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اليمن يشارك في اجتماعات اإلسكوا وأمناء البرلمانات العربية
أخبار اليمن

تشارك الجمهورية اليمنية بوفد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في الدورة
الوزارية الــــ  82للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) التي انطلقت أعمالها
اليوم في العاصمة التونسية وتستمر خالل الفترة (  ) 52-51سبتمبر 8152م تحت عنوان "العدالة
االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية" .
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في تصريح لـوكالة األنباء اليمنية ( سبأ ) أن
الدورة الـ  82لإلسكوا ستسلط الضوء على أهمية التعاون العربي في بناء نماذج إنمائية جديدة تستجيب
لمطالب الشعوب العربية للعدالة االجتماعية واإلنصاف .
واشار الوزير السعدي الى أن بناء نماذج إنمائية عربية ناجحة وملهمة تمتلك مقومات القدرة على تلبية
ومواكبة تطلعات الشعوب العربية بات أمرا ملحا كون المنطقة العربية تعيش متغيرات نوعية يمكن تكريسها
في خدمة مصالح الشعوب العربية  ،منوها الى أن الدورة الحالية لالسكوا تهدف الى تحفيز حوار إقليمي
حول كيفيّة تعميم مبادئ العدالة االجتماعيّة في الخطط والسياسات واالستراتيجيات اإلنمائيّة الوطنيّة ،وإلى
بناء توافق إقليمي لدفع الجهود الوطنيّة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الدورة الوزارية لهذا العام ،أربع حلقات حوار مفتوحة رفيعة المستوى يشارك فيها
شخصيّات وزاريّة وفكريّة بارزة حول العدالة االجتماعيّة والنهج اإلنمائي الجديد؛ والسياسات االقتصاديّة
الداعمة للعدالة االجتماعيّة؛ والعدالة عبر األجيال والنفاذ إلى الموارد الطبيعيّة؛ والعدالة االجتماعيّة -المتابعة
والقياس.
كما سيتخلل جلسات أعمال الدورة الحالية استعراض خارطة التطوّ رات االقتصاديّة واالجتماعيّة في المنطقة
العربيّة للفترة( 8152-8152م) ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في
عمّان من  8إلى  2أبريل 8152م تنفيذا لقرارات مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو81+؛ وعرض
األنشطة التي تقوم بها اإلسكوا إحياء للسنة الدوليّة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ( )8152والتداعيات
االقتصاديّة واالجتماعيّة لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلّة؛ وعرض
مشروع اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترة السنتين .8152-8152

وتشمل أعمال الدورة ايضا تقديم تقرير حول األنشطة التي ّ
نفذها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا التي تستضيفه
العاصمة األردنيّة وذلك للفترة 8152-8158؛ وبحث إنشاء لجنة حكوميّة لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية وغيرها من المواضيع ذات األهميّة بالنسبة لإلسكوا وللمنطقة العربيّة.
إلى ذلك توجه اليوم إلى مملكة البحرين أمين عام مجلس النواب احمد صوفان للمشاركة في إعمال المؤتمر
السنوي الثالث لجمعية أمناء العامين في البرلمانات العربية الذي سيعقد في المنامة خالل الفترة 52-52
سبتمبر الجاري.
وأوضح أمين عام مجلس النواب في تصريح لوكالة اإلنباء اليمنية (سبأ) ان المؤتمر سيناقش موضوع مواقع
التواصل االجتماعي وانعكاساتها على عالقة البرلمان بالمجتمع إضافة إلى االستماع للعديد من المداخالت
منها مداخلة #اليمن حول هذا الموضوع ..مبينا أنه سيشارك على هامش أعمال المؤتمر في اجتماع اللجنة
التنفيذية للجمعية العامة لجمعية األمناء العامين والتي ستناقش عدد من المواضيع والتقارير المتعلقة بأوضاع
الجمعية.
ونوه صوفان إلى أنه سيجري أيضا على هامش إعمال المؤتمر عدد من اللقاءات مع أعضاء الجمعية لتبادل
اآلراء بشأن تطوير العالقات األخوية البرلمانية بين بالدنا وبلد كال منهم فضال عن اطالعهم على تطورات
األوضاع في #اليمن..الفتا إلى أنه سينقل خالل زيارته للبحرين رسالة شفهية لرئيس مجلس النواب
البحريني تتضمن نقل تحيات أخيه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي والتأكيد على أهمية تطوير
العالقات البرلمانية بين المجلسين النيابيين في البلدين الشقيقين.
ولفت إلى إن جمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية تأسست في عام 5992م بعد أول لقاء لمجموعة من
األمناء العامين العرب على هامش مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي الـ 98المنعقد في كوبنهاجن والتي جاءت
كخطوه لتعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية وتطويرها وتبادل الخبرات فيما بينها.

اليمن تشارك بأعمال الدورة الوزارية الــــ  42لإلسكوا بتونس
موقع اليمن االقتصادي

تشارك الجمهورية اليمنية بوفد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في الدورة
الوزارية الــــ  82للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) التي انطلقت أعمالها
اليوم في العاصمة التونسية وتستمر خالل الفترة (  ) 52-51سبتمبر 8152م تحت عنوان "العدالة
االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية" .
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في تصريح لـوكالة األنباء اليمنية ( سبأ ) أن
الدورة الـ  82لإلسكوا ستسلط الضوء على أهمية التعاون العربي في بناء نماذج إنمائية جديدة تستجيب
لمطالب الشعوب العربية للعدالة االجتماعية واإلنصاف .
واشار الوزير السعدي الى أن بناء نماذج إنمائية عربية ناجحة وملهمة تمتلك مقومات القدرة على تلبية
ومواكبة تطلعات الشعوب العربية بات أمرا ملحا كون المنطقة العربية تعيش متغيرات نوعية يمكن تكريسها
في خدمة مصالح الشعوب العربية  ،منوها الى أن الدورة الحالية لالسكوا تهدف الى تحفيز حوار إقليمي
حول كيفيّة تعميم مبادئ العدالة االجتماعيّة في الخطط والسياسات واالستراتيجيات اإلنمائيّة الوطنيّة ،وإلى
بناء توافق إقليمي لدفع الجهود الوطنيّة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الدورة الوزارية لهذا العام ،أربع حلقات حوار مفتوحة رفيعة المستوى يشارك فيها
شخصيّات وزاريّة وفكريّة بارزة حول العدالة االجتماعيّة والنهج اإلنمائي الجديد؛ والسياسات االقتصاديّة
الداعمة للعدالة االجتماعيّة؛ والعدالة عبر األجيال والنفاذ إلى الموارد الطبيعيّة؛ والعدالة االجتماعيّة -المتابعة
والقياس.
كما سيتخلل جلسات أعمال الدورة الحالية استعراض خارطة التطوّ رات االقتصاديّة واالجتماعيّة في المنطقة
العربيّة للفترة( 8152-8152م) ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في
عمّان من  8إلى  2أبريل 8152م تنفيذا لقرارات مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو81+؛ وعرض
األنشطة التي تقوم بها اإلسكوا إحياء للسنة الدوليّة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ( )8152والتداعيات
االقتصاديّة واالجتماعيّة لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلّة؛ وعرض
مشروع اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترة السنتين .8152-8152
وتشمل أعمال الدورة ايضا تقديم تقرير حول األنشطة التي ّ
نفذها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا التي تستضيفه
العاصمة األردنيّة وذلك للفترة 8152-8158؛ وبحث إنشاء لجنة حكوميّة لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية وغيرها من المواضيع ذات األهميّة بالنسبة لإلسكوا وللمنطقة العربيّة.

اليمن يشارك في اجتماعات اإلسكوا وأمناء البرلمانات العربية
الثورة نيوز
تشارك الجمهورية اليمنية بوفد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في الدورة
الوزارية الــــ  82للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) التي انطلقت أعمالها
اليوم في العاصمة التونسية وتستمر خالل الفترة (  ) 52-51سبتمبر 8152م تحت عنوان "العدالة
االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية" .
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في تصريح لـوكالة األنباء اليمنية ( سبأ ) أن
الدورة الـ  82لإلسكوا ستسلط الضوء على أهمية التعاون العربي في بناء نماذج إنمائية جديدة تستجيب
لمطالب الشعوب العربية للعدالة االجتماعية واإلنصاف .
واشار الوزير السعدي الى أن بناء نماذج إنمائية عربية ناجحة وملهمة تمتلك مقومات القدرة على تلبية
ومواكبة تطلعات الشعوب العربية بات أمرا ملحا كون المنطقة العربية تعيش متغيرات نوعية يمكن تكريسها
في خدمة مصالح الشعوب العربية  ،منوها الى أن الدورة الحالية لالسكوا تهدف الى تحفيز حوار إقليمي
حول كيفيّة تعميم مبادئ العدالة االجتماعيّة في الخطط والسياسات واالستراتيجيات اإلنمائيّة الوطنيّة ،وإلى
بناء توافق إقليمي لدفع الجهود الوطنيّة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الدورة الوزارية لهذا العام ،أربع حلقات حوار مفتوحة رفيعة المستوى يشارك فيها
شخصيّات وزاريّة وفكريّة بارزة حول العدالة االجتماعيّة والنهج اإلنمائي الجديد؛ والسياسات االقتصاديّة
الداعمة للعدالة االجتماعيّة؛ والعدالة عبر األجيال والنفاذ إلى الموارد الطبيعيّة؛ والعدالة االجتماعيّة -المتابعة
والقياس.
كما سيتخلل جلسات أعمال الدورة الحالية استعراض خارطة التطوّ رات االقتصاديّة واالجتماعيّة في المنطقة
العربيّة للفترة( 8152-8152م) ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في
عمّان من  8إلى  2أبريل 8152م تنفيذا لقرارات مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو81+؛ وعرض
األنشطة التي تقوم بها اإلسكوا إحياء للسنة الدوليّة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ( )8152والتداعيات
االقتصاديّة واالجتماعيّة لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلّة؛ وعرض
مشروع اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترة السنتين .8152-8152

وتشمل أعمال الدورة ايضا تقديم تقرير حول األنشطة التي ّ
نفذها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا التي تستضيفه
العاصمة األردنيّة وذلك للفترة 8152-8158؛ وبحث إنشاء لجنة حكوميّة لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية وغيرها من المواضيع ذات األهميّة بالنسبة لإلسكوا وللمنطقة العربيّة.
إلى ذلك توجه اليوم إلى مملكة البحرين أمين عام مجلس النواب احمد صوفان للمشاركة في إعمال المؤتمر
السنوي الثالث لجمعية أمناء العامين في البرلمانات العربية الذي سيعقد في المنامة خالل الفترة 52-52
سبتمبر الجاري.
وأوضح أمين عام مجلس النواب في تصريح لوكالة اإلنباء اليمنية (سبأ) ان المؤتمر سيناقش موضوع مواقع
التواصل االجتماعي وانعكاساتها على عالقة البرلمان بالمجتمع إضافة إلى االستماع للعديد من المداخالت
منها مداخلة اليمن حول هذا الموضوع ..مبينا أنه سيشارك على هامش أعمال المؤتمر في اجتماع اللجنة
التنفيذية للجمعية العامة لجمعية األمناء العامين والتي ستناقش عدد من المواضيع والتقارير المتعلقة بأوضاع
الجمعية.
ونوه صوفان إلى أنه سيجري أيضا على هامش إعمال المؤتمر عدد من اللقاءات مع أعضاء الجمعية لتبادل
اآلراء بشأن تطوير العالقات األخوية البرلمانية بين بالدنا وبلد كال منهم فضال عن اطالعهم على تطورات
األوضاع في اليمن..الفتا إلى أنه سينقل خالل زيارته للبحرين رسالة شفهية لرئيس مجلس النواب البحريني
تتضمن نقل تحيات أخيه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي والتأكيد على أهمية تطوير العالقات
البرلمانية بين المجلسين النيابيين في البلدين الشقيقين.
ولفت إلى إن جمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية تأسست في عام 5992م بعد أول لقاء لمجموعة من
األمناء العامين العرب على هامش مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي الـ 98المنعقد في كوبنهاجن والتي جاءت
كخطوه لتعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية وتطويرها وتبادل الخبرات فيما بينها.

وزير التخطيط ..اليمن تشارك بأعمال الدورة الوزارية الـ  42لإلسكوا
برئاسة ِ
بتونس
التجمع اليمني لإلصالح

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن الدورة الـ  82لإلسكوا ستسلط الضوء على
أهمية التعاون العربي في بناء نمِاذج إنمائية جديدة تستجيب لمطالب الشعوب العربية للعدالة االجتماعية
واإلنصاف.
بوفد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي في الدورة الوزارية الـ  82للجنة
وتشارك الجمهورية اليمنية ِ
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) التي انطلقت أعمالها اليوم االثنين في العاصمة
التونسية وتستمر خالل الفترة ( )52-51سبتمبر 8152م تحت عنوان "العدالة االجتماعية في السياسات
العامة للدول العربية".
واشار الوزير السعدي في تصريح لـوكالة األنباء اليمنية "سبأ" الى أن بناء نماذج إنمائية عربية ناجحة
وملهمة تمتلك مقومات القدرة على تلبية ومواكبة تطلعات الشعوب العربية بات أمرا ملحا كون المنطقة
العربية تعيش متغيرات نوعية يمكن تكريسها في خدمة مصالح الشعوب العربية ،منوها الى أن الدورة
الحالية لالسكوا تهدف الى تحفيز حوار إقليمي حول كيفيّة تعميم مبادئ العدالة االجتماعيّة في الخطط
والسياسات واالستراتيجيات اإلنمائيّة الوطنيّة ،وإلى بناء توافق إقليمي لدفع الجهود الوطنيّة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الدورة الوزارية لهذا العام ،أربع حلقات حوار مفتوحة رفيعة المستوى يشارك فيها
شخصيّات وزاريّة وفكريّة بارزة حول العدالة االجتماعيّة والنهج اإلنمائي الجديد؛ والسياسات االقتصاديّة
الداعمة للعدالة االجتماعيّة؛ والعدالة عبر األجيال والنفاذ إلى الموارد الطبيعيّة؛ والعدالة االجتماعيّة -
المتابعة والقياس.
كما سيتخلل جلسات أعمال الدورة الحالية استعراض خارطة التطوّ رات االقتصاديّة واالجتماعيّة في المنطقة
العربيّة للفترة( 8152-8152م) ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في
عمّان من  8إلى  2أبريل 8152م تنفيذا لقرارات مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو81+؛ وعرض
األنشطة التي تقوم بها اإلسكوا إحياء للسنة الدوليّة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ( )8152والتداعيات
االقتصاديّة واالجتماعيّة لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلّة؛ وعرض
مشروع اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترة السنتين .8152-8152

وتشمل أعمال الدورة ايضا تقديم تقرير حول األنشطة التي ّ
نفذها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا التي تستضيفه
العاصمة األردنيّة وذلك للفترة 8152-8158؛ وبحث إنشاء لجنة حكوميّة لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية ِوغيرها من المواضيع ذات األهم ّية بالنسبة لإلسكوا وللمنطقة العربيّة.

انطالق أشغال الدورة  42لإلسكوا اليوم بتونس
جوهرة ف م

انطلقت صباح اليوم اإلثنين  51سبتمبر  8152أشغال الدورة  82لـ"اللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا" (اإلسكوا) ،تحت عنوان "العدالة االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية" لتتواصل إلى غاية
 52سبتمبر .8152
وسيفتتح وزير الشؤون الخارجية ،المنجي حامدي ،يوم األربعاء  52سبتمبر  ،8152اجتماع الوزراء
ورؤساء الوفود المشاركة في هذه الدورة ،التي تنعقد اجتماعاتها التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين
يومي  51و 52سبتمبر ،8152وفق بالغ لوزارة الخارجية.
وستتضمّن الجلسة الوزارية أربع حلقات حوار تتمحوّ ر حول النهج اإلنمائي الجديد والسياسات اإلقتصادية
الداعمة للعدالة االجتماعية والعدالة عبر األجيال والنفاذ إلى الموارد الطبيعية والمتابعة والقياس.
ومن المنتظر أن ُتتوّ ج أشغال هذه الدورة باعتماد وثيقة ختامية "إعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية
بالمنطقة العربية".
ويُعقد على هامش أشغال هذه الدورة (يومي  51و 52سبتمبر  )8152اجتماع تشاوري عربي لمتابعة خطة
التنمية لما بعد سنة  ،8151والذي سيخصّص لتبادل وجهات النظر والمقترحات التي بلورتها عدد من
األطراف المعنية في المنطقة العربية بما فيها الدول األعضاء في اإلسكوا والمجتمع المدني والقطاع الخاص
والمنظمات اإلقليمية،وفق نص البالغ.

ESCWA 28th Session Opens Senior Official Segment
Abu Dhabi Environment
The 28th Session of the Economic and Social Commission for Western Asia
(ESCWA) today opened in Tunis its senior officials segment at the Regency Hotel,
Gammarth, in the presence of a host of representatives from the Commission's
member countries, regional and international organizations, and non-ESCWA
members.
The opening began with a statement for the United Arab Emirates (UAE), which
chaired the ESCWA 27th Session. Undersecretary of the Economic Policies Affairs
at the UAE Ministry of Economy Muhammad Saleh Al Shalwah delivered the
statement, in which he thanked ESCWA member countries for their cooperation
under the UAE chairmanship of the former session, noting the activities ESCWA
has been undertaking for 40 years towards the achievement of economic and
social development in the region. He also praised the work of the ESCWA
Technical Committee during the past year.
ESCWA Deputy Executive Secretary Nadim Khouri then delivered the statement of
the Commission, and considered that the major changes in Arab countries require
strengthening commitment "to work together towards the development of
effective strategies and mechanisms that boost participation, and guarantee
policies that achieve economic development, generate decent employment,
ensure equality in the distribution of revenues and social justice for all, with the
preservation of natural resources and environment for future generations."
Khouri also noted that ESCWA has always represented the region with its diversity,
history and capacity to face crises. It truly shared the region’s concerns and
ambitions, conveying them to international fora and acting as a liaison between

the national, regional and international. A most telling example can be found in its
efforts to follow up on the achievement of the Millennium Development Goals
(MDGs) and in conveying the regional viewpoint to the United Nations
Conference on Sustainable Development, Rio+20. He added that for 40 years,
ESCWA worked in close collaboration with countries of the region, and regional
organizations such as the League of Arab States (LAS). It carried out many projects
and activities whether through analytical work, technical cooperation, capacitybuilding, and research in food, water, energy, knowledge management,
technology, statistics, women issues, trade and transport, youth issues and
immigration, and conflict and occupation. The Commission has always been and
will continue to be an open platform for discussion and dialogue for all social and
economic issues, and for the exchange of good practices and lessons learned
between countries of the region and other regions of the world.
As per the ESCWA internal regulations which stipulates that the member
countries shall assume the chairmanship of the Session on a rotating basis, in the
Arabic alphabetical order employed by the United Nations, the Kingdom of
Bahrain, represented by Sheikha Rana Bint Issa Al Khalifa Assistant UnderSecretary for Arab Affairs and Afro-Asian Organizations in the Bahraini Foreign
Ministry, assumed the chairmanship of the 28th Session. Represented by
Multilateral Cooperation Department Director at the Tunisian Ministry of Foreign
Affairs Jalal Snoussi, the Republic of Tunisia was selected as Vice Chair, while UAE,
represented by Muhammad Salah Al Shalwah, was selected as Second Vice Chair.
The Republic of Sudan, represented by Abdul Aziz Muhammad Mabrouk, DirectorGeneral of Foreign Trade in the Ministry of Foreign Affairs, was chosen as
Rapporteur.
Following the election of officers, discussions of the first day included the
economic and social developments in the Arab Region, the outcome of the Arab

High-Level Forum on Sustainable Development held in Amman in April 2014, and
ESCWA activities in the framework of the International Year of Solidarity with the
Palestinian People. The ESCWA strategic framework for the biennium 2016-2017,
and the Commission’s technical cooperation and regional advisory services were
also discussed.
Deliberations tomorrow will include a proposal for the establishment of an
intergovernmental committee on information and communications technology
for development, and a proposal for the establishment of an Arab trade and
economic integration centre. Recommendations resulting from tomorrow’s senior
officials meeting will be submitted to the Ministerial segment that will convene
on Wednesday.
ESCWA is one of the five UN regional commissions. It is part of the UN Secretariat
and works under the supervision of the Economic and Social Council. ESCWA
provides a framework for the formulation and harmonization of sectoral policies
for member countries; a platform for congress and coordination; a home for
expertise and knowledge, and an information observatory. It aims at supporting
economic and social cooperation between the region’s countries and promoting
development process in order to achieve regional integration.
Libya, the Kingdom of Morocco and the Republic of Tunisia became members of
ESCWA in September 2012. By this new membership, the number of ESCWA
countries rose to 17, including: Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon,
Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, The Sudan, The Syrian Arab Republic, The
United Arab Emirates and Yemen.

Participation yéménite à la 28ème session ministérielle de la
CESAO en Tunisie
Saba Net
Une délégation yéménite présidée par le ministre du Plan et de la coopération
internationale, Mohammed Al-Sa'ady, participe aux travaux de la 28ème session
ministérielle de la CESAO à Tunis.
La 28e session ministérielle de la Commission économique et sociale des Nations
unies pour l'Asie Occidentale (CESAO) se tiendra du 15 au 18 septembre 2014 à
Tunis sur le thème "La justice sociale dans les politiques publiques des pays
arabes.
Lors de son départ, le ministre du plan Al-Sa'ady a déclaré à SABA que la session
mettra en évidence l'importance de la coopération inter- arabe dans la
construction de nouveaux modèles de développement pour répondre aux
demandes des peuples arabes pour la justice sociale.
Le programme de cette session comprend la tenue de quatre séances-débats
ouvertes de haut niveau sur la justice sociale et le nouveau plan de
développement; les politiques économiques d'appui à la justice sociale; la justice
entre les générations et l'accès aux ressources naturelles ainsi que le suiviévaluation de la justice sociale.
La session comprendra aussi la présentation du plan des évolutions économiques
et sociales dans la région arabe de la période de 2013-2014, en plus des résultats
du forum arabe de haut niveau sur le développement durable, tenu à Amman en
avril 2014.

La session comprendra également la présentation du rapport d’activité du centre
technologique de la CESAO, basé à Amman, pour la période 2012-2013, et la mise
en place d'un comité gouvernemental pour les Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC) pour le développement, ainsi que d’autres importants
sujets d'actualité pour la CESAO et la région arabe.

Démarrage de la 28ème session ministérielle de la
Commission économique et sociale des Nations Unies pour
l’Asie occidentale (CESAO)
Radio Tunis

Démarrage, aujourd’hui à Tunis, de la 82ème session ministérielle de la
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale
(CESAO).
Ont pris part à cet événement plusieurs pays membres de la CESAO ainsi que des
ONG’s, des chefs d’entreprises, des bailleurs de fonds et un grand nombre
d’experts.

La présente session met l’accent sur les mécanismes d’intégration de principes de
justice sociale dans les plans, les politiques et les stratégies de développement
dans la région arabe.

Mohamed Shemingui, chef de la section « Intégration régionale à la CESAO au
micro de Zeïneb Farès.
http://www.rtci.tn/rtci/index.php?option=com_content&view=article&id=41649:
demarrage-de-la-28eme-session-ministerielle-de-la-commission-economique-etsociale-des-nations-unies-pour-lasie-occidentale-cesao&catid=146:actualitesnationales

