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اجتماع اإلسكوا حول بناء القدرات في مجال ترابط المياه والطاقة في بيروت
 جامعة الخليج العربي تشارك في اجتماع اإلسكوا حول بناء القدرات في مجال ترابط المياه والطاقة
في بيروت (أخبار الخليج) | ()MENA FN
دورة إحصاءات النوع االجتماعي لإلسكوا
 مدير تعليم اإلسماعيلية يشهد حفل تكريم وحدة تكافؤ الفرص (صدى البلد)
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جامعة الخليج العربي تشارك في اجتماع اإلسكوا حول بناء القدرات في مجال ترابط المياه والطاقة في
بيروت أخبار الخليج | MENA FN
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يُشارك األستاذ الدكتور وليد زباري في اجتماع فريق الخبراء بشأن "تعزيز بناء القدرات في مجال الروابط المشتركة بين المياه
والطاقة للتنمية المستدامة في المنطقة العربية " ،الذي تنظمه المنظمة لألسكوا ببيروت خالل الفترة  32-32يونيو .3102
ويهدف االجتماع إلى تعزيز قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين لتحقيق متكامل ومستدام
إلدارة موارد المياه والطاقة من خالل التعاون بين الجنوب والجنوب ،وبالتالي المساهمة في خطة عام  3121للتنمية المستدامة.
ويهدف االجتماع أيضًا إلى تقييم التقدم المحرز في نهج ترابط المياه والطاقة في المنطقة العربية في سياق خطة التنمية المستدامة
والمناخ لعام 3121؛ ومناقشة اآلليات المؤسسية والنهج المتكاملة لتحقيق تماسك السياسات نحو ضمان أمن المياه والطاقة على
الصعيدين اإلقليمي والوطني؛ وتبادل التجارب الوطنية والدولية في تنفيذ نهج الترابط بين المياه والطاقة.
هذا ،وسيتم خالل االجتماع إطالق الشبكة اإلقليمية العربية لحلول المياه والطاقة المستدامة ،وكذلك وثيقة موجز السياسات للعام
 3102حول "تحقيق هدف التنمية المستدامة السابع في المنطقة العربية".
وسيُقدم الدكتور زباري محاضرة حول االتجاهات البحثية والتدريسية لجامعة الخليج العربي في مجال نهج المياه والطاقة،
يستعرض فيها الدراسات ورسائل الماجستير التي أعدها قسم الموارد الطبيعية والبيئة في هذا المجال ،يذكر منها دراسة توصيف
قيمة الطاقة في قطاع المياه البلدية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية من إعداد الطالب حمود المطرفي ،ونمذجة المياه
والطاقة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية من إعداد الطالب سامي العبود ،ودراسة تقييم قيمة الطاقة في قطاع المياه
البلدية في مملكة البحرين من إعداد الدكتورة مها الصباغ والطالبة مريم جمعة من هيئة الكهرباء والماء ،والطالبة رحاب
عبدالمهدي من وزارة األشغال.
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شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم باإلسماعيلية ،اليوم الخميس ،حفل تكريم الحاصلين علي دورة
إحصاءات النوع االجتماعي الذي تنظمه اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة حيث عقد التدريب الكترونيا علي موقع األمم المتحدة وذلك
بمسرح المدرسة الفنية لتكنولوجيا المعلومات فى حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية.
وأشاد الدكتور خالد خلف بالجهد المبذول من وحدة تكافؤ الفرص في إقامة التدريب ،مشيرا إلى أنه يفخر بكون مديرية التربية
والتعليم باإلسماعيلية رائدة في مجال التدريب فى كافة االقسام بهدف تحقيق التنمية المهنية ،مشيرا إلى أن هذا النوع يسعى إلى
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والعمل ونشر ثقافة عدم التمييز تبعا للنوع .
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ودعا مدير المديرية الحضور والبالغ عددهم  021الي المشاركة فى دورات التنمية المهنية التى سيتم عقدها مطلع األسبوع القادم
والخاص بالقيادات الوسطى والشبابية فى إطار اختيار قيادات علي مستوى المديرية بالمسرح الروماني.
واختتم ":حرصت علي حضور التكريم بعد ان لمست حالة من القبول الكبيرة لدى المشاركين علي تطوير األداء والبحث عن
التميز لصالح العملية التعليمية".
ومن جانبه أكد عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية أنه فخور بالمشاركة فى مثل هذا الفعاليات وورش العمل التى تميز بها
تعليم االسماعيلية مشيرا إلى أن التناغم الحادث بين القيادات كان سببا مباشرا لنجاح منظومة التنمية المهنية ومعربا عن تقديره
للقيادات الوسطى والشابة .
واختتم ما يحدث نتاج نجاح الصالون الثقافى الذى دعا له الدكتور خالد خلف وكيل الوزارة ولقي إقباال كبيرا وتحققت المعادلة
الصعبة التى سعينا إليها وهو الرضا من قبل المعلمين خاصة مرحلة رياض األطفال.
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