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 اإلسكوا في اإلعالم

 
 الفلسطيني للشعب دعما   الثاني التشاوري اإلسكوا اجتماع 
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 الالجئين دعم على السورية األزمة انعكاسات

  الفلسطيني للشعب دعما تشاوريا اجتماعا تعقد اإلسكوا :المنارموقع تلفزيون 
  الفلسطيني للشعب دعما   «اإلسكوا» اجتماع: اللواءصحيفة 
 للفلسطينيين دعما لالسكوا ثان تشاوري اجتماع :ليبانون فايلز 
 لبنان في الفلسطينيين للالجئين دعما لالسكوا ثان تشاوري اجتماع :موقع النشرة 
 الفلسطيني للشعب دعما تشاوريا اجتماعا تعقد اإلسكوا :سالب نيوز 
 ا لالسكوا ثان تشاوري اجتماع :العهد  طينيينللفلس دعم 

 
 

 

 القصاصات مفّصلة

 عن دراستين إعداد بدء: للفلسطينيين دعما لالسكوا ثان تشاوري اجتماع

 الالجئين دعم على السورية األزمة انعكاسات

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 

 األصفري ومعهد التعاون مؤسسة مع بالتعاون" اإلسكوا" آسيا لغرب االجتماعية االقتصادية اللجنة عقدت

 المحلية األهلية الهيئات مساندة إطار في الثاني التشاوري االجتماع بيروت، في األميركية الجامعة في

 .بيروت -المتحدة األمم بيت في لبنان، في الفلسطينيين الالجئين دعم مجال في العاملة

. الماضي حزيران في عقد الذي الموضوع، حول األول التشاوري االجتماع متابعة سياق في االجتماع وجاء

 الالجئين دعم مجال في العاملة األهلية والهيئات المؤسسات من مجموعة اليوم اجتماع في وشاركت

  .لبنان في الفلسطينيين



 والتوصيات المقترحات من عدد تنفيذ على اتفقوا المشاركين" أن لالسكوا االعالمي للمركز بيان وأفاد

 لالجئين دعما وشركاؤها االسكوا فيها تساهم أن يمكن التي المجاالت في األول، االجتماع عن الصادرة

 آلية إلى المشاركون توصل كما. عموما الفلسطيني للشعب دعمها تعزيز وبالتالي لبنان، في الفلسطينيين

  ."المجال هذا يف تنفذ التي االنشطة ترشيد في تساهم مستمرة تشاورية

 نتيجة لبنان، في اإلنساني العمل في التحوالت تتناوالن دراستين إعداد بدء" على أيضا الحضور واتفق

 وتقييم الفلسطينيين، الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات على وانعكاساتها السورية األزمة

 الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات لدى تطويرها واحتياجات المؤسسية القدرات

  ."لبنان في الفلسطينيين

 تقام التي النشاطات إطار في اإلسكوا، مع والتنسيق التعاون أهمية" على المشاركون أجمع أخرى، ناحية من

 ".4102 الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولية السنة لمناسبة

 

 الفلسطيني للشعب دعما تشاوريا اجتماعا تعقد اإلسكوا

 المنار

 مساندة إطار في تشاوريا اجتماعا اإلسكوا - آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة عقدت

 المتحدة، األمم بيت في وذلك لبنان، في الفلسطينيين الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات

 .بيروت

 

 الجامعة في األصفري ومعهد التعاون مؤسسة مع بالتعاون ُعِقد   نوعه، من الثاني يعد   الذي واالجتماع

 .بيروت في األميركية

 شهر في عقد الذي الموضوع، حول األول التشاوري االجتماع متابعة سياق في االجتماع ويأتي

 .الماضي يونيو/حزيران

 المجاالت في األول االجتماع عن الصادرة والتوصيات المقترحات من عدد تنفيذ على فيه المشاركون واتفق

 دعمها تعزيز وبالتالي لبنان، في الفلسطينيين لالجئين دعما وشركاؤها اإلسكوا فيها تساهم أن يمكن التي

 التي االنشطة ترشيد في تساهم مستمرة تشاورية آلية إلى المشاركون توصل كما. عموما   الفلسطيني للشعب

 .المجال هذا في تنفذ

الت تتناوالن دراستين إعداد بدء على أيضا   الحضور واتفق  األزمة نتيجة لبنان في اإلنساني العمل في التحو 

 وتقييم الفلسطينيين؛ الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات على كاساتهاوانع السورية



 الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات لدى تطويرها واحتياجات المؤسسية القدرات

 .لبنان في الفلسطينيين

 تقام التي النشاطات إطار في اإلسكوا مع والتنسيق التعاون أهمية على المشاركون أجمع أخرى، ناحية ومن

 (.4102) الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولية السنة بمناسبة

 

 الفلسطيني للشعب دعما   «اإلسكوا» اجتماع

 

 اللواء

مة عقدت سة» مع بالتعاون أمس، يوم «اإلسكوا» منظ   الجامعة في» األصفري ومعهد «التعاون مؤس 

 مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات مساندة إطار في الثاني، التشاوري االجتماع بيروت، في األميركية

 التشاوري االجتماع لمتابعة بيروت، - المتحدة األمم بيت في وذلك لبنان، في الفلسطينيين الالجئين دعم

 .الماضي انحزير شهر في عقد الذي الموضوع، حول األول

 الالجئين دعم مجال في العاملة األهلية والهيئات المؤسسات من مجموعة االجتماع، في وشاركت

 االجتماع عن الصادرة والتوصيات المقترحات من عدد تنفيذ على المشاركون واتفق لبنان، في الفلسطينيين

 لبنان، في الفلسطينيين لالجئين دعما   وشركاؤها االسكوا فيها تساهم أن يمكن التي المجاالت في األول

 في تساهم مستمرة تشاورية آلية إلى المشاركون توصل كما. عموما   الفلسطيني للشعب دعمها تعزيز وبالتالي

 .المجال هذا في تنفذ التي االنشطة ترشيد

 

الت تناولتا دراستين إعداد بدء» على أيضا   الحضور واتفق  األزمة نتيجة لبنان، في اإلنساني العمل في التحو 

 وتقييم الفلسطينيين، الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات على وانعكاساتها السورية

 في الفلسطينيين الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات لدى تطويرها واحتياجات القدرات

 .«لبنان

 تقام التي النشاطات إطار في اإلسكوا مع والتنسيق التعاون أهمية على المشاركون أجمع أخرى، ناحية ومن

 ( .4102) الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولية السنة لمناسبة

 

 

 



 للفلسطينيين دعما لالسكوا ثان تشاوري اجتماع

 

 ليبانون فايلز

 األصفري ومعهد التعاون مؤسسة مع بالتعاون" اإلسكوا" آسيا لغرب االجتماعية االقتصادية اللجنة عقدت

 المحلية األهلية الهيئات مساندة إطار في الثاني التشاوري االجتماع بيروت، في األميركية الجامعة في

 .بيروت -المتحدة األمم بيت في لبنان، في الفلسطينيين الالجئين دعم مجال في العاملة

. الماضي حزيران في عقد الذي الموضوع، حول األول التشاوري االجتماع متابعة سياق في االجتماع وجاء

 الالجئين دعم مجال في العاملة األهلية والهيئات المؤسسات من مجموعة اليوم اجتماع في وشاركت

 .لبنان في الفلسطينيين

 والتوصيات المقترحات من عدد تنفيذ على اتفقوا المشاركين" أن لالسكوا االعالمي للمركز بيان وأفاد

 لالجئين دعما وشركاؤها االسكوا فيها تساهم أن يمكن التي المجاالت في األول، االجتماع عن الصادرة

 آلية إلى المشاركون توصل كما. عموما الفلسطيني للشعب دعمها تعزيز وبالتالي لبنان، في الفلسطينيين

 ."المجال هذا في تنفذ التي االنشطة ترشيد في تساهم مستمرة تشاورية

 نتيجة لبنان، في اإلنساني العمل في التحوالت تتناوالن دراستين إعداد بدء" على أيضا الحضور واتفق

 وتقييم الفلسطينيين، الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات على وانعكاساتها السورية األزمة

 الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات لدى تطويرها واحتياجات المؤسسية القدرات

 ."لبنان في الفلسطينيين

 

 تقام التي النشاطات إطار في اإلسكوا، مع والتنسيق التعاون أهمية" على المشاركون أجمع أخرى، ناحية من

 ".4102 الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولية السنة لمناسبة

 

 

 

 

 

 



 

 لبنان في الفلسطينيين لالجئينل دعما لالسكوا ثان تشاوري اجتماع

 

 النشرة

 

 األصفري ومعهد التعاون مؤسسة مع بالتعاون" اإلسكوا" آسيا لغرب االجتماعية االقتصادية اللجنة عقدت

 المحلية األهلية الهيئات مساندة إطار في الثاني التشاوري االجتماع بيروت، في األميركية الجامعة في

 .بيروت -المتحدة األمم بيت في لبنان، في الفلسطينيين الالجئين دعم مجال في العاملة

. الماضي حزيران في عقد الذي الموضوع، حول األول التشاوري االجتماع متابعة سياق في االجتماع وجاء

 الالجئين دعم مجال في العاملة األهلية والهيئات المؤسسات من مجموعة اليوم اجتماع في وشاركت

 .لبنان في الفلسطينيين

 والتوصيات المقترحات من عدد تنفيذ على اتفقوا المشاركين" أن لالسكوا االعالمي للمركز بيان وأفاد

 لالجئين دعما وشركاؤها االسكوا فيها تساهم أن يمكن التي المجاالت في األول، االجتماع عن الصادرة

 آلية إلى المشاركون توصل كما. عموما الفلسطيني للشعب دعمها زتعزي وبالتالي لبنان، في الفلسطينيين

 ."المجال هذا في تنفذ التي االنشطة ترشيد في تساهم مستمرة تشاورية

 نتيجة لبنان، في اإلنساني العمل في التحوالت تتناوالن دراستين إعداد بدء" على أيضا الحضور واتفق

 وتقييم الفلسطينيين، الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات على وانعكاساتها السورية األزمة

 الالجئين دعم مجال في العاملة المحلية األهلية الهيئات لدى تطويرها واحتياجات المؤسسية القدرات

 ."لبنان في الفلسطينيين

 تقام التي النشاطات إطار في اإلسكوا، مع والتنسيق التعاون أهمية" على المشاركون أجمع أخرى، ناحية من

 ".4102 الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولية السنة لمناسبة

 

 

 

 

 



 

 الفلسطيني للشعب دعما تشاوريا اجتماعا تعقد اإلسكوا

 سالب نيوز

 

اإلسكوا اجتماعا تشاوريا في إطار مساندة  -عقدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

الهيئات األهلية المحلية العاملة في مجال دعم الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك في بيت األمم المتحدة، 

 .بيروت

اون مع مؤسسة التعاون ومعهد األصفري في الجامعة واالجتماع الذي يعد  الثاني من نوعه، ُعِقد  بالتع

 .األميركية في بيروت

ويأتي االجتماع في سياق متابعة االجتماع التشاوري األول حول الموضوع، الذي عقد في شهر 

 .يونيو الماضي/حزيران

المجاالت واتفق المشاركون فيه على تنفيذ عدد من المقترحات والتوصيات الصادرة عن االجتماع األول في 

التي يمكن أن تساهم فيها اإلسكوا وشركاؤها دعما لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وبالتالي تعزيز دعمها 

كما توصل المشاركون إلى آلية تشاورية مستمرة تساهم في ترشيد االنشطة التي . للشعب الفلسطيني عموما  

 .تنفذ في هذا المجال

الت في العمل اإلنساني في لبنان نتيجة األزمة واتفق الحضور أيضا  على بدء إعداد در استين تتناوالن التحو 

السورية وانعكاساتها على الهيئات األهلية المحلية العاملة في مجال دعم الالجئين الفلسطينيين؛ وتقييم 

القدرات المؤسسية واحتياجات تطويرها لدى الهيئات األهلية المحلية العاملة في مجال دعم الالجئين 

 .فلسطينيين في لبنانال

ومن ناحية أخرى، أجمع المشاركون على أهمية التعاون والتنسيق مع اإلسكوا في إطار النشاطات التي تقام 

 (.4102)بمناسبة السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني 

 

 

 

 

 



 

ا لالسكوا ثان تشاوري اجتماع  للفلسطينيين دعم 

 العهد

 

بالتعاون مع مؤسسة التعاون ومعهد األصفري " اإلسكوا"عقدت اللجنة االقتصادية االجتماعية لغرب آسيا 

في الجامعة األميركية في بيروت، االجتماع التشاوري الثاني في إطار مساندة الهيئات األهلية المحلية 

 .مجال دعم الالجئين الفلسطينيين في لبنان، في بيت األمم المتحدة في بيروتالعاملة في 

 

المشاركين اتفقوا على تنفيذ عدد من المقترحات والتوصيات "وأفاد بيان للمركز االعالمي لالسكوا أن 

ن الصادرة عن االجتماع األول، في المجاالت التي يمكن أن تساهم فيها االسكوا وشركاؤها دعما لالجئي

كما توصل المشاركون إلى آلية . الفلسطينيين في لبنان، وبالتالي تعزيز دعمها للشعب الفلسطيني عموما

 ."تشاورية مستمرة تساهم في ترشيد االنشطة التي تنفذ في هذا المجال

 

بدء إعداد دراستين تتناوالن التحوالت في العمل اإلنساني في لبنان، نتيجة "واتفق الحضور أيضا على 

زمة السورية وانعكاساتها على الهيئات األهلية المحلية العاملة في مجال دعم الالجئين الفلسطينيين، وتقييم األ

القدرات المؤسسية واحتياجات تطويرها لدى الهيئات األهلية المحلية العاملة في مجال دعم الالجئين 

  ."الفلسطينيين في لبنان

 

 

 

 

 

 


