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 االقتصـادي واالجتمـاعياالقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 
 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 لجنة الطاقة

 السادسةالدورة 
 ٢٠٠٧فبراير / شباط٥-٤الدوحة، 

 
 عمال المؤقتعمال المؤقت من جدول األ من جدول األ٨٨البند البند 

 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتين المقترح عمل البرنامج 

 في مجال الطاقة
 

 زـموج
 

 في مجال    في مجال   ٢٠٠٩٢٠٠٩-٢٠٠٨٢٠٠٨لفترة السنتين   لفترة السنتين   اإلسكوا  اإلسكوا  برنامج عمل   برنامج عمل   بشأن  بشأن  تتضمن هذه الوثيقة مقترحات     تتضمن هذه الوثيقة مقترحات      
ة ة في اللجنـة االقتصـادي    في اللجنـة االقتصـادي    الدول األعضاء   الدول األعضاء   ممثلي  ممثلي  وت قد م هذه المقترحات إلى أعضاء لجنة الطاقة        وتُقدم هذه المقترحات إلى أعضاء لجنة الطاقة          . . الطاقةالطاقة

 في إطـار     في إطـار    اتاتالمقترحالمقترحه  ه   هذ  هذ تت وقد صيغ   وقد صيغ    .. والنظر فيها   والنظر فيها  هاهاألخذ العلم ب  ألخذ العلم ب  ) ) اإلسكوااإلسكوا((واالجتماعية لغربي آسيا    واالجتماعية لغربي آسيا    
ـ اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغـراض التنميـة الم        اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغـراض التنميـة الم          ،،١١البرنامج الفرعي   البرنامج الفرعي    ـ س ، مـن اإلطـار     ، مـن اإلطـار     تدامةتدامةس

ـ برامج  برامج    ١١البرنامج الفرعي   البرنامج الفرعي   ضمن  ضمن  تتويوي    ..٢٠٠٩٢٠٠٩-٢٠٠٨٢٠٠٨ لفترة السنتين     لفترة السنتين    االستراتيجياالستراتيجي ـ عم اإلسـكوا فـي    اإلسـكوا فـي    ل  ل  عم
 ..نتاجيةنتاجيةالتنمية المستدامة واإلالتنمية المستدامة واإلشعبة شعبة تنفيذه تنفيذه وتضطلع بوتضطلع بية ية إلنتاجإلنتاجلقطاعات القطاعات االطاقة والمياه والبيئة واالطاقة والمياه والبيئة وامجاالت مجاالت 

 
 وتحديـد    وتحديـد   مالحظاتها بشأنه مالحظاتها بشأنه إبداء  إبداء  العمل المقترح و  العمل المقترح و  ات برنامج   ات برنامج   كونكونمم  مناقشةمناقشةمدعوة إلى   مدعوة إلى   الطاقة  الطاقة  لجنة  لجنة  وو 

 إلى اللجنة    إلى اللجنة   هذا البرنامج هذا البرنامج  وسوف يتم تقديم      وسوف يتم تقديم       ..طاقةطاقةمجال ال مجال ال في  في  لتنفيذ األنشطة   لتنفيذ األنشطة   التي تراها مناسبة    التي تراها مناسبة    ولويات  ولويات  األاأل
اعتماد اعتماد للنظر فيها في إطار     للنظر فيها في إطار     ألمم المتحدة   ألمم المتحدة   اافي  في  للجنة الخامسة   للجنة الخامسة   التابعة  التابعة  والميزانية  والميزانية  لشؤون اإلدارة   لشؤون اإلدارة   االستشارية  االستشارية  

  وي طلب إلى ويطلب إلى   . .  وما يرتبط به من التزامات مالية       وما يرتبط به من التزامات مالية      ٢٠٠٩٢٠٠٩-٢٠٠٨٢٠٠٨كامل برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين       كامل برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين       
 المشورة إلى األمانة التنفيذية حول مدى قدرة الخدمات واألنشطة المقترحة في مجـال               المشورة إلى األمانة التنفيذية حول مدى قدرة الخدمات واألنشطة المقترحة في مجـال              تقديمتقديمالطاقة  الطاقة  لجنة  لجنة  

المعنيـين بشـؤون    المعنيـين بشـؤون    ولي الحكومات   ولي الحكومات   ؤؤيما مس يما مس  س  س الطاقة على تلبية حاجات المستفيدين األساسيين منها، وال       الطاقة على تلبية حاجات المستفيدين األساسيين منها، وال       
مساهمة هذه الخدمات واألنشـطة فـي تحقيـق         مساهمة هذه الخدمات واألنشـطة فـي تحقيـق         ومدى  ومدى  في دول منطقة اإلسكوا،     في دول منطقة اإلسكوا،     الطاقة المتصلة بالتنمية    الطاقة المتصلة بالتنمية    

 ..))من هذه الوثيقةمن هذه الوثيقة  ٤٤الفقرة الفقرة انظر انظر ((  ١١  في إطار البرنامج الفرعيفي إطار البرنامج الفرعي  المتوقعةالمتوقعةاإلنجازات اإلنجازات 
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 مقدمـة
 
وي  قد م  .  في مجال الطاقة٢٠٠٩-٢٠٠٨إلسكوا لفترة السنتين لالمقترح عمل الهذه الوثيقة برنامج تعرض  -١

باالستناد إلى المقترحة األنشطة وقد صيغت .  طالع عليه وإبداء الرأي فيههذا البرنامج إلى لجنة الطاقة لال
اإلسكوا في اعتمدته  الذي ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترة السنتين  من ١البرنامج الفرعي 
الحادية ، وأقرته الجمعية العامة في دورتها )١()٢٠٠٦مايو /يارأ ١١-٨بيروت، (شرين عدورتها الرابعة وال

 األمم لجنة البرنامج والتنسيق في بها مع التعديالت التي أوصت )٢(٢٠٠٦ديسمبر /والستين في كانون األول
سبتمبر / أيلول٨ - أغسطس/ آب١٤نيويورك، (المتحدة والواردة في تقرير اللجنة عن دورتها السادسة واألربعين 

   .)٤(عمال  بالنظامين األساسي واإلداري لتخطيط البرامج )٣()٢٠٠٦
 
اللتزامات واألطر المعتمدة وميزاتها لمنها وإدراكا  فيذية لهذه المقترحات، وخالل إعداد األمانة التن -٢

 :، أولت االعتبار الالزم لما يليالمقارنة
 

أثناء ا ، بما في ذلك القضايا الناشئة حاليآسيا غربي  منها منطقة يعانتالتي األساسية المشاكل  )أ( 
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤تنفيذ برنامج عمل فترة السنتين 

 
مؤتمر القمة العالمي تنفيذ التي صدرت عن للجوهانسبرغ  خطةلتحقيق أهداف لجهود المبذولة ا )ب( 

، مع األخذ في االعتبار ما تم إنجازه إقليميا  منذ انعقاد مؤتمر األمم ٢٠٠٢سبتمبر /للتنمية المستدامة في أيلول
 هدف اإلدارة ىالتركيز علو، )١٩٩٢يونيو / حزيران١٤-٣ريو دي جانيرو،  (لبيئة والتنميةبا  المعنيالمتحدة

 ؛المستدامة لموارد الطاقة وتخفيف وطأة الفقر في المنطقة
 

للجنة االقتصادية واالجتماعية رابعة والعشرين نتائج الدورة الاآلثار اإلقليمية المترتبة على  )ج( 
  ؛)اإلسكوا(لغربي آسيا 

 
 للجنة التنمية ة الخامسة عشرة للدورالتحضيريةجتماعات الاالدورة الرابعة عشرة ونتائج  )د( 
الصناعية، ، والمتعلقة باستخدامات الطاقة من أجل التنمية المستدامة، والتنمية  في األمم المتحدةالمستدامة

 وقضايا تلوث الهواء وتغي ر المناخ؛
 
نشطة  أن تركز على الخدمات واأل، المقترحة عند نظرها في هذه األنشطة،لجنة الطاقةإلى ي طلب و -٣

أن تقدم   وي طلب إلى اللجنة أيضا  .من هذه الوثيقة ٥المقترح تقديمها إلى المستفيدين الرئيسيين في الفقرة 
                                                      

  ترة السنتينفمشروع اإلطار االستراتيجي ل: العلياقضايا اإلدارة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  ) ١(
٢٠٠٩-٢٠٠٨ )E/ESCWA/24/6(Part III)( ٢٦٩؛ وقرار اإلسكوا) بشأن دور اإلسكوا في ضوء ٢٠٠٦مايو / أيار١١المؤرخ ) ٢٤-د 

 .  وعملية التغيير الناجمة عنها٢٠٠٥لقمة العالمية لعام الوثيقة حول نتائج ا

جية لفترة السنتين، مالخطة البرنا: ، الجزء الثاني٢٠٠٩-٢٠٠٨الجمعية العامة، اإلطار االستراتيجي المقترح للفترة   )٢(
 .)A/61/6/(Prog.18)(، التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا ١٨البرنامج 

 ٨ - أغسطس/ آب١٤لرسمية للجمعية العامة، تقرير لجنة البرنامج والتنسيق، الدورة السادسة واألربعون، الوثائق ا )٣(
 .٢٦٩ إلى ٢٦٢، الفقرات )A/61/16( ١٦، الملحق رقم ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

 التقييم ساليببة التنفيذ وأاألمم المتحدة، النظامان األساسي واإلداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراق  )٤(
)ST/SGB/2000/8( . 
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 المشورة إلى األمانة التنفيذية عن مدى تلبية الخدمات واألنشطة المقترحة لحاجات المستفيدين الرئيسيين، 
مساهمة هذه األنشطة في ومدى ، ي منطقة اإلسكوا ف الطاقة بقضاياالمعنيينولي الحكومات ؤسيما مس وال

 ويتوقف تقديم هذه  .من هذه الوثيقة ٤في الفقرة  ةالمبينو )د( و)ج(و) ب(و) أ(المتوقعة تحقيق اإلنجازات 
علما  الطاقة وتحاط لجنة  . إلسكوا ومن خارجهاالعادية لميزانية الفر الموارد من االخدمات واألنشطة على تو

العادية صالح الجارية حاليا  في األمم المتحدة قد تؤثر على مستوى تخصيصات الميزانية بأن عملية اإل
 ستجري األمانة التنفيذية مشاورات مع البلدان األعضاء بشأن إعادة تحديد ،وفي هذه الحالة . لإلسكوا

 .  األولويات في إطار الخدمات واألنشطة المقترحة
 

  بالطاقةفي ما يتعلق ٢٠٠٩-٢٠٠٨ين  لفترة السنتمج العمل المقترحبرنا
 الطبيعية دارة المتكاملة للموارداإل ،١ لبرنامج الفرعيا من

 ألغراض التنمية المستدامة
 

  واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجازالهدف  -١
 
مية اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التن، ١في ما يلي اإلطار المنطقي للبرنامج الفرعي  -٤

 .حسبما أقرته اإلسكوا في دورتها الرابعة والعشرينالمستدامة، 
 

 واإلنتاج  على قطاعات المياه والطاقةلموارد الطبيعية في المنطقة، والتركيز خصوصا المستدامة لدارة اإلتحسين : الهدف
 .ومراعاة االعتبارات البيئية

 اإلنجازات المتوقعة مؤشرات اإلنجاز

من  األعضاءبلدان ال  السياسات والتدابير التي اعتمدتها عددةزياد )١( )أ(
 ؛)٧ و١ن االهدف(لأللفية  تحقيق األهداف اإلنمائيةأجل 

 
 سياسات أو تنفذ/التي تضع وتعتمد واألعضاء  عدد البلدان ةزياد )٢( 

 .ائيةموارد الملطاقة والوتدابير لتحسين اإلدارة المستدامة ل

 اء علىعزيز قدرة البلدان األعضت )أ(
صياغة واعتماد وتنفيذ سياسات 

لتحسين اإلدارة المستدامة  وتدابير
الطبيعية، مع التركيز  للموارد

تحقيق األهداف   علىخصوصا 
 اإلنمائية لأللفية

الممارسات واألساليب  التي تطبق أفضلاألعضاء  عدد البلدان ةزياد )١( )ب(
 ؛المستدامة تعزيز التنمية الريفيةمن أجل 

 
 التي اعتمدتالمبادرات   عدد التدابير وأفضل الممارسات أوةزياد )٢( 

 ستخدمالتي تللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  لتعزيز القدرة التنافسية
 .ا التكنولوجيا السليمة بيئي

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على  )ب(
 أفضل الممارسات واألساليب تطبيق

 لتحسين التنمية الريفية المستدامة،
 ز القدرة التنافسية للمؤسساتوتعزي

 الصغيرة والمتوسطة باستخدام
 ا التكنولوجيا السليمة بيئي

تحسين مهاراتها  التي تطلب من اإلسكوااألعضاء  عدد البلدان ةزياد )١( )ج(
 ؛المتقاسمةالمائية  لمواردلالمشتركة دارة اإلالتفاوضية بشأن 

 
التي تضطلع بها البلدان  عدد المشاريع واإلجراءات البينية ةزياد )٢( 

 .والطاقة بالمياه الخاصةمن خالل آليات التعاون اإلقليمي  األعضاء

تحسين التعاون بين البلدان األعضاء  )ج(
الطاقة والمياه، المتعلقة بقضايا الفي 
 في ذلك درء النزاعات المتصلة بما

 بالمياه والبيئة

في مجال التكنولوجيا ة مبتكرمبادرات  تعتمد عدد البلدان التي زيادة )د(
 .وزيادة استدامة وكفاءة استخدام هذه التكنولوجياة يالتنافسعزيز اإلدارة لتو

 البلدان األعضاءاستخدام  زيادة )د(
تحسين اإلنتاجية ألدوات وتقنيات 

 ة في قطاعات اإلنتاجيوالتنافس
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 االستراتيجية  -٢
 
 ت واستراتيجيات وبرامج للتنمية المستدامةعلى تيسير صياغة سياسا ١سيركز البرنامج الفرعي  -٥

المنبثقة من مؤتمر القمة العالمي و ذات الصلة واألطر المعتمدةة يمل العابااللتزامات ا وتسهيل تنفيذها، مسترشد
القضاء على الفقر بشأن  ١سيما الهدف  جوهانسبرغ للتنفيذ واألهداف اإلنمائية لأللفية، وال  وخطة٢٠٠٥لعام 

 تحسين وصول مياه الشرب ى الذي يشتمل علكفالة االستدامة البيئيةبشأن  ٧والهدف  وع،والجالمدقع 
 .سية لشريحة أوسع من سكان المنطقةالمأمونة وخدمات الصرف الصحي األسا

 
أنماط اإلنتاج واالستهالك التي تستوفي شروط اتباع الدعوة إلى  ١ البرنامج الفرعي واصلوسي -٦

التآزر بين  وسيلة لتعزيزكحول السياسات منتدى لتشجيع الحوار ك العملياه والطاقة، وفي مجالي الم االستدامة
فيما بين البلدان األعضاء ، وتوطيد التعاون  ذات األولويةلتنمية المستدامةاقضايا ب في ما يتعلق لجنةبلدان ال

منع  في مجال يةالتفاوضمهارات اللطاقة، وبناء ل شبكات استحداثإدارة الموارد المائية المشتركة، و في
سيما في مجاالت  وال دعم بناء القدرات الوطنية واإلقليمية،و ،ة بالمياه والبيئةقلعالمت اعاتصرال نشوب

مساعدة البلدان و ،الطاقة المتجددةمصادر وتقنيات واإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وكفاءة استخدام الطاقة 
 .المستدامة لتحقيق التنمية الريفيةبناء القدرات الالزمة  فياألعضاء 

 
 لتحقيق اإلنجازات المتوقعة، تشمل أنشطة هذا البرنامج الفرعي إجراء األبحاث والدراساتو -٧

تنظيم عن طريق بناء القدرات والتحليلية، وعقد االجتماعات والحلقات الدراسية، ونشر أفضل الممارسات، 
المياه والطاقة المتعلقة بذات األولوية التنمية المستدامة أن قضايا بشالخدمات االستشارية  وتقديم ورشات العمل

 .اإلنتاجقطاعات والبيئة و
 
برنامج وجامعة الدول العربية تقوية الشراكة القائمة مع وعالوة على ذلك، سيقوم هذا البرنامج الفرعي ب -٨

إلسكوا في قطاعي الطاقة ل الحاليةقليمية  آسيا؛ وتعزيز اآلليات اإليالمكتب اإلقليمي لغرب/األمم المتحدة للبيئة
 فيوالمياه؛ وتيسير إنشاء آليات تنسيق تعنى برصد القضايا البيئية واإلبالغ عنها؛ ومساعدة البلدان األعضاء 

 في مجال اإلدارة وتسخير االستفادة من الممارسات الجديدة علىتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .ة مستدامبصورةإنتاجيتها وقدرتها التنافسية  تعزيزتساعدها على التكنولوجيا التي 

 
 العوامل الخارجية  -٣

 
استعداد ) أ: ( اإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التالية١ ي توقع أن يحقق البرنامج الفرعي -٩

لقمة العالمية وغيرها البلدان األعضاء العتماد وتطبيق سياسات التنمية المستدامة التي أوصت بها مؤتمرات ا
تحسن االستقرار السياسي ) ج(عدم حدوث نقص كبير في التمويل؛ ) ب(من المؤتمرات العالمية واإلقليمية؛ 

بحيث يتيح بيئة مؤاتية لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدان األعضاء ومزيد من الفعالية في تنفيذ أنشطة 
 . في المنطقةالتعاون الفني

 
 خدمات المقترح تقديمهااألنشطة وال  -٤

 
لإلسكوا  األمانة التنفيذيةقترحها تالتي والخدمات األنشطة مجمل  ١البرنامج الفرعي بينما يتضمن  -١٠
 نعرض  مجال اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة،في  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة ل

 : لطاقةاألنشطة والخدمات المقتصرة على مجال اما يلي  في
 
 



-٥- 

 تقديم الخدمات لالجتماعات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء  -١مجال العمل 

: تاريخ اإلنجاز (تقرير إلى اإلسكوا عن الدورة السابعة للجنة الطاقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )أ(
 .))ج(و) أ(مساهمة في تحقيق اإلنجازين المتوقعين  - ٢٠٠٨

  الطاقةلجنة )ب(
 

لدورة السابعة  اجتماعات متعلقة باةألربعتقديم الخدمات الفنية  )١( 
 مساهمة في تحقيق – ٢٠٠٨: تاريخ اإلنجاز (للجنة الطاقة

 ؛))ج(و) أ(اإلنجازين المتوقعين 
 اإلطار العشري لإلنتاج تقرير حول: التشريعيةالهيئات وثائق  )٢( 

 ؛ األعضاء في اإلسكواواالستهالك المستدامين للطاقة في الدول
سكوا كسوق جاذبة تقرير حول وسائل ترويج منطقة اإلو

: تاريخ اإلنجاز ( من خالل آلية التنمية النظيفةاالنبعاثاتلتجارة 
 .))ج(و) أ( مساهمة في تحقيق اإلنجازين المتوقعين – ٢٠٠٨

شبكات الطاقة اجتماع فريق خبراء بشأن تطوير استخدام  )١(   أفرقة الخبراءاجتماعات )ج(
: تاريخ اإلنجاز (قليمي في الوطن العربيلتفعيل التكامل اإل

 ؛))ج( مساهمة في تحقيق اإلنجاز المتوقع – ٢٠٠٨
اجتماع فريق خبراء بشأن تعيين أفضل الممارسات  )٢( 

في لترويج تطبيقات الطاقة المتجددة في الدول األعضاء 
تحقيق اإلنجاز  مساهمة في – ٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز (سكوااإل

 ))أ(المتوقع 

تقديم المساعدة للهيئات الحكومية الدولية  )د(
 أو ممثلي األمم المتحدة والمقررين/و

تقديم الدعم إلى األمانة التنفيذية للجنة المشتركة بين اإلسكوا وبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية في مجال البيئة والتنمية في المنطقة 

مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون تقديم الدعم إلى  وربية؛الع
 – ٢٠٠٨: تاريخ اإلنجاز(جامعة الدول العربية خالل  الكهرباء من

 .))د(و) ب(و) أ(مساهمة في تحقيق اإلنجازات المتوقعة 

 أنشطة فنية أخرى  -٢ العمل مجال

تاريخ  (اإلنتاجيةوالتنمية المستدامة استعراض أنشطة المساهمة في وثيقة  متكررةالمطبوعات ال )أ(
 .))ب( مساهمة في تحقيق اإلنجازالمتوقع – ٢٠٠٩: اإلنجاز

نتاج اإلكفاءتها في قطاعات تحسين  الطاقة وترشيددراسة عن  )١(  متكررةالمطبوعات غير ال )ب(
تاريخ  ( بلدان مختارة أعضاء في اإلسكوالطاقة فيلالد نيا 
 ؛))ج(ي تحقيق اإلنجاز المتوقع  مساهمة ف– ٢٠٠٩: اإلنجاز

دراسة عن تحسين فرص التعاون اإلقليمي في مجاالت  )٢( 
هداف األتحقيق التنمية المستدامة ومن أجل استخدامات الطاقة 

 مساهمة في تحقيق – ٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز (أللفية لاإلنمائية
 .))ج(اإلنجاز المتوقع 

 فنيةالمواد ال )ج(
 

مطبوعات عن أفضل الممارسات واألدوات الفنية لوحات وقائع و/صفحات
لنشر نظم تطبيق الطاقات المتجددة الكبيرة ونظم تحسين كفاءة الطاقة 

 .))أ( مساهمة في تحقيق اإلنجاز المتوقع – ٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز(

 لكترونيةاإلصدارات اإل )د(
 

اإلنتاجية المياه والطاقة وتطوير وصيانة صفحة اإلسكوا الرئيسية المتعلقة ب
وأنشطة التنمية المستدامة على شبكة اإلنترنت، وضمنها صفحة اآللية 

 – ٢٠٠٩-٢٠٠٨ :تاريخ اإلنجاز (اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة
 .))ج(و) ب(مساهمة في تحقيق اإلنجازين المتوقعين 



-٦- 

 )تابع (أنشطة فنية أخرى  -٢مجال العمل 

، منشورات، كتيبات(ورقية الصدارات اإل )ه(
صفحات وقائع، مجموعة مواد /لوحات
 )إعالمية

: تاريخ اإلنجاز(مواد إعالنية حول قضايا الطاقة بالمنطقة  )١( 
 ؛))ج(و) أ( المتوقعين ين مساهمة في تحقيق اإلنجاز– ٢٠٠٩

 – ٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز(مجموعة مواد إعالمية للجنة الطاقة  )٢( 
 ؛))ج(و) أ(وقعين مساهمة في تحقيق اإلنجازين المت

إصدار وتدقيق معجم للمفردات العربية ذات الصلة بمجال  )٣( 
 مساهمة – ٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز(التنمية المستدامة واإلنتاجية 
 .))أ(في تحقيق اإلنجاز المتوقع 

تنظيم االجتماعات للجان المشتركة  )و(
والمشاركة الفاعلة في إصدارات تلك 

 اللجان
 

 ة اإلقليميات الهيئات التنظيمية لألمم المتحدة والمنتديتقديم الدعم إلى
تاريخ ( والقطاعات اإلنتاجية  بالمياه والطاقة والبيئةلقةعت المةوالعالمي
 مساهمة في تحقيق اإلنجازات المتوقعة – ٢٠٠٩–٢٠٠٨: اإلنجاز

 .))د(و) ج(و) ب(و) أ(

 )خارج إطار الميزانية( التعاون الفني  -٣مجال العمل 

 ستشاريةاالخدمات ال )أ(
 

ب الدول ل حسب طبتحقيق التنمية المستدامةالخدمات االستشارية المتعلقة 
 مساهمة في تحقيق اإلنجازين – ٢٠٠٩-٢٠٠٨: تاريخ االنجاز(األعضاء 
 .))ج(و) أ(المتوقعين 

 ميدانيةالمشاريع ال )ب(
 

يف تخفلبناء القدرات في مجال نشر تطبيقات الطاقة المتجددة  )١( 
تاريخ  (حدة الفقر في المناطق الريفية في بلدان اإلسكوا

مساهمة في تحقيق اإلنجاز  - ٢٠٠٩–٢٠٠٨: اإلنجاز
 ؛))أ(المتوقع 

بناء القدرات في مجال تطبيقات وسائل تحسين كفاءة الطاقة في  )٢( 
 ٢٠٠٩–٢٠٠٨: تاريخ اإلنجاز (بلدان مختارة من دول اإلسكوا

 .))أ(ز المتوقع  مساهمة في تحقيق اإلنجا–

 


