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  بالغ صحفي 
  

  السید نذیر حمادة معالي وزیر البیئة والتنمیة المستدیمة بتونس یفتتح
  دامةأشغال الورشة اإلقلیمیة حول دعم دور النساء في مشروعات التنمیة المست

    

، ورشة عمل إقلیمیة حول "دعم دور النساء 2008جویلیة/ یولیو  24إلى  22تحتضن تونس من   
، المستدامة وفي آلیات تصمیم المشاریع الصغرى ومحاربة الفقر". تنتظم الورشةفي مشروعات التنمیة 

ببادرة من مركز المرأة العربیة للتدریب  ،تونس العاصمة -تدور أشغالها بنزل أبو نواس المشتلالتي س
لخلیج وبمساهمة من برنامج ا "اإلیسیسكو" والمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة "كوثروالبحوث "

  . العربي لمنظمات األمم المتحدة اإلنمائیة وصندوق األمم المتحدة للسكان
افتتاح أشغالها السید نذیر حمادة معالي یشارك في هذه الورشة اإلقلیمیة، التي سیتولى     

دولة عربیة هي األردن، تونس، الجزائر، فلسطین، العراق،  13وزیر البیئة والتنمیة المستدیمة بتونس، 
مداخالت یتضمن برنامج الورشة و ة عمان، السودان، سوریا، لیبیا، المغرب، مصر وموریتانیا. سلطن

دور المرأة العربیة في وعرض تجارب من مختلف الدول المشاركة حول عدد من المحاور من أهمها 
ر، دعم التنمیة المستدامة ومحاربة الفقر، دور المخططات في النهوض بالمرأة الریفیة وفي محاربة الفق

قدرات المرأة الریفیة لتفعیل دورها في إدارة مشروعات التنمیة المستدامة ومحاربة الفقر، دور المرأة الریفیة 
دور آلیات تصمیم المشروعات الصغرى للنساء في محاربة في إدارة الموارد الطبیعیة ومحاربة الفقر، 

  الفقر...
ویتمثل الهدف النهائي لهذه الورشة في تشخیص أحسن الممارسات وأجدى اآللیات من      

خالل الدراسات وتبادل التجارب من أجل دعم قدرات النساء وتطویر دورهن في التنمیة المستدامة 
لى اقتراح برامج للتعاون في هذا الشأن یمكن لـ"إلسیسكو" و"كوثر"  ومحاربة الفقر بالمنطقة العربیة وإ

  والمؤسسات والهیئات المشاركة إدراجها ضمن عملها الخصوصي أو المشترك.
"دعم دور النساء في مشروعات التنمیة عقد الورشة اإلقلیمیة حول وتجدر اإلشارة إلى أن   

في إطار برنامج الشراكة الذي  یأتي ،المستدامة وفي آلیات تصمیم المشاریع الصغرى ومحاربة الفقر"
إدماج ، وهو برنامج یهدف إلى اإلسهام في 2005منظمة "اإلسیسكو" منذ سنة وثر" و بین مركز "كیجمع 

تاحة الفرص أمامهفي المنظومة االقتصادیة المرأة العربیة  في تحدید الخطوط لمشاركة مساویة وعادلة  اوإ
یجاد اآللیات ال ،ومحاربة الفقر ،لتنمیة المستدامةلوالخیارات األساسیة  یة الكبرىو التنم   .كفیلة بتحقیق ذلكوإ


