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مؤتمر مناهضة «الفقر متعدد األبعاد بالدول العربية» بشرم الشيخ
• الدستور :والي تفتتح مؤتمر مناهضة «الفقر متعدد األبعاد بالدول العربية» بشرم الشيخ
• جريدة النهار المصرية :غادة والي :القضاء على الفقر أحد أهم أولويات خطة 2030
• أهل مصر :وزيرة التضامن تشهد انطالق فعاليات ورشة عمل حول الفقر بشرم الشيخ
• شبكة الفرسان :غادة والي :مصــر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد
• صدى البلد :وزيرة التضامن :هدفنا القضاء على الفقر لمحو اإلرهاب
• الوفد :غادة والي تفتتح أعمال ورشة "الفقر متعددة األبعاد في المنطقة العربية" بشرم الشيخ
• الشروق :غادة والي :القضاء على الفقر أحد أهم أولويات خطة 2030
• الوسط" :والي" تفتتح أعمال ورشة "الفقر متعدد األبعاد" بشرم الشيخ
• الفجر" :غادة والي" تفتتح أعمال ورشة "الفقر متعددة األبعاد" في المنطقة العربية بشرم الشيخ
• مصراوي :انطالق ورشة عمل حول أبعاد الفقر المتعددة في المنطقة العربية من شرم الشيخ
• حضرموت :غادة والى :التنظيمات اإلرهابية تستهدف الضعفاء والفقراء
شؤون أخرى:
• الراي" :األعلى للسكان" يطلق نتائج دراسة مدى تضمين مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة
واالبداع في الكتب المدرسية  -صحيفة الرأي
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اإلسكواESCWA/
الدستور:
والي تفتتح مؤتمر مناهضة «الفقر متعدد األبعاد بالدول العربية» بشرم الشيخ
افتتحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فاعليات مؤتمر "الفقر متعدد
األبعاد بالمنطقة العربية" الذي يقام بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من  18إلى  20ديسمبر الجاري بمشاركة  11دولة عربية تحت
رعاية جامعة الدول العربية ووزارة التضامن االجتماعى.
جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وطارق النابلسى مسئول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون
االجتماعية العرب بجامعة الدول العربية وحسن كاظم عبد الحسين رئيس وفد دولة الكويت ورئيس الدورة الحالية لمجلس
وزراء الشئون االجتماعية للعرب والدكتور خالد أبو إسماعيل عضو لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي "آسيا
االسكوا".
وتشارك دولة الجمهورية اليمنية وموريتانية اإلسالمية ولبنان ومصر والكويت وفلسطين والعراق والصومال الفدرالية
والسودان وتونس واإلمارات.
كما يشارك المسئولين والمتخصصين فى الدول العربية وعدد من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وذلك لمواصلة الجهود ها
للقضاء على الفقر فى مصر وفى الدول العربية.
ويناقش المؤتمر وضع مشروع استراتيجية عربية حول الفقر متعدد األبعاد وذلك فى ضوء نتائج التقرير العربى فى هذا الشأن
والذى تم إطالقه برعاية رئيس الجمهورية فى نيويورك خالل أعمال الجمعية العمومية لألمم المتحدة فى شهر سبتمبر الماضي.
وبحث اإلطار مفاهيم الفقر متعدد األبعاد وتطبيقاته بما فى ذلك تحليل أوجه الحرمان المتدخلة للطفل والفقر والصحة اإلنجابية
والمبادئ التوجيهية والفنية لبناء دليل الفقر العربى متعدد األبعاد وأخذا فى االعتبار الفوارق المكانية وجيوب الفقر فى المنطقة
العربية وتعزيز التعاون اإلقليمى والدولى مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وغيرها من الجهات العربية والدولية
ذات الصلة.
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جريدة النهار المصرية:
غادة والي :القضاء على الفقر أحد أهم أولويات خطة 2030
كبيرا للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد ،مشيرة
قالت الدكتورة غادة والي ،وزيرة التضامن االجتماعي ،أن مصر تولي اهتما ًما ً
إلى حرص مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب أن تكون إحدى المهام الرئيسية لهذه الورشة وضع تصور لتنفيذ
توصياته ،وأهمها إعداد مشروع استراتيجية عربية للقضاء على الفقر متعدد األبعاد وإنشاء مركز للدراسات االجتماعية
وسياسات القضاء على الفقر ،كآليات عربية تدعم الدول األعضاء في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المنشودة.
جاء ذلك خالل افتتاح أعمال ورشة الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية والتي تعقد في مدينة شرم الشيخ ،على مدار  3أيام،
من  20-18ديسمبر الجاري ،بحضور اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء ،والدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس وفد
«اإلسكوا» ،والمستشار طارق النابلسي ،مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية بجامعة الدول العربية ،وبمشاركة كبار
المسئولين والمتخصصين في الدول العربية ،وعدد من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة.
وأكدت «والي» أن تقرير مصر حول الفقر متعدد األبعاد لألطفال تم إعداده بشراكة مع اليونيسف ،فيما جاء التقرير العربي
حول الفقر كمبادرة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ،بالتعاون مع «اإلسكوا» واليونيسف ،وصندوق األمم المتحدة
لإلسكان ،وجامعة أكسفورد ،كأول تقرير إقليمي في العالم متخصص في هذا المجال بعد إطالق خطة التنمية المستدامة .2030
وقدمت الوزيرة الشكر إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا «اإلسكو» على جهودها في التنظيم
الموضوعي للورشة ،وكذلك الشركاء من اليونيسف ،وصندوق األمم المتحدة للسكان على دعمهم ألعمال مجلس وزراء الشؤون
االجتماعية العرب.
وقال «فودة» إن المحافظة قامت باتخاذ عدد من اإلجراءات للنهوض بالمستوى االجتماعي والثقافي لمواطنيها ،وخاصة البدو،
فقد تم إنشاء عدد من المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية بكافة المدن والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها ،وكذلك
إتاحة الفرصة اللتحاق أبناء المحافظة بالتعليم الجامعي ،بافتتاح فروع لجامعتي السويس واألزهر بمدينة الطور ،باإلضافة إلى
إنشاء جامعة «الملك سلمان» التي من المقرر أن تعمل خالل العام الدراسي .2019 -2018
وأكد «النابلسي» أن انعقاد هذه الورشة جاء تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب ،وتعد هي الخامسة من
نوعها ،فقد ساهمت الورش األولى في بلورة عدد من المؤشرات العربية ،وإضافة مقترحات هامة أقرها المجلس الوزاري بما
يدعم جهود الدول العربية في هذا المجال الهام.
وأضاف أن هذه الورشة لها أهمية خاصة لكونها األولى عربيًا بعد إطالق خطة التنمية المستدامة  ،2030في ضوء المؤشرات
الدولية التي ساهمت المجموعة العربية في بلورتها لتناسب أوضاع الدول العربية.
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أهل مصر:
وزيرة التضامن تشهد انطالق فعاليات ورشة عمل حول الفقر بشرم الشيخ (صور)
انطلقت اليوم اإلثنين ،فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "الفقر متعدد األبعاد فى المنطقة العربية" بمدينة شرم الشيخ بحضور
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن االجتماعي ،واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وطارق النابلسى مسئول األمانة الفنية
لمجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب بجامعة الدول العربية وحسن كاظم عبد الحسين رئيس وفد دولة الكويت والدكتور
خالد أبو إسماعيل عضو لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي "آسيا اإلسكوا".
وزيرة التضامن تشهد
وتعقد الورشة على مدار ثالثة أيام بمشاركة بمشاركة  11دولة هم "اليمنية ،موريتانية اإلسالمية ،لبنان ،مصر ،الكويت،
فلسطين ،العراق ،الصومال الفرالية ،السودان ،تونس ،اإلمارات" وعدد من المسئولين والمتخصصين فى الدول العربية وعدد
من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة ،وذلك مواصلة لجهودها للقضاء على الفقر ليس فقط في مصر بل في الدول العربية.
وزيرة التضامن تشهد
وتنافش الورشة منهجية دليل الفقر متعدد األبعاد وتحليل أوجه الحرمان المتداخلة والمتعددة وهشاشة التعرض للوقوع في دائرة
الفقر والفقر الشديد وتحليل أوجه الحرمان المتدخلة للطفل والصحة االنجابية والمبادئ التوجيهية والفنية لبناء دليل الفقر العربى
متعدد األبعاد مع األخذ في االعتبار الفوارق المكانية فى المنطقة العربية وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي مع منظمات المجتمع
المدنى والقطاع الخاص وغيرها من الجهات العربية والدولية ذات الصلة.
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شبكة الفرسان:
غادة والي :مصــر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد
غ ادة والي :مصــر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد شبكة الفرسان نقال عن الوطن ننشر لكم غادة والي:
مصــر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد ،غادة والي :مصــر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد
األبعاد ننشر لكم زوارنا جديد االخبار اليوم عبر موقعنا شبكة الفرسان ونبدء مع الخبر االبرز ،غادة والي :مصــر تولي اهتماما
كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد.
شبكة الفرسان قالت الدكتورة غادة والي ،وزيرة التضامن االجتماعي ،إن التنظيمات اإلرهابية الغاشمة تستهدف دوما الضعفاء
والفقراء واستغاللهم في عملياتهم الالإنسانية الغاشمة ،مؤكدة أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده بما في ذلك التعليم والصحة
وكافة المجاالت االجتماعية تمثل أحد األذرع القوية التي تسهم في القضاء على اإلرهاب.
وأضافت أن مصر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد معربة عن سعادتها بإطالق "تقرير مصر حول الفقر
متعدد األبعاد لألطفال" ،وأن يمثل التقرير إضافة مههمة ألعمال ورشة "الفقر متعدد األبعاد في المنطقة العربية" مشيرة إلى
حرص مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب أن تكون إحدى المهام الرئيسية لهذه الورشة وضع تصور لتنفيذ توصياته
و أهمها إعداد مشروع استراتيجية عربية للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد وإنشاء مركز للدراسات االجتماعية وسياسات
القضاء على الفقر كآليات عربية تدعم الدول األعضاء في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المنشودة.
أتي ذلك خالل فعاليات ورشة العمل "الفقر متعدد األبعاد فى المنطقة العربية" بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة غادة والي
وزيرة التضامن االجتماعي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،وطارق النابلسي ،مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء
الشؤون االجتماعية العرب بجامعة الدول العربية وحسن كاظم عبد الحسين رئيس وفد دولة الكويت والدكتور خالد أبو إسماعيل
عضو لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي "آسيا األسكوا" ومشاركة  11دولة عربية.
وقدمت "والي" الشكر إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكو) على جهودها في التنظيم
الموضوعي للورشة كما قدمت الشكر لمنظمة "يونيسف" وصندوق األمم المتحدة للسكان على دعمهم ألعمال مجلس وزراء
الشؤون االجتماعية العرب.
شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل  ..ونقل االخبار من كافة المصادر االخبارية وتسهيل قراءتها لكم  .ال
تنسوا عمل اليك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر االخبار على تويتر  .مع تحيات اسرة موقع شبكة الفرسان  .شبكة
الفرسان،
غادة والي :مصــر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد  ،تابعونا علي مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بموقعنا
ليصلكم جديد االخبار دائمآ.
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صدى البلد:
وزيرة التضامن :هدفنا القضاء على الفقر لمحو اإلرهاب
افتتحت الدكتورة غادة والي ،وزيرة التضامن االجتماعي ،أعمال ورشة الفقر متعدد األبعاد في المنطقة العربية ،والتي تعقد في
مدينة السالم شرم الشيخ على مدار ثالثة أيام من  20-18ديسمبر بمشاركة كبار المسئولين والمتخصصين في الدول العربية
ومشاركة عدد من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة.
وقالت والي إن األحداث المتعاقبة التي تشهدها المنطقة العربية وخاصة العمليات اإلرهابية الغاشمة؛ تزيد مصر عز ًما على
مواصلة مسيرة التنمية العربية ،مشيرة إلى حرص مصر على استضافة أعمال هذه الورشة في هذه المرحلة الصعبة تأكيدا لهذا
العزم وعلى استمرار عجلة التنمية في طريقها لتحقيق النمو والتنمية االجتماعية المتكاملة.
ولفتت إلى أن القضاء على الفقر يُشكل أحد األسباب الرئيسية التي أُعدت من أجلها خطة مصر المستدامة  ،2030ومبدئها "أال
يتخلف عن ركب التنمية أحد" ،وذلك لمحو اإلرهاب والتطرف.
وأشارت والي إلى أن مصر لن تتمكن من ذلك إال بشراكة فاعلة مع كافة الجهات المعنية ،وفي مقدمتها األجهزة العربية المعنية
ومنظمات المجتمع المدني ،ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة.
وعرضت على الورشة تجربة مصر من خالل مشروع "تكافل وكرامة" ،مؤكدة أنه من خالل هذا المشروع سنتمكن خالل عام
 2018من تغطية  3مليون أسرة مصرية وخروجهم من دائرة الفقر ،وضمان عيش كريم لهم ،متمنية أن تمثل هذه التجربة
خبرة تضاف إلى الخبرات المصرية والعربية للقضاء على أكبر تحدي يواجه العالم وهو الفقر.
وأضافت أتمنى أن يسهم هذا المشروع في الحفاظ على شبابنا ،ووقايتهم من الوقوع في براثن التطرف واإلرهاب وأن نبني
كوادر قادرة على مواجهة التحديات والصعاب".
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن التنظيمات اإلرهابية الغاشمة تستهدف دو ًما الضعفاء والفقراء واستغاللهم في عملياتهم
الالإنسانية الغاشمة ،مؤكدة أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده بما في ذلك التعليم والصحة وكافة المجاالت ،االجتماعية تمثل
أحد األذرع القوية التي تسهم في القضاء على اإلرهاب.
وأوضحت أن مصر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد ،معربة عن سعادتها بإطالق "تقرير مصر حول الفقر
متعدد األبعاد لألطفال وأن يمثل التقرير إضافة هامة ألعمال الورشة ،كما أعربت والي عن سعادتها بإطالق "التقرير العربي
حول الفقر المتعدد األبعاد" ،مشيرة إلى حرص مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب أن تكون إحدى المهام الرئيسية لهذه
الورشة وضع تصور لتنفيذ توصياته وأهمها إعداد مشروع استراتيجية عربية للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد.
وأضافت والي أن تقرير مصر حول الفقر متعدد األبعاد لألطفال تم إعداده بشراكة مع اليونيسيف ،فيما جاء التقرير العربي
حول الفقر المتعدد األبعاد كمبادرة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بالتعاون مع اإلسكوا واليونيسيف وصندوق األمم
المتحدة لإلسكان وجامعة أكسفورد كأول تقرير إقليمي في العالم متخصص في هذا المجال بعد إطالق خطة التنمية المستدامة
.2030
وقدمت والي الشكر إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكو) على جهودها في التنظيم الموضوعي
للورشة ،وكذلك قدمت الشكر إلى الشركاء من اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان على دعمهم ألعمال مجلس وزراء
الشؤون االجتماعية العرب.
وشهدت الورشة حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،والدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس وفد (اإلسكوا) ،والمستشار
طارق النابلسي ،مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية بجامعة الدول العربية مسئول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون
االجتماعية العرب.
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الوفد:
غادة والي تفتتح أعمال ورشة "الفقر متعددة األبعاد في المنطقة العربية" بشرم الشيخ
افتتحت الدكتورة غادة والي ،وزيرة التضامن االجتماعي ،رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،
أعمال ورشة الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية ،والتي تعقد في مدينة السالم شرم الشيخ على مدار ثالثة أيام من 20-18
ديسمبر الجاري بمشاركة كبار المسئولين والمتخصصين في الدول العربية ،مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة.
وقالت غادة والي ،وزيرة التضامن االجتماعي ،إن األحداث المتعاقبة التي تشهدها المنطقة العربية وخاصة العمليات اإلرهابية
الغاشمة؛ تزيدنا عز ًما على مواصلة مسيرة التنمية العربية ،مشيرة إلى حرص مصر على استضافة أعمال هذه الورشة في هذه
المرحلة الصعبة تأكيدا لهذا العزم على استمرار عجلة التنمية في طريقها لتحقيق النمو والتنمية االجتماعية المتكاملة.
وأضافت والي أن "انعقاد هذه الورشة بمشاركة عالية المستوى من الدول العربية جاء لوضع األطر والمفاهيم الفنية لبناء
قدرات المتخصصين وكبار المسؤولين ،لدعم متخذي القرار لتحقيق التنمية المنشودة من منطلق التزام مصر بتنفيذ خطة التنمية
المستدامة ".2030
ُ
وقالت والي إن القضاء على الفقر يُشكل أحد األسباب الرئيسية التي أعدت من أجلها خطة  ،2030ومبدأها "أال يتخلف عن
ركب التنمية أحد" ،مشيرة إلى أن مصر لن تتمكن من ذلك إال بشراكة فاعلة مع كافة الجهات المعنية ،وفي مقدمتها األجهزة
العربية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ،ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة.
وعرضت والي على الورشة تجربة مصر من خالل برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ،مؤكدة أنه من خالل هذا البرنامج
سنتمكن خالل عام  2018من تغطية  3ماليين أسرة مصرية وخروجهم من دائرة الفقر ،وضمان حياة كريمة لهم ،متمنية أن
تمثل هذه التجربة خبرة تضاف إلى الخبرات المصرية والعربية للقضاء على أكبر تحدي يواجه العالم وهو الفقر.
وأضافت" :أتمنى أن يسهم هذا البرنامج في الحفاظ على شبابنا ،ووقايتهم من الوقوع في براثن التطرف واإلرهاب ،وأن
نبني كوارد قادرة على مواجهة التحديات والصعاب".
ً
وأكدت والي أن التنظيمات اإلرهابية الغاشمة تستهدف دوما الضعفاء والفقراء واستغاللهم في عملياتهم الالإنسانية الغاشمة،
موضحة أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده بما في ذلك التعليم والصحة وكافة المجاالت االجتماعية تمثل أحد األذرع القوية
التي تسهم في القضاء على اإلرهاب.
وأشارت والي إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد ،معربة عن سعادتها بإطالق "تقرير مصر حول
الفقر متعدد األبعاد لألطفال" ،وأن يمثل التقرير إضافة هامة ألعمال الورشة؛ كما أعربت والي عن سعادتها بإطالق "التقرير
العربي حول الفقر المتعدد األبعاد" ،مشيرة إلى حرص مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب أن تكون إحدى المهام
الرئيسية لهذه الورشة وضع تصور لتنفيذ توصياته وأهمها إعداد مشروع استراتيجية عربية للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد
وإنشاء مركز للدراسات االجتماعية وسياسات القضاء على الفقر ،كآليات عربية تدعم الدول األعضاء في مسيرتها نحو تحقيق
التنمية المنشودة.
وأضافت والي أن تقرير مصر حول الفقر المتعدد األبعاد لألطفال تم إعداده بشراكة مع اليونيسف ،فيما جاء التقرير العربي
حول الفقر المتعدد األبعاد كمبادرة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بالتعاون مع اإلسكوا واليونيسف وصندوق األمم
المتحدة لإلسكان وجامعة أكسفورد ،كأول تقرير إقليمي في العالم متخصص في هذا المجال بعد إطالق خطة التنمية المستدامة
.2030
وقدمت والي الشكر إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) على جهودها في التنظيم الموضوعي
للورشة ،وكذلك قدمت الشكر إلى الشركاء من اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان على دعمهم ألعمال مجلس وزراء
الشؤون االجتماعية العرب.
وشهدت الورشة حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،والدكتور خالد أبو إسماعيل
رئيس وفد (اإلسكوا) ،والمستشار طارق النابلسي ،مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية بجامعة الدول العربية مسؤول
األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.
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الشروق:
غادة والي :القضاء على الفقر أحد أهم أولويات خطة 2030
كبيرا للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد ،مشيرة
قالت الدكتورة غادة والي ،وزيرة التضامن االجتماعي ،أن مصر تولي اهتما ًما ً
إلى حرص مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب أن تكون إحدى المهام الرئيسية لهذه الورشة وضع تصور لتنفيذ
توصياته ،وأهمها إعداد مشروع استراتيجية عربية للقضاء على الفقر متعدد األبعاد وإنشاء مركز للدراسات االجتماعية
وسياسات القضاء على الفقر ،كآليات عربية تدعم الدول األعضاء في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المنشودة.
جاء ذلك خالل افتتاح أعمال ورشة الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية والتي تعقد في مدينة شرم الشيخ ،على مدار  3أيام،
من  20-18ديسمبر الجاري ،بحضور اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء ،والدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس وفد
«اإلسكوا» ،والمستشار طارق النابلسي ،مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية بجامعة الدول العربية ،وبمشاركة كبار
المسئولين والمتخصصين في الدول العربية ،وعدد من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة.
وأكدت «والي» أن تقرير مصر حول الفقر متعدد األبعاد لألطفال تم إعداده بشراكة مع اليونيسف ،فيما جاء التقرير العربي
حول الفقر كمبادرة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ،بالتعاون مع «اإلسكوا» واليونيسف ،وصندوق األمم المتحدة
لإلسكان ،وجامعة أكسفورد ،كأول تقرير إقليمي في العالم متخصص في هذا المجال بعد إطالق خطة التنمية المستدامة .2030
وقدمت الوزيرة الشكر إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا «اإلسكو» على جهودها في التنظيم
الموضوعي للورشة ،وكذلك الشركاء من اليونيسف ،وصندوق األمم المتحدة للسكان على دعمهم ألعمال مجلس وزراء الشؤون
االجتماعية العرب.
وقال «فودة» إن المحافظة قامت باتخاذ عدد من اإلجراءات للنهوض بالمستوى االجتماعي والثقافي لمواطنيها ،وخاصة البدو،
فقد تم إنشاء عدد من المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية بكافة المدن والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها ،وكذلك
إتاحة الفرصة اللتحاق أبناء المحافظة بالتعليم الجامعي ،بافتتاح فروع لجامعتي السويس واألزهر بمدينة الطور ،باإلضافة إلى
إنشاء جامعة «الملك سلمان» التي من المقرر أن تعمل خالل العام الدراسي .2019 -2018
وأكد «النابلسي» أن انعقاد هذه الورشة جاء تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب ،وتعد هي الخامسة من
نوعها ،فقد ساهمت الورش األولى في بلورة عدد من المؤشرات العربية ،وإضافة مقترحات هامة أقرها المجلس الوزاري بما
يدعم جهود الدول العربية في هذا المجال الهام.
وأضاف أن هذه الورشة لها أهمية خاصة لكونها األولى عربيًا بعد إطالق خطة التنمية المستدامة  ،2030في ضوء المؤشرات
الدولية التي ساهمت المجموعة العربية في بلورتها لتناسب أوضاع الدول العربية.
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الوسط:
"والي" تفتتح أعمال ورشة "الفقر متعدد األبعاد" بشرم الشيخ
حسبما ذكر اخبار اليوم ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر "والي" تفتتح أعمال ورشة "الفقر متعدد األبعاد" بشرم
الشيخ.
صحيفة الوسط  -افتتحت غادة والي ،وزيرة التضامن االجتماعي ،رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية
العرب ،أعمال ورشة الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية ،والتي تعقد في مدينة السالم شرم الشيخ على مدار ثالثة أيام من
 20-18ديسمبر الحاري بمشاركة كبار المسئولين والمتخصصين في الدول العربية ،إلى جانب مجموع من مصادر األمم
المتحدة المتخصصة.
وعرضت والي على الورشة تجربة مصر من خالل برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ،مؤكدة أنه من خالل هذا البرنامج
سنتمكن خالل عام  2018من تغطية  3ماليين أسرة مصرية وخروجهم من دائرة الفقر ،وضمان حياة كريمة لهم ،متمنية أن
تمثل هذه التجربة خبرة تضاف إلى الخبرات المصرية والعربية للقضاء على أكبر تحدي يواجه العالم وهو الفقر.
وأشارت والي إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد ،معربة عن سعادتها بإطالق "تقرير مصر حول
الفقر متعدد األبعاد لألطفال" ،وأن يمثل التقرير إضافة هامة ألعمال الورشة؛ كما أعربت والي عن سعادتها بإطالق "التقرير
العربي حول الفقر المتعدد األبعاد".
ولفتت إلى حرص مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب أن تكون إحدى المهام الرئيسية لهذه الورشة وضع تصور لتنفيذ
توصياته وأهمها إعداد مشروع استراتيجية عربية للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد وإنشاء مركز للدراسات االجتماعية
وسياسات القضاء على الفقر ،كآليات عربية تدعم الدول األعضاء في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المنشودة .وأضافت والي أن
تقرير مصر حول الفقر المتعدد األبعاد لألطفال تم إعداده بشراكة مع اليونيسف ،فيما جاء التقرير العربي حول الفقر المتعدد
األبعاد كمبادرة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بالتعاون مع اإلسكوا واليونيسف وصندوق األمم المتحدة لإلسكان
وجامعة أكسفورد ،كأول تقرير إقليمي في العالم متخصص في هذا المجال بعد إِ ْف َراج طريقة التنمية المستدامة .2030
وقدمت والي الشكر إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) على جهودها في التنظيم الموضوعي
للورشة ،وكذلك قدمت الشكر إلى الشركاء من اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان على دعمهم ألعمال مجلس وزراء
الشؤون االجتماعية العرب.
يارة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،والدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس وفد (اإلسكوا) ،والمستشار
وشهدت الورشة ِز َ
طارق النابلسي ،مدير حكومة التنمية والسياسات االجتماعية بجامعة الدول العربية مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون
االجتماعية العرب.
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الفجر:
"غادة والي" تفتتح أعمال ورشة "الفقر متعددة األبعاد" في المنطقة العربية بشرم الشيخ
افتتحت غادة والي ،وزيرة التضامن االجتماعي ،رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ،اليوم
اإلثنين ،أعمال ورشة الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية ،والتي تعقد في مدينة السالم شرم الشيخ على مدار  3أيام من 18
إلى  20ديسمبر الجاري ،بمشاركة كبار المسؤولين والمتخصصين في الدول العربية ،إلى جانب عدد من وكاالت األمم المتحدة
المتخصصة.
وقالت غادة والي ،وزيرة التضامن االجتماعي ،إن األحداث المتعاقبة التي تشهدها المنطقة العربية وخاصة العمليات اإلرهابية
الغاشمة؛ تزيدنا عز ًما على مواصلة مسيرة التنمية العربية ،مشيرة إلى حرص مصر على استضافة أعمال هذه الورشة في هذه
المرحلة الصعبة تأكيدا لهذا العزم على استمرار عجلة التنمية في طريقها لتحقيق النمو والتنمية االجتماعية المتكاملة.
وأضافت أن انعقاد هذه الورشة بمشاركة عالية المستوى من الدول العربية جاء لوضع األطر والمفاهيم الفنية لبناء قدرات
المتخصصين وكبار المسؤولين ،لدعم متخذي القرار لتحقيق التنمية المنشودة من منطلق التزام مصر بتنفيذ خطة التنمية
المستدامة .2030
وقالت إن القضاء على الفقر يُشكل أحد األسباب الرئيسية التي أُعدت من أجلها خطة  ،2030ومبدأها "أال يتخلف عن ركب
التنمية أحد" ،مشيرة إلى أن مصر لن تتمكن من ذلك إال بشراكة فاعلة مع كافة الجهات المعنية ،وفي مقدمتها األجهزة العربية
المعنية ومنظمات المجتمع المدني ،ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة.
وعرضت "والي" خالل الورشة تجربة مصر من خالل برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ،مؤكدة أنه من خالل هذا البرنامج
سنتمكن خالل عام  2018من تغطية  3ماليين أسرة مصرية وخروجهم من دائرة الفقر ،وضمان حياة كريمة لهم ،متمنية أن
تمثل هذه التجربة خبرة تضاف إلى الخبرات المصرية والعربية للقضاء على أكبر تحدي يواجه العالم وهو الفقر.
وأضافت" :أتمنى أن يسهم هذا البرنامج في الحفاظ على شبابنا ،ووقايتهم من الوقوع في براثن التطرف واإلرهاب ،وأن نبني
كوارد قادرة على مواجهة التحديات والصعاب".
وأكدت "والي" أن التنظيمات اإلرهابية الغاشمة تستهدف دوما ً الضعفاء والفقراء واستغاللهم في عملياتهم الالإنسانية الغاشمة،
موضحة أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده بما في ذلك التعليم والصحة وكافة المجاالت االجتماعية تمثل أحد األذرع القوية
التي تسهم في القضاء على اإلرهاب.
وأشارت إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد ،معربة عن سعادتها بإطالق "تقرير مصر حول الفقر
متعدد األبعاد لألطفال" ،وأن يمثل التقرير إضافة هامة ألعمال الورشة؛ كما أعربت والي عن سعادتها بإطالق "التقرير العربي
حول الفقر المتعدد األبعاد" ،مشيرة إلى حرص مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب أن تكون إحدى المهام الرئيسية لهذه
الورشة وضع تصور لتنفيذ توصياته وأهمها إعداد مشروع استراتيجية عربية للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد وإنشاء مركز
للدراسات االجتماعية وسياسات القضاء على الفقر ،كآليات عربية تدعم الدول األعضاء في مسيرتها نحو تحقيق التنمية
المنشودة.
وأضافت وزيرة التضامن ،أن تقرير مصر حول الفقر المتعدد األبعاد لألطفال تم إعداده بشراكة مع اليونيسف ،فيما جاء التقرير
العربي حول الفقر المتعدد األبعاد كمبادرة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بالتعاون مع اإلسكوا واليونيسف وصندوق
األمم المتحدة لإلسكان وجامعة أكسفورد ،كأول تقرير إقليمي في العالم متخصص في هذا المجال بعد إطالق خطة التنمية
المستدامة .2030
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وقدمت الشكر إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) على جهودها في التنظيم الموضوعي
للورشة ،وكذلك قدمت الشكر إلى الشركاء من اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان على دعمهم ألعمال مجلس وزراء
الشؤون االجتماعية العرب.
حضر الورشة كل من؛ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،والدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس وفد (اإلسكوا) ،والمستشار
طارق النابلسي ،مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية بجامعة الدول العربية مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون
االجتماعية العرب.
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مصراوي:
انطالق ورشة عمل حول أبعاد الفقر المتعددة في المنطقة العربية من شرم الشيخ
انطلقت اليوم االثنين ،من مدينة شرم الشيخ ،ورشة عمل حول "الفقر متعدد األبعاد في المنطقة العربية " ،تحت رعاية وزارة
التضامن االجتماعي ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا باألمم المتحدة "اإلسكوا" ووزراء الشؤون االجتماعية
العرب ،الذي ينطلق من  18وحتى  20ديسمبر الجاري .
وتناقش الورشة مفهوم الفقر متعدد األبعاد ،والمبادئ التوجيهية الفنية لبناء دليل له ،واالعتبارات للمؤشرات اإلقليمية والوطنية،
والقضايا الراهنة لقياس الفقر متعدد األبعاد ،وتحليل أوجه الحرمان المتداخلة للطفل ،وتجارب الدول المشاركة ،ومساعي
القضاء على الفقر بكافة أشكاله وأبعاده.
تأتي الورشة بمشاركة األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
"االسكوا" ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وجامعة أكسفورد.
وبحضور غادة والي ،وزيرة التضامن االجتماعي ،ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،
والمستشار طارق النابلسي ،مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية ،ومسؤول األمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشؤون
االجتماعية العرب ،وحسن كاظم ،رئيس وفد دولة الكويت ،واللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء ،والدكتور خالد أبو
إسماعيل ،رئيس قسم التنمية االقتصادية والفقر.
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حضرموت:
غادة والى :التنظيمات اإلرهابية تستهدف الضعفاء والفقراء
قالت غادة والى ،وزيرة التضامن االجتماعى ،إن األحداث المتعاقبة التى تشهدها المنطقة العربية وخاصة العمليات اإلرهابية
الغاشمة؛ تزيدنا عز ًما على مواصلة مسيرة التنمية العربية ،مشيرة إلى حرص مصر على استضافة أعمال هذه الورشة فى هذه
المرحلة الصعبة تأكيدا لهذا العزم وعلى استمرار عجلة التنمية فى طريقها لتحقيق النمو والتنمية االجتماعية المتكاملة .
افتتحت غادة والى ،وزيرة التضامن االجتماعى ،أعمال ورشة الفقر المتعدد األبعاد فى المنطقة العربية ،والتى تعقد فى مدينة
السالم شرم الشيخ على مدار ثالثة أيام من  20-18ديسمبر بمشاركة كبار المسئولين والمتخصصين فى الدول العربية
ومشاركة عدد من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة .
وأضافت والى أن "انعقاد هذه الورشة بمشاركة عالية المستوى من الدول العربية جاء لوضع األطر والمفاهيم الفنية لبناء
قدرات المتخصصين وكبار المسئولين ،لدعم متخذى القرار لتحقيق التنمية المنشودة من منطلق التزام مصر بتنفيذ خطة التنمية
المستدامة ." 2030
ُ
وقالت والى إن القضاء على الفقر يُشكل أحد األسباب الرئيسية التى أعدت من أجلها خطة  ،2030ومبدئها "أال يتخلف عن
ركب التنمية أحد" ،مشيرة إلى أن مصر لن تتمكن من ذلك إال بشراكة فاعلة مع كل الجهات المعنية ،وفى مقدمتها األجهزة
العربية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى ،ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة .
وعرضت والى على الورشة تجربة مصر من خالل مشروع "تكافل وكرامة" ،مؤكدة أنه من خالل هذا المشروع سنتمكن
خالل عام  2018من تغطية  3ماليين أسرة مصرية وخروجهم من دائرة الفقر ،وضمان عيش كريم لهم ،متمنية أن تمثل هذه
التجربة خبرة تضاف إلى الخبرات المصرية والعربية للقضاء على أكبر تحدى يواجه العالم وهو الفقر .
وأضافت :أتمنى أن يسهم هذا المشروع فى الحفاظ على شبابنا ،ووقايتهم من الوقوع فى براثن التطرف واإلرهاب ،وأن نبنى
كوادر قادرة على مواجهة التحديات والصعاب ".
وتؤمن والى أن التنظيمات اإلرهابية الغاشمة تستهدف دوما الضعفاء والفقراء واستغاللهم فى عملياتهم الالإنسانية الغاشمة،
مؤكدة أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده بما فى ذلك التعليم والصحة وكل المجاالت ،االجتماعية تمثل أحد األذرع القوية التى
تسهم فى القضاء على اإلرهاب .
وأشارت والى إلى أن مصر تولى اهتماما كبيرا بموضوع الفقر المتعدد األبعاد ،معربة عن سعادتها بإطالق "تقرير مصر حول
الفقر متعدد األبعاد لألطفال" ،وأن يمثل التقرير إضافة هامة ألعمال الورشة ،كما أعربت والى عن سعادتها بإطالق "التقرير
العربى حول الفقر المتعدد األبعاد" ،مشيرة إلى حرص مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب أن تكون إحدى المهام
الرئيسية لهذه الورشة وضع تصور لتنفيذ توصياته وأهمها إعداد مشروع استراتيجية عربية للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد
وإنشاء مركز للدراسات االجتماعية وسياسات القضاء على الفقر ،كآليات عربية تدعم الدول األعضاء فى مسيرتها نحو تحقيق
التنمية المنشودة .
وأضافت والى أن تقرير مصر حول الفقر متعدد األبعاد لألطفال تم إعداده بشراكة مع اليونيسف ،فيما جاء التقرير العربى حول
الفقر المتعدد األبعاد كمبادرة لمجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب بالتعاون مع اإلسكوا واليونيسف وصندوق األمم المتحدة
لإلسكان وجامعة أكسفورد ،كأول تقرير إقليمى فى العالم متخصص فى هذا المجال بعد إطالق خطة التنمية المستدامة . 2030
وقدمت والى الشكر إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا (اإلسكو) على جهودها فى التنظيم الموضوعى
للورشة ،وكذلك قدمت الشكر إلى الشركاء من اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان على دعمهم ألعمال مجلس وزراء
الشئون االجتماعية العرب .
وشهدت الورشة حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،والدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس وفد (اإلسكوا) ،والمستشار
طارق النابلسى ،مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية بجامعة الدول العربية مسئول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون
االجتماعية العرب .
ومن جانيه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه فى ظل األوضاع الصعبة الى تمر بها منطتتنا العربية وما تشهده من
صراعات وأحداث إرهابية توثر على المجتمع وعلى التمنية االقتصادية واالجتماعية ومسيرة التقدم .
وأضاف أن محافظة جنوب سيناء قامت باتخاذ العديد من اإلجراءات التى تساهم فى النهوض بالمستوى االجتماعى والثقافى
لمواطنيها وخاصة البدو ،حيث يتم توفير حياه كريمة لهم وإنشاء المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية بكل المدن والقرى
والتجمعات البدوية وإتاحة الفرصة ألبناء جنوب سيناء فى التعليم الجامعى من فروع جامعتى السويس واألزهر
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شؤون أخرى:
الراي:
"األعلى للسكان" يطلق نتائج دراسة مدى تضمين مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة واالبداع في الكتب المدرسية -
صحيفة الرأي
http://bit.ly/2By7QcK
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