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 الراي للشعب :توقيع اتفاق للتعاون الفني بين تونس و"اإلسكوا"
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 إيالف :دول إسكوا تبحث في تونس مسألة العدالة االجتماعية
 موقع أخبارك.نت  :دول إسكوا تبحث في تونس مسألة العدالة االجتماعية
 آي نيوز عربية :دول إسكوا تبحث في تونس مسألة العدالة االجتماعية

"االسكوا" تصدر في ختام دورتها ال" 82إعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية
في المنطقة العربية" /إضافة أولى وأخيرة
موقع منارة
كما أدان اإلعالن بشدة موجات اإلرهاب الشرسة التي تتعرض لها المجتمعات العربية وتقوض فرصها في
تحقيق التنمية والعدالة االجتماعية ،بما تمثله من تهديد لمواردها ومقدراتها ،وتبديد لمكتسباتها التنموية التي
أنجزتها شعوب وحكومات المنطقة على مدار عقود متتالية ،داعيا الهيئات والمنظمات في المنطقة لدراسة
مخاطر كل أوجه الحصار االقتصادي وما يتصل بتبييض األموال وعالقته بتمويل اإلرهاب ،وكذا المساعدة
في اقتراح التدابير الكفيلة بالحد من هذه المخاطر التي تهدد التنمية واألمن والسلم االجتماعيين .وجدد التأكيد
أيضا على أن العدالة االجتماعية هي شرط أساسي لتحقيق السالم واألمن والتماسك االجتماعي ،وأن السالم
واألمن والتماسك االجتماعي تشكل بدورها دعائم صلبة للعدالة االجتماعية ،مذكرا بقرار "االسكوا" لسنة
 8178بشأن دور المشاركة والعدالة االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة ،والذي تتضمن دعوة للدول
األعضاء إلى تكثيف جهودها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة االجتماعية في استراتيجيات التنمية المستدامة،
ومعالجة قضايا جميع الفئات في المجتمع .وأشار اإلعالن إلى خطة عمل جامعة الدول العربية للفترة
( ،) 8172-8178وإعالن عمان حول أولويات المنطقة العربية في التنمية الشاملة والمستدامة لما بعد عام
 ،8172وما فيهما من تأكيد على الرابط بين التنمية الشاملة والعدالة االجتماعية في المنطقة .وطالب
المشاركون األمانة العامة ل"إلسكوا" دمج موضوع العدالة االجتماعية بجميع أبعاده في اإلعداد لخطة
التنمية لما بعد  ،8172وأهداف التنمية المستدامة ،وبلورة آليات واضحة للتنفيذ والرصد تضمن تحقيق هذه
األهداف على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية ،وفقا لإلمكانات المتاحة لكل دولة عضو ،كما طالبوا
ببناء قدرات الدول األعضاء على وضع السياسات في جميع المحاور ذات العالقة .وقد شارك في الدورة
ال 82لالسكوا ،التي انطلقت يوم االثنين الماضي باجتماع كبار المسؤولين (يومي  72و 72شتنبر) ،ممثلون
عن البلدان األعضاء في "االسكوا" على المستوى الوزاري ،وممثلون عن منظمات األمم المتحدة وبرامجها
والبلدان األعضاء في األمم المتحدة غير األعضاء في "اإلسكوا" ،ومنظمات غير حكومية إقليمية ودولية
ومؤسسات وهيئات مانحة ومجموعة من الخبراء اإلقليميين والدوليين والسلك الدبلوماسي المعتمد بتونس.
وتهدف "اإلسكوا" ،التي تعد إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة وتشكل جزءا من األمانة
العامة لألمم المتحدة ،إلى دعم التعاون االقتصادي واالجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها
من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي ،وتوفير إطار لصياغة السياسات القطاعية للبلدان األعضاء ومالءمتها.
وتضم "االسكوا"  71بلدا؛ وهي المغرب وتونس وليبيا واألردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين
وسوريا والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والسعودية واليمن.

الرئيس التونسي يستقبل البوعينين ويشيد برئاسة البحرين للدورة  82للجنة
"اإلسكوا"
الوسط البحرينية

استقبل رئيس الجمهورية التونسية الرئيس المنصف المرزوقي اليوم الخميس ( 72سبتمبر  /أيلول )8172
في العاصمة التونسية ،وزير الدولة للشئون الخارجية غانم فضل البوعينين ووكيل األمين العام لألمم
المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ريما خلف وذلك بمناسبة تسلم
مملكة البحرين رئاسة الدورة الوزارية  82لـ"اإلسكوا" للعامين المقبلين.
وخالل اللقاء ،نقل تحيات عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  ،إلى رئيس
الجمهورية التونسية الرئيس المنصف المرزوقي  ،متمنيا له وللشعب التونسي التوفيق والنجاح في المرحلة
المقبلة التي ستشهد استحقاقات برلمانية ورئاسية في البلد  ،مشيدا سعادته بعمق العالقات الثنائية القائمة بين
مملكة البحرين والجمهورية التونسية ،مؤكدا تشرف مملكة البحرين بترؤس أعمال الدورة  82للجنة اإلسكوا
لمواصلة الجهود في تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان المنطقة.
من جهته أشاد الرئيس التونسي بالعالقات األخوية المتميزة بين البلدين وما تشهده من تطور ونماء في
مختلف المجاالت ،معربا عن ثقته الكبيرة لترؤس مملكة البحرين الدورة  82للجنة "اإلسكوا" ،وتقديمها كل
ما من شأنه تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحقيق التنمية الشاملة.
الجدير ذكره أن الجمهورية التونسية استضافت أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة (اإلسكوا) والتي
عقدت بتونس أمس األربعاء  ،وجاءت تحت شعار "التحديات والفرص".

الرئيس التونسي يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية ويشيد برئاسة البحرين
للدورة  82للجنة "اإلسكوا"
األيام البحرينية

استقبل فخامة الرئيس المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم في العاصمة التونسية،
سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية والدكتورة ريما خلف وكيل األمين العام
لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وذلك بمناسبة تسلم
مملكة البحرين رئاسة الدورة الوزارية  82لـ"اإلسكوا" للعامين المقبلين.
وخالل اللقاء ،نقل سعادته تحيات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
حفظه هللا ورعاه ،إلى فخامة الرئيس المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية ،متمنيا لفخامته
وللشعب التونسي الشقيق التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة التي ستشهد استحقاقات برلمانية ورئاسية في
البلد الشقيق ،مشيدا سعادته بعمق العالقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية ،مؤكدا
تشرف مملكة البحرين بترؤس أعمال الدورة  82للجنة اإلسكوا لمواصلة الجهود في تحفيز التنمية
االقتصادية واالجتماعية في بلدان المنطقة.
من جهته أشاد الرئيس التونسي بالعالقات األخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء
في مختلف المجاالت ،معربا عن ثقته الكبيرة لترؤس مملكة البحرين الدورة  82للجنة "اإلسكوا" ،وتقديمها
كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحقيق التنمية الشاملة.
الجدير ذكره أن الجمهورية التونسية الشقيقة استضافت أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة (اإلسكوا)
والتي عقدت بتونس أمس األربعاء  ،وجاءت تحت شعار "التحديات والفرص".

تونس توقع اتفاقا مع "اإلسكوا" إلعداد خارطة لتنمية االقتصاد
غربة نيوز القاهرة

وقعت حكومة الجمهورية التونسية ممثلة بوزير االقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ولجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" ممثلة بالدكتورة ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
واألمينة التنفيذية للجنة على هامش أعمال الدورة الوزارية الــ ،82اتفاق إطاري للتعاون الفني.
ويشمل االتفاق إعداد خارطة لالستثمار في تونس مع التركيز على المناطق األقل نموا وإعداد دراسة حول
"النمو والتشغيل في تونس" تتضمن توصيات بشأن السياسات االقتصادية الالزمة لمساندة تونس في المرحلة
االنتقالية ودعم الحكومة التونسية بهدف إعداد المخطط المقبل للتنمية االقتصادية واالجتماعية مع التركيز
على :أوال ،بناء القدرات اإلدارية والتحليلية في مجال التخطيط الالمركزي؛ ثانيا ،استخدام نموذج التوازن
العام القابل للحوسبة( )CGEوالنماذج واألدوات الكمية في مجال التخطيط؛ ثالثا ،بناء القدرات في مجال
التخطيط على المدى القصير وتحليل االقتصاد الكلي؛ ورابعا ،تطوير أدوات للمتابعة والتقييم ومؤشرات
لقياس التقدم المحرز لبلوغ أهداف التنمية .ويشمل االتفاق أيضا تنظيم ورشة عمل حول الشراكات بين
القطاعين العام والخاص وتمويل البنى التحتية في مجال النقل المتعلق بالتجارة تمهيدا إلعداد دراسة حول
اإلستراتيجية الوطنية للنقل وتسهيل التجارة واللوجستية.
كما يشمل دعم الحكومة في تقييم آثار مزيد من تحرير التجارة في مجالي الفالحة والصيد البحري على
االقتصاد التونسي ،وذلك في إطار المفاوضات المقبلة مع االتحاد األوروبي بشأن اتفاق التبادل الحر المعمق
والشامل؛ وتعزيز قدرات كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي في مجاالت اإلحصاء.
هذا ويشمل االتفاق دعما حول تحليل األثر االقتصادي لألزمة الليبية على تونس وسيناريوهات فترة ما بعد
النزاع .وباإلضافة إلى مجاالت التعاون المذكورة ،سيناقش الطرفان سبل دعم إنجاز مخطط التنمية المقبل
لتونس على أن ينتج عن هذه المناقشات وثيقة مشروع بين اإلسكوا والحكومة التونسية بالتعاون مع وكاالت
األمم المتحدة العاملة في تونس.

الرئيس التونسي يشيد برئاسة البحرين للدورة  82للجنة «اإلسكوا»
األيام نت

استقبل فخامة الرئيس المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة امس في العاصمة
التونسية،غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية والدكتورة ريما خلف وكيل األمين العام
لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وذلك بمناسبة تسلم
مملكة البحرين رئاسة الدورة الوزارية  82لـ»اإلسكوا» للعامين المقبلين.
وخالل اللقاء ،نقل تحيات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى  ،إلى
فخامة الرئيس المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية ،متمنيا لفخامته وللشعب التونسي الشقيق
التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة التي ستشهد استحقاقات برلمانية ورئاسية في البلد الشقيق ،مشيدا بعمق
العالقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية ،مؤكدا تشرف مملكة البحرين بترؤس
أعمال الدورة  82للجنة اإلسكوا لمواصلة الجهود في تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان
المنطقة.
من جهته أشاد الرئيس التونسي بالعالقات األخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء
في مختلف المجاالت ،معربا عن ثقته الكبيرة لترؤس مملكة البحرين الدورة  82للجنة «اإلسكوا» ،وتقديمها
كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحقيق التنمية الشاملة.
الجدير ذكره أن الجمهورية التونسية الشقيقة استضافت أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة (اإلسكوا)
والتي عقدت بتونس أمس األول ،وجاءت تحت شعار «التحديات والفرص».

"الرئيس التونسي" يشيد برئاسة البحرين للجنة "اإلسكوا"
العرب اآلن
استقبل فخامة الرئيس المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم في العاصمة التونسية،
سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية والدكتورة ريما خلف وكيل األمين العام
لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وذلك بمناسبة تسلم
مملكة البحرين رئاسة الدورة الوزارية  82لـ"اإلسكوا" للعامين المقبلين.

وخالل اللقاء ،نقل سعادته تحيات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
حفظه هللا ورعاه ،إلى فخامة الرئيس المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية ،متمنيا لفخامته
وللشعب التونسي الشقيق التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة التي ستشهد استحقاقات برلمانية ورئاسية في
البلد الشقيق ،مشيدا سعادته بعمق العالقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية ،مؤكدا
تشرف مملكة البحرين بترؤس أعمال الدورة  82للجنة اإلسكوا لمواصلة الجهود في تحفيز التنمية
االقتصادية واالجتماعية في بلدان المنطقة.
من جهته أشاد الرئيس التونسي بالعالقات األخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء
في مختلف المجاالت ،معربا عن ثقته الكبيرة لترؤس مملكة البحرين الدورة  82للجنة "اإلسكوا" ،وتقديمها
كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحقيق التنمية الشاملة.
الجدير ذكره أن الجمهورية التونسية الشقيقة استضافت أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة (اإلسكوا)
والتي عقدت بتونس أمس األربعاء  ،وجاءت تحت شعار "التحديات والفرص".

تالوى تشارك فى أعمال الدورة ال  82للجنة اإلسكوا بتونس
البوابة نيوز

تشارك السفيرة مرفت تالوى رئيس المجلس القومى للمرأة في أعمال الدورة ال 82للجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا ( اإلسكوا) ،والمنعقدة حاليا في تونس وتختتم أعمالها غدا الخميس .
وصرحت تالوى اليوم األربعاء بأن أعمال الدورة تناولت موضوعات مهمة من بينها العدالة االجتماعية في
السياسات العامة للدول العربية  ،حيث تم مناقشة النهج اإلنمائي الجديد  ،والسياسات االقتصادية الداعمة
للعدالة اإلجتماعية  ،والعدالة عبر األجيال والنفاذ إلى الموارد الطبيعية ،والمتابعة والقياس ،كما تضمن
االجتماع إطالق تقرير االسكوا حول الطبقة الوسطى في المنطقة العربية.
وأوضحت أنه من المقرر أن ينتهى االجتماع إلى اعتماد اإلعالن الوزاري بشأن العدالة اإلجتماعية في
السياسات العامة للدول العربية والذي يستهدف تعزيز جهود الدول األعضاء بهدف التوصل إلى عقد
اجتماعي يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة.

توقيع اتفاق إطار للتعاون التقني بين الحكومة التونسية و"اإلسكوا"
موقع منارة

وقعت الحكومة التونسية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،اليوم األربعاء،
اتفاق إطار للتعاون التقني ،وذلك على هامش أعمال الدورة الوزارية الــ 82لالسكوا التي تستضيفها تونس
حتى يوم غد الخميس .ويتضمن االتفاق ،الذي وقعه وزير االقتصاد والمالية التونسي ،حكيم بن حمودة،
ووكيلة األمين العام لألمم المتحدة ،األمينة التنفيذية لالسكوا ،ريما خلف ،إعداد خارطة لالستثمار في تونس
مع التركيز على المناطق األقل نموا ،وكذا دراسة حول "النمو والتشغيل في تونس" تتضمن توصيات بشأن
السياسات االقتصادية الالزمة لمساندة تونس في المرحلة االنتقالية ،ودعم حكومتها بهدف إعداد المخطط
المقبل للتنمية االقتصادية واالجتماعية .كما يشمل االتفاق تنظيم ورشة عمل حول الشراكات بين القطاعين
العام والخاص ،وتمويل البنى التحتية في مجال النقل المتعلق بالتجارة ،تمهيدا إلعداد دراسة حول
االستراتيجية الوطنية للنقل وتسهيل التجارة واللوجستية .ويتضمن االتفاق أيضا دعم الحكومة في تقييم آثار
مزيد من تحرير التجارة في مجالي الفالحة والصيد البحري على االقتصاد التونسي ،وذلك في أفق
المفاوضات المقبلة مع االتحاد األوروبي بشأن اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل ،وكذا دعم تقييم وتحليل
األثر االقتصادي لألزمة الليبية على تونس وسيناريوهات فترة ما بعد النزاع.

توقيع اتفاق للتعاون الفني بين الحكومة التونسية واإلسكوا
ليبانون فايلز

تم بعد ظهر اليوم على هامش أعمال الدورة الوزاريةال 82للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا "اإلسكوا" ،التي تستضيفها تونس ،توقيع اتفاق إطاري للتعاون الفني بين الحكومة التونسية ممثلة
بوزير االقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ،واإلسكوا ممثلة بالدكتورة ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم
المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة.

ويشمل االتفاق إعداد خارطة لالستثمار في تونس مع التركيز على المناطق األقل نموا ،وإعداد دراسة حول
"النمو والتشغيل في تونس" تتضمن توصيات بشأن السياسات االقتصادية الالزمة لمساندة تونس في المرحلة
االنتقالية ،ودعم الحكومة التونسية بهدف إعداد المخطط المقبل للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

ويشمل االتفاق أيضا تنظيم ورشة عمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل البنى التحتية
في مجال النقل المتعلق بالتجارة.

ريما خلف :التحالف الدولي له عالقة تاريخية ملتبسة مع اإلرهاب
وكالة تونس إفريقيا لألنباء

األردن يشارك بتونس في الدورة الثامنة والعشرين لالجتماعات الوزارية لإلسكوا
المدينة نيوز

شارك األردن في الدورة ال 82الجتماعات للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا)  ،على للمستوى الوزاري التي افتتحت صباح األربعاء بالعاصمة تونس برعاية الرئيس
محمد المنصف المرزوقي ،تحت عنوان"العدالة االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية"
وتتواصل يومين بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية األعضاء في اللجنة.
ويمثل المملكة في هذه االجتماعات التي سبقتها اجتماعات كبار المسؤولين يومي  72و 72أيلول
وشارك فيها األردن  ،وفد حكومي من وزارة التخطيط والتعاون الدولية يتكون من مديرة التعاون
الدولي زينة طوقان ورئيسة قسم البنك الدولي ومنظمات األمم المتحدة هزار بدران.
وبينت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة  ،األمينة التنفيذية لألسكوا ريما خلف أن المشاركين في
االجتماعات سيناقشون على مدى يومين موضوع العدالة االجتماعية للخروج للشعوب العربية
وللعالم برؤية مشتركة يتجدد فيها الالتزام بالعدالة االجتماعية قيمة وعمال والحظت خلف أن
أصحاب القرار في الدول العربية لم يغفلوا موضوع العدالة االجتماعية وحرصوا على تضمين خطط
التنمية العربية من األهداف أرقاها وأسماها  ،ما مكن من تشييد بنى تحتية وتطوير أنظمة صحبة
وتعليمية للجميع وتحقيق معدالت نمو محترمة  ،مستطردة أن ما تعيشه بعض الدول العربية منذ
ثالث سنوات من تحوالت وصلت في بعضها إلى حروب طاحنة يدعو إلى إعادة النظر في مفهوم
العدالة االجتماعية في بلداننا.
من ناحيته قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في رسالته إلى االجتماعات ،أن أكثر من

 211مليون مواطن ينتمون إلى المنطقة العربية قد تعالت أصواتهم ونداءاتهم من أجل مجتمع عادل
ومستقبل مزدهر مشترك يبنى على أساس حقوق االنسان  ،مالحظا أن المنطقة شأنها أجزاء
كثيرة من العالم تواجه عقبات كبيرة من فقر وفوارق جغرافية وبطالة وإقصاء ،كما أن ما تشهده
المنطقة من صراع تتعدد أشكاله يفاقم من صعوبة تطبيق العدالة االجتماعية على ارض الواقع.
ويناقش االجتماع جملة من التقارير والوثائق ،المتصلة بالخصوص بالتطورات االقتصادية واالجتماعية
في المنطقة العربية ،ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة  ،والسنة
الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني  ،وتقرير األمينة التنفيذية للجنة،كما يناقش جملة من
المقترحات إلنشاء لجنة حكومية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية  ،ومركز عربي
للتكامل التجاري واالقتصادي  .ويضم جدول األعمال كذلك إطالق تقرير اإلسكوا حول الطبقة
الوسطى في المنطقة العربية.
وكان تم خالل الجلسة االفتتاحية تسليم رئاسة الدورة الحالية إلى دولة البحرين من قبل رئيس
الدورة السابقة ،اإلمارات العربية المتحدة .وتتزامن هذه الدورة مع مرور  21سنة على إحداث
االسكوا .

األردن يشارك في الدورة  82الجتماعات «اإلسكــوا» عـلــى المستــوى الــوزاري
جريدة الدستور

يشارك األردن في الدورة الـ  82الجتماعات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)  ،على
المستوى الوزاري التي افتتحت صباح أمس األربعاء بالعاصمة تونس برعاية الرئيس محمد المنصف

المرزوقي ،تحت عنوان»العدالة االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية» وتتواصل يومين بمشاركة
وفود رفيعة المستوى من الدول العربية األعضاء في اللجنة.
ويمثل المملكة في هذه االجتماعات التي سبقتها اجتماعات كبار المسؤولين يومي  72و 72أيلول وشارك
فيها األردن  ،وفد حكومي من وزارة التخطيط والتعاون الدولية يتكون من مديرة التعاون الدولي زينة
طوقان ورئيسة قسم البنك الدولي ومنظمات األمم المتحدة هزار بدران.
وبينت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة ،األمينة التنفيذية لألسكوا ريما خلف أن المشاركين في االجتماعات
سيناقشون على مدى يومين موضوع العدالة االجتماعية للخروج للشعوب العربية وللعالم برؤية مشتركة
يتجدد فيها االلتزام بالعدالة االجتماعية قيمة وعمال.
والحظت خلف أن أصحاب القرار في الدول العربية لم يغفلوا موضوع العدالة االجتماعية وحرصوا على
تضمين خطط التنمية العربية من األهداف أرقاها وأسماها ،ما مكن من تشييد بنى تحتية وتطوير أنظمة
صحبة وتعليمية للجميع وتحقيق معدالت نمو محترمة ،مستطردة أن ما تعيشه بعض الدول العربية منذ ثالث
سنوات من تحوالت وصلت في بعضها إلى حروب طاحنة يدعو إلى إعادة النظر في مفهوم العدالة
االجتماعية في بلداننا.
من ناحيته قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في رسالته إلى االجتماعات ،أن أكثر من  211مليون
مواطن ينتمون إلى المنطقة العربية قد تعالت أصواتهم ونداءاتهم من أجل مجتمع عادل ومستقبل مزدهر
مشترك يبنى على أساس حقوق االنسان ،مالحظا أن المنطقة شأنها شأن أجزاء كثيرة من العالم تواجه
عقبات كبيرة من فقر وفوارق جغرافية وبطالة وإقصاء ،كما أن ما تشهده المنطقة من صراع تتعدد أشكاله
يفاقم من صعوبة تطبيق العدالة االجتماعية على ارض الواقع.
ويناقش االجتماع جملة من التقارير والوثائق ،المتصلة بالخصوص بالتطورات االقتصادية واالجتماعية في
المنطقة العربية ،ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة ،والسنة الدولية للتضامن مع
الشعب الفلسطيني ،وتقرير األمينة التنفيذية للجنة ،كما يناقش جملة من المقترحات إلنشاء لجنة حكومية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية ،ومركز عربي للتكامل التجاري واالقتصادي .
ويضم جدول األعمال كذلك إطالق تقرير اإلسكوا حول الطبقة الوسطى في المنطقة العربية.
وكان تم خالل الجلسة االفتتاحية تسليم رئاسة الدورة الحالية إلى دولة البحرين من قبل رئيس الدورة
السابقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،وتتزامن هذه الدورة مع مرور  21سنة على إحداث االسكوا .

تونس توقع اتفاقا مع "اإلسكوا" إلعداد خارطة لتنمية االقتصاد
اليوم السابع

وقعت حكومة الجمهورية التونسية ممثلة بوزير االقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ولجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ممثلة بالدكتورة ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
واألمينة التنفيذية للجنة على هامش أعمال الدورة الوزارية الــ ،82اتفاق إطاري للتعاون الفني بين تونس
واالسكوا .ويشمل االتفاق إعداد خارطة لالستثمار في تونس مع التركيز على المناطق األقل نموا وإعداد
دراسة حول "النمو والتشغيل في تونس" تتضمن توصيات بشأن السياسات االقتصادية الالزمة لمساندة
تونس في المرحلة االنتقالية ودعم الحكومة التونسية بهدف إعداد المخطط المقبل للتنمية االقتصادية
واالجتماعية مع التركيز على :أوال ،بناء القدرات اإلدارية والتحليلية في مجال التخطيط الالمركزي؛ ثانيا،
استخدام نموذج التوازن العام القابل للحوسبة( )CGEوالنماذج واألدوات الكمية في مجال التخطيط؛ ثالثا،
بناء القدرات في مجال التخطيط على المدى القصير وتحليل االقتصاد الكلي؛ ورابعا ،تطوير أدوات للمتابعة
والتقييم ومؤشرات لقياس التقدم المحرز لبلوغ أهداف التنمية .ويشمل االتفاق أيضا تنظيم ورشة عمل حول
الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل البنى التحتية في مجال النقل المتعلق بالتجارة تمهيدا إلعداد
دراسة حول االستراتيجية الوطنية للنقل وتسهيل التجارة واللوجستية .كما يشمل دعم الحكومة في تقييم آثار
مزيد من تحرير التجارة في مجالي الفالحة والصيد البحري على االقتصاد التونسي ،وذلك في إطار
المفاوضات المقبلة مع االتحاد األوروبي بشأن اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل؛ وتعزيز قدرات كتابة
الدولة للتنمية والتعاون الدولي في مجاالت اإلحصاء .هذا ويشمل اإلتفاق دعما حول تحليل األثر االقتصادي
لألزمة الليبية على تونس وسيناريوهات فترة ما بعد النزاع .وباإلضافة إلى مجاالت التعاون المذكورة،
سيناقش الطرفان سبل دعم إنجاز مخطط التنمية المقبل لتونس على أن ينتج عن هذه المناقشات وثيقة
مشروع بين اإلسكوا والحكومة التونسية بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة العاملة في تونس .وستقدم
اإلسكوا الدعم الفني في إطار برنامجها العادي للتعاون الفني للمجاالت السبعة المذكورة ،بينما يتوقف إعداد
وثيقة المشروع القادم على توفر الموارد الالزمة وفقا إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في تونس
(.)8172-8172

قطر تشارك في االجتماع الوزاري لإلسكوا
بوابة الشرق
تشارك دولة قطر في االجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
"اإلسكوا" المنعقد حاليا في تونس تحت شعار "العدالة االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية".
ويترأس سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي واإلحصاء وفد دولة قطر المشارك
في االجتماع الذي يعقد تزامنا مع االحتفال بمرور أربعين عاما على تأسيس "اإلسكوا".
وستعرض االسكوا بهذه المناسبة فيلما يبيّن رؤيتها التنموية للمستقبل في المنطقة العربية فيما يتضمن
اجتماع الدورة الحالية أربع حلقات حوار يشارك فيها مفكرون بارزون من المنطقة وخارجها تتناول
موضوعات النهج اإلنمائي الجديد لما بعد  8172والسياسات االقتصادية الداعمة للعدالة االجتماعية والعدالة
عبر األجيال والنفاذ إلى الموارد الطبيعية ومتابعة قياس إنجازات التنمية.
ويناقش االجتماع الوزاري أيضا األنشطة العديدة والمتنوعة التي نفذتها اإلسكوا منذ الدورة السابعة
والعشرين وبرنامج عمل فترة السنتين  8172-8172ومشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين -8172
. 8171
كما تتناول الدورة مواضيع هامة بالنسبة إلى الدول العربية من أهمها التطورات االقتصادية واالجتماعية في
المنطقة العربية  8172-8172ونتائج المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة ودعم الشعب
الفلسطيني ومقترح إلنشاء لجنة حكومية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية ومقترح إلنشاء
مركز عربي للتكامل التجاري واالقتصادي.
ويشارك في أعمال االجتماع ممثلو الدول ال 71األعضاء في اإلسكوا على المستوى الوزاري وممثلون
بصفة مراقب من منظمات األمم المتحدة والدول األعضاء في األمم المتحدة التي ال تنتمى إلى منظمة
اإلسكوا والهيئات المانحة ومجموعة من الخبراء اإلقليميين واألكاديميين.
ومن المقرر أن يعتمد االجتماع في ختام أعماله غدا /الخميس /اإلعالن الوزاري بشأن العدالة االجتماعية
في السياسات العامة للدول العربية.

النابت يترأس وفد قطر في اجتماع اإلسكوا
العرب القطرية

ترأس سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي واإلحصاء ،وفد دولة قطر في
االجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،الذي يعقد في
العاصمة التونسية من  71إلى  72سبتمبر تحت شعار " العدالة االجتماعية في السياسات العامة للدول
العربية".ويتوافق انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لإلسكوا مع االحتفال بمرور أربعين عاما على تأسيسها ،
وستعرض (اإلسكوا) بهذه المناسبة فيلما يبين رؤيتها التنموية للمستقبل في المنطقة العربية.وستضم الدورة
أربع حلقات حوار  ،يشارك فيها مفكرون بارزون من المنطقة وخارجها تتناول موضوعات النهج اإلنمائي
الجديد لما بعد ، 8172والسياسات االقتصادية الداعمة للعدالة االجتماعية  ،والعدالة عبر األجيال والنفاذ إلى
الموارد الطبيعية ،ومتابعة قياس إنجازات التنمية.ويناقش االجتماع الوزاري أيضا األنشطة العديدة
والمتنوعة التي نفذتها اإلسكوا منذ الدورة السابعة والعشرين وبرنامج عمل فترة السنتين ، 8172-8172
ومشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين .8171-8172كما ستتناول الدورة مواضيع بالغة األهمية
بالنسبة إلى الدول العربية  ،من أهمها التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 8172-8172
،ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة ،ودعم الشعب الفلسطيني  ،ومقترح إلنشاء
لجنة حكومية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية ،ومقترح إلنشاء مركز عربي للتكامل
التجاري واالقتصادي .ويشارك في أعمال الدورة ممثلو الدول السبع عشرة األعضاء في اإلسكوا على
المستوى الوزاري وممثلون بصفة مراقب من منظمات األمم المتحدة  ،والدول األعضاء في األمم المتحدة
التي ال تنتمى إلى منظمة اإلسكوا  ،والهيئات المانحة ،ومجموعة من الخبراء اإلقليميين  ،واألكاديميين
،ورسميون من السفارات المعتمدة في الجمهورية التونسية ،وشخصيات تونسية رفيعة المستوى .وفي ختام
الدورة سيعتمد السادة الوزراء ممثلو البلدان األعضاء في اإلسكوا " اإلعالن الوزاري بشأن العدالة
االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية ".

السعدي يترأس وفد اليمن في الدورة  82لألسكوا بتونس
أخبار اليمن

انطلقت اليوم في العاصمة التونسية جلسات أعمال الدورة الـ 82لالجتماع الوزاري للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) التي تستضيفها تونس بمشاركة #اليمن.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي الذي يرأس وفد #اليمن في تصريح لـوكالة
األنباء اليمنية ( سبأ ) أن جلسات أعمال الدورة تمثل مناسبة الستعراض خارطة التطورات التنموية العربية
وبلورة رؤى موضوعية لتعزيز اطر التعاون بين االقطار العربية .
واشار الوزير السعدي إلى أهمية المداوالت التي ستخلل جلسات اعمال الدورة في تحفيز حوار اقليمي بناء
حول كيفية ادماج مبادئ العدالة االجتماعيّة في الخطط والسياسات واالستراتيجيات اإلنمائيّة الوطنيّة.
وتشارك في الدورة الـ 82لالجتماع الوزاري للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(اإلسكوا) شخصيات عربية ودولية رفيعة وممثلون عن البلدان األعضاء في اإلسكوا على المستوى
الوزاري ،وممثلون عن منظمات األمم المتحدة وبرامجها والبلدان األعضاء في األمم المتحدة غير األعضاء
في اإلسكوا.
كما يشارك فيه حشد من الرسميين في البلد المضيف والسلك الدبلوماسي المعتمد فيه وممثلون عن المنظمات
غير الحكوميّة اإلقليميّة والدوليّة والمؤسسات والهيئات المانحة ومجموعة من الخبراء اإلقليميين والدوليين.
وتعد الدورة الوزاريّة لإلسكوا ،التي تعقد كل سنتين ،الجهاز األعلى للجنة وآليتها الرئيسيّة لصنع القرار.
يشار إلى أن اإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة .وتشكل جزءا من األمانة
العامة لألمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي .وهي توفر إطارا لصياغة
السياسات القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتها ،ومنبرا لاللتقاء والتنسيق ،وبيتا للخبرات والمعرفة،
ومرصدا للمعلومات .وتهدف اإلسكوا إلى دعم التعاون االقتصادي واالجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز
عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي.
وقد انضمّت كال من الجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية إلى عضوية اإلسكوا في شهر سبتمبر
 8178ليصبح عدد أعضاء اللجنة  71باإلضافة إلى المملكة األردنية الهاشمية ،واإلمارات العربية المتحدة،
ومملكة البحرين ،والجمهورية العربية السورية ،وجمهورية السودان ،وجمهورية العراق ،وسلطنة عُمان،

وفلسطين ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،والجمهورية اللبنانية ،وجمهورية مصر العربية ،والمملكة العربية
السعودية ،والجمهورية اليمنية.

مسؤول كويتي يؤكد أهمية القضايا المطروحة على االجتماع الوزاري لمجموعة
االسكوا
وكالة األنباء الكويتية
أكد االمين العام المساعد للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية ورئيس الوفد الكويتي الى االجتماع الوزاري
ال 82للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا (اسكوا) يحيى العقيلي هنا اليوم أهمية القضايا
المطروحة على االجتماع السيما العدالة االجتماعية بالدول العربية الذي يمثل عنوان الدورة.
وقال العقيلي في تصريح لوكالة االنباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاح أعمال هذا االجتماع باشراف
وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي بضاحية قمرت شمال العاصمة تونس ان أهمية هذا الموضوع
تزداد في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات على المستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي
موضحا ان هذا الموضوع "جاء ليلقي الضوء على االثار االجتماعية واالقتصادية للعدالة االجتماعية" التي
قال انها تمثل القاعدة االساسية للتنمية الشاملة واالستقرار االجتماعي والسياسي.
وأكد المسؤول الكويتي ان هذه الدورة تتناول أيضا مواضيع عديدة ذات صلة باالجراءات التنظيمية للجنة
االسكوا الى جانب بحث التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية واستعراض نتائج المنتدى
العربي حول التنمية المستدامة.
وأوضح العقيلي ان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن أيضا استعراض الجهود المبذولة لدعم الشعب
الفلسطيني اضافة الى مشروع االطار االستراتيجي العمال لجنة االسكوا لعامي  8171-8172ومناقشة
العديد من المواضيع االخرى ذات الصلة بموضوع العدالة االجتماعية والسياسات العامة للدول العربية في
هذا المجال والتي من المنتظر أن يصدر حولها "اعالن تونس حول العدالة االجتماعية في الدول العربية"
بختام أعمال االجتماع.

كلمة الدكتورة ريما خلف ،وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية
لإلسكوا في افتتاح االجتماعات الوزارية للدورة الثامنة والعشرين تونس51 ،
أيلول/سبتمبر 8152
مركز األمم المتحدة لإلعالم
تونس

أرحب بكم جميعا ،مشاركين وضيوفا كراما ،في افتتاح االجتماع الوزاري للدورة الثامنة والعشرين للجنة
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) .ويسعدني أن يُعقد اجتماعنا الوزاري هذا في
تونس برعاية مق ّدرة من فخامة الرئيس السيد منصف المرزوقي .لتونس ،رئيسا وحكومة ،كل الشكر
واالمتنان ،ولشعبها السباق إلى العلى كل الدعم والمحبة .وأتقدم بالشكر الجزيل من دولة اإلمارات العربية
المتحدة التي تولّت رئاسة الدورة السابعة والعشرين على مدار العامين الماضيين .كما أرحب بمعالي السيد
غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية في مملكة البحرين ،والتي ستتولّى رئاسة هذه
الدورة ،وأتق ّدم منه بخالص التمنيات بالتوفيق .وأشكر للدول األعضاء الحاضرة في الدورة مشارك َتها رغم
الصعوبات .مشاركة نلمس فيها تمسكا محمودا بنهج الحوار والتالقي ،والتزاما مقدرا بدعم دور اإلسكوا
اإلنمائي في المنطقة العربية.
السيدات والسادة ممثلو الدول المشاركة،
لقد أحسنتم االختيار عندما قررتم أن تكون « العدالة االجتماعية » محورا لمناقشاتنا في هذا اللقاء.
فالعدالة قيمة أصيلة في عمق الثقافة العربية واإلسالمية .وقد بُعثت مجددا في السنوات القليلة الماضية،
مطلبا ملحا للشعوب ،وغاية أساسية للسياسات الرسمية.
والعدالة حُ لم يراود البشر منذ غابر األزمان .بها تغنوا شعرا ونثراَ .ح ْولها حاكوا القصص
والس َير .وشوقا إليها نظموا األغاني ور ّنموا األهازيج .شغل الفالسفة عقولهم بالعدالة واختلفوا في تعريفها.
قاربها الناس بوجدانهم فاتفقوا على صورتها وفحواها .رأوها في مجتمع فاضل يسعد فيه الجميع .لكن
العدالة كانت للناس أقرب إلى عالم متخيل من واقع معاش .فرأيناهم يبدعون في توصيف غيابها أكثر من
تعريف كينونتها.

رأوا غياب العدالة في جسد محروق لبائع جوّ ال؛ في أنين شيخ ُترك وحيدا ينوء تحت وطأة العوز
والمرض؛ في بسمة فتاة تغسل األطباق وترتق الجوارب إلخوة ذكور يتقافزون فرحا ببداية العام الدراسي.
رأوها في كمد الجئ سُرق منه الوطن واألمل ،وفي عيون طفل يبيع الصحف ومستقبله ،على قارعة
الطريق.
غياب العدالة هو أن يقتلع شعب من أرضه إلحالل آخر محله؛ هو أن يقتل اآلالف من األبرياء
وأن ُتدك مدن لخمسين يوما على رأس أهلها ،فقط لتمسكهم بحقهم المشروع .هو أن تضطر امرأة إلى
الوالدة عند حاجز تفتيش لجيش احتالل غاشم ،فتقضي هي ،أو وليدها أو االثنان معا .غياب العدالة هو أن
يحرم امرؤ من صوته؛ أن يهمش أو يقتل وذنبه مجرد اختالف في العرق أو الدين أو الطائفة .العدالة تموت
عندما تمتهن كرامة اإلنسان ،أي إنسان.
الحضور الكريم،
على مدى يومين ستكون العدالة االجتماعية في بلداننا موضوع بحثنا .سنتدارس حالها ،سننظر
في تعريفها ،سنجتهد في استنباط أنجع األدوات لقياسها .وأملي أن نتوصّل خالل جلساتنا إلى مالمح رؤية
مشتركة نخرج بها إلى شعوبنا والعالم .رؤية نجدد فيها التزامنا بالعدالة االجتماعية ،قيمة ،وعمال.
ننشدها لذاتها ،ألنها األسمى مكانة في منظومة القيم واألخالق .ننشدها سبيال ،ألن بها يتحقق
األمن ورغد العيش؛ وبأفولها ،تتفكك الشعوب واألوطان ،وتذوي األمم.

لم يغفل أصحاب القرار في منطقتنا موضوع العدالة االجتماعية ،بل حرصوا على تضمين خطط
التنمية العربية من األهداف أرقاها وأسماها .خطط نجحت في تشييد بنى تحتية وفي تطوير أنظمة صحية
وتعليمية للجميع ،وأفلحت في تحقيق معدالت نمو تغ ّنت بها منظمات التمويل الدولية .إنجازات جديرة بأن
تقنع أي عاقل وتسعد أي قنوع كريم ،فلماذا إذا انتفض الشباب العربي؟ ولماذا آلت أحوالنا إلى ما نحن عليه
اآلن؟
ال ريب أن الناظر إلى عالمنا العربي اليوم ال يرى الكثير مما يسر العين .قهر وفقر وبطالة تنتزع
من قلب الضحية شغف الحياة .حروب إخوة تعيث خرابا في العمران وتحفر الجراح عميقة في النفوس.
نزعات إقصائية تتنقل طليقة بين قطر وآخر ،وتتفشى آفة تغذي الحقد والتطرف .حركات ظالمية تبث
نيران فتنة طائفية تلتهم األرواح واألرزاق وتنخر جسد األمة ونسيجها .وطن بأكمله صار أرضا مستباحة
تتجاذبها األهواء والمصالح من كل صوب.
الحضور الكريم،
إذا كانت التنمية في جوهرها تعني توسيع خيارات البشر ،فجهود التنمية في بعض البلدان العربية
آلت إلى تضييق هذه الخيارات إلى أقصى الحدود .حصرتها بين السيء واألسوأ؛ بين الصمت على الظلم
والسجن؛ بين تقبل الرشاوى والعوز؛ بين الموت قتال والنزوح؛ بين جور الدولة وجور غيابها.

أخطأنا عندما لم نول العدالة األهمية التي تستحق .وأخطأنا عندما استه ّنا بتبعات غيابها علينا وبالغنا في
الثقة بقدرتنا على التعامل مع هذه التبعات .علمتنا تجارب السنوات الثالث األخيرة أن االستقرار الذي يولده
التهميش والظلم ،هو استقرار هش يسقط عند أول امتحان.
فالتخويف من العقاب ينتهي مفعوله الرادع عندما تصبح الحياة ذاتها هي العقاب .رأينا كيف
شمس ،إلى قدرة هائلة على التغيير .جماهير حاشدة مألت
تتحول االستكانة والخنوع ،ما إن يط ّل شعاع
ٍ
الساحات ورددت دون انقطاع كلمات ثالثا .كلمات اختصرت أوجاع شعوبنا وفضحت مكامن قصورنا؛
الحرية ،الكرامة،العدالة.
السيدات والسادة،
نلتقي اليوم في ظروف ملتبسة يزاحم فيها اليأسُ األمل ،وتطارد فيها ُن ُذر الشؤم بشائرُ الخير.
فالقهر الذي أنجب أنقى القوى وأشرفها ،دفع بأخرى نحو الضاللة ،فانتهجت العنف المدمر للذات ولآلخر.
وها هو تحالف دولي جديد يتشكل لمحاربتها.
وللتحالف هذا عالقة تاريخية ملتبسة مع اإلرهاب الذي يريد استئصاله .في حرب أولى أنشأه
وموّ له ودلّلـه ،للقضاء على خطر مشترك .وفي حرب ثانية جلبه إلى أرضنا ووفر له البيئة واألسباب
ليتوطن وينتشر.

واآلن يهلل لحرب جديدة عليه تجعل من سمائنا معرضا متنقال ألحدث االختراعات من األسلحة،
ومن مدننا مسرحا لتجربتها .حرب لن تكون األخيرة ما لم نعمل على حماية أرضنا بأنفسنا برفع الظلم الذي
يدفع بالناس إلى اإلحباط ،فاليأس ،فالتطرف .والظلم ال يُرفع إال بالعدل.
والعدل ال يتحقق إال بالحرية؛ حرية اإلنسان في وطنه وحرية األوطان من االستعمار والنفوذ
األجنبي .بالحرية والعدالة نبني مجتمعات اإلنتاج والكرامة التي تطالبنا بها شعوبنا؛ بالحرية والعدالة نحقق
آمال بالنهضة والعزة.
حلم التكامل العربي بما يحمل للعرب من
ٍ
الحضور الكريم،
ما كتب علينا أن نطرد من القرن الحادي والعشرين ،وال كتب علينا أن نجبر على االختيار بين
ظلمات عصر االنحطاط ومهانة عصر االستعمار .بإمكاننا أن نصنع مستقبلنا بأنفسنا ،إن أردنا .وبإمكاننا
أن ننهض إذا ما اتخذنا من المعرفة والعلم سبيال ،ومن العدالة واحترام حقوق اإلنسان نهجا.

إن لألرواح البريئة التي تزهق في أقطار عالمنا العربي حقا علينا .واتحادنا اآلن من أجل أمتنا لم يعد
ترفا ،بل ضرورة ملحة تمليها علينا مسؤوليتنا األخالقية أمام أنفسنا واتجاه أجيالنا المقبلة .باتحادنا نستنبط
القوة الكامنة فينا ،فننطلق من جذورنا الراسخة إلى مستقبل مشرق ينفض عنا غبار االستباحة ويحررنا من
تبعات العنف والتخلف .مستقبل نرسمه بإرادة شعوبنا وبطموح شبابنا وفكر مبدعينا.
من هنا ،من تونس ،وردة البلدان ،أهدانا الشباب يوما أحالمه شعلة أمل للمستقبل .واجبعلينا أن
نبقي هذه الشعلة مضاءة.
وختاما أتمنى لمداوالتكم كل النجاح والتوفيق.

توقيع اتفاق للتعاون الفني بين تونس و"اإلسكوا"
الراي للشعب

وقعت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اتفاق إطاري للتعاون الفني بين
حكومة الجمهورية التونسية ممثلة بوزير االقتصاد والمالية حكيم بن حمودة واإلسكوا ممثلة بالدكتورة ريما
خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الوزارية الــ 82لـ (اإلسكوا) التي تستضيفها تونس حتى يوم غد الخميس
 ،تحت عنوان "نحو تنمية اقتصادية شاملة في تونس".
ويشمل االتفاق إعداد خارطة لالستثمار في تونس مع التركيز على المناطق األقل نموا وإعداد دراسة حول
"النمو والتشغيل في تونس" تتضمن توصيات بشأن السياسات االقتصادية الالزمة لمساندة تونس في المرحلة
االنتقالية ودعم الحكومة التونسية بهدف إعداد المخطط المقبل للتنمية االقتصادية واالجتماعية مع التركيز
على:
أوال  :بناء القدرات اإلدارية والتحليلية في مجال التخطيط الالمركزى.
ثانيا  :استخدام نموذج التوازن العام القابل للحوسبة( )CGEوالنماذج واألدوات الكمية في مجال التخطيط.
ثالثا  :بناء القدرات في مجال التخطيط على المدى القصير وتحليل االقتصاد الكلى.
رابعا  :تطوير أدوات للمتابعة والتقييم ومؤشرات لقياس التقدم المحرز لبلوغ أهداف التنمية.

ويشمل االتفاق أيضا تنظيم ورشة عمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل البنى التحتية
في مجال النقل المتعلق بالتجارة تمهيدا إلعداد دراسة حول االستراتيجية الوطنية للنقل وتسهيل التجارة
واللوجستية.
كما يشمل دعم الحكومة في تقييم آثار مزيد من تحرير التجارة في مجالي الفالحة والصيد البحري على
االقتصاد التونسي ،وذلك في إطار المفاوضات المقبلة مع االتحاد األوروبي بشأن اتفاق التبادل الحر المعمق
والشامل؛ وتعزيز قدرات كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي في مجاالت اإلحصاء.
هذا ويشمل اإلتفاق دعما حول تحليل األثر االقتصادي لألزمة الليبية على تونس وسيناريوهات فترة ما بعد
النزاع.
وباإلضافة إلى مجاالت التعاون المذكورة ،سيناقش الطرفان سبل دعم إنجاز مخطط التنمية المقبل لتونس
على أن ينتج عن هذه المناقشات وثيقة مشروع بين اإلسكوا والحكومة التونسية بالتعاون مع وكاالت األمم
المتحدة العاملة في تونس.
وستقدم اإلسكوا الدعم الفني في إطار برنامجها العادي للتعاون الفني للمجاالت السبعة المذكورة ،بينما
يتوقف إعداد وثيقة المشروع القادم على توفر الموارد الالزمة وفقا إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة
اإلنمائية في تونس (.)8172-8172

Jordan participates in ESCWA meeting in Tunisia
Petra
Jordan will take part in the 28th meeting of the UN Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA), currently underway in Tunisia, at the
ministerial level.
"The two-day meeting, titled "Social Justice in Public Policy for the Arab States,
opened on Wednesday under the patronage of Tunisian President Mohammad
Moncef al Marzouki. High-level delegations from Arab countries were
participating.
A delegation from the Ministry of Planning and International Cooperation is
representing Jordan at the meeting.

Under-Secretary-General and Executive Secretary of ESCWA Rima Khalaf said that
the participants will discuss the issue of social justice to evolve a common vision.
Khalaf noted that the Arab decision-makers did not ignore the importance of
social justice and were keen to include this important aspect in their countries'
development plans in order to develop health and educational systems and
infrastructure, thus achieving positive growth rates.
In a message to the meetings, Secretary General of the United Nations Ban Kimoon, said that more than 400 million Arab citizens have raised their voices and
called for a just society and a prosperous future based on respect for human
rights, noting that the region, as many other parts of the world, faces significant
obstacles of poverty, geographic disparities, unemployment and exclusion. He
added that exacerbated conflicts in the region make applying social justice on the
ground a tough mission.
During the opening session, the United Arab Emirates (UAE) passed on the
presidency of the forum to the Kingdom of Bahrain.

Bahraini state FM attends ESCWA meetings in Tunisia
Arab Today

The Minister of State for Foreign Affairs, Ghanim bin Fadhl Al Buainain, affirmed
the comprehensive outlook of the Economic Vision 2030 for the Kingdom of
Bahrain, launched by His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, which determines
a clear destination for continued development in Bahrain’s economy as well as
reflects objectives aimed at creating a better life for all Bahraini citizens.

He was speaking at the 28th session of the United Nations Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA), held in Tunis today (17 September, 2014)
at the Republic of Tunisia under the theme "Challenges and Opportunities of
Social Justice in the Arab Region".
The Minister of State for Foreign Affairs said that the Economic Vision 2030 is
based on three main principles – sustainability, justice and competitiveness,
adding that it was established after four years of extensive discussions with
leaders in the public and private sectors, including the relevant governmental
organisations, consultants and international organisations.
He said that the Economic Development Board launched a programme for
economic and institutions reforms as part of the vision, and has a leading role in
cooperation with various ministries to establish the first "National Economic
Strategy" as a roadmap to achieve this vision.
The Minister of State said that the Kingdom of Bahrain established Tamkeen in
August, 2006, as one of initial projects for national reforms and the Economic
Vision 2030, which was responsible for developing the sector and enable it to be a
key component in boosting the economy. Tamkeen aims at bolstering the process
of establishing and developing institutions and provide support to boost
productivity and growth among individuals and establishments.
He said there were also other programmes aimed at achieving these two
objectives, which were established following extensive studies to establish the
shortfalls in the labour market among individuals and establishments, and the
means of resolving them. The Minister of State pointed out that Tamkeen
pumped more than BD166 million in December 2011 in the Bahraini private
sector through its various programmes, benefiting more than 100,000 of
individuals and establishments.

He said that the financing capabilities of Tamkeen reached more than BD166m,
enabling more than 3,000 citizens to find suitable jobs and supporting more than
1,000 establishments to take part in prestigious trade exhibitions in Bahrain and
abroad.
The bureau aims at launching more than 20 new initiatives, varying from training
to human resources development programmes, either for students, employees,
businessmen or job seekers.
This is in addition to other programmes that boost the productivity of individuals
and establishments by integrating the culture of the means to succeed in the
private sector and others aimed at developing the performance of establishments,
in addition to financing programmes and other national projects to promote
investment in the Kingdom of Bahrain.
The Minister of State expressed his thanks and appreciation to the government
and people of the Republic of Tunisia for the hospitality and the honour of the
Kingdom of Bahrain to chair the 28th session of the ESCWA.
He affirmed the important role of the commission in encouraging economic and
social development in countries in the region as well as bolstering cooperation for
comprehensive development.
The Minister of State praised the UAE, who chaired the previous session, for its
efforts and success, thanking the Executive Secretariat for its efforts in preparing
for this session.
He affirmed the appreciation of the Kingdom of Bahrain to the session’s theme in
view of its importance and the keenness of member states in regards to social
justice to achieve the aspirations of the people in the region.

The Minister of State stressed the importance of reconsidering current
development policies for others that are based on comprehensive studies and
plans to achieve sustainable development and the inclusion of everyone in the
decision making process at all levels.
He stressed the importance of the case of small and medium establishments,
including its development and encouraging further creativity and innovation,
which will result in bolstering growth and investment as well as encourage the
youth in this regard.
This, at the end, will result in creating further job opportunities, reduce
unemployment rates, increase incomes, combat poverty and improve standards
of living, he said.

لجنة األمم المتحدة لغربي آسيا تعلن عن مشروع تنموي شامل للشعب الفلسطني
المدينة نيوز

عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ومقرها بيروت دورتها
الثامنة والعشرين في تونس لبحث األوضاع الفلسطينية والتعبير عن تضامن اللجنة مع الشعب
 وقد بحث. يوما27 الفلسطيني وخاصة بعد الحرب األخيرة على قطاع غزة والتي إستمرت
المشاركون العمل الذي تقوم به اإلسكوا ضمن برنامجها المعتمد حول تقديم الخدمات للشعب
 والذي يشمل الدعم الفني الذي يقدم للموظفين الحكوميين والخدمات االستشارية،الفلسطيني
 حيث اقترح المشاركون على اإلسكوا أنشطة إضافية وال سيّما في مجال،للمسؤولين الحكوميين

التوعية ومساءلة إسرائيل حول خرقها للقانون الدولي.
وأعلنت اإلسكوا خالل الدورة عن مشروع شامل هدفه دعم الشعب الفلسطيني ،والذي يتضمن
إنشاء قاعدة معلومات حول أثر االحتالل والممارسات اإلسرائيلية على التنمية في فلسطين وباقي
المنطقة ودعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ،ومعالجة أوضاع الفلسطينيين في أماكن
لجوئهم ودورهم فيها ،وتطوير وسائل توعية قوية لتسليط الضوء على الخروقات اإلسرائيلية
المستمرة للقانون الدولي؛ وإنشاء شراكات عربية -فلسطينية.
وفي معرض التطرق للعدوان العسكري األخير على غزة والسنة الدولية للتضامن مع الشعب
الفلسطيني ( ،)8172أبرزت اإلسكوا حملة التوعية التي تقوم بها من خالل وسائل اإلعالم
التقليدية واالجتماعية ،وكذلك تنديد لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لألمم المتحدة
بسياسات إسرائيل التي ترقى إلى مستوى التمييز العنصري والفصل العنصري وآثارها على
التنمية الفلسطينية.
وتستضيف تونس من  72إلى  72من أيلول/سبتمبر الدورة الـثامنة والعشرين لإلسكواعلى
مستوى كبار المسؤولين في الدول األعضاء للتوصل إلى سلسلة من التوصيات التي تعرض على
المستوى الوزاري .ويبدأ االجتماع الوزاري للدورة يوم األربعاء بمشاركة رئيس الوزراء التونسي
السيد مهدي جمعة.

لجنة األمم المتحدة لغربي آسيا تعلن عن مشروع تنموي شامل للشعب الفلسطيني
تلفزيون الفجر الجديد

عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ومقرها بيروت دورتها الثامنة والعشرين في
تونس لبحث األوضاع الفلسطينية والتعبير عن تضامن اللجنة مع الشعب الفلسطيني وخاصة بعد الحرب
األخيرة على قطاع غزة والتي إستمرت  27يوما .وقد بحث المشاركون العمل الذي تقوم به اإلسكوا ضمن
برنامجها المعتمد حول تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني ،والذي يشمل الدعم الفني الذي يقدم للموظفين
الحكوميين والخدمات االستشارية للمسؤولين الحكوميين ،حيث اقترح المشاركون على اإلسكوا أنشطة
إضافية وال سيّما في مجال التوعية ومساءلة إسرائيل حول خرقها للقانون الدولي.
وأعلنت اإلسكوا خالل الدورة عن مشروع شامل هدفه دعم الشعب الفلسطيني ،والذي يتضمن إنشاء قاعدة
معلومات حول أثر االحتالل والممارسات اإلسرائيلية على التنمية في فلسطين وباقي المنطقة ودعم
مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ،ومعالجة أوضاع الفلسطينيين في أماكن لجوئهم ودورهم فيها ،وتطوير
وسائل توعية قوية لتسليط الضوء على الخروقات اإلسرائيلية المستمرة للقانون الدولي؛ وإنشاء شراكات
عربية -فلسطينية.
وفي معرض التطرق للعدوان العسكري األخير على غزة والسنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني
( ،)8172أبرزت اإلسكوا حملة التوعية التي تقوم بها من خالل وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية،
وكذلك تنديد لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لألمم المتحدة بسياسات إسرائيل التي ترقى إلى
مستوى التمييز العنصري والفصل العنصري وآثارها على التنمية الفلسطينية.
وتستضيف تونس من  72إلى  72من أيلول/سبتمبر الدورة الـثامنة والعشرين لإلسكواعلى مستوى كبار
المسؤولين في الدول األعضاء للتوصل إلى سلسلة من التوصيات التي تعرض على المستوى الوزاري.
ويبدأ االجتماع الوزاري للدورة يوم األربعاء بمشاركة رئيس الوزراء التونسي السيد مهدي جمعة.

اإلسكوا تعلن عن مشروع يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني
موقع اليمن االقتصادي

أكدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" ،خالل دورتها الــ  82المنعقدة في تونس،
تضامنها مع الشعب الفلسطيني.
> وبحث المشاركون العمل ،الذي تقوم به "اإلسكوا" ضمن برنامجها المعتمد خدمة للشعب الفلسطيني،
والذي يشمل الدعم الفني الذي يقدم للموظفين الحكوميين والخدمات االستشارية للمسؤولين الحكوميين ،حيث
اقترح المشاركون أنشطة إضافية في مجال التوعية ومساءلة إسرائيل حول خرقها للقانون الدولي.
> وفي معرض التطرق للعدوان العسكري األخير على غزة بالتحديد ،وإلى السنة الدولية للتضامن مع
الشعب الفلسطيني  8172م ،أبرزت "اإلسكوا" حملة التوعية التي تقوم بها من خالل وسائل اإلعالم ،وتنديد
لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لألمم المتحدة بسياسات إسرائيل ،التي ترقى إلى التمييز والفصل
العنصري ،وآثارها على التنمية الفلسطينية.
> وأعلنت "اإلسكوا" عن مشروع شامل هدفه دعم الشعب الفلسطيني ،يتضمن إنشاء قاعدة معلومات حول
أثر االحتالل والممارسات اإلسرائيلية على التنمية في فلسطين وباقي المنطقة ،ودعم مؤسسات الدولة
والمجتمع المدني ،ومعالجة أوضاع الفلسطينيين في أماكن لجوئهم ودورهم فيها ،وتطوير وسائل توعية
قوية ،لتسليط الضوء على الخروق اإلسرائيلية المستمرة للقانون الدولي؛ وإنشاء شراكات عربية فلسطينية.

بدء أعمال لجنة «اإلسكوا» في تونس
الرياض

انطلقت يوم االثنين بتونس ،أعمال الدورة  82للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" تحت
عنوان "العدالة االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية" بحضور وزراء من الدول العربية ال71

األعضاء في "اإلسكوا" الى جانب ممثلين عن منظمات األمم المتحدة بصفة مراقب والدول األعضاء في
منظمة األمم المتحدة غير األعضاء في هذه اللجنة باإلضافة إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية
والمنظمات والهيئات والمؤسسات المانحة وخبراء إقليميين وأكاديميين مختصين في مجال العدالة االجتماعية
وممثلي السفارات المعتمدة بتونس والعديد من الشخصيات .وأكد الدكتور نديم خوري نائب األمينة التنفيذية
لإلسكوا في افتتاح الجلسة األولى أن التغييرات والتحوالت الهامة التي تشهدها الدول العربية تتطلب تعزيز
"التزامنا بالعمل معا لتطوير استراتيجيات وآليات فاعلة تعزز نهج المشاركة وتضمن سياسات تحقق تنمية
اقتصادية وتوفر فرص العمل الالئق وتحقق المساواة في توزيع العوائد والعدالة االجتماعية للجميع مع
الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة لألجيال القادمة" .وقال خوري إن االسكوا عملت طيلة  21عاما في
إطار من التعاون الوثيق مع دول المنطقة ومع المؤسسات اإلقليمية مثل جامعة الدول العربية ،فنفذت العديد
من المشاريع واألنشطة في العمل التحليلي والتعاون الفني وبناء القدرات واإلنتاج البحثي والمعرفي في
مختلف المجاالت .ومن المقرر أن تناقش الدورة على مستوى كبار المسؤولين مشروع إنشاء لجنة حكومية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من اجل التنمية وإنشاء مركز عربي للتكامل التجاري واالقتصادي على
أن تصدر توصيات لرفعها إلى االجتماعات الوزارية.

انطالق أشغال الدورة  82للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا االسكوا
بتونس
راديو تونس
انطلقت يوم االثنين بتونس أشغال الدورة  82للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا االسكوا تحت
عنوان العدالة االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية.
وتتواصل االجتماعات الى غاية يوم  72سبتمبر الجاري بحضور وزراء من الدول العربية ال 71
األعضاء في االسكوا الى جانب ممثلين عن منظمات االمم المتحدة بصفة مراقب والدول االعضاء في
منظمة االمم المتحدة غير االعضاء في هذه اللجنة باالضافة الى المنظمات الحكومية وغير الحكومية

والمنظمات والهيئات والمؤسسات المانحة وخبراء اقليميين وأكاديميين مختصين في مجال العدالة
االجتماعية وممثلي السفارات المعتمدة بتونس وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.
وتستعرض هذه الدورة التي يتزامن انعقادها مع االحتفال بالذكرى االربعين لتأسيس االسكوا االنشطة
المختلفة التي نفذتها األمانة العامة خالل الدورة السابقة وبرنامج عمل اللجنة خالل السنتين 8172/8172
وفق بالغ لوزارة الشؤون الخارجية.
كما ستتطرق االسكوا الى مواضيع بالغة األهمية من بينها التطورات االقتصادية واالجتماعية في
المنطقة العربية للفترة  8172 8172ونتائج المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة ودعم
الشعب الفلسطيني.
ويفتتح وزير الشؤون الخارجية المنجي حامدي يوم  71سبتمبر القادم اجتماع السادة الوزراء ورؤساء
الوفود المشاركة في هذه الدورة التي تنعقد اجتماعاتها التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين يومي 72
و  72سبتمبر الجاري.
وستتضمن الجلسة الوزارية أربع حلقات حوار تتمحور حول النهج االنمائي الجديد والسياسات الداعمة
للعدالة االجتماعية والعدالة عبر االجيال والنفاذ الى الموارد الطبيعية والمتابعة والقيادة.

ومن المنتظر أن تتوج أشغال هذه الدورة بصياغة وثيقة ختامية اعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية
بالمنطقة العربية الذي يحتوى جملة من المقاربات العملية لدعم وتعزيز جهود الدول االعضاء بهدف
التوصل الى عقد اجتماعي يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة وذلك في اطار التعاون بين الدول االعضاء و
االسكوا.
ويعقد على هامش أشغال هذه الدورة يومي  72و  72سبتمبر  8172اجتماع تشاوري عربي لمتابعة
خطة التنمية لما بعد سنة  8172والذي سيخصص لتبادل وجهات النظر والمقترحات التي بلورتها عدد من
االطراف المعنية في المنطقة العربية بما فيها الدول االعضاء في االسكوا والمجتمع المدني والقطاع
الخاص والمنظمات االقليمية.

انطالق أشغال الدورة  82للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا"
بتونس
وكالة تونس أفريقيا لألنباء

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

28th session of ESCWA starts in Tunis
TAP Info English

“Challenges and Opportunities of Social Justice in the Arab Region” is the theme
of the 28th session of the United Nations Economic and Social Commission for
Western Asia (ESCWA), whose works started, Monday in Tunis.

Ministers from 17 Arab states, ESCWA members, as well as representatives of the
United Nations Organisation, governmental and non-governmental organisations,
funders, experts, academics and other specialists of social justice will take part in
the four-day meeting.
This session which coincides with the celebration of the 40th anniversary of the
creation of ESCWA, will tackle important issues including the economic and social
evolutions in the Arab region during the 2013-2014 period and the results of the
high-level Arab Forum on sustainable development and the support of the
Palestinian people, a statement of the Foreign Affairs Ministry reads.
The works of the present session will be crowned by the “Tunis declaration on
social justice in the Arab region”, which will includes practical approaches to
support and strengthen the efforts of the state members to reach a social
contract meeting the aspirations of the people of the region.
An Arab consultative meeting of following-up development plan after 2015 will be
held, on September 15-16 on the fringes of the session, to be devoted to the
exchange of views and proposals of the concerned parties on the level of the Arab
region, notably, the ESCWA state members, the civil society the private sector and
the regional organisations.
ESCWA, which Tunisia became member in 2012, is part of five regional
commissions of the United Nations Economic and Social Council. It aims to favour
economic and social development and help the state members to develop
standards facilitating economic relations and integration in the region and the
world economy.
ESCWA works in co-ordination with the intergovernmental organisations such the
Arab league.

L’ ESCWA présente aujourd’hui son rapport annuel à Tunis
Radio Tunis
La commission économique et sociale pour l’Asie de l’ouest ESCWA présente
aujourd’hui son rapport annuel à Tunis. Plusieurs experts économiques et sociaux
ont débattu de ce rapport qui traite de l’intégration arabe comme moyen de
renaissance. Une intégration qui s’impose notamment suite aux mouvements
populaires qui ont soulevé la région. Ces mouvements ont été à l’origine d’une
réflexion sur l’importance de renforcer la complémentarité arabe.
Les explications d’ADIB NEAMA conseiller régional de l’ESCWA, au micro de
KARIMA CHALOUATI :
http://www.radiotunisienne.tn/rtci/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=37384:l-escwa-presente-aujourdhui-son-rapport-annuel-atunis&catid=146:actualites-nationales

Tunis – CESAO : focus sur la justice sociale dans la région arabe
L’Economiste Maghrebin

« La justice sociale dans les politiques publiques des Etats arabes», tel est le
thème de la 82e session de la Commission Economique et Sociale pour l’Asie
Occidentale ( CESAO ), organisée du 15 au 18 septembre à Tunis.
Cette session, qui coïncide avec la célébration du 40e anniversaire de la création
de la CESAO, est une occasion de traiter les questions des évolutions

économiques et sociales dans la région arabe durant la période 2013-2014 et des
résultats du Forum arabe de haut niveau sur le développement durable et le
soutien au peuple palestinien.
Au menu, « la déclaration de Tunis sur la justice sociale dans la région arabe »,
laquelle devrait renfermer des approches pratiques pour soutenir et conforter les
efforts de 17 Etats arabes membres de la CESAO, permettant de parvenir à un
contrat social qui réponde aux aspirations des peuples de la région.
Une réunion consultative arabe de suivi du plan de développement de l’après
8172 est, également, au programme, pour l’échange de vues et de propositions
préconisées par les parties concernées au niveau de la région arabe, notamment
les Etats membres, la société civile, le secteur privé et les organisations régionales.

Démarrage des travaux de la 28e session de la CESAO à Tunis
Web Manager Center
«La justice sociale dans les politiques publiques des Etats arabes», c'est le thème
de la 28e session de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
(CESAO) dont les travaux ont démarré, lundi 15 septembre à Tunis.
Des ministres des 17 Etats arabes membres de la CESAO, ainsi que des
représentants d'organisations onusiennes, d'organisations gouvernementales et
non-gouvernementales, des bailleurs de fonds, des experts, des académiciens et
autres spécialistes de la justice sociale, participeront aux réunions qui se
poursuivront jusqu'aux 18 septembre 2014.
Cette session qui coïncide avec la célébration du 40e anniversaire de la création
de la CESAO, traitera des questions d'importance capitale, dont les évolutions
économiques et sociales dans la région arabe durant la période 2013-2014 et les

résultats du Forum arabe de haut niveau sur le développement durable et le
soutien du peuple palestinien, lit-on dans un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
Les travaux de l'actuelle session seront couronnés par «la déclaration de Tunis sur
la justice sociale dans la région arabe», laquelle devrait renfermer des approches
pratiques pour soutenir et conforter les efforts des Etats membres permettant de
parvenir à un contrat social répondant aux aspirations des peuples de la région.
Une réunion consultative arabe de suivi du plan de développement de l'après
2015 se tiendra, les 15 et 16 septembre, en marge de la session, et sera consacrée
à l'échange de vues et de propositions préconisées par les parties concernées au
niveau de la région arabe, notamment, les Etats membres de la CESAO, la société
civile, le secteur privé et les organisations régionales.
La CESAO dont la Tunisie est membre depuis 2012 fait partie des cinq
commissions régionales du Conseil économique et social des Nations unies. Elle
vise à favoriser le développement économique et social et aide les Etats membres
à élaborer des normes facilitant les relations économiques et l'intégration dans la
région et dans l'économie mondiale.
La CESAO oeuvre en coordination avec les organisations intergouvernementales
telles que la Ligue arabe.

Tunisia: 28th Session of ESCWA Starts in Tunis
Arab League News

"Challenges and Opportunities of Social Justice in the Arab Region" is the theme
of the 28th session of the United Nations Economic and Social Commission for
Western Asia (ESCWA), whose works started, Monday in Tunis.
Ministers from 17 Arab states, ESCWA members, as well as representatives of the
United Nations Organisation, governmental and non-governmental organisations,
funders, experts, academics and other specialists of social justice will take part in
the four-day meeting.
This session which coincides with the celebration of the 40th anniversary of the
creation of ESCWA, will tackle important issues including the economic and social
evolutions in the Arab region during the 2013-2014 period and the results of the
high-level Arab Forum on sustainable development and the support of the
Palestinian people, a statement of the Foreign Affairs Ministry reads.
The works of the present session will be crowned by the "Tunis declaration on
social justice in the Arab region", which will includes practical approaches to
support and strengthen the efforts of the state members to reach a social
contract meeting the aspirations of the people of the region.
An Arab consultative meeting of following-up development plan after 2015 will be
held, on September 15-16 on the fringes of the session, to be devoted to the
exchange of views and proposals of the concerned parties on the level of the Arab
region, notably, the ESCWA state members, the civil society the private sector and
the regional organisations.

ESCWA, which Tunisia became member in 2012, is part of five regional
commissions of the United Nations Economic and Social Council. It aims to favour
economic and social development and help the state members to develop
standards facilitating economic relations and integration in the region and the
world economy.
ESCWA works in co-ordination with the intergovernmental organisations such the
Arab league.

Minister of Commerce leads Sudan delegation to ESCWA 28th
Ministerial Session

Sudan News Agency
The Minister of Commerce Osman Omer Al-Sharif led Sudan delegation to take
part in the two-day 28th Ministerial Session of the United Nations Economic and
Social Commission for Western Asia (ESCWA), which is to be held Wednesday in
Tunisia.
In a telephone call with SUNA from the Tunisian Capital, Tunis, Tuesday, the
Advisor of the Minister of Commerce Dr. Shaza Osman Al-Sharif said that the
meeting of senior officials was held and Sudan selected as rapporteur of this
session represented in the Director of External Trade Abdal-Aziz Mabrouk. She
added that 22 Arab states participated in the meeting besides the Arab League
and regional and international organizations.
Dr. Shaza revealed that the meeting discussed the economic situations in Arab
region during the past period, ESCWA strategy, poverty and unemployment as
well as women issues and development goals for post 2015 period.

The meeting also tackled the socio-economic repercussions of the Israeli
occupation on the Palestinian people in the occupied territory and the best ways
to support them.
the Advisor of the Minister of Commerce stated that meetings will continue today
to endorse the reports of transportation, services and the Centre of Science and
Technology, revealing that, Dr. Issa Tarteeb Shatir, the Director of Policies at the
Ministry of Foreign Trade has been selected as a member of the Board of
Directors of the Centre of Science and Technology for three years.
It is worth mentioning that the 28th Session of the United Nations Economic and
Social Commission for Western Asia is being organized under the auspices of
Tunisian President Moncef Marzouki, under the banner of Social Justice in the
Policies of Arab States.

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 (  ) 72-72سبتمبر 8172م 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

حوار إقليمي
في خدمة مصالح الشعوب العربية  ،منوها الى أن الدورة الحالية لالسكوا تهدف الى تحفيز
ٍ
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( 8172-8172م) ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في
عمّان من  8إلى  2أبريل 8172م تنفيذا لقرارات مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو81+؛ وعرض
األنشطة التي تقوم بها اإلسكوا إحياء للسنة الدوليّة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ( )8172والتداعيات
االقتصاديّة واالجتماعيّة لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلّة؛ وعرض
مشروع اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترة السنتين .8171-8172
وتشمل أعمال الدورة ايضا تقديم تقرير حول األنشطة التي ّ
نفذها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا التي تستضيفه
العاصمة األردنيّة وذلك للفترة 8172-8178؛ 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 72-71
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 7222م بعد أول لقاء لمجموعة من
األمناء العامين العرب على هامش مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي الـ 28المنعقد في كوبنهاجن والتي جاءت
كخطوه لتعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية وتطويرها وتبادل الخبرات فيما بينها.

اليمن تشارك بأعمال الدورة الوزارية الــــ  82لإلسكوا 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 (  ) 72-72سبتمبر 8172م 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
حوار إقليمي
في خدمة مصالح الشعوب العربية  ،منوها الى أن الدورة الحالية لالسكوا تهدف الى تحفيز
ٍ
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( 8172-8172م) ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في
عمّان من  8إلى  2أبريل 8172م تنفيذا لقرارات مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو81+؛ وعرض
األنشطة التي تقوم بها اإلسكوا إحياء للسنة الدوليّة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ( )8172والتداعيات
االقتصاديّة واالجتماعيّة لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلّة؛ وعرض
مشروع اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترة السنتين .8171-8172
وتشمل أعمال الدورة ايضا تقديم تقرير حول األنشطة التي ّ
نفذها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا التي تستضيفه
العاصمة األردنيّة وذلك للفترة 8172-8178؛ 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 (  ) 72-72سبتمبر 8172م 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

حوار إقليمي
في خدمة مصالح الشعوب العربية  ،منوها الى أن الدورة الحالية لالسكوا تهدف الى تحفيز
ٍ
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( 8172-8172م) ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في
عمّان من  8إلى  2أبريل 8172م تنفيذا لقرارات مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو81+؛ وعرض
األنشطة التي تقوم بها اإلسكوا إحياء للسنة الدوليّة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ( )8172والتداعيات
االقتصاديّة واالجتماعيّة لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلّة؛ وعرض
مشروع اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترة السنتين .8171-8172
وتشمل أعمال الدورة ايضا تقديم تقرير حول األنشطة التي ّ
نفذها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا التي تستضيفه
العاصمة األردنيّة وذلك للفترة 8172-8178؛ 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 72-71
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 7222م بعد أول لقاء لمجموعة من
األمناء العامين العرب على هامش مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي الـ 28المنعقد في كوبنهاجن والتي جاءت
كخطوه لتعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية وتطويرها وتبادل الخبرات فيما بينها.

وزير التخطيط ..اليمن تشارك بأعمال الدورة الوزارية الـ  82لإلسكوا
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 ( )72-72سبتمبر 8172م 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
حوار إقليمي حول كيفيّة تعميم مبادئ العدالة االجتماعيّة في الخطط
الحالية لالسكوا تهدف الى تحفيز
ٍ
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( 8172-8172م) ونتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في
عمّان من  8إلى  2أبريل 8172م تنفيذا لقرارات مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو81+؛ وعرض
األنشطة التي تقوم بها اإلسكوا إحياء للسنة الدوليّة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ( )8172والتداعيات
االقتصاديّة واالجتماعيّة لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلّة؛ وعرض
مشروع اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترة السنتين .8171-8172
وتشمل أعمال الدورة ايضا تقديم تقرير حول األنشطة التي ّ
نفذها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا التي تستضيفه
العاصمة األردنيّة وذلك للفترة 8172-8178؛ وبحث إنشاء لجنة حكوميّة لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية ِوغيرها من المواضيع ذات األهميّة بالنسبة لإلسكوا وللمنطقة العربيّة.

انطالق أشغال الدورة  82لإلسكوا اليوم بتونس
جوهرة ف م
انطلقت صباح اليوم اإلثنين  72سبتمبر  8172أشغال الدورة  82لـ"اللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا" (اإلسكوا) ،تحت عنوان "العدالة االجتماعية في السياسات العامة للدول العربية" لتتواصل إلى غاية
 72سبتمبر .8172
وسيفتتح وزير الشؤون الخارجية ،المنجي حامدي ،يوم األربعاء  71سبتمبر  ،8172اجتماع الوزراء
ورؤساء الوفود المشاركة في هذه الدورة ،التي تنعقد اجتماعاتها التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين
يومي  72و 72سبتمبر ،8172وفق 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
) اجتماع تشاوري عربي لمتابعة خطة8172  سبتمبر72 و72 ويُعقد على هامش أشغال هذه الدورة (يومي
 والذي سيخصّص لتبادل وجهات النظر والمقترحات التي بلورتها عدد من،8172 التنمية لما بعد سنة
األطراف المعنية في المنطقة العربية بما فيها الدول األعضاء في اإلسكوا والمجتمع المدني والقطاع الخاص
.وفق نص البالغ،والمنظمات اإلقليمية

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 Under-

Secretary 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

دول إسكوا تبحث في تونس مسألة العدالة االجتماعية
إيالف
تبدأ بالعاصمة التونسية غدا االثنين اجتماعات الدورة الوزارية الثامنة والعشرين للجنة االقتصادية
واالجتماعية لدول غرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (اإلسكوا) بمشاركة ممثلين عن البلدان األعضاء
ومنظمات إقليمية ودولية وهيئات مانحة ومجموعة من الخبراء.
وتبحث االجتماعات التي تستمر أربعة أيام عددا من المواضيع والمسائل المتعلقة بالعدالة االجتماعية في
السياسات العامة للبلدان العربية وأهمية التعاون العربي في بناء نماذج إنمائية جديدة إضافة إلى النظر في
إنشاء لجنة حكومية لتقنية المعلومات واالتصاالت.
يذكر أن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا تضم  71بلدا من األعضاء هي  :المملكة العربية
السعودية ،والبحرين ،ومصر والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،والمغرب ،وعمان ،وفلسطين،
وقطر ،والسودان ،وسوريا ،واإلمارات العربية ،وتونس ،واليمن.

دول إسكوا تبحث في تونس مسألة العدالة االجتماعية
موقع أخبارك.نت

تبدا بالعاصمه التونسيه غدا االثنين اجتماعات الدوره الوزاريه الثامنه والعشرين للجنه االقتصاديه
واالجتماعيه لدول غرب آسيا التابعه لألمم المتحدة (االسكوا) بمشاركه ممثلين عن البلدان االعضاء
ومنظمات اقليميه ودوليه وهيئات مانحه ومجموعه من الخبراء.
وتبحث االجتماعات التي تستمر اربعه ايام عددا من المواضيع والمسائل المتعلقه بالعدالة اإلجتماعية في
السياسات العامة للبلدان العربيه واهميه التعاون العربي في بناء نماذج انمائيه جديده اضافه الي النظر في
انشاء لجنه حكوميه لتقنيه المعلومات واالتصاالت.

دول إسكوا تبحث في تونس مسألة العدالة االجتماعية
آي نيوز عربية
تبدأ بالعاصمة التونسية غدا االثنين اجتماعات الدورة الوزارية الثامنة والعشرين للجنة االقتصادية
واالجتماعية لدول غرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (اإلسكوا) بمشاركة ممثلين عن البلدان األعضاء
ومنظمات إقليمية ودولية وهيئات مانحة ومجموعة من الخبراء.
وتبحث االجتماعات التي تستمر أربعة أيام عددا من المواضيع والمسائل المتعلقة بالعدالة االجتماعية في
السياسات العامة للبلدان العربية وأهمية التعاون العربي في بناء نماذج إنمائية جديدة إضافة إلى النظر في
إنشاء لجنة حكومية لتقنية المعلومات واالتصاالت.
يذكر أن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا تضم  71بلدا من األعضاء هي  :المملكة العربية
السعودية ،والبحرين ،ومصر والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،والمغرب ،وعمان ،وفلسطين،
وقطر ،والسودان ،وسوريا ،واإلمارات العربية ،وتونس ،واليمن.

