
 

 

 

 وزير التخطيط المصري السابق أشرف العربي 

 يدير برنامجاً تدريبياً في معهد باسل فليحان
شّدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق الدكتور أشرف العربي خالل 

افتتاحه برنامجاً تدريبياً اليوم اإلثنين في بيروت على أّن التقارير االقتصادية الدولية باتت اليوم 

 . من أهم األسس التي يتم االستناد إليها في عملية صنع القرار على مختلف المستويات

وقال العربي الذي يتولى إدارة برنامج تدريبّي بعنوان إعداد وتحليل التقارير االقتصادية، ينظّمه 

المعهد العربي للتخطيط في الكويت لصالح معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، إّن التقارير 

عينات من القرن االقتصادية حديثة نسبياً، إذ بدأت مع تقارير البنك الدولي عن التنمية في السب

الفائت، ثم تَلَتها تقارير التنمية البشرية، ثم بدأ صدور تقارير ممارسة األعمال والتنافسية وسواها، 

 ظهرت تقارير أهداف التنمية المستدامة  2015وبعد 

والحظ العربي أن ثّمة عدداً كبيراً من التقارير المهّمة اليوم، وقد باتت من أهم آليات صنع القرار 

 مختلف المستويات. على 

أيلول الجاري، إلى تعريف المتدربين من مختلف  28ويهدف البرنامج الذي يستمر إلى الجمعة 

اإلدارات العامة اللبنانية، بأهم التقارير االقتصادية اإلقليمية والدولية، وإلى شرح أهمية هذه 

والعاملين في المؤسسات  التقارير بالنسبة للباحثين وراسمي السياسات ومعدي الخطط االقتصادية

 االقتصادية المحلية والدولية. 

وكانت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط ألقت كلمة ترحيبيةعّرفت فيها بالوزير 

 عاماً.  12السابق أشرف العربي وبالمعهد العربي للتخطيط، وذّكرت باوجه التعاون معه منذ نحو 

يد المشاركين المعرفة والمهارات الالزمة لتحليل نتائج التقارير ويرمي البرنامج التدريبي إلى تزو

اإلقليمية والدولية والوطنية الحديثة، مع التركيز على وضع لبنان في تلك التقارير على المستوى 

العربي والدولي، بحيث يمكنهم استخدامها بشكل يعود بالفائدة على مؤسساتهم. وسيتم شرح 

ت المستخدمة فيه وكيفية حسابها. ويوضح البرنامج للمشاركين كيفية منهجية كل تقرير والمؤشرا

مقارنة المؤشرات بين الدول وكيفية تقديم التوصيات لتعديل قيمة هذه المؤشرات بشكل يحّسن 

 ترتيب لبنان في هذه التقارير ويدعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والمستدامة فيه. 

دكتور أشرف العربي، وهو مستشار في المعهد العربي للتخطيط، كان تجدر اإلشارة إلى أن ال

، ثم وزيراً للتخطيط والمتابعة 2012وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في مصر اعتباراً من آب 

 .2017واإلصالح اإلداري حتى شباط 

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=374296 

  

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=374296
http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=374296
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إفتتاح برنامج تدريبي في معهد باسل فليحان: 

 التقارير العالمية باتت من أهم أسس صنع القرار
 

العربي خالل  أشرفشدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق الدكتور 

افتتاحه برنامجاً تدريبياً، اليوم اإلثنين في بيروت، على أن "التقارير االقتصادية الدولية باتت 

 ."اتاليوم من أهم األسس التي يتم االستناد إليها في عملية صنع القرار على مختلف المستوي

وقال العربي الذي يتولى إدارة برنامج تدريبي بعنوان "إعداد وتحليل التقارير االقتصادية"، 

لصالح معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، إن  الكويتفي  المعهد العربي للتخطيطينظمه 

"التقارير االقتصادية حديثة نسبيا، إذ بدأت مع تقارير البنك الدولي عن التنمية في السبعينات من 

القرن الفائت، تلتها تقارير التنمية البشرية، ثم بدأ صدور تقارير ممارسة األعمال والتنافسية 

 ظهرت تقارير أهداف التنمية المستدامة". 2015سواها، وبعد و

والحظ العربي أن "ثمة عددا كبيراً من التقارير المهمة اليوم، وقد باتت من أهم آليات صنع 

 القرار على مختلف المستويات".

الحالي، يهدف إلى  28وأوضح بيان لمعهد باسل فليحان أن "البرنامج الذي يستمر حتى الجمعة 

تعريف المتدربين من مختلف اإلدارات العامة اللبنانية، بأهم التقارير االقتصادية اإلقليمية 

والدولية، وإلى شرح أهمية هذه التقارير بالنسبة للباحثين وراسمي السياسات ومعدي الخطط 

 ."االقتصادية والعاملين في المؤسسات االقتصادية المحلية والدولية

 أشرفء المبيض بساط ألقت كلمة ترحيبية، عرفت فيها بالوزير السابق وكانت رئيسة المعهد لميا

 .عاماً  12العربي وبالمعهد العربي للتخطيط، وذكرت بأوجه التعاون معه منذ نحو 

يد المشاركين بالمعرفة والمهارات الالزمة ولفت البيان الى أن "البرنامج التدريبي يرمي إلى تزو

في تلك  لبنانلتحليل نتائج التقارير اإلقليمية والدولية والوطنية الحديثة، مع التركيز على وضع 

التقارير على المستوى العربي والدولي، بحيث يمكنهم استخدامها بشكل يعود بالفائدة على 

مؤسساتهم. وسيتم شرح منهجية كل تقرير والمؤشرات المستخدمة فيه وكيفية حسابها. ويوضح 

هذه البرنامج للمشاركين كيفية مقارنة المؤشرات بين الدول وكيفية تقديم التوصيات لتعديل قيمة 

في هذه التقارير ويدعم عملية التنمية االقتصادية  لبنانالمؤشرات بشكل يحسن ترتيب 

 واالجتماعية والمستدامة فيه".

، كان وزيرا للتخطيط والتعاون المعهد العربي للتخطيطوأشار إلى أن "العربي، وهو مستشار في 

، ثم وزيرا للتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري حتى 2012اعتبارا من آب  مصرالدولي في 

 ".2017شباط 

-https://www.lebanon24.com/news/economics/513361/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD

-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC

-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-D8%AF%D9%85%D8%B9%D9%87%

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1 
  

https://www.lebanon24.com/entity/1487104687/أشرف/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/3422280287/المعهد%20العربي%20للتخطيط/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47647/الكويت/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/1487104687/أشرف/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/لبنان/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/لبنان/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/3422280287/المعهد%20العربي%20للتخطيط/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47507/مصر/ar/
https://www.lebanon24.com/news/economics/513361/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.lebanon24.com/news/economics/513361/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.lebanon24.com/news/economics/513361/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.lebanon24.com/news/economics/513361/%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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وزير التخطيط المصري السابق أشرف العربي يدير 

 برنامجاً تدريبياً بمعهد باسل فليحان

 
السابق الدكتور أشرف العربي خالل  شّدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري

افتتاحه برنامجاً تدريبياً اليوم اإلثنين في بيروت على أّن التقارير االقتصادية الدولية باتت اليوم 

 ."من أهم األسس التي يتم االستناد إليها في عملية صنع القرار "على مختلف المستويات

وان "إعداد وتحليل التقارير االقتصادية"، وقال العربي الذي يتولى إدارة برنامج تدريبّي بعن

ينظّمه المعهد العربي للتخطيط في الكويت لصالح معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، إّن 

"التقارير االقتصادية حديثة نسبياً، إذ بدأت مع تقارير البنك الدولي عن التنمية في السبعينات من 

ة البشرية، ثم بدأ صدور تقارير ممارسة األعمال والتنافسية القرن الفائت، ثم تَلَتها تقارير التنمي

 "ظهرت تقارير أهداف التنمية المستدامة 2015وسواها، وبعد 

والحظ العربي أن "ثّمة عدداً كبيراً من التقارير المهّمة اليوم، وقد باتت من أهم آليات صنع 

 ."القرار على مختلف المستويات

أيلول الجاري، إلى تعريف المتدربين من مختلف  28ى الجمعة ويهدف البرنامج الذي يستمر إل

اإلدارات العامة اللبنانية، بأهم التقارير االقتصادية اإلقليمية والدولية، وإلى شرح أهمية هذه 

التقارير بالنسبة للباحثين وراسمي السياسات ومعدي الخطط االقتصادية والعاملين في المؤسـسات 

 .دوليةاالقتصادية المحلية وال

وكانت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط ألقت كلمة ترحيبيةعّرفت فيها بالوزير 

 .عاماً  12السابق أشرف العربي وبالمعهد العربي للتخطيط، وذّكرت باوجه التعاون معه منذ نحو 

تائج التقارير ويرمي البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين المعرفة والمهارات الالزمة لتحليل ن

اإلقليمية والدولية والوطنية الحديثة، مع التركيز على وضع لبنان في تلك التقارير على المستوى 

العربي والدولي، بحيث يمكنهم اسـتخدامها بشكل يعود بالفائدة على مؤسـساتهم. وسيتم شرح 

مج للمشاركين منهجية كل تقرير والمؤشرات المستخدمة فيه وكيفية حســابها. ويوضح البرنا

كيفية مقارنة المؤشــرات بين الدول وكيفية تقديم التوصيات لتعديل قيمة هذه المؤشرات بشكل 

 .يحّسن ترتيب لبنان في هذه التقارير ويدعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والمستدامة فيه



 Page 4 of 13  

عربي للتخطيط، كان تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور أشرف العربي، وهو مستشار في المعهد ال

، ثم وزيراً للتخطيط والمتابعة 2012وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في مصر اعتباراً من آب 

 .2017واإلصالح اإلداري حتى شباط 

http://www.lebanonfiles.com/news/1374514 

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1374514
http://www.lebanonfiles.com/news/1374514
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المصري السابق يدير برنامجاً وزير التخطيط 

تدريبياً في معهد باسل فليحان بعنوان "إعداد 

 وتحليل التقارير االقتصادية"

 
خالل  أشرف العربي .ي السابق دمصرشّدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ال

افتتاحه برنامجاً تدريبياً في بيروت على أّن التقارير االقتصادية الدولية باتت اليوم من أهم األسس 

 ."التي يتم االستناد إليها في عملية صنع القرار "على مختلف المستويات

ي يتولى إدارة برنامج تدريبّي بعنوان "إعداد وتحليل التقارير االقتصادية"، وقال العربي الذ

لصالح معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، إّن  الكويت ينظّمه المعهد العربي للتخطيط في

دأت مع تقارير البنك الدولي عن التنمية في السبعينات من "التقارير االقتصادية حديثة نسبياً، إذ ب

 التنافسيةالقرن الفائت، ثم تَلَتها تقارير التنمية البشرية، ثم بدأ صدور تقارير ممارسة األعمال و

 ."التنمية المستدامة ظهرت تقارير أهداف 2015وسواها، وبعد 

والحظ العربي أن "ثّمة عدداً كبيراً من التقارير المهّمة اليوم، وقد باتت من أهم آليات صنع 

 ."القرار على مختلف المستويات

تعريف المتدربين من مختلف  أيلول الجاري، إلى 28ويهدف البرنامج الذي يستمر إلى الجمعة 

اإلدارات العامة اللبنانية، بأهم التقارير االقتصادية اإلقليمية والدولية، وإلى شرح أهمية هذه 

التقارير بالنسبة للباحثين وراسمي السياسات ومعدي الخطط االقتصادية والعاملين في المؤسـسات 

 .االقتصادية المحلية والدولية

فليحان لمياء المبيّض بساط ألقت كلمة ترحيبية عّرفت فيها بالوزير وكانت رئيسة معهد باسل 

 .عاماً  12السابق أشرف العربي وبالمعهد العربي للتخطيط، وذّكرت باوجه التعاون معه منذ نحو 

ويرمي البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين المعرفة والمهارات الالزمة لتحليل نتائج التقارير 

ولية والوطنية الحديثة، مع التركيز على وضع لبنان في تلك التقارير على المستوى اإلقليمية والد

 .العربي والدولي، بحيث يمكنهم اسـتخدامها بشكل يعود بالفائدة على مؤسـساتهم

وسيتم شرح منهجية كل تقرير والمؤشرات المستخدمة فيه وكيفية حســابها. ويوضح البرنامج 

مؤشــرات بين الدول وكيفية تقديم التوصيات لتعديل قيمة هذه للمشاركين كيفية مقارنة ال

المؤشرات بشكل يحّسن ترتيب لبنان في هذه التقارير ويدعم عملية التنمية االقتصادية 

 .واالجتماعية والمستدامة فيه

https://www.eliktisad.com/news/tag/مصر
https://www.eliktisad.com/news/tag/أشرف+العربي
https://www.eliktisad.com/news/tag/أشرف+العربي
https://www.eliktisad.com/news/tag/الكويت
https://www.eliktisad.com/news/tag/الكويت
https://www.eliktisad.com/news/tag/التنافسية
https://www.eliktisad.com/news/tag/التنمية+المستدامة
https://www.eliktisad.com/news/tag/التنمية+المستدامة
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تجدر اإلشارة إلى أن د. أشرف العربي، وهو مستشار في المعهد العربي للتخطيط، كان وزيراً 

، ثم وزيراً للتخطيط والمتابعة 2012والتعاون الدولي في مصر اعتباراً من آب للتخطيط 

 .2017واإلصالح اإلداري حتى شباط 

https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%

-8A%D8%B1

-%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82

-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1

%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%

-D9%8B

%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

%D9%8B- 

  

https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
https://www.eliktisad.com/news/show/368975/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
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السابق يدير برنامجاً وزير التخطيط المصري 

 تدريبياً في معهد باسل فليحان

 
شّدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق الدكتور أشرف العربي خالل 

افتتاحه برنامجاً تدريبياً اليوم اإلثنين في بيروت على أّن التقارير االقتصادية الدولية باتت اليوم 

 ستناد إليها في عملية صنع القرار "على مختلف المستويات".من أهم األسس التي يتم اال

  

وقال العربي الذي يتولى إدارة برنامج تدريبّي بعنوان "إعداد وتحليل التقارير االقتصادية"، 

ينظّمه المعهد العربي للتخطيط في الكويت لصالح معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، إّن 

نسبياً، إذ بدأت مع تقارير البنك الدولي عن التنمية في السبعينات من  "التقارير االقتصادية حديثة

القرن الفائت، ثم تَلَتها تقارير التنمية البشرية، ثم بدأ صدور تقارير ممارسة األعمال والتنافسية 

 ظهرت تقارير أهداف التنمية المستدامة" 2015وسواها، وبعد 

  

التقارير المهّمة اليوم، وقد باتت من أهم آليات صنع والحظ العربي أن "ثّمة عدداً كبيراً من 

 القرار على مختلف المستويات".

  

أيلول الجاري، إلى تعريف المتدربين من مختلف  28ويهدف البرنامج الذي يستمر إلى الجمعة 

اإلدارات العامة اللبنانية، بأهم التقارير االقتصادية اإلقليمية والدولية، وإلى شرح أهمية هذه 

لتقارير بالنسبة للباحثين وراسمي السياسات ومعدي الخطط االقتصادية والعاملين في المؤسـسات ا

 االقتصادية المحلية والدولية.

  

وكانت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط ألقت كلمة ترحيبيةعّرفت فيها بالوزير 

 عاماً. 12جه التعاون معه منذ نحو السابق أشرف العربي وبالمعهد العربي للتخطيط، وذّكرت باو

  

ويرمي البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين المعرفة والمهارات الالزمة لتحليل نتائج التقارير 

اإلقليمية والدولية والوطنية الحديثة، مع التركيز على وضع لبنان في تلك التقارير على المستوى 

بشكل يعود بالفائدة على مؤسـساتهم. وسيتم شرح العربي والدولي، بحيث يمكنهم اسـتخدامها 

 كل تقرير والمؤشرات المستخدمة فيه وكيفية حســابها.  منهجية
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ويوضح البرنامج للمشاركين كيفية مقارنة المؤشــرات بين الدول وكيفية تقديم التوصيات لتعديل 

عملية التنمية االقتصادية هذه التقارير ويدعم   قيمة هذه المؤشرات بشكل يحّسن ترتيب لبنان في

 واالجتماعية والمستدامة فيه.

  

تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور أشرف العربي، وهو مستشار في المعهد العربي للتخطيط، كان 

، ثم وزيراً للتخطيط والمتابعة 2012وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في مصر اعتباراً من آب 

 .2017واإلصالح اإلداري حتى شباط 

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=327571 

  

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=327571
http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=327571
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وزير التخطيط المصري السابق أشرف العربي يدير 

 برنامجاً تدريبياً في معهد باسل فليحان

 
المصري السابق الدكتور أشرف العربي خالل شّدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 

افتتاحه برنامجاً تدريبياً اليوم اإلثنين في بيروت على أّن التقارير االقتصادية الدولية باتت اليوم 

 .”على مختلف المستويات“من أهم األسس التي يتم االستناد إليها في عملية صنع القرار 

، ”إعداد وتحليل التقارير االقتصادية“ّي بعنوان وقال العربي الذي يتولى إدارة برنامج تدريب

ينظّمه المعهد العربي للتخطيط في الكويت لصالح معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، إّن 

التقارير االقتصادية حديثة نسبياً، إذ بدأت مع تقارير البنك الدولي عن التنمية في السبعينات من “

التنمية البشرية، ثم بدأ صدور تقارير ممارسة األعمال والتنافسية القرن الفائت، ثم تَلَتها تقارير 

 ”ظهرت تقارير أهداف التنمية المستدامة 2015وسواها، وبعد 

ثّمة عدداً كبيراً من التقارير المهّمة اليوم، وقد باتت من أهم آليات صنع “والحظ العربي أن 

 .”القرار على مختلف المستويات

أيلول الجاري، إلى تعريف المتدربين من مختلف  28يستمر إلى الجمعة ويهدف البرنامج الذي 

اإلدارات العامة اللبنانية، بأهم التقارير االقتصادية اإلقليمية والدولية، وإلى شرح أهمية هذه 

التقارير بالنسبة للباحثين وراسمي السياسات ومعدي الخطط االقتصادية والعاملين في المؤسـسات 

 .حلية والدوليةاالقتصادية الم

وكانت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط ألقت كلمة ترحيبيةعّرفت فيها بالوزير 

 .عاماً  12السابق أشرف العربي وبالمعهد العربي للتخطيط، وذّكرت باوجه التعاون معه منذ نحو 

لتحليل نتائج التقارير ويرمي البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين المعرفة والمهارات الالزمة 

اإلقليمية والدولية والوطنية الحديثة، مع التركيز على وضع لبنان في تلك التقارير على المستوى 

العربي والدولي، بحيث يمكنهم اسـتخدامها بشكل يعود بالفائدة على مؤسـساتهم. وسيتم شرح 

ضح البرنامج للمشاركين كل تقرير والمؤشرات المستخدمة فيه وكيفية حســابها. ويو  منهجية

كيفية مقارنة المؤشــرات بين الدول وكيفية تقديم التوصيات لتعديل قيمة هذه المؤشرات بشكل 

هذه التقارير ويدعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والمستدامة   يحّسن ترتيب لبنان في

 .فيه



 Page 10 of 13  

المعهد العربي للتخطيط، كان  تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور أشرف العربي، وهو مستشار في

، ثم وزيراً للتخطيط والمتابعة 2012وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في مصر اعتباراً من آب 

 .2017واإلصالح اإلداري حتى شباط 

-https://www.ad

-dawra.com/2018/09/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7

-84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82

-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/ 

  

https://www.ad-dawra.com/2018/09/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
https://www.ad-dawra.com/2018/09/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
https://www.ad-dawra.com/2018/09/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
https://www.ad-dawra.com/2018/09/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
https://www.ad-dawra.com/2018/09/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
https://www.ad-dawra.com/2018/09/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
https://www.ad-dawra.com/2018/09/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
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أشرف العربي إفتتح برنامجا تدريبيا في معهد 

باسل فليحان: التقارير العالمية باتت من أهم أسس 

 صنع القرار

 
شدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق الدكتور أشرف  -وطنية 

التقارير االقتصادية الدولية "العربي خالل افتتاحه برنامجا تدريبيا اليوم في بيروت، على أن 

باتت اليوم من أهم األسس التي يتم االستناد إليها في عملية صنع القرار على مختلف 

 ."المستويات

 

وقال العربي الذي يتولى إدارة برنامج تدريبي بعنوان "إعداد وتحليل التقارير االقتصادية"، 

ينظمه المعهد العربي للتخطيط في الكويت لصالح معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، إن 

نات من "التقارير االقتصادية حديثة نسبيا، إذ بدأت مع تقارير البنك الدولي عن التنمية في السبعي

القرن الفائت، تلتها تقارير التنمية البشرية، ثم بدأ صدور تقارير ممارسة األعمال والتنافسية 

 ."ظهرت تقارير أهداف التنمية المستدامة 2015وسواها، وبعد 

 

والحظ العربي أن "ثمة عددا كبيرا من التقارير المهمة اليوم، وقد باتت من أهم آليات صنع 

 ."مستوياتالقرار على مختلف ال

 

الحالي، يهدف إلى  28وأوضح بيان لمعهد باسل فليحان أن "البرنامج الذي يستمر حتى الجمعة 

تعريف المتدربين من مختلف اإلدارات العامة اللبنانية، بأهم التقارير االقتصادية اإلقليمية 

دي الخطط والدولية، وإلى شرح أهمية هذه التقارير بالنسبة للباحثين وراسمي السياسات ومع

 ."االقتصادية والعاملين في المؤسسات االقتصادية المحلية والدولية

 

وكانت رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط ألقت كلمة ترحيبية، عرفت فيها بالوزير السابق أشرف 

 .عاما 12العربي وبالمعهد العربي للتخطيط، وذكرت بأوجه التعاون معه منذ نحو 
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رنامج التدريبي يرمي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الالزمة ولفت البيان الى أن "الب

لتحليل نتائج التقارير اإلقليمية والدولية والوطنية الحديثة، مع التركيز على وضع لبنان في تلك 

التقارير على المستوى العربي والدولي، بحيث يمكنهم استخدامها بشكل يعود بالفائدة على 

شرح منهجية كل تقرير والمؤشرات المستخدمة فيه وكيفية حسابها. ويوضح مؤسساتهم. وسيتم 

البرنامج للمشاركين كيفية مقارنة المؤشرات بين الدول وكيفية تقديم التوصيات لتعديل قيمة هذه 

المؤشرات بشكل يحسن ترتيب لبنان في هذه التقارير ويدعم عملية التنمية االقتصادية 

 ."يهواالجتماعية والمستدامة ف

 

وأشار إلى أن "العربي، وهو مستشار في المعهد العربي للتخطيط، كان وزيرا للتخطيط والتعاون 

، ثم وزيرا للتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري حتى 2012الدولي في مصر اعتبارا من آب 

 ."2017شباط 

news/366738-leb.gov.lb/ar/show-http://nna/ 
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