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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (2019 يناير/كانون الثاني 23)

 

 

 األمين العام يعيّن الدكتورة روال دشتي أمينة تنفيذية لإلسكوا

 (الدستور | الشروق) ”اإلسكوا”تعيين كويتية أميناً تنفيذياً لـ •

 (الجزيرة -مباشر ) األمم المتحدة تُعين كويتية أمينا تنفيذيا لـ"اإلسكوا" •

 (السياسة) ”االسكوا”لـدشتي أمينة عامة جديدة  روال •

|  لإلعالم الوطنية الوكالة) الكويتية روال دشتي وكيلة لألمين العام وأمينة تنفيذية لـ"اإلسكوا" •

 (النهار

 (وكالة األنباء السعودية)  تعيين كويتية أمينة تنفيذية لمنظمة "اإلسكوا" •

 (إرم نيوز) ”اإلسكوا”يعين كويتية أمينًا تنفيذيًا لـغوتيريش  •

 (المدينة اإلخبارية|  بترا) الكويتية روال دشتي أمينة تنفيذية جديدة لالسكوا •

 (وكالة القدس لألنباء) تعرفوا على االمينة العامة الجديدة لـ"االسكوا" •

 (صدى البلد) روال دشتي.. أول كويتية أمينا تنفيذيا للجنة اسكوا باألمم المتحدة )بروفايل( •

 (األنباء|  الراي|  القبس|  كونا) «اسكوا»لـولي العهد يستقبل دشتي بعد تعيينها أمينا تنفيذيا  •

 (السياسة) اختياركم يعكس المكانة العالية للكويت”: األسكوا“الغانم هنأ دشتي بمنصبها في  •

 (الراي) «اسكوا»رئيس مجلس األمة يهنئ روال دشتي بمناسبة تعيينها أمينا تنفيذيا لـ  •

• UN names Kuwaiti economist Rola Dashti as ESCWA chief (KUNA | 

Kuwait Times | Arab Times online | Gulf Times) 
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 ”اإلسكوا”أميناً تنفيذياً لـتعيين كويتية 

 الدستور | قوالشر

 2019 كانون الثاني/يناير 22
 

أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء االثنين، عن تعيين الكويتية روال دشتي أميناً تنفيذياً للجنة األمم 

 ”.إسكوا“المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

مساء االثنين، عن تعيين الكويتية روال دشتي أميناً تنفيذياً للجنة األمم أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 

 .”إسكوا“المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

السيدة روال دشتي، ستخلف العراقي محمد علي الحكيم، الذي “وقال بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوغريك، إن 

 .”وره باالمتنان اللتزامه وخدمته المتفانية للمنظمةأعرب األمين العام له عن شع

دون تحديد ” السيد منير ثابت سيواصل العمل كأمين تنفيذي باإلنابة إلى أن تتولى السيدة دشتي مهام منصبها“ذكر البيان، أن و

 موعد لذلك.

المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة عاماً(، وهي خبيرة اقتصادية كويتية رائدة في مجال حقوق  55وتعد السيدة روال دشتي )

 طويلة، إحدى عضوات مجلس التخطيط األعلى في الكويت، كما أوردت وكالة األناضول لألنباء.

، ولعبت دوراً محورياً 2014إلى  2012وشغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية، ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية من عام 

 سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح لالنتخابات البرلمانية. في الدعوة إلى المرسوم الذي

 ، أصبحت مع ثالث نساء أخريات أول امرأة تنتخب في برلمان الكويت.2009وفي ماي 

وطبقاً للبيان شغلت، دشتي، مناصب رئيسية في مؤسسات البحث والتطوير مثل معهد الكويت لألبحاث العلمية، وعملت في 

 إنمائية رئيسية محلية ودولية مثل بنك الكويت الوطني، والبنك الدولي.مؤسسات مالية، و

بالتيمور األمريكية، ودرجة الماجستير في  –وهي تحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز 

 ساكرامنتو. –االقتصاد والتمويل من جامعة والية كاليفورنيا 
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 كويتية أمينا تنفيذيا لـ"اإلسكوا"األمم المتحدة تُعين 

 الجزيرة -مباشر 

 2019 كانون الثاني/يناير 22
 

أعلن األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء اإلثنين، تعيين الكويتية روال دشتي أمينا تنفيذيا للجنة األمم المتحدة 

 .واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"االقتصادية 

قال بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، ستافان دوجاريك "السيدة روال دشتي ستخلف العراقي محمد علي الحكيم، 

 الذي أعرب األمين العام له عن شعوره باالمتنان اللتزامه وخدمته المتفانية للمنظمة".

ة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة وإحدى عضوات روال دشتي خبيرة اقتصادية كويتية رائد

 مجلس التخطيط األعلى في الكويت.

ولعبت دورا محوريا في  2014إلى  2012شغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية من عام 

 تصويت والترشح لالنتخابات البرلمانية.الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بال

 ، أصبحت روال مع ثالث نساء أخريات أول امرأة تنتخب في برلمان الكويت.2009في مايو/أيار 

بالتيمور األمريكية ودرجة الماجستير في االقتصاد  -تحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز 

 ساكرامنتو. -كاليفورنيا  والتمويل من جامعة والية
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 ”االسكوا”دشتي أمينة عامة جديدة لـ روال

 السياسة

 2019 كانون الثاني/يناير 22
 

اسيا  االمين العام لالمم المتحدة انطونيو غوتيريس الدكتورة روال دشتي، امينة تنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب عين

 ومقرها بيروت.” االسكوا“وشمال افريقيا 

وجاء تعيين دشتي خلفا لمحمد علي الحكيم الذي تسلّم منصب وزير خارجية العراق، ومن بعده منير تابت الذي قام بمهامه في 

 بيت االمم المتحدة في بيروت بالوكالة.

يناميات الشعوب من جامعة جون هوبكنز، وشهادة وتحمل دشتي، الوزيرة والنائبة السابقة في مجلس االمة دكتوراه في د

 الماستر في المال واالقتصاد واجازة في علوم الزراعة من جامعة كاليفورنيا.
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 الكويتية روال دشتي وكيلة لألمين العام وأمينة تنفيذية لـ"اإلسكوا"

 النهار|  لإلعالم الوطنية الوكالة

 2019 كانون الثاني/يناير 22
 

أنطونيو غوتيريس، عيّن الدكتورة أعلنت وحدة االتصال واإلعالم لألمم المتحدة في بيروت أن األمين العام للمنظمة الدولية 

روال دشتي )الكويت( وكيلة لألمين العام وأمينة تنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، خلفاً للدكتور محمد 

 .علي الحكيم )العراق(

سين، وهي حاليًا عضو في المجلس والدكتورة دشتي خبيرة اقتصادية كبيرة وناشطة قديرة في شؤون المرأة والمساواة بين الجن

، كانت وزيرة للتخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس 2014و 2012األعلى للتخطيط والتنمية في الكويت. وبين عامي 

األمة الكويتي. وأدّت دوًرا محوريًا في الدفع إلصدار مرسوم يسمح للمرأة الكويتية بالتصويت وخوض االنتخابات النيابية. وفي 

 .، كانت ضمن النساء األربع األَول اللواتي انضممن إلى مجلس األمة الكويتي2009يارأ

وتولّت أيًضا مناصب رفيعة في مؤسسات األبحاث والتطوير، مثل معهد الكويت لألبحاث العلمية، وعملت لدى أبرز المؤسسات 

 .لبنك الدوليالمحلية والدولية المعنية بالتمويل والتطوير، مثل بنك الكويت الوطني وا

وهي حائزة دكتوراه في الديناميات السكانية من جامعة جون هوبكنز في بالتيمور، وعلى ماجستير في العلوم االقتصادية 

 –سكرامنتو، وعلى بكالوريوس في علوم اقتصادات الزراعة من جامعة والية كاليفورنيا  –والمالية من جامعة والية كاليفورنيا 

 .تشيكو
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 ية أمينة تنفيذية لمنظمة "اإلسكوا"تعيين كويت

 وكالة األنباء السعودية

 2019 كانون الثاني/يناير 22
 

 واالجتماعية االقتصادية للجنة تنفيذية أمينة دشتي روال الكويتية اليوم، غوتيريس، أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين عيّن

 .(اإلسكوا) آسيا لغربي

 .الحكيم محمد العراقي ستخلف دشتي روال أن بلبنان، مقره من لالسكوا بيان وذكر

 .الكويتي األمة مجلس لشؤون دولة ووزيرة والتنمية للتخطيط وزيرة منصب دشتي، وشغلت
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 ”اإلسكوا”غوتيريش يعين كويتية أمينًا تنفيذيًا لـ

 إرم نيوز

 2019 كانون الثاني/يناير 22
 

روال دشتي، أمينًا تنفيذيًا للجنة األمم ، مساء االثنين، عن تعيين الكويتية، غوتيريشأعلن أمين عام األمم المتحدة، أنطونيو 

 ”.إسكوا“المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

السيدة، روال دشتي، ستخلف العراقي، محمد علي الحكيم، “وقال بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك، إن 

 ”.ته المتفانية للمنظمةالذي أعرب األمين العام له عن شعوره باالمتنان اللتزامه وخدم

دون تحديد ” السيد، منير ثابت سيواصل العمل كأمين تنفيذي باإلنابة إلى أن تتولى السيدة دشتي مهام منصبها“أن   وذكر البيان

 موعد لذلك.

طويلة،  وتعد السيدة روال دشتي، وهي خبيرة اقتصادية كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة

 إحدى عضوات مجلس التخطيط األعلى في الكويت.

، ولعبت دوًرا محوريًا 2014إلى  2012وشغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية، ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية من عام 

 في الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح لالنتخابات البرلمانية.

 ، أصبحت مع ثالث نساء أخريات أول امرأة تنتخب في برلمان الكويت.2009يار وفي مايو/أ

وطبقًا 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.

بالتيمور األمريكية، ودرجة الماجستير في  –وهي تحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز 

 ساكرامنتو. –االقتصاد والتمويل من جامعة والية كاليفورنيا 
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 الكويتية روال دشتي أمينة تنفيذية جديدة لالسكوا

 المدينة اإلخبارية|  بترا

 2019 كانون الثاني/يناير 22
 

ً  المتحدة لألمم العام لألمين وكيالً  الكويت من دشتي روال الدكتورة غوتيريش، أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين عيّن  وأمينا

 ً  (.العراق) الحكيم علي محمد للدكتور خلفا( االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة تنفيذيا

 الحكيم الدكتور اللتزام امتنانه عن أعرب المتحدة لألمم العام األمين أن الثالثاء، اليوم بيان في( االسكوا) في اإلعالم مكتب وأفاد

ً  مهامه تولّي سيواصل الذي تابت لمنير شكره عن أعرب كما المنظمة، في وتفانيه ً  أمينا  الدكتورة تسلّم حين إلى بالوكالة تنفيذيا

 .منصبها دشتي
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 تعرفوا على االمينة العامة الجديدة لـ"االسكوا"

 وكالة القدس لألنباء

 2019 كانون الثاني/يناير 22
 

عيّن االمين العام لالمم المتحدة انطونيو غوتيريس الدكتورة روال دشتي من الكويت، امينة تنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية 

 لغرب اسيا وشمال افريقيا "االسكوا" ومقرها بيروت.

الذي تسلّم منصب وزير خارجية العراق، ومن بعده منير تابت والذي قام بمهامه في وجاء تعيين دشتي خلفا لمحمد علي الحكيم 

 بيت االمم المتحدة في بيروت بالوكالة.

وتحمل دشتي، الوزيرة والنائبة السابقة في مجلس االمة الكويتي دكتوراه في ديناميات الشعوب من جامعة جون هوبكنز، 

 ازة في علوم الزراعة من جامعة كاليفورنيا.وشهادة الماستر في المال واالقتصاد واج

 

  

http://alqudsnews.net/post/136334
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  روال دشتي.. أول كويتية أمينا تنفيذيا للجنة اسكوا باألمم المتحدة )بروفايل(

 صدى البلد
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تعيين الكويتية روال دشتي أمينا تنفيذيا للجنة األمم المتحدة االقتصادية أعلن أنطونيو جوتيريس األمين العام لألمم المتحدة ، 

واالجتماعية لغربي آسيا )اسكوا(، خلفا للعراقي محمد الحكيم، الذي أعرب األمين العام عن امتنانه على التزامه وخدمته 

 .المتفانية للمنظمة

، ألم لبنانية  1964سابقة في مجلس األمة الكويتي، من مواليد  روال دشتي، أو روال عبد هللا علي حاجية دشتي، وزيرة ونائبة

 .وأب كويتي هو النائب السابق في مجلس األمة الكويتي عبد هللا علي دشتي

حصلت دشتي على شهادة البكالوريوس من جامعة والية كاليفورنيا في مدينة تشيكو، كما حصلت على درجة الدكتوراه في 

 .2005ة جونز هوبكنز في الواليات المتحدة، وكذلك جائزة الملك حسين للتنمية اإلنسانية في عام األقتصاد السكاني من جامع

، كما 2007و 2006شخصية عربية في مجلة أرابيان بيزنس في عام  50اختيرت الكويتية روال دشتي ضمن قائمة أقوى 

 .2008ي عام سيدة أعمال عربية في مجلة فانينشال تايمز ف 20اختيرت ضمن قائمة أبرز 

عملت دشتي منسقا عاما ومديرة للعقود في برنامج الطوارئ وإعادة اعمار الكويت خالل فترة الغزو إلى ما بعد التحرير، كما 

عملت مستشارة للبنك الدولي، وناشطة قيادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في خدمة المجتمع المدني وتعزيز 

 .دور المرأة في الحياة العامة ومراكز صنع القرار الديمقراطية وزيادة تفعيل

ترأست إدارة االقتصاد بمعهد الكويت لألبحاث العلمية، وعملت خبيرا اقتصاديا رئيسيا في بنك الكويت الوطني، وعضو مؤسس 

 .في الرابطة الوطنية لألمن األسري

 19، وُعينت في 2009مرات وفازت في انتخابات  3 شاركت الخبيرة االقتصادية الكويتية في انتخابات مجلس األمة الكويتي

 11وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس األمة، وأعيد تعيينها بنفس المنصب في  2012يوليو 

 .ديسمبر من نفس العام

 

 ما هي إسكوا ؟

، لتحقيق األهداف االقتصادية 1973أغسطس  9في  أنشأت األمم المتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

واالجتماعية من خالل تعزيز التعاون والتكامل بين بلدان كل منطقة من مناطق العالم، وأعيدت تسمية اللجنة، بموجب قرار 

 .1985الصادر في يوليو  69/1985المجلس االقتصادي واالجتماعي 

، وبعدها 1991 - 1982، ثم انتقلت إلى العراق في الفترة من  1982 - 1974بدأت اإلسكوا عملها في لبنان في الفترة من 

 .، ثم عادت مرة أخرى إلى لبنان لتتخذ من بيروت مقًرا دائًما1997 - 1991انتقلت إلى عّمان خالل الفترة من 

 أهداف إسكوا

وتعزيز التفاعل والتعاون بين البلدان وتهدف "اإلسكوا" إلى تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء، 

األعضاء، باإلضافة إلى تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة وتحقيق التكامل اإلقليمي بين المنطقة 

 .العربية والمناطق األخرى، فضال عن إطالع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها

لسياسات االقتصادية لتكون منبًرا لاللتقاء والتنسيق، كذلك بيتًا للخبرة والمعرفة، ومرصدًا ومن أبرز مهامها صياغة ا

للمعلومات، وتقوم بتنسيق أنشطتها مع اإلدارات والمكاتب الرئيسية في مقر األمم المتحدة، ومع الوكاالت المتخصصة، 

 .بية وهيئاتها الفرعية، ومجلس التعاون الخليجيوالمنظمات الدولية والهيئات اإلقليمية على غرار جامعة الدول العر

 الدول األعضاء بـ إسكوا

https://www.elbalad.news/3666052
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بلدًا عربيًا في منطقة غربي آسيا هي: األردن، اإلمارات ، البحرين، تونس، سوريا السودان، العراق، سلطنة  18تضم اإلسكوا 

 .ا، اليمنُعمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر ، السعودية، المغرب، موريتاني

 

 األمناء التنفيذيين لـ إسكوا منذ إنشائها

، تعاقب على اللجنة 1973أغسطس  9منذ تأسيس األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في 

 -:مدراء وأمناء تنفيذيين من معظم الدول المنضمة للمنظمة أو اللجنة ومن بينهم

 محمد سعيد العطار

شهور، ورئيس الوزراء اليمني األسبق، حصل على شهادة الدكتوراة في االقتصاد  5الجمهورية اليمنية األسبق لمدة  رئيس

من جامعة السوربون بفرنسا ، وعمل أمينا تنفيذيا للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" من  1962السياسي عام 

 . 1985إلى  1974

 محمد سعيد النابلسي

، التحق بالجامعة السورية كلية  1947، أتم دراسته الثانوية في مدرسة يافا األرثوذكسية عام  1928مواليد مدينة يافا عام من 

، وشهادة تخصص في الحقوق المالية، وحصل على الماجستير من 1952الحقوق فتخرج فيها حاماًل اإلجازة بالحقوق عام 

 . 1988إلى  1985ن التنفيذي لمنظمة اإلسكوا في الفترة من جامعة جورج تاون واشنطن، شغل منصب األمي

 تيسير عبد الجابر

، ونائبا لرئيس هيئة األوراق المالية، واختير أمينا تنفيذيا 1984وزير أردني شغل منصب وزير العمل والتنمية االجتماعية عام 

 .1993إلى  1989لمنظمة اإلسكوا في الفترة من 

  صباح الدين بقجه جي

يمي سوري، عمل وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا أكاد

  .. كما عمل عميدًا لكلية االقتصاد بجامعة دمشق1995إلى  1993)إسكوا( من 

  حازم الببالوي

مدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وشغل سابقًا منصب ، يشغل حاليًا منصب ال1936اقتصادي ومفكر مصري، من مواليد 

 . 2000حتى  1995رئيس الوزراء في مصر، اختير أمينا تنفيذيا لألسكوا في الفترة من 

  مرفت تالوي

، وعملت سفيرة لدى  1999إلى  1997وزيرة مصرية، شغلت منصب وزير التأمينات والشئون االجتماعية المصرية من 

تم تعيينها وكيال لألمين  2001دول العالم، كما عملت أمينا عاما للمجلس القومي للمرأة في مصر، وفي عام مصر في عدد من 

 .العام لألمم المتحدة وأمينا تنفيذيا لألسكوا

 بدر الدفع

مريكية، دبلوماسي قطري، شغل منصب السفير القطري لدى الواليات المتحدة األمريكية والمراقب الدائم لدى منظمة الدول األ

 . 2010إلى  2007ُعين أمينًا تنفيذيًا لالسكوا في الفترة من 

 ريما خلف

، حاصلة على شهادة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية في بيروت 1953اقتصادية وسياسية أردنية من مواليد 

 .ية في الواليات المتحدة األمريكيةكما حصلت على الماجستير والدكتوراه في علم األنظمة من جامعة بورتلند الرسم
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إلى  2010في القترة من “ اإلسكوا”شغلت منصب األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

2017. 

 محمد علي الحكيم

بد المهدي منذ بمحافظة النجف، شغل منصب وزير خارجية العراق في حكومة عادل ع 1952سياسي عراقي من مواليد عام 

سنوات ، تم  4، كما شغل منصب ممثل العراق الدائم باألمم المتحدة بجنيف، وممثل العراق بمجلس األمن 2018أكتوبر  ٢٥

 . 2018إلى  2017تعيينه وكياًل لألمين العام لألمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا لالسكوا في الفترة من 
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 «اسكوا»تعيينها أمينا تنفيذيا لـولي العهد يستقبل دشتي بعد 

 األنباء|  الراي|  القبس|  كونا
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بيان اليوم الدكتورة روال عبدهللا دشتي، وذلك بمناسبة تعيينها  استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، بقصر

 «.اسكوا»أمينا تنفيذيا للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 

 

  

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2772150
https://alqabas.com/628115/
https://alqabas.com/628115/
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=cd894911-6a6f-4053-8413-838d784ba6a8
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=cd894911-6a6f-4053-8413-838d784ba6a8
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/880725/22-01-2019-ولي-العهد-يستقبل-رولا-دشتي-بمناسبة-تعيينها-أمينا-تنفيذيا-للجنة-اسكوا
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/880725/22-01-2019-ولي-العهد-يستقبل-رولا-دشتي-بمناسبة-تعيينها-أمينا-تنفيذيا-للجنة-اسكوا
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 اختياركم يعكس المكانة العالية للكويت”: األسكوا“الغانم هنأ دشتي بمنصبها في 

  السياسة
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 استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس وفداً إعالميا من قناة )روسيا اليوم( بمناسبة زيارته للبالد.

اليكسي ضم الوفد النائب األول لرئيس التحرير والمدير العام اليكسي نيكولوف، ومديرة القناة مايا مناع، وكبير منتجي القناة 

سولوماتين، وكبيرة االختصاصيين في قسم العالقات العامة أنا بيليكوفا، واالختصاصي في قسم ترويج الموارد اإلعالمية تيمور 

 فومين، ومدير منطقة الشرق االوسط بوكالة انباء ) ربتلي ( بنجامين دياب.

 اروف.حضر اللقاء النائب يوسف الفضالة وسفير روسيا لدى الكويت نيكوالي ماك

من جهة أخرى، بعث الغانم ببرقية إلى د.روال دشتي، عبر فيها عن خالص تهنئته بمناسبة تعيينها أمينا تنفيذيا للجنة األمم 

 المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اسكوا(.

تتمتع بها الكويت دوليا وتعكس  وقال الغانم في برقيته: ان اختياركم لهذا المنصب االممي الرفيع يعكس المكانة العالية التي

االمكانات الهائلة للكوادر الوطنية الكويتية، راجيا من المولي ــ العلي القدير ــ ان يوفقكم في تحمل المسؤوليات الجسام لهذا 

 ”.المنصب المرموق

 

  

https://bit.ly/2FTqUpO


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   15 | ص  ا
 

 «اسكوا»رئيس مجلس األمة يهنئ روال دشتي بمناسبة تعيينها أمينا تنفيذيا لـ 

 |  الراي
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 بمناسبة تهنئته خالص عن فيها عبر دشتي روال الدكتورة إلى ببرقية الثالثاء اليوم الغانم مرزوق األمة مجلس رئيس بعث

 (.اسكوا) آسيا لغرب واإلجتماعية اإلقتصادية المتحدة األمم للجنة تنفيذيا أمينا تعيينها

 وتعكس دوليا الكويت بها تتمتع التي العالية المكانة يعكس الرفيع األممي المنصب لهذا اختياركم» ان برقيته في الغانم وقال

 المنصب لهذا الجسام المسؤوليات تحمل في يوفقكم ان القدير العلي هللا من راجيا الكويتية الوطنية للكوادر الهائلة االمكانيات

 «.المرموق

 

 

  

http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=bf019f20-fc78-4c43-a513-a384f00633a3
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UN names Kuwaiti economist Rola Dashti as ESCWA chief  

KUNA | Kuwait Times | Arab Times online | Gulf Times 

 

22 January 2019 

 
NEW YORK/KUWAIT: UN Secretary-General Antonio Guterres announced the appointment of 

Rola Dashti of Kuwait as the next Executive Secretary of the United Nations Economic and 

Social Commission for Western Asia (ESCWA). She will succeed Mohamed Ali Al-Hakim of 

Iraq, to whom the Secretary-General is grateful for his commitment and dedicated service to the 

organization, Guterres said in a statement late Monday. The Secretary-General is also 

appreciative to 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. Dashti played a pivotal role in advocating for the decree to allow Kuwaiti 

women to vote and run for parliamentary elections, and in May 2009, she along with three other 

women became the first women to be elected to Kuwait’s parliament. 

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. Dashti holds 

a doctorate degree in population dynamics from Johns Hopkins University-Baltimore, a master’s 

degree in economics and finance from California State University-Sacramento, and a bachelor of 

science in agriculture economics from California State University-Chico.  

HH the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah received Dashti at Bayan Palace 

yesterday after her appointment. The Amir praised Dashti’s selection to this senior post, an event 

that has made everyone in the country proud and also depicts Kuwait’s high esteem and status. 

HH the Crown Prince Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah also received Dashti 

yesterday. 

HH the Amir earlier addressed a cable of congratulations to Dashti on her appointment. The 

Amir, in the cable, said he was proud that a Kuwaiti citizen earned this prestigious post, noting 

that her appointment to the senior position also signaled the high status enjoyed by Kuwait in 

Arab, regional and international quarters. HH the Crown Prince and HH the Prime Minister 

Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah sent similar cables to Dashti. 

National Assembly Speaker Marzouq Al-Ghanem also cabled Dashti, expressing congratulations 

on her appointment as ESCWA chief. He affirmed that naming Dashti to this senior post 

reflected the high-level status of Kuwait at the international level and significant potentials of 

national cadres in general. – KUNA  
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