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1

ة تحقيق اإلدارة المستدام•

عية المتكاملة للموارد الطبي

المنطقة العربية ، في 

المياه التركيز على •

والطاقة والغذاء 

والقطاعات اإلنتاجية 

ومراعاة قضايا تغيّر 

.المناخ

برنامج العمل 

2014-2015

2

تحقيق اإلدارة المستدامة •

عية والمتكاملة للموارد الطبي

في منطقة اإلسكوا،

اه التأكيد على قطاعات المي•

وإدماج والطاقة واإلنتاج، 

التصدي لتغيّر المناخ 

ضمن االستراتيجيات 

.والخطط القطاعية

برنامج العمل 

2016-2017

أهداف برنامج عمل االسكوا 

في الفترة بين الدورتين العاشرة والحادية عشرة
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اإلنجازات 

المتوقعة 

لفترة 

السنتين 

2014-

2015

وطنيةملعوخططواستراتيجياتسياساتوتنفيذوضععلىاألعضاءلبلداناقدراتتعزيز

.واألراضيوالمياهالطاقةلمواردالمستدامةلإلدارةوإقليميةإقليميةودون

المدىىعلالمستدامةالتنميةلضمانالعربية،المنطقةفيوالطاقةالمياه،الغذاءأمنتعزيز

منلبشرية،االتنميةوتحقيقالفقرحدةمنالتخفيفمجالفياإلنجازاتعلىوالحفاظالطويل،

وإدارةاقةالطوشبكاتالمشتركةالمائيةبالموارديختصفيمااإلقليميالتعاونتعزيزخالل

.األراضي

اإلنجازات 

المتوقعة 

لفترة 

السنتين 

2016-

2017

وخططاتاالستراتيجيفيالمستدامةالتنميةأهدافتعميمفياألعضاءالبلدانقدراتتعزيز

القياساتأدوذلكفيبماالطبيعية،للمواردالمتكاملةباإلدارةالمعنيةالقطاعاتالمتعددةالعمل

.والتبليغوالرصد

مائيةالالمواردحولاإلقليميالتعاونبشأنوقراراتبرامجاعتمادفياألعضاءالدولمساندة

.اءوالغذوالمياهالطاقةأمنتحسينبهدفالطاقةوشبكاتالبيئيةواالستدامةالمشتركة

أثرمنفللتخفيمنسقةوأطرواستراتيجياتسياساتوضعفياألعضاءالدولقدراتتعزيز

لطبيعيةاللكوارثوالتصديالكوارث،مخاطرمنللحدالمنعةوبناءمعه،والتكيفالمناختغير

.البشريسببهاالتيوتلك

اإلنجازات المتوقعة
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أوال
عملططوخواستراتيجياتسياساتوتنفيذوضععلىاألعضاءلبلداناقدراتتعزيز

.واألراضيوالمياهالطاقةلمواردالمستدامةلإلدارةوإقليميةإقليميةودونوطنية

الفنية في المنتدياتالمساهمة 

العالمية واإلقليمية بشأن 

الطاقةقضايا 

مشاريع ممولة من حساب 

المتحدةالتنمية في األمم 

أنشطة الدعم الفني للدول 

األعضاء

ي القدرات لتطوير التكنولوجيات الخضراء المالئمة لتحسين سبل العيش فبناء 

شهراً بين 24والذي تم تنفيذه على مدى االسكواالريفية في منطقة المجتمعات 

(2016سبتمبر /أيلول30، ثّم ُمّدد حتى 2015و2013العامين 

اإلقليمي للطاقة مركزالو، جامعة الدول العربيةمع األنشطةتنظيم مجموعة بارزة من 

البناء كفاءة الطاقة في قطاع "حول ومشروع االتحاد األوروبي المتجددة و كفاءة الطاقة،

مركز الملك ،  األردنيةوشركة الكهرباء الوطنية االتحاد العربي للكهرباء ،بمنطقة المتوسط

التنفيذي للمجلس الوزاري المكتب في ، كمراقب عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية

العربي للكهرباء 

يتناول أنشطة التعاون الفني مع بعض الدول األعضاء تقرير تفصيلي 

. على لجنة الطاقة في دورتها الحادية عشرةيُعرض س

إطالق عقد األمم المتحدة للطاقة 

-2014المستدامة للجميع 

في المنطقة العربية2024

نقاش وزارية عالية المستوى حول خرائط الطريق الممكنة لتسريع عقدت حلقة 

. وتيرة تنفيذ برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية
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يلالطوالمدىعلىالمنطقةلهذهالمستدامةالتنميةلضمانالعربيةالمنطقةفيوالطاقةوالمياهالغذاءأمنتحسينثانيا

التعاونتشجيعخاللمنالبشرية،التنميةوتحقيقالفقرحدةمنالتخفيفمجالفيالمحققةاإلنجازاتعلىوالحفاظ

األراضيوإدارةالطاقة،وشبكاتالمشتركة،المائيةالمواردبشأناإلقليمي

مشاريع ممولة من حساب 

المتحدةالتنمية في األمم 

تقارير ومواد فنية حول الطاقة

ن والتكامل اإلقليمي والترابط بي

الطاقة والمياه والغذاء في الدول

العربية

غيّر في سياق التنمية المستدامة والتخفيف من تكفاءة الطاقة لالستثمار في مجال الترويج -

المناخ

طاقة من المياه والبين الترابطقدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا لدراسة أوجه تطوير -

المستدامةأجل تحقيق أهداف التنمية 

اسةدر،العربيةالمنطقةفيالطاقةوأمناإلقليميالتعاونحولدراسة

منسادسالالعدد،"العربيةالمنطقةفيالطاقةسياساتاتجاهاتتحليل"

ةالطاقكفاءةمشاريعلمطوريفنيدليل،والتنميةالمياهتقرير

الفنية في المنتدياتالمساهمة 

العالمية واإلقليمية بشأن 

الطاقةقضايا 

2-سبتمبر/أيلول29)الدولي السادس حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة المنتدى 

اللجان مع المشتركوإعداد بيان العمل ( ، أرمينيا2015أكتوبر /تشرين األول

اإلقليمية الخمس في األمم المتحدة 

الفنية في هيئات المساهمة 

ة التنسيق التابعة لألمم المتحد

والمعنية بقضايا الطاقة 

على لالطالع في الهند لعدد من الخبراء الرسميين في مجال سياسات الطاقة دراسية ورشة 

التجربة الهندية في نشر استخدام بعض تطبيقات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية 

تخطيط أعمال وتمويل وتنمية مشروعات الطاقة "عمل تدريبية إقليمية حول ، ورشة النائية

ألوروبالجنة األمم المتحدة االقتصادية ، بالتعاون مع "المتجددة



Page 7 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

المتعددةلالعموخططاالستراتيجياتفيالمستدامةالتنميةأهدافتعميمفياألعضاءالبلدانقدراتتعزيز

والتبليغوالرصدالقياسأدواتذلكفيبماالطبيعية،للمواردالمتكاملةباإلدارةالمعنيةالقطاعات

أهداف اجتماع خبراء حول 

ة التنمية المستدامة المتعلق

بالطاقة

مشاريع ممولة من حساب 

التنمية في األمم المتحدة

ة بالطاقةنحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقرصد التقدم المحرز "اجتماع خبراء حول 
امة الطاقة المستد"الرصد العربي لتنفيذ أهداف مبادرة تقرير إلعداد " في المنطقة العربية 

2017يسانفي نصدر والذي ، باعتباره جزءاً من تقرير األمم المتحدة للرصد العالمي "للجميع

تحسين بناء القدرات لتطوير التكنولوجيات الخضراء المالئمة ل"مشروع استكمال أنشطة -

، "االسكواالعيش في المجتمعات الريفية في منطقة سبل 

في الدولمشاريع الطاقة المتجددة تعزيز االستثمار في “استكمال أنشطة مشروع -

.  "المناخسياق التنمية المستدامة والتخفيف من تغير في  األعضاء، 

ثالثا

الفنية في المنتدياتالمشاركة

العالمية واإلقليمية بشأن 

الطاقةقضايا 

،األمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة : واجتماعات خبراء مختلفة مع عمل إقليميةات ورش

المشروع اإلقليمي الممول من االتحاد األوروبي الدولي،اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة والبنك 

خطةالبرنامج و للبيئةبرنامج األمم المتحدة المتوسط، كفاءة الطاقة في قطاع المباني في منطقة "

.......  الطبيعي،الغاز ، المستدامةالتنمية الطاقة، مؤشراتكفاءة الزرقاء، و ذلك في مجاالت 

في المنتديات المساهمة 

العالمية واإلقليمية بشأن 

الطاقة المستدامة

اقة المتجددة العربي الثالث للط، المنتدى مؤتمر الشرق األوسط وشمال أفريقيا السادس للطاقة المتجددة

من أهداف السابع الخاص بالطاقة الهدف العالمية حول ،  الندوة 2016حوار الطاقة الطاقة،وكفاءة 

العامة لجامعة الدول األمانة معاتاجتماع،منتدى بيروت السابع للطاقة ،2030التنمية المستدامة 

نيع المحلي مكانات التص،والطاقةالعالقة بين المياه في مجاالت : أفريقياشمال -معهد غرب آسيا ،العربية

.اقة النوويةالمستقبلية،  الطتقلبات أسعار النفط والتوقعات ،إنتاجية الطاقة، المتجددةلمعدات الطاقة 
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ائية مساندة الدول األعضاء في اعتماد برامج وقرارات بشأن التعاون اإلقليمي حول الموارد الم

غذاءوالالمشتركة واالستدامة البيئية وشبكات الطاقة بهدف تحسين أمن الطاقة والمياه 

مشاريع ممولة من حساب 

المتحدةالتنمية في األمم 

ابط تطوير قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا لدراسة أوجه التر"مشروع استكمال أنشطة -

سياسات"حول ورشة عمل : المستدامةمن أجل تحقيق أهداف التنمية " والمياه الطاقة بين 

"استخدام الموارد كفاءة ورشة عمل حول والطاقة الترابط بين المياه 

رابعا

تقارير ومواد فنية حول الطاقة

ن والتكامل اإلقليمي والترابط بي

الطاقة والمياه والغذاء في الدول

العربية

لباتتق"حولحقائقصحيفة،والغذاءوالطاقةالمياهن،أمفيالترابطعواملأهمحولموجزتقرير

الكهربائيةاقةالطلقطاعالتحتيةالبنية"حقائقصحيفة،للسوقالمستقبليةوالتوقعاتالنفطأسعار

،لطاقةلاالستهالككثيفةالصناعاتفيالطاقةاستخدامكفاءةمؤشرات"حولورقة،الطاقةوتبادل

طاقةمشروعاتو،المناسبةالسياسيةواألدواتاالحتياجاتتقييم،الخضراءالتكنولوجيافنيانتقريران

الطاقة"يذتنفمجالفيالمحرزالتقدملرصدالعالميالتقريرفيمساهمة،الريففيالحيويةالكتلة

.....للجميعالمستدامة

مع جامعة الدول الفني التعاون 

المتابعة بشأن قرارات)العربية 

لس للمجاتخذها المجلس التنفيذي

الوزاري العربي للكهرباء

المتجددةلطاقةامشروعاتتكاملمجالفيباسبانياالعربيةالقدراتلبناءتدريبيبرنامجتنفيذ

فيضوع،الطاقةوكفاءةالمتجددةللطاقةالثالثالعربيالمنتدىتنظيم،الذكيةبالشبكات

خبراءجنتيلاجتماعاتفي،المستدامةللطاقةالعربيةاالستراتيجيةبإعدادالمكلفالعملفريق

بللمكتالتنفيذيالمكتبفيمراقبعضوك،الطاقةوكفاءةالمتجددةوالطاقةالكهرباء،

......الطاقة،كفاءةوللطاقةاإلقليميالمركزوللكهرباءالعربيالوزاري

ة وثائق للعرض في اجتماع الدور

الحادية عشر للجنة الطاقة

المنطقةفيوالمياهالطاقةبينالترابط،بالطاقةالمتعلقةالمستدامةالتنميةأهداف

وبرامجأنشطةبشأنتقرير،الجوفيةالمياهعلىالصخريوالنفطالغازتأثيرالعربية،

.....،الطاقةمجالفيالفنيالتعاون
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لمناخ والتكيف أثر تغير اللتخفيف من تعزيز قدرات الدول األعضاء في وضع سياسات واستراتيجيات وأطر منسقة 

البشرللكوارث الطبيعية وتلك التي يسببها والتصدي معه، وبناء المنعة للحد من مخاطر الكوارث، 

وزير ، وتحت رعاية معاليالهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرينبالتعاون مع ورشة خبراء دولية 

:  نشر اقتناص واستخدام وتخزين الكربون"حول ورشة خبراء -النفط 

ي سياق وعمل مسح لآلثار الجانبية لهذه التكنولوجيا ف، والفرصالتحديات 

، الطاقةومن منظور الترابط بين المياه والقانون البيئي الدولي واإلقليمي، 

نصة والدولية، بغرض المساهمة في إيجاد مواستعراض التجارب اإلقليمية 

.للمعرفة في المجاالت ذات الصلة

خامسا

المساهمة في المنتديات 

غير العالمية واإلقليمية بشأن ت

المناخ

لبنانحالة /سياسات التطبيق في منطقة المتوسطCOP 21:ما بعد قمة باريس"-

، المغرب، 2016نوفمبر 19-8في الفترة حول تغير المناخ ( 22)مؤتمر األطراف رقم -

، معالجة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ: الدولي الثاني حول األمن العالميالمؤتمر -

2016ديسمبر 
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