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 األمين التنفيذي الجديد لالسكوا وصل الى بيروت: نضع سياسات قابلة للتنفيذ

وطنية - المطار - وصل الى بيروت بعد ظهر اليوم االمين التنفيذي الجديد للجنة االمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" السفير محمد علي الحكيم آتيا من بغداد لتسلم مهماته الجديدة. 

وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار سفير العراق على العامري ونائبة االمين التنفيذي ل"االسكوا"
خولة مطر وكبار الموظفين في اللجنة التي مقرها بيروت. 

وفي المطار، قال الحكيم: "نحن فرحون جدا بوجودنا في لبنان، دولة مقر االسكوا، ونتشرف بهذا الموقع،
واشكر السيد االمين العام على تعييننا أمينا تنفيذيا جديدا، وفي الوقت نفسه نقدم شكرنا وتقديرنا الى

االمينة التنفيذية السابقة الدكتورة ريما خلف على جهودها خالل سبع سنوات، وان شاء اهللا نستمر بالعمل
في الطريق الجديدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية في منظمة االسكوا". 

أضاف: "بدون شك هناك مجموعة أعمال بدأتها األمينة التنفيذية السابقة الدكتورة ريما خلف ونائبة األمين
التنفيذي الدكتورة خولة مطر خالل عامي 2015 و2016، ونأمل أن نستمر ببرنامج العمل. وهناك مجموعة من
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الحقائق يجب أن نقف عندها، فعمل االسكوا ال ينتهي فقط بوضع استراتيجيات، وإنما وضع سياسات قابلة
للتنفيذ، وبالذات في مواضيع مهمة لمنظومة اإلسكوا، منها تخفيف الفقر، وخط الفقر مهم جدا بالنسبة

الينا، وإدخال التكنولوجيا والتعليم النوعي والتنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية والعدالة االجتماعية
والعدالة االقتصادية وتنمية المؤسسات والعمل مع الحكومات لتنمية المؤسسات لالستفادة من الموارد

الطبيعية، وهناك مشاريع سوف تكون مخصصة لدولة معينة ومشاريع مخصصة لمجموعة من الدول
العربية المجاورة، وهناك مجموعة مشاريع تخصص لمنظومة االسكوا".  

========ز.ح

"المؤتمر الدولي "االعالم ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار
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األمين التنفيذي لالسكوا: نضع سياسات قابلة للتنفيذ

وصل الى بيروت بعد ظهر اليوم االمين التنفيذي الجديد للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" السفير محمد علي الحكيم
آتيا من بغداد لتسلم مهماته الجديدة.

وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار سفير العراق على العامري ونائبة االمين التنفيذي ل"االسكوا" خولة مطر وكبار الموظفين في
اللجنة التي مقرها بيروت.

وفي المطار٬ قال الحكيم: "نحن فرحون جدا بوجودنا في لبنان٬ دولة مقر االسكوا٬ ونتشرف بهذا الموقع٬ واشكر السيد االمين العام على تعييننا أمينا
تنفيذيا جديدا٬ وفي الوقت نفسه نقدم شكرنا وتقديرنا الى االمينة التنفيذية السابقة الدكتورة ريما خلف على جهودها خالل سبع سنوات٬ وان شاء هللا

نستمر بالعمل في الطريق الجديدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية في منظمة االسكوا".

أضاف: "بدون شك هناك مجموعة أعمال بدأتها األمينة التنفيذية السابقة الدكتورة ريما خلف ونائبة األمين التنفيذي الدكتورة خولة مطر خالل عامي
2015 و٬2016 ونأمل أن نستمر ببرنامج العمل. وهناك مجموعة من الحقائق يجب أن نقف عندها٬ فعمل االسكوا ال ينتهي فقط بوضع

استراتيجيات٬ وإنما وضع سياسات قابلة للتنفيذ٬ وبالذات في مواضيع مهمة لمنظومة اإلسكوا٬ منها تخفيف الفقر٬ وخط الفقر مهم جدا بالنسبة الينا٬
وإدخال التكنولوجيا والتعليم النوعي والتنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية والعدالة االجتماعية والعدالة االقتصادية وتنمية المؤسسات والعمل

مع الحكومات لتنمية المؤسسات لالستفادة من الموارد الطبيعية٬ وهناك مشاريع سوف تكون مخصصة لدولة معينة ومشاريع مخصصة لمجموعة من
الدول العربية المجاورة٬ وهناك مجموعة مشاريع تخصص لمنظومة االسكوا". 

 الوكالة الوطنية لالعالم
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األمين التنفيذي الجديد لالسكوا وصل الى بيروت: نضع سياسات قابلة للتنفيذ

وصل الى بيروت بعد ظهر اليوم االمين التنفيذي الجديد للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اسكوا"
السفير محمد علي الحكيم آتيا من بغداد لتسلم مهماته الجديدة.

وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار سفير العراق على العامري ونائبة االمين التنفيذي ل"االسكوا" خولة
مطر وكبار الموظفين في اللجنة التي مقرها بيروت.

وفي المطار٬ قال الحكيم: "نحن فرحون جدا بوجودنا في لبنان٬ دولة مقر االسكوا٬ ونتشرف بهذا الموقع٬ واشكر السيد
االمين العام على تعييننا أمينا تنفيذيا جديدا٬ وفي الوقت نفسه نقدم شكرنا وتقديرنا الى االمينة التنفيذية السابقة الدكتورة
االجتماعية للتنمية  الجديدة  الطريق  في  بالعمل  نستمر  هللا  شاء  وان  سنوات٬  سبع  خالل  جهودها  على  خلف  ريما 

واالقتصادية في منظمة االسكوا".

التنفيذي األمين  ونائبة  خلف  ريما  الدكتورة  السابقة  التنفيذية  األمينة  بدأتها  أعمال  مجموعة  هناك  شك  "بدون  أضاف: 
الدكتورة خولة مطر خالل عامي 2015 و٬2016 ونأمل أن نستمر ببرنامج العمل. وهناك مجموعة من الحقائق يجب
أن نقف عندها٬ فعمل االسكوا ال ينتهي فقط بوضع استراتيجيات٬ وإنما وضع سياسات قابلة للتنفيذ٬ وبالذات في مواضيع
مهمة لمنظومة اإلسكوا٬ منها تخفيف الفقر٬ وخط الفقر مهم جدا بالنسبة الينا٬ وإدخال التكنولوجيا والتعليم النوعي والتنمية
المستدامة االقتصادية واالجتماعية والعدالة االجتماعية والعدالة االقتصادية وتنمية المؤسسات والعمل مع الحكومات لتنمية
مخصصة ومشاريع  معينة  لدولة  مخصصة  تكون  سوف  مشاريع  وهناك  الطبيعية٬  الموارد  من  لالستفادة  المؤسسات 

لمجموعة من الدول العربية المجاورة٬ وهناك مجموعة مشاريع تخصص لمنظومة االسكوا". 
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األمين التنفيذي الجديد لالسكوا وصل الى بيروت: نضع سياسات قابلة للتنفيذ

وصل الى بيروت بعد ظهر اليوم االمين التنفيذي الجديد للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اسكوا"
السفير محمد علي الحكيم آتيا من بغداد لتسلم مهماته الجديدة. 

وكان في استقباله في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي سفير العراق على العامري ونائبة االمين التنفيذي
ل"االسكوا" خولة مطر وكبار الموظفين في اللجنة التي مقرها بيروت. 

السيد واشكر  الموقع٬  بهذا  ونتشرف  االسكوا٬  مقر  دولة  لبنان٬  في  بوجودنا  فرحون جدا  "نحن  الحكيم:  قال  المطار٬  وفي 
االمين العام على تعييننا أمينا تنفيذيا جديدا٬ وفي الوقت نفسه نقدم شكرنا وتقديرنا الى االمينة التنفيذية السابقة الدكتورة ريما
خلف على جهودها خالل سبع سنوات٬ وان شاء هللا نستمر بالعمل في الطريق الجديدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية في

منظمة االسكوا". 

أضاف: "بدون شك هناك مجموعة أعمال بدأتها األمينة التنفيذية السابقة الدكتورة ريما خلف ونائبة األمين التنفيذي الدكتورة
نقف أن  يجب  الحقائق  من  مجموعة  وهناك  العمل.  ببرنامج  نستمر  أن  ونأمل  عامي 2015 و٬2016  مطر خالل  خولة 
مهمة مواضيع  في  وبالذات  للتنفيذ٬  قابلة  سياسات  وإنما وضع  استراتيجيات٬  بوضع  فقط  ينتهي  ال  االسكوا  فعمل  عندها٬ 
والتنمية النوعي  والتعليم  التكنولوجيا  وإدخال  الينا٬  بالنسبة  جدا  مهم  الفقر  وخط  الفقر٬  تخفيف  منها  اإلسكوا٬  لمنظومة 
المستدامة االقتصادية واالجتماعية والعدالة االجتماعية والعدالة االقتصادية وتنمية المؤسسات والعمل مع الحكومات لتنمية
المؤسسات لالستفادة من الموارد الطبيعية٬ وهناك مشاريع سوف تكون مخصصة لدولة معينة ومشاريع مخصصة لمجموعة

من الدول العربية المجاورة٬ وهناك مجموعة مشاريع تخصص لمنظومة االسكوا".  

الشركة العربية المتحدة للصحافة  جريدة المستقبل  شارع سبيرز  بيروت  لبنان  هاتف: 9611746301  فاكس: 9611746312
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«الحكيم وصل بيروت لتسّلم مهام «اإلسكوا

 نضع سياسات تنموية مستدامة قابلة للتنفيذ

20170518

(السفير العامري مستقبًال السفير الحكيم في «مطارالرئيس رفيق الحريري الدولي (تصوير: محمود يوسف

وصل الى بيروت بعد ظهر امس االمين التنفيذي الجديد للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا «اسكوا» السفير محمد علي
الحكيم٬ آتيا من بغداد لتسلم مهماته الجديدة٬ وكان في استقباله بصالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي نائب االمين التنفيذي
.لـ»االسكوا» الدكتورة خولة مطر٬ وسفير العراق علي العامري وكبار الموظفين في اللجنة التي مقرها بيروت
وفي المطار٬ قال الحكيم: «نحن فرحون جدا بوجودنا في لبنان٬ دولة مقر االسكوا٬ ونتشرف بهذا الموقع٬ وأشكر االمين العام على تعييننا أمينا
تنفيذيا جديدا٬ وفي الوقت نفسه نقدم شكرنا وتقديرنا الى االمينة التنفيذية السابقة الدكتورة ريما خلف على جهودها خالل سبع سنوات٬ وان
.«شاء هللا نستمر بالعمل في الطريق الجديدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية في منظمة االسكوا
وأضاف: «بدون شك هناك مجموعة أعمال بدأتها األمينة التنفيذية السابقة الدكتورة ريما خلف ونائبة األمين التنفيذي الدكتورة خولة مطر
خالل عامي 2015 و٬2016 ونأمل أن نستمر ببرنامج العمل٬ وهناك مجموعة من الحقائق يجب أن نقف عندها٬ فعمل االسكوا ال ينتهي فقط
بوضع استراتيجيات٬ وإنما وضع سياسات قابلة للتنفيذ٬ وبالذات في مواضيع مهمة لمنظومة اإلسكوا٬ منها تخفيف الفقر٬ وخط الفقر مهم جدا
بالنسبة الينا٬ وإدخال التكنولوجيا والتعليم النوعي والتنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية والعدالة االجتماعية والعدالة االقتصادية وتنمية
المؤسسات والعمل مع الحكومات لتنمية المؤسسات لالستفادة من الموارد الطبيعية٬ وهناك مشاريع سوف تكون مخصصة لدولة معينة
.«ومشاريع مخصصة لمجموعة من الدول العربية المجاورة٬ وهناك مجموعة مشاريع تخصص لمنظومة االسكوا
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األمين التنفيذي الجديد لإلسكوا يصل الى بيروت لتسلم مهامه
األمين التنفيذي الجديد للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" محمد علي الحكيم

   

بيروت/ وسيم سيف الدين/ األناضول

وصل األمين التنفيذي الجديد للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" محمد علي الحكيم٬ اليوم األربعاء٬ إلى
بيروت٬ لتسّلم مهامه بمقر اللجنة٬ وسط العاصمة اللبنانية.

وقدم "الحكيم"٬ خالل مؤتمر صحفي بمطار بيروت٬ الشكر لألمينة التنفيذية السابقة ريما خلف على جهودها خالل 7 سنوات٬ متعهدًا
بالمضي في طريق التنمية االجتماعية واالقتصادية في اللجنة.

وأوضح أن دور اللجنة "ال ينتهي فقط بوضع استراتيجيات٬ وإنما وضع سياسات قابلة للتنفيذ٬ خاصة في موضوعات مهمة لمنظومة
اإلسكوا٬ أبرزها تخفيف الفقر٬ ونعمل مع الحكومات لتنمية المؤسسات لالستفادة من الموارد الطبيعية".

وكشف عن مشاريع سوف تكون مخصصة لدولة معينة ومشاريع مخصصة لمجموعة من الدول العربية المجاورة٬ وهناك مجموعة
مشاريع تخصص لمنظومة "االسكوا"٬ من دون تفاصيل تلك المشروعات.

وشغل "الحكيم"٬ سابقًا منصب الممثل الدائم وسفير العراق لدى األمم المتحدة في جنيف٬ بين 2010 و٬2013 كما عمل سفيرًا ومديرًا
للمنظمات العربية واألوروبية والدولية٬ باإلضافة إلى توليه منصب وزير لالتصاالت في الفترة بين 2004 و2005.

وعين األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش٬ أبريل/نيسان الماضي٬ الحكيم٬ نائبًا له وأمينًا عامًا للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

ويخلف "الحكيم"٬ في منصبه ريما خلف٬ التي استقالت من منصبها بعد أن طلبت منها األمم المتحدة٬ سحب تقرير اللجنة٬ الذي خلص
إلى أن إسرائيل دولة "عنصرية" أنشأت نظامًا للفصل العنصري.

 17.05.2017 Lebanon



تجدر اإلشارة إلى أن "إسكوا"٬ هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة٬ وتشكل جزءًا من األمانة العامة لألمم المتحدة٬
وتعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي.

وتوفر اللجنة إطارًا لصياغة السياسات التنموية للبلدان األعضاء ومواءمتها٬ ومنبرًا لاللتقاء والتنسيق٬ وبيتًا للخبرات والمعرفة٬ ومرصدًا
للمعلومات.

وتهدف إلى دعم التعاون االقتصادي واالجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي.

وتضم في عضويتها 18 دولة عربية٬ من قارتي آسيا وإفريقيا٬ وتعد موريتانيا الدولة األحدث المنضمة للجنة٬ وذلك في 2015.

األخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة األناضول٬ هي اختصار لجزء من األخبار التي ُتعرض للمشتركين عبر نظام تدفق األخبار (HAS). من أجل االشتراك لدى الوكالة
ُيرجى االتصال بالرابط التالي. (/ar/p/اشتراك/1001)
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االناضول: األمين التنفيذي الجديد لإلسكوا يصل الى بيروت
لتسلم مهامه

emailthis.html?id=2693189)/) ارسل لصديق    0 تعليق    منذ 9 ساعات    (arabworld/2693189.html?source=true/) وكالة االناضول  

(report/2693189/) تبليغ    (printit.html?id=2693189/) نسخة للطباعة    (  AMP (amp/2693189

وكالة االناضول: وصل األمين التنفيذي الجديد للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"

محمد علي الحكيم، اليوم األربعاء، إلى بيروت، لتسّلم مهامه بمقر اللجنة، وسط العاصمة اللبنانية.

وقدم "الحكيم"، خالل مؤتمر صحفي بمطار بيروت، الشكر لألمينة التنفيذية السابقة ريما خلف على جهودها خالل 7

سنوات، متعهدًا بالمضي في طريق التنمية االجتماعية واالقتصادية في اللجنة.

وأوضح أن دور اللجنة "ال ينتهي فقط بوضع استراتيجيات، وإنما وضع سياسات قابلة للتنفيذ، خاصة في موضوعات

مهمة لمنظومة اإلسكوا، أبرزها تخفيف الفقر، ونعمل مع الحكومات لتنمية المؤسسات لالستفادة من الموارد

الطبيعية".

وكشف عن مشاريع سوف تكون مخصصة لدولة معينة ومشاريع مخصصة لمجموعة من الدول العربية المجاورة،

وهناك مجموعة مشاريع تخصص لمنظومة "االسكوا"، من دون تفاصيل تلك المشروعات.

وشغل "الحكيم"، سابقًا منصب الممثل الدائم وسفير العراق لدى األمم المتحدة في جنيف، بين 2010 و2013، كما

عمل سفيرًا ومديرًا للمنظمات العربية واألوروبية والدولية، باإلضافة إلى توليه منصب وزير لالتصاالت في الفترة بين

2004 و2005.

وعين األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبريل/نيسان الماضي، الحكيم، نائبًا له وأمينًا عامًا للجنة األمم

sources/583/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9/) وكالة االناضول    (arabworld/) الوطن العربي    (http://24.com.eg) الرئيسية
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وعين األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبريل/نيسان الماضي، الحكيم، نائبًا له وأمينًا عامًا للجنة األمم

المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

ويخلف "الحكيم"، في منصبه ريما خلف، التي استقالت من منصبها بعد أن طلبت منها األمم المتحدة، سحب تقرير

اللجنة، الذي خلص إلى أن إسرائيل دولة "عنصرية" أنشأت نظامًا للفصل العنصري.

تجدر اإلشارة إلى أن "إسكوا"، هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة، وتشكل جزءًا من األمانة

العامة لألمم المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي.

وتوفر اللجنة إطارًا لصياغة السياسات التنموية للبلدان األعضاء ومواءمتها، ومنبرًا لاللتقاء والتنسيق، وبيتًا للخبرات

والمعرفة، ومرصدًا للمعلومات.

وتهدف إلى دعم التعاون االقتصادي واالجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق

التكامل اإلقليمي.

وتضم في عضويتها 18 دولة عربية، من قارتي آسيا وإفريقيا، وتعد موريتانيا الدولة األحدث المنضمة للجنة، وذلك

في 2015.

واخيرا: االناضول: األمين التنفيذي الجديد لإلسكوا يصل الى بيروت لتسلم مهامه  ولقد تم نقل هذا الخبر

اوتوماتيكيا وليس عن طريق احد محرري الموقع من مصدره االصلي وهو موقع وكالة االناضول وتقع مسئولية

صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم, وفي حالة امتالكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر

االصلي للخبر اوال ثم مراسلتنا لحذف الخبر، ونحن نرحب باي اتصال بخصوص االخبار المنشورة تبعنا, الننا موقع محايد

ونرحب بكل االراء، مصدر الخبر االصلي من الرابط التالي:وكالة االناضول
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الحكيم: عمل "اإلسكوا" يقتضي وضع سياسات قابلة
للتنفيذ
متفرقات األربعاء 17 أيار 2017   18:01

"إسكوا"٬ آسيا  لغرب  واإلجتماعية  اإلقتصادية  المتحدة  األمم  للجنة  الجديد  التنفيذي  األمين  أعرب 
التنفيذّية األمينة  بدأتها  اّلتي  األعمال  ببرنامج  "نستمّر  أّن  في  أمله  عن  الحكيم٬  علي  السفيرمحمد 
2015 عامي  خالل  مطر٬  خولة  الدكتورة  التنفيذي٬  األمين  ونائبة  خلف٬  الدكتورةريما  السابقة٬ 
."و2016
وأّكد الحكيم٬ عقب وصوله إلى بيروت٬ أّن "هناك مجموعة من الحقائق يجب أن نقف عندها٬ فعمل
في وبالذات  للتنفيذ٬  قابلة  سياسات  وضع  وإّنما  استراتيجّيات٬  بوضع  فقط  ينتهي  ال  "اإلسكوا" 
النوعي والتنمية التكنولوجيا والّتعليم  الفقر٬ وإدخال  لمنظومة اإلسكوا٬ منها تخفيف  مواضيع مهّمة 
المؤّسسات وتنمية  اإلقتصادّية  والعدالة  اإلجتماعّية  والعدالة  واإلجتماعّية  اإلقتصادّية  المستدامة 
والعمل مع الحكومات لتنمية المؤّسسات لإلستفادة من الموارد الطبيعية. وهناك مشاريع سوف تكون
مخّصصة لدولة معّينة ومشاريع مخّصصة لمجموعة من الدول العربية المجاورة٬ وهناك مجموعة
.""مشاريع تخّصص لمنظومة اإلسكوا
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األمين التنفيذي الجديد لإلسكوا: نضع سياسات قابلة للتنفيذ
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وصل الى بيروت االمين التنفيذي الجديد للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" السفير محمد

علي الحكيم آتيا من بغداد لتسلم مهماته الجديدة.

 
وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار سفير العراق على العامري ونائبة االمين التنفيذي ل"االسكوا" خولة

مطر وكبار الموظفين في اللجنة التي مقرها بيروت.

 
وفي المطار٬ قال الحكيم: "نحن فرحون جدا بوجودنا في لبنان٬ دولة مقر االسكوا٬ ونتشرف بهذا الموقع٬ واشكر السيد
االمين العام على تعييننا أمينا تنفيذيا جديدا٬ وفي الوقت نفسه نقدم شكرنا وتقديرنا الى االمينة التنفيذية السابقة الدكتورة
االجتماعية للتنمية  الجديدة  الطريق  في  بالعمل  نستمر  هللا  شاء  وان  سنوات٬  سبع  خالل  جهودها  على  خلف  ريما 

واالقتصادية في منظمة االسكوا".

 
التنفيذي األمين  ونائبة  خلف  ريما  الدكتورة  السابقة  التنفيذية  األمينة  بدأتها  أعمال  مجموعة  هناك  شك  "بدون  أضاف: 

الدكتورة خولة مطر خالل عامي 2015 و٬2016 ونأمل أن نستمر ببرنامج العمل. وهناك مجموعة من الحقائق يجب
في وبالذات  للتنفيذ٬  قابلة  سياسات  وضع  وإنما  استراتيجيات٬  بوضع  فقط  ينتهي  ال  االسكوا  فعمل  عندها٬  نقف  أن 
والتعليم التكنولوجيا  وإدخال  الينا٬  بالنسبة  جدا  مهم  الفقر  وخط  الفقر٬  تخفيف  منها  اإلسكوا٬  لمنظومة  مهمة  مواضيع 
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وصل وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا الدكتور محمد علي
الحكيم إلى بيروت لتسّلم مهامه. وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي

الدكتور علي العامري سفير العراق في لبنان والدكتورة خولة مطر نائبة األمين التنفيذي
لإلسكوا والسيد كريم خليل أمين سر اإلسكوا وعدد من المسؤولين في اللجنة. وقبيل

تعيينه على رأس اإلسكوا، كان الحكيم الممثل الدائم وسفير العراق لدى األمم المتحدة منذ
شهر أيار 2013. 

يتمتع الحكيم بمعرفة عميقة بالمشهد الحكومي في المنطقة وبشبكة عالقات قوية
فيها. وكان قد شغل سابقًا منصب الممثل الدائم وسفير العراق لدى األمم المتحدة في

جنيف (2010-2013) ومدير المنظمات العربية واألوروبية والدولية وتخطيط السياسات في
وزارة الخارجية العراقية في بغداد (2006-2010). كما كان وزيرًا لالتصاالت العراقية (2004-
2005) وعضوًا في اللجنة المصغرة للعالقات الخارجية التابعة للمجلس النيابي العراقي
(2005-2006) ومستشارًا اجتماعيًا واقتصاديًا أعلى لنائب الرئيس العراقي (2010-2004).

ولد الدكتور محمد علي الحكيم في العام 1952. وهو حائز على شهادة دكتوراه في إدارة
الهندسة واالتصاالت وشهادة ماجستير في تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس في التربية

واإلحصاء.

تجدر اإلشارة إلى أن اإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة.
وتشكل جزءًا من األمانة العامة لألمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي
واالجتماعي. وهي توفر إطارًا لصياغة السياسات القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتها،

ومنبرًا لاللتقاء والتنسيق، وبيتًا للخبرات والمعرفة، ومرصدًا للمعلومات. وتهدف اإلسكوا
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إلى دعم التعاون االقتصادي واالجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها
من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي. 
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األمين التنفيذي الجديد لإلسكوا يستلم مهامه في العاصمة
اللبنانية بيروت

وصل عصر اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور محمد علي الحكيم٬ وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين
التنفيذي الجديد لإلسكوا لتسّلم مهامه.

وأوضح بيان صادر اليوم األربعاء عن وحدة االتصال واإلعالم باإلسكوا أن الدكتور علي العامري سفير العراق في
لبنان والدكتورة خولة مطر نائبة األمين التنفيذي لإلسكوا والسيد كريم خليل أمين سر اإلسكوا وعدد من المسؤولين في

اللجنة٬ كانوا في استقبال األمين العام الجديد في مطار رفيق الحريري الدولي.

وقبيل تعيينه على رأس اإلسكوا٬ كان الحكيم الممثل الدائم وسفير العراق لدى األمم المتحدة منذ شهر أيار/مايو 2013.

ويتمتع الحكيم بمعرفة عميقة بالمشهد الحكومي في المنطقة وبشبكة عالقات قوية فيها. وكان قد شغل سابقًا منصب الممثل
الدائم وسفير العراق لدى األمم المتحدة في جنيف (20132010) ومدير المنظمات العربية واألوروبية والدولية
وتخطيط السياسات في وزارة الخارجية العراقية في بغداد (20102006). كما كان وزيرًا لالتصاالت العراقية
(20052004) وعضوًا في اللجنة المصغرة للعالقات الخارجية التابعة للمجلس النيابي العراقي (20062005)

ومستشارًا اجتماعيًا واقتصاديًا أعلى لنائب الرئيس العراقي (20102004).

ولد الدكتور محمد علي الحكيم في العام 1952. وهو حائز على شهادة دكتوراه في إدارة الهندسة واالتصاالت وشهادة
ماجستير في تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس في التربية واإلحصاء.
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  ESCWA new executive secretary arrives in Beirut

NNA - Newly-appointed Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Western Asia

(ESCWA), Mohamed Ali Alhakim, on Wednesday arrived in Beirut to assume his post.  

Speaking to reporters upon arrival at Beirut airport, Alhakim thanked his predecessor Rima Khalaf, adding

that the commission will resume the implementation of projects the former executive secretary has

embarked on.  

"ESCWA's work is not con ned to drawing strategies, but also applicable policies, especially in respect of

issues that concern the commissions, like poverty, quality education, and sustainable development," he

said.  
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"There will be projects special to certain countries," he revealed.  

Alhakim was appointed in April, following Rima Khalaf's resignation over "the pressure to withdraw a

report that was critical of Israel."  

===========R.A.H.  

"المؤتمر الدولي "االعالم ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار
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Friday, May 19, 2017 (http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/79334/Friday-May-19-2017)

Thursday, May 18, 2017 (http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/79290/Thursday-May-18-2017)

Wednesday, May 17, 2017 (http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/79267/Wednesday-May-17-

2017)
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Newly assigned ESCWA secretary starts work in Beirut 
Xinhua

Source: Xinhua| 20170518 03:31:05|Editor: Mu Xuequan

BEIRUT, May 17 (Xinhua)  Newlyappointed Executive Secretary of the Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA), Mohamed Ali Alhakim, arrived Wednesday in Beirut to
assume his post.

Speaking to reporters upon arrival at Beirut Rafic Hariri Airport, Alhakim thanked his predecessor
Rima Khalaf, adding that the commission will resume the implementation of projects the former
executive secretary has embarked on.

"ESCWA's work is not confined to drawing strategies, but also applicable policies, especially in
respect of issues that concern the commissions, like poverty, quality education, and sustainable
development," he said.

"There will be projects special for certain countries," he revealed.

Alhakim was appointed in April, following Rima Khalaf's resignation over "the pressure to withdraw a
report that was critical of Israel."

AlHakim was the permanent representative and ambassador of Iraq to the United Nations since May
2013, and he served as the Iraqi permanent representative and ambassador to the United Nations in
Geneva between 2010 and 2013.

Prior to his diplomatic career, Alhakim served as Telecommunications Minster in Iraq between 2006
and 2010.
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رئيس البرلمان يستقبل نائب االمين العام لألمم المتحدة ويؤكد ان اختياره في هذا
الموقع اشارة الستعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية

بواسطة : admin » الوقت \ التاريخ : 05:17:36 || 16 مايو 2017 »
المشاهدات : 92

حريتي نيوز – بغداد
استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري٬ في مكتبه ٬مساء االثنين٬ السيد محمد علي الحكيم نائب االمين العام لألمم المتحدة والمدير

التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا).

وهنأ سيادته السيد محمد علي الحكيم على تسنمه موقع نائب االمين العام لألمم المتحدة ألول مرة في تأريخ العراق٬ مشيرا الى ان اختياره مديرًا
تنفيذيًا لمؤسسة أممية عريقة كاألسكوا اشارة الستعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية.

واكد الرئيس الجبوري ان العراق بدا يتعافى تدريجيا٬ً وان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع إلعادته الى دوره الحقيقي في المنطقة.

و جرى خالل اللقاء ايضا مناقشة االوضاع السياسية واالمنية في العراق والمنطقة ومعركة تحرير الموصل واوضاع النازحين والدعم الدولي
للعراق.

من جانبه ثمن نائب االمين العام لألمم المتحدة دور رئيس مجلس النواب ومساهمته في تشريع العديد من القوانين التي تنعكس ايجابيا على حياة
المواطنين.
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NBS نيوز
استقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري٬ في مكتبه ٬ محمد علي الحكيم نائب االمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة األمم المتحدة

االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا).
وهنأ الجبوري محمد علي الحكيم على  تسنمه موقع نائب االمين العام لألمم المتحدة ألول مرة في تأريخ العراق٬ مشيرا الى ان اختياره مديرًا تنفيذيًا

لمؤسسة أممية عريقة كاألسكوا اشارة الستعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية.
واكد الجبوري ان العراق بدا يتعافى تدريجيا٬ً وان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع إلعادته الى دوره الحقيقي في المنطقة.

و جرى خالل اللقاء ايضا مناقشة االوضاع السياسية واالمنية في العراق والمنطقة ومعركة تحرير الموصل واوضاع النازحين والدعم الدولي
للعراق.

من جانبه ثمن نائب االمين العام لألمم المتحدة دور رئيس مجلس النواب ومساهمته في تشريع العديد من القوانين التي تنعكس ايجابيا على حياة
المواطنين.



سليم الجبوري يعد إختيار العراق لـ"اإلسكوا" إشارة
الستعادة دوره الدولي

GMT 08:38 2017 الثالثاء ,16 أيار / مايو

استقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري٬ في مكتبه٬ مساء االثنين٬ محمد علي

الحكيم نائب االمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة األمم المتحدة

االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا). وناقشا "االوضاع السياسية واالمنية

في العراق والمنطقة ومعركة تحريرالموصل واوضاع النازحين والدعم الدولي

للعراق".

وهنأ الجبوري في بيان "الحكيم على تسلمه موقع نائب االمين العام لألمم المتحدة

ألول مرة في تأريخ العراق٬" مشيرا الى ان "اختياره مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة أممية

عريقة كاألسكوا اشارة الستعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية". وأكد

الجبوري ان "العراق بدأ يتعافى تدريجيًا٬ وان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود

الجميع إلعادته الى دوره الحقيقي في المنطقة".

من جانبه ثمن نائب االمين العام لألمم المتحدة دور رئيس مجلس النواب ومساهمته

في تشريع العديد من القوانين التي تنعكس ايجابيا على حياة المواطنين.

رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يستقبل محمد علي الحكيم

بغداد  نجالء الطائي
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الجبوري للحكيم : العراق بدأ يتعافى تدريجياً  الموقف العراقي

16 مايو, 2017 | 11:30 ص      عدد القراءات: 182 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

استقبل رئيس مجلس النواب “سليم الجبوري” في مكتبه٬ مساء أمس االثنين “محمد علي الحكيم” نائب االمين العام لألمم المتحدة والمدير
التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا).

وذكر بيان لمكتبه  تابعه “الموقف العراقي” الجبوري مهنًأ الحكيم على تسلمه موقع نائب االمين العام لألمم المتحدة ألول مرة في تأريخ العراق,
مشيرا الى ان “اختياره مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة أممية عريقة كاألسكوا اشارة الستعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية”.

وأكد  ان “العراق بدأ يتعافى تدريجيا٬ً وان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع إلعادته الى دوره الحقيقي في المنطقة”.

وتباحث الجبوري والحكيم في “االوضاع السياسية واالمنية في العراق والمنطقة ومعركة تحرير الموصل واوضاع النازحين والدعم الدولي
للعراق”.

من جانبه ثمن نائب االمين العام لألمم المتحدة دور رئيس مجلس النواب ومساهمته في تشريع العديد من القوانين التي تنعكس ايجابيا على
حياة المواطنين.

اعجاب0



اختيارك اشارة الستعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية

09:07 16/05/2017 | عدد القراءات : 232

االتجاه برس/ بغدادناقش رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع محمد علي الحكيم نائب االمين العام لألمم المتحدة المدير التنفيذي للجنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) االوضاع السياسية واالمنية في العراق والمنطقة ومعركة تحرير الموصل واوضاع النازحين

والدعم الدولي للعراق.وهنأ الجبوري خالل اللقاء بحسب بيان لمكتبه االعالمي حصلت " االتجاه برس" نسخة منه  محمد علي الحكيم على تسنمه
موقع نائب االمين العام لألمم المتحدة ألول مرة في تأريخ العراق٬ مشيرا الى ان اختياره مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة أممية عريقة كاألسكوا اشارة

الستعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية".واكد رئيس البرلمان" ان العراق بدا يتعافى تدريجيا٬ً وان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر
جهود الجميع إلعادته الى دوره الحقيقي في المنطقة". من جانبه ثمن نائب االمين العام لألمم المتحدة دور رئيس مجلس النواب ومساهمته في تشريع

AQ."العديد من القوانين التي تنعكس ايجابيا على حياة المواطنين


