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  ESCWAاإلسكوا/

  

  )مصراوي( لمنظمة اإلسكواسفير مصر ببيروت يلتقي األمين التنفيذي 
  

  2018أكتوبر  17األربعاء 
  

األمين استقبل السفير نزيه النجاري، أمس الثالثاء، بمقر السفارة في بيروت الدكتور محمد علي الحكيم وكيل 
العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، لبحث عدد من 

  .الملفات المشتركة بين الطرفين
  

ورافق علي الحكيم، وفدًا من المنظمة ضم؛ روال مجدالني مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة، ومنير 
ذي للبرامج، والمستشار كريم خليل أمين عام المنظمة، إذ تم استعراض عدد من ملفات ثابت نائب المدير التنفي

التعاون الفني بين مصر واإلسكوا في مجاالت اقتصادية وتنموية مختلفة، وكيفية تعزيز هذا التعاون مستقبالً، 
  .بما يتوافق مع الخطط االقتصادية المصرية الراهنة

  
أكتوبر  21الدكتور محمد علي الحكيم لزيارة القاهرة اعتباًرا من يوم جاءت الزيارة في إطار استعداد 

الجاري، يلتقي خاللها بعدد من المسؤولين المصريين المعنيين. هذا، وقد عبر األمين التنفيذي لإلسكوا د. على 
ركة في الحكيم خالل اللقاء عن تقديره للتعاون الراهن بين مصر والمنظمة الدولية، وعن تطلعه إلى المشا

  نوفمبر القادم. 6-3منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من 
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  )صدى البلد( سفيرنا في بيروت يبحث وأمين عام اإلسكوا التعاون بين مصر والمنظمة
  

  2018أكتوبر//17األربعاء 
  

النجاري أمس الثالثاء، بمقر السفارة في بيروت الدكتور محمد على الحكيم وكيل األمين  استقبل السفير نزيه
العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، والذي رافقه وفد 

ابت نائب المدير التنفيذي من المنظمة ضم روال مجدالني مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة، ومنير ث
للبرامج، والمستشار كريم خليل أمين عام المنظمة، حيث تم استعراض عدد من ملفات التعاون الفني بين 

مصر واإلسكوا في مجاالت اقتصادية وتنموية مختلفة، وكيفية تعزيز هذا التعاون مستقبًال، بما يتوافق مع 
  .الخطط االقتصادية المصرية الراهنة

  
أكتوبر  21الزيارة في إطار استعداد الدكتور محمد على الحكيم لزيارة القاهرة اعتباًرا من يوم وجاءت 

   .الجاري، يلتقي خاللها بعدد من المسؤولين المصريين المعنيين
  

وعبر األمين التنفيذي لإلسكوا د. علي الحكيم خالل اللقاء عن تقديره للتعاون الراهن بين مصر والمنظمة 
 6-3وعن تطلعه إلى المشاركة في منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من الدولية، 

  نوفمبر القادم.
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  )اليوم السابعالفني (سفير مصر ببيروت يبحث مع األمين التنفيذى لـ"اإلسكوا" ملفات التعاون 
  

  2018أكتوبر  17األربعاء، 
  

استقبل السفير نزيه النجارى، أمس الثالثاء، بمقر السفارة فى بيروت الدكتور محمد على الحكيم وكيل األمين 
ة واألمين التنفيذى للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا (اإلسكوا)، والذى رافقه وفد العام لألمم المتحد

من المنظمة ضم روال مجدالنى مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة، ومنير ثابت نائب المدير التنفيذى 
التعاون الفنى بين  للبرامج، والمستشار كريم خليل أمين عام المنظمة، حيث تم استعراض عدد من ملفات

مصر واإلسكوا فى مجاالت اقتصادية وتنموية مختلفة، وكيفية تعزيز هذا التعاون مستقبال، بما يتوافق مع 
  .الخطط االقتصادية المصرية الراهنة

  
وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان، اليوم األربعاء، إن الزيارة جاءت فى إطار استعداد الدكتور محمد  

أكتوبر الجارى، يلتقى خاللها بعدد من المسئولين المصريين  21حكيم لزيارة القاهرة اعتبارا من يوم على ال
  .المعنيين

  
وقد عبر األمين التنفيذى لإلسكوا على الحكيم خالل اللقاء، عن تقديره للتعاون الراهن بين مصر والمنظمة  

 6-3المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من الدولية، وعن تطلعه إلى المشاركة فى منتدى شباب العالم 
  نوفمبر المقبل.

   



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   5 | ص    ا
 

  )الشرق تايمزالفني (سفير مصر ببيروت يبحث مع األمين التنفيذى ل"اإلسكوا" ملفات التعاون 
  

17 - 10 - 2018  
  

استقبل السفير نزيه النجارى، أمس الثالثاء، بمقر السفارة فى بيروت الدكتور محمد على الحكيم وكيل األمين 
آسيا (اإلسكوا)، والذى رافقه وفد  العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذى للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى

من المنظمة ضم روال مجدالنى مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة، ومنير ثابت نائب المدير التنفيذى 
للبرامج، والمستشار كريم خليل أمين عام المنظمة، حيث تم استعراض عدد من ملفات التعاون الفنى بين 

نموية مختلفة، وكيفية تعزيز هذا التعاون مستقبال، بما يتوافق مع مصر واإلسكوا فى مجاالت اقتصادية وت
  .الخطط االقتصادية المصرية الراهنة

  
وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان، اليوم األربعاء، إن الزيارة جاءت فى إطار استعداد الدكتور محمد 

لتقى خاللها بعدد من المسئولين المصريين أكتوبر الجارى، ي 21على الحكيم لزيارة القاهرة اعتبارا من يوم 
  .المعنيين

  
وقد عبر األمين التنفيذى لإلسكوا على الحكيم خالل اللقاء، عن تقديره للتعاون الراهن بين مصر والمنظمة 

 6-3الدولية، وعن تطلعه إلى المشاركة فى منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من 
  مقبل.نوفمبر ال
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  )الغد( تقرير دولي: قيود تعيق االستثمار بالطاقة المتجددة في األردن
  

  2018تشرين األول / أكتوبر  18الخميس 
  

يقّوضون قطاع تصنيع الخاليا الشمسية الكهروضوئية؛ لمزيد كشف تقرير عن "وجود العبين دوليين  -عمان
من االستثمار في المرافق وخطوط اإلنتاج الجديدة، برغم امكانيات إدارة الموارد المتاحة العالية في 

  ."المنطقة
 اخيرا، فإن االستثمار في هذا القطاع (IRENA) ووفق التقرير؛ الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

باالردن، ما يزال غير مجد اقتصاديا بالنسبة لقطاعات تعمل بتصنيع الخاليا الشمسية الكهروضوئية، جراء 
  .خضوع المكونات لقيود السوق

واشار التقرير وعنوانه "تقييم الطاقة المتجددة، إمكانات التصنيع في المنطقة العربية: األردن، لبنان، 
ميغاوات  1،200اإلمارات"؛ إلى أن "االردن حدد في خطته الرئيسة لمصادر الطاقة المتجددة؛ هدفا قدره 

لمجال، واطالق اخرى جديدة ، وجرى تنفيذ مشاريع بهذا ا2020للطاقة المولدة من الرياح بحلول عام 
   ."مؤخرا

ومع ذلك ما تزال هناك قيود على السوق المحلية، جراء المساحة المحدودة في التنفيذ، وندرة تقييم األثر البيئي 
  .للمشاريع، ومحدودية سعة الشبكة، وكلها تمثل حاجزا أمام إنتاج طاقة الرياح المولدة؛ وفقا للتقرير

نية تصنيع مكونات لمحطات طاقة الرياح محليا، وعدم تصنيع بعضها اآلخر، نظًرا وبينت نتائج التقرير إمكا
  .للخبرة المحدودة والتكاليف المرتفعة المرتبطة بها

وأوصى التقرير بتحديد خطة وطنية لتصنيع معدات الطاقة المتجددة، وإعادة النظر في هيكل تعرفة الكهرباء، 
  .التكنولوجية للطاقة المتجددة على المستويين العام والخاصلصالح القطاع الصناعي، وتعزيز الرؤية 

وشددت التوصيات على "إجراء دراسات جدوى وأخرى تسويقية، لبدء تطوير مكونات الطاقة الحرارية 
الشمسية المحلية، ومكونات الرياح القائمة على الصناعات، بخاصة المرتبطة بالصلب والكهرباء والميكانيكا، 

ت تعاون وشراكة وطنية للبحث والتطوير، تدعم التصنيع المحلي: الميزانية والتدريب، وتمديد وابرام اتفاقيا
  .فترة منح القروض للمشاريع واسعة النطاق، بخاصة المتعلقة بطاقة الرياح

وبحسب التقرير؛ فإن وجود سوق لطاقة الرياح في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والزراعية في 
مناطق الريفية، بجانب المرونة في التركيب على األسطح، ذات التكاليف الرأسمالية المنخفضة؛ المدن وال

  .تؤكد أن إمكانية تطوير هذا السوق محليا؛ غير مؤكدة
كما أن هنالك قدرة على تصنيع أبراج الرياح، باستخدام مواد خام مصنعة محليا، في حين تجمع علب التروس 

المحلية أو المستوردة، ومع ذلك؛ ال بد من استيراد مواد مركبة للتصنيع، وتحقيق من المكونات اإللكترونية 
  .ترقيات منتظمة في العمليات الصناعية الجارية، واالختبار والتفتيش والبحث والتطوير المستمر

بي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغر "IRENA" ويعد هذا التقرير؛ تتويجا لدراسة أجرتها
  .آسيا (اإلسكوا)، حول إمكانيات التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية

بنشر تقرير  (EIB) تعاونت مع بنك االستثمار األوروبي 2015كما وتتوسع الدراسة، ففي أيار (مايو) 
الذي قيم قدرات مصر بعنوان "تقييم إمكانات تصنيع الطاقة المتجددة في البلدان المتوسطية الشريكة"، 

والمغرب وتونس بتطوير صناعة الطاقة المتجددة المحلية، وركز على األردن ولبنان واإلمارات، مستندا 
  .2015لمنهجية طورتها في عام 

ويهدف التقرير لتقييم إمكانات تصنيع مكونات الطاقة المتجددة، في ضوء سلسلة توريد تكنولوجيا الطاقة 
  .ناعية، والتعاون اإلقليمي التكنولوجي وفرص التصديرالمتجددة، والبنية الص
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كما يسعى لتحديد الثغرات والحواجز في إنتاج كل تقنية منتقاة في ضوء تطوير قدرات التصنيع المحلية، 
كالمهارات الفنية، والتصنيع، والتمديدات في القدرات الصناعية، والدعم، والحوافز السياسية واألسواق 

  .ية، واالستثمارات والبنية التحتية للتمويلالمحلية، واإلقليم
ويستند اختيار هذه البلدان التجريبية؛ على ثالثة معايير: وجود أهداف وطنية طموح وسياسات الدعم والتقدم 

   .المسجل، ونمو السوق، واألصول الصناعية المحلية ومستوى االستثمار المخصص للطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة التي تتمتع بها البلدان الرائدة المختارة، بميزات قوية من  وتركز الدراسة على تكنولوجيات

حيث الموارد الطبيعية، أو حجم السوق المحتمل، أو سجل حافل بالصناعات ذات الصلة، ونتيجة لذلك، 
  ضمنت الطاقة الشمسية الكهروضوئية والشمسية المركزة والرياح في نطاق الدراسة.
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  )وكالة عمون اإلخبارية( لخامس لإلحصاءات الجندريةافتتاح االجتماع ا
  

15-10-2018  
  

برعاية مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة الدكتور قاسم سعيد الزعبي وبمشاركة رئيس وحدة  -عمون
السياسات اإلحصائية والتنسيق في شعبة اإلحصاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا ( اإلسكوا ) 

المرأة ، والخبراء اإلقليميين السيدة ندى جعفر وبحضور خبراء من المكاتب اإلحصائية الوطنية ، ومؤسسات 
والدوليين، نظمت شعبة اإلحصاءات في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع 

 18-15دائرة االحصاءات العامة عقد اجتماعين متتاليين بشأن إحصاءات النوع االجتماعي خالل الفترة من 
  .2018اكتوبر 

  
والتوجيهية بالمشاركين أكد الدكتور الزعبي على أن هذا االجتماع يهدف الى تعزيز  وخالل كلمته الترحيبية

القدرات الوطنية في إنتاج اإلحصاءات الجندرية وتعزيز الرصد واإلبالغ عن المؤشرات الجندرية من 
وحساب المستوى األول والثاني من اهداف التنمية المستدامة اضافة الى اعتماد الطرق الدولية في تجميع 

  .مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة
وقال الدكتور الزعبي ان دائرة االحصاءات العامة حرصت على تشكيل وحدة التنمية المستدامة في الهيكلة 

التي اصبحت واقعاً ملموس من اجل متابعة مؤشرات التنمية المستدامة وقد عملت الدائرة و منذ سنوات على 
تكافؤ الفرص وانتهاج عملية دمج إحصاءات النوع االجتماعي في الخطط الوطنية للتنمية تحقيق مبدأ 

االقتصادية واالجتماعية، حيث كان الهدف من تأسيس قسم متخصص بإحصاءات النوع االجتماعي في 
الدائرة هو مأسسة عملية الدمج على مستوى الدائرة، ومستوى السياسات واالستراتيجيات الوطنية. وإن 

الدائرة تؤكد على ضرورة االهتمام بموضوع إنتاج ونشر إحصاءات النوع االجتماعي، والتركيز على حق 
  .متلقي الخدمة في تمكينه من الوصول إليها

واعرب المدير العام لدائرة اإلحصاءات عن بالغ شكر وتقدير دائرة اإلحصاءات العامة الى اللجنة االقتصادية 
  .سكوا) لتنظيم هذا االجتماعواالجتماعية لغرب آسيا (اال

من جانبها قالت ندى جعفر ان هذا االجتماع يهدف الى تعزيز القدرات والرصد واالبالغ عن مؤشرات التنمية 
  .المستدامة اضافة الى اعتماد الطرق الدولية في جمع البيانات المتعلقة بالنوع االجتماعي ( الجندر )

واعربت جعفر عن شكرها لدائرة اإلحصاءات العامة للتعاون ومساهمتها في تنظيم عقد االجتماع الخامس 
  .لفريق الخبراء المعني بإحصاءات الجندر في البلدان العربية

  
يشار الى ان منظمة اإلسكوا تتابع عقد اجتماعاتها المتعلقة بالجندرية حيث يعتبر هذا االجتماع الخامس لفريق 

راء المعني باإلحصاءات الجندرية في البلدان العربية وورشة العمل التدريبية اإلقليمية لتحسين استخدام الخب
البيانات الحالية لرصد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث ستقوم البلدان في هذا االجتماع باستعراض 

  .االتقدم المحرز على أداة التعلم اإللكتروني التي طورتها اإلسكو
  

يذكر أن االجتماعين يتضمنان مواضيع منها، دمج المنظور الجندري في اإلحصاءات الرسمية ؛ تقديم ونشر 
وإبالغ اإلحصاءات الجندرية ، وتحسين محو األمية بين الجنسين. وستساعد النتيجة المتوقعة في نهاية ورشة 

صائية الوطنية، مما سيؤدي إلى تحسين العمل البلدان في جهودها لتعميم المنظور الجندري في نظمها اإلح
توافر واستخدام اإلحصاءات الجندرية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل سياسات جندرية 

 قائمة على األدلة.
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