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المحتويات

تشكيل فريق خبراء في مجال الوقود األحفوري•

براء مواضيع البحث والمناقشة خالل االجتماع األول لفريق خ•

في مجال الوقود األحفوري

.التوصيات الصادرة عن اجتماع لفريق خبراء•
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:تشكيل فريق خبراء في مجال الوقود األحفوري

(  2017)للجنة الطاقة في اإلسكوا في دورتها الحادية عشرة 17توصية رقم 

الهدف
:حولتعددينالمالمصلحةأصحاببينالمعلوماتوتبادلالسياسيللحوارمنتدىتوفير•

الغازودوراألحفوريالوقودواستهالكوتوزيعومستدامة،نظيفةطاقةإنتاجتعزيز

منللحدتوالمبادراواالبتكار،التكنولوجياونقلوالكربون،الميثانوإدارةالطبيعي،

ياالستراتيجاإلطارمعتتماشىجديدةوموضوعاتمبادراتوأيالمناخ،تغيُّر

.اإلسكواعملوبرنامج

إقليميبرنامجصياغة•المهام الرئيسية 

األقاليميوالتعاونالتكاملأجلمنالسياسيةالحواراتتشجيع•

لبلدانااحتياجاتتلبيبالسياساتتتعلقوأخرىفنيةوأوراقدراساتإعدادفيالمبادرة•

األعضاء

اإلقليميةالتوجيهيةوالمبادئالسياسيةالممارساتأفضلتطوير•

جديدةالالتكنولوجياتطويرفيالممارساتأفضلوتبادلالتعاونوتعزيزالبحثمؤازرة•

اإلقليميةوالوطنيةالممارساتأفضلوجمعوالمعلوماتالبياناتوتبادلالمعارفتبادلتعزيز•

والدولية

الصلة،ذاتالجهودوتنسيقواإلقليميالوطنيالمستويينعلىالقدراتبناءمجاالتتحديد•

وبناءويلوالتموالتكنولوجياالتقييممجاالتفيومداخالتللخبراءعملوورشندواتتنظيم•

المؤسسيوالتنسيقالقدرات
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مراجعة الشروط 

المرجعية

مانلضسنتينكلالمرجعيةالشروطمراجعةاألحفوريالوقودخبراءلفريقيجوز•

.االسكوافيالطاقةلجنةلللموافقةتعرضومهامهوفعاليةمالءمة

اإلدارة والتنظيم
اإلسكوافياقةالطلجنةإلىتقريرا  ويرفعسنويا  األحفوريالوقودخبراءفريقيجتمع•

الدوريةاجتماعاتهاخالل

ترشيح وانتخاب 

رئيس وأعضاء 

الفريق

القطاعوالوطنيةوالغازالنفطوشركاتالحكوماتعنوممثلينبارزينوأخصائيينخبراء•

.الحكوميةغيروالمنظماتالدوليةوالمنظماتالخاص

.األعضاءللبلدانياألبجدللترتيبطبقا  سنتينكلاألعضاءبينالخبراءفريقرئاسةتتناوب•

الميزانية و 

التقارير

.إنجازهالمطلوبالعملوحجمالعاديةللميزانيةالُمقدرةالمواردعلىاعتماد•

.الدوريةاجتماعاتهاخاللاالسكوافيالطاقةلجنةإلىتقاريرالرفعت•

:تشكيل فريق خبراء في مجال الوقود األحفوري

(  2017)للجنة الطاقة في اإلسكوا في دورتها الحادية عشرة 17توصية رقم 
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مواضيع البحث والمناقشة خالل االجتماع األول لفريق خبراء في مجال الوقود األحفوري

(2018ديسمبر /كانون األول5)

نطاق عمل فريق خبراء الوقود األحفوري-ألف

التحديات واآلفاق في المنطقة العربية: تطور سوق الطاقة-باء

قة العربيةالفرص في المنط: تطوير التكنولوجيا واالبتكار لصناعات الوقود األحفوري-جيم

عروض قُطرية من البلدان األعضاء-دال

فوريبرنامج العمل وأولويات إجراءات التنفيذ لمجموعة خبراء الوقود األح-هاء

تاريخ ومكان االجتماع القادم، ومواضيع أخرى-واو
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:التاليةالموضوعاتيتضمنعمللبرنامجمقترحوضع(أ)

المياه؛الموارد الطبيعية المشتركة والترابط بين الطاقة والربط اإلقليمي في مجال•

احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون؛تقنيات•

إدارة وآليات إحراق الغازات في الصناعة النفطية؛•

مجال الوقود األحفوري؛فياستخدام المياه•

استغالل خام الصخر الزيتي في إنتاج الطاقة وإنتاج النفط؛•

تكنولوجيا اإلنتاج النظيف اعتمادا  على الفحم؛•

البنية التحتية للوقود األحفوري؛ •

.نقل التكنولوجيا واإلمكانات في المنطقة العربية•

؛التعاون في تبادل المعلومات والنتائج في المجاالت ذات الصلة وبالقدر المسموح به وطنيا  (ب)

تشجيع االستثمار بين الدول العربية في مجال النفط والغاز الطبيعي؛(ج)

دعوة من خالل ورش عمل تدريبية، و)بناء القدرات في المجاالت ذات األولوية الوطنية للدول األعضاء (د)

مات خبراء إقليميين وعالميين لعرض األبحاث والتجارب والممارسات الناجحة، والتواصل مع مراكز ومنظ

(.مماثلة، إلخ

التوصيات الصادرة خالل االجتماع األول لفريق خبراء في مجال الوقود األحفوري
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