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 المرورية السالمة حول اإلسكوا لقاء يرعى الداخلية وزير

 الوكالة الوطنية لإلعالم

إعالن الطفل للسالمة "يوقع حشد من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية، بعد غد األربعاء، لوحة 

أيار الجاري،  62، في بيت األمم المتحدة في بيروت، بمناسبة انطالق ورشة عمل تستمر لغاية "المرورية
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المتحدة العالمي الثالث حول  برعاية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وذلك في إطار أسبوع األمم

 .سالمة المرور على الطرق

 

وتتعاون اإلسكوا في تنظيم هذا الحدث مع منظمة الشراكة العالمية حول السالمة على الطرق، وجامعة 

ويشارك فيه ممثلون عن وزارات النقل واألشغال العامة والمرور والصحة . القديس يوسف في بيروت

ة األعضاء في اللجنة، باإلضافة إلى متخصصين في موضوع السالمة المرورية والداخلية في الدول العربي

على الطرق في دول اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية والدولية والجمعيات المدنية والصروح العلمية 

 .واألكاديمية المعنية بهذا القطاع

شرف على احتفال هذا العام، وتتميز الجلسة االفتتاحية، بكلمة لإلعالمي وسام بريدي، الذي يحل ضيف 

وبتقديم الفنانة كارمن لبس، التي اختيرت وجها إعالميا لعقد السالمة المرورية الذي أطلقته اإلسكوا في عام 

ويتكلم في الجلسة االفتتاحية أيضا كل من نائب األمينة التنفيذية لإلسكوا . ، وبكلمة لراعي االحتفال6505

 .ن منظمة الصحة العالميةنديم خوري، والدكتورة هال صقر م

 

ويبدأ االفتتاح بعرض فيلم قصير قامت بتحضيره وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا يتضمن رسوما حول 

السالمة المرورية بريشة أطفال مدرسة اإلنترناشونال كولدج، ومن ثم تتلو الطفلة زينا األشقر من مدرسة 

على أن ينشد بعدها عدد من أطفال مدرسة أبي بكر الصديق سيدة الجمهور إعالن الطفل للسالمة المرورية، 

 .التابعة لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت مجموعة من األغاني

وختاما سيطلب من الضيوف كتابة رأيهم حول قضايا السالمة المرورية على ملصق مخصص لذلك أسوة 

لمي الثالث حول سالمة المرور على الطرق في كافة بما يجري خالل احتفاليات أسبوع األمم المتحدة العا

 .نواحي العالم

وبعد الجلسة االفتتاحية، سوف يتم افتتاح معرض في بهو بيت األمم المتحدة يتضمن أعماال حول السالمة 

المرورية لكل من طالب كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، وجامعة القديس يوسف، وقوى األمن الداخلي 

، (Roads For Life) ، وجمعية كن هادي، وجمعية رودز فور اليف(YASA) ني، وجمعية يازااللبنا

 .ويستمر المعرض طيلة أيام الورشة. والصليب األحمر اللبناني، واإلسكوا

وسوف يناقش المشاركون خالل جلسات العمل أوضاع السالمة المرورية والتطور الحاصل في مجال إدارة 

ي الدول األعضاء، والتطور الحاصل في مجال تنفيذ خطة العمل لعقد األمم المتحدة السالمة على الطرق ف

، وضرورة زيادة القدرات الوطنية في مجال وضع (6565-6500)من أجل سالمة المرور على الطرق 

وستعرض اإلسكوا مقترحا حول تشكيل وتفعيل لجان وطنية . خطط واسترتيجيات لتنفيذ بنود هذه الخطة

الجهات ذات العالقة من أجل تحسين سالمة المرور، باإلضافة إلى عرض إعالن برازيليا المتوقع  تضم كافة

صدوره عن المؤتمر الدولي الثاني حول السالمة على الطرق المزمع عقده في البرازيل في شهر تشرين 

  .، ومناقشة بنوده وذلك بهدف التوصل إلى موقف عربي موحد من هذا اإلعالن6500الثاني 

 



 المرورية السالمة حول اإلسكوا في لقاء

 النهار

في بيت األمم " إعالن الطفل للسالمة المرورية"خصّيات السياسّية والثقافّية والفنّية لوحة يوّقع حشد من الش

منه  62أيار إلى  62المتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت، وذلك بمناسبة انطالقة ورشة عمل ُتعقد من 

المتحدة العالمي الثالث برعاية وزير الداخلية والبلدّيات اللبناني نهاد المشنوق وذلك في إطار أسبوع األمم 

 .حول سالمة المرور على الطرق

وتتعاون اإلسكوا في تنظيم الحدث مع منظمة الشراكة العالمية حول السالمة على الطرق وجامعة القديس 

ويشارك في الورشة ممثلون عن وزارات النقل واألشغال العامة والمرور والصحة . يوسف في بيروت

األعضاء في اللجنة، إضافة إلى متخصصين في موضوع السالمة المرورية  والداخلية في الدول العربية

على الطرق في دول اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية والدولّية والجمعيات المدنية والصروح العلمية 

 .واألكاديمية المعنية بهذا القطاع

 .سام بريدي كلمةوستقدم الحفل الفنانة كارمن لبس كما سيكون لالعالمي و. الجلسة االفتتاحية

وتتمّيز الجلسة االفتتاحية، بكلمات من وجوه إعالمية وفنية وبفيلم قصير يتضّمن رسوماً حول السالمة 

وبعد الجلسة االفتتاحّية، سيتم افتتاح معرٍض في بهو بيت األمم المتحدة يتضّمن أعماالً حول . المرورية

الجامعة اللبنانّية، وجامعة القديس يوسف، وقوى األمن السالمة المرورية لكّل من طاّلب كلّية الزراعة في 

، (Roads For Life) ، وجمعّية ُكن هادي، وجمعّية رودز فور اليف(YASA) الداخلي اللبناني، وجمعّية يازا

 .ويستمّر المعرض طيلة أيام الورشة. والصليب األحمر اللبناني، واإلسكوا

السالمة المرورية والتطور الحاصل في مجال إدارة  وسيناقش المشاركون خالل جلسات العمل أوضاع

السالمة على الطرق في الدول األعضاء، والتطور الحاصل في مجال تنفيذ خطة العمل لعقد األمم المتحدة 

، وضرورة زيادة القدرات الوطنية في مجال وضع (6565-6500)من أجل سالمة المرور على الطرق 

وستعرض اإلسكوا مقترحاً حول تشكيل وتفعيل لجان وطنية . الخطة خطط واسترتيجيات لتنفيذ بنود هذه

تضم الجهات ذات العالقة من أجل تحسين سالمة المرور، باإلضافة إلى عرض إعالن برازيليا المتوقع 

صدوره عن المؤتمر الدولي الثاني حول السالمة على الطرق المزمع عقده في البرازيل في شهر تشرين 

 .قشة بنوده وذلك بهدف التوّصل إلى موقف عربي موّحد من هذا اإلعالن، ومنا6500الثاني 

وتستضيف الورشة في ختام أعمالها حفل تخريج لدفعة من طالب برنامج الماستر التخصصي في مجال 

 .السالمة المرورية على الطرق الذي تتفرد بتقديمه جامعة القديس يوسف في بيروت

 األربعاء" المرورية للسالمة الطفل إعالن" توقيع

 السفير



األربعاء المقبل " إعالن الطفل للسالمة المرورية"يوّقع حشد من الشخصّيات السياسّية والثقافّية والفنّية لوحة 

وذلك لمناسبة انطالقة ورشة عمل تعقد من . في بيت األمم المتحدة، بساحة رياض الصلح في بيروت

 .الخميس، في إطار أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول سالمة المرور على الطرق األربعاء حتى

منظمة الشراكة العالمية حول السالمة على الطرق وجامعة   في تنظيم هذا الحدث مع" اإلسكوا"وتتعاون 

ور ويشارك في الورشة ممثلون عن وزارات النقل واألشغال العامة والمر. القديس يوسف في بيروت

والصحة العامة والداخلية في الدول العربية األعضاء في اللجنة، إضافة إلى متخصصين في موضوع 

والمنظمات اإلقليمية والدولّية والجمعيات المدنية " اإلسكوا"السالمة المرورية على الطرق في دول 

 .والصروح العلمية واألكاديمية المعنية بهذا القطاع

حدث اإلعالمي وسام بريدي، الذي يحّل ضيف شرف على احتفال هذا العام، وفي الجلسة االفتتاحية، يت

وبتقديم الفنانة كارمن لّبس، التي اختيرت وجهاً إعالمياً لعقد السالمة المرورّية الذي أطلقته اإلسكوا في عام 

لتنفيذية لـ ويتكلّم في الجلسة االفتتاحّية أيضاً كّل من نائب األمينة ا. ، وبكلمة لراعي االحتفال6505

 .نديم خوري، والدكتورة هال صقر، من منظّمة الصحة العالمّية" اإلسكوا"

رسوماً   يحوي" اإلسكوا"ويشهد االفتتاح عرض فيلم قصير قامت بتحضيره وحدة االتصال واإلعالم في 

 ."اإلنترناشونال كولدج"حول السالمة المرورية بريشة أطفال مدرسة 

سوف يتّم افتتاح معرٍض في بهو بيت األمم المتحدة يتضّمن أعماالً حول السالمة وبعد الجلسة االفتتاحّية، 

المرورية لكّل من طاّلب كلّية الزراعة في الجامعة اللبنانّية، وجامعة القديس يوسف، وقوى األمن الداخلي 

، (Roads For Life) ، وجمعّية ُكن هادي، وجمعّية رودز فور اليف(YASA)  اللبناني، وجمعّية يازا

 .ويستمّر المعرض طيلة أيام الورشة. والصليب األحمر اللبناني، واإلسكوا

وسوف يناقش المشاركون خالل جلسات العمل أوضاع السالمة المرورية والتطور الحاصل في مجال إدارة 

دة السالمة على الطرق في الدول األعضاء، والتطور الحاصل في مجال تنفيذ خطة العمل لعقد األمم المتح

، وضرورة زيادة القدرات الوطنية في مجال وضع (6565-6500)من أجل سالمة المرور على الطرق 

مقترحاً حول تشكيل وتفعيل لجان وطنية " اإلسكوا"وستعرض . خطط وإسترتيجيات لتنفيذ بنود هذه الخطة

برازيليا المتوقع  تضم كافة الجهات ذات العالقة من أجل تحسين سالمة المرور، باإلضافة إلى عرض إعالن

صدوره عن المؤتمر الدولي الثاني حول السالمة على الطرق المزمع عقده في البرازيل في شهر تشرين 

 .الثاني المقبل، ومناقشة بنوده وذلك بهدف التوّصل إلى موقف عربي موّحد من هذا اإلعالن

 المرورية السالمة حول اإلسكوا لقاء يرعى الداخلية وزير

 موقع صحيفة الديار

األربعاء المقبل " إعالن الطفل للسالمة المرورية"يوّقع حشد من الشخصّيات السياسّية والثقافّية والفنّية لوحة 

وذلك لمناسبة انطالقة ورشة عمل تعقد من . في بيت األمم المتحدة، بساحة رياض الصلح في بيروت

 .الخميس، في إطار أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول سالمة المرور على الطرق األربعاء حتى

منظمة الشراكة العالمية حول السالمة على الطرق وجامعة   في تنظيم هذا الحدث مع" اإلسكوا"وتتعاون 

ور ويشارك في الورشة ممثلون عن وزارات النقل واألشغال العامة والمر. القديس يوسف في بيروت



والصحة العامة والداخلية في الدول العربية األعضاء في اللجنة، إضافة إلى متخصصين في موضوع 

والمنظمات اإلقليمية والدولّية والجمعيات المدنية " اإلسكوا"السالمة المرورية على الطرق في دول 

 .والصروح العلمية واألكاديمية المعنية بهذا القطاع

حدث اإلعالمي وسام بريدي، الذي يحّل ضيف شرف على احتفال هذا العام، وفي الجلسة االفتتاحية، يت

وبتقديم الفنانة كارمن لّبس، التي اختيرت وجهاً إعالمياً لعقد السالمة المرورّية الذي أطلقته اإلسكوا في عام 

لتنفيذية لـ ويتكلّم في الجلسة االفتتاحّية أيضاً كّل من نائب األمينة ا. ، وبكلمة لراعي االحتفال6505

 .نديم خوري، والدكتورة هال صقر، من منظّمة الصحة العالمّية" اإلسكوا"

رسوماً   يحوي" اإلسكوا"ويشهد االفتتاح عرض فيلم قصير قامت بتحضيره وحدة االتصال واإلعالم في 

 ."اإلنترناشونال كولدج"حول السالمة المرورية بريشة أطفال مدرسة 

سوف يتّم افتتاح معرٍض في بهو بيت األمم المتحدة يتضّمن أعماالً حول السالمة وبعد الجلسة االفتتاحّية، 

المرورية لكّل من طاّلب كلّية الزراعة في الجامعة اللبنانّية، وجامعة القديس يوسف، وقوى األمن الداخلي 

، (Roads For Life) ، وجمعّية ُكن هادي، وجمعّية رودز فور اليف(YASA)  اللبناني، وجمعّية يازا

 .ويستمّر المعرض طيلة أيام الورشة. والصليب األحمر اللبناني، واإلسكوا

وسوف يناقش المشاركون خالل جلسات العمل أوضاع السالمة المرورية والتطور الحاصل في مجال إدارة 

دة السالمة على الطرق في الدول األعضاء، والتطور الحاصل في مجال تنفيذ خطة العمل لعقد األمم المتح

، وضرورة زيادة القدرات الوطنية في مجال وضع (6565-6500)من أجل سالمة المرور على الطرق 

مقترحاً حول تشكيل وتفعيل لجان وطنية " اإلسكوا"وستعرض . خطط وإسترتيجيات لتنفيذ بنود هذه الخطة

برازيليا المتوقع  تضم كافة الجهات ذات العالقة من أجل تحسين سالمة المرور، باإلضافة إلى عرض إعالن

صدوره عن المؤتمر الدولي الثاني حول السالمة على الطرق المزمع عقده في البرازيل في شهر تشرين 

 .الثاني المقبل، ومناقشة بنوده وذلك بهدف التوّصل إلى موقف عربي موّحد من هذا اإلعالن

 

 

 المرورية السالمة حول اإلسكوا لقاء يرعى الداخلية وزير

 المستقبل

 للسالمة الطفل إعالن" لوحة األربعاء، غد بعد والفنية، والثقافية السياسية الشخصيات من حشد يوقع

 الجاري، أيار 62 لغاية تستمر عمل ورشة انطالق بمناسبة بيروت، في المتحدة األمم بيت في ،"المرورية

 حول الثالث العالمي المتحدة األمم أسبوع إطار في وذلك المشنوق، نهاد والبلديات الداخلية وزير برعاية

 .الطرق على المرور سالمة

 وجامعة الطرق، على السالمة حول العالمية الشراكة منظمة مع الحدث هذا تنظيم في اإلسكوا وتتعاون

 والصحة والمرور العامة واألشغال النقل وزارات عن ممثلون فيه ويشارك. بيروت في يوسف القديس



 المرورية السالمة موضوع في متخصصين إلى باإلضافة اللجنة، في األعضاء العربية الدول في والداخلية

 العلمية والصروح المدنية والجمعيات والدولية اإلقليمية والمنظمات اإلسكوا دول في الطرق على

 .القطاع بهذا المعنية واألكاديمية

 العام، هذا احتفال على شرف ضيف يحل الذي بريدي، وسام لإلعالمي بكلمة االفتتاحية، الجلسة وتتميز

 عام في اإلسكوا أطلقته الذي المرورية السالمة لعقد إعالميا وجها اختيرت التي لبس، كارمن الفنانة وبتقديم

 لإلسكوا التنفيذية األمينة نائب من كل أيضا االفتتاحية الجلسة في ويتكلم. االحتفال لراعي وبكلمة ،6505

 .العالمية الصحة منظمة من صقر هال والدكتورة خوري، نديم

 حول رسوما يتضمن اإلسكوا في واإلعالم االتصال وحدة بتحضيره تقام قصير فيلم بعرض االفتتاح ويبدأ

 مدرسة من األشقر زينا الطفلة تتلو ثم ومن كولدج، اإلنترناشونال مدرسة أطفال بريشة المرورية السالمة

 الصديق بكر أبي مدرسة أطفال من عدد بعدها ينشد أن على المرورية، للسالمة الطفل إعالن الجمهور سيدة

 .األغاني من مجموعة بيروت في اإلسالمية الخيرية المقاصد لجمعية التابعة

 أسوة لذلك مخصص ملصق على المرورية السالمة قضايا حول رأيهم كتابة الضيوف من سيطلب وختاما

 كافة في الطرق على المرور سالمة حول الثالث العالمي المتحدة األمم أسبوع احتفاليات خالل يجري بما

 .العالم نواحي

 

 السالمة حول أعماال يتضمن المتحدة األمم بيت بهو في معرض افتتاح يتم سوف االفتتاحية، الجلسة وبعد

 الداخلي األمن وقوى يوسف، القديس وجامعة اللبنانية، الجامعة في الزراعة كلية طالب من لكل المرورية

 ،(Roads For Life) اليف فور رودز وجمعية هادي، كن وجمعية ،(YASA) يازا وجمعية اللبناني،

 .الورشة أيام طيلة المعرض ويستمر. واإلسكوا اللبناني، األحمر والصليب

 إدارة مجال في الحاصل والتطور المرورية السالمة أوضاع العمل جلسات خالل المشاركون يناقش وسوف

 المتحدة األمم لعقد العمل خطة تنفيذ مجال في الحاصل والتطور األعضاء، الدول في الطرق على السالمة

 وضع مجال في الوطنية القدرات زيادة وضرورة ،(6565-6500) الطرق على المرور سالمة أجل من

 وطنية لجان وتفعيل تشكيل حول مقترحا اإلسكوا وستعرض. الخطة هذه بنود لتنفيذ واسترتيجيات خطط

 المتوقع برازيليا إعالن عرض إلى باإلضافة المرور، سالمة تحسين أجل من العالقة ذات الجهات كافة تضم

 تشرين شهر في البرازيل في عقده المزمع الطرق على السالمة حول الثاني الدولي المؤتمر عن صدوره

 .اإلعالن هذا من موحد عربي موقف إلى التوصل بهدف وذلك بنوده ومناقشة ،6500 الثاني

 

 

 المرورية السالمة حول اإلسكوا لقاء يرعى المشنوق



 ليبانون ديبايت

  اإلعالمي وسام بريدي والفّنانة كارمن لّبس يشاركان في احتفال هذا العام

 

ربعاء يوم األ" إعالن الطفل للسالمة المرورية"يوّقع حشد من الشخصّيات السياسّية والثقافّية والفنّية لوحة 

  .أيار الجاري في بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت 62

 

منه برعاية وزير الداخلية والبلدّيات اللبناني نهاد  62أيار إلى  62المناسبة هي انطالقة ورشة عمل ُتعقد من 

  .المشنوق وذلك في إطار أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول سالمة المرور على الطرق

 

وتتعاون اإلسكوا في تنظيم هذا الحدث مع منظمة الشراكة العالمية حول السالمة على الطرق وجامعة 

ويشارك في الورشة ممثلون عن وزارات النقل واألشغال العامة والمرور . القديس يوسف في بيروت

وضوع السالمة والصحة والداخلية في الدول العربية األعضاء في اللجنة، باإلضافة إلى متخصصين في م

المرورية على الطرق في دول اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية والدولّية والجمعيات المدنية والصروح العلمية 

  .واألكاديمية المعنية بهذا القطاع

 

صباحاً، بكلمة لإلعالمي وسام بريدي، الذي  00:55وتتمّيز الجلسة االفتتاحية، التي تبدأ في تمام الساعة 

على احتفال هذا العام، وبتقديم الفنانة كارمن لّبس، التي اختيرت وجهاً إعالمياً لعقد  يحّل ضيف شرف

ويتكلّم في الجلسة . ، وبكلمة لراعي االحتفال6505السالمة المرورّية الذي أطلقته اإلسكوا في عام 

صقر، من منظّمة الصحة االفتتاحّية أيضاً كّل من نائب األمينة التنفيذية لإلسكوا نديم خوري، والدكتورة هال 

  .العالمّية

 

ويبدأ االفتتاح بعرض فيلم قصير قامت بتحضيره وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا يتضّمن رسوماً حول 

السالمة المرورية بريشة أطفال مدرسة اإلنترناشونال كولدج، ومن ثّم تتلو الطفلة زينا األشقر من مدرسة 

ة المرورية، على أن ينشد بعدها عدٌد من أطفال مدرسة أبي بكر الصّديق سيدة الجمهور إعالن الطفل للسالم

  .التابعة لجمعّية المقاصد الخيرّية اإلسالمّية في بيروت مجموعًة من األغاني

 

وختاماً سُيطلب من الضيوف كتابة رأيهم حول قضايا السالمة المرورّية على ملصق مخصص لذلك أسوًة 

سبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول سالمة المرور على الطرق في كافة بما يجري خالل احتفاليات أ

  .نواحي العالم

 

وبعد الجلسة االفتتاحّية، سوف يتّم افتتاح معرٍض في بهو بيت األمم المتحدة يتضّمن أعماالً حول السالمة 

س يوسف، وقوى األمن الداخلي المرورية لكّل من طاّلب كلّية الزراعة في الجامعة اللبنانّية، وجامعة القدي

، (Roads For Life) ، وجمعّية ُكن هادي، وجمعّية رودز فور اليف(YASA) اللبناني، وجمعّية يازا



  .ويستمّر المعرض طيلة أيام الورشة. والصليب األحمر اللبناني، واإلسكوا

 

لحاصل في مجال إدارة وسوف يناقش المشاركون خالل جلسات العمل أوضاع السالمة المرورية والتطور ا

السالمة على الطرق في الدول األعضاء، والتطور الحاصل في مجال تنفيذ خطة العمل لعقد األمم المتحدة 

، وضرورة زيادة القدرات الوطنية في مجال وضع (6565-6500)من أجل سالمة المرور على الطرق 

حاً حول تشكيل وتفعيل لجان وطنية وستعرض اإلسكوا مقتر. خطط واسترتيجيات لتنفيذ بنود هذه الخطة

تضم كافة الجهات ذات العالقة من أجل تحسين سالمة المرور، باإلضافة إلى عرض إعالن برازيليا المتوقع 

صدوره عن المؤتمر الدولي الثاني حول السالمة على الطرق المزمع عقده في البرازيل في شهر تشرين 

  .توّصل إلى موقف عربي موّحد من هذا اإلعالن، ومناقشة بنوده وذلك بهدف ال6500الثاني 

 

أيار حفل تخريج لدفعة  62من بعد ظهر يوم الجمعة  06:25وتستضيف الورشة في ختام أعمالها الساعة 

من طالب برنامج الماستر التخصصي في مجال السالمة المرورية على الطرق الذي تتفرد بتقديمه جامعة 

  .القديس يوسف في بيروت

 

 المرورية السالمة حول اإلسكوا لقاء يرعى الداخلية وزير

 ليبانون فايلز

إعالن الطفل للسالمة "د من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية، بعد غد األربعاء، لوحة يوقع حش

أيار الجاري،  62، في بيت األمم المتحدة في بيروت، بمناسبة انطالق ورشة عمل تستمر لغاية "المرورية

العالمي الثالث حول  برعاية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وذلك في إطار أسبوع األمم المتحدة

 .سالمة المرور على الطرق

وتتعاون اإلسكوا في تنظيم هذا الحدث مع منظمة الشراكة العالمية حول السالمة على الطرق، وجامعة 

ويشارك فيه ممثلون عن وزارات النقل واألشغال العامة والمرور والصحة . القديس يوسف في بيروت

في اللجنة، باإلضافة إلى متخصصين في موضوع السالمة المرورية  والداخلية في الدول العربية األعضاء

على الطرق في دول اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية والدولية والجمعيات المدنية والصروح العلمية 

 .واألكاديمية المعنية بهذا القطاع

تفال هذا العام، وتتميز الجلسة االفتتاحية، بكلمة لإلعالمي وسام بريدي، الذي يحل ضيف شرف على اح

وبتقديم الفنانة كارمن لبس، التي اختيرت وجها إعالميا لعقد السالمة المرورية الذي أطلقته اإلسكوا في عام 

ويتكلم في الجلسة االفتتاحية أيضا كل من نائب األمينة التنفيذية لإلسكوا . ، وبكلمة لراعي االحتفال6505

 .صحة العالميةنديم خوري، والدكتورة هال صقر من منظمة ال



ويبدأ االفتتاح بعرض فيلم قصير قامت بتحضيره وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا يتضمن رسوما حول 

السالمة المرورية بريشة أطفال مدرسة اإلنترناشونال كولدج، ومن ثم تتلو الطفلة زينا األشقر من مدرسة 

بعدها عدد من أطفال مدرسة أبي بكر الصديق  سيدة الجمهور إعالن الطفل للسالمة المرورية، على أن ينشد

 .التابعة لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت مجموعة من األغاني

وختاما سيطلب من الضيوف كتابة رأيهم حول قضايا السالمة المرورية على ملصق مخصص لذلك أسوة 

ول سالمة المرور على الطرق في كافة بما يجري خالل احتفاليات أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث ح

 .نواحي العالم

وبعد الجلسة االفتتاحية، سوف يتم افتتاح معرض في بهو بيت األمم المتحدة يتضمن أعماال حول السالمة 

المرورية لكل من طالب كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، وجامعة القديس يوسف، وقوى األمن الداخلي 

، (Roads For Life) ، وجمعية كن هادي، وجمعية رودز فور اليف(YASA) زااللبناني، وجمعية يا

 .ويستمر المعرض طيلة أيام الورشة. والصليب األحمر اللبناني، واإلسكوا

وسوف يناقش المشاركون خالل جلسات العمل أوضاع السالمة المرورية والتطور الحاصل في مجال إدارة 

ء، والتطور الحاصل في مجال تنفيذ خطة العمل لعقد األمم المتحدة السالمة على الطرق في الدول األعضا

، وضرورة زيادة القدرات الوطنية في مجال وضع (6565-6500)من أجل سالمة المرور على الطرق 

وستعرض اإلسكوا مقترحا حول تشكيل وتفعيل لجان وطنية . خطط واسترتيجيات لتنفيذ بنود هذه الخطة

عالقة من أجل تحسين سالمة المرور، باإلضافة إلى عرض إعالن برازيليا المتوقع تضم كافة الجهات ذات ال

صدوره عن المؤتمر الدولي الثاني حول السالمة على الطرق المزمع عقده في البرازيل في شهر تشرين 

 .، ومناقشة بنوده وذلك بهدف التوصل إلى موقف عربي موحد من هذا اإلعالن6500الثاني 

 

 المشنوق برعاية االسكوا في المرورية للسالمة الطفل إعالن

 ليبانون تايم

يوم األربعاء " إعالن الطفل للسالمة المرورية"يوّقع حشد من الشخصّيات السياسّية والثقافّية والفنّية لوحة 

  .بيروتأيار الجاري في بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح،  62

 

منه برعاية وزير الداخلية والبلدّيات اللبناني نهاد  62أيار إلى  62المناسبة هي انطالقة ورشة عمل ُتعقد من 

  .المشنوق وذلك في إطار أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول سالمة المرور على الطرق

 

ية حول السالمة على الطرق وجامعة وتتعاون اإلسكوا في تنظيم هذا الحدث مع منظمة الشراكة العالم

ويشارك في الورشة ممثلون عن وزارات النقل واألشغال العامة والمرور . القديس يوسف في بيروت

والصحة والداخلية في الدول العربية األعضاء في اللجنة، باإلضافة إلى متخصصين في موضوع السالمة 



قليمية والدولّية والجمعيات المدنية والصروح العلمية المرورية على الطرق في دول اإلسكوا والمنظمات اإل

  .واألكاديمية المعنية بهذا القطاع

 

صباحاً، بكلمة لإلعالمي وسام بريدي، الذي  00:55وتتمّيز الجلسة االفتتاحية، التي تبدأ في تمام الساعة 

يحّل ضيف شرف على احتفال هذا العام، وبتقديم الفنانة كارمن لّبس، التي اختيرت وجهاً إعالمياً لعقد 

ويتكلّم في الجلسة . االحتفال ، وبكلمة لراعي6505السالمة المرورّية الذي أطلقته اإلسكوا في عام 

االفتتاحّية أيضاً كّل من نائب األمينة التنفيذية لإلسكوا نديم خوري، والدكتورة هال صقر، من منظّمة الصحة 

  .العالمّية

ويبدأ االفتتاح بعرض فيلم قصير قامت بتحضيره وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا يتضّمن رسوماً حول 

يشة أطفال مدرسة اإلنترناشونال كولدج، ومن ثّم تتلو الطفلة زينا األشقر من مدرسة السالمة المرورية بر

سيدة الجمهور إعالن الطفل للسالمة المرورية، على أن ينشد بعدها عدٌد من أطفال مدرسة أبي بكر الصّديق 

  .التابعة لجمعّية المقاصد الخيرّية اإلسالمّية في بيروت مجموعًة من األغاني

 

سُيطلب من الضيوف كتابة رأيهم حول قضايا السالمة المرورّية على ملصق مخصص لذلك أسوًة  وختاماً 

بما يجري خالل احتفاليات أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول سالمة المرور على الطرق في كافة 

  .نواحي العالم

 

م المتحدة يتضّمن أعماالً حول السالمة وبعد الجلسة االفتتاحّية، سوف يتّم افتتاح معرٍض في بهو بيت األم

المرورية لكّل من طاّلب كلّية الزراعة في الجامعة اللبنانّية، وجامعة القديس يوسف، وقوى األمن الداخلي 

، (Roads For Life) ، وجمعّية ُكن هادي، وجمعّية رودز فور اليف(YASA) اللبناني، وجمعّية يازا

  .ويستمّر المعرض طيلة أيام الورشة. واوالصليب األحمر اللبناني، واإلسك

 

وسوف يناقش المشاركون خالل جلسات العمل أوضاع السالمة المرورية والتطور الحاصل في مجال إدارة 

السالمة على الطرق في الدول األعضاء، والتطور الحاصل في مجال تنفيذ خطة العمل لعقد األمم المتحدة 

، وضرورة زيادة القدرات الوطنية في مجال وضع (6565-6500)من أجل سالمة المرور على الطرق 

وستعرض اإلسكوا مقترحاً حول تشكيل وتفعيل لجان وطنية . خطط واسترتيجيات لتنفيذ بنود هذه الخطة

تضم كافة الجهات ذات العالقة من أجل تحسين سالمة المرور، باإلضافة إلى عرض إعالن برازيليا المتوقع 

ولي الثاني حول السالمة على الطرق المزمع عقده في البرازيل في شهر تشرين صدوره عن المؤتمر الد

  .، ومناقشة بنوده وذلك بهدف التوّصل إلى موقف عربي موّحد من هذا اإلعالن6500الثاني 

أيار حفل تخريج لدفعة  62من بعد ظهر يوم الجمعة  06:25وتستضيف الورشة في ختام أعمالها الساعة 

الماستر التخصصي في مجال السالمة المرورية على الطرق الذي تتفرد بتقديمه جامعة  من طالب برنامج

 .القديس يوسف في بيروت

 



 المرورية السالمة حول اإلسكوا لقاء يرعى الداخلية وزير

 62ليبانون 

إعالن الطفل للسالمة "يوقع حشد من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية، بعد غد األربعاء، لوحة 

أيار الجاري،  62، في بيت األمم المتحدة في بيروت، بمناسبة انطالق ورشة عمل تستمر لغاية "المرورية

لبلديات نهاد المشنوق، وذلك في إطار أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول برعاية وزير الداخلية وا

 .سالمة المرور على الطرق

وتتعاون اإلسكوا في تنظيم هذا الحدث مع منظمة الشراكة العالمية حول السالمة على الطرق، وجامعة 

عامة والمرور والصحة ويشارك فيه ممثلون عن وزارات النقل واألشغال ال. القديس يوسف في بيروت

والداخلية في الدول العربية األعضاء في اللجنة، باإلضافة إلى متخصصين في موضوع السالمة المرورية 

على الطرق في دول اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية والدولية والجمعيات المدنية والصروح العلمية 

 .واألكاديمية المعنية بهذا القطاع

ية، بكلمة لإلعالمي وسام بريدي، الذي يحل ضيف شرف على احتفال هذا العام، وتتميز الجلسة االفتتاح

وبتقديم الفنانة كارمن لبس، التي اختيرت وجها إعالميا لعقد السالمة المرورية الذي أطلقته اإلسكوا في عام 

فيذية لإلسكوا ويتكلم في الجلسة االفتتاحية أيضا كل من نائب األمينة التن. ، وبكلمة لراعي االحتفال6505

 .نديم خوري، والدكتورة هال صقر من منظمة الصحة العالمية

ويبدأ االفتتاح بعرض فيلم قصير قامت بتحضيره وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا يتضمن رسوما حول 

السالمة المرورية بريشة أطفال مدرسة اإلنترناشونال كولدج، ومن ثم تتلو الطفلة زينا األشقر من مدرسة 

أطفال مدرسة أبي بكر الصديق سيدة الجمهور إعالن الطفل للسالمة المرورية، على أن ينشد بعدها عدد من 

 .التابعة لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت مجموعة من األغاني

وختاما سيطلب من الضيوف كتابة رأيهم حول قضايا السالمة المرورية على ملصق مخصص لذلك أسوة 

ر على الطرق في كافة بما يجري خالل احتفاليات أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول سالمة المرو

 .نواحي العالم

وبعد الجلسة االفتتاحية، سوف يتم افتتاح معرض في بهو بيت األمم المتحدة يتضمن أعماال حول السالمة 

المرورية لكل من طالب كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، وجامعة القديس يوسف، وقوى األمن الداخلي 

، (Roads For Life)عية كن هادي، وجمعية رودز فور اليف ، وجم(YASA)اللبناني، وجمعية يازا 

 .ويستمر المعرض طيلة أيام الورشة. والصليب األحمر اللبناني، واإلسكوا

وسوف يناقش المشاركون خالل جلسات العمل أوضاع السالمة المرورية والتطور الحاصل في مجال إدارة 

اصل في مجال تنفيذ خطة العمل لعقد األمم المتحدة السالمة على الطرق في الدول األعضاء، والتطور الح

، وضرورة زيادة القدرات الوطنية في مجال وضع (6565-6500)من أجل سالمة المرور على الطرق 

وستعرض اإلسكوا مقترحا حول تشكيل وتفعيل لجان وطنية . خطط واسترتيجيات لتنفيذ بنود هذه الخطة



حسين سالمة المرور، باإلضافة إلى عرض إعالن برازيليا المتوقع تضم كافة الجهات ذات العالقة من أجل ت

صدوره عن المؤتمر الدولي الثاني حول السالمة على الطرق المزمع عقده في البرازيل في شهر تشرين 

 .، ومناقشة بنوده وذلك بهدف التوصل إلى موقف عربي موحد من هذا اإلعالن6500الثاني 

 

 المرورية السالمة حول اإلسكوا لقاء يرعى المشنوق

 موقع اليازا

يوم األربعاء " مة المروريةإعالن الطفل للسال"يوّقع حشد من الشخصّيات السياسّية والثقافّية والفنّية لوحة 

  .أيار الجاري في بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت 62

 

منه برعاية وزير الداخلية والبلدّيات اللبناني نهاد  62أيار إلى  62المناسبة هي انطالقة ورشة عمل ُتعقد من 

  .مة المرور على الطرقالمشنوق وذلك في إطار أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول سال

 

وتتعاون اإلسكوا في تنظيم هذا الحدث مع منظمة الشراكة العالمية حول السالمة على الطرق وجامعة 

ويشارك في الورشة ممثلون عن وزارات النقل واألشغال العامة والمرور . القديس يوسف في بيروت

ضافة إلى متخصصين في موضوع السالمة والصحة والداخلية في الدول العربية األعضاء في اللجنة، باإل

المرورية على الطرق في دول اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية والدولّية والجمعيات المدنية والصروح العلمية 

  .واألكاديمية المعنية بهذا القطاع

 

دي، الذي صباحاً، بكلمة لإلعالمي وسام بري 00:55وتتمّيز الجلسة االفتتاحية، التي تبدأ في تمام الساعة 

يحّل ضيف شرف على احتفال هذا العام، وبتقديم الفنانة كارمن لّبس، التي اختيرت وجهاً إعالمياً لعقد 

ويتكلّم في الجلسة . ، وبكلمة لراعي االحتفال6505السالمة المرورّية الذي أطلقته اإلسكوا في عام 

خوري، والدكتورة هال صقر، من منظّمة الصحة  االفتتاحّية أيضاً كّل من نائب األمينة التنفيذية لإلسكوا نديم

  .العالمّية

 

ويبدأ االفتتاح بعرض فيلم قصير قامت بتحضيره وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا يتضّمن رسوماً حول 

السالمة المرورية بريشة أطفال مدرسة اإلنترناشونال كولدج، ومن ثّم تتلو الطفلة زينا األشقر من مدرسة 

من أطفال مدرسة أبي بكر الصّديق  سيدة الجمهور إعالن الطفل للسالمة المرورية، على أن ينشد بعدها عددٌ 

  .التابعة لجمعّية المقاصد الخيرّية اإلسالمّية في بيروت مجموعًة من األغاني

 

وختاماً سُيطلب من الضيوف كتابة رأيهم حول قضايا السالمة المرورّية على ملصق مخصص لذلك أسوًة 

حول سالمة المرور على الطرق في كافة بما يجري خالل احتفاليات أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث 



  .نواحي العالم

 

وبعد الجلسة االفتتاحّية، سوف يتّم افتتاح معرٍض في بهو بيت األمم المتحدة يتضّمن أعماالً حول السالمة 

المرورية لكّل من طاّلب كلّية الزراعة في الجامعة اللبنانّية، وجامعة القديس يوسف، وقوى األمن الداخلي 

، (Roads For Life) ، وجمعّية ُكن هادي، وجمعّية رودز فور اليف(YASA) ي، وجمعّية يازااللبنان

  .ويستمّر المعرض طيلة أيام الورشة. والصليب األحمر اللبناني، واإلسكوا

 

وسوف يناقش المشاركون خالل جلسات العمل أوضاع السالمة المرورية والتطور الحاصل في مجال إدارة 

طرق في الدول األعضاء، والتطور الحاصل في مجال تنفيذ خطة العمل لعقد األمم المتحدة السالمة على ال

، وضرورة زيادة القدرات الوطنية في مجال وضع (6565-6500)من أجل سالمة المرور على الطرق 

وستعرض اإلسكوا مقترحاً حول تشكيل وتفعيل لجان وطنية . خطط واسترتيجيات لتنفيذ بنود هذه الخطة

م كافة الجهات ذات العالقة من أجل تحسين سالمة المرور، باإلضافة إلى عرض إعالن برازيليا المتوقع تض

صدوره عن المؤتمر الدولي الثاني حول السالمة على الطرق المزمع عقده في البرازيل في شهر تشرين 

  .إلعالن، ومناقشة بنوده وذلك بهدف التوّصل إلى موقف عربي موّحد من هذا ا6500الثاني 

 

أيار حفل تخريج لدفعة  62من بعد ظهر يوم الجمعة  06:25وتستضيف الورشة في ختام أعمالها الساعة 

من طالب برنامج الماستر التخصصي في مجال السالمة المرورية على الطرق الذي تتفرد بتقديمه جامعة 

 القديس يوسف في بيروت

 

 المرورية السالمة حول اإلسكوا في لقاء

 موقع وقائع صيدا 

في بيت األمم ” مة المروريةإعالن الطفل للسال“يوّقع حشد من الشخصّيات السياسّية والثقافّية والفنّية لوحة 

منه  62أيار إلى  62المتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت، وذلك بمناسبة انطالقة ورشة عمل ُتعقد من 

برعاية وزير الداخلية والبلدّيات اللبناني نهاد المشنوق وذلك في إطار أسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث 

 .حول سالمة المرور على الطرق

إلسكوا في تنظيم الحدث مع منظمة الشراكة العالمية حول السالمة على الطرق وجامعة القديس وتتعاون ا

ويشارك في الورشة ممثلون عن وزارات النقل واألشغال العامة والمرور والصحة . يوسف في بيروت

رية والداخلية في الدول العربية األعضاء في اللجنة، إضافة إلى متخصصين في موضوع السالمة المرو

على الطرق في دول اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية والدولّية والجمعيات المدنية والصروح العلمية 

 .واألكاديمية المعنية بهذا القطاع

 .وستقدم الحفل الفنانة كارمن لبس كما سيكون لالعالمي وسام بريدي كلمة. الجلسة االفتتاحية



المية وفنية وبفيلم قصير يتضّمن رسوماً حول السالمة وتتمّيز الجلسة االفتتاحية، بكلمات من وجوه إع

وبعد الجلسة االفتتاحّية، سيتم افتتاح معرٍض في بهو بيت األمم المتحدة يتضّمن أعماالً حول . المرورية

السالمة المرورية لكّل من طاّلب كلّية الزراعة في الجامعة اللبنانّية، وجامعة القديس يوسف، وقوى األمن 

، (Roads For Life) ، وجمعّية ُكن هادي، وجمعّية رودز فور اليف(YASA) لبناني، وجمعّية يازاالداخلي ال

 .ويستمّر المعرض طيلة أيام الورشة. والصليب األحمر اللبناني، واإلسكوا

وسيناقش المشاركون خالل جلسات العمل أوضاع السالمة المرورية والتطور الحاصل في مجال إدارة 

طرق في الدول األعضاء، والتطور الحاصل في مجال تنفيذ خطة العمل لعقد األمم المتحدة السالمة على ال

، وضرورة زيادة القدرات الوطنية في مجال وضع (6565-6500)من أجل سالمة المرور على الطرق 

وستعرض اإلسكوا مقترحاً حول تشكيل وتفعيل لجان وطنية . خطط واسترتيجيات لتنفيذ بنود هذه الخطة

م الجهات ذات العالقة من أجل تحسين سالمة المرور، باإلضافة إلى عرض إعالن برازيليا المتوقع تض

صدوره عن المؤتمر الدولي الثاني حول السالمة على الطرق المزمع عقده في البرازيل في شهر تشرين 

 .ن، ومناقشة بنوده وذلك بهدف التوّصل إلى موقف عربي موّحد من هذا اإلعال6500الثاني 

وتستضيف الورشة في ختام أعمالها حفل تخريج لدفعة من طالب برنامج الماستر التخصصي في مجال 

 .السالمة المرورية على الطرق الذي تتفرد بتقديمه جامعة القديس يوسف في بيروت

 

 

 

 

 


