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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 العناوينأبرز 

News Brief 

 (2018 تشرين األول/أكتوبر 31)

 

 

  ESCWAاإلسكوا/

 

 إلى العراق كوزير لخارجيتها قبل مغادرته إلسكوالقاءات األمين التنفيذي ل

 (النهار) الحكيم من "االسكوا" الى قّمة الديبلوماسية العراقية •

 (المصري اليوم) وزيرة التخطيط تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة •

 (بوابة األهرام)تطيع نقل تجاربها للدول العربية "اسكوا": مصر لديها خبرات هائلة وتس •

 (24لبنان ) ى نظيره االندونيسي معزيا  الرئيس عون تابع مسار التشكيل وأبرق إل •

 (النشرة) الرئيس عون بحوار إعالمي مفتوح ومباشر مساء غد في الذكرى الثانية النتخابه •

الرئيس عون تابع مسار التشكيل الحكومي ويعقد مساء غد األربعاء حوارا  إعالميا  مباشرا  في ذكرى  •

 (إذاعة النور) انتخابه

 (الديار) وأكد عمق العالقات االستراتيجيّة مع لبنان وزير خارجيّة العراق ودع المسؤولين •

 (البوابة نيوز) رئيس "النواب اللبناني" يبحث مع وزير الخارجية العراقي العالقات الثنائية •

 (البوابة نيوز) الرئيس اللبناني يؤكد أهمية عالقات التعاون بين بالده والعراق •

 (IMLEBANON) عون يتابع مسار التشكيل ويعزي الرئيس اإلندونيسي •

 (العرب اليوم) لقاء تشاوري بين عون والحريري حول الحكومة •

 (العرب اليوم) الرئيس اللبناني يؤكد أهمية عالقات التعاون بين بالده والعراق •

 (أهل مصر) العمل ضرورة حتمية للنهوض باالقتصادوزيرة التخطيط: ربط التعليم باحتياجات  •

 (صدى البلد) هالة السعيد: ربط التعليم باحتياجات المحافظات وسوق العمل ضرورة •

 (الدستور) جات العملالسعيد: يجب ربط المناهج الدراسية باحتيا •

 (ميدان األخبار) «اسكوا»تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة لغرب آسيا « السعيد» •

 (الحياة) الحكيم يجول مودّعا  بعد تعيينه وزيرا  للخارجيّة العراقيّة •

 راتيجية التعليم المصرية تقوم علي أساس ربطها باحتياجات المحافظاتوزيرة التخطيط : است •

 (العرب اليوم)

 (بلد نيوز) وزيرة التخطيط تؤكد أهمية ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل •

•  

 Variousأخبار أخرى/

 (جيرون) حكومة األسد ترى غير ذلكالتنمية مسألة سياسية.. لكن  •

https://newspaper.annahar.com/article/889963-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1338648
http://gate.ahram.org.eg/News/2029700.aspx
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/523814/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.elnashra.com/news/show/1254728/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7
http://www.alnour.com.lb/news/politics/337032/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://www.addiyar.com/article/1619982-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.albawabhnews.com/3345861
https://www.albawabhnews.com/3345955
https://www.imlebanon.org/2018/10/30/michel-aoun-meetings-11/
https://www.arabyoum.com/breaking_news/7009614/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.arabyoum.com/breaking_news/7002432/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.ahlmasrnews.com/733794
http://www.elbalad.news/3552648
https://www.dostor.org/2379013
https://www.medanelakhbar.com/world/2225156/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4609786/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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  ESCWAاإلسكوا/

 

 إلى العراق كوزير لخارجيتهاإلسكوا محمد علي الحكيم يغادر ا

 (النهار) الحكيم من "االسكوا" الى قّمة الديبلوماسية العراقية

 2018تشرين األول  31

قتصادية من الديبلوماسية االقتصادية والتنموية الى رأس الديبلوماسية العراقية، انتقل األمين العام للجنة اال

 .االجتماعية لغرب آسيا "االسكوا" محمد علي الحكيم، إذ ُعيّن وزيرا  للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة

الوزير الجديد جال مودّعا  على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس 

ل، يرافقه سفير بالده علي عباس بندر المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسي

 .العامري

وهنأه الرئيس عون على مسؤولياته الجديدة وتمنى له التوفيق، مشددا  على "عالقات التعاون التي تجمع بين 

 لبنان والعراق في شتى المجاالت".

تطويرها"، آمال  في العراقية وأهمية  -وفي قصر بسترس، أكد الحكيم "عمق العالقات االستراتيجية اللبنانية 

 زيارة قريبة للوزير باسيل الى بغداد.

  

https://newspaper.annahar.com/article/889963-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 (المصري اليوم) وزيرة التخطيط تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة

 2018تشرين األول  31

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، مع محمد علي الحكيم، وكيل 

، «إسكوا»السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا 

ذلك علي هامش تمثيلها لمصر بحضور السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في بيروت، و

، المنعقد خالل «2013المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن القاهرة لعام »في 

في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30الفترة من 

، فضال  عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا 2013لتنمية لعام في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان وا

واالستراتيجية  2013السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعالن القاهرة لعام 

 .، وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات2030األممية 

يد التهنئة محمد علي حكيم علي منصبه الجديد، حيث يعد هذا اللقاء وفي بداية اللقاء، قدمت الدكتورة هالة السع

هو آخر لقاء رسمي قبل سفره اليوم لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، مشيدة 

 .بالدعم الذي قدمه خالل فترة توليه رئاسة اإلسكوا لتعزيز العالقات مع مصر

 

سعيد الحديث عن األوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق، وقضية ضبط وتناولت الدكتورة هالة ال

الزيادة السكانية، كما استعرضت الوزيرة مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط، منها 

، الذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال ٢٠٣٠مبادرة ومشروع رواد 

 .رس والجامعات باعتبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطةبالمدا

 

كما اتفقت وزيرة التخطيط مع محمد علي حكيم علي ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل 

والنهوض بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني، حيث أشارت الوزيرة إلى أن فلسفة تطوير مصر الستراتيجية 

تعليم التي قام رئيس الجمهورية باعتمادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات، منها ال

االهتمام بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية الخاصة 

 .بقناة السويس

 

الوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة  من جانبه، أعرب محمد علي الحكيم عن تقديره لمعالي

التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المصرية، مثنيا على اإلنجازات التي 

تحققت في مصر خالل الفترة الماضية، مشيدا بالخطوات الممتازة التي اتخدتها مصر في مجال تشجيع 

شاء المدن الذكية ومبادرات النهوض بالشباب، مؤكدا على أن مصر تمتلك خبرات القطاع الخاص، منها إن

هائلة في المجاالت المختلفة التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية األخرى، منها العراق، وعلى 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1338648
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 ٢٠١٤د في عام أهمية العمل خالل الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المعتم

بتحويل اسم اللجنة إلى اللجنة االقتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل للمجموعة العربية داخل أروقة األمم 

المتحدة، كما أعرب السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا عن ثنائه كذلك على 

ووزارة الكهرباء في مجال الطاقة، مشيرا إلى استعداد التعاون القائم مع وزارة الري والموارد المائية 

 .في هذا الصدد لتوسيع مجال الشراكة في مجال األمن الغذائي والمائي« اإلسكوا»

 

كما بحث الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ أهداف التنمية 

اء القدرات، باإلضافة إلى تطوير مشروعات رائدة تستهدف المرأة وبرامج بن ٢٠٣٠المستدامة ورؤية مصر 

والشباب، وكذلك قضايا السكان، وذلك وفقا إلطار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واإلسكوا للفترة 

، وتطرق الحوار إلى أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنىة التحتية وريادة «٢٠١٩ – ٢٠١٧»

عن إمكانية االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصدد، خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع األعمال، فضال 

 مصر والعراق.
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 (بوابة األهرام)تطيع نقل تجاربها للدول العربية "اسكوا": مصر لديها خبرات هائلة وتس

31-10-2018 

التقت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، األربعاء، وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي 

للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا "اسكوا"، محمد علي الحكيم، بحضور سفير مصر في بيروت، 

ل السكان والتنمية: خمس سنوات نزيه النجاري، وذلك على هامش تمثيلها لمصر في "المؤتمر اإلقليمي حو

في العاصمة  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30"، والمنعقد خالل الفترة من 2013على إعالن القاهرة لعام 

 .اللبنانية بيروت

 

، 2013ويهدف المؤتمر، متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان والتنمية لعام 

المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط فضال  عن تعميق فهم 

وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع  2030، واإلستراتيجية األممية 2013بين إعالن القاهرة لعام 

 .السياسات

 

و آخر لقاء رسمي له وقدمت وزيرة التخطيط، التهنئة لـ"حكيم"، على منصبه الجديد؛ حيث يعد هذا اللقاء ه

قبل سفره اليوم، لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق، مشيدة بالدعم الذي قدمه خالل 

 .فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات مع مصر

 

ية، وتناولت الوزيرة، الحديث عن األوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة السكان

كما استعرضت مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة ومشروع رواد 

، والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال بالمدارس والجامعات 2030

 .باعتبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

كما اتفقت الوزيرة، مع محمد علي حكيم، على ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل والنهوض 

بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني، حيث أشارت إلى أن فلسفة تطوير مصر إلستراتيجية التعليم التي قام 

ا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات ومنها االهتمام  رئيس الجمهورية باعتمادها مؤخر 

بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية الخاصة بقناة 

 .السويس

 

http://gate.ahram.org.eg/News/2029700.aspx
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ومن جانبه، أعرب محمد علي الحكيم، عن تقديره للوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة 

التخطيط؛ وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المصرية، مثني ا على االنجازات التي تحققت في مصر خالل الفترة 

ع الخاص ومنها إنشاء المدن الماضية، وأشاد بالخطوات الممتازة التي اتخدتها مصر في مجال تشجيع القطا

 .الذكية ومبادرات النهوض بالشباب

 

وأكد أن مصر تمتلك خبرات هائلة في المجاالت المختلفة التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية 

األخرى ومنها العراق، وعلى أهمية العمل خالل الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي 

بتحويل اسم اللجنة الى اللجنة االقتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل  2014تماعي المعتمد في عام واالج

 .للمجموعة العربية داخل أروقة األمم المتحدة

 

كما أعرب السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا، عن ثنائه كذلك على التعاون القائم 

ا إلى استعداد االسكوا في هذا الصدد لتوسيع مع وزارة الري، وو زارة الكهرباء، في مجال الطاقة، مشير 

 .مجال الشراكة في مجال األمن الغذائي والمائي

 

كما بحثا الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ أهداف التنمية 

بناء القدرات، باإلضافة إلي تطوير مشروعات رائدة تستهدف "، وبرامج 2030المستدامة ورؤية "مصر 

المرأة والشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وفقا إلطار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واإلسكوا للفترة 

2017 - 2019. 

 

عن إمكانية وتطرق الحوار إلى أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية وريادة األعمال، فضال 

 االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصدد خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر والعراق.
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 (24لبنان )  الرئيس عون تابع مسار التشكيل وأبرق إلى نظيره االندونيسي معزيا  

30-10-2018 

يتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين، في الذكرى الثانية النتخابه، في حوار إعالمي 

مفتوح ومباشر عبر محطات التلفزة واإلذاعة، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء غد األربعاء، سيتحدث 

 .لمقبلةفي خالله عن سنتين من عمر لبنان ويرسم تطلعاته للسنوات األربع ا

وكان الرئيس عون تابع قبل ظهر اليوم االتصاالت الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء المواقف التي 

 .صدرت عن األطراف المعنيين والمعطيات التي تكونت حول مسار التشكيل

 الرئيس عون: نأمل أن تشكل الحكومة سريعا لمواجهة التحديات

 !سفينة بال شراعالحكومة العتيدة بين مدّ وجزر.. 

إلى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات، استهلها باستقبال األمين العام ل"االسكوا" الدكتور محمد 

علي الحكيم، الذي حضر إلى قصر بعبدا مودعا الرئيس عون لمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة 

 .لدكتور علي عباس بندر العامريالعراقية الجديدة. ورافقه في الزيارة سفير العراق ا

وقد هنأ الرئيس عون الوزير الحكيم على مسؤولياته الجديدة، متمنيا له التوفيق، مؤكدا على "عالقات التعاون 

 ."التي تجمع بين لبنان والعراق في المجاالت كافة

منيا للبنان "التقدم وشكر الحكيم الرئيس عون على التعاون الذي لقيه خالل تسلمه مهامه في "االسكوا"، مت

 ."واالزدهار والنجاح

واستقبل رئيس الجمهورية، الوزير السابق ناجي البستاني وأجرى معه جولة أفق تناولت األوضاع السياسية، 

 .كما تطرق البحث إلى حاجات منطقة الشوف

ائب الرئيس كما استقبل الرئيس عون، رئيس الجامعة األنطونية األب الدكتور ميشال جلخ مع وفد، ضم، ن

للشؤون اإلدارية األب زياد معتوق، نائب الرئيس للتنمية االنسانية الشاملة األب جان العلم، نائب الرئيس 

 .التنفيذي الدكتورة باسكال لحود

وقد عرض الوفد الواقع التعليمي الجامعي الراهن وأوضاع الجامعة األنطونية، كما وجه دعوة لرئيس 

كانون األول المقبل في الجامعة األنطونية في  15اعية الميالد التي ستقام في الجمهورية لحضور افتتاح تس

 .بعبدا

برئاسة  LHE" (Lebanese Health Energy)" وفي قصر بعبدا، وفد جمعية الطاقة الصحية اللبنانية

ه برعاية الدكتورة أسمى صليبا مع وفد من المشاركين في مؤتمر "الطاقة اللبنانية للصحة" الذي يبدأ أعمال

رئيس الجمهورية يوم السبت المقبل في الجامعة اللبنانية في الحدث، تحت عنوان "تحديات النظام الصحي 

 ."اللبناني، مسار لتعزيز الفرص

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/523814/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
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وعرضت الدكتورة صليبا أبرز المواضيع التي سيتناولها المؤتمر، مركزة خصوصا على "أهمية القطاع 

مداوالت التي ستركز خصوصا على السبل اآليلة إلى إعطاء فرصا الصحي وعلى المشاركة الواسعة في ال

 ."جديدة في القطاع الصحي اللبناني، ومعالجة بعض القضايا التي تواجه العاملين في هذا القطاع

ونوه الرئيس عون ب"الجهود التي تبذلها الجمعية، متمنيا لمؤتمرها "النجاح والخروج بقرارات وتوصيات 

 ."ام الصحي اللبناني وتمكينه من مواجهة التحدياتتصب في مصلحة النظ

من جهة أخرى، أبرق الرئيس عون إلى نظيره اإلندونيسي جوكو ويدودو معزيا بضحايا حادثة الطائرة 

 االندونيسية التي سقطت في البحر، معبرا عن "مشاعر اللبنانيين وتعاطفهم مع ذوي الضحايا".
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 (النشرة) ومباشر مساء غد في الذكرى الثانية النتخابهالرئيس عون بحوار إعالمي مفتوح 

 ٢٠١٨تشرين األول  ٣٠الثالثاء 

في الذكرى الثانية النتخابه، إلى اللبنانيين في حوار إعالمي  ميشال عونيتوجه رئيس الجمهورية العماد 

 31بر محطات التلفزة واإلذاعة، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء غد األربعاء مفتوح ومباشر ع

 .تشرين األول. وسيتحدث الرئيس عون عن سنتين من عمر لبنان ويرسم تطلعاته للسنوات األربع المقبلة

 

لمواقف التي وكان الرئيس عون تابع قبل ظهر اليوم االتصاالت الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء ا

 .صدرت عن األطراف المعنيين، والمعطيات التي تكونت حول مسار التشكيل

 

محمد " الدكتور االسكواإلى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات استهلها باستقبال األمين العام لـ"

للخارجية في الحكومة مودعا  الرئيس عون لمناسبة تعيينه وزيرا   قصر بعبداالذي حضر إلى  علي الحكيم

ية الجديدة. ورافقه في الزيارة سفير العراق في لبنان الدكتور علي عباس بندر العامري. وقد هنأ العراق

الرئيس عون الوزير الحكيم على مسؤولياته الجديدة متمنيا  له التوفيق، ومؤكدا  على عالقات التعاون التي 

. وشكر الوزير الحكيم الرئيس عون على التعاون الذي لقيه خالل تجمع بين لبنان والعراق في المجاالت كافة

 .تسلمه مهامه في "االسكوا" متمنيا  للبنان التقدم واالزدهار والنجاح

 

وأجرى معه جولة أفق تناولت األوضاع السياسية.  ناجي البستانيواستقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق 

 .شوفكما تطرق البحث إلى حاجات منطقة ال

 

مع وفد ضم نائب الرئيس للشؤون  ميشال جلخواستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة األنطونية األب الدكتور 

اإلدارية األب زياد معتوق، نائب الرئيس للتنمية االنسانية الشاملة األب جان العلم، نائب الرئيس التنفيذي 

لجامعي الراهن، وأوضاع الجامعة األنطونية، كما الدكتورة باسكال لحود. وقد عرض الوفد الواقع التعليمي ا

كانون األول المقبل في  15وجه دعوة لرئيس الجمهورية لحضور افتتاح تساعية الميالد التي ستقام في 

 .الجامعة األنطونية في بعبدا

 

برئاسة  LHE (Lebanese Health Energy) وفي قصر بعبدا، وفد جمعية الطاقة الصحية اللبنانية

ورة أسمى صليبا مع وفد من المشاركين في مؤتمر "الطاقة اللبنانية للصحة" الذي يبدأ أعماله برعاية الدكت

في الحدث تحت عنوان "تحديات النظام الصحي  الجامعة اللبنانيةرئيس الجمهورية يوم السبت المقبل في 

https://www.elnashra.com/news/show/1254728/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7
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التي سيتناولها المؤتمر  اللبناني، مسار لتعزيز الفرص". وقد عرضت الدكتورة صليبا ألبرز المواضيع

وعلى المشاركة الواسعة في المداوالت التي ستركز خصوصا   القطاع الصحيمركزة خصوصا  على أهمية 

على السبل اآليلة إلى إعطاء فرصا  جديدة في القطاع الصحي اللبناني، ومعالجة بعض القضايا التي تواجه 

 .العاملين في هذا القطاع

 

الجهود التي تبذلها جمعية "الطاقة الصحية اللبنانية" متمنيا  لمؤتمرها النجاح والخروج وقد نوه الرئيس عون ب

 .بقرارات وتوصيات تصب في مصلحة النظام الصحي اللبناني وتمكينه من مواجهة التحديات

 

معزيا  بضحايا حادثة الطائرة  جوكو ويدودومن جهة أخرى، أبرق الرئيس عون إلى الرئيس اإلندونيسي 

 االندونيسية التي سقطت في البحر معبرا  عن مشاعر اللبنانيين وتعاطفهم مع ذوي الضحايا.
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 الرئيس عون تابع مسار التشكيل الحكومي ويعقد مساء غد األربعاء حوارا  إعالميا  مباشرا  في ذكرى انتخابه

 (إذاعة النور)

30-10-2018 

يتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين، في الذكرى الثانية النتخابه، في حوار إعالمي 

سيتحدث ، الثامنة والنصف مساء غد األربعاءمفتوح ومباشر عبر محطات التلفزة واإلذاعة، ابتداء من الساعة 

خالله عن سنتين من عمر لبنان ويرسم تطلعاته للسنوات األربع المقبلة. وكان الرئيس عون تابع قبل ظهر 

اليوم االتصاالت الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء المواقف التي صدرت عن األطراف المعنيين 

 .والمعطيات التي تكونت حول مسار التشكيل

 

الجمهورية سلسلة لقاءات، استهلها باستقبال األمين العام لـ"االسكوا" الدكتور محمد  إلى ذلك، كانت لرئيس

علي الحكيم، الذي حضر إلى قصر بعبدا مودعا  الرئيس عون لمناسبة تعيينه وزيرا  للخارجية في الحكومة 

 .العراقية الجديدة. ورافقه في الزيارة سفير العراق الدكتور علي عباس بندر العامري

 

وقد هنأ الرئيس عون الوزير الحكيم على مسؤولياته الجديدة، متمنيا  له التوفيق، مؤكدا  على "عالقات التعاون 

 ."التي تجمع بين لبنان والعراق في المجاالت كافة

 

وشكر الحكيم الرئيس عون على التعاون الذي لقيه خالل تسلمه مهامه في "االسكوا"، متمنيا للبنان "التقدم 

 ."واالزدهار والنجاح

 

واستقبل رئيس الجمهورية، الوزير السابق ناجي البستاني وأجرى معه جولة أفق تناولت األوضاع السياسية، 

 .كما تطرق البحث إلى حاجات منطقة الشوف

 

من جهة أخرى، أبرق الرئيس عون إلى نظيره اإلندونيسي جوكو ويدودو معزيا  بضحايا حادثة الطائرة 

 ة التي سقطت في البحر، معبرا  عن "مشاعر اللبنانيين وتعاطفهم مع ذوي الضحايا".االندونيسي

 

 

 

http://www.alnour.com.lb/news/politics/337032/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1
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 (الديار) وأكد عمق العالقات االستراتيجيّة مع لبنان وزير خارجيّة العراق ودع المسؤولين

 2018تشرين األول  30

 

وتسلمه منصب وزير خارجية « لإلسكوا»ألمين التنفيذي لمناسبة انتهاء مهامه كأمين عام لألمم المتحدة وا

جمهورية العراق، جال محمد علي الحكيم على المسؤولين مودعا، فحضر الى قصر بعبدا يرافقه سفير 

العراق في لبنان علي عباس بندر العامري، والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وشكر له التعاون 

متمنيا  للبنان التقدم واالزدهار والنجاح.بدوره، هنأ الرئيس عون « االسكوا»ه في الذي لقيه خالل تسلمه مهام

الحكيم على مسؤولياته الجديدة متمنيا  له التوفيق، ومؤكدا  عالقات التعاون التي تجمع بين لبنان والعراق في 

 .المجاالت كافة

حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتم وللغاية نفسها، زار الحكيم مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، 

 . عرض التطورات في المنطقة والعالقات الثنائية بين البلدين

 

، حيث التقى الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، «بيت الوسط»كذلك، زار وزير خارجية العراق 

 .نائية بين البلدينوعرض معه اخر المستجدات في لبنان والعراق وسبل تطوير العالقات الث

 

... 

 

  

https://www.addiyar.com/article/1619982-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 (البوابة نيوز) رئيس "النواب اللبناني" يبحث مع وزير الخارجية العراقي العالقات الثنائية

 2018أكتوبر//30الثالثاء 

الخارجية العراقي الجديد محمد علي بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثالثاء، مع وزير 

الحكيم، والذي انتهت مدة عمله في بيروت كوكيل لألمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة 

االقتصادية واالجتماعي لغربي آسيا )اإلسكوا(، التطورات الراهنة في منطقة الشرق األوسط، والعالقات 

 .العراقية -اللبنانية 

كما أجرى بري مباحثات مع السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينج، تم خاللها استعراض األوضاع 

 .الداخلية للبنان، وتطورات األحداث السياسة في منطقة الشرق األوسط

وقال السفير البريطاني، في تصريح صحفي أعقب الزيارة، إن المحادثات تناولت قضايا المنطقة والعالقات 

ئية بين بريطانيا ولبنان، مشيرا إلى أنه يتطلع الستكمال العمل البناء مع رئيس المجلس النيابي وكافة الثنا

 .المؤسسات اللبنانية

وأشار إلى أنه لمس وقوع تقدم في شأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في األيام القليلة الماضية، وأن 

 جديدة في لبنان في أقرب وقت ممكن. المملكة المتحدة تأمل في أن تكون هناك حكومة

  

https://www.albawabhnews.com/3345861
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 (البوابة نيوز) الرئيس اللبناني يؤكد أهمية عالقات التعاون بين بالده والعراق

 2018أكتوبر//30الثالثاء 

بين لبنان والعراق في كافة أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية عالقات التعاون الوثيق الذي يجمع 

 .المجاالت، وحرصه على توطيدها

جاء ذلك خالل استقبال الرئيس اللبناني، لوزير الخارجية الجديد للعراق محمد علي الحكيم، ظهر اليوم، 

والذي انتهت مدة عمله كوكيل لألمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعي 

 .سيا )اإلسكوا( في بيروت، عقب صدور قرار تعيينه وزيرا لخارجية العراق في الحكومة الجديدةلغربي آ

من ناحية أخرى، ذكر المكتب اإلعالمي برئاسة الجمهورية اللبنانية أن "عون" تابع اليوم االتصاالت الجارية 

طراف السياسية والمعطيات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في ضوء المواقف التي صدرت عن كافة األ

 .التي تكونت في شأن مسار عملية التأليف

وأعلن المكتب اإلعالمي للرئاسة اللبنانية أن عون سيجري مساء غد حوارا إعالميا مفتوحا ومباشرا عبر 

 محطات التلفزيون واإلذاعة، بمناسبة الذكرى الثانية النتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، ويتحدث خالله عن

 تطلعاته للسنوات األربع المقبلة في واليته.

  

https://www.albawabhnews.com/3345955
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 (IMLEBANON) عون يتابع مسار التشكيل ويعزي الرئيس اإلندونيسي

October 30, 2018 

الحكومة الجديدة، في ضوء المواقف التي تابع رئيس الجمهورية ميشال عون االتصاالت الجارية لتشكيل 

 .صدرت عن األطراف المعنيين والمعطيات التي تكونت حول مسار التشكيل

 

الدكتور محمد علي الحكيم، الذي حضر إلى قصر بعبدا ” االسكوا”الى ذلك، استقبل عون األمين العام لـ

راقية الجديدة. ورافقه في الزيارة سفير مودعا الرئيس عون لمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة الع

 .العراق الدكتور علي عباس بندر العامري

 

وهنأ عون الحكيم على مسؤولياته الجديدة، متمنيا له التوفيق، مؤكدا على عالقات التعاون التي تجمع بين 

 .لبنان والعراق في المجاالت كافة

 

ني وأجرى معه جولة أفق تناولت األوضاع السياسية، واستقبل رئيس الجمهورية، الوزير السابق ناجي البستا

 .كما تطرق البحث إلى حاجات منطقة الشوف

 

كما استقبل عون، رئيس الجامعة األنطونية األب الدكتور ميشال جلخ مع وفد، ضم، نائب الرئيس للشؤون 

م، نائب الرئيس التنفيذي اإلدارية األب زياد معتوق، نائب الرئيس للتنمية االنسانية الشاملة األب جان العل

 .الدكتورة باسكال لحود

 

وعرض الوفد الواقع التعليمي الجامعي الراهن وأوضاع الجامعة األنطونية، كما وجه دعوة لرئيس 

كانون األول المقبل في الجامعة األنطونية في  15الجمهورية لحضور افتتاح تساعية الميالد التي ستقام في 

 .بعبدا

 

 

  

https://www.imlebanon.org/2018/10/30/michel-aoun-meetings-11/
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برئاسة  LHE” (Lebanese Health Energy)“ بعبدا، وفد جمعية الطاقة الصحية اللبنانيةوفي قصر 

الذي يبدأ أعماله برعاية ” الطاقة اللبنانية للصحة“الدكتورة أسمى صليبا مع وفد من المشاركين في مؤتمر 

ت النظام الصحي تحديا“رئيس الجمهورية يوم السبت المقبل في الجامعة اللبنانية في الحدث، تحت عنوان 

 .”اللبناني، مسار لتعزيز الفرص

 

ونوه عون بالجهود التي تبذلها الجمعية، متمنيا لمؤتمرها النجاح والخروج بقرارات وتوصيات تصب في 

 .مصلحة النظام الصحي اللبناني وتمكينه من مواجهة التحديات

 

معزيا بضحايا حادثة الطائرة  من جهة أخرى، أبرق الرئيس عون إلى نظيره اإلندونيسي جوكو ويدودو

 ”.مشاعر اللبنانيين وتعاطفهم مع ذوي الضحايا“االندونيسية التي سقطت في البحر، معبرا عن 
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 (العرب اليوم) لقاء تشاوري بين عون والحريري حول الحكومة

October 30, 2018 

ة وداعية على المسؤولين اللبنانيين بينهم الرئيس ميشال قام بجول« االسكوا»د.محمد علي الحكيم األمين العام لـ

 عون لمناسبة تعيينه وزيرا  للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة )داالتي ونهرا(

تسمية وزرائه ما « حزب هللا»اصطدمت عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة بعُقدة جديدة تمثلت في رفض 

، وهو ما رفض الحريري بشدة «آذار 8سنة »سنة المتحالفين معه، والمعروفين بـلم يتم تمثيل ستة نواب من ال

إذا أردتم مني التخلي عن مقعد من حصتي »أن يكون على حساب حصته في الحكومة، قائال  لمن راجعوه: 

 .«لتوزير أحدهم... فتشوا عن رئيس حكومة آخر

الجمهورية العماد ميشال عون بأن يتم تمثيل وفي ضوء هذه التطورات بات الحل الوحيد في عهدة رئيس 

هؤالء من خالل حصته في الحكومة. وكان عون قد تلقى أمس سيال  من االتصاالت بهذا الشأن، تُوجت مساء  

 .بلقاء بعيد عن اإلعالم جمعه بالرئيس سعد الحريري، وتطرق إلى سبل بحث األزمة المستجدة

 

 

  

إنه }عرض على الرئيس عون التشكيلة الحكومية « رق األوسطالش»وقالت مصادر الرئيس الحريري لـ

 .«الجاهزة على مستوى الحقائب وتوزيعها، وأبلغه بأن األسماء غير مكتملة بعد

 

إلى ذلك، تحركت النيابة العامة اللبنانية لمالحقة ناشر صحيفة لبنانية هاجم السعودية، بعد تحرك مباشر من 

ين طلبا من النيابة العامة اتخاذ اإلجراءات المناسبة، فيما تصاعدت رئيس الحكومة ووزارة العدل اللذ

المواقف الرافضة لألسلوب الذي اعتمدته الصحيفة ومضمونه. وقال الرئيس الحريري إن هذا العمل المدان 

محاولة فاضحة لضرب عالقات لبنان مع المملكة وخرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية اإلعالمية 

 .جميعا  عليها التي نحرص

  

https://www.arabyoum.com/breaking_news/7009614/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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 (العرب اليوم) الرئيس اللبناني يؤكد أهمية عالقات التعاون بين بالده والعراق

التعاون الوثيق الذي يجمع بين لبنان والعراق في كافة  أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية عالقات

 .المجاالت، وحرصه على توطيدها

 

جاء ذلك خالل استقبال الرئيس اللبناني، لوزير الخارجية الجديد للعراق محمد علي الحكيم، اليوم الثالثاء، 

نة االقتصادية واالجتماعية والذي انتهت مدة عمله كوكيل لألمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للج

ا لخارجية العراق في الحكومة الجديدة  .لغربي آسيا )اإلسكوا( في بيروت، عقب صدور قرار تعيينه وزير 

 

من ناحية أخرى، ذكر المكتب اإلعالمي برئاسة الجمهورية اللبنانية أن "عون" تابع اليوم االتصاالت الجارية 

ي ضوء المواقف التي صدرت عن كافة األطراف السياسية والمعطيات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ف

 .التي تكونت في شأن مسار عملية التأليف

 

ا عبر  ا ومباشر  ا إعالمي ا مفتوح  وأعلن المكتب اإلعالمي للرئاسة اللبنانية أن عون سيجري مساء غد حوار 

يس ا للجمهورية اللبنانية، ويتحدث خالله عن محطات التلفزيون واإلذاعة، بمناسبة الذكرى الثانية النتخابه رئ

 .تطلعاته للسنوات األربع المقبلة في واليته

 

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر الرئيس 

 األسفل المصدر رك تعليقاللبناني يؤكد أهمية عالقات التعاون بين بالده والعراق برجاء ابالغنا او ت

  

https://www.arabyoum.com/breaking_news/7002432/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   20 | ص  ا
 

 (أهل مصر) وزيرة التخطيط: ربط التعليم باحتياجات العمل ضرورة حتمية للنهوض باالقتصاد

 2018أكتوبر//31األربعاء 

ل السكرتير العام التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مع محمد علي الحكيم، وكي

لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا )اسكوا(، بحضور السفيرنزيه 

النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في بيروت، وذلك علي هامش تمثيلها لمصر في "المؤتمر اإلقليمي 

أكتوبر  30" والمنعقد خالل الفترة من 2013ة لعام حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن القاهر

في العاصمة اللبنانية، بيروت بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة  2018نوفمبر  1إلى 

فضال  عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية  2013حول السكان والتنمية لعام 

وآثارها  2030واإلستراتيجية األممية  2013ريق إستكشاف الروابط بين إعالن القاهرة لعام المستدامة عن ط

  .المترتبة على التخطيط وصنع السياسات

 

وفي بداية اللقاء قدمت هالة السعيد التهنئة إلى محمد علي حكيم علي منصبه الجديد حيث يعد هذا اللقاء هو 

لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة،  آخر لقاء رسمي لسيادته قبل سفره اليوم

 .مشيدة بالدعم الذي قدمه خالل فترة توليه رئاسة "االسكوا" لتعزيز العالقات مع مصر

 

وتناولت السعيد الحديث عن األوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة السكانية، كما 

الوزيرة مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة ومشروع رواد  إستعرضت

والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال بالمدارس والجامعات  ٢٠٣٠

 .باعتبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محمد علي حكيم علي ضرورة ربط المناهج الدراسية بإحتياجات العمل كما اتفقت وزيرة التخطيط مع 

والنهوض بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني، حيث أشارت الوزيرة إلى أن فلسفة تطوير مصر إلستراتيجية 

 التعليم التي قام رئيس الجمهورية بإعتمادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم بإحتياجات المحافظات ومنها

األهتمام بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية الخاصة 

 .بقناة السويس

 

ومن جانبه ، أعرب محمد علي الحكيم عن تقديره لمعالي الوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة 

ض بأوضاع الدولة المصرية، مثنيا على اإلنجازات التي التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري وذلك للنهو

تحققت في مصر خالل الفترة الماضية، ومشيدا  بالخطوات الممتازة التي اتخذتها مصر في مجال تشجيع 

القطاع الخاص ومنها إنشاء المدن الذكية ومبادرات النهوض بالشباب، مؤكدا على أن مصر تمتلك خبرات 

لفة التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية اآلخرى ومنها العراق، وعلى هائلة في المجاالت المخت

http://www.ahlmasrnews.com/733794
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 ٢٠١٤أهمية العمل خالل الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المعتمد في عام 

بية داخل أروقة األمم بتحويل اسم اللجنة الى اللجنة االقتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل للمجموعة العر

المتحدة، كما اعرب السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا عن ثنائه كذلك على 

التعاون القائم مع وزارة الري والموارد المائية ووزارة الكهرباء في مجال الطاقة، مشيرا إلي استعداد االسكوا 

  .مجال األمن الغذائي والمائيفي هذا الصدد لتوسيع مجال الشراكة في 

 

كما بحثا الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ اهداف التنمية 

وبرامج بناء القدرات، باإلضافة إلي تطوير مشروعات رائدة تستهدف المرأة  ٢٠٣٠المستدامة ورؤية مصر 

قا إلطار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واالسكوا للفترة والشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وف

، وتطرق الحوار إلي أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنىة التحتية وريادة األعمال، ٢٠١٩ – ٢٠١٧

فضال عن امكانية االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصدد خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر 

 والعراق.
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 (صدى البلد) هالة السعيد: ربط التعليم باحتياجات المحافظات وسوق العمل ضرورة

 2018أكتوبر//31األربعاء 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، إن فلسفة تطوير مصر الستراتيجية 

التي اعتمدها رئيس الجمهورية تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات ومنها االهتمام التعليم 

بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية الخاصة بقناة 

 .السويس

 

اإلصالح اإلداري مع محمد علي جاء ذلك خالل لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة و

الحكيم، وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا 

 )اسكوا(، بحضور السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في بيروت

 

ناهج الدراسية باحتياجات العمل والنهوض واتفقت وزيرة التخطيط مع محمد علي حكيم على ضرورة ربط الم

 .بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني

 

جاء ذلك على هامش تمثيلها لمصر في "المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن 

اللبنانية، بيروت في العاصمة  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30" والمنعقد خالل الفترة من 2013القاهرة لعام 

فضال  عن تعميق  2013بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان والتنمية لعام 

فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعالن القاهرة 

  .آثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياساتو 2030واالستراتيجية األممية  2013لعام 

 

وفي بداية اللقاء قدمت الدكتورة هالة السعيد التهنئة للسيد محمد علي حكيم على منصبه الجديد حيث يعد هذا 

اللقاء هو آخر لقاء رسمي له قبل سفره اليوم لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق 

 .بالدعم الذي قدمه خالل فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات مع مصرالشقيقة، مشيدة 

 

وتناولت هالة السعيد الحديث عن األوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة السكانية، 

وع كما استعرضت الوزيرة مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة ومشر

والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال بالمدارس  ٢٠٣٠رواد 

 .والجامعات باعتبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

http://www.elbalad.news/3552648
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ومن جانبه أعرب محمد علي الحكيم عن تقديره للوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة التخطيط 

متابعة واإلصالح اإلداري وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المصرية، مثنيا على االنجازات التي تحققت في وال

مصر خالل الفترة الماضية، ومشيدا بالخطوات الممتازة التي أتخدتها مصر في مجال تشجيع القطاع الخاص 

تلك خبرات هائلة في ومنها انشاء المدن الذكية ومبادرات النهوض بالشباب، مؤكدا على أن مصر تم

المجاالت المختلفة التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية اآلخرى ومنها العراق، وعلى أهمية 

 ٢٠١٤العمل خالل الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المعتمد في عام 

لعربية بما يعطي ثقل للمجموعة العربية داخل أروقة األمم بتحويل اسم اللجنة الى اللجنة االقتصادية للدول ا

 .المتحد

 

 

كما اعرب السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا عن ثنائه كذلك على التعاون القائم 

هذا  مع وزارة الري والموارد المائية ووزارة الكهرباء في مجال الطاقة، مشيرا إلي استعداد االسكوا في

  .الصدد لتوسيع مجال الشراكة في مجال األمن الغذائي والمائي

 

كما بحثا الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ اهداف التنمية 

وبرامج بناء القدرات، باإلضافة إلي تطوير مشروعات رائدة تستهدف المرأة  ٢٠٣٠المستدامة ورؤية مصر 

الشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وفقا إلطار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واالسكوا للفترة و

، وتطرق الحوار إلي أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنىة التحتية وريادة األعمال، ٢٠١٩ – ٢٠١٧

معدالتها السكانية مع مصر  فضال عن امكانية االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصدد خاصة مع تقارب

 والعراق.
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 (الدستور) السعيد: يجب ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل

 2018أكتوبر//31األربعاء 

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، محمد علي الحكيم، وكيل 

السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا "اسكوا"، 

 .بحضور السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في بيروت

 

ذلك علي هامش تمثيلها مصر في "المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن  جاء

في العاصمة اللبنانية، بيروت  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30" والمنعقد خالل الفترة من 2013القاهرة لعام 

فضال  عن تعميق  2013لتنمية لعام بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان وا

فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعالن القاهرة 

  .وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات 2030واإلستراتيجية األممية  2013لعام 

 

د التهنئة للسيد محمد علي حكيم علي منصبه الجديد حيث يعد هذا وفي بداية اللقاء قدمت الدكتورة هالة السعي

اللقاء هو آخر لقاء رسمي لسيادته قبل سفره اليوم لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق 

 .الشقيقة، مشيدة بالدعم الذي قدمه خالل فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات مع مصر

 

يد الحديث عن األوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة السكانية، كما وتناولت السع

استعرضت الوزيرة مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة ومشروع رواد 

الجامعات والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال بالمدارس و 2030

 .باعتبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

كما اتفقت وزيرة التخطيط مع حكيم على ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل والنهوض بالتعليم 

رئيس المجتمعي والتعليم المهني، حيث أشارت إلى أن فلسفة تطوير مصر إلستراتيجية التعليم التي قام السيد 

الجمهورية باعتمادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات ومنها االهتمام بتدشين 

 .الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية الخاصة بقناة السويس

 

ن خالل توليها وزارة التخطيط والمتابعة ومن جانبه، أعرب الحكيم عن تقديره للوزيرة وللجهود التي تبذلها م

واإلصالح اإلداري وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المصرية، مثنيا على االنجازات التي تحققت في مصر 

https://www.dostor.org/2379013
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خالل الفترة الماضية، ومشيدا بالخطوات الممتازة التي اتخذتها مصر في مجال تشجيع القطاع الخاص ومنها 

وض بالشباب، مؤكدا أن مصر تمتلك خبرات هائلة في المجاالت المختلفة إنشاء المدن الذكية ومبادرات النه

التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية األخرى ومنها العراق، وعلى أهمية العمل خالل الفترة 

ى بتحويل اسم اللجنة ال ٢٠١٤المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المعتمد في عام 

 .اللجنة االقتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل للمجموعة العربية داخل أروقة األمم المتحدة

 

كما أعرب عن ثنائه كذلك على التعاون القائم مع وزارة الري والموارد المائية ووزارة الكهرباء في مجال 

  .ي مجال األمن الغذائي والمائيالطاقة، مشيرا إلي استعداد االسكوا في هذا الصدد لتوسيع مجال الشراكة ف

 

كما بحثا الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ أهداف التنمية 

تطوير مشروعات رائدة تستهدف المرأة  وبرامج بناء القدرات، باإلضافة إلي ٢٠٣٠المستدامة ورؤية مصر 

والشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وفقا إلطار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واالسكوا للفترة 

، وتطرق الحوار إلي أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية وريادة األعمال، 2019 –2017

ة فيتنام في هذا الصدد خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر فضال عن إمكانية االستفادة من تجرب

 والعراق.
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 (ميدان األخبار) «اسكوا»تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة لغرب آسيا « السعيد»

 2018أكتوبر//31األربعاء 

ل السكرتير التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مع/ محمد علي الحكيم، وكي

العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا )اسكوا(، بحضور السيد 

السفير/ نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في بيروت، وذلك علي هامش تمثيلها لمصر في 

" والمنعقد خالل 2013ن القاهرة لعام "المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعال

في العاصمة اللبنانية، بيروت بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30الفترة من 

فضال  عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا  2013في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان والتنمية لعام 

واالستراتيجية  2013امة عن طريق استكشاف الروابط بين إعالن القاهرة لعام السكان والتنمية المستد

 .وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات 2030األممية 

 

وفي بداية اللقاء قدمت السعيد التهنئة/ محمد علي حكيم علي منصبه الجديد حيث يعد هذا اللقاء هو آخر لقاء 

لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، مشيدة رسمي لسيادته قبل سفره اليوم 

 .بالدعم الذي قدمه خالل فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات مع مصر

 

وتناولت د. هاله السعيد الحديث عن االوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة 

رة مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة السكانية، كما استعرضت الوزي

والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال  ٢٠٣٠ومشروع رواد 

 .بالمدارس والجامعات باعتبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

  

حمد علي حكيم علي ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل كما اتفقت وزيرة التخطيط مع/ م

والنهوض بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني، حيث اشارت الوزيرة إلى أن فلسفة تطوير مصر الستراتيجية 

التعليم التي قام رئيس الجمهورية باعتمادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات ومنها 

االهتمام بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية الخاصة 

 .بقناة السويس

 

https://www.medanelakhbar.com/world/2225156/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
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ومن جانبه اعرب/ محمد علي الحكيم عن تقديره لمعالي الوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة 

بأوضاع الدولة المصرية، مثنيا على االنجازات التي التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري وذلك للنهوض 

تحققت في مصر خالل الفترة الماضية، ومشيدا بالخطوات الممتازة التي اتخدتها مصر في مجال تشجيع 

القطاع الخاص ومنها انشاء المدن الذكية ومبادرات النهوض بالشباب، مؤكدا على أن مصر تمتلك خبرات 

التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية اآلخرى ومنها العراق، وعلى  هائلة في المجاالت المختلفة

 ٢٠١٤أهمية العمل خالل الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المعتمد في عام 

داخل أروقة األمم  بتحويل اسم اللجنة الى اللجنة االقتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل للمجموعة العربية

المتحدة، كما اعرب السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا عن ثنائه كذلك على 

التعاون القائم مع وزارة الري والموارد المائية ووزارة الكهرباء في مجال الطاقة، مشيرا إلي استعداد االسكوا 

 .ل األمن الغذائي والمائيفي هذا الصدد لتوسيع مجال الشراكة في مجا

 

كما بحثا الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ اهداف التنمية 

وبرامج بناء القدرات، باإلضافة إلي تطوير مشروعات رائدة تستهدف المرأة  ٢٠٣٠المستدامة ورؤية مصر 

طار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واالسكوا للفترة والشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وفقا إل

، وتطرق الحوار إلي أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنىة التحتية وريادة األعمال، ٢٠١٩ – ٢٠١٧

فضال عن امكانية االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصدد خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر 

 .والعراق

 

 

  

نشكركم متابعين وزوار بوابة ميدان األخبار على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة 

تلتقي وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة لغرب آسيا « السعيد»المصادر اإلخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ) 

 والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.« (, اسكوا»
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 (الحياة) الحكيم يجول مودّعا  بعد تعيينه وزيرا  للخارجيّة العراقيّة
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جال وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

وزيرا   )إسكوا( محمد علي الحكيم، على المسؤولين اللبنانيين مودعا  لمناسبة انتهاء عمله في لبنان وتعيينه

 .للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة

وزار الحكيم رئيس الجمهورية ميشال عون، في حضور السفير العراقي في لبنان علي عباس بندر العامري. 

عالقات التعاون التي تجمع بين لبنان والعراق في المجاالت »وهنأه عون على مسؤولياته الجديدة، مؤكدا  

 .«لى التعاون الذي لقيه في لبنان خالل تسلّمه مهماته في إسكواوأثنى الحكيم ع«. كافة

 

وأبرق عون إلى نظيره اإلندونيسي جوكو ويدودو، معزيا  بضحايا حادثة الطائرة اإلندونيسية التي سقطت في 

 .«مشاعر اللبنانيين وتعاطفهم مع ذوي الضحايا»البحر، معبرا  عن 

 

الذكرى الثانية النتخابه، في حوار إعالمي مفتوح ومباشر عبر محطات ويتوجه عون إلى اللبنانيين اليوم، في 

 .التلفزة واإلذاعة

 

وزار الحكيم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ثم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي عرض معه 

 .آخر المستجدات في لبنان والعراق

 

اللبنانية النائب بافيل  -وكان الحريري التقى وفدا  نيابيا  بولونيا  برئاسة رئيس جمعية الصداقة البولونية 

أهمية زيارة »سكويتيسكي، يرافقه رئيس االتحاد اللبناني الدولي لرجال األعمال روبير جريصاتي الذي أكد 

بين كل من بولونيا ولبنان وسورية، بحيث يلعب الوفد البولوني، التي تهدف إلى إقامة التعاون االستراتيجي 

لبنان دور الجسر الحيوي للشركات البولونية الراغبة في المشاركة في إعادة إعمار سورية من جهة، ويستفيد 

من الهبات التي تقدمها الدولة البولونية إلعادة النازحين السوريين من لبنان إلى بلدهم من خالل بناء أماكن 

 .«رية من جهة أخرىسكن لهم في سو

  

http://www.alhayat.com/article/4609786/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 (العرب اليوم) وزيرة التخطيط : استراتيجية التعليم المصرية تقوم علي أساس ربطها باحتياجات المحافظات
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري إن فلسفة تطوير مصر الستراتيجية 

مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات ومنها التعليم التي قام رئيس الجمهورية باعتمادها 

االهتمام بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية الخاصة 

 .بقناة السويس

جنة االقتصادية وإلتقت الوزيرة بمحمد علي الحكيم، وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لل

لألمم المتحدة لغرب آسيا )اسكوا(، بحضور السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في بيروت، 

المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن “وذلك علي هامش تمثيلها لمصر في 

في العاصمة اللبنانية، بيروت  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30والمنعقد خالل الفترة من ” 2013القاهرة لعام 

فضال  عن تعميق  2013بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان والتنمية لعام 

فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعالن القاهرة 

 .وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات 2030ستراتيجية األممية واال 2013لعام 

وتناولت السعيد الحديث عن االوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة السكانية، كما 

استعرضت الوزيرة مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة ومشروع رواد 

والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال بالمدارس والجامعات  ٢٠٣٠

 .باعتبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما اتفقت وزيرة التخطيط مع محمد علي حكيم علي ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل 

عي والتعليم المهني، حيث اشارت الوزيرة إلى أن فلسفة تطوير مصر الستراتيجية والنهوض بالتعليم المجتم

التعليم التي قام السيد رئيس الجمهورية باعتمادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات 

االقتصادية  ومنها االهتمام بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة

 .الخاصة بقناة السويس

ومن جانبه اعرب محمد علي الحكيم عن تقديره للوزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة التخطيط 

والمتابعة واإلصالح اإلداري وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المصرية، مثنيا على االنجازات التي تحققت في 

دا بالخطوات الممتازة التي اتخدتها مصر في مجال تشجيع القطاع الخاص مصر خالل الفترة الماضية، ومشي

ومنها انشاء المدن الذكية ومبادرات النهوض بالشباب، مؤكدا على أن مصر تمتلك خبرات هائلة في 

المجاالت المختلفة التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية اآلخرى ومنها العراق، وعلى أهمية 

 ٢٠١٤خالل الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المعتمد في عام  العمل

بتحويل اسم اللجنة الى اللجنة االقتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل للمجموعة العربية داخل أروقة األمم 

غرب آسيا عن ثنائه كذلك على المتحدة، كما اعرب السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة ل

https://www.arabyoum.com/breaking_news/7014374/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
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التعاون القائم مع وزارة الري والموارد المائية ووزارة الكهرباء في مجال الطاقة، مشيرا إلي استعداد االسكوا 

 .في هذا الصدد لتوسيع مجال الشراكة في مجال األمن الغذائي والمائي

كما بحثا الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ اهداف التنمية 

وبرامج بناء القدرات، باإلضافة إلي تطوير مشروعات رائدة تستهدف المرأة  ٢٠٣٠المستدامة ورؤية مصر 

وقع بين مصر واالسكوا للفترة والشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وفقا إلطار عمل التعاون الفني الم

، وتطرق الحوار إلي أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنىة التحتية وريادة األعمال، ٢٠١٩ – ٢٠١٧

فضال عن امكانية االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصدد خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر 

 .والعراق

تهنئة لمحمد علي حكيم علي منصبه الجديد حيث يعد هذا اللقاء هو آخر لقاء وقدمت الدكتورة هالة السعيد ال

رسمي قبل سفره اليوم لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، مشيدة بالدعم الذي 

 قدمه خالل فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات مع مصر.
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 (بلد نيوز) ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل وزيرة التخطيط تؤكد أهمية

2018-10-31 

التقت  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، ب وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة 

والسكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا )اسكوا(، محمد علي الحكيم، بحضور السيد 

ك علي هامش تمثيلها لمصر في السفير/ نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في بيروت، وذل

"  والمنعقد خالل 2013"المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعالن القاهرة لعام 

في العاصمة اللبنانية، بيروت بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز  2018نوفمبر  1أكتوبر إلى  30الفترة من 

فضال  عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا  2013تنمية لعام في تنفيذ إعالن القاهرة حول السكان وال

واالستراتيجية  2013السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعالن القاهرة لعام 

 .وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات 2030األممية 

 

حمد علي حكيم علي منصبه الجديد حيث يعد هذا اللقاء هو آخر وفي بداية اللقاء قدمت هالة السعيد التهنئة م

لقاء رسمي لسيادته قبل سفره اليوم لتسلم مهام عمله الجديد كوزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، مشيدة 

 .بالدعم الذي قدمه خالل فترة توليه رئاسة االسكوا لتعزيز العالقات مع مصر

 

عن االوضاع االقتصادية بالبلدين مصر والعراق وقضية ضبط الزيادة  وتناولت د. هاله السعيد الحديث

السكانية، كما استعرضت الوزيرة مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها وزارة التخطيط منها مبادرة 

والذي يهدف إلى تدريب الطالب والمدرسين على توطين فكر ريادة األعمال  ٢٠٣٠ومشروع رواد 

 .باعتبارها قاطرة النمو خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطةبالمدارس والجامعات 

 

 

  

كما اتفقت وزيرة التخطيط مع محمد علي حكيم علي ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات العمل 

والنهوض بالتعليم المجتمعي والتعليم المهني، حيث اشارت الوزيرة إلى أن فلسفة تطوير مصر الستراتيجية 

قام السيد رئيس الجمهورية باعتمادها مؤخرا تقوم على أساس ربط التعليم باحتياجات المحافظات  التعليم التي

ومنها االهتمام بتدشين الكليات الخاصة باللوجستيات في منطقة قناة السويس لخدمة المنطقة االقتصادية 

 .الخاصة بقناة السويس

 

وزيرة وللجهود التي تبذلها من خالل توليها وزارة ومن جانبه اعرب محمد علي الحكيم عن تقديره لمعالي ال 

التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري وذلك للنهوض بأوضاع الدولة المصرية، مثنيا على االنجازات التي 

تحققت في مصر خالل الفترة الماضية، ومشيدا بالخطوات الممتازة التي اتخدتها مصر في مجال تشجيع 

المدن الذكية ومبادرات النهوض بالشباب، مؤكدا على أن مصر تمتلك خبرات  القطاع الخاص ومنها انشاء

https://www.bald-news.com/business/article-1857072.html
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هائلة في المجاالت المختلفة التي تستطيع من خاللها نقل تجاربها للدول العربية اآلخرى ومنها العراق، وعلى 

 ٢٠١٤ي عام أهمية العمل خالل الفترة المقبلة من أجل تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المعتمد ف

بتحويل اسم اللجنة الى اللجنة االقتصادية للدول العربية بما يعطي ثقل للمجموعة العربية داخل أروقة األمم 

المتحدة، كما اعرب السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية لألمم المتحدة لغرب آسيا عن ثنائه كذلك على 

ارة الكهرباء في مجال الطاقة، مشيرا إلي استعداد االسكوا التعاون القائم مع وزارة الري والموارد المائية ووز

 .في هذا الصدد لتوسيع مجال الشراكة في مجال األمن الغذائي والمائي

 

كما بحثا الطرفان خالل اللقاء مجاالت التعاون القائمة في دعم جهود مصر في متابعة تنفيذ اهداف التنمية 

لقدرات، باإلضافة إلي تطوير مشروعات رائدة تستهدف المرأة وبرامج بناء ا ٢٠٣٠المستدامة ورؤية مصر 

والشباب، وكذلك قضايا السكان وذلك وفقا إلطار عمل التعاون الفني الموقع بين مصر واالسكوا للفترة 

، وتطرق الحوار إلي أهمية االستثمار في الصحة والتعليم والبنىة التحتية وريادة األعمال، ٢٠١٩ – ٢٠١٧

نية االستفادة من تجربة فيتنام في هذا الصدد خاصة مع تقارب معدالتها السكانية مع مصر فضال عن امكا

 .والعراق
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 Variousأخبار أخرى/

 (جيرون) التنمية مسألة سياسية.. لكن حكومة األسد ترى غير ذلك

 2018تشرين األول / أكتوبر،  29

تعقيب ا على حصيلة سبع سنوات من الصراع في سورية، تساءلت المنظمة الدولية للصليب األحمر، على 

 !موقعها الرسمي: كيف يمكن ألحد أن يتعافى من أهوال الحرب، وهو يعيش وسط هذا الدمار؟

 

بخالف -في واقع األمر، ال أحد. فالبلد الذي دمره األسد بوحشية، ويروج اليوم الستقراره، لم يشهد 

أي تحّسن في ما يتعلق باالقتصاد؛ فما يزال الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، يحافظ  -التصريحات الرسمية

لى أن حصيلة معدل هذا النمو إ ESCWA على نموه السلبي إلى اآلن. ويشير المسح االقتصادي الذي أجرته

خالل السنة األخيرة، فيما أدرج أطلس التنمية المستدامة لمجموعة البنك الدولي، سورية،  2.3بلغت ناقص 

ضمن الشريحة الدنيا للبلدان متوسطة الدخل. أما بالنسبة إلى دخل الفرد السنوي من الناتج المحلي اإلجمالي 

، وهو الترتيب العالمي األخير على الئحة منتدى االقتصاد والمال 188 بالذات، فقد حلّت سورية في المرتبة

 .واألعمال التابع لألمم المتحدة

 

في السنوات القليلة الماضية، تسارع انحدار الوضع االقتصادي والمعيشي إلى درجة مذهلة. صحيفة )الوطن( 

ا ما ابتهجت بسياسات األسد، وأيّدتها، نشر” شبه حكومية“ مقاال  لـ نبيل المالح،  2018/9/26ت في التي كثير 

الشعب  يةالذين تراجع دخلهم ويشكلون أغلب“كشف فيه حجم معاناة الناس وانكماش أحالمهم، إذ يقول: 

أضعاف ا مضاعفة على الدخل، صابرون، محتسبون،  يزيدبما  يشةالمع يفالسوري، مقابل ارتفاع تكال

ومن الحرمان من الغذاء والعالج واللباس الالزم  ش،يالع يقتحسن األحوال للخروج من ض ينتظرون

بالذهاب إلى المتنزهات والمطاعم والموالت، وال  يحلمون ال يدبالحد األدنى. إن هؤالء بالتأك ياتهمالستمرار ح

 .”حتى إلى الحدائق، لعدم قدرتهم على تحّمل أجور النقل وألعاب األطفال

 

، بحسب الموقع الرسمي التحاد المصدرين السوريين، إلى 2017 /2011عامي  ينمعدل التضخم ب ارتفع

ومنذ بدء  -بحسب برنامج األغذية العالمي-في فقر مدقع  يينسبعة من كل عشرة سور يعيشبالمئة. و 1200

ا،ارتفاع ا كب يةالصراع، شهدت أسعار المواد الغذائ حيث وصل سعر الخبز  يرين،ولم تعُد في متناول الكث ير 

إلى ثمانية أضعاف سعره في مرحلة ما قبل الحرب، وقدّر المكتب المركزي لإلحصاء )وهو ” سةالمادة الرئي“

في  769مؤسسة حكومية تابعة لحكومة األسد( ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بنسبة 

مئة، والكهرباء والغاز في ال 733في المئة، والمالبس بنسبة  649بنسبة  ياتالمئة، والخضراوات والبقول

https://geiroon.net/archives/140329
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في المئة، ويتوقع أن تكون هذه  481بنسبة  يةالصح يةفي المئة، وخدمات الرعا 618ووقود التدفئة بنسبة 

ا، خالل العام الجاري  .النسب قد ازدادت أيض 

 

الحكم على األسد أن يقتنع بأن الوضع الكارثي القتصاد بالده لن ينتج تحسن ا يدعم بقاءه أو استمراره في سدة 

؛ ذلك أن حربه ضد خيارات شعبه أدت إلى توقف الخدمات العامة، في كثير من المناطق، وأصبحت  طويال 

ا على العاصمة دمشق، عدم  شبه معدومة حتى ضمن المدن الرئيسة. وقد كشفت األمطار التي هطلت مؤخر 

نة وضواحيها، وأمالك صالحية البنية التحتية في األزمات؛ حيث نتج عن ذلك تعرض بعض مرافق المدي

 .المواطنين الخاصة، ألضرار بليغة

 

على صعيد قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة، وهي القطاعات التي تندرج ضمن مشاريع دعم 

 70التنمية البشرية، تراجعت خدماتها على نطاق واسع. وقبل أسبوع، أعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن 

ريين ال يحصلون على مياه شرب مأمونة، وتشير تقارير البنك الدولي إلى أضرار فادحة بالمئة من السو

لحقت بالموارد األساسية الضرورية لبقاء السكان، وبيئة العمل، والبيئة اإلنتاجية، كما أدى االستهداف 

لل األطفال( المنهجي للمنشآت الصحية إلى تعطيل النظام الصحي بشكل كبير، وعودة األمراض المعدية )كش

إلى االنتشار، وتؤكد التقارير أن عدد الذين يموتون، بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية، 

أكثر من عدد المتوفين نتيجة القتال. وبسبب األضرار التي لحقت بالمنشآت التعليمية، واستخدامها كمنشآت 

مدادات الكهرباء للمدن إلى نحو ساعتين في اليوم، عسكرية؛ تعطَل النظام التعليمي، وَخفّض نقص الوقود إ

 .األمر الذي أثر في مجموعة من الخدمات األساسية

 

عن  -في تقديري-ال ينظر نظام الدكتاتور األسد إلى البؤس الذي تعاني منه البالد، باهتمام، وهو بؤٌس ال يقّل 

من الشهر الجاري، قام رئيس  23ففي بؤس خطط التنمية وخطط االستقرار التي يطلقها بين فترة وأخرى. 

بحسب -الحكومة عماد خميس، على سبيل المثال، بجولة تفقدية للمنطقة الشرقية، وأطلق في دير الزور 

ا أعمق للتنمية، حيث يتم السماح  -اإلعالم الرسمي ا من أن يعلن تبني الحكومة فهم  خطة تنموية شاملة. وعوض 

يختارونه، وأن يتم تزويدهم باألدوات المناسبة، والفرص المؤاتية لتقرير للناس أن يعيشوا نوع الحياة الذي 

تلك الخيارات. وبالتالي تعظيم اإلنسان، وتطوير مهاراته، وقدراته، حتى يتمكن بمجهوده من االرتقاء 

بمستوى دخله ومعيشته. كانت الخطة تقتضي، كما حدث بالفعل، أن يعود النصب التذكاري لألسد األب إلى 

وواضحة، لطبيعة التنمية المقررة، ” قاتمة“ساحة التي أزيح عنها قبل سنوات. وهو تأكيد يرسم خطوط ال

ولحاضر البالد ومستقبلها، إذا ما استمر األمر على هذا النحو. ومن المؤكد أن التصريحات التي انتشى فيها 

عبّر عن تغيير مرتقب، يستهدف حياة بقوة الدولة العسكرية، وقوة الخطوات التي تخطوها، ال يمكن بحال أن تُ 

الناس ويوسع خياراتهم في التعليم والصحة والدخل، واألهم من ذلك، يوسع حرياتهم وفرص مشاركتهم 

 .الفعالة ضمن المجتمع
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من حماية “إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يؤكد أن التنمية هي مسألة سياسية بقدر ما هي مسألة اقتصادية، 

وما لم يتمكن الفقراء والمهّمشون، من التأثير في العمل السياسي، ”. حقوق اإلنسان إلى تعميق الديمقراطية

مكانية المنصفة، للحصول على الحقوق على المستويين المحلي والقطري؛ فمن المستبعد أن يجدوا اإل

والوظائف والمدارس والمستشفيات والعدالة واألمن والخدمات األساسية األخرى. غير أن األسد الذي يعمل 

وفريقه الحكومي، على تقديم مفاهيم مختلفة للحياة داخل البالد، إنما يخدع شعبه، ويسوق بروباغاندا سلطة 

الت، ال يمكن الوثوق بها أو تصديقها.. إنه يحلم بمواصلة حكمه، لكن الواقع تعيد إنتاج نفسها. وفي كل الحا

 يقول غير ذلك.

 

 

 


