وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
قصاصات صحافيّة
Press Clippings
( 6شباط/فبراير )2018
اإلسكواESCWA/
• قناة الميادين (السبت  :)2018/2/3وسائل النقل المشترك (مقابلة مع يعرب بدر  -المستشار
االقليمي لالسكوا لشؤون النقل واللوجستيات ضمن برنامج "مترو" ) ومقابلة في مقر اإلسكوا مع
مختار محمد الحسن ،مدير ادارة التكامل والتنمية االقتصادية في اإلسكوا خالل حلقة نقاش حول
"محركات التغيير الكبرى في قطاع النقل وتأثيراتها على مستقبل قطاع النقل في المنطقة العربية"
خالل الدورة الـ  18للجنة النقل في اإلسكوا  20/و ،2017/12/21ابتداء من الدقيقة )40
• جريدة األنباء الكويتية (الثالثاء  : )2018/2/6تعاون بين «اإلحصاء» و«التقدم العلمي» لتنفيذ
المسوح
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اإلسكواESCWA/

جريدة األنباء الكويتية:
تعاون بين «اإلحصاء» و«التقدم العلمي» لتنفيذ المسوح
الثالثاء 2018/2/6
بحضور وزيرة الشؤون االجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح ومدير االدارة المركزية لالحصاء عثمان العثمان
ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د ..عدنان شهاب الدين ،وقعت االدارة المركزية لإلحصاء و«التقدم العلمي» أمس اتفاقية
لتنظيم التعاون بينهما في إطار التعاون بين الجهات المختصة بالدولة من اجل المساهمة في تبادل البيانات وتنفيذ المسوح واالستبيانات
اإلحصائية لخدمة األبحاث والتنمية بالدولة ،ووقع االتفاقية عن االدارة المركزية لإلحصاء الوزيرة هند الصبيح وعن مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين.
وقالت الصبيح ان توقيع هذا النوع من االتفاقيات يأتي انطالقا من الحرص على تنفيذ اهداف وسياسات اإلحصاء بالخطة اإلنمائية
 2016/2015ـ  2020/2019المتعلقة بتعزيز مجاالت التعاون اإلحصائي المشترك محليا وإقليميا وعالميا خالل العمل على تكامل
وتبادل البيانات بين اإلدارة المركزية لإلحصاء والجهات المعنية ،بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ،فضال عن
تعزيز الربط اآللي مع الجهات المختلفة ،وتنويع وزيادة اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون اإلحصائي مع الجهات ذات الصلة إقليميا
وعالميا خاصة مركز اإلحصاء الخليجي ،واللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة ،ومنظمة االسكوا ،بما يعزز االرتقاء بالخبرات والخدمات
اإلحصائية الوطنية ،عالوة على وضع آليات لضمان تزويد الجهات المسؤولة عن إصدار المؤشرات الدولية بالبيانات الدقيقة
والصحيحة عن الكويت من خالل اإلدارة المركزية لإلحصاء.
وأكدت الصبيح على أهمية مد جسور التعاون بين كل الجهات المستفيدة من البيانات اإلحصائية وأهمية توفير البيانات والمعلومات
االحصائية الرسمية لكل الجهات ،مشيرة الى ان هذه االتفاقية تأتي برغبة من الطرفين في تعزيز العالقات الثنائية في شتى مجاالت
التعاون التي تتعلق باإلحصاءات ،خصوصا تطوير العالقات الثنائية في مجال العمل اإلحصائي والتنموي وتبادل الخبرات العلمية في
كل المجاالت المعنية في هذا اإلطار وسعيا منهما إليجاد آلية تعاون أكثر فاعلية بين المنتجين لإلحصاءات والمعلومات والمستخدمين
لها.
من جانبه ،أكد د.عدنان شهاب الدين ان االتفاقية تأتي في اطار توفير البيانات والمعلومات االحصائية من خالل االدارة المركزية
لالحصائية والمناط بها ذلك ،مشيرا الى ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي اوكل اليها المرسوم االميري بانشائها مهمة اساسية
وهي تطوير ودعم انشاء منظومة العلم والتكنولوجيا واالبتكار في الكويت.
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