
دعوة لإلعالم – مؤتمر صحفي 

الفقر في لبنان: يقدم المقرر الخاص لألمم المتحدة معني بالفقر المدقع والحقوق االنسان استنتاجات بعثة لبنان

12:15 – 11:30 - 2021نفمبر  12  EEST

 :صباحاً  11:30الساعة 2021نوفمبر 12يوم ماذاEESTسيقدم المقرر الخاص لألمم المتحدة معني بالفقر المدقع

وحقوق االنسان، الوفييه دي شوتر، االستنتاجات األولية من بعثته إلى لبنان. ومن المقرر أن يقدم القرير النهائي من

.2022البعثة لمجلس األمم المتحدة لحقوق االنسان في جنيف في يونيو 

 بعد المؤتمر بناً على طلب.خاّصةندعوكم ودياً لالنضمام إلينا في المؤتمر الصحفي وسيكون هناك فرصة لمقابلة 

 :مطابق إلجراءات كورونا(1267فندق راديسون بلو مرتينيز، شارع فنيسيا، بيروت أين( 

انقر هناللحصول على الخريطة الجغرافيّة: 

(3غرفة اجتماعات سيدار )مستوى -

 :كيفية التسجيل وطلب مقابلة

الصحافيين والصحافيّات مدعوون/ات  للحضور شخصيا.

 الرجاء التواصل مع  نوفمبر8  لتأكيدe الحضور قبل تاريخ

Jessy Chahine )jessy.chahine@un.org - +961 70 119 102(

)Isabelle Delforge )isabelle.delforge@srpoverty.org - +32/498522163و 

الرجاء ذكر اإلسم والوسيلة اإلعالميّة لتأكيد الحضور.

التالي.رابط الزوم كما سيتّم بّث المؤتمر مباشرة عبر 

 :الترجمة الفورية في غرفة المؤتمر وأيضا في البث المباشرلغات انجليزي/عربي

 :نوفمبر مع مسؤولي الحكومة من المستويين المحلي12 إلى 1سيلتقي المقرر الخاص من معلومات عن الزيارة 

والوطني ومع افراد ومجتمعات تتأثر بالفقر وأيضا مع منظمات دولية وناشطين وأكاديميين والجهات المانحة

ومنظمات المجتمع المدني. سيقيّم المقرر الخاص الوضع اللبناني بالنسبة إلى الفقر وعدم المساواة واالستبعاد

االجتماعي خالل االزمة الحالية وسيقدم توصياته إلى صناع القرار. 

 هنا لإلّطالع على اإلستشارة اإلعالميّة إنقر

 هنالإلّطالع على الجدول الزمني األّولي للزيارة، إنقر

 :تولى اوليفييه دي شوتر مهام منصبه كمقرر خاص معني بالفقر المدقععن المقررين الخاصين لألمم المتحدة

. كمقرر خاص هو جزء مما هو معروف باإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق2020وحقوق االنسان في مايو 

https://www.google.com.lb/maps/place/Radisson+BLU+Martinez+Hotel/@33.900174,35.4904643,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x151f16dbc7258a29:0x3a0a0a6969dccdfc!5m2!4m1!1i2!8m2!3d33.900174!4d35.492653?hl=en
https://www.srpoverty.org/preliminary-schedule-lebanon-fact-finding-mission/
https://www.srpoverty.org/wp-content/uploads/2021/10/20211026-Media-Advisory-Lebanon-final_AR_.pdf
https://us02web.zoom.us/j/89381806261?pwd=U0NIYU1IbnR4cEdtK2h2OUdnc0FIdz09
mailto:isabelle.delforge@srpoverty.org
mailto:jessy.chahine@un.org


االنسان. اإلجراءات هي آليات مستقلة لتقصي الحقائق ورصدها أنشأها مجلس حقوق اإلنسان. ويقدّم المقررون

الخاّصون تقاريرهم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان. يعمل المقررون الخاصون على أساس

طوعي؛ إنهم ليسوا من موظفي األمم المتحدة وال يتلقون راتبًا مقابل عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة

ويعملون بصفتهم الفردية.

عن المكان

oعند المداخل إلى الفندق وبسبب أسباب امنية سيتّم فحص كل المعدات وسيمر كل ضيف عبر كاشف المعادن

o:خيارات موفق السيارة

20,000خدمة صف السيارات عن الفندق ب( ليرة لبنانية أو دوالرين USD)

 .موقف خاص للسيارات أمتاراً قليلة قبل المدخل الرئيسي للفندق

لمعلومات إضافية واإلستفسارات اإلعالميّة، الرجاء االتصال ب السيّدة جّسي شاهين 

(jessy.chahine@un.org; 961 70 119 102أو بالسيّدة إيزابيل ديلفورج )

(isabelle.delforge@srpoverty.org; media@srpoverty.org; +32/498522163 )

Twitter( DeSchutterO or @srpovertyوعلى )@srpoverty.orgيمكن متابع المقرر الخاص في 
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