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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

 تقريـر

 األحفوري  لفريق خبراء الوقود   االفتراضي الثالثاالجتماع  
 2020  ديسمبر  كانون األول/  10

 

 موجز

على توصية لجنة الطاقة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   يأتي هذا االجتماع بُناءً 
( إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا،  2017أيار/مايو   16-14)االسكوا( في دورتها الحادية عشرة )القاهرة،  

صة بإنشاء "فريق خبراء الوقود األحفوري" كلجنة فرعية تابعة للجنة الطاقة، ويعمل وفقاً للنظام والخا
الداخلي لإلسكوا، ولألنظمة والقواعد المعمول بها في األمم المتحدة، ويقدم الفريق تقريراً عن أنشطته إلى  

 لجنة الطاقة في دورتها المقبلة.

ألحفوري" هو توفير منتدى حوار سياسي وتبادل المعلومات  الهدف من إنشاء "فريق خبراء الوقود ا
ومستدامة، وتوزيع واستهالك الوقود   نظيفة  طاقة  أصحاب المصلحة المتعددين حول تعزيز إنتاج  بين 
األحفوري ودور الغاز الطبيعي، وإدارة الميثان والكربون، ونقل التكنولوجيا واالبتكار، وإجراءات الحد من  

مبادرات وموضوعات تتسق مع اإلطار االستراتيجي وبرنامج عمل اإلسكوا. ويضم فريق    تغيّر المناخ، وأي 
الدولية   الخاص والمنظمات  والقطاع  الوطنية  والغاز  الحكومات وشركات النفط  عن  ممثلين  الخبراء 

 والمنظمات غير الحكومية وخبراء بارزون في مجاالت الوقود األحفوري المتعددة.  

في   األحفوري،  الوقود  خبراء  لفريق  الثالث  االفتراضي  االجتماع  االسكوا  كانون   10نظمت 
التوقعات االقتصادية    تناول. وتضمن جدول أعمال االجتماع عدة موضوعات، بحيث  2020األول/ديسمبر  

ة وتأثيره في المنطقة العربية بعد جائحة كورونا، واآلثار االقتصادية واالجتماعي 2020والطاقوية للعام 
في المملكة العربية    T20على التمويل وسوق رأس المال للشركات النفطية الوطنية العربية، ونتائج اجتماع  

السعودية  لمجموعة العشرين بما في ذلك تغير المناخ ودور اقتصاد التدوير للكربون، وإمكانات الهيدروجين  
 .في المنطقة العربية ي  نتقال الطاقااللدعم عملية  

رض هذا التقرير موجزاً لما تم عرضه، وأهم ما دار من مداخالت خالل االجتماع، والتوصيات  ويع
 التي خلص اليها فريق الخبراء.
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 مقدمة 

 
من أجل تسرريع الجهود الجماعية بشرأن صرياغة سرياسرات واسرتراتيجيات للطاقة المسرتدامة ومسراعدة    -1

الوقود األحفوري في العقود المقبلة، فقد أوصرت لجنة الطاقة  األعضراء على االنخراط في حوار حول دور   الدول
أيار/مايو    16  -  14في دورتها الحادية عشررة القاهرة،    )االسركوا (اللجنة االقتصرادية واالجتماعية لغربي آسريا   في

( بتشرركيل "فريق خبراء الوقود األحفوري"، بهدف توفير منتدى حوار سررياسرري وتبادل المعلومات بين  2017)
أصررحاب المصررلحة المتعددين حولز تعزيز إنتاج طاقة نظيفة ومسررتدامة، وتوزيع واسررتهالك الوقود األحفوري  

، وإدارة الميثران والكربون، ونقرل التكنولوجيرا واالبتكرار، وإجراءات الحرد من تغير المنراخ،  ودور الغراز الطبيعي

وأي مبادرات وموضروعات جديدة تتماشرى مع اإلطار االسرتراتيجي وبرنامج عمل اإلسركوا. سروف يعمل "فريق  
سررركوا ولوائأل األمم المتحدة،  خبراء الوقود األحفوري" كلجنة فرعية تابعة للجنة الطاقة، ووفقا للنظام الداخلي لإل

 .1على أن يقدم الفريق تقريراً عن أنشطته إلى لجنة الطاقة في دورتها القادمة
 

كرانون األول/ ديسررررمبر    5ذلرك، عقرد االجتمراع االول لفريق خبراء الوقود األحفوري في    وبنراء على  -2
في    2019تشررررين الثاني/نوفمبر    28ني في  ، بينما عقد االجتماع الثا(2)ت، الجمهورية اللبنانية  في بيرو  2018

 .(3)عمان، المملكة االردنية الهاشمية
 
، ومواضررريع  الثانيوفيما يلي أهم التوصررريات التي أقرها فريق خبراء الوقود األحفوري في اجتماعه    -3

 زالبحث والمناقشة

 التوصيات   -أوالً  

 زعلى  االجتماعاشتملت توصيات المشاركين في     -4

أكثر بروزا في المنراقشررررات    أهميرة إشررررراك خبراء وسررررلطرات الوقود األحفوري ومنحهم دوراً  -
والمؤتمرات ومواضرررريع التنميرة المتعلقرة بمسررررتقبرل الطراقة المسررررتردامة وخطط التنميرة الوطنية  

 الشاملة،  
سرررات الوطنية مع تحديد أهداف وجداول  أهمية دمج مسرررألة التخفين من حرق الغاز في السررريا -

 زمنية محددة بوضوح،
 في المنطقة العربية  الهيدروجين و دوره في عملية تحول الطاقة  أهمية -
سرريق األقليمي من اجل تحقيق ادارة مسررتدامة  التنو  قليميةلألتعزيز التعاون بين الدول والكيانات ا -

 دور اقتصاد التدوير للكربون للبيئة وللموارد الطبيعية واهمية  

 
 :تقرير الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة متاح على الموقع اإللكتروني (1)

session-11th-energy-www.unescwa.org/events/committee 

والمستندات والتقارير الخاصة باالجتماع األول متاحة على الموقع اإللكتروني(  2)  :المعلومات 
meeting-1st-fuels-fossil-experts-https://www.unescwa.org/events/group 

 :المعلومات والمستندات والتقارير الخاصة باالجتماع األول متاحة على الموقع اإللكتروني (3)
geff-fuels-fossil-experts-group-meeting-https://www.unescwa.org/events/2nd 

 

http://www.unescwa.org/events/committee-energy-11th-session
https://www.unescwa.org/events/group-experts-fossil-fuels-1st-meeting
https://www.unescwa.org/events/2nd-meeting-group-experts-fossil-fuels-geff
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 الجديدة،    االعمالت الطاقة الجديدة ونماذج  الوالبحث والتطوير في مجا  االبتكارمن    االستفادة -
 ت ذات الصلة وبالقدر المسموح به وطنيا ،  الالتعاون في المعلومات والنتائج في المجا -
 ستثمار بين الدول العربية في مجال النفط والغاز الطبيعي،  األتشجيع   -
  المجاالت ذات األولوية الوطنية للدول األعضاء من خالل ورش عمل تدريبية،  بناء القدرات في -
اجحة، التواصررل مع  األبحاث والتجارب والممارسررات الندعوة خبراء إقليميين وعالميين لعرض   -

 ومنظمات مماثلة، الخ مراكز  

 مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا  

 على التطورات في مجال الطاقة واالقتصاد وما نتج عن جائحة  فيروس كورونا وقد تم تسليط الضوء    -5
فقد شهد االقتصاد  مدى السنوات القادمة.  على    ي نتقال الطاقاال التقدم المحرز في مجال  (  وتأثيرها على  19-كوفيد)

من حيث انخفاض عائدات النفط والغاز العالمية الى أدنى مستوياتها منذ عقدين من الزمن،    العالمي أسوأ ركود
سياسات المالية  للدعم  من خالل تقديم العلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات لمكافحة التدهور  وذلك  

 والنقدية.  

أسعار النفط الى لعب دوراً هاماً في المحركات الرئيسية للتغيرات المالية والتنظيمية، فاسعار    تدني  ى أد  -6
اصالح السياسات المالية  اإلصرارعلى تسريع وتيرة    مما قد يؤدي الىالنفط المنخفضة سوف تدوم لفترة اطول،  

 في المنطقة العربية.

لبلدان العربية المصدرة للنفط تحدياً كبيراً وذلك بفقدان  اتواجه  مع انخفاض االسعار العالمية للنفط،   -7
، ينبغي  وبالتاليفي النمو االقتصادي واالجتماعي.    فرص عمل أكثر من أي صناعات أخرى، ما يشكل صعوبة

والحصول على اقتصاد اكثر    لبناء القدرة على الصمود  تنويع االقتصاد وتنويع مزيج الطاقة كيفية  التركيز على  
زيادة  ووظائن خضراء  يساعد في خلق  أسعار الطاقة المتجددة في السنوات األخيرة،  انخفاض   أن  وكما    .مرونة

   .الطاقة  استخدام  كفاءةو  إزالة الكربون   الفرص في المنطقة العربية لتوظين المزيد من االستثمارات في تدابير

تثمار في كفاءة استخدام الطاقة  من أهم الفرص للحصول على طاقة نظيفة ومتنوعة تتمثل بزيادة االس  -8
في قطاعات  البناء والصناعة والنقل، باإلضافة الى زيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي االستهالك النهائي  

احتجاز الكربون  وتقنية   بما في ذلك الهيدروجين األخضر والغاز الطبيعي،    ،للطاقة واالستثمار في التخزين 
 .ةالوصل البيني لشبكات الكهربرراء بين البلدان العربيضافة الى تعزيز  ، باإل  واستخدامه وتخزينه

النجاح الكامل لالنتقال في مجال الطاقة في المنطقة العربية الى حد كبير بالتنويع في الطاقة  يرتبط   -9
اصبأل الهيدروجين على وشك ان يكون عامالً رئيسياً في نظام الطاقة،  والنظيفة بعيداً عن الوقود األحفوري.  

، أيد قادة دول مجموعة العشرين  ولكن تكلفة اإلنتاج ما زالت مرتفعة وبالتالي يجب تخفيضها. عالوة على ذلك
   من أجل الحد من تغير المناخ.  اقتصاد التدويرللكربون  ونمودج  مفهوم  

 االجتماع تنظيم   - ثالثاً 

 والمكان  التاريخ  -ألف

  لفريق   االفتراضي الثالث  االجتماع  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة نظمت  -6
الواحدة    تمام الساعة  في  االجتماع بدأ  حيث  ،2020  ديسمبر/كانون األول  10  في  األحفوري   الوقودخبراء  
 .اليوم  نفس من   مساء  الثالثة  الساعة  حوالي  وانتهى  ،مساء  
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 الحضور- باء

 العربية  المختصة  المعنية  والمنظمات  األعضاء  الدول  ممثلي من   مشاركا    عشر  خمسة  العمل  ورشة  حضر  -7
 .المشاركين   بأسماء قائمة  (أ)  المرفق   ويوضح .  والدولية

 


