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 اإلسكوا واإلعالم فيوحدة االتصال 
 قصاصات صحافيّة
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 ESCWAاإلسكوا/

 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 : كل التشريعات تلحظ العنصر الجندريأوغاسابيانجريدة المستقبل:  •

 أوغاسابيان: الوزارة عملت لتنقية التشريعات المجحفة في حق المساواةالوسط:  •

 افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروتغدي نيوز:  •

 اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت وكالة األنباء السعودية:  •

أيام من النقاش حول أهم القضايا  3المنتدى العربي للتنمية المستدامة: م المتحدة: أخبار األم •

 والتحديات في العالم العربي

 أوغاسابيان: كل التشريعات تلحظ العنصر الجندريجريدة المستقبل:  •

 خوري ممثالً الحريري: لبنان أكثر الدول تأثراً بالصراع في سورياجريدة المستقبل:  •

 اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروتشبكة مبينات:  •

أوغاسابيان في نقاش في االسكوا عن أهمية تعميم مراعاة المنظور  الوكالة الوطنية لإلعالم: •

 الجنساني:الوزارة عملت لتنقية التشريعات المجحفة في حق المساواة

 

 

 Variousمختلف/

نقوال نحاس في لقاء مع شباب القبة: صوتك كرامتك وآن األوان لتغيير  الوكالة الوطنية لإلعالم: •

 الواقع
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 ESCWAاإلسكوا/

 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 

 جريدة المستقبل: 

 أوغاسابيان: كل التشريعات تلحظ العنصر الجندري

 2018أبريل  26الخميس 

 
عن تعميم منظور المساواة بين الجنسين « اإلسكوا»أوغاسابيان في جلسة نقاش خاصة في شارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان 

وتمكين المرأة في الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ضمن أعمال 

التي عقدت في بيت األمم المتحدة في بيروت، النائبة  ضمت الجلسة«. اإلسكوا»المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تستضيفه 

في البرلمان العراقي شروق العبايجي ومديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية األميركية لينا أبي 

 .غابستررافع والممثلة الخاصة للمدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنان بيغونيا السا

 

الهدف من جلسة النقاش تسليط الضوء على أهمية المساواة »مهريناز العوضي أن « اإلسكوا»وأوضحت مديرة مركز المرأة في 

 .«2030في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام « عدم إهمال أحد»بين الجنسين وتمكين المرأة كأحد المكونات الرئيسية لمبدأ 

 

رة تقدمت منذ تأسيسها قبل نحو عام باالستراتيجية الوطنية للمساواة في النوع االجتماعي، وعملت الوزا»وقال أوغاسابيان: 

لتنقية التشريعات المجحفة بحق المساواة وتقدمت بسبعة مشاريع قوانين أقر مجلس الوزراء ثالثة منها وأحالها على المجلس 

كومة والذي ينص على أخذ األثر الجندري في أي قانون أو قرار أو أهمية التعميم الذي صدر من رئيس الح»ولفت إلى «. النيابي

مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء باالعتبار، وهذا يعني أن كل القوانين والقرارات والمراسيم االشتراعية يجب أن تأخذ األثر 

 .«الجندري باالعتبار

 

األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، إضافة إلى  عدم وجود إحصاءات رسمية وموثوق بها وكافية لتغطي كل»وأشار إلى أن 

عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة كعامل مساعد في تحقيق األهداف، فضالً عن تأثير النزاعات المسلحة والصراعات التي تعيشها 

لضعف الهيكلي والهشاشة تحقيق خطة التنمية المستدامة يتطلب أربع أولويات: تعزيز التنمية في حاالت ا»وأكد أن «. المنطقة

والنزاعات، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين جميع األطراف والشركاء المعنيين، إرساء المساواة بين الجنسين وتمكين 

الوزارة في صدد استحداث برنامج تثقيفي لتعليم أفراد المجتمع على »وأعلن أن «. المرأة، وتعزيز البنى التحتية لمعلومات التنمية

 .«العنف ورفضه، خصوصاً أن موضوع الجندرة وحقوق المرأة نبذ

 

ألن لها نظرتها الخاصة القائمة على تجربتها وما »ولفتت العبايجي إلى أهمية األخذ برأي المرأة في معالجة المشاكل التنموية 

 .«تعانيه في حياتها اليومية واالهتمام بعائلتها

 

لضمان أن تكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة »استناداً إلى أبحاث المعهد، وقدمت أبي رافع بعض التوصيات الرئيسية، 

 .«ضرورة أن تشعر السيدات باألمان ليتكلمن عن حاجاتهن وآمالهن»، مشددة على «للجميع وآمنة

 

جنسين في خطة عام تحويل الوعود إلى إجراءات: المساواة بين ال»وقدمت هيئة األمم المتحدة للمرأة تقريرها الدولي بعنوان 

، ويتضمن أمثلة ومجموعة من دراسات الحالة من دول عربية عدة، ويقدم مورداً ممتازاً للدول األعضاء وأصحاب «2030

 .»المصلحة اآلخرين في المنطقة عند تناول األبعاد الجنسانية للتنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية

 

يجب النظر بدقة إلى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، من منظور «أنهوأشارت االساغابستر إلى 

 التزام المجتمع الدولي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

 

http://almustaqbal.com/article/2039887/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AD%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
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 الوسط: 

 أوغاسابيان: الوزارة عملت لتنقية التشريعات المجحفة في حق المساواة
25-04-2018 

عرف وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان عن خبرات الجمهورية اللبنانية في تعميم مراعاة المنظور الجنساني   -وسط 

بلدان في المنطقة سيقدم تقارير  8لبنان هو من بين “، مشيرا إلى أن ”من خالل خطتها الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 .”عن تقدم التنفيذ خالل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سيعقد في نيويورك، في تموز المقبل

 

كين المرأة في التخطيط أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتم“كالم أوغاسابيان جاء خالل حلقة نقاش للخبراء في شأن 

إن الوزارة تقدمت منذ تأسيسها قبل نحو عام باالستراتيجية الوطنية للمساواة في النوع االجتماعي والتي “الوطني وقال: 

للتنمية المستدامة تحقيقا ألهداف هذه اإلستراتيجية. وانطالقا من هذه  17تضمنت محاور رئيسية تقاطعت مع األهداف الـ

مشاريع قوانين أقر مجلس الوزراء  8عملت الوزارة على تنقية التشريعات المجحفة في حق المساواة وتقدمت بـاإلستراتيجية، 

 .”ثالثة منها وأحالها على المجلس النيابي

 

وأكد أن اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة األهداف التنموية التابعة لمجلس الوزراء والمؤلفة من ممثلين/ات من كل الوزارات 

وليس حصرا الهدف الخامس المرتبط بالنوع  17تقوم بإعداد المراجعة الطوعية في إطار تقرير يشتمل على األهداف الـ

اإلجتماعي مع جميع األهداف بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولذلك يتم التركيز على اإلجتماعي، بحيث سيتقاطع مفهوم النوع 

 إدماج النوع اإلجتماعي بكل السياسات الوطنية المرتبطة بجميع األهداف التنموية.

  

http://www.alwassat.com/lebanon/r_lb.php?id=64062
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 غدي نيوز: 

 افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت
26-04-2018 

افتتح أمس برعاية رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" في دورته الخامسة، في 

بيت األمم المتحدة "االسكوا" في وسط بيروت، في حضور ممثل الرئيس الحريري وزير الثقافة غطاس الخوري، وزير الطاقة 

امعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في المغربية عزيز الرباح، ممثلة أمين عام ج

الجامعة ندى العغيزي، األمين العام التنفيذي لالسكوا في بيروت محمد علي الحكيم، أمين عام وزارة الخارجية القطرية الدكتور 

سفير تونس في لبنان كريم بودالي وشخصيات ديبلوماسية  أحمد بن حسن الحمادي، سفير قطر في لبنان علي بن حمد المري،

 .عربية

 

  

 

 الخوري

 

  

 

وألقى الخوري كلمة رئيس مجلس الوزراء فقال: "نرحب بكم في مدينتكم بيروت وفي وطنكم لبنان، ويتشرف لبنان اليوم 

ا العام. ويسعدني أن أمثل دولة الرئيس سعد برئاسة الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه االسكوا لهذ

الحريري في افتتاح هذا المؤتمر، الذي يهدف الى تعزيز المجتمع وتقوية موارده ومساعدة الدول الداعمة على تحقيق كل 

 ."األهداف المرجوة لنهضة اقليمية ووطنية ومواجهة كافة التحديات العابرة للحدود

 

، التي تشير الى المسؤولية المشتركة بين الدول لتحقيق 2030طالق ما يعرف بأجندة أضاف: "مر حوالى ثالث سنوات الن

التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولي مع الدول التي تحتاج الى المساعدة. الدول العربية 

كفاءة اقتصادية واجتماعية إليجاد قدرة وتفاعل في رحبت بأن تكون منصة للمشاريع االنمائية مع التحديات المستجدة لتحقيق 

 ."مجاالت االجتماع والبيئة

 

وتابع: "كانت الدول العربية في طليعة الدول التي شاركت في هذه المنتديات في المحافل الدولية وال سيما مع برامج الجمعية 

من التعاون المشترك الذي أثبت عبر دعمه من الدول العامة لألمم المتحدة. وفي هذه المناسبة، يشرفني ان أمثل لبنان لمزيد 

 ."العربية والدولية والخليج من خالل تقديم القروض الميسرة من اجل االنماء والتنمية

 

وأردف: "لبنان يعاني جراء حجم المشاكل االقتصادية والتنموية واالجتماعية واالنسانية، وهو في مقدمة الدول التي تأثرت 

راع في سوريا وأزمة النزوح التي نتجت عنها. ان الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها الرئيس سعد الحريري، جراء تداعيات الص

هي من أكثر المشجعين على تفاعل وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حتى أن كل المدراء العامين في الوزارات 

 ."تضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما 2030اللبنانية هم أعضاء ومشاركون في أجندة 

 

وختم: "أود في هذه المناسبة أن أثني على جهود ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لتثقيف المنظمات غير الحكومية 

ا االدارات العاملة في مختلف ميادين التنمية المستدامة في المناطق وخصوصا في القرى البعيدة. ان الجهود التي تبذله

والمؤسسات اللبنانية كافة اليوم، تصب في اطار التحضير للتغيير والمراجعة الوطنية الطوعية، وقد عقدنا ثالث ورش عمل 

ألعضاء اللجنة ولعدد من ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلعدادهم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ة المستدامة في كافة المشاريع بغية تطوير وسائل العمل. نحن نتعاون بشكل وثيق مع مؤسسات ، ودمج التنمي2030وأجندة 

 ."األمم المتحدة العاملة في لبنان لتعزيز قدراتنا ومعرفتنا لما فيه تحقيق التنمية المستدامة

 

  

 

 رباح

http://www.ghadinews.net/news/36948/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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بأننا وضعنا الخطط ولكن لم نخلق قيمة مضافة من من جهته، قال وزير الطاقة المغربي: "مع االسف الشديد، علينا االعتراف 

 ."الثورة الرقمية التي اعتقد انها يمكن ان تتيح للدول العربية االستفادة من التنمية المستدامة لتطوير مجتمعاتنا العربية

 

كي تستثمرها أجيالنا أضاف: "من المفترض ان نتحول جوهريا بالبعد الثقافي واالقتصادي لمعرفة كيفية االستفادة من ثرواتنا 

المقبلة والتي تطرح اسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها. وإذا لم نلتفت لألمر من االن، فستحصل فجوة بين االجيال، كما 

 ."حصل في اكثر من دولة

 

ثورة حقيقية في  ولفت الى أن "المنطقة العربية متميزة بنخبها العلمية والسياسية واالقتصادية"، وقال: "نتمنى جعل التنمية

 ."حياتنا، وعلينا في المستقبل االستعانة برجال أعمال ومجتمع مدني ألننا بحاجة الى مشاركة النخب في التنمية المستدامة

 

وختم: "نحن في المغرب قررنا ان يكون لدينا خطط للتنمية، وهناك عقود برامج ترجمت في هذه التنمية في مجاالت الطاقة 

يتوجه لجعل الطاقة مفتاحا مهما للتنمية المستدامة، وهناك دينامية في المجتمع وعشرات الجمعيات تنخرط والزراعة. المغرب 

 ."في هذا المجال على أمل أن تتبع المنطقة العربية بكاملها هذه الثورة الحقيقية التي تطور المجتمع

 

  

 

 العغيزي

 

  

 

ي في جامعة الدول العربية ندى العغيزي كلمة أمين عام الجامعة أحمد أبو وألقت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدول

الغيظ، فقالت: "أنقل التحيات وأنتهز الفرصة ألثني على مواقف االسكوا والتأكيد على الشراكة الرئيسية بين الجامعة واالسكوا 

 ."واالهتمام بقضايا الطاقة والمياه والموارد

 

ذا البرنامج الذي يبحث في ثالثة محاور: الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، والتوجه نحو أضافت: "يسرني المشاركة في ه

االدارة الكاملة لهذه الطاقة وتأكيد ان تطور االنسان ال يقوم اال بتحقيق التنمية المستدامة. كل ذلك يحتم علينا المشاركة، والشعار 

جتمع متكامل وتنشيط الشراكة العالمية في ظل انتشار التلوث وازدياد لهذا العام يسلط الضوء على المشكلة والتحول نحو م

التصحر مما يؤثر على التنمية. لقد وضعت جامعة الدول العربية اطارا تنفيذيا ألجندة دعم، وهذا البند اصبح بندا دائما. نحن 

 ."حقيق التنمية المستدامةنتطلع الى إصدار هذا المؤتمر اقتراحات هامة تساهم في حل كل المشاكل التي تعيق ت

 

  

 

 الحكيم

 

  

 

أما الحكيم فنوه ب"الخطوات التي تبذلها الحكومة اللبنانية للدفع من اجل تحقيق التنمية المستدامة"، شاكرا المغرب "الستضافتها 

 ."العام الماضي المؤتمر، واالمانة العامة لجامعة الدول العربية التعاون

 

المؤتمر في ربيع كل سنة استجابة للجنة الوزارية العربية، وهي منصة جامعة لرسم خريطة عمل لمنظور وقال: "تنظم االسكوا 

تكاملي لمعالجة المواضيع العابرة للحدود. وانطالقا من ان التنمية حقا للجميع وال يمكن ان تتحقق اال بالتعاون، نناقش اليوم 

تدى نضعه امام تحد كبير: كيف يمكن ان نحول استخدام مواردنا للصالح العام؟ تحديد الصالح العام لمجتمعاتنا، وعنوان هذا المن

 ."وما هي قدراتنا وفرصنا لدعم مسيرة تحويلية في العالم العربي؟
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أضاف: "ان ارتباط الموارد بأبعاد التنمية المستدامة وفير، فقد اعتمدت دولنا استخراج الموارد لدعم االقتصاد وتجهيز البنية 

ة ولكننا اليوم امام واقع مختلف لبعض الموارد، منها ما زال ومنها ما تحول استخدامه الى عبء. كما ان مواردنا مشتركة التحتي

 ."عبر الحدود، والمياه تجف، هذا واقع وتحد كبير خالل السنوات المقبلة

 

دأنا نحصل على مؤشرات ايجابية. وتابع: "يشكل المنتدى العربي مساحة للتفكير الجماعي من أجل حل مشاكل منطقتنا، وب

ال يسعنا اال احترام وتقدير كل من يساعد في تنفيذ هذه المقررات، مع التشديد على أنه ال يمكن  2030وحيث دخلت اجندة 

 ."استمرار عملنا التنموي اال بالتنسيق والتعاون بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية واألفراد في مجتمعاتنا

 

األخذ باالعتبار ان شبابنا يشكلون نصف عدد السكان، والبطالة في صفوفهم هي األعلى، وان انخراطهم في العمل وختم: "علينا 

التنموي يساهم في حل المشكلة. اما النساء فتحد قدراتهن أعمال تمييزية، وال حل إال بتمكينهن وإشراكهن في صنع القرار، 

 ."مستدامة لمجتمعاتناوبذلك نخطو الخطوة الكبيرة لتأمين التنمية ال

 

  

 

 محمد

 

  

 

وكانت رسالة مصورة لنائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد عبر شاشة، شكرت فيها القيمين على المؤتمر، وشددت على 

لألمم المتحدة أهمية وضرورة "التعاون والتكامل الدائم مع األمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة". ونقلت تحيات األمين العام 

 للمشاركين والحضور.
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  وكالة األنباء السعودية: 

 اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت
2018/04/26 

 

العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال المنتدى اختتمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا( اليوم في 

شخصية من وزراء وخبراء من المجتمع المدني والقطاع الخاص  250العربي للتنمية المستدامة، بمشارك في المنتدى أكثر من 

 .والمنظمات الدولية واإلقليمية وقطاع الشباب

تحسين البيئة وتغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية وبحث المنتدى الذي استمر لمدة ثالثة أيام، عدد من القضايا مثل سبل 

والتخطيط من أجل إقامة مدن جامعة ومستدامة، كما ناقش المشاركون شح المياه، وسبل توفير مياه الشرب اآلمنة للجميع 

 .بأسعار ميسرة

 17اتفق قادة العالم على تنفيذ أهدافها الـ وهدف المنتدى إلى رصد تقدم الدول العربية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، التي 

 م.2030بحلول عام 

  

http://www.spa.gov.sa/1756988
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 أخبار األمم المتحدة: 

 أيام من النقاش حول أهم القضايا والتحديات في العالم العربي 3المنتدى العربي للتنمية المستدامة: 
 2018نيسان/أبريل  26

 

 26و 24عقدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا( المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بين يومي 

أبريل/نيسان، لبحث قضايا مثل سبل تحسين البيئة وتغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية والتخطيط من أجل إقامة مدن 

شخصية من وزراء وخبراء من المجتمع المدني والقطاع الخاص  250لمنتدى أكثر من جامعة ومستدامة. شارك في ا

 .والمنظمات الدولية واإلقليمية وقطاع الشباب

  

هدف المنتدى إلى رصد تقدم الدول العربية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، التي اتفق قادة العالم على تنفيذ أهدافها السبعة عشر 

  .2030بحلول عام 

 

 .وناقش المشاركون في المنتدى قضايا حرجة للمنطقة مثل شح المياه، وسبل توفير مياه الشرب اآلمنة للجميع بأسعار ميسرة

 

وكان للشباب بالطبع نصيب مهم من جلسات المنتدى، حيث ركزت إحدى الجلسات على سبل تحسين االستثمار في طاقات 

 .الشباب ومهاراتهم

 

مجال التخطيط العمراني والتصميم بالجامعة األميركية في بيروت تحدثت، أثناء المؤتمر، عن العالقة بين  األستاذة المساعدة في

السلطة المحلية والمركزية، مشيرة إلى أن معظم المدن العربية تستضيف عددا كبيرا من الالجئين إلى جانب العمال األجانب 

 .والنزوح من الريف إلى المدن

 

لمحلية، نتيجة ذلك الوضع، أصبحت ال تمثل بالضرورة السكان القاطنين في المدينة، بما يضعف سلطتها وذكرت أن السلطات ا

 .ويؤثر على قدرة السكان على إحداث تغيير في المناطق التي يسكنون فيها

 

وغيرهم من وشددت على الحاجة لخلق أطر جديدة إلشراك سكان المدن، أو تفعيل لجان ال تميز بين حاملي جنسية الدولة 

 السكان المحليين.

  

https://news.un.org/ar/story/2018/04/1006892
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 جريدة المستقبل: 

 أوغاسابيان: كل التشريعات تلحظ العنصر الجندري
 2018أبريل  26الخميس 

 

عن تعميم منظور المساواة بين « اإلسكوا»بيان في جلسة نقاش خاصة في شارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسا

الجنسين وتمكين المرأة في الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ضمن 

عقدت في بيت األمم المتحدة في ضمت الجلسة التي «. اإلسكوا»أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تستضيفه 

بيروت، النائبة في البرلمان العراقي شروق العبايجي ومديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية 

 .األميركية لينا أبي رافع والممثلة الخاصة للمدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنان بيغونيا الساغابستر

 

الهدف من جلسة النقاش تسليط الضوء على أهمية »مهريناز العوضي أن « اإلسكوا»وأوضحت مديرة مركز المرأة في 

في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام « عدم إهمال أحد»المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأحد المكونات الرئيسية لمبدأ 

2030». 

 

مت منذ تأسيسها قبل نحو عام باالستراتيجية الوطنية للمساواة في النوع االجتماعي، وعملت الوزارة تقد»وقال أوغاسابيان: 

لتنقية التشريعات المجحفة بحق المساواة وتقدمت بسبعة مشاريع قوانين أقر مجلس الوزراء ثالثة منها وأحالها على المجلس 

الذي ينص على أخذ األثر الجندري في أي قانون أو قرار أهمية التعميم الذي صدر من رئيس الحكومة و»ولفت إلى «. النيابي

أو مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء باالعتبار، وهذا يعني أن كل القوانين والقرارات والمراسيم االشتراعية يجب أن تأخذ 

 .«األثر الجندري باالعتبار

 

اف السبعة عشر للتنمية المستدامة، إضافة عدم وجود إحصاءات رسمية وموثوق بها وكافية لتغطي كل األهد»وأشار إلى أن 

إلى عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة كعامل مساعد في تحقيق األهداف، فضالً عن تأثير النزاعات المسلحة والصراعات التي 

لهيكلي تحقيق خطة التنمية المستدامة يتطلب أربع أولويات: تعزيز التنمية في حاالت الضعف ا»وأكد أن «. تعيشها المنطقة

والهشاشة والنزاعات، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين جميع األطراف والشركاء المعنيين، إرساء المساواة بين الجنسين 

الوزارة في صدد استحداث برنامج تثقيفي لتعليم أفراد »وأعلن أن «. وتمكين المرأة، وتعزيز البنى التحتية لمعلومات التنمية

 .«ورفضه، خصوصاً أن موضوع الجندرة وحقوق المرأة المجتمع على نبذ العنف

 

ألن لها نظرتها الخاصة القائمة على تجربتها وما »ولفتت العبايجي إلى أهمية األخذ برأي المرأة في معالجة المشاكل التنموية 

 .«تعانيه في حياتها اليومية واالهتمام بعائلتها

 

لضمان أن تكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة »اً إلى أبحاث المعهد، وقدمت أبي رافع بعض التوصيات الرئيسية، استناد

 .«ضرورة أن تشعر السيدات باألمان ليتكلمن عن حاجاتهن وآمالهن»، مشددة على «للجميع وآمنة

 

في خطة عام تحويل الوعود إلى إجراءات: المساواة بين الجنسين »وقدمت هيئة األمم المتحدة للمرأة تقريرها الدولي بعنوان 

، ويتضمن أمثلة ومجموعة من دراسات الحالة من دول عربية عدة، ويقدم مورداً ممتازاً للدول األعضاء وأصحاب «2030

 .»المصلحة اآلخرين في المنطقة عند تناول األبعاد الجنسانية للتنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية

 

ب النظر بدقة إلى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، من منظور يج«وأشارت االساغابستر إلى أنه

 التزام المجتمع الدولي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

  

http://almustaqbal.com/article/2039887/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AD%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
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 جريدة المستقبل: 

  بالصراع في سورياخوري ممثالً الحريري: لبنان أكثر الدول تأثراً 

 2018أبريل  25األربعاء 

 
، التي تشير إلى 2030مر حوالى ثالث سنوات على انطالق ما يعرف بأجندة »لفت وزير الثقافة غّطاس خوري إلى أنه 

التي  المسؤولية المشتركة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب وتؤكد على أهمية عمل المجتمع الدولي مع الدول

الدول العربية رحبت بأن تكون منصة للمشاريع اإلنمائية مع التحديات المستجدة لتحقيق »، مشيراً إلى أن «تحتاج إلى المساعدة

 .«كفاءة اقتصادية واجتماعية إليجاد قدرة وتفاعل في مجاالت االجتماع والبيئة

 

في « المنتدى العربي للتنمية المستدامة»ري، في افتتاح كالم خوري جاء خالل تمثيله رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحري

، بحضور وزير الطاقة المغربية عزيز الرباح، ممثلة أمين عام جامعة الدول «االسكوا»دورته الخامسة، في بيت األمم المتحدة 

ي، األمين العام التنفيذي لالسكوا العربية أحمد أبو الغيط مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة ندى العغيز

في بيروت محمد علي الحكيم، أمين عام وزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي، سفير قطر في لبنان علي بن حمد 

 .المري، سفير تونس في لبنان كريم بودالي وشخصيات ديبلوماسية عربية

 

لتي شاركت في هذه المنتديات في المحافل الدولية وال سيما مع برامج لقد كانت الدول العربية في طليعة الدول ا»وقال خوري 

الجمعية العامة لألمم المتحدة. وفي هذه المناسبة، ويسعدني أن أمثّل دولة الرئيس الحريري في افتتاح هذا المؤتمر، الذي يهدف 

المرجوة لنهضة اقليمية ووطنية ومواجهة  إلى تعزيز المجتمع وتقوية موارده ومساعدة الدول الداعمة على تحقيق كل األهداف

لبنان يعاني جراء حجم المشكالت االقتصادية والتنموية واالجتماعية »وأشار إلى أن «. كافة التحديات العابرة للحدود

ى أن ، الفتاً إل«واإلنسانية، وهو في مقدمة الدول التي تأثرت جراء تداعيات الصراع في سوريا وأزمة النزوح التي نتجت عنها

الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها الرئيس سعد الحريري، هي من أكثر المشجعين على تفاعل وتضافر الجهود لتحقيق أهداف »

، كما تضم ممثلين 2030التنمية المستدامة، حتى أن كل المدراء العامين في الوزارات اللبنانية هم أعضاء ومشاركون في أجندة 

 .«دنيعن القطاع الخاص والمجتمع الم

 

جهود ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لتثقيف المنظمات غير الحكومية العاملة في مختلف ميادين »وإذ أثنى على 

، اعتبر أن الجهود التي تبذلها اإلدارات والمؤسسات اللبنانية كافة «التنمية المستدامة في المناطق وخصوصاً في القرى البعيدة

أننا نتعاون بشكل وثيق مع مؤسسات األمم »لتحضير للتغيير والمراجعة الوطنية الطوعية، مؤكداً اليوم، تصب في إطار ا

 .«المتحدة العاملة في لبنان لتعزيز قدراتنا ومعرفتنا لما فيه تحقيق التنمية المستدامة

 

لم نخلق قيمة مضافة من الثورة  أسفه الشديد، ألنه كان علينا االعتراف بأننا وضعنا الخطط ولكن»من جهته، أعرب الرباح عن 

، داعياً إلى «الرقمية التي اعتقد أنها يمكن أن تتيح للدول العربية االستفادة من التنمية المستدامة لتطوير مجتمعاتنا العربية

مقبلة والتي ضرورة أن نتحول جوهرياً بالبعد الثقافي واالقتصادي لمعرفة كيفية االستفادة من ثرواتنا كي تستثمرها أجيالنا ال»

 .«تطرح أسئلة معينة حول البحث العلمي وغيرها

 

جامعة الدول العربية وضعت اطاراً تنفيذياً ألجندة دعم، وهذا البند أصبح بنداً دائماً. نحن نتطلع إلى »وأشارت العغيزي إلى أن 

 .«لمستدامةإصدار هذا المؤتمر اقتراحات هامة تساهم في حل كل المشاكل التي تعيق تحقيق التنمية ا

 

المنتدى »، مشدداً على أن «الخطوات التي تبذلها الحكومة اللبنانية للدفع من أجل تحقيق التنمية المستدامة»فيما نّوه الحكيم بـ

األخذ باالعتبار »، داعياً إلى «يُشّكل مساحة للتفكير الجماعي من أجل حل مشاكل منطقتنا، وبدأنا نحصل على مؤشرات ايجابية

يشكلون نصف عدد السكان، والبطالة في صفوفهم هي األعلى، وإن انخراطهم في العمل التنموي يساهم في حل  أن شبابنا

 .«المشكلة

 

، وشددت على أهمية «القيمين على المؤتمر»وكانت رسالة مصورة لنائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد شكرت خاللها 

ونقلت تحيات األمين العام لألمم المتحدة «. األمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامةالتعاون والتكامل الدائم مع »وضرورة 

 للمشاركين والحضور.

  

http://almustaqbal.com/article/2039598/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://almustaqbal.com/article/2039598/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://almustaqbal.com/article/2039598/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 شبكة مبينات: 

 اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت
 2018أبريل  26الخميس 

 

اختتمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا( اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال المنتدى 

شخصية من وزراء وخبراء من المجتمع المدني والقطاع الخاص  250العربي للتنمية المستدامة، بمشارك في المنتدى أكثر من 

 .طاع الشبابوالمنظمات الدولية واإلقليمية وق

وبحث المنتدى الذي استمر لمدة ثالثة أيام، عدد من القضايا مثل سبل تحسين البيئة وتغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية 

والتخطيط من أجل إقامة مدن جامعة ومستدامة، كما ناقش المشاركون شح المياه، وسبل توفير مياه الشرب اآلمنة للجميع 

 .بأسعار ميسرة

 17لمنتدى إلى رصد تقدم الدول العربية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، التي اتفق قادة العالم على تنفيذ أهدافها ال وهدف ا

 .م2030بحلول عام 

  

http://www.mbnat.com/saudi-news/48804.html
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   الوكالة الوطنية لإلعالم:

ة تعميم مراعاة المنظور الجنساني:الوزارة عملت لتنقية التشريعات أوغاسابيان في نقاش في االسكوا عن أهمي

 المجحفة في حق المساواة
 2018نيسان  25األربعاء 

 

لغرب آسيا )"اإلسكوا"( وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة  نظمت هيئة األمم المتحدة للمرأة واللجنة اإلقتصادية -وطنية 

"، 2018األمم المتحدة للطفولة )"اليونيسف"( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في إطار "المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

خطيط الوطني، مع التشديد على أنه حلقة نقاش للخبراء في شأن "أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة في الت

 ."يتعذر تحقيق التنمية المستدامة من دون المساواة بين الجنسين

 

وإجتمعت الدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص في المنتدى 

ية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، "لرصد التقدم على مسار العربي للتنمية المستدامة الذي تنّظمه "اإلسكوا"، برعا

 ."وأهداف التنمية المستدامة 2030التنفيذ اإلقليمي لخطة 

 

وخالل "المنتدى العربي للتنمية المستدامة"، نظمت هيئة األمم المتحدة للمرأة و"اإلسكوا" وصندوق األمم المتحدة للسكان 

متحدة اإلنمائي حلقة نقاش، اليوم، عن "أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة في و"اليونيسف" وبرنامج األمم ال

  ."17وأهداف التنمية المستدامة الـ 2030الخطط الوطنية من أجل تنفيذ فاعل لخطة 

 

شاركة جميع النساء والرجال وسلط النقاش الضوء على "أهمية التمسك بمبدأ المساواة بين الجنسين في التنمية الوطنية لضمان م

  ."والفتيات والفتيان في فوائد التنمية والتمتع بها

 

وتناول النقاش، الذي أدارته مديرة مركز المرأة في "اإلسكوا" مهريناز العوضي، "التجارب في بلدان المنطقة، ومن ضمنها 

 ."لتنوعة للنساء والرجاللبنان والعراق، في ما يعني ضمان استجابة خطط التنمية الوطنية للحاجات ا

 

وبهدف المساهمة في النقاش، قدمت هيئة األمم المتحدة للمرأة تقريرها الدولي بعنوان "تحويل الوعود إلى إجراءات: المساواة 

"، وهو يتضمن "أمثلة ومجموعة من دراسات الحالة من دول عربية عدة ويقدم موردا ممتازا 2030بين الجنسين في خطة عام 

عضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين في المنطقة عند تناول األبعاد الجنسانية للتنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة للدول األ

 ."الموارد الطبيعية

 

وعرف وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان عن "خبرات الجمهورية اللبنانية في تعميم مراعاة المنظور الجنساني من 

بلدان في المنطقة سيقدم تقارير عن  8فيذ أهداف التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن "لبنان هو من بين خالل خطتها الوطنية لتن

 ."تقدم التنفيذ خالل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سيعقد في نيويورك، في تموز المقبل

 

باالستراتيجية الوطنية للمساواة في النوع االجتماعي والتي تضمنت محاور وقال "إن الوزارة تقدمت منذ تأسيسها قبل نحو عام 

للتنمية المستدامة تحقيقا ألهداف هذه اإلستراتيجية. وانطالقا من هذه اإلستراتيجية، عملت  17رئيسية تقاطعت مع األهداف الـ

نين أقر مجلس الوزراء ثالثة منها وأحالها على مشاريع قوا 8الوزارة على تنقية التشريعات المجحفة في حق المساواة وتقدمت بـ

  ."المجلس النيابي

 

وأكد أن "اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة األهداف التنموية التابعة لمجلس الوزراء والمؤلفة من ممثلين/ات من كل الوزارات 

وليس حصرا الهدف الخامس المرتبط بالنوع  17تقوم بإعداد المراجعة الطوعية في إطار تقرير يشتمل على األهداف الـ

اإلجتماعي مع جميع األهداف بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولذلك يتم التركيز على  اإلجتماعي، بحيث سيتقاطع مفهوم النوع

  ."إدماج النوع اإلجتماعي بكل السياسات الوطنية المرتبطة بجميع األهداف التنموية

 

صا متكافئة وتحدثت النائبة في البرلمان العراقي شروق عبايجي عن "تجارب العراق في ضمان نيل جميع النساء والرجال فر

 ."في الحصول على مياه الشرب النظيفة وبسعر منخفض، كما ورد في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/341305/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/341305/
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وقدمت مديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية األميركية لينا ابي رافع، بعض التوصيات 

 ."، "لضمان أن تكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنةالرئيسية، إستنادا إلى أبحاث المعهد

 

وفي معرض تقديمها للتقرير الدولي الذي أصدرته "هيئة األمم المتحدة للمرأة"، لفتت الممثلة الخاصة للمدير اإلقليمي لهيئة 

ى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في األمم المتحدة للمرأة في لبنان بيغونيا الساغابستر، إلى أنه "يجب النظر بدقة إل

  ."جميع أنحاء العالم، من منظور التزام المجتمع الدولي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

 

ولضمان ذلك، وأضافت: "إن تنفيذ هذه الرؤية الجريئة يحمل القدرة على تحويل حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. 

نحتاج إلى وضع المساواة بين الجنسين في صلب التنفيذ، وإلى سد الفجوة على المستوى المالي، وتحسين مراقبة ما يصلح 

 ."للنساء والفتيات وتعزيز المساءلة في ما يخّص التزامات المساواة بين الجنسين على جميع المستويات

 

مجاالت محورية تتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة:  4التغيير ويركز على "ويقدم التقرير توصيات واسعة النطاق في شأن 

المقاربات المتكاملة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع القطاعات، جمع البيانات وتحليلها على نحو فاعل لضمان احتساب 

الدول األعضاء في ما يخص التزامها  الجميع، التمويل الشامل والمبتكر لدعم التنفيذ على المستوى الوطني وتعزيز مساءلة

 ".2030تحقيق المساواة بين الجنسين في سياق خطة 
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 Variousمختلف/

 

  الوكالة الوطنية لإلعالم:

 نقوال نحاس في لقاء مع شباب القبة: صوتك كرامتك وآن األوان لتغيير الواقع

 2018نيسان  25األربعاء 

 
استغرب المرشح عن المقعد األرثوذكسي على الئحة "العزم" في طرابلس الوزير السابق نقوال نحاس في "لقاء مع  -وطنية 

شباب منطقة القبة "كيف يخوض بعض المرشحين االنتخابات النيابية من دون تضمين خطاباتهم أي كالم سياسي"، مشيرا إلى 

مضمون سياسي، إذ جل ما يقومون به هو رمي التهم واالفتراءات"، قائال:  أن "كل ما نسمعه هو كالم شعبوي فارغ من أي

 .""يتحدثون عن الفساد وهم الفاسدون ويتكلمون عن الشفافية وهم من ينهش بالسلطة منذ عهود

 

ة إلى جانب وقال: "الرئيس نجيب ميقاتي قرر قيادة مشروعٍ سياسي طاما إلى أن يكون لديه كتلة وازنة في المجلس النيابي قادر

من يشبهوننا من المستقلين على التأثير وانتزاع قرارات لمصلحة طرابلس وأهلها"، مشيرا إلى أنه "بعيدا عن األزمة العامة 

عاما، يفيض عليها الجميع بالوعود إال أنها لم تلق سوى جوالت  30التي يعيشها لبنان فإن طرابلس تعيش أزمة عمرها 

 ."كل شيء وشوهت صورة المدينة في الخارجوصوالت من العنف التي دمرت 

 

وأوضح أنه "مهما تحدثوا عن وعود وآمال فإن ال أحد يستطيع أن يكذب الواقع المقرون باألرقام، إذ كشفت آخر دراسة أعدتها 

ة % منهم تحت خط الفقر"، مشددا على أن "هذه المدين26% من األسر في طرابلس من المحرومين و57منظمة "اإلسكوا" أن 

بحاجة الى وظيفة اقتصادية وتخصص واضح لكي نقدر أن نستجلب االستثمارات لها وإليها. إذ من يراجع تاريخ طرابلس 

االقتصادي يدرك أن هذه الوظيفة كانت موجودة في السابق ولكنها اندثرت شيئا فشيئا منذ اندالع الحرب اللبنانية، إال أن الطامة 

إلى صندوق بريد للرسائل النارية وبدأت الحرب تحكم قبضتها عليها"، مؤكدا أنه "قد آن الكبرى كانت عندما تحولت طرابلس 

األوان لهذا الواقع أن يتغير، إذ ال يمكننا أن نبكي على األطالل بل علينا أخذ المبادرة وأن نتحمل المسؤولية، وهذا هو حقيقة ما 

 ."التغيير آت ألن الوضع ال يمكن أن يستمر على ما هو عليه دفعني إلى الترشح لالنتخابات النيابية، إذ إنني واثق بأن

 

وأكد نحاس أنه "لدينا مشروع اقتصادي كامل لتطوير المدينة أطلقناه األسبوع الماضي في غرفة التجارة والزراعة والصناعة 

في طرابلس وال ينقصنا سوى أن نكون في موقع القرار لنعمل معا على تحقيقه وهذا ال يمكن أن يتحقق إال من خاللكم"، مشيرا 

به ونحن نعلم أن العراقيل التي ستوضع في طريقنا ستكون كثيرة، ففي عهد حكومة الرئيس نجيب إلى أنه "لدينا الكثير لكي نقوم 

عاما، تتغير  30مقاتي أشعلوا المدينة من أجل أن تفشل حكومتنا وأن يمنعوها من أن تنجز"، موضحا أن "هذا النهج عمره 

د ويوزعوا األموال ويلتقطون السيلفي وبعدها ال يكترثون األشخاص إال أن النهج هو نفسه، ال شيء لديهم سوى أن يبيعوا الوعو

 ."ألحد

 

وختم بالقول: "ممنوع أن يضحك أحد على عقولكم أو أن يخطف أصواتكم، صوتك هو كرامتك، وإن أخطأت االختيار فإنك 

 وان االنتفاضة والتغيير".عاما وقد آن أ 30معرض ألن تدفع الثمن غاليا جدا، وهذا ما حدث في طرابلس إذ إننا ندفع الثمن منذ 

 
 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/341356/

