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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (1029 ايرفبر/شباط 20)

 

 

 القسم أمام األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية أداء

 

 (بيئة ابوظبي) األمينة التنفيذية لإلسكوا تؤدي القسم أمام األمين العام لألمم المتحدة 

 (النشرة) األمينة التنفيذية لإلسكوا أدت القسم أمام األمين العام لألمم المتحدة 

 الوكالة ( روال دشتي ادت اليمين امام غوتيريس: تسرني خدمة المنطقة العربية من خالل اإلسكوا

 )الوطنية لإلعالم

 النشرة ( العربية المنطقة خدمة يسّرني: مهامها تسلمها خالل" اإلسكوا" لـ التنفيذية األمينة( 

 بيئة ابوظبي( دشتي: يسّرني خدمة المنطقة العربية من خالل اإلسكوا( 

 (نيوز حصري) اإلسكوا خالل من العربية المنطقة خدمة يسّرني: دشتي 

 (اللواءالتنمية ) لتحقيق «اإلسكوا» إمكانات:  المتحدة لألمم العام األمين أمام القسم أّدت دشتي 

 ESCWA Chief takes oath of office before UN Secretary-General (MTV Lebanon) 

 

 ديبابه إسكندر/المتحدة األمم صور: الصور
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 األمينة التنفيذية لإلسكوا تؤدي القسم أمام األمين العام لألمم المتحدة

 بيئة ابوظبي

 

 1029 /فبرايرشباط19 

 
Dr. Imad Saad 19/02/2019 UN زيارة 54 اضف تعليق 

 

 1029 فبراير/شباط 29 بيروت، لينان، اإلسكوا،: ابوظبي بيئة شبكة

 دشتي والر الدكتورة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أّدت

 21 االثنين يوم وذلك نيويورك، في الدولية للمنظمة الدائم المقر في غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين أمام القسم

 يف تعليمات قبول أو التماس بعدم دشتي وتعهدت. منه السابع في اإلسكوا رأس على مهامها تولّت كانت أن بعد ،1029 فبراير/شباط

 .األممية المنظمة خارج أخرى سلطة أو حكومة أيّ  من واجباتها بأداء يتعلق ما

 .المنظمة في آخرين كبار ومسؤولين محمد أمينة المتحدة لألمم العام األمين نائبة دشتي والتقت
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 األمينة التنفيذية لإلسكوا أدت القسم أمام األمين العام لألمم المتحدة

  النشرة 

 1029 /فبرايرشباط 19

 
 أمام القسم دشتي روال (اإلسكوا )آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أّدت

 قبول أو التماس بعدم دشتي وتعهدت. نيويورك في الدولية للمنظمة الدائم المقر في غوتيريس أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين

 .األممية المنظمة خارج أخرى سلطة أو حكومة أيّ  من واجباتها بأداء يتعلق ما في تعليمات

  

https://www.elnashra.com/news/show/1285399/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7+%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7+%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88+%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88+%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   4 | ص  ا
 

 روال دشتي ادت اليمين امام غوتيريس: تسرني خدمة المنطقة العربية من خالل اإلسكوا

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 1029شباط/فبراير   19

21:12 الساعة 1029 شباط 29 الثالثاءخد تسرني: غوتيريس امام اليمين ادت دشتي روال  

   

 ألممل العام األمين وكيلة" ان بيان في" اإلسكوا" آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة االعالمي المكتب اعلن - وطنية

 في يريسغوت أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين امام اليمين قسم ادت دشتي روال الدكتورة لالسكوا التنفيذية واألمينة المتحدة

 ." الحالي شباط 1 في" اإلسكوا" رأس على مهماتها تولت كانت بعدما نيويورك، في الدولية المنظمة مقر

 

 يوركنيو في الدولية المنظمة مقر في المتحدة لألمم العام األمين أمام القسم اليوم أديت لقد: "دشتي قالت القسم، مراسم وبعد

 يناألم إلى بالشكر أتوجه أن أود المناسبة، هذه وفي. الحالي الشهر من السابع في" اإلسكوا" رأس على مهماتي تسلمت بعدما

 ذاه بأن واعتزازي سروري عن أعرب أن وأود. ثقتهم على" اإلسكوا" في األعضاء الدول وإلى غوتيريس أنطونيو السيد العام

 ."بيالعر العالم في المتحدة لألمم اإلقليمية الذراع تعد التي" اإلسكوا" خالل من العربية المنطقة أخدم ألن فرصة التعيين

 

 يواالجتماع االقتصادي التعاون إرساء خالل من العربية المنطقة خدمة" اإلسكوا" التزام ألجدد المناسبة هذه أنتهز: "وأضافت

 يتطلب وهذا. الحديث تاريخها في مثيل لها يسبق لم مفصلية وإنمائية وأمنية سياسية تحديات حاليا تواجه التي المنطقة دول بين

 المرأة وتمكين الفقر مكافحة مستوى على وباألخص ،1000 لعام المستدامة التنمية أهداف تحقيق الى يهدف دؤوبا عمال اآلن

 قرالف مكافحة دون من األهداف هذه تحقيق يمكن ال أنه شك وال. مرتفعة نسبة الى البطالة فيها وصلت منطقة في والشباب

 إلى اإلضافةب. والسليمة المتوازنة االجتماعية التركيبة عصب تبقى التي الوسطى الطبقة على الحفاظ دون ومن ناجعة بطريقة

 ."األهداف تلك تحقيق إلى للوصول العربية المنطقة توفرها التي الفرص من اإلفادة

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/392928/
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 ياساتالس توفير مستوى على القصوى إمكاناتها" اإلسكوا" ستضع العربية، المنطقة في التنمية ألهداف تحقيقا: "وختمت

 ." الرائدة والتقارير والدراسات الفنية المشورة وتقديم واالجتماعية االقتصادية

 

 

 

 .ع.م =======
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 العربية المنطقة خدمة يسّرني: مهامها تسلمها خالل" اإلسكوا" لـ التنفيذية األمينة

 النشرة

 1029شباط/فبراير  29

 روال دكتورةال( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية يةاالقتصاد للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أعلنت

 لتيا المنطقة دول بين ما في واالجتماعي االقتصادي التعاون إرساء خالل من العربية المنطقة بخدمة اإلسكوا إلتزام" ،دشتي

 . الحديث تاريخها في مثيل لها يسبق لم مفصلية وإنمائية وأمنية سياسية تحديات حاليًا تواجه

 يويورك،ن في الدولية للمنظمة الدائم المقر في غوتيريس أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين أمام القسم، أدائها خالل دشتي وأّكد

 اآلن يتطلّب هذا االلتزام ان" منه، السابع في اإلسكوا رأس على مهامها تولّت كانت أن بعد ،1029 شباط 21 االثنين يوم وذلك

 والشباب المرأة وتمكين الفقر مكافحة مستوى على وباألخص 1000 لعام المستدامة التنمية أهداف تحقيق الى يهدف دؤوبًا عمالً 

 الفقر مكافحة دون من األهداف هذه تحقيق يمكن ال بأنه شك ال" ان وأضافة" بالمئة ٠٣ الى البطالة نسبة فيها وصلت منطقة في

. السليمةو المتوازنة االجتماعية التركيبة َعصب تبقى التي الوسطى الطبقة على اإلطار هذا في الحفاظ دون ومن ناجعة بطريقة

 ."األهداف تلك تحقيق إلى للوصول العربية المنطقة توفرها التي الفرص من اإلفادة إلى باإلضافة هذا

 السياسات رتوفي مستوى على القصوى إمكانياتها اإلسكوا تضع سوف العربية المنطقة في التنمية ألهداف تحقيقًا" ان وكشفت

  ".الرائدة والتقارير والدراسات الفنية المشورة وتقديم واالجتماعية االقتصادية

https://www.elnashra.com/news/show/1285481/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7:-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%91
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  دشتي: يسّرني خدمة المنطقة العربية من خالل اإلسكوا

 بيئة ابوظبي

 1029 /فبرايرشباط19

 1029 فبراير/شباط 29 لبنان، بيروت، اإلسكوا: ابوظبي بيئة شبكة

 دشتي والر الدكتورة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أّدت

 21 االثنين يوم وذلك نيويورك، في الدولية للمنظمة الدائم المقر في غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين أمام القسم

 :نّصه هنا بتصريح أدلت القسم، مراسم وبعد. منه السابع في اإلسكوا رأس على مهامها تولّت كانت أن بعد ،1029 فبراير/شباط

 إلسكواا رأس على مهامي تسلّمت أن بعد نيويورك في الدولية المنظمة مقر في المتحدة لألمم العام األمين أمام القسم اليوم أّديت   دلق ”

 .الجاري الشهر من السابع في

. قتهمث على اإلسكوا في األعضاء الدول وإلى غوتيريش أنطونيو السيد العام األمين إلى بالشكر أتوجه أن أودّ  المناسبة هذه يوف   ”

 مياإلقلي الذراع ت عد التي اإلسكوا خالل من العربية المنطقة أخدم ألَن فرصة التعيين هذا بأن واعتزازي سروري عن أعرب أن وأود

 .العربي العالم في المتحدة لألمم

 بين ام في واالجتماعي االقتصادي التعاون إرساء خالل من العربية المنطقة بخدمة اإلسكوا التزام ألجدد المناسبة هذه أنتهز اوطبعً  ”

 عمالً  اآلن لّبيتط وهذا. الحديث تاريخها في مثيل لها يسبق لم مفصلية وإنمائية وأمنية سياسية تحديات حاليًا تواجه التي المنطقة دول

 منطقة في والشباب المرأة وتمكين الفقر مكافحة مستوى على وباألخص 1000 لعام المستدامة التنمية أهداف تحقيق الى يهدف دؤوبًا

 دون ومن ناجعة بطريقة الفقر مكافحة دون من األهداف هذه تحقيق يمكن ال بأنه شك وال. بالمئة ٠٣ الى البطالة نسبة فيها وصلت

 من إلفادةا إلى باإلضافة هذا. والسليمة المتوازنة االجتماعية التركيبة َعصب تبقى التي الوسطى الطبقة على اإلطار هذا في الحفاظ

 .األهداف تلك تحقيق إلى للوصول العربية المنطقة توفرها التي الفرص

 القتصاديةا السياسات توفير مستوى على القصوى إمكانياتها اإلسكوا تضع سوف العربية المنطقة في التنمية ألهداف اوتحقيقً  ”

  .“الرائدة والتقارير والدراسات الفنية المشورة وتقديم واالجتماعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abudhabienv.ae/news-46531.html
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اإلسكوا خالل من العربية المنطقة خدمة يسّرني: دشتي  

 نيوز حصري

1029شباط/فبراير  29  

اإلخباريةشبكة نيوز حصرى   

 بيروت - خاص بـ " شبكة نيوز حصرى اإلخبارية"

أّدت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( الدكتورة روال 

دشتي القسم أمام األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وذلك يوم االثنين 

21 شباط/فبراير 1029، بعد أن كانت تولّت مهامها على رأس اإلسكوا في السابع منه. وبعد مراسم القسم، أدلت بتصريح هنا 

 نّصه:

"لقد أّديت   اليوم القسم أمام األمين العام لألمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بعد أن تسلّمت مهامي على رأس 

 اإلسكوا في السابع من الشهر الجاري.

"وف ي هذه المناسبة أودّ  أن أتوجه بالشكر إلى األمين العام السيد أنطونيو غوتيريش وإلى الدول األعضاء في اإلسكوا على ثقتهم. 

وأود أن أعرب عن سروري واعتزازي بأن هذا التعيين فرصة ألَن أخدم المنطقة العربية من خالل اإلسكوا التي ت عد الذراع 

 اإلقليمي لألمم المتحدة في العالم العربي.

"وطبًعا أنتهز هذه المناسبة ألجدد التزام اإلسكوا بخدمة المنطقة العربية من خالل إرساء التعاون االقتصادي واالجتماعي في ما 

بين دول المنطقة التي تواجه حاليًا تحديات سياسية وأمنية وإنمائية مفصلية لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث. وهذا يتطلّب 

اآلن عمالً  دؤوبًا يهدف الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 1000 وباألخص على مستوى مكافحة الفقر وتمكين المرأة 

والشباب في منطقة وصلت فيها نسبة البطالة الى ٠٣ بالمئة. وال شك بأنه ال يمكن تحقيق هذه األهداف من دون مكافحة الفقر 

بطريقة ناجعة ومن دون الحفاظ في هذا اإلطار على الطبقة الوسطى التي تبقى َعصب التركيبة االجتماعية المتوازنة والسليمة. 

 هذا باإلضافة إلى اإلفادة من الفرص التي توفرها المنطقة العربية للوصول إلى تحقيق تلك األهداف.

"وتحقيقًا ألهداف التنمية في المنطقة العربية سوف تضع اإلسكوا إمكانياتها القصوى على مستوى توفير السياسات االقتصادية 

 واالجتماعية وتقديم المشورة الفنية والدراسات والتقارير الرائدة".
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التنمية لتحقيق «اإلسكوا» إمكانات:  المتحدة لألمم العام األمين أمام القسم أّدت دشتي  

 اللواء

1029ط/فبراير شبا 10  

 روال الدكتورة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة تأدّ 

 في الدولية للمنظمة الدائم المقر في غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين أمام القسم( اإلثنين) األول أمس دشتي

.الجاري من السابع في اإلسكوا رأس على مهامها تولّت كانت أن بعد نيويورك،  

 نيويورك في الدولية المنظمة مقر في المتحدة لألمم العام األمين أمام القسم أّديت  : »قائلة دشتي صّرحت القسم، مراسم وبعد

 وإلى غوتيريش، العام األمين إلى بالشكر متوجهة ،«الجاري الشهر من السابع في اإلسكوا رأس على مهامي تسلّمت بعدما

.ثقتهم على اإلسكوا في األعضاء الدول  

 الذراع ت عد التي اإلسكوا خالل من العربية المنطقة أخدم ألَن فرصة التعيين هذا بأنّ  واالعتزاز السرور» عن أعربت وإذ

 إرساء خالل من العربية المنطقة بخدمة اإلسكوا إلتزام ألجّدد المناسبة هذه أنتهز. العربي العالم في المتحدة لألمم اإلقليمي

التعاون االقتصادي واالجتماعي في ما بين دول المنطقة التي تواجه حاليًا تحديات سياسية وأمنية وإنمائية مفصلية لم يسبق لها 

 مثيل في تاريخها الحديث ».

 مستوى على وباألخص ،1000 لعام المستدامة التنمية أهداف تحقيق الى يهدف دؤوباً  عمالً  اآلن يتطلّب هذا» انّ  إلى ولفتت

 األهداف هذه تحقيق يمكن ال بأنه شك وال ،%00 الى البطالة نسبة فيها وصلت منطقة في والشباب المرأة وتمكين الفقر مكافحة

 التركيبة َعصب تبقى التي الوسطى الطبقة على اإلطار هذا في الحفاظ دون ومن ناجعة بطريقة الفقر مكافحة دون من

االجتماعية المتوازنة والسليمة. هذا باإلضافة إلى اإلفادة من الفرص التي توفرها المنطقة العربية للوصول إلى تحقيق تلك  

 األهداف ».

 وأكدت ختاما أنّه »تحقيقًا ألهداف التنمية في المنطقة العربية سوف تضع اإلسكوا إمكانياتها القصوى على مستوى توفير.
 السياسات اللقتصادية واالجتماعية وتقديم المشورة الفنية والدراسات والتقارير الرائدة ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%AF-%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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 النائب عاطف مخاليف يقدم مذكرة حول مشاركة وفد البرلمان بمؤتمر التنمية المستدامة

 اليوم السابع

1029 شباط/ فبراير 21  

 

 

 

 

 

 

 النائب عاطف مخاليف

 كتب محمد صبحى

قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال بشأن مشاركة الوفد البرلمانى 

المصرى فى فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة "االسكوا" المنعقد ببيروت لبنان فى 1029، والذى يهدف إلى تحقيق التنمية 

 االقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص المذكرة المقدمة حول مشاركة وفد البرلمان بمؤتمر التنمية المستدامة

 

 وأضاف مخاليف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المذكرة تضمنت الـ21 هدفا للتنمية المستدامة والتى تمثلت فى: -

 2 – القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان.

https://www.youm7.com/story/2019/2/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1/4138950
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 1 – القضاء التام على الجوع وتوفير األمن الغذائى وتحسين التغذية المحسنة وتعزيز الزارعة المستدامة.

 0- ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية بالرفاهية فى جميع األعمار.

 1 – ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

 2 – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

 6 – ضمان توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية وخدمات الصرف الصحى للجميع.

 1 – ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة.

 1 – تعزيز النمو االقتصادى المطرد والشامل للجميع والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع.

 9 – إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع االبتكار.

 20 – الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

 22 – جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادة على الصمود ومستدامة.

 21 – ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.

 20 – اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدى لتغير المناخ وآثاره.

 21 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

22 – حماية النظم األيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة 

 التصحر ووقف تدهور األراضى ووقف فقدان التنوع البيولوجى.

26 – التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع 

 إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

 21 – تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

واقترح النائب عاطف مخاليف فى نص المذكرة أن يتم تحويل هذا المقترح لكى يفعل باللجان النوعية بمجلس النواب المصرى 

 للعمل على تنفيذها وإصدار تشريعات بشأنها لتحقيق التنمية المستدامة.

كان النائب عاطف مخاليف، ترأس وفد البرلمان المصرى، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر التنمية المستدامة الذى نظمته منظمة 

األسكوا التابعة لليونسكو، خالل األيام الماضية بلبنان، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، وضم الوفد النائب محمد حبيب 

 والنائبة هالة أبو على.
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ESCWA Chief takes oath of office before UN Secretary-General 

MTV Lebanon 

19 February 2019 

 

United Nations Under-Secretary-General and Executive Secretary of the Economic and Social 

Commission for Western Asia (ESCWA) Rola Dashti took her oath of office before United 

Nations Secretary General Antonio Guterres on Monday 18 February 2019 at the UN 

Headquarters, New York, after she assumed her duties at the helm of ESCWA on the 7th. 

Ms. Dashti promised not to seek or accept any instructions regarding the performance of her 

duties as Executive Secretary from any government or other source external to the UN. 

Ms. Dashti met with UN Deputy General Secretary Amina Mohammed and other senior UN 

officials. 

 

https://www.mtv.com.lb/News/Local/898773/ESCWA_Chief_takes_oath_of_office_before_UN_Secretary-General

