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 اإلسكوا في اإلعالم
 
 

 إنضمام موريتانيا إلى اإلسكوا 

 

 (اسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية لللجنة موريتانيا انضمام: نباءالوكالة الموريتانية لأل 
 نيويورك في عليها المصادقة بعد لإلسكوا موريتانيا انضمام: السراج اإلخباري  
 لألسكوا" موريتانيا انضمام على تصادق المتحدة االمم: صحراء ميديا" 

 آسيا لغرب االقتصادية للجنة موريتانيا انضمام :وكالة األخبار الموريتانية 
 لإلسكوا"اإلعالن رسمياً عن انضمام موريتانيا : الحصاد" 
 اسكوا"لـ رسميا تنضم موريتانيا :وكالة األنباء اإلسالمية الدولية" 
 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة الى رسميا تنظم موريتانيا: يانزموقع تون 
 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة عضوية في موريتانيا قبول: مال وأعمال (ESCWA) 

 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة موريتانيا انضمام: موقع العالم لإلدارة 
 لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة" لـ موريتانيا انضمام عن اإلعالن: وكالة نواكشوط لألنباء 

 "آسيا
 ببيروت إيسكوا لمنظمة رسميا موريتانيا انضمام: نيةالتلفزة الموريتا 
 آسيا لغرب االقتصادية للجنة موريتانيا انضمام: ُبكرا نيوز 

 International Islamic News Agency: Mauritania officially joins UN-ESCWA 
 

 

 (اسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية لللجنة موريتانيا انضمام

 الوكالة الموريتانية لألنباء

صادقت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لالمم المتحدة بنيويورك على االنضمام الرسمي للجمهورية 

 .(اسكوا)يا اإلسالمية الموريتانية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اس

 

ويأتي هذااالنضمام الذي سيعود بفوائد جمة على البلد ثمرة لجهود كبيرة قامت بها وزارة الشؤون 

االقتصادية و التنمية كان آخرهااللقاء الذي عقده السيد سيد احمد ولد الرايس، وزير الشؤون االقتصادية و 

لى هامش أشغال القمة الثالثة حول تمويل التنمية التنمية مع السيدة ريما خلف، األمينة التنفيذية لالسكوا ع

 .المنظمة منتصف الشهر الجاري باديس ابابا

http://alakhbar.info/news/11215-2015-07-30-15-44-51.html


 

وتتويجا لهذااالنضمام سينظم، منتصف شهر سبتمبرالمقبل، حفل رفع علم الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

  .يسفوق مقراالسكوا ببيروت بوصفها عضوا دائما وذلك بحضورالسيد سيد احمد ولد الرا

 

 .وستكون هذه مناسبة لتدارس محاورالتعاون المستقبلي بين بالدنامع هذه الهيئة األممية

 

  نيويورك في عليها المصادقة دبع لإلسكوا موريتانيا انضمام

 السراج اإلخباري

بعد مصادقة اللجنة االقتصادية  (إيسكوا)انضمت موريتانيا للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

واالجتماعية لألمم المتحدة بنيويورك في الواليات المتحدة األمريكية على االنضمام الرسمي لموريتانيا إلى 

 .هذه اللجنة

حسب  –دول اإلسكوا بعد مشاورات كان آخرها وتمت المصادقة على انضمام موريتانيا إلى مجموعة 

بين وزير الشؤون االقتصادية و التنمية الموريتاني واألمينة التنفيذية لإلسكوا ريما  –الوكالة الرسمية لألنباء 

 .بأديس ابابا 5102خلف على هامش أشغال القمة الثالثة حول تمويل التنمية المنظمة منتصف شهر يوليو 

  

  

ن ينظم في منتصف شهر سبتمبر القادم، حفل رفع العلم الموريتاني بين األعالم على مقر ومن المنتظر أ

 .اإلسكوا بالعاصمة اللبنانية بيروت بوصف موريتانيا عضوا دائما

 

 "لألسكوا" موريتانيا انضمام على تصادق المتحدة االمم

 صحراء ميديا

 رسميا موريتانيا انضمام بنيويورك الخميس اليوم  المتحدة باألمم واالجتماعية االقتصادية اللجنة صادقت

 ". ايسكوا"اسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة

 سبتمبر شهر سيقام رسمي حفل خالل بيروت اللبنانية بالعاصمة"   ايسكوا" مقر فوق موريتانيا علم وسيرفع

 .  ايسالر ولد أحمد سيد  التنمية و االقتصادية الشؤون وزير بحضور  المقبل،



"  ايسكوا" ل التنفيذية األمينة مع اجتماعات عدة عقد قد الموريتاني التنمية و االقتصادية الشؤون وزير وكان

  حول الثالثة القمة أشغال هامش على ، خلف ريما

  أبابا أديس اإلثيوبية بالعاصمة  الجاري يوليو شهر منتصف المنظمة التنمية

 االقتصادية األهداف تحقيق إلى وتسعى المتحدة، األمم في الخمس اإلقليمية اللجان إحدى" إسكوا" وتعد

 من منطقة كل في البلدان بين فيما والتكامل التعاون تعزيز خالل من الميثاق، في الواردة واالجتماعية

 .العالم مناطق

 

 آسيا لغرب االقتصادية للجنة موريتانيا انضمام

 وكالة األخبار الموريتانية 

 االقتصادية اللجنة وصادقت ،"آسكوا" آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة رسميا موريتانيا انضمت

  . االنضمام على المتحدة لألمم واالجتماعية

 بها قامت لجهود ثمرة البلد على جمة بفوائد سيعود االنضمام إن( رسمية) لألنباء الموريتانية الوكالة وتقول

 الشؤون وزير الرايس، ولد احمد سيد عقده الذي اللقاء آخرها كان التنمية و االقتصادية الشؤون وزارة

 تمويل حول الثالثة القمة أشغال هامش على لالسكوا التنفيذية األمينة خلف، ريما مع التنمية و االقتصادية

 .ابابا باديس الجاري الشهر منتصف المنظمة التنمية

  

 االسكوا مقر فوق الموريتانية اإلسالمية الجمهورية علم رفع حفل المقبل، سبتمبر شهر منتصف سينظم و

 سيد موريتانيا في والتنمية اإلقتصادية الشؤون المالية وزير بحضور وذلك دائما عضوا بوصفها ببيروت

 .الرايس ولد احمد

 

 "لإلسكوا" موريتانيا انضمام عن رسميا   اإلعالن

 الحصاد

 للجمهورية الرسمي االنضمام على بنيويورك المتحدة لالمم واالجتماعية االقتصادية اللجنة صادقت

 (.اسكوا) اسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة الموريتانية اإلسالمية

 الشؤون وزارة بها قامت كبيرة لجهود ثمرة البلد على جمة بفوائد سيعود الذي هذااالنضمام ويأتي

 و االقتصادية الشؤون وزير الرايس، ولد احمد سيد السيد عقده الذي آخرهااللقاء كان التنمية و االقتصادية



 التنمية تمويل حول الثالثة القمة أشغال هامش على لالسكوا التنفيذية األمينة خلف، ريما السيدة مع التنمية

 .ابابا باديس الجاري الشهر منتصف المنظمة

 الموريتانية اإلسالمية الجمهورية علم رفع حفل سبتمبرالمقبل، شهر منتصف سينظم، لهذااالنضمام وتتويجا

 .الرايس ولد احمد سيد بحضورالسيد وذلك دائما عضوا بوصفها ببيروت مقراالسكوا فوق

 .األممية الهيئة هذه بالدنامع بين المستقبلي محاورالتعاون لتدارس مناسبة هذه وستكون

 

 "اسكوا"لـ رسميا تنضم موريتانيا

 الدولية اإلسالمية األنباء وكالة

 موريتانيا انضمام على الخميس، اليوم بنيويورك المتحدة لألمم واالجتماعية االقتصادية اللجنة صادقت

 (.اسكوا) آسيا لغرب االجتماعية و االقتصادية للجنة رسميا

 .المقبل سبتمبر شهر منتصف ينظم رسمي حفل خالل ببيروت االسكوا مقر فوق موريتانيا علم وسيرفع

 

 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة الى رسميا تنظم موريتانيا

Tunisien.tn 

 على مؤخرا األمريكية المتحدة الواليات في بنيويورك المتحدة لألمم واالجتماعية االقتصادية اللجنة صادقت

 .«  إيسكوا»  آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة إلى لموريتانيا الرسمي االنضمام

 بين آخرها كان مشاورات بعد«  اإلسكوا»  دول مجموعة إلى موريتانيا انضمام على اللجنة صادقت وقد

 أشغال هامش على«  خلف ريما»  لإلسكوا التنفيذية واألمينة الموريتاني التنمية و االقتصادية الشؤون وزير

 ةالرسمي الوكالة وفق ، ابابا بأديس 5102 جويلية شهر منتصف المنظمة التنمية تمويل حول الثالثة القمة

 . لألنباء

 مقر على األعالم بين الموريتاني العلم رفع حفل القادم، سبتمبر شهر منتصف في ينظم أن المنتظر ومن

 .دائما عضوا موريتانيا بوصف بيروت اللبنانية بالعاصمة اإلسكوا

 

 (ESCWA) آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة عضوية في موريتانيا قبول

 مال وأعمال 



 للجمهورية الرسمي االنضمام على بنيويورك المتحدة لألمم واالجتماعية االقتصادية اللجنة صادقت

 هذا أن حكومية مصادر وتفيد(. ESCWA) آسيا لغرب االجتماعية و االقتصادية للجنة الموريتانية اإلسالمية

 و االقتصادية الشؤون وزارة بها قامت كبيرة لجهود ثمرة يأتي البلد، على جمة بفوائد سيعود الذي االنضمام

 مع التنمية و االقتصادية الشؤون وزير ، الرايس احمد سيدي السيد عقده الذي اللقاء أخرها كان التنمية

 المنظمة التنمية تمويل حول الثالثة القمة أشغال هامش على لالسكوا التنفيذية األمينة خلف، ريما السيدة

 رفع حفل سبتمبرالمقبل، شهر منتصف سينظم، االنضمام لهذا تتويجا و. ابابا باديس الجاري الشهر منتصف

 السيد بحضور وذلك دائما عضوا بوصفها ببيروت االسكوا مقر فوق الموريتانية اإلسالمية الجمهورية علم

 الهيئة هذه مع بالدنا بين المستقبلي التعاون محاور لتدارس مناسبة هذه وستكون. الريس احمد سيدي

 المصادر نفس وفق...األممية

 

 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة موريتانيا انضمام

 موقع العالم لإلدارة

قتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة بنيويورك، على االنضمام الرسمي للجمهورية صادقت اللجنة اال

 (.اسكوا)اإلسالمية الموريتانية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا 

ويأتي هذا االنضمام الذي سيعود بفوائد جمة على البلد ثمرة لجهود كبيرة قامت بها وزارة الشؤون 

ان آخرها اللقاء الذي عقده السيد سيد احمد ولد الرايس، وزير الشؤون االقتصادية االقتصادية والتنمية ك

والتنمية مع السيدة ريما خلف، األمينة التنفيذية لالسكوا على هامش أشغال القمة الثالثة حول تمويل التنمية 

 .المنظمة منتصف الشهر الجاري باديس ابابا

سبتمبر المقبل، حفل رفع علم الجمهورية اإلسالمية  وتتويجا لهذا االنضمام سينظم، منتصف شهر

 .الموريتانية فوق مقر االسكوا ببيروت بوصفها عضوا دائما وذلك بحضور السيد سيد احمد ولد الرايس

 .وستكون هذه مناسبة لتدارس محاور التعاون المستقبلي بين بالدنا مع هذه الهيئة األممية

 

 " آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة" لـ موريتانيا انضمام عن اإلعالن

 وكالة نواكشوط لألنباء

 االنضمام على بنيويورك المتحدة لالمم واالجتماعية االقتصادية اللجنة مصادقة عن الخميس اليوم أعلن

 موريتانيا انضمام عن اإلعالن وتم(. اسكوا) اسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة لموريتانيا الرسمي

 وسيتم. ابابا باديس الجاري الشهر منتصف المنظمة التنمية تمويل حول الثالثة القمة أشغال هامش على

 ببيروت مقراالسكوا فوق موريتانيا علم رفع حفل سبتمبرالمقبل، شهر منتصف



 

 ببيروت إيسكوا لمنظمة رسميا موريتانيا انضمام

 التلفزة الموريتانية 

بعد ( ايسكوا)ا بشكل رسمي كعضو كامل في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا انضمت موريتاني

 .الذي تقدمت به بالدنا مصادقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة بنيويورك على طلب االنضمام

سالمية وتتويجا لهذا االنضمام سينظم، منتصف شهر سبتمبر المقبل، حفل رفع علم الجمهورية اإل

الموريتانية فوق مقر االسكوا ببيروت بوصفها عضوا دائما وذلك بحضور وزير الشؤون االقتصادية و 

 .التنمية السيد سيدي أحمد الريس

 .وستكون هذه مناسبة لتدارس محاورالتعاون المستقبلي بين بالدنا مع هذه الهيئة األممية

كان آخرها اللقاء  الشؤون االقتصادية و التنمية والتي ويأتي هذا االنضمام نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة

الذي عقده السيد الوزير سيدي أحمد الرايس، مع السيدة ريما خلف، األمينة التنفيذية لالسكوا على هامش 

 .لجاري باديس اباباأشغال القمة الثالثة حول تمويل التنمية المنظمة منتصف الشهر ا

 

 آسيا لغرب االقتصادية للجنة موريتانيا انضمام

 ُبكرا نيوز

 بها قامت لجهود ثمرة البلد على جمة بفوائد سيعود االنضمام إن( رسمية) باءلألن الموريتانية الوكالة تقول

 الشؤون وزير الرايس، ولد احمد سيد عقده الذي اللقاء آخرها كان التنمية و االقتصادية الشؤون وزارة

 تمويل حول الثالثة القمة أشغال هامش على لالسكوا التنفيذية األمينة خلف، ريما مع التنمية و االقتصادية

 .ابابا باديس الجاري الشهر منتصف المنظمة التنمية

 االسكوا مقر فوق الموريتانية اإلسالمية الجمهورية علم رفع حفل المقبل، سبتمبر شهر منتصف سينظم و

 سيد موريتانيا في والتنمية اإلقتصادية الشؤون المالية وزير بحضور وذلك دائما عضوا بوصفها ببيروت

 .الرايس ولد احمد

 

Mauritania officially joins UN-ESCWA 

International Islamic News Agency  



The UN Economic and Social Council on Thursday approved the request received 

from Mauritania for admission as a member of the United Nations Economic and 

Social Commission for Western Asia (UN-ESCWA). 

To welcome its official admission to the membership of ESCWA, a flag-raising 

ceremony will be held for Mauritania in front of the ESCWA headquarters, Beirut, 

in mid-September. 

UN-ESCWA is one of the five regional commissions under the administrative 

direction of the UN Economic and Social Council. It coordinates its activities with 

those of the major offices of the UN at headquarters and of specialized agencies 

and intergovernmental organizations, such as the Arab League, the Gulf 

Cooperation Council (GCC) and the Organization of Islamic Cooperation (OIC), 

with a view to avoid duplication and ensure complementarity, synergy and 

exchange of information. 

ESCWA has 17 member states (the latest countries to join were Libya, Morocco 

and Tunisia in 2012). 

 

 

 

 

 


