
 

 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 

 التنمية المستدامةأهداف في بناء فريق عربي قوي لتحقيق اإلسكوا تشارك 

 1017 ريفبرا/شباط 11-13

 

 اإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: الرأي للشعب .1

 دامةلجنة اإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المست: البلدصدى  .2

 دامةاإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المست: الفجر .3

 دامةاإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المست :اليوم السابع .4

 دامةاإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المست: الوصال .5

 دامةالتنمية المستلتحقيق اإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي : الهالل اليوم .6

 دامةالتنمية المستلتحقيق  الملتقى العربياإلسكوا تشارك في : البوابة نيوز .7

 دامةالتنمية المستلتحقيق اإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي : إضاءة .8

 دامةاإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المست :الين أون أخبار .9

 دامةالتنمية المستاإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق : بروباجنداوكالة  .11

 اإلسكوا تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية :مجلة االقتصادي العربي .11

 دامةاإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المستلجنة  :في الموجز .12

 مختلف

 مليار دوالر 227: تقرير أممي: خسائر سورية اإلجمالية تصل إلى كالة فلسطين حرةو .1

 

 

 

 



2/13/2017 الرأى | "اإلسكوا" تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

http://arrai.org/pages.php?option=browse&id=160260 1/2

Tweet

"اإلسكوا" تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الجمعة 10 فبراير 2017  09:47 مساًء

د. خولة مطر  نائبة األمينة التنفيذية لدعم البرامج

كتب: محمد عبدالمجيد
 

لدعم التنفيذية  األمينة  نائبة  مطر،  خولة  بالدكتورة  ممثلة  (اإلسكوا)،  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  تشارك 
الدول لجامعة  العامة  األمانة  تعقده  الذي   2030 المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  لدعم  المتخصصة  العربية  المنظمات  ملتقى  في  البرامج، 

العربية بالقاهرة، يومي 13 و 14 فبراير الجارى.
 

العربية للتنمية واإلقليمية  العالمية  والتوجهات  "المفاهيم  عنوان  تحت  تُعقد  التي  األولى  العامة  الجلسة  في  مطر  تتحدث  وسوف   
المستدامة".

 
كما تشارك كريمة القري، المسئولة عن الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في شعبة التنمية االجتماعية للمشاركة التابعة

لإلسكوا، في المناقشات الثنائية مع جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية.
 

 ويجمع الملتقى كبار المسئولين في المنظمات العربية المتخصصة والمدراء المعنيين بمجاالت التنمية المستدامة لدى المنظمات من أجل
بناء فريق عربي قوي يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعدها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 
ويهدف هذا االجتماع إلى دعم الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

 
وتشمل الجهات المشاركة حشداً من المنظمات العربية والدولية ومنظمات األمم المتحدة المعنية.
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األحد 12/فبراير/2017  02:28 م

 أ ش أ
تشارك لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، ممثلة بالدكتورة خولة مطر، نائبة األمينة التنفيذية لدعم البرامج، في إطار دورها لدعم الدول

العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، في ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الذي تعقده األمانة العامة لجامعة الدول
العربية في مقرها في العاصمة المصرية، القاهرة، يومي غد وبعد غد. 

واشار بيان وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة، ان خولة مطر ستتحدث في الجلسة العامة األولى التي تُعقد تحت عنوان "المفاهيم والتوجهات العالمية واإلقليمية
العربية للتنمية المستدامة"، كما تشارك كريمة القري، المسؤولة عن الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في شعبة التنمية االجتماعية للمشاركة التابعة

لإلسكوا، في المناقشات الثنائية مع جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية. 

ويجمع الملتقى كبار المسؤولين في المنظمات العربية المتخصصة والمدراء المعنيين بمجاالت التنمية المستدامة لدى المنظمات من أجل بناء فريق عربي قوي يعمل على
تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعدها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ويهدف هذا االجتماع إلى دعم الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية الخاصة بأهداف

التنمية المستدامة 2030. 

وتشمل الجهات المشاركة حشدًا من المنظمات العربية والدولية ومنظمات األمم المتحدة المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لجنة اإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة



2/13/2017 (بوابة الفجر: "اإلسكوا" تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (نسخة طباعة

http://www.elfagr.org/print.aspx?2463107 1/1

اإلسكوا

طباعة

"اإلسكوا" تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
األحد 04:21 12/02/2017 م

تشارك لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)،

ممثلة بالدكتورة خولة مطر، نائبة األمينة
التنفيذية لدعم البرامج، في ملتقى

المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ
خطة التنمية المستدامة 2030 الذي

تعقده األمانة العامة لجامعة الدول العربية
في مقرها بالقاهرة، يومي 13 و 14
فبراير 2017، في إطار دورها لدعم الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتتحدث "مطر" في الجلسة العامة األولى التي تُعقد تحت عنوان "المفاهيم والتوجهات العالمية
واإلقليمية العربية للتنمية المستدامة"، كما تشارك كريمة القري، المسؤولة عن الوحدة المعنية
بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في شعبة التنمية االجتماعية للمشاركة التابعة لإلسكوا، في

المناقشات الثنائية مع جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية.

ويجمع الملتقى، كبار المسؤولين في المنظمات العربية المتخصصة والمدراء المعنيين بمجاالت
التنمية المستدامة لدى المنظمات من أجل بناء فريق عربي قوي يعمل على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة السبعة عشر بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ويهدف هذا االجتماع إلى دعم

الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتشمل الجهات المشاركة حشداً من المنظمات العربية والدولية ومنظمات األمم المتحدة المعنية.
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 08:17 ص  اإلثنين، 13 فبراير 2017 

المزيد

الرئيس اللبنانى يزور اليوم مشيخة األزهر ويلتقى اإلمام األكبر

أخبار عربية     الرئيسية

"اإلسكوا" تشارك فى بناء فريق عربى قوى لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة
األحد، 12 فبراير 12:17 2017 م

الدكتورة خولة مطر

 
كتب مصطفى عنبر

   
بالدكتورة خولة مطر، ممثلة  (اإلسكوا)،  آسيا  لغربى  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجان  تشارك 
التنمية خطة  تنفيذ  لدعم  المتخصصة  العربية  المنظمات  ملتقى  فى  البرامج،  لدعم  التنفيذى  األمين  نائبة 
المستدامة 2030 الذى تعقده األمانة العامة لجامعة الدول العربية فى مقرها فى القاهرة، يومى 13 و14

فبراير 2017.

 

يأتى ذلك فى إطار دورها لدعم الدول العربية فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 203.
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العالمية والتوجهات  "المفاهيم  عنوان  تحت  تُعقد  التى  األولى  العامة  الجلسة  فى  مطر  تتحدث  وسوف 
واإلقليمية العربية للتنمية المستدامة".

 

لعام 2030 فى شعبة المستدامة  التنمية  بخطة  المعنية  الوحدة  عن  المسئولة  القرى،  كريمة  تشارك  كما 
التنمية االجتماعية للمشاركة التابعة لإلسكوا، فى المناقشات الثنائية مع جامعة الدول العربية والمنظمات

العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية.

 

التنمية بمجاالت  المعنيين  والمدراء  المتخصصة  العربية  المنظمات  فى  المسئولين  كبار  الملتقى  ويجمع 
المستدامة التنمية  أهداف  تحقيق  على  يعمل  قوى  عربى  فريق  بناء  أجل  من  المنظمات  لدى  المستدامة 

السبعة عشر بأبعدها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 

ويهدف هذا االجتماع إلى دعم الدول العربية فى تنفيذ خططها الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
.2030

 

وتشمل الجهات المشاركة حشدًا من المنظمات العربية والدولية ومنظمات األمم المتحدة المعنية.

 

 
موضوعات متعلقة..

األمم المتحدة ترد على اعتراض واشنطن حول تعيين فياض مبعوثًا إلى ليبيا

   

ملتقى   اسكوا   التنمية المستدامة   الجامعة العربية  

القاهرة   منظمات

األهلى يوافق على تعديل عقد أحمد حجازى

توصيات من

أخبار مختارة

8 جامعات تشارك فى وضع
استراتيجية لتحقيق "المياه والطاقة

والغذاء" فى مصر

حضرسفرك اآلن! إخترمن
بين700.00 فندق بأحسن األسعار.

Trivago

عمان تشارك بـ24 قائدة ومرشدة
كشافة فى المخيم العربى بشرم

الشيخ

أبوالغيط: التمكين االقتصادى ضمن
أهم أولويات "الخطة العربية لتمكين

المرأة"

عمل إضافي من البيت بدون تعب
وبدون قلق !!

Xtrade

عمالئك سوف يعشقون هذه السلع
األلكترونية  اشتري بالجملة

Alibaba.com

األكثر قراءة
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آخر اخبار العالم، "اإلسكوا" تشارك فى بناء فريق
عربى قوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 ارسل لصديق   0    0 تعليق    منذ 21 ساعة    (world/257334.html?source=true/) اليوم السابع  

(report/257334/) تبليغ    (printit.html?id=257334/) نسخة للطباعة    (emailthis.html?id=257334/)

تم إغالق اإلعالن بواسطة 
لماذا هذا اإلعالن؟  إيقاف عرض هذا اإلعالن

 اليوم السابع   (world/) أخبار العالم    (http://www.wisalnews.com) الرئيسية

(sources/64/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9.html/)

منذ 21 ساعة — األحد — 12 / فبراير / 2017

(http://www.wisalnews.com/content/uploads/2017/02/12/d59f631781.jpg)
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ضمن متابعه موقعنا الخر االخبار والتطورات العربية والعالمية

اخبار العالم لحظة بلحظة، العالم بين يديك كتب مصطفى عنبر

تشارك لجان األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا (اإلسكوا)، ممثلة بالدكتورة

خولة مطر، نائبة األمين التنفيذى لدعم البرامج، فى ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم

تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الذى تعقده األمانة العامة لجامعة الدول العربية فى

مقرها فى القاهرة، يومى 13 و14 فبراير 2017.

 

يأتى ذلك فى إطار دورها لدعم الدول العربية فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 203.

 

وسوف تتحدث مطر فى الجلسة العامة األولى التى ُتعقد تحت عنوان "المفاهيم والتوجهات

العالمية واإلقليمية العربية للتنمية المستدامة".

 

كما تشارك كريمة القرى، المسئولة عن الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030

فى شعبة التنمية االجتماعية للمشاركة التابعة لإلسكوا، فى المناقشات الثنائية مع جامعة

الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية.

تم إغالق اإلعالن بواسطة 
إيقاف عرض هذا اإلعالن

 Google إعالنات

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C8qy0xWihWPqOCvLBzAaE0qzwBfuX-5hI5N2BzYYFrQIQASDr96gyYKfz6gSgAbO5rroDyAECqAMByAPJBKoEoQFP0IsDoU89raVVinHWvcx42HSlx2LJG5tllO5FC2xq--RvywfKmA5O0NAEQ-3WLYaDYgt9S-IbbyCYHJGZoTVDMpS0M1yjUunvmcnFDDJ6z_D2bEIl5MovpGVpA2CSMBRTbBu8uJH_i91fEdpRIf2hUTCGTkMiHxBZyilc89gptgDsmNDlG8ZU13jBnjQ1xTJbjFAzDC2rQ55qdrZ9lSx2lqAGAoAHtcbRRagHpr4b2AcB0ggFCIABEAE&num=1&sig=AOD64_2JlOQnnRqjgZiLKoJVkZkFNqH1Pg&client=ca-pub-6012691858744511&adurl=http://www.gokurban.com/wedding/wedding-list.aspx%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_campaign%3Dwedding%26utm_medium%3Dd-cpc%26utm_term%3Dlist%26utm_content%3Dweddinglist
https://support.google.com/adsense/troubleshooter/1631343


 

ويجمع الملتقى كبار المسئولين فى المنظمات العربية المتخصصة والمدراء المعنيين بمجاالت

التنمية المستدامة لدى المنظمات من أجل بناء فريق عربى قوى يعمل على تحقيق أهداف

التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعدها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 

ويهدف هذا االجتماع إلى دعم الدول العربية فى تنفيذ خططها الوطنية الخاصة بأهداف

التنمية المستدامة 2030.

 

وتشمل الجهات المشاركة حشًدا من المنظمات العربية والدولية ومنظمات األمم المتحدة

المعنية.

  

تم إغالق اإلعالن بواسطة 
إيقاف عرض هذا اإلعالن
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الكاتب :  نظيمة سعد الدين

العالم  عرب

"اإلسكوا" تشارك في بناء فريق عربي لتحقيق التنمية المستدامة
آخر تحديث : األحد , 12 فبراير 2017  02:15 مساٍء

تشارك  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا "اإلسكوا"، ممثلة بالدكتورة خولة مطر، نائبة األمين التنفيذي لدعم البرامج، في
ملتقى المنظمات العربية المتخّصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الذى تعقده األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، يومى

13 و14 فبراير 2017.

وقال بيان لمكتب األمم المتحدة بالقاهرة، األحد، إن  نائبة األمين التنفيذي لدعم البرامج، خولة مطر ستتحدث في الجلسة األولى التي تعقد تحت
التنمية أهداف  تنفيذ  في  العربية  الدول  لدعم  دورها  إطار  فى  المستدامة"،  للتنمية  العربية  واإلقليمية  العالمية  والتوجهات  "المفاهيم  عنوان 

المستدامة۲۰۳۰.

وتشارك كريمة القري، مسئولة الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في شعبة التنمية االجتماعية، للمشاركة التابعة لإلسكوا، فى
المناقشات الثنائية مع جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية.

بناء أجل  المنظمات من  لدى  المستدامة  التنمية  بمجاالت  المعنيين  والمدراء  المتخّصصة  العربية  المنظمات  فى  المسئولين  كبار  الملتقى  ويضم 
فريق عربى قوى يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

موضوعات متعلقة:

انطالق فعاليات البطولة العربية الدولية لالسكواش
نور الشربيني تنافس على لقب "بطل االبطال" بنيويورك

© 2017 جميع حقوق النشر محفوظة دار الهالل و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من الجريدة 
MENAON
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الدیتورة خولة مطر

البوابة نيوز : "اإلسكوا" تشارك في الملتقى العربي لتحقيق التنمية المستدامة
(طباعة)

"اإلسكوا" تشارك في الملتقى العربي لتحقيق التنمية المستدامة
آخر تحديث: األحد 11:55 12/02/2017 ص حاتم عبد القادر

آسيا لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  تشارك 
التنفيذية األمينة  نائبة  مطر،  خولة  بالدكتورة  ممثلة  (اإلسكوا)، 
لدعم البرامج، في ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ
لجامعة العامة  األمانة  تعقده  الذي   2030 المستدامة  التنمية  خطة 
الدول العربية في القاهرة، يومي 13 و14 فبراير 2017، وذلك في
التنمية أهداف  تنفيذ  في  العربية  الدول  لدعم  اللجنة  دور  إطار 

المستدامة 2030.
تُعقد التي  األولى  العامة  الجلسة  في  مطر  تتحدث  أن  المقرر  ومن 
العربية واإلقليمية  العالمية  والتوجهات  "المفاهيم  عنوان  تحت 
عن المسئولة  القري،  كريمة  تشارك  كما  المستدامة"،  للتنمية 
شعبة في   2030 لعام  المستدامة  التنمية  بخطة  المعنية  الوحدة 
المناقشات في  لإلسكوا،  التابعة  للمشاركة  االجتماعية  التنمية 

الثنائية مع جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية.
لدى المستدامة  التنمية  بمجاالت  المعنيين  والمدراء  المتخصصة  العربية  المنظمات  في  المسئولين  كبار  الملتقى  ويجمع 
المنظمات من أجل بناء فريق عربي قوي يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعدها االقتصادية
التنمية بأهداف  الخاصة  الوطنية  تنفيذ خططها  في  العربية  الدول  إلى دعم  االجتماع  والبيئية. ويهدف هذا  واالجتماعية 

المستدامة.
وتشمل الجهات المشاركة حشدًا من المنظمات العربية والدولية ومنظمات األمم المتحدة المعنية.
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اكتب كلمة البحث هنا المشرف العام ـ رئيس التحرير عبدالمنعم األشنيهي |مديرالتحرير محمد عبد
الرحمن

"إضاءة" تبحث مصير التبرعات
التي جمعها الشيخ حسان في

"صندوق العزة"
األربعاء 13:17 20140709

يونس الخطايبة رئيسا التحاد
المدربين العرب

السبت 19:21 20120331

شيكاغو تريبيون: نتائج
االنتخابات المصرية تلقي بظالل

سلبية على االقتصاد
الخميس 18:39 20120531

عمران : ربط البورصة المصرية
ونظيرتها التركية في سبتمبر

اإلثنين 13:18 20130429

ًاألكثر قراءة األكثر تعليقا

كاريكاتير

الربيع العربي وذكرى
الثورة

أزمة الدواء في مصر

استطالع الرأى

AM 10:24:26 2017 ,األتنين, 13 فبراير     

تحت رعاية 
األمير طالل بن عبد العزيز آل سعود

أحدث األخبار :

اقتصاد

"اإلسكوا" تشارك في بناء فريق عربي لتحقيق أهداف التنمية
األحد 12:38 20170212

0

تشارك لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، ممثلة بالدكتورة خولة مطر، نائبة
المستدامة التنمية  خطة  تنفيذ  لدعم  المتخصصة  العربية  المنظمات  ملتقى  في  البرامج،  لدعم  التنفيذية  األمينة 

. 2030
الملتقى تعقده األمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقرها بالعاصمة المصرية، القاهرة، يومي 13 و 14 

فبراير 2017، في إطار دورها لدعم الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
 

 ومن المقرر أن تتحدث "مطر" في الجلسة العامة األولى التي تُعقد تحت عنوان: "المفاهيم والتوجهات العالمية
واإلقليمية العربية للتنمية المستدامة".

 
كما تشارك كريمة القري، المسؤولة عن الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في شعبة التنمية
العربية والمنظمات  العربية  الدول  جامعة  مع  الثنائية  المناقشات  في  لإلسكوا،  التابعة  للمشاركة  االجتماعية 

المتخصصة ونقاط االتصال المعنية.

موضوعات ذات صلة

روسيا ستتخذ قراراً في أبريل أو مايو بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج
النفط العالمي

السبت 16:47 20170211

نقلت وكالة تاس لألنباء اليوم السبت عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن
روسيا ستقرر في أبريل أو مايو ما إذا كان يتعين تمديد االتفاق بين أوبك والدول المنتجة

للنفط ...

البحرين تشارك في ملتقى للسياحة والسفر بالسعودية

السبت 16:38 20170211

Aou د. الحمود: ملتزمون بتطبيق معايير الجودة واالعتماد المحلي والدولي في

حول الطرح الروسي لمشروع الدستور السوري

منوعاتهال شبابالمرأة والطفلحوادثتوك شوثقافة وفنوناقتصادرياضةسياسةالشارع العربيالرئيسية
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تشاهد  "اإلسكوا" تشارك فى بناء فريق عربى قوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
على  اخبار اون الين 

بتاريخ  األحد 12 فبراير 12:39 2017 مساًء

اخبار اون الين  تشارك لجان األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا (اإلسكوا)، ممثلة بالدكتورة خولة مطر، نائبة األمين التنفيذى لدعم البرامج، فى ملتقى المنظمات
العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الذى تعقده األمانة العامة لجامعة الدول العربية فى مقرها فى القاهرة، يومى 13 و14 فبراير 2017.

 

يأتى ذلك فى إطار دورها لدعم الدول العربية فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 203.

 

وسوف تتحدث مطر فى الجلسة العامة األولى التى ُتعقد تحت عنوان "المفاهيم والتوجهات العالمية واإلقليمية العربية للتنمية المستدامة".

 

كما تشارك كريمة القرى، المسئولة عن الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى شعبة التنمية االجتماعية للمشاركة التابعة لإلسكوا، فى المناقشات الثنائية مع
جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية.

 

ويجمع الملتقى كبار المسئولين فى المنظمات العربية المتخصصة والمدراء المعنيين بمجاالت التنمية المستدامة لدى المنظمات من أجل بناء فريق عربى قوى يعمل على تحقيق
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعدها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 

ويهدف هذا االجتماع إلى دعم الدول العربية فى تنفيذ خططها الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

 

وتشمل الجهات المشاركة حشًدا من المنظمات العربية والدولية ومنظمات األمم المتحدة المعنية.
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«اإلسكوا» تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق «التنمية المستدامة»
إقتصاد وأعمال, عاجل 12 فبراير, 2017 

تشارك لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، ممثلة بالدكتورة خولة مطر، نائبة األمينة التنفيذية لدعم البرامج، في إطار

دورها لدعم الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، في ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة

2030 الذي تعقده األمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقرها في العاصمة المصرية، القاهرة، يومي غد وبعد غد.

واشار بيان وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة، ان خولة مطر ستتحدث في الجلسة العامة األولى التي تُعقد تحت عنوان “المفاهيم

والتوجهات العالمية واإلقليمية العربية للتنمية المستدامة”.

وتشارك كريمة القري، المسؤولة عن الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في شعبة التنمية االجتماعية للمشاركة التابعة لإلسكوا، في

المناقشات الثنائية مع جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية.

ويجمع الملتقى كبار المسؤولين في المنظمات العربية المتخصصة والمدراء المعنيين بمجاالت التنمية المستدامة لدى المنظمات من أجل بناء فريق

عربي قوي يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعدها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ويهدف هذا االجتماع إلى دعم الدول

العربية في تنفيذ خططها الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتشمل الجهات المشاركة حشدًا من المنظمات العربية والدولية ومنظمات األمم المتحدة المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بحث
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اإلثنين 13 فبراير 2017 م الموافق 16 جمادى أولاتصل بناأخبار عالميةاخبار و تقاريرأخبار عربيةالرئيسية

البحث ..

جديد األخبار

admin : التعليقات : 130 فبراير 2017التصنيف : أخبار عالميةالكاتب

“اإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”

  

 تشارك لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، في إطار دورها لدعم الدول

العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ..  ممثلة بالدكتورة خولة مطر، نائبة األمينة

التنفيذية لدعم البرامج، في ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة

2030  و الذي تعقده األمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقرها في العاصمة المصرية، القاهرة،

يومي 13 و 14 فبراير 2017.

كتب:: ابراهيم الغندور

Post Views: 4

اإلسكوا تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامةللدول العربية
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وتلقي خولة مطر كلمة في الجلسة العامة األولى التي ُتعقد تحت عنوان “المفاهيم والتوجهات

العالمية واإلقليمية العربية للتنمية المستدامة”. و تشارك كريمة القري، المسؤولة عن الوحدة المعنية

بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في شعبة التنمية االجتماعية للمشاركة التابعة لإلسكوا، في

المناقشات الثنائية مع جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية. 

  

ويشارك كبار المسؤولين في المنظمات العربية المتخصصة والمدراء المعنيين بمجاالت التنمية

المستدامة لدى المنظمات من أجل بناء فريق عربي قوي يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

السبعة عشر بأبعدها االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ويهدف هذا االجتماع إلى دعم الدول العربية

في تنفيذ خططها الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.
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اشتركتـابـعـونـااليوم اإلثنين 13 فبراير 2017  10:04 صباًحا

دخول األعضاء هل تبحث عن اي شيئ ؟ سياسة الخصوصيةفريق العملاتصل بنا

احصل على احدث االخبار (ضع بريدك هنا) ...

منوعاتاخبار الفناخبار االقتصاداخبار التكنولوجيااخبار الحوادثاخبار العالماخبار الرياضةاخبار مصر

اخبار االقتصاد اليوم .. إيجاس: تخفيض معدالت استيراد الغاز المسال خالل عام2017/ 2018 اخر اخبار مصر .. اليوم.. الرئيس اللبناني يزور مشيخة األزهر اخر االخبار

أخر تحديث : األحد 12 فبراير 2017  2:48 مساًءمشاهدةمحمد بدر

د 0غّرِ

يسرنا ان نقدم اخر اخبار االقتصاد اليوم لجنة اإلسكوا تشارك في بناء فريق عربي قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،
حيث فى متابعة حصرية واخبارية عبر فى الموجز لكل ما يتعلق باخبار االقتصاد وسوق المال وعالم التجارة واالعمال.

اخبار االقتصاد اليوم، حيث 
تشارك لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، ممثلة بالدكتورة خولة مطر، نائبة األمينة التنفيذية
لدعم البرامج، في إطار دورها لدعم الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، في ملتقى المنظمات العربية

المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الذي تعقده األمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقرها في العاصمة
المصرية، القاهرة، يومي غد وبعد غد.

واشار بيان وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة، ان خولة مطر ستتحدث في الجلسة العامة األولى التي تُعقد تحت
عنوان “المفاهيم والتوجهات العالمية واإلقليمية العربية للتنمية المستدامة”، كما تشارك كريمة القري، المسؤولة عن

الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في شعبة التنمية االجتماعية للمشاركة التابعة لإلسكوا، في المناقشات
الثنائية مع جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية.

ويجمع الملتقى كبار المسؤولين في المنظمات العربية المتخصصة والمدراء المعنيين بمجاالت التنمية المستدامة لدى
المنظمات من أجل بناء فريق عربي قوي يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعدها االقتصادية
واالجتماعية والبيئية، ويهدف هذا االجتماع إلى دعم الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية الخاصة بأهداف التنمية

المستدامة 2030.

وتشمل الجهات المشاركة حشدًا من المنظمات العربية والدولية ومنظمات األمم المتحدة المعنية بتحقيق أهداف التنمية
المستدامة.
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المحلي الناتج  في  دوالر خسار  مليار   227.5 2016 بنحو  عام  نهاية  لغاية  سورية  في  للحرب  االجمالية  الخسائر  حجم  اممي  تقرير  قدر 
اإلجمالي .. ومنها أيضا خسائر 100 مليار في مخزون راس المال .

 

وبحسب التقرير صادر مؤخرا عن االسكوا ضمن برنامج " االجندة الوطنية لمستقبل سورية " فإّن الحجم األكبر من الخسائر تم خالل عامي
االرهابين في حلب ما قد العسكرية ضد  العمليات  و  كبيرا نتيجة عمليات تحرير حلب  2017 تحديا  العام  أن يمثل  2013 متوقعا  و   2013

يضاعف معه الخسائر لوحدها الى أكثر من 15 % عما كانت عليه في العام 2015. 

 

وهذا ال دوالر  بـ350 بليون  اآلن  «حتى  سورية  خسائر  قيمة  قدر  المتحدة  االمم  الى  االسكوا  من  انتقل  الذي  الدردري  عبدهللا   : هامش 
يشمل الحاجات .

 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة فلسطين حرة، إن إدارة الموقع غير مسؤولة عن أي بيانات يتم استحضارها من مواقع
خارجية


