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

 عادل عبد اللطيف

  

، ممثلة بالدكتورة (اإلسكوا)تشارك لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  /ا ش ا / فبراير  ٢١بيروت في 

في إطار دورها لدعم الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  البرامج،خولة مطر، نائبة األمينة التنفيذية لدعم 

الذي تعقده األمانة العامة لجامعة  ١202ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  في ،١202

 .اغدا وبعد غد في مقرها في العاصمة المصرية، القاهرة، يومي  الدول العربية

في الجلسة العامة األولى التي ُتعقد تحت  ستتحدثخولة مطر واشار بيان وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة، ان 

كما تشارك كريمة القري، المسؤولة عن الوحدة ". المفاهيم والتوجهات العالمية واإلقليمية العربية للتنمية المستدامة"عنوان 

في شعبة التنمية االجتماعية للمشاركة التابعة لإلسكوا، في المناقشات الثنائية مع  ١202مستدامة لعام المعنية بخطة التنمية ال

 .جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ونقاط االتصال المعنية

ة المستدامة لدى المنظمات ويجمع الملتقى كبار المسؤولين في المنظمات العربية المتخصصة والمدراء المعنيين بمجاالت التنمي

من أجل بناء فريق عربي قوي يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعدها االقتصادية واالجتماعية 

 .١202ويهدف هذا االجتماع إلى دعم الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة . والبيئية

ومنظمات األمم المتحدة المعنية بتحقيق أهداف التنمية  والدولية المشاركة حشداً من المنظمات العربية وتشمل الجهات

 .المستدامة
  ا ش ا    

 


















