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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (2029 ايرفبر/شباط 27)

 

 

 لإلسكوا الى رئيس الوزراء األمينة التنفيذية زيارة

 

 (صدى البلد) أمينة اإلسكوا: سندعم لبنان من خالل خدمات واستشارات اقتصادية واجتماعية 

 (رساباره ب) سياسي / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي السكرتيرة التنفيذية لالسكوا في لبنان 

 في الملفين االقتصادي واالجتماعي دشتي التقت الحريري: اإلسكوا ستكون متعاونة مع لبنان 

 (النشرة)
 استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري األمينة التنفيذية لمنظمة "االسكوا" روال دشتي 

 (اللواء)

 (لبنان الجديد)موغيريني  مع محادثات اجرى الحريري 
  اجرى محادثات مع موغيريني عن خطوات تنفيذ مقررات سيدر دشتي:االسكوا مستعدة الحريري

 (الوكالة الوطنية لإلعالم) لتقديم الخدمات واالستشارات اقتصاديا واجتماعيا

 (الجمهورية) سيدر مقررات تنفيذ خطوات عن موغيريني مع محادثات اجرى الحريري 

 "(المستقبل) الحريري يبحث مع موغريني خطوات تنفيذ مقررات "سيدر 

 

 متفرقات

 

 «(الساعة) ))صور« البيانات الشخصية»تعقد ورش عمل تشاورية حول « االتصاالت 

 

 
 
 

 
 

 

https://www.elbalad.news/3718763
https://www.elbalad.news/3718763
http://abarahpress.com/alsaudi-news/story53377
https://www.elnashra.com/news/show/1287605/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.elnashra.com/news/show/1287605/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
http://aliwaa.com.lb/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%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%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%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%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A/
https://www.newlebanon.info/lebanon-now/396238/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.newlebanon.info/lebanon-now/396238/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/394235/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/394235/
http://www.aljoumhouria.com/news/index/460271
http://www.aljoumhouria.com/news/index/460271
http://mustaqbalweb.com/alhryry-ybhth-m-mwghryny-khtwat-tnfydh-mqrrat-sydr
http://mustaqbalweb.com/alhryry-ybhth-m-mwghryny-khtwat-tnfydh-mqrrat-sydr
http://alsaa.net/article-78152
http://alsaa.net/article-78152
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 أمينة اإلسكوا: سندعم لبنان من خالل خدمات واستشارات اقتصادية واجتماعية

 صدى البلد

 2029 /فبرايرشباط 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دشتي، روال الدكتورة( اإلسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أكدت

 لهما لما واالجتماعي، االقتصادي الملفين في واالستشارات الخدمات لتقديم لبنان إلى العون يد ومد التعاون على ستعمل المنظمة أن

.لبنان بها يمر التي الحرجة المرحلة هذه في خاصة أهمية من  

 

 على نحن: "الحريري سعد اللبناني الوزراء رئيس مع اليوم ظهر أجرته لقاء عقب لها تصريح في لألسكوا التنفيذية األمينة وقالت

 رةمشي عليها، الحصول يتوقع التي الخارجية لالستثمارات جاذبة لتكون لبنان في االقتصادية البيئة تشجيع على العمل يجب أنه يقين

 المشاريع من مجموعة اإلسكوا تمتلك الذي األمر وهو اللبنانية األسرة دخل وتعزيز للشباب، عمل فرص خلق على العمل أهمية إلى

 والجفاف التلوث ناحية من النهر هذا في المياه لتحسين الليطاني نهر مياه مصلحة مع التعاون خاصة البيئي الشأن عن فضال بشأنه،

".منه يعاني الذي  

 

 للبالد القومي الناتج تحسين إلى يهدف الذي للبنان الكلي االقتصاد محور إطار في تأتي عديدة اقتصادية مسائل وجود إلى وأشارت

 االستثمارية المشاريع خاصة للبنان، تنموية مشاريع بيئة وخلق وزارية لقرارات وتعديالت قرارات واتخاذ يحتاجها تشريعات وإقرار

.التحتية والبنى الطاقة قطاعات ستشمل التي  

 

 اللبنانية الحكومة في وزيرات 4 بوجود الصدد هذا في مشيدة لبنان، في واجتماعيا اقتصاديا المرأة وضع تعزيز أهمية على وشددت

.القرار صنع مجال في المرأة مشاركة من المزيد إلى تطلعها عن ومعربة الجديدة،  
 

  

https://www.elbalad.news/3718763
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 سياسي / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي السكرتيرة التنفيذية لالسكوا في لبنان

  اباره برس

 2029 /فبرايرشباط 26

 
في المملكة سياسي / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي السكرتيرة التنفيذية لالسكوا في لبنان، تناقل يومنا هذا خبر سياسي / رئيس 

 الوزراء اللبناني يلتقي السكرتيرة التنفيذية لالسكوا في لبنان.

نقدم لزوارنا الكرام انباء عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا سياسي / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي السكرتيرة التنفيذية لالسكوا في 

 لبنان، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع وكالة االنباء الرسمية واس.

وتحدث موضوع سياسي / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي السكرتيرة التنفيذية لالسكوا في لبنان، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا 

 الكرام أوالً بأول.

 

 بيروت 22 جمادى اآلخرة 2440 هـ الموافق 26 فبراير 2029 م واس

  التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري يومنا هذا في بيروت السكرتيرة التنفيذية لالسكوا في لبنان رلى دشتي.

 وجرى خالل اللقاء التداول في شؤون تتعلق بعمل المنظمة في لبنان والقضايا ذات االهتمام المشترك.

 // انتهى //

 ت م 16:59

0202 

  

http://abarahpress.com/alsaudi-news/story53377
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 الحريري: اإلسكوا ستكون متعاونة مع لبنان في الملفين االقتصادي واالجتماعيدشتي التقت 

 النشرة
 2029شباط/فبراير  26

 

الحريري في السراي  أوضحت السكرتيرة التنفيذية لـ"اإلسكوا" في لبنان رلى دشتي، عقب لقائها رئيس مجلس الوزراء سعد

الحكومي، "أنّني ناقشت معه مواضيع متعلّقة بالشأنين االقتصادي واالجتماعي، وقد أّكدت له اّن "اإلسكوا" ستكون متعاونة 

وستمّد يد العون لتقديم الخدمات واالستشارات في هذين الملفين، لما لهما من أهمية خاّصة في هذه المرحلة الحرجة الّتي يمّر بها 

".انلبن  

وأّكدت "أنّنا على يقين أنّه يجب العمل على تشجيع البيئة االقتصادية في لبنان، لتكون جاذبة لالستثمارات الخارجية الّتي يتوقّع 

لبنان الحصول عليها"، مبيّنةً "أنّنا تطّرقنا أيًضا إلى مواضيع اجتماعية أُخرى، وبخاصة ما يتعلّق بخلق فرص عمل للشباب، 

ة األهمية، إضافة إلى تعزيز دخل األسرة اللبنانية الّتي نملك مشاريع عّدة بشأنها، فضاًل عن الشأن البيئي وهو وهو أمر في غاي

".في غاية األهمية، وموضوع المياه وخاصة مياه نهر الليطاني  

ليطاني، لتحسين المياه في وذكرت دشتي أّن "هناك أموًرا عّدة تقوم بها "اإلسكوا" في إطار التعاون مع المصلحة الوطنية لنهر ال

".هذا النهر لناحية التلّوث والجفاف الّذي يعاني منه  

وشّددت على أّن "هناك مسائل اقتصادية عديدة أُخرى تأتي في إطار محور االقتصاد الكلي للبنان الّذي يهدف إلى تحسين الناتج 

ارات وزارية، وخلق بيئة مشاريع تنموية للبنان خاّصة القومي للبنان، وإقرار تشريعات يحتاجها واتخاذ قرارات وتعديالت لقر

المشاريع االستثمارية الّتي ستشمل قطاعات الطاقة والبنى التحتية وموضوع المرأة وهو في غاية األهمية، وتعزيز دورها 

".اقتصاديًّا واجتماعيًّا  

اللبنانية، ونتطلّع إلى المزيد من مشاركة المرأة في ولفت إلى "أنّنا في هذا اإلطار نثني على وجود أربع وزيرات في الحكومة 

".مجال صنع القرار

https://www.elnashra.com/news/show/1287605/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
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 استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري األمينة التنفيذية لمنظمة "االسكوا" روال دشتي

 اللواء

 2029/فبراير شباط 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aliwaa.com.lb/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%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%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A/
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موغيرين مع محادثات اجرى الحريري  

 لبنان الجديد

 2029 /فبرايرشباط 26
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، محادثات مع المفوضة العليا للسياسة 

الخارجية واالمن في االتحاد االوروبي فيديريكا موغيريني، في حضور رئيسة بعثة االتحاد في لبنان كريستينا السن والوزير 

خوري وعدد من المستشارين، تناولت التطورات واالوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العالقات الثنائية السابق غطاس 

والخطوات الالزمة لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والمشاريع التي يحتاجها لبنان في المرحلة المقبلة، واستكملت المباحثات الى 

.مائدة غداء اقامها الرئيس الحريري في المناسبة  

.دشتي وكان الرئيس الحريري، استقبل السكرتيرة التنفيذية لالسكوا في لبنان رلى دشتي وعرض معها نشاط المنظمة في لبنان  

 .بعد االجتماع، قالت دشتي: "اجتمعت مع الرئيس الحريري اليوم وناقشت معه مواضيع متعلقة بالشأنين االقتصادي

متعاونة وستمد يد العون لتقديم الخدمات واالستشارات في هذين الملفين لما لهما واالجتماعي، وقد اكدت له ان االسكوا ستكون 

".من اهمية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان  

واضافت: "نحن على يقين انه يجب العمل على تشجيع البيئة االقتصادية في لبنان لتكون جاذبة لالستثمارات الخارجية التي 

لحصول عليها، كما تطرقنا الى مواضيع اجتماعية اخرى وخاصة ما يتعلق بخلق فرص عمل للشباب وهو أمر في يتوقع لبنان ا

غاية االهمية، اضافة الى تعزيز دخل االسرة اللبنانية والتي نملك مشاريع عدة بشأنها، فضال عن الشأن البيئي وهو في غاية 

. وهناك امور عدة تقوم بها االسكوا في اطار التعاون مع مصلحة االهمية، وموضوع المياه وخصوصا مياه نهر الليطاني

".الليطاني لتحسين المياه في هذا النهر لناحية التلوث والجفاف الذي يعاني منه  

وتابعت: "كما ان هناك مسائل اقتصادية عديدة أخرى تأتي في اطار محور االقتصاد الكلي للبنان الذي يهدف الى تحسين الناتج 

لبنان واقرار تشريعات يحتاجها واتخاذ قرارات وتعديالت لقرارات وزارية وخلق بيئة مشاريع تنموية للبنان خصوصا القومي ل

المشاريع االستثمارية التي ستشمل قطاعات الطاقة والبنى التحتية وموضوع المرأة وهو في غاية االهمية وتعزيز دورها 

على وجود اربع وزيرات في الحكومة اللبنانية ونتطلع الى المزيد من مشاركة اقتصاديا واجتماعيا. ونحن في هذا االطار نثني 

".المرأة في مجال صنع القرار   

https://www.newlebanon.info/lebanon-now/396238/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
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الحريري اجرى محادثات مع موغيريني عن خطوات تنفيذ مقررات سيدر دشتي:االسكوا مستعدة لتقديم 

  الخدمات واالستشارات اقتصاديا واجتماعيا

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 2029/فبراير شباط 26

 

 العليا المفوضة مع محادثات الحكومي، السراي في اليوم ظهر بعد الحريري، سعد الوزراء مجلس رئيس أجرى - وطنية

 السن ريستيناك لبنان في االتحاد بعثة رئيسة حضور في موغيريني، فيديريكا االوروبي االتحاد في واالمن الخارجية للسياسة

 عالقاتال تعزيز وسبل والمنطقة لبنان في واالوضاع التطورات تناولت المستشارين، من وعدد خوري غطاس السابق والوزير

 المباحثات ملتواستك المقبلة، المرحلة في لبنان يحتاجها التي والمشاريع سيدر مؤتمر مقررات لتنفيذ الالزمة والخطوات الثنائية

 .المناسبة في الحريري الرئيس اقامها غداء مائدة الى

 

 دشتي

 .لبنان يف المنظمة نشاط معها وعرض دشتي رلى لبنان في لالسكوا التنفيذية السكرتيرة استقبل الحريري، الرئيس وكان

 

 االقتصادي بالشأنين متعلقة مواضيع معه وناقشت اليوم الحريري الرئيس مع اجتمعت: "دشتي قالت االجتماع، بعد

 لهما مال الملفين هذين في واالستشارات الخدمات لتقديم العون يد وستمد متعاونة ستكون االسكوا ان له اكدت وقد واالجتماعي،

 ."لبنان بها يمر التي الحرجة المرحلة هذه في خاصة اهمية من

 

 التي خارجيةال لالستثمارات جاذبة لتكون لبنان في االقتصادية البيئة تشجيع على العمل يجب انه يقين على نحن: "واضافت

 في أمر وهو للشباب عمل فرص بخلق يتعلق ما وخاصة اخرى اجتماعية مواضيع الى تطرقنا كما عليها، الحصول لبنان يتوقع

 غاية يف وهو البيئي الشأن عن فضال بشأنها، عدة مشاريع نملك والتي اللبنانية االسرة دخل تعزيز الى اضافة االهمية، غاية

 مصلحة مع التعاون اطار في االسكوا بها تقوم عدة امور وهناك. الليطاني نهر مياه وخصوصا المياه وموضوع االهمية،

 ."منه يعاني الذي والجفاف التلوث لناحية النهر هذا في المياه لتحسين الليطاني

 

 الناتج نتحسي الى يهدف الذي للبنان الكلي االقتصاد محور اطار في تأتي أخرى عديدة اقتصادية مسائل هناك ان كما: "وتابعت

 خصوصا نللبنا تنموية مشاريع بيئة وخلق وزارية لقرارات وتعديالت قرارات واتخاذ يحتاجها تشريعات واقرار للبنان القومي

 هادور وتعزيز االهمية غاية في وهو المرأة وموضوع التحتية والبنى الطاقة قطاعات ستشمل التي االستثمارية المشاريع

 شاركةم من المزيد الى ونتطلع اللبنانية الحكومة في وزيرات اربع وجود على نثني االطار هذا في ونحن. واجتماعيا اقتصاديا

  ."القرار صنع مجال في المرأة

 

 

  م.ن ========

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/394235/
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  سيدر مقررات تنفيذ خطوات عن موغيريني مع محادثات اجرى الحريري

 الجمهورية

 2029/فبراير شباط 26

 

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، محادثات مع المفوضة العليا للسياسة 

ر رئيسة بعثة االتحاد في لبنان كريستينا السن والوزي الخارجية واالمن في االتحاد االوروبي فيديريكا موغيريني، في حضور

السابق غطاس خوري وعدد من المستشارين، تناولت التطورات واالوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العالقات الثنائية 

ثات الى ملت المباحوالخطوات الالزمة لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والمشاريع التي يحتاجها لبنان في المرحلة المقبلة، واستك

 .مائدة غداء اقامها الرئيس الحريري في المناسبة

 .وكان الرئيس الحريري، استقبل السكرتيرة التنفيذية لالسكوا في لبنان رلى دشتي وعرض معها نشاط المنظمة في لبنان

شأنين االقتصادي بعد االجتماع، قالت دشتي: "اجتمعت مع الرئيس الحريري اليوم وناقشت معه مواضيع متعلقة بال

واالجتماعي، وقد اكدت له ان االسكوا ستكون متعاونة وستمد يد العون لتقديم الخدمات واالستشارات في هذين الملفين لما لهما 

 ."من اهمية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان

ي لبنان لتكون جاذبة لالستثمارات الخارجية التواضافت: "نحن على يقين انه يجب العمل على تشجيع البيئة االقتصادية في 

يتوقع لبنان الحصول عليها، كما تطرقنا الى مواضيع اجتماعية اخرى وخاصة ما يتعلق بخلق فرص عمل للشباب وهو أمر في 

ي غاية و فغاية االهمية، اضافة الى تعزيز دخل االسرة اللبنانية والتي نملك مشاريع عدة بشأنها، فضال عن الشأن البيئي وه

االهمية، وموضوع المياه وخصوصا مياه نهر الليطاني. وهناك امور عدة تقوم بها االسكوا في اطار التعاون مع مصلحة 

 ."الليطاني لتحسين المياه في هذا النهر لناحية التلوث والجفاف الذي يعاني منه

االقتصاد الكلي للبنان الذي يهدف الى تحسين الناتج وتابعت: "كما ان هناك مسائل اقتصادية عديدة أخرى تأتي في اطار محور 

القومي للبنان واقرار تشريعات يحتاجها واتخاذ قرارات وتعديالت لقرارات وزارية وخلق بيئة مشاريع تنموية للبنان خصوصا 

وتعزيز دورها المشاريع االستثمارية التي ستشمل قطاعات الطاقة والبنى التحتية وموضوع المرأة وهو في غاية االهمية 

اقتصاديا واجتماعيا. ونحن في هذا االطار نثني على وجود اربع وزيرات في الحكومة اللبنانية ونتطلع الى المزيد من مشاركة 

  ."المرأة في مجال صنع القرار

  

http://www.aljoumhouria.com/news/index/460271
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 الحريري يبحث مع موغريني خطوات تنفيذ مقررات "سيدر"

 المستقبل

 2029/فبراير شباط 26

 

 خارجيةال للسياسة العليا المفوضة مع محادثات الحكومي السراي في اليوم ظهر بعد الحريري سعد الوزراء مجلس رئيس اجرى

 السابق روالوزي السن كريستينا لبنان في االتحاد بعثة رئيسة حضور في موغريني فيديريكا االوروبي االتحاد في واالمن

 الثنائية العالقات تعزيز وسبل والمنطقة لبنان في واالوضاع التطورات تناولت المستشارين، من وعدد خوري غطاس

 الى حثاتالمبا واستكملت المقبلة، المرحلة في لبنان يحتاجها التي والمشاريع سيدر مؤتمر مقررات لتنفيذ الالزمة والخطوات

 .المناسبة في الحريري الرئيس اقامها غداء مائدة

 لالسكوا التنفيذية السكرتيرة

 بعد لبنان، يف المنظمة نشاط معها وعرض دشتي رلى لبنان في لالسكوا التنفيذية السكرتيرة استقبل قد الحريري الرئيس وكان

 وقد عيواالجتما االقتصادي بالشانين متعلقة مواضيع معه وناقشت اليوم الحريري الرئيس مع اجتمعت:دشتي قالت االجتماع

 اصةخ اهمية من لهما لما الملفين هذين في واالستشارات الخدمات لتقديم  العون يد وستمد متعاونة ستكون االسكوا ان له اكدت

 . لبنان بها يمر التي الحرجة المرحلة هذه في

 يتوقع التي رجيةالخا لالستثمارات جاذبة لتكون لبنان في االقتصادية البيئة تشجيع على العمل يجب انه يقين على نحن: اضافت

 غاية في امر وهو للشباب عمل فرص بخلق يتعلق ما وخاصة اخرى اجتماعية مواضيع الى تطرقنا كما عليها، الحصول لبنان

 االهمية يةغا في وهو البيئي الشان عن فضال بشانها، عدة مشاريع نملك والتي اللبنانية االسرة دخل تعزيز الى اضافة االهمية

 الليطاني مصلحة مع التعاون اطار في االسكوا بها تقوم عدة امور وهناك الليطاني، نهر مياه وخاصة المياه وموضوع

  .منه يعاني الذي والجفاف التلوث لناحية النهر هذا في المياه  لتحسين

 لقوميا الناتج تحسين الى يهدف الذي للبنان الكلي االقتصاد محور اطار في تاتي اخرى عديدة اقتصادية مسائل هناك ان كما

 المشاريع خاصة للبنان تنموية مشاريع بيئة وخلق وزارية لقرارات وتعديالت قرارات واتخاذ يحتاجها تشريعات واقرار للبنان

 اقتصاديا دورها وتعزيز االهمية غاية في وهو المراة وموضوع التحتية والبنى الطاقة قطاعات ستشمل التي االستثمارية

 في رأةالم مشاركة من المزيد الى ونتطلع اللبنانية الحكومة في وزيرات اربع وجود على نثني االطار هذا في ونحن واجتماعيا،

 .القرار صنع  مجال

 

  

http://mustaqbalweb.com/alhryry-ybhth-m-mwghryny-khtwat-tnfydh-mqrrat-sydr
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 ))صور «البيانات الشخصية»تعقد ورش عمل تشاورية حول « االتصاالت»

 الساعة

 2029/فبراير شباط 26

 

عقدت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من ورش العمل التشاورية حول موضوع البيانات  -مدار الساعة 

 .الشخصية مع كافة الشركاء والمهتمين من القطاعين العام والخاص

من شهر شباط الجاري، ممثلين عن  22-21ورش العمل التي عقدت في وزارة "االتصاالت" خالل الفترة ما بين وشارك في 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والبريد والصحة والتعليم والقطاعات المصرفية والقضائية واالجهزة االمنية وغرف 

 .مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنيالصناعة والتجارة والشؤون المجتمعية باإلضافة إلى 

وتهدف ورش العمل الى إثراء مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية من خالل االستماع إلى آراء الجهات المشاركة 

في ورش العمل ومالحظاتهم حول مسودة مشروع القانون، وأفضل األساليب لتطبيقه بعد إقراره، وبما يتوافق مع أفضل 

 .الدولية في هذا المجالالممارسات 

ويهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتم إعداده حالياً الى اتاحة تدفق البيانات وفق ضوابط محددة لحماية 

 .البيانات الشخصية

ية، الشخصوتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة استعانت بالخبير الدولي الدكتور هشام الطاهات المختص في مجال حماية البيانات 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا( إلجراء هذه -وذلك من خالل التعاون مع منظمة األمم المتحدة

 .الورش النقاشية

وكانت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أجرت دورة ثالثة من االستشارة العامة على مسودة مشروع قانون حماية 

ولمدة ثالث أشهر، وتلقت الوزارة خاللها العديد من المالحظات واآلراء حول مسودة  2022ت الشخصية بنهاية عام البيانا

 .القانون من الشركاء وأصحاب العالقة والمهتمين" من القطاعين العام والخاص

 

 

http://alsaa.net/article-78152
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