وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
قصاصات صحافيّة
Press Clippings
( 16كانون الثاني/يناير )2018
اإلسكواESCWA/
األمين التنفيذي يزور الكويت
• جريدة الراي :2018/1/15/وزير المالية يبحث مع وكيل األمين العام لـ «اإلسكوا» التعاون
المشترك
• بوابة العرب :2018/1/15/وزير المالية الكويتي يبحث مع "اإلسكوا" التعاون المشترك
• مباشر :2018/1/16/المالية الكويتية تبحث التعاون المشترك مع "اإلسكوا"
• البوابة :2018/1/15/وزير المالية الكويتي يبحث مع "اإلسكوا" التعاون المشترك
• KUNA/15/1/2018: Kuwait Fin. Min. meets ESCWA Executive Secretary
• األنباء :2018/1/16/الحجرف يبحث آخر المستجدات مع «اإلسكوا»
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األمين التنفيذي لإلسكوا يحضر الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة الثامنة للوكالة الدولية "إيرينا"
• المغرب اليوم :2018/1/14/عزيز الرباح يؤكد اعتماد المغرب الستراتيجية علمية لتطوير الطاقة
المتجددة
•  :2018/1/13/Lebanon Filesقريبا مشروع جديد حول الطاقة المتجددة في كل المناطق
الريفية اللبنانية
• Liberation /16/1/2018 : Pour une stratégie basée sur le développement
des énergies renouvelables et le renforcement de l'intégration régionale
• االتحاد :2018/1/13/انطالق أعمال الجمعية العمومية لـ «إيرينا» في أبوظبي
• الخليج :2018/1/12/انطالق أعمال الجمعية العمومية لـ «إيرينا» غدا
• الخليج :2018/1/11/اليوم ..انطالق مؤتمر التحول لالقتصاد غير النقدى باتحاد الصناعات
• الصدى نت :2018/1/14/اِنطالق أعمال الجمعية العمومية لـ«إرينا» في أبوظبي بمشاركة
إسرائيلية
• البيان :2018/1/12/انطالق أعمال الجمعية العمومية لـ«إيرينا» بأبوظبي غدا بمشاركة 1100
ممثل حكومي من  150بلدا
• العين اإلخبارية :2018/1/13/انطالق أعمال الجمعية العمومية الثامنة لـ"آيرينا" في أبوظبي
•  :2018/1/16/24أبوظبي :انطالق أعمال الجمعية السادسة لـ "أيرينا"
• وكالة السودان لألنباء/ :2018/1/11/انطالق أعمال الجمعية العمومية لـ إيرينا في أبوظبي
السبت
• سكاي نيوز عربية:YouTube :2018/1/14/
https://www.youtube.com/watch?v=NhuF2M4wk2k
• المشاهير :2018/1/11/انطالق أعمال الجمعية العمومية لـ إيرينا في أبوظبي السبت
• أخبارنا المغربية :2018/1/13/انطالق أشغال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
بأبوظبي بمشاركة المغرب
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Other ESCWA News
• جريدة الحياة :2018/1/11/دائرة الفقر العربي «مرسومة» على شكل وجه طفل
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األمين التنفيذي يزور الكويت
جريدة الراي:2018/1/15/
وزير المالية يبحث مع وكيل األمين العام لـ «اإلسكوا» التعاون المشترك
بحث وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ،اليوم االثنين ،مع وكيل األمين العام واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) الدكتور محمد الحكيم التعاون المشترك بين الكويت و«اإلسكوا».
وقالت الوزارة في بيان صحافي ،إن االجتماع تطرق الى ماهية البرامج والمشاريع التي يمكن ان تقدمها لجنة «االسكوا»
للكويت ،كما شمل بحث اخر المستجدات واألحداث في المنطقة.
وأضافت ان «اإلسكوا» تهدف الى تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء وتعزيز التفاعل والتعاون بين
البلدان األعضاء.
وأوضحت ان اللجنة تسعى أيضا الى تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة وتحقيق التكامل اإلقليمي
بين المنطقة العربية والمناطق األخرى اضافة الى إطالع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها.
يذكر ان المقر الرئيسي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا «اإلسكوا» يقع في العاصمة اللبنانية بيروت،
وهي واحدة من خمس لجان إقليمية أسسها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة.
وتشكل «اإلسكوا» جزءا من األمانة العامة لألمم المتحدة اذ تعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي شأنها شأن
اللجان اإلقليمية األربع األخرى.
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بوابة العرب:2018/1/15/
وزير المالية الكويتي يبحث مع "اإلسكوا" التعاون المشترك
بحث وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم االثنين ،مع وكيل األمين العام واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) الدكتور محمد الحكيم التعاون المشترك بين دولة الكويت و(اإلسكوا).
وأفادت الوزارة  -في بيان نقلته وكالة األنباء الكويتية  -بأن االجتماع تطرق إلى ماهية البرامج والمشاريع التي يمكن أن تقدمها
لجنة (اإلسكوا) لدولة الكويت كما شمل بحث أخر المستجدات واألحداث في المنطقة.
وأضافت أن (اإلسكوا) تهدف إلى تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء وتعزيز التفاعل والتعاون بين
البلدان األعضاء ،موضحة أن اللجنة تسعى أيضا إلى تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة وتحقيق
التكامل اإلقليمي بين المنطقة العربية والمناطق األخرى اضافة الى إطالع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها.
يذكر ان المقر الرئيسي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) يقع في العاصمة اللبنانية بيروت
وهي واحدة من خمسة لجان إقليمية أسسها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ،وتشكل (اإلسكوا) جزءا من األمانة
العامة لألمم المتحدة اذ تعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي شأنها شأن اللجان اإلقليمية األربع األخرى.
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مباشر:2018/1/16/
المالية الكويتية تبحث التعاون المشترك مع "اإلسكوا"
الكويت – مباشر :بحث وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم االثنين ،مع وكيل األمين العام واألمين التنفيذي
للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) الدكتور محمد الحكيم التعاون المشترك بين دولة الكويت و(اإلسكوا).
وأفادت الوزارة  -في بيان اليوم االثنين ،بأن االجتماع تطرق إلى ماهية البرامج والمشاريع التي يمكن أن تقدمها لجنة (اإلسكوا)
لدولة الكويت كما شمل بحث أخر المستجدات واألحداث في المنطقة ،بحسب وكالة أنباء الكويت.
وأضافت أن (اإلسكوا) تهدف إلى تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء وتعزيز التفاعل والتعاون بين
البلدان األعضاء.
وأوض حت المالية الكويتية في بيانها ،أن اللجنة تسعى أيضا إلى تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة
وتحقيق التكامل اإلقليمي بين المنطقة العربية والمناطق األخرى اضافة الى إطالع العالم على ظروف بلدان المنطقة
واحتياجاتها.
وتعد للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) واحدة من خمسة لجان إقليمية أسسها المجلس
االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ،وتشكل جزءا من األمانة العامة لألمم المتحدة اذ تعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي
واالجتماعي شأنها شأن اللجان اإلقليمية األربع األخرى.
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البوابة:2018/1/15/
وزير المالية الكويتي يبحث مع "اإلسكوا" التعاون المشترك
بحث وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم االثنين ،مع وكيل األمين العام واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) الدكتور محمد الحكيم التعاون المشترك بين دولة الكويت و(اإلسكوا)
وأفادت الوزارة  -في بيان نقلته وكالة األنباء الكويتية  -بأن االجتماع تطرق إلى ماهية البرامج والمشاريع التي يمكن أن
تقدمها لجنة (اإلسكوا) لدولة الكويت كما شمل بحث أخر المستجدات واألحداث في المنطقة.
وأضافت أن (اإلسكوا) تهدف إلى تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء وتعزيز التفاعل والتعاون بين
البلدان األعضاء ،موضحة أن اللجنة تسعى أيضا إلى تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة
وتحقيق التكامل اإلقليمي بين المنطقة العربية والمناطق األخرى اضافة الى إطالع العالم على ظروف بلدان المنطقة
واحتياجاتها.
يذكر ان المقر الرئيسي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) يقع في العاصمة اللبنانية
بيروت وهي واحدة من خمسة لجان إقليمية أسسها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ،وتشكل
(اإلسكوا) جزءا من األمانة العامة لألمم المتحدة اذ تعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي شأنها شأن
اللجان اإلقليمية األربع األخرى.
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KUNA/15/1/2018:
Kuwait Fin. Min. meets ESCWA Executive Secretary
KUWAIT, Jan 15 (KUNA) -- Kuwait Minister of Finance Nayef Al-Hajraf held talks Monday
with Executive Secretary of UN Economic and Social Commission for Western Asia,
Mohammad Al-Hakim, on types of projects and programs offered by ESCWA to Kuwait.
ESCWA seeks to support economic and social development in its member countries, as well as
boosting cooperation among them, a statement by the finance ministry said.
ESCWA, it added, also encourage exchange of information and good practices, as well as
achieving regional integration between the Arab region and other regions.
ESCWA is based in Lebanon, and it is one of the five regional commissions established by the
UN Economic and Social Council (ECOSOC).
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األنباء:2018/1/16/
الحجرف يبحث آخر المستجدات مع «اإلسكوا»
التقى وزير المالية د.نايف الحجرف بوكيل األمين العام واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
د.محمد الحكيم ،حيث تم التباحث حول البرامج والمشاريع التي يمكن أن تقدمها لجنة االسكوا للكويت وللوقوف على آخر
المستجدات واألحداث في المنطقة.
وتهدف اإلسكوا إلى تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء ،وتعزيز التفاعل والتعاون بين البلدان
األعضاء ،وتشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة ،وتحقيق التكامل اإلقليمي بين المنطقة العربية
والمناطق األخرى ،وإطالع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها.
ومن الجدير بالذكر أن المقر الرئيسي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) يقع في العاصمة
اللبنانية بيروت ،وهي واحدة من خمس لجان إقليمية أسسها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ،وتشكل اإلسكوا
جزءا من األمانة العامة لألمم المتحدة ،وتعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي ،شأنها شأن اللجان اإلقليمية
األربع األخرى.
وضم وفد «اإلسكوا» الزائر كال من روال مجدالني وكريم خليل وكريمة القري.
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األمين التنفيذي لإلسكوا يحضر الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة الثامنة للوكالة الدولية "إيرينا"
المغرب اليوم:2018/1/14/
عزيز الرباح يؤكد اعتماد المغرب الستراتيجية علمية لتطوير الطاقة المتجددة
خالل الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة الثامنة للوكالة الدولية "إيرينا"
كشف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح ،أن المغرب اعتمد منذ  ،2009تبعًا لتوجيهات الملك محمد
السادس ،استراتيجية طاقية ترتكز باألساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز االندماج الجهوي مع
أفريقيا جنوب الصحراء وأوربا والدول العربية.
وأضاف رباح في كلمة ،خالل الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ” إيرينا ” إنه تمت
ترجمة هذه االستراتيجية ،إلى خارطة طريق متضمنة ألهداف محددة وبرامج عمل مفصلة على المدى القريب والمتوسط
والبعيد ،كما واكبتها مجموعة من اإلصالحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية ،مبرزا حرص المغرب األكيد على تشجيع
االستثمار في الطاقات المتجددة وانتاج الكهرباء بالخصوص .وأكد الوزير أن مجهودات المغرب ،لم تتوقف عند هذا الحد ،حيث
قام ،بصفة إرادية ،بتسريع وتيرة االنتقال الطاقي في دجنبر  ،2015وذلك برفع حصة الطاقات المتجددة من  42في المائة من
القدرة المنشأة ،المتوقعة سنة  ،2020إلى  52في المائة في أفق  ،2030وهو ما استلزم تطوير قدرة إضافية من الطاقات
المتجددة تناهز حوالي  11جيغاواط من مصادر متجددة في أفق  ،2030باستثمار إجمالي يقدر ب  30مليار دوالر أمريكي،
مما سيمكن من تقليص التبعية الطاقية للمملكة.
وفي إطار هذه االستراتيجية ،يضيف الوزير ،تثير برامج ومشاريع الطاقات المتجددة ،بما فيها الشمسية والريحية والكهرومائية
بالمغرب ،اهتماما متزايدا من لدن المستثمرين الدوليين والمحليين ،مشيرا الى ان المملكة تمكنت في هذا الصدد من جلب
االستثمار في هذا المجال ،حيث تم إحداث وحدة صناعية من طرف مجموعة “سيمنس” األلمانية باستثمار ناهز  100مليون
يورو ،لصناعة شفرات توربينات الطاقة الريحية .كما ذكر السيد الرباح بكون المغرب قام ببلورة رؤية استراتيجية تتعلق
بالنجاعة الطاقية ،تهدف إلى تحقيق اقتصاد في االستهالك الطاقي يقدر بحوالي  20في المائة في أفق  ،2030موضحا ان هذه
االستراتيجية تستهدف ،القطاعات األكثر استهالكا للطاقة وخصوصا قطاعات النقل والبنايات والصناعة باإلضافة إلى كل من
قطاعي الزراعة واإلنارة العمومية.
وعلى هامش هذا االجتماع ،عقد السيد رباح لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء الطاقة ومسؤولين بعدة هيئات دولية تشتغل في
مجال الطاقة المشاركين في أشغال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وهكذا التقى السيد رباح كال من وزير الطاقة نائب رئيس جزر القمر السيد جعفر احمد سعيد حسني ،وكاتب الدولة االلماني
المكلف باالقتصاد والطاقة السيد رينير باكيي  ،ووزير شؤون الكهرباء والماء البحريني السيد عبد الحسين بن علي ميرزا،
ووزير الطاقة والثروة المعدنية االردني السيد صالح علي الخرابشة ،والمدير العام لقطاع الطاقات المتجددة بالصين السيد ليانغ
زهيبانغ ،واالمين التنفيذي لمجموعة (األسكوا) السيد محمد علي الحكيم ،واالمين العام لميثاق الطاقة السيد أوربان روزناك
،واالمين العام لبرلمان المناخ السيد سيرجيو ميسانا .وتناولت هذه المباحثات على الخصوص فرص التعاون المشتركة المتاحة
و السبل الكفيلة بتطوير العالقات مع الدول الشقيقة والصديقة السيما في مجال الطاقات المتجددة ذات النفع المشترك وكذا تعزيز
التعاون الدولي الذي أصبح ضرورة ملحة ،بالنظر لحجم التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتحول الطاقي التي يعرفها
العالم حاليا.
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:2018/1/13/Lebanon Files
قريبا مشروع جديد حول الطاقة المتجددة في كل المناطق الريفية اللبنانية
نشر وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل صورة له من االجتماع الذي جمعه بالمدير التنفيذي لمنظمة االسكوا وفريق
عمله ،وارفقها بالنص التالي" :خالل اجتماعنا مع المدير التنفيذي لالسكوا الدكتور محمد علي الحكيم وفريق عمله
حول التعاون بين #االسكوا و #وزارة_الطاقة_والمياه حيث تم االعالن عن مشروع جديد مشترك حول الطاقة المتجددة
في المناطق الريفية ،يتضمن تنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة في كل مناطق #لبنان".
خالل اجتماعنا مع المدير التنفيذي لالسكوا الدكتور محمد علي الحكيم وفريق عمله حول التعاون بين #االسكوا و
#وزارة_الطاقة_والمياه حيث تم االعالن عن مشروع جديد مشترك حول الطاقة المتجددة في المناطق الريفية،
يتضمن تنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة في كل مناطق #لبنانIRENA8A #.
pic.twitter.com/V2wcwAHRKt
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Liberation /16/1/2018 :
Pour une stratégie basée sur le développement des énergies renouvelables et le
renforcement de l'intégration régionale
Depuis 2009, le Maroc a adopté, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi
Mohammed VI, une stratégie énergétique basée essentiellement sur le développement des
énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la consolidation de l'intégration régionale avec
les pays arabes, européens et ceux de l'Afrique subsaharienne, a indiqué, samedi à Abu Dhabi, le
ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rebbah.
Cette stratégie a été arrimée à une feuille de route regroupant une série d'objectifs et de plans
d'action ventilés sur le court, moyen et long terme de même qu'elle a été accompagnée par des
réformes d'ordre législatif, organisationnel et institutionnel, a ajouté le ministre à l'ouverture de
la 8ème réunion de l'assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA).
Les efforts du Maroc ont ainsi porté sur l'accélération de la transition énergétique (décembre
2015) en visant une part de l’énergie renouvelable à 42% d’ici 2020 et à 52% à l'horizon de
2030, ce qui a nécessité une capacité de production supplémentaire de l'ordre de 11 gigawatts
moyennant les énergies propres pour un investissement global d'environ 30 milliards de dollars,
a poursuivi M. Rebbah.
Les programmes et projets de l'énergie renouvelable suscitent un intérêt croissant auprès des
investisseurs locaux et étrangers, a affirmé le ministre, notant que le Maroc a réussi à drainer des
investissements de taille dans ce secteur, à l'image de l'unité industrielle de fabrication de pales
pour éoliennes terrestres, mise en place par le groupe allemand "Siemens" pour 100 millions
euros.
M. Rebbah a, en outre, indiqué que le Maroc a mis au point une vision stratégique visant
l'efficacité énergétique, en vue de réaliser des économies en termes de consommation
énergétique d'environ 20% à l'horizon 2030, soulignant que cette stratégie vise essentiellement
les secteurs les plus gourmands, en l'occurrence le transport, l'industrie, l’agriculture et
l'éclairage public.
En marge de la réunion de l'IRENA, M.Rebbah a eu plusieurs entrevues avec des ministres
d'Energie et des responsables de plusieurs organisations internationales.
Le responsable marocain s'est ainsi entretenu avec le vice-président des Iles Comores, Djaffar
Ahmed Said Hassani, le secrétaire d'Etat allemand en charge de l'Economie et de l'Energie
Rainer Baake, le ministre bahreini des Affaires de l'électricité et de l'eau, Abdulhussain bin Ali
Mirza, et le ministre jordanien de l'Energie et des Ressources minières, Saleh Ali Kharabcha.
M. Rebbah a eu également des entretiens avec le directeur général des énergies renouvelables en
Chine, Liang Zheping, le secrétaire exécutif de la commission économique et sociale des Nations
unies pour l'Asie occidentale (ESCWA), Mohamed Ali Al-Hakim, le secrétaire général de
l'"Energy Charter", Urban Rusnak, et le secrétaire général du Parlement du climat, Sergio
Missana.
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Pour l'essentiel, ces rencontres ont porté sur les opportunités de coopération bilatérale dans le
secteur des énergies renouvelables et le renforcement des partenariats internationaux qui
s'imposent désormais comme une nécessité impérieuse au vu de l'ampleur des défis liés aux
changements climatiques et à la transition énergétique à l'échelle mondiale.
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االتحاد:2018/1/13/
انطالق أعمال الجمعية العمومية لـ «إيرينا» في أبوظبي
انطلقت اليوم أعمال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي وتستمر لمدة يومين بمشاركة
أكثر من  1100ممثل حكومي من  153بلداً ووزراء ومسؤولين.
ويرسي هذا االجتماع خططا ً استراتيجية توجه عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خالل السنوات األربع المقبلة ،وذلك بما
بدور ريادي في دفع مسيرة التحول بقطاع الطاقة العالمي.
يضمن اضطالعها
ٍ
وتحدد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة توجه عمل الوكالة خالل السنوات المقبلة ،باإلضافة إلى رسم خريطة
طريق لنظام الطاقة في المستقبل الذي تسعى الوكالة ألن يكون خاليا ً من الكربون وبعيدا ً عن المركزية وقائما ً على التكنولوجيا
الرقمية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا 14 | P a g e

الخليج:2018/1/12/
انطالق أعمال الجمعية العمومية لـ «إيرينا» غدا
تنطلق أعمال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» بمشاركة أكثر من  1100ممثل حكومي من
 150بلداً ،وذلك يومي  13و 14يناير الجاري.
ويرسي االجتماع  -بوصفه الحدث األبرز للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة  -خططا ً استراتيجية توجه عمل الوكالة
خالل السنوات األربع المقبلة ،وذلك بما يضمن اضطالعها بدور ريادي في دفع مسيرة التحول بقطاع الطاقة العالمي.
وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة ،وتسارع وتيرة التقدم
التكنولوجي ،وانتشار هذه الطاقة في جميع أنحاء العالم نجد أنفسنا مقبلين على مرحلة جديدة في مسيرة التحول بقطاع الطاقة ،إذ
تغدو الطاقة المتجددة محركا ً أساسيا ً للنمو االقتصادي ،وتوفير فرص العمل والتنمية االجتماعية واالقتصادية ،فضالً عن دورها
البارز في معالجة مشكلة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء.
وأضاف أن الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحدد توجه عمل الوكالة خالل السنوات المقبلة ،إضافة إلى رسم
خريطة طريق لنظام الطاقة في المستقبل الذي نسعى ألن يكون خاليا ً من الكربون ،وبعيداً عن المركزية وقائما ً على التكنولوجيا
الرقمية.
وقالت كارولينا كوس وزير الصناعة والطاقة والتعدين في األورغواي رئيسة الجمعية العمومية :إن األورغواي تتشرف
برئاسة الدورة الثامنة الجتماع الجمعية العمومية للوكالة ،هذه المنظمة التي لعبت دورا ً محوريا ً في الترويج لتقنيات الطاقة
المتجددة حول العالم ،وتعد تجربة بالدها دليالً ملموسا ً على إمكانية دمج مصادر الطاقة المتنوعة بنجاح ضمن مزيج الطاقة.
وأضافت «استطعنا حتى العام الماضي توليد  %97من الكهرباء التي نحتاج إليها من مصادر متجددة ،منها  %35من طاقة
الرياح ،وما يزيد على  %60من مزيجنا األساسي للطاقة ،الذي يرتكز تحديدا ً على استخدام الوقود الحيوي وهذا هو العام
الخامس الذي نستغني فيه عن استيراد الطاقة ،فضالً عن زيادة صادراتنا إلى البلدان المجاورة ،ويكمن التحدي التالي في تطوير
شبكة نقل الكهرباء( ».وام).
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الخليج:2018/1/11/
اليوم ..انطالق مؤتمر التحول لالقتصاد غير النقدى باتحاد الصناعات
أبوظبي« :الخليج»
تنطلق فعاليات الملتقى البرلماني الدولي للتشريعات بعنوان «تعزيز أهداف التنمية المستدامة»،
السيما الهدف السابع المتعلق باألطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص ،الذي
ينظمه المجلس الوطني االتحادي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» بمقر
المجلس في أبوظبي اليوم الخميس بمشاركة مشرّعين من مختلف دول العالم.
وحسب جدول أعمال الملتقى ،ستلقي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس كلمة تفتتح فيها
أعمال الملتقى ،كما سيتم إلقاء كلمة عدنان أمين المدير العام لوكالة «إيرينا» ،وسيتحدث في
الجلسة االفتتاحية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ،ومريم بنت محمد
المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف األمن الغذائي ،ومارتن تشنجونج األمين العام لالتحاد
البرلماني الدولي.
وس ُيعقد حوار حول موضوع «أهداف التنمية المستدامة» وربطها بهدف التنمية المستدامة السابع،
المتعلق باألطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص.
وسيتم عقد جلسة حوارية بعنوان «إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة»
السيما هدف التنمية المستدامة السابع.
ويتحدث في هذه الجلسة أدريان وايتمان كبير مسؤولي البرامج في و«كالة إيرينا» ،والدكتور سعيد
المطوع عضو المجلس الوطني االتحادي ،وأندريس جريفروي عضو البرلمان الفلمنكي بلجيكا
ومسؤول التواصل لالتحاد البرلماني الدولي لدى مجلس الشيوخ البلجيكي.
وسيتم عقد حلقة نقاشية بعنوان «التركيز على الطاقة الحيوية وحلقة الوصل بين الغذاء والطاقة -
توضيح الروابط بين أهداف التنمية المستدامة».

الصدى نت:2018/1/14/
اِنطالق أعمال الجمعية العمومية لـ«إرينا» في أبوظبي بمشاركة إسرائيلية
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إنطلقت السبت  13جانفي الجاري أعمال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا» في أبوظبي وتستمر
لمدة يومين بمشاركة أكثر من  1100ممثل حكومي من  153بلدا ً ووزراء ومسؤولين.
ويرسي هذا اإلجتماع خططا ً إستراتيجية توجه عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خالل السنوات األربع المقبلة ،وذلك بما
بدور ريادي في دفع مسيرة التحول بقطاع الطاقة العالمي.
يضمن اضطالعها
ٍ
وتحدد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة توجه عمل الوكالة خالل السنوات المقبلة ،باإلضافة إلى رسم خريطة
طريق لنظام الطاقة في المستقبل الذي تسعى الوكالة ألن يكون خاليا ً من الكربون وبعيدا ً عن المركزية وقائما ً على التكنولوجيا
الرقمية.
وإلسرائيل مكتب دبلوماسي في أبوظبي يعمل أعضاؤه كوفد دائم لـ”إيرينا” منذ استضافة اإلمارات لمقر هذه الوكالة و قد كانت
الصحف العبرية أشارت إلى أن “إسرائيل” اشترطت على اإلمارات وقت ترشحها عام  2009لتكون دولة مضيفة لـ”إيرينا”
أال تضع العراقيل في طريقها ،ال من ناحية النشاطات داخل الوكالة ،وال من ناحية إقامة ممثلية لإلمارات في يوم من األيام
وبالمقابل قامت “إسرائيل” على غير العادة بدعم اإلمارات بدالً من ألمانيا في إستضافة الوكالة ،بحسب ما تقول الصحيفة
اإلسرائيلية.
وتؤكد تقارير إعالمية أمريكية أن الوفد اإلسرائيلي في المكتب بأبوظبي ،ال تقتصر فعالياته ونشاطاته فقط على الوكالة ،وإنما
يمارس مهام دبلوماسية كاملة بين تل أبيب وأبوظبي.
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البيان:2018/1/12/
انطالق أعمال الجمعية العمومية لـ«إيرينا» بأبوظبي غدا بمشاركة  1100ممثل حكومي من  150بلدا
تنطلق غدا أعمال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» بمشاركة أكثر من  1100ممثل حكومي من
 150بلدا ً.
ويرسي االجتماع  -بوصفه الحدث األبرز للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة  -خططا ً استراتيجية توجه عمل الوكالة
خالل السنوات األربع المقبلة وذلك بما يضمن اضطالعها بدور ريادي في دفع مسيرة التحول بقطاع الطاقة العالمي.
وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة وتسارع وتيرة التقدم
التكنولوجي وانتشار هذه الطاقة في جميع أنحاء العالم نجد أنفسنا مقبلين على مرحلة جديدة في مسيرة التحول بقطاع الطاقة إذ
تغدو الطاقة المتجددة محركا أساسيا للنمو االقتصادي وتوفير فرص العمل والتنمية االجتماعية واالقتصادية ،فضالً عن دورها
البارز في معالجة مشكلة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء.
وأضاف أن الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحدد توجه عمل الوكالة خالل السنوات المقبلة ،إضافة إلى رسم
خريطة طريق لنظام الطاقة في المستقبل الذي نسعى ألن يكون خاليا ً من الكربون وبعيدا ً عن المركزية وقائما على التكنولوجيا
الرقمية.
ومنذ عام  2013تم استثمار أكثر من تريليون دوالر في مصادر الطاقة المتجددة عالميا ،واليوم بات يوفر هذا القطاع حوالي
 10ماليين فرصة عمل في جميع أنحاء العالم .ومع سعي العديد من الدول والمدن والشركات إلى دفع عجلة التحول نحو نظام
طاقة منخفض الكربون تعمل الجمعية على تقييم التقدم المحرز في مساعي نشر مصادر الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من
نظام الكهرباء وقطاعات االستخدام النهائي مثل التدفئة والتبريد والنقل.
دور محوري
من جانبها ،قالت كارولينا كوس وزير الصناعة والطاقة والتعدين في األورغواي رئيس الجمعية العمومية إن األورغواي
تتشرف برئاسة الدورة الثامنة الجتماع الجمعية العمومية للوكالة هذه المنظمة التي لعبت دورا محوريا في الترويج لتقنيات
الطاقة المتجددة حول العالم وتعد تجربة بالدها دليال ملموسا على إمكانية دمج مصادر الطاقة المتنوعة بنجاح ضمن مزيج
الطاقة.
وأضافت :استطعنا حتى العام الماضي توليد  %97من الكهرباء التي نحتاجها من مصادر متجددة منها  %35من طاقة الرياح
وما يزيد على  %60من مزيجنا األساسي للطاقة الذي يرتكز تحديدا على استخدام الوقود الحيوي وهذا هو العام الخامس الذي
نستغني فيه عن استيراد الطاقة ،فضال عن زيادة صادراتنا إلى البلدان المجاورة ،ويكمن التحدي التالي في تطوير شبكة نقل
الكهرباء ،وأعتقد أن األورغواي مستعدة لتكون المنصة اإلقليمية القادمة لتطوير وتطبيق هذه التكنولوجيا.
تقرير
وتتضمن قائمة أعمال الجمعية العمومية لهذا العام إصدار تقرير «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» حول تكاليف توليد الطاقة
المتجددة ،وهو يرصد مستوى انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة ودخولها مرحلة القدرة التنافسية استنادا إلى حالتها التجارية
القوية ،إضافة إلى جلستي نقاش على مستوى الوزراء لتحديد سبل تسريع وتيرة االستثمار في الطاقة المتجددة وتسليط الضوء
على االبتكارات الرائدة والروابط بين اعتماد الكهرباء في قطاع النقل والطاقة المتجددة.
وسيتم إطالق «اللجنة العالمية المعنية بالجغرافيا السياسية لتحول قطاع الطاقة» التي ستدرس تأثير االنتشار المتنامي لمصادر
الطاقة المتجددة على الديناميكيات الجيوسياسية ،إضافة إلى اجتماع لمدة يومين لمشرعي سياسات الطاقة المتجددة ،فضال عن
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فعالية لمدة يوم واحد مع المجلس الوطني االتحادي لمناقشة دور مصادر الطاقة المتجددة في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
ومعالجة مشكلة تغير المناخ.
وسينعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى لبحث سبل دعم الدول الجزرية النامية الصغيرة لتطوير وتمويل مشاريع الطاقة
المتجددة ،إضافة إلى إجراء مناقشات حول مجموعة من المواضيع بما في ذلك سياسة الطاقة المتجددة والطاقة الحرارية
األرضية وتوسيع نطاق انتشار الطاقة الشمسية الكهروضوئية واستخدام الطاقة الحيوية في عملية التنمية المستدامة والطاقة
المتجددة في سياق التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في «اتفاق باريس» بشأن المناخ ،فيما سيعلن «صندوق
أبوظبي للتنمية» بالتعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» عن المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل برنامج التمويل
المشترك بين الوكالة والصندوق.
رؤى االستدامة
يتم تنظيم معرض فني بعنوان «رؤى االستدامة» ويشارك الفنان الشهير بيل فونتانا في المعرض بأعمال فنية من الوسائط
المتعددة تم تصميمها خصيصا ً لهذا الحدث ،وتدور حول موضوع االستدامة إضافة إلى مشاركة الباحث ويليام ماكدونو وقائد
طائرة «سوالر إمبلس» برتراند بيكارد.
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العين اإلخبارية:2018/1/13/
انطالق أعمال الجمعية العمومية الثامنة لـ"آيرينا" في أبوظبي
انطلقت أعمال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في العاصمة
اإلماراتية أبوظبي ،صباح اليوم السبت ٬بمشاركة أكثر من  1000ممثل حكومي عن  150دولة حول
العالم.
وترأست وزيرة الصناعة والتعدين في جمهورية أوروغواي كارولينا كوسي ،أعمال الجمعية هذا العام
التي ستشهد مناقشات حول سبل تشجيع تبني الطرق المستدامة لجميع أشكال الطاقة
المتجددة.
وتسعى دولة اإلمارات إلى زيادة النسبة المستهدف تحقيقها من الطاقة عبر المصادر المتجددة
من  %24إلى  %27من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول .2021
وأشارت تقارير عرضت في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ  8للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
في أبوظبي إلى أن اإلمارات والسعودية يسجالن معدالت األسعار األقل عالميا في استخدام
مصادر الطاقة المتجددة.
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:2018/1/16/24
أبوظبي :انطالق أعمال الجمعية السادسة لـ "أيرينا"
اجتمعت كوكبة من المسؤولين الحكوميين من أكثر من  150بلدا ً وممثلين عن  140منظمة دولية اليوم السبت في أبوظبي
الفتتاح أعمال الجمعية العمومية السادسة لـ "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" التي تستمر حتى يوم غد األحد في فندق "سانت
ريجيس أبوظبي".
استقطب االجتماع نخبة من قادة قطاع الطاقة لوضع أجندة عمل قطاع الطاقة المتجددة العالمي ،واتخاذ خطوات ملموسة لتسريع
وتيرة التطور المستمر لقطاع الطاقة العالمي ،وذلك باعتباره أول اجتماع حكومي دولي يقام بعد "الدورة الحادية والعشرين
لمؤتمر األطراف" (كوب  )21الذي انعقد في باريس.
اتفاقية باريس
وبهذه المناسبة ،قال أمين عام "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" عدنان أمين - ،في بيان صحافي حصل  24على نسخة منه -
"أسهمت اتفاقية باريس بإرساء رؤية طويلة األمد للحد من االنبعاثات الكربونية العالمية ،وينبغي الجتماع الوكالة الدولية للطاقة
المتجددة أن يتخذ اليوم الخطوات المقبلة ،وتطوير مخطط عمل مناسب لتلبية أهدافنا المناخية ،ووضع العالم على الطريق
الصحيح لضمان مستقبل مستدام لقطاع الطاقة".
من جانبه قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ورئيس الجمعية العمومية السادسة لـ "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"
محمد شاكر المراكبي" ،تعتمد التنمية المستدامة على ثراء مصادر الطاقة المتجددة ،وأنا واثق تماما ً من قدرة الوكالة على أداء
رسالتها في حشد جهود العالم أجمع نحو بناء اقتصاديات أكثر استدامة تعتمد بشكل رئيسي على المصادر المتجددة".
مزيج الطاقة العالمي
ويركز اجتماع الوكالة على الدور المحوري لقطاع الطاقة المتجددة في مواجهة ظاهرة تغير المناخ وتلبية أهداف التنمية
المستدامة العالمية ،وتظهر تحليالت الوكالة أن توسيع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي إلى  %36بحلول عام
 2036يمكن أن يثمر عن خفض نحو نصف االنبعاثات الكربونية الحالية ،وهي الكمية الالزمة إلبقاء نسبة االحتباس الحراري
عند أقل من درجتين مئويتين ،فيما يمكن لكفاءة استهالك الطاقة أن تضمن خفض النسبة الباقية من االنبعاثات .ولكن تحقيق هذا
الهدف يتطلب تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة.
ويناقش االجتماع كذلك التوجه اإلستراتيجي الممنهج الذي تتبعه الوكالة لمساعدة الدول على تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة
المتجددة ،وبالتالي تحقيق األهداف المناخية ،ودعم القطاع االقتصادي ،وتعزيز أمن الطاقة وفرص الوصول إليها.
فوائد الطاقة المتجددة
ويشهد االجتماع إطالق العديد من البيانات ومنها تقرير "فوائد الطاقة المتجددة :قياس الجوانب االقتصادية" الذي يقدم دليالً
مقنعا ً على أن نشر مصادر الطاقة المتجددة سيعود بفوائد كبيرة على االقتصاد العالمي .عالوة على ذلك ،سيتم الكشف عن 4
مشاريع جديدة للطاقة المتجددة ستحظى بتمويل على شكل قروض بقيمة  46مليون دوالر أمريكي من برنامج التمويل الخاص
بين "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" و"صندوق أبوظبي للتنمية".
ويتزامن انعقاد االجتماع مع افتتاح فعاليات "أسبوع أبوظبي لالستدامة" ،االجتماع العالمي الذي يستقطب ما يزيد على  30ألفا ً
من القادة والخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة .كما تعتزم الوكالة خالل األسبوع إطالق تقرير "تحليل سوق الطاقة المتجددة في
دول مجلس التعاون الخليجي" الذي يوفر دراسة مفصلة لمشهد القطاع في هذه المنطقة ،والفوائد المحتملة من زيادة تبني
مصادر الطاقة المتجددة.
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وكالة السودان لألنباء:2018/1/11/
انطالق أعمال الجمعية العمومية لـ إيرينا في أبوظبي السبت
أبوظبي  2018-1- 11م  /وام  /تنطلق أعمال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " إيرينا " بمشاركة أكثر
من  /1100 /ممثل حكومي من  / 150 /بلدا وذلك يومي  13و 14يناير الجاري.
ويرسي االجتماع  -بوصفه الحدث األبرز للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة  -خططا استراتيجية توجه عمل الوكالة
خالل السنوات األربع المقبلة وذلك بما يضمن اضطالعها بدور ريادي في دفع مسيرة التحول بقطاع الطاقة العالمي.
وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة وتسارع وتيرة التقدم
التكنولوجي وانتشار هذه الطاقة في جميع أنحاء العالم نجد أنفسنا مقبلين على مرحلة جديدة في مسيرة التحول بقطاع الطاقة إذ
تغدو الطاقة المتجددة محركا أساسيا للنمو االقتصادي وتوفير فرص العمل والتنمية االجتماعية واالقتصادية فضال عن دورها
البارز في معالجة مشكلة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء.
وأضاف أن الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحدد توجه عمل الوكالة خالل السنوات المقبلة إضافة إلى رسم
خريطة طريق لنظام الطاقة في المستقبل الذي نسعى ألن يكون خاليا من الكربون وبعيدا عن المركزية وقائما على التكنولوجيا
الرقمية.
ومنذ عام  2013تم استثمار أكثر من تريليون دوالر أمريكي في مصادر الطاقة المتجددة عالميا واليوم بات يوفر هذا القطاع
حوالي  / 10 /ماليين فرصة عمل في جميع أنحاء العالم.
ومع سعي العديد من الدول والمدن والشركات إلى دفع عجلة التحول نحو نظام طاقة منخفض الكربون تعمل الجمعية على تقييم
التقدم المحرز في مساعي نشر مصادر الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من نظام الكهرباء وقطاعات االستخدام النهائي مثل
التدفئة والتبريد والنقل.
من جانبها قالت معالي كارولينا كوس وزير الصناعة والطاقة والتعدين في األورغواي رئيس الجمعية العمومية إن األورغواي
تتشرف برئاسة الدورة الثامنة الجتماع الجمعية العمومية للوكالة هذه المنظمة التي لعبت دورا محوريا في الترويج لتقنيات
الطاقة المتجددة حول العالم وتعد تجربة بالدها دليال ملموسا على إمكانية دمج مصادر الطاقة المتنوعة بنجاح ضمن مزيج
الطاقة.
وأضافت " استطعنا حتى العام الماضي توليد  %97من الكهرباء التي نحتاجها من مصادر متجددة منها  %35من طاقة الرياح
وما يزيد على  %60من مزيجنا األساسي للطاقة الذي يرتكز تحديدا على استخدام الوقود الحيوي وهذا هو العام الخامس الذي
نستغني فيه عن استيراد الطاقة فضال عن زيادة صادراتنا إلى البلدان المجاورة ويكمن التحدي التالي في تطوير شبكة نقل
الكهرباء وأعتقد أن األورغواي مستعدة لتكون المنصة اإلقليمية القادمة لتطوير وتطبيق هذه التكنولوجيا".
وتتضمن قائمة أعمال الجمعية العمومية لهذا العام إصدار تقرير "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" حول تكاليف توليد الطاقة
المتجددة وهو يرصد مستوى انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة ودخولها مرحلة القدرة التنافسية استنادا إلى حالتها التجارية
القوية إضافة إلى جلستي نقاش على مستوى الوزراء لتحديد سبل تسريع وتيرة االستثمار في الطاقة المتجددة وتسليط الضوء
على االبتكارات الرائدة والروابط بين اعتماد الكهرباء في قطاع النقل والطاقة المتجددة.
وسيتم إطالق " اللجنة العالمية المعنية بالجغرافيا السياسية لتحول قطاع الطاقة " والتي ستدرس تأثير االنتشار المتنامي لمصادر
الطاقة المتجددة على الديناميكيات الجيوسياسية إضافة إلى اجتماع لمدة يومين لمشرعي سياسات الطاقة المتجددة فضال عن
فعالية لمدة يوم واحد مع المجلس الوطني االتحادي لمناقشة دور مصادر الطاقة المتجددة في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
ومعالجة مشكلة تغير المناخ.
وسينعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى لبحث سبل دعم الدول الجزرية النامية الصغيرة لتطوير وتمويل مشاريع الطاقة
المتجددة إضافة إلى إجراء مناقشات حول مجموعة من المواضيع بما في ذلك سياسة الطاقة المتجددة والطاقة الحرارية
األرضية وتوسيع نطاق انتشار الطاقة الشمسية الكهروضوئية واستخدام الطاقة الحيوية في عملية التنمية المستدامة والطاقة
المتجددة في سياق التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في "اتفاق باريس" بشأن المناخ.
فع
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فيما سيعلن "صندوق أبوظبي للتنمية" بالتعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" عن المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل
برنامج التمويل المشترك بين الوكالة والصندوق فضال عن ذلك تنظم "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" معرضا فنيا فريدا
بعنوان "رؤى االستدامة".
ويشارك الفنان الشهير بيل فونتانا في المعرض بأعمال فنية من الوسائط المتعددة تم تصميمها خصيصا لهذا الحدث وتدور حول
موضوع االستدامة إضافة إلى مشاركة الباحث في شؤون االستدامة ويليام ماكدونو وقائد طيارة "سوالر إمبلس" برتراند بيكارد
الستعراض وجهات نظرهم حول بناء مستقبل مستدام.
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المشاهير:2018/1/11/
انطالق أعمال الجمعية العمومية لـ إيرينا في أبوظبي السبت
أبوظبي  2018-1- 11م  /وام  /تنطلق أعمال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " إيرينا " بمشاركة أكثر
من  /1100 /ممثل حكومي من  / 150 /بلدا وذلك يومي  13و 14يناير الجاري.
ويرسي االجتماع  -بوصفه الحدث األبرز للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة  -خططا استراتيجية توجه عمل الوكالة
خالل السنوات األربع المقبلة وذلك بما يضمن اضطالعها بدور ريادي في دفع مسيرة التحول بقطاع الطاقة العالمي.
وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة وتسارع وتيرة التقدم
التكنولوجي وانتشار هذه الطاقة في جميع أنحاء العالم نجد أنفسنا مقبلين على مرحلة جديدة في مسيرة التحول بقطاع الطاقة إذ
تغدو الطاقة المتجددة محركا أساسيا للنمو االقتصادي وتوفير فرص العمل والتنمية االجتماعية واالقتصادية فضال عن دورها
البارز في معالجة مشكلة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء.
وأضاف أن الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحدد توجه عمل الوكالة خالل السنوات المقبلة إضافة إلى رسم
خريطة طريق لنظام الطاقة في المستقبل الذي نسعى ألن يكون خاليا من الكربون وبعيدا عن المركزية وقائما على التكنولوجيا
الرقمية.
ومنذ عام  2013تم استثمار أكثر من تريليون دوالر أمريكي في مصادر الطاقة المتجددة عالميا واليوم بات يوفر هذا القطاع
حوالي  / 10 /ماليين فرصة عمل في جميع أنحاء العالم.
ومع سعي العديد من الدول والمدن والشركات إلى دفع عجلة التحول نحو نظام طاقة منخفض الكربون تعمل الجمعية على تقييم
التقدم المحرز في مساعي نشر مصادر الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من نظام الكهرباء وقطاعات االستخدام النهائي مثل
التدفئة والتبريد والنقل.
من جانبها قالت معالي كارولينا كوس وزير الصناعة والطاقة والتعدين في األورغواي رئيس الجمعية العمومية إن األورغواي
تتشرف برئاسة الدورة الثامنة الجتماع الجمعية العمومية للوكالة هذه المنظمة التي لعبت دورا محوريا في الترويج لتقنيات
الطاقة المتجددة حول العالم وتعد تجربة بالدها دليال ملموسا على إمكانية دمج مصادر الطاقة المتنوعة بنجاح ضمن مزيج
الطاقة.
وأضافت " استطعنا حتى العام الماضي توليد  %97من الكهرباء التي نحتاجها من مصادر متجددة منها  %35من طاقة الرياح
وما يزيد على  %60من مزيجنا األساسي للطاقة الذي يرتكز تحديدا على استخدام الوقود الحيوي وهذا هو العام الخامس الذي
نستغني فيه عن استيراد الطاقة فضال عن زيادة صادراتنا إلى البلدان المجاورة ويكمن التحدي التالي في تطوير شبكة نقل
الكهرباء وأعتقد أن األورغواي مستعدة لتكون المنصة اإلقليمية القادمة لتطوير وتطبيق هذه التكنولوجيا".
وتتضمن قائمة أعمال الجمعية العمومية لهذا العام إصدار تقرير "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" حول تكاليف توليد الطاقة
المتجددة وهو يرصد مستوى انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة ودخولها مرحلة القدرة التنافسية استنادا إلى حالتها التجارية
القوية إضافة إلى جلستي نقاش على مستوى الوزراء لتحديد سبل تسريع وتيرة االستثمار في الطاقة المتجددة وتسليط الضوء
على االبتكارات الرائدة والروابط بين اعتماد الكهرباء في قطاع النقل والطاقة المتجددة.
وسيتم إطالق " اللجنة العالمية المعنية بالجغرافيا السياسية لتحول قطاع الطاقة " والتي ستدرس تأثير االنتشار المتنامي لمصادر
الطاقة المتجددة على الديناميكيات الجيوسياسية إضافة إلى اجتماع لمدة يومين لمشرعي سياسات الطاقة المتجددة فضال عن
فعالية لمدة يوم واحد مع المجلس الوطني االتحادي لمناقشة دور مصادر الطاقة المتجددة في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
ومعالجة مشكلة تغير المناخ.
وسينعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى لبحث سبل دعم الدول الجزرية النامية الصغيرة لتطوير وتمويل مشاريع الطاقة
المتجددة إضافة إلى إجراء مناقشات حول مجموعة من المواضيع بما في ذلك سياسة الطاقة المتجددة والطاقة الحرارية
األرضية وتوسيع نطاق انتشار الطاقة الشمسية الكهروضوئية واستخدام الطاقة الحيوية في عملية التنمية المستدامة والطاقة
المتجددة في سياق التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في "اتفاق باريس" بشأن المناخ.
فع
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فيما سيعلن "صندوق أبوظبي للتنمية" بالتعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" عن المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل
برنامج التمويل المشترك بين الوكالة والصندوق فضال عن ذلك تنظم "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" معرضا فنيا فريدا
بعنوان "رؤى االستدامة".
ويشارك الفنان الشهير بيل فونتانا في المعرض بأعمال فنية من الوسائط المتعددة تم تصميمها خصيصا لهذا الحدث وتدور حول
موضوع االستدامة إضافة إلى مشاركة الباحث في شؤون االستدامة ويليام ماكدونو وقائد طيارة "سوالر إمبلس" برتراند بيكارد
الستعراض وجهات نظرهم حول بناء مستقبل مستدام.
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أخبارنا المغربية:2018/1/13/
انطالق أشغال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأبوظبي بمشاركة المغرب
انطلقت ،اليوم السبت ،بأبوظبي أشغال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
"إيرينا "بمشاركة أكثر من  1100ممثل حكومي ،من  150بلدا من بينها المغرب.
ويمثل المملكة في هذا اللقاء ،وفد يرأسه وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز
رباح .ويبحث االجتماع  ،الذي حضرت جلسته االفتتاحية رئيسة الجمعية العمومية السيدة كارولينا
كوس وزيرة الصناعة والطاقة والتعدين في األورغواي وعدنان أمين مدير عام الوكالة وعدد من وزراء
الطاقة من مختلف بلدان المعمور ومسؤولون إماراتيون وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في
االمارات ،الخطط االستراتيجية لتوجه عمل الوكالة خالل السنوات األربع المقبلة بما يضمن
اضطالعها بدور ريادي في دفع مسيرة التحول في قطاع الطاقة العالمي .وتم خالل االجتماع،
إطالق تقرير "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" حول تكاليف توليد الطاقة المتجددة والذي يرصد
مستوى انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة ودخولها مرحلة القدرة التنافسية استنادا إلى حالتها
التجارية القوية إضافة إلى إطالق اللجنة العالمية المعنية بالجغرافيا السياسية لتحول قطاع الطاقة
والتي ستدرس تأثير االنتشار المتنامي لمصادر الطاقة المتجددة على الديناميكيات
الجيوسياسية.
كما تنظم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالمناسبة ،معرضا فنيا فريدا بعنوان "رؤى االستدامة".
ويشارك الفنان العالمي بيل فونتانا في المعرض بأعمال فنية من الوسائط المتعددة ،صممت
خصيصا لهذا الحدث ،وتتناول موضوع االستدامة ،إلى جانب مشاركة الباحث في شؤون االستدامة
ويليام ماكدونو وقائد طيارة "سوالر إمبلس" برتراند بيكارد الستعراض وجهات نظرهم حول بناء
مستقبل مستدام.
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Other ESCWA News
جريدة الحياة:2018/1/11/
دائرة الفقر العربي «مرسومة» على شكل وجه طفل
الصراعات المسلحة التي تعصف ببلدان عربية عدة أسفرت عن كلفة إنسانية ضخمة .أعداد ال سابق لها من حاالت النزوح
واللجوء داخل المنطقة وخارجها ،حتى صار نصف الجئي العالم عرباً .مدن د ّمرتها الحروب تحتاج إلى باليين الدوالرات
إلعادة التعمير حال توقّف الحروب فيها .والنتيجة مزيد من التردّي وضغوط اقتصادية خانقة على من بقي على قيد الحياة وفي
داخل البالد من المواطنين العرب ،إذ بات فقرهم متعدد األبعاد.
«الفقر متعدد األبعاد» عنوان التقرير العربي الصادر قبل أيام عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(إسكوا) ومنظمة «يونيسيف» وجامعة أوكسفورد ومنظمات أخرى ،بمبادرة من مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.
الفقر المتو ّغل واآلخذ في الظهور في أشكال متعددة ال سابق لها عربياً ،من شأنه أن يعيق أي جهود تنمية .فما تعيشه البلدان
التطرف واإلرهاب وما يرتبط بهما من ممارسات ال إنسانية وصراعات
العربية من أزمات سياسية وأمنية ،واستفحال ظاهرتي
ّ
مسلّحة وحركات نزوح وهجرة غير شرعية ،تمثل عقبات كبرى أمام تحقيق التنمية ومواجهة الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية.
والتراث العربي حافل بتعريفات بليغة للفقر .ويشير التقرير إلى أن المفكرين العرب عرفوا الفقر قبل ظهور النظم األكاديمية
الحديثة .فإبن خلدون ميّز بين ثالثة أنماط بنائية للمجتمع .فهناك «الضروري» أي اقتصاد الكفاف ،و «الحاجي» و «الكمالي».
ويشرح بعض مالمح الفقر مثل تالصق الجدران ،وتطامن البنيان وعدم الفواصل بين المساكن ،وهي المالمح التي تتطابق وفقر
العرب الحالي.
وعلى رغم أن الفقر ليس حكرا ً على المنطقة العربية ،إال أن تأ ّخر التنمية فيها أدى إلى حالة من التراجع االقتصادي والفكري
نتج عنهما تداعيات أهمها هشاشة النسيج المجتمعي ،ما أتاح المجال لتف ّ
شي األفكار الهدامة بين كثر من أبناء هذه المنطقة ،ال
سيما الشباب.
ويتناول التقرير الفقر متعدد األبعاد على المستوى األسري في  10بلدان هي :األردن ،تونس ،الجزائر ،جزر القمر ،السودان،
العراق ،مصر ،المغرب ،موريتانيا واليمن .وأضيفت فلسطين في تحليل الفقر الخاص باألطفال ،سيما وأنها تشهد زياد كبيرة
ومطردة في معدالت الفقر ترتبط بظروف اجتماعية واقتصادية متدهورة ناجمة عن استمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارساته
وقيوده المفروضة على التنقّل والسيطرة على األرض ،التي تعدّ من أبرز موارد الرزق.
وخلصت الدراسة إلى أن الفقر متعدد األبعاد منتشر على نطاق واسع في البلدان العشرة ،فهو يؤثر على أكثر من  4من كل 10
أسر وأطفال .فحوالى  1.5في المئة من األطفال في هذه البلدان واقعون في الفقر ،و 3.29في المئة منهم واقعون في الفقر
معرضون للوقوع في دائرة الفقر األسري.
المدقع ،وربع السكان ّ
كما أن توزيع الفقر في هذه البلدان غير متسا ٍو على األماكن كلها ،إذ تظهر اختالفات شاسعة بين المناطق الريفية والحضرية،
وبين المحافظات .وعموماً ،فإن المناطق الريفية واألسر التي يعيلها شخص غير حاصل على نسبة من التعليم أكثر معاناة من
الفقر مقارنة بأسر المناطق الحضرية وتلك التي يعيلها شخص حاصل على معدّل تعليم معقول .ووجد التقرير أن الحرمان من
التعليم هو أكبر مصدر للفقر األسري ،وأن ظروف السكن وسوء التغذية المصادر الرئيسة لفقر األطفال.
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ويتضح أن البلدان العربية تواجه تحديات خطيرة في شأن الفقر وحجم انتشاره وعمقه .فالفقر متعدد األبعاد بين األسر واألطفال
معرضون للوقوع في الفقر مع استمرار األحوال
أكثر انتشارا ً مما كان متوقعاً ،وعشرات الماليين من األسر واألطفال العرب ّ
والظروف الحالية .وشدة الحرمان بين الفقراء مرتفعة إلى حد مقلق في البلدان العربية األقل نمواً .وعلى رغم أن الفقر المدقع
منخفض نسبيا ً فيها ،إال أن الفقر واسع االنتشار متوغل ويهدد البلدان العربية ذات الدخل المنخفض.
ويبلغ العدد التقديري للفقراء في المنطقة العربية حوالى  116مليون نسمة .وتتراوح المؤشرات الدالة على الفقر بين عدد من
صور الحرمان الشديد مثل عدم وجود كهرباء وصعوبة الحصول على مياه الشرب واستخدام أكثر من  3أشخاص لغرفة واحدة
وتدنّي فرص الحصول على التعليم وغيرها.
وحذّر التقرير من أن الفقر منتشر بين أطفال العرب في شكل أكبر مما كان متوقعاً ،وأن توزيعه في البلدان العشرة وكذلك
فلسطين متراوح بين األماكن .وبلغ عدد السكان ممن لم يتجاوزوا سن الـ 18سنة حوالى  118مليون نسمة ،أي حوالى  6في
المئة من أطفال العالم .ومن هؤالء  5,5مليون طفل واقعون في دائرة الفقر ،بينهم أكثر من  3ماليين طفل عربي في دائرة الفقر
المدقع ،النوع األكثر انتشارا ً في جزر القمر وموريتانيا والسودان واليمن.
ونبّه التقرير من أن عدم المساواة في الحرمان بين البلدان وفي داخل كل منها ،فضالً عن استمرار النزاعات والصراعات
المسلّحة في عدد كبير من البلدان العشرة وفلسطين ،سيدفعان بالمنطقة إلى مزيد من الفقر .وقد أدى الصراع في اليمن إلى أزمة
إنسانية ودفع الماليين إلى حافة المجاعة وقتل حوالى  10آالف شخص ،إلى حوالى  7ماليين يصارعون شبح الجوع ونقص
الغذاء الحاد.
وينصح التقرير بسرعة التعامل مع فجوات التعليم الشاسعة في المنطقة .وعلى رغم التقدّم الهائل الذي أحرزته في العقود
الماضية من حيث التحاق األطفال بالمدارس ،إال أن معضالت عدد الحضور والتسرب وغيرهما يساعدان على زيادة نسبة
األطفال التي تعاني حرمانًا متعدد األبعاد .وال بدّ من ّ
سن سياسات وخيارات تضمن التحاق األطفال وانتظامهم بالمدارس
وضمان بقائهم فيها حتى إنهائهم التعليم اإللزامي على األقل.
التسرب من التعليم
وتشردا ً جماعياً ،ما فاقم في األزمات اإلنسانية .ومعروف أن
وألن بلدانا ً عربية كثيرة تعاني نزاعات مسلّحة
ّ
ّ
والتع ّ
للتشرد .ويجب أن تكون مواصلة التعليم لألطفال الذين اضطرتهم ظروف النزاع إلى النزوح
طل عنه أبرز اآلثار السريعة
ّ
في مقدّم األولويات .كما أن تحسين نوعية التعليم ضرورة حتمية ،ال سيما وأنه يالحظ انتشار الفقر كذلك بين الحاصلين على
معدالت معقولة من التعليم غير الجيد.
وألن الفقر وراثي ،إذ ينتقل من جيل إلى جيل ،يجب تنشيط مبادرات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها ،ألنها
وحدها قادرة على كسر حلقة الفقر الوراثي.
وبالطبع ،يعدّ االستثمار في األطفال نقطة البداية الحقيقية للخروج من نفق الفقر المظلم ،عبر حزمة متكاملة من الخدمات
الصحية واالجتماعية والتعليمية والغذائية المتسمة بجودة عالية.
كما يؤ ّكد التقرير أهمية تلبية حاجات األمن الغذائي الفورية وقصيرة األجل ،إضافة إلى إيجاد حلول طويلة األجل ومستدامة .كما
يلفت إلى أهمية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في البلدان العربية وحمايتهم.
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وعلى رغم قتامة المشهد وتعقّد الوضع بهيمنة الصراعات المسلّحة التي بدأت في صورة ثورات ،يكمن األمل في أن التراث
العربي حافل بتعريفات للفقر وسبل للخروج منه يمكن االنطالق منها وتحديثها ومواجهة مشكالت التعليم والصحة والغذاء ،التي
تجبر الفقر على أن يظل حبيس دوائر مفرغة .لذا ،المطلوب كسر الدائرة المرسومة على وجه كل طفل عربي.
ظروف فلسطين مختلفة
ألن فلسطين تختلف في ظروفها عن بقية بلدان العالم ،تختلف فيها أوجه الفقر وأبعاده ،فـ  7.65في المئة من األطفال يعانون
من الفقر في شكل أو بآخر .وفي قطاع غزة ،تبلغ نسبة الفقراء  100في المئة ،أي أن األطفال جميعهم بين  15و 17سنة
يعانون الحرمان .وفي الضفة الغربية ،بلغت نسبة الفقراء حوالى  7.5في المئة .وبغض النظر عن الفئة العمرية ،فإن بُعد البيئة
المعيشية العنيفة هو أكبر مساهم في الحرمان الكلي على مستوى البالد.
وفي الفئة العمرية من  15إلى  17سنة ،يساهم بُعد البيئة المعيشية العنيفة في أكثر من  50في المئة من الحرمان الكلي .كما أن
للمياه و/أو الحصول على التعليم مساهمة رئيسة في فقر األطفال في مختلف الفئات العمرية تقريباً .والمقيمون في فلسطين
يتأثرون مباشرة باالحتالل .كما أن القيود على الحركة تعوق النمو االقتصادي واألنشطة اإلنتاجية ،وتفتت األراضي الفلسطينية
اجتماعيا ً وسياسيا ً وجغرافياً ،وتقيّد قدرة الناس على اإلفادة من الموارد الحيوية مثل المياه واألراضي .لذا فإن قياسات أثر العنف
وانعدام األمن تعطي الفقر في فلسطين شكالً مختلفاً.
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