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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (2019 ايرفبر/شباط 12)

 

 

 الخارجية اللبنانيبوزير األمينة التنفيذية لإلسكوا لقاء 

 

ليبانون |  النشرة) دشتي زارت الخارجية والتقت باسيل: لمست دعم الحكومة اللبنانية لإلسكوا •

 (فايلز

 (كونا) الخارجية اللبناني يؤكد دعم بالده للجنة اإلسكوازير و •

باسيل استقبل األمينة الجديدة لالسكوا ومفوض االونروا منسق االمم المتحدة: سنعمل كشركاء  •

 (ليبانون ديبايت | الجمهورية|  الوكالة الوطنية لإلعالم) ممتازين مع الدولة والحكومة الجديدة

 

 أفضل صور حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 (أل بي سي) "بتحلى الحياة"رنامج ب •
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 دشتي زارت الخارجية والتقت باسيل: لمست دعم الحكومة اللبنانية لإلسكوا

 ليبانون فايلز|  النشرة

 2019 فبراير/شباط 11
 

وزير  روال دشتي( اإلسكواالتقت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )

 .في مقر الوزارة وذلك بعيد تعيينها على راس اللجنة جبران باسيلالخارجية والمغتربين 

 

من دعم للبنان  االسكواعلى وجه الخصوص وما يمكن أن تقدمه  لبنانالتي يواجهها وبحث الجانبان التحديات التي تواجهها المنطقة و

 .والطاقة. هذا باإلضافة الى قضايا محورية متعلقة بالشأن االقتصادي واالجتماعي المياهو الكهرباءفي مجاالت حيوية كمواضيع 

 

ا لما لها من خبرات عريقة في مجال التنمية المستدامة ومعرفة عميقة ورحب باسيل بـ"تعيين دشتي على رأس األمانة التنفيذية لإلسكو

 للجنة لما في ذلك خير للمنطقة العربية وشعوبها". الحكومة اللبنانيةبالتحديات التي يواجهها لبنان والمنطقة"، معرباً عن "دعم 
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 الخارجية اللبناني يؤكد دعم بالده للجنة اإلسكوازير و

 كونا
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باسيل استقبل األمينة الجديدة لالسكوا ومفوض االونروا منسق االمم المتحدة: سنعمل كشركاء ممتازين مع 

 الدولة والحكومة الجديدة

 ليبانون ديبايت | الجمهورية|  الوكالة الوطنية لإلعالم

 2019 فبراير/شباط 11
 

يدة لألمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لـ استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عصر اليوم، الوكيلة الجد

 "اإلسكوا" في لبنان الدكتورة روال دشتي في زيارة تعارف بروتوكولية لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة.

 

 كوبش

إستقبالي بعد  كما التقى باسيل المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان يان كوبش الذي قال بعد اللقاء:" يشرفني كثيرا أن يتم

ثالث أو أربع ساعات من وصولي إلى البالد من قبل الوزير باسيل وغيره من كبار المسؤولين في لبنان واعتبر هذا بادرة 

إيجابية للغاية. واشعر انه علي ان ابادل هذه اإليجابية بالمثل بسرعة من خالل العمل معا كشركاء ممتازين مع الدولة والحكومة 

 الجديدة".

 

: "إن لألمم المتحدة ولمكتب المنسق الخاص لها في لبنان تاريخا طويال من العمل سويا مع لبنان وأتعهد أننا سنبذل كل اضاف

جهدنا لمواصلة هذه الشراكة والتعاون لتعزيزهما والوصول بهما الى مستوى ارفع، في سبيل تنفيذ القرارات الدولية ذات 

 اون مع اجهزة االمم المتحدة االخرى لما فيه صالح البلد."كذلك التع 1701الصلة، وال سيما القرار 

 

 ومن زوار الوزير باسيل المفوض العام لألونروا بيار كرينوبال.
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