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  ةعشر الثانية تهاوراللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دفي لجنة الطاقة  عقدت
 .2019 يونيو/حزيران 25و 24 يومي ،بيروتفي 

لجنة متابعة تنفيذ توصيات منها  مواضيع ذات أولوية،عدة  ةعشر الثانيةن جدول أعمال الدورة تضم  و
، والتقد م المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل الحادية عشرة تهادورالطاقة في 
 التعاون العربي و، التطورات في مجال الطاقة في المنطقة العربيةعن  مناقشات. وتخل لت الدورة اإلسكوا

أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في ، والتقدم المحرز من منظور الطاقة المناخ تغيُّرالتعامل مع في 
 في مجال الطاقة، 2020الخطة البرنامجية المقتَرحة لعام واستعرض المشاركون . في المنطقة العربية
 .لوطنيةخطط التنمية المستدامة افي الطاقة قضايا نقاش إلى  وتطرقوا في حلقة

  صتالتي خل   التوصياتو، التي تخللت الدورةشات قانمالومداخالت الأهم  التقرير هذا ويعرض
 إليها اللجنة. 
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 مقدمـة

  ةعشر الثانيةدورتها االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  في اللجنةعقدت لجنة الطاقة  -1
خ 18-)د 204عمالً بقرار اإلسكوا ، 2019 يونيو/حزيران 25و 24 بيت األمم المتحدة في بيروت يومي في ( المؤر 
المجلس  أقرهالذي  المعني بإنشاء لجنة للطاقة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،1995يار/مايو أ 25

 .1995تموز/يوليو  24المؤرخ  1995/25االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 

 . ةعشر الثانيةلجنة الطاقة في دورتها  خلصت إليهاالتي  (1)التوصيات يليوفيما  -2

 ةعشر الثانيةالتوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها   -أوالا 

بعضها موجه إلى الدول مجموعة من التوصيات،  ةعشر الثانيةأصدرت لجنة الطاقة في ختام دورتها  -3
 األعضاء وبعضها إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا. 

 األعضاء الدولالتوصيات الموجهة إلى   -ألف

، الحادية عشرة تهادورفي  لجنة الطاقة الصادرة عنبالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات  أخذ العلم )أ( 
والثانية عشرة للجنة، وبأنشطة فريق  الحادية عشرة تيناألمانة التنفيذية بين الدور اضطلعت بهااألنشطة التي بو

 ؛حفوريألالوقود افي مجال الخبراء 

الترحيب بالجهود التي تبذلها األمانة التنفيذية لربط نتائج الدراسات والتقارير بأنشطة التعاون  )ب( 
 خصوصيات دول المنطقة؛تراعي الفني، مع أهمية ترجمة هذه األنشطة إلى مشاريع 

شراتها في خطط التنمية العمل على دمج أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالطاقة ومقاصدها ومؤ )ج( 
 وعلى رصد التقدم المحرز في التنفيذ؛ تكامل،الالوطنية والقطاعية، باعتماد نهج 

 مثل ،العمل على التصدي ألوجه الهشاشة في قطاعات الطاقة كأولوية إنمائية في المنطقة العربية )د( 
، الطاقة الطلب على منهجي ة فية االعتماد المفرط على الوقود األحفوري كمصدر رئيسي للطاقة، وغياب إدار

ومعالجة أنماط العرض والطلب السائدة، عبر انتهاج استراتيجيات تهدف إلى تعزيز القدرة على االستفادة من 
 الموارد الطبيعية، واالختيار الصحيح للبنى األساسية والتكنولوجيا، وممارسات الحوكمة واإلدارة المستدامة؛

مستدامة إلدارة الطلب بشكل منهجي من خالل سياسات تسعير أكثر فعالية تطوير حلول التنمية ال (ه) 
األساسية لترشيد االستهالك، وضمان كفاءة استخدام الطاقة، واالستثمار في البنية  للطاقة ةيبما يعكس الكلفة الحقيق

القيمة من للطاقة، وزيادة االستفادة  الالمركزية والمعلومات، وتنويع إمدادات الطاقة، وزيادة استخدام الحلول
المضافة للكربون، وتعميم مفهوم إنتاجية الطاقة، وفصل النمو االقتصادي عن استهالك الطاقة لضمان حقوق هذا 

 الجيل واألجيال القادمة؛

                                                
المعلومات والوثائق والتقارير الخاصة بالدورة الثانية عشرة للجنة الطاقة متاحة على الموقع اإللكتروني:  (1)

https://www.unescwa.org/ar/events/عشرة-الثانية-الدورة-الطاقة-لجنة. 

https://www.unescwa.org/ar/events/لجنة-الطاقة-الدورة-الثانية-عشرة
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سية إيالء المزيد من االهتمام لدعم أوجه الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتطوير القدرات المؤس )و( 
ذات الصلة، مع ضمان التنسيق والتكامل بين القطاعات في صياغة االستراتيجيات والسياسات والخطط وبرامج 

 العمل الوطنية؛

العمل على وضع سياسات توطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في المجاالت  )ز( 
 ذات األولوية الوطنية؛

ً فيما يتعلق بتغير المناخ ومقاصد أهداف  )ح(  تعزيز الصالت القائمة بين المساهمات المحدَّدة وطنيا
 ؛2030من خطة التنمية المستدامة لعام  13و 7التنمية المستدامة، مع التركيز على الهدفين 

، من اإلسكوا فيمواصلة االستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز العربي لسياسات تغيُّر المناخ  )ط( 
بيانات وتحليالت وتوصيات وخدمات ومشاريع وشراكات، لالسترشاد بها في بلورة السياسات واالستراتيجيات 

 والتقارير والبحوث اإلقليمية والوطنية للقيام بعمل مناخي يستند الى المعرفة؛

واتفاق باريس  2030ام التأكيد على األولويات اإلقليمية المتصلة بالطاقة في متابعة تنفيذ خطة ع )ي( 
، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة 2030-2015بشأن تغي ر المناخ، وإطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

 ؛الصلةعن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية ذات 

إنتاج الطاقة وتوزيعها المتعلقة بومات واإلحصاءات تطوير القدرات الوطنية في جمع وتحليل المعل )ك( 
 وطرق استهالكها لدى مختلف المستهلكين النهائيين، والبيانات األخرى ذات الصلة؛

أهداف التنمية المستدامة إطالع األمانة التنفيذية لإلسكوا بشكل دوري على الجهود التي تبذلها لتنفيذ  )ل( 
 بالبيانات الخاصة لرصد التقدم المحرز.وتزويدها  المتعلقة بالطاقة

 األمانة التنفيذيةالتوصيات الموجهة إلى   -باء

مواصلة الجهود المبذولة لدراسة القضايا المتعلقة باإلدارة المستدامة للطاقة واالستخدام األمثل  )أ( 
قليمي، لتحقيق أهداف للموارد الطبيعية، والفرص المتاحة في القطاعات الواعدة على المستويين الوطني واإل

 التنمية المستدامة؛

العمل على تعزيز قدرات الدول األعضاء والتوسع في األنشطة الخاصة ببناء القدرات الوطنية في  )ب( 
مجاالت وضع سياسات الطاقة المستدامة، خاصةً في تنويع مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، 

للمرأة  خاص اهتمامإيالء طاقة المتجددة ال سيما في المناطق الريفية، مع الوتعميم والتصدي ألوجه الهشاشة، 
الريفية والشباب، وتعزيز التعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بتحقيق 

 ؛2030خطة عام 

ت وبرامج تدريبية، بناًء على مواصلة تقديم الدعم الفني من خدمات استشارية ودراسات وفعاليا )ج( 
طلبات رسمية من الدول األعضاء وفقاً ألولوياتها، للتغلب على التحديات التي تواجهها في تحقيق أهداف التنمية 

 في تبادل الخبرات في ما بينها؛ األعضاء المستدامة المتعلقة بالطاقة، ودعم الدول

المعني بالطاقة وما يتصل به من  7الهدف في  مساندة الدول األعضاء في تقييم التقدم المحرز )د( 
المؤشرات الخاصة بالحصول على الطاقة، والتوسع في تدابير كفاءة استخدام ووضع أهداف التنمية المستدامة، 

 الطاقة المتجددة، وتحديد اإلجراءات ذات األولوية اإلقليمية لألعوام القادمة؛وتعميم الطاقة 
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أهداف التنمية مخاطبة الدول لحثها على إطالع اإلسكوا بشكل دوري على الجهود التي تبذلها لتنفيذ  (ه) 
 وعلى تزويدها بالبيانات الخاصة لرصد التقدم المحرز؛  المستدامة المتعلقة بالطاقة

 موافاة الدول األعضاء بتقارير دورية لتعريفها بأنشطة اإلسكوا في مجال الطاقة؛ )و( 

اصلة التنسيق مع جامعة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية فيما يتعلق بتنفيذ األهداف والمقاصد مو )ز( 
، والعمل على إدراج أنشطة اإلسكوا المتعلقة بالطاقة بشكل أوسع على جدول 2030المتعلقة بالطاقة في خطة عام 

 لقرار؛أعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء لضمان تعظيم األثر على صنع ا

تعزيز الترابط بين البحوث والدراسات التحليلية والسياسات عبر مختلف القطاعات المعنية،  )ح( 
 وإشراك جميع المعنيين لصياغة سياسات مالئمة وشاملة في مجال تغيُّر المناخ؛

إلى  تكثيف الجهود لتحويل المعرفة التي تنتجها األمانة التنفيذية من خالل الدراسات والتقارير )ط( 
 أدوات ومنصات تفاعلية عملية، تستخدمها الدول الراغبة بذلك في عملية صنع القرار.

ا   ةقشانموالالبحث  مواضيع  -ثانيا

  التقدم المحرز منذ الدورة الحادية عشرة للجنة  -ألف

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها الحادية عشرة  -1
 من جدول األعمال( 4)البند 

األنشطة المنفذة في عن  /ESCWA/C.3/2019/3E الوثيقةت على لجنة الطاقة في إطار هذا البند رضع   -4
ممثلة األمانة واستعرضت  .الحادية عشرةلتوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها بامجال الطاقة، عمالً 

التي المستويين اإلقليمي والدولي على اإلدارة المستدامة للطاقة ة بالمرتبطوالفعاليات األنشطة  ،بإيجاز ،ةالتنفيذي
الطاقة المعني ب 7، والهدف صدرتهاالتي أوالدراسات والتقارير الفنية نظمتها أو شاركت في تنظيمها اإلسكوا، 

األنشطة المتعلقة والسياسات العامة في المنطقة العربية، و ،وما يتصل به من أهداف خطة التنمية المستدامة
وبناء التعاون ومبادرات للدول األعضاء، اإلسكوا   الذي قدمته الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، والدعم الفنيب

 . العديد من المنظمات المعنية بالطاقةمع الشراكات 

 تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا في مجال الطاقة  -2
 من جدول األعمال( 5)البند 

تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل عن  /4E/ESCWA/C.3/2019 الوثيقة في إطار هذا البندت رضع   -5
التي األنشطة  التنفيذية ممثلة األمانةت واستعرض. للجنة الحادية عشرةمنذ انعقاد الدورة  في مجال الطاقة اإلسكوا

بناء القدرات الوطنية ونشر المعرفة، وإعداد الدراسات والتقارير الفنية، وتنفيذ المشاريع  في مجاالتنظمتها اإلسكوا 
نسبة بالأولوية وطنية لها مجاالت التي الالممولة من حساب األمم المتحدة للتنمية والمنظمات الدولية؛ والدعم الفني في 

الدول األعضاء، والتعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية بشأن الطاقة إلى بعض 
واستعرضت األنشطة التي شملت المساهمة في تطوير منصة إلكترونية لسوق الطاقة  .2030المستدامة وخطة عام 

الطاقة المتجددة وأطرها التنظيمية عن سياسات ار أربع دراسات حالة المستدامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وإصد
توقيع أيضاً  األنشطة شملتلدعم استراتيجيات الطاقة في األردن، واإلمارات العربية المتحدة، ولبنان، والمغرب. و

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_ltwsyt_lsdr_n_ljn_ltq_fy_dwrth_lhdy_shr.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_lnsht_lmdrj_fy_brnmj_ml_lskw_fy_mjl_ltq.pdf
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مذكرة تفاهم مع مبادرة الطاقة المستدامة للجميع؛ واإلعالن المشترك مع البنك اإلسالمي للتنمية عن الطاقة المستدامة 
المنظمة العالمية شراكة مع وإطالق ، 2019لعام  7للجميع مع توقيع اتفاقية تمويل إلعداد تقرير رصد تنفيذ الهدف 

 م ربط عالمي في مجال الطاقة لتلبية الطلب على الكهرباء.لتشجيع إنشاء نظا (GEIDCO) الكهربائيللربط 

 مع الدول األعضاءتنفيذ أنشطة التعاون الفني   -3
 من جدول األعمال( 6)البند 

الدول  تنفيذ أنشطة التعاون الفني فيعن  E/ESCWA/C.3/2019/5 وثيقةال في إطار هذا البند ترضَ ع   -6
 ة العربية السوريةالتي استفاد منها كل من الجمهوريالثنائي على أنشطة الدعم الفني ز العرض رك  . وتَ األعضاء
 ،(على طلب رسمي بناءً ، نظمت في مجاالت محددةمن خالل ورش عمل وندوات وفعاليات )ولبنان والعراق 
بالتعاون مع عدد من الشركاء مثل االتحاد العربي للكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية في األردن ووزارة  واإلقليمي

في لبنان. كما تطرق ووزارة الطاقة والمياه  (،ورش عمل تدريبيةمن خالل )الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر 
المشاريع الممولة  في إطارالقرار والتنفيذيين الرسميين التي استهدفت صانعي تدريبية العمل الورش العرض إلى 

 من حساب التنمية في األمم المتحدة. 

، وأعربوا عن تقديرهم لها، وعن ه المشاركون بما نفذته اللجنة من أنشطةنو  المداخالت، وفي معرض  -7
دعم فني من خالل إلى بلديهما عن احتياج وموريتانيا ليبيا ممثال أعرب التعاون في المستقبل. و بتعزيزرغبتهم 

وأثنى ممثل مصر على . أخرى دولفي  اإلسكواتدريبية لبناء القدرات الوطنية على غرار ما نفذته ورش عمل 
اجتماعات على مستوى الوزارات عقد الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة، متمنياً منذ جهود اإلسكوا وأنشطتها 

التقارير وفي  تصدر عن اللجنةوصانعي القرار من أجل التوصل إلى آليات أفضل للتنسيق وتنفيذ التوصيات التي 
 . المعد ة

عبر  ،موافاة اإلسكوا لمهموأشارت إلى أنه من االتنفيذية بطلبي ممثلي ليبيا وموريتانيا، رحبت األمانة  -8
تعاون وثيق ودعٍم أكثر  على أن تكون واضحة ليتيس ر التوصل إلى ،باحتياجات التعاون الفني ،القنوات الرسمية

فعالية. وأكدت أن اإلسكوا تسعى إلى تضافر الجهود وتكاملها في المنطقة، وال سيما بالتنسيق مع إدارة الطاقة في 
التي االسكوا ترغب بعرض مخرجات التقارير والدراسات الخاصة بالطاقة المستدامة وأن جامعة الدول العربية، 

 .ولجانه ذات الصلة  في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء تصدرها

عات افي اجتماإلسكوا من خالل مشاركة  فعالً  قائم   التعاونبأن ممثلة جامعة الدول العربية وأفادت  -9
عرض األنشطة في المجاالت ذات في ومختصة، اللجان التنفيذي والمجلس والالمجلس الوزاري العربي للكهرباء 

جميع  فيبت بحضور ممثلين عن اإلسكوا رح  و إقليمية. تفضالً عن التعاون في تنفيذ فعاليا االهتمام المشترك
 جامعة الدول العربية الوزارية المتعلقة بالطاقة.  اجتماعات

 التطورات في مجال الطاقة في المنطقة العربية  -باء

 وضع أنظمة الطاقة في المنطقة العربية  -1
 من جدول األعمال( 7)البند 

 .وضع أنظمة الطاقة في المنطقة العربيةعن  E/ESCWA/C.3/2019/6 في إطار هذا البند الوثيقة رضتع   -10
لطلب، واالعتماد اارتفاع أوجه هشاشة قطاع الطاقة في المنطقة العربية، بسبب  التنفيذيةممثلة األمانة واستعرضت 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_nsht_ltwn_lfny_m_ldwl_ld.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/wd_nzm_ltq_fy_lmntq_lrby.pdf
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أن بلدان المنطقة إلى أشارت والمفرط على الوقود األحفوري، والتحديات المتصلة بالوصول إلى مصادر الطاقة. 
التحديات الناجمة تحديات مختلفة في هذا المجال. وتطرقت إلى تواجه أضراراً متباينة وتتكب د وفئاتها االجتماعية 

حفظ الطاقة ضرورة القصور في البنى األساسية، وقلة الوعي العام ب منهاوهشاشة قطاع الطاقة في المنطقة، عن 
والبيئة، والتزايد السريع للطلب المحلي على الطاقة، وتفاقم النزاعات وعدم االستقرار. واقترحت مجموعة حلول 

تنويع والطاقة، اإلدارة الفعالة لنمو الطلب على تشمل  من أجل مستقبل أكثر استدامة ألنظمة الطاقة في المنطقة
الطاقة المستخدمة وطرق استخدامها في البلدان العربية، وتعميم مفهوم إنتاجية الطاقة كمؤشر أكثر دقة مصادر 
 تحسين أوجه استخدام الطاقة. على 

 هشاشة قطاع الطاقة تطرحها المشاركون على خطورة التحديات التي اتفق ، المناقشاتوفي معرض  -11
 والدراسة.  ةقشانممزيداً من التستلزم في المنطقة العربية، معتبرين أن هذه القضية 

 أنشطة فريق الخبراء في مجال الوقود األحفوري  -2
 من جدول األعمال( 8)البند 

عن أنشطة فريق الخبراء في مجال الوقود  E/ESCWA/C.3/2019/7الوثيقة  في إطار هذا البند عرضت -12
توصية من لجنة الطاقة في دورتها  بناءً علىتشكيل فريق الخبراء،  التنفيذيةممثلة األمانة واستعرضت . األحفوري

المجال، وتشجيع التكامل والتعاون اإلقليمي، وإعداد هدف صياغة برنامج إقليمي في هذا بالحادية عشرة، 
وشركات النفط والغاز  ،الدراسات والتقارير. وأفادت بأن الفريق يضم خبراء وأخصائيين وممثلين عن الحكومات

فريق  مقترحات برنامج عملوالمنظمات الدولية وغير الحكومية. واستعرضت  ،والقطاع الخاص ،الوطنية
ق تعل  ت ،2018 كانون األول/ديسمبر 5األول الذي عقد في  هاجتماعر من توصيات عن وأهم ما صد الخبراء

وتكنولوجيات الوقود األحفوري وإدارة  ،بالسياسات والتشريعات والتسعير والعقود والشراكات مع القطاع الخاص
مجال، وبناء القدرات الهذا أفضل الممارسات والدروس المستفادة في والكربون، والتكامل مع الطاقة المتجددة، 

  .في المجاالت ذات األولوية الوطنية للدول األعضاء

الدول بين ورحب المشاركون بتشكيل الفريق، ونوهوا بأنشطته، معربين عن أملهم بالمزيد من التعاون  -13
 . األعضاء في نطاق عمل الفريق

 التعاون العربي في مجال التعامل مع تغيُّر المناخ  -جيم

 بين المساهمات المحددة وطنياً وأهداف التنمية المستدامة: األهداف المشتركةالعالقة   -1
 من جدول األعمال( 9)البند 

عن الربط بين المساهمات الوطنية الطوعية  E/ESCWA/C.3/2019/8الوثيقة في إطار هذا البند رضت ع   -14
الخطتين تؤكدان على ضرورة  إلى أن  ممثل األمانة التنفيذية وأشار . وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

إلى هذه الروابط، وإلى التأثير  إشارة الدراساتففي معظم ر المناخ والتنمية المستدامة. التقارب بين إجراءات تغي  
ممثل األمانة اإليجابي لتدابير التخفيف الواردة في المساهمات المحددة وطنياً على التنمية المستدامة. واستعرض 

المستمدة من تلك من أهداف التنمية المستدامة، و 13و 7ر المناخ المرتبطة بالهدفين إجراءات تغي  التنفيذية 
للمضي قدماً في الربط بين الخطتين  بسبلٍ المساهمات المعتزمة والمحددة وطنياً للبلدان العربية. واختتم عرضه 

 بما يخدم التنمية المستدامة والشاملة. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_fryq_lkhbr_fy_mjl_lwqwd_lhfwry.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/llq_byn_lmshmt_lmhdwd_wtnyan_whdf_ltnmy_lmstdm_-_lhdf_lmshtrk.pdf
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وجوب التركيز في مداخلته على ممثل مصر وأك د وأثنى المشاركون على جهود اإلسكوا في هذا المجال.  -15
االجتماعات التحضيرية لمؤتمر في مناقشات على المساهمات المحددة وطنياً ألنه من المتوقع أن تشغل حيزاً كبيراً 

ر المناخ. فالدول المتقدمة تسعى إلى تحويل النقاش إلى تغي  بشأن األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
 ر المناخ، وهي بمعظمها دول نامية. شارة إلى الدول المتضررة من تغي  اإلدون من تدابير التخفيف ال التكيف 

استعرض ممثل و أشار ممثل األردن إلى أن الدول المانحة لم تلتزم بما تعهدت به في هذا الصدد. و -16
الي، في المائة من اإلنتاج اإلجم 43 إلى موريتانيا جهود بلده لزيادة نسبة موارد الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة

مصادر الرياح والطاقة الشمسية  باستخدامفي المائة  60 إلى نسبةرفع هذه الإلى  تسعى موريتانياوأشار إلى أن 
 مائية. ووالكهر

 2030المنظور بين اتفاق باريس وخطة عام إلى تباين  األمانة التنفيذيةممثلة أشارت  ،وفي معرض الرد -17
ت الدول وحث   .ر المناخف مع تغي  بالبعد اإلنمائي الذي يركز على التكي  تتصل إذ أن  الخطة ر المناخ، تغي   إزاء

ليس خطة في تناولها لهذه القضية. كما أكدت أن عدم التزام الدول المانحة التفاق واالاألعضاء على الربط بين 
 ال ينبغي التنازل عنها بل التأكيد عليها. أن ه سقاط حقوق الدول العربية، وإلسبباً 

 ر المناخنهج  متكامل تجاه تغي  ركز العربي لسياسات تغيُّر المناخ: الم  -2
 من جدول األعمال( 10)البند 

العربي لسياسات تغيُّر المناخ. عن المركز  E/ESCWA/C.3/2019/9رضت في إطار هذا البند الوثيقة ع   -18
، التي تتمثل في الدعم الفني والخدمات االستشاريةمهمة المركز، وركائز عمله ممثلة األمانة التنفيذية وتناولت 

والوصول إلى المعرفة ، واالستجابات المتكاملة، السياساتبشأن والتشاور ، وبناء القدرات والدعم المؤسسي
وأيار/مايو  2018اضطلع بها المركز في الفترة بين تموز/يوليو اإلقليمية. واستعرضت بعد ذلك األنشطة التي 

ر المناخ، ر المناخ، ونظم المعلومات الجغرافية، ومفاوضات تغي  تقييم وتحليل تغي   عد ة تشمل ت، في مجاال2019
والحد من مخاطر الكوارث، واإلعداد للمشاركة الفعالة في المؤتمرات العالمية. كما تطرقت إلى بعض إنجازات 

كترونية أطلقت في حزيران/يونيو المركز اإلقليمي للمعرفة الذي يتألف من منصة إل وال سيما إنشاءالمركز، 
أنشطة المركز المستقبلية.  استعرضت كذلك بعضاً منو. 2019، وبوابة إلكترونية أطلقت في نيسان/أبريل 2018

 التعاون مع المركز على إنتاج المزيد من البحوث والتقارير و وحثت في ختام العرض الدول األعضاء على
 لى المحافل الدولية. في هذا المجال إليصال صوت المنطقة إ

مركز عن احتمال ازدواجية العمل مع  استفسر ممثل األردن، أشاد المشاركون بجهود المركزبعد أن و -19
ر المناخ في جامعة الدول العربية. وأكد ممثل مصر على دعم بلده الكامل لجهود المركز كمنصة لتنسيق تغي  

، بعض الدول العربيةإلى عضوية ر المناخ. وأضاف في هذا اإلطار مفاوضات تغي  في المواقف العربية، خصوصاً 
 ما يؤكد ،تعارض مواقف المجموعات المختلفةمع احتمال ، مختلفةإقليمية في مجموعات  مثل مصر والمغرب،

 المواقف وتوحيدها. في تنسيق أهمية المركز  على

جامعة الدول العربية استراتيجية، وأن أن الشراكة مع  التنفيذية وفي معرض الرد، أكدت ممثلة األمانة -20
المركز مهم إليصال صوت المنطقة إلى محافل األمم المتحدة. وأفادت بأن المفاوضين العرب شجعوا المركز 

 الطاقةقطاع هشاشة قضايا وأن  خاصة مشاركة واسعة من الدول األعضاءهذه القضية تستلزم أن ، وودعموه
من البوابة أن تستفيد الدول األعضاء  وبإمكان ر المناخ،مرتبطة بتغي  صارت  وإنتاجيته وكفاءة االستخدام

ة وقابلي ة تأثر القطاعات يالمائموارد الر المناخ على ثر تغي  أأنشطة المبادرة اإلقليمية لتقييم من )لإلسكوا اإللكترونية 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lmrkz_lrby_lsyst_tgywr_lmnkh_-_nhj_mtkml_tjh_tgywr_lmnkh.pdf
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المركز تلقى  أن  ذكرت و .فنيةه من تقارير نضمتوما ت، ((ريكارفي المنطقة العربية ) ةواالقتصادي ةاالجتماعي
 لالستفادة من تراكم الخبرات لدى اإلسكوا في هذا المجال. ومصر والمغرب األردن طلبات للتعاون الفني من 

 التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في المنطقة العربية  -دال

 ة الوطنيةدمج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمي  -1
 من جدول األعمال( 11)البند 

عن دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط  E/ESCWA/C.3/2019/10رضت في إطار هذا البند الوثيقة ع   -21
كإطار للتخطيط والتنفيذ والمتابعة  2030اعتماد خطة عام التنفيذية ممثل األمانة وتناول . التنمية الوطنية
أن ذلك يتطلب بناء قدرات أصحاب المصلحة، ومواءمة السياسات والخطط واالستراتيجيات علماً واالستعراض، 

التنمية المستدامة، وتعبئة الموارد المحلية والمساعدة اإلنمائية الرسمية، وتتبع التقدم صد ومقاالوطنية مع أهداف 
جهود اإلسكوا في هذا السبيل، حيث تعمل على تحقيق إدارة  استعرضالمحرز في التنفيذ وتعزيز المساءلة. و

م إنشاء وتعزيز اآلليات المؤسسية متكاملة للموارد الطبيعية في المنطقة، وتنظم اجتماعات تحضيرية إقليمية، وتدع
 والمياه والطاقة.  ءالتي تعنى بأمن الغذا

من  7. فالتركيز على الهدف واألهداف الترابط بين السياساتالتنفيذية على أهمية  ممثلة األمانةوأكدت  -22
ترابط الأوجه يد تحدمع والترابط. في غياب أهداف التنمية المستدامة ال يمكن أن يؤدي إلى النتائج المتوخاة منه 

 والحد من استهالكبين تشجيع الزراعة  مثالً  ، كما هو الحالالتناقضأوجه  ن التغاضي عنمكال يبين األهداف، 
 الموازنة بين هذه األوجه. بالمياه. لذلك على الدول أن تحدد أولوياتها 

 المنطقة العربيةة ذات الصلة في التقدم المحرز في مجال الطاقة: أهداف التنمية المستدام  -2
 من جدول األعمال( 12)البند 

اف التنمية المستدامة المتعلقة عن تحقيق أهد E/ESCWA/C.3/2019/11رضت في إطار هذا البند الوثيقة ع   -23
من أهداف  7إلى التقدم المحرز في مؤشرات الهدف  التنفيذية ممثلة األمانةوتطرقت . بالطاقة في المنطقة العربية

. وأشارت هيزيادة معدالت الحصول على الكهرباء وتكنولوجيا الوقود النظيف للط وال سيماالتنمية المستدامة، 
 ، كما أن كثافةالمطلوبأن نسبة مصادر الطاقة المتجددة من االستهالك النهائي للطاقة لم ترتفع إلى الحد  إلى

القوة الشرائية لم ينخفض بما يكفي. وعد دت بعد ذلك معادل من إجمالي الناتج المحلي على أساس  استخدام الطاقة
زيادة كفاءة استخدام الوقود األحفوري، وبناء  منهاو اإلجراءات ذات األولوية على المدى القصير في هذا المجال،

 ، 2030عام حتى القدرات المؤسسية، ودعم اإلدارات المحلية. وختمت باإلشارة إلى اإلجراءات ذات األولوية 
 اإلقليمي.  التعاونعزيز ت، ووالطلب اعتماد سياسات استباقية ومتكاملة، وإنشاء نظام فعال إلدارة العرض وال سيما

 اً زيدم تستلزمو هاعبطاب عامةبقيت أى ممثل ليبيا، في معرض المداخالت، أن اإلشارة إلى اإلعانات رو -24
في  40ممثل موريتانيا أن نسبة المصادر المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة في بلده تبلغ  وذكر. التفاصيل من

 . لتذليلهجهوداً كبيرة  تبذل موريتانياعلماً أن  هو في النقل، الرئيسي المائة، وأن التحدي 

وسيتضم ن بأن التقرير الذي يتناول اإلعانات مختصر،  األمانة التنفيذيةممثلة وفي معرض الرد، أفادت  -25
 مزيداً من التفاصيل. وأوضحت بأن بيانات موريتانيا كانت موضع جدل مع البنك الدولي، مرتقب تقرير 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/dmj_hdf_ltnmy_lmstdm_fy_khtt_ltnmy_lwtny.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltqdm_lmhrz_fy_mjl_ltq_-_hdf_ltnmy_lmstdm_dht_lsl_fy_lmntq_lrby.pdf
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 مع استخدام الوقود النظيفتترافق ما لم  ال تكفيل الالمركزية وال بيانات عن المناطق الريفية. وأضافت أن الحلو
 . خاصة الطاقة الحديثة

 والغذاء في المنطقة العربيةالمياه والترابط بين الطاقة   -3
 من جدول األعمال( 13)البند 

والغذاء في والمياه عن الترابط بين الطاقة  E/ESCWA/C.3/2019/12رضت في إطار هذا البند الوثيقة ع   -26
 هاواقعيطرحه ما و، القطاعات الثالثة العالقات المتداخلة بينالتنفيذية ممثلة األمانة عرضت استو. المنطقة العربية

السياسات وهي نهج فعال في مجال الترابط، لفي المنطقة من تحديات وأولويات. وتطرقت إلى العناصر األساسية 
كلفة االقتصادية، والمشاركة والتنسيق في الترابط. واستعرضت أنشطة تالمبتكرة غير التقليدية، ومراعاة الوقت وال

تشمل تطوير قدرات البلدان األعضاء لدراسة أوجه هي ولترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، اإلسكوا في دعم ا
الترابط من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة 

 الالزمة لتحقيق نهج الترابط بين الطاقةدت المسارات . وفي الختام عد  في المنطقة العربية في المناطق الريفية
 والغذاء.  والمياه

اعتماد لغة موحدة في مجالي الطاقة والمياه، أهمية  ممثلة األمانة التنفيذية، في معرض التعليق، وأوضحت -27
  هذين القطاعين. في تعزيز التعاون والتنسيق بين العاملين و

 الوطنية المستدامة حلقة نقاش: الطاقة في خطط التنمية  -4
 من جدول األعمال( 14)البند 

بشأن الدور  E/ESCWA/C.3/2019/CRP.1في إطار هذا البند الوثيقة  مانة التنفيذيةاألممثلة عرضت  -28
عدداً من القضايا  ،ثالثة محاور رئيسية في، خطط التنمية المستدامة الوطنية. وتناولتلطاقة في لالمحوري 

المتعل ق  7، مع التركيز على الهدف 2030المتعلقة بدور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة في سياق خطة عام 
علقة بالمياه، والغذاء، واإلنتاج، واالستهالك المستدام، والحد ، وما يتصل به من أهداف أخرى متومقاصدهبالطاقة 

 إلى استعراض التحديات التي تشهدها بلدانهم في مجال الطاقة األعضاء ودعت ممثلي الدول  .من تغي ر المناخ
دور االسكوا في هذا الشأن، فضالً عن دور جامعة الدول العربية من رؤيتهم لإيضاح وإلى من أجل التنمية، 
 المنظور اإلقليمي.

 ،في بلده في المائة 54تبلغ  األولية النفط الخام ومشتقاته من مصادر الطاقةحصة أن بأفاد ممثل األردن و -29
مصادر تتجاوز حصة  ملفي حين . و2020في عام  في المائة 51خطط التنمية إلى خفض هذه النسبة إلى وتسعى 

ا، 2020في المائة في عام  10تصل إلى  سوف، 2018حتى عام  في المائة 8الطاقة المتجددة  لفحم احصة  أم 
الصخر محطة توليد الكهرباء من . وتطرق إلى مشروع في المائة 3على  2018في عام فاقتصرت  الحجري

 المتجددةمصادر الطاقة ب. كما استعرض مشاريع األردن المتصلة 2020سيدخل حيز التنفيذ في عام  الزيتي الذي
في المائة في عام  1 في المائة بعد أن كانت 11نسبة مساهمتها في الطاقة الكهربائية المولدة إلى  وصلت التي

ع الحكومة أشار ممثل األردن أيضاً إلى أن  و . 2014 األسر الفقيرة على استخدام الطاقة الشمسية في بلده تشج 
موفرة للطاقة إلنارة الشوارع دات تقليدية الشبكة الرئيسية، كما تنفذ وزارة الطاقة مشروع تشغيل وحبالمربوطة 
ً  تواصل الوزارةو. التحول إلى االقتصاد األخضرالبلديات وتكاليف الطاقة على للحد من   مشاريع مثلعدة  أيضا

استخدام . وتناول الخطة الوطنية لكفاءة لسخانات الشمسيةلدعم وتقديم  وصل المدارس بوحدات الطاقة الشمسية
وذكر المشروعين . انبعاثات غاز الدفيئةمن لتخفيف بااألردن الدولية التزامات تحقيق إلى الطاقة التي ترمي 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltrbt_byn_ltq_wlmyh_wlgdh_fy_lmntq_lrby.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/hlq_nqsh_-_ltq_fy_khtt_ltnmy_lmstdm_lwtny.pdf
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الطاقة في المباني استخدام دراسة كفاءة لبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية اإلسكوا تقوم بهما اللذين 
المرأة الريفية وتحقيق ي تمكين فتسهم ة التي القائمة والمبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السع

 التنمية المستدامة. 

مرتبطة بإنتاج المياه إلى محطات توليد في بلده ممثل البحرين أن مركز التحكم بالكهرباء يلجأ  أوضحو -30
إدماج عبر  ع مصادر الطاقةتنو  أن والماء  هيئة الكهرباءه ينبغي لولو بكفاءة أقل، وأن لضمان احتياط مائي كافٍ 

وحدة  أأنشأشار إلى أن  بلده و .الطاقة المتجددة والمحافظة على الموارد من خالل تحسين كفاءة استخدام الطاقة
في مجال األعمال الوطنية  لجنة لمتابعة 2016في عام وزراء المجلس  أقر  ، كما 2014في عام  للطاقة المستدامة

اعتمد مشروع صافي القياس وماد على مصادر الطاقة النظيفة، الطاقة والطاقة المتجددة بغية زيادة االعتكفاءة 
مركز الطاقة المتجددة والطاقة  استعرض عملمن أهداف التنمية المستدامة. و 7الذي يتماشى مع الهدف 

تأهيل المقاولين والمستشارين وبناء قدراتهم لتنفيذ المشاريع في  هاواجهمشيراً إلى التحديات التي يالمستدامة، 
  التأهيل. بمهمة يدة، وقد اضطلعت الدولة الجد

 واألردن متمنياً دعم اإلسكوا األردن،على مثال  إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباءممثل العراق على أهمية د أك  و -31
الكهرباء في العراق يواجه إشكاليات، فبعد أن كانت الشبكة مستقرة قطاع . ورأى أن الصددهذا في بتقديم المشورة 

زل إمدادات الكهرباء ت مل، واألساسيةللغاية وتقدم فائضاً من اإلمدادات، أدت األزمات المتالحقة إلى تدمير البنية 
استعمال إال  بساعة  24كهرباء الحصول على الال يستطيع المواطن والكهرباء  تعاني من جدولة حتى اآلن
تنويع مصادر الطاقة إلى مساعي العراق العديدة لمشيراً ، للطاقة . وأكد على أهمية وضع خطة رئيسيةالمول دات

، وتغيير المواصفات، طالباً القائمةوإعادة تأهيل المحطات  محطات جديدةإنشاء وسد العجز في التزويد من خالل 
تحديات الطاقة التصدي لالخبرات. وختم بالتأكيد على أن  تبادلمساعدة اإلسكوا والدول األعضاء بالمشورة و

  مزيداً من التنظيم. يستدعي أن قطاع الطاقة غير ، جميعهاي بها موارد مالية وبشرية وطبيعية، والعراق غنيستلزم 

في عام  في المائة في بلده 40 تأشار ممثل السودان إلى أن نسبة المستفيدين من إمدادات الكهرباء بلغو -32
من نسبة توليد بوتيرة أسرع نسبة السكان تتزايد ، إذ أن  2019في عام  في المائة 32انخفضت إلى و 2016

مشروع تركيب أن  السودان شرع بتنفيذ د من الخزانات. وأفاد بفي المائة من الطاقة تول   54علماً أن  ، الكهرباء
الطاقة  استخدام مشروع كفاءةوتطرق إلى ومية. المباني وتعميمه على المباني الحكعلى أسطح الوحدات الشمسية 
 ر اعتماده. تأخ   قانونالذي يحتاج إلى 

ويستخدمه في إنتاج المياه والكهرباء،  التصدير،بغية  بلدها ينتج الغاز الطبيعي أنب قطرممثلة أفادت و -33
مشروع الخزانات ستكملت اقطر وأشارت إلى أن  التبريد.  فياستخدام المياه المعالجة ويحرز تقدماً مستمراً في 

في تشييد خزاناً في مناطق مختلفة. وسلطت الضوء على جهود بلدها  15حاالت الطوارئ ووضعت لالعمالقة 
 ستضافة كأس العالم. ال مباٍن صديقة للبيئة

مشاريع  استعرض عدداً منو .ل لجنة وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامةأفاد ممثل الكويت بأن بلده شك  و -34
. كما تنفذ الكويت 2020سيدخل حيز التنفيذ في عام الذي  مصفاة الزورمشروع  منهاالطاقة التي تنفذها الكويت، و
، منها مجمع الطاقات المتجددة الذي يتضمن إنشاء الطاقةاستخدام المتجددة وكفاءة بالطاقة مشاريع ومبادرات تتعلق 

 . مراحلثالث يتألف من  الذي المشروعلمرحلة األولى من قد أنجزت امحطات لتوليد الكهرباء، وثالث 

نتاج إل الغاز الطبيعياستخدام مثالً  ذاكراً حراز تقدم في مجال الطاقة، إلممثل ليبيا جهود بلده  واستعرض -35
عمل بلده إلى وأشار  لما تتسبب به من هدر للطاقة.الكهربائية المتوهجة مصابيح النظيفة، ومنع استيراد  طاقة
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تم العمل عليه مع للطاقة وعلى استحداث منظ م ، زيادة كفاءة استخدام الطاقةلنظام متكامل من البنى التحية على 
نشاء الالزمة إلالتشريعات  إلىبلده بتأسيسه. وتوق ف عند افتقار منظمات دولية وسيحال إلى الرئاسة إلصدار قرار 

أنها تعاني غير ليبيا موصولة بالكهرباء،  لسكانية فيا مجمعاتالمدن وال. وذكر أن  جميع متجددةمشاريع طاقة 
 ً على التصدي له تعمل الدولة  من التقنين واالنقطاع أحياناً. ويظل اإلمداد بالطاقة من موارد نظيفة يمثل تحديا

 معينة. لفترات وحدات شمسية في المناطق الرعوية التي يقطن فيها الناس بتركيب 

بوفرة الوقود األحفوري في ثمانينات  اً ، مذك ري لقطاع الطاقة في بلدهممثل مصر المسار التاريخوعرض  -36
منظور اعتمدت الدولة وأشار إلى أن  . 2014أدى إلى عجز في عام  منظور االستدامة غياب القرن الماضي، ولكن  

الطاقة. وأفاد عدة محاور منها تشمل ، وذلك في خطة التنمية الوطنية التي 2015االستدامة فور صدوره في عام 
رفع إلى تهدف الوطنية االستراتيجية بأن  و، واعدة إلنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية قمصر مناط في بأن

، في ظل تخصيص 2035من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام في المائة  42إلى الطاقة المتجددة حصة 
قانون  روصدأشار إلى و. الالزمة معداتالعلى الجمارك  رسوم ، وتخفيضالمتجددةلمشاريع الطاقة أراٍض 

الخطة الثانية لكفاءة إلى ، ويةالشمسالطاقة في طاقة الرياح وعلى االستثمار تعريفة التغذية لتشجيع القطاع الخاص 
 الجوار.مع دول الكهربائي ربط مشروع الالكبير الذي توليه ل هتماماالو ،2018في عام  التي أطلقتها مصر الطاقة

د على النفط. وأك  الكبير استهل ممثل المملكة العربية السعودية مداخلته باإلشارة إلى اعتماد اقتصاد بلده و -37
بحلول عام  من مزيج الطاقةفي المائة  30إلى  على وجود خطط حالية ومستقبلية لزيادة حصة الطاقة المتجددة

الطاقة استخدام ن القطاع الخاص. وتطرق إلى مركز كفاءة وعلى اهتمام بلده الشديد باجتذاب االستثمار م، 2030
من استهالك كبير التكييف يستلزمه ما  ونظراً إلى. ي شرع في وضع قواعد ومعايير واضحة في هذا اإلطارذال
تأكيد . وختم بلتحديد أي صنف يدخل السوق في الجماركاألجهزة ذات الصلة على  اً قيود ت الدولةوضع، لطاقةل

شدداً مزيج الطاقة األنسب لكل بلد، واألدوات االقتصادية الالزمة لتحقيقه، متحديد ى مزيد من التحليل لالحاجة إل
 أن االستقرار السياسي هو التحدي األكبر الذي تواجهه المنطقة. على 

 سكان، العدد جداً بالنسبة إلى  كبيرة ةمساحلبلده حيث ال خاصةالحالة الممثل موريتانيا  وضحأو -38
البلد يعاني من كان هذا الفارق في المائة من القرى ألف نسمة. ورغم  80أكثر من في سكان العدد إذ ال يتجاوز 

تنقسم إلى وهي االستراتيجية التي تبنتها موريتانيا واستعرض . 2010عجز كبير في اإلمداد بالكهرباء قبل عام 
حصة ، وزيادة وتطويرها حلية، وتعزيز شبكة النقلأربعة محاور هي: زيادة اإلنتاج من الموارد المتجددة الم

الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، وإيجاد حلول للمجتمعات النائية. وأفاد بإنشاء محطات هجينة تعمل بالطاقة 
يعتمد النقل والربط بين أطراف البلد. وأكد أن بلده مشيراً إلى التحدي الذي ال يزال يطرحه الشمسية والحرارية، 

 على سبيل المثال مشروع استعمال مضخات المياه الحرارية ذكر ، ووالغذاء والمياه الطاقةلترابط بين نهج ا
  في المساحات الزراعية. 

مشروع التكامل العربي الذي تطمح إليه  أنمديرة إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية أوضحت و -39
شبكة موحدة للكهرباء  مشيرةً إلى أهمي ة، كة للكهرباءلول، كالسوق العربية المشتريشمل عدداً من الح الجامعة

اً تغني بين البلدان العربية  للكهرباء الكثير من األموال في إنشاء محطات  استثمارعن الدول الفقيرة واألقل نمو 
وصول اإلمدادات إلى المناطق النائية. وأشارت إلى أن وتتيح استيراد الكهرباء من الدول المجاورة  من نهامك  وت

الطاقة تخفف من الهدر استخدام أن كفاءة إلى ، وبهاد الشبكة المتجددة يمكنها أن تزو  الغني ة بمصادر الطاقة الدول 
من أهداف التنمية المستدامة.  7ع زخم التقدم نحو تحقيق الهدف ة إلى محطات وخطوط جديدة، وتسر  جومن الحا

إلنشاء السوق العربية دولة عربية وقعت على مذكرة التفاهم  16أن وسيما ال التكامل المنشود قريب وأفادت بأن  
ثالث الجامعة في صدد إعداد  ذكرت أنو .تحقيق التكاملبعلى الرغبة السياسية للكهرباء، في دليل المشتركة 
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ن السوق العربية المشتركة، ات والجوانب السياسية موثائق هي االتفاقية العامة التي تتناول أسس وأدوار المؤسس
يتواله مكتب بالشبكة  خاصنظام التي تتناول الجوانب التجارية من السوق، باإلضافة إلى  التجارة واتفاقية

هذه الوثائق بغية لالقرار في المنطقة باعتماد صانعي استشاري متخصص. وختمت باإلعراب عن أملها الكبير 
 لمنشود. إحراز التقدم ا

 قضايا برنامجية  -هاء

 تكاملة للموارد الطبيعية لمفي مجال اإلدارة ا 2020الخطة البرنامجية المقتَرحة لعام   -1
   التنمية المستدامة من أجل

 من جدول األعمال( 15)البند 

 2020الخطة البرنامجية المقترحة لعام عن  E/ESCWA/C.3/2019/13ع رضت في إطار هذا البند الوثيقة  -40
 التنفيذية . واستعرضت ممثلة األمانةفي مجال اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة

 19و 18في بيروت يومي الذي عقد اللجنة التنفيذية لإلسكوا في اجتماعها الخامس  اأقرته مضمون الخطة التي
تغيرات في ضوء ال، هأن أوضحتوبمضمونها.  لجنة الطاقة إلى أخذ العلمودعت ، 2018كانون األول/ديسمبر 

 .2020لعام العمل  سنوياً بما يتناسب مع برنامجميزانية الاإلسكوا  ، تعد  الجارية مجيةناالبر

وأعرب المشاركون عن ترحيبهم وارتياحهم للخطة البرنامجية، وعن دعمهم لإلسكوا في االضطالع  -41
 بمقرراتها. 

 للجنة الطاقة ةعشر الثالثةالدورة  انعقادومكان موعد   -2
 من جدول األعمال( 16)البند 

الربع الثاني في  بيت األمم المتحدة في بيروتفي  ةعشر الثالثةمن المقرر أن تعقد لجنة الطاقة دورتها  -42
 .لمستجداتا بناًء علىالموعد  على أن يحد د ،2021 من عام

 ما يستجد من أعمال  -3
 من جدول األعمال( 17)البند 

 .خارج جدول األعمالمن طرح للنقاش أي موضوع لم ي   -43

 عشرة الثانيةفي دورتها لجنة الطاقة  توصياتاعتماد   -4
 من جدول األعمال( 18)البند 

ونظامها  (اإلسكوا) من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 33حكام المادة أعمالً ب -44
التوصيات، بعد ، 2019 يونيو/حزيران 25أعضاء لجنة الطاقة، في الجلسة الختامية المنعقدة في  اعتمدالداخلي، 

 .إدخال التعديالت المقترحة عليها

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lkht_lbrnmjy_lmqtrh_lm_2020_fy_mjl_ldr_lmtkml_llmwrd_ltbyy_mn_jl_ltnmy_lmstdm.pdf
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ا   تنظيم الدورة  -ثالثا

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف

  عشرة الثانية دورتها( اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )لجنة الطاقة في عقدت  -45
 .2019 يونيو/حزيران 25و 24 يومي ،بيروتفي  بيت األمم المتحدةفي 

 االفتتاح  -باء

، 2019حزيران/يونيو  24في ممثل موريتانيا، رئيس الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة،  افتتح الجلسة -46
في مجال عرب عن تقديره للجنة كمنبر إقليمي للتعاون وتبادل الخبرات أب فيها بالحضور، وبإلقاء كلمة رح  

 .  دورةللبجهود اإلعداد  ه، ونو  العربية الطاقة في المنطقة

غطي كأساس ي 2030خطة عام  منطلقةً من ،اإلسكواكلمة  سياسات التنمية المستدامة شعبة ةمدير لقتأو -47
وأشارت إلى دعو إلى نمو ال يستثني أحداً. ي، وجميع الناسكريمة لحياة تأمين  هدف إلىيوأبعاد التنمية  مختلف
البلدان  ال سيما فير المناخ تغي  آثار في الحد من المحوري الطاقة على دور د أك  ر المناخ لتغي  باريس اتفاق أن 
يسهم في  المياتجاه عإنما هو الطاقة  مصادر التحول في أن  ب أفادتووهي بمعظمها بلدان نامية. اً، تضرركثر األ

ر أنماط المعيشة ا قطاع الطاقة في المنطقة مع تغي  هتسريع وتيرة التنمية الشاملة. واستعرضت التحديات التي يواجه
التحوالت الجيوسياسية التي ترافق ما تشهده المنطقة من وفي ظل وتزايد عدد النازحين والطلب على الخدمات، 

على  الكبيراعتماد المنطقة ب التصدي للتحديات المرتبطة ضرورة وتوقفت بشكل خاص على. ظروف وأحداث
مشكلة اقتصادية واجتماعية يطرح الطاقة، ما مزيج المتجددة في  وضعف مساهمة الطاقةالوقود األحفوري، 

 بمستويات متفاوتة. وأكدت أن  إن في إصالح قطاع الطاقة وشرعت عدة  . وأشارت إلى أن  بلدان عربيةوبيئية
إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في إطار مساعدة الدول في تحويل التزاماتها جهدها ل تبذلاإلسكوا 

  .إجراءات عملية

 الحضور  -جيم

إدارة فضالً عن  ،اإلسكواي ف اً عشرة دولة عضو ثمانيأصل دولة من  ةعشر إحدى الدورةشارك في  -48
 .المرفق األول(في  قائمة المشاركين) الطاقة في جامعة الدول العربية

 نتخاب أعضاء المكتبا  -الد

على ما يلي:  )اإلسكوا( من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 18تنص المادة  -49
"تتولى الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به 

وعمالً بهذه المادة، . وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك". (2)في األمم المتحدة

                                                
الدول األعضاء حسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين،  (2)

والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة ع مان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، 
، والجمهورية اللبنانية، وليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اإلسالمية ودولة الكويت

 الموريتانية، والجمهورية اليمنية.
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الجمهورية اإلسالمية  عشرة للجنة الطاقة، وتولى ممثال الثانيةرئاسة الدورة  المملكة األردنية الهاشميةتولت 
  العراق منصب المقرر.مملكة البحرين منصبي نائب الرئيس، وممثل جمهورية والموريتانية 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء

ة الوثيقعمال على النحو الوارد في األاعتمدت لجنة الطاقة في جلستها األولى جدول  -50
1L./2019/C.3/E/ESCWA.  

 الوثائق  -واو

 .ةعشر الثانية تهافي دورعلى لجنة الطاقة ضت رِ قائمة الوثائق التي ع  بهذا التقرير المرفق الثاني تضمن ي -51

 

  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/jdwl_lml_lmwqt_wlshrwh_25.pdf
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 المرفق األول
 

قائمة المشاركين

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 مصطفى محمد مصطفى الخطيبالسيد 
 مدير مديرية الكهرباء 

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية
 

 مملكة البحرين
 

 السيد قحطان حسان عبد الفارس محمد
 رئيس الخدمات الهندسية

 هيئة الكهرباء والماء
 

 جمهورية السودان
 

 خلف هللا إبراهيمالسيد عادل علي 
 مدير اإلدارة العامة للسياسات والتخطيط
 وزارة الموارد المائية والري والكهرباء

 
 جمهورية العراق

 
 السيد ماجد محمد عباس الغانمي

 مدير قسم التنظيم
  دائرة التخطيط والدراسات

 وزارة الكهرباء
 

 دولة قطر
 

 السيد فهد يوسف عبد الرحمن محمد تلفت
 شبكات المياهمدير شؤون 

 المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
 

 السيد موسى إبراهيم حسن أحمد
 مهندس تشغيل محطات مياه

 إدارة التشغيل والتحكم 
 المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

 
 السيدة هدى بنت عبدهللا احمد الكندري

 موارد مائية ةمحلل
 المائيةتخطيط وتطوير اإلنتاج والموارد 

 المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
 

 دولة الكويت
 

 سيف الوسمى السيد عمر عبد العزيز
 مراقب المنظمات والعالقات الدولية

 

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيدة أورور فغالي
 مدير عام النفط

 المديرية العامة للنفط
 وزارة الطاقة والمياه

 
 ليبيا

 
 الشرواليالسيد حميد حميدة 

 رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
 الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة

 
 جمهورية مصر العربية

 
 السيد أحمد محمد مهينة

  المركزية لمتابعة الهيئاتاإلدارة رئيس 
 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

 
 المملكة العربية السعودية

 
 عبد العزيز الوهيبيالسيد فارس بن 

 نظم طاقة ومياهأخصائي 
 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

 
 السيد عبدهللا بن علي الرويغ

 محلل طاقة
 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

 
 السيد علي بن عبد الحميد الحجي

 مختص
 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

 
 الموريتانيةاإلسالمية الجمهورية 

 
 السيد محمد يركيت

المستشار الفني لوزير النفط والطاقة والمعادن المكلف 
 بالكهرباء
 البترول والمعادن والطاقةوزارة 

 
 جامعة الدول العربية

 
 السيدة جميله مطر

 إدارة الطاقة ةمدير
 جامعة الدول العربية

جمهورية مصر العربية، القاهرة
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 المرفق الثاني
 

 قائمة الوثائق

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.3/2019/INF.1  مذكرة توضيحية

 3 جدول األعمال المؤقت والشروح
E/ESCWA/C.3/2019/L.1 

 E/ESCWA/C.3/2019/L.2 3 تنظيم األعمال

الحادية دورتها تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في 
 عشرة

4 E/ESCWA/C.3/2019/3 

تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا في مجال 
 الطاقة

5 E/ESCWA/C.3/2019/4 

 E/ESCWA/C.3/2019/5 6 تنفيذ أنشطة التعاون الفني مع الدول األعضاء

 E/ESCWA/C.3/2019/6 7 العربية وضع أنظمة الطاقة في المنطقة

 E/ESCWA/C.3/2019/7 8 أنشطة فريق الخبراء في مجال الوقود األحفوري

العالقة بين المساهمات المحددة وطنياً وأهداف التنمية 
 المستدامة: األهداف المشتركة

9 E/ESCWA/C.3/2019/8 

تغيُّر المركز العربي لسياسات تغيُّر المناخ: نهج متكامل تجاه 
 المناخ

10 E/ESCWA/C.3/2019/9 

 E/ESCWA/C.3/2019/10 11 دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية

التقدم المحرز في مجال الطاقة: أهداف التنمية المستدامة ذات 
 الصلة في المنطقة العربية

12 E/ESCWA/C.3/2019/11 

 E/ESCWA/C.3/2019/12 13 المنطقة العربية الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء في

 E/ESCWA/C.3/2019/CRP.1 14 حلقة نقاش: الطاقة في خطط التنمية المستدامة الوطنية

في مجال اإلدارة  2020الخطة البرنامجية المقتَرحة لعام 
 المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة

15 E/ESCWA/C.3/2019/13 
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