
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 

 1037 أبريل/نيسان 1 – مارس/آذار 13

 

 األمينة العامة السابقة لإلسكوا تغادر بيروت

 ريما خلف غادرت بيروت بعد انتهاء مهامها في اإلسكوا :الوكالة الوطنية لإلعالم .1

 ال بد أن نناضل لتفكيك النظام اإلسرائيلي: ريما خلف غادرت بيروت :النهار .2

 سنستمر في النضال: ريما خلف غادرت بيروت بعد انتهاء مهامها في اإلسكوا :المنار .3

 ريما خلف غادرت بيروت بعد انتهاء مهامها في اإلسكوا :اللواء .4

5. Lebanon Debate: ريما خلف غادرت بيروت بعد انتهاء مهامها في اإلسكوا 

 لتفكيك نظام إسرائيل: ريما خلف :الحياة .6

 األمانة التنفيذية لإلسكواريما خلف غادرت لبنان بعد انتهاء مهامها في  :(بترا)وكالة األنباء األردنية  .7

 ريما خلف تعود إلى عّمان بعد انتهاء مهامها: الدستور .8

 ريما خلف تعود إلى األردن: الرأي .9

 ريما خلف تغادر لبنان بعد ختم مهامها في اإلسكوا :السبيل .11

 ريما خلف تغادر لبنان بعد مغّبة مهامها في اإلسكوا :الراية .11

 اإلسكواريما خلف تغادر لبنان بعد انتهاء مهامها في  :األفق نيوز .12

 "ال بد أن نناضل لتفكيك النظام اإلسرائيلي: "ريما خلف تؤكد :دنيا الوطن .13

 "ال بد أن نناضل لتفكيك النظام اإلسرائيلي: "ريما خلف تؤكد :الوسط .14

 "ال بد أن نناضل لتفكيك النظام اإلسرائيلي: "ريما خلف تؤكد :االقتصادي .15

16. The Daily Star: Resigned ESCWA head leaves Beirut 

17. The Daily Star: Ex-head of UN ESCWA departs Beirut, calls for Lebanon unity 

 

 شؤون مختلفة

 الجهاز اإلحصائي يشيد بدور اإلسكوا لدعمها لإلحصاء في مجال رفع القدرات :الشرق تايمز .1

 اإلسكوا تحدد أسباب ضعف االقتصاد السوري وتقدم مقترحات لدعمه :االقتصادي .2

 اجتماع لمجلس وزراء الكهرباء العرب الخميس المقبل :وكالة األنباء اإلسالمية الدولية .3

 



(/http://nna-leb.gov.lb/ar/news-categories/1) سياسة   (http://nna-leb.gov.lb/ar) الرئيسية
 ريما خلف غادرت بيروت بعد انتهاء مهامها في االسكوا: سنستمر في النضال ضد منتهكي الحقوق العربية وخصوصا

النظام االسرائيلي

وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية لالعالم"، في مطار رفيق الحريري الدولي ندى عمار ان االمينة
التنفيذية السابقة لالسكوا ريما خلف غادرت الى عمان بعد انتهاء مهامها في بيروت. وكان في وداعها في

المطار االمينة التنفيذية بالوكالة الدكتورة خوال مطر. 

وقبيل مغادرتها بيروت، اعربت خلف عن تقديرها وحبها للبنان وللشعب اللبناني، متمنية "ان يحرص جميع
اللبنانيين على وحدتهم لمواجهة التحديات الكبيرة". 

وقالت: "بداية، احب ان اقول ان فترة ست سنوات ونصف السنة أمضيتها في لبنان، هذا البلد الجميل وهذه
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العاصمة الخالبة وهذا الشعب الرائع، كانت من افضل سنوات عمري، والدعم الذي وجدته من الناس بكل
فئاتهم ومن الحكومة والرسميين هو دعم قل نظيره، لذا اشكرهم جيمعا على كل السنوات التي امضيتها

هنا واتمنى للبنان دوام النجاح واالزدهار". 

اضافت: "رسالتي الى اللبنانيين هي ان يستمروا رائعين كما هم ويحرصوا على وحدتهم فالتحديات الخارجية
اكبر منا بكثير، والتنازع والتقاتل على االمور الصغرى تصغرنا كلنا. فالمنطقة يتهددها الكثير من المخاطر

الخارجية والداخلية، وال ننسى الخطر الرئيسي وهو اسرائيل، فاسرائيل كما ذكرنا في تقريرنا االخير اقامت
نظاما يعتبر جريمة ضد االنسانية، وال بد ان نناضل لتفكيك هذا النظام. وال بد ان نحيي كل من يقاوم

اسرائيل في بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة، ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على
القضايا الرئيسية ال القضايا الثانوية التي تفرق في ما بيننا وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كما

يشاؤون". 

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها، قالت خلف: "انا ال افكر بمنصب رسمي، وبالطبع في أي منصب مع
االمم المتحدة. انما هناك مجموعة من العرب، نفكر بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث
وانما لنستمر في النضال ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية، وخصوصا النظام االسرائيلي بأشكال مختلفة،

وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من خالل العمل مع مؤسسات المجتمع
المدني وبعضها ناشط جدا في مجال مقاومة التطبيع مع اسرائيل وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب

الفلسطيني في فلسطين، وايضا مع النقابات وممثلي الشعب ومع الصحافة، لنعمل جميعا، علنا نستطيع ان
نضيف انا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة". 

وتابعت: "برأيي، ان شعوبنا في النهاية ستنتصر، النها شعوب حية. وهذه االستباحة للشعوب العربية
ستنتهي ال محالة، وال شك عندي في ذلك، انما هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي

ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه في حياتنا نحن". 

وعن رسالتها الى المرأة العربية واللبنانية بوجه خاص، قالت خلف: "رسالتي اوال الى المجتمع، وهي ان المرأة
نصف المجتمع، وهذه عبارة يقولها الجميع. ولكن اي مجتمع يهدر طاقات نصف ابنائه فهذا مجتمع لن

يحقق النجاح". 

اضافت: "نجد امثلة رائعة عن المرأة العربية في مختلف المجاالت، ان في العلوم او الطب والهندسة وكل
المجاالت العلمية وفي مقاومة االستعمار واالستبداد خصوصا االسرائيلي، فالمرأة الصامدة في مخيمات

اللجوء والمرأة التي تدفع بشالها جنود االحتالل عنها. نساؤنا عظيمات قدمن الكثير، وانا واثقة انهن
سيلعبن دورا مهما جدا بتحقيق آمال وامينات شعوبنا". 

وعن المرأة اللبنانية، قالت خلف: "انها حالة متميزة سلبا وايجابيا، ففي لبنان رأيت نساء لديهن قدرات هائلة
في مختلف المجاالت، ولكن لألسف ال يزال تمثيلها في دوائر صنع القرار، ان في البرلمان أو الحكومة قليل جدا،

وال يتناسب مع امكاناتها ومع صورة لبنان في الخارج، وهذا االمر ال بد من تصحيحه واتمنى ان تتمكن القوى
السياسية المعنية باالمر تصحيح هذا الخلل الكبير في االنتخابات المقبلة". 

سئلت: من سيتولى منصب االمانة التنفيذية لالسكوا بعد ريما خلف؟ 

اجابت: "االسكوا، وان كان اسمي ارتبط بها لست سنوات، فهي من اعرق وافضل مؤسسات االمم المتحدة،
النها هي الذراع االقليمي والمؤسسة العربية لالمم المتحدة. وبغض النظر عن القيادة ومن سيدير االسكوا

فان فيها افضل الكوادر من الناحية المهنية والقدرات، وهذه الكوادر ستستمر بالعمل مع بلداننا لتحقيق
طموحاتها التنموية، واالهداف الجديدة التي نسميها اهداف التنمية المستدامة، وايضا موضوع التكامل



العربي وغيرها من المواضيع المختلفة". 

وتابعت: "اما من سيأتي من بعدي، فهذا االمر يترك لألمين العام وللدول العربية، بحسب ما سمعت رشحت
بعض االشخاص وانا اتمنى لهم التوفيق في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب، الن الشخص الذي يتولى

رئاسة المنظمة يؤثر في معنويات الناس وفي استخراج االفضل من طاقاتهم. أتمنى ان يوفقوا باختيار
الشخص المناسب وانما ال اسم عندي بالنسبة لذلك". 

وختمت خلف: "أودعكم لفترة، وانما اتطلع ان ان شاء اهللا للعودة الى لبنان ولقاء جميع االصدقاء واالحبة،
ونلتقي في بيروت ونعيش فيها في مرحلة الحقة".  

===== ن.م

"المؤتمر الدولي "االعالم ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار
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0
المصدر: "الوكالة الوطنية لإلعالم"

31 آذار 2017 | 15:19

غادرت االمينة التنفيذية السابقة لالسكوا ريما خلف الى عمان بعد انتهاء مهامها في بيروت. وكان في وداعها في المطار االمينة التنفيذية بالوكالة
خوال مطر.

وقبيل مغادرتها بيروت٬ اعربت خلف عن تقديرها وحبها للبنان وللشعب اللبناني٬ متمنية "ان يحرص جميع اللبنانيين على وحدتهم لمواجهة التحديات
الكبيرة".

وقالت: "بداية٬ احب ان اقول ان فترة ست سنوات ونصف السنة أمضيتها في لبنان٬ هذا البلد الجميل وهذه العاصمة الخالبة وهذا الشعب الرائع٬
كانت من افضل سنوات عمري٬ والدعم الذي وجدته من الناس بكل فئاتهم ومن الحكومة والرسميين هو دعم قل نظيره٬ لذا اشكرهم جيمعا على كل

السنوات التي امضيتها هنا واتمنى للبنان دوام النجاح واالزدهار".

اضافت: "رسالتي الى اللبنانيين هي ان يستمروا رائعين كما هم ويحرصوا على وحدتهم فالتحديات الخارجية اكبر منا بكثير٬ والتنازع والتقاتل على
االمور الصغرى تصغرنا كلنا. فالمنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ وال ننسى الخطر الرئيسي وهو اسرائيل٬ فاسرائيل كما
ذكرنا في تقريرنا االخير اقامت نظاما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ وال بد ان نناضل لتفكيك هذا النظام. وال بد ان نحيي كل من يقاوم اسرائيل في

بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على القضايا الرئيسية ال القضايا الثانوية التي تفرق في ما بيننا
وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كما يشاؤون".

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ قالت خلف: "انا ال افكر بمنصب رسمي٬ وبالطبع في أي منصب مع االمم المتحدة. انما هناك مجموعة من
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العرب٬ نفكر بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث وانما لنستمر في النضال ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية٬ وخصوصا النظام
االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من خالل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني

وبعضها ناشط جدا في مجال مقاومة التطبيع مع اسرائيل وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين٬ وايضا مع النقابات وممثلي
الشعب ومع الصحافة٬ لنعمل جميعا٬ علنا نستطيع ان نضيف انا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة".

وتابعت: "برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وهذه االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ انما
هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه في حياتنا نحن".

وعن رسالتها الى المرأة العربية واللبنانية بوجه خاص٬ قالت خلف: "رسالتي اوال الى المجتمع٬ وهي ان المرأة نصف المجتمع٬ وهذه عبارة يقولها
الجميع. ولكن اي مجتمع يهدر طاقات نصف ابنائه فهذا مجتمع لن يحقق النجاح".

وعن من سيتولى منصب االمانة التنفيذية لالسكوا٬ اجابت: "االسكوا٬ وان كان اسمي ارتبط بها لست سنوات٬ فهي من اعرق وافضل مؤسسات االمم
المتحدة٬ النها هي الذراع االقليمي والمؤسسة العربية لالمم المتحدة. وبغض النظر عن القيادة ومن سيدير االسكوا فان فيها افضل الكوادر من

الناحية المهنية والقدرات٬ وهذه الكوادر ستستمر بالعمل مع بلداننا لتحقيق طموحاتها التنموية٬ واالهداف الجديدة التي نسميها اهداف التنمية
المستدامة٬ وايضا موضوع التكامل العربي وغيرها من المواضيع المختلفة".
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أفادت “الوكالة الوطنية لالعالم”٬ في مطار رفيق الحريري الدولي ان االمينة التنفيذية السابقة لالسكوا ريما خلف غادرت الى عمان بعد انتهاء
مهامها في بيروت. وكان في وداعها في المطار االمينة التنفيذية بالوكالة الدكتورة خوال مطر.

وقبيل مغادرتها بيروت٬ اعربت خلف عن تقديرها وحبها للبنان وللشعب اللبناني٬ متمنية “ان يحرص جميع اللبنانيين على وحدتهم لمواجهة التحديات
الكبيرة”.

وقالت: “بداية٬ احب ان اقول ان فترة ست سنوات ونصف السنة أمضيتها في لبنان٬ هذا البلد الجميل وهذه العاصمة الخالبة وهذا الشعب الرائع٬
كانت من افضل سنوات عمري٬ والدعم الذي وجدته من الناس بكل فئاتهم ومن الحكومة والرسميين هو دعم قل نظيره٬ لذا اشكرهم جيمعا على كل

السنوات التي امضيتها هنا واتمنى للبنان دوام النجاح واالزدهار”.

اضافت: “رسالتي الى اللبنانيين هي ان يستمروا رائعين كما هم ويحرصوا على وحدتهم فالتحديات الخارجية اكبر منا بكثير٬ والتنازع والتقاتل على
االمور الصغرى تصغرنا كلنا. فالمنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ وال ننسى الخطر الرئيسي وهو اسرائيل٬ فاسرائيل كما
ذكرنا في تقريرنا االخير اقامت نظاما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ وال بد ان نناضل لتفكيك هذا النظام. وال بد ان نحيي كل من يقاوم اسرائيل في

بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على القضايا الرئيسية ال القضايا الثانوية التي تفرق في ما بيننا
وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كما يشاؤون”.

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ قالت خلف: “انا ال افكر بمنصب رسمي٬ وبالطبع في أي منصب مع االمم المتحدة. انما هناك مجموعة من
العرب٬ نفكر بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث وانما لنستمر في النضال ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية٬ وخصوصا النظام
االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من خالل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني

وبعضها ناشط جدا في مجال مقاومة التطبيع مع اسرائيل وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين٬ وايضا مع النقابات وممثلي
الشعب ومع الصحافة٬ لنعمل جميعا٬ علنا نستطيع ان نضيف انا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة”.

وتابعت: “برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وهذه االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ انما
هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه في حياتنا نحن”.

وعن رسالتها الى المرأة العربية واللبنانية بوجه خاص٬ قالت خلف: “رسالتي اوال الى المجتمع٬ وهي ان المرأة نصف المجتمع٬ وهذه عبارة يقولها
الجميع. ولكن اي مجتمع يهدر طاقات نصف ابنائه فهذا مجتمع لن يحقق النجاح”.

اضافت: “نجد امثلة رائعة عن المرأة العربية في مختلف المجاالت٬ ان في العلوم او الطب والهندسة وكل المجاالت العلمية وفي مقاومة االستعمار
واالستبداد خصوصا االسرائيلي٬ فالمرأة الصامدة في مخيمات اللجوء والمرأة التي تدفع بشالها جنود االحتالل عنها. نساؤنا عظيمات قدمن الكثير٬

وانا واثقة انهن سيلعبن دورا مهما جدا بتحقيق آمال وامينات شعوبنا”.

وعن المرأة اللبنانية٬ قالت خلف: “انها حالة متميزة سلبا وايجابيا٬ ففي لبنان رأيت نساء لديهن قدرات هائلة في مختلف المجاالت٬ ولكن لألسف ال
يزال تمثيلها في دوائر صنع القرار٬ ان في البرلمان أو الحكومة قليل جدا٬ وال يتناسب مع امكاناتها ومع صورة لبنان في الخارج٬ وهذا االمر ال بد

من تصحيحه واتمنى ان تتمكن القوى السياسية المعنية باالمر تصحيح هذا الخلل الكبير في االنتخابات المقبلة”.

سئلت: من سيتولى منصب االمانة التنفيذية لالسكوا بعد ريما خلف؟

اجابت: “االسكوا٬ وان كان اسمي ارتبط بها لست سنوات٬ فهي من اعرق وافضل مؤسسات االمم المتحدة٬ النها هي الذراع االقليمي والمؤسسة
العربية لالمم المتحدة. وبغض النظر عن القيادة ومن سيدير االسكوا فان فيها افضل الكوادر من الناحية المهنية والقدرات٬ وهذه الكوادر ستستمر
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بالعمل مع بلداننا لتحقيق طموحاتها التنموية٬ واالهداف الجديدة التي نسميها اهداف التنمية المستدامة٬ وايضا موضوع التكامل العربي وغيرها من
المواضيع المختلفة”.

وتابعت: “اما من سيأتي من بعدي٬ فهذا االمر يترك لألمين العام وللدول العربية٬ بحسب ما سمعت رشحت بعض االشخاص وانا اتمنى لهم التوفيق
في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب٬ الن الشخص الذي يتولى رئاسة المنظمة يؤثر في معنويات الناس وفي استخراج االفضل من طاقاتهم.

أتمنى ان يوفقوا باختيار الشخص المناسب وانما ال اسم عندي بالنسبة لذلك”.

وختمت خلف: “أودعكم لفترة٬ وانما اتطلع ان ان شاء هللا للعودة الى لبنان ولقاء جميع االصدقاء واالحبة٬ ونلتقي في بيروت ونعيش فيها في مرحلة
الحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية
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ريما خلف غادرت بيروت بعد انتهاء مهامها في االسكوا  جريدة اللواء

مارس 31, 15:35 2017

االمينة التنفيذية السابقة لالسكوا ريما خلف غادرت الى عمان بعد انتهاء مهامها في بيروت. وكان في وداعها في المطار االمينة التنفيذية بالوكالة
الدكتورة خوال مطر.

وقبيل مغادرتها بيروت٬ اعربت خلف عن تقديرها وحبها للبنان وللشعب اللبناني٬ متمنية “ان يحرص جميع اللبنانيين على وحدتهم لمواجهة التحديات
الكبيرة”.

وقالت: “بداية٬ احب ان اقول ان فترة ست سنوات ونصف السنة أمضيتها في لبنان٬ هذا البلد الجميل وهذه العاصمة الخالبة وهذا الشعب الرائع٬
كانت من افضل سنوات عمري٬ والدعم الذي وجدته من الناس بكل فئاتهم ومن الحكومة والرسميين هو دعم قل نظيره٬ لذا اشكرهم جيمعا على كل

السنوات التي امضيتها هنا واتمنى للبنان دوام النجاح واالزدهار”.

اضافت: “رسالتي الى اللبنانيين هي ان يستمروا رائعين كما هم ويحرصوا على وحدتهم فالتحديات الخارجية اكبر منا بكثير٬ والتنازع والتقاتل على
االمور الصغرى تصغرنا كلنا. فالمنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ وال ننسى الخطر الرئيسي وهو اسرائيل٬ فاسرائيل كما
ذكرنا في تقريرنا االخير اقامت نظاما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ وال بد ان نناضل لتفكيك هذا النظام. وال بد ان نحيي كل من يقاوم اسرائيل في

بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على القضايا الرئيسية ال القضايا الثانوية التي تفرق في ما بيننا
وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كما يشاؤون”.

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ قالت خلف: “انا ال افكر بمنصب رسمي٬ وبالطبع في أي منصب مع االمم المتحدة. انما هناك مجموعة من
العرب٬ نفكر بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث وانما لنستمر في النضال ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية٬ وخصوصا النظام
االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من خالل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني

وبعضها ناشط جدا في مجال مقاومة التطبيع مع اسرائيل وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين٬ وايضا مع النقابات وممثلي
الشعب ومع الصحافة٬ لنعمل جميعا٬ علنا نستطيع ان نضيف انا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة”.

وتابعت: “برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وهذه االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ انما
هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه في حياتنا نحن”.

وعن رسالتها الى المرأة العربية واللبنانية بوجه خاص٬ قالت خلف: “رسالتي اوال الى المجتمع٬ وهي ان المرأة نصف المجتمع٬ وهذه عبارة يقولها
الجميع. ولكن اي مجتمع يهدر طاقات نصف ابنائه فهذا مجتمع لن يحقق النجاح”.

اضافت: “نجد امثلة رائعة عن المرأة العربية في مختلف المجاالت٬ ان في العلوم او الطب والهندسة وكل المجاالت العلمية وفي مقاومة االستعمار
واالستبداد خصوصا االسرائيلي٬ فالمرأة الصامدة في مخيمات اللجوء والمرأة التي تدفع بشالها جنود االحتالل عنها. نساؤنا عظيمات قدمن الكثير٬

وانا واثقة انهن سيلعبن دورا مهما جدا بتحقيق آمال وامينات شعوبنا”.

وعن المرأة اللبنانية٬ قالت خلف: “انها حالة متميزة سلبا وايجابيا٬ ففي لبنان رأيت نساء لديهن قدرات هائلة في مختلف المجاالت٬ ولكن لألسف ال
يزال تمثيلها في دوائر صنع القرار٬ ان في البرلمان أو الحكومة قليل جدا٬ وال يتناسب مع امكاناتها ومع صورة لبنان في الخارج٬ وهذا االمر ال بد

من تصحيحه واتمنى ان تتمكن القوى السياسية المعنية باالمر تصحيح هذا الخلل الكبير في االنتخابات المقبلة”.

سئلت: من سيتولى منصب االمانة التنفيذية لالسكوا بعد ريما خلف؟

اجابت: “االسكوا٬ وان كان اسمي ارتبط بها لست سنوات٬ فهي من اعرق وافضل مؤسسات االمم المتحدة٬ النها هي الذراع االقليمي والمؤسسة
العربية لالمم المتحدة. وبغض النظر عن القيادة ومن سيدير االسكوا فان فيها افضل الكوادر من الناحية المهنية والقدرات٬ وهذه الكوادر ستستمر



4/3/2017 ريما خلف غادرت بيروت بعد انتهاء مهامها في االسكوا  جريدة اللواء

https://www.aliwaa.com/politics/lebanon/2017/03/31/%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%BA%D8%A7%D8%AF%… 2/2

بالعمل مع بلداننا لتحقيق طموحاتها التنموية٬ واالهداف الجديدة التي نسميها اهداف التنمية المستدامة٬ وايضا موضوع التكامل العربي وغيرها من
المواضيع المختلفة”.

وتابعت: “اما من سيأتي من بعدي٬ فهذا االمر يترك لألمين العام وللدول العربية٬ بحسب ما سمعت رشحت بعض االشخاص وانا اتمنى لهم التوفيق
في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب٬ الن الشخص الذي يتولى رئاسة المنظمة يؤثر في معنويات الناس وفي استخراج االفضل من طاقاتهم.

أتمنى ان يوفقوا باختيار الشخص المناسب وانما ال اسم عندي بالنسبة لذلك”.

وختمت خلف: “أودعكم لفترة٬ وانما اتطلع ان ان شاء هللا للعودة الى لبنان ولقاء جميع االصدقاء واالحبة٬ ونلتقي في بيروت ونعيش فيها في مرحلة
الحقة”.

وطنية
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ريما خلف غادرت بيروت بعد انتهاء مهامها في االسكوا

غادرت االمينة التنفيذية السابقة لالسكوا ريما خلف الى عمان بعد انتهاء مهامها في بيروت. وكان في وداعها في المطار االمينة التنفيذية بالوكالة
الدكتورة خوال مطر.

وقبيل مغادرتها بيروت٬ اعربت خلف عن تقديرها وحبها للبنان وللشعب اللبناني٬ متمنية "ان يحرص جميع اللبنانيين على وحدتهم لمواجهة التحديات
الكبيرة".

وقالت: "بداية٬ احب ان اقول ان فترة ست سنوات ونصف السنة أمضيتها في لبنان٬ هذا البلد الجميل وهذه العاصمة الخالبة وهذا الشعب الرائع٬
كانت من افضل سنوات عمري٬ والدعم الذي وجدته من الناس بكل فئاتهم ومن الحكومة والرسميين هو دعم قل نظيره٬ لذا اشكرهم جيمعا على كل

السنوات التي امضيتها هنا واتمنى للبنان دوام النجاح واالزدهار".

اضافت: "رسالتي الى اللبنانيين هي ان يستمروا رائعين كما هم ويحرصوا على وحدتهم فالتحديات الخارجية اكبر منا بكثير٬ والتنازع والتقاتل على
االمور الصغرى تصغرنا كلنا. فالمنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ وال ننسى الخطر الرئيسي وهو اسرائيل٬ فاسرائيل كما
ذكرنا في تقريرنا االخير اقامت نظاما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ وال بد ان نناضل لتفكيك هذا النظام. وال بد ان نحيي كل من يقاوم اسرائيل في

بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على القضايا الرئيسية ال القضايا الثانوية التي تفرق في ما بيننا
وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كما يشاؤون".

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ قالت خلف: "انا ال افكر بمنصب رسمي٬ وبالطبع في أي منصب مع االمم المتحدة. انما هناك مجموعة من
العرب٬ نفكر بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث وانما لنستمر في النضال ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية٬ وخصوصا النظام
االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من خالل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني

وبعضها ناشط جدا في مجال مقاومة التطبيع مع اسرائيل وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين٬ وايضا مع النقابات وممثلي
الشعب ومع الصحافة٬ لنعمل جميعا٬ علنا نستطيع ان نضيف انا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة".
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وتابعت: "برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وهذه االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ انما
هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه في حياتنا نحن".

وعن رسالتها الى المرأة العربية واللبنانية بوجه خاص٬ قالت خلف: "رسالتي اوال الى المجتمع٬ وهي ان المرأة نصف المجتمع٬ وهذه عبارة يقولها
الجميع. ولكن اي مجتمع يهدر طاقات نصف ابنائه فهذا مجتمع لن يحقق النجاح".

اضافت: "نجد امثلة رائعة عن المرأة العربية في مختلف المجاالت٬ ان في العلوم او الطب والهندسة وكل المجاالت العلمية وفي مقاومة االستعمار
واالستبداد خصوصا االسرائيلي٬ فالمرأة الصامدة في مخيمات اللجوء والمرأة التي تدفع بشالها جنود االحتالل عنها. نساؤنا عظيمات قدمن الكثير٬

وانا واثقة انهن سيلعبن دورا مهما جدا بتحقيق آمال وامينات شعوبنا".

وعن المرأة اللبنانية٬ قالت خلف: "انها حالة متميزة سلبا وايجابيا٬ ففي لبنان رأيت نساء لديهن قدرات هائلة في مختلف المجاالت٬ ولكن لألسف ال
يزال تمثيلها في دوائر صنع القرار٬ ان في البرلمان أو الحكومة قليل جدا٬ وال يتناسب مع امكاناتها ومع صورة لبنان في الخارج٬ وهذا االمر ال بد

من تصحيحه واتمنى ان تتمكن القوى السياسية المعنية باالمر تصحيح هذا الخلل الكبير في االنتخابات المقبلة".

سئلت: من سيتولى منصب االمانة التنفيذية لالسكوا بعد ريما خلف؟

اجابت: "االسكوا٬ وان كان اسمي ارتبط بها لست سنوات٬ فهي من اعرق وافضل مؤسسات االمم المتحدة٬ النها هي الذراع االقليمي والمؤسسة
العربية لالمم المتحدة. وبغض النظر عن القيادة ومن سيدير االسكوا فان فيها افضل الكوادر من الناحية المهنية والقدرات٬ وهذه الكوادر ستستمر
بالعمل مع بلداننا لتحقيق طموحاتها التنموية٬ واالهداف الجديدة التي نسميها اهداف التنمية المستدامة٬ وايضا موضوع التكامل العربي وغيرها من

المواضيع المختلفة".

وتابعت: "اما من سيأتي من بعدي٬ فهذا االمر يترك لألمين العام وللدول العربية٬ بحسب ما سمعت رشحت بعض االشخاص وانا اتمنى لهم التوفيق
في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب٬ الن الشخص الذي يتولى رئاسة المنظمة يؤثر في معنويات الناس وفي استخراج االفضل من طاقاتهم.

أتمنى ان يوفقوا باختيار الشخص المناسب وانما ال اسم عندي بالنسبة لذلك".

وختمت خلف: "أودعكم لفترة٬ وانما اتطلع ان ان شاء هللا للعودة الى لبنان ولقاء جميع االصدقاء واالحبة٬ ونلتقي في بيروت ونعيش فيها في مرحلة
الحقة".

  2017  آذار31



النسخة: الورقية - دويل

آخر تحديث: السبت۱ ٬ أبريل/ نيسان ۲۰۱۷ (۰۱:۰۰  بتوقيت غرينتش)

 
تجريبي

ريما خلف: لتفكيك نظام إسرائيل

السبت۱ ٬ أبريل/ نيسان ۲۰۱۷ (۰۱:۰۰  بتوقيت غرينتش)

بيروت  «الحياة» 

غادرت األمينة التنفيذية السابقة لـ«إسكوا» ريما خلف مقر عملها في بيروت متوجهة إلى عّمان٬ بعدما كانت قدمت استقالتها من
منصبها على خلفية التقرير الذي قدمته المنظمة ويشير إلى عنصرية إسرائيل ضد الفلسطينيين والذي احتجت عليه األمانة العامة

لألمم المتحدة. وكانت خلف أمضت ست سنوات ونصف السنة في عملها في لبنان.
وكانت في وداعها في مطار رفيق الحريري الدولي األمينة التنفيذية بالوكالة خوال مطر.

وأملت خلف في تصريح بأن «يحرص جميع اللبنانيين على وحدتهم لمواجهة التحديات الكبيرة».
ولفتت إلى أن «المنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ وال ننسى الخطر الرئيسي٬ وهو إسرائيل٬ فإسرائيل كما
ذكرنا في تقريرنا األخير٬ أقامت نظامًا يعتبر جريمة ضد اإلنسانية٬ وال بد من أن نناضل لتفكيك هذا النظام. وال بد من أن نحيي كل

من يقاوم إسرائيل في بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة».
وتحدثت عن مشروع إنشاء «مؤسسة فكرية تضم مجموعة من العرب لنستمر في النضال ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية٬

وخصوصًا النظام اإلسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية لإلسرائيل أو من خالل العمل
مع مؤسسات المجتمع المدني وبعضها ناشط جدًا في مجال مقاومة التطبيع مع إسرائيل وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب

الفلسطيني في فلسطين٬ وأيضًا مع النقابات وممثلي الشعب ومع الصحافة».
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ريما خلف غادرت لبنان بعد انتهاء مهامها في األمانة التنفيذية لالسكوا
 

بيروت 31 اذار (بترا) غادرت األمين التنفيذي السابقة لالسكوا ريما خلف بيروت اليوم الى عمان بعد انتهاء مهامها .

وقالت في تصريح في مطار بيروت" المنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ وال ننسى الخطر الرئيس وهو اسرائيل٬ فاسرائيل
كما ذكرنا في تقريرنا االخير اقامت نظاما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ وال بد ان نناضل لتفكيك هذا النظام. وال بد ان نحيي كل من يقاوم اسرائيل
في بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على القضايا الرئيسة ال القضايا الثانوية التي تفرق

بيننا وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كما يشاؤون".

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ قالت خلف: "انا ال افكر بمنصب رسمي٬ وبالطبع في أي منصب مع االمم المتحدة. انما هناك مجموعة
من العرب٬ نفكر بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث وانما لنستمر في النضال ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية٬ وخصوصا

النظام االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من خالل العمل مع مؤسسات المجتمع
المدني وبعضها ناشط جدا في مجال مقاومة التطبيع مع اسرائيل وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين٬ وايضا مع
النقابات وممثلي الشعب ومع الصحافة٬ لنعمل جميعا٬ علنا نستطيع ان نضيف انا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه

المرحلة".

وتابعت: "برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وهذه االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في
ذلك٬ انما هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه نحن في حياتنا".

(بترا) ف ج/رع/ م ب 
31/3/2017  06:28 م
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ريما خلف تعود الى عّمان بعد انتهاء مهامها

تم نشره في الجمعة 31 آذار / مارس 2017. 07:17 مـساًء

عمان غادرت األمين التنفيذي السابقة لالسكوا ريما خلف بيروت الجمعة الى عمان بعد انتهاء مهامها.

وقالت في تصريح في مطار بيروت" المنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ وال ننسى الخطر الرئيس وهو اسرائيل٬ فاسرائيل كما
ذكرنا في تقريرنا االخير اقامت نظاما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ وال بد ان نناضل لتفكيك هذا النظام. وال بد ان نحيي كل من يقاوم اسرائيل في

بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على القضايا الرئيسة ال القضايا الثانوية التي تفرق بيننا
وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كما يشاؤون".

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ قالت خلف: "انا ال افكر بمنصب رسمي٬ وبالطبع في أي منصب مع االمم المتحدة. انما هناك مجموعة من
العرب٬ نفكر بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث وانما لنستمر في النضال ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية٬ وخصوصا النظام
االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من خالل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني

وبعضها ناشط جدا في مجال مقاومة التطبيع مع اسرائيل وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين٬ وايضا مع النقابات وممثلي
الشعب ومع الصحافة٬ لنعمل جميعا٬ علنا نستطيع ان نضيف انا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة".

وتابعت: "برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وهذه االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ انما
هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه نحن في حياتنا"

(بترا)
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محليات

ريما خلف تعود الى األردن

بيروت - بترا
بعد عمان  الى  اليوم  بيروت  ريما خلف  لالسكوا  السابقة  التنفيذي  األمين  غادرت 

انتهاء مهامها . 

المخاطر من  الكثير  يتهددها  المنطقة  بيروت"  مطار  في  تصريح  في  وقالت 
الخارجية والداخلية، وال ننسى الخطر الرئيس وهو اسرائيل، فاسرائيل كما ذكرنا
نناضل ان  بد  وال  االنسانية،  ضد  جريمة  يعتبر  نظاما  اقامت  االخير  تقريرنا  في 
لتفكيك هذا النظام. وال بد ان نحيي كل من يقاوم اسرائيل في بلداننا العربية
على والتركيز  والوحدة  الداخلي  التضامن  على  ولنركز  المحتلة،  وفي فلسطين 
وتترك وتضعفنا  وتوزعنا  بيننا  تفرق  التي  الثانوية  القضايا  ال  الرئيسة  القضايا 

االخرين يلعبون بنا كما يشاؤون". 

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها، قالت خلف: "انا ال افكر بمنصب رسمي،
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نفكر العرب،  انما هناك مجموعة من  المتحدة.  االمم  مع  أي منصب  وبالطبع في 
بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث وانما لنستمر في النضال
بأشكال االسرائيلي  النظام  وخصوصا  العربية،  الحقوق  ينتهكون  الذين  ضد 
مختلفة، وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من
مجال في  جدا  ناشط  وبعضها  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  العمل  خالل 
الشعب ونضال  القدس  دعم  مجال  وفي  اسرائيل  مع  التطبيع  مقاومة 
الصحافة، ومع  الشعب  النقابات وممثلي  مع  وايضا  الفلسطيني في فلسطين، 
النضال ضد من القليل من  انا وزمالئي  لنعمل جميعا، علنا نستطيع ان نضيف 

ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة". 

وهذه حية.  شعوب  النها  ستنتصر،  النهاية  في  شعوبنا  ان  "برأيي،  وتابعت: 
االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة، وال شك عندي في ذلك، انما هذا
ابناؤنا وبناتنا القيام به في حياتنا كي ينعم  يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا 

باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه نحن في حياتنا".
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ريما خلف تغادر لبنان بعد ختم مهامها في االسكوا

قيم الموضوع
(0 أصوات)

السبيل   غادرت األمين التنفيذي السابقة لالسكوا ريما خلف بيروت اليوم الى عمان بعد ختم مهامها .

وَحَكت ِفي ُغُضوٌن قليل في تصريح في مطار بيروت" المنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ وال ننسى الخطر الرئيس وهو
اسرائيل٬ فاسرائيل كذلك علي الجانب األخر ذكرنا في تقريرنا االخير اقامت نظاما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ وال بد ان نناضل لتفكيك هذا النظام.
وال بد ان نحيي كل من يقاوم اسرائيل في بلداننا العربية وفي األََْراِضي اْلِفَلْسِطيِنيَُّة اْلُمْحَتلَُّة المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز

على القضايا الرئيسة ال القضايا الثانوية التي تفرق بيننا وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كذلك علي الجانب األخر يشاؤون".
وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ َحَكت ِفي ُغُضوٌن قليل خلف: "انا ال افكر بمنصب رسمي٬ وبالطبع في أي منصب مع االمم المتحدة. انما

هناك مجموعة من العرب٬ نفكر بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث وانما لنستمر في اْلَحماِسيَُّة ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية٬
وخصوصا النظام االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من أَْثناء الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من أَْثناء العمل مع مؤسسات

المجتمع المدني وبعضها ناشط جدا في مجال مقاومة التطبيع مع اسرائيل وفي مجال ِإَعاَنة القدس ونضال الشعب الفلسطيني في األََْراِضي اْلِفَلْسِطيِنيَُّة
اْلُمْحَتلَُّة٬ وايضا مع النقابات وممثلي الشعب ومع الصحافة٬ لنعمل جميعا٬ علنا نستطيع ان نضيف انا وزمالئي القليل من اْلَحماِسيَُّة ضد من ينتهك

حقوقنا في ِتْلَك المرحلة".

وتابعت: "برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وِتْلَك االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ انما
هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه نحن في حياتنا".

هل تعتقد ان الحكومة ستخفض سعر المحروقات بما يتناسب مع أسعارها العالمية؟
.Designed by © Tira for IT
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ريما خلف تغادر لبنان بعد َمَغبَّة مهامها في االسكوا

قيم الموضوع
(0 أصوات)

السبيل   غادرت األمين التنفيذي السابقة لالسكوا ريما خلف بيروت اليوم الى عمان بعد َمَغبَّة مهامها .

وَنَطَقت ِفي ُغُضوٌن قليل في تصريح في مطار بيروت" المنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ وال ننسى الخطر الرئيس وهو
اسرائيل٬ فاسرائيل كذلك علي الناحية األخري ذكرنا في تقريرنا االخير اقامت نظاما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ وال بد ان نناضل لتفكيك هذا
النظام. وال بد ان نحيي كل من يقاوم اسرائيل في بلداننا العربية وفي أراضي فلسطين اْلُمْحَتلَُّة المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة

والتركيز على القضايا الرئيسة ال القضايا الثانوية التي تفرق بيننا وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كذلك علي الناحية األخري يشاؤون".
وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ َنَطَقت ِفي ُغُضوٌن وقت قليل للغاية خلف: "انا ال افكر بمنصب رسمي٬ وبالطبع في أي منصب مع االمم
المتحدة. انما هناك مجموعة من العرب٬ نفكر بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث وانما لنستمر في اْلَحماِسيَُّة ضد الذين ينتهكون
الحقوق العربية٬ وخصوصا النظام االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من َأْوساط الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من َأْوساط

العمل مع مؤسسات المجتمع المدني وبعضها ناشط جدا في مجال مقاومة التطبيع مع اسرائيل وفي مجال ُمَساَعَدة القدس ونضال الشعب الفلسطيني
في أراضي فلسطين اْلُمْحَتلَُّة٬ وايضا مع النقابات وممثلي الشعب ومع الصحافة٬ لنعمل جميعا٬ علنا نستطيع ان نضيف انا وزمالئي القليل من

اْلَحماِسيَُّة ضد من ينتهك حقوقنا في تلك المرحلة".

وتابعت: "برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وتلك االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ انما
هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه نحن في حياتنا".

هل تعتقد ان الحكومة ستخفض سعر المحروقات بما يتناسب مع أسعارها العالمية؟
.Designed by © Tira for IT



أخبار االردن  ريما خلف تغادر لبنان بعد انتهاء مهامها في االسكوا

أخبار االردن  ريما خلف تغادر لبنان بعد انتهاء مهامها في االسكوا
بواسطة  االفق نيوز 

تم تحريرة في الجمعة 31 مارس 06:47 2017 مساًء

األفق نيوز  (0 )

  غادرت األمين التنفيذي السابقة لالسكوا ريما خلف بيروت اليوم الى عمان بعد انتهاء مهامها .

وقالت في تصريح في مطار بيروت" المنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ وال ننسى الخطر الرئيس وهو اسرائيل٬ فاسرائيل كما
ذكرنا في تقريرنا االخير اقامت نظاما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ وال بد ان نناضل لتفكيك هذا النظام. وال بد ان نحيي كل من يقاوم اسرائيل في

بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على القضايا الرئيسة ال القضايا الثانوية التي تفرق بيننا
وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كما يشاؤون".

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ قالت خلف: "انا ال افكر بمنصب رسمي٬ وبالطبع في أي منصب مع االمم المتحدة. انما هناك مجموعة من
العرب٬ نفكر بأن ننشىء معا مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باالبحاث وانما لنستمر في النضال ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية٬ وخصوصا النظام
االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية السرائيل او من خالل العمل مع مؤسسات المجتمع المدني

وبعضها ناشط جدا في مجال مقاومة التطبيع مع اسرائيل وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين٬ وايضا مع النقابات وممثلي
الشعب ومع الصحافة٬ لنعمل جميعا٬ علنا نستطيع ان نضيف انا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة".

وتابعت: "برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وهذه االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ انما
هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه نحن في حياتنا".

هل تعتقد ان الحكومة ستخفض اسعار المحروقات بما يتناسب مع أسعارها العالمية؟



اهال بك عزيزي الزائر الكريم فى موقعك األفق نيوز  عالم أخباري متكامل و الذي كنت تتصفح فيه خبر  أخبار االردن  ريما خلف تغادر لبنان
بعد انتهاء مهامها في االسكوا و حتي نحيط علم سيادتكم اننا نخلي مسؤليتنا عن خبر أخبار االردن  ريما خلف تغادر لبنان بعد انتهاء مهامها في

االسكوا و و نسند تأكيد الخبر الى موقعه الرسمي موقع السبيل و الذي قمنا بنقل الخبر منه و يمكنك ان تقوم بقرائة الخبر من موقعة االصلي من هنا
السبيل كما اننا نتمني ان تتابع جميع االخبار الموجوده فى موقعنا األفق نيوز  عالم أخباري متكامل و هذا يعتبر شرف لنا متابعتك لنا , األفق نيوز 

عالم أخباري متكامل 
http://www.alufuqnews.com
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ريما خلف تؤكد: "ال بد أن نناضل لتفكيك النظام اإلسرائيلي"
تاريخ النشر : 31032017

 
ريما خلف المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة إسكوا

رام هللا  دنيا الوطن 

غادرت األمينة التنفيذية السابقة لـ (اإلسكوا) ريما خلف إلى عمان بعد انتهاء مهامها في بيروت. 

وقبيل مغادرتها بيروت٬ أعربت خلف عن تقديرها وحبها للبنان وللشعب اللبناني٬ متمنية "أن يحرص

جميع اللبنانيين على وحدتهم لمواجهة التحديات الكبيرة". 

وفي سياق آخر٬ قالت خلف: إن المنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ مشيرة إلى أن

الخطر الرئيسي هو إسرائيل٬ ولعل تقرير (اإلسكوا) األخير٬ أكد بأن إسرائيل٬ أقامت نظاًما يعتبر جريمة

ضد اإلنسانية٬ متابعة: "حري بنا أن نناضل لتفكيك هذا النظام٬ وال بد أن نحيي كل من يقاوم إسرائيل في

بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على القضايا

https://www.alwatanvoice.com/arabic/


الرئيسية ال القضايا الثانوية التي تفرق في ما بيننا وتوزعنا وتضعفنا وتترك اآلخرين يلعبون بنا كما

يشاؤون". 

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ أكدت خلف: انها ال تفكر بمنصب رسمي٬ أو في أي منصب

باألمم المتحدة٬ مبينة أنها ومجموعة من العرب٬ تفكر في إنشاء مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باألبحاث

وانما لتستمر في النضال ضد الذين وصفتهم بمنتهكي الحقوق العربية٬ وخصوصا النظام اإلسرائيلي

بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية إلسرائيل أو من خالل العمل مع

مؤسسات المجتمع المدني وبعضها ناشط جًدا في مجال مقاومة التطبيع مع إسرائيل وفي مجال دعم

القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين٬ وأيًضا مع النقابات وممثلي الشعب ومع الصحافة٬ مضيفة٬

"علًنا نستطيع أن نضيف أنا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة". 

وتابعت: "برأيي٬ إن شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ ألنها شعوب حية٬ وهذه االستباحة للشعوب العربية

ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ إنما هذا يتطلب جهدًا كبيرًا منا وبإمكاننا القيام به في حياتنا كي

ينعم أبناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه في حياتنا نحن". 

وعن رسالتها إلى المرأة العربية٬ قالت خلف: "رسالتي أوًال إلى المجتمع٬ وهي أن المرأة نصف

المجتمع٬ وهذه عبارة يقولها الجميع٬ ولكن اي مجتمع يهدر طاقات نصف أبنائه فهذا مجتمع لن يحقق

النجاح"٬ على حد تعبيرها. 

وأضافت خلف: "نجد أمثلة رائعة عن المرأة العربية في مختلف المجاالت٬ في العلوم والطب والهندسة

وكل المجاالت العلمية وفي مقاومة االستعمار واالستبداد خصوًصا اإلسرائيلي٬ فالمرأة الصامدة في

مخيمات اللجوء والمرأة التي تدفع بشالها جنود االحتالل عنها٬ نساؤنا عظيمات قدمن الكثير"٬ فبحسبها

فإن المرأة قادرة على أن تمثل نفسها أفضل تمثيل. 

وحول من سيتولى منصب األمانة التنفيذية لـ (اإلسكوا) بعدها٬ قالت: (اإلسكوا)٬ وإن كان اسمي ارتبط



بها لست سنوات٬ فهي من أعرق وأفضل مؤسسات األمم المتحدة٬ ألنها هي الذراع اإلقليمي والمؤسسة

العربية لألمم المتحدة٬ وبغض النظر عن القيادة ومن سيدير (اإلسكوا) فإن فيها أفضل الكوادر من الناحية

المهنية والقدرات٬ وهذه الكوادر ستستمر بالعمل مع بلداننا لتحقيق طموحاتها التنموية٬ واألهداف الجديدة

التي نسميها أهداف التنمية المستدامة٬ وأيًضا موضوع التكامل العربي وغيرها من المواضيع المختلفة". 

وتابعت: "أما من سيأتي من بعدي٬ فهذا األمر يترك لألمين العام وللدول العربية٬ بحسب ما سمعت

رشحت بعض األشخاص٬ وأنا أتمنى لهم التوفيق في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب٬ ألن

الشخص الذي يتولى رئاسة المنظمة يؤثر في معنويات الناس وفي استخراج األفضل من طاقاتهم٬ لذلك

أتمنى أن يوفقوا باختيار الشخص المناسب وإنما ال اسم عندي بالنسبة لذلك". 

شاهد حلقة السيدة "ريما خلف" مع قناة الجزيرة عقب تقديم استقالتها
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ريما خلف تؤكد: "ال بد أن نناضل لتفكيك النظام اإلسرائيلي"

رام هللا  صحيفة الوسط
غادرت االمينة التنفيذية السابقة لالسكوا ريما خلف إلى عمان بعد انتهاء مهامها في بيروت.

وقبيل مغادرتها بيروت٬ أعربت خلف عن تقديرها وحبها للبنان وللشعب اللبناني٬ متمنية "ان يحرص جميع اللبنانيين على وحدتهم لمواجهة التحديات
الكبيرة".

وفي سياق آخر ذكرت خلف٬ أن المنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ مشيرة إلى أن الخطر الرئيسي هو تل أبيب٬ ولعل تقرير
(األسكوا) األخير٬ أثبت بأن تل أبيب٬ أقامت نظاًما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ متابعة: "حري بنا أن نناضل لتفكيك هذا النظام٬ وال بد أن نحيي كل
من يقاوم تل أبيب في بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على القضايا الرئيسية ال القضايا الثانوية

التي تفرق في ما بيننا وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كما يشاؤون".
وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ أثبتت خلف: انها ال تفكر بمنصب رسمي٬ أو في أي منصب باألمم المتحدة٬ مبينة أنها ومجموعة من

العرب٬ تفكر في انشاء مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باألبحاث وانما لتستمر في النضال ضد الذين وصفتهم بمنتهكي الحقوق العربية٬ وخصوصا
النظام االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية إلسرائيل أو من خالل الشغل مع مؤسسات المجتمع

المدني وبعضها ناشط جًدا في مجال مقاومة التطبيع مع تل أبيب وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين٬ وأيًضا مع النقابات
وممثلي الشعب ومع الصحافة٬ مضيفة٬ "علًنا نستطيع أن نضيف انا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة".

وتابعت: "برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وهذه االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ انما
هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه في حياتنا نحن".

وعن رسالتها الى الفتاة العربية٬ ذكرت خلف: "رسالتي أوًال إلى المجتمع٬ وهي أن الفتاة نصف المجتمع٬ وهذه عبارة يقولها الجميع. ولكن اي
مجتمع يهدر طاقات نصف ابنائه فهذا مجتمع لن يحقق النجاح"٬ على حد تعبيرها.

وأضافت خلف: "نجد أمثلة رائعة عن الفتاة العربية في مختلف المجاالت٬ في العلوم او الطب والهندسة وكل المجاالت العلمية وفي مقاومة
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االستعمار واالستبداد خصوًصا االسرائيلي٬ فالمرأة الصامدة في مخيمات اللجوء والمرأة التي تدفع بشالها جنود االحتالل عنها٬ نساؤنا عظيمات
قدمن الكثير"٬ فبحسبها فان الفتاة قادرة على أن تمثل نفسها أفضل تمثيل.

وحول من سيتولى منصب األمانة التنفيذية لألسكوا بعدها٬ ذكرت: "األسكوا٬ وان كان اسمي ارتبط بها لست سنوات٬ فهي من أعرق وأفضل
مؤسسات األمم المتحدة٬ النها هي الذراع االقليمي والمؤسسة العربية لألمم المتحدة٬ وبغض النظر عن القيادة ومن سيدير األسكوا فان فيها أفضل
الكوادر من الناحية المهنية والقدرات٬ وهذه الكوادر ستستمر بالعمل مع بلداننا لتحقيق طموحاتها التنموية٬ واألهداف الجديدة التي نسميها اهداف

التنمية المستدامة٬ وأيًضا موضوع التكامل العربي وغيرها من المواضيع المختلفة".

وتابعت: "أما من سيأتي من بعدي٬ فهذا األمر يترك لألمين العام وللدول العربية٬ بحسب ما سمعت رشحت بعض األشخاص٬ وأنا أتمنى لهم التوفيق
في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب٬ ألن الشخص الذي يتولى رئاسة المنظمة يؤثر في معنويات الناس وفي استخراج األفضل من طاقاتهم٬

لذلك أتمنى أن يوفقوا باختيار الشخص المناسب وانما ال اسم عندي بالنسبة لذلك".

شاهد حلقة السيدة "ريما خلف" مع قناة صحيفة الوسط بعد تحضير استقالتها
المصدر : دنيا الوطن
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ريما خلف تؤكد: "ال بد أن نناضل لتفكيك النظام اإلسرائيلي"

غادرت االمينة التنفيذية السابقة لالسكوا ريما خلف إلى عمان بعد انتهاء مهامها في بيروت.
وقبيل مغادرتها بيروت٬ أعربت خلف عن تقديرها وحبها للبنان وللشعب اللبناني٬ متمنية "ان يحرص جميع اللبنانيين على وحدتهم لمواجهة التحديات

الكبيرة".

وفي سياق آخر قالت خلف٬ أن المنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية٬ مشيرة إلى أن الخطر الرئيسي هو الكيان الصهيوني٬ ولعل
تقرير (األسكوا) األخير٬ أكد بأن الكيان الصهيوني٬ أقامت نظاًما يعتبر جريمة ضد االنسانية٬ متابعة: "حري بنا أن نناضل لتفكيك هذا النظام٬ وال بد

أن نحيي كل من يقاوم الكيان الصهيوني في بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة٬ ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة والتركيز على القضايا
الرئيسية ال القضايا الثانوية التي تفرق في ما بيننا وتوزعنا وتضعفنا وتترك االخرين يلعبون بنا كما يشاؤون".

وعن الخطوات المستقبلية في مسيرتها٬ أكدت خلف: انها ال تفكر بمنصب رسمي٬ أو في أي منصب باألمم المتحدة٬ مبينة أنها ومجموعة من
العرب٬ تفكر في انشاء مؤسسة فكرية ال تقوم فقط باألبحاث وانما لتستمر في النضال ضد الذين وصفتهم بمنتهكي الحقوق العربية٬ وخصوصا
النظام االسرائيلي بأشكال مختلفة٬ وذلك من خالل الدراسات والمالحقة القانونية والقضائية إلسرائيل أو من خالل العمل مع مؤسسات المجتمع

المدني وبعضها ناشط جًدا في مجال مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين٬ وأيًضا مع
النقابات وممثلي الشعب ومع الصحافة٬ مضيفة٬ "علًنا نستطيع أن نضيف انا وزمالئي القليل من النضال ضد من ينتهك حقوقنا في هذه المرحلة".

وتابعت: "برأيي٬ ان شعوبنا في النهاية ستنتصر٬ النها شعوب حية. وهذه االستباحة للشعوب العربية ستنتهي ال محالة٬ وال شك عندي في ذلك٬ انما
هذا يتطلب جهدا كبيرا منا وبامكاننا القيام به في حياتنا كي ينعم ابناؤنا وبناتنا باالستقرار واالزدهار الذي افتقدناه في حياتنا نحن".

وعن رسالتها الى المرأة العربية٬ قالت خلف: "رسالتي أوًال إلى المجتمع٬ وهي أن المرأة نصف المجتمع٬ وهذه عبارة يقولها الجميع. ولكن اي
مجتمع يهدر طاقات نصف ابنائه فهذا مجتمع لن يحقق النجاح"٬ على حد تعبيرها.

وأضافت خلف: "نجد أمثلة رائعة عن المرأة العربية في مختلف المجاالت٬ في العلوم او الطب والهندسة وكل المجاالت العلمية وفي مقاومة
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االستعمار واالستبداد خصوًصا االسرائيلي٬ فالمرأة الصامدة في مخيمات اللجوء والمرأة التي تدفع بشالها جنود االحتالل عنها٬ نساؤنا عظيمات
قدمن الكثير"٬ فبحسبها فان المرأة قادرة على أن تمثل نفسها أفضل تمثيل.

وحول من سيتولى منصب األمانة التنفيذية لألسكوا بعدها٬ قالت: "األسكوا٬ وان كان اسمي ارتبط بها لست سنوات٬ فهي من أعرق وأفضل
مؤسسات األمم المتحدة٬ النها هي الذراع االقليمي والمؤسسة العربية لألمم المتحدة٬ وبغض النظر عن القيادة ومن سيدير األسكوا فان فيها أفضل
الكوادر من الناحية المهنية والقدرات٬ وهذه الكوادر ستستمر بالعمل مع بلداننا لتحقيق طموحاتها التنموية٬ واألهداف الجديدة التي نسميها اهداف

التنمية المستدامة٬ وأيًضا موضوع التكامل العربي وغيرها من المواضيع المختلفة".

وتابعت: "أما من سيأتي من بعدي٬ فهذا األمر يترك لألمين العام وللدول العربية٬ بحسب ما سمعت رشحت بعض األشخاص٬ وأنا أتمنى لهم التوفيق
في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب٬ ألن الشخص الذي يتولى رئاسة المنظمة يؤثر في معنويات الناس وفي استخراج األفضل من طاقاتهم٬

لذلك أتمنى أن يوفقوا باختيار الشخص المناسب وانما ال اسم عندي بالنسبة لذلك".

شاهد حلقة السيدة "ريما خلف" مع قناة الجزيرة عقب تقديم استقالتها
المصدر : دنيا الوطن
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اخبار السودان : الجهاز االحصائي يشيد بدور (اإلسكوا )لدعمها لالحصاء في مجال
رفع القدرات

الخرطوم : كيمإمتدح الدكتور كرم هللا على عبد الرحمن مدير عام الجهاز المركزى لالحصاء بدور(اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آسيا التابعة لألمم المتحدة لدعمها المتواصل لالحصاء خاصة فى مجال رفع قدرات العاملين باالحصاء فى مجال الحسابات القومية .

جاء ذلك خالل االجتماع الذي ضم مدير عام الجهاز المركزى لالحصاء بالدكتور حيدر فرحات ممثل منظمة االسكوا ومرافقيه من المنظمة .
وناقش االجتماع الدور المهم للجهاز المركزى لالحصاء فى توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات االحصائية وكيفية تعاون (اإلسكوا) فى مجال
تعزيز قاعدة البيانات والمعلومات وتعزيز قدرة التحليل االحصائى للبيانات ومن ثم تكملة المشروع بتعزيز جانب تقييم االداء العام وجودة البيانات

بتقديم المساعدة لمتخذى القرارات التنفيذية فى الدولة وتحسين االداء العام باستخدام المؤشرات االحصائية.
من جهته أمن مدير الجهاز المركزى لالحصاء على الشراكات القائمة بين االحصاء والجهات الحكومية فى الدولة خاصة المركز القومى

للمعلومات ومدينة افريقيا التكنولوجية.
سهام

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم االخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل االجتماعى







اجتماع لمجلس وزراء الكهرباء العرب الخميس المقبل
االثنين 06 رجب 1438  06:21 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 201743

الثانية عشرة الدورة  أعمال  المقبل،  الخميس  العربية يوم  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  بمقر  تعقد  ــ   ( إينا   ) القاهرة 

العربي، الكهربائي  الربط  تفعيل مشروع  بينها  الموضوعات  من  العديد  تناقش  والتي  العرب،  الكهرباء  وزراء  لمجلس 

وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

األول اجتماعين  بعقد  للكهرباء  العربي  الوزاري  للمجلس  التحضيرية  االجتماعات  اإلثنين  اليوم  تنطلق  أن  المقرر  ومن 

على مستوى الخبراء، والثاني للمكتب التنفيذي على المستوى الوزاري، وفقا لـ"قنا". 

االقتصادية المتحدة  األمم  ولجنة  للكهرباء،  العربي  االتحاد  عن  ممثلون  مراقب  بصفة  االجتماعات  في  ويشارك 

واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، والمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء، إلى جانب عدد من مؤسسات العمل العربي

المشترك كالهيئة العربية للطاقة الذرية، ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). 

وتشهد دورة انعقاد المجلس هذا العام توقيع مذكرة التفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتي وافق عليها

مجلس جامعة الدول العربية في 8 سبتمبر 2016.

(انتهى)

ح ص
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