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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (9102 يونيو /حزيران 01 (

 

 االسكوا احتفلت باليوم العالمي للبيئة وزرع وردة رفيق الحريري

 

 تليفزيون ) للبيئة العالمي اليوم لمناسبة األسكوا مقر مدخل عند الحريري رفيق الشهيد وردة

 (المستقبل

  رفيق الحريري دشتي: التدهور البيئي المتسارع االسكوا احتفلت باليوم العالمي للبيئة وزرع وردة

 (Greenarea | الوكالة الوطنية لإلعالم) يتطلب التنسيق ووضع حلول مستدامة

 (اللواء) "نازك الحريري رعت غرس وردة رفيق الحريري في "اإلسكوا 

 (الحياة) دشتي: التدهور البيئي المتسارع عربيا يتطلب التنسيق والمواجهة 
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  للبيئة العالمي اليوم لمناسبة األسكوا مقر مدخل عند الحريري رفيق الشهيد وردة

 تليفزيون المستقبل

 9102 يونيو /حزيران 7

 (62:93 - 50:69(  
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االسكوا احتفلت باليوم العالمي للبيئة وزرع وردة رفيق الحريري دشتي: التدهور البيئي المتسارع يتطلب 

  التنسيق ووضع حلول مستدامة

 Greenarea | الوكالة الوطنية لإلعالم

 9102 يونيو /يرانحز 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 عنوان العام هذا حمل الذي العالمي البيئة يوم( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أحيت - وطنية

 رفيق وردة" زرعت التي الحريري رفيق مؤسسة بمشاركة بيروت، -الصلح رياض ساحة مقر في ،"الهواء تلوث دحر"

: فيها اءج الحريري لنازك وكلمات الشهيد الرئيس صورة تحمل بينها صغيرة الفتة تثبيت وتم المبنى، مدخل على" الحريري

 ."ونقاء سالم رمز.. البيضاء الحريري رفيق وردة ولدت.. االشتياق رحب ومن الشهادة رحم من"

 

 لحريريا رفيق لمؤسسة العامة المديرة دشتي، روال لإلسكوا التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم األمين وكيلة الحفل في شارك

 صليبا، جاةن الدكتورة الكيمياء عالمة بيروت في األميركية الجامعة في الطبيعة حماية مركز ومديرة بعاصيري، السنيورة سلوى

 لسياسيا والمستشار طبارة، بهيج بهدى ممثلة الحريري نازك الحريري رفيق مؤسسة ورئيسة السنيورة فؤاد الرئيس وحضره

 قافيةث اكاديمية وشخصيات والعربي الديبلوماسي السلك اعضاء من ومجموعة الصايغ داوود الدكتور الحريري سعد للرئيس

 .واعالمية واجتماعية وتربوية

 

 أعدتها الكهربائية، الدراجات وحول والتسبيخ التدوير اعادة حول الوعي من المزيد نشر الى يهدف معرض الحفل تخلل

 .للبيئة المؤازرة الخضراء المبادرات تشجع عروض الى إضافة المجال، هذا في ناشطة حكومية غير منظمات

 

 وأنطوني المتحدة لألمم العام لألمين مصورة رسالة كانت ضرغم، أبو نبيل واإلعالم التواصل وحدة عن للمسؤول تقديم بعد

 ."وسكانه األرض كوكب يطال الذي البيئي التلوث من للحد الجهود تضافر ضرورة" على فيها شدد غوتيريش

 

 .لمتحدةا األمم لتأسيس الخمسين الذكرى في ألقاها الحريري رفيق الشهيد للرئيس كلمة يتضمن قصير فيلم عرض بعدها

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/414109/
http://greenarea.me/ar/284043/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/
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 بعاصيري

 نازك يدةالس الحريري رفيق مؤسسة رئيسة كلمة ألقي أن ويشرفني يسعدني كم: "فيها قالت الحريري كلمة بعاصيري وألقت

 تنفيذيةال األمينة دشتي روال للدكتورة أعرب أن بداية لي إسمحوا: "بالقول تستهلها وهي هذا، الكريم جمعكم أمام الحريري رفيق

 أسرة وكامل تبذله ما عاليا أثمن وأن واإلحترام المودة عمق عن آسيا لغربي واإلجتماعية اإلقتصادية المتحدة األمم للجنة

 بواجب الوعي إلثارة كونية منصة 0275 العام منذ تشكل مناسبة وهو للبيئة، العالمي باليوم لإلحتفاء بناءة جهود من اإلسكوا

 يف" الهواء تلوث" العام هذا عنوانا لها اتخذت قد المناسبة هذه وأن سيما واالنتهاكات، التعديات أنواع شتى من البيئة حماية

 .شرائحها بمختلف البشرية القوى إنتاجية في تدن من عنه ينتج وما قاتلة أمراض من التلوث هذا يسببه ما على تأكيد

 رئيسة صفتيب وددت رمزية مبادرة بتبني مشكورة لألسكوا التنفيذية األمينة تكرمت والتأثير األثر البالغة المناسبة هذه ففي

 شرن بغية والفكرية والمعرفية العلمية الصروح من واسعة مروحة مع بالتعاون أطلقها أن الحريري رفيق مؤسسة أمناء مجلس

 اليها يريالحر رفيق الشهيد الرئيس تطلع التي العلمية الصروح تلك هي لبنان ربوع في والمحبة والسالم النقاء من ذبذبات

 ."والمعرفة اإلقتصاد مجتمع لبناء ومؤهل االنسانية القيم على منفتح شاب جيل إلعداد معبرا

 

  :وفكري علمي صرح لهكذا تجسيد خير اإلسكوا في وجدت لقد: "أضافت

 ملهاع وبرامج المتحدة األمم بأولويات العربية الدول وسائر لبنان ربط على تعمل التي المتحدة األمم أجهزة أحد هي فاإلسكوا

 .والمستجدات اإلطار ذاك في مستحدث وبكل والتقني، واإلجتماعي اإلقتصادي الحيز في سيما

 .المستدامة وتنميته االنسان رفاه تنشد التي والرؤى لألفكار معرفي مختبر هي واإلسكوا

 جعله ما وهذا. والمكانة دورها لمحورية إدراكه وعمق الحريري رفيق الشهيد الرئيس تقدير عظيم حازت التي هي واإلسكوا

 .عاما 09 لنحو إمتد قسري غياب بعد ،0227 العام في لإلسكوا مقرا لبنان ليعود وحثيثة كبرى جهودا يبذل

 إلبداعاته تقديرا ،9115 عام في البشرية للمستوطنات المتحدة األمم لجائزة الحريري رفيق الرئيس رشحت التي هي واإلسكوا

 .بيروت والعاصمة لبنان اعمار أعاد دولة كرجل ومكانته وريادته

 معهمجت في وشأنه االنسان مكانة من للرفع الهادفة القيم من رحبة مساحة الحريري رفيق ومؤسسة تجمعها التي اإلسكوا وهي

 .والمحيط

 العام الصالحب الوعي تعميق في يخدم علمي نشاط من أكثر في إياها بالتعاون الحريري رفيق مؤسسة تتشرف التي اإلسكوا وهي

 ."الشاب الجيل في اإلستثمار وأهمية

 

 رحيبت هو اإلسكوا مقر رحاب في حاضرة الحريري رفيق وردة تكون أن في لالسكوا التنفيذية االمينة ترحيب إن: "وتابعت

 وأن األداء، في يومية ممارسات غاياتها تتفتح وأن. الوجدان في عميقا   معان من الوردة هذه اليه ترمز ما جذور تنغرس بأن

 .ممكنا جعله على اإلسكوا جانب الى الحريري رفيق مؤسسة تعمل بأن سأحرص لذا مشرق، بغد أمال أريجها يفيض

 

 دشتي

 يتطلب العربية دانالبل تشهده التي المتسارع البيئي التدهور أن" ألى لإلسكوا التنفيذية واألمينة المتحدة األمم األمين وكيلة ولفتت

 نم دائما تعمل األسكوا" أن على مشددة ،"مستدامة حلول ووضع المياه وشح الهواء وتلوث البيئية المشاكل لمواجهة التنسيق

  ."للتلوث السلبية التداعيات من والتخفيف المستدامة التنمية اهداف تحقيق أجل

 

 صليبا

 من لالعم وأهمية البيئية المشاكل" عن بيروت في األميركية الجامعة في الطبيعة حماية مركز ومديرة كيمياء عالمة وتحدثت

  ."التلوث تفاقم من الحد في تساهم سليمة بيئية سياسات وضع اجل

 

 .المرافق المعرض على جالوا ثم الوردة، بزرع والصايغ ودشتي وبعاصيري وطبارة السنيورة الرئيس قام ذلك، بعد

 

 فاءو كتحية" اللبنانية، األراضي كافة على تربوية وصروح رسمية مراكز في يستمر الوردة هذه غرس أن الى اإلشارة تجدر

  ."والدبلوماسية والسياسية والتربوية اإلجتماعية المستويات على بصمته ترك الذي للرجل

 

 

  .غ.إ/هدى زبيب===================
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  "نازك الحريري رعت غرس وردة رفيق الحريري في "اإلسكوا

 اللواء

 9102 يونيو /حزيران 7
 عاصمةال في المتحدة األمم بيت رحاب في اليوم هذا صباح عبيرها فاح ، بيروت قلب عن تغب لم التي الحريري رفيق ذكرى

 ميثاقو وفاء عربون" اإلسكوا"مبنى لمدخل الرئيسية الحديقة في غرست التي"  الحريري رفيق وردة" خالل من اللبنانية،

 دةالمتح األمم لجنة مقر في أقيم الذي للبيئة العالمي اليوم إحياء مع تزامنا   العالم، الى السالم رجل من محبة ورسالة سالم،

 مثلةم الحريري رفيق نازك السيدة" الحريري رفيق مؤسسة"رئيسة برعاية( اإلسكوا) آسيا لغربي واإلجتماعية اإلقتصادية

 ." الحريري رفيق مؤسسة" وبمشاركة طبارة بهيج هدى بالسيدة

 

 تم يثح بيروت في( اإلسكوا) آسيا لغربي واإلجتماعية اإلقتصادية المتحدة األمم لجنة مقر في المرة هذه الوردة شتول حضرت

 وكلمات لشهيدا الرئيس صورة تحمل بينها صغيرة الفتة ثبيت تم كما طبارة، هدى بالسيدة ممثلة الحريري السيدة برعاية غرسها

 ."ونقاء سالم رمز.. البيضاء الحريري رفيق وردة ُولَِدت  .. االشتياق رحب ومن الشهادة رحم من: "فيها جاء الحريري للسيدة

 

 إلسكوال التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم األمين ووكيلة السنيورة فؤاد ،الرئيس الحريري السيدة ممثلة الى المناسبة حضر

 داوود.د الحريري، سعد للرئيس السياسي والمستشار بعاصيري، السنيورة سلوى ، الحريري رفيق لمؤسسة العامة والمديرة

 .الصايغ

 

 .واعالمية واجتماعية وتربوية ثقافية اكاديمية وشخصيات والعربي الديبلوماسي السلك اعضاء من ومجموعة

 

 الشهيد يسالرئ مواقف فيها إستذكر وبكلمة ضرغم أبو نبيل واإلعالم التواصل وحدة عن المسؤول من بترحيب المناسبة استهلت

 يقرف الشهيد الرئيس بصوت الحضور أمام عرض وبوثائقي والمنطقة لبنان في السالم إرساء في ودوره الحريري رفيق

 .المتحدة لألمم ومواقفه فكره يختصر الحريري

 

 الحريري رفيق نازك

 يريبعاص السنيورة سلوى الحريري رفيق لمؤسسة العامة المديرة الحريري رفيق نازك السيدة اإلحتفال راعية كلمة والقت

 هذا، لكريما جمعكم أمام الحريري رفيق نازك السيدة الحريري رفيق مؤسسة رئيسة كلمة ألقي أن ويشرفني يسعدني كم" وقالت

 :بالقول تستهلها وهي

 

 عن آسيا يلغرب واإلجتماعية اإلقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة دشتي روال للدكتورة أعرب أن بداية   لي إسمحوا"

 ناسبة  م وهو للبيئة، العالمي باليوم لإلحتفاء بناءة جهود   من اإلسكوا أسرة وكامل تبذله ما عاليا   أثمن وأن واإلحترام المودة عمق

 هذه وأن سيما واالنتهاكات، التعديات أنواع شتى من البيئة حماية بواجب الوعي إلثارة كونية   منصة   0275 العام منذ تشكل

 من نهع ينتج وما قاتلة أمراض من التلوث هذا يسببه ما على تأكيد في" الهواء تلوث" العام هذا عنوانا   لها اتخذت قد المناسبة

 ."شرائحها بمختلف البشرية القوى إنتاجية في تدن

 

 بصفتي وددتُ  يةرمز مبادرة بتبني مشكورة   لألسكوا التنفيذية األمينة تكرمت والتأثير األثر البالغة المناسبة هذه ففي" وأضافت

 بغية والفكرية والمعرفية العلمية الصروح من واسعة مروحة مع بالتعاون أطلقها أن الحريري رفيق مؤسسة أمناء مجلس رئيسة

 اليها الحريري رفيق الشهيد الرئيس تطلع التي العلمية الصروح تلك هي لبنان ربوع في والمحبة والسالم النقاء من ذبذبات نشر

 .والمعرفة اإلقتصاد مجتمع لبناء ومؤهل االنسانية القيم على منفتح شاب جيل إلعداد معبرا  

 

http://aliwaa.com.lb/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7/
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 :وفكري علمي صرح لهكذا تجسيد خير اإلسكوا في وجدتُ  لقد

 

 ملهاع وبرامج المتحدة األمم بأولويات العربية الدول وسائر لبنان ربط على تعمل التي المتحدة األمم أجهزة أحد هي فاإلسكوا

 .والمستجدات اإلطار ذاك في مستحدث   وبكل والتقني، واإلجتماعي اإلقتصادي الحيز في سيما

 

 .المستدامة وتنميته االنسان رفاه تنشد التي والرؤى لألفكار معرفي   مختبر   هي واإلسكوا

 

 جعله ما وهذا. والمكانة دورها لمحورية إدراكه وعمق الحريري رفيق الشهيد الرئيس تقدير عظيم حازت التي هي واإلسكوا

 .عاما   09 لنحو إمتد قسري غياب بعد ،0227 العام في لإلسكوا مقرا   لبنان ليعود وحثيثة كبرى جهودا   يبذل

 

 إلبداعاته تقديرا   ،9115 عام في البشرية للمستوطنات المتحدة األمم لجائزة الحريري رفيق الرئيس رشحت التي هي واإلسكوا

 .بيروت والعاصمة لبنان اعمار أعاد دولة كرجل ومكانته وريادته

 

 معهمجت في وشأنه االنسان مكانة من للرفع الهادفة القيم من رحبة مساحة الحريري رفيق ومؤسسة تجمعها التي اإلسكوا وهي

 .والمحيط

 

 العام الصالحب الوعي تعميق في يخدم علمي نشاط   من أكثر في إياها بالتعاون الحريري رفيق مؤسسة تتشرف التي اإلسكوا وهي

 ."الشاب الجيل في اإلستثمار وأهمية

 

 رحيب  ت هو اإلسكوا مقر رحاب في حاضرة الحريري رفيق وردة تكون أن في لالسكوا التنفيذية االمينة ترحيب إن" وأردفت

 وأن األداء، في يومية ممارسات غاياتها تتفتح وأن. الوجدان في عميقا   معان من الوردة هذه اليه ترمز ما جذور تنغرس بأن

 ."ممكنا   جعله على اإلسكوا جانب الى الحريري رفيق مؤسسة تعمل بأن سأحرص لذا مشرق، بغد   أمال   أريجها يفيض

 

 دشتي روال

 تشهده التي عالمتسار البيئي التدهور أن" إلى دشتي روال لإلسكوا التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم األمين وكيلة لفتت جهتها، من

"  أن لىع مشددة ،"مستدامة حلول ووضع المياه وشح الهواء وتلوث البيئية المشاكل لمواجهة التنسيق يتطلب العربية البلدان

 ."للتلوث السلبية التداعيات من التخفيف و المستدامة التنمية اهداف تحقيق أجل من دائما تعمل األسكوا

 

 صليبا نجاة

 نع صليبا نجاة بيروت في األميركية الجامعة في الطبيعة حماية مركز ومديرة كيمياء عالمة تحدثت متصل، سياق   وفي

 ."التلوث تفاقم من الحد في تساهم سليمة بيئية سياسات وضع اجل من العمل وأهمية البيئية المشاكل"

 

 بزرع غالصاي داوود الحريري الرئيس ومستشار ودشتي بعاصيري والسنيورة طبارة و السنيورة فؤاد الرئيس قام ذلك، وبعد

 والذي ، الكهربائية الدراجات وحول والتسبيخ التدوير إعادة حول الوعي نشر إلى الهادف المعرض على جالوا ثم الوردة،

 راءالخض المبادرات تشجع عديدة أنشطة إلى باإلضافة لبنان، في المجاالت هذه في ناشطة حكومية غير منظمات فيه شاركت

 .للبيئة المؤازرة

 

 التلوث من للحد الجهود تضافر ضرورة" على فيها شدد غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين رسالة بث الحفل تخلل

 ."وسكانه األرض كوكب يطال الذي البيئي
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 بيلس في لتحسين السياسية واإلرادة الموارد وتعبئة البيئة قضايا حول الوعي زيادة هو اليوم هذا هدف" أن إلى اإلشارة تجدر

 تلوث كمية نم للتخفيف اليومية العيش أساليب تغيير وكيفية" الهواء تلوث دحر" هو العام هذا وموضوع ،"البيئة على المحافظة

 .الصحة على وتأثيره العالمي االحترار من للحد الهواء

 

 الذي للرجل وفاء كتحية ، اللبنانية األراضي كافة على تربوية وصروح رسمية مراكز في الرسالة الوردة هذه غرس ويستمر

 مع التزامنب الجامعية الصروح في بزرعها وبدأت والدبلوماسية، والسياسية التربوية و اإلجتماعية المستويات على بصمته ترك

 االنسانيو الوطني لدوره وتقديرا   دربها، رفيق لذكرى تخليدا   الحريري رفيق نازك السيدة ايضا   رعتها بمبادرة إستشهاده، ذكرى

  .كافة المستويات على
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  دشتي: التدهور البيئي المتسارع عربيا يتطلب التنسيق والمواجهة

 الحياة

 9102 يونيو /حزيران 7

لإلسكوا في بيروت روال دشتي الى "أن التدهور البيئي المتسارع التي تشهده رأت وكيلة األمين األمم المتحدة، واألمينة التنفيذية 

البلدان العربية يتطلب التنسيق لمواجهة المشاكل البيئية وتلوث الهواء وشح المياه ووضع حلول مستدامة"، مشددة على أن 

 ."يات السلبية للتلوث"األسكوا تعمل دائما من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتخفيف من التداع

 

أحيت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( يوم البيئة العالمي الذي حمل هذا العام عنوان "دحر 

بيروت، بمشاركة مؤسسة رفيق الحريري التي زرعت "وردة رفيق الحريري"  -تلوث الهواء"، في مقر ساحة رياض الصلح

وتم تثبيت الفتة صغيرة بينها تحمل صورة الرئيس الشهيد وكلمات لنازك الحريري جاء فيها: "من رحم  على مدخل المبنى،

 ."رمز سالم ونقاء -الشهادة ومن رحب االشتياق... ولدت وردة رفيق الحريري البيضاء

 

ة ، ومديرة مركز حمايشارك في الحفل اضافة الى دشتي، المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري سلوى السنيورة بعاصيري

الطبيعة في الجامعة األميركية في بيروت عالمة الكيمياء الدكتورة نجاة صليبا، وحضره الرئيس فؤاد السنيورة ورئيسة مؤسسة 

رفيق الحريري نازك الحريري ممثلة بهدى بهيج طبارة، والمستشار السياسي للرئيس سعد الحريري الدكتور داوود الصايغ 

 .ء السلك الديبلوماسي والعربي وشخصيات اكاديمية ثقافية وتربوية واجتماعية واعالميةومجموعة من اعضا

 

تخلل الحفل معرض يهدف الى نشر المزيد من الوعي حول اعادة التدوير والتسبيخ وحول الدراجات الكهربائية، أعدتها 

 .لخضراء المؤازرة للبيئةمنظمات غير حكومية ناشطة في هذا المجال، إضافة الى عروض تشجع المبادرات ا

 

وبعد تقديم للمسؤول عن وحدة التواصل واإلعالم نبيل أبو ضرغم، كانت رسالة مصورة لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش شدد فيها على" ضرورة تضافر الجهود للحد من التلوث البيئي الذي يطال كوكب األرض وسكانه". بعدها عرض 

 .لمة للرئيس الشهيد رفيق الحريري ألقاها في الذكرى الخمسين لتأسيس األمم المتحدةفيلم قصير يتضمن ك

 

 بعاصيري: اإلسكوا مختبر معرفي لألفكار والرؤى

 

وألقت بعاصيري كلمة الحريري قالت فيها: "كم يسعدني أن ألقي كلمة رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازك رفيق 

لها بالقول: "إسمحوا لي بداية أن أثمن للدكتورة دشتي عاليا ما تبذله وكامل أسرة اإلسكوا من الحريري أمام جمعكم، وهي تسته

منصة كونية إلثارة الوعي بواجب حماية البيئة  0275جهود بناءة لإلحتفاء باليوم العالمي للبيئة، وهو مناسبة تشكل منذ العام 

ناسبة قد اتخذت لها عنوانا هذا العام "تلوث الهواء" في تأكيد على ما من شتى أنواع التعديات واالنتهاكات، سيما وأن هذه الم

يسببه هذا التلوث من أمراض قاتلة وما ينتج عنه من تدن في إنتاجية القوى البشرية بمختلف شرائحها. ففي هذه المناسبة البالغة 

ريري صفتي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة رفيق الحاألثر والتأثير تكرمت األمينة التنفيذية لألسكوا بتبني مبادرة رمزية وددت ب

أن أطلقها بالتعاون مع مروحة واسعة من الصروح العلمية والمعرفية والفكرية بغية نشر ذبذبات من النقاء والسالم والمحبة في 

ح على القيم فتربوع لبنان هي تلك الصروح العلمية التي تطلع الرئيس الشهيد رفيق الحريري اليها معبرا إلعداد جيل شاب من

 ."االنسانية ومؤهل لبناء مجتمع اإلقتصاد والمعرفة

 

أضافت: "لقد وجدت في اإلسكوا خير تجسيد لهكذا صرح علمي وفكري. فاإلسكوا هي أحد أجهزة األمم المتحدة التي تعمل على 

http://www.alhayat.com/article/4632597/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
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قتصادي واإلجتماعي والتقني. ربط لبنان وسائر الدول العربية بأولويات األمم المتحدة وبرامج عملها سيما في الحيز اإل

واإلسكوا هي مختبر معرفي لألفكار والرؤى التي تنشد رفاه االنسان وتنميته المستدامة، وقد حازت عظيم تقدير الرئيس الشهيد 

رفيق الحريري وعمق إدراكه لمحورية دورها والمكانة. وهذا ما جعله يبذل جهودا كبرى وحثيثة ليعود لبنان مقرا لإلسكوا في 

 ."عاما 09، بعد غياب قسري إمتد لنحو 0227لعام ا

 

، تقديرا 9115وتابعت: "اإلسكوا هي التي رشحت الرئيس رفيق الحريري لجائزة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 

ي رفيق الحريرإلبداعاته وريادته ومكانته كرجل دولة أعاد اعمار لبنان والعاصمة بيروت. وهي اإلسكوا التي تجمعها ومؤسسة 

 ."مساحة رحبة من القيم الهادفة للرفع من مكانة االنسان وشأنه في مجتمعه والمحيط

 

وزادت: "إن ترحيب االمينة التنفيذية لالسكوا في أن تكون وردة رفيق الحريري حاضرة في رحاب مقر اإلسكوا هو ترحيب 

لوجدان... لذا سأحرص بأن تعمل مؤسسة رفيق الحريري الى بأن تنغرس جذور ما ترمز اليه هذه الوردة من معان عميقا  في ا

 ."جانب اإلسكوا على جعله ممكنا

 

 "وضع سياسات بيئية سليمة"

 

وبعدما تحدثت صليبا عن المشاكل البيئية وأهمية العمل من اجل وضع سياسات بيئية سليمة تساهم في الحد من تفاقم التلوث. قام 

 .ودشتي والصايغ بزرع الوردة، ثم جالوا على المعرض المرافق الرئيس السنيورة وطبارة وبعاصيري

 

تجدر اإلشارة الى أن غرس هذه الوردة يستمر في مراكز رسمية وصروح تربوية على كافة األراضي اللبنانية، "كتحية وفاء 

 ."للرجل الذي ترك بصمته على المستويات اإلجتماعية والتربوية والسياسية والديبلوماسية

 


