وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا

اإلسكوا في اإلعالم
ESCWA in the News
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األمين العام يعيّن الدكتورة روال دشتي أمينة تنفيذية لإلسكوا
• تعيين الكويتية روال دشتي أمينة تنفيذية للـ"إسكوا" (الشرق)
• تعيين الكويتية روال دشتي أمينة تنفيذية لـ"إسكوا" (الخليج أونالين | لبنان )24
• األمين العام لألمم المتحدة يعين الكويتية دشتي أمينًا تنفيذيًا للجنة إسكوا (كونا | الراي)
• سمو األمير يهنئ روال دشتي بمناسبة تعيينها أمينا تنفيذيا لـ«اسكوا» (الراي)
• الكويتية روال دشتي أمينًا تنفيذيًا لـ "اسكوا" (الوسط)
• غوتيريش يعين كويتية أمينا ً تنفيذيا لـ"اإلسكوا" (األناضول | عربي )21
• غوتيريش يعين كويتية أمينة للـ"إسكوا" (روسيا اليوم | بلد نيوز)
• أمين عام األمم المتحدة يصدر قرارا بتعيين الكويتية روال دشتي في هذا المنصب الدولي الرفيع
(وطن)
• أمين عام لألمم المتحدة يعين الكويتية روال دشتى أمينا تنفيذيا للجنة "اسكوا" (اليوم السابع)
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تعيين الكويتية روال دشتي أمينة تنفيذية للـ"إسكوا"
الشرق
 22كانون الثاني/يناير 2019
أعلن السكرتير العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الكويتية روال دشتي ،أمينة تنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن "السيدة روال دشتي ستخلف العراقي محمد علي الحكيم ،الذي أعرب األمين
العام له عن امتنانه على التزامه وخدمته المتفانية للمنظمة" ،وأضاف أن "السيد منير ثابت سيواصل العمل أمينا تنفيذيا باإلنابة
إلى أن تتولى السيدة دشتي مهام منصبها دون تحديد موعد لذلك".
وروال دشتي خبيرة اقتصادية وناشطة كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة ،وعضو في مجلس التخطيط األعلى في
الكويت.
وشغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية ،ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية الكويتية بين عامي  2012و 2014ولعبت دورا
محوريا في الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح لالنتخابات البرلمانية ،وفي مايو  ،2009كانت
دشتي وثالث نساء أخريات أول من ينتخبن لعضوية برلمان الكويت من النساء.
كما شغلت دشتي مناصب رئيسية في مؤسسات البحث والتطوير مثل معهد الكويت لألبحاث العلمية ،وعملت في مؤسسات
مالية ،وإنمائية رئيسية محلية ودولية مثل بنك الكويت الوطني ،والبنك الدولي.
وتحمل روال دشتي شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز بالتيمور األمريكية ،ودرجة الماجستير في
االقتصاد والتمويل من جامعة والية كاليفورنيا ساكرامنتو.
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تعيين الكويتية روال دشتي أمينة تنفيذية لـ"إسكوا"
الخليج أونالين | لبنان 24
 22كانون الثاني/يناير 2019
أعلن األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،مساء االثنين ،تعيين الكويتية روال دشتي ،أمينة تنفيذية للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".
وقال بيان أصدره المتحدّث الرسمي باسمه ،استيفان دوغريك :إن "السيدة روال دشتي ،ستخلف العراقي محمد الحكيم ،الذي
أعرب األمين العام له عن شعوره باالمتنان اللتزامه وخدمته المتفانية للمنظمة".
وذكر البيان أن "منير ثابت سيواصل العمل كأمين تنفيذي باإلنابة إلى أن تتولى دشتي مهام منصبها" ،دون تحديد موعد لذلك.
وتُعدّ دشتي ،وهي خبيرة اقتصادية كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة ،إحدى عضوات
مجلس التخطيط األعلى في الكويت.
شغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية ،ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية؛ من عام  2012إلى  ،2014وأدّت دورا ً محوريا ً في
الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والتر ّشح لالنتخابات البرلمانية.
وفي مايو  ،2009أصبحت مع ثالث أخريات أول نساء ينتخبن في برلمان الكويت.
وطبقا ً للبيان شغلت دشتي مناصب رئيسية في مؤسسات البحث والتطوير؛ مثل معهد الكويت لألبحاث العلمية ،وعملت في
مؤسّسات مالية وإنمائية رئيسية محلية ودولية ،مثل بنك الكويت الوطني ،والبنك الدولي.
كما تحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز  -بالتيمور األمريكية ،ودرجة الماجستير في
االقتصاد والتمويل من جامعة والية كاليفورنيا  -ساكرامنتو.
وجدير بالذكر أن اللجنة االقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) أُنشئت لتحفيز النشاط االقتصادي بين البلدان األعضاء باألمم
المتحدة ،ولتعزيز التعاون وتشجيع التنمية بينها.
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األمين العام لألمم المتحدة يعين الكويتية دشتي أمينًا تنفيذيًا للجنة إسكوا
كونا | الراي
 22كانون الثاني/يناير 2019
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سمو األمير يهنئ روال دشتي بمناسبة تعيينها أمينا تنفيذيا لـ«اسكوا»
الراي
 22كانون الثاني/يناير 2019
بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهئنة إلى الدكتورة روال دشتي ،عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
تعيينها أمينا تنفيذيا للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) من قبل األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيرش ،مؤكدا سموه أن حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر
واعتزاز للجميع كما أنه يجسد المكانة العالية التي تحظى بها دولة الكويت ودورها الرائد في مختلف المحافل والمنظمات
العربية واالقليمية والدولية متمنيا سموه رعاه هللا لها دوام التوفيق والنجاح الداء مهام هذا المنصب.
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الكويتية روال دشتي أمينًا تنفيذيًا لـ "اسكوا"
الوسط
 22كانون الثاني/يناير 2019
أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين الكويتية روال دشتي أمينا تنفيذيا للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اسكوا).
وذكر مكتب األمين العام للمنظمة الدولية في بيان ان دشتي ستخلف العراقي محمد الحكيم "الذي يشعر األمين العام باالمتنان
اللتزامه وخدمته المتفانية للمنظمة".
وأشار البيان إلى أن غوتيريس قرر أيضا أن يواصل منير تابت سيواصل العمل كأمين تنفيذي باإلنابة حتى تتولى دشتي
منصبها.
وتشغل دشتي وهي خبيرة اقتصادية كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة منصب عضو
في مجلس التخطيط األعلى في الكويت.
كما شغلت في الفترة من عام  2012إلى  2014منصب وزيرة للتخطيط والتنمية ووزيرة للدولة للشؤون البرلمانية.
ولعبت دشتي دورا محوريا في الدعوة إلى مرسوم للسماح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح لالنتخابات البرلمانية وفي مايو
 2009أصبحت مع ثالث نساء أخريات من أوائل النساء الذي انتخبن في مجلس االمة.
كما شغلت مناصب رئيسية في مؤسسات البحث والتطوير بينها معهد الكويت لألبحاث العلمية وعملت في مؤسسات مالية
وإنمائية رئيسية محلية ودولية مثل بنك الكويت الوطني والبنك الدولي.
وتحمل دشتي شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز  -بالتيمور ودرجة الماجستير في االقتصاد
والمالية من جامعة والية كاليفورنيا  -ساكرامنتو وبكالوريوس العلوم في االقتصاد الزراعي من جامعة والية كاليفورنيا -
شيكو.
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غوتيريش يعين كويتية أمينا ً تنفيذيا لـ"اإلسكوا"
األناضول | عربي | 21
 22كانون الثاني/يناير 2019
أعلن أمين عام األمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،مساء اإلثنين ،عن تعيين الكويتية ،روال دشتي ،أمينًا تنفيذيًا للجنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".
وقال بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه ،استيفان دوغريك ،إن "السيدة ،روال دشتي ،ستخلف العراقي ،محمد علي الحكيم،
الذي أعرب األمين العام له عن شعوره باالمتنان اللتزامه وخدمته المتفانية للمنظمة".
وذكر البيان الذي تلقت األناضول نسخة منه أن "السيد ،منير ثابت سيواصل العمل كأمين تنفيذي باإلنابة إلى أن تتولى السيدة
دشتي مهام منصبها" دون تحديد موعد لذلك.
وتعد السيدة روال دشتي ،وهي خبيرة اقتصادية كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة،
إحدى عضوات مجلس التخطيط األعلى في الكويت.
وشغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية ،ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية من عام  2012إلى  ، 2014ولعبت دورا محوريا
في الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح لالنتخابات البرلمانية.
وفي مايو/أيار  ،2009أصبحت مع ثالث نساء أخريات أول امرأة تنتخب في برلمان الكويت.
وطبقا للبيان شغلت ،دشتي ،مناصب رئيسية في مؤسسات البحث والتطوير مثل معهد الكويت لألبحاث العلمية ،وعملت في
مؤسسات مالية ،وإنمائية رئيسية محلية ودولية مثل بنك الكويت الوطني ،والبنك الدولي.
وهي تحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز  -بالتيمور األمريكية ،ودرجة الماجستير في
االقتصاد والتمويل من جامعة والية كاليفورنيا  -ساكرامنتو .
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غوتيريش يعين كويتية أمينة للـ"إسكوا"
روسيا اليوم | بلد نيوز
 22كانون الثاني/يناير 2019
أعلن السكرتير العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش االثنين عن تعيين الكويتية روال دشتي ،أمينة تنفيذية للجنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن "السيدة روال دشتي ستخلف العراقي محمد علي الحكيم ،الذي أعرب األمين
العام له عن امتنانه على التزامه وخدمته المتفانية للمنظمة".
وأضاف أن "السيد منير ثابت سيواصل العمل أمينا تنفيذيا باإلنابة إلى أن تتولى السيدة دشتي مهام منصبها دون تحديد موعد
لذلك".
روال دشتي ،خبيرة اقتصادية وناشطة كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة ،وعضو في مجلس التخطيط األعلى في
الكويت.
وشغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية ،ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية الكويتية بين عامي  2012و 2014ولعبت دورا
محوريا في الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح لالنتخابات البرلمانية.
وفي مايو  ،2009كانت دشتي وثالث نساء أخريات أول من ينتخبن لعضوية برلمان الكويت من النساء.
وشغلت دشتي مناصب رئيسية في مؤسسات البحث والتطوير مثل معهد الكويت لألبحاث العلمية ،وعملت في مؤسسات مالية،
وإنمائية رئيسية محلية ودولية مثل بنك الكويت الوطني ،والبنك الدولي.
وتحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز بالتيمور األمريكية ،ودرجة الماجستير في االقتصاد
والتمويل من جامعة والية كاليفورنيا ساكرامنتو.
المصدر": "www.un.org
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أمين عام األمم المتحدة يصدر قرارا بتعيين الكويتية روال دشتي في هذا المنصب الدولي الرفيع
وطن
 22كانون الثاني/يناير 2019
لدورها الريادي في مجال حقوق المرأة وخبرتها االقتصادية الكبيرة ولجهودها الحثيثة في إقرار قانون سابق سمح للنساء
باإلدالء بأصواتهن في االنتخابات ،أصدر أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،قرارا يقضي بتعيين روال دشتي ،أمينًا
تنفيذيًا للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمين عام االمم المتحدة استيفان دوغريك ،في بيان له مساء االثنين إن “السيدة ،روال دشتي،
ستخلف العراقي ،محمد علي الحكيم ،الذي أعرب األمين العام له عن شعوره باالمتنان اللتزامه وخدمته المتفانية للمنظمة”.
وذكر البيان أن “ السيد ،منير ثابت سيواصل العمل كأمين تنفيذي باإلنابة إلى أن تتولى السيدة دشتي مهام منصبها” دون تحديد
موعد لذلك.
وتعد السيدة روال دشتي ،وهي خبيرة اقتصادية كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة،
إحدى عضوات مجلس التخطيط األعلى في الكويت.
وشغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية ،ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية من عام  2012إلى  ، 2014ولعبت دورا محوريا
في الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح لالنتخابات البرلمانية.
وفي مايو/أيار  ،2009أصبحت مع ثالث نساء أخريات أول امرأة تنتخب في برلمان الكويت.
وطبقا للبيان شغلت ،دشتي ،مناصب رئيسية في مؤسسات البحث والتطوير مثل معهد الكويت لألبحاث العلمية ،وعملت في
مؤسسات مالية ،وإنمائية رئيسية محلية ودولية مثل بنك الكويت الوطني ،والبنك الدولي.
وهي تحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز – بالتيمور األمريكية ،ودرجة الماجستير في
االقتصاد والتمويل من جامعة والية كاليفورنيا – ساكرامنتو.
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أمين عام لألمم المتحدة يعين الكويتية روال دشتى أمينا تنفيذيا للجنة "اسكوا"
اليوم السابع
 22كانون الثاني/يناير 2019
أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ،تعيين الكويتية روال دشتى أمينا تنفيذيا للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربى آسيا (اسكوا).
ونقلت وكالة األنباء الكويتية "كونا" ،عن بيان صادر عن مكتب األمين العام لألمم المتحدة قوله ،أن دشتى ستخلف العراقى
محمد الحكيم ،الذى أعرب األمين العام عن امتنانه على التزامه وخدمته المتفانية للمنظمة.
وأشار البيان إلى أن جوتيريس قرر أيضا أن يواصل منير ثابت العمل ،كأمين تنفيذى باإلنابة ،حتى تتولى دشتى منصبها.
وتشغل الخبيرة االقتصادية الكويتية الرائدة فى مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين روال دشتى ،منذ فترة طويلة منصب
عضو فى مجلس التخطيط األعلى فى الكويت ،كما شغلت خالل الفترة من عام  2012إلى  ،2014منصب وزير التخطيط
والتنمية وزير الدولة للشؤون البرلمانية.
ولعبت دشتى دورا محوريا فى الدعوة إلى مرسوم للسماح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح لالنتخابات البرلمانية ،وفى مايو
 2009أصبحت مع  3نساء أخريات ،من أوائل النساء الالتى انتخبن فى مجلس األمة الكويتى ،كما شغلت مناصب رئيسية فى
مؤسسات البحث والتطوير ،بينها معهد الكويت لألبحاث العلمية ،وعملت فى مؤسسات مالية وإنمائية رئيسية محلية ودولية ،مثل
بنك الكويت الوطنى والبنك الدولي.
وتحمل دشتى شهادة الدكتوراه فى ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز – بالتيمور ،درجة الماجستير فى االقتصاد
والمالية من جامعة والية كاليفورنيا – ساكرامنتو ،وبكالوريوس العلوم فى االقتصاد الزراعى من جامعة والية كاليفورنيا-
شيكو.
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Rola Dashti appointed as executive secretary of UN ESCWA
XinHua
22 January 2019
UNITED NATIONS, Jan. 21 (Xinhua) -- United Nations Secretary-General Antonio Guterres on
Monday announced the appointment of Rola Dashti of Kuwait as the next executive secretary of
the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA).
She will succeed Mohamed Ali Alhakim of Iraq to whom the secretary-general is grateful for his
commitment and dedicated service to the organization, according to a UN statement.
The secretary-general also expressed his appreciation of Mounir Tabet who will continue to
serve as acting executive secretary until Dashti assumes her position.
Dashti, a leading Kuwaiti economist and long-time champion of women's rights and gender
equality, is currently serving as a member of the Supreme Planning Council in Kuwait.
From 2012 to 2014, she was minister for planning and development and minister of state for
parliamentary affairs. She has also held key positions in research and development institutions
such as the Kuwait Institute for Scientific Research and worked for major local and international
financial and development institutions such as the National Bank of Kuwait and the World Bank.
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