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المحتويات

المقدمة

اعتبارات ومراعات األمانة التنفيذية للبرنامج المقترح

أهداف البرنامج الفرعي و اإلنجازات المتوقعة 

العمل المقترحة استراتيجية 

اآلليات المتبعة لتنفيذ استراتيجية العمل

االفتراضات المطلوبة لتحقيق االنجازات المتوقعة

النواتج
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المقدمة

-2018برنامج المقترح لفترة السنتين الاألنشطة المدرجة في 
في مجال الطاقة 2019

1البرنامج الفرعي

لتحسين أمن الطاقة والماء والغذاء، وتعزيز المتكاملة للموارد الطبيعيةتحقيق اإلدارة 
القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ودمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية 

. واإلقليمية

الذي اعتمدته اإلسكوا ، 2018-2019اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين
2014)سبتمبر /أيلول15-13)الدوحةفي ( 29)ةدورالفي 
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المقترحبرنامجللاألمانة التنفيذية ومراعات اعتبارات

طرأتتيالالقضاياذلكفيبماالعربية،المنطقةتواجههاالتيالكبرىالتحديات

؛2016عاموفي2015-2014السنتينلفترةالعملبرنامجتنفيذخالل

سبتمبر/أيلولفي2030لعامالمستدامةالتنميةخطةاألعضاءالدولاعتماد

تغيّرنبشأاإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةبموجبالمعتمدباريسواتفاق2015

كانونباريس،)األطرافلمؤتمروالعشرينالحاديةالدورةفيالمناخ

،مختلفةوسائلخاللمنتنفيذهالدعمالجاريةواألعمال،(2015ديسمبر/األول

؛الترابطنهجعتمادامنها

(ج)2010)المتجددةالطاقةاستخداماتلتطويرالعربيةاالستراتيجية-

لكهرباءلالعربيالوزاريللمجلسالتنفيذيالمكتبمنكلاعتمدهاالتي،(2030

االقتصاديةالتنمويةالعربيةوالقمة،2010نوفمبر/الثانيتشرين23في

.(2013يناير/الثانيكانون22-21الرياض،)الثالثةدورتهافيواالجتماعية
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اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجازأهداف البرنامج الفرعي و 

ين أمن البرنامج الفرعي إلى تحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية بما يؤدي إلى تحسيهدف 

ة الغذاء والمياه والطاقة، وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، وإدماج أهداف التنمي

.المستدامة في عمليات وضع السياسات الوطنية واإلقليمية

(أ)

تحسين مواءمة 

الخطط الوطنية مع 

أهداف التنمية 

من المستدامة 

نهج خالل تطبيق 

الترابط بين المياه 

والطاقة والغذاء

تعزز الدول األعضاء 

المسارات اإلقليمية 

دعماً ودون اإلقليمية 

لالتفاقات 

واالستراتيجيات 

والمعايير المتعلقة 

بالمياه والطاقة 

والغذاء والبيئة

تعزيز قدرة الدول 

األعضاء 

والمجتمعات 

المحلية القابلة للتأثر 

التكيُّف مع على 

تغيُّر المناخ 

والكوارث الطبيعية

(ج)(ب)
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1العمل المقترحة لتنفيذ البرنامج الفرعيستراتيجيةإ

إلى الوفاء الدعوة 

بااللتزامات 

ية اإلقليمية والعالم

وزيادة الوعي 

بشأنها، وال سيما 

أهداف التنمية 

المستدامة، والخطة

التي اعتمدتها 

اللجان اإلقليمية 

الخمس التابعة 

لألمم المتحدة 

عقد لتسريع تنفيذ

الطاقة المستدامة 

-2014للجميع 
2024 ،

اون تيسير التع

والتنسيق على

مي الصعيد اإلقلي

لتعزيز أمن 

الغذاء والمياه 

والطاقة، 

والتخفيف من 

حدة الفقر في 

ة، المناطق الريفي

ة وتحقيق العدال

االجتماعية في 

إدارة الموارد 
الطبيعية؛

الجهود التي دعم 

تبذلها الدول 

األعضاء لتحسين

كفاءة استخدام 

الموارد الطبيعية 

م واعتماد النهج القائ

على الحقوق، وذلك

بتحليل أداء هذه 

القطاعات، وتقديم

توصيات بشأن 

ة السياسات، والدعو

إلى تطبيق 

التكنولوجيات 

ة، الخضراء المناسب

وتشجيع اإلدارة 

المتكاملة للموارد 
الطبيعية؛

(ج)(أ)

إتاحة منتدًى 

للحوار حول 

السياسات 

المتعددة 

القطاعات بشأن

دامة التنمية المست

لصياغة مواقف 

ة على إقليمية مبنيّ 

مبدأ استناد 

السياسات إلى 

البحث العلمي 

واتساق 

القطاعات 

ء المختلفة وبنا
المؤسسات

(د) (ب)

دعم إنشاء 

آليات وطنية 

وإقليمية أو 

شبكات أو 

مكاتب مساندة 

لدمج مختلف 

ركائز التنمية

المستدامة؛

(ه)

تشجيع 

اعتماد النُهج

أن اإلقليمية بش

التكيّف مع

تغيّر المناخ

ن والتخفيف م

آثاره عن 

طريق وضع 
لياتاآل

(و)
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العملاآلليات المتبعة لتنفيذ استراتيجية 

المشتركة آليات التنسيق ، والمشاركة في وكاالت األمم المتحدة ومنظماتها ولجانها اإلقليميةمع مختلف التعاون

الرفيع المستوى المعنيوفي منتدى األمم المتحدة السياسي ، و الغذاءالطاقة،الموارد المائيةبين الوكاالت حول 

:، ويتضمن ذلكالتنسيق اإلقليمي، وآلية المستدامةبالتنمية 

الدولية؛الحكوميةللهيئاتاجتماعاتتنظيم−

والسياسات؛العلومبينالصلةحولموجهةتحليليةودراساتأبحاثإجراء−

الخبراء؛مستوىوعلىالمستوىرفيعةاجتماعاتتنظيم−

االستشارية؛الخدماتتقديم−

الميدانية؛المشاريعتنفيذ−

لالختصاصيين؛المخصصةالمعرفيةالمنتدياتدعم−

المستدامةة التنميالمواد التقنية من أجل تعزيز القدرة على معالجة قضايا وتحديات إصدار −
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( أ): النواتج

لجنة الطاقة
اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا 

(الدورة الثالثون )

الوثائق المعروضة على 

تقرير لجنة :  اللجنة

الطاقة عن دورتها 

. الحادية عشرة

الخبراءالخدمات لالجتماعات الحكومية الدولية واجتماعات تقديم 

الخدمات الجتماعاتتقديم ( أ)

الدورة الثانية عشرة 

،للجنة الطاقة

المعروضة علىوثائق ال( ب)

التطورات (1): اللجنة

في أسواق الطاقة في 

( 2)المنطقة العربية ؛

الترابط بين المياه 

والطاقة والغذاء 

ج المحرز في دمالتقّدم (3)

ة المستدامأهداف التنمية

في الخطط اإلنمائية 

.  الوطنية 

الخبراءاجتماعات فرق 

إقليمية  مشاورات 

حرق الغاز في عمليات إدارة ( أ)

ة إنتاجيّ ( ب)؛ البلدان العربية

اه الترابط بين المي(ج)الطاقة

الطاقة، (د)والطاقة والغذاء 

التركيز على خطة عام و

تغيّر المناخ (ه)2030

كيز والتنمية االقتصادية، التر

( و)2030على خطة عام 

هاوتكييفنقل التكنولوجيا 

نفيذ أثر تغيّر المناخ على ت((1

((2، التنمية المستدامةأهداف 

للمياهمواءمة الخطط الوطنية 

واألغذية والطاقة والبيئة مع

.2030خطة عام 

المجالس تقديم الدعم إلى 

الوزارية المعنية 

في جامعة الدول 

العربية، ال سيما 

المجلس الوزاري 

، للكهرباءالعربى

ولجانه الفنية 

بالطاقة المتجددة 

وكفاءة الطاقة 

(2018

(.2019و

تقديم الدعم إلى الهيئات 

الحكومية الدولية 
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(ب): النواتج

كتيبات وصحائف وقائع 

وملصقات جدارية ومواد 

إعالمية

منشورات غير 

متكررة

آفاق الطاقة حتى عام 

م تتبع التقد( أ).2030

المحرز في تحقيق 

أهداف التنمية 

المستدامة المتصلة 

بالطاقة في المنطقة 

التصدي ( ب). العربية

لنقاط الضعف في 

مجاالت الطاقة في 

.العربيةالمنطقة 

أخرىأنشطة فنية 

مواد فنية

صحيفة وقائع عن -أ

ربط الكتيّب عن -بتشريعات 

الكهربائي وشبكات الغاز 

؛الطبيعي

صحيفة وقائع عن -ج

؛الطاقةكفاءة تشريعات 

ايات النفكتيّب عن تحويل -د

طاقة؛إلى 

صحيفة وقائع عن -ه

من تكنولوجيات التخفيف 

ي فغازات الدفيئة انبعاثات 

؛ قطاع النقل

تكنولوجياتكتيّب عن -و

يد توليد القيمة من ثاني أكس

.الكربون

سياسات حول أفضلموجز -أ

الممارسات لتنفيذ خطط عمل

الطاقة المستدامة ؛

مواد فنية حول دور إدارة -ب

اه أمن الميحسين تالطلب في 

والطاقة والغذاء في المنطقة

؛العربية

تغيّر المناختقرير عن -ج

كيز والتنمية االقتصادية، التر

؛2030على خطة عام 

يز تقرير عن الطاقة، الترك-د

2030على خطة عام 
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تتقديم الخدمات الفنية لالجتماعات المشتركة بين الوكاال(ج): النواتج

؛والبيئةوالمياهالطاقةبقضاياالمعنيةالمتحدةاألممتنسيق-أ

؛2018–الطاقةوكفاءةالمتجددةللطاقةالعربيلمنتدىا-ب

-2018–واألغذيةوالمياهبالطاقةالمعنيةواإلقليميةالعالميةالمنتديات-ج

؛2019

األمماقيةالتفاإلعدادفيالعربيةالدولإلىوالدعمالفنيةالمساهمةتقديم-د

؛2019-2018المناختغيّربشأناإلطاريةالمتحدة

المعنيستوىالمالرفيعالسياسيالمنتدىفيوالدعمالفنيةالمساهمةتقديم-ه

؛2019-2018–المستدامةبالتنمية

إلىوالسياسيةالمواضيعيةالموجزاتخاللمنالفنيةالمساهمةتقديم-و

؛2019-2018–اإلقليميالتنسيقآليةاجتماعات

–دامةالمستالتنميةحولالعربيالمنتدىفيالفنيةخالتاالمدتقديم-ز

؛2018-2019



Page 11

االفتراضات المطلوبة لتحقيق االنجازات المتوقعة 

(ج)

تعاُون الوزارات في الدول األعضاء

سيةاالستراتيجية الرئيواضيعفي الم

(أ

ة الدول األعضاء بإيالء األولويإلتزام
ير للتنمية المستدامة وباعتماد التداب

المناسبة لتعزيز أمن الغذاء والطاقة
والمياه

(د

استعداد الدول األعضاء لوضع آليات
ومناهج مشتركة بين الوزارات وعلى

شأن تعاون بمن أجل الالصعيد اإلقليمي 
راجقضايا التنمية المستدامة وإد

أهداف التنمية المستدامة 

(ب)

ن االستقرار السياسي وبناءأميت
المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد 

والشفافية

العوامل 
الخارجية
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:11اللجنةمنمطلوب

مدى استجابة النواتج المقترحة ( أ)

ي الحتياجات المستفيدين المعنيين، أ

الوزارات والهيئات المختصة بقضايا 

الطاقة في المنطقة العربية؛ 

مدى مساهمة هذه النواتج في تنفيذ( ب)

.1–اإلنجازات المتوقعة للبرنامج الفرعي

ى تقديم توجيهاتها إل

األمانة التنفيذية، 

وذلك بناًء على 

المعيارين التاليين
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