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الدورة الوزارية  00للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا األسكوا
الوطنية تونس

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس ستنظم من  51إلى  52سبتمبر القادم الدورة الوزارية  82للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا االسكوا بناء على اتفاق تم توقيعه الثالثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت
بين الحكومة التونسية ومنظمة األمم المتحدة.
ووقع على وثيقة االتفاق الذي ينص على الترتيبات الخاصة بتنظيم هذه الدورة حاتم الصايم السفير
التونسي في لبنان وريما خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة والوكيلة التنفيذية للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا االسكوا .
وستتولى دولة قطر منح الحكومة التونسية هبة لتمويل هذه الدورة الوزارية بمقتضى مذكرة تفاهم ممضاة
اليوم بين الجانبين بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
يذكر أن تونس انضمت إلى لجنة االسكوا التي تضم  51دولة عربية في شهر جويلية  8158في إطار
سعيها لالستفادة من اآلليات التي توفرها هذه اللجنة األممية لدعم التكامل العربي في المجاالت التنموية.

تونس تنظم سبتمبر المقبل الدورة الوزارية  00للجنة االقتصادية واالجتماعية
لإلسكوا
وكالة تونس إفريقيا لألنباء

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس ستنظم من  51إلى  52سبتمبر القادم الدورة الوزارية  82للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا االسكوا بناء على اتفاق تم توقيعه الثالثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت
بين الحكومة التونسية ومنظمة األمم المتحدة.

تونس تنظم سبتمبر المقبل الدورة الوزارية  00للجنة االقتصادية واالجتماعية
لإلسكوا
الشروق

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس ستنظم من  51الى  52سبتمبر القادم الدورة الوزارية  82للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا االسكوا بناء على اتفاق تم توقيعه اليوم الثالثاء بالعاصمة اللبنانية
بيروت بين الحكومة التونسية ومنظمة االمم المتحدة .ووقع على وثيقة االتفاق الذى ينص على الترتيبات
الخاصة بتنظيم هذه الدورة حاتم الصايم السفير التونسي في لبنان وريما خلف وكيلة االمين العام لألمم
المتحدة والوكيلة التنفيذية للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا االسكوا  .وستتولى دولة
قطر منح الحكومة التونسية هبة لتمويل هذه الدورة الوزارية بمقتضى مذكرة تفاهم ممضاة اليوم بين
الجانبين بمقر وزارة الشؤون الخارجية 1يذكر أن تونس انضمت الى لجنة االسكوا التي تضم  51دولة
عربية في شهر جويلية  8158في اطار سعيها لالستفادة من االليات التي توفرها هذه اللجنة االممية لدعم
التكامل العربي في المجاالت التنموية.

تونس تنظم سبتمبر المقبل الدورة الوزارية  00للجنة االقتصادية واالجتماعية
لإلسكوا
قرطاج ف م
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس ستنظم من  51الى  52سبتمبر القادم الدورة الوزارية  82للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا االسكوا بناء على اتفاق تم توقيعه اليوم الثالثاء بالعاصمة اللبنانية
بيروت بين الحكومة التونسية ومنظمة االمم المتحدة .ووقع على وثيقة االتفاق الذى ينص على الترتيبات
الخاصة بتنظيم هذه الدورة حاتم الصايم السفير التونسي في لبنان وريما خلف وكيلة االمين العام لألمم
المتحدة والوكيلة التنفيذية للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا االسكوا  .وستتولى دولة
قطر منح الحكومة التونسية هبة لتمويل هذه الدورة الوزارية بمقتضى مذكرة تفاهم ممضاة اليوم بين
الجانبين بمقر وزارة الشؤون الخارجية 1يذكر أن تونس انضمت الى لجنة االسكوا التي تضم  51دولة
عربية في شهر جويلية  8158في اطار سعيها لالستفادة من االليات التي توفرها هذه اللجنة االممية لدعم
التكامل العربي في المجاالت التنموية.

تونس تستضيف الدورة الوزارية  00للجنة االقتصادية واالجتماعية لإلسكوا
عربية آي نيوز

تستضيف تونس في الخامس عشر من سبتمبر المقبل الدورة الوزارة الثامنة والعشرون للجنة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا /األسكوا./
وقالت الخارجية التونسية اليوم إن تنظيم هذه الدورة الوزارية جاء بناء على اتفاق تم توقيعه بالعاصمة
اللبنانية بيروت اليوم بين تونس ومنظمة االمم المتحدة ينص على الترتيبات الخاصة بتنظيم الدورة.
وفي سياق متصل ،وقعت تونس وقطر بالعاصمة التونسية اليوم مذكرة تفاهم تمنح بموجبها قطر تونس هبة
لتمويل هذه الدورة الوزارية التي تستمر أربعة أيام.

هبة قطرية لتونس لتنظيم الدورة الـ 00الجتماع "اإلسكوا"
الصبّح نيوز
قال بالغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية أنه تم اليوم الثالثاء ببيروت ،التوقيع على اتفاق بين الحكومة
التونسية ومنظمة األمم المتحدة بشأن الترتيبات الخاصّة بتنظيم الدورة الوزارية الثامنة والعشرين للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا «اإلسكوا» ،التي ستحتضنها تونس من  51إلى  52سبتمبر .8152
وتولى التوقيع على هذه االتفاقية كال من حاتم الصّايم ،سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية اللبنانية و
ريما خلف ،وكيلة األمين العام لألمم المتحدة والوكيلة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا «اإلسكوا»،
وبمقتضى مذكرة تفاهم أمضاها اليوم بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية عن الجانب التونسي كاتب عام الوزارة
محمد على الشيحي ،وعن الجانب القطري ،سفير دولة قطر بتونس عبد هللا بن ناصر الحميدي ،ستتولى
دولة قطر منح الحكومة التونسية هبة لتمويل هذه الدورة الوزارية.
وقد انضمّت تونس إلى لجنة اإلسكوا التي تض ّم  51دولة عربية خالل شهر جويلية  ،8158في إطار سعيها
لالستفادة من اآلليات التي توفرها هذه اللجنة األممية لدعم التكامل العربي في المجاالت التنموية.

تونس تحتضن الدورة الوزارية “ 00لألسكوا” شهر سبتمبر القادم
شبكة تونس اآلن
تحتضن تونس من  51إلى  52سبتمبر القادم ،الدورة الوزارية  82للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
أسيا” االسكوا” وذلك بناء على اتفاق تم توقيعه الثالثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت بين الحكومة التونسية
ومنظمة األمم المتحدة.وستتولى دولة قطر منح الحكومة التونسية هبة لتمويل هذه الدورة الوزارية بمقتضى
مذكرة تفاهم ممضاة بين الجانبين بمقر وزارة الشؤون الخارجية.يُشار إلى أنّ تونس انضمت إلى لجنة
االسكوا في جويلية  8158لتنظاف إلى قائمة الدول العربية الـ 51في إطار سعيها لالستفادة من اآلليات التي
توفرها هذه اللجنة األممية لدعم التكامل العربي في المجاالت التنموية.

تونس تستضيف الدورة الوزارية  00للجنة االقتصادية واالجتماعية لألسكوا
اتحاد وكاالت األنباء العربية
تونس تستضيف الدورة الوزارية  82للجنة االقتصادية واالجتماعية لألسكوا تونس  82شوال  5221هـ
الموافق  51اغسطس  8152م واس تستضيف تونس في الخامس عشر من سبتمبر المقبل الدورة الوزارة
الثامنة والعشرون للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا /األسكوا ./وقالت الخارجية التونسية اليوم إن
تنظيم هذه الدورة الوزارية جاء بناء على اتفاق تم توقيعه بالعاصمة اللبنانية بيروت اليوم بين تونس ومنظمة
االمم المتحدة ينص على الترتيبات الخاصة بتنظيم الدورة .وفي سياق متصل ،وقعت تونس وقطر بالعاصمة
التونسية اليوم مذكرة تفاهم تمنح بموجبها قطر تونس هبة لتمويل هذه الدورة الوزارية التي تستمر أربعة
أيام.

سبتمبر المقبل …تونس تنظم الدورة الوزارية الـ  00لألسكوا
البناء نيوز

تنظم تونس من  51إلى  52سبتمبر القادم ،الدورة الوزارية  82للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا
األسكوا وذلك بناء على اتفاق تم توقيعه أمس الثالثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت بين الحكومة التونسية
ومنظمة األمم المتحدة.
وقد وقع على وثيقة االتفاق ،الذي ينص على الترتيبات الخاصة بتنظيم هذه الدورة ،حاتم الصايم السفير
التونسي في لبنان و ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة والوكيلة التنفيذية للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا األسكوا.
ومن المنتظر أن تتولى دولة قطر منح الحكومة التونسية هبة لتمويل هذه الدورة الوزارية بمقتضى مذكرة
تفاهم ممضاة أمس بين الجانبين بمقر وزارة الشؤون الخارجية.

يُشار إلى أنّ تونس انضمت إلى لجنة األسكوا في جويلية  8158لتنضاف إلى قائمة الدول العربية الـ 51في
إطار سعيها لالستفادة من اآلليات التي توفرها هذه اللجنة األممية لدعم التكامل العربي في المجاالت
التنموية.

قطر تمنح تونس تمويل دورة “األسكوا” المقبلة
البدع.نت
وقعت دولة قطر اليوم مذكرة تفاهم تمنح بموجبها قطر تونس هبة لتمويل الدورة الوزارة الثامنة والعشرون
للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا -األسكوا.-
و تستضيف تونس في الخامس عشر من سبتمبر المقبل الدورة الوزارية والتي تستمر أربعة أيام بالعاصمة
التونسية .
وقالت الخارجية التونسية اليوم إن تنظيم هذه الدورة الوزارية جاء بناء على اتفاق تم توقيعه بالعاصمة
اللبنانية بيروت اليوم بين تونس ومنظمة االمم المتحدة ينص على الترتيبات الخاصة بتنظيم الدورة.

تونس تنظم الدورة الوزارية  00لألسكوا سبتمبر المقبل بهبة قطرية
تونيسين ف م
تنظم تونس من  51إلى  52سبتمبر القادم ،الدورة الوزارية  82للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا
االسكوا وذلك بناء على اتفاق تم توقيعه أمس الثالثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت بين الحكومة التونسية
ومنظمة األمم المتحدة.
وقد وقع على وثيقة االتفاق ،الذي ينص على الترتيبات الخاصة بتنظيم هذه الدورة « ،حاتم الصايم » السفير
التونسي في لبنان و « ريما خلف » وكيلة األمين العام لألمم المتحدة والوكيلة التنفيذية للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا االسكوا.
ومن المنتظر أن تتولى دولة قطر منح الحكومة التونسية هبة لتمويل هذه الدورة الوزارية بمقتضى مذكرة
تفاهم ممضاة أمس بين الجانبين بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
يُشار إلى أنّ تونس انضمت إلى لجنة االسكوا في جويلية  8158لتنظاف إلى قائمة الدول العربية الـ 51في
إطار سعيها لالستفادة من اآلليات التي توفرها هذه اللجنة األممية لدعم التكامل العربي في المجاالت
التنموية.

اتفاقية بين تونس واألمم المتحدة حول ترتيبات تنظيم الدورة الوزارية ال00
لالسكوا
بوابة اإلذاعة التونيسية
تم اليوم الثالثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت التوقيع على اتفاقية بين الحكومة التونسية ومنظمة األمم المتحدة
تتعلق بالترتيبات الخاصة بتنظيم الدورة الوزارية الثامنة والعشرين للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آسيا السكوا التي ستحتضنها تونس من  51الى  52سبتمبر.8152وتولى التوقيع على هذه االتفاقية كل من
سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية اللبنانية حاتم الصايم و ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم
المتحدة والوكيلة التنفيذية لالسكوا وفق بالغ صادر عن وزارة الشوون الخارجية وستتولى دولة قطر منح
الحكومة التونسية هبة لتمويل هذه الدورة الوزارية بمقتضى مذكرة تفاهم أمضاها اليوم بمقر وزارة الشؤون
الخارجية عن الجانب التونسي كاتب عام الوزارة محمد علي الشيحي وعن الجانب القطري سفير قطر
بتونس عبد هللا بن ناصر الحميدى يذكر أن تونس انضمت الى لجنة االسكوا التي تضم  51دولة عربية
في شهر جويلية  8158في إطار سعيها لالستفادة من اآلليات التي توفرها هذه اللجنة األممية لدعم التكامل
العربي فيالمجاالت التنموية.

تونس تستضيف الدورة الوزارية  00للجنة االقتصادية واالجتماعية لألسكوا
وكالة األنباء السعودية
تستضيف تونس في الخامس عشر من سبتمبر المقبل الدورة الوزارة الثامنة والعشرون للجنة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا /األسكوا./
وقالت الخارجية التونسية اليوم إن تنظيم هذه الدورة الوزارية جاء بناء على اتفاق تم توقيعه بالعاصمة
اللبنانية بيروت اليوم بين تونس ومنظمة االمم المتحدة ينص على الترتيبات الخاصة بتنظيم الدورة.
وفي سياق متصل ،وقعت تونس وقطر بالعاصمة التونسية اليوم مذكرة تفاهم تمنح بموجبها قطر تونس هبة
لتمويل هذه الدورة الوزارية التي تستمر أربعة أيام.

اتفاقية بين تونس واالمم المتحدة حول ترتيبات تنظيم الدورة الوزارية الـ 00
لالسكوا
الصحافة اليوم

تم أمس الثالثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت التوقيع على اتفاقية بين الحكومة التونسية ومنظمة االمم المتحدة
تتعلق بالترتيبات الخاصة بتنظيم الدورة الوزارية الثامنة والعشرين للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
اسيا االسكوا التي ستحتضنها تونس من  51الى  52سبتمبر .8152
وتولى التوقيع على هذه االتفاقية كل من سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية اللبنانية حاتم الصايم و
ريما خلف وكيلة االمين العام لالمم المتحدة والوكيلة التنفيذية لالسكوا وفق بالغ صادر عن وزارة الشؤون
الخارجية.
وستتولى دولة قطر منح الحكومة التونسية هبة لتمويل هذه الدورة الوزارية بمقتضى مذكرة تفاهم أمضاها
أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية عن الجانب التونسي كاتب عام الوزارة امحمد علي الشيحي وعن
الجانب القطري سفير قطر بتونس عبد هللا بن ناصر الحميدي.
يذكر أن تونس انضمت الى لجنة االسكوا التي تضم  51دولة عربية في شهر جويلية  8158في اطار
سعيها لالستفادة من اآلليات التي توفرها هذه اللجنة االممية لدعم التكامل العربي في المجاالت التنموية.

La Tunisie organisera en septembre la 28e session de
l'ESCWA
Babnet Tunisie
La Tunisie organisera et abritera du 15 au 18 septembre prochain la 28e conférence
ministérielle dela Commission économique et sociale pour l'asie de l'ouest (ASCWAEconomic and social commissionfor western asia).
Un accord dans ce sens a été conclu mardi à Beyrouth en le gouvernement tunisien
etl'Organisation des Nations Unies, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.
Le document de l'accord qui fixe les modalités d'organisation de cette session a été
paraphé par l'ambassadeur de Tunisie au Liban, Hatem Essayem, et la secrétaire
générale adjointe de l'ONU et secrétaire exécutive de l'ESCWA, Rima Khalaf.
L'Etat de Qatar va octroyer au gouvernement une dotation pour organiser cette
conférence ministérielle.
Un memorandum d'entente a été signé mardi par les deux parties au ministère des
Affaires étrangères.
La Tunisie a adhéré en juillet 2012 à l'ESCWA qui compte 17 Etats arabes membres.
Cette organisation régionale a pour vocation de favoriser la complémentarité et
l'intégration arabes dans les divers domaines de développement.

Tunis accueillera la 28e session de l'ESCWA
Web Manager Center
La Tunisie abritera, du 15 au 18 septembre prochain, la 28e conférence ministérielle
de la Commission économique et sociale pour l'Asie de l'Ouest (ASCWA- Economic
and social commission for western asia).

Un accord a été conclu mardi à Beyrouth, dans ce sens, entre le gouvernement
tunisien et l'Organisation des Nations unies, a annoncé le ministère des Affaires
étrangères.
Le document de l'accord qui fixe les modalités d'organisation de cette session a été
paraphé par l'ambassadeur de Tunisie au Liban, Hatem Essayem, et la secrétaire
générale adjointe de l'ONU et secrétaire exécutive de l'ESCWA, Rima Khalaf.
L'Etat de Qatar va octroyer au gouvernement une dotation pour organiser cette
conférence ministérielle. Un memorandum d'entente a été signé mardi par les deux
parties au ministère des Affaires étrangères.
A notre que la Tunisie a adhéré en juillet 2012 à l'ESCWA qui compte 17 Etats arabes
membres. Cette organisation régionale a pour vocation de favoriser la
complémentarité et l'intégration arabes dans les divers domaines de développement.

Tunis accueillera en septembre 2014 la 28 ème édition
de la CESAO
Business News
Un accord a été signé, ce mardi 19 août 2014, à la capitale libanaise Beyrouth, entre
le gouvernement tunisien et l’organisation des nations unies. Cet accord porte sur les
dispositions à prendre pour la préparation à la 28ème édition de la commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) qui aura lieu à Tunis entre le
15 et le 18 septembre.

