وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
قصاصات صحافيّة
Press Clippings
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اإلسكواESCWA/
• اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم) :وزارة شؤون المرأة أطلقت مشروع تقدير التكلفة اإلقتصادية
للعنف ضد المرأة
• اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم) :توقيع ومناقشة كتاب المركبات الذاتية القيادة في معرض
البيال
• اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم) :ندوات وتواقيع ومناقشات أبرزها لطفلة بعمر العشر سنوات
في معرض الكتاب
• اإلسكوا :)Lebanon24( :هذا ما أعلنه أبي خليل حول تقرير تطوير صناعات النفط والغاز
•

اإلسكوا( :القدس العربي) :هل فلسطين قضية؟

• اإلسكوا( :جريدة النهار اللبنانية) :المنظومة الوطنية لتطوير الصناعات النفط والغاز
• اإلسكوا( :الوطن) :البحرين تقدم رؤيتها لصياغة العهد الدولي للمهاجرين امام االجتماع الدولي
بالمكسيك
• اإلسكوا( :اليوم السابع) :أبو الغيط يبحث مع مسئول أممى سبل التعاون ببن الجامعة العربية
واألمم المتحدة
• اإلسكوا( :العرب نيوز)« :أبو الغيط» يبحث مع مسؤولة أممية التعاون المشترك في التنمية
العربية
• اإلسكوا( :اإلخباري) :أوغاسابيان أطلق مشروع تقدير التكلفة اإلقتصادية للعنف ضد المرأة
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اإلسكواESCWA/
اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم):
وزارة شؤون المرأة أطلقت مشروع تقدير التكلفة اإلقتصادية للعنف ضد المرأة
وطنية  -أطلق وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان مشروع تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في لبنان،
بالتعاون مع اإلسكوا واإلحصاء المركزي وصندوق األمم المتحدة للسكان ،في إطار الحملة السنوية لمناهضة العنف ضد
المرأة ،ويهدف الى إدخال إصالح شامل للسياسات المعنية من خالل وضع أسس علمية لالرتقاء بوضع المرأة اللبنانية والحد
من العنف تماشيا مع االتفاقيات الدولية.
سيدعم المشروع الجهود الوطنية للتصدي للعنف ضد المرأة في المجتمع اللبناني ،تحت مظلة آليات العمل الوطنية والبنى
المؤسساتية ذات االلتزام العالي لمناهضة العنف ضد المرأة ،الذي يؤثر ،ليس فقط على المرأة بل على المجتمع واقتصاده .كما
يأتي هذا المشروع منسجما مع جهود الحكومة اللبنانية لتطوير االستراتيجية الوطنية األولى لمناهضة العنف وتعديل القوانين
وتوفير الخدمات وآليات االستجابة لحاالت العنف.
يتضمن المشروع مرحلتين ،ينتج عن المرحلة األولى خطة إجرائية لتحديد خطوات تنفيذه تبنى على مشاورات وطنية واسعة
النطاق ،أما المرحلة الثانية من المشروع فسينتج عنها تقدير لتكلفة العنف ضد المرأة في لبنان يمكن حسابه باستخدام نموذج
اقتصادي يأخذ بعين االعتبار الواقع اللبناني.
يذكر ،أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع اإلسكوا ،التي تلعب دورا رياديا لتقديم الدعم الفني ،وبالشراكة مع إدارة
اإلحصاء المركزي اللبناني ومكتب لبنان لصندوق األمم المتحدة للسكان.
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اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم):
توقيع ومناقشة كتاب المركبات الذاتية القيادة في معرض البيال
وطنية  -وقع مساعد أمين سر المجلس الوطني للسالمة المرورية الضابط في قوى األمن الداخلي ميشال مطران كتاب
"المركبات الذاتية القيادة" في معرض بيروت الدولي للكتاب في "البيال" ،في حضور الوزيرين ميشال فرعون وملحم الرياشي
وعدد من الشخصيات السياسية واالدارية والعسكرية والفنية واإلعالمية واالجتماعية.
سبق التوقيع مناقشة للكتاب من لجنة ضمت الوزير السابق للداخلية المحامي زياد بارود والوزير السابق للنقل السوري مستشار
النقل لدى اإلسكوا المهندس يعرب بدر وأمين سر المجلس الوطني للسالمة المرورية البروفسور رمزي سالمة والمدير العام
للنقل البري في وزارة األشغال المهندس عبدالحفيظ القيسي ،وأدار النقاش رئيس نادي الصحافة اإلعالمي بسام ابو زيد وتخللته
مداخلة من واشنطن لكبير خبراء وزارة النقل األميركية في مجال النقل الذكي المهندس غوستاف قرداحي.
وعن الكتاب والمؤلف اعتبر بارود أن "المؤلف كعادته خرج من الطرقات المعبدة مختارا موضوعا فيه الكثير من التحدي
مستكشفا مسالك جديدة ليضيف إلى المكتبة العربية كتابا قيما في مجال يعشقه".
وتوقع بدر "دورا رياديا كبيرا للكتاب والمؤلف في مجال السالمة المرورية في لبنان والمنطقة".
واعتبر سالمة أن "كل من يعرف ميشال مطران يعرف عنه حماسه البالغ للسالمة المرورية إذ جعل منها قضيته االولى ان لم
تكن الوحيدة".
ونوه القيس "بمناقبية مطران والحس العلمي واالستشرافي للكتاب".
حضر المناقشة والتوقيع النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ،الدكتور أكرم سكرية ممثال األمين العام ل"تيار
المستقبل" احمد الحريري ،المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس ،مديرة "الوكالة الوطنية لالعالم" السيدة لور سليمان
صعب ،رئيس مصلحة اآلليات والمركبات أيمن عبدالغفور وعدد كبير من الفاعليات.
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اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم):
ندوات وتواقيع ومناقشات أبرزها لطفلة بعمر العشر سنوات في معرض الكتاب
وطنية  -تواصلت فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته ال ،61في البيال ،وشهدت اليوم ندوات فكرية
وثقافية وعلمية ،إضافة إلى مجموعة تواقيع كان أبرزها للطفلة تاليا ناصر إبنة العشر سنوات التي وقعت كتابها "ماكس
والصياد األناني" والتي ترجمتها من اإلنكليزية إلى العربية والقت إقباال ملفتا من أبناء جيلها.
مناقشة كتاب "المركبات ذاتية القيادة"
نظمت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ندوة حول كتاب "المركبات الذاتية القيادة -التحديات القانونية والتقنية" لمؤلفه الرائد
ميشال مطران .وشارك في المناقشة وزير الداخلية والبلديات األسبق زياد بارود إلى جانب كل من مستشار النقل في اإلسكوا
الدكتور يعرب بدر ،أمين سر المجلس الوطني للسالمة المرورية البروفوسور رمزي سالمة والمدير العام للنقل البري والبحري
عبد الحفيظ القيسي ،وأدار الندوة رئيس نادي الصحافة اإلعالمي بسام أبو زيد .وأشار المشاركون إلى دور هذا الكتاب في
تعزيز ثقافة السالمة المرورية والمسؤولية القانونية للسيارة في لبنان في ظل ما تشهده الطرقات اليوم من معاناة .وفي الختام،
وقع مطران كتابه في جناح الشركة في حضور شخصيات عسكرية واعالمية.
طفلة توقع كتابها
وفي خطوة متميزة شهدها المعرض ،وقعت الطفلة تاليا ناصر ذات العشر سنوات كتابها "ماكس والصياد األناني" في دار
أصالة ،كتاب تهديه تاليا إلى كل طفل ،قامت بكتابته ورسم شخصياته بطلب من مدرستها خالل حصة معينة باللغة األجنبية
لينال إعجاب أحد الحضور والذي كان من دار النشر "أصالة" فقامت بمساعدة أحد المترجمين ،لترجمته للغة العربية.
وأبدت مايا ناصر ،والدة تاليا ،تشجيعها لطفلتها مشيرة إلى أنها هي أيضا كاتبة قصص لألطفال .أما والدها حسن ناصر ،فكانت
ابتسامته العريضة كفيلة بترجمة فخره بإبنته الصغيرة .وفي هذه األثناء كانت تاليا تقوم بإمضاء كتابها وإهدائه لألطفال بكتابة
تعبير باللغة اإلنكليزية "شكرا لحضوركم" و"أتمنى أن ينال كتابي إعجابكم" وترفق اإلهداء برسمة الذئب الذي تتكلم عنه
القصة.
معراج الرجال العشرة
أقام دار الريس في قاعة المحاضرات في مجمع بيال ،ندوة حول كتاب "معراج الرجال العشرة" لكاتبه وزير العمل األسبق
االستاذ طراد حمادة ،تحدث خاللها كل من الدكتور عبد المجيد زراقط ،الدكتور ايهاب حمادة والدكتور لؤي زيتوني .وتستند
رواية معراج إلى قصص األنبياء في القرآن وتأتي كقسم ثان من ثالثية رواية "الرجال العشرة" المستندة إلى األسطورة الشعبية
المحلية في منطقة الهرمل من البقاع الغربي .وفي الختام تم توقيع الرواية من قبل مؤلفها في جناح دار الريس.
الطريق الى الثورة العربية الكبرى
كذلك أقيمت ندوة حول كتاب "الطريق الى الثورة العربية الكبرى ( ")1916 - 1906للكاتب الفرنسي اوجين يونغ ،نظمها دار
الريس وشارك فيها القاضي الدكتور بيتر جرمانوس والدكتور أنطوان سعد ،وأدارها الدكتور أمين الياس .وتضمنت الندوة
قراءة نقدية لمقتطفات من الكتاب ،تبعها أسئلة ونقاش عن مآالت الثورة العربية وفكرة العروبة.
يوميات شيطانية
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وأقيمت ندوة بعنوان "يوميات شيطانية" ناقش خاللها المشاركون مضمون كتاب "زوجة الغريب" (دار المؤلف) ،للكاتب
الدكتور نزار دندش الذي ناقش في روايته مواضيع تتجاوز الخطوط الحمراء لالضاءة على الفساد والشواذ في المجتمع ،كما
طغى على الرواية طابع الحوار وكانت حافلة بالقضايا االنسانية ومزج فيها الخيال بالواقع.
الكتاب الصوتي
ونظم دار المؤلف ندوة بعنوان "الكتاب الصوتي وأثره في تطوير صناعة النشر" للمهندس علي عبد المنعم ،وشارك في الندوة
إضافة إلى عبد المنعم ،األستاذ عمار مرداوي ،وقدمها األستاذ ناصر عاصي الذي عرف بالكتاب الصوتي عارضا نبذة تاريخية
عنه ،ومشيرا الى أن "الكتب الصوتية هي األعلى نموا في جميع قطاعات النشر" .وتخلل الندوة نقاش عن أهمية الكتاب
الصوتي ومميزاته.
حكواتي
وأقامت فرقة السنابل نشاطا لألطفال بعنوان "حكواتي" ،جرى خالله قراءة لقصة "بدنا الشمس" ،فيحضور عدد من األطفال
وذويهم ،في الجناح الخاص بالفرقة.
هكذا تكلم أكو
كما أقام دار الفارابي ندوة حول كتاب المؤلف اإليطالي أبرتوأيكو "هكذا تكلم أكو" ،شارك فيها الدكتور علي زيتون ،الدكتورة
روال ذبيان والدكتور نجم فاضل .وأدار الندوة الدكتور غازي برو ،كما تخللها كلمة للملحق الثقافي اإليطالي ألقاها الدكتور
ادواردو كريزافولي باللغة اإليطالية .وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة العربية تكريما لهذه الشخصية الممثلة للثقافة اإليطالية ،وفي
الوقت نفسه مساهمة ثمينة تصب في تفعيل الحوار بين الثقافات.
وفي الختام عرض فيلم عن رواية "الوردة".
وجرت بعد الظهر ومساء سلسلة من حفالت توقيع الكتب بدأت مع ديوان "عطر الزمان" للدكتور حسين مهدي في جناح
مؤسسة الرحاب الحديثة ،كتاب "حرب بال راء" للكاتبة خلود شحادة في جناح دار المحجة البيضاء ،كتاب "رحم القلب" للكاتبة
ندين الكحيل في جناح دار المؤلف ،كتاب "اإلستراتيجيات العالجية إلضطراب قصور اإلنتباه -فرط النشاط" للكاتبة هدى
شعبان في جناح دار الفارابي ،رواية "شجرة الياسمين" للكاتب والصحافي غسان سعود في جناح دار الفارابي ،كتاب "وقائع
وأحداث للثائر األممي أرنستو غيفارا" لألديب اإلغترابي أسعد زيدان في جناح بيسان للنشر والتوزيع ،كتاب "أنثى المعنى"
للشاعرة الرا مالك في جناح دار نلسون ،كتاب "سوريا والكيميائي" للكاتب أحمد مرعي في جناح دار أبعاد ،كتاب "حيوات
ناقصة" للكاتب رامي طويل في جناح دار الساقي ،كتاب "واقع التربية في المجتمع الشرقي المعاصر" للدكتور كرستين نصار
في جناح شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،كتاب "الجمال الطبيعي" للدكتورة عفاف معكرون في جناح مكتبة إنطوان ،ديوان
"حارس الزمان للشاعرة سميرة رفعت جرب في جناح دار غوايات ،كتاب "كيف تقول وداعا" للكاتبة محاسن مطر في جناح
العربية للعلوم -ناشرون ،رواية "هذيان إمرأة عاشقة" للكاتبة هند مطر في جناح الدار العربية للعلوم -ناشرون.
وشهد جناح دار الوالء أربعة تواقيع لكل من كميل حمادة "في جنته ماء" ،غوى قصير "قليل منك كثير" ،صبى بزي "رحماء
بينهم" والدكتور إيهاب عروة حمادة "أدونيس كتاب الحصار".
وفي جناح دار الفكر وقعت هالة سامي العيد كتابها بعنوان "الطفولة والمراهقة" ،أما جناح النادي الثقافي العربي فقد إستضاف
توقيع الشاعر جوني مقدسي لديوانه "محبرة أشعار" ،والدكتور إفرام بعلبكي لكتابه "لمع من فكر معلم".
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اإلسكوا:)Lebanon24( :
هذا ما أعلنه أبي خليل حول تقرير تطوير صناعات النفط والغاز
عقد اليوم ،في وزارة الطاقة والمياه ،إجتماع إستشاري تناول المنظومة الوطنية لنقل وتطوير تكنولوجيا الصناعات المتعلقة
بالنفط والغاز ،بمشاركة وتنظيم المديرية العامة للنفط ،في حضور مدير عام النفط اورور الفغالي وممثلين عن االسكوا وجمعية
الصناعيين اللبنانيين ،وعن هيئة ادارة قطاع البترول وخبراء واختصاصيين وعمداء جامعات.
وفي كلمة له ،أشار وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل الى أن "اللقاء التشاوري أو ورشة العمل تأتي في توقيت هام
جدا ً في تاريخ القطاع ،وقد أقفلنا دورة التراخيص في  12تشرين األول وقدمت تحالفات الشركات الثالث عروضها على
رقعتين كانت معروضة هي البلوكات رقم  4و 9وقد عكفت هيئة ادارة قطاع البترول على دراسة العروض وقدمت تقريرها
األول .وتنفيذا للمرسوم وللصالحيات دعينا الشركات للتفاوض على عرضها التقني في  29 - 28 -27تشرين الثاني المنصرم
وأقفلنا دورة المفاوضات بعد إحراز تقدم تقني في هذا االطار".
مواز أيضا نعمل على وضع اللمسات األخيرة على التقرير في هذا االطار لرفعه الى
وتابع" :نحن نعمل معكم االن ،وبشكل
ٍ
مجلس الوزراء من أجل البت به على أمل ان تكون بداية لعصر نفطي جديد واعد للبنان".
وأضاف" :ان هذا الوضع الجديد يحتم علينا جميعا أن نكون مهيئين لمواكبته على عدة أصعدة ،منها على صعيد المكون المحلي
ألننا وضعنا ضمن دفاتر الشروط مكونا محليا كحد أدنى أن يكون  80بالمئة من العاملين في هذا القطاع من اللبنانيين ،كما
وضعنا عدة امور محفزة للبنانيين ،وهناك التعامل التفضيلي للمتعهدين اللبنانيين بقيمة عشرة بالمئة ،وهناك تعامل تفضيلي
للموردين اللبنانيين بقيمة خمسة بالمئة".
أما كيفية حصولها ،فقد أشار ابي خليل الى أنها "ستحصل على طريقة ان كل مبلغ يتجاوز الخمسين الف دوالر ،على الشركات
اجراء مناقصة عمومية عليه يعلن عنها دون تعامل تفضيلي للشركات المرتبطة بها وعلينا ان نكون مستعدين لكل هذه الشروط
لتلبيتها".
اردف" :ان هذا االجتماع التشاوري وورشة العمل ستندرج في هذا االطار ،وسيحصل ايضا تحضير على مستوى الجامعات،
وقد عملنا في آخر خمس أو ست سنوات مع الجامعات لتحضير الكادرات الالزمة من أعلى الهرم الى أسفله ،نحتاج الى
المهندسين واإلداريين والجيولوجيين والتقنيين وعمال على المنصات ،وهم يحتاجون الى شهادات عمل خاصة" ،مؤكدا "ان هذا
القطاع يحتاج الى دقة وعمال مدربين وشهادات للمهمات التي يقومون بها ،وطبعا في الصناعات اللبنانية التي ستستفيد من
القطاعات الجديدة التي ستؤمن طاقة بسعر رخيص من أجل تخفيض الكلفة ،وخلق فرص عمل كثيرة في البلد وفي القطاعات
المرتبطة".
وكانت كلمة لكل من ممثل عن رئيس جمعية الصناعيين ،رئيس لجنة التنمية المستدامة والبيئة والطاقة في جمعية الصناعيين
المهندس ابراهيم المالح ،شدد فيها على الدعوة الى "وضع مرتكزات اساسية الطالق استراتيجية وطنية شاملة ضمن فترات
زمنية محددة ،وضمن شراكة فعلية بين القطاعيين العام والخاص والمجتمع المدني ،حيث نرى ضرورة االسراع في استخراج
الغاز المكتشف بكميات هائلة في بحرنا ،هذه الثروة ستكون باالضافة الى كونها ستساعد بشكل اساسي في خفض االنبعاثات
الدفيئة ،ستكون ايضا عامال مهما في تغيير المعادلة االقتصادية في لبنان ،كونها تشكل مصدرا مجديا للطاقة بالنسبة للقطاع
الصناعي فضال عن الفرص التي تتيحها النشاء صناعات جديدة تتمحور حول هذه الثروات".
وأكد "ان استخراج الغاز والنفط من مياهنا االقليمية يبقى الحل االفضل لكل مشكالتنا على هذا المستوى ،وايضا على
المستويات االقتصادية االخرى ،لذلك ال بد من االسراع في عمليات التلزيم واالستكشاف واالستخراج من ضمن آليات واضحة
وشفافة ،ألن البلد وقطاعاته االقتصادية خصوصا الصناعة الوطنية بحاجة ماسة الى هذه الثروة".

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا 6 | P a g e

وختم" :ال شك ان استخراج الثروة النفطية سيلعب دورا اساسيا ومحوريا في خلق صناعات جديدة كالصناعات البتروكيميائية،
ويطور صناعات اخرى كمادة خام في صناعة البالستيك واللدائن وااللياف الصناعية واالصباغ ،وكمادة اولية في انتاج الزيوت
المعدنية ،فالصناعة اللبنانية مدعوة الستنباط فرص الطالق وانجاح صناعات جديدة مبنية على االبتكار واالبداع".
ورأى "ان استخراج النفظ والغاز سوف يزيد الطلب على صناعات لبنانية قائمة ،وحتى حركة التنقيب عن النفط بحد ذاتها
ستحرك القطاعات الصناعية وستدفع بعجلة االقتصاد الى تنمية ننشدها جميعا".
بدورها ،اشارت مديرة ادارة سياسات التنمية المستدامة في االسكوا رلى مجدالني الى ان "قطاع الغاز له دور فعال في تحقيق
التنمية االقتصادية على كل المستويات الدولية واالقليمية والوطنية ،ويعتبر استخراج واستخدام الغاز بشكل سليم ومستدام
عنصر من العناصر االساسية للرفاهية االقتصادية واالجتماعية والبيئية" .وقال" :لهذا السبب دأبت الحكومة اللبنانية على العمل
على التحضير لهذا القطاع الواعد في لبنان بانتظار تأكيد وجود مخزونات غاز في المياه االقتصادية اللبنانية ،ومن ثم استخراجه
واستخدامه ضمن خطط واستراتيجيات تطورها الوزارة .لكن على الرغم من هذا الدور الحيوي ،فان انشطة القطاع توثر وتتأثر
سلبا أو ايجابا بالقضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية المختلفة ،ومنها التأثير المباشر على قطاع لصناعة الذي يمكن ان
يستفيد بشكل كبير من وجود الغاز ،إما عبر تطوير صناعات جديدة صناعات أو تحديث صناعات قائمة".
وختمت" :ان االستقرار االمني واالقتصادي واالجتماعي ،مع وجود المؤسسات القوية الفاعلة وتوافر الموارد المالية والبشرية،
تشكل الشروط االساسية للبناء عليها في تحقيق التنمية المستدامة ،والتي بدورها تقوي االقتصاد ،مما يقضي على الفقر والبطالة،
ويبني مجتمعات آمنة ومستقرة .وفي صلب هذه االمور ،وجود خبرات محلية ذات كفاءات عالية ،تعمل على تطوير القطاعات
المختلفة ،معتمدة على الموارد الوطنية ،ومستفيدة من التجارب والخبرات الدولية ،لتوطين المعارف من جهة وتفعيل االبتكار
المالئم من جهة أخرى ،وتعمل االسكوا في هذا الصعيد على التعاون مع الدول في رسم السياسات واالطر في القطاعات
االنتاجية والموارد الطبيعية لالستفادة منها استخراجا واستخداما بشكل مستدام ومفيد لكا شرائح المجتمع مع اعطائها قيمة
مضافة لتقوية االقتصاد الوطني واستقراره".
وألقى الدكتور غالب فاعور ممثال امين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة كلمة ،جاء فيها" :ان هذه المنظومة
الوطنية تهدف الى تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة وبين قطاعات االنتاج والخدمات والصناعة
والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من جهة أخرى من خالل وضع االطر التنظيمية وتحديث البرامج
االكاديمية في الجامعات اللبنانية وتوجيه البحوث العلمية وتأمين التجهيزات والمختبرات العلمية المتقدمة بغية توفير الظروف
االمثل الستثمار هذه الثروة االقتصادية الوطنية".
وختم" :يشدد المجلس على ضرورة التعاون وتضافر الجهود بين جميع المؤسسات المعنية لتسريع استفادة لبنان من ثروته
النفطية الواعدة ويؤكد دعمه وتشجيعه للبحث العلمي في قطاع النفط وذلك من خالل مراكزه البحثية االربعة باالضافة الى
برامجه المحلية والدولة".
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اإلسكوا( :القدس العربي):
هل فلسطين قضية؟
ومن أجلها ،علينا أال ننسى ثالث حقائق:
في الكالم عن فلسطين ِ
الحقيقة األولى؛ هي أننا ال نتضامن مع فلسطين بصفتها ً
رمزا أو قضيةً مقدسة ،بل بصفتها شعبًا يقاوم اإلبادتين السياسية
والثقافية ،ويناضل من أجل البقاء كشعب واسم وحق وحقيقة .تعبت فلسطين من الذين يدّعون حبّها في العالم العربي؛ يُحبّون
فلسطين ويمارسون أبشع أنواع ا لتمييز ضد الفلسطينيين الالجئين الذين يعيشون في المنافي العربية منذ تسعة وستين عاما.
يحملون راية فلسطين ويقتلون شعبها ويفرضون عليه لجو ًءا جديد ًا مع أبناء البالد العربية التي استباحها االستبداد واألصولية .
فلسطين ليست القضية إال ألنها أرض الشعب الفلسطيني المحتلة والمستباحة ،وفلسطين ليست مقدسة إال ألنها تقدست بدماء
الشهداء والضحايا من أبنائها.
الحقيقة الثانية؛ هي أن النكبة ليست حدثًا تأريخيًا حصل في سنة  ،1948النكبة مسار لم يتوقف لحظة واحدة منذ سنة .1948
النكبة ليست ماضيًا نتذكره ،على ما للذاكرة من أهمية ،بل هي حاضر نعيشه كل يوم .فلسطين كلها من البحر إلى النهر تعيش
منذ تسعة وستين عا ًما في نكبة مستمرة ،عناوينها واضحة لمن يجرؤ على الرؤية ،من الطرد إلى مصادرة األراضي إلى
التغول االستيطاني إلى الجدار إلى األسرى إلى األطفال
تجريف الزيتون واألشجار المثمرة إلى محو القرى المهدمة إلى
ّ
المعتقلين إلى التهويد المن ّ
ظم للقدس إلى آخر ما ال آخر له.
ثالثة أجيال تعيش هذه النكبة المستمرة ،التي لم تتوقف ،فاالستعمار االستيطاني الذي صنع الدولة الصهيونية ،هو في جوهره
مشروع عنصري يهدف إلى تدمير شعب فلسطين وإخراجه من المعادلة.
الحقيقة ا لثالثة؛ هي أن إسرائيل دولة تمييز عنصري ،ابارتهايد؛ إنها تمزج بين التمييز العنصري واإلبادة الثقافية والسياسية،
وهي بذلك تشكل حالة أشد خطورة من الحالة التي كان يشكلها نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا ،ومن المؤسف أن
يكون التقرير عن التمييز العنصري في إسرائيل الذي أصدرته اإلسكوا في  15آذار -مارس  ،2017قد تم سحبه بقرار من
األمين العام لألمم المتحدة ،ما دفع السيدة ريما خلف األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(إسكوا) إلى تقديم استقالتها.
سواء نشرت األمم المتحدة هذا التقرير أو لم تنشره ،فإن مضمونه العلمي يؤكد حقيقة لم يعد اليمين اإلسرائيلي الذي يسيطر على
الدولة العبرية يستطيع أن يخفيها بمساحيق تجميلية إنسانوية .فالممارسات اإلسرائيلية على جميع المستويات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية تؤكد هذه الحقيقة ،وهذا ما يجب أن يدفع النضال الفلسطيني خطوة إلى األمام ،عبر تأكيد
العمل على عزل إسرائيل على كافة المستويات ومقاطعتها.
منذ بداياته في القرن التاسع عشر لم يخف المشروع الصهيوني طبيعته الكولونيالية باعتباره جز ًءا من المشروع التوسعي
األوروبي الذي أنتج مشروعات استيطان كولونيالية في أكثر من مكان في العالم من جنوب أفريقيا وروديسيا إلى الجزائر
وتبن
وفلسطين .كل هذه المشروعات االستيطانية تفككت واندحرت ،ولم يبق اليوم سوى المشروع اإلسرائيلي الذي حظي بدعم
ٍ
خاص من قبل القوى االستعمارية المختلفة من بريطانية إلى الواليات المتحدة.
إن االختباء خلف الضحايا اليهود في معسكرات اإلبادة النازية ،وهي واحدة من أبشع جرائم القرن العشرين ،ال يعطي لمن يريد
التكلم باسم الضحايا الحق في التضحية بشعب آخر وتحويله إلى ضحية الضحية ،كما كتب إدوارد سعيد.
فالجريمة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني التي تُرتكب كل يوم ،قادت إلى وعي متزايد بضرورة حصار العنصرية
اإلسرائيلية ،ولعل قـــرار األونيسكو وضع البلدة القديمــــة في الخليل كموقع فلسطيني تراثي مهدد و«يتمتع بقيمة عالمية
استثنائية» ،يؤشـــر إلى إمكانية جديدة لطرح القضية على حقيقتها ،وهذا سيقود إلى عزل إسرائيل ،الذي تجلت مالمحه األولى
في انسحاب الواليات المتحدة وإسرائيل من مظمة األونيسكو.
غير أن ما يجب التنبه إليه هو أن الحصار السياسي على فلسطين ليس حصارا أمريكيا فقط ،بل هو لألسف حصار عربي أيضُا،
بدأ يتخذ أشكاال غير مألوفة هي نتاج مرحلة األفول العربي التي صنعتها الديكتاتوريات واألصوليات ،في عملية تدمير شاملة
للمجتمعات العربية ،أعادتنا إلى شكل جديد من الهيمنة الكولونيالية.
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كانت فلسطين وستبقى تحدي العالم العربي لنفسه ،فيها اكتشفنا كيف قادنا االستبداد إلى الهزائم المتواصلة ،وفي الحروب التي
شنت عليها رأينا كيف تساقطت الشعارات في حقول الدم والقتل ،وفي محنتها اليوم ،نرى كيف تتأسس تحالفات عربية –
إسرائيلية ،معلنة أو خفية ،من أجل حماية أنظمة العجز والتداعي.
ال شك أن أزمة العمل الوطني الفلسطيني العميقة من االنقسام إلى التنسيق األمني شكلت أرضية سمحت لهذا الضياع العربي
الشامل بأن يبتلع الوعي ،كأن األزمة الفلسطينية هي مرآة أزمة العالم العربي مع هذا االنسداد السياسي والثقافي واألخالقي الذي
يجتاحه.
برغم كل شيء ،ففلسطين تقاوم ،تصنع من الحياة اليومية شكال للمقاومة ،وتتابع إصرارها على التمسك بالحياة ،وهذا ما أذهل
الصهيونيين ودفعهم إلى مزيد من القمع والتسلط وعدم احترام الحد األدنى لحقوق اإلنسان.
في وصيته طلب الروائي الفلسطيني الكبير إميل حبيبي أن يُكتب على شاهدة قبره «باق في حيفا» .هذه العبارة ال تشير إلى بقاء
الكاتب في تراب مدينته فقط ،بل تشير أيضا إلى أن حيفا التي طرد االحتالل أغلبية سكانها عام  ،1948وأجبر من بقي في
المدينة على اإلقامة في غيتو مسيج باألسالك الشائكة في حي وادي النسناس ،هذه المدينة وكل مدن فلسطين وقراها باقية ،ألن
ترابها مجبول بكلمات الحرية.
ألقيت هذه الكلمة في االحتفال الذي نظمته األمم المتحدة في بيروت بمناسبة يوم التضامن العالمي
مع الشعب الفلسطيني ،في  29تشرين الثاني -نوفمبر 2017
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اإلسكوا( :جريدة النهار اللبنانية):
المنظومة الوطنية لتطوير الصناعات النفط والغاز
عُقد في وزارة الطاقة والمياه اجتماع استشاري تناول "المنظومة الوطنية لنقل وتطوير تكنولوجيا الصناعات المتعلقة بالنفط
والغاز" ،بمشاركة وتنظيم المديرية العامة للنفط ،في حضور وزير الطاقة سيزار أبي خليل والمدير العام للنفط أورور فغالي،
وممثلين عن "اإلسكوا" وجمعية الصناعيين اللبنانيين ،وعن هيئة إدارة قطاع البترول .
وأشار أبي خليل إلى أن "اللقاء التشاوري يأتي في توقيت مهم جدا ً في تاريخ القطاع ،إذ أقفلنا دورة التراخيص في  12تشرين
األول وقدمت "تحالفات الشركات الثالث" عروضها على رقعتيْن معروضتيْن هما "بلوكات" رقم " 4و " 9وعكفت هيئة إدارة
قطاع البترول على درس العروض وقدّمت تقريرها األول .وتنفيذا ً للمرسوم والصالحيات ،دعينا الشركات إلى التفاوض على
عرضها التقني في  27و 28و 29تشرين الثاني الماضي وأقفلنا دورة المفاوضات بعد إحراز تقدم تقني في هذا االطار".
المكون المحلي
أضاف" :هذا الوضع الجديد يحتم علينا جميعا ً أن نكون مهيّئين لمواكبته على أصعدة عدة ،منها على صعيد
ّ
مكونا ً محليا ً حدّاً أدنى أن يكون  %80من العاملين في هذا القطاع من اللبنانيين ،كما
خصوصا اننا وضعنا ضمن دفاتر الشروط ّ
للموردين اللبنانيين
وضعنا أمورا ً محفزة للبنانيين وهناك التعامل التفضيلي للمتعهدين اللبنانيين بـ ،%10وهناك تعامل تفضيلي
ّ
بقيمة  ."%5وأعلن انه "سيحصل تحضير على مستوى الجامعات ،وقد عملنا في آخر خمس أو ست سنوات مع الجامعات على
تحضير الكادرات الالزمة".
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اإلسكوا( :الوطن):
البحرين تقدم رؤيتها لصياغة العهد الدولي للمهاجرين امام االجتماع الدولي بالمكسيك
شاركت البحرين في االجتماع التحضيري النهائي للعهد الدولي للمهاجرين المنعقد اليوم بالمكسيك ،و قدم وفد البحرين ممثالً في
هيئة تنظيم سوق العمل استعراضا ً لتقرير المشاورات الوطنيّة الذي يمثل رؤية المملكة لصياغة العهد الدولي.
وقدمت البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل خالل مشاركتها االجتماع النهائي التشاوري لصياغة عهد دولي جديد
للمهاجرين ،بالعاصمة المكسيكية خالل الفترة من  4الى  6ديسمبر الجاري ،ورقة استراتيجية ثرية ،تتضمن خالصة االجتماع
الوطني التشاوري التحضيري الذي عقد في العاصمة المنامة االسبوع الماضي ،والذي جمع المملكة كدولة مستورة للعمالة إلى
جانب سفارات كبريات الدول المصدرة للعمالة ،والمنظمة الدولية للهجرة ،وعدد من ممثلي المجتمع المدني المعني بحقوق
المهاجرين والعمالة الوافدة ،وحقوق اإلنسان ،وأوصى باعتماد تجربة المملكة الصالح سوق العمل واعتماد تصريح العمل
المرن كأحد أفضل الممارسات الدولية.
واوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي الذي ترأس الوفد انه تم استعراض توصيات وقرارات االجتماع
الوطني التشاوري الذي نظمته الهيئة حول العهد الدولي للمهاجرين الذي تعتزم األمم المتحدة تبنيه خالل العام المقبل ،2018
وهي مبادرة بحرينية رائدة للتشاور في ملف المهاجرين والمساهمة في منظومة النقاشات التي تغذي العهد الدولي.
ان االجتماع الدولي اشاد بإنجاز البحرين مجموعة من الخطوات على طريق إصالح سوق العمل وحماية العمالة الوافدة دون
مشيرا إلى مجموعة من الخطوات ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب
اإلخالل بحقوق بقية أطراف العمل األخرى،
ً
عمل جديد ،وابتكار تصريح العمل المرن الذي يحظى باهتمام أممي.
ولفت امام االجتماع الدولي الى أن البحرين أطلقت منذ العام  2004مشروع إصالح سوق العمل والذي تفرعت منه هيئتي
سوق العمل وصندوق العمل "تمكين" ،إلى أن الهيئة شرعت منذ تأسيسها إلى إعداد قاعدة معلومات متكاملة تتعلق بالعاملة
ً
ومرتكزا ألي تطوير يتعلق باالقتصاد الوطني.
الوافدة ،لتكون بن ًكا معلوماتيًا
وأشار إلى أن المملكة قامت بمجموعة من الخطوات لحماية حقوق العمالة الوافدة دون اإلخالل بحقوق أطراف العمل األخرى،
ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد ،كما نظمت فترات سماح لتصحيح أوضاع المخالفين.
وأضاف أن الهيئة أطلقت بعد دراسة سوق العمل واستنادا ً إلى قاعدتها المعلوماتية ،مشروع تصريح العمل المرن لمعالجة
مشكلة العمالة المخالفة والتي لم تكن سببًا في تحولها إلى عمالة غير نظامية.
أن األهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه ً
ولفت إلى ّ
مبتكرا في طريق إصالح سوق العمل ،مع
حال
ً
تحصين لبيئة التعامل مع العمالة الوافدة ،بما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل ،كما أنه يقدم إضافة اقتصادية
نوعية لالقتصاد الوطني من خالل توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة دون اإلخالل بالطبيعة التنافسية في السوق.
مع إضافة هذي الفقرة
كما لفت إلى حرص المملكة على مراجعة وتطوير منظومتها التشريعية والقانونية بصورة مستمرة بما يتوافق مع المتطلبات
مشيرا إلى
الدولية السيما في صون حقوق وكرامة العمالة الوافدة من التعرض ألي محاوالت لالبتزاز واالستغالل أو االتجار،
ً
تأسيس مركز دعم وحماية العمالة الوافدة الدي يتضمن مركزا لإليواء ،إلى جانب تدشين نظام اإلحالة الوطني لمكافحة االتجار
باألشخاص الذي ينظم ويوضح دور مختلف الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه
في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.
ومن الجدير بالذكر ان االجتماع التشاوري الوطني يمثل حلقة نقاش وطنية تشاورية تجمع البحرين كدولة مستوردة للعمالة،
والدول المصدرة للعمالة ،إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق اإلنسان عالوة على المنظمة الدولية للهجرة،
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على أن تُعد خالصة النقاشات كورقة تمثل روية مملكة البحرين لصياغة العهد الدولي الجديد للمهاجرين ،ترفع إلى المؤتمر
النهائي التشاوري في المكسيك الذي يعقد في الفترة من  4إلى  6ديسمبر .2017
يشار إلى أن االجتماع التشاوري الوطني يعد جز ًءا من سلسلة من االجتماعات التحضيرية الدولية واإلقليمية التي شاركت فيها
مملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل ،وهي اجتماع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) ،الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت ،واجتماع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ (إسكاب)
بالعاصمة التايالندية بانكوك ،عالوة على المشاركة في اللقاءات والمشاورات في مقر األمم المتحدة األوربي بالعاصمة
السويسرية جنيف.
وكانت األمم المتحدة أعلنت عزمها صياغة عهد دولي جديد للمهاجرين فيما كلفت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،المنظمة الدولية
للهجرة ،إجراء مجموعة من المشاورات واللقاءات اإلقليمية والدولية والوطنية لوضع تصورات حول العهد الدولي الجديد الذي
من المقرر البدء في إعداده في فبراير .2018
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اإلسكوا( :اليوم السابع):
أبو الغيط يبحث مع مسئول أممى سبل التعاون ببن الجامعة العربية واألمم المتحدة
ا ستقبل أحمد أبو الغيط ،األمين العام لجامعة الدول العربية ،اليوم األحد ،أمينة محمد ،نائبة سكرتير عام األمم المتحدة والتى تقوم
حاليًا بزيارة عمل إلى القاهرة.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفى ،المتحدث الرسمى باسم األمين العام ،إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية
تطوير التعاون والتنسيق بين المنظمتين فى العديد من مجاالت العمل ذات األولوية ،خاصة فى المجاالت االقتصادية والتنموية،
بما فى ذلك كيفية االستفادة من الخبرات واإلمكانات الكبيرة لألمم المتحدة فى دفع عجلة النمو فى الدول العربية ،وبما يسهم فى
االرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربى ،وأيضًا فى المساهمة فى تعبئة التمويل الدولى الالزم فى هذا اإلطار ،خاصة من أجل
تنفيذ المشروعات الالزمة فى الدول العربية التى تواجه صعوبات أو اختالالت اقتصادية أو مالية أو تعانى من آثار النزاعات
المسلحة ،مع السعى إليالء اهتمام خاص فى هذا اإلطار لدفع جهود الدول العربية فى مجال تفعيل أجندة األمم المتحدة للتنمية
المستدامة .2030
وأشار المتحدث ،إلى أن األمين العام حرص على أن يؤكد فى هذا الصدد أهمية النظر فى استشراف آليات للتعاون بين
الجانبين تضمن األخذ فى االعتبار بشكل كامل رؤى وأولويات واحتياجات المنطقة العربية والتى يتم التعبير عنها من خالل
الجامعة العربية باعتبارها المنظمة العربية األم ،مع البناء فى ذات الوقت على الجهد والتعاون الهام القائم حاليًا بين الجانبين من
خالل أجهزة ووكاالت وبرامج األمم المتحدة على غرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة لغربى آسيا (االسكوا)
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى ،مضيفًا أن االجتماعات التى تعقد كل عامين بين مسئولى الجانبين لمتابعة تنفيذ عناصر إطار
ً
محفال مناسبًا لتقييم ما تم انجازه فى الصدد وللنظر فى إمكانية تبنى
التعاون الموقع بين الجامعة العربية واألمم المتحدة ،تمثل
آليات أو برامج جديدة للتعاون.
وأضاف المتحدث الرسمى ،أن المسئولة األممية حرصت على التأكيد بدورها على مدى األولوية التى توليها األمم المتحدة
لتطوير تعاونها مع جامعة الدول العربية فى العديد من المجاالت ،خاصة فيما يتعلق بدفع النمو االقتصادى فى المنطقة ،بما فى
ذلك فى إطار المراحل التالية إلحالل السلم واألمن فى المناطق التى تعانى من نزاعات مسلحة ،ومع توجيه قدر أكبر من
االهتمام لدور المرأة والشباب فى الوصول إلى أهداف التنمية المنشودة.
تجدر اإلشارة إلى أن اللقاء شهد أيضًا تناول الوضع فى المنطقة العربية بشكل عام ،إضافة إلى أبعاد عدد من القضايا
والتحديات اإلقليمية والدولية الرئيسيّة خالل المرحلة الحالية ومن بينها قضايا مكافحة اإلرهاب ،والتصاعد فى تدفقات الالجئين،
واتساع دائرة الجريمة المنظمة.
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اإلسكوا( :العرب نيوز):
«أبو الغيط» يبحث مع مسؤولة أممية التعاون المشترك في التنمية العربية
«أبو الغيط» يبحث مع مسؤولة أممية التعاون المشترك في التنمية العربية العرب نيوز ،زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم
محتوي اخباري مميز ،ينال استحسان زوارنا الكرام ,وحرصآ منا ايضآ علي تقديم االخبار من المصادر الخاصة بها بكل
مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز  -طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "«أبو الغيط» يبحث
مع مسؤولة أممية التعاون المشترك في التنمية العربية" وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق االثنين  4ديسمبر  12:44 2017مسا ًء.
«أبو الغيط» يبحث مع مسؤولة أممية التعاون المشترك في التنمية العربية العرب نيوز ينشر لكم جديد االخبار  -ونبدء مع اهم
االخبار «أبو الغيط» يبحث مع مسؤولة أممية التعاون المشترك في التنمية العربية  -العرب نيوز « -أبو الغيط» يبحث مع
مسؤولة أممية التعاون المشترك في التنمية العربية .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد االخبار اليوم عبر
موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر االبرز« ،أبو الغيط» يبحث مع مسؤولة أممية التعاون المشترك في التنمية العربية.
(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة)  -استقبل األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،اليـوم األحـد ،أمينة محمد،
نائبة سكرتير عام األمم المتحدة ،والتي تزور القاهرة حاليًا ،لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي ،المتحدث الرسمي باسم األمين العام ،بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية
تطوير التعاون والتنسيق بين المنظمتين في العديد من مجاالت العمل ذات األولوية ،علي الرغم من في المجاالت االقتصادية
والتنموية ،بما في ذلك كيفية االستفادة من الخبرات واإلمكانات الكبيرة لألمم المتحدة ،في دفع عجلة النمو في الدول العربية،
وبما يسهم في االرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي.
وأكمل أن اللقاء تناول أيضًا مسألة المساهمة في تعبئة التمويل الدولي ،من أجل تنفيذ المشروعات الالزمة في الدول العربية،
التي تواجه صعوبات أو اختالالت اقتصادية أو مالية أو تعاني من آثار النزاعات المسلحة ،مع السعي لدفع جهود الدول العربية
في مجال تفعيل أجندة األمم المتحدة ،للتنمية المستدامة .2030
والمح «عفيفي» إلى حرص األمين العام على تأكيد أهمية استشراف آليات للتعاون بين الجانبين ،تضمن االهتمام بأولويات
واحتياجات المنطقة العربية ،والتي يتم التعبير عنها من خالل الجامعة العربية ،على أن يتم تنفيذ ذلك من خالل أجهزة ووكاالت
وبرامج األمم المتحدة ،على غرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة لغربي آسيا «االسكوا» وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي.
وأكمل المتحدث الرسمي أن المسؤولة األممية أكدت حرص المنظمة على دفع النمو االقتصادي في المنطقة ،بما في ذلك إحالل
السلم واألمن في المناطق التي تعاني من نزاعات مسلحة ،ومع تسديد قدر أكبر من االهتمام لدور المرأة والشباب في الوصول
إلى أهداف التنمية المنشودة.
وتناول اللقاء أيضًا الوضع في المنطقة العربية بشكل عام ،إضافة إلى عدد من القضايا والتحديات اإلقليمية والدولية الرئيسيّة،
خالل المرحلة الحالية ومن بينها قضايا مكافحة اإلرهاب ،والتصاعد في تدفقات الالجئين ،واتساع دائرة الجريمة المنظمة.
نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ« ،أبو الغيط» يبحث مع مسؤولة أممية التعاون
المشترك في التنمية العربية العرب نيوز  ،حيث تم نقل االن خبر «أبو الغيط» يبحث مع مسؤولة أممية التعاون المشترك في
التنمية العربية عبر موقعنا العرب نيوز ،التنسوا متابعينا عمل "اليك" علي صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بموقعنا
"العرب نيوز  -طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد االخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.
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اإلسكوا( :اإلخباري):
أوغاسابيان أطلق مشروع تقدير التكلفة اإلقتصادية للعنف ضد المرأة
أوغاسابيان أطلق مشروع تقدير التكلفة اإلقتصادية للعنف ضد المرأة خبر بتاريخ اليوم االثنين  4ديسمبر  12:08 2017مسا ًء
عبر موقع أخباري نيوز تنشر لكم زوارنا آخر االخبار  ,, -أوغاسابيان أطلق مشروع تقدير التكلفة اإلقتصادية للعنف ضد
المرأة.
وطنية  -أطلق وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان مشروع تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في لبنان،
بالتعاون مع اإلسكوا واإلحصاء المركزي وصندوق األمم المتحدة للسكان ،في إطار الحملة السنوية لمناهضة العنف ضد
المرأة ،ويهدف الى إدخال إصالح شامل للسياسات المعنية من خالل وضع أسس علمية لالرتقاء بوضع المرأة اللبنانية والحد
من العنف تماشيا مع االتفاقيات الدولية.
سيدعم المشروع الجهود الوطنية للتصدي للعنف ضد المرأة في المجتمع اللبناني ،تحت مظلة آليات العمل الوطنية والبنى
المؤسساتية ذات االلتزام العالي لمناهضة العنف ضد المرأة ،الذي يؤثر ،ليس فقط على المرأة بل على المجتمع واقتصاده .كما
يأتي هذا المشروع منسجما مع جهود الحكومة اللبنانية لتطوير االستراتيجية الوطنية األولى لمناهضة العنف وتعديل القوانين
وتوفير الخدمات وآليات االستجابة لحاالت العنف.
يتضمن المشروع مرحلتين ،ينتج عن المرحلة األولى خطة إجرائية لتحديد خطوات تنفيذه تبنى على مشاورات وطنية واسعة
النطاق ،أما المرحلة الثانية من المشروع فسينتج عنها تقدير لتكلفة العنف ضد المرأة في لبنان يمكن حسابه باستخدام نموذج
اقتصادي يأخذ بعين االعتبار الواقع اللبناني.
يذكر ،أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع اإلسكوا ،التي تلعب دورا رياديا لتقديم الدعم الفني ،وبالشراكة مع إدارة
اإلحصاء المركزي اللبناني ومكتب لبنان لصندوق األمم المتحدة للسكان.
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