
:عرض ما تم تنفيذه في مجال الطاقة”

”تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها العاشرة

من جدول األعمال4البند 

2017مايو 16–14القاهرة، 

لجنة الطاقة باالسكوا

عشرةالحادية الدورة 

 bida@un.orgمنجي بيده: عرض

إدارة سياسات التنمية المستدامة–قسم الطاقة 



Page 2

إجراءات التنفيذ (1)التوصية 

طار في إ،التأكيد على التعاون مع الدول األعضاء ضمن انشطة اإلسكوا

.مخرجات االجتماعات الدورية للجنة الطاقة

ذ أخذ العلم بما تم إنجازه في متابعة تنفي

للجنة الطاقة، التاسعةتوصيات الدورة 

طار والتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة في إ

برنامج العمل بين الدورتين التاسعة 

والعاشرة، وكذلك التوجه العام واألنشطة 

المقترحة لبرنامج عمل اإلسكوا في مجال 

بما ، 2017-2016الطاقة لفترة السنتين 

حتياجات التنمية في الدول يتالءم مع ا

األعضاء، ويتوافق مع مخرجات المؤتمرات

الدولية واإلقليمية ذات الصلة في مجال 

.الطاقة المستدامة

دولمتطلباتمعيتوافقلما.2017-2016للفترةالعملبرنامجتنفيذ

.االعضاء

لسطين تقديم دعم فني لكل من السودان والجمهورية العربية السورية وف

.ولبنان

إجراءات التنفيذ (2)التوصية 

 في تنظيم وعقد اجتماع خبراء خالل مؤتمر الطاقاتشاركت اإلسكوا

أبريل  (في الكويتالمتجددة السادس لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

عرضت مسودة الدراسة المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة).2016

إمكانية تصنيع معدات الطاقة المتجددة في المنطقة"المتجددة حول 

المتضمنة دراسات حالة لثالث دول هي األردن واإلمارات " العربية

.  العربية المتحدة ولبنان

ة تنظيم اجتماع خبراء وورشة عمل تدريبي

وتوطين حول ُسبل تعزيز القدرات التصنيعية

ة تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المنطق

في العربية بهدف تبادل الخبرات بين الدول

ة هذا المجال، والعمل على إنشاء سوق عربي

.لمعداتها

 جددة وكفاءة المنتدى العربي الثالث للطاقة المت"شاركت اإلسكوا في تنظيم

وأدارت ).2016يونيو(" نحو سوق تنافسية للطاقة المستدامة: الطاقة

قة القدرات التصنيعية والمكونات المحلية في مجال الطا"جلسة حول 

".  المزايا النسبية والفرص والتحديات: المتجددة وكفاءة الطاقة
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إجراءات التنفيذ (3)التوصية 

اد دراسة قامت اإلسكوا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في إعد

، "يةإمكانات تصنيع معدات الطاقة المتجددة في المنطقة العرب"مشتركة 

معدات بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال التصنيع المحلي لبعض

ردن ونُظم الطاقة المتجددة، باالضافة الى دراسات حالة لثالث دول هي األ

ها في أعقاب الدراسة التي أصدرتواإلمارات العربية المتحدة ولبنان، 

المتضمنة دراسات 2015مارس /آذارالوكالة الدولية للطاقة المتجددة في

.حالة لثالث دول هي تونس ومصر والمغرب

ة تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء اللجن

ول دراسة ح/واألمانة التنفيذية إلعداد تقرير

الطاقة تجارب التصنيع وتوطين تكنولوجيات

وبناًء على . المتجددة في الدول النامية

نيع الدراسة تُقيّم االمكانات المتاحة لتص

ة تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المنطق

ة لكل العربية، بالتركيز على الميزة النسبي

ية دولة، ما يسهم في بلورة رؤية استراتيج

للتكامل العربي في المجاالت ذات االهتمام

ة المشترك، وذلك بالتنسيق مع أمانة جامع

.الدول العربية

 اإلمارات بزيارة إلى األردن وقام الفريق االستشاري الُمكلّف بالدراسة

ممثلي بالتنسيق معالعربية المتحدة ومصر،والتواصل مع ممثلة لبنان 
.الدول

جنة قّدمت اإلسكوا نسخة عن المسودة النهائية للدراسة إلى أعضاء ل
.  2017التعليق، تمهيداً إلصدارها في منتصف عام /إلبداء الرأيالطاقة 
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إجراءات التنفيذ (4)التوصية 

(1)البند 
التعاون اإلقليمي وأمن الطاقة في المنطقة "اصدار اإلسكوا دراسة حول •

.“www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/l1500550-rev_0.pdfالعربية

.“تحليل وجهات سياسات الطاقة في الدول العربية"عّدت اإلسكوا دراسة حول ا•
https://www.unescwa.org/ourwork/34/publications. 

البلدان تعزيز قدرات"تقوم اإلسكوا بتنفيذ مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية بشأن •

نمية األعضاء في اإلسكوا على استخدام الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف الت
.“المستدامة

مواصلة الجهود المعيارية والتحليلية من

خالل إصدار تقارير ودراسات حول قطاع 

ا الطاقة، ترّكز بشكل خاص على القضاي

بلورة مفهوم أمن الطاقة من (1): التالية

منظور المنطقة العربية، انطالقاً من 

لة المصالح الوطنية ومزيج الطاقة في كل دو

ماعية واألبعاد االقتصادية والسياسية واالجت

لهذا المفهوم واتصاله بمفاهيم أخرى مثل 

أثر (2)الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، 

، انتاج الغاز الصخري على المياه الجوفية

من تقييم التجارب الناجحة لبعض الدول(3)

المنطقة العربية وخارجها في ترشيد دعم

ة الطاقة وفرص نقل الدعم إلى مصادر الطاق

تقييم التجارب(4)المتجددة وكفاءة الطاقة، 

ة الناجحة لبعض الدول في المنطقة العربي

وخارجها في االستفادة من آلية إجراءات 

خفض االنبعاثات المناسبة وطنياً 
(NAMA) ، أو أية آليات جديدة مثل

ادة الصناديق الخضراء، ودراسة فرص استف

(5)الدول العربية منها وُسبل تحقيق ذلك،

لنفط آثار التغيّر الحاد والسريع في أسعار ا

ى والغاز على المديين القصير والطويل عل

، ال (ةالُمصّدرة و الُمستورد)الدول العربية 

طط سيما على مزيج الطاقة والسياسات والخ

.دةالمتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجد

: (2)البند 
اه تأثير إنتاج النفط والغاز الصخري على المي"أعّدت اإلسكوا ورقة إللقاء الضوء على 

". الجوفية في المنطقة العربية

:(3)البند 

.تعّد اإلسكوا ورقة حول سياسات دعم أسعار الطاقة في الدول العربية

:(4)لبند ا

التخفيف آليات تمويل الكربون مع التركيز على آلية إجراءات"حول دراسةتعّد اإلسكوا 

 ً .“المالئمة وطنيا

:(5)البند 

جامعة نظمت اإلسكوا ندوة، في إطار التعاون مع معهد الطاقة والموارد الطبيعية في ال•

.“ة للسوقتقلبات أسعار النفط والتوقعات المستقبلي"األمريكية في بيروت، حول 

وستُعرض مخرجات هذه .أصدرت اإلسكوا صحيفة وقائع فيما يخص الموضوع•

2017مايو /أيار15-14يومي الصحيفة خالل  

http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/l1500550-rev_0.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/l1500550-rev_0.pdf
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إجراءات التنفيذ (5)التوصية 

17-16في يةشاركت اإلسكوا في المؤتمر السنوي الثامن للمنتدى العربي للبيئة والتنم

ونّظمت جلسة حول االستهالك واإلنتاج المستدامين .2015نوفمبر /تشرين الثاني
لمبادرةاإلقليميةاألجندةترجمة

إلى،"للجميعالمستدامةالطاقة"

دولالقدراتلبناءوفعالياتأنشطة

افأهدتنفيذمنوتمكينهااألعضاء

رتوفيكفالةأيالثالثالمبادرات

للجميع،الحديثةالطاقةخدمات

نلتحسيالعالميالمعدلومضاعفة

حصةومضاعفةالطاقة،كفاءة

الطاقةمزيجفيالمتجددةالطاقة

برامجخاللمنوذلكالعالمي

رقوالتطمناسبة،وطنيةوسياسات

ترشيدمثلمهمةمجاالتإلى

والطاقةالطاقةوكفاءةالدعم

.المتجددة

 رصد "حول (2016مارس /آذار31-30)شاركت اإلسكوا في ورشة عمل إقليمية

.2025-2016تنفيذ االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة 

السابع نّظمت اإلسكوا فعالية حول أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الهدف

، في إطار 2016مايو /أيار31من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة، في 

نافسية نحو سوق ت: المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"أنشطة 

."للطاقة المستدامة

تدامةالمسالتنميةأهدافمنالسابعالهدفدعمحولالعالميةالندوةفياإلسكواشاركت

ثةالحديالطاقةخدماتعلىميسورةبتكلفةالجميعحصول"وهوبالطاقةالمتعلقة

روعناصالطاقةبينالترابطنهجحولالجلسةاإلسكواوأدارت“والمستدامةالموثوقة
.ناسبةالمالتكنولوجياتتقييمحولنقاشحلقةعقدشاركتفيكمااألخرى،التنمية

 تدامة في في إطار فعاليات المنتدى الدولي السابع للطاقة من أجل التنمية المسقامت اإلسكوا

ياق جودة البيانات وتفسيرها في س"تنظيم ورشة عمل حول شاركة فيبالمباكو، أذربيجان 

ته لجنة المشاركة في اجتماع المجلس االستشاري للغاز، الذي نظم، و " إطار التتبع العالمي

.األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

 تشرين 19-8الذي ُعقد في الفترة (22)شاركت اإلسكوا في مؤتمر األطراف رقم

وساهمت بمداخالت فنية في فعاليات المؤتمر، .في المغرب2016نوفمبر /الثاني

.تتعلق بالهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة
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إجراءات التنفيذ (5)التوصية ( تابع)

 لغالف بالجهود المبذولة للحد من ارتفاع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في االمشاركة

والعمل على نشر مجموعة متكاملة من .الجوي بسبب زيادة الطلب العالمي على الطاقة

ير اقتناص التقنيات التي تشمل مصادر الطاقة البديلة وإجراءات كفاءة استخدام الطاقة، وتداب

واستخدام وتخزين الكربون 

لمبادرةاإلقليميةاألجندةترجمة

إلى،"للجميعالمستدامةالطاقة"

دولالقدراتلبناءوفعالياتأنشطة

افأهدتنفيذمنوتمكينهااألعضاء

رتوفيكفالةأيالثالثالمبادرات

للجميع،الحديثةالطاقةخدمات

نلتحسيالعالميالمعدلومضاعفة

حصةومضاعفةالطاقة،كفاءة

الطاقةمزيجفيالمتجددةالطاقة

برامجخاللمنوذلكالعالمي

رقوالتطمناسبة،وطنيةوسياسات

الدعمترشيدمثلمهمةمجاالتإلى

.المتجددةوالطاقةالطاقةوكفاءة

 مة المتعلقة رصد التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدا"عقدت اإلسكوا اجتماع خبراء حول
.2017يناير /كانون الثاني25-24في " بالطاقة في المنطقة العربية

 طاقة المتجددة الترويج لالستثمار في ال"تقوم اإلسكوا بتنفيذ مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية
.  دية ألوروبابالمشاركة مع اللجنة االقتصا، "للتخفيف من تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة

الكبرىالطاقةخدماتشركاتحولدراسةاإلسكواتعّد(Super ESCO)،أنيمكنوالدورالذي

إلىالدراسةرقوستتط.العربيةالبلدانفيالطاقةكفاءةبرامجنطاقتوسيعفيالشركاتهذهتلعبه
.المنطقةفيالطاقةخدماتشركاتوضعتحليل

 ام الطاقة مؤشرات كفاءة الطاقة في الصناعات الكثيفة استخد"أعّدت اإلسكوا ورقة عمل حول

.“في المنطقة العربية

 ة بكفاءة في الجلسة الخاص( اليونيدو)تعاونت اإلسكوا مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

السابع للطاقة الطاقة في الصناعة مع التركيز على حالة لبنان، وذلك في إطار فعاليات منتدى بيروت
.2016سبتمبر /في أيلول

(1): أهمهااألنشطة، من/تنفذ اإلسكوا ومركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية عدد من الفعاليات

مشاركة اإلسكوا في ملتقى (2)، 2016أبريل /في مقر اإلسكوا في نيسان" إنتاجية الطاقة"ورشة عمل حول 
المساهمة على بلورة (3)،2016نوفمبر /تشرين الثاني2-1الذي عقد في الرياض " 2016حوار الطاقة "

التي اعدها المشاركة في مراجعة مجموعة من الدراساتو .بعض االفكار حول انتاجية الطاقة في النطقة

. المركز حولها

بية للتنمية شاركت اإلسكوا في الملتقى السابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته المنظمة العر

المتجددة دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في نشر استخدامات الطاقة"حول . الصناعية والتعدين

".وتحسين كفاءة الطاقة في المنطقة العربية
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إجراءات التنفيذ (6)التوصية 

عقدها اإلسكوا دعوة بعض األكاديميين والباحثين للمشاركة في الفعاليات التي ت

.خاصةوالغذاء في مجاالت الطاقة عامة، والترابط بين الطاقة والمياه 

التربيةبرامجعلىالقائمينشراكإ

يفالعلميوالبحثالجامعات/والتعليم

والمياهالطاقةبينالترابطمجاالت

المواضيعهذهإدراجلتشجيعوالغذاء

.مستقبالً الدراسيةالمناهجفي

إجراءات التنفيذ (7)التوصية 

بي تشارك اإلسكوا في اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العر

.لةللكهرباء واللجان الفنية التابعة له، وفي الدراسات والتقارير ذات الص

تعزيز التعاون مع المجلس الوزاري 

العربي للكهرباء في جامعة الدول 

ز العربية، واللجان التابعة له، والمرك

اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة 

الطاقة، فيما يتعلق بالفعاليات 

اد المشتركة وبرامج بناء القدرات وإعد

ومراجعة التقارير في المجاالت ذات 

.االهتمام المشترك

 فاءة والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكتشارك إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية

الدورية في اجتماعات لجنة الطاقة في اإلسكوا، كما تشارك اإلسكوا في االجتماعاتالطاقة 

رباء ولجنة لكل من المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي ولجنة خبراء الكه

.خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

ة المركز اإلقليمي للطاقتتعاون اإلسكوا مع إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية و

ءة الطاقة في تنظيم دورات المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاالمتجددة وكفاءة الطاقة 
.من خالل مشاركتها في برنامج بناء القدرات العربية الذي عقد في إسبانيا 

لوزاري تتعاون اإلسكوا مع إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية في تطوير آلية عمل المجلس ا

المستدامة، العربي للكهرباء، وكذلك كعضو في فريق عمل إعداد االستراتيجية العربية للطاقة
.إلى جانب مراجعة التقارير والدراسات ذات الصلة

 دية أمانة مجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الحابالمشاركة مع اإلسكواقامت

ديم عشرة األنشطة والدراسات المقترحة حول الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتق

.تقرير حول التقدم المحرز في هذا المجال
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إجراءات التنفيذ (8)التوصية 

:كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة(أ)
 تكنولوجيات بناء القدرات لتطوير ال"في إطار تنفيذ مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية

( 1)" اإلسكواالخضراء المالئمة لتحسين ُسبل العيش في المجتمعات الريفية في منطقة

المغرب دون إقليمية في األردن وسلطنة ُعمان والسودان و/تنظيم أربع ورش عمل وطنية

اءة في القطاعات حول تطبيق منهجية لتقييم احتياجات التكنولوجيا الخضراء لتحسين الكف

تنظيم جولة دراسية في الهند لصانعي السياسات في الدول( 2)اإلنتاجية الريفية، و

الطالع على المشار إليها، فضالً عن ممثلين للبنان وسلطنة ُعمان والمغرب وموريتانيا ل

مناطق الريفية السياسات الُمحِفزة واألطر التنظيمية لنشر استخدام الطاقة المتجددة في ال

اجتماع خبراء حول تعزيزالحصول على خدمات الطاقة الحديثة في ( 3)النائية، و

تحفيز سوق تكنولوجيات الطاقة "ورشة عمل حول ( 4)المناطق الريفية العربية و

تعزيز الحصول على الطاقة "ورشة عمل حول ( 5)و" الخضراء في المناطق الريفية

" .  المستدامة في المناطق الريفية

 ثمار في الترويج لالست"في إطار تنفيذ أنشطة مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية

االشتراك مع ، ب"الطاقة المتجددة للتخفيف من تغيّر المناخ وتحقيق التنمية المستدامة

مكن من السياسات التي ت"لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، ندوة إقليمية حول 

ل ، عرض ومناقشة دراسات حالة حو"تعزيز تمويل االستثمار في الطاقة المتجددة

متحدة سياسات الطاقة المتجددة في سبع دول أعضاء في كل من اإلسكوا ولجنة األمم ال

االقتصادية ألوروبا

 تخدام تعزيز قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا على اس"في سياق أنشطة مشروع

وا ورشتي ، نّظمت اإلسك"الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

فاهيمي ، تهدف إلى بناء إطار م"سياسات الترابط بين المياه والطاقة"عمل األولى  حول 

بط بين الطاقة األدوات التنفيذية للترا"الثانية حول . متكامل للترابط بين المياه والطاقة

هالك ، تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات إنتاج واست"كفاءة استخدام الموارد: والمياه
. الموارد وتقديم خدمات المياه والطاقة

لبناءوأنشطةعملورشعقد

الطاقةكفاءةمجاالتفيالقدرات

بينوالترابطالمتجددة،والطاقة

والتصنيعوالغذاء،والمياهالطاقة

الطاقاتونُظملمعداتالمحلي

وآلياتالطاقة،وكفاءةالمتجددة

المتجددةالطاقةمشاريعتمويل

.الذكيةوالشبكاتالطاقةوكفاءة
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إجراءات التنفيذ (8)التوصية (تابع)

:  الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء(ب)

 والغذاء الترابط في أمن المياه والطاقة"صدرت اإلسكوا تقريراً حول

هم الترابط، ، يتضمن اإلطار التحليلي المطلوب لف"في المنطقة العربية

التنمية ويتناول العوامل المرتبطة بتأمين هذا الترابط وتحقيق أهداف

.المستدامة

طقة أعدت اإلسكوا وثيقة حول الترابط بين الطاقة والمياه في المن

شكل العربية بهدف إلقاء الضوء على أهمية النظر إلى المستقبل ب

مختلف عما كان سائداً في الماضي من حيث ندرة موارد الطاقة 

لة، والمياه، والتكنولوجيات المناسبة، وأنماط االستهالك ذات الص

.وأوجه التداخل بينهما

فيالقدراتلبناءوأنشطةعملورشعقد

المتجددة،والطاقةالطاقةكفاءةمجاالت

والغذاء،والمياهالطاقةبينوالترابط

اتالطاقونُظملمعداتالمحليوالتصنيع

تمويلوآلياتالطاقة،وكفاءةالمتجددة

الطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةمشاريع

.الذكيةوالشبكات

:  اقةالتصنيع المحلي لمعدات ونُظم الطاقات المتجددة وكفاءة الط(ج)

تماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عقد اجعاونت اإلسكوا مع ت

مؤتمر الطاقات المتجددة السادس لدول "خبراء، في إطار أنشطة 

ي الذي عقد ف( ميناريك السادس)الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

إمكانات التصنيع المحلي لمعدات الطاقة "الكويت، حول دراسة 

ة قبل وتخطط اإلسكوا إلصدار الدراس. المتجددة في المنطقة العربية
.2017منتصف عام 
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إجراءات التنفيذ (8)التوصية (تابع)

:  آليات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة)د(

تثمار في الترويج لالس"في سياق أنشطة مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية 

، السالف "دامةالطاقة المتجددة للتخفيف من تغيّر المناخ وتحقيق التنمية المست

:ذكره، قامت اإلسكوا بما يلي

 ية مشاريع تخطيط أعمال وتمويل وتنم"عقدت ورشتا عمل تدريبيتان إقليميتان حول

، وخالل (انظمتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروب)في أرمينيا " الطاقة المتجددة

، بهدف تطوير القدرات (نظمتها اإلسكوا)في المغرب 2016مايو /شهر أيار

ط الوطنية، من خالل تقديم مواد فنية حول أدوات الهندسة المالية وعمليات تخطي

.األعمال

طلب أعدت اإلسكوا دليالً يساعد أصحاب مشاريع الطاقة المتجددة على إعداد ملفات

.تمويل لمشاريعهم من الجهات المعنية

قة متجددة تقّدم اإلسكوا حالياً مساعدة فنية لمجموعة من المبادرين بإقامة مشاريع طا

ع رائدة، تضم اثني عشر مشروعاً من خمس دول أعضاء، إلعداد مقترحات مشاري

.  قابلة للتمويل، اعتماداً على الدليل

فيالقدراتلبناءوأنشطةعملورشعقد

المتجددة،والطاقةالطاقةكفاءةمجاالت

والغذاء،والمياهالطاقةبينوالترابط

الطاقاتونُظملمعداتالمحليوالتصنيع

تمويلوآلياتالطاقة،وكفاءةالمتجددة

الطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةمشاريع

.الذكيةوالشبكات

:الشبكات الذكية)ه(

نية نظمت اإلسكوا بالتعاون مع االتحاد العربي للكهرباء وشركة الكهرباء الوط

(1):ي مجالياألردنية دورتين تدريبيتين في عّمان، لبناء قدرات المهندسين العرب ف

ناولت ت"تكامل الطاقات المتجددة مع شبكات النقل والتوزيع في الوطن العربي"

مصادر تكنولوجيات الطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباء، ومتطلبات تكامل: موضوعات

كفاءة الطاقة في أنظمة إنتاج ونقل "(2)الطاقة المتجددة مع الشبكات الكهربائية،

وقود كفاءة انتاج الطاقة الكهربائية من ال: ، تناولت موضوعات"وتوزيع الكهرباء

ة األحفوري ومن مصادر الطاقة المتجددة، واالنتاج المشترك للطاقة الكهربائي

.  والطاقة الحرارية

 ائية وتبادل البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهرب"أصدرت اإلسكوا صحيفة وقائع حول

.  قطاع، تناولت الوضع الحالي للبنية التحتية لهذا ال"الطاقة في الدول العربية
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إجراءات التنفيذ (9)التوصية 

 طاق واسع النالترويج لتنفيذ  "عقدت اإلسكوا اجتماع خبراء حول

في " بيةلبرامج كفاءة الطاقة في قطاع األبنية القائمة في المنطقة العر

برنامج األمم في بيروت، باالشتراك مع 2015مايو /أيار12-13

على لبيئة برنامج األمم المتحدة لوقد تم االتفاق مع ممثل ، المتحدة للبيئة

ي أن يتولى البرنامج في المرحلة األولى، مساعدة الدول الراغبة ف

رنامج إنجاز بعض األنشطة ذات الصلة، عبر اآلليات المتوفرة لدى الب
 ً . اندة المسعبرت سبع دول عن رغبتها في االنضمام لبرنامجوحاليا

موافاة أعضاء اللجنة بمزيد من التفاصيل 

حول مشروع توسيع نطاق برامج كفاءة 

الطاقة في قطاع المباني في المنطقة 

العربية، ودعوة الدول المهتمة إلى 

المشاركة في اجتماع الخبراء المقرر عقده 

.لدراسة المشروع2015مايو /في أيار

اإلسكوافيالطاقةقسمممثلقدم ً ً عرضا فيعالمشروحولمرئيا

راءخبللجنةالتابعةالطاقةكفاءةعمللمجموعةالسابعاالجتماع

فيقدعالذيالعربيةالدولجامعةفيالطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقة

.2015مايو/أيار22

حولمعلوماتمذكرة2015يونيو/حزيرانفياإلسكواأرسلت

ىعللتعميمهاالعربيةالدولجامعةفيالطاقةإدارةإلىالمشروع
.العربيةالدول
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