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 خبر صحفي

لدعم أجندة الطاقة تلهمان الجیل الجدید وزارة التر��ة والتعل�م و"آیر�نا" 
  المتجددة

یوقعان اتفاق�ة ل�حث سبل تضمین مواض�ع الطاقة "آیر�نا" وز�ر التر��ة والتعل�م ومدیر عام 
 في النظام التعل�مي اإلماراتي المتجددة

ــــة المتحــــدة؛  ــــارات العر�� ــــوظبي، اإلم ــــو  26أب ــــي  عــــتوقّ  :2019یونی ــــ�م ف وزارة التر��ــــة والتعل
مـــــع الوكالـــــة الدول�ـــــة للطاقـــــة المتجـــــددة (آیر�نـــــا)  اتفاق�ـــــةالیـــــوم دولـــــة اإلمـــــارات العر��ـــــة المتحـــــدة 

الطاقــــــة المتجــــــددة والتنم�ــــــة المســــــتدامة فــــــي النظــــــام التعل�مــــــي  مواضــــــ�ع فــــــي تضــــــمین للتعــــــاون 
، وز�ــــــر التر��ــــــة والتعلــــــ�م فــــــي لدولــــــة. ووقــــــع مــــــذكرة التفــــــاهم معــــــالي حســــــین ابــــــراه�م الحمــــــاديل

ـــــة اإلمـــــارات ـــــا" ،والســـــید فرانش�ســـــكو ال كـــــامیرا ؛دول االجتمـــــاع ضـــــمن إطـــــار  ،مـــــدیر عـــــام "آیر�ن
 .يالمنعقد في أبوظب الوكالةالسا�ع عشر لمجلس 

 الوكیـــــل المســـــاعد ،آمنـــــة الضـــــحاك الشامســـــي الـــــدكتورة معـــــاليتوق�ـــــع االتفاق�ـــــة  مراســـــم وحضـــــر
ــــــي وزارة التر��ــــــة والتعلــــــ�م ــــــدكتورة نــــــوال الحوســــــني، المنــــــدوب و  ؛لقطــــــاع الرعا�ــــــة واألنشــــــطة ف ال

 إلطـــــالق الطـــــرفیناالتفاق�ـــــة آفـــــاق التعـــــاون بـــــین  وتحـــــدد .الـــــدائم لدولـــــة اإلمـــــارات لـــــدى الوكالـــــة
ــــادرات تد ــــة  أشــــكالر�ب�ــــة حــــول م� ــــون الطاق ضــــمن منظومــــة التعلــــ�م االتحــــادي.  منخفضــــة الكر�

دولــــــة  فــــــيو�هــــــدف هــــــذا التعــــــاون إلــــــى دعــــــم تحقیــــــق أهــــــداف التنم�ــــــة المســــــتدامة ذات الصــــــلة 
ــــــدًا الهــــــدف ــــــاقي أرجــــــاء العــــــالم، وتحدی ــــــة)الســــــا�ع ( یناإلمــــــارات و� ــــــة نظ�فــــــة �أســــــعار معقول  طاق

 .)العمل المناخيالثالث عشر (و 

ـــــا’هـــــذه الشـــــراكة مـــــع  �عقـــــدســـــعداء  نحـــــنمعـــــالي حســـــین الحمـــــادي: "وقـــــال  ـــــي ترســـــم  ‘آیر�ن الت
خارطــــــة الطر�ــــــق إلدمــــــاج التنم�ــــــة المســــــتدامة فــــــي أنظمــــــة التعلــــــ�م الوطن�ــــــة فــــــي جم�ــــــع أنحــــــاء 
العـــــــالم مشـــــــیرًا إلـــــــى أن هـــــــذه المـــــــذكرة تـــــــدعم أجنـــــــدة رؤ�ـــــــة دولـــــــة اإلمـــــــارات العر��ـــــــة المتحـــــــدة 

 ".في مجال التنم�ة المستدامة 2030
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ــــه أن   ــــة المســــتدامة، "وأكــــد معال� ــــز مفهــــوم التنم� ــــي تعز� وأن المــــذكرة تعكــــس اهتمــــام الطــــرفین ف
تــــــأتي لتوثیــــــق هــــــذا المفهــــــوم ونشــــــره وجعلــــــه جــــــزءا مــــــن المنظومــــــة  ‘آیر�نــــــا’هــــــذه الشــــــراكة مــــــع 

ـــــة  ـــــدة الدول ـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال �مـــــا �حقـــــق أجن ـــــة، وتكـــــر�س أفضـــــل الممارســـــات التر�و� التعل�م�
ســـــــتقبل�ة، وأن وزارة التر��ـــــــة حرصـــــــت علـــــــى بنـــــــاء منظومـــــــة تعل�م�ـــــــة شـــــــاملة ومســـــــتهدفاتها الم

ـــــف المجـــــاالت،  ـــــب فـــــي مختل ـــــة للطال ـــــب المعرف� ـــــة الجوان ـــــي تنم� ـــــة تســـــهم ف وال شـــــك أن ومتكامل
 .أهم المجاالت" أحدمن الطاقة المتجددة والتنم�ة المستدامة 

ــــــي هــــــذه المناســــــ�ة ــــــال فر  ،وف ــــــا": ،نش�ســــــكو ال كــــــامیرااق أن "مــــــن الضــــــروري  مــــــدیر عــــــام "آیر�ن
ـــــنشء ـــــي  الجدیـــــد �شـــــارك ال ـــــة المســـــتدامة مســـــاعي ف ـــــاخيالتنم� ـــــدتقـــــد و . والعمـــــل المن دولـــــة  أب

ــــد فــــي التحــــول بلعــــبات التزامهــــا اإلمــــار  ــــي لقطــــاع الطاقــــةالعــــالمي  دور رائ  فعــــال نمــــوذج، وتبن
 جیــــــل إلهــــــامإلــــــى مــــــع وزارة التر��ــــــة والتعلــــــ�م  ونســــــعى مــــــن خــــــالل تعاوننــــــا. المســــــتدامةلتنم�ــــــة ل

 ".، وتطو�ر نموذج للتعاون �مكن تبن�ه في جم�ع بلدان العالمأجندة أعمالناالش�اب لدعم 

: معـــــالي الـــــدكتور ثـــــاني بـــــن أحمـــــد الز�ـــــودي، وز�ـــــر التغیـــــر المنـــــاخي والبیئـــــةقـــــال  مـــــن جان�ـــــه،
 �ـــــأن االســـــتثمارإ�مانهـــــا  انطالقـــــًا مـــــن ق�ادتنـــــا الحك�مـــــةل تشـــــكل تنم�ـــــة الشـــــ�اب أولو�ـــــة قصـــــوى "

شــــــراكة واعــــــدة، �‘ آیر�نــــــا’تعاوننــــــا مــــــع  و��شــــــرفــــــي المســــــتقبل.  ي االســــــتثمار�عنــــــفــــــي الشــــــ�اب 
 ال التعل�م�ـــــــة التنم�ــــــة المســـــــتدامة فــــــي مناهجنــــــاالطاقـــــــة النظ�فــــــة و  مواضــــــ�ع تــــــدر�س أن حیــــــث

ــــط مــــن ــــا فق ــــات اســــتثمار �مّكنن ــــول الشــــا�ة إمكان ــــةوٕاعــــدادهم  العق ــــى البیئ ــــاظ عل ــــل  ،للحف ــــز�ب  حف
 ".المرت�طة بهذا القطاعمهن ال لالنخراط فياهتمامهم  كذلك

وتمكـــــــین الجم�ـــــــع مـــــــن تغیـــــــر المنـــــــاخي للحـــــــد مـــــــن ال أساســـــــ�اً وتعتبـــــــر الطاقـــــــة المتجـــــــددة حـــــــًال 
فضـــــًال عـــــن مســـــاهمتها الكبیـــــرة فـــــي تحقیـــــق عـــــدد مـــــن أهـــــداف األمـــــم ، الحصـــــول علـــــى الطاقـــــة

ـــــة المســـــتدامة لالمتحـــــدة  ـــــك 2030لتنم� ـــــي ذل ـــــاه �مـــــا ف ـــــدة والرف ، (الهـــــدف الثالـــــث) الصـــــحة الجی
 (الهدف الثامن). النمو االقتصادي الشامل والمستدامو ، التعل�م الجید (الهدف الرا�ع)و 
 


