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 األعمال المؤقتمن جدول  6 البند

 األعضاء الدول معالفني  التعاون أنشطة تنفيذ

 موجـز

اللجنة االقتصادية واالجتماعية إلى إلقاء الضوء على برنامج التعاون الفني في  التقرير اهدف هذي
 تشملمع الدول األعضاء، وعرض األنشطة التي تم تنفيذها في مجال الطاقة، والتي  لغربي آسيا )اإلسكوا(

فعاليات وطنية ودون إقليمية وتنظيم برامج تدريبية، وتوفير دراسات، وإجراء خدمات استشارية، تقديم 
                                             وإقليمية، وذلك بناء  على طلبات الدول األعضاء.

ال بد من معالجتها  أهم التحديات المتعلقة بالطاقة التي تواجهها الدول األعضاء، والتي تقريرتناول اليو
 الدول أن تتبعها التي يجب                   وضح أيضا  اإلجراءات ي. و2030 لعام المستدامةلتحقيق أهداف خطة التنمية 

 في أي من مجاالت الطاقة. من اإلسكوا طلب الدعم الفنيلاألعضاء 

 .وتقديم المقترحات ته،، ومناقشعليه على لجنة الطاقة لالطالع التقريرعرض هذا   ي و
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 ةـمقدم

إلى دعم الدول  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(في يهدف برنامج التعاون الفني  -1
المتوفرة في ونشر المعارف والمعلومات  ،البشريةوصقل الموارد  ،األعضاء في وضع االستراتيجيات اإلنمائية

لالستجابة  دعم السياسات وتطبيقهامن خالل  . ويساهم في تحقيق هذه األهدافمجاالت االختصاص المطلوبة
لقضايا اجتماعية واقتصادية حساسة ومستجدة، ولتسريع التقدم في تنفيذ االلتزامات اإلقليمية والعالمية للدول 

والخبرات بين الدول األعضاء، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب،  ارفالمعاألعضاء، وبناء شبكات لتبادل 
 وتنفيذ المشاريع الميدانية المبتكرة. 

ذات األولوية  الطاقةفي مجاالت  تقدم اإلسكوا الخدمات االستشارية والدعم الفني للدول األعضاءو -2
مراجعة مقترحات بأو  ؛تقييمو أ رصدأو  تحليلأو  دراسة إعدادفتقوم ب، منها                   بناء  على طلب رسمي ،الوطنية

 (...عمل تدريبية ، ندوة، ورشةمؤتمرتنظيم فعاليات )بأو ؛ رأي فيهاال، وإبداء وقوانين تواستراتيجياسياسات 
 أو اإلقليمي. الوطني ينعلى الصعيد

 1البرنامج الفرعي  في سياق سكوا،برنامج التعاون الفني في اإلعن معلومات التقرير  هذا يتضمنو -3
التي تم تنفيذها في مجال  ألنشطةا يعرضو. باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامةالمتعلق 

وتوفير دراسات، ، وإجراء خدمات استشارية تشمل تقديم، والتي ، منذ الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقةالطاقة
                                               ة وإقليمية، وذلك بناء  على طلبات الدول األعضاء.فعاليات وطنية ودون إقليميوتنظيم برامج تدريبية، 

 سكواعن برنامج التعاون الفني في اإل معلومات  -    أوال 

 أشكال التعاون  -لفأ

تنمية القدرات  هدفب خدمات التعاون الفني اإلسكوا م    تقد  ،                                     بناء  على طلبات رسمية من الدول األعضاء -4
 :التاليةالثالثة  شكالاألهذه الخدمات تتخذ . والوطنية

ستراتيجيات االأو  وطنيةالخطط التصميم في المساهمة : فنيوالدعم ال الخدمات االستشارية )أ( 
وتتضمن  .ةع محدديضامو فيالحوار بين الوزارات  وتيسير، هابشأن المشورةأو تقديم  قطاعيةالسياسات الو

إجراء ، ووالدروس المستفادة تبادل الخبراتو ،لزيادة المعرفة الفنية                                      مجاالت الدعم الفني أيضا  تنظيم فعاليات
 ؛ودعمهاها وتقييم ومشاريع محددة برامجورصد وتقييم االحتياجات،  ،تحليالت

لدول االحتياجات          استجابة  المعرفة تبادلبناء القدرات و أنشطة : تنفيذالمعرفة تبادلبناء القدرات و )ب( 
على المستوى  تأثير لها ،نتائج وأهداف واضحةو استراتيجيذات طابع هذه األنشطة تكون أن  . وينبغياألعضاء

 ؛ اإلقليميةو الوطنيةو على المستويات المحليةالقدرات  لبناء ورش عمل ودورات تدريبية وتتخذ شكل، الوطني

التي تكون  الوطنية أو اإلقليمية األنشطةمن  محدديمكن تمويل عدد : تجريبيةال التطبيقيةمشاريع ال )ج( 
 الى      الحقا  طويرهاتمع إمكانية بديلة، تطبيقات استراتيجيات جديدة أو  وتختبرهج والمحتوى     الن  من حيث مبتكرة

 .ل من موارد من خارج الميزانية   مو   ت  طويلة األجلمبادرات 
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 األخرى سكوااإل أنشطةالتكامل مع   -باء

برنامج  ضمنسكوا بها اإلتضطلع األخرى التي  نشطةلبرامج واألامع الفني التعاون  برنامجيتكامل  -5
والموارد من خارج الميزانية بما فيها صندوق  للتنمية، األمم المتحدة ومشاريع حساب ،لفترة السنتينالعمل 

اجتماعاتها الدورية التي في لجنة الطاقة للتوصيات الصادرة عن ستجابة االبالبرنامج  ويلتزم .اإلسكوا االئتماني
 .عقد مرة كل سنتين  ت 

 في تشاركت متحدةاألمم ال فيمن جهة  أكثر تطرحهامشاريع  كمقترحاتمشاريع حساب التنمية  وتبدأ -6
 دولالالمعرفة بين  نقلو الخبرات تبادليتيح  مما ،األعضاء دولال احتياجات وفق جهة لولكن ك نفسها األهداف

يتم اختيار بعضها  ،كافة المتحدة األمم منظمات من المقدمة المشاريع دراسة وبعد. مختلفة إقليمية مناطقفي 
 أنشطةويتضمن المشروع عدة  ،بين سنة وأربع سنوات                            وتتراوح فترة كل مشروع عادة  .التنمية حساب من ل    تمو و

سكوا إلى اإل تقدمهامشاريع  فهيموارد من خارج الميزانية من لة                المشاريع الممو      أم ا تخدم األهداف الموضوعة.
اإلطار االستراتيجي وأولويات البرامج من أنشطة وتتسق مع  لة لما سبق   كم   م  وتكونالجهات المانحة، بعض 
 . أولويات الدول األعضاءو سكوافي اإل الفرعية

ستشارية االخدمات التقديم  المشاريع واألنشطة المذكورة أعاله عبر         أن يكم ل رنامج التعاون الفني بليمكن و -7
 .قصيرة األجل وأنشطةم اضمن مهو                           األعضاء في مجاالت عمل محد دة دولعلى طلب ال      بناء  ،قدراتالوبناء 

 إذا  الجهات المانحة أو حساب التنميةم إلى    قد   ت مقترحات مشاريع إعداد ويمكن أن يؤدي التعاون الفني إلى 
 .دولطلبات ال فيما لوحظ تشابه وترابط 

 اآلليات المتبعة  -جيم

في  وذلك ،لتعاون الفني عند الطلباالحصول على خدمات برنامج األعضاء في اإلسكوا  دولتستطيع ال -8
 دول                    لب ي اإلسكوا طلبات ال  ت . وومن خالل شبكة نقاط االتصال الخاصة بالتعاون الفني ،مجاالت العمل المحددة

 .ها المعنيينموظفيبو ،في مجاالت اختصاصها المعتمدينمستشاريها بباالستعانة  التعاون الفنيخدمات على 
 في اإلسكوا لتعاون الفنيابرنامج إضافية عن معلومات  (1)اإللكترونية لشبكة التعاون الفني البوابةتتوفر على و

  .نموذج طلب الحصول على خدمات الدعم الفني، وكذلك ذات الصلة واألنشطة والمواد الفنية

 أنشطة التعاون الفني في مجال الطاقة  -      ثانيا 

 األعضاء دولإلى الم                   الدعم الفني المقد   -ألف

سكوا اإل ذت   نف  ،عبر نقاط االتصال والقنوات الرسميةصلت األعضاء و دولعلى طلبات رسمية من ال      بناء  -9
مع  ،على المستوى الثنائيعدة أنشطة  2019 يونيو/حزيرانإلى  2017 يوما/أيارمن  الممتدةخالل الفترة 

 لي: ها كما ييمكن إيجازوكذلك على المستوى اإلقليمي، لبنان، ووالعراق،  ،الجمهورية العربية السورية

                                                           
(1) http://tcportal.escwa.org.lb/TCForms_ar.aspx. 

http://tcportal.escwa.org.lb/TCForms_ar.aspx
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 على المستوى الثنائي -1

 :من خالل، للجمهورية العربية السوريةسكوا الدعم الفني قدمت اإل -10

 الكهرباء في قطاعحوكمة الحول تطوير ، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة الكهرباءتنظيم  )أ( 
 (؛9107أيار/مايو  94-93، )دمشق

تعزيز بهدف  (9108حزيران/يونيو  4دمشق، )في ورشة عمل وطنية للتعاون الفني  المشاركة )ب( 
بأنشطة اإلسكوا ومجاالت الدعم، وتحديد األولويات الرئيسية للعمل في المستقبل من فة الجانب السوري معر

 ؛9102-9108خالل وضع إطار للتعاون وخطة عمل للفترة 

يهدف ، 9191-9102 للفترةسكوا إلوا الدوليهيئة التخطيط والتعاون توقيع إطار للتعاون الفني بين  )ج( 
 ثلجديدة متعاون التعاون القائم في عدة مجاالت من بينها قطاع الكهرباء والطاقة، واقتراح مجاالت مواصلة إلى 

 (؛9108ول/ديسمبر كانون األ 3) مؤشرات التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا واالبتكار

       خطابا   ،9102آذار/مارس  91في سكوا اإل تلقت                                          استكماال  للتعاون الناجح مع الجانب السوري، و )د( 
عدة مجاالت منها التدقيق في    ا فني   ا دعمفيه طلب تمن رئاسة مجلس الوزراء، هيئة التخطيط والتعاون الدولي، 

 والشراكة في قطاع الطاقة.، 9131 لعام واستراتيجية الطاقة المتجددةفي مجال الطاقة، 

 : من خالله، وزارة الطاقة والمياب        ، ممثال لبنانلسكوا الدعم الفني مت اإل   قد  -11

نقل التكنولوجيا في لمنظومة للوصول إلى استراتيجية وخطة عمل وطنية وضع حول اجتماع عقد  )أ( 
 ؛(9107تموز/يوليو  03) للتكنولوجياسكوا بالتعاون مع مركز اإل ،مجال صناعات النفط والغاز

، في لبنان البري الغاز الطبيعي كوقود بديل نظيف في قطاع النقلاستخدام حول  تنظيم جلسة )ب( 
 (؛9107سبتمبر أيلول/ 91)منتدى بيروت الدولي للطاقة  على هامش وذلك ،بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه

مع الصناعات في لبنان تكنولوجيا وتطوير لنقل  ةوطني منظومةإنشاء  حول يتشاوراجتماع  عقد )ج( 
 اتالقدرتعزيز االجتماع إلى هدف (. و9107ديسمبر كانون األول/ 4) بالغازالمتعلقة الصناعات  عنحالة دراسة 

عملية نات           إبراز مكو و ،نقل التكنولوجيافي مجال تحسين عملية صنع القرار لالوطنيين وللخبراء الحكوميين  فنيةال
 ؛بناء القدرات على المدى الطويلو ،نقل وتطوير التكنولوجيا

المؤتمر األول القتصاديات الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: المشاركة في تنظيم  )د( 
ات ديناميكيات أسعار النفط وانتقال الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: اآلثار االقتصادية واإلصالح"

كانون األول/ديسمبر  7-6) ةومعهد أكسفورد لدراسات الطاقركية في بيروت ي"، بالتعاون مع الجامعة األمالهيكلية
 ،نمو الناتج المحلي اإلجمالي من حيث أسعار النفط واالقتصاد الكلي( أ: )التالية مواضيعالتناول المؤتمر و. (9108

 ،الطاقة المتجددةو ،الضرائبو ،الدعم من حيث الطاقة والبيئةسياسات ( )ب؛ التجارةو ،األسواق الماليةو
االكتشافات النفطية و ،مزيج الطاقة من حيث انتقال الطاقة( ج) ا؛ف معه                ر المناخ والتكي     تغي آثار التخفيف من و

الجلسة ليات في فعا اإلسكوا . وساهمتاالستراتيجيات الوطنيةو ،التكنولوجيات الجديدةو ،الطاقة النوويةو ،الجديدة
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 المتعلقةالجلسة ، واآلثار المترتبة على الدول العربيةمن حيث  م الطاقة  ظ                                  ديناميكيات أسعار النفط وانتقال ن المتعلقة ب
 ؛التحديات والفرص المتاحة للدول العربية                 أخذا  في االعتبار  الطاقة المستدامة م  ظ   ن مسارات تحقيق ب

ورقة  إلعداد (،9108أيلول/سبتمبر  - أيار/مايوالطاقة والمياه )إلى وزارة خدمات استشارية تقديم  (ه) 
بشأن تحديد الصناعات المحتملة التي من شأنها تسييل موارد الغاز الطبيعي في لبنان في          توجيهي ة اتسياس

 ؛فرص نقل التكنولوجيا المتعلقة بهذه الصناعات توفيرو ،المستقبل، واالستفادة من االقتصاد الوطني

( 9102فبراير شباط/ - 9108 ديسمبروزارة الصناعة )كانون األول/إلى خدمات استشارية ديم تق )و( 
وأفضل طريقة في التصدير،  إلعداد دراسة حول الصناعات الجديدة المحتملة في لبنان ذات الميزة النسبية العالية

 لتجميع هذه الصناعات في المناطق الصناعية المخطط لها. 

ندوة حول دور الوقود األحفوري في تحقيق الطاقة سكوا الدعم الفني للعراق من خالل قدمت اإلو -12
، بمشاركة بعض (9108حزيران/يونيو  91بيروت، )سكوا في مقر اإلعقدتها المستدامة في المنطقة العربية، 

 الخبراء الدوليين والوطنيين المعنيين بهذا المجال من العراق. 

في شباط/فبراير ف .من السودان ودولة فلسطينتلقتها بات للتعاون الفني واإلسكوا في طور دراسة طل -13
بناء القدرات في عدد من مجاالت لدعم فني  طلباتفي السودان والغاز والمعادن  النفط ، ورد من وزارة9102
لتنظيم و ،الشركاء األجانبالعقود واالتفاقيات مع و البيئة،وإدارة الموارد البترولية، والمشاريع، منها إدارة  ،الطاقة

، ورد من سلطة 9102الثاني/يناير  كانون 2في و .في مجال النفط خدمات استشاريةوالحصول على جولة دراسية 
خدمات استشارية وبناء القدرات في مجاالت طلب دعم فني للحصول على الفلسطينية  بيعيةالطالطاقة والموارد 

 الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة.

 على المستوى اإلقليمي -2

ورشة عمل  ،بالتعاون مع االتحاد العربي للكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية في األردن ،مت اإلسكوا   نظ  -14
تشرين  2-8       عم ان،) تدريبية حول "عقود شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة"

لمهندسين واإلداريين والحقوقيين العاملين لقدرات الوطنية لوهدفت ورشة العمل إلى بناء ا. (9107األول/أكتوبر 
                                                                  ناقشت عددا  من القضايا ذات الصلة، منها الشراكة بين القطاعين العام و .العربية البلدانقطاع الكهرباء في في 

 ،المشتركة المخاطرو ،دارية والماليةوالجوانب الفنية والقانونية واإل ،البيئة القانونية والمؤسسيةووالخاص، 
، لالستفادة ةحالعدة أوراق وطنية تضمنت دراسات  تاستعرضووالضمانات الضرورية،  ،وتوزيع المسؤوليات

  .من التجارب السابقة والحالية

ورشة عمل تدريبية إقليمية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر،  ،سكوامت اإل   نظ و -15
ن ون حكوميومسؤول ارك فيهاش ،(9102أيار/مايو  06-03، القاهرة) "الكهرباء عإصالح وإعادة هيكلة قطا"حول 

                 ه دفت الورشة إلى و وموريتانيا. ولبنان، ،فلسطيندولة والجمهورية العربية السورية، قطاع الكهرباء من في 
بما في ، تههيكلوإعادة  صالح قطاع الكهرباءإإجراءات المتعلقة ب في المجاالتللمشاركين المعرفة الفنية إثراء 

تحديد ، وآليات المتابعة والتقييم، ووتحسينه عمليات التخطيط ووضع السياسات الداعمة لتطوير أداء القطاعذلك 
 .ذات الصلة ةوالمؤسسي ةطر العمل القانونيأمتطلبات 
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 جهأو على استخدام األعضاء البلدان قدرات بناءلللتنمية  في سياق أنشطة مشروع حساب األمم المتحدةو -16
كانون األول/ديسمبر  - 9104كانون األول/ديسمبر ) المستدامة التنمية أهداف تحقيقل والطاقة المياه بين الترابط

ورشة خالل مخرجاتها  تدراسات فنية عرضإجراء  عبرلثالث دول أعضاء فنية  مساعدةسكوا إلمت ا   قد (، 9107
 (:9107ديسمبر كانون األول/ 09-00روت، بي) (2)للمشروعالعمل الختامية 

منظومة جلب  فيالطاقة المائية بكاسر للضغط  من: تركيز محطة صغيرة لتوليد الكهرباء تونس )أ( 
 ؛والية القيروان ،منطقة الشريشيرة في ،لمياهل

لآلبار  هجين فوتوفلطيدراسة المعايير االقتصادية الستخدام نظام : الجمهورية العربية السورية )ب( 
 ؛السويداء العميقة في محافظة

م الخاليا الفوتوفلطية في توفير الطاقة الالزمة   ظ                                         نشر استخدامات الطاقة الشمسية باستخدام ن : مصر )ج( 
 .وتخزينها لري مشروع المليون ونصف مليون فدان

 ألولويات الدول األعضاء في مجاالت الطاقةالتوجه العام   -باء

 ة منها. وتؤسسرسمي اتطلب                                 احتياجات الدول األعضاء، بناء  على سكوا الفني في اإل التعاونبرنامج يلبي  -17
                                                        طويلة األمد في الدول المستفيدة من الدعم الفني، مع اختالف  لبرامج عمل متوسطة أو المقدمة بشكل عاماألنشطة 

 . وأولوياتها خصوصيات كل دولةل      وفقا في التفاصيل 

 :مالحظات التاليةال استخالصيمكن  ،في ضوء ما تم تنفيذه من أنشطةو -18

وأطر العمل المؤسسية المتعلقة : التشريعات التالية مجاالتالبلدول األعضاء لمتزايد الهتمام اال )أ( 
، والطاقة                             الخاص في مجال الكهرباء عامة والعام بين القطاعين  الشراكات ؛فق تنظيم الكهرباءادور مربتفعيل 

؛ وهيكل التسعير إعادة النظر في سياسات دعم الطاقةمع إصالح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء،  ؛              المتجددة خاصة 
من أهداف التنمية  7تنفيذ الهدف ؛ ونشر الطاقة المتجددةسياسات وإجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة 

 ؛ذات الصلة وتحديد المؤشرات وآليات الرصد والتقييم المتعلق بالطاقة، المستدامة

 بموضوع تزويد السكان( واليمن ،وموريتانيا ،السودان)      نموا قل العربية األ البلدانعدد من اهتمام  )ب( 
 .خاصة في المناطق الريفية والنائية ،بخدمات الطاقة الحديثة

  سكوافني من اإلالدعم المتطلبات الحصول على   -  ا ثالث

 اإلجراءات  -ألف

مسألة فنية معينة  تتناول استشارية مهمات من خالليلبي برنامج التعاون الفني طلبات الدول األعضاء  -19
يلبي البرنامج طلبات الدول  كذلكالمهمات إذا لزم األمر.  تكرارفي زيارة قصيرة ال تزيد عن أسبوعين. ويمكن 

                                                           
(2) https://bit.ly/2XcynWN. 

https://bit.ly/2XcynWN
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، وأخرى لعرض النتائج ،لمعلوماتاألعضاء في إجراء دراسات فنية محددة قد تتطلب زيارة قصيرة لجمع ا
 يتخللها تواصل مع الجهات المعنية بحسب الحاجة.

 من خالل اتباع اإلجراءات التالية: سكوافني من اإلالدعم اليمكن للدول األعضاء الحصول على  -20

ألولوياتها                     في مجال محدد، وفقا خدمات استشارية و/أو  م طلب رسمي للحصول على دعم فنييتقد )أ( 
في الدول  الوطنيةنقاط االتصال مع  التنسيقوب، (3)لذلك المخصص النموذجتعبئة الوطنية، وذلك من خالل 

  ؛إلسكواا في المعنيين نموظفيالو األعضاء

 معلومات أساسيةتتضمن  على أناالتصال الوطنية،  نقطةبالتشاور مع  تحديد الشروط المرجعية )ب( 
 والجدولالمقترحة المدة و، المخرجات والنتائج، والمنهجيات واألعمالالمتوقعة، و األهداف، والموضوععن 

 الزمني.

 المعايير المتبعة  -باء

ضمن اإلمكانيات المتوفرة والميزانيات و ،ولويات المنظمةأتنفيذ الطلب حسب مكانية إ سكوااإلحدد ت -21
 لمعايير التالية:مع ا يتفقعندما أولوية                     . وي عتبر الطلب محل ، وبما يتناسب مع برنامج العمل في حينهالمرصودة

  ؛سكوالإلوخطة العمل السنوية أهداف اإلطار االستراتيجي مع  يتسقأن  )أ( 

 القدرات؛ بناءالهدف النهائي للطلب هو يكون  أن )ب( 

 مستدام؛ و كبيرالخدمات المطلوبة  تأثيريكون  أن )ج( 

 یشرکاء علال من آخر شريكعمل أي  فيه      ت كرر وال ،مضافة قيمةاإلسكوا في تنفيذه  تقدم أن )د( 
 .رض )بما في ذلك وکاالت األمم المتحدة األخرى(األ

 تنفيذ ال  -جيم

ممثلة للدولة مقدمة باعتبارها نقطة االتصال، واالتفاق مع لطلب لاإلسكوا  استالمتبدأ إجراءات التنفيذ عند  -22
 :عملية التنفيذ مراحل. وفي ما يلي بشأن األنشطة التفصيلية الطلب،

 ؛للمراجعة يشير إلى استالم الطلب     ردا  سكوااإلترسل  :ستالم الطلبا تأكيد )أ( 

 ،التفويض المعطى لهاكان يندرج ضمن  إذا مالتحديد  الطلب سكوااإلتراجع  مراجعة الطلب: )ب( 
 ؛المتبعةلمعايير واتفاقه مع ا، سكوافي اإل لبرامج الفرعيةوا اإلطار االستراتيجيومدى ترابطه مع 

                                                           
(3) http://tcportal.escwa.org.lb/default_ar.aspx. 

http://tcportal.escwa.org.lb/default_ar.aspx
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مع اإلدارات                   المناقشات داخليا  تبدأ، المتبعة لمعاييراالطلب استوفى ذا تحديد األنشطة المطلوبة: إ )ج( 
 حدد تفاصيل      كما ت . األهدافوالخيارات المحتملة لتحقيق  ءالشركا تحديدل           ، وخارجيا المعنيةوالبرامج الفرعية 

، بالتشاور مع المعني البرنامج الفرعي يضعثم عن التنفيذ.  الرئيسيالمسؤول األنشطة والخبرات المطلوبة و
 على أساسها توضع ،لبعثة بناء قدراتتوضيحية  أو مذكرةو/، الشروط المرجعية لبعثة استشارية الجهة الطالبة

 ؛المطلوبة توفر الميزانيةيتم التأكد من وخطة عمل تنفيذية 

ثم  على الخطة المتفق عليها      بناء  تنفيذ األنشطة المطلوبةلتجري الترتيبات الداخلية : تنفيذ األنشطة د() 
 ؛جراءاآلليات المرعية اإل باتباعيتم التنفيذ 

 سكوااإل هترسلللمراجعة الداخلية ثم ل              عد تقرير مفص                                عند انتهاء المهمة أو البعثة، ي  :عداد التقريرإ (ه) 
 .للمراجعة ط االتصالامع نسخة الى نق ،للدعمة الطالبالجهة ى ال

من  الى الدول األعضاء المقدمة المهمات االستشاريةولخدمات ا سكوافي اإلقسم التعاون الفني  يراقب -23
 .بعد انجاز كل مهمة ممكن من التفاصيل أكبر قدر للخدمات المقدمة وتضمينهااألداء  تقييمنماذج تعبئة خالل 

طالع على األنشطة وتقديم المقترحات لتحسين خدمات الدعم الفني بما يسهم مدعوة لال والدول األعضاء -24
 واإلقليمي.  يفي تحقيق إنجازات ملموسة في مجال الطاقة المستدامة علي الصعيدين الوطن

----- 


