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 ESCWAاإلسكوا/

 

 زيارة األمين التنفيذي إلى الكويت 

 

 اإلقليمية حول استدامة السالمقطر تستضيف المشاورات : 16/1/2018الشرق/ •

 

وزير المالية الكويتي يبحث مع مسؤول "اإلسكوا"  -أخبار مصرية :  15/1/2018شبكة مبينات/ •

 التعاون المشترك

 

العام لـ  وزير المالية يبحث مع وكيل األمين -أخبار الكويت : 15/1/2018الواقع أون الين/ •

 تركاإلسكوا التعاون المش
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 ESCWAاإلسكوا/
 

 

 
 : 16/1/2018الشرق/

 

 قطر تستضيف المشاورات اإلقليمية حول استدامة السالم
 

 .تستضيف دولة قطر يومي الخميس والجمعة القادمين اجتماع الدوحة للمشاورات اإلقليمية حول استدامة السالم

 

وسيفتتح أعمال االجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة 

 .السيد ميروسالف ال يتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

 

، والدور الحيوي 2030التنمية المستدامة لعام  وستركز المشاورات على عدة محاور من بينها صلة استدامة السالم بجدول

للمرأة والشباب، وتكافؤ الفرص والوساطة ومنع النزاعات وصناعة السالم وتمويل عمليات حفظ السالم، كما تسعى المشاورات 

 .إلى توافق اآلراء بشأن ما يعنيه السالم المستدام على الصعيد اإلقليمي

 

وصيات ومقترحات وطنية وإقليمية حول الحفاظ على السالم لتقديمها إلى االجتماع الرفيع ويتطلع اجتماع الدوحة إلى تقديم ت

 .2018المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة لألمم المتحدة في أبريل 

 

ويهدف حوار الدوحة إلى الوصول لفهم مشترك وإجماع سياسي بين الدول واألمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية والمجتمع 

 .دني والقطاع الخاص بشأن العالقة بين التنمية المستدامة ومنع النزاعات والوساطة وحفظ السالم وحقوق اإلنسانالم

 

ويعتبر حوار الدوحة تتويجاً لجهود دولة قطر التي بدأت منذ أشهر للتحضير لالجتماع الرفيع المستوى بشأن بناء السالم 

لقادم بمقر األمم المتحدة بنيويورك، كما أن استضافة حوار الدوحة، هو تأكيد على واستدامة السالم، الذي سيعقد في شهر أبريل ا

مصلحة دولة قطر العميقة وطويلة األمد في بناء السالم وإدامته من خالل معالجة األسباب الجذرية للنزاع ودعم جهود 

 .هيكلة األمم المتحدة لبناء السالمالوساطة, كما يأتي حوار الدوحة انسجاماً مع قرارات األمم المتحدة حول إعادة 

 

وسيشارك في االجتماع عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم سعادة السيدة آنا ماريا مانديز، كبيرة مستشاري أمين عام األمم 

سيد المتحدة لشؤون السياسات، وسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، مفوض األمم المتحدة لتحالف الحضارات، وسعادة ال

تيجينيورك كيتو، وكيل األمين العام ومساعد المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وسعادة الدكتور محمد علي 

الحكيم، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، وسعادة الدكتور 

عوث األمين العام الخاص للشؤون اإلنسانية، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، المبعوث الخاص أحمد المريخي، مب

 .ألمين عام الجامعة العربية للشؤون اإلنسانية

 

كما يشارك في الحوار الدول األعضاء من الدول العربية واإلسالمية، وعدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير 

 الحكومية.
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 :  15/1/2018شبكة مبينات/

 

 وزير المالية الكويتي يبحث مع مسؤول "اإلسكوا" التعاون المشترك -أخبار مصرية 
 

بحث وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم االثنين، مع وكيل األمين العام واألمين  -شبكة مبينات األخبارية 

بي آسيا )اإلسكوا( الدكتور محمد الحكيم التعاون المشترك بين دولة الكويت التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغر

 .و)اإلسكوا(

 

بأن االجتماع تطرق إلى ماهية البرامج والمشاريع التي يمكن أن تقدمها  -في بيان نقلته وكالة األنباء الكويتية  -وأفادت الوزارة 

 .المستجدات واألحداث في المنطقةلجنة )اإلسكوا( لدولة الكويت كما شمل بحث أخر 

  

وأضافت أن )اإلسكوا( تهدف إلى تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء وتعزيز التفاعل والتعاون بين 

 البلدان األعضاء، موضحة أن اللجنة تسعى أيضا إلى تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة وتحقيق

 .التكامل اإلقليمي بين المنطقة العربية والمناطق األخرى اضافة الى إطالع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها

 

يذكر ان المقر الرئيسي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( يقع في العاصمة اللبنانية بيروت 

ليمية أسسها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، وتشكل )اإلسكوا( جزءا من األمانة وهي واحدة من خمسة لجان إق

 العامة لألمم المتحدة اذ تعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي شأنها شأن اللجان اإلقليمية األربع األخرى.
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 : 15/1/2018الواقع أون الين/

 

 تركوزير المالية يبحث مع وكيل األمين العام لـ اإلسكوا التعاون المش -أخبار الكويت 

 
االن هذا "اليوم" االثنين مع وكيل األمين العام واألمين  بحث وزير المالية الدكتور نايف الحجرف —)كونا(  -الواقع اون الين 

التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( الدكتور محمد الحكيم التعاون المشترك بين دولة الكويت 

 .و)اإلسكوا(

يمكن ان تقدمها لجنة )االسكوا( لدولة  وقالت )المالية( في بيان صحفي إن االجتماع تطرق إلى ماهية البرامج والمشاريع التي

 .الكويت كما شمل بحث آخر المستجدات واألحداث في المنطقة

وأضافت ان )اإلسكوا( تهدف الى تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء وتعزيز التفاعل والتعاون بين 

 .البلدان األعضاء

ع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة وتحقيق التكامل اإلقليمي وأوضحت ان اللجنة تسعى أيضا الى تشجي

 .بين المنطقة العربية والمناطق األخرى اضافة الى إطالع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها

( يقع في العاصمة اللبنانية بيروت يذكر ان المقر الرئيسي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا

 .وهي واحدة من خمسة لجان إقليمية أسسها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

وتشكل )اإلسكوا( جزءا من األمانة العامة لألمم المتحدة اذ تعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي شأنها شأن 

 .اللجان اإلقليمية األربع األخرى

 

وزير المالية يبحث مع وكيل  -أخبار الكويت  -رحبا بك زائرنا الكريم فى الواقع اون الين و الذي تشرفنا بك لمشاهدة خبر م

 -أخبار الكويت  -األمين العام لـ اإلسكوا التعاون المش.. و هذا ما يشرفنا جميعا انه قد نال اعجابك و لكن للتنويه فقط ان خبر 

كيل األمين العام لـ اإلسكوا التعاون المش.. تم نقلة لك من موقع الوطن و نحن قد قمنا بنقله لك حتي وزير المالية يبحث مع و

وزير المالية  -ينال اعجابك و تقوم بزيارتة كما ان موقع الواقع اون الين يخلي مسئوليته عن ما جاء فى خبر أخبار الكويت 

مش.. و يمكنك مشاهدة الخبر على موقعه الرسمي من هنا الوطن و نتمني ان يبحث مع وكيل األمين العام لـ اإلسكوا التعاون ال

 تكون قد استفادت من تواجودك معانا و يمكنك ان تتصفح جميع االخبار الموجوده فى موقعنا بكل سهوله و يسر .

 

 

 


