
   

   مشرتكةإلكرتونية ندوات 
 " و"البنك اإلسالمّي للتنمية"لدعم الرمسّي التاّم للتنمية املستدامةاملعّين اب عمل الدويلّ الفريق " بني

 

 عزاء، الزمالء األ
ها  البنك اإلسالمي للتنمية  و   لدعم الرمسّي التاّم للتنمية املستدامة اب   املعينّ   الدويلّ   عملالفريق  أمانة    يسرّ  أن يوجِّ

لدعم  فيما يتعلق ابوبناء القدرات    لتقدمي املعلومات ثالث ندوات إلكرتونية  جمموعة من  إليكم الدعوة للمشاركة يف  
واجلهات  لتعاون اإلمنائي  مة لاجلهات املقدَّ إىل تعريف    الندوات اإللكرتونيةهذه    ترميو .  الرمسي التاّم للتنمية املستدامة

عايري  مبو   ،إعداد التقارير  وبشروط  وأبهم مساته،  ،الدعم الرمسّي التاّم للتنمية املستدامةإبطار    املستفيدة من هذا التعاون
للبلدانعلى جوانب اإلطار اجلديد  أيضاً    ستسلط الضوءَ و القياس.   البنك    يف  ألعضاءا   اليت تكتسي أمهية خاصة 

 بني بلدان اجلنوب.فيما والتعاون  التمويل اإلسالميّ ك  ،اإلسالمي للتنمية
 ثالث جلسات:  يفالندوات اإللكرتونية وستنظَّم هذه 

هذه الندوة    وتُعَقد  . للتنمية املستدامة  التامّ عن الدعم الرمسّي    ة عامّ   مقدِّمة  -األوىل الندوة اإللكرتونية   •
، )بتوقيت جدة  02:01(  بتوقيت ابريس  صباحاً   10:00الساعة  على    2022فرباير    10  يوم

أمهية  عن  لبنك اإلسالمي للتنمية  العروض التقدميية ل  وتشتمل على (وتستغرق ساعة ونصف الساعة.  
 بني بلدان اجلنوب).فيما والتعاون    ةاإلسالمي املاليةالدعم الرمسّي التاّم للتنمية املستدامة يف سياق 

 الرجاء التسجيل يف:
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJErfu6sqjoqGdOxhDwz3eQQh6gFuvZo5l74 

هذه  . وتُعَقدللتنمية املستدامة التامّ الدعم الرمسّي  إعداد تقارير منهجية -الثانيةاإللكرتونية الندوة  •
بتوقيت    ظهراً   12:00(  بتوقيت ابريس  صباحاً   10:00الساعة  على    2022فرباير    16  الندوة يوم 

 ، وتستغرق ساعتني.)جدة
 الرجاء التسجيل يف:

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJYvfuGgpj0jEtRFkzYvLksBOU72BZP5OBCy 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJErfu6sqjoqGdOxhDwz3eQQh6gFuvZo5l74


اإللكرتونية   • الرمسّي    - الثالثةالندوة  الدعم  بيا�ت  املثلى من  املستدامة   التامّ االستفادة    . ∗للتنمية 
  2:001(بتوقيت ابريس    صباحاً   10:00الساعة  على    2022فرباير    17  يومهذه الندوة    وتُعَقد

 .وتستغرق ساعة ونصف الساعة، )بتوقيت جدة
 الرجاء التسجيل يف:

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwqce6oqjwtE92gD2uRLZFTYH_xkxGfaSmA 

  عن معلومات    تتضّمن رسالة أتكيد ابلربيد اإللكرتوينّ   ونستتلق  ،اإللكرتونيةندوات  هذه البعد التسجيل يف  
الندوات  سُتعقد هذه و . استفساريةجلسات و عروض تقدميية  على كل ندوة   وستشتملاالجتماع.  طريقة املشاركة يف

 . والفرنسيةلعربية ابأيضاً  الرتمجة الفورية  وسُتقدَّم. ليزيةكَ إلناب Zoom منصة   على افرتاضياً  اإللكرتونية
*** 

الرمسيّ   ع اإلطار اإلحصائيّ يتتبّ و  الرمسية    التامّ   للدعم  املوارد  البلدان    اليت تتدفقللتنمية املستدامة مجيع  إىل 
وميكِّن أيضاً تمويل التنمية.  لتدخالت الرمسية  ال  ُحتَشد عن طريقة اليت  النامية من أجل تنميتها املستدامة واملوارد اخلاصَّ 

 الرمسيّ   لدعمُ وا .  اإلمنائيّ تمويل  اليف إحصاءات    ،حىت اآلن  ُتدرَج، العامة الدولية اليت مل    السلعاملسامهات يف    من قياس 
املنظمات و ،  والبلدان املستفيدة منه  ،املقدِّمة للتمويلالبلدان    يضمّ   فريق عمل دويلّ   استحدثهللتنمية املستدامة    التامّ 

 تعددة األطراف.امل
 اإللكرتونية.الندوات  املشاركة يف هذه  هتّمهم قد   لزمالئكم الذينهذه الدعوة   ميكنكم تبليغ

 : نا على العناوين التاليةاالتصال ب  يرجى،  استفساراتأيّ   مكان لديكإذا  و 
cecile.sangare@oecd.org؛ tomas.hos@oecd.org ؛gers@isdb.or؛  sabrina.bouldi@oecd.org 

 
 

 

 . يف متويلها  االحتاد األورويبّ شارك لكرتونية اإللندوة اهذه  ∗ 

 
Co-Funded  
by The European Union 

 

mailto:cecile.sangare@oecd.org%D8%9B
mailto:cecile.sangare@oecd.org%D8%9B
mailto:cecile.sangare@oecd.org%D8%9B
mailto:ers@isdb.org%D8%9B
mailto:ers@isdb.org%D8%9B
mailto:ers@isdb.org%D8%9B

