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 ESCWAاإلسكوا/

 
   النشرة:

  االسكوا: سنستمر في صيانة الرؤيا التى أرساها كوفي انان
  2018آب  19األحد 

  
لفقدان األمين  االسكوا، عن حزن محمد علي الحكيمالدكتور  أعرب وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لالسكوا

وفي بناء السالم،  األمم المتحدة، ورثى الراحل مشيراً الى أنه "رجل مميز بمساهماته في كوفي أنانالعام األسبق لألمم المتحدة 
  ."ا الظرف األليمالتي سوف نظل نتذكرها. فنحن نجل تفانيه ونتوجه بأحر التعازي إلى عائلته في هذ

  
وأكد الحكيم أن "العمل القيم الذي أداه كوفي انان وقيم السالم وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة التي نشرها، سوف تبقى حية 

  ."في المجتمعات الكثيرة التي تواصل معها بما فيها المنطقة العربية
  

، وهي كانت لحظات 1999عام  بيروتفي  اإلسكوا، افتتح مقر ولفت إلى انه "خالل عهده في األمانة العامة لألمم المتحدة
  ."يتذكرها الموظفون الحاليون والسابقون كمحطة الفتة في حياتهم المهنية

  
  وشدد على "اننا سوف نستمر في صيانة الرؤيا التي أرساها كوفي انان واإلبقاء على أمله باالنسانية".
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  المستقبل: 
  االسكوا: سنصون الرؤيا التي أرساها كوفي أنان

  2018أغسطس  19االحد
  

مين التنفيذي لالسكوا محمد علي الحكيم، عن حزن االسكوا لفقدان األمين العام أعرب وكيل األمين العام لألمم المتحدة واأل
  .األسبق لألمم المتحدة كوفي أنان

  
ورثى الحكيم الراحل بالقول: "رجل مميز بمساهماته في األمم المتحدة وفي بناء السالم، التي سوف نظل نتذكرها. فنحن نجل 

  ."في هذا الظرف األليمتفانيه ونتوجه بأحر التعازي إلى عائلته 
  

أضاف: "إن العمل القيم الذي أداه كوفي انان وقيم السالم وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة التي نشرها، سوف تبقى حية في 
  ."المجتمعات الكثيرة التي تواصل معها بما فيها المنطقة العربية

  
، وهي كانت لحظات 1999افتتح مقر اإلسكوا في بيروت عام  ولفت إلى انه "خالل عهده في األمانة العامة لألمم المتحدة،

  ."يتذكرها الموظفون الحاليون والسابقون كمحطة الفتة في حياتهم المهنية
  

  وختم: "سوف نستمر في صيانة الرؤيا التى أرساها كوفي انان واإلبقاء على أمله باالنسانية".
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  النهار: 
 االمين التنفيذي لـ"اإلسكوا" ينعى عنان: سنصون أمله باإلنسانية

  2018آب  19
  

واالجتماعية لغرب آسيا محمد علي الحكيم نعى وكيل االمين العام لألمم المتحدة واالمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية 
االمين العام األسبق لألمم المتحدة كوفي عنان، معبراً عن حزن "االسكوا" لفقدان" رجٌل مميز بمساهماته في األمم المتحدة وفِي 

      ."بناء السالم التى سوف نظل نتذكرها
  

وحقوق االنسان والتنمية المستدامة التي نشرها سوف تبقى حيّة في وقال في ببان إن العمل القيّم الذي ادّاه عنان وقيم السالم 
المجتمعات الكثيرة التي تواصل معها بما فيها المنطقة العربية. وذكر بأنه خالل عهده في األمانة العامة لألمم المتحدة، افتتح مقّر 

سابقون كمحطة الفتة في حياتهم المهنية. ، وهي كانت لحظات يتذّكرها الموظفون الحاليون وال 1999االسكوا في بيروت عام 
  مؤكداً "أننا سوف نستمر في صيانة الرؤية التى أرساها كوفي عنان واإلبقاء على أمله باالنسانية".
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  الوكالة الوطنية لإلعالم: 
 أرساها كوفي انان واإلبقاء على أمله باالنسانيةاالسكوا: سنستمر في صيانة الرؤيا التى 

   2018آب  19األحد 
  

الدكتور محمد علي الحكيم، عن حزن االسكوا لفقدان  أعرب وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لالسكوا -وطنية 
األمين العام األسبق لألمم المتحدة كوفي أنان، ورثى الراحل بالقول: "رجل مميز بمساهماته في األمم المتحدة وفي بناء السالم، 

  ."التي سوف نظل نتذكرها. فنحن نجل تفانيه ونتوجه بأحر التعازي إلى عائلته في هذا الظرف األليم
  

أضاف: "إن العمل القيم الذي أداه كوفي انان وقيم السالم وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة التي نشرها، سوف تبقى حية في 
  ."المجتمعات الكثيرة التي تواصل معها بما فيها المنطقة العربية

  
، وهي كانت لحظات 1999ي بيروت عام ولفت إلى انه "خالل عهده في األمانة العامة لألمم المتحدة، افتتح مقر اإلسكوا ف

  ."يتذكرها الموظفون الحاليون والسابقون كمحطة الفتة في حياتهم المهنية
  

  وختم: "سوف نستمر في صيانة الرؤيا التى أرساها كوفي انان واإلبقاء على أمله باالنسانية".
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


