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لدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر امعالي الوزير  –

 محمد موسى عمران، وكيل األول للوزارةممثال ً بالسيد  ،العربية

 ،مية والدولية والعربيةالسادة ممثلي المنظمات اإلقلي –

 ،يةجمهورية مصر العرب ةممثل - الطاقةللجنة العاشرة الدورة  ةرئيسة تغريد سعيد، لسيدا –

  ثل جمهورية مصر العربيةمم –السيد أحمد وهبة، عضو لجنة الموارد المائية في اإلسكوا  –

 ،ممثل اللجنة في هذا االجتماعو

 ،الطاقةللجنة  عشرةالحادية المشاركة في الدورة  السيدات والسادة ممثلي الدول –

 الكرام، الزميالت والزمالء  –

ً أ  سعدتم بالخير صباحا

تها في دورالطاقة باإلسكوا لحضور اجتماعات لجنة  القاهرةيسعدني أن أرحب بكم في 

برعاية كريمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جهورية مصر العربية.  ،عشرة الحادية

واسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر إلي معالي الدكتور محمد شاكر/ وزير الكهرباء والطاقة 
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 –المتجددة في جمهورية مصر العربية، وفريق العمل المختص برئاسة السيد أحمد مهينة 

مع  على التنسيقرة المركزية لمتابعة الهيئات بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس اإلدا

 االسكوا وتقديم كافة التسهيالت لضمان نجاح هذه الدورة.

ركوا الذين شاوإلى يضاً بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر إلى جميع أعضاء اللجنة أوأود 

لألعضاء والمستمرين متمنيةً في ذات الوقت لألعضاء  ،في دوراتها السابقة لمساهماتهم القيمة

مع أعضاء  الصادقوبالتعاون الوثيق  التنويهناطة باللجنة. كما أود التوفيق في المهام الم   ،الجدد

مواد علمية من  اهمخرجاتى ثروا برامج اإلسكوا بمجاالت الطاقةمما أدى الى نجاح  اللجنة

اهتمام اللجنة في هذه األنشطة  الممكناً لو النجاحلم يكن . وللدول األعضاءفني دراسات ودعم و

 ومساهمتكم الفاعلة في المواد المطروحة. 

 السيدات والسادة......

عتمد المجتمع الدولي في العام د اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الطاقة، ااعقانمنذ 

كافة األطراف سعى ت ،متضمنةً سبعة عشرة هدفاً  2030 لعام المستدامة التنمية خطة 2015

د ابعألتأخذ بعين االعتبار ا ،من خاللها إلى تعبيد الطريق من أجل تحقيق تنمية مستدامة

. ويطمح المجتمع الدولي، من خالل التطبيق الصحيح لهذه ةوالبيئي ةواالجتماعي ةاالقتصادي

إدارة في  الحوكمة، وإلى تحقيق العدالة االجتماعية وبشرالخطة، إلى توفير حياة كريمة لكافة ال

وتم تخصيص الهدف السابع من أهداف التنمية والمحافظة على البيئة.  الموارد الطبيعية

"حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة المستدامة إلى 

الموارد ب. وترتبط أهداف أخرى بالطاقة كتلك المتعلقة بالفقر، وباألمن الغذائي، ووالمستدامة"

 ن، وتغيّر المناخ. ياالستهالك واإلنتاج المسؤولبالمائية و

يذ تنفد اعالن باريس حول تغيٌر المناخ على محورية قطاع الطاقة في اك  االمر،  كذلكو

اعدة مسوالتكيف مع تغير المناخ وعلى دور الدول المتقدمة في  من ولية للحددااللتزامات ال

  في هذا المضمار. النامية في التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات البلدان

 برزتى مرحلة التنفيذ، فاوض على هذه االجندات الومع انتقال الدول من مرحلة الت

ً ما تكون إقليمية.  سعى تلذلك أهمية التنسيق والعمل اإلقليمي لمواجهة التحديات التي غالبا
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 ترجمة تلك األهداف الطموحة وااللتزامات على ارض الواقع فيمساعدة الدول  لىإسكوا إلا

ضافة البعد اإلقليمي العربي ألهداف التنمية المستدامة بشكل عام، ولألهداف المتعلقة عبر ا

يتطلب اتخاذ  2030فتطبيق خطة التنمية المستدامة لعام الطاقة بشكل خاص. قطاع ب

. وتشمل اإلجراءات المتخذة ةوالوطني ةقليميواإل ةد العالميع  اإلجراءات الالزمة على الص  

 لتحقيق تلك أهداف إيالء األولوية لقطاع الطاقة في الخطط اإلنمائية الوطنية والقطاعية

، والنظر في وضع هذا القطاع والتحديات التي يواجهها عند السعي إلى تطبيق خطط المتكاملة

في تناول  متكامل هج شموليناد التنمية في القطاعات األخرى. وتتطلب هذه الجهود اعتم

 التنمية المستدامة، واتفاقاهداف التنمية المستدامة واإلسراع بضمان المواءمة واالتساق بين 

 .2015في العام  ، وخطة عمل أديس أباباللحد من مخاطر الكوارث سيندايار باريس، وإط

 السيدات والسادة......

من تحقيق تقدم في ترجمة موضوع الترابط بين  ،سكوا في السنوات األخيرةإلتمكنت ا

، في الطاقة والمياه والغذاء من المستوى النظري إلى خطوات عملية وبرامج عمل محددة

لوجيا األنشطة الخاصة بنقل وتوطين التكنوفي القيام بالمؤسسات المعنية وكافة التنسيق بين 

، بلغ عدد الدول التي صادقت 2016عام الومع دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في . الخضراء

بات هذا التصديق قد . وفي اإلسكوا ، ثمانية منها أعضاءدولة عربية 12دولة منها  145عليه 

بمثابة التزام من كافة األطراف بتبني الممارسات الداعمة للحد من تغيّر المناخ. وفي هذا 

 ت التخفيف والتكيف معسياسا وضع وتنفيذ سكوا مع الدول األعضاء علىإلاإلطار تعمل ا

د حفالس علمية ومؤشرات موثوقة وشفافة. س  أ  وفق تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث 

من ارتفاع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي بسبب زيادة الطلب العالمي 

 خذ باالعتبارأللورة مفهوم أمن الطاقة من منظور المنطقة العربية، يتطلب ابوعلى الطاقة 

 ،واألبعاد االقتصادية والسياسية واالجتماعية لكل دولةاألفضل المصالح الوطنية ومزيج الطاقة 

االعتماد طبعاً على مجموعة متكاملة من مع ، المالئمة رص الخاصة بنشر التكنولوجياتوالف  

خرى وتدابير أوإجراءات كفاءة استخدام الطاقة، متجددة التقنيات التي تشمل مصادر الطاقة ال

  وتخزين الكربون. طورة كاقتناص مت
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 الحضور الكريم، 

تاجاً إنالطاقة مفصلية لتحقيق االستدامة في مجال ضايا تنا هذه ببحث قدورتتميز 

 ريالنفط الصخري والغاز الصخاستخراج  أثرالترابط بين الطاقة والمياه، وواستهالكاً، وكذلك 

 ، والتعاون العربي بشأن التعامل مع تغيّربشكل خاص المياه الجوفية البيئة عامة، وعلى على

مزيد لااقتراح تشكيل فريق عمل لتغير المناخ والوقود األحفوري، كتطوير للعمل وو، المناخ

 من التواصل مع الدول األعضاء.

راء اجتماع خبفعاليات لمشاركة في ليضاً أن الحضور الكريم مدعو أفي هذا اإلطار، فو

في المنطقة  2030حول "رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 

 .، الذي يعقد تزامناً مع جلسات هذه الدورة"العربية

أن و ،الطاقةسكوا وأعضاء لجنة إلبين االصادق والمستمر التواصل ب أن أشيدكما أود  

لمناقشة العمل الذي ترغبون في  ةالقادماأليام تخصيص بعض الوقت خالل دعوكم جميعاً لأ

وكيف يمكن لإلسكوا أن تؤدي دورها في خدمة لجنتكم الموقرة بشكل  ،إنجازه كلجنة فرعية

 ال وعلى مستوى طموحاتكم.فع  

الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية لوزارة شكري  ركرألي أن  اختام أسمحوالفي  

د إنجاز المزيلكم اجتماعات مثمرة تسهم في  ةً يمنبكم مرة أخرى مت حبالعربية، وأن أرمصر 

طيب  اً جميع لكميةً نتم، مولكم الموقرةد  االسكوا ووتؤدي إلى توثيق العالقة بين  من األنشطة

 .هللا بمشيئة والعودة الحميدة إلى بلدانكم سالمين القاهرةاإلقامة في 

 وشكراً  


