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 انضمام موريتانيا إلى اإلسكوا
 الوكالة الموريتانية لألنباء :وزير الشؤون االقتصادية يلتقي في أديس ابابا باألمينة التنفيذية
لاليسكوا
 صحراء ميديا :موريتانيا تبحث سُبل االنضمام إلى لجنة (اإليسكوا)
 وكالة الساحل ميديا( :إسكوا) تدرس طلب موريتانيا باالنضام اليها

وزير الشؤون االقتصادية يلتقي في أديس ابابا باألمينة التنفيذية لاليسكوا
الوكالة الموريتانية لألنباء
عقد وزير الشؤون االقتصادية والتنمية السيد سيد احمد ولد الرايس أمس الثالثاء بأديس ابابا ،اجتماعا مع الدكتورة ريما خلف ،األمينة
التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االيسكوا).
وشكر الوزير خالل االجتماع ،األمينة التنفيذية على اهتمامها الكبير بموريتانيا ودعمها الفعال لجهود انضمام بالدنا لهذه الهيئة األممية.
وبحث الطرفان الدور الذي تلعبه اللجنة وآفاق تعاونها مع بالدنا ،حيث اتفقا على السعي المشترك من أجل تأمين انضمام موريتانيا لهذه
الهيئة ،والمنتظر أن يصادق عليه المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة خالل دورته المقررة في ال  22يوليو الجاري
بنيويورك.
واتفق الجانبان كذلك ،على تبادل الزيارات من أجل رفع علم موريتانيا على مقر اللجنة ببيروت من جهة ،وتحديد محاور التعاون
المستقبلي بينهما من جهة أخرى.
نشير إلى أن االجتماع تم على هامش المؤتمر الثالث لتمويل التنمية المنظم من طرف األمم المتحدة بالعاصمة االثيوبية آديس آبابا في
الفترة من  31إلى  31يوليو الجاري.

سبل االنضمام إلى لجنة (اإليسكوا)
موريتانيا تبحث ُ
صحراء ميديا
بحث وزير الشؤون االقتصادية والتنمية الموريتاني سيد احمد ولد الرايس يوم أمس الثالثاء بأديس ابابا ،مع الدكتورة ريما خلف ،األمينة
التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االيسكوا) سبل انضمام موريتانيا لهذه الهيئة األممية.
واتفق الطرفان على السعي المشترك من أجل تأمين انضمام موريتانيا لهذه الهيئة ،والمنتظر أن يصادق عليه المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة خالل دورته المقررة في ال  22يوليو الجاري بنيويورك.

واتفق الجانبان ،على تبادل الزيارات من أجل رفع علم موريتانيا على مقر اللجنة ببيروت من جهة ،وتحديد محاور التعاون المستقبلي
بينهما من جهة أخرى.
وقد تمت المباحثات بين الطرفين على هامش المؤتمر الثالث لتمويل التنمية المنظم من طرف األمم المتحدة بالعاصمة االثيوبية آديس آبابا
في الفترة من  31إلى  31يوليو الجاري.

(إسكوا) تدرس طلب موريتانيا باالنضام اليها
وكالة الساحل ميديا
تناقش اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) طلبا من موريتانيا باالنضمام إلى اللجنة ،وذلك خالل أشغال االجتماع األول
للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة التابعة لألمم المتحدة ،وهو االجتماع الذي التأم صباح أمس االثنين بالعاصمة األردنية عمان.

ووفق مصادر رسمية من اللجنة فإن جدول أعمال االجتماع يتضمن دراسة طلب موريتانيا االنضمام إلى اإلسكوا ،باإلضافة إلى نقاش
عدد من القضايا اإلقليمية والدولية منها تقرير عن تداعيات االحتالل على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني ،واإلعداد للمؤتمر الدولي
الثالث لتمويل التنمية واإلعداد لمفاوضات خطة التنمية لما بعد  2132واإلعداد لمفاوضات تغير المناخ.
وتعتبر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا" (اإلسكوا) لجنة إقليمية تابعة لألمم المتحدة وتضم في عضويتها  31دولة عربية من
بينها المغرب وتونس ،وتأسست اللجنة  3711وتنقل مقرها الدائم بين عدة عواصم عربية نظرا للتغيرات اإلقليمية خالل العقود الماضية.

