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  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

 
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  الطاقةلجنة 

  سادسةالالدورة 
  2007فبراير / شباط5-4  قطر،الدوحة،

  
  من جدول األعمال المؤقت)أ (7 البند

  
  عرض ما تم تنفيذه في مجال الطاقة منذ الدورة الخامسة للجنة الطاقة

  
  متابعة تنفيذ توصيات الدورة الخامسة للجنة الطاقة

  
  زـموج

 
   لجنة الطاقة عمالً بقرارها) اإلسكوا(أنشأت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

، وذلك إدراكاً منها للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الطاقة 1995مايو / أيار25المؤرخ ) 18- د (204
بالمشاركة في تحديد أولويات برامج وتعنى هذه اللجنة .  التنمية االقتصادية واالجتماعيةفي دعم برامج 

رة الصاد عمل اإلسكوا في مجال الطاقة، وتنسيق جهود الدول األعضاء ومساعدتها على تنفيذ التوصيات
 وتحسين إسهام صد التقدم المحرز في هذا المجال،عن المؤتمرات اإلقليمية والدولية بشأن الطاقة، ور

قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم التعاون بين الدول األعضاء لتعزيز قدراتها على هذا 
  .الصعيد

  
 12 و11مسة في بيروت، يومي وقد عقدت دورتها الخا . وتعقد لجنة الطاقة دوراتها كل سنتين  

، E/ESCWA/SDPD/2004/IG.1/7، واعتمدت تقريرها الوارد في الوثيقة 2004أكتوبر /تشرين األول
 1متضمناً مجموعة من التوصيات بشأن عمل اإلسكوا في مجال الطاقة، في إطار البرنامج الفرعي 

  .(*)التنمية المستدامةالمعني بالسياسات المتكاملة إلدارة الموارد اإلقليمية من أجل 
  

 مختصراً لإلجراءات التي اتخذتها اإلسكوا واألنشطة التي ويتضمن الجدول التالي عرضاً  

                                                            
، البرنامج 2005-2002طة المتوسطة األجل المنقحة للفترة  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الخ،  األمم المتحدة(*)

  .5-3، ص E/ESCWA/S-4/3، 2002مارس / آذار18 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا، -18
التعاون اإلقليمي من أجل : ، الجزء الخامس2007–2006الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين األمم المتحدة،      

   من الخطة البرنامجية واألولويات لفترة السنتين 18البرنامج ( آسيا غربي، التنمية االقتصادية واالجتماعية في 21التنمية، الباب 
 .A/60/6 (Sect. 21) ،2005مايو / أيار2، 2006-2007
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  .اضطلعت بها تنفيذاً لتوصيات لجنة الطاقة في دورتها الخامسة
  متابعة تنفيذ توصيات الدورة الخامسة للجنة الطاقة

  
  نص التوصية  متابعة التنفيذ

  
المعني بالسياسات المتكاملة  1فه البرنامج الفرعي في إطار ما استهد

 لفترة السنتين إلدارة الموارد اإلقليمية من أجل التنمية المستدامة
 من تعزيز السياسات السليمة بيئياً وإيالء اهتمام 2004-2005

خاص للسياسات والتدابير المعنية بتكامل التنمية االجتماعية ضمن 
السنتين وما يستهدفه البرنامج لفترة عملية التنمية المستدامة، 

 واالستهالك المستدامين للموارد اإلدارة من تحسين 2006-2007
نشطة التي جرى تنفيذها ضمن هذا البرنامج األ تضمنت الطبيعية،

تحليل وتقييم الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية المتعلقة 
اإلسكوا وفي هذا السياق ذاته اضطلعت .  بموضوع كل نشاط

  :األنشطة التاليةب
  
نظمت اإلسكوا حلقة حوار حول دور قطاع الطاقة في تحقيق  •

ذلك في إطار واألهداف اإلنمائية لأللفية في دول المنطقة، 
أنشطة المؤتمر اإلقليمي الثالث لدول الشرق األوسط وشمال 

وعقدت الحلقة في القاهرة   .2أفريقيا حول الطاقات المتجددة 
  ؛2006يونيو / حزيران14 إلى 12من في الفترة 

  
أعدت دراسة حول دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية  •

وستصدر في  وترشيد الطاقة وحماية البيئة في دول اإلسكوا،
وتتناول هذه الدراسة بالتحليل اآلثار االجتماعية .  2007عام 

اطق واالقتصادية والبيئية لتعزيز إمدادات الطاقة إلى المن
  .الريفية باستخدام الطاقات المتجددة

 

  
تضمين برامج عمل اإلسكوا دراسات عن   )1(

السياسات التي تعني بالجوانب االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية إلدارة مصادر الطاقة 

  .بهدف التنمية المستدامة

  
أولت اإلسكوا اهتماماً كبيراً لدعم جهود الدول األعضاء الهادفة 

 قدراتها الوطنية ونشر الوعي لدى الجهات المختصة إلى بناء
.  ة المستدامةعلى جميع المستويات بموضوع الطاقة من أجل التنمي

مت اإلسكوا العديد من المؤتمرات والندوات وفي سبيل ذلك، نظ
والدورات التدريبية بالتعاون مع جهات وطنية وإقليمية ودولية 

الً في الوثيقة مختلفة وذلك على النحو المبين تفصي
E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/5(Part II)المعروضة على اللجنة   .

  :ومن األنشطة المشار إليها
  
• الريفية بالنظم ىة اإلقليمية حول كهربة القرالدورة التدريبي 

تصميم النظم وتركيبها وتشغيلها وصيانتها : الكهروضوئية
مبر نوف/ تشرين الثاني30-26 ،ورية اليمنيةهالجم ،عدن(

في بالتعاون مع وزارة الكهرباء نظمتها اإلسكوا  :2005
وبالتنسيق مع الوكالة األلمانية للتعاون  الجمهورية اليمنية،

وقد شارك .   وبدعم من صندوق أوبك للتنمية الدولية،الدولي
 من الجهات المعنية بكهربة 28 مهندساً، منهم 35في الدورة 

  
االستمرار في العمل على بناء القدرات الوطنية   )2(

جاالت الطاقة ذات ونشر الوعي والمعرفة بم
الصلة بالتنمية المستدامة، وذلك بعقد ندوات 
ودورات تدريبية وحلقات دراسية، والمشاركة 
في الندوات والدورات التي تعقد في هذا المجال 

  .على المستويين اإلقليمي والدولي
 



   -3-

  نص التوصية  متابعة التنفيذ
.  سائر الدول األعضاء من 7الريف في الجمهورية اليمنية و

 .سيما النساء منهم وال باإلضافة إلى سكان الريف،
  
: المؤتمر اإلقليمي العربي حول الطاقة ألجل التنمية المستدامة •

سبتمبر / أيلول13- 10القاهرة، (والقضايا البيئية التقدم المحرز 
مته اإلسكوا في إطار اإلعداد العربي للدورة نظّ): 2005

نة التنمية المستدامة باألمم المتحدة، وذلك الرابعة عشرة للج
بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبرنامج األمم المتحدة 
.  للبيئة، ووزارة الكهرباء والطاقة في جمهورية مصر العربية

الطاقة ألغراض : وتناول المؤتمر ثالث قضايا رئيسية هي
رك في وشا.  التنمية المستدامة، وتلوث الهواء، وتغير المناخ

المؤتمر خبراء من جميع الدول األعضاء في اإلسكوا، وخمس 
 .من الدول العربية غير األعضاء

  
 المؤتمر اإلقليمي الثالث لدول الشرق األوسط  •

 ، في القاهرة( وشمال أفريقيا حول الطاقات المتجددة
 بالتعاون نظمته اإلسكوا ): 2006يونيو / حزيران12-14

 العربية  مصر  جمهوريةة فيوالطاق مع وزارة الكهرباء
 وبرنامج األمم ، الطاقة الجديدة والمتجددة ممثلة بهيئة
  وبدعم ،المكتب اإلقليمي لغرب آسيا - المتحدة للبيئة
 ة في النوويلسالمة بيئة وحماية الطبيعة واالمن وزارة 

وصدر عن المؤتمر إعالن القاهرة حول توجهات .  ألمانيا
 في مجال تنمية استخدامات وسياسات الدول العربية 

الطاقة المتجددة، والذي يجري تناوله بالتفصيل في الوثيقة 
E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/5(Part II) المعروضة على ،

  .من جدول األعمال) ب( 7 اللجنة في إطار البند
  
 19-18 عمان(ورشة عمل إقليمية حول بطاقات كفاءة الطاقة  •

ظمتها اإلسكوا بالتعاون مع ن):  2006ديسمبر /كانون األول
المركز الوطني لبحوث الطاقة في المملكة األردنية الهاشمية، 
وتخللها عرض أوراق مرجعية حول تجارب كل من المملكة 
األردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية 

  .اللبنانية، وجمهورية مصر العربية في هذا المجال
  
كوا في المؤتمرات والندوات اإلقليمية مشاركة خبراء اإلس •

فقد شارك هؤالء الخبراء بتقديم أوراق فنية في .  والوطنية
متها الدول رات اإلقليمية والندوات التي نظالعديد من المؤتم

األعضاء والجمعيات األهلية والمنظمات غير الحكومية، 
خاصة في مجاالت تخطيط الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة 

  :لمتجددة، ومن أهم هذه المؤتمراتوالطاقة ا
  

مايو / أيار21-17عمان، (مؤتمر الطاقة العربي الثامن   -  
 ؛)2006
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  نص التوصية  متابعة التنفيذ
مؤتمر صناعة الطاقة والكهرباء في الوطن العربي   -  

  ).2006نوفمبر / تشرين الثاني28- 27بيروت، (
  
  

يتضمن برنامج عمل اإلسكوا وإنجازاتها في مجال الطاقة أنشطة 
  :وصية ومنهاتتعلق بتنفيذ هذه الت

 
مشروع اإلسكوا حول نشر خدمات الطاقة المتجددة في  •

المناطق الريفية للتخفيف من الفقر، حيث تابعت شعبة التنمية 
المستدامة واالنتاجية العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من 
المشروع، والتي تتضمن تصميم وتنفيذ مشروع نموذجي 

الريف اليمني لكهربة قرية قعوة، وهي إحدى القرى في 
الكهرباء لإلنارة والضخّ، باستخدام الخاليا الشمسية في توليد 

إمكانية تخفيف الفقر في القرى الريفية من خالل تعزيز وتقييم 
خدمات الطاقة الحديثة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومن 
ثم اعتماد المشروع كنموذج ريادي للتدريب وبناء القدرات 

وتتضمن .  لريفية في المجاالت ذات الصلةلسكان المناطق ا
 المعروضة E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1(Part II)الوثيقة 

التقدم من جدول األعمال ) ب( 7على اللجنة في إطار البند 
 . في تنفيذ للمشروعزالمحر

 
دراسة عن تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الوقود األحفوري  •

أنجزت :  اإلسكوااألنظف في قطاعات مختارة في بعض بلدان
  :اإلسكوا إعداد الدراسة وأصدرتها في جزءين

  
يتناول تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات : الجزء األول  

لطاقة، ويتضمن دراسة حالة كل من صناعات لالكثيفة االستهالك 
اإلسمنت والحديد والزجاج واألسمدة، ويرد في الوثيقة 

E/ESCWA/SDPD/2005/1(Part I)؛  
  

 يتناول استخدامات الوقود األحفوري األنظف : ثانيالجزء ال  
في قطاعات مختارة في بلدان اإلسكوا، ويرد في الوثيقة 

E/ESCWA/SDPD/2005/1 (Part II). 
  

، E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1(Part II) وتتضمن الوثيقة  
ملخصاً لنتائج الدراسة بجزءيها، بما في ذلك المعروضة على اللجنة 

القابلة للتطبيق في بلدان المنطقة واإلجراءات الالزمة تحديد التقنيات 
  .لنشرها وتوطين استخدامها

  
قطاعات  تحسين كفاءة الطاقة فيو  ترشيدفرصدراسة حول  •

يعدها : اإلسكوامختارة في منطقة لطاقة في دول لإلنتاج العليا ا
فريق الطاقة المستدامة في اإلسكوا ضمن برنامج العمل لفترة 

، وتتناول فرص ترشيد الطاقة في 2007-2006السنتين 
االستكشاف واالستخراج والتجميع والنقل للنفط الخام قطاعات 

  .والغاز الطبيعي
  

  
مساندة الدول األعضاء بتقديم المشورة حول   )3(

تطوير ونقل وتوطين تقنيات الطاقة من أجل 
التنمية المستدامة، وذلك في مجاالت ترشيد 
استخدام الطاقة، والوقود األحفورى النظيف، 
والطاقة المتجددة، مع ايالء االهتمام لألنشطة 

ى االقتصادية المتعلقة بالتطبيقات ذات الجدو
لتقنيات الطاقة المتجددة والتركيز على المناطق 

  .الريفية



   -5-

  نص التوصية  متابعة التنفيذ
ثالث دراسات حالة لكل من الجمهورية العربية الدراسة وتتضمن 
  ).قيد اإلعداد(، ودولة الكويت ومملكة البحرين )أنجزت(السورية 

 .2007 عام ي منتصففومن المقرر أن تصدر الدراسات 
  
 يعد فريق قضايا الطاقة المستدامة تقريراً سنوياً منذ  •

  حول متابعة التطورات المحققة في 2004عام 
ويصدر هذا التقرير ضمن  .  المجاالت المشار إليها

  العولمة  في مجالراتتطول السنوي لاالستعراض
 وقد تضمن .  اإلقليمي في دول االسكوا التكامل و

 والخامس )E/ESCWA/GRID/2004/6( العددان الرابع
)E/ESCWA/GRID/2005/13( شرحاً مفصالً  من االستعراض
الغاز الطبيعي  جملة مشاريع الربط الكهربائي وخطوط نقلل

أهم و ،بين البلدان العربية عموماً وبلدان اإلسكوا خصوصاً
 السنتين  في فترةشهدها هذان المجاالن التطورات التي 

  ؛2004-2005
  
في إطار المشاركة في أنشطة خبراء المكتب التنفيذي لمجلس  •

 الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون الكهرباء، تشارك
له المكتب إلعداد الشروط اإلسكوا في فريق العمل الذي شك

ربط الكهربائي العربي المرجعية لدراسة المشروع الشامل لل
وتقييم استغالل الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء حتى عام 

، وذلك تنفيذاً لقرار صدر بهذا الشأن عن القمة العربية 2020
  ؛2005مارس / آذار23 و22المنعقدة في الجزائر يومي 

  
قدمت اإلسكوا ورقة حول الدروس المستفادة من مشاركة  •

اقة الكهربائية في عدد من دول القطاع الخاص في توليد الط
اإلسكوا، وذلك في مؤتمر صناعة الطاقة والكهرباء في الوطن 

 تشرين 28 و27العربي، الذي عقد في بيروت يومي 
  ؛2006نوفمبر /الثاني

  

  
تضمين برامج العمل تقارير لمتابعة التطورات   )4(

المحققة في مجال الربط الكهربائي والغاز 
ن البلدان العربية الطبيعي وخطوط نقله بي

عموماً وبلدان اإلسكوا خصوصاً، وعن 
مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة 
الكهربائية في الدول األعضاء واالستفادة من 

  .التجارب العملية
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  نص التوصية  متابعة التنفيذ
  
أعدت شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية، في نهاية عام  •

 مالمح قطرية وإقليمية"، مجموعة من الكتيبات بعنوان 2005
لمؤشرات التنمية المستدامة لقطاعات مختارة في منطقة 

وتضم هذه المجموعة خمسة كتيبات يتضمن كل ".  اإلسكوا
منها جداول وتفسيرات حول مؤشرات التنمية المستدامة 
والسياسات ذات األولوية في كل من دول المنطقة، وذلك 

الطاقة، والمياه، والبيئة، والزراعة والصناعة،  لقطاعات
التكنولوجيا، كما يتناول كل كتيب ذات المؤشرات على و

 وقد صدر الكتيب الخاص بقطاع الطاقة.  المستوى اإلقليمي
 .E/ESCWA/SDPD/2005/Booklet.1في الوثيقة 

  
تطوير موقع خاص بفريق الطاقة ألغراض التنمية جرى  •

 :المستدامة ضمن موقع اإلسكوا على شبكة اإلنترنت
lb.org.escwa.www  . ويتضمن معلومات عن أنشطة االسكوا

بما في ذلك طاقة ألغراض التنمية المستدامة، في مجال ال
 االجتماعات وورشات العمل، والدراسات الجارية والمستقبلية،

 
ويتضمن الموقع أيضاً صالت  . واآلليات والمشاريع القائمة

 حيث توجد كل دراسات الفريق جاهزة إلى منشورات االسكوا
ويتضمن الموقع فقرة عن .  PDF fileللتنزيل بصيغة الـ 

اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة، ويشمل بيانات 
ها، وبعض البيانات عن الخاصة بحول نقاط االرتكاز الوطنية 

ويجري استيفاء البيانات التي ترغب نقاط .  ممثلي هذه النقاط
 .االرتكاز في إدراجها على الموقع تباعاً

  

  
االستمرار في العمل على تطوير قواعد بيانات   )5(

الطاقة وتحديثها بحيث تشمل مجاالت استخدام 
الطاقة من أجل التنمية المستدامة، وكذلك 
تطوير موقع فريق قضايا الطاقة على اإلنترنت 
 وتحديث البيانات والمعلومات التي يتضمنها

 وتضمينه موقعاً فرعياً لآللية اإلقليمية دورياً،
لتنمية نظم الطاقة المستدامة، وتزويد الموقع 
بروابط إلى مواقع متخصصة في قضايا الطاقة 
للمساهمة في تقديم معلومات إضافية للمهتمين 

  .في هذا المجال

 
استكماالً ألنشطة سابقة تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على 

2007-2005خالل األعوام نت اإلسكوا برامجها البيئة، ضم ،
  .)3( متابعة التوصية الدراسات التي سبق وأشير إليها في سياق

  

  
االستمرار في تضمين برامج العمل دراسات   )6(

لغرض تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة االعتماد 
على تقنيات الوقود األحفوري النظيف، للتقليل 

 أم في اإلنتاج من االنبعاثات سواء في مواقع
مواقع االستهالك، ومتابعة التطورات العالمية 
الجارية في استخالص وتخزين غاز ثاني 
أكسيد الكربون، بما في ذلك تنظيم ورشات 

  .عمل عن هذا الموضوع
  

  
 لية التنمية النظيفة األول آل الدوليإلسكوا في المؤتمرشاركت ا •

مت وقد نظ).  2006سبتمبر / أيلول21-19الرياض، (
المؤتمر وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية 
السعودية، وأتاح فرصة هامة لتبادل اآلراء مع ممثلي الدول 
األعضاء حول احتياجات المعلومات والتدريب في هذا 

  .المجال
  

  
مساعدة الدول األعضاء في توفير المعلومات   )7(

لالستفادة من آلية التنمية النظيفة المنبثقة من 
الخبرات بروتوكول كيوتو، واالستعانة ب

  .اإلقليمية والدولية في هذا المجال
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  نص التوصية  متابعة التنفيذ
إقليمية حول إجراءات تمويل نظمت اإلسكوا ورشة عمل  •

فة، وإمكانات استفادة المشروعات من خالل آلية التنمية النظي
ديسمبر / كانون األول21-20عمان،  (دول اإلسكوا منها

فرصة لممثلي الدول األعضاء في  وأتاحت الورشة ). 2006
  آلية التنمية النظيفة،حولالمعنيين بإعداد المشروعات اإلسكوا 

للقاء الخبراء والمختصين واالطالع على متطلبات إعداد 
 علقة بمشروعات آلية التنمية النظيفةالوثائق والمستندات المت

  هذه المشروعاتمراجعةالمختصة بلجهات التي تقدم ل
 وترد تفاصيل عن هذا الموضوع في الوثيقة.  هاواعتماد

E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1(Part II) التي تعرض على 
  .من جدول األعمال) ب (7لجنة في إطار البند لا

  
لقة بآلية التنمية النظيفة جرى تجميع العديد من الوثائق المتع •

نه على ممثلي نقاط م، ووزعت نسخ على قرص مدمج
، وعلى المشاركين في األعضاءاالرتكاز الوطنية في الدول 

  .ورشة العمل
  
  
  

تتابع اإلسكوا باستمرار اإلجراءات المطلوبة لإلعداد العربي لدورات 
 بالتعاون مع وفي هذا اإلطار اضطلعت،.  لجنة التنمية المستدامة
 مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن -  جامعة الدول العربية

 المكتب اإلقليمي لغرب -  للبيئةشؤون البيئة، وبرنامج األمم المتحدة
  :آسيا، باألنشطة التالية

  
إعداد أربعة تقارير إقليمية حول القضايا األربع المعروضة  •

المستدامة في دورة التنفيذ على لجنة األمم المتحدة للتنمية 
الطاقة ألعراض التنمية المستدامة، :  وهي 2006-2007

وقد أعدت . لصناعيةوتلوث الهواء، وتغير المناخ، والتنمية ا
اإلسكوا التقرير الخاص بموضوع الطاقة ألغراض التنمية 
المستدامة، وعرضت مسودته على الدول األعضاء إلبداء 

 مالحظاتها عليه؛
 
تنظيم وعقد المؤتمر اإلقليمي العربي حول الطاقة ألجل التنمية  •

 12-10القاهرة (التقدم المحرز والقضايا البيئية : المستدامة
 ؛)2005سبتمبر /ولأيل

  
الدورة لعرضه في إعداد مسودة التقرير اإلقليمي العربي  •

حول التقدم الذي  الرابعة عشرة للجنة التنمية المستدامة
 وعرضت اإلسكوا . أحرزته الدول العربية في القضايا األربع

مسودة هذا التقرير على المنتدى اإلقليمي الذي عقد باالرتباط 
لمشتركة للتنمية والبيئة في الوطن العربي مع اجتماع اللجنة ا

، حيث 2005نوفمبر / تشرين الثاني15 إلى 13خالل الفترة 
 ثم تولت اإلسكوا  .لنهائيةاجرت مناقشته، ووضعه في صيغته 

  
مساعدة الدول األعضاء في إعداد التقارير   )8(

الوطنية حول التقدم المحقق في مجال الطاقة 
امة، واالضطالع بدور من أجل التنمية المستد

ورة الرابعة عشرة للجنة عداد للدمحوري في اإل
، وذلك عن )2007-2006(التنمية المستدامة 

طريق عقد منتدى إقليمي لمناقشة التقدم المحرز 
وبلورة موقف إقليمي عربي فيما يتعلق بقضايا 
الطاقة من أجل التنمية المستدامة، توخياً 
للتوصل إلى نتائج تخدم مصالح الدول 

  .األعضاء
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  نص التوصية  متابعة التنفيذ
 ية المستدامة في المقرتنقيحه وإرساله إلى أمانة لجنة التنم

 .الرئيسي لألمم المتحدة
  
قشة التقرير أثناء انعقاد الدورة تنظيم ندوة إقليمية لعرض ومنا •

وقد استقطبت الندوة .  الرابعة عشرة للجنة التنمية المستدامة
عدداً كبيراً من الحضور، وشارك في تقديم التقرير والتعقيب 
عليه ممثلون عن اإلسكوا، وخبراء من جمهورية مصر 
العربية والمملكة العربية السعودية، واتحاد المصارف العربية، 

وأدرجت أهم العناصر .  كز العربي للشباب والبيئةلمروا
تائج الندوة في الفقرات قرير اإلقليمي العربي ونتالواردة في ال

من الباب المخصص للمناقشات اإلقليمية في  194-197
الجزء األول من الفصل الثاني من تقرير اللجنة عن دورتها 

  .E/CN.17/2006/15الرابعة عشرة 
  
دورة الخامسة عشرة للجنة التنمية في إطار اإلعداد لل •

المستدامة واستناداً إلى نتائج الدورة الرابعة عشرة التي تهم 
حاً بالسياسات التي يمكن أن الدول العربية، أعدت اإلسكوا مقتر

 اها الدول العربية خالل مشاورات الدورة الخامسة عشرةتتبن
 

ته وجرى عرض المقترح ومناقش.  للجنة التنمية المستدامة
وتنقيحه مع الخبراء العرب خالل الدورة الثامنة اللجنة 

 23-21القاهرة، (المشتركة للتنمية والبيئة في الوطن العربي 
، ثم اعتمده مجلس الوزراء )2006نوفمبر /الثاني تشرين

العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعه المنعقد في 
  .)2006ديسمبر / كانون األول19الجزائر، (

  
 اإلقليمي العربي حول الطاقة ألجل نظم اإلسكوا المنتدىت •

عقد يوس، االستراتيجيات والسياسات والخطط: التنمية المستدامة
 لمناقشة السياسات 2007فبراير /شباط 1في أبو ظبي في 

الطاقة ألجل والخطط المعتمدة والمقترحة لدول اإلسكوا حول 
 إفساح المجال والهدف من االجتماع هو . التنمية المستدامة

لمناقشة وإثراء اأمام المختصين والخبراء العرب للمشاركة في 
السياسات المشار إليها وإبداء آرائهم فيها، وللمشاركة العربية 

.   عشرة للجنة التنمية المستدامةفي مشاورات الدورة الخامسة
مجلس  -  بالتعاون مع جامعة الدول العربيةوينظم المنتدى 
ون البيئة، وبرنامج األمم ؤولين عن شؤالمسالوزراء العرب 

وهيئة البيئة في ،  المكتب اإلقليمي لغرب آسيا- المتحدة للبيئة
  .أبو ظبي

  
  

الوثائق التي  مستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا شعبة التنمية الجمعت
 ووزعت نسخاً عنه قرص مدمج، على 1997أصدرتها منذ عام 

على نقاط االرتكاز الوطنية لآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة 
وتقوم الشعبة .  من أجل التنمية المستدامة وعلى أعضاء لجنة الطاقة

  
دعوة اإلسكوا إلى االستمرار في تزويد الدول   )9(

األعضاء عموماً وأعضاء لجنة الطاقة 
خصوصاً بنسخ إلكترونية من الوثائق الفنية 

  . موضوع الطاقةحولالصادرة عنها 
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  نص التوصية  متابعة التنفيذ
ـّمها على بتوزيع وثائق االجتماعات وورشات ا لعمل التي تنظ

  .أقراص مدمجة
  

  


