
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 

 1057 مايو/أيار 51

 

 (1057 مايو/أيار 57-51) (القاهرة –جامعة الدول العربية ) للتنمية المستدامةالعربي  األسبوع

 الثانيو ولاألالفيديو : جامعة الدول العربية .1

 انطالق األسبوع العربي للتنمية المستدامة في الجامعة العربية: صدى العرب .2

 أبو الغيط يفتتح األسبوع العربي للتنمية المستدامة :الديبلوماسي .3

4. Arlette News: كلمة الدكتورة خولة مطر في افتتاح األسبوع العربي للتنمية المستدامة 

 إطالق فعاليات األسبوع العربي للتنمية المستدامة في مقر الجامعة العربية في القاهرة :خبر برس .5

 انطالق األسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي :اليوم السابع .6

 المشاركون في األسبوع العربي للتنمية المستدامة يؤكدون ضرورة استتباب األمن :اليوم السابع .7

 في األسبوع العربي للتنمية المستدامة في القاهرةاستشاري الشارقة يشارك  :وكالة أنباء اإلمارات .8
 

 (1057 مايو/أيار 51-51) (القاهرة) االسكوافي  الطاقة للجنة عشرة الحادية الدورة

 العربية في اإلسكواتبحث تنمية الطاقة المستدامة مع الدول " الكهرباء" :الدستور .1

 مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا في تحفيز عمليات التنمية في المنطقة: وزير الكهرباء :العرب نيوز .2

 األمم المتحدة في تنمية البلدان العربيةنقدر دور : الكهرباء: اليوم السابع .3

 مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا في تحفيز عمليات التنمية في المنطقة :شاكر: الحياة المصرية .4

 نقدر دور األمم المتحدة في تنمية البلدان العربية: الكهرباء :اإلقتصادي .5

 مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا في تحفيز عمليات التنمية في المنطقة: وزير الكهرباء :شبكة اإلعالم العربية .6

 وكيل وزارة الكهرباء يشارك في افتتاح الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة في اإلسكوا :مجلة مباشر .7

 الكهرباء تبحث تنمية الطاقة المستدامة مع الدول العربية في اإلسكوا: الفرسان .8

https://www.youtube.com/watch?v=HoGv7wdu0q0
https://www.youtube.com/watch?v=HoGv7wdu0q0


 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  
 
   
 
 

 تفاصيل كلمة وزير الكهرباء أمام لجنة الطاقة في اإلسكوا: الفرسان .9

 مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا في تحفيز عمليات التنمية في المنطقة: وزير الكهرباء: الوسط .11

 مصر تتسلم منصب نائب الرئيس في دورة اإلسكوا: دوت مصر .11

 مصر تسلم موريتانيا رئاسة لجنة اإلسكوا: الوطن .12

 أمن الطاقة والتكامل وتوطين التكنولوجيا أبرز أهداف اإلسكوا :الكهرباء: عيون الخليج .13

 ألف ميغاواط إلى الشبكة القومية للكهرباء العام الحالي 21إضافة : عمران: شبكة اللوتس اإلخبارية .14

 ألف ميغاواط إلى الشبكة القومية للكهرباء العام الحالي 21إضافة : عمران: جريدتي .15

 ميغاواط إلى الشبكة القومية للكهرباء العام الحاليألف  21إضافة : عمران: الشروق .16

 ةمختلفشؤون 

 الخارجية تحتفل بتعيين السفير محمد علي الحكيم سفيراً لمنظمة اإلسكوا: الوكالة اإلخبارية العراقية .1

 افتتاح مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة: أخبار هديل .2

 للتنمية المستدامة 2131يرعى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة الحريري : وكالة عمون اإلخبارية .3

 المصارف هي الحّل؟... إعادة اإلعمار في الدول العربية :المدن .4

 مستقبل العالم العربي :الشرق .5

 ورشة عمل لمجموعة بسمة الدولية عن صانعات السالم القياديات :الوكالة الوطنية لإلعالم .6

 
 





https://www.facebook.com/Sadaelarabnews-)
(1788465431395802



https://twitter.com/sadaelarabnews)


https://plus.google.com/100070037455098693513)


rss.aspx/)

(/)

انطالق األسبوع العربي للتنمية املستدامة بالجامعة العربية
 األحد 14/مايو/2017 - 02:01 م

عربي وعاملي
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سارة خاطر   

حذر  أحمد أبو الغيط األمين العام للجامعة العربية من التحديات الخطيرة التي تواجه املنطقة، داعيا الى تعزيز الشراكات الدولية واإلقليمية لتنفيذ خطة التنمية  املستدامة

جاء ذلك فى الجلسة االفتتاحية إلطالق األسبوع العربى للتنمية املستدامة اليوم بمقر األمانة العامة للجامعة العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة أحمد أبو الغيط األمين العام للجامعة العربية وغادة والى وزيرة التضامن االجتماعى ولفيف من الشخصيات العربية والدولية والخبراء املتخصصين فى مجال التنمية.

وأوضح أن هناك ثالث حروب أهلية تدور رحاها 7 العالم العربي، كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية اإلنسانية والنمو االقتصادي 7 عدد من الدول 7 مهب الريح  وأدت الى تمزيق نسيج بعض  هذه الدول، وتفشى   الصراعات والنزاعات بصورٍة  غير مسبوقة فى التاريخ الحديث الفتا فى هذا السياق الى  إن نصف الشعب السوري ُمشرٌد، 7 داخل سوريا أو خارجها .. وليبيا، التي كان ُسكانها يتمتعون بمستوى معيشي ُمرتفع، لم يعد فيها سوى
أربع مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75%، من بين 98 مستشفى شملها مسٌح أجرته األمم املتحدة مؤخرًا وقال إن  اليمن تواجه تفشيًا ُمحتمًال لوباء الكوليرا، ويعيش 

وأشار أبو الغيط الى أن املنظومات الصحية والتعليمية، وهي عماد التنمية اإلنسانية، تتعرض للتآكل والتدمير 7 ُبلدان النزاع.. و7 دول تصل نسبة الشباب فيها إلى أكثر من 
املجتمعات 7 دائرة ُمغلقة من الُعنف واإلحتراب...

وقال إنه ال خروج من هذه الدائرة سوى باالستمساك بأهداب األمل، والتحرك بشكل إيجابي وشجاع من أجل مواجهة الواقع مهما كلفتنا هذه املواجهة من جهد وعرق، أو كبدتنا من تضحيات وآالم مؤكدا إن االنخراط 7 إعادة البناء هو الخيار الوحيد اُملتاح أمام األمم التي تواجه النوازل وتعصف بها األزمات
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وأضاف : ُيخطئ من يُظن أن دولنا العربية واهنة اإلرادة أو أنها تنقصها العزيمة واإلصرار 8 ُمجابهة التحدي، والخروج من دائرة اليأس  مؤكدا أن إرادة البقاء والسعي إلى ُعمران األرض مغروسة 7 وجدان اإلنسان العربي.. إال أن ما ينقصها هو برنامج العمل، والخطة الشاملة، واألداء املتواصل اُملثابر عبر فترٍة زمنية طويلة  .

ورأى أبو الغيط أن أحداث وتطورات السنوات اُملنصرمةُتمثُل ُفرصًة نادرة ملراجعة الذات وإعداد كشف حساب دقيق بشأن أفضل السبل للخروج من هذه األزمة الطاحنة أو االنتكاسة التنموية مؤكدا أنه ال سبيل الستعادة التوازن ومللمة شتات اُملجتمعات سوى بالتعاضد والتنسيق بين الدول العربية .. فالكوارُث لن تقف عند حدود الدول املأزومة.. والعالم العربي قادٌر، بإمكانياته وطاقاته الكامنة، 8 االضطالع بدور محوري 7 ُمعالجة هذه االنتكاسة،
وتخفيف وطأتها 8 اُملجتمعات التي ُتعاني األزمات اإلنسانية الطاحنة، بل وتهيئة األوضاع للنهوض وإعادة اإلعمار من أجل العودة تدريجيًا إلى مسار النمو االقتصادي وتحصيل ما فات..

وأكد أن أنشطة وإنجازات التنمية لن تصل الى املواطن العربى ما دامت لم ترافقها أجندة عمل تنفيذية موضحا أن تنظيم هذا األسبوع العربى للتنمية املستدامة يضيئ شمعة 8 الطريق الطويل نحو التنمية

ودعا أبو الغيط الى تعزيز التعاون فيما بين الدول العربية لتحقيق التنمية بمفهومها الشمولى وتمكين الدول العربية من مجابهة التحديات 8 املدى الطويل مؤكدا فى هذا السياق أن الجامعة العربية تولى أهمية كبيرة إلرساء خطة التنمية املستدامة 

وقال إن الشراكة الدولية أمر مهم لتحقيق هذه الخطة ومساعدة الدول الفقيرة للنهوض بأوضاعها مطالبا الدول املتقدمة بضرورة الوفاء بالتزاماتها نحو الدول األقل نموا خاصة فى مجال نقل التكنولوجياوفقا ملا جاء فى ميثاق أديس أبابا .

وفى كلمته أكد الدكتور مراد وهبة األمين العام املساعد لألمم املتحدة , املدير اإلقليمى ملكتب الدول العربية لبرنامج األمم املتحدة ضرورة تضافر الجهود ملواجهة التحديات املعقدة التى تواجهها املنطقة العربية مشددا 8 أنه اليمكن تحقيق التنمية املستدامة بمنأى عن استباب األمن والسالم واستعرض خطط األمم املتحدة لتحقيق التنمية املستدامة وتوسيع االستثمار فى املنطقة من خالل تعزيز الشراكات وتشكيل آليات عمل من أجل تحقيق
التنمية املستدامة بمفهومها الشامل

وأعرب وهبة عن تطلع األمم املتحدة للعمل عن كثب مع الجامعة العربية واألجهزة الفاعلة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030

وبدوره أشار جوانج تشى تشن مدير املمارسات العاملية للمياه  فى البنك الدولى الى  أن البنك يولى أهمية قصوى لتحقيق األهداف التنموية التى  تتصل باالحتياجات األساسية للدول األعضاء خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم واملياه والكهرباء الفتا الى أن هناك 

وأوضح أن البنك يعمل 8 دعم  مشروعات اإلعمار والزراعة وزيادة االستثمار ومواجهة التغير املناخى ودعم خطط التوسع فى استخدام التكنولو جيا منبها الى أن العنف والتطرف من التحديات الخطيرة التى تواجه تحقيق التنمية املستدامة محذرا من التأثيرات السلبية النتشار املجاعات وانعدام األمن  املامئى والغذائى  مؤكدا أهمية وضع خطة شاملة بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل وحسن استغالل املياه باعتبارها جوهر
أجندة التنمية املستدامة وضرورة لتحقيق غايات وأهداف التنمية واألمن الغذائى والصحة.

وفى كلمتها شددت الدكتورة خولة مطر األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم املتحدة لغرب آسيا ( األسكوا ) 8 أن  الظروف فى املنطقة العربية تزيد تحديات التنمية تعقيدا األمر الذى جعلها التملك خيار االنتظار من خالل املبادرة بالعمل والتحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وقالت إنه 8 الرغم من أهمية تحقيق األمن واالستقراريمثل شرطا ضروريا للتنمية إال أن القضاء 8 الفقر والبطالة وانعدام املساواة وغياب العدالة االجتماعية
هى السبيل األكثر نجاعة لتحقيق األمن واالستقرار.

ودعت الى تقديم العون للدول العربية األقل نموا مؤكدة أهمية البعد اإلقليمى للجهود الوطنية فى مجال التنمية 8 نحو يعكس الترابط والتكامل فيما بينها وقالت ال توجد دولة فى العالم قادرة 8 تحقيق أهداف التنمية املستدامة بمفردها السيما أن تحدياتها وهمومها عابرة للحدود السياسية والجغرافية وعابرة لألجيال داعية الى تهيئة الفضاء اإلقليمى باتجاه تعزيز الشراكات بحسبانها تشكل أحد أهم أسس خطة التنمية املستدامة وقالت إنه
يتعين بناء هذه الشراكات داخل البلد الواحد بين الحكومات واملجالس النيابية ومؤسسات املجتمع املدنى والنقابات والجامعات واملؤسسات اإلعالمية فى بيئة مؤازرة لهذه الخطة مشددة فى الوقت ذاته 8 تكثيف التعاون والتضامن بين دول املنطقة لتبادل  الخبرات ونقل التكنولوجيا كما دعت الى حشد املوادر من مختلف مصادر التمويل العامة والخاصة واملحلية والدولية لتقليص العجز فى املوازنات املخصصة لخطة التنمية وتحقيق أهدافها

بشكل شامل الى جانب توسيع قاعدة االستثمار والتجارة فيما بين دول املنطقة.

ولفتت الى أن خطة 2030 تتسم بأنها متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة داعية ألن تتسم جهود دول املنطقة بنفس الخصائص وذلك لتحسين مصداقيتها وزيادة مواردها فى مجال التنمية املستدامة .

 إرسل لصديق
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 منذ حوالي 11 ساعة
بث مباشر .. روما واليوفى بـ"الكاليتشو"

(40585/)

 منذ حوالي 21 ساعة
اليابان تحتج 8 إطالق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

(40461/)

 منذ حوالي 6 ساعات
محافظ كفر الشيخ:حصر كافة التعديات 8 األراضي الزراعية تنفيذًًا لتوجيهات "السيسي" خالل 48 ساعة

(40655/)

 منذ حوالي 18 ساعة
انطالق األسبوع العربي للتنمية املستدامة بالجامعة العربية

(40531/)
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أشرف أبو عريف

بحضور وزيرة التضامن االجتماعى د. غادة والي٬ واألمين المساعد لألمم المتحدة د. مراد وهبة مدير المكتب االقليمي للدول العربية في برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ورئيس مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية للدول العربية٬ السيد جوانج تشي تشن مدير أول للممارسات العالمية للمياه – البنك الدولي٬ الدكتورة خولة
مطر األمين التنفيذي بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا)٬ ألقي األمين العام لجامعة الدول العربية كلمة اإلفتتاح علي
:النحو التالي

٬السيدات والسادة

٬يسعدني في البداية أن أرحب بكم في جامعة الدول العربية بمناسبة إطالق األسبوع العربي للتنمية المستدامة٬ وأتمنى لهذا االسبوع ولكم التوفيق والنجاح
.وأن تصدر عنه توصيات ومبادرات تعزز تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة في المنطقة العربية

نفتتح أعمال هذا االسبوع بحضور مجموعة من السادة الوزراء العرب الذين تكبدوا عناء السفر ليشرفونا بحضورهم اليوم … مؤكدين بذلك أن جامعة الدول
العربية هي المنبر األنسب للبحث عن حلول لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة… وبهذه المناسبة فإنني أتقدم بالشكر إلى معالي الوزيرة
الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية على ما قدمته من دعم خالل التحضير لهذا الحدث الهام … كما أتوجه بالشكر
.الجزيل لمجموعة البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة االنمائي لمساهمتهما الفعالة في انجاح هذا االسبوع واخراجه بالشكل الالئق

٬السيدات والسادة

يأتي هذا األسبوع ليسلط الضوء على التحديات التي تشغل المواطن العربي من المحيط إلى الخليج٬ وليرسم خارطة طريق للشراكة والتعاون بين مختلف
الفاعلين على الساحة من حكومات ومؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص من أجل تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة في هذه المنطقة من
العالم التي تواجه تحديات خطيرة وُمعقدة ُتهدد الحاضر والُمستقبل.. وُتنذر بعقٍد ضائع في ُعمر التنمية العربية بكل ما ينطوي عليه ذلك من تكلفة إنسانية

http://www.aldiplomasy.com/?p=42334


…مروعة٬ وما ُيرتبه من آثار ُمجتمعية ُمخيفة .. أخشى أن أبناءنا سيدفعون لألسف فاتورتها الثقيلة دونما ذنٍب اقترفوه أو ُجرم جنوه
هناك ثالث حروب أهلية تدور رحاها في العالم العربي٬ كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية اإلنسانية والنمو االقتصادي في عدد من الدول في مهب
الريح.. علمًا بأن هذه الجهود كانت تواجه – من األصل تعثرًا وتذبذبًا في زمن تماسك الُمجتمعات٬ فما بالنا وقد تمزق نسيج بعض الدول٬ وتفشت فيها
الصراعات والنزاعات بصورٍة ال نعرُف لها مثيًال أو شبهًا في التاريخ العربي الحديث .. إن نصف الشعب السوري ُمشرٌد٬ في داخل سوريا أو خارجها .. وليبيا٬
التي كان ُسكانها يتمتعون بمستوى معيشي ُمرتفع٬ لم يعد فيها سوى أربع مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75%٬ من بين 98 مستشفى شملها مسٌح
أجرته األمم المتحدة مؤخرًا.. أما اليمن فيواجه تفشيًا ُمحتمًال لوباء الكوليرا٬ ويعيش 19 مليون من أبنائه من دون مياه ُشرب مأمونة أو صرف صحي..
..والقائمة طويلة٬ وتبعث على األسى الشديد٬ وُتنذر بما هو أصعب وأخطر
إن المنظومات الصحية والتعليمية٬ وهي عماد التنمية اإلنسانية٬ تتعرض للتآكل والتدمير في ُبلدان النزاع.. وفي دول تصل نسبة الشباب فيها إلى أكثر من
60% من الُسكان٬ فإن تلك األوضاع سوف ُتفضي لألسف إلى تفشي الصراعات بين ُمكونات الُمجتمع على أسس عرقية وطائفية٬ وتصاعد في ظواهر
التطرف الديني والسياسي وانتشار أليديولوجيات الُعزلة عن الُمجتمع٬ بخاصة في فئة الشباب٬ بما ُيقوض السلم األهلي وُيدخل المجتمعات في دائرة ُمغلقة من
…الُعنف واإلحتراب
والحُق أنه ال خروج من هذه الدائرة سوى باالستمساك بأهداب األمل٬ والتحرك بشكل إيجابي وشجاع من أجل مواجهة الواقع مهما كلفتنا هذه المواجهة من
جهد وعرق٬ أو كبدتنا من تضحيات وآالم… إن االنخراط في إعادة البناء هو الخيار الوحيد الُمتاح أمام األمم التي تواجه النوازل وتعصف بها األزمات.. وكم
من أمٍة نزل بها الدماُر٬ وحل بها الخراُب ثم ما لبثت أن انتفضت من جديد بإرادة أبنائها.. وُيخطئ من يُظن أن دولنا العربية واهنة اإلرادة أو أنها تنقصها
العزيمة واإلصرار على ُمجابهة التحدي٬ والخروج من دائرة اليأس .. فإرادة البقاء والسعي إلى ُعمران األرض مغروسة في وجدان اإلنسان العربي.. إال أن ما
ينقصنا هو برنامج العمل٬ والخطة الشاملة٬ واألداء المتواصل الُمثابر عبر فترٍة زمنية طويلة.. فالخروج من المأزق الراهن لن يكون في عام أو اثنين٬ وإنما
..هو مشواٌر طويل عنوانه الصبُر والعمل الُمشترك المتضافر ومحبة األوطان والتضحية من أجلها
إن أحداث وتطورات السنوات الُمنصرمة ُتمثلُ ُفرصًة نادرة لمراجعة الذات وإعداد كشف حساب دقيق بشأن أفضل السبل للخروج من هذه األزمة الطاحنة أو
االنتكاسة التنموية.. وال سبيل الستعادة التوازن ولملمة شتات الُمجتمعات سوى بالتعاضد والتنسيق بين الدول العربية .. فالكوارُث لن تقف عند حدود الدول
المأزومة.. والعالم العربي قادٌر٬ بإمكانياته وطاقاته الكامنة٬ على االضطالع بدور محوري في ُمعالجة هذه االنتكاسة٬ وتخفيف وطأتها على الُمجتمعات التي
..ُتعاني األزمات اإلنسانية الطاحنة٬ بل وتهيئة األوضاع للنهوض وإعادة اإلعمار من أجل العودة تدريجيًا إلى مسار النمو االقتصادي وتحصيل ما فات
لقد أبرزت هذه األحداث حاجة العالم العربي إلى تضافر جهود منظمات العمل العربي المشترك وتوفير متطلبات فاعليتها في مجاالت تخصصها.. واالنتقال بها من
التنسيق بين أنشطتها إلى العمل المشترك لتنفيذ مشروعات حيوية للمنطقة العربية٬ وهو ما يمثل أحد المنطلقات التي أرست عليها األمانة العامة أسس خطتها
لدعم وتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة في المنطقة العربية وذلك بالتعاون والشراكة مع المنظمات العربية المتخصصة في مختلف المجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية… إال أن هذه الجهود واألنشطة واالنجازات لن تصل الى المواطن العربي ولن يتم اعالمه بها ما لم ترافقها استراتيجية اعالمية
.متكاملة وهو ما يتطلب دعم وتطوير الجانب االعالمي لمنظومة العمل العربي المشترك

٬السيدات والسادة
مع كل ما تنطوي عليه هذه الصورة القاتمة من تحدياٍت ظاهرة لنا جميعا٬ً وما تضعه من أعباء إضافية على كاهل الحكومات التي تتطلع الستقرار ُمجتمعاتها
وازدهارها٬ فإن هذه األسبوع يأتي ليضيء شمعة على الطريق الطويل نحو التنمية الذي علينا السير فيه رغم كل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من
تحديات أمنية وعسكرية٬ وتهديدات إرهابية وعنف ُمسلح… إن التحدي األكبر والهم األعظم يظل مرتبطًا بالتنمية بمعناها الشامل٬ ذلك أن إنجاز وعد تنمية
.المجتمعات العربية وتحديثها وتأهيلها للحاق بعصرها هو الكفيل بتمكين الدول العربية من ُمجابهة كافة التحديات األخرى على المدى الطويل

لقد أدركت جامعة الدول العربية مبكرا محورية خطة التنمية المستدامة في تجاوز كافة التحديات التي تعيشها المنطقة فعبرت في أكثر من موقف عن تمسكها
والتزامها بتنفيذها في المنطقة العربية خاصة في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد تتطلب الكثير من تضافر الجهود للتغلب عليها … بل وذهبت األمانة
العامة إلى أبعد من ذلك حيث أنشأت اللجنة العربية للتنمية المستدامة التي تعتبر خطوة أولى من طريق طويل وشاق يؤسس لعمل عربي مشترك في مجال
التنمية المستدامة٬ وينفتح على التجارب الدولية واإلقليمية األخرى لالستفادة منها وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة٬..ولعلكم تشاطرونني الرأي في أن
الشراكة الدولية تشكل عامال أساسيا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٬2030 حيث أؤكد في هذا الصدد٬ على الدور الحاسم للمجتمع الدولي في توفير موارد
مالية جديدة وإضافية وكافية لمساعدة الدول الفقيرة في تنفيذ خططها كما أن تسهيل نقل التقنية٬ وبناء القدرات للدول النامية كفيل بالمساعدة في التحول إلى
مسار تنمية أكثر استدامة… وتبقى المساعدة اإلنمائية الرسمية مصدرًا هامًا من مصادر التمويل العام لغالبية الدول العربية٬ وال سيما الدول التي تفتـقر إلى
مصادر أخرى للدخل٬ لذا فإنه يتوجب على الدول المتقدمة اإليفاء بالتزاماتها بشأن تقديم المساعدة اإلنمائية الرسمية وفقا لما جاء في خطة عمل أديس أبابا٬
 .لمساعدة هذه الدول على رفع قدراتها٬ وتمكينها من استخدام التكنولوجيا في مواجهة تحديات التنمية
٬السيدات والسادة
إن أبواب الرجاء واألمل ستظل مفتوحة… فاإلمكانية الكامنة في ُمجتمعاتنا ُمبشرة٬ ولكنها ُمهدرة… لقد آن األوان أن يتوقف نزيف الهدر٬ وأن ينتهي عهُد
الفرص الضائعة٬ والطاقات الُمعطلة… إن أمتنا العربية صحيحة في إرادتها٬ غنيٌة بشبابها٬ قادرة على االنجاز المشترك .. ولعل انعقاد هذا األسبوع هو أحد
.الشواهد على صحة اإلرادة وصدق العزم.. فما كان له أن يرى النور لوال الشراكة والتعاون الصادقين مع جميع الشركاء المتواجدين في هذه القاعة

..أشكركم وأتمنى لكم النجاح والتوفيق



كلمة الدكتورة خولة مطر في افتتاح األسبوع العربي للتنمية المستدامة
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في ما يلي كلمة الدكتورة خولة مطر، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بالوكالة، في الجلسة االفتتاحية

لألسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يعقد في الجامعة العربية في القاهرة من 14 أيار/مايو 2017 إلى 17 منه تحت شعار “نحو شراكة

فاعلة”:

 

“ أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الدول العربية،

السيدات والسادة ممثلي منظمات المجتمع المدني،

الحضور الكرام،

يسعدني مشاركتكم هذا االسبوع نيابة عن األمين التنفيذي الجديد لإلسكوا الدكتور محمد علي الحكيم والذي كان بوده ان يشارككم ويتمنى

 أن أتقدم من معالي األمين العام لجامعة الدول العربية بجزيل الشكر لدعوته الكريمة للجنة األمم المتحدة
ً
لمنتداكم كل التوفيق. وأود بداية

ذل من االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. كما أعرب عن تقديري الكبير لألمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجمهورية مصر العربية على ما بُ

قيمت مع مجموعة البنك الدولي ومنظومة األمم المتحدة بهدف دعم
ُ
ه بالشراكات التي أ ّ

جهود لتنظيم هذه التظاهرة اإلقليمية الهامة، وأنو

العمل العربي المشترك

نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في منطقتنا.

 ضمّ
ً
 حيويا

ً
 إقليميا

ً
، وشهدت المنطقة العربية حراكا  مسار وضع خطة التنمية المستدامة لعام 

ً
خالل األعوام الماضية، واكبنا جميعا



 ضمّ
ً
 حيويا

ً
 إقليميا

ً
 مسار وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وشهدت المنطقة العربية حراكا

ً
خالل األعوام الماضية، واكبنا جميعا

الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبيوت الخبرة والمنظمات اإلقليمية والدولية، كل من موقعه ومجال اختصاصه، ونجح في

 بأهداف مشتركة. وبعد تبني خطة عام 2030 في
ً
 جماعيا

ً
إيصال صوت المنطقة إلى الحوارات العالمية والمفاوضات األممية التي أثمرت التزاما

أيلول/سبتمبر 2015، التقينا

 على أهمية البعد اإلقليمي لدعم الجهود الوطنية، ونؤكد الترابط بين أهداف الخطة الذي هو ليس سوى دليل على
ً
في محافل عدة لنؤكد مجددا

ترابط القضايا التي تثقل العالم بمختلف مناطقه وبلدانه.

 

الحضور الكرام،

ما من بلد في المنطقة العربية، ال بل في العالم، مهما امتلك من القدرات والموارد، قادر بمفرده على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فما يمثل
ً
أمامنا من قضايا وهموم عابر لكل حدود جغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية، ويكاد يكون عابرا

ستنبط من تجارب اإلخفاق وقصص النجاح، وتكون ثمرة
ُ
، إلى حيث يعني اإلنسان في كل مكان. وحتى تكون الحلول ناجعة يجب أن ت

ً
لألجيال أيضا

عمل جماعي في تهيئة فضاء إقليمي للحوار توضع فيه األسس المتينة للعمل المشترك.

ع. فالشراكات، التي ّ
ه بموضوع األسبوع العربي للتنمية المستدامة “نحو شراكة فاعلة” وبجدول أعماله الغني والمتنو ّ

 أن أنو
ّ
ني هنا إال عُ سَ َ

وال ي

قد في مطلع هذا الشهر هي أحد األسس الخمسة لخطة عام 2030، كانت أحد أهم محاور المنتدى العربي للتنمية المستدامة لهذا العام، الذي عُ

في

قد في مطلع هذا الشهر في إطار من الشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظومة األمم المتحدة العاملة في المنطقة، برعاية لهذا العام، الذي عُ

كريمة من المملكة المغربية.

 من
 لكل هدف. فلتحقيق التنمية المستدامة، ال بدّ

ً
 أساسيا

ً
وعلى مدى ثالثة أيام حفلت بالمباحثات والمناقشات، أجمع الرأي على الشراكات شرطا

شراكات داخل البلد الواحد بين جميع أصحاب المصلحة، من الحكومات والمجالس النيابية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والقطاع الخاص

والجامعات ووسائل اإلعالم، في بيئة مؤازرة توضح أدوار كل

طرف وواجباته، وتحمي حقوق الجميع.

 لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وتبادل الدروس والتجارب، وحشد الموارد
ً
 من تضامن وتعاون وتكامل بين دول المنطقة، إطارا

ولتحقيق التنمية، ال بدّ

 وال مجتمع من مسيرة التنمية. فمن الضروري حشد الموارد من مختلف مصادر التمويل، العامة والخاصة،المحلية
همل فرد  وال بلدٌ ُ

الالزمة لكي ال ي

والدولية، واستخدامها بفعالية لتقليص العجز في التمويل وتحقيق النموالمستدام. ومن الضروري تعزيز التجارةواالستثمار على المستوى

اإلقليمي بتفعيالتفاقيات المنطقة وإنفاذها. ويستوجب

 بما تحقق وما يجب تحقيقه، من خالل أنظمة إحصائية ومعرفية، ذات مقاييس كمية ونوعية، تدعم بالوقائع واألدلة
ً
 كامال

ً
تحديد األولويات إلماما

مصداقية السياسات التنموية وتعزز أثرها.

الحضور الكرام،

لم ، ولكن االنتظار لن يذلل الصعوبات ويؤذن لنا بالعمل.  صحيح أن السّ
ً
إن الظروف الصعبة التي تعيشها منطقتنا تزيد تحديات التنمية تعقيدا

واألمن واالستقرار هي شروط الزمة للتنمية، ولكن القضاء على الفقر والتهميش والالمساواة، وحماية مواردنا البشرية والطبيعية وتمكين اإلنسان

ي لما يعكر السلم واألمن من حروب ونزاعات، وما يترتب عليها من آفات وخسائر قد يتعذر النهوض منها في القريب من العربي، هي سبل التصدّ

األيام.

بات خطة عام 
ّ
ة دول عربية إلى االستجابة لمتطل لقد بادرت عدّ



بات خطة عام 2030.  وبعد عام ونصف على اعتماد الخطة، باتت أهدافها وغاياتها ومؤشراتها
ّ
ة دول عربية إلى االستجابة لمتطل لقد بادرت عدّ

ة النهج ومثابرة لتوفير ما يلزم من سياسات ومؤسسات ووسائل التنفيذ.  وقد لحظنا ّ
 على جدي

ً
 من استراتيجيات، ومن رؤى طويلة المدى، دليال

ً
جزءا

خالل المنتدى العربي ما يبعث على االرتياح من النوايا الطيبة والدعوات

.
ً
ا ّ
الصادقة للتضامن التكافل ودعم الدول األقل نمو

في واقعنا الراهن أكثر من حافز ودعوة للتعاون والتنسيق بين كل الجهات لتفادي التكرار وفتح الطريق إلى غد أفضل.  وكما إن خطة عام 2030

 على تحصين
ً
هي خطة متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، لتكن جهودنا على صورتها متكاملة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، ولنعمل معا

ل. ّ
زة عن سابقاتها، من تغيير وتحو ّ

مصداقيتنا واستغالل مواردنا لخدمة منطقتنا ولتحقيق ما تنشده هذه الخطة، متمي

 وأتمنى ألعمال األسبوع العربي للتنمية المستدامة كل النجاح.”
ً
أشكركم مجددا
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القاهرة  وكالة خبر

حّذر األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط٬ من التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة٬ داعيًا إلى تعزيز الشراكات الدولية واإلقليمية
لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ٬2030  والنهوض باألوضاع التعليمية والصحية ومحاربة الفقر في العديد من دول المنطقة.

وقال أبو الغيط٬ في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية إلطالق األسبوع العربي للتنمية المستدامة اليوم األحد٬ بمقر األمانة العامة للجامعة العربية في
القاهرة٬ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي٬ إن اإلرهاب يشكل التحدي األكبر أمام عملية تحقيق التنمية بمعناها الشامل٬ باإلضافة إلى التحديات

األمنية والعسكرية والعنف المسلح.

وقال إن هناك ثالثة حروب أهلية تدور رحاها في العالم العربي٬ كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية اإلنسانية والنمو االقتصادي في عدد
من الدول في مهب الريح٬ وأدت إلى تمزيق نسيج بعض  هذه الدول٬ وتفشي الصراعات والنزاعات بصورٍة  غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

وأشار إلى أن المنظومات الصحية والتعليمية وهي عماد التنمية اإلنسانية٬ تتعرض للتآكل والتدمير في ُبلدان النزاع وفي دول تصل نسبة الشباب فيها
إلى أكثر من 60% من الُسكان٬ محذرا من أن تلك األوضاع سُتفضي إلى تفشي الصراعات بين ُمكونات الُمجتمع على أسس عرقية وطائفية٬

وتصاعد في ظواهر التطرف الديني والسياسي وانتشار أليديولوجيات الُعزلة عن الُمجتمع٬ بخاصة في فئة الشباب.

وأضاف: "ُيخطئ من يُظن أن دولنا العربية واهنة اإلرادة أو أنها تنقصها العزيمة واإلصرار على ُمجابهة التحدي٬ والخروج من دائرة اليأس"٬ 
مؤكدا أن "إرادة البقاء والسعي إلى ُعمران األرض مغروسة في وجدان اإلنسان العربي٬ إال أن ما ينقصها هو برنامج العمل٬ والخطة الشاملة٬

واألداء المتواصل الُمثابر عبر فترٍة زمنية طويلة".
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 ورأى أبو الغيط٬ "أن الكوارث لن تقف عند حدود الدول المأزومة٬ والعالم العربي قادٌر٬ بإمكانياته وطاقاته الكامنة على االضطالع بدور محوري
في ُمعالجة هذه االنتكاسة٬ وتخفيف وطأتها على الُمجتمعات التي ُتعاني األزمات اإلنسانية الطاحنة٬ بل وتهيئة األوضاع للنهوض وإعادة اإلعمار من

أجل العودة تدريجيًا إلى مسار النمو االقتصادي وتحصيل ما فات".

من جانبه٬ أكد األمين العام المساعد لألمم المتحدة٬ المدير اإلقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج األمم المتحدة٬ مراد وهبة٬ ضرورة تضافر
الجهود لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجهها المنطقة العربية٬ مشددا على أنه ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة بمنأى عن استتباب األمن والسالم.
واستعرض وهبة خطط األمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع االستثمار في المنطقة٬ من خالل تعزيز الشراكات وتشكيل آليات عمل من

أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

وأعرب عن تطلع األمم المتحدة للعمل عن كثب مع الجامعة العربية واألجهزة الفاعلة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030.

بدوره٬ أشار مدير الممارسات العالمية للمياه في البنك الدولي٬ جوانج تشي تشن٬ إلى  أن البنك يولي أهمية قصوى لتحقيق األهداف التنموية التي 
تتصل باالحتياجات األساسية للدول األعضاء٬ خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والمياه والكهرباء٬ الفتا إلى أن هناك 600 مليون شخص على

مستوى العالم ليس لديهم مياه شرب و2 مليار محرومون من الصرف الصحي. 

وشددت األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة لغرب آسيا (األسكوا) خولة مطر٬ على أن  الظروف في المنطقة العربية تزيد تحديات التنمية
تعقيدا٬ األمر الذي جعلها ال تملك خيار االنتظار من خالل المبادرة بالعمل والتحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن تحقيق األمن واالستقرار يمثل شرطا ضروريا للتنمية٬ إال أن القضاء على الفقر والبطالة وانعدام المساواة
وغياب العدالة االجتماعية هو السبيل األكثر نجاعة لتحقيق األمن واالستقرار

ودعت إلى تقديم العون للدول العربية األقل نموا٬ مؤكدة أهمية البعد اإلقليمي للجهود الوطنية في مجال التنمية على نحو يعكس الترابط والتكامل
فيما بينها٬ مضيفة أنه  ال توجد دولة  في العالم قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمفردها٬ ال سيما أن تحدياتها وهمومها عابرة للحدود

السياسية والجغرافية وعابرة لألجيال.

ترأس وفد دولة فلسطين في االجتماع: محمود عطايا من مكتب رئيس الوزراء٬ وعمر عوض هللا من وزارة الخارجية٬ وداود الديك من وزارة
التنمية االجتماعية٬ وزغلول سمحان من سلطة جودة البيئة٬ ونشأت حسين من وزارة شؤون المرأة٬ والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين

بالجامعة العربية.
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األحد14 ٬ مايو 11:57 2017 ص

فعاليات اسبوع التنمية المستدامة بالجامعة العربيةكتب  مصطفى عنبر  تصوير  حسين طالل

انطلقت صباح اليوم األحد٬ فعاليات األسبوع العربى للتنمية المستدامة٬ التى تستمر حتى األربعاء المقبل٬ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى٬
وبحضور أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية٬ والدكتورة غادة والى٬ وزيرة التضامن االجتماعى٬ ومراد وهبة مساعد األمين العام

لألمم المتحدة٬ مدير المكتب اإلقليمى للدول العربية٬ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى.
ويعقد األسبوع العربى للتنمية المستدامة فى إطار حرص جامعة الدول العربية على نشر مفهوم االستدامة وتحقيق أهدافها فى إطار خطة األمم

المتحدة ٬2030 وذلك بالتعاون مع وزارة االستثمار والتعاون الدولى٬ والبنك الدولى واألمم المتحدة.
ويناقش المؤتمر خالل جلساته٬ عددا من الموضوعات المهمة٬ التى تهدف لخلق شراكة فاعلة بين كل األطراف المعنية٬ لضمان تحقيق تنمية

مستدامة ينعم بها المواطن العربى.
كما يناقش المؤتمر٬ دور التنمية المستدامة فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام فى المنطقة العربية٬ ودور التصنيع الشامل والمستدام والنمو االقتصادى
والبنية التحتية٬ واألمن المائى والغذائى٬ ودور المجتمع المدنى فى مساندة الحكومات فى تحقيق تنمية مستدامة٬ وكيفية توفير طاقة مستدامة٬ إضافة

إلى إلقاء الضوء على بناء مواطن عربى مستدام ومناقشة قضايا الشباب والتحديات التى يواجهها٬ ويختتم األسبوع العربى فعالياته بجلسة رفيعة
المستوى إلعالن التوصيات والنتائج التى توصل إليها.
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المشاركون باألسبوع العربى للتنمية المستدامة يؤكدون ضرورة استتباب األمن 
اليوم السابع

األحد14 ٬ مايو 05:15 2017 م

مؤتمر التنمية المستدامة بالجامعة العربيةكتب مصطفى عنبر

أكد المشاركون فى مؤتمر األسبوع العربى للتنمية المستدامة المنعقد اليوم األحد بجامعة الدول العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى٬ ضرورة
استتباب األمن والسلم فى المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت مصر أن التكامل اإلقليمى يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى خاصة أن هناك العديد من التحديات
المشتركة فى الدول العربية ومن أهم هذه التحديات النمو االقتصادى وخفض معدالت الفقر والبطالة فى العالم العربى والمساواة بين الرجال والنساء

والتوجه لمحاربة اإلرهاب بكل اشكاله.
وقالت الدكتورة غادة والى  فى كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة االفتتاحية للمؤتمر  إن الرئيس السيسى حرص على أن

تكون مصر هى أول دولة عربية تستضيف األسبوع العربى للتنمية المستدامة تحت رعايته.
وتابعت: "لقد أكد الرئيس السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة التى انعقدت فى سبتمبر 2015 أن مصر ملتزمة بتحقيق تنمية شاملة
مستدامة التزاًما كامًال وكذلك تحسين ظروف معيشة المواطن المصرى فى كل محافظات وقرى ونجوع مصر دون أدنى تفرقة أو تمييز على أساس

الدين أو الجنس أو غيره.
وأضافت: "كما شاركت مصر بفاعلية فى كل مراحل صياغة األهداف التنموية وكانت مصر من أوائل الدول التى قدمت مراجعة طوعية لما

أنجزته فى مجال تحقيق التنمية فى يوليو ۲۰۱٦".
وأشارت إلى أن مصر استضافت خالل مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب مؤتمًرا لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة
العربية وذلك بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة٬ وقالت إن مصر وضعت إستراتيجيتها للتنمية المستدامة ۲۰۳۰ والتى وضعها بالشراكة والتشاور

بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وجاء نتيجة مشاورات استمرت أكثر من عام .
ولفتت إلى أن مصر أعلنت إستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة واتخذت إصالحات جريئة فى سبيل تحقيق هذه

االستراتيجية وكان من أهمها بدء مجموعة من المشروعات االقتصادية الكبرى التى تهدف لتحسين البنية التحتية وإلى تحسين ظروف المعيشة ونوعيًة
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الحياة وإتاحة فرص العمل ومنها المشروعات القومية الكبرى بشق الطرق القومية الكبرى وتنمية المنطقة االقتصادية لقناة السويس ومشروعات

الجاللة ومدينة العلمين والمثلث الذهبى ومشروعات اإلسكان االجتماعى وتطوير العشوائيات.
وقالت: "كما بدأت مصر برنامًجا لألمان االجتماعى بالتوسع فى شبكة األمان االجتماعى لتغطية أفقر 15٪  من السكان من خالل الدعم النقدى

المشروط الذى يرتبط بالتعليم والصحة واالستثمار فى المستقبل ويتكامل ذلك مع التوسع فى برامج الدعم الغذائى من خالل التغذية المدرسية ومع
إصدار حزمة من التشريعات للتأمين الصحى واالجتماعى ومع االهتمام والتركيز على المرأة وللشباب وإدراجهم فى أجندة التنمية.

وأشارت إلى أنه فى هذا الشأن تم اتخاذ العديد من المبادرات فكان عام 2016 عاما للشباب حيث قمنا فيه باالجتماع وعقد المؤتمرات مع الشباب
بشكل دورى ولتبادل الرؤى مع شباب مصر واالستماع آلرائهم والخروج بتوصيات ملزمة لكل أجهزة الدولة .

وأضافت: "كما أعلن عام 2017 عاما للمرأة وسيتم خالل هذا العام إطالق مجموعة من البرامج والسياسات التى تهدف لتمكين المرأة المصرية
اقتصادًيا واجتماعًيا وزيادة فرصتها فى سوق العمل وزيادة مشاركتها السياسية وتغيير االطر االجتماعية التى تحد من قدرتها على االستفادة من

عوائد التنمية.
وتابعت: "فنحن على قناعة أنه ال يمكن القضاء على الفقر وتحقيق التمكن االقتصادى للجميع دون ضمان تمتع المرأة بحقوقها االقتصادية

واالجتماعية الكاملة".
وقالت إن برنامج الحماية االجتماعية يشمل النهوض بالتعليم والصحة وتطوير الخدمات فيهما وهما جوهر إستراتيجية التنمية فى مصر وقد حدد
دستور جمهورية مصر العربية فى كثير من مواده الحقوق فى الصحة والرعاية الصحية والحق فى التعليم وتطويره وِفى حصة أكبر لهما من

الموازنة العامة للدولة 
وأضافت: "يأتى أيًضا القضاء على اإلرهاب بكل إشكاله وصوره أحد أولويات التنموية الشاملة فى مصر فال تنمية فى ظل إرهاب وقد وضعة

الدولة المصرية كل إمكانياتها الالزمة لمحاربة الفكر المتطرف من خالل تحقيق تنمية شاملة فى كل المجاالت وِفى مختلف أنحاء الجمهورية لنقضى
على جذور الشر فى مصر من خالل توفير فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات والبنية التحتية لكل المواطنين.

وقالت إن التكامل اإلقليمى يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة خاصة فى الوطن العربى إذ أن هناك العديد من التحديات المشتركة
فى الدول العربية ومن أهم هذه التحديات النمو االقتصادى وخفض معدالت الفقر والبطالة فى العالم العربى والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه

لمحاربة اإلرهاب بكل أشكاله. 
وأضافت: "ال يمكن أن نصل لنتائج حقيقية دون تعاون وتكامل يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ويكون هذا التعاون مبنًيا على

أساس رؤية مشتركة تعبر عن طموحات الشعوب العربية تأخذ فى االعتبار األبعاد االقتصادية واالجتماعية المختلفة فى الدول العربية".
من جهته أكد أحمد أبو الغيط٬ األمين العام لجامعة الدول العربية٬ أن هذا األسبوع يأتى ليضيء شمعة على الطريق الطويل نحو التنمية الذى علينا

السير فيه رغم كل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية من تحديات أمنية وعسكرية٬ وتهديدات إرهابية وعنف مسلح.
وتابع: "ُيخطئ من يُظن أن دولنا العربية واهنة اإلرادة أو أنها تنقصها العزيمة واإلصرار على ُمجابهة التحدي٬ والخروج من دائرة اليأس. فإرادة
البقاء والسعى إلى ُعمران األرض مغروسة فى وجدان اإلنسان العربي. إال أن ما ينقصنا هو برنامج العمل٬ والخطة الشاملة٬ واألداء المتواصل
الُمثابر عبر فترٍة زمنية طويلة. فالخروج من المأزق الراهن لن يكون فى عام أو اثنين٬ وإنما هو مشواٌر طويل عنوانه الصبُر والعمل الُمشترك

المتضافر ومحبة األوطان والتضحية من أجلها".
ولفت إلى أن الشراكة الدولية تشكل عامًال أساسًيا فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٬2030 مؤكًدا الدور الحاسم للمجتمع الدولى فى توفير موارد
مالية جديدة وإضافية وكافية لمساعدة الدول الفقيرة فى تنفيذ خططها كما أن تسهيل نقل التقنية٬ وبناء القدرات للدول النامية كفيل بالمساعدة فى

التحول إلى مسار تنمية أكثر استدامة. مشدًدا على أن المساعدة اإلنمائية الرسمية تبقى مصدًرا مهًما من مصادر التمويل العام لغالبية الدول العربية٬
السيما الدول التى تفتـقر إلى مصادر أخرى للدخل٬ لذا فإنه يتوجب على الدول المتقدمة اإليفاء بالتزاماتها بشأن تقديم المساعدة اإلنمائية الرسمية

وفًقا لما جاء فى خطة عمل أديس أبابا٬ لمساعدة هذه الدول على رفع قدراتها٬ وتمكينها من استخدام التكنولوجيا فى مواجهة تحديات التنمية.
وقال محمود محيى الدين النائب األول لرئيس البنك الدولى ألجندة األمم المتحدة 2030 إن هناك صعوبات كبيرة واجهت المنطقة العربية أعاقت

تحقيق التنمية٬ على رأسها اإلرهاب وأزمة الغذاء والمياه 
وكشف محيى خالل كلمته٬ عن أن مؤشرات التنمية فى الوطن العربى ضعيفة جًدا خالل 3 أعوام الماضية٬ مشيًرا إلى أن 50% من السكان

بالمنطقة العربية يقعون تحت خط الفقر المدقع٬ موضًحا أن التنمية الحقيقية تحتاج إلى أوليات كبرى أهمها قاعدة بيانية صحيحة٬ مشيًرا إلى أن عدد
من الدول العربية بها قصور شديد وتفتقد إلى البيانات المعلوماتية المختلفة.

من جهته أكد الدكتور مراد وهبة األمين العام المساعد لألمم المتحدة المدير اإلقليمى لمكتب الدول العربية لبرنامج األمم المتحدة ضرورة تضافر
الجهود لمواجهة التحديات المعقدة التى تواجهها المنطقة العربية.

وشدد وهبة خالل كلمته بالمؤتمر٬ على أنه ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة بمنأى عن استتباب األمن والسالم واستعرض خطط األمم المتحدة لتحقيق
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التنمية المستدامة وتوسيع االستثمار فى المنطقة من خالل تعزيز الشراكات وتشكيل آليات عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
وأعرب وهبة عن تطلع األمم المتحدة للعمل عن كثب مع الجامعة العربية واألجهزة الفاعلة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030.

بدوره أشار جوانج تشى تشن مدير الممارسات العالمية للمياه فى البنك الدولى إلى أن البنك يولى أهمية قصوى لتحقيق األهداف التنموية التى تتصل
باالحتياجات األساسية للدول األعضاء خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والمياه والكهرباء الفًتا إلى أن هناك 600 مليون شخص على مستوى العالم

ليس لديهم مياه شرب و2 مليار محرومون من الصرف الصحى .
وأوضح أن البنك يعمل على دعم مشروعات اإلعمار والزراعة وزيادة االستثمار ومواجهة التغير المناخى ودعم خطط التوسع فى استخدام

التكنولوجيا منبًها إلى أن العنف والتطرف من التحديات الخطيرة التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة محذًرا من التأثيرات السلبية النتشار المجاعات
وانعدام األمن المائى والغذائى مؤكًدا وضع خطة شاملة بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل وحسن استغالل المياه باعتبارها

جوهر أجندة التنمية المستدامة وضرورة لتحقيق غايات وأهداف التنمية واألمن الغذائى والصحة. 
وفى كلمتها شددت الدكتورة خولة مطر األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة لغرب آسيا (األسكوا) على أن الظروف فى المنطقة العربية
تزيد تحديات التنمية تعقيًدا األمر الذى جعلها ال تملك خيار االنتظار من خالل المبادرة بالعمل والتحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وقالت إنه على الرغم من أهمية تحقيق األمن واالستقرار يمثل شرًطا ضرورًيا للتنمية إال أن القضاء على الفقر والبطالة وانعدام المساواة وغياب

العدالة االجتماعية هى السبيل األكثر نجاعة لتحقيق األمن واالستقرار.
ولفتت إلى أن خطة 2030 تتسم بأنها متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة داعية ألن تتسم جهود دول المنطقة بنفس الخصائص وذلك لتحسين

مصداقيتها وزيادة مواردها فى مجال التنمية المستدامة.
موضوعات متعلقة..
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القاهرة في 14 مايو / وام / شارك المجلس االستشاري إلمارة الشارقة في أعمال الجلسة االفتتاحية إلطالق األسبوع العربي للتنمية
المستدامة والتي عقدت اليوم بمقر األمانة العامة للجامعة العربية تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور معالي
أحمد أبوالغيط األمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي المصرية ولفيف من الشخصيات
.العربية والدولية والخبراء المتخصصين فى مجال التنمية

.مثل المجلس االستشاري إلمارة الشارقة أيمن عثمان الباروت وفاطمة المهيري

وحذر األمين العام للجامعة العربية في كلمة له خالل اإلجتماع من التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة ..داعيا الى تعزيز الشراكات
الدولية واإلقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والنهوض باألوضاع التعليمية والصحية ومحاربة الفقر فى العديد من دول
.المنطقة

وشدد ابو الغيط على أن اإلرهاب يشكل التحدى األكبر أمام عملية تحقيق التنمية بمعناها الشامل باإلضافة الى التحديات األمنية
. والعسكرية والعنف المسلح

وأوضح أن هناك ثالثة حروب أهلية تدور رحاها في العالم العربي كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية اإلنسانية والنمو
االقتصادي في عدد من الدول في مهب الريح وأدت الى تمزيق نسيج بعض هذه الدول وتفشي الصراعات والنزاعات بصورة غير
. مسبوقة في التاريخ الحديث

ولفت إلى أن نصف الشعب السوري مشرد في داخل سوريا أو خارجها وليبيا التي كان سكانها يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع لم يعد
.فيها سوى أربع مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75 في المئة من بين 98 مستشفى شملها مسح أجرته األمم المتحدة مؤخرا

وأشار أبو الغيط الى أن المنظومات الصحية والتعليمية وهي عماد التنمية اإلنسانية تتعرض للتآكل والتدمير في بلدان النزاع وفي دول
تصل نسبة الشباب فيها إلى أكثر من 60 في المئة من السكان .. محذرا من أن تلك األوضاع سوف تفضي إلى تفشي الصراعات بين
مكونات المجتمع على أسس عرقية وطائفية وتساعد في ظواهر التطرف الديني والسياسي وانتشار األيديولوجيات للعزل عن المجتمع
.بخاصة في فئة الشباب بما يقوض السلم األهلي ويدخل المجتمعات في دائرة مغلقة من العنف واإلحتراب

وأضاف إنه ال خروج من هذه الدائرة سوى التمسك بأهداب األمل والتحرك بشكل إيجابي وشجاع من أجل مواجهة الواقع مهما كلفتنا
هذه المواجهة من جهد وعرق أو كبدتنا من تضحيات وآالم .. مؤكدا أن االنخراط في إعادة البناء هو الخيار الوحيد المتاح أمام األمم
. التي تواجه النوازل وتعصف بها األزمات

وقال : يخطئ من يظن إن دولنا العربية واهنة اإلرادة أو أنها تنقصها العزيمة واإلصرار على مجابهة التحدي والخروج من دائرة

اليأس .. مؤكدا أن إرادة البقاء والسعي إلى عمران األرض مغروسة في وجدان اإلنسان العربي إال أن ما ينقصها هو برنامج العمل



اليأس .. مؤكدا أن إرادة البقاء والسعي إلى عمران األرض مغروسة في وجدان اإلنسان العربي إال أن ما ينقصها هو برنامج العمل
.والخطة الشاملة واألداء المتواصل المثابر عبر فترة زمنية طويلة

ودعا أبو الغيط الى تعزيز التعاون فيما بين الدول العربية لتحقيق التنمية بمفهومها الشمولى وتمكين الدول العربية من مجابهة
التحديات على المدى الطويل ..مؤكدا في هذا السياق أن الجامعة العربية تولي أهمية كبيرة إلرساء خطة التنمية المستدامة 2030 من
.  خالل أنشطة العديد من إداراتها

ونوه إلى أن الشراكة الدولية أمر مهم لتحقيق هذه الخطة ومساعدة الدول الفقيرة للنهوض بأوضاعها مطالبا الدول المتقدمة بضرورة
. الوفاء بالتزاماتها نحو الدول األقل نموا خاصة فى مجال نقل التكنولوجيا وفقا لما جاء فى ميثاق أديس أبابا

من جانبه أكد الدكتور مراد وهبة األمين العام المساعد لألمم المتحدة المدير اإلقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج األمم المتحدة
ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجهها المنطقة العربية ..مشددا على أنه اليمكن تحقيق التنمية المستدامة
. بمنأى عن استتاب األمن والسالم

واستعرض الدكتور وهبة في كلمته خطط األمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع االستثمار فى المنطقة من خالل تعزيز
الشراكات وتشكيل آليات عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ..مبديا تطلع األمم المتحدة للعمل عن كثب مع
. الجامعة العربية واألجهزة الفاعلة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030

وأكد جوانج تشى تشن مدير الممارسات العالمية للمياه في البنك الدولي أن البنك يولي أهمية قصوى لتحقيق األهداف التنموية
التي تتصل باالحتياجات األساسية للدول األعضاء خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والمياه والكهرباء ..الفتا الى أن هناك 600 مليون
.شخص على مستوى العالم ليس لديهم مياه شرب وأن ملياري شخص محرومون من الصرف الصحي

وقالت الدكتورة خولة مطر األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة لغرب آسيا " األسكوا " ان الظروف في المنطقة العربية تزيد
تحديات التنمية تعقيدا األمر الذى جعلها التملك خيار االنتظار من خالل المبادرة بالعمل والتحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية
. المستدامة

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن تحقيق األمن واالستقرار يمثل شرطا ضروريا للتنمية إال أن القضاء على الفقر والبطالة وانعدام
.المساواة وغياب العدالة االجتماعية هى السبيل األكثر نجاعة لتحقيق األمن واالستقرار

ودعت الى تقديم العون للدول العربية األقل نموا مؤكدة أهمية البعد اإلقليمى للجهود الوطنية فى مجال التنمية على نحو يعكس الترابط
. والتكامل فيما بينها

وقالت " التوجد دولة فى العالم قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمفردها السيما أن تحدياتها وهمومها عابرة للحدود
السياسية والجغرافية وعابرة لألجيال " .. داعية الى تهيئة الفضاء اإلقليمى باتجاه تعزيز الشراكات بحسبانها تشكل أحد أهم أسس خطة
. التنمية المستدامة

وأضافت انه يتعين بناء هذه الشراكات داخل البلد الواحد بين الحكومات والمجالس النيابية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات
.والجامعات والمؤسسات اإلعالمية فى بيئة مؤازرة لهذه الخطة

وشددت الدكتورة خولة مطر على تكثيف التعاون والتضامن بين دول المنطقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا .. داعية الى حشد
الموارد من مختلف مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والدولية لتقليص العجز فى الموازنات المخصصة لخطة التنمية وتحقيق
.أهدافها بشكل شامل الى جانب توسيع قاعدة االستثمار والتجارة فيما بين دول المنطقة

 قر  عوض المختار 



«الكهرباء» تبحث تنمية الطاقة المستدامة مع الدول العربية فى االسكوا
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أيمن حمزة ومصطفى علم الدين
شهد الدكتور محمد موسى عمران٬ وكيل أول الوزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باالسكوا

خالل الفترة من 16 14 مايو 2017 بالقاهرة.

وتقدم عمران بالشكر إلى لجنة األسكوا لدورها البناء لدعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى العربى.

وأوضح عمران أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف إلى مناقشة التقدم المحرز فى مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة وكذا
عرض برنامج عمل االسكوا المقترح للعامين القادمين 20192018 فى مجال الطاقة.

وأضاف أنه تم خالل االجتماعات تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا ليكون الرئيس القادم للدورة الحادية عشر وسوف تتولى مصر خالل أعمال هذه
الدورة منصب نائب الرئيس وفًقا إلجراءات األمم المتحدة.

وسيتم خالل فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل االسكوا خالل الدورة القادمة كما يجرى على هامش أعمال الدورة اجتماع للخبراء حول
"رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

وتابع عمران فى كلمته أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع الدولى يتخذ العديد من اإلجراءات بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل
تتركز على توفير وتأمين الطاقة مع مراعاة االعتبارات البيئية والتى انتهت إلى اعتماد األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام ٬2030 موضًحا

أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قد ركزت على العديد من القضايا الحيوية والتى من بينها الهدف السابع: والذى يسعى لضمان حصول الجميع
بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

وأعرب عمران عن تقدر مصر لدور لجنة االسكوا لتحفيز عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية بين بلدان المنطقة العربية٬ وتبادل المعلومات حول
التجارب والممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتحقيق التكامل اإلقليمي وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات فى كافة المجاالت٬ ومن هنا تظهر
أهمية استكمال هذه الجهود لضمان نجاح الدول العربية فى التعامل مع القضايا الراهنة المتعلقة بالتحول فى أنظمة الطاقة والتأثيرات المتعلقة بالتغيرات

المناخية والتنمية المستدامة.

محمد موسى عمران



منذ 13 ساعة طارق حميد عبد المحسن الشرق االوسط تبليغ  حذف  

وزير الكهرباء: مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا  تحفيز عمليات التنمية باملنطقة العرب نيوز ينشر لكم جديد االخبار - ونبدء مع اهم االخبار ,, وزير الكهرباء: مصر تقدر دور

لجنة اإلسكوا  تحفيز عمليات التنمية باملنطقة - العرب نيوز - وزير الكهرباء: مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا  تحفيز عمليات التنمية باملنطقة .

قك ملعرفة الحقيقة - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة اْلـَيـْوم اْألَحـد ع أن مـصـر تقدر دور لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية العرب نيوز طر

املستفادة الجيدة والدروس  التجارب واملمارسات  املعلومات حول  العربية وتبادل  املنطقة  بلدان  ب  التنمية االقتصادية واالجتماعية  (اإلسكوا)  تحفيز عمليات  لغرب آسيا 

وتحقيق التكامل اإلقليمي وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات  كافة املجاالت.

وشدد شاكر -  كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مو عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات أمام افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة

للجنة الطاقة باإلسكوا  القاهرة والتي تستمر ملدة ثالثة أيام - ع أهمية استكمال هذه الجهود لضمان نجاح الدول العربية  التعامل مع القضايا الحالية املتعلقة بالتحول

ات املناخية والتنمية املستدامة. ات املتعلقة بالتغ  أنظمة الطاقة والتأث

اح يتم مناقشة واق املتحدة..وسوف  الرئيس وفقا إلجراءات األمم  نائب  إ موريتانيا فيما ستتو مـصـر منصب  الحالية  الدورة  أعمال  وتم خالل االجتماعات تسليم رئاسة 

اء حول (رصد التقدم املحرز نحو الطاقة املستدامة: آفاق التنمية املستدامة 2030  املنطقة العربية). برنامج عمل اإلسكوا خالل الدورة القادمة كما سيعقد اجتماع للخ

ة سنت 2015 - 2016 والتي ركزت ع العديد من القضايا الهامة باملنطقة واضاف وزير الكهرباء : “إن مـصـر تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لف

ابط ب الطاقة واملياه والغذاء وتحفيز برامج الطاقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل اإلقليمي وتوط التكنولوجيا وإمكانيات التصنيع املح ملعدات الطاقة املتجددة وال

املتجددة وكفاءة الطاقة”.. مؤكدا أن مـصـر ستعمل ع بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة.

وأشاد شاكر بدور لجنة اإلسكوا  دعم جهود التنمية املستدامة والتكامل ع املستوى العربي ، موضحا أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف إ مناقشة

ح للعام القادم 2018-2019  مجال الطاقة. التقدم املحرز  مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة وكذا عرض برنامج عمل اإلسكوا املق

وزير الكهرباء: مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا  تحفيز عمليات التنمية باملنطقة العرب نيوز ينشر لكم جديد االخبار - ونبدء مع اهم االخبار ,, وزير الكهرباء: مصر تقدر دور

نيوز بالعرب  الخاصة  االجتماعي  التواصل  بصفحات  اعجاب  او  التن عمل اليك  الحقيقة.  قط ملعرفة  طر نيوز  العرب   - باملنطقة  التنمية  عمليات  تحفيز  اإلسكوا   لجنة 

ليصلكم جديد االخبار.

العرب نيوز - وزير الكهرباء: مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا  تحفيز عمليات التنمية باملنطقة
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وزير الكهرباء: مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا في تحفيز عمليات التنمية بالمنطقة
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المزيد

عروض رحالت الصيف

تسرب غاز األكسجين من خزان مستشفى تأمين بنى سويف يسبب ذعرا بين األهالى

تقارير مصرية     الرئيسية

الكهرباء: نقدر دور األمم المتحدة فى تنمية البلدان العربية
األحد، 14 مايو 02:00 2017 م

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

   
تقدر الهيئات٬ أن مصر  للبحوث والتخطيط ومتابعة  الوزارة  أول  الدكتور محمد موسى عمران٬ وكيل  أكد 

عمليات لتحفيز   " المتحدة  لألمم  التابعة  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  "اللجنة  اإلسكوا  لجنة  دور 

التنمية االقتصادية واالجتماعية بين بلدان المنطقة العربية٬ وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات

كافة فى  القدرات  لبناء  إقليمية  برامج  إعداد  وكذلك  اإلقليمى  التكامل  وتحقيق  المستفادة  والدروس  الجيدة 

المجاالت٬ ومن هنا تظهر أهمية استكمال هذه الجهود لضمان نجاح الدول العربية فى التعامل مع القضايا

الراهنة المتعلقة بالتحول فى أنظمة الطاقة والتأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
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تم إغالق اإلعالن بواسطة 
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وزير شاكر  محمد  الدكتور  عن  نيابة  األحد  اليوم  صباح  ألقاها  التى  كلمته  خالل  عمران  وأضاف 

الكهرباء والطاقة المتجددة خالل فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باإلسكوا خالل

إلى تهدف  الطاقة  للجنة  الحادية عشرة  الدورة  اجتماعات  أن  بالقاهرة٬  1614 مايو 2017  من  الفترة 

مناقشة التقدم المحرز فى مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة وكذا عرض برنامج عمل االسكوا

المقترح للعامين القادمين 20192018 فى مجال الطاقة.

القادم الرئيس  موريتانيا  لدولة  الدورة  أعمال  رئاسة  تسليم  تم  االجتماعات  تم خالل  أنه  وأوضح عمران٬ 

إلجراءات وفقاً  الرئيس  نائب  منصب  الدورة  هذه  أعمال  تتولى مصر خالل  الحادية عشر وسوف  للدورة 

األمم المتحدة٬ موضحا أنه سيتم خالل فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل االسكوا خالل

الدورة القادمة كما يجرى على هامش أعمال الدورة اجتماع للخبراء حول "رصد التقدم المحرز نحو الطاقة

المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية.

وأضاف عمران٬ أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع الدولى يتخذ العديد من اإلجراءات

بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة مع مراعاة االعتبارات البيئية والتى

انتهت إلى اعتماد األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام ٬2030 موضحاً أن أهداف التنمية

السابع: والذى الهدف  بينها  الحيوية والتى من  القضايا  العديد من  لعام 2030 قد ركزت على  المستدامة 

يسعى لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

من الماضية  الفترة  خالل  باإلسكوا  الطاقة  لجنة  نظمتها  التى  الفعاليات  كل  فى  مصر  مشاركة  إلى  وأشار 

اجتماعات وورش عمل والتى كان لها كبير اآلثر فى توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل

الممارسات بالدول األعضاء باألسكوا.

الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة٬ لفترة سنتين ٬20162015 وأضاف أن مصر قد تولت رئاسة 

والتى ركزت على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل اإلقليمى٬ توطين

التكنولوجيا وإمكانيات التصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة٬ الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء٬ تحفيز

برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

الحادية للدورة  القادم  الرئيس  موريتانيا  دولة  مع  للتعاون  الجهود  كافة  بذل  على  ستعمل  مصر  أن  وأكد 

عشرة.

التى الكبيرة واالجراءات  الماضية والمجهودات  الفترة  القطاع خالل  التى واجهها  التحديات  إلى  أشار  كما 

اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة

الكهرباء التى عانت منها مصر خالل الفترات الماضية٬ إال أن قطاع الكهرباء المصرى نجح خالل العامين

الماضيين فى سد الفجوة بين اإلنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالى6882 ميجاوات منها

3632 ميجاوات كخطة عاجلة.

القومية بحلول عام إلى الشبكة  التنفيذ ستضاف  إلى ذلك فهناك حوالى 21952 ميجاوات قيد  وباإلضافة 

٬2018 ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التزمت مصر بتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها الـ 17

الصادرة من األمم المتحدة والتى يتوافق العديد منها مع األهداف القومية حيث تهدف رؤية محور الطاقة

المستدامة الوطنية  التنمية  تلبية كافة متطلبات  القطاع بحلول 2030 قادرًا على  باإلستراتيجية أن يصبح 

من موارد الطاقة وتعظيم اإلستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية – متجددة) بما يؤدى إلى المساهمة

الفعالة فى تعزيز النمو اإلقتصادى والتنافسية الوطنية والعدالة االجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق

االبتكار على  بالقدرة  ويتميز  للموارد٬  والمستدامة  الرشيدة  واإلدارة  المتجددة  الطاقة  مجاالت  فى  ريادة 

تحقيق مواكبة  إطار  فى  الطاقة٬  مجال  فى  والدولية  واإلقليمية  المحلية  المتغيرات  مع  والتأقلم  والتنبؤ 

مخرجات 2030على  المستدامة  التنمية  استراتيجية  أخذت  وقد  المستدامة٬  للتنمية  الدولية  األهداف 

استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع االتحاد األوروبى حيث اختار المجلس

األعلى للطاقة السيناريو األمثل ليكون هو األساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر٬ الذى يتضمن تأمين
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أجمل وأسوأ إطالالت الفنانات فى حفل موريكس دور 2017

اتحاد جدة يرصد 30 مليون جنيه لتجديد إعارة كهربا

مصدر بـ"الكهرباء": إنشاء 32 محطة طاقة شمسية
باستثمارات مليار و600 مليون دوالر

من "البويضة الملقحة لـ الجنين".. خطوات عملية الحقن
المجهرى

خسى فى 15 يوم .. نظام غذائى مناسب لعروسة العيد فى 7
خطوات

"المرأة تعرف أكثر".. تحيا الست الشقيانة

توصيات من

أخبار مختارة

األكثر قراءة

وزير الرى يصل القاهرة قادماً من
أوغندا بعد انتهاء اجتماع وزراء

مياه النيل

بطل "فضيحة" خيانة األهلى يعود
للدورى التونسى بعد 6 سنوات

سامسونج تدعم هاتف نوت 8
بكاميرا مزدوجة

ننشر خطاب حل أزمة التايكوندو مع
وزارة الرياضة

استياء فى االتحاد السكندرى من
األحمال و"المباريات الودية"

خالد عكاشة لـ"عمرو أديب": 10
تنظيمات إرهابية كانت بسيناء قبل

30 يونيو
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اإلمداد بالطاقة من خالل تنوع مزيج الطاقة لتشمل كل  مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووى – فحم  طاقة

على أيضاً  االستراتيجية  وتشتمل   %37.2 إلى  المتجدة  الطاقة  نسبة  وتصل  وبترول)  غاز  تقليدية 

مستهدفات لتحسين وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.

وضع دعم  وضرورة  الدول٬  كافة  بين  الجهود  تضافر  يتطلب  المستدامة  التنمية  تحقيق  أن  عمران  وأكد 

تشجيع على  تعمل  السوق  إلى  المستندة  واإلجراءات  االقتصادية  واألدوات  السياسات  من  مبتكرة  حزمة 

فى البيئية  االهتمامات  إدراج  ضرورة  مع  التنمية  لتدعيم  واالستهالكى  اإلنتاجى  السلوك  فى  التغيير 

السياسات االقتصادية واالجتماعية.

موضوعات متعلقة..

فيديو جراف.. "مش هتبقى مخالفة وضلمة".. كيف تتأكد من قانونية الكهرباء بالعشوائيات؟

فى يوليو.. وتكشف: تراعى محدودى الدخل.. وتظهر العين قبل تحريك األسعار  الكهرباء تطمئن المواطنين 

الحمراء للمتخلفين عن سداد الفواتير.. وتؤكد: غرامات وفوائد لمن يمتنع عن التسديد.. ومصدر: 10مليارات جنيه

خسائر "الفقد"

   

اإلسكوا   موسى عمران   الطاقة المتجددة   الكهرباء  

تم إغالق اإلعالن بواسطة 

إيقاف عرض هذا اإلعالن

لماذا هذا اإلعالن؟ 

فيروس "واناكرى" الحاسوبى يضرب صناعة السينما الكورية
الجنوبية

زحام مرورى بمحور الثورة بسبب تعطل أتوبيس.. والمرور
ينتقل لتصفيه الكثافات

بالصور.. انخفاض 50% فى أسعار األسماك بالسويس قبل
أيام من رمضان

عربات القهوة والمأكوالت.. مشروعات شبابية باإلسماعيلية
تنتظر التراخيص

تتويج "كارا ميكوليك" ملكة جمال الواليات المتحدة لعام
2017

%51 من القراء يؤيدون سن تشريع بقانون يلزم األسر
بتحديد النسل

إيناسيو يفاجئ الزمالك فى قراراته الفنية.. الخواجة يعيد مسعد
و مجدى و مايوكا للحياة.. وينقلب على "الحاوى" و "صفقة
الـ 7 ماليين".. البرتغالى يضع بعض األساسيين فى "ثالجة"

االستبعاد

بالفيديو..األرصاد: طقس  اليوم شديد الحرارة.. والعظمى
بالقاهرة 38 درجة

مقتل امرأة بعد تعرضها الغتصاب جماعى فى الهند

إيناسيو يضم حسام باولو لقائمة الزمالك أمام دجلة

األهلي يقترب من ضم "كانو" لتدعيم خط الوسط

بالفيديو.. الدليل الكامل لمصيف رأس البر.. سعر الليلة يبدأ من
100جنيه لـ500

جدو يبحث الهروب من "سوء الخاتمة" فى الدورى

5 محظورات فى استخدام مياه رى مشروع الـ1.5 مليون
فدان.. تعرف عليها

بالفيديو.. طفلة تروى تفاصيل اغتصابها داخل محل تجارى
بالبحيرة

"مصر مش طابونة".. "الداخلية" تكشر عن أنيابها وتستعيد
أمالك الدولة من مغتصبيها

حزب "مستقبل وطن" يجمد عضوية الشيخ عبد هللا رشدى

عمر األيوبى: البدرى "مات إكلينيكيا" أمام جمهور األهلى بعد
حديثه عن عروض الخليج

وكيل حقوق إنسان البرلمان يطالب برفع حصانة نائبة تحدثت
عن "الشذوذ الجنسى"

األكثر تعليقا
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منذ 3 ساعات دينا محمد اقتصاد تبليغ  حذف  

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة اليوم األحد 14 مايو، ع أن مصر تقدر دور لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيـــا (اإلسكوا) فـــي

تحفيز عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية أوضح بلدان املنطقة العربية وتبادل املعلومات حول التجارب واملمارسات الجيدة والدروس املستفادة وتحقيق التكامل اإلقليمي

وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات فـــي كافة املجاالت.

كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مو عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات أمام افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة وشدد شاكر - فـــي 

املتعلقة الراهنة  القضايا  التعامل مع  فـــي  العربية  الدول  نجاح  لضمان  الجهود  استكمال هذه  أهمية  - ع  أيام  ثالثة  تستمر ملدة  والتي  القاهرة  فـــي  باإلسكوا  الطاقة  للجنة 

ات املناخية والتنمية املستدامة. ات املتعلقة بالتغ بالتحول فـــي أنظمة الطاقة والتأث

اح يتم مناقشة واق املتحدة..وسوف  الـــرئيس وفقا إلجراءات األمم  نائب  إ موريتانيا فيما ستتو مصر منصب  الحالية  الدورة  أعمال  وتم خالل االجتماعات تسليم رئاسة 

اء حول (رصد التقدم املحرز نحو الطاقة املستدامة: آفاق التنمية املستدامة 2030 فـــي املنطقة العربية). برنامج عمل اإلسكوا خالل الدورة القادمة كما سيعقد اجتماع للخ

باملنطقة ة سنت 2015 - 2016 والتي ركزت ع العديد مـــن القضايا الهامة  (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لف الدورة السابقة  : "إن مصر تولت رئاسة  الكهرباء  وقال وزير 

برامج وتحفيز  والغذاء  واملياه  الطاقة  أوضح  ابط  وال املتجددة  الطاقة  املح ملعدات  التصنيع  وإمكانيات  التكنولوجيا  وتوط  اإلقليمي  والتكامل  الطاقة  أمن  العربية ومنها 

الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة".. مؤكدا أن مصر ستعمل ع بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الـــرئيس القادم للدورة الحادية عشرة.

وأشاد شاكر بدور لجنة اإلسكوا فـــي دعم جهود التنمية املستدامة والتكامل ع املستوى العربي ، موضحا أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف إ مناقشة

ح للعام القادم 2018-2019 فـــي مجال الطاقة. التقدم املحرز فـــي مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة وكذا عرض برنامج عمل اإلسكوا املق

كز ع توف وتأم الطاقة مع اتيجيات وخطط عمل ت وقال : إن التحديات الخاصة بالتنمية املستدامة جعلت املجتمع الدو يتخذ العديد مـــن اإلجراءات بـــشأن وضع اس

مراعاة االعتبارات البيئية والتي انتهت إ اعتماد األمم املتحدة ألهداف التنمية املستدامة الـ17 لعام 2030 .. موضحا أن أهداف التنمية املستدامة لعام 2030 ركزت ع العديد

ة منها الهدف السابع الذي يسعي لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة ع خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة. مـــن القضايا الحيو

ة واإلجراءات التي اتخذها فـــي مجال تأم التغذية الكهربية لسد الفجوة أوضح إنتاج الكهرباء ة املاضية واملجهودات الكب ولفت إ التحديات التي واجهها القطاع خالل الف

ات املاضية .. منوها بـــأن قطاع الكهرباء املصري نجح خالل العام املاضي فـــي سد الفجوة أوضح والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خالل الف

التنفيذ قيد  21952 ميجاوات  فهناك حوا  ذلك  إ  وباإلضافة  3632 ميجاوات كخطة عاجلة  منها  6882 ميجاوات  إضافة حوا  ق  طر الكهرباء عن  ع  والطلب  اإلنتاج 

ستضاف إ الشبكة القومية بحلول عام 2018 ومعظم هذه املشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

اتيجية التنمية املستدامة 2030 .. التزمت مصر بتحقيق التنمية املستدامة وأهدافها ال17 الصادر مـــن األمم املتحدة والتي يتوافق العديد منها مع األهداف القومية و إطـــار اس

اتيجية أن يصبح القطاع بحلول 2030 قادرا ع تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية املستدامة مـــن موارد الطاقة وتعظيم االستفادة مـــن حيث تهدف رؤية محور الطاقة باإلس

َتْعظيم النمو االقتصادي والتنافسية الوطنية والعدالة االجتماعية والحفاظ ع البيئة مع تحقيق مصادرها املتنوعة (تقليدية – متجددة) بما يؤدي إ املساهمة الفعالة فـــي 

ات املحلية واإلقليمية والدولية فـــي مجال الطاقة مجاالت الطاقة املتجددة واإلدارة الرشيدة واملستدامة للموارد ويتميز بالقدرة ع االبتكار والتنبؤ والتأقلم مع املتغ ريادة فـــي 

وذلك فـــي إطـــار مواكبة تحقيق األهداف الدولية للتنمية املستدامة.

اتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التي تم تحديثها بالتعاون مع االتحاد األوروبي حيث اختار املجلس األع اتيجية التنمية املستدامة 2030 ع مخرجات اس وقد عملت اس

ج الطاقة لتشمل كافة مصادر توليد للطاقة السيناريو األمثل ليكون هو األساس واملرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تأم اإلمداد بالطاقة مـــن خالل تنوع مز

اتيجية أيضا ع مستهدفات لتحس وترشيد استخدام ول) وتصل نسبة الطاقة املتجددة إ 37.2 % وتشتمل االس الطاقة الكهربية (نووي – فحم - طاقة تقليدية غاز وب
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الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.

إ التنمية املستدامة يتطلب تضافر الجهود أوضح كافة الدول وضرورة دعم وضع حزمة مبتكرة مـــن السياسات واألدوات االقتصادية واإلجراءات املستندة  وأكد أن تحقيق 

السوق تعمل ع تشجيع التغي فـــي السلوك اإلنتاجي واالستهال لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج االهتمامات البيئية فـــي السياسات االقتصادية واالجتماعية.

أن يحقق هذا االجتماع كل النجاح وأن يكون استكماال للجهود الرامية إلثراء التعاون العربي لتحقيق التنمية املستدامة فـــي املنطقة العربية وأن تصدر عنه وأعرب عن أمله فـــي 

توصيات تحقق الفائدة املرجوة ، مؤكدا يقينه مـــن أن املشاركة واملناقشات الفعالة سوف تسهم فـــي تحقيق الهدف املنشود. 

 املصدر : اخبار اليوم
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أكد الدكتور محمد مو عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، أن جمهورية مصر العربية

التنمية لتحفيز عمليات   " املتحدة  التابعة لألمم  آسيا  االقتصادية واالجتماعية لغرب  "اللجنة  تقدر دور لجنة اإلسكوا 

والدروس الجيدة  واملمارسات  التجارب  حول  املعلومات  وتبادل  العربية،  املنطقة  بلدان  ب  واالجتماعية  االقتصادية 

املستفادة وتحقيق التكامل اإلقليمى وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات فى كافة املجاالت، ومن هنا تظهر أهمية

استكمال هذه الجهود لضمان نجاح الدول العربية فى التعامل مع القضايا الراهنة املتعلقة بالتحول فى أنظمة الطاقة

ات املناخية والتنمية املستدامة. ات املتعلقة بالتغ والتأث

 اخبار مصرالرئيسية

الكهرباء: نقدر دور األمم المتحدة فى تنمية البلدان
العربية
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احجز رحلة الصيف االن واحصل على
ارخص االسعار مع تأمين سفر مجاني

تم إغالق اإلعالن بواسطة 

إيقاف عرض هذا اإلعالن

 Google إعالنات

الكهرباء: نقدر دور األمم المتحدة فى تنمية البلدان العربية
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وقال عمران خالل كلمته التى ألقاها صباح اليوم األحد نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة

ة من 14-16 مايو 2017 بالقاهرة، خالل فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باإلسكوا خالل الف

الدورة منذ  الطاقة  مجال  فى  املحرز  التقدم  مناقشة  إ  تهدف  الطاقة  للجنة  عشرة  الحادية  الدورة  اجتماعات  أن 

ح للعام القادم 2018-2019 فى مجال الطاقة. العاشرة للجنة الطاقة وكذا عرض برنامج عمل االسكوا املق

وأوضح عمران، أنه تم خالل االجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية

عشر وسوف تتو جمهورية مصر العربية خالل أعمال هذه الدورة منصب نائب الرئيس وفقًا إلجراءات األمم املتحدة،

نامج عمل االسكوا خالل الدورة القادمة كما يجرى اح ل موضحا أنه سيتم خالل فعاليات أعمال الدورة مناقشة واق

املستدامة التنمية  آفاق  املستدامة:  الطاقة  نحو  املحرز  التقدم  "رصد  اء حول  للخ اجتماع  الدورة  أعمال  هامش  ع 

2030 فى املنطقة العربية.

وقال عمران، أن التحديات الخاصة بالتنمية املستدامة جعلت املجتمع الدو يتخذ العديد من اإلجراءات بشأن وضع

إ اعتماد األمم انتهت  البيئية والتى  كز ع توف وتأم الطاقة مع مراعاة االعتبارات  اتيجيات وخطط عمل ت اس

ركزت ع قد   2030 لعام  املستدامة  التنمية  أهداف  أن  موضحًا   ،2030 لعام  الـ17  املستدامة  التنمية  ألهداف  املتحدة 

ة والتى من بينها الهدف السابع: والذى يسعى لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة ع العديد من القضايا الحيو

خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة.

ة املاضية من وأشار إ مشاركة جمهورية مصر العربية فى كل الفعاليات التى نظمتها لجنة الطاقة باإلسكوا خالل الف

املمارسات أفضل  ع  والتعرف  ات  الخ وتبادل  التعاون  توطيد  فى  اآلثر  كب  لها  كان  والتى  وورش عمل  اجتماعات 

بالدول األعضاء باألسكوا.

ة سنت 2016-2015، وقال أن جمهورية مصر العربية قد تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة، لف

والتى ركزت ع العديد من القضايا الهامة باملنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل اإلقليمى، توط التكنولوجيا

املتجددة الطاقة  برامج  الطاقة واملياه والغذاء، تحفيز  ب  ابط  ال املتجددة،  الطاقة  املح ملعدات  التصنيع  وإمكانيات 

وكفاءة الطاقة.

للدورة القادم  الرئيس  موريتانيا  دولة  مع  للتعاون  الجهود  كافة  بذل  ع  ستعمل  العربية  مصر  أن جمهورية  وأكد 

الحادية عشرة.

ة واالجراءات التى اتخذها فى مجال ة املاضية واملجهودات الكب كما أشار إ التحديات التى واجهها القطاع خالل الف

منها عانت  التى  الكهرباء  أزمة  مشكلة  وحل  عليها  والطلب  الكهرباء  انتاج  ب  الفجوة  لسد  الكهربية  التغذية  تام 

ات املاضية، إال أن قطاع الكهرباء املصرى نجح خالل العام املاضي فى سد الفجوة جمهورية مصر العربية خالل الف

6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة. ق إضافة حوا ب اإلنتاج والطلب ع الكهرباء عن طر

وباإلضافة إ ذلك فهناك حوا 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إ الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم

هذه املشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.



العربيةالبلدانتنميةالمتحدةاألممالكهرباء

اتيجية التنمية املستدامة 2030 التزمت جمهورية مصر العربية بتحقيق التنمية املستدامة وأهدافها الـ 17 وفى إطار إس

اتيجية الصادرة من األمم املتحدة والتى يتوافق العديد منها مع األهداف القومية حيث تهدف رؤية محور الطاقة باإلس

الطاقة وتعظيم املستدامة من موارد  الوطنية  التنمية  تلبية كافة متطلبات  ع  قادرًا   2030 بحلول  القطاع  يصبح  أن 

اإلقتصادى النمو  ز  تعز فى  الفعالة  املساهمة  إ  يؤدى  بما  متجددة)   – (تقليدية  املتنوعة  مصادرها  من  اإلستفادة 

واإلدارة املتجددة  الطاقة  فى مجاالت  ريادة  تحقيق  البيئة مع  ع  والحفاظ  االجتماعية  والعدالة  الوطنية  والتنافسية 

ات املحلية واإلقليمية والدولية فى الرشيدة واملستدامة للموارد، ويتميز بالقدرة ع االبتكار والتنبؤ والتأقلم مع املتغ

املستدامة التنمية  اتيجية  املستدامة، وقد أخذت اس للتنمية  الدولية  إطار مواكبة تحقيق األهداف  الطاقة، فى  مجال 

اختار األوروبى حيث  االتحاد  بالتعاون مع  التى تم تحديثها   2035 الطاقة حتى  اتيجية قطاع  اس 2030ع مخرجات 

تأم يتضمن  الذى  بمصر،  الطاقة  لتخطيط  واملرجعية  األساس  هو  ليكون  األمثل  السيناريو  للطاقة  األع  املجلس 

ج الطاقة لتشمل كل  مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووى – فحم - طاقة تقليدية اإلمداد بالطاقة من خالل تنوع مز

وترشيد لتحس  مستهدفات  ع  أيضًا  اتيجية  االس وتشتمل   %37.2 إ  املتجدة  الطاقة  نسبة  وتصل  ول)  وب غاز 

استخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.

وأكد عمران أن تحقيق التنمية املستدامة يتطلب تضافر الجهود ب كافة الدول، وضرورة دعم وضع حزمة مبتكرة من

اإلنتاجى السلوك  فى  التغي  تشجيع  ع  تعمل  السوق  إ  املستندة  واإلجراءات  االقتصادية  واألدوات  السياسات 

واالستهال لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج االهتمامات البيئية فى السياسات االقتصادية واالجتماعية.

 املصدر : اليوم السابع

جودي تامر



التالى

حمام املراشدى: كنت ع ثقة باستماع الرئيس
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وزير الكهرباء: مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا في تحفيز عمليات
التنمية بالمنطقة

محيط ووكاالت

االقتصادية المتحدة  األمم  لجنة  دور  تقدر  مصر  أن  على  األحد  اليوم  المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر  محمد  الدكتور  أكد 
واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) في تحفيز عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية بين بلدان المنطقة العربية وتبادل المعلومات
لبناء القدرات في برامج إقليمية  حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتحقيق التكامل اإلقليمي وكذلك إعداد 
كافة المجاالت. وشدد شاكر  في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط
ومتابعة الهيئات أمام افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باإلسكوا في القاهرة والتي تستمر لمدة ثالثة أيام  على
الطاقة أنظمة  في  بالتحول  المتعلقة  الراهنة  القضايا  مع  التعامل  في  العربية  الدول  نجاح  لضمان  الجهود  هذه  استكمال  أهمية 
إلى الحالية  الدورة  أعمال  رئاسة  تسليم  االجتماعات  خالل  وتم  المستدامة.  والتنمية  المناخية  بالتغيرات  المتعلقة  والتأثيرات 
موريتانيا فيما ستتولى مصر منصب نائب الرئيس وفقا إلجراءات األمم المتحدة..وسوف يتم مناقشة واقتراح برنامج عمل اإلسكوا
خالل الدورة القادمة كما سيعقد اجتماع للخبراء حول (رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030
في المنطقة العربية). وقال وزير الكهرباء : "إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لفترة سنتين 2015
بالمنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل اإلقليمي وتوطين التكنولوجيا ركزت على العديد من القضايا الهامة  2016 والتي   
المتجددة وكفاءة الطاقة  برامج  وتحفيز  والغذاء  والمياه  الطاقة  بين  والترابط  المتجددة  الطاقة  لمعدات  المحلي  التصنيع  وإمكانيات 
للدورة الحادية عشرة. وأشاد موريتانيا الرئيس القادم  للتعاون مع دولة  بذل كافة الجهود  الطاقة".. مؤكدا أن مصر ستعمل على 
الدورة اجتماعات  أن  موضحا   ٬ العربي  المستوى  على  والتكامل  المستدامة  التنمية  جهود  دعم  اإلسكوا في  لجنة  بدور  شاكر 
عرض الطاقة وكذا  للجنة  العاشرة  الدورة  منذ  الطاقة  مجال  المحرز في  التقدم  مناقشة  إلى  تهدف  الطاقة  للجنة  الحادية عشرة 

برنامج عمل اإلسكوا المقترح للعامين القادمين 20192018 في مجال الطاقة.



وكيل وزارة الكهرباء يشارك في افتتاح الدورة
الحادية عشرة للجنة الطاقة باإلسكوا

 نسخة للطباعة   (emailthis.html?id=249830/) ارسل لصديق    0    0 تعليق    منذ 21 ساعة  

(report/249830/) تبليغ    (printit.html?id=249830/)

ألقى الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة

الهيئات كلمة،صباح اليوم األحد، نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

المتجددة خالل فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باالسكوا

خالل الفترة من 1614 مايو 2017 بالقاهرة.

وتوجه الدكتور عمران فى بداية كلمته بالشكر إلى لجنة األسكوا لدورها البناء لدعم

جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى العربى، موضًحا أن اجتماعات

الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف إلى مناقشة التقدم المحرز فى مجال

الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة، وكذا عرض برنامج عمل اإلسكوا المقترح

للعامين القادمين 20192018 فى مجال الطاقة.

ونوه بأنه تم خالل االجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا الرئيس

(egypt/) مصر    (http://340news.com) منذ 21 ساعة — األحد — 14 / مايو / 2017الرئيسية

(http://340news.com/content/uploads/2017/05/14/d8647aee3c.jpg)

وكيل وزارة الكهرباء يشارك في افتتاح الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باإلسكوا
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ونوه بأنه تم خالل االجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا الرئيس

القادم للدورة الحادية عشر وسوف تتولى مصر خالل أعمال هذه الدورة منصب نائب

الرئيس، وفًقا إلجراءات األمم المتحدة.

وسيتم خالل فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل االسكوا خالل

الدورة القادمة كما يجرى على هامش أعمال الدورة اجتماع للخبراء حول "رصد التقدم

المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية".

وأضاف عمران فى كلمته أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع

الدولى يتخذ العديد من اإلجراءات بشأن وضع إستراتيجيات وخطط عمل تتركز على

توفير وتأمين الطاقة مع مراعاة االعتبارات البيئية والتى انتهت إلى اعتماد األمم

المتحدة ألهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام 2030، موضًحا أن أهداف التنمية

المستدامة لعام 2030، قد ركزت على العديد من القضايا الحيوية، والتى من بينها

الهدف السابع، والذى يسعى لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة على خدمات

الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

وأوضح عمران أن مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا لتحفيز عمليات التنمية االقتصادية

واالجتماعية بين بلدان المنطقة العربية، وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات

الجيدة والدروس المستفادة وتحقيق التكامل اإلقليمي وكذلك إعداد برامج إقليمية

لبناء القدرات فى كافة المجاالت، ومن هنا تظهر أهمية استكمال هذه الجهود

لضمان نجاح الدول العربية فى التعامل مع القضايا الراهنة المتعلقة بالتحول فى

أنظمة الطاقة والتأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأشار إلى مشاركة مصر فى كافة الفعاليات التى نظمتها لجنة الطاقة باالسكوا

خالل الفترة الماضية من اجتماعات وورش عمل والتى كان لها كبير اآلثر فى توطيد

التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات بالدول األعضاء باإلسكوا.

وأضاف أن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لفترة

سنتين 20162015، والتى ركزت على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية

ومنها أمن الطاقة والتكامل اإلقليمى، توطين التكنولوجيا وإمكانيات التصنيع

المحلى لمعدات الطاقة المتجددة، الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، تحفيز برامج

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأكد أن مصر ستعمل على بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الرئيس

القادم للدورة الحادية عشرة.

كما أشار إلى التحديات التى واجهها القطاع خالل الفترة الماضية والمجهودات

الكبيرة واإلجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين

انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خالل

الفترات الماضية ،إال أن قطاع الكهرباء المصري نجح خالل العامين الماضيين فى سد



الفترات الماضية ،إال أن قطاع الكهرباء المصري نجح خالل العامين الماضيين فى سد

الفجوة بين اإلنتاج والطلب علي الكهرباء عن طريق إضافة حوالى6882 ميجاوات منها

3632 ميجاوات كخطة عاجلة.

وباإلضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة

القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التزمت مصر بتحقيق التنمية

المستدامة وأهدافها السبعة عشر الصادر من األمم المتحدة والتي يتوافق العديد

منها مع األهداف القومية حيث تهدف رؤية محور الطاقة باإلستراتيجية أن يصبح

القطاع بحلول 2030 قادًرا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من

موارد الطاقة وتعظيم اإلستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية – متجددة) بما

يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى تعزيز النمو اإلقتصادى والتنافسية الوطنية

والعدالة اإلجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة فى مجاالت الطاقة

المتجددة واإلدارة الرشيدة والمستدامة للموارد،ويتميز بالقدرة على اإلبتكار والتنبؤ

والتأقلم مع المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية فى مجال الطاقة وذلك فى إطار

مواكبة تحقيق األهداف الدولية للتنمية المستدامة،

وقد أخذت إستراتيجية التنمية المستدامة 2030على مخرجات إستراتيجية قطاع

الطاقة حتى 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع االتحاد األوروبي حيث اختار المجلس

األعلى للطاقة السيناريو األمثل ليكون هو األساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر

والذى يتضمن تأمين اإلمداد بالطاقة من خالل تنوع مزيج الطاقة لتشمل كافة مصادر

توليد الطاقة الكهربية (نووي – فحم  طاقة تقليدية غاز وبترول) وتصل نسبة

الطاقة المتجدة إلي 37.2% وتشتمل اإلستراتيجية أيًضا على مستهدفات لتحسين

وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.

وأكد عمران أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين كافة الدول،

وضرورة دعم وضع حزمة مبتكرة من السياسات واألدوات االقتصادية واإلجراءات

المستندة إلى السوق تعمل على تشجيع التغيير في السلوك اإلنتاجي

واالستهالكي لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج االهتمامات البيئية في السياسات

االقتصادية واالجتماعية.

وفى نهاية كلمته أعرب عمران عن أمله في أن يحقق هذا االجتماع النجاح، وأن يكون

استكماًال للجهود الرامية إلثراء التعاون العربى لتحقيق التنمية المستدامة فى

المنطقة العربية وأن تصدر عنه توصيات تحقق الفائدة المرجوة، مؤكًدا على يقينه

من أن المشاركة والمناقشات الفعالة سوف تسهم في تحقيق الهدف المنشود. 



 األحد 14 مايو 08:50 2017 مساًء سالم شعبان اخبار مصر  تبليغ  حذف  

شهد الدكتور محمد مو عمران، وكيل أول الوزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات افتتاح

ة من 14- 16 مايو 2017 بالقاهرة. أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باالسكوا خالل الف

وتقدم عمران بالشكر إ لجنة األسكوا لدورها البناء لدعم جهود التنمية املستدامة والتكامل ع املستوى

العربى.

فى املحرز  التقدم  مناقشة  إ  تهدف  الطاقة  للجنة  عشرة  الحادية  الدورة  اجتماعات  أن  عمران  وأوضح 

ح للعام القادم مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة وكذا عرض برنامج عمل االسكوا املق

2018-2019 فى مجال الطاقة.

وأضاف أنه تم خالل االجتماعات تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا ليكون الرئيس القادم للدورة

األمم إلجراءات  وفًقا  الرئيس  نائب  منصب  الدورة  هذه  أعمال  خالل  مصر  تتو  وسوف  عشر  الحادية 

املتحدة.

 اخبار مصرالرئيسية

«الكهرباء» تبحث تنمية الطاقة المستدامة مع
الدول العربية فى االسكوا

«الكهرباء» تبحث تنمية الطاقة المستدامة مع الدول العربية فى االسكوا

الفرسان
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االسكواالعربيةالدولالمستدامةالطاقةتنميةالكهرباء

كما القادمة  الدورة  خالل  االسكوا  عمل  نامج  ل اح  واق مناقشة  الدورة  أعمال  فعاليات  خالل  وسيتم 

آفاق املستدامة:  الطاقة  نحو  املحرز  التقدم  "رصد  اء حول  للخ اجتماع  الدورة  أعمال  يجرى ع هامش 

التنمية املستدامة 2030  املنطقة العربية.

وتابع عمران فى كلمته أن التحديات الخاصة بالتنمية املستدامة جعلت املجتمع الدو يتخذ العديد من

االعتبارات مراعاة  مع  الطاقة  وتأم  توف  ع  كز  ت عمل  وخطط  اتيجيات  اس وضع  بشأن  اإلجراءات 

البيئية والتى انتهت إ اعتماد األمم املتحدة ألهداف التنمية املستدامة الـ17 لعام 2030، موضًحا أن أهداف

بينها الهدف السابع: ة والتى من  لعام 2030 قد ركزت ع العديد من القضايا الحيو املستدامة  التنمية 

والذى يسعى لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة ع خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة.

وأعرب عمران عن تقدر مصر لدور لجنة االسكوا لتحفيز عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية ب بلدان

املنطقة العربية، وتبادل املعلومات حول التجارب واملمارسات الجيدة والدروس املستفادة وتحقيق التكامل

اإلقليمي وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات فى كافة املجاالت، ومن هنا تظهر أهمية استكمال هذه

بالتحول فى أنظمة الطاقة الراهنة املتعلقة  الجهود لضمان نجاح الدول العربية فى التعامل مع القضايا 

ات املناخية والتنمية املستدامة. ات املتعلقة بالتغ والتأث

 املصدر : الدستور
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 منذ 12 ساعة سالم شعبان اخبار مصر  تبليغ  حذف  

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة إن التحديات الخاصة بالتنمية املستدامة جعلت املجتمع

كز ع توف وتأم الطاقة اتيجيات وخطط عمل ت الدو يتخذ العديد من اإلجراءات بشأن وضع اس

لعام الـ17  املستدامة  التنمية  ألهداف  املتحدة  األمم  اعتماد  إ  انتهت  والتي  البيئية  االعتبارات  مراعاة  مع 

ة والتي من 2030، موضًحا أن أهداف التنمية املستدامة لعام 2030 ركزت ع العديد من القضايا الحيو

الحديثة الطاقة  بتكلفة ميسرة ع خدمات  الجميع  السابع، والذي يسعى لضمان حصول  الهدف  بينها 

املوثوقة واملستدامة.

وأضاف الوزير، خالل الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مو عمران وكيل أول وزارة الكهرباء

للجنة الحادية عشرة  الدورة  أعمال  افتتاح  الهيئات، األحد، خالل فعاليات  للبحوث والتخطيط ومتابعة 

ب واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عمليات  لتحفيز  اإلسكوا  لجنة  دور  تقدر  أن مصر  باالسكوا،  الطاقة 

املستفادة وتحقيق الجيدة والدروس  التجارب واملمارسات  املعلومات حول  العربية، وتبادل  املنطقة  بلدان 

أهمية تظهر  هنا  ومن  املجاالت،  كافة  القدرات   لبناء  إقليمية  برامج  إعداد  وكذلك  اإلقليمي  التكامل 

بالتحول  املتعلقة  الراهنة  القضايا  التعامل مع  العربية   الدول  نجاح  لضمان  الجهود  استكمال هذه 

ات املناخية والتنمية املستدامة. ات املتعلقة بالتغ أنظمة الطاقة والتأث

 اخبار مصرالرئيسية

تفاصيل كلمة وزير الكهرباء أمام لجنة الطاقة
باإلسكوا

تفاصيل كلمة وزير الكهرباء أمام لجنة الطاقة باإلسكوا
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من املاضية  ة  الف خالل  باالسكوا  الطاقة  لجنة  نظمتها  التي  الفعاليات  كافة  مصر   مشاركة  إن  وقال 

أفضل ات والتعرف ع  الخ التعاون وتبادل  توطيد  األثر   لها كب  اجتماعات وورش عمل والتي كان 

املمارسات بالدول األعضاء باإلسكوا.

،2016-2015 سنت  ة  لف وذلك  الطاقة  للجنة  (العاشرة)  السابقة  الدورة  رئاسة  تولت  أن مصر  وأضاف 

والتي ركزت ع العديد من القضايا املهمة باملنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل اإلقليمى، وتوط

ابط ب الطاقة واملياه والغذاء، تحفيز التكنولوجيا وإمكانيات التصنيع املح ملعدات الطاقة املتجددة، ال

برامج الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، موكًدا أن مصر ستعمل ع بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة

موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة.

التي واإلجراءات  ة  الكب واملجهودات  املاضية  ة  الف خالل  القطاع  واجهها  التي  التحديات  إ  أشار  كما 

اتخذها  مجال تأم التغذية الكهربية لسد الفجوة ب إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة

العام نجح خالل  املصري  الكهرباء  قطاع  أن  إال  املاضية،  ات  الف منها مصر خالل  عانت  التي  الكهرباء 

ق إضافة حوا 6882 ميجاوات، إضافة املاضي  سد الفجوة ب اإلنتاج والطلب ع الكهرباء عن طر

إ ذلك فهناك نحو 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إ الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم

هذه املشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأهدافها املستدامة  التنمية  بتحقيق  مصر  التزمت   2030 املستدامة  التنمية  اتيجية  اس إطار  أنه   وذكر 

السبعة عشر الصادر من األمم املتحدة والتي يتوافق العديد منها مع األهداف القومية، حيث تهدف رؤية

اتيجية أن يصبح القطاع بحلول 2030 قادًرا ع تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية محور الطاقة باالس

إ يؤدى  بما  – متجددة)  (تقليدية  املتنوعة  االستفادة من مصادرها  الطاقة وتعظيم  املستدامة من موارد 

ز النمو االقتصادى والتنافسية الوطنية والعدالة االجتماعية والحفاظ ع البيئة املساهمة الفعالة  تعز

ع بالقدرة  ويتميز  للموارد،  واملستدامة  الرشيدة  واإلدارة  املتجددة  الطاقة  ريادة  مجاالت  تحقيق  مع 

إطار مواكبة الطاقة وذلك   املحلية واإلقليمية والدولية  مجال  ات  املتغ االبتكار والتنبؤ والتأقلم مع 

تحقيق األهداف الدولية للتنمية املستدامة.

اتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 اتيجية التنمية املستدامة 2030 أخذت ع مخرجات اس ولفت ا أن اس

التي تم تحديثها بالتعاون مع االتحاد األوروبي حيث اختار املجلس األع للطاقة السيناريو األمثل ليكون

ج هو األساس واملرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تأم اإلمداد بالطاقة من خالل تنوع مز

ول) وتصل نسبة الطاقة لتشمل كافة مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووي – فحم - طاقة تقليدية غاز وب

اتيجية أيضا ع مستهدفات لتحس وترشيد استخدام الطاقة الطاقة املتجددة إ 37.2% وتشتمل اإلس

وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.



باإلسكواالطاقةالكهرباء

Facebook

يتطلب املستدامة  التنمية  أن تحقيق  الهيئات  للبحوث والتخطيط ومتابعة  الكهرباء  أول وزارة  وأكد وكيل 

االقتصادية واألدوات  السياسات  من  مبتكرة  دعم وضع حزمة  الدول، وضرورة  ب كافة  الجهود  تضافر 

لتدعيم واالستهال  اإلنتاجي  السلوك  التغي   تشجيع  ع  تعمل  السوق  إ  املستندة  واإلجراءات 

التنمية مع ضرورة إدراج االهتمامات البيئية  السياسات االقتصادية واالجتماعية.

 املصدر : الدستور

سالم شعبان
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 منذ 14 ساعة غير مصنف  

املتحدة األمم  لجنة  دور  تقدر  مصر  أن  ع  األحد  األن  املتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر  محمد  الدكتور  أثبت 

املنطقة بلدان  ب  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عمليات  تحفيز  (اإلسكوا)   آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية 

وكذلك اإلقليمي  التكامل  وتحقيق  املستفادة  والدروس  الجيدة  واملمارسات  التجارب  حول  املعلومات  وتبادل  العربية 

إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات  كافة املجاالت.

 غير مصنفالرئيسية

وزير الكهرباء: مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا في تحفيز
عمليات التنمية بالمنطقة

عمل وظائفقطر وظائفمطلوب Googleإعالنات

تم إغالق اإلعالن بواسطة 

إيقاف عرض هذا اإلعالن

لماذا هذا اإلعالن؟ 

وزير الكهرباء: مصر تقدر دور لجنة اإلسكوا في تحفيز عمليات التنمية بالمنطقة
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بالمنطقةالتنميةعملياتتحفيزاإلسكواالكهرباء

والتخطيط للبحوث  الوزارة  أول  وكيل  عمران  مو  محمد  الدكتور  عنه  نيابة  ألقاها  التي  كلمته    - شاكر  وشدد 

ج أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باإلسكوا  مصر والتي تستمر ملدة ثالثة أيام - ومتابعة الهيئات أمام تتو

بالتحول  املتعلقة  الراهنة  القضايا  مع  التعامل  العربية   الدول  نجاح  لضمان  الجهود  هذه  استكمال  أهمية  ع 

ات املناخية والتنمية املستدامة. ات املتعلقة بالتغ أنظمة الطاقة والتأث

وتم خالل االجتماعات تسليم رئاسة أعمال الدورة الحالية إ موريتانيا فيما ستتو مصر منصب نائب الرئيس وفقا

اجتماع سيعقد  كما  القادمة  الدورة  اإلسكوا خالل  عمل  برنامج  اح  واق يتم حديث  املتحدة..وسوف  األمم  إلجراءات 

اء حول (رصد التقدم املحرز نحو الطاقة املستدامة: آفاق التنمية املستدامة 2030  املنطقة العربية). للخ

ة سنت 2015 - 2016 وذكر وزير الكهرباء : “إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لف

والتي ركزت ع العديد من القضايا الهامة باملنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل اإلقليمي وتوط التكنولوجيا

املتجددة الطاقة  برامج  الطاقة واملياه والغذاء وتحفيز  ب  ابط  املتجددة وال الطاقة  املح ملعدات  التصنيع  وإمكانيات 

للدورة القادم  الرئيس  موريتانيا  دولة  للتعاون مع  الجهود  بذل كافة  ع  ستعمل  أن مصر  الطاقة”.. مؤكدا  وكفاءة 

الحادية عشرة.

وأشاد شاكر بدور لجنة اإلسكوا  دعم جهود التنمية املستدامة والتكامل ع املستوى العربي ، موضحا أن اجتماعات

الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف إ حديث التقدم املحرز  مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة

ح للعام القادم 2018-2019  مجال الطاقة. وكذا عرض برنامج عمل اإلسكوا املق
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مصر تتسلم منصب نائب الرئيس في  دورة اإلسكوامصر تتسلم منصب نائب الرئيس في  دورة اإلسكوا << مصرمصر << الرئيسيةالرئيسية

120120 مشاهدة مشاهدة األحد، األحد، 1414 مايو  مايو 20172017    13:4013:40

والتخطيط للبحوث  الوزارة  أول  وكيل  عمران  موسى  محمد  الدكتور  األحد  اليوم  صباح  والتخطيطألقى  للبحوث  الوزارة  أول  وكيل  عمران  موسى  محمد  الدكتور  األحد  اليوم  صباح  ألقى 

خالل المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر  محمد  الدكتور  عن  نيابة  كلمة  الهيئات  خاللومتابعة  المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر  محمد  الدكتور  عن  نيابة  كلمة  الهيئات  ومتابعة 

فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باالسكوا خالل الفترة من فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باالسكوا خالل الفترة من 16161414 مايو مايو

20172017 بالقاهرة. بالقاهرة.

جهود لدعم  البناء  لدورها  األسكوا  لجنة  إلى  بالشكر  كلمته  بداية  فى  عمران  الدكتور  جهودتوجه  لدعم  البناء  لدورها  األسكوا  لجنة  إلى  بالشكر  كلمته  بداية  فى  عمران  الدكتور  توجه 

التنمية المستدامة والتكامل على المستوى العربى ، موضحًا أن إجتماعات الدورة الحادية عشرةالتنمية المستدامة والتكامل على المستوى العربى ، موضحًا أن إجتماعات الدورة الحادية عشرة

للجنة العاشرة  الدورة  المحرز فى مجال الطاقة منذ  التقدم  العاشرة للجنةللجنة الطاقة تهدف إلى مناقشة  الدورة  المحرز فى مجال الطاقة منذ  التقدم  للجنة الطاقة تهدف إلى مناقشة 

 فى مجال الطاقة. فى مجال الطاقة. الطاقة وكذا عرض برنامج عمل اإلسكو المقترح للعامين القادمين الطاقة وكذا عرض برنامج عمل اإلسكو المقترح للعامين القادمين 

الرئيس في نائب  الرئيس فيمصر تتسلم منصب  نائب  مصر تتسلم منصب 
 دورة اإلسكوا دورة اإلسكوا

أحمد السكريأحمد السكري
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الطاقة وكذا عرض برنامج عمل اإلسكو المقترح للعامين القادمين الطاقة وكذا عرض برنامج عمل اإلسكو المقترح للعامين القادمين 2019201920182018 فى مجال الطاقة. فى مجال الطاقة.

الرئيس القادم الرئيس القادموأوضح أنه تم خالل اإلجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا  وأوضح أنه تم خالل اإلجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا 

وفقًا الرئيس  نائب  منصب  الدورة  هذه  أعمال  خالل  مصر  تتولى  وسوف  عشر  الحادية  وفقًاللدورة  الرئيس  نائب  منصب  الدورة  هذه  أعمال  خالل  مصر  تتولى  وسوف  عشر  الحادية  للدورة 

إلجراءات األمم المتحدة.إلجراءات األمم المتحدة.

وسيتم خالل فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل االسكوا خالل الدورة القادمةوسيتم خالل فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل االسكوا خالل الدورة القادمة

الطاقة نحو  المحرز  التقدم  "رصد  حول  للخبراء  اجتماع  الدورة  أعمال  هامش  على  يجرى  الطاقةكما  نحو  المحرز  التقدم  "رصد  حول  للخبراء  اجتماع  الدورة  أعمال  هامش  على  يجرى  كما 

المستدامة: آفاق التنمية المستدامة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 20302030 في المنطقة العربية. في المنطقة العربية.

وأضاف عمران فى كلمته أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع الدولى يتخذوأضاف عمران فى كلمته أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع الدولى يتخذ

العديد من اإلجراءات بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة معالعديد من اإلجراءات بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة مع

المستدامة التنمية  المتحدة ألهداف  األمم  اعتماد  إلى  انتهت  والتى  البيئية  االعتبارات  المستدامةمراعاة  التنمية  المتحدة ألهداف  األمم  اعتماد  إلى  انتهت  والتى  البيئية  االعتبارات  مراعاة 

العديد من على  ركزت  قد  من  العديد  على  ركزت  قد   20302030 لعام  المستدامة  التنمية  أهداف  أن  موضحًا   ، لعام   المستدامة  التنمية  أهداف  أن  موضحًا   ،  20302030 لعام  لعام   الـالـ1717 

بتكلفة الجميع  والذى يسعى لضمان حصول  السابع:  الهدف  بينها  والتى من  الحيوية  بتكلفةالقضايا  الجميع  والذى يسعى لضمان حصول  السابع:  الهدف  بينها  والتى من  الحيوية  القضايا 

ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

وأشار إلى مشاركة مصر فى كافة الفعاليات التى نظمتها لجنة الطاقة باالسكوا خالل الفترةوأشار إلى مشاركة مصر فى كافة الفعاليات التى نظمتها لجنة الطاقة باالسكوا خالل الفترة

الماضية من اجتماعات وورش عمل والتى كان لها كبير اآلثر فى توطيد التعاون وتبادل الخبراتالماضية من اجتماعات وورش عمل والتى كان لها كبير اآلثر فى توطيد التعاون وتبادل الخبرات

والتعرف على أفضل الممارسات بالدول األعضاء باألسكوا.والتعرف على أفضل الممارسات بالدول األعضاء باألسكوا.

الكبيرة والمجهودات  الماضية  الفترة  خالل  القطاع  واجهها  التى  التحديات  إلى  أشار  الكبيرةكما  والمجهودات  الماضية  الفترة  خالل  القطاع  واجهها  التى  التحديات  إلى  أشار  كما 

الكهرباء انتاج  بين  الفجوة  لسد  الكهربية  التغذية  تامين  مجال  فى  اتخذها  التى  الكهرباءواالجراءات  انتاج  بين  الفجوة  لسد  الكهربية  التغذية  تامين  مجال  فى  اتخذها  التى  واالجراءات 

والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خالل الفترات الماضية ،إال أنوالطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خالل الفترات الماضية ،إال أن

الماضيين فى سد الفجوة بين اإلنتاج والطلب علي العامين  الماضيين فى سد الفجوة بين اإلنتاج والطلب عليقطاع الكهرباء المصري نجح خالل  العامين  قطاع الكهرباء المصري نجح خالل 

الكهرباء عن طريق إضافة حوالىالكهرباء عن طريق إضافة حوالى68826882 ميجاوات منها  ميجاوات منها 36323632 ميجاوات كخطة عاجلة. ميجاوات كخطة عاجلة.
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مصر تسلم موريتانيا رئاسة لجنة "اإلسكوا"
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الكهرباء والطاقةالطاقة المتجددةالتابعة لألمم المتحدةاألمم المتحدة.

إجراءأولأعماللجنة الطاقةتصريحات صحفية

صورة أرشيفية

قال المهندس موسى عمران٬ وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة٬ في تصريحات صحفية٬ إنه
خالل اجتماعات لجنة الطاقة باإلسكوا٬ التابعة لألمم المتحدة٬ تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لموريتانيا٬

الرئيس المقبل للدورة الحادية عشر.

األمم الرئيس٬ وفقا إلجراءات  نائب  الدورة منصب  وأضاف عمران أن مصر ستتولى خالل أعمال هذه 
المتحدة.
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تم اقتباس هذا الخبر او جزاء منه من مصادر موثقه , ولهذا فان الخبر التالي يعبر عن وجه نظر المحرر وال يعبر عن وجه نظر موقعنا , الحقوق
في اسفل الخبر.

األحد 14 مايو 03:58 2017 م

عمرسالم:

قال الدكتور محمد موسى عمران٬ وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات٬ إن مصر ركزت خالل العامين الماضيين من
رئاستها للدورة العاشرة للجنة الطاقة "األسكوا"٬ التابعة لألمم المتحدة٬ على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية٬ منها أمن الطاقة والتكامل
اإلقليمى٬ وتوطين التكنولوجيا٬ وإمكانيات التصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة٬ والترابط بين الطاقة والمياه والغذاء٬ وتحفيز برامج الطاقة

المتجددة٬ وكفاءة الطاقة.
جاء ذلك خالل فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة٬ اليوم٬ بالقاهرة٬ حيث تم تسليم رئاسة أعمال الدورة الحادية عشر لدولة موريتانيا

على أن تتولى مصر منصب نائب الرئيس٬ وفقًا إلجراءات األمم المتحدة

سيتم خالل فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل األسكوا٬ كما يجرى على هامش أعمال الدورة اجتماع للخبراء حول رصد التقدم
المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

وأضاف عمران فى كلمته أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة٬ جعلت المجتمع الدولى يتخذ العديد من اإلجراءات بشأن وضع استراتيجيات
وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة٬ مع مراعاة االعتبارات البيئية٬ والتى انتهت إلى اعتماد األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة الـ17
لعام ٬ 2030 موضحًا أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قد ركزت على العديد من القضايا الحيوية٬ والتى من بينها الهدف السابع٬ الخاص
بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.كما أوضح عمران٬ أن مصر تقدر دور لجنة االسكوا لتحفيز
عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية بين بلدان المنطقة العربية٬ وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة٬ والدروس المستفادة وتحقيق
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التكامل اإلقليمي٬ وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات فى كافة المجاالت٬ ومن هنا تظهر أهمية استكمال تلك الجهود لضمان نجاح الدول
العربية فى التعامل مع القضايا الراهنة المتعلقة بالتحول فى أنظمة الطاقة٬ والتأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.وأشار إلى

مشاركة مصر فى كافة الفعاليات التى نظمتها لجنة الطاقة باالسكوا خالل الفترة الماضية٬ من اجتماعات وورش عمل٬ والتى كان لها كبير اآلثر فى
توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات بالدول األعضاء باألسكوا.وأكد أن مصر ستعمل على بذل كافة الجهود للتعاون مع

دولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة.كما أشار إلى التحديات التى واجهها القطاع خالل الفترة الماضية٬ والمجهودات الكبيرة
واإلجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها٬ وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها
مصر خالل الفترات الماضية٬ إال أن قطاع الكهرباء المصري نجح خالل العامين الماضيين فى سد الفجوة بين اإلنتاج والطلب٬ عن طريق إضافة
حوالى6882 ميجاوات٬ منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.وباإلضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ٬ ستضاف إلى الشبكة
القومية بحلول عام ٬2018 ومعظم تلك المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلتزمت مصر بتحقيق
التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر الصادر من األمم المتحدة٬ والتي يتوافق العديد منها مع األهداف القومية حيث تهدف رؤية محور الطاقة
باإلستراتيجية أن يصبح القطاع بحلول 2030 قادرًا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة٬ من موارد الطاقة وتعظيم اإلستفادة من
مصادرها المتنوعة (تقليدية – متجددة)٬ بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى تعزيز النمو اإلقتصادى.وقد أخذت إستراتيجية التنمية المستدامة
2030على مخرجات إستراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع االتحاد األوروبي حيث اختار المجلس األعلى للطاقة

السيناريو األمثل ليكون هو األساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تأمين اإلمداد بالطاقة من خالل تنوع مزيج الطاقة لتشمل كافة
مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووي – فحم  طاقة تقليدية غاز وبترول) وتصل نسبة الطاقة المتجدة إلي 37.2% وتشتمل اإلستراتيجية أيضًا على

مستهدفات لتحسين وترشيد إستخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.
وأكد عمران أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين كافة الدول٬ وضرورة دعم وضع حزمة مبتكرة من السياسات واألدوات
االقتصادية واإلجراءات المستندة إلى السوق تعمل على تشجيع التغيير في السلوك اإلنتاجي واالستهالكي لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج

االهتمامات البيئية في السياسات االقتصادية واالجتماعية.

شكرا لمتابعتكم خبر عن الكهرباء : أمن الطاقة والتكامل وتوطين التكنولوجيا أبرز أهداف األسكوا في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا
الخبر تم كتابته بواسطة محرري جريده المال وال يعبر اطالقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو٬ ويمكنك قراءة الخبر من

المصدر االساسي له من الرابط التالي جريده المال مع اطيب التحيات.
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أخبار مصر  «عمران»: إضافة 21 ألف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء العام الحالي 
شبكة اللوتس االخبارية 

بتاريخ  األحد 14 مايو 05:48 2017 مساًء

اللوتس االخبارية  إضافة 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة 
ألقى د. محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، األحد، كلمة نيابة عن وزير
الكهرباء، د. محمد شاكر، خالل فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باالسكوا خالل الفترة

من 1614 مايو 2017 بالقاهرة.

وأوضح «عمران»، في كلمته، أن إجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف لمناقشة التقدم المحرز بمجال الطاقة
منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة، وكذا عرض برنامج عمل االسكوا المقترح للعامين القادمين 20192018 بمجال الطاقة.

وأضاف أنه تم خالل االجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشر،
وستتولى مصر خالل أعمال هذه الدورة منصب نائب الرئيس وفقا إلجراءات األمم المتحدة.

ومن المقرر سيتم خالل فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل االسكوا خالل الدورة القادمة، كما يجري على
هامش أعمال الدورة اجتماع للخبراء حول «رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030

بالمنطقة العربية».

وأضاف أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع الدولي يتخذ العديد من اإلجراءات بشأن وضع استراتيجيات
وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة مع مراعاة االعتبارات البيئية، والتي انتهت إلى اعتماد األمم المتحدة ألهداف

التنمية المستدامة الـ17 لعام 2030، موضحا أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، قد ركزت على العديد من القضايا
الحيوية والتي من بينها الهدف السابع: والذي يسعى لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة

الموثوقة والمستدامة.
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الكلمات الدالئليه

وأوضح أن مصر تقدر دور لجنة االسكوا لتحفيز عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية بين بلدان المنطقة العربية، وتبادل
المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتحقيق التكامل اإلقليمي، وكذلك إعداد برامج إقليمية

لبناء القدرات في كافة المجاالت.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في كافة الفعاليات التى نظمتها لجنة الطاقة باالسكوا خالل الفترة الماضية من اجتماعات
وورش عمل، والتى كان لها كبير األثر في توطيد التعاون، وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات بالدول األعضاء

باألسكوا.

ولفت إلى أن مصر قد تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لفترة سنتين 20162015، والتى ركزت على
العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل اإلقليمى، وتوطين التكنولوجيا، وإمكانيات

التصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة، والترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتحفيز برامج الطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة.

وأكد أن مصر ستعمل على بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة، مشيرا إلى أن
التحديات التى واجهها القطاع خالل الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة واإلجراءات التى اتخذها بمجال تأمين التغذية
الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خالل الفترات
الماضية، إال أن قطاع الكهرباء نجح خالل العامين الماضيين في سد الفجوة بين اإلنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق

إضافة حوالي 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.

إلى جانب ذلك، فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه
المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

و أخيرًا نشكرك على اهتمامك بمتابعة اخبارنا و نتمني ان نكون عند حسن ظنك دائما . لقد كنت تتصفح " أخبار مصر 
«عمران»: إضافة 21 ألف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء العام الحالي " فى موقعنا " شبكة اللوتس االخبارية " و

حتي تكون على أفادة وللحفاظ على الخصوصية لموقعنا نفيد سيادتك ان خبر  أخبار مصر  «عمران»: إضافة 21 ألف
ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء العام الحالي ال يمثل رأي موقعنا و تقع المسؤليه على موقع " بوابة الشروق " النه
يعتبر المصدر لهذا الخبر و يمكنك ان تقوم بقرائة الخبر من المصدر " بوابة الشروق " و نشكرك على اهتمامك على متابعتنا

و نتمني لك كل التوفيق . شبكة اللوتس االخبارية  
http://www.lotusnews.com

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم االخبار بمجرد نشرها

اكتب بريدك االلكترونى ...
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 األحد 14 مايو 04:35 2017 مساًء أمجد صبري اخبار مصر  تبليغ  حذف  

إضافة 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة 

وزير عن  نيابة  كلمة  األحد،  الهيئات،  ومتابعة  والتخطيط  للبحوث  الوزارة  أول  وكيل  عمران،  مو  محمد  د.  ألقى 

ة من يــَن أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باالسكوا خالل الف الكهرباء، د. محمد شاكر، خالل فعاليات َتُدشِّ

14-16 مايو 2017 بالــــقاهــــرة.

 اخبار مصرالرئيسية

االن «عمران»: إضافة 21 ألف ميجاوات إلى الشبكة
القومية للكهرباء العام الحالي
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االن «عمران»: إضافة 21 ألف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء العام الحالي
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وب وأظهـــر «عمران»،  كلمته، أن إجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف ملناقشة التقدم املحرز بمجال

2019-2018 القادم  للعام  ح  املق االسكوا  عمل  برنامج  عرض  وكذا  الطاقة،  للجنة  العاشرة  الدورة  منذ  الطاقة 

بمجال الطاقة.

وبدورة فقد قد اْرَدَف أنه تم خالل االجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا -السيد الرئيس القادم-

األمم إلجراءات  وفقا  الرئيس  السيد  نائب  منصب  الدورة  هذه  أعمال  خالل  "مصر"  وستتو  عشر،  الحادية  للدورة 

املتحدة.

اْملُْقِبَلــُة، نامج عمل االسكوا خالل الدورة  اح ل املـــــقــــرر هذا وسوف يتم خالل فعاليات أعمال الدورة مناقشة واق ومن 

التنمية آفاق  املستدامة:  الطاقة  نحو  املحرز  التقدم  «رصد  حول  اء  للخ لــقـاء  الدورة  أعمال  هامش  ع  يجري  كما 

املستدامة 2030 باملنطقة العربية».

وبدورة فقد قد اْرَدَف أن التحديات الخاصة بالتنمية املستدامة جعلت املجتمع الدو يتخذ العديد من اإلجراءات بشأن

كز ع توف وتأم الطاقة مع مراعاة االعتبارات البيئية، والتي انتهت إ اعتماد اتيجيات وخطط عمل ت وضع اس

الـ17 لعام 2030، موضحا أن أهداف التنمية املستدامة لعام 2030، قد ركزت التنمية املستدامة  األمم املتحدة ألهداف 

ة والتي من بينها الهدف السابع: والذي يسعى لضمان حصول الكل بتكلفة ميسرة ع ع العديد من القضايا الحيو

خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة.

املنطقة بلدان  ب  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عمليات  لتحفيز  االسكوا  لجنة  دور  تقدر  "مصر"  أن  وأظهـــر  وب 

التكامل اإلقليمي، وكذلك التجارب واملمارسات الجيدة والدروس املستفادة وتحقيق  العربية، وتبادل املعلومات حول 

إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات  كافة املجاالت.

من املنصرمــة  ة  الف باالسكوا خالل  الطاقة  لجنة  نظمتها  التى  الفعاليات  كافة  "مصر"   أن مشاركة  إ  أشـــــــــــار  وقد 

املمارسات أبهــى  ع  والتعرف  ات  الخ وتبادل  التعاون،  توطيد  األثر   لها كب  والتى كان  اجتماعات وورش عمل، 

بالدول األعضاء باألسكوا.

ة سنت 2015-2016، والتى الطاقة وذلك لف (العاشرة) للجنة  الدورة السابقة  إ أن "مصر" قد تولت رئاسة  ولفت 

التكنولوجيا، وتوط  اإلقليمى،  والتكامل  الطاقة  أمن  ومنها  العربية  باملنطقة  الهامة  القضايا  من  العديد  ع  ركزت 

ابط ب الطاقة واملياه والغذاء، وتحفيز برامج الطاقة املتجددة وإمكانيات التصنيع املح ملعدات الطاقة املتجددة، وال

وكفاءة الطاقة.

الحادية للدورة  القادم  الرئيس  السيد  موريتانيا  دولة  مع  للتعاون  الجهود  كافة  بذل  ع  ستعمل  "مصر"  أن  وأكد 

ة واإلجراءات التى اتخذها ة املنصرمــة واملجهودات الكب ا إ أن التحديات التى واجهها القطاع خالل الف عشرة، مش

التى الكهرباء  مشكلة  مشكلة  وحل  عليها،  والطلب  الكهرباء  إنتاج  ب  الفجوة  لسد  الكهربية  التغذية  تأم  بمجال 

ات املنصرمــة، إال أن قطاع الكهرباء نجح خالل العام املاضي  سد الفجوة ب اإلنتاج عانت منها "مصر" خالل الف

ق إضافة حوا 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة. والطلب ع الكهرباء عن طر

إ جانب ذلك، فهناك حوا 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إ الشبكة القومية بحلول َســـَنــــــة 2018، ومعظم

هذه املشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.



«عمران»: إضافة 21 ألف ميجاوات إلى الشبكة القومية
للكهرباء العام الحالي

آخر تحديث: األحد 14 مايو 2017  5:30 م بتوقيت القاهرة 

إضافة 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة
ألقى د. محمد موسى عمران٬ وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة
الهيئات٬ األحد٬ كلمة نيابة عن وزير الكهرباء٬ د. محمد شاكر٬ خالل فعاليات

افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باالسكوا خالل الفترة من 14
16 مايو 2017 بالقاهرة.

وأوضح «عمران»٬ في كلمته٬ أن إجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف
لمناقشة التقدم المحرز بمجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة٬ وكذا عرض برنامج

عمل االسكوا المقترح للعامين القادمين 20192018 بمجال الطاقة.

وأضاف أنه تم خالل االجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا الرئيس
القادم للدورة الحادية عشر٬ وستتولى مصر خالل أعمال هذه الدورة منصب نائب الرئيس

وفقا إلجراءات األمم المتحدة.

ومن المقرر سيتم خالل فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل االسكوا خالل
الدورة القادمة٬ كما يجري على هامش أعمال الدورة اجتماع للخبراء حول «رصد التقدم

المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية».

وأضاف أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع الدولي يتخذ العديد من
اإلجراءات بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة مع مراعاة
االعتبارات البيئية٬ والتي انتهت إلى اعتماد األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة

الـ17 لعام ٬2030 موضحا أن أهداف التنمية المستدامة لعام ٬2030 قد ركزت على العديد
من القضايا الحيوية والتي من بينها الهدف السابع: والذي يسعى لضمان حصول الجميع

بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

وأوضح أن مصر تقدر دور لجنة االسكوا لتحفيز عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية بين
بلدان المنطقة العربية٬ وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس

المستفادة وتحقيق التكامل اإلقليمي٬ وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات في كافة
المجاالت.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في كافة الفعاليات التى نظمتها لجنة الطاقة باالسكوا خالل
الفترة الماضية من اجتماعات وورش عمل٬ والتى كان لها كبير األثر في توطيد التعاون٬

وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات بالدول األعضاء باألسكوا.

ولفت إلى أن مصر قد تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لفترة
سنتين ٬20162015 والتى ركزت على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية ومنها
أمن الطاقة والتكامل اإلقليمى٬ وتوطين التكنولوجيا٬ وإمكانيات التصنيع المحلى لمعدات

الطاقة المتجددة٬ والترابط بين الطاقة والمياه والغذاء٬ وتحفيز برامج الطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة.



وأكد أن مصر ستعمل على بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الرئيس القادم
للدورة الحادية عشرة٬ مشيرا إلى أن التحديات التى واجهها القطاع خالل الفترة الماضية
والمجهودات الكبيرة واإلجراءات التى اتخذها بمجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة
بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها٬ وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خالل
الفترات الماضية٬ إال أن قطاع الكهرباء نجح خالل العامين الماضيين في سد الفجوة بين

اإلنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالي 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات
كخطة عاجلة.

إلى جانب ذلك٬ فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية
بحلول عام ٬2018 ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق
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الخارجية تحتفل بتعيين السفير محمد علي الحكيم سفيرا لمنظمة األسكوا
 

نظمت وزارة الخارجية٬ اليوم األثنين٬ احتفاال بمناسبة تعيين مندوب العراق في األمم المتحدة السفير محمد علي
الحكيم بمنصب نائب األمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب اسيا

[منظمة األسكوا].

وسيحضر الحفل بحسب بيان للخارجية٬ وزير الخارجية ابراهيم الجعفري٬ وعدد من المسؤولين'.

وكان االمين العام لالمم المتحدة انطونيو غوتيريس عين في 14 من نيسان الماضي الممثل الدائم للعراق لدى االمم
المتحدة محمد الحكيم أمينًا عامًا تنفيذيا للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا [اسكوا].

وأشاد غوتيرس في بيان له بالحكيم قائال انه 'عميق المعرفة بالمشهد الحكومي في المنطقة كما أنه يتمتع بشبكة عالقات
قوية في جميع انحاء المنطقة'.

ويخلف الحكيم ريما خلف التي استقالت من منصبها أخيرا بعد أن طلب منها سحب تقرير اللجنة الذي خلص إلى أن
إسرائيل دولة 'عنصرية' أنشأت نظاما للفصل العنصري.

وشغل الحكيم في السابق منصب الممثل الدائم وسفير العراق لدى األمم المتحدة في جنيف [20132010] وسفير
ومدير المنظمات العربية واألوروبية والدولية وتخطيط السياسات بوزارة الخارجية العراقية في بغداد في الفترة ما بين

عامي 2006 و2010 ووزير االتصاالت العراقية عن الفترة ما بين عامي 2004 و2005.

كما كان الحكيم في السابق عضوا باللجنة الوطنية العراقية للعالقات الخارجية في الفترة ما بين عامي 2005 و2006
ومستشارا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا لنائب الرئيس العراقي في الفترة ما بين عامي 2004 و2010.

http://www.ikhnews.com/index.php?page=article&id=156259



أخبار • محلي

افتتاح مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية
المستدامة

May 10, 2017

افتتح االربعاء٬ “مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة” الذي ينعقد في إطار “المنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية
لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة”٬ برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وتنظم اإلسكوا المنتدى بالتعاون مع وزارة

االتصاالت وهيئة “أوجيرو” من 8 الحالي إلى 12 منه في بيت األمم المتحدة – ساحة رياض الصلح.

يشارك في المؤتمر معنيون برسم السياسات وصنع القرار على المستوى الوزاري وأخصائيون في مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي
وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية٬ إضافة الى خبراء في مجال السياسات المتعلقة باإلنترنت والتطبيقات والخدمات واستخدام التكنولوجيات

الرقمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة٬ وموفدين من القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية واإلقليمية.

مطر
وألقت األمينة التنفيذية لالسكوا بالوكالة الدكتورة خولة مطر كلمة في افتتاح المؤتمر قالت فيها: “بالرغم من الجهود المبذولة٬ ال تزال الفجوة

الرقمية بين معظم الدول العربية والدول المتقدمة تتسع. وال بد من توفر اإلرادة السياسية لتهيئة البيئة التشريعية والعلمية واالقتصادية واالجتماعية
المناسبة لنشر وتطوير التكنولوجيا الرقمية٬ ودعم قطاع المعلومات واالتصاالت٬ كأساس لبناء مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي والتوجه نحو

اقتصاد المعرفة”.

أضافت: “يتطلب تحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا نقلة نوعية وتغييرا شامال في النهج التنموي. تغيير يبني على انجازات ليست بقليلة ويتقصى
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مواضع اإلخفاق لتجنبها في المستقبل. إن خطة 2030 هي خطة متكاملة ال تحتمل التجزئة والهدف السادس عشر منها عن األمن والسلم
والحوكمة الرشيدة أساسي لسائر األهداف. وفي ذلك مبرر إضافي للتعاون اإلقليمي والتنسيق وتفادي التكرار وتعظيم االستفادة من الخبرات

والتجارب. فمشروع التنمية الشاملة والمتكاملة األبعاد يخسر الكثير ما لم يدعمه التزام في اإلرادة والعمل يضم جميع األطراف الفاعلة في بناء
مجتمع المعلومات وحوكمة رشيدة للتكنولوجيا الرقمية”.

الجراح
من جهته٬ قال وزير االتصاالت جمال الجراح: “جميعنا نعي وبخاصة في لبنان أهمية تطور التكنولوجيا واالتصاالت في التنمية االقتصادية وفي

تنمية التعليم وفي تنمية الصحة والتربية وحتى في موضوع حل األزمات المستجدة التي أصبحت دائمة في لبنان٬ نحن بحاجة إلى أن نواكب
التطور العلمي وتطور التكنولوجيا وتطور االتصاالت. كل هذا تعيه حكومة ودولة الرئيس شخصيا٬ ولذلك كانت توجيهات دولة الرئيس الحريري
لوزارة االتصاالت: عليكم مسؤولية بناء البنية التحتية الالزمة لمواكبة هذا التطور ألن أي تقدم في هذا المجال من دون بنية تحتية لن يكون له حظ
في النجاح. من هنا٬ أخذنا على عاتقنا في وزارة االتصاالت٬ أنا شخصيا وزمالئي في اإلدارات وأصدقاءنا في شركات الخلوي٬ أن نعمل بكل

جهد وكل مسؤولية ونعطي الوقت الالزم لكي نؤهل البلد لكي يكون لدينا بنية تحتية جاهزة لمواكبة هذا التطور”.

أضاف: “إن حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفرت لنا اإلمكانيات الالزمة لهذا المشروع ونحن نعمل بكل مسؤولية وكل جدية كي
ننتهي بأسرع وقت”.

وختم: “بالتأكيد نحن نعي أهمية التكامل العربي في هذا المشروع. ومن هنا يكتسب هذا المؤتمر أهميته لكي يكون نقطة تواصل بيننا وبين الدول
العربية لكي نرى ماذا يمكن أن نفعل سويا في سبيل هذا المشروع٬ ماذا يمكن أن نقدم لآلخرين وماذا يمكن لآلخرين أن يقدموا في هذا المجال”.

الشربيني
وقال مدير وحدة سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا المدير التنفيذي للمنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع
المعلومات أيمن الشربيني: “لقد شكلت األهداف اإلنمائية لأللفية أساسا انطلقت منه عملية التنمية خالل الخمسة عشر عاما األولى من القرن

الواحد والعشرين. واستكملت هذه األهداف بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها لمواصلة الجهود اإلنمائية حتى تحقيق التنمية المستدامة
التي تصبو اليها الشعوب”.

أضاف: “لقد وضعت اإلسكوا منذ شهور قليلة في اجتماع للحكومات العربية عددا من الوثائق لمواكبة الثورة الرقمية٬ وهي “االقتصاد الرقمي
والتحول نحو المجتمعات الذكية في المنطقة العربية”٬ و”المسارات الدولية واإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية”. كما
وضعت وثيقة بعنوان “التكنولوجيا وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية” تعرض آليات تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة٬ وإدماج خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الخطط الوطنية للتنمية في المنطقة العربية. وتعرض أيضا أهم
المبادرات العالمية حول دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة٬ وتقدم مقترحات حول كيفية االستفادة منها. وسوف تعرض هذه

الوثيقة غدا في جلسة رفيعة المستوى برئاسة معالي وزير االتصاالت اللبناني”.

حلقات نقاش 
وتلى الجلسة االفتتاحية انعقاد ثالث حلقات نقاش رفيعة المستوى تناولت العناوين االتية: “التكنولوجيا الرقمية: نحو تعزيز السيادة واالستقرار في
دول المنطقة العربية٬ التكنولوجيا الرقمية: التحول القسري لنماذج األعمال٬ التحول القسري للبيئة األعمال٬ االقتصاد الجديد٬ والتحول الرقمي

والتنمية البشرية: من الفقر إلى االزدهار”.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بتوصيات تدرج ضمن “توافق بيروت”.
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الحريري يرعى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة
2030 للتنمية المستدامة

وكالة عمون االخبارية : عمون  يرعى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد
الحريري 'المنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
وأجندة 2030 للتنمية المستدامة' الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية

واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) من 8 أيار/مايو 2017 إلى 12 منه في بيت
األمم المتحدة٬ ساحة رياض الصلح٬ بيروت.

ويتميز المنتدى بعقد المؤتمر حول التكنولوجيا الرقمية من أجل أهداف التنمية
المستدامة الذي يفتتح في تمام الساعة 9:00 من صباح يوم األربعاء 10 أيار/

مايو 2017 على أن تستمر أعماله حتى يوم الجمعة 12 منه.
ويشارك في المؤتمر معنيون براسم السياسات وصنع القرار على المستوى

الوزاري وحشٌد كبير من األخصائيين في مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية. كما
يشارك خبراء في مجال السياسات المتعلقة باإلنترنت والتطبيقات والخدمات واستخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل تحقيق

أهداف التنمية المستدامة فضال عن موفدين من القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية
واإلقليمية.

ويسبق المؤتمر اجتماٌع للخبراء بدأ صباح اليوم وتستمر أعماله حتى يوم الجمعة 12 أيار/مايو أيضاً.
ويركز المؤتمر حول التكنولوجيا الرقمية من أجل أهداف التنمية المستدامة على ثالث حلقات نقاش رفيعة المستوى تتناول

العناوين التالية:
 التكنولوجيا الرقمية: نحو تعزيز السيادة واالستقرار في دول المنطقة العربية؛

 التكنولوجيا الرقمية: التحول القسري لنماذج األعمال٬ التحول القسري للبيئة األعمال٬ االقتصاد الجديد؛
 التحول الرقمي والتنمية البشرية: من الفقر إلى االزدهار.

وفي هذا اإلطار٬ تشمل حلقات النقاش الرفيعة أبعادًا سياسية كالحرب والسالم اإللكترونيين واإلرهاب اإللكتروني والسيادة
الوطنية ودور الدولة وغيرها وأبعادًا اقتصادية تتمحور حول االقتصاد الرقمي والصناعات الرقمية والتنافسية وشؤونًا
أخرى. أما الجانب االجتماعي فيطرح مسائل تتعلق بالمجتمعات الذكية والمستدامة والمدن الذكية واالستهالك المستدام

والحكومات الذكية وغيرها.
المنتدى

ويسعى المنتدى العربي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة إلى الجمع بين مختلف
أصحاب الشأن في المجتمع الرقمي واالقتصاد الرقمي وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية لكي يراجعوا ويعرضوا ويناقشوا
البصمة الرقمية في خطة عام 2030 للتنمية المستدامة. ويبحث المنتدى كيف يمكن لالقتصادات الرقمية والمجتمعات الذكية
أن تسّرع في عملية تنفيذ خطوط العمل والموضوعات واألولويات المحددة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات فضًال عن
المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بإعالن حول الروابط في

ما بين عملية قمة مجتمع المعلومات وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة.

جميع الحقوق محفوظة
http://www.ammonnews.net/article/313378

http://www.ammonnews.net/article/313378


إعادة اإلعمار في الدول العربية... المصارف هي الحل؟
خضر حسان

السبت 13/05/2017
يحتل موضوع إعادة إعمار الدول العربية التي تشهد صراعات وحروب٬ أو تتأثر بنتائج الصراعات (لبنان مثاًال)٬ مكانة أساسية لدى

الدول العربية واألجنبية على حّد سواء. فبعيدًا من المكاسب السياسية التي تتحقق في مرحلة ما بعد الصراع٬ تشكل عملية إعادة
اإلعمار فرصة لالستثمار اإلقتصادي للدول والشركات. 

لم تنتِه الصراعات في الدول العربية بشكل كامل٬ بل مازالت تتفاعل بأشكال مختلفة. لكن ما يوحدها هو اتجاه اإلقتصاديين إلى
اإلستثمار في إعادة اإلعمار. وتشّكل المصارف أحد أبرز القطاعات التي تنظر بعين اإلهتمام إلى مرحلة ما بعد الصراع. لكن

للمصارف جملة من المخاوف والشروط تسبق عملية إستثمارها في تمويل إعادة اإلعمار. وتزداد المخاطر بالنسبة إلى المصارف مع
عدم وضوح المعطيات في شأن حجم األضرار وكلفة إعادة اإلعمار في الدول العربية. وكل ما يتوفر حتى اآلن هو دراسات غير

مؤكدة٬ تقدمها مصادر محلية ودولية. 

ما يصّعب المهمة أمام المصارف٬ والجهات المهتمة في اإلستثمار في إعادة اإلعمار٬ هو الحجم الهائل للكلفة٬ وإن كانت التزال
نظرية حتى اآلن. فكلفة إعمار البنى التحتية في الدول العربية التي دمرتها الحروب٬ وفق ما تبينه دراسات اإلسكوا٬ تبلغ "نحو

تريليون دوالر"٬ فيما الخسائر الصافية في النشاط اإلقتصادي٬ تفوق "600 مليار دوالر٬ أي 6% من الناتج المحلي اإلجمالي في
المنطقة العربية"٬ بحسب رئيس اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب٬ جوزيف طربيه٬ خالل إفتتاح موتمر تمويل إعادة اإلعمار.. ما بعد
التحوالت العربية٬ الجمعة 12 أيار. وأشار طربيه إلى أن العجز في الماليات العامة للدول العربية التي تشهد صراعات٬ بلغ بين عامي

2011 و٬2015 "نحو 250 مليار دوالر". 

هذه األرقام٬ رغم عدم نهائيتها٬ إال أنها تؤشر إلى مدى صعوبة الحديث الفعلي عن إعادة اإلعمار٬ خصوصًا وسط عدم وجود توافق
سياسي عربي حيال األزمات التي تشهدها البالد. وبفعل غياب اإلنسجام السياسي٬ فإن التجاذبات ستستمر في عالقة عكسية مع ما

تتطلبه عملية إعادة اإلعمار. بالتالي٬ مع ما تنشده المصارف والمؤسسات التي تريد اإلستثمار في إعادة اإلعمار. 

عدم التقارب السياسي بين األنظمة العربية في توصيف ما يجري من صراعات٬ وفي إدارة تلك الصراعات٬ يضع الدول العربية
مجتمعة أمام معضلة دراسة كيفية تمويل إعادة اإلعمار. وبالنسبة إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية٬ محمد الجراح

الصباح٬ فإن إعداد دراسة حول كيفية التمويل٬ هو أمر ضروري لتحديد "المبالغ المطلوبة ومصادر تأمينها وتكلفتها وشروط الحصول
عليها". ويتطلع الصباح في هذا الصدد إلى المصارف العربية كوجهة أولى للتمويل٬ إذ يلعب القطاع المصرفي برأيه دورًا في

"التخفيف من العبء الضخم٬ باإلستناد الى إمكاناته الكبيرة٬ ومدى مساهمته بشكل خاص في تمويل القطاعات اإلنتاجية التي دمرتها
الحروب٬ كالصناعة والزراعة والطاقة٬ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة٬ إلى جانب المساكن والبنى التحتية". وهذا الدور٬ يندرج
ضمن مشروع يخلق فرصًا إستثمارية "تقدر بعشرات المليارات من الدوالرات"٬ وفق الصباح الذي يعلق آماًال كبيرة على دور القطاع
المصرفي العربي٬ بالنظر إلى حجم موجوداته "التي بلغت 3.4 تريليون دوالر في نهاية العام 2016. وتشكل٬ بالتالي٬ نحو %140

من حجم الناتج المحلي اإلجمالي العربي". وإلى جانب الموجودات٬ بلغت الودائع المجمعة "نحو 2.2 تريليون دوالر"٬ وحجم االئتمان
الذي ضخه القطاع٬ حتى نهاية العام 2016 "بلغ نحو 1.9 تريليون دوالر٬ أي 77% من حجم الناتج المحلي اإلجمالي العربي". 

إنطالقًا مّما تملكه وتحققه المصارف العربية٬ ودون الدخول في نقاش بشأن الخالفات السياسية وما ستطلبه المصارف من شروط
لضمان تحقيق أرباحها بفعل إستثمارها في إعادة اإلعمار٬ يرى رئيس الحكومة سعد الحريري أن التجربة اللبنانية في إعادة اإلعمار٬
باإلعتماد على القطاع المصرفي٬ يمكن وصفها بأنها تجربة قائمة على "تحويل األزمة إلى فرصة٬ وتحويل المصيبة إلى أمل". إال أن

الحريري لم يستعرض نتائج هذه "الفرصة" وذاك "األمل" على صعيد القطاعات اإلنتاجية وفرص العمل للفئة األكبر من الشعب
اللبناني٬ والتي تضررت من تلك السياسات التي ربطت تمويل إعادة اإلعمار بعد الحرب٬ وتمويل اإلستثمارات والنفقات٬ بالمصارف٬

دون تحديد أي سياسات تحمي الدولة من الجانب الربحي المحض للمصارف. 

عليه٬ شجع الحريري في كلمته خالل المؤتمر٬ على اإلعتماد على المصارف العربية٬ إنطالقًا من التجربة اللبنانية٬ مؤكدًا ما سماه
ضرورة "االنفتاح والتعاون بين القطاعات المصرفية العربية والمصارف العربية من كل الدول. واإلنخراط في التوجه العالمي نحو
تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص٬ وخصوصًا في عملية تطوير البنى التحتية٬ بصفتها الركيزة األولى ألي نمو اقتصادي".

http://www.almodon.com/


حمد الغالي: توفير 24398
قسيمة تعليمية للطلبة

القطريين

أسواق الفرجان.. مهددة
باإلغالق لضعف اإلقبال

الشورى: إلغاء الحبس
وتخفيض الغرامة لـ20 ألف

ريال لمخالفي قانون النظافة

النعمة لـ"الشرق":
الكاريكاتير يستقطب ذائقة

الجمهور القطري

انطالق أعمال تطوير الطرق
والبنية التحتية في الشمال

02:18:51 09/05/2017 بقلم : د. أحمد عبدالملك 

مستقبل العالم العربي
د. أحمد عبدالملك

ذكر التقرير العربي للتنمية المستدامة ، الذي أصدرته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا ( األسكوا) أن مستقبل سكان المنطقة العربية ضبابي، بحكم أحداث العنف التي تجتاح
عدة بلدان عربية ، ما أدى إلى فرار الماليين من بلدانهم اتقاءً لذلك العنف. كما أن ماليين
آخرين واقعون بين مطرقة نظام استبدادي أو احتالل، وبين األوضاع االقتصادية المنهارة ،

والتي تجعل مواطني تلك الدولة تحت خط الفقر ، ناهيك عن ضمور سياسات التوسع
السكاني ، ما يمكن أن يشكل ضغطاً على الجهود الدولية للمحافظة على البيئة وعلى

المصادر الطبيعية على السواء.

كما أشاد التقرير بتحسن مستوى الخدمات الصحية ، مما رفع متوسط العمر إلى ما فوق
المتوسط العالمي ، كما أدى التعليم إلى زيادة أعداد الملتحقين بالمدارس ومحو أمية

الكبار، خصوصاً بين النساء.

وكان واضعو التقرير قد طرحوا عدة قضايا ، منها :

-أين تقع المنطقة العربية من أهداف التنمية المستدامة؟ وماذا كانت اتجاهاتها على مدى
العقدين الماضيين ، وما الذي يعوق التنمية المستدامة ، وإلى أين تتجه المنطقة؟.(انتهى).

رغم المسوغات والتوجهات التي شملها التقرير الذي وقع في أكثر من مائتي صفحة ، إال
أننا نعتقد بأن الحلول لتلك األسئلة الحيوية والمباشرة تتلخص في اآلتي:

- أين تقع المنطقة العربية من أهداف التنمية المستدامة؟ ولإلجابة على هذا السؤال، ال بد
لنا من الوقوف على مفهوم التنمية – في أغلب البالد العربية- وهو مفهوم مطاطي وغير
ثابت وتتقاذفه المصالح والمقاربات االجتماعية ، والمجامالت السياسية التي تنهك االقتصاد
الوطني ، وتؤسس لمجموعات " الكارتالت" التي ال يهمها الوطن وال المواطنون ، وتعمل تلك
" الكارتالت" في نسق مع الحكومات وممثليها ، مع كل ما يصاحب ذلك من مجامالت وعطايا
تكون على حساب التنمية . ولدى البعض تفاسير غريبة حول المفهوم ! فهم يرون أن التنمية
اإلسمنتية دليل تنمية ناجحة !؟ لذا ، يرون في إقامة الموالت واألبراج نماذج تحتذى للتنمية
الناجحة ، في الوقت الذي يتم فيه تهميش اإلنسان، الذي هو أساس كل تنمية . فإذا كان
جلُّ ميزانيات الدول العربية يذهب إلى شراء األسلحة وعموالتها!؟ وإلى " الصرف" الخفي

الذي ال يعلن بشفافية ، وال يدري أحد بمصيره، فذلك ال يصبُ في التنمية. وإذا كان
المفهوم "العشائري" يتسيد التنمية وينفِّذ مشاريعها ، فإن الكثير من الهدر يصيب ثروات

البالد العربية ، ويحرم األغلبية – التي ال تدخل هذه اللعبة – من حقوقها في ثروات بلدانها .
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البالد العربية ، ويحرم األغلبية – التي ال تدخل هذه اللعبة – من حقوقها في ثروات بلدانها .
إن المنطقة العربية تعمل على مداواة جروحها فقط ، بل وما يتم " جرحه" خالل تلك التنمية
الجوفاء التي تطبق في أغلب الدول العربية ، وسط استثناءات محددة ، لربما في بعض دول
الخليج ، فإن هذا "التطبيب" ال يصبُ هو اآلخر في التنمية. لم يسأل أحد عن اتجاهات التنمية
في المنطقة العربية ، بل وال يسمح بنشر األرقام التي وظفت في التنمية ، وال تلك التي
ضلَّت طريقها نحو الميزانية ، أو دخلت جيوب "الحاشية" قبل أن تصل إلى البالد. كما أن

اإلعالم – بكل ضجيجه وصراخه – ال يناقش هذا الموضوع، كما هو دأبه على تقديم الفنانات
أو السباقات أو نقل حفالت المواسم التجارية الفنية، والتي تمثل مظهراً استهالكياً ال

حدود له .

- بالنسبة للسؤال الثاني : ما الذي يعوق التمنية المستدامة ؟ فاألمر جلي ، إنه غياب
الشفافية والمساءلة ، في ظل أنظمة تعلن ديموقراطية مظهرية ، دون أن تلتزم بها. نعم
، فمعظم الدول العربية يسودها االستبداد سواء عبر حاشية القصر أم عبر األحزاب في بعض

الدول ، بينما تعيش األغلبية " الصامتة" في فقر مدقع ، وفي أوضاع اقتصادية وثقافية
متدنية. وحتى في الدول التي لديها برلمانات منتخبة نجد الصراع واالشتباك حاضراً عند

مناقشة مسائل التنمية أو معوقاتها ، وتلجأ تلك الحكومات إلى تعطيل تلك المجالس وإجراء
انتخابات جديدة، وبعض الدول العربية يفصل الديموقراطية حسب المذاهب أو شكل تركيبة
المجتمع. وما يعوق التنمية أيضاً عدم وجود رؤى واضحة للتنمية ، وسعي الدول إلى تحقيق
ما تراه صائباً ؛ حتى لو لم يكن كذلك؟ مع إبعاد المؤهلين الحقيقيين، بل والوطنيين الذين
يحبون أوطانهم عن القرار، بحيث يبقى في الصورة أشباه المواطنين ، الذين ال يفكرون إال "
بحلب الوطن"! كما أن العديد من األنظمة العربية ال يلتفت ألفكار ورؤى المستنيرين ، بل قد

توجه "العين الحمراء" لهؤالء الوطنيين.

- أما بالنسبة للسؤال الثالث : " إلى أين تتجه المنطقة ؟ فالجواب األقرب والمختصر هو
(المجهول).

نعم ، ففي ظل اختالل العالقة بين الوطن والمواطن في أغلب البالد العربية ، وفي ظل صراع
األقليات لنيل حقوقها ، وصراع المتنورين لوضع التنمية على المسار الصحيح ، وفي ظل

الصدام الحاصل بين (الصواب) وبين (الخطأ) في إدارة األوطان ، وفي ظل الصراع واالشتباك
في دول الجوار العربي ، وفي ظل تهديدات خارجية ، وضعف اقتصادي ، وحروب ونشاطات

عصابات متطرفة، في ظل كل ذلك، فإن المجهول هو الجواب األمثل لذلك السؤال.
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(/http://nna-leb.gov.lb/ar/news-categories/3) متفرقات   (http://nna-leb.gov.lb/ar) الرئيسية
 ورشة عمل لمجموعة بسمة الدولية عن صانعات السالم القياديات

وطنية - أقامت مجموعة بسمة الدولية للمساعدة االنسانية، ورشة عمل تحت شعار "معا نصنع السالم"،
لبناء قدرات التحليل السياسي والمناصرة من صانعات السالم القياديات من الصف األول في اليمن، برعاية

االسكوا بيت األمم المتحدة، وحضور مديرة مجموعة بسمة غولشان صغالم ومديرة مركز المرأة في
االسكوا مهريناز العوضي وعن األمم المتحدة أمينة الرشيد مستشارة إقليمية لقضاية النوع االجتماعي

مركز المرأة، وعن االسكوا ريدان السقاف ونائب مدير مجموعة بسمة نيازي أتاي ومديرة المشاريع فاطمة
أتاي. 

بداية تحدثت العوضي وركزت على أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار واعتبرت "ان االسكوا لديها إهتمام
كبير في المرأة ألنها تشكل نصف المجتمع وعنصر فاعل في صنع السالم". 

تلته صغالم قائلة:"إيمانا من بسمة في المساواة التامة بين المرأة والرجل فإن المرأة أثبتت كفاءتها
وقدراتها في كل المجاالت وتبوأت الكثير من المراكز ومن حقها أيضا المشاركة في رسم سياسات وطنها

على أوسع أفق وعناوين". 
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أضافت:"شهد الزمن والحقبات الماضية على الدور الهام للنساء في صناعة وإحالل السالم أمثال أنديرا
غاندي وجميلة بوحريد وغيرهن من اليمنيات وصوال للسوريات والليبيات صانعات السالم". 

وختمت:" على الرغم من قرار مجلس األمن الدولي 1325 بشأن المرأة والسالم واألمن وهو واحد من األدوات
الهامة للمساوات بين الجنسين في حاالت الصراع خصوصا في مجال مشاركة المرأة في عمليات السالم وأخذ

القرارات والمشاركة السياسية". 

وختاما صدرت توصيات طالبت بايصال النساء الى طاولة المفاوضات وزيادة نسبة تمثيلهم وفق معايير
واضحة في آلية اإلختيار مما يضمن التمثيل المتوازي، دعم زيادة عدد النساء في المفاوضات في كال

الطرفين بما ال يقل عن %30 اضافة الى وضع خطة إستنادا للقرار 1325 لدعم مشاركة النساء في مفاوضات
السالم". 

وختاما اقيم حفل عشاء على شرف المشاركين وتم تسليم شهادات تقدير للمشاركين والمشاركات.  

=======ج.ع

"المؤتمر الدولي "االعالم ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار
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