وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
قصاصات صحافيّة
Press Clippings
( 08كانون الثاني/يناير )2018

اإلسكواESCWA/
األمين التنفيذي لـإلسكوا يلتقي النائب بهية الحريري

• جريدة المستقبل :2018-1-5/الحريري بحثت االوضاع مع األمين التنفيذي
لـ"األسكوا"
• اليوم السابع :2018-1-5 /النائبة اللبنانية بهية الحريرى تستعرض مع األمين التنفيذى
لإلسكوا أوضاع المنطقة
• البوابة نيوز" :2018-1-5 /بهية الحريري" تستعرض مع األمين التنفيذي لإلسكوا
األوضاع العامة في المنطقة
• جريدة اللواء :2018-1-6 /الحريري أكدت للسعودي دفعها عجلة مشاريع صيدا
وناقشت آفاق التنمية البشرية في «اإلسكوا» مع الحكيم
• موقع القوات اللبنانية :2018-1-5/الحريري استقبلت األمين التنفيذي لألسكوا
• موقع المدار :2018-1-6 /بهية الحريري استقبلت األمين التنفيذي لألسكوا في زيارة
بروتوكولية
• الوسط :2018-1-5/الحريري استقبلت األمين التنفيذي لألسكوا
• ليبانون فايلز :2018-1-5/بهية الحريري استقبلت األمين التنفيذي لألسكوا في زيارة
بروتوكولية
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• الوكالة الوطنية لإلعالم :2018-1-5/الحريري استقبلت األمين التنفيذي لألسكوا في
زيارة بروتوكولية
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اإلسكواESCWA/
جريدة المستقبل:2018-1-5/
الحريري بحثت االوضاع مع األمين التنفيذي لـ"األسكوا"
استقبلت النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) الدكتور محمد علي الحكيم في زيارة بروتوكولية ،يرافقه مهند الموسوي المساعد
الخاص لألمين التنفيذي لألسكوا وذلك بحضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا ابوزينب
ومسؤولة العالقات الخارجية في المؤسسة ديما الحسن.
وجرى خالل اللقاء البحث في األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،وفي مجاالت التعاون بالقضايا ذات االهتمام المشترك حيث
كانت جولة افق حول واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.
ورحبت الحريري بالدكتور الحكيم مشددة على اهمية الدور الذي تقوم به “األسكوا ” تحقيقا ً ألهداف األمم المتحدة خاصة في
مجاالت التنمية والتي تتالقى واهداف وعمل مؤسسة الحريري ،متمنية للدكتور الحكيم التوفيق في مهامه في األمانة التنفيذية لـ”
األسكوا”.
من جهته ،شدد الدكتور الحكيم على اهمية تطوير التعاون بين “األسكوا” ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في
البرامج ذات االهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق بتنفيذ اجندة التنمية . 2030
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اليوم السابع:2018-1-5 :
النائبة اللبنانية بهية الحريرى تستعرض مع األمين التنفيذى لإلسكوا أوضاع المنطقة
استعرضت النائبة اللبنانية بهية الحريرى ،اليوم الجمعة ،مع الدكتور محمد على الحكيم ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة،
واألمين التنفيذى للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا (إسكوا) ،األوضاع العامة فى لبنان والمنطقة وفى
مجاالت التعاون والقضايا ذات االهتمام المشترك ،وكذلك مناقشة واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائبة "بهية الحريرى" ،اليوم ،أن اللقاء جاء بحضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريرى للتنمية
البشرية المستدامة ،روبينا أبو زينب ،ومسئولة العالقات الخارجية فى المؤسسة ديما الحسن ،وشددت الحريرى  -خالل اللقاء -
على أهمية الدور الذى تقوم به "األسكوا" تحقيقا ألهداف األمم المتحدة خصوصا فى مجاالت التنمية والتى تتالقى وأهداف
وعمل مؤسسة الحريرى ،متمنية للدكتور الحكيم التوفيق فى مهامه فى األمانة التنفيذية لـ"األسكوا".
من جهته أكد الدكتور الحكيم ،أهمية تطوير التعاون بين "األسكوا" ،ومؤسسة الحريرى للتنمية البشرية المستدامة ،فى البرامج
ذات االهتمام المشترك وخصوصا فى ما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية .2030
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البوابة نيوز:2018-1-5 :
"بهية الحريري" تستعرض مع األمين التنفيذي لإلسكوا األوضاع العامة في المنطقة
استعرضت النائبة اللبنانية بهية الحريري اليوم /الجمعة ،/مع الدكتور محمد علي الحكيم وكيل األمين العام لألمم المتحدة
واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ،األوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي
مجاالت التعاون والقضايا ذات االهتمام المشترك ،وكذلك مناقشة واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائبة الحريري اليوم ،أن اللقاء جاء بحضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية
المستدامة روبينا أبو زينب ،ومسئولة العالقات الخارجية في المؤسسة ديما الحسن.
وشددت الحريري  -خالل اللقاء -على أهمية الدور الذي تقوم به "األسكوا" تحقيقا ألهداف األمم المتحدة خصوصا في مجاالت
التنمية والتي تتالقى وأهداف وعمل مؤسسة الحريري ،متمنية للدكتور الحكيم التوفيق في مهامه في األمانة التنفيذية
لـ"األسكوا".
من جهته أكد الدكتور الحكيم ،أهمية تطوير التعاون بين "األسكوا" ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في البرامج
ذات االهتمام المشترك وخصوصا في ما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية .2030
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جريدة اللواء:2018-1-6 /
الحريري أكدت للسعودي دفعها عجلة مشاريع صيدا وناقشت آفاق التنمية البشرية في
«اإلسكوا» مع الحكيم
استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في زيارة معايدة بمناسبة حلول العام
الجديد .
وكان اللقاء مناسبة للتداول في األوضاع العامة وفي سير العمل في عدد من مشاريع صيدا اإلنمائية وقضايا وشؤون حياتية تهم
المدينة .
وأثنت النائب الحريري خالل اللقاء على نشاط وجهود المهندس السعودي مجددة التأكيد على تقديم كل الدعم والمساندة له
وللمجلس البلدي في حمل قضايا المدينة ودفع عجلة مشاريعها وكل ما يصب في تنميتها وايجاد الحلول لكل المشكالت التي
تعاني منها.
واستقبلت النائب الحريري في مكتبها في بيروت وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) الدكتور محمد علي الحكيم في زيارة بروتوكولية،يرافقه مهند الموسوي المساعد
الخاص لألمين التنفيذي لـ «األسكوا» وذلك بحضور المديرة التنفيذية لـ «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة» روبينا
ابوزينب ومسؤولة العالقات الخارجية في المؤسسة ديما الحسن.
وجرى خالل اللقاء البحث في األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،وفي مجاالت التعاون بالقضايا ذات االهتمام المشترك حيث
كانت جولة افق حول واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.
ورحبت النائب الحريري بالدكتور الحكيم مشددة على اهمية الدور الذي تقوم به «األسكوا» تحقيقاً ألهداف األمم المتحدة خاصة
في مجاالت التنمية والتي تتالقى واهداف وعمل مؤسسة الحريري ،متمنية للدكتور الحكيم التوفيق في مهامه في األمانة التنفيذية
لـ«األسكوا ».
من جهته شدد الدكتور الحكيم على اهمية تطوير التعاون بين «األسكوا» و«مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة» في
البرامج ذات االهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق بتنفيذ اجندة التنمية .2030
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موقع القوات اللبنانية:2018-1-5/
الحريري استقبلت األمين التنفيذي لألسكوا
استقبلت النائب بهية الحريري ،في مكتبها في بيروت ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) محمد علي الحكيم في زيارة بروتوكولية ،يرافقه المساعد الخاص لألمين التنفيذي
لألسكوا مهند الموسوي ،وذلك في حضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا ابو زينب
ومسؤولة العالقات الخارجية في المؤسسة ديما الحسن.
وتم خالل اللقاء البحث في األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،وفي مجاالت التعاون في القضايا ذات االهتمام المشترك ،حيث
كانت جولة افق حول واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.
ورحبت الحريري بالحكيم ،مشددة على “أهمية الدور الذي تقوم به “األسكوا” تحقيقا ألهداف األمم المتحدة خصوصا في
مجاالت التنمية والتي تتالقى واهداف وعمل مؤسسة الحريري” ،متمنية للدكتور الحكيم التوفيق في مهامه في األمانة التنفيذية
لـ”األسكوا”.
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موقع المدار:2018-1-6 /
بهية الحريري استقبلت األمين التنفيذي لألسكوا في زيارة بروتوكولية
استقبلت النائب بهية الحريري ،في مكتبها في بيروت ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) الدكتور محمد علي الحكيم في زيارة بروتوكولية ،يرافقه المساعد الخاص لألمين
التنفيذي لألسكوا مهند الموسوي ،وذلك في حضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا ابو
زينب ومسؤولة العالقات الخارجية في المؤسسة ديما الحسن.
وتم خالل اللقاء البحث في األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،وفي مجاالت التعاون في القضايا ذات االهتمام المشترك ،حيث
كانت جولة افق حول واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.
ورحبت الحريري بالدكتور الحكيم ،مشددة على "أهمية الدور الذي تقوم به "األسكوا" تحقيقا ألهداف األمم المتحدة خصوصا
في مجاالت التنمية والتي تتالقى واهداف وعمل مؤسسة الحريري" ،متمنية للدكتور الحكيم التوفيق في مهامه في األمانة
التنفيذية لـ"األسكوا".
من جهته ،شدد الدكتور الحكيم على "أهمية تطوير التعاون بين "األسكوا" ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في
البرامج ذات االهتمام المشترك وخصوصا في ما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية ."2030

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا 8 | P a g e

الوسط:2018-1-5/
الحريري استقبلت األمين التنفيذي لألسكوا
استقبلت النائب بهية الحريري ،في مكتبها في بيروت ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) محمد علي الحكيم في زيارة بروتوكولية ،يرافقه المساعد الخاص لألمين التنفيذي
لألسكوا مهند الموسوي ،وذلك في حضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا ابو زينب
ومسؤولة العالقات الخارجية في المؤسسة ديما الحسن.
وتم خالل اللقاء البحث في األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،وفي مجاالت التعاون في القضايا ذات االهتمام المشترك ،حيث
كانت جولة افق حول واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.
ورحبت الحريري بالحكيم ،مشددة على “أهمية الدور الذي تقوم به “األسكوا” تحقيقا ألهداف األمم المتحدة خصوصا في
مجاالت التنمية والتي تتالقى واهداف وعمل مؤسسة الحريري” ،متمنية للدكتور الحكيم التوفيق في مهامه في األمانة التنفيذية
لـ”األسكوا”.
من جهته ،شدد الحكيم على أهمية تطوير التعاون بين “األسكوا” ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في البرامج ذات
االهتمام المشترك وخصوصا في ما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية .2030
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ليبانون فايلز:2018-1-5/
بهية الحريري استقبلت األمين التنفيذي لألسكوا في زيارة بروتوكولية
استقبلت النائب بهية الحريري ،في مكتبها في بيروت ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) الدكتور محمد علي الحكيم في زيارة بروتوكولية ،يرافقه المساعد الخاص لألمين
التنفيذي لألسكوا مهند الموسوي ،وذلك في حضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا ابو
زينب ومسؤولة العالقات الخارجية في المؤسسة ديما الحسن.
وتم خالل اللقاء البحث في األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،وفي مجاالت التعاون في القضايا ذات االهتمام المشترك ،حيث
كانت جولة افق حول واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.
ورحبت الحريري بالدكتور الحكيم ،مشددة على "أهمية الدور الذي تقوم به "األسكوا" تحقيقا ألهداف األمم المتحدة خصوصا
في مجاالت التنمية والتي تتالقى واهداف وعمل مؤسسة الحريري" ،متمنية للدكتور الحكيم التوفيق في مهامه في األمانة
التنفيذية لـ"األسكوا".
من جهته ،شدد الدكتور الحكيم على "أهمية تطوير التعاون بين "األسكوا" ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في
البرامج ذات االهتمام المشترك وخصوصا في ما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية ."2030
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الوكالة الوطنية لإلعالم:2018-1-5/
الحريري استقبلت األمين التنفيذي لألسكوا في زيارة بروتوكولية
وطنية  -استقبلت النائب بهية الحريري ،في مكتبها في بيروت ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) الدكتور محمد علي الحكيم في زيارة بروتوكولية ،يرافقه المساعد الخاص
لألمين التنفيذي لألسكوا مهند الموسوي ،وذلك في حضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا
ابو زينب ومسؤولة العالقات الخارجية في المؤسسة ديما الحسن.
وتم خالل اللقاء البحث في األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،وفي مجاالت التعاون في القضايا ذات االهتمام المشترك ،حيث
كانت جولة افق حول واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.
ورحبت الحريري بالدكتور الحكيم ،مشددة على "أهمية الدور الذي تقوم به "األسكوا" تحقيقا ألهداف األمم المتحدة خصوصا
في مجاالت التنمية والتي تتالقى واهداف وعمل مؤسسة الحريري" ،متمنية للدكتور الحكيم التوفيق في مهامه في األمانة
التنفيذية لـ"األسكوا".
من جهته ،شدد الدكتور الحكيم على "أهمية تطوير التعاون بين "األسكوا" ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في
البرامج ذات االهتمام المشترك وخصوصا في ما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية ."2030
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