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 اإلسكوا في اإلعالم
 

 يةدراس كحالة الدولي علياء الملكة مطار مشروع 

 
 بين للشراكة ناجحة كحالة علياء الملكة مطار مشروع تختار االسكوا :وكالة األنباء األردنية 

 والخاص العام القطاعين

 بين للشراكة ناجحة كحالة علياء الملكة مطار مشروع تختار االسكوا :شفقنا-اإلعالم العراقي 
 والخاص العام القطاعين

 العام القطاعين بين للشراكة ناجحة كحالة علياء الملكة مطار مشروع تختار االسكوا :موقع العرب 
 والخاص

 والخاص العام القطاعين بين للشراكة ناجحة حالة علياء الملكة مطار:  االسكوا :وكالة عّمون 

  Babnet: L'apport des transferts de fonds des migrants au 
développement économique, objet d'une rencontre à Tunis 

 African Manager: Tunis :Les résultats d’une étude sur la contribution 
des transferts de fonds des migrants annoncés ce lundi 

 Direct info: Apport des transferts de fonds des migrants au 
développement économique 

 Webmanager center: Tunis abrite une rencontre de l'ONU sur 
l'apport des transferts de fonds des migrants au développement 
économique 

 Petra: ESCWA chooses Queen Alia airport project as successful 
case of partnership between public and private sectors 

 

 القطاعين بين للشراكة ناجحة كحالة علياء الملكة مطار مشروع تختار االسكوا

 والخاص العام

 وكالة األنباء األردنية

مشروع مطار الملكة علياء ( االسكوا)اختارت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا في األمم المتحدة 

الدولي كحالة دراسية، نظراً العتباره أحد أهم وأنجح المشاريع في األردن، لعرضه خالل ورشة العمل التي 

 .ا اللجنة، في تونس على مدار اليومين المقبلينتنظمه

ويلقي العين المهندس عالء البطاينة، بصفته وزيرا سابقا للنقل، ضمن فعاليات الورشة التي تخصص 



أعمالها لتناول الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التجارة والنقل، محاضرة حول مشروع 

مطار الملكة علياء الدولي، واالتفاقية التي تم إبرامها في هذا الخصوص مع إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل 

 .شركة مجموعة المطار الدولي

ويتناول البطاينة، في حديثه عن هذا المشروع، تجربة الحكومة األردنية في شراكتها مع القطاع الخاص، 

 .ابتداء من نشأة المشروع وأسس االتفاقية والتمويل ومراحل اإلنشاء في مرحلتي االفتتاح الجزئي وما بعدها

ا بين القطاعين العام والخاص في وتتناول ورشة العمل عدداً من المواضيع التي تبرز أهمية الشراكة م

مشاريع البنى التحتية لقطاع النقل وأثرها في تنمية االقتصاد، واألبعاد القانونية والتشريعية في تنظيم العقود 

 .واالتفاقيات وأسس التمويل المشاريع بين القطاعين

 

 القطاعين بين للشراكة ناجحة كحالة علياء الملكة مطار مشروع تختار االسكوا

 والخاص العام

 اإلعالم العراقي

 شفقنا

مشروع مطار الملكة علياء ( االسكوا)دية واالجتماعية لغربي آسيا في األمم المتحدة اختارت اللجنة االقتصا

الدولي كحالة دراسية، نظراً العتباره أحد أهم وأنجح المشاريع في األردن، لعرضه خالل ورشة العمل التي 

 .تنظمها اللجنة، في تونس على مدار اليومين المقبلين

ينة، بصفته وزيرا سابقا للنقل، ضمن فعاليات الورشة التي تخصص ويلقي العين المهندس عالء البطا

أعمالها لتناول الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التجارة والنقل، محاضرة حول مشروع 

إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، واالتفاقية التي تم إبرامها في هذا الخصوص مع 

 .جموعة المطار الدوليشركة م

 

ويتناول البطاينة، في حديثه عن هذا المشروع، تجربة الحكومة األردنية في شراكتها مع القطاع الخاص، 

 .ابتداء من نشأة المشروع وأسس االتفاقية والتمويل ومراحل اإلنشاء في مرحلتي االفتتاح الجزئي وما بعدها

ي تبرز أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في وتتناول ورشة العمل عدداً من المواضيع الت

مشاريع البنى التحتية لقطاع النقل وأثرها في تنمية االقتصاد، واألبعاد القانونية والتشريعية في تنظيم العقود 

 .واالتفاقيات وأسس التمويل المشاريع بين القطاعين

 

 القطاعين بين للشراكة ناجحة كحالة علياء الملكة مطار مشروع تختار االسكوا

 والخاص العام



 موقع العرب

مشروع مطار الملكة علياء ( االسكوا)ا في األمم المتحدة اختارت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسي

الدولي كحالة دراسية، نظراً العتباره أحد أهم وأنجح المشاريع في األردن، لعرضه خالل ورشة العمل التي 

 .تنظمها اللجنة، في تونس على مدار اليومين المقبلين

قل، ضمن فعاليات الورشة التي تخصص ويلقي العين المهندس عالء البطاينة، بصفته وزيرا سابقا للن

أعمالها لتناول الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التجارة والنقل، محاضرة حول مشروع 

إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، واالتفاقية التي تم إبرامها في هذا الخصوص مع 

 .شركة مجموعة المطار الدولي

 

  والخاص العام القطاعين بين للشراكة ناجحة حالة علياء الملكة مطار:  االسكوا

 وكالة عّمون 

مشروع مطار الملكة علياء ( االسكوا)تماعية لغربي آسيا في األمم المتحدة اختارت اللجنة االقتصادية واالج

الدولي كحالة دراسية، نظراً العتباره أحد أهم وأنجح المشاريع في األردن، لعرضه خالل ورشة العمل التي 

 .تنظمها اللجنة، في تونس على مدار اليومين المقبلين

ه وزيرا سابقا للنقل، ضمن فعاليات الورشة التي تخصص ويلقي العين المهندس عالء البطاينة، بصفت

أعمالها لتناول الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التجارة والنقل، محاضرة حول مشروع 

إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، واالتفاقية التي تم إبرامها في هذا الخصوص مع 

 .طار الدوليشركة مجموعة الم

 

ويتناول البطاينة، في حديثه عن هذا المشروع، تجربة الحكومة األردنية في شراكتها مع القطاع الخاص، 

 .ابتداء من نشأة المشروع وأسس االتفاقية والتمويل ومراحل اإلنشاء في مرحلتي االفتتاح الجزئي وما بعدها

 

مية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في وتتناول ورشة العمل عدداً من المواضيع التي تبرز أه

مشاريع البنى التحتية لقطاع النقل وأثرها في تنمية االقتصاد، واألبعاد القانونية والتشريعية في تنظيم العقود 

  .واالتفاقيات وأسس التمويل المشاريع بين القطاعين

 

L'apport des transferts de fonds des 
migrants au développement économique, 
objet d'une rencontre à Tunis 



 

Babnet 

http://www.babnet.net/cadredetail-103602.asp  

 

Tunis :Les résultats d’une étude sur la contribution des 

transferts de fonds des migrants annoncés ce lundi 

African Manager 

Une réunion d’experts sur l’apport des transferts de fonds des migrants au 

développement économique aura lieu les 21 et 22 avril à Tunis. 

Elle portera sur l’impact potentiel de l’épargne et des transferts de fonds des 

migrants tunisiens sur le développement économique du pays. 

Organisée par le Bureau pour l’Afrique du nord de la Commission économique 

pour l’Afrique des Nations Unies(CEA), en partenariat avec la Commission 

économique et sociale pour l’Asie Occidentale (CESAO, ONU) et le ministère des 

Affaires Sociales, elle sera aussi l’occasion pour présenter les résultats d’une 

étude sur la contribution des transferts de fonds des migrants au développement 

économique de la Tunisie. 

 

Apport des transferts de fonds des migrants au 
développement économique 

Direct Info  

Une réunion d’experts sur l’apport des transferts de fonds des migrants au 

développement économique se tiendra les 21 et 22 avril à Tunis. Cette réunion 

portera sur l’impact potentiel de l’épargne et des transferts de fonds des migrants 

tunisiens sur le développement économique du pays. 

http://www.babnet.net/cadredetail-103602.asp


Elle sera également une occasion pour présenter les résultats d’une étude sur la 

contribution des transferts de fonds des migrants au développement économique 

de la Tunisie. 

Cette rencontre est organisée par le Bureau pour l’Afrique du nord de la 

Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies(CEA), en partenariat 

avec la Commission économique et sociale pour l’Asie Occidentale (CESAO, ONU) 

et le ministère des Affaires Sociales. 

 

Tunis abrite une rencontre de l'ONU 
sur l'apport des transferts de fonds 
des migrants au développement 
économique 
 

Webmanager center 

Une réunion d'experts sur l'apport des transferts de fonds des migrants au 

développement économique aura lieu les 21 et 22 avril à Tunis. 

Cette réunion portera sur l'impact potentiel de l'épargne et des transferts de 

fonds des migrants tunisiens sur le développement économique du pays. 

Les résultats d'une étude sur la contribution des transferts de fonds des migrants 

au développement économique de la Tunisie seront également présentés lors de 

cette rencontre. 

A noter que cette rencontre est organisée par le Bureau pour l'Afrique du Nord de 

la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies (CEA), en partenariat 

avec la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO, ONU) 

et le ministère tunisien des Affaires sociales. 



 

ESCWA chooses Queen Alia airport project as successful case 

of partnership between public and private sectors 

Petra 

The United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 

has chosen the Queen Alia International Airport Project as a case study to be 

presented during a workshop will be organized by ESCWA, in Tunisia over the next 

two days. 

The project is considered one of the most important and successful ones in Jordan. 

The workshop will address the issue of partnership between the public and 

private sectors in trade and transportation projects. 

Former minister of transport, Senator Alaa Batayneh, will deliver a lecture about 

Queen Alia International Airport project's rehabilitation, expansion and operation 

and the agreement that was signed in this regard with the Airport International 

Group (AIG). 

 

Batayneh will also deal with the government's experience in partnership with the 

private sector, from the beginning of the project, its agreement's foundations, 

financing and construction phases, the partial opening and afterwards. 

The workshop will tackle a number of topics highlighting the importance of the 

partnership between the public and private sectors, in infrastructure projects for 

the transport sector, its impact on economic development, legal and legislative 

dimensions, organizing contracts and agreements, and the foundations of 

financing projects between the two sectors. 


