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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 ( 2019مايو/أيّار 51)

 

 في المهمشين حقوق وتعزيز المنطقة في االجتماعي اإلقصاء مكافحة حول إجتماع للخبراء في اإلسكوا

 ومصر ولبنان تونس

 

 (بيئة أبوظبي) عدم إهمال أحد 

  (النهار) ومصرحاالت فقر في لبنان وتونس  3ندوة في اإلسكوا ناقشت 

  (الوكالة الوطنية لإلعالم) 9152أيار  53المفكرة ليوم االثنين 

 

 متفرقات

  يستعرض تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارات والردود الحكومية لعدد من « الشورى»مكتب

 (جريدة ُعمان) األسئلة

  ورشة عمل للمنتدى العربي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في بيروت حول قضايا اإلعاقة في

 (الوكالة الوطنية لإلعالم) العالم العربي
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  عدم إهمال أحد

 بيئة أبوظبي

 2019مايو/ أيّار 51

 

 حقوق وتعزيز المنطقة في االجتماعي اإلقصاء مكافحة حول وشركائها لإلسكوا اإلعداد قيد تقرير

 ومصر ولبنان تونس في المهمشين

 9152 مايو/أيار 51 بيروت، االسكوا،: ابوظبي بيئة شبكة

 يرهق ألبعادا المتعدد الفقر وأنّ  العالمي المتوسط ضعف يبلغ العربية المنطقة في الشباب بين البطالة معدل أنّ  الدراسات تظهر

 يف مقّرها في( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة عقدت اإلطار، هذا في. سكانها من بالمئة 11

 يف مختارة بلدان في المهمشة الفئات أكثر إلى الوصول: احد إهمال عدم“ عنوان حمل للخبراء اجتماًعا يومين مدى على بيروت

 .ومصر ولبنان تونس من كلّ  في وتحديًدا” العربية المنطقة

 للبنانيةا الدراسات ومركز( اليونسكو) والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون اإلسكوا نظمته الذي واالجتماع

 نفسه العنوان يحمل الذي اإلعداد قيد التقرير لمراجعة فرصة كان مايو/أيار 51و 51 يومي األمريكية اللبنانية الجامعة في

 مصر؛ في المقابر وسكان تونس؛ في الغربية والمناطق الجنوبي الريف سكان: هي حاالت ثالث دراسة على يركز والذي

 .لبنان شمال في التبانة منطقة وسكان

 بالنزاعات رينالمتأث العربية المنطقة سكان عدد إنّ  دشتي روال الدكتورة لإلسكوا التنفيذية األمينة قالت االفتتاحية، كلمتها وفي

 مالمح رسم تعيد التي المتسارعة والتغيّرات بالتحوالت ذلك واصفةً  ،9191 عام في مليون 111 من أكثر إلى يرتفع أن يقدَّر

 .ضعفًا األكثر الفئات على األكبر بوزرها وتلقي العربية المنطقة

 شةالمهمّ  الفئات بأوضاع اإللمام دون يحول“ والمصنّفة التوقيت وحسنة الموثوقة البيانات توافر عدم أنّ  دشتي واعتبرت

: وقالت. ”وجودتها البيانات توفير في االستثمار الحكومات من يتطلب“ ذلك أن على وشددت” احتياجاتها تلبية دون وبالتالي

 تكوين أجل من المألوف عن خارجة تقنيات العتماد األعضاء بلدانها تؤازر ودراسات، إحصاءات من تعّده بما اإلسكوا، إنّ “

 .”وظروفها الضعيفة الفئات احتياجات عن وافية صورة

http://www.abudhabienv.ae/news-49121.html
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 زلتعزي: “وقالت. أحًدا تهمل ال وشاملة وتشاركية عادلة واجتماعية اقتصادية سياسات وضع إلى التنفيذية األمينة ودعت

 .”والمساءلة والمتابعة للتنفيذ تقليدية غير آليات من بدّ  ال كفاءتها،

 لسياسةل توصيات عنه وخرج. تحديًدا المختارة الدول وفي عموًما العربية المنطقة في للتهميش الجذرية األسباب الخبراء وناقش

 .أحًدا تهمل أو تقصي ال مؤسسات بناء وتشجيع واالقتصادي االجتماعي اإلقصاء على للتغلب العامة

 في المساواة دمع أسباب سوجيتا سيكو لليونسكو اإلقليمي المكتب في واإلنسانية االجتماعية العلوم اخصائية تناولت جهتها، من

 ةخط طبيعة إن وقالت. وغيرها االقتصادي والتحرر العسكري واالحتالل والنزاعات العنف ذلك في بما العربية، المنطقة

 والعالمي، ليميواإلق الوطني الصعيد على للسياسات أكبر اتساقًا تتطلب عشر السبعة وأهدافها المتكاملة المستدامة للتنمية 9111

 .السياسات وصنع االجتماعية العلوم بحوث بين أقوى روابط خالل من تحقيقه يمكن ما وهو

 هذا يكون أن حاليًا المقدر ومن شخص مليون 5.1 القاهرة مقابر في يعيشون الذين عدد 9112 عام بلغ الدراسات، وبحسب

 غياب نتيجة التهميش من تعاني التبانة منطقة أنّ  إلى الدراسات تشير لبنان، وفي. مليون 5.2 عن يزيد ما إلى وصل العدد

 .ميًشاته الفئات أكثر اإلعاقة ذوو واألشخاص والمسنون والشباب المياومون العمال يبقى بينما والمركزية، السياسية اإلرادة

 على القدرة عدم تونس في الغربية والمناطق الجنوبي الريف لسكان االقتصادي التهميش أسباب أبرز من أخرى، جهة من

 لتوطنا وغياب السكانية الكثافة وضعف الشباب بين البطالة نسب وارتفاع واألجنبي الوطني الخاص االستثمار استقطاب

 .والهجرة الداخلي النزوح من واسعة موجات إلى جميعها تؤدي التي الحديثة العمل فرص خلق وضعف الصناعي

 إنّ “ التق التي جيرارد ميراي لبنان في الالجئين لشؤون العليا المتحدة األمم مفوضية لممثلة رئيسية كلمة االجتماع شهد وقد

 اديزد العدد وهذا. الثانية العالمية الحرب منذ مثيل له يسبق لم بشكل ديارهم من الفرار على أجبروا الناس من كبيًرا عدًدا

: وأضافت”. الجئ مليون 91 من أكثر بينهم العالم، مستوى على قسري نازح مليون 82 من أكثر هناك حاليًا،: باستمرار

 تعرًضا األكثرو والمحرومين والمستبعدين ضعفًا األشد – الكثيرين لكنّ  والظلم، الفقر مكافحة في هائالً  تقدًما شهدنا أننا صحيح“

 .”والحقوق الموارد على الحصول في رهيبًا تفاوتًا يواجهون يزالون ال – والتمييز للعنف

 العدالة تحقيق في العريق الجامعة دور عن جبرة جوزيف الدكتور األمريكية اللبنانية الجامعة رئيس تحدث جهته، من

 ن،ونح. االجتماعية المساواة إحقاق إلى يميّزنا، الذي المجتمعي ونهجنا االكاديمية برامجنا خالل من نسعى: “وقال. االجتماعية

 ذهن في 5211 العام في الحت ثورية فكرة وهي االكاديمية، مؤسستنا منه انطلقت التي األساس الفكرة نطور إنما نفعل، ما في

 على ممةً مص العثمانية، السلطنة في االناث لتعليم مدرسة أول تأسيس على يومذاك فأصّرت المساواة، تحقيق بإمكان آمنت امرأة

 وتحقيق المجتمعية العدالة مفهوم إنّ : “وأضاف”. المجتمع بناء ارساء في الرجل، مثل تماًما بنّاء، عنصًرا المرأة تكون أن

 ولن. رقِناش بعضُ  بعيشها التي والعراقيل والمصاعب العوائق كل من بالرغم وأكاديميين كمربّين نحن ارتضيناه واجب المساواة

 .”الجهود كلّ  بتضافر إالّ  األسمى الغايةِ  إلى وصول يكون

 من لعربيةا المنطقة في واالقصاء ليبيا؛ في والالجئين للمهاجرين اإلنسان حقوق حالة على الضوء جلساته في االجتماع وسلّط

 .العربية المنطقة في بلدان خمسة حالة على بناء الشامل التعليم وفهم االجتماعي؛ النوع منظور
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  حاالت فقر في لبنان وتونس ومصر 3ندوة في اإلسكوا ناقشت 

 النهار

 

 2019مايو/ أيّار 51

تظهر الدراسات أّن معدل البطالة بين الشباب في المنطقة العربية يبلغ ضعف المتوسط العالمي، وأّن الفقر المتعدد األبعاد يرهق 

.بالمئة من سكانها 11  

األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في مقّرها في بيروت على مدى على هذه الخلفية، عقدت لجنة 

يومين اجتماًعا للخبراء حمل عنوان "عدم إهمال أحد: الوصول إلى أكثر الفئات المهمشة في بلدان مختارة في المنطقة العربية" 

.وتحديًدا في كّل من تونس ولبنان ومصر  

ته "اإلسكوا" بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )األونسكو( ومركز الدراسات واالجتماع الذي نظم

أيار كان فرصة لمراجعة التقرير قيد اإلعداد الذي يحمل العنوان نفسه  51و 51اللبنانية في الجامعة اللبنانية األميركية يومي 

ريف الجنوبي والمناطق الغربية في تونس؛ وسكان المقابر في مصر؛ والذي يركز على دراسة ثالث حاالت هي: سكان ال

.وسكان منطقة التبانة في شمال لبنان  

  

https://www.annahar.com/article/971921-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA-3-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1
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  9152أيار  53المفكرة ليوم االثنين 

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 

 2019مايو/ أيّار 55

 المنطقة في مختارة بلدان في المهمشة الفئات أكثر إلى الوصول: احد إهمال عدم" عنوان تحت خبراء لفريق اجتماع 10,00

 لتربيةل المتحدة األمم منظمة مع بالشراكة ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تنظمه" العربية

 .الصلح اضري ساحة - اإلسكوا مقر في األميركية، اللبنانية الجامعة في اللبنانية الدراسات ومركز( اليونسكو) والثقافة والعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/408656/13-2019
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 يستعرض تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارات والردود الحكومية لعدد من األسئلة« الشورى»مكتب 

 جريدة ُعمان

 2019مايو/ أيّار 51

اطلع مكتب مجلس الشورى على خطاب مجلس الوزراء حول التقارير السنوية لعدد من الوزارات لعام 9152م، والتي تضمنت 

ملخصا بما تم إنجازه خالل عام 9152م ومراحل تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارات، وأهم الخطط واالستراتيجيات المعدة 

 من قبلها وعدد من اإلحصائيات.

جاء ذلك خالل اجتماع مكتب المجلس الدوري الثامن لدور االنعقاد السنوي الرابع )9152-9152م( من الفترة الثامنة برئاسة 

سعادة خالد بن هالل المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر 

 المحروقي أمين عام المجلس.

]...[ 

وتم استعراض تقرير الوفد المشارك في أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 9152 بتنظيم لجنة األمم المتّحدة االقتصاديّة 

واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، حيث تضّمن التقرير إيجاًزا بالرؤية الرئيسيّة للمنتدى والمحاور األساسيّة لجلسات العمل، 

وأهم المداوالت والمناقشات التي استُعرضت في المنتدى، والتحديات المتّصلة بأهداف التنمية المستدامة في عمان، انتهاءً  

بالتوصيات والمرئيات التي يمكن العمل عليها استناًدا إلى خالصة المشاركة واطلع مكتب المجلس أيضا على توصيات ندوة 

 اليوم العالمي للمستهلك »دور حماية المستهلك في دعم المنتجات الذكيّة وزيادة حيث خرجت الندوة بعّدة توصيات. 

]...[  

http://www.omandaily.om/?p=699341
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لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في بيروت حول قضايا اإلعاقة في العالم ورشة عمل للمنتدى العربي 

  العربي

 الوكالة الوطنية لإلعالم

  2019مايو/ أيّار 9

 

 قضايا حول بيروت في إقليمية عمل ورشة الحالي 9 و 5 في" اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق العربي المنتدى" عقد - وطنية

 ريشار االجتماعية الشؤون وزير برعاية ،9111 أجندة - المستدامة التنمية أهداف بمحاور ربطا العربي، العالم في اإلعاقة

 من لفةالمؤ والعامة اإلدارية المنتدى هيئتي جانب إلى دولية، منظمات وممثلي وحقوقيين قانونيين خبراء بمشاركة قيومجيان

 وصول وتعذر السودان، موريتانيا، فلسطين، األردن، سوريا، ليبيا، تونس، المغرب، مصر، في اإلعاقة قضايا اتحادات ممثلي

 .األمنية األوضاع بسبب اليمن ممثل

 

 فاخوري هيام السيدة االجتماعية، الشؤون وزارة ممثل مع مفتوحا حوارا تضمنت للورشة الختامية الجلسة" ان بيان وافاد

 ،الكري كريمة اإلسكوا في االجتماعية والتنمية السكان قسم ومسؤول زتلر، أنجال اإلسكوا في اإلعاقة ارتكاز وحدة وممثلة

  .الصمد عبد زياد الحكومية غير التنمية لمنظمات العربية للشبكة التنفيذي والمدير

 

 

 المستدامة، ةالتنمي إطار في والدولية اإلقليمية المسارات ضمن المنتدى دور في الملتقون بحث يومين، مدى وعلى التفاصيل، في

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/406971/
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 رئيسة فيها تحدثت األول، اليوم في افتتاحية، جلسة بعد وذلك. 9111 - التنمية أجندة تنفيذ مسار في الدور هذا تفعيل وفرص

 حاالت تشهد التي البلدان السيما العربي، العالم يشهدها التي الظروف ظل في المشترك العمل أهمية عن اللقيس سيلفانا المنتدى

  .االستقرار عدم من

 

 ودوليا يًاإقليم ونشاطاته المنتدى عمل لمسار برقية أحمد المنتدى سر وأمين لطفي علي محمد للمنتدى التنفيذي المدير وعرض

 لهم الفرص تكافؤ تحقيق إلى ويسعى ومنظماتهم المعوقين األشخاص من ينطلق كونه وأهمية الماضية، األربع السنوات خالل

 .مجتمعاتهم في

 

 عبر) ليمنوا السودان، موريتانيا، فلسطين، األردن، سوريا، ليبيا، تونس، المغرب، مصر، في الوطنية االتحادات ممثلو وتحدث

  .اإلقليمي العمل مع والتفاعل الوطنية المنظمات نشاطات عن( سكايب

 

 ىعل الصلة ذات والمسارات باإلطار معرفًا المستدامة التنمية أهداف الصمد عبد تناول العمل، ورشة بصلب يتعلق ما وفي

  .األهداف هذه تنفيذ خدمة في يصب بما المشترك العمل تفعيل سبل في األعضاء وبحث والدولي، اإلقليمي المستويين

 

 لجوءال قضايا) نزاع مناطق في الواقعة الدول في اإلعاقة تناولت األولى مجموعتين، ضمن الملتقون عمل الثاني، اليوم وفي

  .سرور أبو شذا الفلسطينية الحقوقية الخبيرة وادارتها ،(السياسية والتحوالت اإلنسانية، والعمليات

 

 يرالخب وادارها والدولي، واإلقليمي الوطني المطلبي والعمل الشراكة واستراتيجيات اإلعاقة فتناولت الثانية المجموعة أما

  .برقية أحمد المغربي الحقوقي

 

 ومسارات اإلعاقة قضايا حول المقبلة المرحلة في المنتدى لعمل االستراتيجية المالمح وتحديد المخرجات مناقشة جرت ثم

 .المستدامة التنمية

 

  ."المنتخبين األعضاء بين المهام وتوزيع للمنتدى، الجديدة اإلدارية الهيئة انتخاب غدا وسيتم

 

 

 

================= 


