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االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 
 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 الطاقةلجنة 

 التاسعةالدورة 
  1121 يونيو/حزيران 21-21الكويت، 

 
 األعمال المؤقت من جدول 1البند 

 
 
 
 
 

 والشروح جدول األعمال المؤقت
 
 .الدورةأعمال افتتاح - 2
 
 .انتخاب أعضاء المكتب- 1
 
 .أخرىتنظيمية ومسائل  إقرار جدول األعمال- 1
 
 :طاقةللجنة ال الثامنةمنذ الدورة الطاقة م في مجال التقّد- 4

 
 ؛الثامنة الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتهاتوصيات التنفيذ  (أ) 
 .متعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل اإلسكواتنفيذ األنشطة ال (ب) 
 
 .سكوافي البلدان األعضاء في اإل آلية التنمية النظيفة عبرها تنفيذقرر الموالمنفذة المشاريع - 5
 
 .الطاقة المتجددة في البلدان األعضاء في اإلسكوااعتماد وتطبيق تكنولوجيات - 6
 
 .في اإلسكوا في مجال الطاقة البلدان األعضاءنجازات إحول برامج وية أوراق وطن- 7
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 :نتائج االجتماعات الدولية واإلقليمية في مجال الطاقة- 8
 
 ؛(11+ريو)المتحدة للتنمية المستدامة  مؤتمر األمم (أ) 

عي المياه االجتماع التشاوري المشترك للجنتي الموارد المائية والطاقة حول الترابط بين قطا (ب) 
 .والطاقة في بلدان اإلسكوا

 .في مجال الطاقة 1125-1124لفترة السنتين برنامج العمل المقترح - 9
 

 .لطاقةللجنة ا العاشرةد الدورة اعقانومكان  موعد- 21
 

 .ما يستجد من أعمال- 22
 

 .التاسعةدورتها طاقة عن اعتماد تقرير لجنة ال- 21
 

 شروحال
 
 الدورةأعمال افتتاح  -2
 
 21 األربعاءصباح يوم من  العاشرةفي الساعة للجنة الطاقة  التاسعةالدورة تبدأ جلسة افتتاح  

للجنة  الثامنةكتب الدورة م ممثل الجمهورية اللبنانية، بصفته رئيس لقييو . 1121يونيو /حزيران
بالنيابة  ،واإلنتاجيةة التنمية المستدامشعبة  ةمدير ي،ُرلى مجدالنة لقي السيدتثم  . الطاقة، كلمة ترحيب

  .لإلسكوا، الكلمة االفتتاحية ةالتنفيذي ةاألميناألمين العام لألمم المتحدة و ةوكيلالسيدة ريما خلف،  عن
بدولة وزير النفط ل، ثم كلمة لمناسبةلكلمة ترحيب  معهد الكويت لألبحاث العلميةعن ثم يلقي ممثل 

 .(أو من ينوب عنه)الكويت 
 
 المكتب انتخاب أعضاء -1
 
تتولى " :على ما يلي من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 28لمادة اتنص  

الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به 
وعماًل   ."اللجنة غير ذلك را لم تقروتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها م . )*(في األمم المتحدة

رئاسة  الجمهورية اللبنانيةبعدما تولت  ،للجنة الطاقة التاسعةالدورة  رئاسة ليبيابهذه المادة، تتولى 
 21في  التاسعةوحتى تاريخ انعقاد الدورة  1121ديسمبر /كانون األول 21من  الثامنةالدورة 
دأ التناوب بين البلدان األعضاء، مل وانسجامًا مع مبولضمان استمرارية الع.  1121 يونيو/حزيران

 من تقرير لجنة الطاقة عن دورتها السابعة 12الفقرة )ما قررته في دورتها السابعة  اللجنة قتطّب

                                                      

مارات العربية المتحدة، ومملكة المملكة األردنية الهاشمية، واإل: البلدان األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية )*(
البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة ُعمان، وفلسطين، ودولة 

ية السعودية، والجمهورية العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربوجمهورية مصر  وليبيا،قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، 
 .اليمنية
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(E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/7)  للجنة سيتم اتباع األسلوب ( الثامنة)أنه اعتبارًا من الدورة القادمة

في اجتماعات لجنة النقل في اإلسكوا، والقاضي بانتخاب نائبي الرئيس والمقرر الذي كان ُيعتمد سابقًا 
 :للدورات المقبلة في كل مرة وفق ما يلي

 
 الحالية؛ رةتتولى دولة رئاسة الدورة السابقة مهام نائب رئيس الدو (أ) 

لدان األعضاء، مهام تتولى الدولة التي تلي دولة رئاسة الدورة الحالية، وفق الترتيب األبجدي للب (ب) 
 نائب الرئيس؛

السابقة، وفق الترتيب األبجدي للبلدان ( ب) ةتتولى الدولة التي تلي الدولة المذكورة في الفقر (ج) 
 .األعضاء، مهام المقرر

 
 :كما يلي، ، وفقًا للترتيب األبجديللجنة الطاقة التاسعةلذلك يكون أعضاء المكتب للدورة  
 
 ليبيا  :الرئيس 
 الجمهورية اللبنانية :الرئيس نائب 
 جمهورية مصر العربية :نائب الرئيس 
 المغربيةالمملكة   :المقرر 
 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -1
 
أحكامه على  من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري 8لمادة تنص ا 

 ،21وفقًا للمادة  ي الرئيس مهامهللجنة في بداية كل دورة وبعد تولتقر ا" :على ما يليالهيئات الفرعية، 
عرض على اللجنة ُيعماًل بهذه المادة، و ". بناًء على جدول األعمال المؤقت جدول األعمال لتلك الدورة

كما  . E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/L.1 الوثيقة يفلهذه الدورة والشروح  جدول األعمال المؤقت
ا موقد تقره. E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/L.2 الوثيقةفي  تنظيم األعمال المقترحلى اللجنة عرض عُي

 .امبها، أو بعد إدخال تعديالت عليه انقدمياللجنة بالصيغة التي 
 
 للجنة الطاقة الثامنةمنذ الدورة في مجال الطاقة التقدم - 4
 
 :ينأجزالتي تتألف من  E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/3لجنة في إطار هذا البند الوثيقة التعرض على  
 
 الثامنةالصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها توصيات التنفيذ  (أ) 

(E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/3(Part I)) 
 
في مجال الطاقة تنفيذًا للتوصيات  تنفيذهار قروتلك الم ي تم إنجازهااألنشطة التتستعرض اللجنة  

   .(1121ديسمبر /كانون األول 24-21، بيروت) الثامنة الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها
 
وتطلب األمانة التنفيذية من ممثلي البلدان األعضاء االطالع على ما تم تنفيذه وتقديم المقترحات  

 .والتوصيات بهذا الشأن
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 سكواإلمتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل اتنفيذ األنشطة ال (ب) 

(E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/3(Part II)) 
 
، وذلك تستعرض اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل اإلسكوا 

، 11+ريو مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة أنشطة متابعة نتائج، بما في ذلك الثامنة هادورت منذ
 .1121 يونيو/حزيرانالذي عقد في 

 
يذية من ممثلي البلدان األعضاء االطالع على هذه األنشطة وتقديم المقترحات وتطلب األمانة التنف 

 .والتوصيات بهذا الشأن
 
في البلدان األعضاء في اإلسكوا آلية التنمية النظيفة عبر تنفيذها  رقرالموالمنفذة المشاريع - 5

(E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/4) 
 
من خالل آلية التنمية النظيفة في تنفيذها  قررالم تلكوالمنفذة تتضمن هذه الوثيقة عرضًا للمشاريع  

في تسجيل  هذه البلدانعلى تجارب طالع االهدف ب ،سكوا حتى تاريخهإلعضاء في االبلدان األ
جراءات خفض االنبعاثات إ"ومنها لية آللجديدة الهداف األعرض و، المشاريع في آلية التنمية النظيفة

لبلدان في ابين آليات التنمية النظيفة ومتطلبات التنمية  لمواءمةمن امزيد تحقيق ، ل"المناسبة وطنيًا
في هذا المجال من خالل  الوطنية بناء القدراتواإلشارة إلى أهمية  ،الحاضنة لمشاريع التنمية النظيفة

 .تنسيق على المستوى اإلقليميالتبادل الخبرات ول ،عمل وملتقيات اتورشتنظيم برامج ووضع 
 
 في اإلسكوا األعضاءتطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة في البلدان اعتماد و- 6

(E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/5) 
 
 تتضمن هذه الوثيقة عرضًا لتكنولوجيات الطاقة المتجددة المالئمة العتمادها وتطبيقها في  

 و للربط على أ/نتاج الطاقة الكهربائية في النقاط المنعزلة وسكوا، سواء إلعضاء في اإلالبلدان األ
ناول كما تت  .الشبكة الكهربائية، أو إلنتاج الطاقة الميكانيكية والطاقة الحرارية لالستعمال المباشر

، جراءات المقترح اعتمادها لتجاوز هذه المعوقاتالمعوقات التي تحول دون ذلك، والسياسات واإل
تكنولوجيات الطاقة المتجددة  نالمساهمة في بلورة رؤية وطنية بشأن استراتيجيات توطيبهدف وذلك 

بعرض مقترح عام الوثيقة وتنتهي .  والتي تمثل أولوية في البرنامج الوطني لكل دولة ،المالئمة
 البوصلة التي باعتبارها تمثل  ،لخطوط إرشادية لسياسات اعتماد تكنولوجيات الطاقة المتجددة

 .المتجددة تحدد االتجاه نحو أٍي من تطبيقات الطاقة
 
 مجال الطاقة فيسكوا في اإلاألعضاء  بلدانالأوراق وطنية حول برامج وإنجازات - 7
 
يقدم ممثلو البلدان األعضاء عروضًا حول البرامج والخطط التي وضعتها بلدانهم واإلنجازات التي  

يهدف هذا البند إلى تبادل وجهات النظر والمعلومات وتعميم الدروس و . حققتها في مجال الطاقة
 . في المجاالت ذات الصلة في إمكانيات التعاون نظروالفادة المست
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األعضاء المشاركين في الدورة إلى إعداد العروض والمقترحات،  البلدانوتدعو األمانة التنفيذية ممثلي  

والقيام بمداخالت حول برامج بلدانهم وأهدافها ومتطلباتها في هذا المجال، وبخاصة برامج بناء 
تكنولوجيا وآليات التمويل الممكنة، وإمكانيات االستفادة من الخبرات المتوفرة في القدرات ونقل ال

 .األعضاء لتحقيق التعاون اإلقليمي في هذا المجالالبلدان 
 
 نتائج االجتماعات الدولية واإلقليمية في مجال الطاقة- 8
 

 (11+ريو)مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  ( أ)

 

الذي عقد في  11+ريومخرجات مؤتمر حول  ًامرئي ًاعرضية لإلسكوا األمانة التنفيذ تقدم
بالتعاون مع أمانة مجلس الوزراء العرب  ،سكوا بدور المنسقاإل في ضوء قيام، 1121يونيو /حزيران

خالل فترة اإلعداد  ،شؤون البيئة في جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئةعن  المسؤولين
التي صدرت بعنوان  22+ريو الوثيقة الختامية لمؤتمر ما يتصل بالطاقة في تستعرضو  .للمؤتمر

والتي ُتعتبر ذات أهمية للمنطقة العربية، واإلجراءات المتخذة والمساعي " بو إليهصالمستقبل الذي ن"
مقترحات بشأن العمل على ترجمة نتائج مؤتمر كما تعرض .  المبذولة لمتابعة نتائج المؤتمر

تلّبي احتياجات  وفي إطار االقتصاد األخضر، في مجال الطاقةإقليمية وإلى برامج وطنية  22+ريو
 .  ، وذلك في إطار من التعاون اإلقليميلتحقيق التنمية المستدامة وأولويات المنطقة العربية

 
لمياه االجتماع التشاوري المشترك للجنتي الموارد المائية والطاقة حول الترابط بين قطاعي ا (ب) 

 والطاقة في بلدان اإلسكوا
 

 عقدته اإلسكوا في الذي االجتماع التشاوري  تقدم األمانة التنفيذية عرضًا مرئيًا حول 
، وتحديد األولويات التي تبادل اآلراء ويهدف هذا العرض إلى .  1121يونيو /حزيران 18و 17

 .للعمل المستقبليللتخطيط أساسًا  بحيث يمكن أن تكون األعضاء، تستدعي اهتمامًا أكبر من البلدان
 
 /E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2)6( في مجال الطاقة 1125-1124العمل المقترح لفترة السنتين برنامج  -9
 
تضطلع بها اإلسكوا في إطار برنامج عملها لفترة النواتج واألنشطة المقترح أن تنظر اللجنة في  

هذا البرنامج وفقًا لإلطار االستراتيجي المنقح لفترة  دوقد أع  .في مجال الطاقة 1125-1124السنتين 
مايو /أيار 21-7بيروت، )ن الذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها السابعة والعشري ،1125-1124 السنتين
1121.) 

 
 ،برنامج العمل المقترح في مجال الطاقة استعراضوتطلب األمانة التنفيذية من ممثلي البلدان األعضاء  

 .ليقات وتقديم المقترحات بشأنهوإبداء التع
 
تعزيز دور اللجان الحكومية في حول  ًامرئي ًاعرضتقدم األمانة التنفيذية وفي إطار هذا البند أيضًا،  

تفعيل التعاون اإلقليمي في مجال الطاقة، بهدف بلورة رؤية مشتركة حول ومنها لجنة الطاقة،  سكوا،اإل
 .اء في المجاالت ذات الصلةبما يتواءم مع متطلبات البلدان األعض
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 للجنة الطاقة العاشرةموعد ومكان انعقاد الدورة  -21
 
، إال إذا 1124ديسمبر /في بيروت في كانون األول العاشرةتعقد لجنة الطاقة دورتها من المقرر أن  

 .حد البلدان األعضاء األخرىأت دعوة لعقدها في تلق
 

 ما يستجد من أعمال -22
 
 .أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها ىأية قضايا أخرى قد ير يشمل هذا البند 
 

 التاسعةدورتها  اعتماد تقرير لجنة الطاقة عن -21
 
 .تنظر اللجنة في مسودة التقرير عن دورتها، لمناقشته وإقراره 
 

 -----


