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  وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 العناوينأبرز 

News Brief 
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  ESCWAاإلسكوا/
 

 توقيع إعالن مشترك بين اإلسكوا والبنك اإلسالمي للتنمية: الطاقة المستدامة للجميع
 
  المستدامة للجميعتوقيع إعالن مشترك بين اإلسكوا والبنك اإلسالمي للتنمية: الطاقة )-Lbsy

news/Star Lebanon/SLA News ( 
  :الطاقة المستدامة للجميعتوقيع إعالن مشترك بين اإلسكوا والبنك اإلسالمي للتنمية 

 )مجلة نورا/النرجس/إخبارية/اقتصادنا(
 
 

 Other Newsأخبار أخرى/

 365الخليج ( إشادة أممية بالمؤشرات التنموية في السلطنة( 
 الشرق تايمز( عمان: إشادة أممية بالمؤشرات التنموية في السلطنة( 
 ورشة عمل حول استمارات قياس مؤشر نضوج الخدمات االلكترونية )cabinet.iq( 
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  ESCWAاإلسكوا/

 
 توقيع إعالن مشترك بين اإلسكوا والبنك اإلسالمي للتنمية: الطاقة المستدامة للجميع

 
 )Star Lebanon( توقيع إعالن مشترك بين اإلسكوا والبنك اإلسالمي للتنمية: الطاقة المستدامة للجميع

 

 2018, 4أكتوبر 

قالت اليوم ُرلى مجدالني، المسؤولة عن إدارة التنمية المستدامة في ولجنة األمم المتحدة االقتصادية 
بالوكالة خلفًا للدكتورة واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) والتي تستعد لتسلّم منصبها نائبًا لألمين التنفيذي 

قالت إّن هناك تعاونًا قائًما بين البنك اإلسالمي للتنمية واإلسكوا في مجال الطاقة المستدامة على  -خولة مطر
  .المستوى اإلقليمي وكيفية التعامل مع هذا الموضوع من مختلف جوانبه الفنية واالقتصادية والمالية

  
ن مشترك صباح اليوم بين المنظمتَين مع مدير البنية التحتية مجدالني كانت تتكلم بُعيد توقيع إعال 

الطاقة “االقتصادية، محمد السيّد، الذي اعتبر أن هذه الخطوة ستمّهد إلقامة شراكة استراتيجية في إطار 
وأضاف السيّد أن هناك برنامًجا واضًحا للتعاون بين البنك اإلسالمي للتنمية واإلسكوا “. المستدامة للجميع

من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة آمًال أن تتوّسع هذه  7تحقيق ما يرمي إليه الهدف الـ ل
  .االستراتيجية لتشمل مجاالت أخرى

  
ومن جهتها رأت مجدالني أن اإلعالن المشترك يتّوج تواصًال وتقاربًا في وجهات النظر بين البنك اإلسالمي  

وع الطاقة وترابطها مع مواضيع أخرى كتغيّر المناخ والتعليم والصحة للتنمية واإلسكوا في ما يخص موض
  .وتنمية القطاعات اإلنتاجية خاصة في منطقة عربية معّرضة اآلن لشّح المياه وتحديات األمن الغذائي

  
ويرمي اإلعالن المشترك إلى توفير الدعم للبلدان العربية في تقييمها وتحضيراتها وتنفيذها لخطط العمل  
من أهداف التنمية  7لوطنية المتعلقة بالعبور إلى منظومات الطاقة المستدامة وبالتالي الوصول إلى الهدف الـ ا

. ويهدف اإلعالن أيضاً، في ما يهدف، إلى تحفيز االستثمارات في 2030المستدامة المتمثّلة ببرنامج العمل 
قة وتوفير التمويل المبتكر، فضّال عن حشد مجاالت توفير الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطا

من أهداف التنمية  7األموال الثنائية والعالمية وتعزيز التعاون اإلقليمي لغرض تسريع تحقيق الهدف الـ 
  .المستدامة في الشرق األوسط

  
في  وقد حضر مراسم التوقيع رئيسة قسم الطاقة في اإلسكوا، راضية سداوي، ورئيسة قسم الموارد المائية 

  اإلسكوا، كارول شوشاني، مونجي بيدا، مسؤول اقتصادي أّول في اإلسكوا.
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 Other Newsأخبار أخرى/

 
  )365الخليج ( إشادة أممية بالمؤشرات التنموية في السلطنة

4/10/2018  

المكتب شبه  –كتبت ـ جميلة الجهورية والعمانية: وصف اسر طوسون ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان 
اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بـمسقط أن المؤشرات التنموية للسلطنة باإليجابية .. مشيرا إلى أن 

  وزارة

  جازات صحية شاملة على مستوى العالم العربي المتمثلةالصحة حققت إن

في توفير الخدمات الصحية الشاملة في السلطنة. وكشف اسر طومسون خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدة 
أمس بمقر المكتب شبه اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط عن تفاصيل انعقاد المؤتمر الوزاري 

من أكتوبر الحالي حتى األول من نوفمبر من الشهر القادم في مقر  30ل الفترة من الـاإلقليمي الذي سيعقد خال
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت . وقال إن دور صندوق 

يتمثل في مجاالت  األمم المتحدة للسكان ـ المكتب شبه اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في السلطنة
مختلفة تحت عنوان (التنمية السكانية) بالتعاون مع المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات والوزارات 

المختلفة ذات العالقة من خالل المساعدة في صياغة السياسية السكانية في السلطنة والعمل على تغطية 
عدل المواليد والوفيات والوافدين ونسبة الدخل مختلف محاور الحياة منها : نسبة الشباب والمرأة والصحة وم

  العام واإلنفاق لألسرة من خالل جمع النسب العلمية وتحليلها والتي تفيد في صنع القرار.
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  )الشرق تايمز( عمان: إشادة أممية بالمؤشرات التنموية في السلطنة
 
4/10/2018  

المكتب شبه  –كتبت ـ جميلة الجهورية والعمانية: وصف اسر طوسون ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان 
اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بـمسقط أن المؤشرات التنموية للسلطنة باإليجابية .. مشيرا إلى أن 

  وزارة

  لةالصحة حققت إنجازات صحية شاملة على مستوى العالم العربي المتمث

في توفير الخدمات الصحية الشاملة في السلطنة. وكشف اسر طومسون خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدة 
أمس بمقر المكتب شبه اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط عن تفاصيل انعقاد المؤتمر الوزاري 

ن نوفمبر من الشهر القادم في مقر من أكتوبر الحالي حتى األول م 30اإلقليمي الذي سيعقد خالل الفترة من الـ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت . وقال إن دور صندوق 

األمم المتحدة للسكان ـ المكتب شبه اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في السلطنة يتمثل في مجاالت 
انية) بالتعاون مع المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات والوزارات مختلفة تحت عنوان (التنمية السك

المختلفة ذات العالقة من خالل المساعدة في صياغة السياسية السكانية في السلطنة والعمل على تغطية 
مختلف محاور الحياة منها : نسبة الشباب والمرأة والصحة ومعدل المواليد والوفيات والوافدين ونسبة الدخل 

  ام واإلنفاق لألسرة من خالل جمع النسب العلمية وتحليلها والتي تفيد في صنع القرار.الع
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 )cabinet.iq( ورشة عمل حول استمارات قياس مؤشر نضوج الخدمات االلكترونية
  

01/10/2018  

وشؤون المواطنين في األمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل بمبنى اقامت دائرة التنسيق الحكومي 
األمانة لمناقشة استمارات قياس مؤشر نضوج الخدمات االلكترونية، وادراج الخدمات التي تقدمها الوزارات 

الكترونياً وتوحيدها بموجب استمارة معدة من قبل وزارة التخطيط وبالتعاون مع لجنة األمم المتحدة 
ً  (ESCWA) تصادية واالجتماعية لغربي آسيااالق    .وذلك لغرض اعتمادها دوليا

وشارك في الورشة وزارات (التخطيط، الصحة والبيئة، التربية، الداخلية، المالية، التجارة، العمل والشؤون 
التعليم العالي  االجتماعية، العدل، النقل، الثقافة، االعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة، باإلضافة الى

  .والبحث العلمي)

وتأتي الورشة ضمن متطلبات قياس مؤشر نضوج الخدمات الحكومية االلكترونية والنقالة في العراق 
GEMS  والذي تزمع لجنةESCWA .اعداده خالل العام الجاري  


