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 (سكوا)اإل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

       الطاقة     لجنة 
             الثانية عشرة       الدورة 

     9102             حزيران/يونيو   25 -24       بيروت، 

 األعمال المؤقتمن جدول  4البند 

 الحادية عشرةتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها 

 موجـز

 ت. وأصدر9107أيار/مايو  06-04في الفترة ، الحادية عشرة في القاهرةدورتها لجنة الطاقة قدت   ع 
 ،الطاقةفي مجال  (سكوااإلاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) مجموعة من التوصيات بشأن عمل

                                                                  ، والبعض اآلخر إلى الدول األعضاء. وتتضمن هذه الوثيقة عرضا  لإلجراءات سكوابعضها موجه إلى اإل
  لتنفيذ توصيات لجنة الطاقة الموجهة إليها. سكواواألنشطة التي اضطلعت بها اإل

 المنفذة وإبداء الرأي.  لتوصياتباولجنة الطاقة مدعوة إلى أخذ العلم 
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 لتنفيذاوإجراءات األمانة التنفيذية الموجهة إلى صيات التو

، مجموعة 9107مايو /أيار 06-04الفترة في  القاهرة، المنعقدة في ةعشر الحاديةأصدرت لجنة الطاقة في دورتها 
( وأخرى سكواللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلاألمانة التنفيذية  موجه إلى ، بعضهامن التوصيات

في الوثيقة  ةالحادية عشرتقرير اللجنة عن دورتها ، وذلك على نحو ما ورد في البلدان األعضاءوجهة إلى م
E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/8/Report.  األمانة التنفيذية وتستعرض هذه الوثيقة اإلجراءات التي اتخذتها

 .                              تنفيذا  للتوصيات الموجهة إليها واألنشطة التي اضطلعت بها

 (1)التوصية 

التركيز على القضايا المتعلقة باإلدارة المستدامة للطاقة في المنطقة العربية، في إطار أهداف التنمية المستدامة 
المتعلقة بالطاقة، وإجراء بحوث ودراسات استشرافية الطالع الدول األعضاء على الفرص المتاحة  2030لعام 

 .يعلى المستويين الوطني واإلقليم في القطاعات الواعدة

 التنفيذإجراءات 

المشاركة في مبادرة  (1)بما يلي:  سكواالمستدامة للطاقة، قامت اإل اإلدارةقضايا دراسة في سياق  •
 .من أهداف التنمية المستدامة 7إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة بشأن الهدف 

المنظمات عدد من اإلقليمية(، و منظمات األمم المتحدة )بما في ذلك المنظماتالمبادرة تضم و
ومنظمات معنية بالمساواة بين  ،وشباب ،المجتمع المدنيمنظمات من و ،وحكومات ،الدولية

 في منتدىالمشاركة  ، من خالل7                                            توسيع نطاق اإلجراءات دعما  إلنجاز غايات الهدف  (2)الجنسين، 
الستعراض التقارير الطوعية  9108ليو يوتموز/في            الذي ع ق د السياسي الرفيع المستوى  األمم المتحدة

المساهمة  (3)، ذات الصلة، ودعم منصات التوعية األخرى مثل المنتديات اإلقليمية للتنمية المستدامة
المنطقة العربية لسياسات عامة، في سياق خارطة طريق لمراجعة  عنتقارير موجزة  10 إعدادفي 

 .(1)2018تقديمها إلى منتدى األمم المتحدة السياسي رفيع المستوى  تم ،7الهدف 

عداد في إ (KAPSARC)مركز الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية مع  سكوااإل تتعاون •
مؤشر وإطار للسياسات العامة كحول استخدام إنتاجية الطاقة في المملكة العربية السعودية  دراسة

 . وتضمنت الدراسةمن استخدام الطاقة االستفادة القصوىات على تحقيق السياسصانعي لمساعدة 
النمو بين عالقة التحث على استخدام إنتاجية الطاقة كأداة تخطيط اقتصادي لتحسين إدارة توصيات 

في إطار فعاليات المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  ترض  ع قد و. (2)الطاقةو
 (.9108مايو أيار/ 7-6)الكويت، 

                                                
(1) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18053SDG7_Policy_Briefs_and_Summary_ 

18April2018.pdf. 

(2) www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/ks-2017-dp024-growth-through-

diversification-and-energy-efficiency-energy-productivity-in-saudi-arabia.pdf. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18053SDG7_Policy_Briefs_and_Summary_18April2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18053SDG7_Policy_Briefs_and_Summary_18April2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18053SDG7_Policy_Briefs_and_Summary_18April2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18053SDG7_Policy_Briefs_and_Summary_18April2018.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/ks-2017-dp024-growth-through-diversification-and-energy-efficiency-energy-productivity-in-saudi-arabia.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/ks-2017-dp024-growth-through-diversification-and-energy-efficiency-energy-productivity-in-saudi-arabia.pdf
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في إطار تنفيذ أنشطة مشروع "تعزيز االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول األعضاء،  •
" الممول من حساب التنمية، وبالتعاون مع             تغي ر المناخفي سياق التنمية المستدامة والتخفيف من 

لة من األردن واإلمارات دراسات حا سكوالجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، أصدرت اإل
 بشأن السياسات المشجعة للتمويل في مجاالت الطاقة المتجددة. (3)العربية المتحدة ولبنان والمغرب

حول إمكانات التصنيع المحلي  (4)مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في إعداد دراسة سكواتعاونت اإل •
ت دراسات حالة لثالث دول هي األردن لمعدات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، تضمن

واإلمارات العربية المتحدة ولبنان. وأطلقت الدراسة في إطار فعاليات منتدى بيروت الدولي للطاقة 
 (.9108أيلول/سبتمبر  96-98)

في إعداد فصل حول "مسار الطاقة  سكوافي سياق أنشطة المنتدى العربي للبيئة والتنمية، ساهمت اإل •
هذا الفصل في المؤتمر السنوي  سكوا. وقدمت اإل(5)9107درج في تقرير المنتدى لعام               المستدامة"، أ 

(، وشاركت في فعاليات الجلسة األولى 9107تشرين الثاني/نوفمبر  3-9العاشر للمنتدى )بيروت، 
 سنوات". 01حول "البيئة العربية في 

 -مستدامة في المنطقة العربية وثيقة بعنوان "التقدم المحرز في مجال الطاقة ال سكواأصدرت اإل •
 التقرير اإلقليمي في إطار الرصد العالمي" تناولت فيها ركائز مبادرة الطاقة المستدامة للجميع

(SE4ALL)  ،وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. وعرضت مجموعة واسعة من المؤشرات
ى العقدين الماضيين في مجال تنمية                                                         وتحليال  معمقا  للتقدم الذي أحرزته المنطقة العربية على مد

الطاقة المستدامة، مع التركيز على الحصول على الطاقة والوقود، والتقنيات النظيفة والحديثة، 
 . (6)وكفاءة الطاقة، ونشر استخدام الطاقة المتجددة

                                                                              تقريرا  بعنوان "استدامة الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية"، رك زت فيه  سكواأصدرت اإل •
على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني، والفرصة الكبيرة التي يتيحها هذا االستخدام إلحراز 

كن من أهداف التنمية المستدامة. ويستعرض التقرير الفوائد التي يم 7                         تقد م باتجاه تحقيق الهدف 
 .(7)تحقيقها من تحسين أداء الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية

 98و 97، في سكوافي إطار اإلعداد للدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة، نظمت اإل •
، االجتماع التحضيري العربي حول قضايا الطاقة، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول 9108آذار/مارس 

، وممثلي عدة منظمات وطنية وإقليمية ودولية. سكواوبمشاركة أعضاء لجنة الطاقة في اإل العربية،
جهات النظر اإلقليمية بشأن قضايا الطاقة، وتحديد أولويات الدول العربية،                          ه دف االجتماع إلى توحيد و 

واقتراح خيارات  ومناقشة الثغرات بين السياسات القائمة واألهداف المحددة لمستقبل الطاقة المستدامة،
في السياسات تؤدي إلى تحوالت إيجابية في أنظمة الطاقة. ودعا إلى دمج أهداف ومقاصد التنمية 

                                                
(3) www.unescwa.org/our-work/34/publications. 

(4) www.unescwa.org/publications/evaluating-renewable-manufacturing-potential-arab-region. 

(5) http://www.afedonline.org/webreport2017/afedreport2017.htm. 

(6) www.unescwa.org/publications/gtf-regional-report-arab-region-progress-sustainable-energy. 

(7) www.unescwa.org/publications/addressing-energy-sustainability-issues-buildings-sectori-arab-region. 

http://www.unescwa.org/our-work/34/publications
http://www.unescwa.org/publications/evaluating-renewable-manufacturing-potential-arab-region
http://www.afedonline.org/webreport2017/afedreport2017.htm
http://www.unescwa.org/publications/gtf-regional-report-arab-region-progress-sustainable-energy
http://www.unescwa.org/publications/addressing-energy-sustainability-issues-buildings-sectori-arab-region
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 7المستدامة المتعلقة بالطاقة في التقارير الوطنية حول التقدم المحرز، بما في ذلك ما يتعلق بالهدف 

دة رسائل رئيسية، من بينها الدعوة من أهداف التنمية المستدامة حول الطاقة. وأسفر االجتماع عن ع
خرى، على غرار أإلى إيالء اهتمام خاص بالروابط بين الطاقة من جهة، وعدد من القضايا من جهة 

القضاء على الفقر وعدم المساواة، والمياه واألمن الغذائي، والصحة، والتعليم، وفرص العمل، والمدن 
ص االجتماع إلى وثيقة ختامية حول قضايا                ن والنزوح. وخل ، والنقل، والالجئي            تغي ر المناخالمستدامة، و

رضت في الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية                                                 الطاقة، تم إعدادها بالتشاور مع الدول األعضاء، وع 
 .(8)المستدامة، وكذلك في منتدى األمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك

للطاقة المتجددة، إلى جانب جامعة الدول العربية وإدارة األمم مع الوكالة الدولية  سكواشاركت اإل •
المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، في تنظيم فعالية على هامش اجتماع الدورة الثامنة للوكالة 

 (. 2018كانون الثاني/يناير  12: نظرة على المنطقة العربية )أبو ظبي، 7حول البعد اإلقليمي للهدف 

 (2)التوصية 

، وتحليل مدى مواءمتها مع 2030رصد المؤشرات المتعلقة بقطاع الطاقة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 
احتياجات الدول العربية، مع إمكانية اقتراح مؤشرات لتكوين صورة وافية عن تنفيذ األهداف المعنية بالطاقة 

 .المستويين الوطني واإلقليميعلى 

 التنفيذإجراءات 

مؤشرات التنمية ندوة حول "رصد تنفيذ ، بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، سكوانظمت اإل •
 رصد بهدف(، 9102نيسان/أبريل  08و 07بيروت، الطاقة في المنطقة العربية" )ب المستدامة المتعلقة

اء األعض الدولالتقدم الذي أحرزته  حولالتشاور و ،حول الطاقة في المنطقة العربية 7 الهدفتنفيذ 
مع إتاحة الفرصة لسد فجوات البيانات في المنطقة العربية وتعزيز  ،همقاصدبشأن تنفيذ  سكوافي اإل

 ونممثلوشارك في الندوة ممثلو الدول األعضاء في لجنتي الطاقة واإلحصاء، و .الرصدتحليل تقرير 
  .(9)منظمات دولية معنيةعن 

"التقرير اإلقليمي إلطار الرصد العالمي: التقدم المحرز في مجال الطاقة المستدامة  سكواأطلقت اإل •
االجتماع التحضيري اإلقليمي ، وذلك خالل (10)ليزية والعربيةكالمنطقة العربية" باللغتين اإلن في

التقرير باالستناد إلى  سكوا         وأعد ت اإل(. 9108آذار/مارس  98و 97حول قضايا الطاقة )بيروت، 
برنامج  -الذي شارك فيه البنك الدولي   (GTF)العالمي البيانات الواردة في تقرير إطار التتبع

للطاقة، ولجان  والوكالة الدولية ،(ESMAP) المساعدة في إدارة قطاع الطاقة على الصعيد العالمي
لمحرز في مجال الطاقة المستدامة في المنطقة األمم المتحدة اإلقليمية. ويهدف التقرير إلى تتبع التقدم ا

ويقدم  .  ا للمقارنة دوليالعربية من خالل تحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالطاقة، القابلة للقياس و

                                                
(8) www.unescwa.org/events/arab-preparatory-meeting-energy-issues-2018. 

(9) www.unescwa.org/events/seminar-monitoring-energy-sdgs-arab-region. 

(10) www.unescwa.org/publications/gtf-regional-report-arab-region-progress-sustainable-energy. 

http://www.unescwa.org/events/arab-preparatory-meeting-energy-issues-2018
http://www.unescwa.org/events/seminar-monitoring-energy-sdgs-arab-region
http://www.unescwa.org/publications/gtf-regional-report-arab-region-progress-sustainable-energy
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لمحة عامة عن التقدم الذي أحرزته المنطقة العربية في العقود األخيرة في مجال إدارة الطاقة 
شير إلى ثالث ركائز تقوم عليها مبادرة الطاقة المستدامة للجميع المستدامة والوصول إلى الطاقة. وي

وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة هي: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة الحديثة من خالل 
الكهرباء؛ ومضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة؛ وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج 

 الطاقة العالمي.

: تقرير التقدم 7التقرير الخاص بالطاقة في المنطقة العربية "رصد الهدف على إعداد  سكوامل اإلتع •
 7لرصد الهدف  المنطقة العربية"، وذلك في سياق تقرير التقدم في مجال الطاقة - 9102في الطاقة 

استنادا إلى ، (Tracking SDG7: The Energy Progress Report)من أهداف التنمية المستدامة 
المؤشرات والبيانات المستمدة من المنظمات الدولية واإلقليمية )الوكالة الدولية للطاقة، البنك الدولي، 

، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، منظمة الصحة العالمية، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة(
 .9102في عام صداره إل        تمهيدا  

 (3)التوصية 

 ية المستدامة في مرصد إقليمي لرصد تنفيذ األهداف المعنية بالطاقة من أهداف التنمإلى إنشاء السعي 
 .المنطقة العربية

 التنفيذإجراءات 

بشأن التعاون في للجميع مذكرة تفاهم مع مبادرة الطاقة المستدامة  سكواعت اإل     ، وق 9108في عام  •
مجاالت عدة منها: )أ( تعزيز التكامل اإلقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية لتحقيق أهداف 

تحديد فرص التعاون لتنمية المستدامة، )ب( من أهداف ا 7الهدف  وال سيماالطاقة المستدامة للجميع، 
 يستضيفه البنك اإلسالمي للتنمية، ي ذالشرق األوسط الالطاقة المستدامة للجميع في مركز مع 

، )د( التعاون في مجال 7)ج( التعاون بشأن جمع البيانات ذات الصلة بتقرير رصد تنفيذ الهدف 
تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وزيادة ( ه)كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة، 

ء، والغذا ءالماوبين الطاقة  الترابطأفضل الممارسات، )و( اعتماد الوعي ودعم سياسات التمكين و
عقد و ،، وتبادل المعلومات، والمواءمة بين األنشطة ذات الصلةالتآزر المحتملة أوجهتعزيز )ز( 

دعم المبادرات المشتركة و، الطاقة المستدامة بشأنالكبرى الفعاليات اجتماعات رفيعة المستوى حول 
 المستدامة. اقةوالخاصة في مجال الط

الطاقة "               إعالنا  مشتركا  والبنك اإلسالمي للتنمية سكوااإل عت   وق ، 9108في تشرين األول/أكتوبر  •
بغرض توفير الدعم للبلدان العربية في تقييمها وتحضيراتها وتنفيذها لخطط العمل  "المستدامة للجميع

تحفيز االستثمارات في مجاالت و، حول الطاقة 7وتحقيق الهدف  ،الوطنية المتعلقة بالطاقة المستدامة
  .(11)الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة وتوفير التمويل وتعزيز التعاون اإلقليمي

                                                
(11) www.unescwa.org/news/escwa-islamic-development-bank-sign-joint-declaration-sustainable-energy-all. 

http://www.unescwa.org/news/escwa-islamic-development-bank-sign-joint-declaration-sustainable-energy-all
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حول الطاقة  7لتمويل "تقرير رصد تنفيذ الهدف  اتفاقيةمع البنك اإلسالمي للتنمية  سكواعت اإل   وق  •
خالل العربية منطقة الللمنطقة العربية" الذي يتضمن لمحة عامة عن التقدم المحرز في  9102

 ،لالتجاهات الملحوظة                    يقدم التقرير تحليال والعقدين األخيرين فيما يتعلق بقضايا الطاقة المستدامة. 
اءة كفمجالي  السياسة يمكن أن تساعد البلدان على تحقيق تقدم أفضل، ال سيما في في توصياتو

 الطاقة والطاقة المتجددة.

 (4)التوصية 

تقديم الدعم الفني للدول في جمع وحساب البيانات الوطنية للطاقة وغيرها من البيانات التي تصلح لتكون  مواصلة
 .طاقة من أهداف التنمية المستدامة                                    أساسا  لرصد تنفيذ األهداف المعنية بال

 التنفيذإجراءات 

، اجتماعات وورش عمل حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقةفي تنظيم  سكواساهمت اإل •
وشعبة  ،اإلقليمية األمم المتحدة ولجان ،بالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وذلك

 والوكالة الدولية للطاقة: ،والبنك الدولي ،األمم المتحدةات في اإلحصاء

التنمية المستدامة  -دم المحرز نحو الطاقة المستدامة اجتماع فريق الخبراء حول "رصد التق 
تعزيز قدرة حكومات  (، حول9107أيار/مايو  05-04، القاهرة) في المنطقة العربية" 9131

المتصلة بالطاقة واتفاق باريس في  ى تعميم أهداف التنمية المستدامةالدول األعضاء عل
خطط التقدم المحرز، ووضع وتنفيذ  المحافظة علىعلى  خططها اإلنمائية الوطنية ومساعدتها

 ؛(12)يومراقبة التنفيذ الفعل عمل للطاقة المستدامة،

تنظيم فعالية جانبية في سياق أنشطة الدورة الثامنة لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  
يناير ثاني/كانون ال 09أبو ظبي، ): نظرة إلى المنطقة العربية" 7حول "البعد اإلقليمي للهدف 

 ؛(9108

بحضور  ،7نيين المعني باجتماعات الهدف فمع الفريق االستشاري من الخبراء الالمشاركة،  
 (، واإلمارات العربية المتحدة 9107أكتوبر تشرين األول/ 08-91اجتماع في النرويج )

 .(9108فبراير شباط/ 02(، وبانكوك )9108يناير كانون الثاني/ 01)

 حول الهدف المؤتمر العالمي ، في إطار إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةمع  سكواشاركت اإل •
تحقيق في المنطقة العربية الذي أحرزته تقدم حول الإدارة جلسة التنمية المستدامة، في أهداف من  7

 .(9108فبراير شباط/ 99بانكوك، )من أهداف التنمية المستدامة"  7الهدف 

 ستانة،أ)المستدامة المؤتمر الوزاري والمنتدى الدولي الثامن حول الطاقة من أجل التنمية إطار في  •
عدد من ورى األخبالتعاون مع اللجان اإلقليمية  سكوانظمت اإل ،(13)(7910 يونيوحزيران/ 00-04

                                                
(12) www.unescwa.org/events/egm-sustainable-energy-horizon-arab-region. 

(13) http://www.unece.org/astana2017.html; (IFESD-8), 2017. 

http://www.unescwa.org/events/egm-sustainable-energy-horizon-arab-region
http://www.unece.org/astana2017.html
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في تتبع التقدم المحرز  المستخدمةالبيانات والمؤشرات  تورشة عمل إقليمية تناول دولية،المنظمات ال
 ذات الصلةفي الجلسة المخصصة للتقارير اإلقليمية  سكواإلاشاركت و في مجال الطاقة المستدامة.

  التقرير اإلقليمي العربي.حيث قدمت 

ديسمبر كانون األول/ 04-00بيروت، ورشة عمل تدريبية حول إحصاءات الطاقة ) سكوااستضافت اإل •
-Joint Organizations Data Initiative)( بدعم من مبادرة المنظمات المشتركة للبيانات 9108

JODI)األمم  ات فيوشعبة اإلحصاء ،والمنتدى الدولي للطاقة ،، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة
القضايا المتعلقة بإحصاءات الطاقة من حيث الشفافية الورشة تناولت وجهات أخرى. و ،المتحدة

وضع إحصاءات وتطرقت إلى البيانات، بجمع والنوعية والتدقيق وإتاحة البيانات والتحديات الخاصة 
ووضع مؤشرات لكفاءة  ة،الطاقوتوازن النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والكهرباء والتدفئة 

   استخدام الطاقة. 

المنطقة بالطاقة في  مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقةحول "رصد تنفيذ  ندوة سكوانظمت اإل •
حول الطاقة، مع  7رصد تنفيذ الهدف  بهدف (9102أبريل نيسان/ 08-07 ،بيروت) (14)العربية"

)أشير إلى هذه الندوة في إطار متابعة التوصية  سد فجوات البيانات في المنطقة العربية التركيز على
: تقرير 7في الندوة في التقرير اإلقليمي العربي "رصد الهدف  معت  ج المدخالت التي  درج    وست  .(9

  .المنطقة العربية" - 9102التقدم في الطاقة 

 96-94"المنتدى العربي للتنمية المستدامة"، خالل الفترة  من الدورة الخامسة سكوات اإلقد  ع  •

"المنتدى العربي للتنمية المستدامة" هو و. (15)بيروت فيفي بيت األمم المتحدة ، 9108أبريل نيسان/
وجامعة  سكوا                                                          بل األمم المتحدة ت عقد دوراتها سنويا ، في إطار شراكة بين اإل        دة من ق                   آلية إقليمية معتم 
كشريك رئيسي، وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة اإلنمائية، لدعم تنفيذ خطة  -الدول العربية 

، ورصد التقدم المحرز والمتابعة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية 9131 عامل التنمية المستدامة
وأصحاب المصلحة واستخالص الدروس المستفادة على المستويين الوطني واإلقليمي في المنطقة 

على منتدى األمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى  المنتدى العربي عرض مخرجات  ت العربية. و
وتضمن جدول أعمال الدورة  .المستدامة، في اجتماعاته السنوية في نيويورك المعني بالتنمية

 الخامسة للمنتدى جلسات عديدة، منها ما يتصل بالطاقة:

نعة     الم  من المزيد لتحقيق اإلنمائي التخطيط في الطبيعية الموارد جلسة عامة حول "دمج 
بدرجات  –حديات التي تواجه المستقبل"، تناولت عدة قضايا، منها أهم الت في واالستدامة

                                                                             بلدان المنطقة العربية من ش ح الموارد المائية، ه در الموارد الطبيعية، استنزاف  -متفاوتة 
األراضي، طلب متنامي على خدمات الطاقة والمياه، سلوكيات سلبية في اإلنتاج واالستهالك، 

امة يتطلب العمل على تحسين . وأن التحول نحو أنظمة الطاقة المستد            تغي ر المناخآثار حادة ل
إدارة الموارد، والحد من االعتماد على الوقود األحفوري، والتوسع في تدابير تحسين كفاءة 
استخدام الطاقة ونشر استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات المياه والطاقة، نشر الوعي 

                                                
(14) www.unescwa.org/events/seminar-monitoring-energy-sdgs-arab-region. 

(15) www.unescwa.org/events/arab-forum-sustainable-development-2018. 

http://www.unescwa.org/events/seminar-monitoring-energy-sdgs-arab-region
http://www.unescwa.org/events/arab-forum-sustainable-development-2018
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رابط بين الطاقة تمام بالتبأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد االستهالك، وإيالء مزيد من االه
 ؛والمياه والغذاء

جلسة متخصصة حول "الطاقة المستدامة والتحول نحو مجتمعات مستدامة"، تناولت السمات  
بشأن الطاقة،  7الرئيسية ألنظمة الطاقة المستدامة في البلدان العربية وصالتها بغايات الهدف 

والتحديات التي تواجه تحقيقها، والتقدم المحرز، والتحديات والفجوات والفرص الرئيسية في 
وأهداف التنمية المستدامة األخرى، وحشد الموارد المالية إلنشاء  7معالجة الروابط بين الهدف 

الوطنية، بهدف  م طاقة مستدامة في الدول العربية، واألولويات الرئيسية في خطط التنمية  ظ   ن 
  م طاقة مستدامة.  ظ                       التعجيل بالتحول نحو ن 

 (5)التوصية 

 لإلحاطة  تقديم تقارير حول التطورات في أسواق الطاقة على مستوى العالم والمنطقة العربية مواصلة
 .بأحدث المستجدات

 التنفيذإجراءات 

في في قطاع النقل الغاز الطبيعي العاملة بمركبات ال" (0): التالية فنيةالتقاريرال سكواأصدرت اإل •
"تأثير ترشيد دعم أسعار الطاقة على الترويج للطاقة المتجددة وكفاءة  (9)، (16)المنطقة العربية"

آليات تمويل " (4)، (18)"الطاقة في المنطقة العربية أنظمة"هشاشة  (3)، (17)الطاقة في الدول العربية"
، (19)والفرص في المنطقة العربية"                 ف المالئمة وطنيا يالكربون مع التركيز على آلية إجراءات التخف

"تأثير ترشيد دعم أسعار الطاقة على الترويج للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول  (5)
 .(20)العربية"

قد اجتماعه                 لجنة الطاقة، وع  لجنة فرعية ضمنك ق خبراء الوقود األحفوري،يفر سكوااإل أنشأت •
 .(21)9108ديسمبر كانون األول/ 5األول في بيروت في 

قتصاديات الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي األول المؤتمر ال سكوانظمت اإل •
عنوان "ديناميكيات أسعار النفط وتحوالت الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"، بقد   ع 

                                                
(16) https://www.unescwa.org/publications/natural-gas-vehicle-transportation-arab-region. 

(17) www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-

_energy_subsidies_.pdf. 

(18) https://bit.ly/2QZESKqhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/energy-

vulnerability-arab-region. 

(19) www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_material-nama.pdf. 

(20) www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-

_energy_subsidies_.pdf. 

-https://www.unescwa.org/events/group-experts-fossil-fuels-1stالموقع: عبر متاحة  تفاصيل عن الفريقالمزيد من ال (21)

meeting. 

https://www.unescwa.org/publications/natural-gas-vehicle-transportation-arab-region
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-_energy_subsidies_.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-_energy_subsidies_.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_material-nama.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-_energy_subsidies_.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-_energy_subsidies_.pdf
https://www.unescwa.org/events/group-experts-fossil-fuels-1st-meeting
https://www.unescwa.org/events/group-experts-fossil-fuels-1st-meeting
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ركية في بيروت. وشارك ياألم مقر الجامعةفي  9108كانون األول/ديسمبر  7و 6وذلك يومي 
ومعهد  ،ركية في بيروتيالجامعة األمفي في تنظيم هذا المؤتمر معهد االقتصاد المالي  سكوااإل

 . الواليات المتحدةفي  أكسفورد لدراسات الطاقة

  منتدى الرواد في مجال احتجاز الكربون (0): التاليةفي الفعاليات         كمتحدث  سكواشاركت اإل •
ملخص مخرجات ورشة عمل نشر احتجاز حيث عرضت  (9107كانون الثاني/يناير  31)أبو ظبي، 

؛ 9107عام في في البحرين  سكواواستخدام وتخزين الكربون في المنطقة العربية، التي نظمتها اإل
تشرين  96-95، الرياض(ورشة عمل أصحاب المصلحة اإلقليميين في تخزين الكربون  (9)

لسة حوار حول التداخل بين الطاقة المتجددة والوقود األحفوري، في ج (3)(؛ 9107األول/أكتوير 
  (.9107، حزيران/يونيو أستاناسياق فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للطاقة المستدامة )

 (6)التوصية 

 .وأمن المياهاألمن الغذائي ذات األهمية في تحقيق ثر النزاعات في المنطقة العربية على استدامة الطاقة أدراسة 

 التنفيذإجراءات 

 "، 9131في جلسة حول "الطاقة للنازحين: خطة العمل العالمية نحو كمتحدث  سكواشاركت اإل •
 شباط/ 99-02بانكوك، ) "تبادل الشراكات" 7فعاليات المؤتمر العالمي حول الهدف ضمن 
 (.9108فبراير 

، (9107يونيو حزيران/، أستانا) (22)المستدامةفي إطار فعاليات المنتدى الدولي الثامن للطاقة  •
الطاقة المتجددة في مولدات الديزل إلى من التي تناولت عملية االنتقال في الجلسة  سكواشاركت اإل

السكان في المنطقة بسبب تصاعد نزوح لمحة عامة عن وضع حركة سياق األزمة، حيث عرضت 
وال سيما الجمهورية  ،العديد من الدول العربيةاعات وعدم االستقرار السياسي الذي تواجهه نزال

الوصول لضعف    ا نظرويعتمد النازحون والالجئون، . ، واليمنوليبيا ،والعراق ة،سوريالعربية ال
، على الكتلة الحيوية التقليدية ومصابيح الكيروسين معقولة كلفةبموثوقة الطاقة الإلى مصادر 

الدور المحتمل لتطبيقات شير إلى   أ و .تدفئة والطبخ واإلضاءةللتلبية احتياجاتهم من اومولدات الديزل 
سهم ن تيمكن أوالالجئين.  اتمهم في مخيم                   خارج الشبكة كخيار  السعةالطاقة المتجددة الصغيرة 

وزيادة مهارات  ،وتعزيز فرص العمل المحلية ،هذه التقنيات في تعزيز قدرة الالجئين على الصمود
 مجتمع المضيف ومجتمع الالجئين.اليد من التماسك االجتماعي بين العمال المحليين وضمان مز

(، 9102وفي سياق فعاليات المنتدى الدولي التاسع للطاقة المستدامة )كييف، تشرين األول/أكتوبر  •
أوضحت التحديات ف .الطاقة المتجددة لالجئين والمهاجرين" حولفي جلسة  سكواشاركت اإل

بالغ           مصدر قلق يشكل و           أصبح حرجا  ةالطاقة المتجددة، خاصة وأن وضع الطاق في إطار فرصالو
أشارت وسياسي.  من عدم استقرارالتي تعاني في البلدان    ا أيضبل ليس فقط في مخيمات الالجئين، 

عملية       حلوال تشكل المناسبة )القائمة على مصادر الطاقة المتجددة( و أن التقنيات البسيطةإلى  سكوااإل

                                                
(22) www.unece.org/astana2017.html. 

http://www.unece.org/astana2017.html
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 .مستفيدينككشركاء وليس فقط  همتعزيز دور، وحسين ظروف المعيشة في مخيمات الالجئينلت
والتعاون بين لهم،  الدعم تقديم إلى تحسين نوعية الحياة في مخيمات الالجئين من خالل ودعت

 في هذا المجال. المعنية والقطاع الخاص المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية

في فعالية جانبية في سياق أنشطة الدورة التاسعة لمجلس الوكالة الدولية         كمتحدث  سكواشاركت اإل •
حول "حلول الطاقة المتجددة في أوضاع  (9102يناير كانون الثاني/ 01للطاقة المتجددة )أبو ظبي، 
  . المنطقة العربيةفعرضت التحديات من منظور الالجئين وحاالت النزوح". 

 (7)التوصية 

نقلها الى مناطق وكهرباء وتحلية مياه البحر التتضمن دراسة لمحطات توليد  ،ت فنية لقطاع الكهرباءإعداد دراسا
الكهربائية، لشبكات ابتأثير ربط الطاقة المتجددة حول دراسة ونماذج المحاكاة،  باالستناد إلىاالستهالك، 

 .وخصخصة قطاع التوزيع

 التنفيذإجراءات 

حساب التنمية "بناء الممول من مشروع التناولت القضايا المشار إليها في إطار  سكوااإل لكن. بعد                 لم ت نجز الدراسة
في       ن ف ذ قدرات البلدان األعضاء على استخدام الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، الذي 

 التوصية متابعة  من التفاصيل في مزيدال) 9107ديسمبر كانون األول/إلى  9104ديسمبر كانون األول/الفترة من 
 06-03القاهرة، إقليمية حول إصالح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ) لورشة عم سكواقدت اإل       كذلك ع  .(2رقم 

  وفلسطين. ةسوريمن الجمهورية العربية البحضور مسؤولين حكوميين في قطاع الكهرباء ( 9102أيار/مايو 

 (8)التوصية 

الستثمار شبكات توزيع والقانونية الشروط الفنية والمالية مستندات عداد إمساعدة الفنية للدول األعضاء في تقديم ال
 .مان، األردن(                   العالمية )تركيا، ع  باالستفادة من التجاربوتشغيلها، الكهرباء 

 التنفيذإجراءات 

واإلداريين ة للمهندسين عمل تدريبي في تنظيم ورشة مع االتحاد العربي للكهرباء سكواتعاونت اإل •
قطاع الكهرباء في عدد من الدول العربية حول "عقود شراء الطاقة في والحقوقيين العاملين 

  الكهرباء الوطنية األردنية      شركة                   . استضافت الورشة جة من مصادر الطاقة المتجددة"                 الكهربائية المنت 
ذات الصلة،                         الورشة عددا  من القضاياوناقشت  .9107أكتوبر تشرين األول/ 2و 8               في عم ان، يومي 

والجوانب الفنية والقانونية  البيئة القانونية والمؤسساتيةوالشراكة بين القطاعين العام والخاص،  منها
عدة  واستعرضتتقاسم المخاطر وتوزيع المسؤوليات والضمانات الضرورية، ودارية والمالية، واإل

 ادة من التجارب السابقة والحالية.أوراق وطنية تضمنت دراسات حاالت، لالستف
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 (9)التوصية 

وتقديم الدعم للدول األعضاء  ،الترابط بين المياه والطاقة والغذاءفي مجال االستمرار في متابعة الجهود اإلقليمية 
 .هذا المجاللترابط لتطبيقه، ونقل خبرات دول نجحت في حول ا في هذا اإلطار، واختيار مشروع تجريبي

 التنفيذإجراءات 

"بناء قدرات البلدان األعضاء على استخدام التنمية حساب            الممو ل من مشروع التضمنت أنشطة  •
كانون الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، الذي تم تنفيذه في الفترة من 

بناء القدرات ريبية لعمل التدالورش          عددا  من ، 9107ديسمبر كانون األول/إلى  9104ديسمبر األول/
)أداة إقليمية حول ليزية كنباللغتين العربية واإلصلة الوثائق ذات المجموعة إصدار  باإلضافة إلى

"سياسات الترابط بين المياه والطاقة"، وثالث أدوات تشغيلية بشأن كفاءة الموارد والطاقة المتجددة 
إعداد دراسات فنية لثالثة شكل في دعم فني تقديم  . وجرى في إطار المشروع(23)ونقل التكنولوجيا(

والجمهورية العربية من تونس            وذلك بطلب  ،في مجال الترابط بين المياه والطاقة تجريبيةمشاريع 
 تدريبية ثالث ورش عمل 9107عام النصف الثاني من خالل  سكواقدت اإل  ع و. مصروالسورية 

 إقليمية حول: 

، بشأن (9107يوليو تموز/ 09-00بيروت،  )"الترابط بين المياه والطاقة: الطاقة المتجددة"  
استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتحسين األمن المائي وزيادة إمكانية الوصول إلى 

 ؛(24)ةمصادر الطاقة المستدام

 (،9107أكتوبر تشرين األول/ 30-31ان،    عم ) "الترابط بين المياه والطاقة: نقل التكنولوجيا" 
بهدف تزويد مشغلي قطاعي المياه والطاقة وممثلي القطاعين بأسس نقل التكنولوجيا التي 
يمكن أن تكون مفيدة لدمج االعتبارات المتعلقة بالترابط بين المياه والطاقة في عمليات التشغيل 

 ؛(25)اليومية واألنشطة والمشاريع

بهدف  (،9107ديسمبر كانون األول/ 09-00بيروت، ) لطاقة""سياسات الترابط بين المياه وا 
تحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية والطاقة على تعزيز قدرات البلدان األعضاء 

عرض مخرجات في سياق فعاليات الورشة، تم و. للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
تعتمد على استخدام الطاقة تجريبية لمشاريع والدروس المستفادة الدراسات الفنية الثالث 

 ةسوريالجمهورية العربية ال) وضخ المياه)تونس(، المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية 
 .(26)ومصر(

 

                                                
(23) www.unescwa.org/our-work/34/publications. 

(24) www.unescwa.org/events/water-energy-nexus-operational-toolkit-RE. 

(25) www.unescwa.org/events/workshop-water-energy-nexus-operational-toolkit-technology. 

(26) www.unescwa.org/events/final-regional-policy-workshop-water-energy-nexus. 

http://www.unescwa.org/our-work/34/publications
http://www.unescwa.org/events/water-energy-nexus-operational-toolkit-RE
http://www.unescwa.org/events/workshop-water-energy-nexus-operational-toolkit-technology
http://www.unescwa.org/events/final-regional-policy-workshop-water-energy-nexus


E/ESCWA/C.3/2019/3 
 

-09- 
 

 

 05-09، كييفالمستدامة )من أجل التنمية الطاقة حول في إطار فعاليات المنتدى الدولي التاسع  •
وجهات  وبامع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألور سكواإلتعاونت ا ،(9108تشرين الثاني/نوفمبر 

هج الترابط:   ن باعتماد أخرى في تنظيم ورشة عمل حول الترويج لالستثمار في الطاقة المتجددة 
                                                          ه دفت الورشة إلى مناقشة دور منظور الترابط في تعزيز التقدم  .الفوائد المشتركة عبر القطاعات

الطاقة والمياه تأمين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 
النمو االقتصادي والصحة تعزيز و ،والحد من الفقر والجوع ،المساواة بين الجنسينتحقيق و ،النظيفة
هج الترابط                                                              في الورشة عرضا  مرئيا  حول "إدارة الموراد الطبيعية في سياق ن  سكوااإلقدمت والجيدة. 

والسياسات واألدوات التشغيلية: دور تقنيات الطاقة المتجددة"، وشاركت في جلسة نقاش حول فوائد 
مار والتكنولوجيا ومخاطر االستث ،التنسيق والتآزر بين القطاعات، والممارسات الجيدة في السياسات

 .والتحديات أمام نشر تقنيات الطاقة المتجددة

                                           قد اجتماع فريق الخبراء الم عني بأمن الطاقة   ع  األجندة الوطنية لمستقبل سوريا،برنامج في سياق  •
 95-94والمياه والغذاء حول "التحديات والفرص واألولويات لمرحلة بناء السالم" )بيروت، 

لتقييم التحديات  بالتعاون مع أطراف دولية سكواتحت مظلة اإل البرنامج يعمل(. 9108تموز/يوليو 
التي ستواجه البلد والمنطقة على مستوى التنمية في  وتوقع سيناريوهات عملية وحلول للتحديات

ثالثة قطاعات مهمة الجمهورية العربية السورية. وتناول االجتماع  بعد انتهاء النزاع في مرحلة ما
تقديم عرض ب هفيوشارك قسم الطاقة  هج الترابط.  ن من خالل من الغذائي هي المياه والطاقة واأل

 .هج الترابط"                                                              "الروابط بين أمن المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية: ن حول مرئي 

في الفعالية السنوية األولى للمشروع اإلقليمي "مبادرة منطقة الشرق  ،       كمتحدث ، سكواشاركت اإل •
الترابط وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث     هج                 األوسط كنموذج لن 

 (. 9108شباط/فبراير  03الطاقة في األردن )تونس، 

ضمن ، المنطقة العربية يف لعالقة بين الطاقة والمياهلمخصصة لجلسة االفي         كمتحدث  سكواشاركت اإل •
  (.9108فبراير شباط/ 99-02بانكوك، )"تبادل الشراكات"  7المؤتمر العالمي حول الهدف 

في اجتماع تدشين "الشبكة العالمية لحلول المياه والطاقة المستدامة"،         كمتحدث  سكواشاركت اإل •
لعام لعمل الالمواضيع المتعلقة برؤية الشبكة، واتجاه خطة الذي ناقش (، 9102أيار/مايو  03فرنسا، )

إلكترونية، التواصل والتأييد العالمي، الترويج للحلول المتكاملة األول )دراسات حالة، قاعدة بيانات 
والمستدامة لقضايا المياه والطاقة( والتوصيات، وحوكمة الشبكة، والمساهمات المالية والعينية، 

 وات القادمة.طوالخ

جل ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول "معالجة الروابط بين المياه والطاقة من أ سكوانظمت اإل •
، على هامش (9102يونيو حزيران/ 96-95 ،بيروت)التنمية المستدامة في المنطقة العربية" 

في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الطاقة، وذلك بالتعاون بين لجنتي الطاقة والموارد المائية 
خطة الفرعي ل الصندوقمن      دعم بو ،وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،سكوااإل

 .9131 لعام التنمية المستدامة
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 (10)التوصية 

المتعلقة  9131 لعام مساندة الدول األعضاء في تبني استراتيجيات وسياسات تتالءم مع أهداف التنمية المستدامة
صد مؤشرات مناسبة لر بالترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتطوير القدرات المؤسساتية ذات الصلة، واعتماد

 .هذا الترابط

 التنفيذإجراءات 

حساب األمم المتحدة للتنمية "بناء قدرات البلدان األعضاء الممول من مشروع الفي إطار أنشطة  •
ورش  سكوااإل      نظ مت على استخدام الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، 

في مجال الترابط بين على التخطيط ووضع السياسات وتنفيذها عمل إقليمية لبناء القدرات الوطنية 
في الوزارات  نيتنفيذيمن كبار المدراء ومن المسؤولين ال                   شارك في الورش عدد  .المياه والطاقة

ثالث  (9) ،(27)أداة إقليمية حول "سياسات الترابط بين المياه والطاقة" (0): صت إلى    وخل ، المعنية
نقل و، (29)الطاقة المتجددةو، (28)كفاءة الموارد بين المياه والطاقة بشأنأدوات تشغيلية للترابط 

إعداد دراسات فنية لثالثة مشاريع تجريبية في مجال من خالل فني الدعم التقديم  (3) .(30)التكنولوجيا
 ومصر.والجمهورية العربية السورية تونس  الترابط بين المياه والطاقة، في

 (11)التوصية 

إقليمية في واألعضاء على وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل وطنية الدول مواصلة العمل على تعزيز قدرات 
 .لطاقة المتجددةمجاالت مزيج الطاقة والتكنولوجيا النظيفة للوقود األحفوري، وكفاءة الطاقة وا

 التنفيذإجراءات 

 الجمهورية العربية السوريةالتعاون مع  )أ(

حول  ،الفني من خالل تنظيم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة الكهرباء الدعم سكواقدمت اإل •
 94و 93)دمشق، "، الجمهورية العربية السورية"تطوير حوكمة المؤسسات الكهربائية العامة في 

 . (9107مايو أيار/

                                                
(27) www.unescwa.org/publications/water-energy-nexus-regional-policy-toolkit. 

(28) www.unescwa.org/publications/water-energy-nexus-sustainable-development-goals. 

(29) www.unescwa.org/publications/water-energy-nexus-renewable-energy-module. 

(30) www.unescwa.org/publications/water-energy-nexus-technology-transfer-module. 

http://www.unescwa.org/publications/water-energy-nexus-regional-policy-toolkit
http://www.unescwa.org/publications/water-energy-nexus-sustainable-development-goals
http://www.unescwa.org/publications/water-energy-nexus-renewable-energy-module
http://www.unescwa.org/publications/water-energy-nexus-technology-transfer-module
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 التعاون مع لبنان )ب(

استراتيجية وخطة عمل وطنية للبحث في قد لقاء عمل   ع للتكنولوجيا،  سكوابالتعاون مع مركز اإل •
 03لوضع منظومة نقل التكنولوجيا في مجال صناعات النفط والغاز ذات الصلة، وذلك في 

، بهدف زيادة القدرات الفنية للخبراء الحكوميين والوطنيين لتحسين عملية صنع 9107يوليو تموز/
 ل هذا اللقاء      . وشك نفط والغازالقرار المتعلقة بعمليات نقل التكنولوجيا في الصناعات المتعلقة بال

 .ت المطلوبة لهذا القطاع في لبنانخطوة تمهيدية لحوار وطني حول عملية بناء القدرا

وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية جلسة  (IPTEC) مركز باالشتراك مع سكوانظمت اإل •
بنان"، وذلك في إطار فعاليات مشتركة حول "الغاز الطبيعي كوقود بديل نظيف في قطاع النقل في ل

 .(9107أيلول/سبتمبر  91منتدى بيروت الدولي للطاقة )

حول "النظام الوطني    ا تشاوري   ا اجتماع سكواقدت اإل                                         بناء  على طلب من وزارة الطاقة والمياه، ع  •
كانون  4 وذلك فيلنقل التكنولوجيا مع دراسات حالة بشأن الصناعات المرتبطة بالغاز"، 

زيادة القدرة من هذا االجتماع هدف وكان ال .، في مقر وزارة الطاقة والمياه9107ديسمبر األول/
عملية نقل التكنولوجيا دراسة و ،نية للخبراء الحكوميين والوطنيين على تحسين عملية صنع القرارفال

 .المدى الطويل علىوتطويرها 

عداد دراسة حول القدرات الالزمة على طلب وزارة الطاقة والمياه، على إ        ، بناء سكواتعمل اإل •
 والفرص المتاحة إلنشاء صناعات مرتبطة بالغاز في لبنان.

 التعاون مع العراق )ج(

الدعم الفني للعراق من خالل عقد ندوة حول "ماهية دور الوقود األحفوري في تحقيق  سكوااإل قدمت •
الخبراء  عدد منبمشاركة  (9108حزيران/يونيو  91بيروت، ) الطاقة المستدامة في المنطقة العربية"

 الدوليين والوطنيين المعنيين بهذا المجال من دولة العراق. 

 الدول األعضاء من التعاون مع عدد (د)

( بالتعاون مع وزارة 9102مايو أيار/ 06-03القاهرة، ورشة عمل تدريبية إقليمية ) سكوانظمت اإل •
الستفادة من التجربة بهدف اقطاع الكهرباء"،                               ، حول "أ سس إصالح وإعادة هيكلة في مصرالكهرباء 

ما يتصل بالتشغيل االقتصادي والتشريعات والسياسات الداعمة فيالمصرية في هذا المجال، خاصة 
وشارك  .وتقليص الدعم، وتغطية الفجوة بين اإلنتاج والطلب على الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية

 وفلسطين. ةسوريمن الجمهورية العربية الن في قطاع الكهرباء ومسؤولفي ورشة العمل 

 الفترة  يغطيتنفيذ مشروع ممول من حساب التنمية في األمم المتحدة، على  سكوااإلتعمل  •
حول "رفع كفاءة الطاقة في القطاعين السكني والخدمي في المنطقة العربية"، مع التركيز  ،9102-9190

ويعتمد . كثالثة دول نموذجية في المنطقة العربية في هذا المجالوالكويت وتونس على األردن 
إلى مساعدة الدول األعضاء في وضع أطر مؤسسية وسياسية لتعزيز يهدف                نهجا  إقليميا المشروع 
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ووضع برامج مراقبة  ،كفاءة الطاقة في القطاعات السكنية والخدمية، ورسم خريطة للوضع الحالي
ألداء الطاقة في هذين القطاعين، وتصميم بطاقات وبرامج معايير األداء الدنيا لألجهزة المنزلية، 
 ووضع خطط شاملة لتسريع وتيرة تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في المباني القائمة، وبرامج لزيادة 

 الوعي العام.

يمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة مشروع "المبادرة اإلقلعلى تنفيذ  سكوااإل تعمل
، مع التركيز على لبنان واألردن وتونس. تهدف 9190-9108في المناطق الريفية العربية" في الفترة 

ل العيش في المجتمعات الريفية من خالل تشجيع االستثمارات في مجال   ب                      المبادرة إلى تحسين س 
معقولة، مع تعزيز المساواة السعار األوذات                  ة المالئمة بيئيا تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السع

  بين الجنسين واإلدماج االجتماعي لدعم التنمية الريفية.

حول رعاية مؤسسة الدراسات الفلسطينية قدت ب       التي ع  في ندوة الغاز الثالثة سكواشاركت اإل •
بيروت  ". وعقدت الندوة فيعليها"اقتصاديات تصدير غاز المتوسط واآلثار الجيوسياسية المترتبة 

، بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات الدولية والشؤون 9108تشرين الثاني/نوفمبر  94في 
 . السياسية والجامعة األميركية في بيروت

 (12)التوصية 

الت للتكنولوجيا بمواضيع التنمية المستدامة، خاصة في مجا سكواربط أنشطة مركز اإل مواصلة العمل على
مركز كمنصة إقليمية للمعرفة الفنية ونشر الوعي الدور التكنولوجيا الصديقة للبيئة وكفاءة الطاقة، والتأكيد على 

يا بالتكنولوجيات الحديثة، وتنفيذ أنشطة وفعاليات لدعم القدرات الوطنية للدول األعضاء في مجاالت التكنولوج
 .الصديقة للبيئة وكفاءة الطاقة

 ذالتنفيإجراءات 

في ضوء نتائج الدورة الوزارية الثالثين  9102تم اعداد خطة العمل المقترحة ألعمال المركز لعام  •
وعلى االخص وثيقة "توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة  ،سكوالإل

العربية"، وتوصيات ومقترحات اللجنة الفنية للمركز، إضافة إلى التوجهات الجديدة لدعم الدول 
ركز التي اقرها مجلس ادارة الم االعضاء وتسخير التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة

األنشطة المنفذة في سياق خطة . وفيما يلي أبرز 9108 نوفمبر/في تشرين الثاني في اجتماعه االخير
 :9102لعام  عمل

 التنمية المستدامة إعداد ثالثة تقارير فنية عن التكنولوجيا الخضراء/النظيفة لتحقيق أهداف 
بشأن ) 09والهدف لطاقة( )بشأن ا 7الهدف )بشأن المياه( و 6الهدف )بشأن الغذاء( و 9الهدف 

، المتوقع صدورها ركز هذه التقاريرتفي البلدان العربية. و (يناالستهالك واإلنتاج المستدام
المياه استهالك في ترشيد على التكنولوجيات النظيفة التي تساعد ، 9102في حزيران/يونيو 

 ؛والطاقة في قطاع الزراعة
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من  الوارد طلبال سيما والاالستجابة لطلبات التعاون الفني المقدمة من الدول األعضاء،  
سيتم ولتطوير القدرات في القضايا المتعلقة بالوظائف الخضراء.  9108في عام             سلطنة ع مان 

 .9102التنفيذ في النصف الثاني من عام 

ردن ألية مربي أبقار الضليل في اللتعاون مع الجمعية العلمية الملكية وجمع       حاليا  عداد اإل 
جراء تقييم لكمية المخلفات العضوية الناتجة عن تربية الثروة الحيوانية في منطقة الضليل إل

في محافظة الزرقاء، اضافة إلى تقييم الضرر البيئي الناتج عن عدم معالجة هذه الكميات 
لوجيا التخمر الالهوائي سيتم طرح حلول الستخدام تكنوووأثرها على سكان منطقة الضليل. 

(anaerobic digestion)  ةالغاز الحيوي كمصدر طاق إلنتاجفي معالجة المخلفات العضوية 
 ج.                    نتاج سماد عضوي معال وإمتجدد، 

ردن ضمن ألمداخلة حول الوظائف الخضراء في قطاع الطاقة المتجددة في االمساهمة ب 
"االجتماع التشاوري اإلقليمي حول البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

أثيرت و (.9102شباط/فبراير  98-97القاهرة، )" 9102والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 
على  ثرهاأالكلي وة ردن في زيادة االعتماد على الطاقة المتجددة في خليط الطاقاألتجربة 

على و ،الفرص المتاحة لقطاع الطاقة المتجددةي الضوء على    لق    وأ توفير فرص عمل، 
 ةجراءات الرئيسيإلوا ،لزيادة االعتماد على الطاقة المتجددة الدولةالتحديات التي واجهت 

ردن حتى ألالمتجددة المسجلة في ا ةاستعراض النمو في شركات الطاقوجرى . تهالمواجه
 قطاع.هذا التوفيرها في  أمكنالتي ة رص العمل المباشروعدد ف 9106عام 

 (13)التوصية 

 على  هاتعميموللتكنولوجيا من خالل أنشطة توجه لهذا الغرض،  سكوامخرجات مركز اإلنشر العمل على 
 .الدول األعضاء

 التنفيذإجراءات 

، 9102لعام  همن البرامج واألنشطة ضمن خطة عمل   ا المركز عددأعد في ضوء هذه التوصية  •
 :هاأبرز

دراسة فنية حول حوكمة مجمعات وحاضنات العلوم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية إجراء  
وني للمركز باللغتين العربية لكترعلى الموقع اإل ونشرهاالمستدامة في المنطقة العربية، 

 ؛ليزيةكنواإل

اجتماع إقليمي حول دور مجمعات وحاضنات العلوم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية تنظيم  
 قد االجتماع    . ع "حوكمة مجمعات العلوم والتكنولوجيا"بعنوان المستدامة في المنطقة العربية 

في الخرطوم بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والجمعية العلمية 
واتحاد مجالس البحث العلمي العربية،  ،، ومدينة أفريقيا التكنولوجية(iPARK-RSS)الملكية 

. وشارك في االجتماع نخبة وجهات أخرىووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية 
 ؛دولة عربية 13من الخبراء والعلماء والباحثين من 
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ة "االستثمار في التكنولوجيا عقد اجتماع خبراء بشأن وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدام 
آذار/مارس  6-4، بيروت ) (CTCN) الخضراء" بالتعاون مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ

من و ،سكوافي اإلمن الدول األعضاء دولة  05ن م      ممثال   51كثر من أ هشارك فيو (.9102
والمنظمات غير  يالصناعالقطاع واألوساط األكاديمية ومؤسسات البحوث والوزارات 

 ؛وغيرها من مؤسسات األمم المتحدة ، إلى جانب المنظمات الدولية واإلقليميةالحكومية

ز واالبتكار                                            "نقل التكنولوجيا واالبتكار لدعم وحدات التمي حول ورشة عمل تدريبية تنظيم  
، (9108ول/ديسمبر األكانون  91-05        )عم ان،  للمؤسسات األكاديمية في الجمهورية اليمنية"

لى دعم إكاديمية في اليمن. وهدفت الورشة أمؤسسات ومن جامعات       شخصا   04 بمشاركة
اقتصاد أكثر تنافسية قائم على المعرفة، من خالل  إلىالنتقال لالتحول االقتصادي في اليمن 

في مجال       فعاال    ا ز تقدم دعم                إنشاء وحدات تمي على بناء قدرات المؤسسات األكاديمية اليمنية 
 الورشة برنامجوتضمن األعمال. ورواد لبيئة األكاديمية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ا

المفاهيم  . وجرى تحديدتبادل الخبرات وورش عمل تطبيقيةلجلسات تدريبية ولقاءات 
أشكال الملكية الفكرية و ،األساسية والمصطلحات المتعلقة باالبتكار والريادة، ونقل المعرفة

 ؛مكونات البيئة الوطنية المختلفة الداعمة لالبتكار والريادةوالمختلفة ودور كل منها، 

، حزيران/يونيو افي إطار فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للطاقة المستدامة )أستان 
 سكواضت اإل( وخالل الجلسة حول "المركز اإلقليمي لالستثمار والتكنولوجيا"، عر9107

فيما التحديات الرئيسية في المنطقة مشيرة إلى للتكنولوجيا،  سكوالمحة عامة عن مركز اإل
. ويشمل ذلك خلق فرص عمل في وتكييفها نقل التكنولوجيا المناسبةيتصل بتوسيع نطاق 

جيا والتكنولوالقطاعات الخضراء الناشئة، واكتساب القدرات التكنولوجية العلمية، وتعميم العلم 
موارد اللى حشد ع 9101يعمل المركز منذ عام والتنمية المستدامة. تحقيق واالبتكار في إطار 

، همة في مجال العلوم والتكنولوجيا، مما سمح له بتنفيذ عدد من المشاريع المعينيةالمالية وال
وتقديم خدمات  ،وربط الباحثين في الجامعات بالصناعات ومطوري األعمال التجارية

 صحاب المصلحة في المنطقة العربية.ألرية استشا

 (14)التوصية 

 .لطاقة المستدامةإلى الوصول ل      سبيال ترشيد الطاقة بالوعي تنظيم أنشطة إعالمية وتعريفية لزيادة 

 التنفيذإجراءات 

الذي تنفذه  "رفع كفاءة الطاقة في القطاعين السكني والخدمي في المنطقة العربية" مشروع يشمل •
ة حول كفاءة الطاقة في قطاع إجراء مسح في الدول المشارك ،حساب التنميةبتمويل من  سكوااإل

والدور الذي يمكن أن تؤديه الجهات المعنية المختلفة في هذا اإلطار،  ،على المستوى الوطنيالمباني 
طاقة في لتحسين أداء ال ،                                ومواد تدريبية للم ختصين المعنيينللعامة،                             فضال  عن إعداد قواعد توجيهية 

 .المبانيقطاع 

يتضمن حول "استدامة الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية"،    ا تقرير  سكواأصدرت اإل •
                                                                                                تقييما  للفوائد التي يمكن تحقيقها من تحسين أداء الطاقة في المباني في المنطقة العربية، واالتجاهات 
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الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها لطلب على الطاقة في هذا القطاع، مع تقييم لالحالية 
 والمستقبلية.  وإمكانات تحسينها في المباني القائمة

 9102شباط/فبراير  7في ورشة عمل نظمتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في  سكواشاركت اإل •
لتي تناولت موضوع ضمن المتحدثين في الجلسة الثانية ا سكواوكانت اإل في تونس. مدينة صفاقسفي 

حول كيفية مساهمة المشروع    ا وقدمت عرض ،"تأهيل المباني القائمة فيما يخص كفاءة الطاقة"
في النقاش  سكوااإلساهمت كذلك  .الممول من حساب التنمية في الجهود المبذولة في هذا اإلطار

في القطاع المنزلي تطوير اآلليات الالزمة لرفع كفاءة استخدام الطاقة  فشددت على الحاجة إلى
 . البلدان العربيةوقطاع الخدمات في 

 لطاقةلالوكالة الدولية الذي نظمته ستخدام الطاقة اتمر العالمي لرفع كفاءة ؤالم  في سكواشاركت اإل •
 ةاالجتماعي حول اآلثارحيث قدمت ورقة خالل الجلسة  ،(9108أكتوبر تشرين األول/ 95باريس، )

 ستخدام الطاقة. انشر كفاءة ل ةقتصاديواال

 (15)التوصية 

                                                                                                   مواصلة أنشطة بناء قدرات المفاوضين العرب في مجال تغي ر المناخ، مع التركيز على تنظيم ورش تدريبية حول 
 .                             الدولية المعنية بتغي ر المناخ إعداد المشاريع للحصول على التمويل من الصناديق

 التنفيذإجراءات 

 : كالتاليعدة حلقات عمل تدريبية إقليمية  -من خالل لجنة الموارد المائية  - سكوانظمت اإل •

ر المناخ                                        ( للتحضير لمؤتمر األمم المتحدة بشأن تغي 9107تشرين األول/أكتوبر  2-09القاهرة ) (0) •
(UNFCCC-COP23) ،(9) ( 9108نيسان/أبريل  5-3الكويت،)  وذلك بغرض دعم القدرات الفنية

 .ية بهذا الشأنالعربية المعن

      تغي ر مؤتمر ب فيما يتعلق( لمناقشة آخر التطورات 9108تشرين الثاني/نوفمبر  03-05القاهرة ) (3)
( لدراسة النتائج وقضايا 9102نيسان/أبريل  8-7)بيروت  (4)، (UNFCCC-COP24) المناخ

والتمويل والتكنولوجيا ف والتخفيف                                                       التفاوض المتعلقة بحزمة المناخ في كاتوفيتشي بشأن التكي 
اهمات الوطنية وأسواق الكربون وآلية التجارة والشفافية، باإلضافة إلى تحديث دورة مراجعة المس

 بل الدول العربية.     من ق المحددة 

 (16)التوصية 

، سكوااإلفي في المنطقة العربية              تغي ر المناخنشاء مركز عربي لإلإعداد تصور متكامل التنفيذية في األمانة  دعم
، على أن يشمل هذا التصور األهداف المرجوة من المركز ومصادر التمويل، أخرىعلى غرار لجان إقليمية 

 .العتماده سكوالجنة التنفيذية لإلاالجتماع المقبل لخالل واألنشطة الممكن تنفيذها، وعرضه 



E/ESCWA/C.3/2019/3 
 

-02- 
 

 التنفيذإجراءات 

يونيو حزيران/ 98-95ـثالثين )بيروت، خالل الدورة الوزارية ال سكوااتفقت الدول األعضاء في اإل •
تحت البرنامج الفرعي المركز يندرج  ."            تغي ر المناخ"المركز العربي لسياسات على إنشاء  (31)(9108

على تعزيز الدعم الفني ويعمل  ،إلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة"ا" 0
من خالل: تقديم المساندة الفنية والخدمات في مجال بناء القدرات الوطنية  سكواالذي تقدمه اإل

تعزيز على االستشارية للدول العربية؛ بناء قدرات الدول العربية وأصحاب المصلحة اإلقليميين 
األطر المؤسسية ووضع البرامج والسياسات؛ دعم المنتديات اإلقليمية لتنسيق المواقف وبناء توافق 

اآلراء؛ تعزيز االستجابة الشاملة للتحديات المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر على المياه والطاقة إقليمي في 
 واألمن الغذائي. 

                                                                    تقرير االتصاالت الوطني الرابع لدولة اإلمارات العربية المتحدة بناء  على لمراجعة  سكوااإلأجرت  •
  قة.لجنة الطافي  العربية المتحدة اإلمارات دولة ممثلطلب مقدم من 

 (17)التوصية 

الفريق يمارس لجنة فرعية للجنة الطاقة، على أن يكون بمثابة تشكيل فريق خبراء في مجال الوقود األحفوري، 
يقدم أن و ،، ولألنظمة والقواعد المعمول بها في األمم المتحدة في هذا الشأنسكوا                       وفقا  للنظام الداخلي لإلعمله 
 .اجتماعها المقبلأنشطته للجنة في عن    ا تقرير

 التنفيذإجراءات 

الذي يضم ممثلين رسميين من الدول  بتشكيل "فريق خبراء الوقود األحفوري" سكواقامت اإل •
حوار للمنتدى الفريق يتيح المؤسسات اإلقليمية والدولية المعنية. عدد من األعضاء وخبراء من 

نظيفة الطاقة الل: تعزيز إنتاج معلومات بين أصحاب المصلحة المتعددين حوالسياسي وتبادل ال
ودور الغاز الطبيعي، وإدارة الميثان والكربون،  ،مستدامة، وتوزيع واستهالك الوقود األحفوريالو

، وأي مبادرات وموضوعات جديدة             تغي ر المناخونقل التكنولوجيا واالبتكار، وإجراءات الحد من 
 .  هاوبرنامج عمل سكوالإلتتماشى مع اإلطار االستراتيجي 

ديسمبر كانون األول/ 5 )بيروت،لفريق خبراء الوقود األحفوري  (32)االجتماع األول سكوااإلقدت   ع  •
 ذات الصلة. المنظمات العربية والدوليةبعض من ممثلي الدول األعضاء و 06بمشاركة  (9108

ذات  وبناء القدرات في المجاالت ،عدة توصيات بشأن برنامج عمل الفريق إلىاالجتماع ص     وخل 
 .(33)األولوية الوطنية للدول األعضاء

                                                
(31) www.unescwa.org/news/member-states-establish-arab-centre-climate-change-policies-escwa-30th-

ministerial-session. 

(32) www.unescwa.org/events/group-experts-fossil-fuels-1st-meeting. 

  E/ESCWA/C.3/2019/6 مزيد من التفاصيل في التقريرال )33(

http://www.unescwa.org/news/member-states-establish-arab-centre-climate-change-policies-escwa-30th-ministerial-session
http://www.unescwa.org/news/member-states-establish-arab-centre-climate-change-policies-escwa-30th-ministerial-session
http://www.unescwa.org/events/group-experts-fossil-fuels-1st-meeting
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 (18)التوصية 

جامعة الدول العربية وال سيما بناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال الطاقة،  مواصلة
                                                                                                          والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتوسيع هذه الشراكات تعزيزا  للعمل التكاملي لتحقيق االستفادة 

 .للدول األعضاءالمثلى 

 التنفيذإجراءات 

، بالتعاون مع االتحاد سكوااإل تقد    ، ع وباستضافة منها شركة الكهرباء الوطنية األردنية مع بالتنسيق •
ذات اهتمام مشترك في قطاع رش عمل تدريبية للمهندسين العرب في مجاالت   و العربي للكهرباء، 

  (.2017و، 2016و، 2015) الكهرباء

مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في تنظيم اجتماع المائدة  سكواتعاونت اإل •
 حول اإلنتاج واالستهالك المستدامين "من خطط العمل إلى التنفيذ"المستديرة العربية الخامسة 

                                               . ه دف االجتماع إلى التركيز على االستهالك واإلنتاج (9107ديسمبر كانون األول/ 91-08 )القاهرة،
بما يتماشى مع في هذا المجال، المستدامين في المنطقة، وما تم تحقيقه حتى اآلن في البلدان العربية 

حول "االستهالك واإلنتاج المسؤول"، وخطط  09الهدف وال سيما مية المستدامة، أهداف التن
وتوقعات الدول العربية لتحقيق أهدافها واألدوات المتاحة على المستويين اإلقليمي والدولي، للبناء 

 الجهود وتنسيقعلى ما تم تحقيقه من تنفيذ االستراتيجية العربية لالستهالك واإلنتاج المستدامين، 
التنمية خطة العربية لتحقيق األهداف والغايات ذات الصلة باالستهالك واالنتاج المستدامين في 

  .9131 لعام المستدامة

في تنفيذ مشروع "المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة  مع الوكالة السويدية للتنمية سكواتتعاون اإل •
، مع التركيز على األردن 9190-9108رة تفي الف العربية"المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية 

ل العيش في المجتمعات الريفية من خالل تشجيع   ب                           تهدف المبادرة إلى تحسين س و .ولبنان وتونس
معقولة، السعار األوذات                                                                       االستثمارات في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة المالئمة بيئيا 

                                                                   نسين واإلدماج االجتماعي لدعم التنمية الريفية. وي شارك في تنفيذ أنشطة تعزيز المساواة بين الجو
 ،والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،                  ثلة  بإدارة الطاقة  م   م  -المشروع جامعة الدول العربية 

(AIDMO) المركز اللبناني لحفظ الطاقة و(LCEC) في األردن ، والمركز الوطني لبحوث الطاقة
(NERC والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ،) في تونس(ANME) .قد االجتماع التنسيقي األول   ع و

سبتمبر أيلول/ 95)بيروت، للجنة التوجيهية لتنفيذ المبادرة اإلقليمية بحضور شركاء التنفيذ الرئيسيين 
ن، وإنشاء بهدف تنسيق مكونات المشروع، وأدوار ومسؤوليات الشركاء الوطنيين واإلقليميي (9108

إدارة الطاقة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية  المؤلفة من عضوية"اللجنة التوجيهية" للمشروع 
 .لتسهيل التنسيق والتعاون بين الشركاءالمشروع  اوالتعدين. وتشمل الخطوات التالية إنشاء سكرتاري

كهرباء والمجلس الوزاري لجنتي خبراء الطاقة المتجددة وال (0)عضو مراقب في كل من:  سكوااإل •
مجلس أمناء المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة  (9)، في جامعة الدول العربية  العربي للكهرباء

في الفعاليات التي  سكوا. وتشارك اإلالجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (3)الطاقة، 
عضو هي المنظمات المشار إليها. كما أن هذه المنظمات اإلقليمية و تنظمها إدارة الطاقة في الجامعة
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ذات في المجاالت  سكواالفعاليات التي تنظمها اإليتم دعوتها للمشاركة في مراقب في لجنة الطاقة، و
 االهتمام المشترك.

لتي ا (GEIDCO)المنظمة العالمية لتنمية الربط البيني للطاقة مع  اتشراكبناء على  سكواتعمل اإل •
لتلبية الطلب على الكهرباء بطريقة نظيفة  للطاقة، تهدف إلى تشجيع إنشاء نظام ربط عالمي

 تحقيق"، و            تغي ر المناخوتنفيذ مبادرات األمم المتحدة بشأن "الطاقة المستدامة للجميع" و"وخضراء، 
 التنمية المستدامة.

البنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة، مثل بالطاقة ظمات المعنية العديد من المنمع  سكوااإل تعاونت •
ألمم ابرنامج و، للبيئة ألمم المتحدةابرنامج وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، و

بنك وبي، واالتحاد األورومنظمة الصحة العالمية، ولجان األمم المتحدة اإلقليمية، و، اإلنمائي المتحدة
ركية في بيروت، ومعهد أكسفورد يالجامعة األمفي القتصاد المالي معهد او التعمير األلماني،
 .هات أخرى   وج  ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لدراسات الطاقة،

 (19)التوصية 

المرونة الكافية لالستجابة  وإبداء، 9102-9108للسنتين أنشطة الطاقة المقترحة في برنامج العمل العمل على تنفيذ 
 .ديدة التي تواجه المنطقة العربيةللتحديات والقضايا الج

 التنفيذإجراءات 

                                   ، في اإلطار الزمني المحدد، أخذا  في 9102-9108لفترة السنتين تم تنفيذ أنشطة برنامج العمل  •
االستجابة لمتطلبات تحقيق أهداف التنمية واالعتبار مواكبة التطورات في مجال الطاقة في المنطقة، 

"المبادرة اإلقليمية لتعزيز                                                                     المستدامة المتعلقة بالطاقة، فضال  عن تفيذ أنشطة إضافية من بينها إطالق 
خالل الفترة ) (34)تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق في المناطق الريفية في المنطقة العربية"

الطاقة، وتقديم دعم حول  7تنفيذ الهدف  بشأنوالمشاركة في فعاليات دولية وإقليمية  (،9108-9190
 .في المجاالت ذات األولوية فني للدول األعضاء

 (20)التوصية 

 .المتعلقة بالطاقة سكواعن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة اإلدورية موافاة الدول األعضاء بتقارير 

 التنفيذإجراءات 

اإللكترونية إلصدارات قسم الطاقة، بالروابط                                   دوريا  بموافاة ممثلي الدول األعضاء  سكواتقوم اإل •
  .(35)تنفيذها                                          فضال  عن األنشطة المتعلقة بالمشروعات الجاري 

                                                
(34) www.unescwa.org/sub-site/renewable-energy-rural-arab-region-regend. 

 .https://www.unescwa.org/our-work/energyعلى موقع قسم الطاقة: من التفاصيل  لمزيدا (35)

http://www.unescwa.org/sub-site/renewable-energy-rural-arab-region-regend
https://www.unescwa.org/our-work/energy
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 (21)التوصية 

 الدول العربية.في  لطاقة المتجددة وترشيد استعمال الطاقةلتنظيم أنشطة حول التطورات في البنية التشريعية 

 التنفيذإجراءات 

( 9107حزيران/يونيو  04 ،ا)أستان (36)المستدامةفي إطار الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للطاقة  •
في جلسة حول "تمويل الطاقة المتجددة" تناولت قضايا المنطقة من حيث أدوات  سكواشاركت اإل

لطاقة المتجددة باستخدام الحاجة إلى لوائح وسياسات مناسبة لتحديث اوالتمويل ودور القطاع الخاص 
 .فيه أصحاب المصلحة   ك   ر   ش   ت     هج   ن 

تشريعات وسياسات الطاقة المتجددة في المنطقة  (0)حول:  (37)حقائق صحيفتي سكواأصدرت اإل •
 تشريعات وسياسات كفاءة الطاقة في المنطقة العربية. (9)، العربية

استخدام الطاقة في القطاع المنزلي  حساب التنمية حول "رفع كفاءة           الممو ل من مشروع الفي إطار  •
حول تطوير في تونس ورشة عمل وطنية  سكوانظمت اإل ،"وقطاع الخدمات في المنطقة العربية

مساعدة  الهدف من ورشة العمل تقديمكان . ووتنفيذ وتقييم سياسات كفاءة الطاقة في قطاع المباني
فنية للمؤسسات الوطنية والخبراء الوطنيين في وضع استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى 

 .(38)في قطاعي السكن والخدماتمجموع المباني وسياسات مالئمة لكفاءة الطاقة في 

قرير : ت7لطاقة في المنطقة العربية "رصد تنفيذ الهدف لالتقرير اإلقليمي  إعداد على  سكواتعمل اإل •
في الدول ت المتبعة االسياسب      خاصا       قسما ي يتضمن ذال، "المنطقة العربية - 9102التقدم في الطاقة 

 .المحددين في هذه التوصية في المجالينالعربية 

----- 

                                                
(36) www.unece.org/astana2017.html. 

(37) www.unescwa.org/our-work/34/publications. 

(38) https://www.unescwa.org/sub-site/scaling-energy-efficiency-residential-services-arab-region. 

http://www.unece.org/astana2017.html
http://www.unescwa.org/our-work/34/publications

