
 

انتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً، نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم   -طنية و

، خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية والعشرين التي عقدت االثنين في مقر األمم (CEPA) المتّحدة المعنّية بأمور الحوكمة واإلدارة العامة

  .المتحدة في نيويورك

استُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني 

  .رولف ألتر نواباً للرئيسة، باإلضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمال

، فأصبحت بذلك أول خبير 2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) م المتّحدةوكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألم

  .خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيها 24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 
وانتخبت نائبة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  ، 2018عام  CEPA وشاركت بساط للمرة األولى في اجتماعات

 .2030واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 

ألمين العام لألمم المتّحدة ليو زنمن في افتتاح الدورة الحالية  ومساعد ا وشدد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي كولن فيكسن كيالبيلو 

على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات العملّية المتعلقة بتعزيز  نيسان الحالي، التي تستمر إلى الثامن من 

 .الحوكمة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

وتتمحور نقاشات الدورة الحادية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتناول بناء مؤسسات قوّية لمكافحة تغير المناخ وآثاره، 

ومسائل الحوكمة وبناء المؤسسات في البلدان المتأثرة بالنزاعات. كذلك تتناول التطبيق الفاعل لمبادئ الحوكمة   اإلدارة المستدامة للموارد

ستدامة على الصعيد المحلّي وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالقوة العاملة  الم

  .والحكومة الرقمية

حقيق  وتنّظم خالل الدورة جلسات حوار بين الخبراء وبعض البلدان التي تجري استعراضات وطنية طوعية بشأن الجوانب المؤسسية لت 

 .أهداف التنمية وخصوصا الهدف السادس عشر 
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 ةمانتخاب لمياء المبيّض بساط نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّحدة لإلدارة العا 

دة المعنّية  نتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّحا

الل جلسة افتتاح دورتها الحادية والعشرين التي عقدت االثنين بمقر األمم المتحدة في  خ (CEPA) بأمور الحوكمة واإلدارة العامة

 .نيويورك

واستُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني  

 .وإقرار جدول األعمالرولف ألتر نواباً للرئيسة، إضافة إلى أعضاء، 

، فإصبحت بذلك أول خبير 2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة

 .عربيين فيها خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين 24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

، وانتخبت نائبة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  2018عام  CEPA وشاركت بساط للمرة األولى في اجتماعات

 .2030واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة  

ة  وشدد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي كولن فيكسن كيالبيلو ومساعد األمين العام لألمم المتّحدة ليو زنمن في افتتاح الدورة الحالي 

  التي تستمر إلى الثامن من نيسان الجاري على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات العملّية المتعلقة بتعزيز

 .الحوكمة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

وتتمحور نقاشات الدورة الحادية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتناول بناء مؤسسات قوّية لمكافحة تغير المناخ وآثاره، 

لدان المتأثرة بالنزاعات. كذلك تتناول التطبيق الفاعل لمبادئ الحوكمة  واإلدارة المستدامة للموارد، ومسائل الحوكمة وبناء المؤسسات في الب 

لة  المستدامة على الصعيد المحلّي وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالقوة العام

 .والحكومة الرقمية

وبعض البلدان التي تجري استعراضات وطنية طوعية بشأن الجوانب المؤسسية لتحقيق  وتنّظم خالل الدورة جلسات حوار بين الخبراء 

 .أهداف التنمية وخصوصا الهدف السادس عشر
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 "راء األمم المتّحدة لإلدارة العامةبساط نائبة لرئيسة "خب 

 

انتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم   - المركزية

شرين التي عقدت االثنين بمقر األمم  خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية والع (CEPA) المتّحدة المعنّية بأمور الحوكمة واإلدارة العامة

 .المتحدة في نيويورك

واستُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني  

 .رولف ألتر نواباً للرئيسة، إضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمال

، فإصبحت بذلك أول خبير 2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) القتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدةوكان المجلس ا

 .خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيها 24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

، وانتخبت نائبة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  2018عام  CEPA ولى في اجتماعاتوشاركت بساط للمرة األ

 .2030واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة  

عي كولن فيكسن كيالبيلو ومساعد األمين العام لألمم المتّحدة ليو زنمن في افتتاح الدورة الحالية  وشدد رئيس المجلس االقتصادي واالجتما

ز التي تستمر إلى الثامن من  نيسان الجاري على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات العملّية المتعلقة بتعزي 

 .ستوى المعني بالتنمية المستدامةالحوكمة في المنتدى السياسي الرفيع الم

وتتمحور نقاشات الدورة الحادية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتناول بناء مؤسسات قوّية لمكافحة تغير المناخ وآثاره، 

التطبيق الفاعل لمبادئ الحوكمة  واإلدارة المستدامة للموارد، ومسائل الحوكمة وبناء المؤسسات في البلدان المتأثرة بالنزاعات. كذلك تتناول 

لة  المستدامة على الصعيد المحلّي وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالقوة العام

 .والحكومة الرقمية

ة طوعية بشأن الجوانب المؤسسية لتحقيق  وتنّظم خالل الدورة جلسات حوار بين الخبراء وبعض البلدان التي تجري استعراضات وطني 

 .أهداف التنمية وخصوصا الهدف السادس عشر
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انتخاب لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم  

ة العامةالمتّحدة لإلدار  
 

حدة المعنّية  انتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّ 

مقر األمم المتحدة في  خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية والعشرين التي عقدت االثنين ب  (CEPA) بأمور الحوكمة واإلدارة العامة

 .نيويورك

واستُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني  

 .رولف ألتر نواباً للرئيسة، إضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمال

، فإصبحت بذلك أول خبير 2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) بع لألمم المتّحدةوكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التا

 .خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيها 24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

، وانتخبت نائبة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  2018 عام CEPA وشاركت بساط للمرة األولى في اجتماعات

 .2030واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة  

ومساعد األمين العام لألمم المتّحدة ليو زنمن في افتتاح الدورة الحالية  وشدد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي كولن فيكسن كيالبيلو  

ز التي تستمر إلى الثامن من  نيسان الجاري على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات العملّية المتعلقة بتعزي 

 .مستدامةالحوكمة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية ال

وتتمحور نقاشات الدورة الحادية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتناول بناء مؤسسات قوّية لمكافحة تغير المناخ وآثاره، 

لحوكمة  واإلدارة المستدامة للموارد، ومسائل الحوكمة وبناء المؤسسات في البلدان المتأثرة بالنزاعات. كذلك تتناول التطبيق الفاعل لمبادئ ا

لة  المستدامة على الصعيد المحلّي وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالقوة العام

 .والحكومة الرقمية

مؤسسية لتحقيق  وتنّظم خالل الدورة جلسات حوار بين الخبراء وبعض البلدان التي تجري استعراضات وطنية طوعية بشأن الجوانب ال

 أهداف التنمية وخصوصا الهدف السادس عشر. 
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 انتخاب لمياء المبيض بساط للمرة الثانية نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتحدة لإلدارة العامة

 

حدة المعنّية انتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً، نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّ 

في    ، خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية والعشرين التي عقدت االثنين في مقر األمم المتحدة(CEPA) بأمور الحوكمة واإلدارة العامة

  .نيويورك

استُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني 

  .رولف ألتر نواباً للرئيسة، باإلضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمال

، فأصبحت بذلك أول خبير 2017ّم بساط إلى اللجنة عام ض (ECOSOC) وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة

  .خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيها 24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  ، وانتخبت نائبة لرئيس 2018عام  CEPA وشاركت بساط للمرة األولى في اجتماعات

 .2030واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة  

لمتّحدة ليو زنمن في افتتاح الدورة الحالية  وشدد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي كولن فيكسن كيالبيلو  ومساعد األمين العام لألمم ا

يز التي تستمر إلى الثامن من  نيسان الحالي، على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات العملّية المتعلقة بتعز

 .الحوكمة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

لدورة الحادية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتناول بناء مؤسسات قوّية لمكافحة تغير المناخ وآثاره، وتتمحور نقاشات ا

كمة  اإلدارة المستدامة للموارد ومسائل الحوكمة وبناء المؤسسات في البلدان المتأثرة بالنزاعات. كذلك تتناول التطبيق الفاعل لمبادئ الحو

المحلّي وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالقوة العاملة  المستدامة على الصعيد 

  .والحكومة الرقمية

وتنّظم خالل الدورة جلسات حوار بين الخبراء وبعض البلدان التي تجري استعراضات وطنية طوعية بشأن الجوانب المؤسسية لتحقيق  

 .ة وخصوصا الهدف السادس عشرأهداف التنمي 
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 لمياء بساط نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتحدة لإلدارة العامة 

 

 .ثقتها بالسيدة لميا بساط انتخابا وللمرة الثانية (CEPA) جددت لجنة خبراء األمم المتّحدة المعنّية بأمور الحوكمة واإلدارة العامة

حدة المعنّية انتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً، نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّ 

، خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية والعشرين التي عقدت االثنين في مقر األمم المتحدة في  (CEPA) عامةبأمور الحوكمة واإلدارة ال

  .نيويورك

استُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني 

  .اإلضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمالرولف ألتر نواباً للرئيسة، ب 

، فأصبحت بذلك أول خبير 2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة

  .نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيهاخبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في  24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

، وانتخبت نائبة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  2018عام  CEPA وشاركت بساط للمرة األولى في اجتماعات

.  2030لمستدامة لسنة  واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية ا

ية  وشدد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي كولن فيكسن كيالبيلو  ومساعد األمين العام لألمم المتّحدة ليو زنمن في افتتاح الدورة الحال

ّية المتعلقة بتعزيز التي تستمر إلى الثامن من  نيسان الحالي، على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات العمل

 .الحوكمة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

وتتمحور نقاشات الدورة الحادية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتناول بناء مؤسسات قوّية لمكافحة تغير المناخ وآثاره، 

 .اء المؤسسات في البلدان المتأثرة بالنزاعاتاإلدارة المستدامة للموارد ومسائل الحوكمة وبن 

كذلك تتناول التطبيق الفاعل لمبادئ الحوكمة المستدامة على الصعيد المحلّي وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية 

  .المستدامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالقوة العاملة والحكومة الرقمية 

ات حوار بين الخبراء وبعض البلدان التي تجري استعراضات وطنية طوعية بشأن الجوانب المؤسسية لتحقيق  وتنّظم خالل الدورة جلس

   .أهداف التنمية وخصوصا الهدف السادس عشر
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يض بساط للمرة الثانية نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتحدة لإلدارة العامةانتخاب لمياء المب  
 

حدة المعنّية انتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً، نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّ 

في    ، خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية والعشرين التي عقدت االثنين في مقر األمم المتحدة(CEPA) بأمور الحوكمة واإلدارة العامة

 .نيويورك

استُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني 

 .رولف ألتر نواباً للرئيسة، باإلضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمال

، فأصبحت بذلك أول خبير 2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة

 .خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيها 24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

، وانتخبت نائبة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  2018عام  CEPA ساط للمرة األولى في اجتماعاتوشاركت ب 

 .2030واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة  

صادي واالجتماعي كولن فيكسن كيالبيلو ومساعد األمين العام لألمم المتّحدة ليو زنمن في افتتاح الدورة الحالية  وشدد رئيس المجلس االقت 

ز  التي تستمر إلى الثامن من نيسان الحالي، على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات العملّية المتعلقة بتعزي 

 .سي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةالحوكمة في المنتدى السيا

وتتمحور نقاشات الدورة الحادية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتناول بناء مؤسسات قوّية لمكافحة تغير المناخ وآثاره، 

ذلك تتناول التطبيق الفاعل لمبادئ الحوكمة  اإلدارة المستدامة للموارد ومسائل الحوكمة وبناء المؤسسات في البلدان المتأثرة بالنزاعات. ك

لة  المستدامة على الصعيد المحلّي وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالقوة العام

 .والحكومة الرقمية

تعراضات وطنية طوعية بشأن الجوانب المؤسسية لتحقيق  وتنّظم خالل الدورة جلسات حوار بين الخبراء وبعض البلدان التي تجري اس

 أهداف التنمية وخصوصا الهدف السادس عشر. 
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 انتخاب لمياء المبيض بساط للمرة الثانية نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتحدة 

 لإلدارة العامة 
 

المعنّية بت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً، نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّحدة انتُخ

، خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية والعشرين التي عقدت االثنين في مقر األمم المتحدة في  (CEPA) بأمور الحوكمة واإلدارة العامة

 .يويوركن 

زاستُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني  

 .رولف ألتر نواباً للرئيسة، باإلضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمال

، فأصبحت بذلك أول خبير 2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة

 .خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيها 24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

بة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  ، وانتخبت نائ 2018عام  CEPAوشاركت بساط للمرة األولى في اجتماعات 

 2030واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة  

 

https://www.elnashra.com/news/show/1562421/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8
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 للمرة الثانية... لمياء المبيض بساط نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتحدة لإلدارة العامة

 

حدة المعنّية انتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً، نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّ 

، خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية والعشرين التي عقدت االثنين في مقر #األمم المتحدة في  (CEPA) مور الحوكمة واإلدارة العامةبأ

  .نيويورك

استُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني 

  .ف ألتر نواباً للرئيسة، باإلضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمالرول

، فأصبحت بذلك أول خبير 2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة

  .في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيهاخبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً   24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

، وانتخبت نائبة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  2018عام  "CEPA" وشاركت بساط للمرة األولى في اجتماعات

 .2030واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة  

رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي كولن فيكسن كيالبيلو ومساعد األمين العام لألمم المتّحدة ليو زنمن في افتتاح الدورة   من جهته، شدد

لقة  الحالية التي تستمر إلى الثامن من  نيسان الحالي، على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات العملّية المتع

 .مة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةبتعزيز الحوك

وتتمحور نقاشات الدورة الحادية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتناول بناء مؤسسات قوّية لمكافحة تغير المناخ وآثاره، 

متأثرة بالنزاعات. كذلك تتناول التطبيق الفاعل لمبادئ الحوكمة  اإلدارة المستدامة للموارد ومسائل الحوكمة وبناء المؤسسات في البلدان ال

لة  المستدامة على الصعيد المحلّي وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالقوة العام

  .والحكومة الرقمية

لبلدان التي تجري استعراضات وطنية طوعية بشأن الجوانب المؤسسية لتحقيق  وتنّظم خالل الدورة جلسات حوار بين الخبراء وبعض ا

 أهداف التنمية وخصوصا الهدف السادس عشر. 

 

-https://www.annahar.com/arabic/section/77

2070632861%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/0504202 
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 "بساط نائبة لرئيسة "خبراء األمم المتّحدة لإلدارة العامة

 

ليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّحدة المعنّية  نتُخبت رئيسة معهد باسل فا

دية والعشرين التي عقدت االثنين بمقر األمم المتحدة في  خالل جلسة افتتاح دورتها الحا (CEPA) بأمور الحوكمة واإلدارة العامة

 .نيويورك

بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني   واستُهلت الدورة

 .رولف ألتر نواباً للرئيسة، إضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمال

، فإصبحت بذلك أول خبير 2017لجنة عام ضّم بساط إلى ال (ECOSOC) وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة

 .خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيها 24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي   ، وانتخبت نائبة لرئيس اللجنة التي2018عام  CEPA وشاركت بساط للمرة األولى في اجتماعات

 .2030واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة  

زنمن في افتتاح الدورة الحالية  وشدد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي كولن فيكسن كيالبيلو ومساعد األمين العام لألمم المتّحدة ليو 

  التي تستمر إلى الثامن من نيسان الجاري على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات العملّية المتعلقة بتعزيز

 .الحوكمة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

دية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتناول بناء مؤسسات قوّية لمكافحة تغير المناخ وآثاره، وتتمحور نقاشات الدورة الحا

حوكمة  واإلدارة المستدامة للموارد، ومسائل الحوكمة وبناء المؤسسات في البلدان المتأثرة بالنزاعات. كذلك تتناول التطبيق الفاعل لمبادئ ال

وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالقوة العاملة  المستدامة على الصعيد المحلّي  

 .والحكومة الرقمية

وتنّظم خالل الدورة جلسات حوار بين الخبراء وبعض البلدان التي تجري استعراضات وطنية طوعية بشأن الجوانب المؤسسية لتحقيق  

 .أهداف التنمية وخصوصا الهدف السادس عشر

 

https://www.alloubnania.com/Newsdet.aspx?id=480623  
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ً   الثانية للمرة بساط المبيّض لمياء انتخاب   لجنة لرئيسة  نائبة  تواليا

 العامة  لإلدارة المتّحدة األمم خبراء 
 

نتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم ا

والعشرين التي عقدت االثنين بمقر  خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية (CEPA) الحوكمة واإلدارة العامة المتّحدة المعنيّة بأمور

 .يويوركاألمم المتحدة في ن

واستُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان 

 .واأللماني رولف ألتر نواباً للرئيسة، إضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمال

، فإصبحت بذلك  2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة

خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد   24أول خبير لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

 .عضوين عربيين فيها

س اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس  ، وانتخبت نائبة لرئي2018عام  CEPA وشاركت بساط للمرة األولى في اجتماعات

االقتصادي واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية 

 .2030المستدامة لسنة 

المتّحدة ليو زنمن في افتتاح  ومساعد األمين العام لألمم  وشدد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي كولن فيكسن كيالبيلو 

نيسان الجاري على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات    الدورة الحالية التي تستمر إلى الثامن من

 .العمليّة المتعلقة بتعزيز الحوكمة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

بناء مؤسسات قويّة لمكافحة تغير المناخ   دورة الحادية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتناولوتتمحور نقاشات ال

وآثاره، واإلدارة المستدامة للموارد، ومسائل الحوكمة وبناء المؤسسات في البلدان المتأثرة بالنزاعات. كذلك تتناول التطبيق  

المحلّي وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك  الفاعل لمبادئ الحوكمة المستدامة على الصعيد

 .المسائل المتعلقة بالقوة العاملة والحكومة الرقمية

وتنّظم خالل الدورة جلسات حوار بين الخبراء وبعض البلدان التي تجري استعراضات وطنية طوعية بشأن الجوانب المؤسسية 

 .وخصوصا الهدف السادس عشرلتحقيق أهداف التنمية 
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 أخبار لبنان

انتخاب لمياء المبيض بساط للمرة الثانية نائبة لرئيسة لجنة خبراء  
 األمم المتحدة لإلدارة العامة 

 

حدة المعنّية انتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمرة الثانية توالياً، نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّ 

، خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية والعشرين التي عقدت االثنين في مقر األمم المتحدة في  (CEPA) لعامةبأمور الحوكمة واإلدارة ا 

 .نيويورك

استُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني 

 .اإلضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمالرولف ألتر نواباً للرئيسة، ب 

، فأصبحت بذلك أول خبير 2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة

 .يويورك، وأحد عضوين عربيين فيهاخبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في ن  24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

، وانتخبت نائبة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  2018عام  CEPA وشاركت بساط للمرة األولى في اجتماعات

 .2030ستدامة لسنة  واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية الم

ة  وشدد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي كولن فيكسن كيالبيلو ومساعد األمين العام لألمم المتّحدة ليو زنمن في افتتاح الدورة الحالي 

ى الثامن من نيسان الحالي، على الدور المتنامي الذي تؤديه اللجنة في تقديم النصح والمقترحات العملّية المتعلقة بتعزيز  التي تستمر إل

 .الحوكمة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

اول بناء مؤسسات قوّية لمكافحة تغير المناخ وآثاره، وتتمحور نقاشات الدورة الحادية والعشرين على أوراق عمل أعدّها الخبراء وتتن 

كمة  اإلدارة المستدامة للموارد ومسائل الحوكمة وبناء المؤسسات في البلدان المتأثرة بالنزاعات. كذلك تتناول التطبيق الفاعل لمبادئ الحو

ة المستدامة، وكذلك المسائل المتعلقة بالقوة العاملة  المستدامة على الصعيد المحلّي وتحسين اإلدارة المالية من أجل تحقيق أهداف التنمي 

 .والحكومة الرقمية

وتنّظم خالل الدورة جلسات حوار بين الخبراء وبعض البلدان التي تجري استعراضات وطنية طوعية بشأن الجوانب المؤسسية لتحقيق  

 أهداف التنمية وخصوصا الهدف السادس عشر 

-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-https://mustaqbalweb.com/article/217031
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 سيدة لُبنانية نائباً لرئيسة لجنة ُخبراء األمم الُمتحدة

 

مور الحوكمة واإلدارة العامة في مقر األمم المتحدة في نيويورك،  إفتتحت الدورة الحادية والعشرين للجنة ُخبراء األمم الُمتحدة المعنية بأ

 .وجرى إنتخاب السيدة لمياء مبيض بساط كنائب لرئيس اللجنة للمرة الثانية على التوالي

األلماني استُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان و

 .رولف ألتر نواباً للرئيسة، باإلضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمال

، فأصبحت بذلك أول خبير 2017( ضّم بساط إلى اللجنة عام ECOSOCوكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة )

 عون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيها. خبيراً عالمياً يجتم 24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 
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 انتخاب لمياء المبيض بساط للمرة الثانية نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتحدة لإلدارة العامة

ة الثانية توالياً، نائبة لرئيسة لجنة خبراء األمم المتّحدة المعنّية انتُخبت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط للمر

، خالل جلسة افتتاح دورتها الحادية والعشرين التي عقدت االثنين في مقر األمم المتحدة في  (CEPA) بأمور الحوكمة واإلدارة العامة

 .نيويورك

زاستُهلت الدورة بانتخاب جيرالدين فريزر موليكيتي من جنوب إفريقيا رئيسة اللجنة، وكل من بساط والهولندي لويس مويلمان واأللماني  

 .رولف ألتر نواباً للرئيسة، باإلضافة إلى أعضاء، وإقرار جدول األعمال

، فأصبحت بذلك أول خبير 2017ضّم بساط إلى اللجنة عام  (ECOSOC) وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتّحدة

 .خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيها 24لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 

ة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس االقتصادي  ، وانتخبت نائب 2018عام  CEPA شاركت بساط للمرة األولى في اجتماعاتو

 .2030واالجتماعي لتعزيز وتطوير اإلدارة العامة والحكم في الدول األعضاء، السيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة  
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