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اليوم السابع :مسئولة سعودية :تعاون مصري سعودي لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخي
القبس« :أوابك» تنظم ورشة عمل لتنمية قدرات المفاوضين العرب
الرياض " :أوابك " تطلق ورشة تدريبية لتنمية قدرات المفاوضين العرب حول قضايا تغيّر المناخ
وكالة األنباء الكويتية (كونا)( :أوابك) تنظم غدا ورشة عمل لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن
قضايا المناخ
اللوتس اإلخبارية :مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير
المناخى
صدى البلد :تعاون مصري سعودي لتوحيد المواقف في مؤتمر التغير المناخي بـ"بولندا"
موقع البوابة :مسئولة :تعاون مصري -سعودي وثيق لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخي
ببولندا
سرايا بوست :مسؤولة سعودية :مصر من الدول الرائدة في مجال العملية التفاوضية
األفق نيوز :تعاون مصري سعودي لتوحيد المواقف في مؤتمر التغير المناخي بـ"بولندا"
صوت األمة :مسؤولة سعودية :مصر من الدول الرائدة في مجال العملية التفاوضية
العرب نيوز :مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى وثيق لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير
المناخى
أخبارنا :مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخى

مختلفVarious /
• عربي :21االمن الغذائي العربي :أرقام مخيفة والحل وقف الحروب والصراعات
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اإلسكواESCWA/
اليوم السابع:
مسئولة سعودية :تعاون مصري سعودي لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخي
األربعاء 04 ،أبريل 2018
أكدت مستشارة وزارة الطاقة السعودية الرئيس المشارك لفريق التعامل العربى مع اتفاقية باريس لتغير المناخ سارة باعشن
أهمية توحيد الرؤى والمواقف السعودية والمصرية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخى ببولندا ،واالجتماع
التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية نهاية الشهر الجاري.
وقالت باعشن – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق األوسط بالكويت ،على هامش مشاركتها فى ورشة العمل اإلقليمية التدريبية
العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تنظمها منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
(أوابك) على مدى  3أيام – إن مصر ترأس حاليا مجموعة ال +77الصين ،والتى تضم أكثر من  130دولة ،وكذلك ترأس
المجموعة األفريقية ،بينما ترأس السعودية حاليا المجموعة العربية ،مشيرة إلى وجود تعاون وتنسيق وثيق بين القاهرة
والرياض ،بما يضمن وحدة الرؤى واألولويات تجاه القضايا التى ستطرح فى المؤتمر الدولى لتغير المناخ الذى سيعقد فى
بولندا نهاية العام الجارى ،واالجتماع التحضيرى الذى يعقد فى مدينة بون األلمانية فى  30أبريل الجارى.
وشددت المسئولة السعودية على أن مصر من الدول الرائدة فى مجال العملية التفاوضية ،نظرا المتالكها مئات الخبراء
المتخصصين فى المجال التفاوضى على مر تاريخها ،الفتة إلى أن ترؤسها لمجموعة ال+77الصين ،والمجموعة األفريقية ،هو
خير دليل على قدرتها التفاوضية الكبيرة.
وحول األجندة العربية فى االجتماع التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير
المناخى ببولندا ،قالت باعشن إن المعاملة العادلة بين جميع الدول تتصدر األجندة العربية فى االجتماع ،والتأكيد على أن اتفاقية
باريس للتغير المناخى ،تم اعتمادها كاتفاقية عالمية لجميع الدول على حد سواء ،وبالتالى أهمية تطبيق مبدأ المساواة بين الدول
فى الحقوق والواجبات ،سواء كانت صغرى أو كبرى ،مع ضرورة العمل على إيجاد محفزات للدول لمساعدتها على االلتزام
البيئى وفقا لقدراتها.
وأشارت إلى أن ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،التى تنظمها منظمة (أوابك) بالكويت ،تستهدف تنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،وبحث بعض القضايا المتعلقة باألمن الغذائي ،ودراسة أثر تغير المناخ على
الزراعة واألمن الغذائي ،ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج ،وكذلك اآلثار المترتبة على التجارة ،والحاجة إلى
معالجة هذه المسائل ضمن إطار سياسات التكيف ،التى تساعد أيضا فى إجراءات التخفيف.
وأضافت أن الورشة تسلط الضوء أيضا على آخر التطورات ،بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس للتغير المناخى ،خاصة
المتعلقة بالتكيف ،والتخفيف ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،وأسواق الكربون ،والتجارة والحوار التيسيرى لعام  ،2018باإلضافة إلى
العديد من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
وحول دور (أوابك) فى تخفيض معدالت التغير المناخى والحفاظ على البيئة ،قالت باعشن ،إن الدول األعضاء فى منظمة
(أوابك) اتجهوا إلى االهتمام بقضايا البيئة ،والعمل على تخفيض معدالت االنبعاث الحرارى والتغير المناخى ،فى إطار رؤيتهم
لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى تعتمد على ثالثة محاور رئيسية ،تتمثل فى البعد االقتصادى ،والبعد االجتماعى والبعد البيئى.
وأضافت أن (اوابك) إيمانا منها بأهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى ،والتى تمثل التهديد األكبر للبشرية خالل األعوام المقبلة،
بدأت فى العمل على إعداد جيل جديد من المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،من خالل المشاركة الفاعلة للشباب،
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سواء الذكور أو االناث فى العديد من ورش العمل المتخصصة ،لتنمية قدراتهم فى مجال التفاوض ،واكسابهم المهارات
الالزمة ،للوصول إلى الهدف من خالل عملية تفاوض فنية وتقنية.
وكان األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى ،قد افتتح أمس الثالثاء ،فعاليات ورشة العمل
اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تعقد بالكويت على مدى  3أيام،
بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة ،من بينها جامعة الدول العربية ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربى آسيا (اإلسكوا) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.
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القبس:
«أوابك» تنظم ورشة عمل لتنمية قدرات المفاوضين العرب
 2أبريل2018 ،
كونا – أعلنت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» تنظيمها غدا الثالثاء ورشة العمل اإلقليمية
التدريبية ال 10لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية
المتخصصة.
وقالت «أوابك» في بيان صحفي اليوم االثنين ان ورشة العمل التي ستعقد في مقرها بدولة الكويت ستناقش على مدى ثالثة أيام
اخر التطورات بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس خاصة المتعلقة بالتكيف والتخفيف والتمويل والتكنولوجيا وأسواق الكربون
والتجارة والحوار التيسيري لعام  2018وذلك تحضيرا لمؤتمر تغير المناخ واالجتماع التحضيري الذي سيعقد في مدينة بون
األلمانية في  30ابريل الجاري.
وأضافت أن الورشة ستناقش أيضا بعض القضايا المتعلقة باألمن الغذائي لدراسة أثر تغير المناخ على الزراعة واألمن الغذائي
ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج واآلثار المترتبة على التجارة والحاجة إلى معالجة هذه المسائل ضمن إطار
سياسات التكيف التي تساعد أيضا في إجراءات التخفيف باإلضافة الى العديد من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
وأشارت إلى مشاركة جامعة الدول العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا «اإلسكوا» ومنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في فعاليات ورشة العمل التي سيدشنها األمين العام ل«أوابك»
عباس النقي.
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الرياض:
" أوابك " تطلق ورشة تدريبية لتنمية قدرات المفاوضين العرب حول قضايا تغيّر المناخ
02-04-2018

تنطلق غدا ً الثالثاء في دولة الكويت "ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة لتنمية قدرات المفاوضين العرب حول قضايا تغير
المناخ " تحت تنظيم األمانة العا ّمة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" خالل المدة  5 - 3إبريل 2018م ،وتأتي
الورشة بالتعاون ومشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية ( جامعة الدول العربية  -لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" – منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – برنامج األمم المتحدة للبيئة ).
وأوضح لـ" الرياض" األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عبّاس النقي أهمية الورشة المنعقدة
بتنظيم المنظمة والتي تتطرق لمواضيع هامة منها تغير المناخ ورفع قدرات الكفاءات البشرية بالدول العربية ،وبيّن أن المنظمة
حريصة في أنشطتها المختلفة على رفع مستوى الكوادر البشرية وتأهيلها التأهيل الالزم ال سيما أن المناخ من أهم المواضيع
التي يجب التطرق لها في وقتنا الحاضر.
وتتطرق المنظمة عبر هذه الورشة التي تعتبر إحدى الفعاليات الرئيسة في إعداد وتأهيل المفاوضين العرب في قضايا تغيّر
المناخ إلى عد ٍد من المواضيع والمحاور الها ّمة منها بحث آخر التطورات بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس ال سي ّما ما يتعلق
بالتكيف والتخفيف والتمويل والتكنولوجيا وأسواق الكربون والتجارة والحوار التيسيري للعام الحالي  2018م  ،ومناقشة
القضايا المتعلقة ب األمن الغذائي كبند جديد في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ لدراسة
أثر تغير المناخ على الزراعة واألمن الغذائي ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج واآلثار المترتبة على التجارة
والحاجة إلى معالجة هذه المسائل ضمن إطار سياسات التكيف التي تساعد أيضا ً في إجراءات التخفيف.
منوعة منها تطوير مهارات المسؤولين العرب في التفاوض حول القضايا الناشئة في مفاوضات تغير
وتناقش الورشة قضايا ّ
المناخ ،ومناقشة نتائج الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف ( ،)COP23ومراجعة مسودة نص التفاوض باإلضافة إلى
إعداد الدول األعضاء للحوار التسهيلي والجلسات التحضيرية لعام  2018المؤدية إلى الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر
األطراف (.)COP24
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وكالة األنباء الكويتية (كونا):
(أوابك) تنظم غدا ورشة عمل لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا المناخ
2018/04/02
الكويت ( 4 - 2 -كونا)  --أعلنت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تنظيمها غدا الثالثاء ورشة
العمل اإلقليمية التدريبية ال 10لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ بمشاركة مجموعة من المنظمات
الدولية والعربية المتخصصة.
وقالت (أوابك) في بيان صحفي اليوم االثنين ان ورشة العمل التي ستعقد في مقرها بدولة الكويت ستناقش على مدى ثالثة أيام
اخر التطورات بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس خاصة المتعلقة بالتكيف والتخفيف والتمويل والتكنولوجيا وأسواق الكربون
والتجارة والحوار التيسيري لعام  2018وذلك تحضيرا لمؤتمر تغير المناخ واالجتماع التحضيري الذي سيعقد في مدينة بون
األلمانية في  30ابريل الجاري.
وأضافت أن الورشة ستناقش أيضا بعض القضايا المتعلقة باألمن الغذائي لدراسة أثر تغير المناخ على الزراعة واألمن الغذائي
ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج واآلثار المترتبة على التجارة والحاجة إلى معالجة هذه المسائل ضمن إطار
سياسات التكيف التي تساعد أيضا في إجراءات التخفيف باإلضافة الى العديد من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
وأشارت إلى مشاركة جامعة الدول العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ومنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في فعاليات ورشة العمل التي سيدشنها األمين العام ل(أوابك)
عباس النقي.
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اللوتس اإلخبارية:
مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخى
األربعاء 04 ،أبريل 2018
اللوتس االخبارية  -أكدت مستشارة وزارة الطاقة السعودية الرئيس المشارك لفريق التعامل العربى مع اتفاقية باريس لتغير
المناخ سارة باعشن أهمية توحيد الرؤى والمواقف السعودية والمصرية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخى ببولندا،
واالجتماع التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية نهاية الشهر الجاري.
وقالت باعشن – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق األوسط بالكويت ،على هامش مشاركتها فى ورشة العمل اإلقليمية التدريبية
العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تنظمها منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
(أوابك) على مدى  3أيام – إن مصر ترأس حاليا مجموعة ال +77الصين ،والتى تضم أكثر من  130دولة ،وكذلك ترأس
المجموعة األفريقية ،بينما ترأس السعودية حاليا المجموعة العربية ،مشيرة إلى وجود تعاون وتنسيق وثيق بين القاهرة
والرياض ،بما يضمن وحدة الرؤى واألولويات تجاه القضايا التى ستطرح فى المؤتمر الدولى لتغير المناخ الذى سيعقد فى
بولندا نهاية العام الجارى ،واالجتماع التحضيرى الذى يعقد فى مدينة بون األلمانية فى  30أبريل الجارى.
وشددت المسئولة السعودية على أن مصر من الدول الرائدة فى مجال العملية التفاوضية ،نظرا المتالكها مئات الخبراء
المتخصصين فى المجال التفاوضى على مر تاريخها ،الفتة إلى أن ترؤسها لمجموعة ال+77الصين ،والمجموعة األفريقية ،هو
خير دليل على قدرتها التفاوضية الكبيرة.
وحول األجندة العربية فى االجتماع التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير
المنا خى ببولندا ،قالت باعشن إن المعاملة العادلة بين جميع الدول تتصدر األجندة العربية فى االجتماع ،والتأكيد على أن اتفاقية
باريس للتغير المناخى ،تم اعتمادها كاتفاقية عالمية لجميع الدول على حد سواء ،وبالتالى أهمية تطبيق مبدأ المساواة بين الدول
فى الحقوق والواجبات ،سواء كانت صغرى أو كبرى ،مع ضرورة العمل على إيجاد محفزات للدول لمساعدتها على االلتزام
البيئى وفقا لقدراتها.
وأشارت إلى أن ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،التى تنظمها منظمة (أوابك) بالكويت ،تستهدف تنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،وبحث بعض القضايا المتعلقة باألمن الغذائي ،ودراسة أثر تغير المناخ على
الزراعة واألمن الغذائي ،ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج ،وكذلك اآلثار المترتبة على التجارة ،والحاجة إلى
معالجة هذه المسائل ضمن إطار سياسات التكيف ،التى تساعد أيضا فى إجراءات التخفيف.

وأضافت أن الورشة تسلط الضوء أيضا على آخر التطورات ،بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس للتغير المناخى ،خاصة
المتعلقة بالتكيف ،والتخفيف ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،وأسواق الكربون ،والتجارة والحوار التيسيرى لعام  ،2018باإلضافة إلى
العديد من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
وحول دور (أوابك) فى تخفيض معدالت التغير المناخى والحفاظ على البيئة ،قالت باعشن ،إن الدول األعضاء فى منظمة
(أوابك) اتجهوا إلى االهتمام بقضايا البيئة ،والعمل على تخفيض معدالت االنبعاث الحرارى والتغير المناخى ،فى إطار رؤيتهم
لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى تعتمد على ثالثة محاور رئيسية ،تتمثل فى البعد االقتصادى ،والبعد االجتماعى والبعد البيئى.
وأضافت أن (اوابك) إيمانا منها بأهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى ،والتى تمثل التهديد األكبر للبشرية خالل األعوام المقبلة،
بدأت فى العمل على إعداد جيل جديد من المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،من خالل المشاركة الفاعلة للشباب،
سواء الذكور أو االناث فى العديد من ورش العمل المتخصصة ،لتنمية قدراتهم فى مجال التفاوض ،واكسابهم المهارات
الالزمة ،للوصول إلى الهدف من خالل عملية تفاوض فنية وتقنية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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وكان األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى ،قد افتتح أمس الثالثاء ،فعاليات ورشة العمل
اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تعقد بالكويت على مدى  3أيام،
بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة ،من بينها جامعة الدول العربية ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربى آسيا (اإلسكوا) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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صدى البلد:
تعاون مصري سعودي لتوحيد المواقف في مؤتمر التغير المناخي بـ"بولندا
األربعاء /04أبريل2018/
أكدت مستشارة وزارة الطاقة السعودية الرئيس المشارك لفريق التعامل العربى مع اتفاقية باريس لتغير المناخ سارة باعشن
أهمية توحيد الرؤى والمواقف السعودية والمصرية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخى ببولندا ،واالجتماع
التحضيري الذي سيعقد في مدينة بون األلمانية نهاية الشهر الجاري.
وقالت باعشن – فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق األوسط بالكويت ،على هامش مشاركتها فى ورشة العمل اإلقليمية
التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تنظمها منظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول (أوابك) على مدى  3أيام – إن مصر ترأس حاليا مجموعة ال +77الصين ،والتى تضم أكثر من  130دولة ،وكذلك
ترأس المجموعة األفريقية ،بينما ترأس السعودية حاليا المجموعة العربية ،مشيرة الى وجود تعاون وتنسيق وثيق بين القاهرة
والرياض ،بما يضمن وحدة الرؤى واألولويات تجاه القضايا التى ستطرح فى المؤتمر الدولى لتغير المناخ الذى سيعقد فى
بولندا نهاية العام الجارى ،واالجتماع التحضيرى الذى يعقد فى مدينة بون األلمانية فى  30أبريل الجارى.
وشددت المسئولة السعودية على أن مصر من الدول الرائدة فى مجال العملية التفاوضية ،نظرا المتالكها مئات الخبراء
المتخصصين فى المجال التفاوضى على مر تاريخها ،الفتة الى أن ترؤسها لمجموعة ال+77الصين ،والمجموعة األفريقية ،هو
خير دليل على قدرتها التفاوضية الكبيرة.
وحول األجندة العربية فى االجتماع التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير
المناخى ببولندا ،قالت باعشن إن المعاملة العادلة بين جميع الدول تتصدر األجندة العربية فى االجتماع ،والتأكيد على أن اتفاقية
باريس للتغير المناخى ،تم اعتمادها كاتفاقية عالمية لجميع الدول على حد سواء ،وبالتالى أهمية تطبيق مبدأ المساواة بين الدول
فى الحقوق والواجبات ،سواء كانت صغرى أو كبرى ،مع ضرورة العمل على إيجاد محفزات للدول لمساعدتها على االلتزام
البيئى وفقا لقدراتها.
وأشارت إلى أن ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،التى تنظمها منظمة (أوابك) بالكويت ،تستهدف تنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،وبحث بعض القضايا المتعلقة باألمن الغذائي ،ودراسة أثر تغير المناخ على
الزراعة واألمن الغذائي ،ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج ،وكذلك اآلثار المترتبة على التجارة ،والحاجة إلى
معالجة هذه المسائل ضمن إطار سياسات التكيف ،التي تساعد أيضا في إجراءات التخفيف.
وأضافت أن الورشة تسلط الضوء أيضا على آخر التطورات ،بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس للتغير المناخى ،خاصة
المتعلقة بالتكيف ،والتخفيف ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،وأسواق الكربون ،والتجارة والحوار التيسيري لعام  ،2018باإلضافة الى
العديد من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
وحول دور (أوابك) فى تخفيض معدالت التغير المناخى والحفاظ على البيئة ،قالت باعشن ،إن الدول األعضاء فى منظمة
(أوابك) اتجهوا الى االهتمام بقضايا البيئة ،والعمل على تخفيض معدالت االنبعاث الحرارى والتغير المناخى ،فى إطار رؤيتهم
لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى تعتمد على ثالثة محاور رئيسية ،تتمثل فى البعد االقتصادى ،والبعد االجتماعى والبعد البيئى.
وأضافت أن (اوابك) إيمانا منها بأهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى ،والتى تمثل التهديد األكبر للبشرية خالل األعوام المقبلة،
بدأت فى العمل على إعداد جيل جديد من المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،من خالل المشاركة الفاعلة للشباب،
سواء الذكور أو االناث فى العديد من ورش العمل المتخصصة ،لتنمية قدراتهم فى مجال التفاوض ،واكسابهم المهارات
الالزمة ،للوصول الى الهدف من خالل عملية تفاوض فنية وتقنية.
وكان األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى ،قد افتتح أمس الثالثاء ،فعاليات ورشة العمل
اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تعقد بالكويت على مدى  3أيام،

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة ،من بينها جامعة الدول العربية ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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موقع البوابة:
مسئولة :تعاون مصري -سعودي وثيق لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخي ببولندا
األربعاء /04أبريل2018/
أكدت مستشارة وزارة الطاقة السعودية الرئيس المشارك لفريق التعامل العربى مع اتفاقية باريس لتغير المناخ سارة باعشن،
أهمية توحيد الرؤى والمواقف السعودية والمصرية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخى ببولندا ،واالجتماع
التحضيري الذي سيعقد في مدينة بون األلمانية نهاية الشهر الجاري.
وقالت باعشن– فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق األوسط بالكويت ،على هامش مشاركتها فى ورشة العمل اإلقليمية
التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تنظمها منظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول (أوابك) على مدى  3أيام – إن مصر ترأس حاليا مجموعة ال +77الصين ،والتى تضم أكثر من  130دولة ،وكذلك
ترأس المجموعة األفريقية ،بينما ترأس السعودية حاليا المجموعة العربية ،مشيرة الى وجود تعاون وتنسيق وثيق بين القاهرة
والرياض ،بما يضمن وحدة الرؤى واألولويات تجاه القضايا التى ستطرح فى المؤتمر الدولى لتغير المناخ الذى سيعقد فى
بولندا نهاية العام الجارى ،واالجتماع التحضيرى الذى يعقد فى مدينة بون األلمانية فى  30أبريل الحالى.
وشددت المسئولة السعودية على أن مصر من الدول الرائدة فى مجال العملية التفاوضية ،نظرا المتالكها مئات الخبراء
المتخصصين فى المجال التفاوضى على مر تاريخها ،الفتة الى أن ترؤسها لمجموعة الـ +77الصين ،والمجموعة اإلفريقية،
هو خير دليل على قدرتها التفاوضية الكبيرة.
وحول األجندة العربية فى االجتماع التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير
المناخى ببولندا ،قالت باعشن إن المعاملة العادلة بين جميع الدول تتصدر األجندة العربية فى االجتماع ،والتأكيد على أن اتفاقية
باريس للتغير المناخى ،تم اعتمادها كاتفاقية عالمية لجميع الدول على حد سواء ،وبالتالى أهمية تطبيق مبدأ المساواة بين الدول
فى الحقوق والواجبات ،سواء كانت صغرى أو كبرى ،مع ضرورة العمل على إيجاد محفزات للدول لمساعدتها على االلتزام
البيئى وفقا لقدراتها.
وأشارت إلى أن ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،التى تنظمها منظمة (أوابك) بالكويت ،تستهدف تنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،وبحث بعض القضايا المتعلقة باألمن الغذائي ،ودراسة أثر تغير المناخ على
الزراعة واألمن الغذائي ،ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج ،وكذلك اآلثار المترتبة على التجارة ،والحاجة إلى
معالجة هذه المسائل ضمن إطار سياسات التكيف ،التي تساعد أيضا في إجراءات التخفيف.
وأضافت أن الورشة تسلط الضوء أيضا على آخر التطورات ،بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس للتغير المناخى ،خاصة
المتعلقة بالتكيف ،والتخفيف ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،وأسواق الكربون ،والتجارة والحوار التيسيري لعام  ،2018باإلضافة الى
العديد من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
وحول دور (أوابك) فى تخفيض معدالت التغير المناخى والحفاظ على البيئة ،قالت باعشن ،إن الدول األعضاء فى منظمة
(أوابك) اتجهوا الى االهتمام بقضايا البيئة ،والعمل على تخفيض معدالت االنبعاث الحرارى والتغير المناخى ،فى إطار رؤيتهم
لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى تعتمد على ثالثة محاور رئيسية ،تتمثل فى البعد االقتصادى ،والبعد االجتماعى والبعد البيئى.
وأضافت أن (أوابك) إيمانا منها بأهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى ،والتى تمثل التهديد األكبر للبشرية خالل األعوام المقبلة،
بدأت فى العمل على إعداد جيل جديد من المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،من خالل المشاركة الفاعلة للشباب،
سواء الذكور أو اإلناث فى العديد من ورش العمل المتخصصة ،لتنمية قدراتهم فى مجال التفاوض ،وإكسابهم المهارات
الالزمة ،للوصول الى الهدف من خالل عملية تفاوض فنية وتقنية.
وكان األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى ،قد افتتح أمس الثالثاء ،فعاليات ورشة العمل
اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تعقد بالكويت على مدى  3أيام،
بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة ،من بينها جامعة الدول العربية ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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سرايا بوست:
مسؤولة سعودية :مصر من الدول الرائدة في مجال العملية التفاوضية
األربعاء /04أبريل2018/
أكدت مستشارة وزارة الطاقة السعودية الرئيس المشارك لفريق التعامل العربي مع اتفاقية باريس لتغير المناخ سارة باعشن
أهمية توحيد الرؤى والمواقف السعودية والمصرية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخى ببولندا ،واالجتماع
التحضيرى الذي سيعقد في مدينة بون األلمانية نهاية الشهر الحالي.
وقالت باعشن – في تصريحات صحفية ،على هامش مشاركتها في ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تنظمها منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على مدى  3أيام
– إن مصر ترأس حاليا مجموعة ال +77الصين ،والتى تضم أكثر من  130دولة ،وكذلك ترأس المجموعة اإلفريقية ،بينما
ترأس السعودية حاليا المجموعة العربية ،مشيرة إلى وجود تعاون وتنسيق وثيق بين القاهرة والرياض ،بما يضمن وحدة الرؤى
واألولويات تجاه القضايا التي ستطرح في المؤتمر الدولي لتغير المناخ الذي سيعقد في بولندا نهاية العام الجارى ،واالجتماع
التحضيرى الذي يعقد في مدينة بون األلمانية في  30أبريل الجارى.
وشددت المسئولة السعودية على أن مصر من الدول الرائدة في مجال العملية التفاوضية ،نظرا المتالكها مئات الخبراء
المتخصصين في المجال التفاوضى على مر تاريخها ،الفتة إلى أن ترؤسها لمجموعة ال+77الصين ،والمجموعة اإلفريقية ،هو
خير دليل على قدرتها التفاوضية الكبيرة.
وحول األجندة العربية في االجتماع التحضيرى الذي سيعقد في مدينة بون األلمانية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير
المناخى ببولندا ،قالت باعشن إن المعاملة العادلة بين جميع الدول تتصدر األجندة العربية في االجتماع ،والتأكيد على أن اتفاقية
باريس للتغير المناخى ،تم اعتمادها كاتفاقية عالمية لجميع الدول على حد سواء ،وبالتالى أهمية تطبيق مبدأ المساواة بين الدول
في الحقوق والواجبات ،سواء كانت صغرى أو كبرى ،مع ضرورة العمل على إيجاد محفزات للدول لمساعدتها على االلتزام
البيئى وفقا لقدراتها.
وأشارت إلى أن ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،التي تنظمها منظمة (أوابك) بالكويت ،تستهدف تنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،وبحث بعض القضايا المتعلقة باألمن الغذائي ،ودراسة أثر تغير المناخ على
الزراعة واألمن الغذائي ،ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج ،وكذلك اآلثار المترتبة على التجارة ،والحاجة إلى
معالجة هذه المسائل ضمن إطار سياسات التكيف ،التي تساعد أيضا في إجراءات التخفيف.
وأضافت أن الورشة تسلط الضوء أيضا على آخر التطورات ،بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس للتغير المناخى ،خاصة
المتعلقة بالتكيف ،والتخفيف ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،وأسواق الكربون ،والتجارة والحوار التيسيرى لعام  ،2018باإلضافة إلى
العديد من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
وحول دور (أوابك) في تخفيض معدالت التغير المناخى والحفاظ على البيئة ،قالت باعشن ،إن الدول األعضاء في منظمة
(أوابك) اتجهوا إلى االهتمام بقضايا البيئة ،والعمل على تخفيض معدالت االنبعاث الحرارى والتغير المناخى ،في إطار رؤيتهم
لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى تعتمد على ثالثة محاور رئيسية ،تتمثل في البعد االقتصادى ،والبعد االجتماعى والبعد البيئى.
وأضافت أن (اوابك) إيمانا منها بأهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى ،والتى تمثل التهديد األكبر للبشرية خالل األعوام المقبلة،
بدأت في العمل على إعداد جيل جديد من المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،من خالل المشاركة الفاعلة للشباب،
سواء الذكور أو االناث في العديد من ورش العمل المتخصصة ،لتنمية قدراتهم في مجال التفاوض ،واكسابهم المهارات
الالزمة ،للوصول إلى الهدف من خالل عملية تفاوض فنية وتقنية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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وكان األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى ،قد افتتح أمس الثالثاء ،فعاليات ورشة العمل
اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تعقد بالكويت على مدى  3أيام،
بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة ،من بينها جامعة الدول العربية ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربى آسيا (اإلسكوا) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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األفق نيوز:
تعاون مصري سعودي لتوحيد المواقف في مؤتمر التغير المناخي بـ"بولندا"
األربعاء 04 ،أبريل 2018
األفق نيوز  -أكدت مستشارة وزارة الطاقة السعودية الرئيس المشارك لفريق التعامل العربى مع اتفاقية باريس لتغير المناخ
سارة باعشن أهمية توحيد الرؤى والمواقف السعودية والمصرية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخى ببولندا،
واالجتماع التحضيري الذي سيعقد في مدينة بون األلمانية نهاية الشهر الجاري.
وقالت باعشن – فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق األوسط بالكويت ،على هامش مشاركتها فى ورشة العمل اإلقليمية
التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تنظمها منظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول (أوابك) على مدى  3أيام – إن مصر ترأس حاليا مجموعة ال +77الصين ،والتى تضم أكثر من  130دولة ،وكذلك
ترأس المجموعة األفريقية ،بينما ترأس السعودية حاليا المجموعة العربية ،مشيرة الى وجود تعاون وتنسيق وثيق بين القاهرة
والرياض ،بما يضمن وحدة الرؤى واألولويات تجاه القضايا التى ستطرح فى المؤتمر الدولى لتغير المناخ الذى سيعقد فى
بولندا نهاية العام الجارى ،واالجتماع التحضيرى الذى يعقد فى مدينة بون األلمانية فى  30أبريل الجارى.
وشددت المسئولة السعودية على أن مصر من الدول الرائدة فى مجال العملية التفاوضية ،نظرا المتالكها مئات الخبراء
المتخصصين فى المجال التفاوضى على مر تاريخها ،الفتة الى أن ترؤسها لمجموعة ال+77الصين ،والمجموعة األفريقية ،هو
خير دليل على قدرتها التفاوضية الكبيرة.
وحول األجندة العربية فى االجتماع التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير
المناخى ببولندا ،قالت باعشن إن المعاملة العادلة بين جميع الدول تتصدر األجندة العربية فى االجتماع ،والتأكيد على أن اتفاقية
باريس للتغير المناخى ،تم اعتمادها كاتفاقية عالمية لجميع الدول على حد سواء ،وبالتالى أهمية تطبيق مبدأ المساواة بين الدول
فى الحقوق والواجبات ،سواء كانت صغرى أو كبرى ،مع ضرورة العمل على إيجاد محفزات للدول لمساعدتها على االلتزام
البيئى وفقا لقدراتها.
وأشارت إلى أن ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،التى تنظمها منظمة (أوابك) بالكويت ،تستهدف تنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،وبحث بعض القضايا المتعلقة باألمن الغذائي ،ودراسة أثر تغير المناخ على
الزراعة واألمن الغذائي ،ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج ،وكذلك اآلثار المترتبة على التجارة ،والحاجة إلى
معالجة هذه المسائل ضمن إطار سياسات التكيف ،التي تساعد أيضا في إجراءات التخفيف.
وأضافت أن الورشة تسلط الضوء أيضا على آخر التطورات ،بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس للتغير المناخى ،خاصة
المتعلقة بالتكيف ،والتخفيف ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،وأسواق الكربون ،والتجارة والحوار التيسيري لعام  ،2018باإلضافة الى
العديد من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
وحول دور (أوابك) فى تخفيض معدالت التغير المناخى والحفاظ على البيئة ،قالت باعشن ،إن الدول األعضاء فى منظمة
(أوابك) اتجهوا الى االهتمام بقضايا البيئة ،والعمل على تخفيض معدالت االنبعاث الحرارى والتغير المناخى ،فى إطار رؤيتهم
لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى تعتمد على ثالثة محاور رئيسية ،تتمثل فى البعد االقتصادى ،والبعد االجتماعى والبعد البيئى.
وأضافت أن (اوابك) إيمانا منها بأهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى ،والتى تمثل التهديد األكبر للبشرية خالل األعوام المقبلة،
بدأت فى العمل على إعداد جيل جديد من المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،من خالل المشاركة الفاعلة للشباب،
سواء الذكور أو االناث فى العديد من ورش العمل المتخصصة ،لتنمية قدراتهم فى مجال التفاوض ،واكسابهم المهارات
الالزمة ،للوصول الى الهدف من خالل عملية تفاوض فنية وتقنية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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وكان األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى ،قد افتتح أمس الثالثاء ،فعاليات ورشة العمل
اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تعقد بالكويت على مدى  3أيام،
بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة ،من بينها جامعة الدول العربية ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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صوت األمة:
مسؤولة سعودية :مصر من الدول الرائدة في مجال العملية التفاوضية
األربعاء 04 ،أبريل 2018
أكدت مستشارة وزارة الطاقة السعودية الرئيس المشارك لفريق التعامل العربي مع اتفاقية باريس لتغير المناخ سارة باعشن
أهمية توحيد الرؤى والمواقف السعودية والمصرية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخى ببولندا ،واالجتماع
التحضيرى الذي سيعقد في مدينة بون األلمانية نهاية الشهر الحالي.
وقالت باعشن – في تصريحات صحفية ،على هامش مشاركتها في ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تنظمها منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على مدى  3أيام
– إن مصر ترأس حاليا مجموعة ال +77الصين ،والتى تضم أكثر من  130دولة ،وكذلك ترأس المجموعة اإلفريقية ،بينما
ترأس السعودية حاليا المجموعة العربية ،مشيرة إلى وجود تعاون وتنسيق وثيق بين القاهرة والرياض ،بما يضمن وحدة الرؤى
واألولويات تجاه القضايا التي ستطرح في المؤتمر الدولي لتغير المناخ الذي سيعقد في بولندا نهاية العام الجارى ،واالجتماع
التحضيرى الذي يعقد في مدينة بون األلمانية في  30أبريل الجارى.
وشددت المسئولة السعودية على أن مصر من الدول الرائدة في مجال العملية التفاوضية ،نظرا المتالكها مئات الخبراء
المتخصصين في المجال التفاوضى على مر تاريخها ،الفتة إلى أن ترؤسها لمجموعة ال+77الصين ،والمجموعة اإلفريقية ،هو
خير دليل على قدرتها التفاوضية الكبيرة.
وحول األجندة العربية في االجتماع التحضيرى الذي سيعقد في مدينة بون األلمانية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير
المناخى ببولندا ،قالت باعشن إن المعاملة العادلة بين جميع الدول تتصدر األجندة العربية في االجتماع ،والتأكيد على أن اتفاقية
باريس للتغير المناخى ،تم اعتمادها كاتفاقية عالمية لجميع الدول على حد سواء ،وبالتالى أهمية تطبيق مبدأ المساواة بين الدول
في الحقوق والواجبات ،سواء كانت صغرى أو كبرى ،مع ضرورة العمل على إيجاد محفزات للدول لمساعدتها على االلتزام
البيئى وفقا لقدراتها.
وأشارت إلى أن ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،التي تنظمها منظمة (أوابك) بالكويت ،تستهدف تنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،وبحث بعض القضايا المتعلقة باألمن الغذائي ،ودراسة أثر تغير المناخ على
الزراعة واألمن الغذائي ،ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج ،وكذلك اآلثار المترتبة على التجارة ،والحاجة إلى
معالجة هذه المسائل ضمن إطار سياسات التكيف ،التي تساعد أيضا في إجراءات التخفيف.
وأضافت أن الورشة تسلط الضوء أيضا على آخر التطورات ،بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس للتغير المناخى ،خاصة
المتعلقة بالتكيف ،والتخفيف ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،وأسواق الكربون ،والتجارة والحوار التيسيرى لعام  ،2018باإلضافة إلى
العديد من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
وحول دور (أوابك) في تخفيض معدالت التغير المناخى والحفاظ على البيئة ،قالت باعشن ،إن الدول األعضاء في منظمة
(أوابك) اتجهوا إلى االهتمام بقضايا البيئة ،والعمل على تخفيض معدالت االنبعاث الحرارى والتغير المناخى ،في إطار رؤيتهم
لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى تعتمد على ثالثة محاور رئيسية ،تتمثل في البعد االقتصادى ،والبعد االجتماعى والبعد البيئى.
وأضافت أن (اوابك) إيمانا منها بأهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى ،والتى تمثل التهديد األكبر للبشرية خالل األعوام المقبلة،
بدأت في العمل على إعداد جيل جديد من المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،من خالل المشاركة الفاعلة للشباب،
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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سواء الذكور أو االناث في العديد من ورش العمل المتخصصة ،لتنمية قدراتهم في مجال التفاوض ،واكسابهم المهارات
الالزمة ،للوصول إلى الهدف من خالل عملية تفاوض فنية وتقنية.
وكان األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى ،قد افتتح أمس الثالثاء ،فعاليات ورشة العمل
اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تعقد بالكويت على مدى  3أيام،
بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة ،من بينها جامعة الدول العربية ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربى آسيا (اإلسكوا) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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العرب نيوز:
مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى وثيق لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخى
األربعاء 04 ،أبريل 2018
العرب نيوز  -مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى وثيق لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخى ،في البداية وجب التنوية
علي احترامنآ الشديد لزوارنا الكرام ،حيث يسعي المواطن العربي في المقام االول واالخير الي معرفة الحقيقة ،ووجب التنوية
ان هذا ما نسعي اليه ايضآ في اطار السياسة التي يتم العمل بها في موقعنا موقع العرب نيوز االخباري" ،مسئولة سعودية:
تعاون مصرى سعودى وثيق لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخى" ،الذي اصبح هدفة االساسي احترام عقل القاري العربي
اوآل ال ذي يسعي الي معرفة مدي مصداقية الخبر الذي يقوم يتصفحه ،ومن جهتنا وحرصآ منا علي ايصال الحقيقة الي القاري
العربي نقوم بطرح الخبر االبرز اليوم والتي يأتي تحت عنوان "مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى وثيق لتوحيد المواقف
بمؤتمر التغير المناخى".
أكدت مستشارة وزارة الطاقة الـسعـودية الرئيس المشارك لفريق التعامل العربى مع اتفاقية باريس لتغير المناخ سارة باعشن
أهمية توحيد الرؤى والمواقف الـسعـودية والمصرية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخى ببولندا ،واالجتماع
التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية نهاية الشهر الجاري.
وقالت باعشن – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق األوسط بالكويت ،على هامش مشاركتها فى ورشة العمل اإلقليمية التدريبية
العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تنظمها منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
(أوابك) على مدى  3أيام – إن مـصـر ترأس حاليا مجموعة ال +77الصين ،والتى تحتوي أكثر من  130دولة ،وكذلك ترأس
المجموعة األفريقية ،بينما ترأس الـسعـودية حاليا المجموعة العربية ،مشيرة إلى وجود تعاون وتنسيق وثيق بين القاهرة
والرياض ،بما يضمن وحدة الرؤى واألولويات تجاه القضايا التى ستطرح فى المؤتمر الدولى لتغير المناخ الذى سيعقد فى
بولندا نهاية العام الجارى ،واالجتماع التحضيرى الذى يعقد فى مدينة بون األلمانية فى  30أبريل الجارى.
وشددت المسئولة الـسعـودية على أن مـصـر من الدول الرائدة فى مجال العملية التفاوضية ،نظرا المتالكها مئات الخبراء
المتخصصين فى المجال التفاوضى على مر تاريخها ،الفتة إلى أن ترؤسها لمجموعة ال+77الصين ،والمجموعة األفريقية ،هو
خير دليل على قدرتها التفاوضية الكبيرة.
وحول األجندة العربية فى االجتماع التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير
المناخى ببولندا ،انبأت باعشن إن المعاملة العادلة بين جميع الدول تتصدر األجندة العربية فى االجتماع ،والتأكيد على أن اتفاقية
باريس للتغير المناخى ،تم اعتمادها كاتفاقية عالمية لجميع الدول على حد سواء ،وبالتالى أهمية تطبيق مبدأ المساواة بين الدول
فى الحقوق والواجبات ،سواء كانت صغرى أو كبرى ،مع ضرورة العمل على إيجاد محفزات للدول لمساعدتها على االلتزام
البيئى وفقا لقدراتها.
ونوهت إلى أن ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،التى تنظمها منظمة (أوابك) بالكويت ،تستهدف تنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،وبحث عدد القضايا المتعلقة باألمن الغذائي ،ودراسة أثر تغير المناخ على الزراعة
واألمن الغذائي ،ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج ،وكذلك اآلثار المترتبة على التجارة ،والحاجة إلى معالجة هذه
المسائل في إطار إطار سياسات التكيف ،التى تساعد أيضا فى إجراءات التخفيف.
وأضافت أن الورشة تسلط الضوء أيضا على آخر التطورات ،بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس للتغير المناخى ،علي الرغم
من المتعلقة بالتكيف ،والتخفيف ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،وأسواق الكربون ،والتجارة والحوار التيسيرى لعام  ،2018باإلضافة
إلى العديد من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
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وحول دور (أوابك) فى تخفيض معدالت التغير المناخى والحفاظ على البيئة ،انبأت باعشن ،إن الدول األعضاء فى منظمة
(أوابك) اتجهوا إلى االهتمام بقضايا البيئة ،والعمل على تخفيض معدالت االنبعاث الحرارى والتغير المناخى ،فى إطار رؤيتهم
لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى تعتمد على ثالثة محاور رئيسية ،تتمثل فى البعد االقتصادى ،والبعد االجتماعى والبعد البيئى.
وأضافت أن (اوابك) إيمانا منها بأهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى ،والتى تمثل التهديد األكبر للبشرية خالل األعوام المقبلة،
بدأت فى العمل على إعداد جيل جديد من المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،من خالل المشاركة الفاعلة للشباب،
سواء الذكور أو االناث فى العديد من ورش العمل المتخصصة ،لتنمية قدراتهم فى مجال التفاوض ،واكسابهم المهارات
الالزمة ،للوصول إلى الهدف من خالل عملية تفاوض فنية وتقنية.
وكان األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى ،قد استهل البارحة الثالثـاء ،فعاليات ورشة
العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا تغير المناخ ،والتى تعقد بالكويت على مدى 3
أيام ،بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة ،من بينها جامعة الدول العربية ،ولجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا (اإلسكوا) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.
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أخبارنا:
مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخى
األربعاء 04 ،أبريل 2018
مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخى صحيفة أخبارنا نقال عن اليوم السابع ننشر لكم
مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخى ،مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى
لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخى ننشر لكم زوارنا جديد االخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة أخبارنا ونبدء مع الخبر
االبرز ،مسئولة سعودية :تعاون مصرى سعودى لتوحيد المواقف بمؤتمر التغير المناخى.
صحيفة أخبارنا الكويت (أ ش أ)
أكدت مستشارة وزارة الطاقة السعودية الرئيس المشارك لفريق التعامل العربى مع اتفاقية باريس لتغير المناخ سارة باعشن
أهمية توحيد الرؤى والمواقف السعودية والمصرية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخى ببولندا ،واالجتماع
التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية نهاية الشهر الجاري.
وقالت باعشن – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق األوسط بالكويت ،على هامش مشاركتها فى ورشة العمل اإلقليمية التدريبية
العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا اختلف المناخ ،والتى تنظمها منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
(أوابك) على مدى  3أيام – إن مصر ترأس حاليا مجموعة ال +77بكين ،والتى تضم أكثر من  130دولة ،وكذلك ترأس
المجموعة األفريقية ،بينما ترأس السعودية حاليا المجموعة العربية ،مشيرة إلى وجود تعاون وتنسيق وثيق بين القاهرة
والرياض ،بما يضمن وحدة الرؤى واألولويات تجاه القضايا التى ستطرح فى المؤتمر الدولى لتغير المناخ الذى سيعقد فى
بولندا نهاية العام الجارى ،واالجتماع التحضيرى الذى يعقد فى مدينة بون األلمانية فى  30أبريل الجارى.
وشددت المسئولة السعودية على أن مصر من الدول الرائدة فى مجال العملية التفاوضية ،نظرا المتالكها مئات الخبراء
المتخصصين فى المجال التفاوضى على مر تاريخها ،الفتة إلى أن ترؤسها لمجموعة ال+77بكين ،والمجموعة األفريقية ،هو
خير دليل على قدرتها التفاوضية الكبيرة.
وحول األجندة العربية فى االجتماع التحضيرى الذى سيعقد فى مدينة بون األلمانية ،استعدادا لمؤتمر األمم المتحدة للتغير
المناخى ببولندا ،قالت باعشن إن المعاملة العادلة بين جميع الدول تتصدر األجندة العربية فى االجتماع ،والتأكيد على أن اتفاقية
باريس للتغير المناخى ،تم اعتمادها كاتفاقية عالمية لجميع الدول على حد سواء ،وبالتالى أهمية تطبيق مبدأ المساواة بين الدول
فى الحقوق والواجبات ،سواء كانت صغرى أو كبرى ،مع ضرورة العمل على إيجاد محفزات للدول لمساعدتها على االلتزام
البيئى وفقا لقدراتها.
وأشارت إلى أن ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة ،التى تنظمها منظمة (أوابك) بالكويت ،تستهدف تنمية قدرات
المفاوضين العرب بشأن قضايا اختلف المناخ ،وبحث بعض القضايا المتعلقة باألمن الغذائي ،ودراسة أثر اختلف المناخ على
الزراعة واألمن الغذائي ،ومستويات اإلنتاجية الزراعية ونوعية اإلنتاج ،وكذلك اآلثار المترتبة على التجارة ،والحاجة إلى
معالجة هذه المسائل ضمن إطار سياسات التكيف ،التى تساعد أيضا فى إجراءات التخفيف.
وأضافت أن الورشة تركز الضوء أيضا على آخر التطورات ،بشأن قضايا التفاوض باتفاق باريس للتغير المناخى ،خاصة
المتعلقة بالتكيف ،والتخفيف ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،وأسواق الكربون ،والتجارة والحوار التيسيرى لعام  ،2018باإلضافة إلى
الكثير من الموضوعات األخرى المتعلقة بتغير المناخ.
وحول دور (أوابك) فى تخفيض معدالت التغير المناخى والحفاظ على البيئة ،قالت باعشن ،إن الدول األعضاء فى منظمة
(أوابك) اتجهوا إلى االهتمام بقضايا البيئة ،والعمل على تخفيض معدالت االنبعاث الحرارى والتغير المناخى ،فى إطار رؤيتهم
لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى تعتمد على ثالثة محاور رئيسية ،تتمثل فى البعد االقتصادى ،والبعد االجتماعى والبعد البيئى.
وأضافت أن (اوابك) إيمانا منها بأهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى ،والتى تشغل التهديد األكبر للبشرية خالل األعوام
المقبلة ،بدأت فى العمل على إعداد جيل جديد من المفاوضين العرب بشأن قضايا اختلف المناخ ،من خالل المشاركة الفاعلة
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للشباب ،سواء الذكور أو االناث فى الكثير من ورش العمل المتخصصة ،لتنمية قدراتهم فى مجال التفاوض ،واكسابهم
المهارات الالزمة ،للوصول إلى الهدف من خالل عملية تفاوض فنية وتقنية.
وكان األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقى ،قد افتتح أمس الثالثاء ،فعاليات ورشة العمل
اإلقليمية التدريبية العاشرة ،لتنمية قدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا اختلف المناخ ،والتى تعقد بالكويت على مدى  3أيام،
بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة ،من بينها جامعة الدول العربية ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربى آسيا (اإلسكوا) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.
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مختلفVarious /
عربي:21
االمن الغذائي العربي :أرقام مخيفة والحل وقف الحروب والصراعات
األربعاء 04 ،أبريل 2018
في االجتماع الذي عقدته في بيروت في االسبوع الماضي ،الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والهيئة العربية لحماية الطبيعة
وبالتعاون مع االسكوا  ،عرض الخبراء المشاركون جملة من االرقام المخيفة حول االمن الغذائي العربي وانتشار الفقر والجوع
واعداد النازحين والالجئين.
فقد كشف تقرير حالة االمن الغذائي والتغذية في العالم وجود زيادة هائلة في عدد االشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في
العالم  ،وتصاعد العدد من  777مليونا في العام  2015الى  815مليونا في العام  ، 2016وتشكل الصراعات والحروب
المحرك االساسي لهذا التدهور حيث لوحظ ان حاالت تفاقم انعدام االمن الغذائي تزداد في مواقع نشوب الحروب والصراعات.
وتعتبر المنطقة العربية هي المنطقة االقل سالما في العالم حسب تقرير مؤشر السالم العالمي الصادر عن معهد االقتصاد
والسالم للعام  ، 2017ويؤكد تقرير منظمة االغذية والزراعة حول االمن الغذائي والتغذية في الشرق االدنى وشمال افريقيا :
ان نحو  %76من النازحين قسرا في العالم البالغ عددهم  65مليونا وستمائة الف انسان يأتون من خمسة بلدان عربية وهي :
العراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن.
وتكشف التقارير العلمية  :ان الصراعات التي تشهدها الدول العربية  ،اضافة الستمرار االحتالل الصهيوني الرض فلسطين،
تسبب اثارا كارثية على انعدام االمن الغذائي في العالم العربي والذي يعاني من نقص يعادل ستة اصعاف ما تعانيه دول اخرى
في العالم ،وان  33مليون مواطن عربي يعانون من نقص التغذية وان انتشار مرض نقص التغذية في العديد من الدول العربية
يفوق معدل انتشار سوء التغذية العالمي.
وقد قدّم المشاركون في اللقاء من دول عربية عدة تقارير ومعلومات مرعبة عن مشاكل هذه الدول على صعيد اللجوء والتغذية
والفقر والمرض والظروف الحياتية الصعبة بسبب الحروب والصراعات  ،وناشد هؤالء كل الهيئات العربية واالسالمية
والدولية للتحرك من اجل وقف هذه الحروب والحصار وتقديم الدعم والمساعدة بكافة االشكال.
وقد حرصت الهيئات الداعية للقاء او المشاركة فيه لتقديم العديد من االفكار واالقتراحات العملية من اجل مواجهة ازمة انعدام
االمن الغذائي العربي  ،وجرى في اللقاء بحث ما سمي  :اطار العمل بشأن االمن الغذائي والتغذية في االزمات الممتدة ،ورغم
الصورة السوداوية للواقع العربي فان من يستمع الى الخبراء والناشطين في مجال العمل لتعزيز االمن الغذائي العربي يكتشف
وجود العديد من العاملين والناشطين المجهولين من اجل مواجهة هذه االزمات.
لكن مع اهمية المبادرات االهلية والمحاوالت التي تقوم بها منظمات انسانية او دولية لمواجهة النتائج المترتبة عن انعدام االمن
الغذائي العربي  ،فان التركيز على وقف الحروب والصراعات يجب ان يأتي في مقدمة هذه الجهود  ،النه طالما ان هذه
الصراعات تزداد وتتفاقم ،ان السباب سياسية او دينية او عرقية ،وكذلك في ظل استمرار االحتالل الصهيوني لفلسطين المحتلة
والحصار المستمر لقطاع غزة  ،فانه ال يمكن توقع تراجع معدالت الفقر واللجوء والنزوح وحاالت المرض والموت.
نحن اذن امام ازمة انسانية كبيرة  ،والمواطن العربي يدفع ثمنا كبيرا لهذه االزمة في غذائه وصحته وحياته  ،وكل ذلك يجب ان
يدفع اصحاب القرار والجهات المعنية للبحث عن مخارج حقيقية لما يجري واالهم في كل ذلك وقف الصراعات والحروب
والجلوس على طاولة الحوار وتقديم التنازالت المتبادلة من اجل التوصل الى حلول سياسية.
وكلما يشارك االنسان في اجتماع او لقاء لبحث االوضاع في الدول العربية  ،يتذكر رواية الكاتب الجزائري واسيني االعرج
بعنوان  :حكاية العربي االخير  ،2084والتي يتوقع فيها ان تتحول الشعوب العربية في العام  2084الى شعوب آيلة الى الزوال
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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وان تنشأ منظمة دولية مهمتها توزيع الغذاء لهذه الشعوب الهائمة في الصحارى القافرة  ،فهل سننتظر للعام  2084ام ان هذا
المصير سنصل اليه قريبا في حال استمرت هذه الحروب والصراعات العبثية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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