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 اإلسكوا في اإلعالم

 4102 بعد ما العربية التنمية أهداف باجتماع لإلسكوا التنفيذية األمينة كلمة 
 

 الشيخ بشرم 5102 بعد ما العربية التنمية أهداف لمناقشة اجتماع :موقع وطنيات 

 ما العربية ميةالتن ألهداف والغايات األهداف بلورة" مؤتمر افتتاح يشهد الشباب وزير: بوابة الفجر 

 "5102 بعد

 5102 بعد ما العربية التنمية أهداف اجتماع في لإلسكوا التنفيذية األمينة كلمة :فيديو سويس 

  الشيخ بشرم العربية التنمية أهداف مؤتمر افتتاح في يشارك الشباب وزير :المصري اليوم 
 الشيخ بشرم العربية لتنميةا لـ الوزاري المؤتمر افتتاح في يشارك العزيز عبد :بوابة األسبوع 
 الوزراء بحضور الوزاري المؤتمر إفتتاح يشهد والرياضة الشباب وزير :أون مصر اإلخبارية 

 الشيخ بشرم العرب
 الشيخ بشرم العرب االجتماعية الشئون وزراء اجتماع بدء :بوابة فيتو 

 

 

 

 صاصات مفّصلةالق

 

 الشيخ بشرم 4102 بعد ما العربية التنمية أهداف لمناقشة اجتماع

 

 موقع وطنيات 

 

 ما العربية التنمية ألهداف والغايات األهداف بلورة“ حول وزاري مؤتمر اكتوبر 01 اليوم اإلسكوا نظمت

 المتحدة لألمم العام األمين وكيلة خلف، ريما الدكتورة بالمؤتمر شارك وقد.  الشيخ شرم بمدينة ،″5102 بعد

 التنفيذي المكتب ورئيسة ، االجتماعي التضامن وزيرة والي، غادة كتورةوالد ، لإلسكوا التنفيذية واألمينة

 ابو ريم على عالوة سيناء، جنوب محافظ فودة، خالد واللواء العرب، االجتماعية الشؤون وزراء لمجلس

 لمجلس والثالثين الثالثة الدورة ورئيسة الهاشمية، األردنية المملكة في االجتماعية التنمية وزيرة حسان،



 الشؤون قطاع رئيسة بأعمال القائمة غزالة، أبو هيفا الدكتورة و العرب، االجتماعية الشؤون وزراء

 . المتحدة لألمم العام لالمين الخاص المستشار محمد، أمينة والدكتورة العربية، الدول جامعة في االجتماعية

 تنموية تحديات فيها تواجه دقيقة رحلةم تعيش العربية المنطقة إن: المؤتمر خالل كلمتها فى ريما. د وقالت

 الفلسطينية للحقوق انتهاكه من يوم كل يصعد غاشم إسرائيلي احتالل فهناك. جسيمة وأمنية وسياسية

 عن يتأتى ونزوح ولجوء تنموي، وتعثر وبطالة فقر يوجد كما ، رادع دون الدولي للقانون وخرقه والعربية،

 باتت جمة تحّديات فهناك النفوس، في عميقة جروحا   وتحفر ا  خراب فيها تعيث الدول بعض في صراعات

 .صوب كل من بها المحدقة المخاطر من المنطقة إلنتشال الهمم شحذ الجميع من تستوجب

 قوامه ومتكامل، شامل إنمائي مشروع الجديد؛ النموذج معالم نجد القائم اإلنمائي النموذج افتقده فيما ولعلّ 

 والجهل والحرمان والجوع الخوف عن بمنأى فرد لكل الكريمة الحياة ّوماتمق تعيد اجتماعية عدالة

 حرية وصون المواطن هموم على السهر الشاغل شغلها يكون وشفافة وفاعلة قوّية ومؤسسات والتطرف،

 .أبنائه لرفعة مقدراته وتسخير وأمنه، الوطن

 قيمة االجتماعية وبالعدالة التنمية في الحقب إيمانها من انطالقا   اإلسكوا، في األعضاء الدول إن:  وأضافت

 األخيرة الوزارية الدورة في لمناقشاتها محورا   ”االجتماعية العدالة“ اتخذت ، العربية الثقافة في أصيلة

 ممّثلو شّدد الدورة، عن صدر الذي اإلعالن وفي. الماضي سبتمبر شهر في تونس في عقدت التي لإلسكوا

 ”ومزدهرة ومتالحمة آمنة مجتمعات لبناء أساسيا   ركنا  “ االجتماعية بالعدالة مهمالتزا على األعضاء الدول

 ،5102 عام بعد لما التنمية لخطة اإلعداد في أبعاده بجميع االجتماعية العدالة موضوع دمج“ وطلبوا

 في لحقبا“ االجتماعية العدالة حول تونس إعالن“ جسده الذى اإليمان وهذا. المستدامة التنمية وبأهداف

 التنمية بأهداف المعني المفتوح العمل لفريق النهائي التقرير في صدى   لقي قد االجتماعية والعدالة التنمية

 .”للجميع يتسع منصف عادل عالم إقامة إلى السعي“ أهمية على التأكيد أعاد والذي المستدامة،

 سارت ما وهذا. وثيقا   عربيا   تعاونا   لبيتط الدولية األجندة في اإلقليمي المنظور تضمين أن ريما. د وأكدت

 المناقشات في الفاعلة بمشاركتها العربية والدول المتخصصة، مجالسها خالل من العربية الدول جامعة إليه

 حتى أنجزته ما نثّمن إذ ونحن:  وأضافت. 5102 عام بعد لما جديد إنمائي إطار عن بحثا   اليوم تجري التي

 الوثيق بالتعاون أيضا   نشيد الخصوص، هذا في اإلقليمية المشاورات في فاعلة ومشاركة متابعة من اآلن

 إلتقاء ضمان على إيجابية آثار من له لما العربية، الدول جامعة مجالس ومختلف اإلسكوا بين والمستمرّ 

 .الدولية األولويات قائمة على أولوياتها ووضع العالمي المسار مع منطقتنا مسار

 الوزراء، معالي

 المستويين على المستدامة التنمية بقضايا التزامنا تجديد في بالغة أهمية إلجتماعنا إن:  ريما. د وقالت

 ،5102 عام بعد لما للتنمية العالمية الخطة حول الحكومية المفاوضات وأن خاصة والدولي، اإلقليمي

 البلدان بين النظر وجهات يبتقر في االجتماع هذا أعمال تنجح أن وآمل. القادم العام مطلع في ستنطلق

 .المفتوح العمل فريق قبل من المقترحة والغايات األهداف حول واضح إقليمي منظور لبلورة العربية



 إلى ترتقي للتنمية حديثة رؤى المطروحة األهداف تحمل لم ما معالمه تكتمل ال الجديد اإلقليمي والمنظور

 الحق مبادئ على تبن   لم وما وتحررا ، وكرامة وحقا   زا  وخب أمنا   تثمر لتنمية المنطقة شعوب تطلّعات

 الرصد آليات غياب وفي للجميع، شاملة مشاركة فبدون. القانون وسيادة والمساءلة والشفافية والمشاركة

 جهة كل يحّمل للمساءلة سليم وإطار المعرفة، على مبنية قرارات اتخاذ تتيح التي البيانات وجمع

 التنمية خطط تضمين أهمية نرى هنا ومن. واقع إلى طموحاتنا تتحّول أن في ضئيال   ملاأل يبقى مسؤولياتها،

 واقع من للخروج ضرورة باتت والتي الراقية، والغايات الطموحة واألهداف السامية المبادئ هذه العربية

 .ننشده واقع إلى عليه اعتدنا

 في المشاركين العربية الدول ممّثلي لمساندة جهدا   تألو لن اإلسكوا أن على حديثها بنهاية ريما. د وأكدت

 المشتركة المسئولية باب من 5102 عام فلندخل:  وقالت. 5102 بعد لما التنمية خطة حول المفاوضات

 شاملة لتنمية وأهداف غايات وبلورة اإلنسان، حقوق واحترام االجتماعية العدالة تحقيق على متجدد وبعزم

 قناعة ذلك في وحسبنا. المستقبل إلى وتطلعاتها الراهنة المنطقة حاجات يتلب ،5102 بعد لما ومستدامة

 بشعوبنا يليق مشرق مستقبل إلى نهوضا   ينشد وهدف يستمر، أن يمكن ال الراهن المسار بأن قناعة وهدف،

 .الكريم العيش في إنسان كل وبحق شبابنا، وبتطلّعات

 

 التنمية ألهداف والغايات األهداف بلورة" مؤتمر افتتاح يشهد الشباب وزير

 "4102 بعد ما العربية

 بوابة الفجر

 الشباب وزراء لمجلس التنفيذي المكتب ورئيس والرياضة الشباب وزير -العزيز عبد خالد المهندس شهد

 رعاية تحت الشيخ شرم بمدينة الخميس اليوم صباح ُعقد الذى - الوزاري المؤتمر افتتاح العرب والرياضة

 بعد ما العربية التنمية ألهداف والغايات األهداف بلورة" حول السيسي الفتاح عبد الرئيس يةالجمهور رئيس

5102 ." 

 االجتماعى، التضامن وزير والى غادة والدكتورة سيناء، جنوب محافظ فوده خالد اللواء االحتفال وشهد

 لمجلس والثالثين الثالثة دورةال ورئيس الدورة ورئيس باألردن، االجتماعية التنمية وزيرة حسان أبو وريم

 للجنة التنفيذي واألمين المتحدة لألمم العام األمين وكيل خلف ريما والدكتورة االجتماعية، الشؤون وزراء

 ". االسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصاديـة المتحدة األمم

 التى طريقها خريطة مواصلة نحو ثابتة بخطوات تخطو مصر إن: "والى غادة الدكتورة قالت كلمتها، وفى

 ". لهم الشاملة التنمية وتحقيق للمصريين أفضل حياة إلى تهدف

 الهدف هذا تحقيق فى الدولى المجتمع ومنظمات مصر وأصدقاء العرب األشقاء دور على" والي" وأكدت

 . المنشود



 على والحفاظ الشاملة التنمية لتحقيق طريقا االجتماعى االقتصادى التنموى العربي التكامل أن, وأوضحت

 دولنا فى االجتماعى بالتماسك العربي المواطن تنمية أهمية إلى مشيرة العربي، تراثنا حول وااللتفاف هويتنا

 . العربية

 المتحدة األمم لدى صداها المؤتمر توصيات تجد أن أملها عن االجتماعى التضامن وزيرة وأعربت

 على  تركز  والتى العربية الدول صوت لتشكل 5102 بعد مافي للتنمية الدولية األجندة فى وتضمينها

 . باألساس  العربي بالمواطن االهتمام

 كل المؤتمر واجتماعات جلسات تحقق أن متمنيا المؤتمر، في المشاركين بجميع فوده خالد اللواء رحب فيما

 . العربية الشعوب لصالح أهدافها

 االجتماعية األنشطة بكافة والنهوض التنمية مراحل اللخ قط تغفل لم سيناء جنوب محافظة أن, وأضاف

 . البعيدة الوديان فى يعيشون الذين سيناء بدو أهالى خاصة المحافظة بمواطنى لالرتقاء

 العزلة من فترات بعد لهم االستقرار لتحقيق الفئات لهذه الخدمات كل تقديم على حرصنا أننا: "وتابع

 الذي المؤتمر موضوعات أهم من العرب للمواطنين والعربي قتصادىاال المستوى وأن عاشوها، والترحال

 ". العرب الوزراء فيه يشارك

 الكبيرة والجهود المؤتمر انعقاد على لمصر واالمتنان بالشكر باألردن االجتماعية التنمية وزيرة وتقدمت

 . المشترك التنموى العمل مسيرة دعم فى مصر بها تقوم التى

 ويالت من والهروب واألهل والعمل المسكن وفقدانهم الدول بعض من العرب مواطنينال هجرة إلى ولفتت

 عددهم يبلغ والذى األردن فى السوريين الالجئين ومنهم بالدهم بها تمر التى الصعبة للظروف الظروف تلك

 .نسمة مليون إلى

 مليونى إلى عددهم صلي وقد والعراق سوريا من أخريين الجئين نتوقع تجعلنا الظروف أن إلى وأشارت

 . الجارى العام نهاية مع فرد

 من العديد من بالدهم تعانى الذى العرب المواطنين هجرة نتائج االعتبار فى األخذ ضرورة على وأكدت

 بتوصيات الخروج فى تأتى المؤتمر أهمية أن موضحة المستويات، كافة على األخرى البلدان إلى المشكالت

 .الكريمة والحياة العيش العربي لمواطنل يضمن واضح وتصور هامة

 االقتصاديـة المتحدة األمم للجنة التنفيذي واألمين المتحدة لألمم العام األمين وكيل أشارت جهتها، ومن

 والبطالة الفقر  منها العربية الدول تواجه التى التنموية التحديات إلى ،(االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية

 . مواجهتها يجب هامة تحديات أنها الفتة بها، يحيط الذى الدمار نتيجة الدول بعض فى المواطنين ونزوح

 الجوع عن بمنأى فرد لكل االجتماعية العدالة قوامه متكامل إنمائي مشروع وجود أهمية عن وكشفت

 .المواطن احتياجات تلبى مجتمعية مؤسسات وجود مع والتطرف، والجهل



 اجتماعها فى أساسيا محورا االجتماعية العدالة اتخذت" االسكوا" فى األعضاء الدول أن إلى وأشارت

 العدالة أن على األعضاء الدول شدد الدورة عن الناتج اإلعالن وفى الماضي، سبتمبر بتونس األخير

 . المجتمعات لبناء أساسيا ركنا االجتماعية

 على" االسكوا" آسيا لغربي تماعيةواالج االقتصاديـة المتحدة األمم للجنة حرص على الوقت ذات فى وأكدت

 .العربية للدول الدعم كل تقديم

 واالتصال اإلعالم شؤون قطاع رئيس -المساعد العام األمين -غزالة أبو هيفاء الدكتورة نقلت جانبها، ومن

 لجميع -العربية الدول لجامعة العام األمين- العربي نبيل الدكتور تحيات العربية الدولة جامعة عن ممثلة

 رئيس -السيسي الفتاح عبد الرئيس للسيد العربية الدول جامعة شكر مقدمة المؤتمر، فى المشاركين

 .للمؤتمر رعايته على العربية مصر جمهورية

 دول من المسئولين وكبار االجتماعية الشئون وزراء من مجموعة العربي الوزارى االجتماع حضر

 القمر، جزر قطر، فلسطين، عمان، السودان، العراق، ة،السعودي جيبوتى، تونس، البحرين، االمارات،"

 ".موريتانيا المغرب، ليبيا، الكويت،

 األهداف بلورة" مؤتمر افتتاح يشهد الشباب وزير - االليكترونية الفجر بوابة علي األصلي المحتوى شاهد

 "5102 بعد ما العربية التنمية ألهداف والغايات

 

 4102بعد  أهداف التنمية العربية ما اجتماع في اكلمة األمينة التنفيذية لإلسكو

 

 فيديو سويس 

 

http://videosuez.com/?p=4697# 
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 الشيخ بشرم العربية التنمية أهداف مؤتمر افتتاح في يشارك الشباب وزير

 

 المصري اليوم

 

 الشباب وزراء لمجلس التنفيذي المكتب رئيس والرياضة، الشباب يروز عبدالعزيز، خالد المهندس يشارك

 عبدالفتاح الرئيس رعاية تحت ُيعقد الذى الوزاري، للمؤتمر االفتتاحية الجلسة فى العرب، والرياضة

 بعد ما العربية التنمية ألهداف والغايات األهداف بلورة» حول الشيخ، شرم بمدينة الخميس، اليوم السيسي،

 من مجموعة بمشاركة العربية، الدول جامعة مع بالتعاون االجتماعى، التضامن وزارة بتنظيم ،«5102

 .العربية بالدول االجتماعية الشؤون وزراء

 لمجلس التنفيذي المكتب رئيس االجتماعى، التضامن وزيرة والى، غادة الدكتورة االفتتاحية الجلسة وتحضر

 التنمية وزيرة أبوحسان، وريم سيناء، جنوب محافظ فودة خالد اءواللو العرب، االجتماعية الشؤون وزراء

 األمانة مسؤول والمتابعة، التنسيق وحدة رئيس النابلسي، وطارق الهاشمية، األردنية المملكة في االجتماعية

 المتحدة، لألمم العام األمين وكيل خلف، ريما والدكتورة العرب، االجتماعية الشؤون وزراء لمجلس الفنية

 هيفاء والدكتورة ،«االسكوا» آسيا لغربي واالجتماعية االقتصاديـة المتحدة األمم للجنة التنفيذي األمين

 .العربية الدول جامعة عن ممثلة واالتصال، اإلعالم شؤون قطاع رئيس المساعد، العام األمين أبوغزالة،

 أجندة إطار في العربية، للمنطقة مةالمستدا التنمية أولويات جلسة فى كلمة والرياضة الشباب وزير ويلقي

 التنمية معدالت طبيعة على وتركز االجتماعية، الشؤون وزراء بحضور ،5102 بعد ما العالمية التنمية

 .والرياضة الشباب مجالي سيما ال المجاالت، مختلف فى المجتمع داخل

 

 المؤتمر فى للمشاركة عدادااست الشيخ، شرم مدينة إلى أمس مساء وصل عبدالعزيز، خالد المهندس وكان

  .اليوم صباح فعالياته تنطلق الذى الوزارى

 

 

 

 

 



 الشيخ بشرم العربية التنمية لـ الوزاري المؤتمر افتتاح في يشارك العزيز عبد

 

 بوابة األسبوع

 

 الشباب وزراء لمجلس التنفيذي المكتب ورئيس والرياضة الشباب وزير العزيز، عبد خالد المهندس يحضر

 الرئيس الجمهورية رئيس رعاية تحت ُيعقد الذي الوزاري للمؤتمر االفتتاحية الجلسة  العرب، رياضةوال

 العربية التنمية ألهداف والغايات األهداف بلورة' حول الشيخ، شرم بمدينة الخميس اليوم السيسي، الفتاح عبد

 مجموعة ومشاركة العربية، لدولا جامعة مع بالتعاون االجتماعي التضامن وزارة بتنظيم ،'5102 بعد ما

 .العربية بالدول االجتماعية الشئون وزراء من

 المكتب ورئيس االجتماعي التضامن وزيرة والي، غادة الدكتورة االفتتاحية الجلسة يحضر أن المقرر ومن

 وأب وريم سيناء، جنوب محافظ فودة، خالد واللواء العرب، االجتماعية الشؤون وزراء لمجلس التنفيذي

 التنسيق وحدة رئيس النابلسي، وطارق الهاشمية، األردنية المملكة في االجتماعية التنمية وزيرة حسان،

 وكيل خلف، ريما والدكتورة العرب، االجتماعية الشؤون وزراء لمجلس الفنية األمانة ومسئول والمتابعة

 آسيا لغربي واالجتماعية القتصاديـةا المتحدة األمم للجنة التنفيذي واألمين المتحدة لألمم العام األمين

 ممثلة واالتصال اإلعالم شؤون قطاع ورئيس المساعد العام األمين غزالة، أبو هيفاء والدكتورة ،'االسكوا'

 .العربية الدول جامعة عن

 يةالتنم أجندة إطار في العربية للمنطقة المستدامة التنمية أولويات' جلسة في كلمة بإلقاء العزيز عبد وسيقوم

 معدالت طبيعة علي تركز االجتماعية، الشئون وزراء بحضور المؤتمر تتخلل التي' 5102 بعد ما العالمية

 .والرياضة الشباب مجالي سيما ال المجاالت مختلف في المجتمع داخل التنمية

 ؤتمرالم في للمشاركة استعدادا الشيخ شرم مدينة إلي أمس مساء وصل قد العزيز عبد خالد المهندس وكان

 .الخميس اليوم صباح فعالياته تنظلق الذي الوزاري

 

 العرب الوزراء بحضور الوزاري المؤتمر إفتتاح يشهد والرياضة الشباب وزير

 الشيخ بشرم

 أون مصر اإلخبارية

 الشباب وزراء لمجلس التنفيذي المكتب ورئيس والرياضة الشباب وزير العزيز عبد خالد المهندس شهد

 رعاية تحت الشيخ شرم بمدينة الخميس اليوم صباح ُعقد الذى- الوزاري المؤتمر افتتاح العرب والرياضة

 بعد ما العربية التنمية ألهداف والغايات األهداف بلورة“  حول السيسي الفتاح عبد الرئيس الجمهورية رئيس



 االجتماعى، امنالتض وزير والى غادة والدكتورة سيناء، جنوب محافظ فوده خالد اللواء  بحضور ،5102″

 لمجلس والثالثين الثالثة الدورة ورئيس الدورة ورئيس ، باألردن االجتماعية التنمية وزيرة حسان أبو وريم

 للجنة التنفيذي واألمين المتحدة لألمم العام األمين وكيل خلف ريما والدكتورة االجتماعية، الشئون وزراء

 (.االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصاديـة المتحدة األمم

 التى طريقها خريطة مواصلة نحو ثابتة بخطوات تخطو مصر أن” :والى غادة الدكتورة قالت كلمتها، وفى

 مصر وأصدقاء العرب األشقاء دور مؤكدة ،”لهم الشاملة التنمية وتحقيق للمصريين أفضل حياة إلى تهدف

 .المنشود الهدف هذا تحقيق فى الدولى المجتمع ومنظمات

 على والحفاظ الشاملة التنمية لتحقيق طريقا االجتماعى االقتصادى التنموى العربي التكامل أن ضحتوأو

 دولنا فى االجتماعى بالتماسك العربي المواطن تنمية أهمية إلى مشيرة العربي، تراثنا حول وااللتفاف هويتنا

 .العربية

 المتحدة األمم لدى صداها لمؤتمرا توصيات تجد أن أملها عن االجتماعى التضامن وزيرة وأعربت

 على  تركز  والتى العربية الدول صوت لتشكل 5102 بعد فيما للتنمية الدولية األجندة فى وتضمينها

 .باألساس  العربي بالمواطن االهتمام

 كل المؤتمر واجتماعات جلسات تحقق أن متمنيا المؤتمر، في المشاركين بجميع فوده خالد اللواء رحب فيما

 التنمية مراحل خالل قط تغفل لم سيناء جنوب محافظة أن وأضاف. العربية الشعوب لصالح افهاأهد

 فى يعيشون الذين سيناء بدو أهالى خاصة المحافظة بمواطنى لالرتقاء االجتماعية األنشطة بكافة والنهوض

 .البعيدة الوديان

 العزلة من فترات بعد لهم الستقرارا لتحقيق الفئات لهذه الخدمات كل تقديم على حرصنا أننا”:وتابع

 الذي المؤتمر موضوعات أهم من العرب للمواطنين والعربي االقتصادى المستوى وأن عاشوها، والترحال

 .”العرب الوزراء فيه يشارك

 الكبيرة والجهود المؤتمر انعقاد على لمصر واالمتنان بالشكر باألردن االجتماعية التنمية وزيرة وتقدمت  

 بعض من العرب المواطنين هجرة إلى الفتة المشترك، التنموى العمل مسيرة دعم فى مصر بها ومتق التى

 بها تمر التى الصعبة للظروف الظروف تلك ويالت من والهروب واألهل والعمل المسكن وفقدانهم الدول

 الظروف أن إلى مشيرة ، نسمة مليون إلى عددهم يبلغ والذى األردن فى السوريين الالجئين ومنهم بالدهم

 .الجارى العام نهاية مع فرد مليونى إلى عددهم يصل وقد والعراق سوريا من أخريين الجئين نتوقع تجعلنا

 من العديد من بالدهم تعانى الذى العرب المواطنين هجرة نتائج االعتبار فى األخذ ضرورة على وأكدت

 بتوصيات الخروج فى تأتى المؤتمر أهمية أن موضحة المستويات، كافة على األخرى البلدان إلى المشكالت

 .الكريمة والحياة العيش العربي للمواطن يضمن واضح وتصور هامة



 االقتصاديـة المتحدة األمم للجنة التنفيذي واألمين المتحدة لألمم العام األمين وكيل أشارت جهتها، ومن

 والبطالة الفقر  منها العربية الدول تواجه تىال التنموية التحديات إلى ،(االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية

 .مواجهتها يجب هامة تحديات أنها الفتة بها، يحيط الذى الدمار نتيجة الدول بعض فى المواطنين ونزوح

 الجوع عن بمنأى فرد لكل االجتماعية العدالة قوامه متكامل إنمائي مشروع وجود أهمية عن وكشفت

 فى األعضاء الدول أن مشيرة المواطن، احتياجات تلبى مجتمعية مؤسسات وجود مع والتطرف، والجهل

 وفى الماضي، سبتمبر بتونس األخير اجتماعها فى أساسيا محورا االجتماعية العدالة اتخذت ”االسكوا“

 المجتمعات، لبناء أساسيا ركنا االجتماعية العدالة أن على األعضاء الدول شدد الدورة عن الناتج اإلعالن

 على( االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصاديـة المتحدة األمم للجنة حرص على الوقت ذات فى مؤكدة

 .العربية للدول الدعم كل تقديم

 واالتصال اإلعالم شؤون قطاع رئيس  المساعد العام األمين غزالة أبو هيفاء الدكتورة نقلت جانبها، ومن 

 لجميع -العربية الدول لجامعة العام األمين- العربي نبيل ورالدكت تحيات العربية الدولة جامعة عن ممثلة

 جمهورية رئيس السيسي الفتاح عبد الرئيس للسيد العربية الدول جامعة شكر مقدمة المؤتمر، فى المشاركين

 .للمؤتمر رعايته على العربية مصر

 دول من سئولينالم وكبار االجتماعية الشئون وزراء من مجموعة العربي الوزارى االجتماع حضر

 القمر، جزر قطر، فلسطين، عمان، السودان، العراق، السعودية، جيبوتى، تونس، البحرين، االمارات،“

 .”موريتانيا المغرب، ليبيا، الكويت،

 

 الشيخ بشرم العرب االجتماعية الشئون وزراء اجتماع بدء

 بوابة فيتو

 بعد ما العربية التنمية ألهداف والغايات هدافاأل بلورة" حول الوزاري المؤتمر فعاليات قليل منذ نطلقت

 أكتوبر 52 من الفترة في الشيخ شرم مدينة تستضيفه والذي السيسي، الفتاح عبد الرئيس برعاية ،"5102

 .الجاري الشهر من 01 حتى

 الشئون وزراء لمجلس التنفيذي المكتب رئيسة االجتماعي، التضامن وزيرة والي، غادة الدكتورة بحضور

 جنوب محافظ فودة خالد واللواء والرياضة الشباب وزير العزيز عبد خالد والمهندس العرب، جتماعيةاال

 الثالثة الدورة رئيس الهاشمية، األردنية المملكة في االجتماعية التنمية وزير حسان أبو وريم سيناء،

 المتحدة لألمم العام األمين وكيل خلف ريما والدكتورة العرب االجتماعية الشئون وزراء لمجلس والثالثين

 (.األسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذي واألمين

 المستشار محمد وأمينة واالتصال، اإلعالم شئون قطاع ورئيس المساعد األمين أبوغزالة هيفاء والدكتورة

 وحدة رئيس النابلسي نبيل وطارق 5102 بعد ما التنمية ألجندة المتحدة لألمم العام للسكرتير الخاص



 الشئون وزراء من وعدد العرب، االجتماعية الشئون وزراء لمجلس الفنية األمانة ومسئول والمتابعة التنسيق

 .العرب االجتماعية

 

 


