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 2013المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية: خمس سنوات بعد إعالن القاهرة لعام 

 

 (الدستور" )ن والتنمية بالتعاون مع "اإلسكواإنشاء المجلس العربي للسكا •

 (اللواء) يفتتح أعماله« المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية» •

 (أخبار اليوم) الجامعة العربية تشارك في مؤتمر السكان والتنمية ببيروت •

 (اليوم السابع)  ٢٠١٣الجامعة العربية تؤكد اهتمامها بقضايا السكان منذ إعالن القاهرة  •

 (الشرق) انطالق أعمال المؤتمر العربي اإلقليمي حول السكان والتنمية •

 (صدى البلد) الجامعة العربية تشارك فى مؤتمر السكان والتنمية ببيروت •

 للسكان: ندعم سياسات الحكومة بإطار تحقيق أهداف التنمية المستدامةرئيسة صندوق األمم المتحدة  •

 (النشرة)

 (ابة فيتوبو) التخطيط: ضرورة ربط المناهج باحتياجات العمل والنهوض بالتعليم المهني •

 (24لبنان ) مسؤولة أممية كبرى في لبنان.. العمل مع النازحات السوريات بدأ! •

 (الجمهورية) األمم المتحدة تتحّرك سكانيّاً... فهل من إحصاء جديد؟ •

 الصحوة() السلطنة تشارك في المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية •

 (الشروق) وزيرة التخطيط: استراتيجية التعليم تقوم على ربطه باحتياجات المحافظات •

 (امبوابة األهر) نقل تجاربها للدول العربية "اسكوا": مصر لديها خبرات هائلة وتستطيع •

 (اليوم السابع) وزيرة التخطيط تتجه للبنان لتمثل مصر بالمؤتمر اإلقليمى حول السكان والتنمية •

 (المصري اليوم) «بيروت»فى مؤتمر دولى بـ« تحديات التنمية ومكافحة الفساد» •

 (42) «بيروت»فى مؤتمر دولى بـ« تحديات التنمية ومكافحة الفساد»وكاالت عالمية  •

 (الدستور) وزيرة التخطيط تصل بيروت للمشاركة في مؤتمر التنمية اإلقليمي •

 (مبتدا) ببيروت« اإلقليمى للسكان والتنمية»هالة السعيد تلقى كلمة مصر فى  •
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  ESCWAاإلسكوا/

 

 (الدستور" )ن والتنمية بالتعاون مع "اإلسكواإنشاء المجلس العربي للسكا

 2018أكتوبر//30الثالثاء 

، األمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون االجتماعية بجامعة الدول العربية، أكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة

على االهتمام الذى توليه جامعة الدول العربية في االشتراك في تنظيم هذا المؤتمر اإلقليمي الهام حول السكان 

المتحدة للسكان  بالتعاون مع اإلسكوا وصندوق األمم 2013والتنمية: خمس سنوات على إعالن القاهرة لعام 

والذى يعتبر منبًرا متفردًا في تقييم اإلنجازات والعقبات التي تواجهها قضايا السكان في المنطقة العربية منذ 

 .2013إعالن القاهرة 

 

وأضافت في كلمتها بالمؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن القاهرة لعام 

أتي في ظل أوضاع صعبة تمر بها الكثير من دول جامعة الدول العربية، وتأتي في ، أن هذا االجتماع ي2013

سياق دولي إقليمي حافل بالتحديات والمشاكل المتداخلة وازدياد التوتر وردود األفعال المتسارعة تجاه 

 .األزمات

 

ع وعلى رأسها األوضاع وقد عانت المنطقة العربية من هذه أزماتها الممتدة وأصبح لها تأثيراتها على األوضا

السكانية والديمغرافية وأصبحت الدول العربية من أوائل دول العالم المستقبلة والمصدرة لالجئين، تستنزف 

من موارد الدول المستقبلة لالجئين لتأمين إقامتهم وتعليم أبنائهم وتوفير العناية الصحية لهم، وتستنزف من 

  .الُمصدرة لالجئينالطاقات أو الموارد البشرية من الدول 

 

 2019وتابعت أن هذا االجتماع يأتي قبل شهرين من انعقاد القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية 

التي ستعقد ببيروت والتي ستركز على طبيعة وجذور المشاكل واالتجاهات االجتماعية الحالية بما فيها الفقر 

وتعزيز التكامل االجتماعي واالغتراب الجماعي في العالم العربي  متعدد األبعاد، وتوليد العمالة المنتجة،

نتيجة اللجوء مع التأكيد على المعالجة المتكاملة للمسائل االقتصادية واالجتماعية لتأخذ في االعتبار التحديات 

 ."والتطورات وتسعى لتحقيق حياة أفضل للمواطن العربي أي العودة إلى "رفاهة اإلنسان

 

https://www.dostor.org/2378146
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أن العام القادم يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس صندوق األمم المتحدة للسكان كما يصادف هذا  وأشارت إلى

العام الذكرى الخامسة والعشرين لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة التي احتضنت 

 .سكان على األجندة الدولية، والذي كان له أثر هام في وضع أجندة قضايا ال1994مؤتمر السكان والتنمية عام 

 

وأكدت "أبوغزالة" على أن هذا االجتماع يأتي في إطار مناقشة موضوع التكامل بين أجندة التنمية المستدامة 

، وسيسعى 2013وخطة عمل مؤتمر السكان والتنمية والمراجعات الخاصة بها بما فيها اعالن القاهرة 

ن والتنمية وأجندة التنمية المستدامة، حيث تعقد هذه للوصول إلي تواؤم واتساق بين خطط عمل السكا

 .2018المراجعات اإلقليمية مرة كل أربع سنوات ابتداًء من هذا العام 

 

الفتة لترحيب جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر المراجعة اإلقليمية بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان 

ين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وخبراء إقليميين دوليين واإلسكوا بحضور مسئولين بارزين وبرلماني

وهيئات تابعة لألمم المتحدة؛ وإقرار النتائج المقدمة لتقرير المراجعة اإلقليمية حول تنفيذ الدول األعضاء 

  .والتوصيات ذات الصلة 2013إلعالن القاهرة 

 

ان والتنمية والذي سيشكل مظلة عربية على وكشفت األمين العام المساعد عن إنشاء المجلس العربي للسك

المستوى الوزاري لتنفيذ إعالن القاهرة ونتائج مراجعات مؤتمرنا اإلقليمي بالشراكة الكاملة مع صندوق األمم 

 .المتحدة للسكان و"األسكوا" والمنظمات الدولية األخرى

 

عليها الجامعة في مجال السكان وذلك وأشارت إلى أن إنشاء هذا المجلس يعد أحد أهم اإلنجازات التي عملت 

إيمانًا منا بمحورية قضايا السكان للدفع بقاطرة أجندة التنمية المستدامة داخل دولنا العربية، لذا نعمل سويا مع 

الممثلين الحكوميين والخبراء واألكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والفئات ذات الصلة منتهجين نهًجا 

ل الفترة القادمة أن نضع سويًا االستراتيجية العربية للسكان آخذين في االعتبار التنوع تشاركيًا، ونتطلع خال

الديمغرافي والتحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية. كما نتطلع أيًضا 

يتركز دوره في رصد إلنشاء المرصد العربي للسكان والذي قد يتبع المجلس العربي للسكان والتنمية و

التحديات التي تواجهها قضايا السكان داخل المنطقة العربية وإعطاء الرأي لمتخذي القرار للمساعدة في أخذ 

  .إجراءات استباقية

 

وسيجتمع رؤساء المجالس الوطنية للسكان خالل األشهر القادمة لتبني النظام األساسي للمجلس واالتفاق على 

 تراها الدول العربية ذات أولوية الفترة القادمة. الخطة المستقبلية التي
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 (اللواء) يفتتح أعماله« المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية»

 2018تشرين األول  31

 

الذي عكس توافقا عالميا  2014انطالقا من برنامج العمل الرائد للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعتمد عام 

على وضع حقوق اإلنسان في صلب التنمية ودمج قضايا السكان في موضوع التنمية العالمية، والذي اعترف 

ضايا السكان والتنمية والبيئة وقدم مقياسا جديدا للتقدم الذي يعتمد على مدى معالجة أيضا بالترابط العالمي لق

 .أوجه التفاوت السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية

في المنطقة العربية،  إلى اعتماد  2013في حزيران  20أدت مراجعة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الـ 

ول األعضاء ببرنامج العمل كخطة غير منجزة حول السكان والتنمية توجه إعالن القاهرة الذي جدد التزام الد

، حيث تم تسليط الضؤ على عدة أولويات للمنطقة العربية منها: المساواة 2014جهود الدول العربية بعد عام 

بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب والصحة الجنسية واإلنجابية والهجرة الدولية والنزوح الداخلي 

 .تحركات الالجئين الكبيرة واإلستدامة البيئيةو

 إفتتاح المؤتمر

المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية: »ببيروت، « اإلسكوا»انطالقا من هذا الواقع، افتتح صباح أمس في مقر 

، بحضور حشد من ممثلي المؤسسات الحكومية وكبار » 2013خمس سنوات بعد إعالن القاهرة لعام 

س السكان الوطنية والبرلمانيين، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات المسؤولين ومجال

 .اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة واألوساط األكاديمية وجهات معنية أخرى

ضرورة »استهل المؤتمر بكلمة المدير التنفيذي في صندوق األمم المتحدة للسكان نتاليا كانم التي أكدت فيها  }

هذا أمر أساسي في تحقيق المؤتمر الدولي »، مشيرة إلى أن «ى ما يلزمنا لكي نستثمر في الشبابأن نر

 .«للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة وبناء اإلزدهار والسالم

نتائج مبنية على بيانات سكانية وفهم هذه البيانات والمعلومات  3مساهمتنا ستكون في تحقيق »وأضافت: 

البيانات في الوقت المناسب، هذه المعلومات التي يكون رئيس البلدية أو البرلماني أو المنطقة بحاجة ومشاركة 

% في وفيات األمهات أثناء الوالدة ووفيات األطفال والوفيات ما بين الفتيات، 0إليها لكي نتخطى ونحقق 

 .«باإلضافة إلى موضوع الزيجات المبكرة وختان الفتيات

إنشاء المجلس العربي للسكان »أمين عام مساعد جامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة الى  بدورها، أشارت }

والتنمية الذي سيشكل مظلة عربية على المستوى الوزاري لتنفيذ إعالن القاهرة ونتائج مراجعات مؤتمرنا 

 .«الدولية األخرىوالمنظمات « االسكوا»االقليمي بالشراكة الكاملة مع صندوق األمم المتحدة للسكان و

ندرك أنه على الرغم من التقدم الُمحرز باتجاه تحقيق أهداف ومقاصد إعالن القاهرة في المنطقة »وأضافت: 

العربية، إال أن التنفيذ كان متفاوتا بين البلدان، في ظل التحديات المتعلقة بالفقر وتفاوت الثروة واإلدماج 

النساء والفتيات وحصول جميع األشخاص على خدمات  االجتماعي وتمكين الشباب وكبار السن ووضع

الصحة اإلنجابية والهجرة والتحضر، إلى جانب حاالت الطوارئ والنزاع المسلح المعقدة والبيئة والتغير 

المناخي. لذلك، نود تأكيد جهود منظومة جامعة الدول العربية في مجملها بدءاً من اللجان المتخصصة 

الشباب والرياضة وأخيراً المجلس  –الصحة  –ية المتخصصة الشؤون االجتماعية ومروراً بالمجالس الوزار

العربي للسكان والتنمية، كل وفق اختصاصه، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، ووصوالً إلى القمة العربية، 

 .«2030التي تهدف الى تحقيق أهداف أجندة 

اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا )أإلسكوا(  من ناحيته، اعتبر نائب األمين التنفيذي للبرامج ـ }

المؤتمر هو بمثابة فرصة للوقوف عند حال السكان ومناقشة بعض األنماط والتحديات »منير تابت أّن 

إلى أي مدى ساهمت »، متسائال: «السكانية والتنموية التي تواجه المنطقة وتؤثر مباشرة على شعوبها

سكان والسيما الفئات المعرضة للمخاطر؟، وهل نجحنا في توفير الخدمات التجارب في تحسين حال ال

 .«الصحية ودرء مخاطر الفقر والالمساواة والتهميش والعزلة والتطرف عن شعوبنا؟

http://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87/
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هذه األسئلة تضعنا أمام تحديات إقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية ترسم صورة مقلقة لمستقبل »وقال: 

من هنا، نحن بحاجة إلى مقاربة تأخذ باإلعتبار الديناميكيات السكانية في التخطيط منطقتنا ورفاه سكانها. 

التنموي، تبني على إرادة سياسية فعلية ورؤية واضحة وجهود متضافرة ومعلومات وبيانات مفصلة ومحدثة 

 .«وبرامج منسقة ومتكاملة وعابرة للقطاعات تشمل الجميع وتشرك مختلف أصحاب المصلحة

، ونحن في 2030ذا النهج هو في صميم إعالن القاهرة ومبادىء خطة التنمية المستدامة لعام ه«وأضاف:

نلتزم ببذل قصارى الجهود بما لدينا من خبرات للعمل معا للمضي بالمنطقة نحو المستقبل « اإلسكوا»

 .«المنشود

 جلسات المؤتمر

، تلته جلسة تمهيدية جرى خاللها عرض  2018هذا، وقد تم إطالق تقرير األمم المتحدة لحالة سكان العالم 

اإلتجاهات السكانية العالمية والمالمح الديمغرافية للمنطقة العربية لجهة اإلتجاهات والتوقعات، باإلضافة إلى 

: التحديات اإلنمائية 2013تقرير عن اإلستعراض اإلقليمي للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة للعام 

 .ية في عالم عربي متغيروالديناميات السكان

وستتخلّل المؤتمر جلسات عدة تتناول السياسات السكانية والتخطيط اإلنمائي في المنطقة العربية لجهة 

اإلتجاهات واإلستجابات الوطنية. أيضا، سيتطرق المشاركون إلى عالقة الترابط بين إعالن القاهرة وخطة 

كريمة للجميع، باإلضافة إلى الهجرة واإلستدامة البيئية. ومن ، كيفية ضمان حياة 2030التنمية المستدمة لعام 

 المقّرر أْن تنتهي أعمال المؤتمر غداً الخميس بعرض ألبرز النتائج.
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 (أخبار اليوم) الجامعة العربية تشارك في مؤتمر السكان والتنمية ببيروت

 2018أكتوبر  30الثالثاء، 

 

شارك وفد من جامعة الدول العربية برئاسة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد، رئيس قطاع 

مر العربي اإلقليمي حول السكان والتنمية خمس سنوات علي إعالن القاهرة الشؤون االجتماعية، في المؤت

 .، والذي عقد اليوم في بيروت٢٠١٣لعام 

 

واللجنة االقتصادية  "unfpa" يأتي في إطار التعاون بين الجامعة وصندوق األمم المتحدة للسكان

 ."واالجتماعية لغربي آسيا "االسكوا

 

لكلمة التي ألقتها في افتتاح المؤتمر علي االهتمام الذي توليه جامعة الدول وأكدت السفيرة أبو غزالة في ا

 .٢٠١٣العربية بقضايا السكان في المنطقة العربية وخصوصا منذ إعالن القاهرة 

 

ورحبت بعقد مؤتمر المراجعة اإلقليمية بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان واالسكوا بحضور 

نيين وممثلين لمنظمات المجتمع الدولي، وخبراء إقليميين دوليين وهيئات تابعة لألمم مسؤولين بارزين وبرلما

المتحدة، مشيرة إلي قرار مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري بإنشاء المجلس العربي للسكان 

 .والتنمية والذي سيشكل مظلة عربية هامة علي المستوي الوزاري

 

يم االنجازات والعقبات التي تواجهها قضايا السكان في المنطقة العربية منذ إعالن ويأتي المؤتمر في إطار تقي

التي تتمحور حول قضايا السكان  ٢٠٣٠وذلك موائمة لقضايا السكان وأجندة التنمية المستدامة  ٢٠١٣القاهرة 

علي المستويات في إطار العمل الذي ربط القضايا السكانية في مسيرات التنمية االجتماعية واالقتصادية 

 الوطنية والتي تركز علي اإلنسان وحقوقه لهدف التنمية.

  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2747772/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 (اليوم السابع)  ٢٠١٣الجامعة العربية تؤكد اهتمامها بقضايا السكان منذ إعالن القاهرة 

 2018أكتوبر  30الثالثاء، 

 

شارك وفد من جامعة الدول العربية برئاسة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة  األمين العام المساعد، رئيس قطاع 

خمس سنوات علي إعالن القاهرة لعام -الشؤون االجتماعية في المؤتمر العربي االقليمي حول السكان والتنمية

واللجنة  (unfpa) األمم المتحدة للسكان بيروت  في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وصندوق- 2013

 . االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ) االسكوا(، والذي انطلق اليوم الثالثاء

 

وأكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة ، في الكلمة التي القتها في افتتاح المؤتمر، االهتمام الذي توليه جامعة  

، كما رحبت  بعقد  2030العربية وخصوصا منذ إعالن القاهرة الدول العربية بقضايا السكان في المنطقة 

مؤتمر المراجعة اإلقليمية بالشراكة مع صندوق األمم التحدة للسكان واالسكوا بحضور مسؤولين بارزين 

وبرلمانيين وممثلين لمنظمات المجتمع الدولي، وخبراء إقليميين دوليين وهيئات تابعة لألمم المتحدة، مشيره 

مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية والذي  إلي قرار

 .سيشكل مظلة عربية هامة علي المستوي الورزاي

 

يأتي المؤتمر في إطار تقييم اإلنجازات والعقبات التي تواجهها قضايا السكان في المنطقة العربية منذ إعالن 

التي تتمحور حول قضايا السكان  2030وذلك موائمة لقضايا السكان وأجندة التنمية المستدامة  2013القاهرة 

االجتماعية واالقتصادية علي المستويات  في إطار العمل الذي ربط القضايا السكانية في مسيرات التنمية

 .الوطنية والتي تركز علي اإلنسان وحقوقه لهدف التنمية

  

https://www.youm7.com/story/2018/10/30/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A3/4011531
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 (الشرق) انطالق أعمال المؤتمر العربي اإلقليمي حول السكان والتنمية

 2018أكتوبر  30الثالثاء، 

 

انطلق اليوم الثالثاء، أعمال المؤتمر العربي االقليمي حول السكان والتنمية : خمس سنوات على إعالن 

 .بيروت-٢٠١٣القاهرة لعام 

 

واللجنة  (unfpa) يأتى ذلك في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وصندوق االمم المتحدة للسكان

 صادية واالجتماعية لغربي اسيا ) االسكوا(،االقت

 

كما يأتي المؤتمر في إطار تقييم االنجازات واعقبات التي تواجهها قضايا السكان في المنطقة العربية منذ 

التي تتمحور حول قضايا  ٢٠٣٠وذلك موائمة لقضايا السكان وأجندة التنمية المستدامة  ٢٠١٣إعالن القاهرة 

ل الذي ربط القضايا السكانية في مسيرات التنمية االجتماعية واالقتصادية على السكان في إطار العم

 .المستويات الوطنية والتي تركز على اإلنسان وحقوقه لهدف التنمية

 

جديد وهام من  وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو

كافة المصادر اإلخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ) انطالق أعمال المؤتمر العربي اإلقليمي حول السكان 

 والتنمية  ( , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.

  

https://www.alsharqtimes.com/World/3001504/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%A0
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 (صدى البلد) الجامعة العربية تشارك فى مؤتمر السكان والتنمية ببيروت

 2018أكتوبر//30الثالثاء 

 

شارك وفد من جامعة الدول العربية برئاسة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، األمين العام المساعد، رئيس قطاع 

الشؤون االجتماعية، في المؤتمر العربي اإلقليمي حول السكان والتنمية، الذى عقد اليوم فى بيروت، بمناسبة 

، ويأتي في إطار التعاون بين الجامعة وصندوق األمم ٢٠١٣مس سنوات على إعالن القاهرة لعام مرور خ

 .واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( (unfpa) المتحدة للسكان

 

الدول وأكدت السفيرة أبو غزالة في الكلمة التي ألقتها في افتتاح المؤتمر على االهتمام الذي توليه جامعة 

 .٢٠١٣العربية بقضايا السكان في المنطقة العربية وخصوصا منذ إعالن القاهرة 

 

ورحبت بعقد مؤتمر المراجعة اإلقليمية بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان واإلسكوا بحضور 

وهيئات تابعة مسؤولين بارزين وبرلمانيين وممثلين لمنظمات المجتمع الدولي، وخبراء إقليميين ودوليين 

لألمم المتحدة، مشيرة إلى قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بإنشاء المجلس العربي 

  .للسكان والتنمية والذي سيشكل مظلة عربية هامة على المستوى الوزاري

 

العربية منذ إعالن ويأتي المؤتمر في إطار تقييم اإلنجازات والعقبات التي تواجهها قضايا السكان في المنطقة 

التي تتمحور حول قضايا السكان  ٢٠٣٠وذلك موائمة لقضايا السكان وأجندة التنمية المستدامة  ٢٠١٣القاهرة 

في اطار العمل الذي ربط القضايا السكانية في مسيرات التنمية االجتماعية واالقتصادية على المستويات 

 تنمية.الوطنية والتي تركز على اإلنسان وحقوقه لهدف ال

  

http://www.elbalad.news/3551805
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 (النشرة) رئيسة صندوق األمم المتحدة للسكان: ندعم سياسات الحكومة بإطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة

٢٠١٨تشرين األول  ٣١األربعاء   

للسكان، نتاليا كانم، بموضوع السياسات السكانية، أّن "الصندوق ينفّذ  األمم المتحدةأّكدت رئيسة صندوق 

مات"، مشدّدةً على أّن "الصندوق واألمم المتحدة ، بالتعاون مع جهات حكومية ومنظّ لبنانبرنامجاً ناِشطاً في 

 ."في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحكومة اللبنانيةموجودان هنا لدعم سياسات 

 

ميشال ، إلى أّن "لقائها مع رئيس الجمهورية اإلسكوا -ولفتت خالل جلسة مع صحافيين في بيت األمم المتحدة 

. لذا، أريد أن أستمع إليهما وإلى أولوياتهما، سعد الحريريكلف تشكيل الحكومة ورئيس الوزراء الم عون

وهذا هو السبب األساسي لوجودي"، مبيّنةً أّن "كذلك سنعرض مجدّدًا المساندة والدعم للحكومة، كما نفعل في 

 ."عملنا اليومي

 

ير من الالجئين والنازحين المحتاجين الّذين ونّوهت كانم إلى أّن "لبنان يستحّق اإلشادة والمديح الستقباله الكث

 ."يصلون إليه، وهو بذلك قد أثبت تعاونه باألفعال

https://www.elnashra.com/news/show/1254929/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86:-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83
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 (بوابة فيتو) التخطيط: ضرورة ربط المناهج باحتياجات العمل والنهوض بالتعليم المهني

 2018أكتوبر//31األربعاء 

ة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مع محمد على الحكيم، وكيل التقت الدكتور

السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا )إسكوا(، 

 .بحضور نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في بيروت

 

لها لمصر في "المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن جاء ذلك على هامش تمثي

في العاصمة اللبنانية، بيروت  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30" والمنعقد خالل الفترة من 2013القاهرة لعام 

فضاًل عن تعميق  2013بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان والتنمية لعام 

فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعالن القاهرة 

  .وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات 2030واإلستراتيجية األممية  2013لعام 

 

" على منصبه الجديد حيث يعد هذا اللقاء هو وفي بداية اللقاء قدمت هالة السعيد التهنئة لـ"محمد على حكيم

آخر لقاء رسمي له قبل سفره اليوم لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، مشيدة 

 .بالدعم الذي قدمه خالل فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات مع مصر

 

بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة السكانية، كما  وتناولت هالة السعيد الحديث األوضاع االقتصادية

استعرضت الوزيرة مجموعة من المشروعات التي تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة ومشروع رواد 

والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال بالمدارس والجامعات  ٢٠٣٠

 .خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطةباعتبارها قاطرة النمو 

 

كما اتفقت وزيرة التخطيط مع محمد على حكيم على ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل 

والنهوض بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني، حيث اشارت الوزيرة إلى أن فلسفة تطوير مصر إلستراتيجية 

ادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات ومنها التعليم التي قام رئيس الجمهورية باعتم

االهتمام بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية الخاصة 

 .بقناة السويس

 

ا وزارة التخطيط ومن جانبه أعرب محمد على الحكيم عن تقديره للوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليه

والمتابعة واإلصالح اإلداري وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المصرية، مثنيا على االنجازات التي تحققت في 

مصر خالل الفترة الماضية، ومشيدًا بالخطوات الممتازة التي اتخدتها مصر في مجال تشجيع القطاع الخاص 

مؤكدًا أن مصر تمتلك خبرات هائلة في المجاالت  ومنها إنشاء المدن الذكية ومبادرات النهوض بالشباب،

المختلفة التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية األخرى ومنها العراق، وعلى أهمية العمل خالل 

https://www.vetogate.com/3343515
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بتحويل اسم اللجنة  ٢٠١٤الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المعتمد في عام 

  .القتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل للمجموعة العربية داخل أروقة األمم المتحدةإلى اللجنة ا

 

كما أعرب السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا عن ثنائه كذلك على التعاون القائم 

استعداد اإلسكوا في هذا  مع وزارة الري والموارد المائية ووزارة الكهرباء في مجال الطاقة، مشيًرا إلى

  .الصدد لتوسيع مجال الشراكة في مجال األمن الغذائي والمائي

 

وبحث الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ أهداف التنمية 

تستهدف المرأة وبرامج بناء القدرات، باإلضافة إلى تطوير مشروعات رائدة  ٢٠٣٠المستدامة ورؤية مصر 

والشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وفقا إلطار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واإلسكوا للفترة 

، وتطرق الحوار إلى أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية وريادة األعمال، ٢٠١٩ – ٢٠١٧

د خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر فضال عن إمكانية االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصد

 والعراق.
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 (24لبنان ) مسؤولة أممية كبرى في لبنان.. العمل مع النازحات السوريات بدأ!

31-10-2018 

 

الحكومة اللبنانية في إطار تحقيق أهداف التنمية "الصندوق واألمم المتحدة موجودان هنا لدعم سياسات 

 المستدامة"

 

كتبت سابين الحاج في صحيفة "الجمهورية": "تؤدي السياسات السكانية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالنساء 

وعدد األطفال في األسرة، دوراً كبيراً في إطار تطور الفرد والعائلة والمجتمع. وعلى هامش افتتاح المؤتمر 

ي االقليمي حول السكان والتنمية في بيروت، تجول رئيسة صندوق األمم المتحدة للسكان، نتاليا كانم، العرب

في لبنان وعلى جدول أعمالها لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وآخر مع رئيس الحكومة سعد 

املة معها شعار حملة الحريري، لتناقش معهما السياسات السكانية في لبنان، في ظل أزمة النزوح السوري، ح

 ."الصندوق لهذا العام: "قوة االختيار

 إجتماع األمم المتحدة: مؤشرات سلبية خارجياً وإمتعاض داخلي من دور باسيل

 أيلول 11الحكومة قبل 

 

اإلسكوا أنّه حيثما أتيَحت للناس خيارات فعلية  -وأّكدت كانم، خالل جلسة مع صحافيين في بيت األمم المتحدة 

إلى تأسيس عائالت صغيرة، الفتة إلى أّن الصندوق ينفّذ برنامجاً ناِشطاً في لبنان، بالتعاون مع جهات مالوا 

 .حكومية ومنظمات

على أّن "الصندوق واألمم المتحدة موجودان هنا لدعم سياسات الحكومة اللبنانية في إطار تحقيق  وشددت كانم

 ."أهداف التنمية المستدامة"، الفتة إلى أّن "لقاءها بالرئيسين هو األول

 

وقالت: "لذا، أريد أن أستمع إليهما وإلى أولوياتهما، وهذا هو السبب األساسي لوجودي". مضيفة: "كذلك 

 ."عرض مجدداً المساندة والدعم للحكومة، كما نفعل في عملنا اليوميسن

 

وأشارت إلى أّن لبنان يستحق اإلشادة والمديح الستقباله الكثير من الالجئين والنازحين المحتاجين الذين 

 .يصلون إليه، وهو بذلك قد أثبت تعاونه باألفعال

 

 قرداحي

 

للسكان في لبنان، أسما قرداحي، التي حضرت الجلسة، أّن وأوضحت مسؤولة مكتب صندوق األمم المتحدة 

عمل الصندوق إلى جانب النازحين السوريين في لبنان ترّكز خصوصاً حول موضوع تنظيم األسرة، وسط 

 .الحديث عن وجود الكثير من الوالدات في صفوفهم

 

دولة، وخصوصاً وزارة وأوضحت أّن كثرة االنجاب قد تؤثر سلباً في صحة النساء، وكذلك في طاقة ال

 .الصحة

 

سنوات شملت "الحاجة غير الُملبّاة في ما يخص تنظيم  5ولفتت إلى أّن الصندوق أجرى دراسات مهمة منذ 

األسرة"، أي كم من السيدات السوريّات يَحتجن الى استخدام وسائل تنظيم االسرة، أو مباعدة والداتهّن، من 

 ".دون أن تكون لديهّن إمكانية فِعل ذلك

  

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/523932/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/523932/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/523932/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1
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 (الجمهورية) األمم المتحدة تتحّرك سكانيّاً... فهل من إحصاء جديد؟

 

تؤدي السياسات السكانية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالنساء وعدد األطفال في األسرة، دوراً كبيراً في إطار 

تطور الفرد والعائلة والمجتمع. وعلى هامش افتتاح المؤتمر العربي االقليمي حول السكان والتنمية في 

نان وعلى جدول أعمالها لقاء مع رئيس بيروت، تجول رئيسة صندوق األمم المتحدة للسكان، نتاليا كانم، في لب

الجمهورية ميشال عون، وآخر مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لتناقش معهما السياسات السكانية في 

 .«قوة االختيار»لبنان، في ظل أزمة النزوح السوري، حاملة معها شعار حملة الصندوق لهذا العام: 

اإلسكوا أنّه حيثما  -، في بيت األمم المتحدة «الجمهورية»وأّكدت كانم، خالل جلسة مع صحافيين حضرتها 

أتيَحت للناس خيارات فعلية مالوا إلى تأسيس عائالت صغيرة، الفتة إلى أّن الصندوق ينفّذ برنامجاً ناِشطاً في 

 .لبنان، بالتعاون مع جهات حكومية ومنظمات

 

عم سياسات الحكومة اللبنانية في إطار الصندوق واألمم المتحدة موجودان هنا لد»وشددت كانم على أّن 

 .«لقاءها بالرئيسين هو األول»، الفتة إلى أّن «تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

كذلك »مضيفة: «. لذا، أريد أن أستمع إليهما وإلى أولوياتهما، وهذا هو السبب األساسي لوجودي»وقالت: 

 .«عملنا اليومي سنعرض مجدداً المساندة والدعم للحكومة، كما نفعل في

 

وأشارت إلى أّن لبنان يستحق اإلشادة والمديح الستقباله الكثير من الالجئين والنازحين المحتاجين الذين 

 .يصلون إليه، وهو بذلك قد أثبت تعاونه باألفعال

 

 قرداحي

 

أّن  وأوضحت مسؤولة مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان في لبنان، أسما قرداحي، التي حضرت الجلسة،

عمل الصندوق إلى جانب النازحين السوريين في لبنان ترّكز خصوصاً حول موضوع تنظيم األسرة، وسط 

 .الحديث عن وجود الكثير من الوالدات في صفوفهم

 

وأوضحت أّن كثرة االنجاب قد تؤثر سلباً في صحة النساء، وكذلك في طاقة الدولة، وخصوصاً وزارة 

 .الصحة

 

الحاجة غير الُملبّاة في ما يخص تنظيم »سنوات شملت  5ولفتت إلى أّن الصندوق أجرى دراسات مهمة منذ 

، أي كم من السيدات السوريّات يَحتجن الى استخدام وسائل تنظيم االسرة، أو مباعدة والداتهّن، من «األسرة

 .دون أن تكون لديهّن إمكانية فِعل ذلك

 

اتيجية وطنية حول تنظيم األسرة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وسنُطلقها في بعدها، وضعنا استر»وقالت: 

شهر كانون األول برعاية الوزارة، وهي تلحظ كل التدخالت التي تتعلق بالخدمات، نَشر الوعي، والتوعية 

 .«حول بعض البرامج

 

ليتمّكن من الوصول إلى  الصندوق وضع أيضاً خطة بالتعاون مع نقابة القابالت في لبنان»وأشارت إلى أّن 

يحصل من خالل تدريب »، موضحة أّن ذلك «النازحات السوريّات، بهدف تقديم نوع من الَمشورة لهنّ 

http://www.aljoumhouria.com/news/index/442731
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القابالت على تقديم هذه المشورة وكيفية التعاطي مع السيدة، وتزويدها بالمعلومات، وإقناعها بأهمية مباعدة 

 .«الوالدات للوصول إلى نوع من تنظيم األسرة

 

سنوات ونتائجه جيدة جداً، خصوصاً أّن عدداً من السيدات اللواتي  3هذا البرنامج بدأ منذ »أوضحت أّن و

حضرن حلقات المشورة تَمكّن من اصطحاب أزواجهّن أيضاً، فباتت الرسالة تصل إلى المرأة والرجل ليتّخذا 

 .«قرارهما سوياً في ضوء المشورة

 

في المئة  50ئة الشباب بالدرجة األولى، وقد وصل الصندوق إلى حوالى هذا البرنامج يستهدف ف»وأعلنت أّن 

 .«من القابالت في لبنان، بينما نطمح إلى تدريب كل القابالت لتكون لديهّن إمكانية تقديم هذه المشورة

 

 شبانه

 

جئين في وتحدث مدير صندوق األمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، الدكتور لؤي شبانه، عن دعم الال

لبنان من خالل مكتب يدير برنامجاً من شقّين: األول، مساندة لبنان. والثاني، مساندة مخيمات السوريين، ويُنفَّذ 

 .عبر الوزارات

 

ولفَت إلى أّن مكتب الصندوق في لبنان يقود جهوداً لطرح احتمال حصول لبنان على بيانات أكثر دقة حول 

 .تعداد سكانه

 

سيتطور هذا النقاش وإلى أين سيقود؟ ولكننا نطرح إمكانية النظر باألبعاد التقنية  ال نعرف كيف»وقال: 

 .«وكيف يمكن لصندوق األمم المتحدة للسكان أن يدعم لبنان إذا قرر القيام بتعداد لسكانه

 

يمكن  علماً أّن هذا موضوع إشكالي، إاّل أننا نحاول أن نرى ما هي التقنيات الجديدة والحلول التي»وأضاف: 

 .«أن تساعد السياسات السكانية في الحصول على داتا للسكان أكثر دقة

 

 كانم

 

من جهة ثانية، يعمل الصندوق مع وزارة الدولة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة بهدف تطبيق االستراتيجية 

 .2020الوطنية للنساء في لبنان، والتي تدخل في إطار رؤية 

 

ينفّذون خطة تحّرك تتناول العنف الموّجه ضد النساء في لبنان، ودور الصندوق هو »أنهم  وأوضحت كانم

التأكد من أّن مكّونات خطة القاهرة تدخل في إطار استراتيجية المرأة، وهي تتضمن السعي لتطوير الصحة 

ولة، والبلوغ، حتى كبار االنجابية والرعاية، ألّن الصندوق يهتم بدورة الحياة منذ ما قبل الوالدة، إلى الطف

 .«السن

 

الحماية أساسية »وأكدت أّن النساء غالباً ما يَحتجَن للحماية عندما يصبحن كبيرات في السن، الفتة إلى أّن 

 .«لشيخوخة فرحة وصحيّة

 

 :وشددت على أولويات أساسية، هي
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الد، وتوقيت ذلك، وعدد األوالد، إمتالك األزواج واألفراد قّوةَ اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن إنجاب األو -

الفتة إلى أنه حيثما أُتيَحت أمام الناس خيارات فعليَّة، فإنهم يميلون إلى اختيار تأسيس عائالت أصغر، في 

ا إلى تأسيس عائالت كبيرة، أو عائالت صغيرة للغاية قد تخلو أحياناً من  حين أّن تقييد اختياراتهم يدفعهم إمَّ

 .األوالد

 

دف للتأكد من أّن كل َحمل مرغوب به، وأّن كل والدة ستكون آمنة، وأّن الشبّان والشابّات في هذه نه»وقالت: 

المنطقة سيستفيدون من التعليم الجيد، ومن القدرة على بناء قدراتهم، ومساندة قيادتهم، ليفهموا أنه بإمكانهم 

 .«م ستكون في أوجهاالمشاركة بإيجابية في ازدهار شخصهم وبلدهم ومجتمعهم، وأّن قدراته

 

وأشارت إلى أهمية إبعاد الحمل عن اآلخر، والَحدّ من تزويج القاصرات حماية لصحة المرأة، الفتة إلى أّن 

 .الزواج المبكر ال يزال رائجاً في منطقتنا

 

ار هناك إثباتات بأّن االستثمار في التخطيط العائلي هو أحد أفضل األشياء التي يمكن فعلها في إط»وقالت: 

التنمية والتطوير، خصوصاً أنه يَخّول النساء حماية صحتهّن، ويسمح لهّن باالهتمام بأطفالهّن وعائالتهّن، 

 .«ويَُمّكنهّن من المشاركة في تطور اقتصاد بلدهنّ 

 

صفر وفيّات أثناء الوالدات، وصفر عنف قائم على »وأكدت أّن من أهداف الصندوق أيضاً الوصول إلى 

وشدّدت على أّن النساء يجب أن يَكّن في أمان «. العنف المنزلي ضد النساء»شيرة إلى ، م«أساس الجنس

 وُمحترمات.
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 الصحوة() السلطنة تشارك في المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية

 2018, 31أكتوبر 

 

المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان “بالمجلس األعلى للتخطيط حاليا في أعمال العمانية/ تشارك السلطنة ممثلة 

الذي يقام في العاصمة اللبنانية )بيروت( ويستعرض واقع وتحديات السكان في الدول العربية ” والتنمية

حتى يوم م ويستمر ٢٠١٤ونتائج الخطة التنفيذية إلعالن القاهرة لمؤتمر السكان والتنمية الدولي ما بعد عام 

 .غد

 

ويترأس وفد السلطنة سعادة طالل بن سليمان الرحبي نائب األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط الذي 

استعرض في الجلسة الرئيسية للمؤتمر ورقة السلطنة حول أبرز إنجازات السلطنة التي تحققت في مختلف 

 .الشباب ومحور البيئة ومحور سوق العملمحاور السكان في مجال الصحة العامة والصحة اإلنجابية ومحور 

 

ويأتي انعقاد المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وصندوق 

االمم المتحدة للسكان، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(. كما يأتي المؤتمر في إطار 

مواءمة  2013لعقبات التي تواجهها قضايا السكان في المنطقة العربية، منذ إعالن القاهرة تقييم اإلنجازات وا

التي تتمحور حول قضايا السكان في إطار العمل الذي ربط  2030لقضايا السكان وأجندة التنمية المستدامة 

ية، والتي تركز على القضايا السكانية في مسيرات التنمية االجتماعية واالقتصادية على المستويات الوطن

  االنسان وحقوقه بهدف التنمية.

https://alsahwa.om/?p=22142
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 (الشروق) وزيرة التخطيط: استراتيجية التعليم تقوم على ربطه باحتياجات المحافظات

2018أكتوبر  31األربعاء   

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، أن فلسفة تطوير مصر 

الستراتيجية التعليم التي قام رئيس الجمهورية باعتمادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات 

ي منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة المحافظات، ومنها االهتمام بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات ف

 .االقتصادية الخاصة بها

 

جاء ذلك خالل لقاء الوزيرة مع وكيل السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا )أسكوا( 

محمد علي الحكيم، وذلك على هامش تمثيلها لمصر في "المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس 

في  2018أكتوبر إلى أول نوفمبر  30" والمنعقد خالل الفترة من 2013لى إعالن القاهرة لعام سنوات ع

، فضال 2013بيروت، بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان والتنمية لعام 

ريق استكشاف الروابط بين عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة، عن ط

 .وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات 2030واالستراتيجية األممية  2013إعالن القاهرة لعام 

 

وتناولت السعيد خالل اللقاء، الحديث عن األوضاع االقتصادية في مصر والعراق واستعراض مجموعة من 

، والذي يهدف إلى تدريب 2030مبادرة ومشروع رواد المشروعات التي تعمل عليها وزارة التخطيط منها 

الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال بالمدارس والجامعات باعتبارها قاطرة النمو خاصة 

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

كما اتفقت وزيرة التخطيط مع المسئول الدولي على ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل 

 .والنهوض بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني

 

من جانبه، أعرب الحكيم عن تقديره للوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة التخطيط والمتابعة 

واإلصالح اإلداري، وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المصرية، مثنيا على اإلنجازات التي تحققت في مصر 

مشيدا بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال تشجيع القطاع الخاص ومنها إنشاء خالل الفترة الماضية، و

المدن الذكية ومبادرات النهوض بالشباب، مؤكدا أن مصر تمتلك خبرات هائلة في المجاالت المختلفة التي 

 .تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية األخرى ومنها العراق

 

الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المعتمد في عام كما أكد أهمية العمل خالل 

، بتحويل اسم اللجنة إلى اللجنة االقتصادية للدول العربية، بما يعطي ثقال للمجموعة العربية داخل 2014

 .أروقة األمم المتحدة

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102018&id=b135adfd-ccda-4289-9ffc-5f3a7e0c3f5d
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لكهرباء في مجال الطاقة، مشيرا إلى استعداد وأشاد بالتعاون القائم مع وزارة الري والموارد المائية ووزارة ا

 .األسكوا في هذا الصدد لتوسيع مجال الشراكة في مجال األمن الغذائي والمائي

 

وبحث الطرفان خالل اللقاء، مجاالت التعاون القائمة لدعم جهود مصر في متابعة تنفيذ أهداف التنمية 

ضافة إلى تطوير مشروعات رائدة تستهدف المرأة وبرامج بناء القدرات، باإل 2030المستدامة ورؤية مصر

والشباب، وكذلك قضايا السكان، وذلك وفقا إلطار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واألسكوا للفترة 

، وأهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية وريادة األعمال، فضال عن إمكانية 2019 - 2017

 .نام في هذا الصدد خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر والعراقاالستفادة من تجربة فيت
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 "اسكوا": مصر لديها خبرات هائلة وتستطيع نقل تجاربها للدول العربية )بوابة األهرام( 

31-10-2018 

التقت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، األربعاء، وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي 

للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا "اسكوا"، محمد علي الحكيم، بحضور سفير مصر في بيروت، 

ل السكان والتنمية: خمس سنوات نزيه النجاري، وذلك على هامش تمثيلها لمصر في "المؤتمر اإلقليمي حو

في العاصمة  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30"، والمنعقد خالل الفترة من 2013على إعالن القاهرة لعام 

 .اللبنانية بيروت

، 2013ويهدف المؤتمر، متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان والتنمية لعام 

لمشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط فضالً عن تعميق فهم ا

وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع  2030، واإلستراتيجية األممية 2013بين إعالن القاهرة لعام 

 .السياسات

 

آخر لقاء رسمي له  وقدمت وزيرة التخطيط، التهنئة لـ"حكيم"، على منصبه الجديد؛ حيث يعد هذا اللقاء هو

قبل سفره اليوم، لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق، مشيدة بالدعم الذي قدمه خالل 

 .فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات مع مصر

 

ة، وتناولت الوزيرة، الحديث عن األوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة السكاني

كما استعرضت مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة ومشروع رواد 

، والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال بالمدارس والجامعات 2030

 .باعتبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

مع محمد علي حكيم، على ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل والنهوض كما اتفقت الوزيرة، 

بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني، حيث أشارت إلى أن فلسفة تطوير مصر إلستراتيجية التعليم التي قام 

هتمام رئيس الجمهورية باعتمادها مؤخًرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات ومنها اال

بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية الخاصة بقناة 

 .السويس

 

ومن جانبه، أعرب محمد علي الحكيم، عن تقديره للوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة 

االنجازات التي تحققت في مصر خالل الفترة التخطيط؛ وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المصرية، مثنيًا على 

الماضية، وأشاد بالخطوات الممتازة التي اتخدتها مصر في مجال تشجيع القطاع الخاص ومنها إنشاء المدن 

 .الذكية ومبادرات النهوض بالشباب

http://gate.ahram.org.eg/News/2029700.aspx
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ول العربية وأكد أن مصر تمتلك خبرات هائلة في المجاالت المختلفة التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للد

األخرى ومنها العراق، وعلى أهمية العمل خالل الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي 

بتحويل اسم اللجنة الى اللجنة االقتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل  2014واالجتماعي المعتمد في عام 

 .للمجموعة العربية داخل أروقة األمم المتحدة

 

لسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا، عن ثنائه كذلك على التعاون القائم كما أعرب ا

مع وزارة الري، ووزارة الكهرباء، في مجال الطاقة، مشيًرا إلى استعداد االسكوا في هذا الصدد لتوسيع 

 .مجال الشراكة في مجال األمن الغذائي والمائي

 

لقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ أهداف التنمية كما بحثا الطرفان خالل ال

"، وبرامج بناء القدرات، باإلضافة إلي تطوير مشروعات رائدة تستهدف 2030المستدامة ورؤية "مصر 

للفترة المرأة والشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وفقا إلطار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واإلسكوا 

2017 - 2019. 

 

وتطرق الحوار إلى أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية وريادة األعمال، فضال عن إمكانية 

  االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصدد خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر والعراق.
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 (اليوم السابع) اإلقليمى حول السكان والتنميةوزيرة التخطيط تتجه للبنان لتمثل مصر بالمؤتمر 

 2018أكتوبر  29اإلثنين، 

والمتابعة واإلصالح اإلداري القاهرة بعد قليل، متوجهة إلى تغادر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 

العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لتمثل جمهورية مصر العربية بالمؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: 

في  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30" المنعقد خالل الفترة من 2013خمس سنوات على إعالن القاهرة لعام 

 .نانية، بيروتالعاصمة اللب

ومن المقرر أن تلقى هالة السعيد، كلمة مصر أمام المؤتمر، حيث تلقي الضوء على أهم اإلنجازات فيما يتعلق 

 .بقضايا السكان والتنمية

تقوم بتنظيم المؤتمر  "ESCWA" جدير بالذكر أن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 .العربية وصندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع جامعة الدول

من جانبها أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري إلى أن المؤتمر يهدف إلى متابعة وتقييم  

فضاًل عن تعميق فهم المشاركين  2013التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان والتنمية لعام 

 2013التنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعالن القاهرة لعام للترابط بين قضايا السكان و

 .وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات 2030واالستراتيجية األممية 

 

  

https://www.youm7.com/story/2018/10/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86/4009935
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 (المصري اليوم) «بيروت»فى مؤتمر دولى بـ« تحديات التنمية ومكافحة الفساد»

2018-10-28األحد   

، أن تمويل التنمية المستدامة سيكون موضوع مؤتمره السنوى «أفد»أعلن المنتدى العربى للبيئة والتنمية 

ريرى، رئيس الوزاراء نوفمبر المقبل، تحت رعاية وحضور سعد الح 9و 8المقرر فى بيروت يومى 

 .منظمة دولية وإقليمية مختصة بالبيئة والتنمية والتمويل 50اللبنانى، بمشاركة ممثلى 

فى  11وقال الدكتور نجيب صعب، أمين عام المنتدى، إنه سيتم خالل المؤتمر إطالق التقرير السنوى الـ

ت التمويلية، ويعرض للثغرات والتحديات، سلسلة )وضع البيئة العربية( التى يصدرها )أفد(، ويحدّد االحتياجا

 .كما يطرح الخيارات واآلليات الفضلى الستقطاب التمويل واستخدامه بفاعلية وكفاءة

 

على مصادر التمويل المتاحة، ودور كل منها فى المساعدة على تنفيذ « صعب»ويرّكز التقرير، بحسب 

، وذلك من خالل اإلجابة عن «2030خطة »ى سياق أهداف التنمية المستدامة، كما حددتها األمم المتحدة ف

عدد من التساؤالت حول ما قامت به الحكومات العربية لدعم نظم تمويل التنمية المستدامة، وكيف يمكن 

 .لموارد القطاع العام والخاص أن تخدم احتياجات التنمية المستدامة بطريقة أفضل

 

لتنمية المستدامة بعد الحروب والصراعات، ويتساءل أن التقرير يستعرض خيارات تمويل ا« صعب»وتابع 

عن الثغرات والتحديات والفرص والمصادر والقنوات لتمويل التنمية المستدامة، وهل ستتمكن البلدان العربية 

 .( باتباع مسارها الحالى من عدمه2030من إتمام جدول أعمال )خطة 

 

لمختلفة، التى عرضتها تقارير )أفد( السابقة، سيغطى بدالً من تغطية مشاكل واحتياجات القطاعات ا»وقال: 

متطلبات التمويل لالنتقال إلى النمو المستدام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فى سياق خطة  2018تقرير 

 .«2030عام 

 

بعد تحديد المشاكل واقتراح الحلول المؤدية إلى رعاية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة «: »صعب»وأضاف 

تقارير سابقة، يبحث تقرير )أفد( الجديد فى المصادر واآلليات لتمويل هذه الحلول، ويعمل على  10فى 

تصة، من بينها البنك الدولى خبير وباحث، بالتعاون مع جامعات وهيئات دولية مخ 200التقرير أكثر من 

، والبنك األوروبى (OECD) و)إسكوا(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية

، والبنك اإلسالمى للتنمية وصندوق )أوبك( للتنمية الدولية والصندوق الكويتى (EBRD) للتعمير والتنمية

 .«للتنمية

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1337838
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وكشف أن بين أبرز موضوعات التقرير والمؤتمر دور مكافحة الفساد فى تمويل التنمية، حيث وجد أن ما 

تخسره الدول العربية جّراء الفساد وسوء اإلدارة يبلغ ضعفى ما تحتاجه من استثمارات إضافية لتمويل 

 .مشاريع التنمية المستدامة

 

مجال التمويل والسياسات اإلنمائية، بينهم النائب األول  من أبرز العاملين فى 30ويتحدث فى المؤتمر نحو 

لرئيس البنك الدولى، الدكتور محمود محيى الدين، ومدير دائرة مكافحة الفساد فى منظمة التعاون االقتصادى 

والتنمية، باتريك موليت، وخبير التمويل األخضر العالمى، سيمون زادك، والمبعوثة الهولندية ألمن المياه 

 .قة، تيسا تربستراوالطا

 

، غطت أبرز التحديات التى تواجه البيئة العربية، مثل تغيير 2008تقارير منذ عام  10، أصدر «أفد»كان 

المناخ والمياه والطاقة واالقتصاد األخضر والبصمة البيئية واالستهالك المستدام واألمن الغذائى. وأصبحت 

 .هذه التقارير المرجع األساسى فى قضايا البيئة

 

على السياسات الحكومية المتعلقة بتغيّر المناخ وإدارة المياه وكفاءة الطاقة « أفد»وبرز أثر توصيات تقارير 

 .واالقتصاد األخضر، إلى جانب تعديل آليات دعم األسعار بما يسهم فى ترشيد االستهالك
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 (24) «بيروت»فى مؤتمر دولى بـ« تحديات التنمية ومكافحة الفساد»وكاالت عالمية 

2018-10-28األحد   

سنوى ، أن تمويل التنمية المستدامة سيكون موضوع مؤتمره ال«أفد»أعلن المنتدى العربى للبيئة والتنمية 

نوفمبر المقبل، تحت رعاية وحضور سعد الحريرى، رئيس الوزاراء  9و 8المقرر فى بيروت يومى 

 .منظمة دولية وإقليمية مختصة بالبيئة والتنمية والتمويل 50اللبنانى، بمشاركة ممثلى 

 

فى  11لـوقال الدكتور نجيب صعب، أمين عام المنتدى، إنه سيتم خالل المؤتمر إطالق التقرير السنوى ا

سلسلة )وضع البيئة العربية( التى يصدرها )أفد(، ويحدّد االحتياجات التمويلية، ويعرض للثغرات والتحديات، 

 .كما يطرح الخيارات واآلليات الفضلى الستقطاب التمويل واستخدامه بفاعلية وكفاءة

 

المساعدة على تنفيذ على مصادر التمويل المتاحة، ودور كل منها فى « صعب»ويرّكز التقرير، بحسب 

، وذلك من خالل اإلجابة عن «2030خطة »أهداف التنمية المستدامة، كما حددتها األمم المتحدة فى سياق 

عدد من التساؤالت حول ما قامت به الحكومات العربية لدعم نظم تمويل التنمية المستدامة، وكيف يمكن 

 .ة المستدامة بطريقة أفضللموارد القطاع العام والخاص أن تخدم احتياجات التنمي

 

أن التقرير يستعرض خيارات تمويل التنمية المستدامة بعد الحروب والصراعات، ويتساءل « صعب»وتابع 

عن الثغرات والتحديات والفرص والمصادر والقنوات لتمويل التنمية المستدامة، وهل ستتمكن البلدان العربية 

 .ارها الحالى من عدمه( باتباع مس2030من إتمام جدول أعمال )خطة 

 

بدالً من تغطية مشاكل واحتياجات القطاعات المختلفة، التى عرضتها تقارير )أفد( السابقة، سيغطى »وقال: 

متطلبات التمويل لالنتقال إلى النمو المستدام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فى سياق خطة  2018تقرير 

 .«2030عام 

 

 

  

بعد تحديد المشاكل واقتراح الحلول المؤدية إلى رعاية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة «: »صعب»وأضاف 

تقارير سابقة، يبحث تقرير )أفد( الجديد فى المصادر واآلليات لتمويل هذه الحلول، ويعمل على  10فى 

تصة، من بينها البنك الدولى خبير وباحث، بالتعاون مع جامعات وهيئات دولية مخ 200التقرير أكثر من 

، والبنك األوروبى (OECD) و)إسكوا(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية

، والبنك اإلسالمى للتنمية وصندوق )أوبك( للتنمية الدولية والصندوق الكويتى (EBRD) للتعمير والتنمية

 .«للتنمية

 

التقرير والمؤتمر دور مكافحة الفساد فى تمويل التنمية، حيث وجد أن ما وكشف أن بين أبرز موضوعات 

تخسره الدول العربية جّراء الفساد وسوء اإلدارة يبلغ ضعفى ما تحتاجه من استثمارات إضافية لتمويل 

 .مشاريع التنمية المستدامة

 

إلنمائية، بينهم النائب األول من أبرز العاملين فى مجال التمويل والسياسات ا 30ويتحدث فى المؤتمر نحو 

لرئيس البنك الدولى، الدكتور محمود محيى الدين، ومدير دائرة مكافحة الفساد فى منظمة التعاون االقتصادى 

https://24.com.eg/egypt-sport/304691/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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والتنمية، باتريك موليت، وخبير التمويل األخضر العالمى، سيمون زادك، والمبعوثة الهولندية ألمن المياه 

 .والطاقة، تيسا تربسترا

 

، غطت أبرز التحديات التى تواجه البيئة العربية، مثل تغيير 2008تقارير منذ عام  10، أصدر «فدأ»كان 

المناخ والمياه والطاقة واالقتصاد األخضر والبصمة البيئية واالستهالك المستدام واألمن الغذائى. وأصبحت 

 .هذه التقارير المرجع األساسى فى قضايا البيئة

 

على السياسات الحكومية المتعلقة بتغيّر المناخ وإدارة المياه وكفاءة الطاقة « أفد» وبرز أثر توصيات تقارير

 .واالقتصاد األخضر، إلى جانب تعديل آليات دعم األسعار بما يسهم فى ترشيد االستهالك

 

منقول « ( بيروت»فى مؤتمر دولى بـ« تحديات التنمية ومكافحة الفساد»هذا المحتوي ) وكاالت عالمية 

وتم نقله كما هو من المصدر ) المصرى اليوم (، وال يعبر عن وجة نظر  24سطة محرك بحث مصر بوا

 الموقع وال سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر االصلي وهو المصرى اليوم.
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 (الدستور) وزيرة التخطيط تصل بيروت للمشاركة في مؤتمر التنمية اإلقليمي

 2018أكتوبر//29اإلثنين 

 

وصلت، مساء اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة 

إعالن القاهرة سنوات بعد  5واإلصالح اإلداري؛ للمشاركة في )المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية.. 

أيام وتنظمه لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا  3( والذي سيعقد على مدى 2013لعام 

 .)إسكوا( والمكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية

 

يتناول اإلنجازات والتحديات وأساليب تسريع التقدم وتلقي وزيرة التخطيط كلمة مصر أمام المؤتمر الذي 

 للتنمية المستدامة. 2030التنموي، مع التركيز على أوجه الترابط مع الخطة األممية لعام 

 

  

https://www.dostor.org/2377580
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 (مبتدا) ببيروت« اإلقليمى للسكان والتنمية»هالة السعيد تلقى كلمة مصر فى 

2018-10-29 

وصلت مساء اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح 

 .اإلدارى، للمشاركة فى المؤتمر العربى اإلقليمى للسكان والتنمية

يتناول اإلنجازات والتحديات وأساليب تسريع التقدم التنموى مع  وتلقى السعيد، كلمة مصر أمام المؤتمر الذى

 .للتنمية المستدامة 2030التركيز على أوجه الترابط مع الخطة األممية لعام 

أيام وتنظمه لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربى آسيا )إسكوا(  3ويعقد المؤتمر، على مدى 

 بية التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية.والمكتب اإلقليمى للدول العر

  

https://www.mobtada.com/details/782621
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