدة تناقش أولويات تمويل التنمية با
  

  2018تشرين األول / أكتوبر  22االثنين 
  

اجتماًعا تنسيقيًا إقليميًا في القاهرة، هدفه حشد األموال الالزمة، لتمويل تحقيق  تعقد األمم المتحدة اليوم األثنين
  .في المنطقة العربية 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

ويضّم هذا االجتماع مندوبين عن وكاالت إقليمية لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤسسات مالية 
  .كبرى

مشارًكا وخبيًرا في جلسة  60آللية التنسيق اإلقليمي ما يزيد عن  24جتماع الـومن المقرر أن يلتقي في اال
خاصة بشأن تمويل التنمية، من أجل إيجاد طرق لدعم البلدان العربية، في وضع أطر عمل للتمويل المتكامل 

لية وتحديد مجاالت االهتمام المشتركة من أجل وضع سياسات موحدة ومتناسقة أكثر مع المؤسسات الما
  .اإلقليمية والعالمية

ومن جهته، قال الدكتور محمد علي الحكيم، األمين التنفيذي للجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا 
(اإلسكوا): "ما زال الوضع االقتصادي والمالي المرتقب للمنطقة العربية غير مستقّر، سيتطلب تحقيق أهداف 

ربة والمساءلة، وهناك حاجة إلى إعادة بناء الهيكلية االقتصادية وإعادة التنمية المستدامة تغيير الذهنية والمقا
  ."وضع استراتيجيات االستثمار وتحديد الموارد الالزمة لدعم خطط التنمية المستدامة الوطنية

واإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة التي تدعم جهود الدول األعضاء فيها على 
  .2030قيق أهداف التنمية المستدامة قبل عام تح

، قدّرت اإلسكوا أّن موارد المنطقة العربية، سواء أكانت االستثمارات المحلية أو الخارجية 2015وفي عام 
إضافة إلى المساعدات الرسمية للتنمية التي تتلقاها المنطقة، كافية لسدّ العجز في تمويل التنمية، إالّ أّن 

نمية المنطقة ال يتّم بطريقة فعّالة كتطوير القطاع الخاص وتنويع االقتصادات وتعزيز النمو استثمارها في ت
كذلك، إّن تكلفة النزاعات آخذة باالرتفاع حيث أّن خسائر قلة األنشطة االقتصادية واألضرار المادية تتراوح 

 .مليار دوالر أميركي 856و 752بين 
  



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   9 | ص    ا
 

 )24مصر (الوطن العربي اجتماع إقليمي لألمم المتحدة لمناقشة أولويات تمويل التنمية في المنطقة العربية 
  

  2018أكتوبر  21األحد 
  

في القاهرة اجتماع تنسيقي إقليمي لحشد األموال الالزمة لتمويل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام يعقد غداً 
في المنطقة العربية، بمشاركة مندوبين عن وكاالت إقليمية لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية  2030

  .ومؤسسات مالية كبرى
  

آللية  24ومن المقرر، وفقاً لبيان وزعه المكتب اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة، أن يشارك في االجتماع الـ
مشارًكا وخبيًرا في جلسة خاصة حول تمويل التنمية من أجل إيجاد طرق لدعم  60التنسيق اإلقليمي أكثر عن 

االت االهتمام المشتركة من أجل وضع البلدان العربية في وضع أطر عمل للتمويل المتكامل وتحديد مج
  .سياسات موحدة ومتناسقة أكثر مع المؤسسات المالية اإلقليمية والعالمية

  
وقال الدكتور محمد علي الحكيم، األمين التنفيذي للجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا): "ما 

غير مستقّر. سيتطلب تحقيق أهداف التنمية زال الوضع االقتصادي والمالي المرتقب للمنطقة العربية 
المستدامة تغيير الذهنية والمقاربة والمساءلة. وهناك حاجة إلى إعادة بناء الهيكلية االقتصادية وإعادة وضع 

  ."استراتيجيات االستثمار وتحديد الموارد الالزمة لدعم خطط التنمية المستدامة الوطنية
  

اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة التي تدعم جهود الدول األعضاء فيها على واإلسكوا هي إحدى اللجان 
  .2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل عام 
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 )اراتدوت إم( في دبي غداً  2018انطالق منتدى األمم المتحدة للبيانات 
 

 2018أكتوبر  21األحد 
 

الذي يقام على مدى  2018تنطلق غداً اإلثنين فعاليات الدورة الثانية من منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات 
خبير ومختص  2500ثالثة أيام في "مدينة جميرا بدبي" بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 

  .بلدا حول العالم 120في مجال البيانات من أكثر 
ويشارك في تنظيم المنتدى عدد من الشركاء من بينهم حكومات إلى جانب البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة 

"منظمة التعاون االقتصادي والتنمية " واللجنة االقتصادية  21للطفولة "اليونيسف " ومجموعة باريس 
  .متحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدنيواالجتماعية لغربي آسيا " اسكوا " ومنظمة األمم ال

  استضافة المنتدى
بعد منافسة مع دول  2018واختارت األمم المتحدة دولة اإلمارات الستضافة المنتدى العالمي للبيانات لعام 

  .متقدمة تقدمت الستضافة الدورة الثانية من المنتدى منها سويسرا وفنلندا والمكسيك ودول آخرى
متحدث عالمي  400جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من  80الدورة الثانية من خالل وتناقش 

سبل تسخير ثورة المعلومات ألغراض التنمية المستدامة وتحسين استخدام البيانات واإلحصاءات لتحقيق 
وتتخللها  2030دامة التغيير نحو مستقبل أفضل للمجتمعات اإلنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المست

عروض حول البيانات المرئية التفاعلية وحلقات نقاش تقليدية تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل األفكار 
  .2030واآلراء وتعزيز القدرات على تسخير البيانات لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
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 )فوربز ميدل إيست( ثورة المعلومات ألغراض التنمية في دبي
  

  2018-أكتوبر-21
  

وذلك بمشاركة مجموعة  2018تقام في دبي فعاليات الدورة الثانية من منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات 
  .بلداً حول العالم 120خبير ومختص في مجال البيانات من أكثر  2500من القادة وصناع القرار وأكثر من 

  
تنظيم عدد من الشركاء من بينها حكومات إلى جانب البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  المنتدى  من

واللجنة االقتصادية واالجتماعية ” منظمة التعاون االقتصادي والتنمية“ 21ومجموعة باريس ” اليونيسف“
  .المدنيومنظمة األمم المتحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع ” اسكوا“لغربي آسيا 

  
متحدث عالمي، سيت مناقشة سبل  400جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من  80و من خالل 

تسخير ثورة المعلومات ألغراض التنمية المستدامة وتحسين استخدام البيانات واإلحصاءات لتحقيق التغيير 
وتتخللها عروض  2030ية المستدامة نحو مستقبل أفضل للمجتمعات اإلنسانية بما ينسجم مع أهداف التنم

حول البيانات المرئية التفاعلية وحلقات نقاش تقليدية تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل األفكار واآلراء 
  .2030وتعزيز القدرات على تسخير البيانات لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

  
تنظيم المنتدى بناء على توصية من فريق الخبراء االستشاريين واتفقت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة على 

  .المستقل المعني بتسخير ثورة المعلومات ألغراض التنمية المستدامة والتابع لألمين العام لألمم المتحدة
  

ويعتبر تحسين استخدام البيانات واإلحصاءات بالغ األهمية لتحقيق الرؤية التحولية لمستقبل أفضل لصالح 
، التي اعتمدها قادة العالم في األمم 2030سان واألرض، كما هو وارد في خطة التنمية المستدامة لعام اإلن

  .2015المتحدة سبتمبر 
  

وينعقد المنتدى تحت مظلة األمم المتحدة  جامعاً أبرز منتجي ومستخدمي البيانات، للمساهمة في إطالق 
صادرة حول الصحة والهجرة والالجئين والتعليم والدخل مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات ال

  .والبيئة وحقوق اإلنسان وغيرها من مجاالت التنمية المستدامة
  

% من البيانات في العالم استحدثت في العامين الماضيين، وأن 90وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن نسبة 
ً 40حجم البيانات سيرتفع بنسبة    .% سنويا

  
وسع في مصادر البيانات الجديدة الناجم أساساً عن التكنولوجيات النقالة والرقمية والفضائية فرصاً ويتيح الت

  واسعة النطاق، إليجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمجها مع آليات وهياكل البيانات الرسمية.
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الوكالة ( لالعاقة ندوة لذوي اإلعاقة الحركية ضمن مشروع دعم وزارة الشؤون في اقتراح تصنيف جديد
 )الوطنية لإلعالم

 
  2018تشرين األول  18الخميس 

  
عقدت الندوة النقاشية األولى المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية، في فندق "الكراون  -وطنية 

بالزا" صباح اليوم، لمناقشة مشروع االقتراح الجديد لتصنيف اإلعاقة في لبنان، ضمن مشروع دعم وزارة 
ج دعم لبنان في تنفيذ الشؤون االجتماعية في اقتراح تصنيف جديد لإلعاقة في لبنان، المقدم من برنام

توصيات االستعراض الشامل الذي ينفذه المكتب اإلقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق االنسان في الشرق 
األوسط وشمال افريقيا والذي يموله اإلتحاد األوروبي، وتنفذه الجمعية الوطنية لحقوق األشخاص ذوي 

   .ريب والعمل التنموياإلعاقة في لبنان، بالشراكة مع مجموعة األبحاث للتد
  

وتضمنت جلسات الندوة "مشروع االقتراح الجديد لتصنيف اإلعاقة في لبنان" وقدمه رئيس الجمعية الوطنية 
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدكتور نواف كبارة، "القوانين في الواليات المتحدة األميركية المرتبطة 

العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية الدكتور رامي  بتصنيف اإلعاقة الحركية" عرضه مساعد عميد كلية
عباس. وتناولت جيزيال نوك، من قسم السياسات اإلجتماعية في "اإلسكوا" "التغييرات في منظار تصنيف 

   ."اإلعاقة وفقا للتصنيف العالمي للوظائف
  

 لبنان.واختتمت الندوة بمناقشة العروض ومشروع االقتراح الجديد لتصنيف اإلعاقة في 
  


