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 اإلسكوا واإلعالم فيوحدة االتصال 
 قصاصات صحافيّة

Press Clippings 

 (2018 حزيران/يونيو 14)

 

 ESCWAاإلسكوا/

 

 لقاء األمين التنفيذي مع أمين الجميل:

• IMLEBANON : األوضاع العامة” اإلسكوا“المدير التنفيذي لـ الجميل عرض مع 

• Kataeb.org:  المدير التنفيذي لإلسكوا بعد لقائه الرئيس الجميّل: نحن ال نتدخل بتشكيل الحكومة

 نهائيًا

• MTV :تحدةمالجميّل عرض لالوضاع مع وكيل االمين العام لالمم ال 

 تحدةمالجميل عرض االوضاع مع وكيل االمين العام لالمم الالوكالة الوطنية لإلعالم:  •

 

 

 متفرقات:

يطلقان مؤشر عدم المساواة في الوطن « االسكوا»منتدى البحوث االقتصادية والمصرية اليوم:  •

 العربي

يطلقان عالمة عدم المساواة في صحيفة « االسكوا»منتدى البحوث االقتصادية وصحيفة الوسط:  •

 الوسط العربي

 

 

  

https://www.imlebanon.org/2018/06/13/amine-gemayel-un-escwa/
http://www.kataeb.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7/2018/06/13/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.kataeb.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7/2018/06/13/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/821456/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%B9_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/350186/
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1300006
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1300006
https://www.alwast.net/business/article-3048058
https://www.alwast.net/business/article-3048058
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 لقاء األمين التنفيذي مع أمين الجميل:

 

Kataeb.org: 

 المدير التنفيذي لإلسكوا بعد لقائه الرئيس الجميّل: نحن ال نتدخل بتشكيل الحكومة نهائيًا 

 2018حزيران  13األربعاء 

 
استقبل الرئيس أمين الجميّل في مكتبه في بيت المستقبل سراي بكفيا ظهر اليوم وكيل األمين العام لإلمم المتحدة والمدير 

 .التنفيذي لإلسكوا محمد علي الحكيم وتم خالل اللقاء بحث األوضاع العامة

 

مة عن دور األسكوا في المرحلة المقبلة في اثر اللقاء اعلن الحكيم: تشرفت بلقاء فخامة الرئيس  الجميّل وكانت نقاشات مه

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمجموعة العربية. وعرضنا لما يمكن ان تقوم به اإلسكوا في المرحلة المقبلة بالنسبة لنهضة 

لشباب وخريجي التكنولوجيا والشباب والمرأة ودخول المرأة الى ساحات العمل. وتباحثنا ايضا في قضايا البطالة والعمالة ل

 .الكليات وأهمية هذا الموضوع بالنسبة للجانب العربي بشكل عام

 

اضاف: استمعنا من فخامته لرأيه وآرائه في تشكيل الحكومة وهنأته بنجاح اإلنتخابات، واستمعت منه لجوانب تشكيل الوزارة 

يت المستقبل وما يقدمه من جانب فكري الجديدة والبرنامج الوزاري المقبل وما هي طموحات اللبنانيين. وتحدثنا عن ب

 .واجتماعي وتأثيره على العالم العربي ومشاركة األسكوا مع بيت المستقبل في مواضيع تهم الجانب اللبناني والعربي

 

وعن موقفه من تشكيل الحكومة اعلن الحكيم: نحن جهة أممية ال نتدخل في تشكيل الحكومة نهائيا ولكن رئيس الحكومة ابلغني 

 .د زيارتي له باألمس ان بعد العيد سيكون هناك حكومة ان شاء هللابع

 

وعن وضع المنطقة وتأثيره على لبنان قال:" لبنان جزء من المنطقة وكل األمور السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية بما فيها 

قة بشكل كامل ولكن المنظومة األممية قضية الفلسطينيين وقضية النازحين تؤثر ليس فقط على الجانب اللبناني انما على المنط

 تنظر بنجاح الى اإلنتخابات وتتمنى للجانب اللبناني كل التقدم في هذا المجال.

 

  

http://www.kataeb.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7/2018/06/13/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.kataeb.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7/2018/06/13/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.kataeb.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%84%D8%A7/2018/06/13/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 لقاء األمين التنفيذي مع أمين الجميل:

 

IMLEBANON : 

 األوضاع العامة” اإلسكوا“المدير التنفيذي لـ الجميل عرض مع 

June 13, 2018 

 
محمد علي الحكيم األوضاع ” اإلسكوا“عرض الرئيس أمين الجميل مع وكيل األمين العام لألمم المتحدة المدير التنفيذي لـ 

 .العامة في البالد
 

ناقشنا دور اإلسكوا في المرحلة المقبلة في التنمية “إلى أننا ” بيت المستقبل“وأشار الحكيم، بعد لقائه الجميل في مكتبه في 
االقتصادية واالجتماعية للمجموعة العربية. وعرضنا لما يمكن أن تقوم به اإلسكوا في المرحلة المقبلة بالنسبة إلى نهضة 

للشباب وخريجي  التكنولوجيا والشباب والمرأة ودخول المرأة ساحات العمل. كما بحثنا أيضا في قضايا البطالة والعمالة
 .”الكليات وأهمية هذا الموضوع للجانب العربي بشكل عام

 
استمعت من الرئيس رأيه في تشكيل الحكومة وجوانب تشكيل الوزارة الجديدة والبرنامج الوزاري المقبل “وأضاف: 

العالم العربي ومشاركة  وطموحات اللبنانيين. وتحدثنا عن بيت المستقبل وما يقدمه من جانب فكري واجتماعي وتأثيره على
 .”اإلسكوا مع بيت المستقبل في مواضيع تهم الجانب اللبناني والعربي

 
نحن جهة أممية ال نتدخل في تشكيل الحكومة نهائيا، ولكن رئيس الحكومة المكلف أبلغني بعد زيارتي “ولفت الحكيم إلى أننا 

 ”.له باألمس أنه بعد العيد سيكون هناك حكومة
  

https://www.imlebanon.org/2018/06/13/amine-gemayel-un-escwa/
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MTV : 

 تحدةمالجميّل عرض لالوضاع مع وكيل االمين العام لالمم ال

 2018حزيران  31

 
استقبل الرئيس أمين الجميل في مكتبه في "بيت المستقبل" ظهر اليوم وكيل األمين العام لإلمم المتحدة المدير التنفيذي 

 .ل"اإلسكوا" محمد علي الحكيم، وعرضا األوضاع العامة

 

إثر اللقاء قال الحكيم: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس الجميل، وكانت نقاشات مهمة عن دور االسكوا في المرحلة المقبلة في 

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمجموعة العربية. وعرضنا لما يمكن ان تقوم به اإلسكوا في المرحلة المقبلة بالنسبة الى نهضة 

رأة ودخول المرأة ساحات العمل. وبحثنا ايضا في قضايا البطالة والعمالة للشباب وخريجي الكليات التكنولوجيا والشباب والم

 ."وأهمية هذا الموضوع للجانب العربي بشكل عام

 

اضاف: "استمعنا من فخامته الى رأيه وآرائه في تشكيل الحكومة وهنأته بنجاح االنتخابات، واستمعت منه الى جوانب تشكيل 

جديدة والبرنامج الوزاري المقبل وطموحات اللبنانيين. وتحدثنا عن بيت المستقبل وما يقدمه من جانب فكري الوزارة ال

 ."واجتماعي وتأثيره على العالم العربي ومشاركة األسكوا مع بيت المستقبل في مواضيع تهم الجانب اللبناني والعربي

 

ممية ال نتدخل في تشكيل الحكومة نهائيا، ولكن رئيس الحكومة وعن موقفه من تشكيل الحكومة أجاب الحكيم: "نحن جهة أ

 ."ابلغني بعد زيارتي له باألمس انه بعد العيد سيكون هناك حكومة ان شاء هللا

 

وسئل عن وضع المنطقة وتأثيره على لبنان، قال: "لبنان جزء من المنطقة وكل األمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية بما 

لفلسطينيين وقضية النازحين تؤثر ليس فقط على الجانب اللبناني انما على المنطقة بشكل كامل، ولكن المنظومة فيها قضية ا

 األممية تنظر بنجاح الى اإلنتخابات وتتمنى للجانب اللبناني كل التقدم في هذا المجال".

 

 

 

https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA/821456/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%B9_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 الوكالة الوطنية لإلعالم: 

 تحدةمالجميل عرض االوضاع مع وكيل االمين العام لالمم ال
 2018حزيران  13األربعاء 

استقبل الرئيس أمين الجميل في مكتبه في "بيت المستقبل" ظهر اليوم وكيل األمين العام لإلمم المتحدة المدير التنفيذي  -وطنية 

 .اإلسكوا" محمد علي الحكيم، وعرضا األوضاع العامةل"

إثر اللقاء قال الحكيم: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس الجميل، وكانت نقاشات مهمة عن دور االسكوا في المرحلة المقبلة في 

لمقبلة بالنسبة الى نهضة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمجموعة العربية. وعرضنا لما يمكن ان تقوم به اإلسكوا في المرحلة ا

التكنولوجيا والشباب والمرأة ودخول المرأة ساحات العمل. وبحثنا ايضا في قضايا البطالة والعمالة للشباب وخريجي الكليات 

 ."وأهمية هذا الموضوع للجانب العربي بشكل عام

 

نتخابات، واستمعت منه الى جوانب تشكيل اضاف: "استمعنا من فخامته الى رأيه وآرائه في تشكيل الحكومة وهنأته بنجاح اال

الوزارة الجديدة والبرنامج الوزاري المقبل وطموحات اللبنانيين. وتحدثنا عن بيت المستقبل وما يقدمه من جانب فكري 

 ."واجتماعي وتأثيره على العالم العربي ومشاركة األسكوا مع بيت المستقبل في مواضيع تهم الجانب اللبناني والعربي

 

ن موقفه من تشكيل الحكومة أجاب الحكيم: "نحن جهة أممية ال نتدخل في تشكيل الحكومة نهائيا، ولكن رئيس الحكومة وع

 ."ابلغني بعد زيارتي له باألمس انه بعد العيد سيكون هناك حكومة ان شاء هللا

 

وسئل عن وضع المنطقة وتأثيره على لبنان، قال: "لبنان جزء من المنطقة وكل األمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية بما 

فيها قضية الفلسطينيين وقضية النازحين تؤثر ليس فقط على الجانب اللبناني انما على المنطقة بشكل كامل، ولكن المنظومة 

 بات وتتمنى للجانب اللبناني كل التقدم في هذا المجال".األممية تنظر بنجاح الى اإلنتخا

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/350186/
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 متفرقات:

 المصرية اليوم: 

 يطلقان مؤشر عدم المساواة في الوطن العربي« االسكوا»منتدى البحوث االقتصادية و
13/06/2018 

إلى  8االقتصادية مبادرة جديدة على صعيد الشراكات البحثية، خالل مؤتمره السنوي المقبل بالقاهرة من يطلق منتدى البحوث 

 .يوليو 10

إلطالق تقرير عن ” االسكوا“وبحسب بيان، تشمل المبادرة التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

في الجلسة الخاصة المعنية بإطالق  –الخبير باالسكوا  –الدكتور خالد أبوإسماعيل عدم المساواة في الوطن العربي ويشارك 

 .المبادرة، كما تتحدث في الجلسة الدكتورة رشا رمضان بجامعة القاهرة

 

إن المبادرة هي مقدمة لتعاون مؤسسي ممتد مع  -وقال الدكتور إبراهيم البدوي، مدير المنتدى والذي سيرأس تلك الجلسة

ا كما يسعى المنتدى أيًضا إلقامة شراكة بحثية مع المنظمة االقتصادية ألفريقيا ومقرها أديس ابابا ويشمل تفويضها االسكو

 .المؤسسي مجمل القارة األفريقية، بما في ذلك دول شمال أفريقيا العربية

 

التغير المناخي واآلثار  وأضاف البدوي أنه سيتم خالل المؤتمر أيًضا عمل جلسة خاصة أخرى إلطالق مشروع بحثي عن

البيئية والنمو المستدام بمنطقة الشرق األوسط وذلك بالتعاون مع المجلس الكندي للبيئة والتنمية المستدامة، مشيًرا إلى أن هذه 

المبادرة تأتي متابعة لمجهود بحثي كبير اضطلع به المنتدى خالل الخمسة أعوام الماضية، نتج عنه عدة أوراق عمل وكتاب 

 .مت بتحريره الدكتورة هالة أبوعلى، أستاذة االقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب المصريقا

 

وتهدف هاتين الجلستين إلى إحاطة مجتمع الباحثين وصانعي السياسات بالمنطقة من المشاركين في المؤتمر السنوي للمنتدى 

ن الهامين، كما ونتطلع إلى الحصول على آراء غنية خالل عن القضايا والتوجهات المستقبلية في هذين المحورين التنمويي

 .المناقشات من الحشد الكبير من الحضور الذي يشارك في المؤتمر

 

وهو بمثابة شبكة إقليمية لالقتصاديين البارزين بالمنطقة، تعمل وفق ارفع  1993وأنشئ منتدى البحوث االقتصادية في عام 

واسع من المؤسسات والخبرات عبر العالم. من أهم أنشطة المنتدى إنتاج البحوث التي  المعايير العالمية، وتتعاون مع طيف

تتناول تحديات التنمية الملحة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتتمثل أهداف المنتدى الرئيسة في بناء القدرات البحثية 

ر االقتصادي، وإتاحة نافذة للحوار النقدي بين مختلف األجيال الرصينة في اإلقليم الجغرافي الذي يغطيه المنتدى، وتجديد الفك

والمدارس البحثية، وتولي قيادة ودعم إنتاج البحوث االقتصادية المستقلة مرتفعة الجودة، ونشر البحوث بين قطاعات موسعة 

ن األنشطة المتعددة، تشمل ومتنوعة من الجماهير وفي هذا الشأن يحقق المنتدى األهداف المذكورة آنفًا من خالل مجموعة م

النشر اليومي والنشر في المجالت العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشية وإصدار الكتب 

والنشرات. يحظى المنتدى بسابقة أعمال حافلة في مجال إجراء البحوث االقتصادية في مجال التنمية المستدامة في بلدان الشرق 

 ل أفريقيا.األوسط وشما

  

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1300006
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 صحيفة الوسط: 

 يطلقان عالمة عدم المساواة في صحيفة الوسط العربي« االسكوا»منتدى البحوث االقتصادية و
13/06/2018 

 

إلى  8خالل مؤتمره السنوي القادم بالقاهرة من يطلق منتدى البحوث االقتصادية مبادرة جديدة على صعيد الشراكات البحثية، 

 .يوليو 10

 

إلطالق ” االسكوا“وبحسب بيان، تشمل المبادرة الترابط المشترك مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

في الجلسة الخاصة  –سكوا الخبير باال –تقرير عن عدم المساواة في صحيفة الوسط العربي ويشارك الدكتور خالد أبوإسماعيل 

 .المعنية بإطالق المبادرة، كما تتحدث في الجلسة الدكتورة رشا رمضان بجامعة مصر

 

إن المبادرة هي مقدمة لتعاون مؤسسي ممتد مع  -وذكر الدكتور إبراهيم البدوي، مدير المنتدى والذي سيرأس تلك الجلسة

ثية مع المنظمة االقتصادية ألفريقيا ومقرها أديس ابابا ويشمل تفويضها االسكوا كما يسعى المنتدى أيًضا إلقامة شراكة بح

 .المؤسسي مجمل القارة األفريقية، بما في ذلك دول شمال أفريقيا العربية

 

وأضاف البدوي أنه سيتم خالل المؤتمر أيًضا عمل جلسة خاصة أخرى إلطالق مشروع بحثي عن التغير المناخي واآلثار 

لمستدام بمنطقة الشرق األوسط وذلك بالتعاون مع المجلس الكندي للبيئة والتنمية المستدامة، مشيًرا إلى أن هذه البيئية والنمو ا

المبادرة تأتي متابعة لمجهود بحثي كبير اضطلع به المنتدى خالل الخمسة أعوام الماضية، نتج عنه عدة أوراق عمل وكتاب 

 .االقتصاد بجامعة مصر وعضو مجلس الشعب المصريقامت بتحريره الدكتورة هالة أبوعلى، أستاذة 

 

وتهدف هاتين الجلستين إلى إحاطة مجتمع الباحثين وصانعي السياسات بالمنطقة من المشاركين في المؤتمر السنوي للمنتدى 

ية خالل عن القضايا والتوجهات المستقبلية في هذين المحورين التنمويين الهامين، كما ونتطلع إلى الحصول على آراء غن

 .المناقشات من الحشد الكبير من الحضور الذي يسهم في المؤتمر

 

وهو بمثابة شبكة إقليمية لالقتصاديين البارزين بالمنطقة، تعمل وفق ارفع  1993وأنشئ منتدى البحوث االقتصادية في عام 

أنشطة المنتدى إنتاج البحوث التي  المعايير العالمية، وتتعاون مع طيف واسع من المؤسسات والخبرات عبر العالم. من أهم

تتناول تحديات التنمية الملحة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتتمثل رؤية المنتدى الرئيسة في بناء القدرات البحثية 

تلف األجيال الرصينة في اإلقليم الجغرافي الذي يغطيه المنتدى، وتجديد الفكر االقتصادي، وإتاحة نافذة للحوار النقدي بين مخ

والمدارس البحثية، وتولي قيادة ودعم إنتاج البحوث االقتصادية المستقلة مرتفعة الجودة، ونشر البحوث بين قطاعات موسعة 

ومتنوعة من الجماهير وفي هذا الشأن يحقق المنتدى األهداف المذكورة آنفًا من خالل شركة من األنشطة المتعددة، تشمل النشر 

المجالت العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات وورش الشغل والحلقات النقاشية وإصدار الكتب والنشرات. اليومي والنشر في 

يحظى المنتدى بسابقة أعمال حافلة في مجال إجراء البحوث االقتصادية في مجال التنمية المستدامة في بلدان الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا.

 

https://www.alwast.net/business/article-3048058

