
 

 
 بساط شاركت في االجتماع السنوي للجنة األمم المتحدة

 للخبراء في اإلدارة العامة في نيويورك
 اقتصاد الدول12:59   ٢٠١٩نيسان  ١٢الجمعة 

 

 
 

السنوي وزارة المال لمياء المبيّض بساط في االجتماع  -شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

الذي عقد في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في (CEPA) للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة

األعضاء في اللجنة دعم عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم  24حيث يتولى الخبراء الـ نيويورك،

دارة العامة المتصلة بتنفيذ األهداف من خالل وضَع مبادئ توجيهية بشأن قضايا اإل " ECOSOC" المتحدة

المعني ببناء السالم والعدالة والمؤسسات القويّة.  16اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة ال سيما الهدف 

وكذلك يقيّم الخبراء البلدان التي تقدمت بترشيح للفوز بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة، وهي أرفع جائزة 

 .دول لمبادرات تحقق للمواطن جودة الخدمات العامةتحوزها ال

وتمحور اجتماع اللجنة على القضايا المتعلقة بتعزيز قدرات القطاع العام في المجاالت الوظيفية األساسية 

لإلدارة، وبالتمكين في مجالي الحوكمة واإلدارة العامة. كذلك تم تقييم التقدم المحقق في شأن الهدف السادس 

 .اف التنمية المستدامة في البلدانعشر من أهد

وترفع لجنة الخبراء توصيات إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي المتوقّع عقده في 

في نيويورك، تتعلق بالسياسات المطلوبة في هذه المجاالت، لضمان الشمولية والمساواة في  2019تموز 

 .المنتدى الرفيع المستوى هذه السنةالتنمية، وهو الموضوع الذي يرّكزعليه 

وتجدر اإلشارة إلى أن توصيات مماثلة سترفع من قبل المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد اجتماعاً 

 .في بيروت، في موازاة اجتماع نيويورك
https://eliktisad.com/news/show/397979/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-
%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE 

https://eliktisad.com/category/show/news/19/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://eliktisad.com/category/show/news/19/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://eliktisad.com/news/show/397979/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE
https://eliktisad.com/news/show/397979/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE
https://eliktisad.com/news/show/397979/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE
https://eliktisad.com/news/show/397979/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE
https://eliktisad.com/news/show/397979/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE
https://eliktisad.com/news/show/397979/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE


 

 

 

 رئيسة معهد باسل فليحان شاركت 

 في االجتماع السنوي للجنة األمم المتحدة
  14:35 - 2019نيسان  12الجمعة  - أخبار اقتصادية ومالية

 

 
 

وزارة المال لمياء المبيّض بساط في االجتماع السنوي  -واالقتصاديشاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي 

الذي عقد في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في (CEPA) للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة

 .نيويورك

 ةاألعضاء في اللجنة دعم عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحد 24ويتولى الخبراء الـ

ECOSOC  من خالل وضَع مبادئ توجيهية بشأن قضايا اإلدارة العامة المتصلة بتنفيذ األهداف اإلنمائية

المعني ببناء السالم والعدالة والمؤسسات القويّة. وكذلك  16لأللفية وأهداف التنمية المستدامة ال سيما الهدف 

م المتحدة للخدمة العامة، وهي أرفع جائزة تحوزها يقيّم الخبراء البلدان التي تقدمت بترشيح للفوز بجائزة األم

 .الدول لمبادرات تحقق للمواطن جودة الخدمات العامة

وتمحور اجتماع اللجنة على القضايا المتعلقة بتعزيز قدرات القطاع العام في المجاالت الوظيفية األساسية 

قييم التقدم المحقق في شأن الهدف السادس لإلدارة، وبالتمكين في مجالي الحوكمة واإلدارة العامة. كذلك تم ت

 .عشر من أهداف التنمية المستدامة في البلدان

وترفع لجنة الخبراء توصيات إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي المتوقّع عقده في 

والمساواة في في نيويورك، تتعلق بالسياسات المطلوبة في هذه المجاالت، لضمان الشمولية  2019تموز 

 .التنمية، وهو الموضوع الذي يرّكزعليه المنتدى الرفيع المستوى هذه السنة

وتجدر اإلشارة إلى أن توصيات مماثلة سترفع من قبل المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد اجتماعاً 

 .في بيروت، في موازاة اجتماع نيويورك
http://www.lebanonfiles.com/news/1448963 
 

http://www.lebanonfiles.com/category/7
http://www.lebanonfiles.com/news/1448963
http://www.lebanonfiles.com/


 

 بساط في االجتماع السنوي للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة

 

 
 

Friday, April 12, 2019 

االجتماع السنوي وزارة المال لمياء المبيّض بساط في  -شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

(الذي عقد في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في CEPAللجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة )

  نيويورك.

األعضاء في اللجنة دعم عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة  24ويتولى الخبراء الـ

ECOSOC ا اإلدارة العامة المتصلة بتنفيذ األهداف اإلنمائية من خالل وضَع مبادئ توجيهية بشأن قضاي

المعني ببناء السالم والعدالة والمؤسسات القويّة. وكذلك  16لأللفية وأهداف التنمية المستدامة ال سيما الهدف 

ا يقيّم الخبراء البلدان التي تقدمت بترشيح للفوز بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة، وهي أرفع جائزة تحوزه

  الدول لمبادرات تحقق للمواطن جودة الخدمات العامة.

وتمحور اجتماع اللجنة على القضايا المتعلقة بتعزيز قدرات القطاع العام في المجاالت الوظيفية األساسية 

لإلدارة، وبالتمكين في مجالي الحوكمة واإلدارة العامة. كذلك تم تقييم التقدم المحقق في شأن الهدف السادس 

  ن أهداف التنمية المستدامة في البلدان.عشر م

وترفع لجنة الخبراء توصيات إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي المتوقّع عقده في 

في نيويورك، تتعلق بالسياسات المطلوبة في هذه المجاالت، لضمان الشمولية والمساواة في  2019تموز 

  زعليه المنتدى الرفيع المستوى هذه السنة.التنمية، وهو الموضوع الذي يركّ 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن توصيات مماثلة سترفع من قبل المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد اجتماعاً 

 في بيروت، في موازاة اجتماع نيويورك.
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=380570 
 
 

https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=380570
https://www.alkalimaonline.com/


 
 

 بساط شاركت في االجتماع السنوي في نيويورك للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة

  2019, 12أبريل  

  

 أخبار لبنان

 
 

وزارة المال لمياء المبيّض بساط في االجتماع  -رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصاديشاركت 

المقر الرئيسي لألمم المتحدة  الذي عقد في(CEPA)  للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة السنوي

 في نيويورك.

صادي واالجتماعي في األمم األعضاء في اللجنة دعم عمل المجلس االقت 24ويتولى الخبراء الـ

من خالل وضَع مبادئ توجيهية بشأن قضايا اإلدارة العامة المتصلة بتنفيذ األهداف  ECOSOC المتحدة

المعني ببناء السالم والعدالة والمؤسسات القويّة.  16اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة ال سيما الهدف 

تقدمت بترشيح للفوز بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة، وهي أرفع جائزة  وكذلك يقيّم الخبراء البلدان التي

 تحوزها الدول لمبادرات تحقق للمواطن جودة الخدمات العامة.

وتمحور اجتماع اللجنة على القضايا المتعلقة بتعزيز قدرات القطاع العام في المجاالت الوظيفية األساسية 

وكمة واإلدارة العامة. كذلك تم تقييم التقدم المحقق في شأن الهدف السادس لإلدارة، وبالتمكين في مجالي الح

 عشر من أهداف التنمية المستدامة في البلدان.

المتوقّع عقده في  وترفع لجنة الخبراء توصيات إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي

هذه المجاالت، لضمان الشمولية والمساواة في  يفي نيويورك، تتعلق بالسياسات المطلوبة ف 2019تموز 

 التنمية، وهو الموضوع الذي يرّكزعليه المنتدى الرفيع المستوى هذه السنة.

وتجدر اإلشارة إلى أن توصيات مماثلة سترفع من قبل المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد اجتماعاً 

 في بيروت، في موازاة اجتماع نيويورك.

 

 

 

 

http://lebanonsyrianews.com/?cat=4


 

 شاركت في االجتماع السنوي في نيويوركبساط 

 للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة
 

 
 

وزارة المال لمياء المبيّض بساط في االجتماع  -شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

الرئيسي لألمم المتحدة المقر  الذي عقد في(CEPA)  للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة السنوي

 .في نيويورك

األعضاء في اللجنة دعم عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم  24ويتولى الخبراء الـ

من خالل وضَع مبادئ توجيهية بشأن قضايا اإلدارة العامة المتصلة بتنفيذ األهداف  ECOSOC المتحدة

المعني ببناء السالم والعدالة والمؤسسات القويّة.  16يما الهدف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة ال س

وكذلك يقيّم الخبراء البلدان التي تقدمت بترشيح للفوز بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة، وهي أرفع جائزة 

 .تحوزها الدول لمبادرات تحقق للمواطن جودة الخدمات العامة

تعلقة بتعزيز قدرات القطاع العام في المجاالت الوظيفية األساسية وتمحور اجتماع اللجنة على القضايا الم

لإلدارة، وبالتمكين في مجالي الحوكمة واإلدارة العامة. كذلك تم تقييم التقدم المحقق في شأن الهدف السادس 

 .عشر من أهداف التنمية المستدامة في البلدان

المتوقّع عقده في  يع المستوى للمجلس االقتصاديوترفع لجنة الخبراء توصيات إلى المنتدى السياسي الرف

هذه المجاالت، لضمان الشمولية والمساواة في  في نيويورك، تتعلق بالسياسات المطلوبة في 2019تموز 

 .التنمية، وهو الموضوع الذي يرّكزعليه المنتدى الرفيع المستوى هذه السنة

لمنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد اجتماعاً وتجدر اإلشارة إلى أن توصيات مماثلة سترفع من قبل ا

 .في بيروت، في موازاة اجتماع نيويورك

 
http://www.ad-dawra.com/2019/04/12/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-
%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88/ 
 

http://www.ad-dawra.com/2019/04/12/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88/
http://www.ad-dawra.com/2019/04/12/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88/
http://www.ad-dawra.com/2019/04/12/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88/
http://www.ad-dawra.com/2019/04/12/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88/
http://www.ad-dawra.com/2019/04/12/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88/
http://www.ad-dawra.com/2019/04/12/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88/
http://www.ad-dawra.com/


 

 بساط شاركت في االجتماع السنوي في نيويورك

 للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة
  2019, 12أبريل  

  

 
 

المبيّض بساط في االجتماع وزارة المال لمياء  -شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

المقر الرئيسي لألمم المتحدة  الذي عقد في(CEPA)  للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة السنوي

 في نيويورك.

األعضاء في اللجنة دعم عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم  24ويتولى الخبراء الـ

توجيهية بشأن قضايا اإلدارة العامة المتصلة بتنفيذ األهداف من خالل وضَع مبادئ  ECOSOC المتحدة

المعني ببناء السالم والعدالة والمؤسسات القويّة.  16اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة ال سيما الهدف 

أرفع جائزة  وكذلك يقيّم الخبراء البلدان التي تقدمت بترشيح للفوز بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة، وهي

 تحوزها الدول لمبادرات تحقق للمواطن جودة الخدمات العامة.

وتمحور اجتماع اللجنة على القضايا المتعلقة بتعزيز قدرات القطاع العام في المجاالت الوظيفية األساسية 

هدف السادس لإلدارة، وبالتمكين في مجالي الحوكمة واإلدارة العامة. كذلك تم تقييم التقدم المحقق في شأن ال

 عشر من أهداف التنمية المستدامة في البلدان.

المتوقّع عقده في  وترفع لجنة الخبراء توصيات إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي

هذه المجاالت، لضمان الشمولية والمساواة في  في نيويورك، تتعلق بالسياسات المطلوبة في 2019تموز 

 موضوع الذي يرّكزعليه المنتدى الرفيع المستوى هذه السنة.التنمية، وهو ال

وتجدر اإلشارة إلى أن توصيات مماثلة سترفع من قبل المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد اجتماعاً 

 في بيروت، في موازاة اجتماع نيويورك.
http://lebanonsyrianews.com/?p=13648 
 
 

http://lebanonsyrianews.com/?p=13648
http://lebanonsyrianews.com/


 

 بساط شاركت في االجتماع السنوي للجنة األمم المتحدة

 للخبراء باإلدارة العامة في نيويورك
 

Friday, April 12, 2019 

 

وزارة المال لمياء المبيّض بساط في االجتماع  -شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

المقر الرئيسي لألمم المتحدة  (الذي عقد فيCEPA)  للخبراء في اإلدارة العامةللجنة األمم المتحدة  السنوي

 في نيويورك.

 

األعضاء في اللجنة دعم عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم  24ويتولى الخبراء الـ

هداف من خالل وضَع مبادئ توجيهية بشأن قضايا اإلدارة العامة المتصلة بتنفيذ األ ECOSOC المتحدة

المعني ببناء السالم والعدالة والمؤسسات القويّة.  16اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة ال سيما الهدف 

وكذلك يقيّم الخبراء البلدان التي تقدمت بترشيح للفوز بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة، وهي أرفع جائزة 

 الخدمات العامة.تحوزها الدول لمبادرات تحقق للمواطن جودة 

 

وتمحور اجتماع اللجنة على القضايا المتعلقة بتعزيز قدرات القطاع العام في المجاالت الوظيفية األساسية 

لإلدارة، وبالتمكين في مجالي الحوكمة واإلدارة العامة. كذلك تم تقييم التقدم المحقق في شأن الهدف السادس 

 ن.عشر من أهداف التنمية المستدامة في البلدا

 

المتوقّع عقده في  وترفع لجنة الخبراء توصيات إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي

هذه المجاالت، لضمان الشمولية والمساواة في  في نيويورك، تتعلق بالسياسات المطلوبة في 2019تموز 

 سنة.التنمية، وهو الموضوع الذي يرّكزعليه المنتدى الرفيع المستوى هذه ال

 

وتجدر اإلشارة إلى أن توصيات مماثلة سترفع من قبل المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد اجتماعاً 

 في بيروت، في موازاة اجتماع نيويورك.
http://alloubnania.com/Newsdet.aspx?id=373337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://alloubnania.com/Newsdet.aspx?id=373337
http://alloubnania.com/


 

 بساط شاركت في االجتماع السنوي في نيويورك 

 للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة

 

 
 

 للخبراء في اإلدارة العامةبساط شاركت في االجتماع السنوي في نيويورك للجنة األمم المتحدة 

 09:30الساعة  2019نيسان  12جمعة ال

 

وزارة المال لمياء المبيض بساط، في  -شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي  -وطنية 

سي ، الذي عقد في المقر الرئي(CEPA) االجتماع السنوي للجنة األمم المتحدة للخبراء في اإلدارة العامة

 .لألمم المتحدة في نيويورك

 

 األعضاء في اللجنة دعم عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة 24ويتولى الخبراء الـ

ECOSOC من خالل وضع مبادىء توجيهية بشأن قضايا اإلدارة العامة المتصلة بتنفيذ األهداف اإلنمائية ،

المعني ببناء السالم والعدالة والمؤسسات القوية. وكذلك  16ا الهدف لأللفية وأهداف التنمية المستدامة، ال سيم

يقيم الخبراء البلدان التي تقدمت بترشيح للفوز بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة، وهي أرفع جائزة تحوزها 

 .الدول لمبادرات تحقق للمواطن جودة الخدمات العامة

 

لقة بتعزيز قدرات القطاع العام في المجاالت الوظيفية األساسية وتمحور اجتماع اللجنة على "القضايا المتع

لالدارة، وبالتمكين في مجالي الحوكمة واإلدارة العامة. كذلك تم تقييم التقدم المحقق في شأن الهدف السادس 

 ."عشر من أهداف التنمية المستدامة في البلدان

 

يع المستوى للمجلس االقتصادي المتوقع عقده في وترفع لجنة الخبراء توصيات إلى المنتدى السياسي الرف

في نيويورك، تتعلق بالسياسات المطلوبة في هذه المجاالت، لضمان الشمولية والمساواة في  2019تموز 

 .التنمية، وهو الموضوع الذي يركز عليه المنتدى الرفيع المستوى هذه السنة

المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد اجتماعا وتجدر اإلشارة إلى "أن توصيات مماثلة سترفع من قبل 

  ."في بيروت، في موازاة اجتماع نيويورك
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/403259/ 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/403259/

