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 اإلسكوا في اإلعالم

 

 لإلسكوا 42الدورة الوزارية الـ

 

 سبتمبر 51".. اإلسكوا"لـ 82 الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس: صدى البلد  

 لإلسكوا 82الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس: اليوم السابع 

 االقتصادية دةالمتح األمم للجنة 82الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس: اليوم السابع 

 آسيا لغربى واالجتماعّية

 اإلسكوا اجتماعات تستضيف تونس: وادي مصر 

 سبتمبر 51.. 'اإلسكوا'لـ 82 الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس: نت.أخبارك 

 اإلسكوا اجتماعات تستضيف تونس: بوابة فيتو 

 لإلسكوا 82 الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس: الفجر 

 لإلسكوا 82 الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس: البوابة نيوز 

 العربية الدول سياسات في االجتماعية العدالة”  مؤتمر تستضيف تونس :األموال ” 
 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القصاصات مفّصلة

 

  سبتمبر 01".. اإلسكوا"لـ 42 الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس

 صدى البلد

 إلى 51 من( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعّية صاديةاالقت المتحدة األمم للجنة 82 الـ الوزارية الدورة تنعقد

 حيث". العربّية للدول العامة السياسات في االجتماعّية العدالة" عنوان تحت تونس في الحالي سبتمبر 52

 العربية الشعوب لمطالب تستجيب جديدة إنمائية نماذج بناء في العربي التعاون أهمية على الضوء تسلّط

 .واإلنصاف عية،االجتما بالعدالة

 رئيس يرعاها التي الدورة، في سيشارك انه بالقاهرة، المتحدة لألمم االعالمي المركز وزعه بيان وأوضح

 الوزاري، المستوى على اإلسكوا في األعضاء البلدان عن ممثلون المرزوقي، المنصف التونسية الجمهورية

 في األعضاء غير المتحدة األمم في عضاءاأل والبلدان وبرامجها المتحدة األمم منظمات عن وممثلون

 عن وممثلون فيه المعتمد الدبلوماسي والسلك المضيف البلد في الرسميين من حشد فيها يشارك كما. اإلسكوا

 اإلقليميين الخبراء من ومجموعة المانحة والهيئات والمؤسسات والدولّية اإلقليمّية الحكومّية غير المنظمات

 .والدوليين

 وهي. القرار لصنع الرئيسّية وآليتها األعلى جهازها سنتين، كل تعقد التي لإلسكوا، الوزارّية دورةال وُتعدّ 

 و 51 يومي الوزاري المستوى على تعقد فيما سبتمبر، 51و 51 يومي المسؤولين كبار مستوى على تعقد

 . الحالي سبتمبر 52

 شخصّيات فيها يشارك المستوى رفيعة وحةمفت حوار حلقات أربع العام، لهذا الوزارية الدورة وتتضمن

 الداعمة االقتصادّية والسياسات الجديد؛ اإلنمائي والنهج االجتماعّية العدالة حول بارزة وفكرّية وزارّية

 المتابعة -االجتماعّية والعدالة الطبيعّية؛ الموارد إلى والنفاذ األجيال عبر والعدالة االجتماعّية؛ للعدالة

 في االجتماعّية العدالة مبادئ تعميم كيفّية حول إقليمي حوار   تحفيز إلى الحلقات هذه وتهدف. والقياس

 هذا في الوطنّية الجهود لدفع إقليمي توافق بناء وإلى الوطنّية، اإلنمائّية واالستراتيجيات والسياسات الخطط



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البلدان في العاّمة ياساتالس في االجتماعّية العدالة بشأن وزاري إعالن إلى المناقشات وستخلص. المجال

 .العربّية

 الدورة منذ اإلسكوا أنشطة عن التنفيذية األمينة تقرير عرض إلى باإلضافة ،82الـ الدورة أعمال وتشمل

 نتائج وعرض ؛8152-8152 للفترة العربّية المنطقة في واالجتماعّية االقتصادّية التطّورات عرض السابقة،

 تنفيذا   8152 أبريل 2 إلى 8 من عّمان في عقد الذي المستدامة التنمية حول المستوى الرفيع العربي المنتدى

 إحياء   اإلسكوا بها تقوم التي األنشطة وعرض ؛81+ريو المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر لقرارات

 تالللالح واالجتماعّية االقتصادّية والتداعيات( 8152) الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولّية للسنة

 لإلسكوا االستراتيجي اإلطار مشروع وعرض المحتلّة؛ األراضي في الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلي

 .8151-8151 السنتين لفترة

 

 تستضيفه التي للتكنولوجيا اإلسكوا مركز نفّذها التي األنشطة حول تقرير تقديم الدورة أعمال تشمل كما

 المعلومات لتكنولوجيا حكومّية لجنة بإنشاء والبحث ؛8152-8158 للفترة وذلك األردنّية العاصمة

 .العربّية وللمنطقة لإلسكوا بالنسبة األهمّية ذات المواضيع من وغيرها التنمية أجل من واالتصاالت

 المناسبة، هذه وفي. اللجنة تأسيس على عاما   21 بمرور االحتفال مع لإلسكوا 82الـ الدورة انعقاد ويتوافق

 رؤيتها يبّين تأسيسها، منذ اإلسكوا حول وثائقي لفيلم عرضا   الوزارّية لالجتماعات فتتاحّيةاال الجلسة تشهد

 .الشاملة العربّية التنمية باتجاه الطريق خطّ  في مساهماتها على الضوء ويسلّط للمستقبل

 يسوده بيعر عالم أجل من" عنوان تحت كتّيبا   اإلسكوا أعّدت أيضا ، لتأسيسها 21الـ الذكرى وبمناسبة

 المنطقة؛ في اإلسكوا عليها تعمل التي الشاملة البشرّية التنمية على الكتّيب هذا ويرّكز". والعدل الرخاء

 المستدامة واإلدارة العربّية؛ المرأة وتمكين المعرفة؛ على القائمة والتنمية اإلقليمي؛ االقتصادي والتكامل

 اإلسكوا مع عملوا إقليميين لخبراء شهادات الكتّيب ويشمل. تاألزما في الشاملة والتنمية الطبيعّية؛ للموارد

 والمواضيع والتصنيع العربّية البينّية والتجارة الفقر محاربة مواضيع منها متعددة ميادين في معها وتعاونوا

 .وغيرها الديمقراطي الحكم في القدرات وبناء والبيئة المرأة وتمكين والتكنولوجيا اإلحصائّية



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من جزءا   وتشكل. المتحدة لألمم التابعة الخمس اإلقليمية اللجان إحدى هي اإلسكوا أن إلى ارةاإلش تجدر

 إطارا   توفر وهي. واالجتماعي االقتصادي المجلس إشراف تحت وتعمل المتحدة لألمم العامة األمانة

 والمعرفة، للخبرات وبيتا   والتنسيق، لاللتقاء ومنبرا   ومواءمتها، األعضاء للبلدان القطاعية السياسات لصياغة

 وتحفيز المنطقة بلدان بين واالجتماعي االقتصادي التعاون دعم إلى اإلسكوا وتهدف. للمعلومات ومرصدا  

 .اإلقليمي التكامل تحقيق أجل من فيها التنمية عملية

 سبتمبر رشه في اإلسكوا عضوية إلى المغربية والمملكة وليبيا التونسية الجمهورية من كلّ  انضّمت وقد

 المتحدة، العربية واإلمارات الهاشمية، األردنية المملكة إلى باإلضافة 51 اللجنة أعضاء عدد ليصبح 8158

 ُعمان، وسلطنة العراق، وجمهورية السودان، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين، ومملكة

 العربية والمملكة العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين،

 . اليمنية والجمهورية السعودية،

 

 لإلسكوا 42الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس

 اليوم السابع 

 

 تحت للجنة 82الـ الوزراية الدورة" اإلسكوا" آسيا لغربى واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تعقد

 وتسلّط بتونس، منه 52 إلى سبتمبر 51 من ،"العربّية للدول العامة السياسات ىف االجتماعّية العدالة" عنوان

 الشعوب لمطالب تستجيب جديدة إنمائية نماذج بناء فى العربى التعاون أهمية على الضوء الدورة هذه

 التونسية الجمهورية رئيس يرعاها التى الدورة، فى ويشارك. واإلنصاف االجتماعية، بالعدالة العربية

 عن وممثلون الوزارى، المستوى على اإلسكوا فى األعضاء البلدان عن ممثلون المرزوقى، المنصف

 يشارك كما. اإلسكوا فى األعضاء غير المتحدة األمم فى األعضاء والبلدان وبرامجها المتحدة األمم منظمات

 غير المنظمات عن ثلونومم فيه، المعتمد الدبلوماسى والسلك المضيف البلد فى الرسميين من حشد فيها

. والدوليين اإلقليميين الخبراء من ومجموعة المانحة والهيئات والمؤسسات والدولّية اإلقليمّية الحكومّية

 شخصّيات فيها يشارك المستوى رفيعة مفتوحة حوار حلقات أربع بعقد العام لهذا الوزارية الدورة وتتمّيز



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الداعمة االقتصادّية والسياسات الجديد؛ اإلنمائى والنهج اعّيةاالجتم العدالة حول بارزة وفكرّية وزارّية

. والقياس المتابعة االجتماعّية والعدالة الطبيعّية؛ الموارد إلى والنفاذ األجيال عبر والعدالة االجتماعّية؛ للعدالة

 الخطط فى االجتماعّية العدالة مبادئ تعميم كيفّية حول إقليمى حوار   تحفيز إلى الحلقات هذه وتهدف

 المجال، هذا فى الوطنّية الجهود لدفع إقليمى توافق بناء وإلى الوطنّية، اإلنمائّية واالستراتيجيات والسياسات

. العربّية البلدان فى العاّمة السياسات فى االجتماعّية العدالة بشأن وزارى إعالن إلى المناقشات وستخلص

 الدورة منذ اإلسكوا أنشطة عن التنفيذية األمينة تقرير عرض إلى باإلضافة ،82الـ الدورة أعمال وتشمل

 نتائج وعرض ؛8152-8152 للفترة العربّية المنطقة فى واالجتماعّية االقتصادّية التطّورات عرض السابقة،

 تنفيذا 8152 أبريل 2 إلى 8 من عّمان فى عقد الذى المستدامة التنمية حول المستوى الرفيع العربى المنتدى

 إحياء   اإلسكوا بها تقوم التى األنشطة وعرض ؛81+ريو المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر لقرارات

 لالحتالل واالجتماعّية االقتصادّية والتداعيات( 8152) الفلسطينى الشعب مع للتضامن الدولّية للسنة

 لإلسكوا تراتيجىاالس اإلطار مشروع وعرض المحتلّة؛ األراضى فى الفلسطينى الشعب على اإلسرائيلى

 اإلسكوا مركز نفّذها التى األنشطة حول تقرير تقديم الدورة أعمال تشمل كما. 8151-8151 السنتين لفترة

 حكومّية لجنة بإنشاء والبحث ؛8152-8158 للفترة وذلك األردنّية العاصمة تستضيفه التى للتكنولوجيا

 لإلسكوا بالنسبة األهمّية ذات المواضيع من هاوغير التنمية أجل من واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا

 .العربّية وللمنطقة

 

 االقتصادية المتحدة األمم للجنة 42الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس

 آسيا لغربى واالجتماعّية

 اليوم السابع 

 للجنة 82الـ الوزارّية الدورة تعقد ،"العربّية للدول العامة السياسات فى االجتماعّية العدالة" عنوان تحت

. تونس فى الجارى سبتمبر 52 إلى 51 من" اإلسكوا" آسيا لغربى واالجتماعّية االقتصادية المتحدة األمم

 لمطالب تستجيب جديدة، إنمائية نماذج بناء فى العربى التعاون أهمية على الضوء الدورة هذه وتسلّط

 على اإلسكوا فى األعضاء البلدان عن لدورةا فى ويشارك. واإلنصاف االجتماعية، بالعدالة العربية الشعوب



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غير المتحدة األمم فى األعضاء والبلدان وبرامجها المتحدة األمم منظمات عن وممثلون الوزارى، المستوى

 فيه المعتمد الدبلوماسى والسلك المضيف البلد فى الرسميين من حشد فيها يشارك كما. اإلسكوا فى األعضاء

 من ومجموعة المانحة، والهيئات والمؤسسات والدولّية اإلقليمّية الحكومّية غير المنظمات عن وممثلون

 وآليتها األعلى جهازها سنتين، كل تعقد التى لإلسكوا، الوزارّية الدورة وُتعدّ . والدوليين اإلقليميين الخبراء

 على تعقد افيم سبتمبر، 51و 51 يومى المسئولين كبار مستوى على تعقد وهى القرار، لصنع الرئيسّية

 األمينة تقرير عرض إلى باإلضافة ،82الـ الدورة أعمال وتشمل. سبتمبر52 و 51 يومى الوزارى المستوى

 المنطقة فى واالجتماعّية االقتصادّية التطّورات عرض السابقة، الدورة منذ اإلسكوا أنشطة عن التنفيذية

 الذى المستدامة التنمية حول المستوى رفيعال العربى المنتدى نتائج وعرض ؛8152-8152 للفترة العربّية

 ؛81+ريو المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر لقرارات تنفيذا   8152 إبريل 2 إلى 8 من عّمان فى عقد

( 8152) الفلسطينى الشعب مع للتضامن الدولّية للسنة إحياء   اإلسكوا بها تقوم التى األنشطة وعرض

 المحتلّة؛ األراضى فى الفلسطينى الشعب على اإلسرائيلى لالحتالل تماعّيةواالج االقتصادّية والتداعيات

 تقديم الدورة أعمال تشمل كما. 8151-8151 السنتين لفترة لإلسكوا االستراتيجى اإلطار مشروع وعرض

 رةللفت وذلك األردنّية، العاصمة تستضيفه التى للتكنولوجيا اإلسكوا مركز نفّذها التى األنشطة حول تقرير

 وغيرها التنمية أجل من واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا حكومّية لجنة بإنشاء والبحث ؛8158-8152

 إلى وليبيا والمغرب تونس من كلّ  وانضّمت. العربّية وللمنطقة لإلسكوا بالنسبة األهمّية ذات المواضيع من

 األردنية المملكة إلى ضافةباإل 51 اللجنة أعضاء عدد ليصبح 8158 سبتمبر شهر فى اإلسكوا عضوية

 السودان، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين، ومملكة المتحدة، العربية واإلمارات الهاشمية،

 اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين، ُعمان، وسلطنة العراق، وجمهورية

 .اليمنية والجمهورية ودية،السع العربية والمملكة العربية، مصر وجمهورية

 

 اإلسكوا اجتماعات تستضيف تونس

 وادي مصر

 األمم للجنة 82الـ الوزارّية الدورة تنعقد" العربّية للدول العامة السياسات في االجتماعّية العدالة" عنوان تحت

 بالعاصمة جاري،ال سبتمبر ٥١: ٥١ من الفترة خالل( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعّية االقتصادية المتحدة



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمطالب تستجيب جديدة إنمائية نماذج بناء في العربي التعاون أهمية على الضوء الدورة وتسلط التونسية،

 .واإلنصاف االجتماعية، بالعدالة العربية الشعوب

 البلدان عن ممثلون المرزوقي، المنصف التونسية الجمهورية رئيس يرعاها التي الدورة، في ويشارك

 والبلدان وبرامجها المتحدة األمم منظمات عن وممثلون الوزاري، المستوى على اإلسكوا في األعضاء

 المضيف البلد في الرسميين من حشد فيها يشارك كما. اإلسكوا في األعضاء غير المتحدة األمم في األعضاء

 والمؤسسات لّيةوالدو اإلقليمّية الحكومّية غير المنظمات عن وممثلون فيه المعتمد الدبلوماسي والسلك

 .والدوليين اإلقليميين الخبراء من ومجموعة المانحة والهيئات

 وهي. القرار لصنع الرئيسّية وآليتها األعلى جهازها سنتين، كل تعقد التي لإلسكوا، الوزارّية الدورة وُتعدّ 

 51 وميي الوزاري المستوى على تعقد فيما سبتمبر، 51و 51 يومي المسؤولين كبار مستوى على تعقد

 . سبتمبر 52و

 الدورة منذ اإلسكوا أنشطة عن التنفيذية األمينة تقرير عرض إلى باإلضافة ،82الـ الدورة أعمال وتشمل

 نتائج وعرض ؛8152-8152 للفترة العربّية المنطقة في واالجتماعّية االقتصادّية التطّورات عرض السابقة،

ا 8152 أبريل 2 إلى 8 من عّمان في عقد الذي مستدامةال التنمية حول المستوى الرفيع العربي المنتدى  تنفيذ 

 إحياء   اإلسكوا بها تقوم التي األنشطة وعرض ؛81+ريو المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر لقرارات

 لالحتالل واالجتماعّية االقتصادّية والتداعيات( 8152) الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولّية للسنة

 لإلسكوا اإلستراتيجي اإلطار مشروع وعرض المحتلّة؛ األراضي في الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلي

 .8151-8151 السنتين لفترة

 

 سبتمبر 01.. 'اإلسكوا'لـ 42 الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس

 نت .أخبارك

 الي 51 من( االسكوا) سياا لغربي واالجتماعّيه االقتصاديه المتحدة األمم للجنه 82 الـ الوزاريه الدوره تنعقد

 حيث". العربّيه للدول العامه السياسات في االجتماعّيه العداله" عنوان تحت تونس في الحالي سبتمبر 52



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العربية الشعوب لمطالب تستجيب جديده انمائيه نماذج بناء في العربي التعاون اهميه علي الضوء تسلّط

 .واالنصاف االجتماعيه، بالعداله

 رئيس يرعاها التي الدوره، في سيشارك انه بالقاهره، المتحدة لألمم االعالمي المركز وزعه بيان واوضح

 الوزاري، المستوي علي االسكوا في االعضاء البلدان عن ممثلون المرزوقي، المنصف التونسية الجمهورية

 في االعضاء غير المتحده االمم في االعضاء والبلدان وبرامجها المتحده االمم منظمات عن وممثلون

 عن وممثلون فيه المعتمد الدبلوماسي والسلك المضيف البلد في الرسميين من حشد فيها يشارك كما. االسكوا

 االقليميين الخبراء من ومجموعه المانحه والهيئات والمؤسسات والدولّيه االقليمّيه الحكومّيه غير المنظمات

 .والدوليين

 وهي. القرار لصنع الرئيسّيه والىتها االعلى جهازها سنتين، كل تعقد تيال لالسكوا، الوزارّيه الدوره وُتعدّ 

 و 51 يومي الوزاري المستوي علي تعقد فيما سبتمبر، 51و 51 يومي المسؤولين كبار مستوي علي تعقد

 .الحالي سبتمبر 52

 شخصّيات افيه يشارك المستوي رفيعه مفتوحه حوار حلقات اربع العام، لهذا الوزاريه الدوره وتتضمن

 الداعمه االقتصادّيه والسياسات الجديد؛ االنمائي والنهج االجتماعّيه العداله حول بارزه وفكرّيه وزارّيه

 المتابعه -االجتماعّيه والعداله الطبيعّيه؛ الموارد الي والنفاذ االجيال عبر والعداله االجتماعّيه؛ للعداله

 في االجتماعّيه العداله مبادئ تعميم كيفّيه حول اقليمي حوار   تحفيز الي الحلقات هذه وتهدف. والقياس

 هذا في الوطنّيه الجهود لدفع اقليمي توافق بناء والي الوطنّيه، االنمائّيه واالستراتيجيات والسياسات الخطط

 البلدان في العاّمه السياسات في االجتماعّيه العداله بشان وزاري اعالن الي المناقشات وستخلص. المجال

 .عربّيهال

 الدوره منذ االسكوا انشطه عن التنفيذيه االمينه تقرير عرض الي باالضافه ،82الـ آلدوره اعمإل وتشمل

 نتائج وعرض ؛8152-8152 للفتره العربّيه المنطقه في واالجتماعّيه االقتصادّيه التطّورات عرض السابقه،

 تنفيذا   8152 ابريل 2 الي 8 من عّمان في عقد الذي المستدامه التنميه حول المستوي الرفيع العربي المنتدي

 احياء   االسكوا بها تقوم التي االنشطه وعرض ؛81+ريو المستدامه للتنمية المتحدة االمم مؤتمر لقرارات

 لالحتالل واالجتماعّيه االقتصادّيه والتداعيات( 8152) الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولّيه للسنه



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لالسكوا االستراتيجي االطار مشروع وعرض المحتلّه؛ االراضي في لفلسطينيا الشعب علي االسرائيلي

 .8151-8151 السنتين لفتره

 تستضيفه التي للتكنولوجيا االسكوا مركز نفّذها التي االنشطه حول تقرير تقديم الدوره اعمال تشمل كما

 المعلومات لتكنولوجيا حكومّيه لجنه بانشاء والبحث ؛8152-8158 للفتره وذلك االردنّيه العاصمه

 .العربّيه وللمنطقه لالسكوا بالنسبه االهمّيه ذات المواضيع من وغيرها التنميه اجل من واالتصاالت

 المناسبه، هذه وفي. اللجنه تاسيس علي عاما   21 بمرور االحتفال مع لالسكوا 82الـ الدوره انعقاد ويتوافق

 رؤيتها يبّين تاسيسها، منذ االسكوا حول وثائقي لفيلم عرضا   هالوزاريّ  لالجتماعات االفتتاحّيه الجلسه تشهد

 .الشامله العربّيه التنميه باتجاه الطريق خطّ  في مساهماتها علي الضوء ويسلّط للمستقبل

 

 اإلسكوا اجتماعات تستضيف تونس

 بوابة فيتو

األمم  للجنة 82تنعقد الدورة الوزارّية الـ" ةالعربيّ  العدالة االجتماعّية في السياسات العامة للدول"تحت عنوان 

سبتمبر الجاري، بالعاصمة  ٥١: ٥١خالل الفترة من ( اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعّية لغربي آسيا  المتحدة

في بناء نماذج إنمائية جديدة تستجيب لمطالب  العربي التونسية، وتسلط الدورة الضوء على أهمية التعاون

 .الشعوب العربية بالعدالة االجتماعية، واإلنصاف

رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي، ممثلون عن البلدان  ويشارك في الدورة، التي يرعاها

وبرامجها والبلدان  األمم المتحدة األعضاء في اإلسكوا على المستوى الوزاري، وممثلون عن منظمات

كما يشارك فيها حشد من الرسميين في البلد المضيف . األعضاء في األمم المتحدة غير األعضاء في اإلسكوا

ّية والمؤسسات والسلك الدبلوماسي المعتمد فيه وممثلون عن المنظمات غير الحكومّية اإلقليمّية والدول

 .والهيئات المانحة ومجموعة من الخبراء اإلقليميين والدوليين

وهي . وُتعّد الدورة الوزارّية لإلسكوا، التي تعقد كل سنتين، جهازها األعلى وآليتها الرئيسّية لصنع القرار

 51مي سبتمبر، فيما تعقد على المستوى الوزاري يو 51و 51تعقد على مستوى كبار المسؤولين يومي 

  .سبتمبر 52و

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1779&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0645%20%u0627%u0644%u0645%u062A%u062D%u062F%u0629&exp=1204458
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1779&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0645%20%u0627%u0644%u0645%u062A%u062D%u062F%u0629&exp=1204458
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1779&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0645%20%u0627%u0644%u0645%u062A%u062D%u062F%u0629&exp=1204458
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1779&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0645%20%u0627%u0644%u0645%u062A%u062D%u062F%u0629&exp=1204458
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1440&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A&exp=1204458
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1440&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A&exp=1204458
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1779&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0645%20%u0627%u0644%u0645%u062A%u062D%u062F%u0629&exp=1204458
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1779&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0645%20%u0627%u0644%u0645%u062A%u062D%u062F%u0629&exp=1204458


  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، باإلضافة إلى عرض تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اإلسكوا منذ الدورة 82وتشمل أعمال الدورة الـ

؛ وعرض نتائج 8152-8152السابقة، عرض التطّورات االقتصادّية واالجتماعّية في المنطقة العربّية للفترة 

ا  8152أبريل  2إلى  8ستدامة الذي عقد في عّمان من المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية الم تنفيذ 

؛ وعرض األنشطة التي تقوم بها اإلسكوا إحياء  81+لقرارات مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو

لالحتالل  والتداعيات االقتصادّية واالجتماعّية( 8152)مع الشعب الفلسطيني  للتضامنللسنة الدولّية

اإلطار اإلستراتيجي لإلسكوا  مشروع على الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلّة؛ وعرض اإلسرائيلي

 .8151-8151لفترة السنتين 

 

 لإلسكوا 42 الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس

 الفجر

 إلى 51 من( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعّية االقتصادية المتحدة األمم للجنة 82 الـ الوزارية الدورة تنعقد

 حيث". العربّية للدول العامة السياسات في االجتماعّية العدالة" عنوان تحت تونس في الحالي مبرسبت 52

 العربية الشعوب لمطالب تستجيب جديدة إنمائية نماذج بناء في العربي التعاون أهمية على الضوء تسلّط

 .واإلنصاف االجتماعية، بالعدالة

 رئيس يرعاها التي الدورة، في سيشارك انه بالقاهرة، تحدةالم لألمم االعالمي المركز وزعه بيان وأوضح

 الوزاري، المستوى على اإلسكوا في األعضاء البلدان عن ممثلون المرزوقي، المنصف التونسية الجمهورية

 في األعضاء غير المتحدة األمم في األعضاء والبلدان وبرامجها المتحدة األمم منظمات عن وممثلون

 عن وممثلون فيه المعتمد الدبلوماسي والسلك المضيف البلد في الرسميين من حشد فيها يشارك كما. اإلسكوا

 اإلقليميين الخبراء من ومجموعة المانحة والهيئات والمؤسسات والدولّية اإلقليمّية الحكومّية غير المنظمات

 .والدوليين

 وهي. القرار لصنع الرئيسّية وآليتها ىاألعل جهازها سنتين، كل تعقد التي لإلسكوا، الوزارّية الدورة وُتعدّ 

 و 51 يومي الوزاري المستوى على تعقد فيما سبتمبر، 51و 51 يومي المسؤولين كبار مستوى على تعقد

 . الحالي سبتمبر 52
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 شخصّيات فيها يشارك المستوى رفيعة مفتوحة حوار حلقات أربع العام، لهذا الوزارية الدورة وتتضمن

 الداعمة االقتصادّية والسياسات الجديد؛ اإلنمائي والنهج االجتماعّية العدالة حول زةبار وفكرّية وزارّية

 المتابعة -االجتماعّية والعدالة الطبيعّية؛ الموارد إلى والنفاذ األجيال عبر والعدالة االجتماعّية؛ للعدالة

 في االجتماعّية العدالة ئمباد تعميم كيفّية حول إقليمي حوار   تحفيز إلى الحلقات هذه وتهدف. والقياس

 هذا في الوطنّية الجهود لدفع إقليمي توافق بناء وإلى الوطنّية، اإلنمائّية واالستراتيجيات والسياسات الخطط

 البلدان في العاّمة السياسات في االجتماعّية العدالة بشأن وزاري إعالن إلى المناقشات وستخلص. المجال

 .العربّية

 الدورة منذ اإلسكوا أنشطة عن التنفيذية األمينة تقرير عرض إلى باإلضافة ،82ـال الدورة أعمال وتشمل

 نتائج وعرض ؛8152-8152 للفترة العربّية المنطقة في واالجتماعّية االقتصادّية التطّورات عرض السابقة،

 تنفيذا   8152 لأبري 2 إلى 8 من عّمان في عقد الذي المستدامة التنمية حول المستوى الرفيع العربي المنتدى

 إحياء   اإلسكوا بها تقوم التي األنشطة وعرض ؛81+ريو المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر لقرارات

 لالحتالل واالجتماعّية االقتصادّية والتداعيات( 8152) الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولّية للسنة

 لإلسكوا االستراتيجي اإلطار مشروع وعرض المحتلّة؛ األراضي في الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلي

 .8151-8151 السنتين لفترة

 تستضيفه التي للتكنولوجيا اإلسكوا مركز نفّذها التي األنشطة حول تقرير تقديم الدورة أعمال تشمل كما

 المعلومات لتكنولوجيا حكومّية لجنة بإنشاء والبحث ؛8152-8158 للفترة وذلك األردنّية العاصمة

 .العربّية وللمنطقة لإلسكوا بالنسبة األهمّية ذات المواضيع من وغيرها التنمية أجل من التواالتصا

 المناسبة، هذه وفي. اللجنة تأسيس على عاما   21 بمرور االحتفال مع لإلسكوا 82الـ الدورة انعقاد ويتوافق

 رؤيتها يبّين تأسيسها، منذ سكوااإل حول وثائقي لفيلم عرضا   الوزارّية لالجتماعات االفتتاحّية الجلسة تشهد

 .الشاملة العربّية التنمية باتجاه الطريق خطّ  في مساهماتها على الضوء ويسلّط للمستقبل

 يسوده عربي عالم أجل من" عنوان تحت كتّيبا   اإلسكوا أعّدت أيضا ، لتأسيسها 21الـ الذكرى وبمناسبة

 المنطقة؛ في اإلسكوا عليها تعمل التي الشاملة لبشرّيةا التنمية على الكتّيب هذا ويرّكز". والعدل الرخاء

 المستدامة واإلدارة العربّية؛ المرأة وتمكين المعرفة؛ على القائمة والتنمية اإلقليمي؛ االقتصادي والتكامل

 اإلسكوا مع عملوا إقليميين لخبراء شهادات الكتّيب ويشمل. األزمات في الشاملة والتنمية الطبيعّية؛ للموارد



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمواضيع والتصنيع العربّية البينّية والتجارة الفقر محاربة مواضيع منها متعددة ميادين في معها وتعاونوا

 .وغيرها الديمقراطي الحكم في القدرات وبناء والبيئة المرأة وتمكين والتكنولوجيا اإلحصائّية

 من جزءا   وتشكل. المتحدة لألمم التابعة الخمس اإلقليمية اللجان إحدى هي اإلسكوا أن إلى اإلشارة تجدر

 إطارا   توفر وهي. واالجتماعي االقتصادي المجلس إشراف تحت وتعمل المتحدة لألمم العامة األمانة

 والمعرفة، للخبرات وبيتا   والتنسيق، لاللتقاء ومنبرا   ومواءمتها، األعضاء للبلدان القطاعية السياسات لصياغة

 وتحفيز المنطقة بلدان بين واالجتماعي االقتصادي التعاون دعم إلى ااإلسكو وتهدف. للمعلومات ومرصدا  

 .اإلقليمي التكامل تحقيق أجل من فيها التنمية عملية

 سبتمبر شهر في اإلسكوا عضوية إلى المغربية والمملكة وليبيا التونسية الجمهورية من كلّ  انضّمت وقد

 المتحدة، العربية واإلمارات الهاشمية، األردنية لكةالمم إلى باإلضافة 51 اللجنة أعضاء عدد ليصبح 8158

 ُعمان، وسلطنة العراق، وجمهورية السودان، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين، ومملكة

 العربية والمملكة العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين،

 .اليمنية يةوالجمهور السعودية،

 

 

 لإلسكوا 42 الـ الوزارية الدورة تستضيف تونس

 البوابة نيوز

 إلى 51 من( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعّية االقتصادية المتحدة األمم للجنة 82 الـ الوزارية الدورة تنعقد

 حيث". لعربّيةا للدول العامة السياسات في االجتماعّية العدالة" عنوان تحت تونس في الحالي سبتمبر 52

 العربية الشعوب لمطالب تستجيب جديدة إنمائية نماذج بناء في العربي التعاون أهمية على الضوء تسلّط

 .واإلنصاف االجتماعية، بالعدالة

 رئيس يرعاها التي الدورة، في سيشارك انه بالقاهرة، المتحدة لألمم االعالمي المركز وزعه بيان وأوضح

 الوزاري، المستوى على اإلسكوا في األعضاء البلدان عن ممثلون المرزوقي، نصفالم التونسية الجمهورية



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في األعضاء غير المتحدة األمم في األعضاء والبلدان وبرامجها المتحدة األمم منظمات عن وممثلون

 عن وممثلون فيه المعتمد الدبلوماسي والسلك المضيف البلد في الرسميين من حشد فيها يشارك كما. اإلسكوا

 اإلقليميين الخبراء من ومجموعة المانحة والهيئات والمؤسسات والدولّية اإلقليمّية الحكومّية غير المنظمات

 .والدوليين

 وهي. القرار لصنع الرئيسّية وآليتها األعلى جهازها سنتين، كل تعقد التي لإلسكوا، الوزارّية الدورة وُتعدّ 

 و 51 يومي الوزاري المستوى على تعقد فيما سبتمبر، 51و 51 يومي المسؤولين كبار مستوى على تعقد

 . الحالي سبتمبر 52

 شخصّيات فيها يشارك المستوى رفيعة مفتوحة حوار حلقات أربع العام، لهذا الوزارية الدورة وتتضمن

 اعمةالد االقتصادّية والسياسات الجديد؛ اإلنمائي والنهج االجتماعّية العدالة حول بارزة وفكرّية وزارّية

 المتابعة -االجتماعّية والعدالة الطبيعّية؛ الموارد إلى والنفاذ األجيال عبر والعدالة االجتماعّية؛ للعدالة

 في االجتماعّية العدالة مبادئ تعميم كيفّية حول إقليمي حوار   تحفيز إلى الحلقات هذه وتهدف. والقياس

 هذا في الوطنّية الجهود لدفع إقليمي توافق بناء وإلى الوطنّية، اإلنمائّية واالستراتيجيات والسياسات الخطط

 البلدان في العاّمة السياسات في االجتماعّية العدالة بشأن وزاري إعالن إلى المناقشات وستخلص. المجال

 .العربّية

 الدورة منذ اإلسكوا أنشطة عن التنفيذية األمينة تقرير عرض إلى باإلضافة ،82الـ الدورة أعمال وتشمل

 نتائج وعرض ؛8152-8152 للفترة العربّية المنطقة في واالجتماعّية االقتصادّية التطّورات عرض سابقة،ال

 تنفيذا   8152 أبريل 2 إلى 8 من عّمان في عقد الذي المستدامة التنمية حول المستوى الرفيع العربي المنتدى

 إحياء   اإلسكوا بها تقوم التي نشطةاأل وعرض ؛81+ريو المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر لقرارات

 لالحتالل واالجتماعّية االقتصادّية والتداعيات( 8152) الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولّية للسنة

 لإلسكوا االستراتيجي اإلطار مشروع وعرض المحتلّة؛ األراضي في الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلي

 .8151-8151 السنتين لفترة

 تستضيفه التي للتكنولوجيا اإلسكوا مركز نفّذها التي األنشطة حول تقرير تقديم الدورة الأعم تشمل كما

 المعلومات لتكنولوجيا حكومّية لجنة بإنشاء والبحث ؛8152-8158 للفترة وذلك األردنّية العاصمة

 .العربّية وللمنطقة لإلسكوا بالنسبة األهمّية ذات المواضيع من وغيرها التنمية أجل من واالتصاالت



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناسبة، هذه وفي. اللجنة تأسيس على عاما   21 بمرور االحتفال مع لإلسكوا 82الـ الدورة انعقاد ويتوافق

 رؤيتها يبّين تأسيسها، منذ اإلسكوا حول وثائقي لفيلم عرضا   الوزارّية لالجتماعات االفتتاحّية الجلسة تشهد

 .الشاملة العربّية التنمية باتجاه طريقال خطّ  في مساهماتها على الضوء ويسلّط للمستقبل

 يسوده عربي عالم أجل من" عنوان تحت كتّيبا   اإلسكوا أعّدت أيضا ، لتأسيسها 21الـ الذكرى وبمناسبة

 المنطقة؛ في اإلسكوا عليها تعمل التي الشاملة البشرّية التنمية على الكتّيب هذا ويرّكز". والعدل الرخاء

 المستدامة واإلدارة العربّية؛ المرأة وتمكين المعرفة؛ على القائمة والتنمية يمي؛اإلقل االقتصادي والتكامل

 اإلسكوا مع عملوا إقليميين لخبراء شهادات الكتّيب ويشمل. األزمات في الشاملة والتنمية الطبيعّية؛ للموارد

 والمواضيع والتصنيع عربّيةال البينّية والتجارة الفقر محاربة مواضيع منها متعددة ميادين في معها وتعاونوا

 .وغيرها الديمقراطي الحكم في القدرات وبناء والبيئة المرأة وتمكين والتكنولوجيا اإلحصائّية

 من جزءا   وتشكل. المتحدة لألمم التابعة الخمس اإلقليمية اللجان إحدى هي اإلسكوا أن إلى اإلشارة تجدر

 إطارا   توفر وهي. واالجتماعي االقتصادي المجلس إشراف تحت وتعمل المتحدة لألمم العامة األمانة

 والمعرفة، للخبرات وبيتا   والتنسيق، لاللتقاء ومنبرا   ومواءمتها، األعضاء للبلدان القطاعية السياسات لصياغة

 وتحفيز المنطقة بلدان بين واالجتماعي االقتصادي التعاون دعم إلى اإلسكوا وتهدف. للمعلومات ومرصدا  

 .اإلقليمي التكامل تحقيق أجل من فيها ةالتنمي عملية

 سبتمبر شهر في اإلسكوا عضوية إلى المغربية والمملكة وليبيا التونسية الجمهورية من كلّ  انضّمت وقد

 المتحدة، العربية واإلمارات الهاشمية، األردنية المملكة إلى باإلضافة 51 اللجنة أعضاء عدد ليصبح 8158

 ُعمان، وسلطنة العراق، وجمهورية السودان، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين، ومملكة

 العربية والمملكة العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين،

 .اليمنية والجمهورية السعودية،

 

 ” العربية الدول سياسات في االجتماعية العدالة”  مؤتمر تستضيف تونس

 األموال 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمم للجنة 82الـ الوزارّية الدورة تنعقد" العربّية للدول العامة السياسات في االجتماعّية العدالة" عنوان تحت

 فندق في وذلك منه 52 إلى سبتمبر/أيلول 51 من( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعّية االقتصادية المتحدة

 جديدة إنمائية نماذج بناء في العربي التعاون أهمية على الضوء الدورة هذه وتسلّط. تونس ريجينسي،

 .واإلنصاف االجتماعية، بالعدالة العربية الشعوب لمطالب تستجيب

 البلدان عن ممثلون المرزوقي، المنصف التونسية الجمهورية رئيس يرعاها التي الدورة، في وتشارك

 والبلدان وبرامجها المتحدة األمم منظمات عن وممثلون الوزاري، المستوى على اإلسكوا في األعضاء

 المضيف البلد في الرسميين من حشد فيها يشارك كما. اإلسكوا في األعضاء غير المتحدة األمم في األعضاء

 والمؤسسات والدولّية اإلقليمّية الحكومّية غير المنظمات عن وممثلون فيه المعتمد الدبلوماسي والسلك

 .والدوليين اإلقليميين راءالخب من ومجموعة المانحة والهيئات

 وهي. القرار لصنع الرئيسّية وآليتها األعلى جهازها سنتين، كل تعقد التي لإلسكوا، الوزارّية الدورة وُتعدّ 

 يومي الوزاري المستوى على تعقد فيما سبتمبر،/أيلول 51و 51 يومي المسؤولين كبار مستوى على تعقد

 . سبتمبر/أيلول 52 و 51

 شخصّيات فيها يشارك المستوى رفيعة مفتوحة حوار حلقات أربع بعقد العام لهذا الوزارية ةالدور وتتمّيز 

 الداعمة االقتصادّية والسياسات الجديد؛ اإلنمائي والنهج االجتماعّية العدالة حول بارزة وفكرّية وزارّية

 المتابعة -االجتماعّية والعدالة الطبيعّية؛ الموارد إلى والنفاذ األجيال عبر والعدالة االجتماعّية؛ للعدالة

 في االجتماعّية العدالة مبادئ تعميم كيفّية حول إقليمي حوار   تحفيز إلى الحلقات هذه وتهدف. والقياس

 هذا في الوطنّية الجهود لدفع إقليمي توافق بناء وإلى الوطنّية، اإلنمائّية واالستراتيجيات والسياسات الخطط

 البلدان في العاّمة السياسات في االجتماعّية العدالة بشأن وزاري إعالن لىإ المناقشات وستخلص. المجال

 .العربّية

 الدورة منذ اإلسكوا أنشطة عن التنفيذية األمينة تقرير عرض إلى باإلضافة ،82الـ الدورة أعمال وتشمل

 نتائج وعرض ؛8152-8152 للفترة العربّية المنطقة في واالجتماعّية االقتصادّية التطّورات عرض السابقة،

 8152 أبريل/نيسان 2 إلى 8 من عّمان في عقد الذي المستدامة التنمية حول المستوى الرفيع العربي المنتدى

 اإلسكوا بها تقوم التي األنشطة وعرض ؛81+ريو المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر لقرارات تنفيذا  

 لالحتالل واالجتماعّية االقتصادّية والتداعيات( 8152) طينيالفلس الشعب مع للتضامن الدولّية للسنة إحياء  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لإلسكوا االستراتيجي اإلطار مشروع وعرض المحتلّة؛ األراضي في الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلي

 .8151-8151 للسنتين

 تضيفهتس التي للتكنولوجيا اإلسكوا مركز نفّذها التي األنشطة حول تقرير تقديم الدورة أعمال تشمل كما

 المعلومات لتكنولوجيا حكومّية لجنة بإنشاء والبحث ؛8152-8158 للفترة وذلك األردنّية العاصمة

 .العربّية وللمنطقة لإلسكوا بالنسبة األهمّية ذات المواضيع من وغيرها التنمية أجل من واالتصاالت

 


