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  عبد الرحيم 
اكة العالمیة للكهرباء المستدامة" ا رئيس الحافظ    لتحالف " الشر

: للمرة الثانية عىل   التوال 
امهم بت تحالف يعززونلالرؤساء التنفيذيون ل    الطاقة الكهربائيةعزيز قطاع الت  

 

 

          
 

اكة العالمية للكهرباء المستدامة – 2022يونيو  1مراكش، المغرب |   )GSEP (تم عقد القمة السنوية لتحالف الشر
  برئاسة السيد عبد الرحيم 

ب، بحضور المديرين الحافظ    للكهرباء والماء الصالح للشر
، المدير العام للمكتب الوطن 

  مراكش هذا األسبوع. 
 
  العالم ورواد األعمال ف

 
كات الكهرباء ف لقاء هذه السنة يعتتر أول نسخة التنفيذيي   ألكبر شر

، كما يصادف الذكرى الثالثي   لتأسيس  
  تطوير مجال  ي يعد ذال التحالف يتم تنظيمها ببلد أفريق 

 
الطاقة سباقا ف

  . الكهربائية
 

  عيي   السيد إعادة ت ت، تمخالل هذه القمة
ا تحالف ا لمجلس إدارة ، رئيسالحافظ  كة العالمية للكهرباء الشر

ة للك ذ، والمستدامة للمرة الثانية عىل التوال     يتم ذوتعتبر ه. 2023-2022لفبر
  تاري    خ االتحاد النر

 
ه المرة األول ف

 خلفا لواليته.  ا تعيي   رئيسفيها 
 

ام أعضاء  .التحالف هذا اللقاء بإصدار بيان قمة مراكش واختتم رؤساء النظام  بتطوير  GSEPيوضح البيان البر 
  الكهرب
  قطاعات النقل والبناء والصناعة  ائ 

 
ايد والفعال عىل الكهرباء منخفضة الكربون ف وتشجيع االستخدام المبر 

  اتفاقية باريس، فضال عن أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية. من أجل تحقيق األهداف الم
 
  نصوص عليها ف

 
اتيجر  المفتوح حول الكهربة ، وهو تحالف عالم  يضم  (SODE) احتضنت القمة أيضا اجتماعا حول الحوار االسبر

  قطاع الطاقة رؤساء 
 
  ف

ر
كات ذات التفكب  االستباف /التقنيي    ي   النهائي ي   المستخدمو شر اتيجيي   كاء االسبر والشر

. ومن المقرر نشر توصيات المجموعة  فيما بينهم وتحقيق أهدافالمتحدون من أجل تعزيز التعاون   
ر
االنتقال الطاف

  شتنبر المقبل
 
 .خالل أسبوع المناخ بمدينة نيويورك ف

 



 

 

  مجال 
 
اكة العالمية للكهرباء المستدامة أيضا عن استعداده لنشر مبادرته الجديدة والرائدة ف أعلن تحالف الشر

  جميع أنحاء العالم وكذا تحديد 
 
  ف

  ستمكن من مواكبة تطورات كهربة قطاعات االستخدام النهائ 
البحث والنر

  تستدع  تدخال فوريا. ستتكون 
من لوحة مراقبة رقمية وتقرير تحليىل   ’‘ كهربة العالميةآلية مراقبة ال’‘المناطق النر

  الرب  ع الثالث من عام 
 
راقبة رهن اإلشارة عبر . وقد تم وضع لمحة عن لوحة الم2022مصاحب سيتم إصداره ف

نت  . اإلنبر
 
 

اكة العالمية للكهرباء المستدامة   GSEPحول تحالف الشر
اكة العالمیة للكهرباء المستدامة    تعد الشر

مة بخلق مستقبل كهربائ    العالم الملبر 
كات الكهرباء الرائدة ف  تحالفا لشر

  العالم، علما أن أكبر من 
٪ من 50مستدام للجميع. يقوم أعضاؤنا بنقل وإنتاج ما يقارب رب  ع الكهرباء المستهلكة ف 

  أكسيد الكربون
  من مصادر خالية من ثائ 

  ينتجونها تأئر
 .الكهرباء النر


