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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 
 (سواااإل) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 الطاقةلجنة 

 التاسعةالدورة 
 1121يونيو /حزيران 21-21الكويت، 

 
 من جدول األعمال المؤقت (أ) 4البند 

 

 للجنة الطاقة الثامنةفي مجال الطاقة منذ الدورة التقدم 
 

 الثامنةتنفيذ التاصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها 
 

 ماجـز
 
( 21-د) 114( سكوااإل)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  أنشئت لجنة الطاقة عماًل بقرار 

، والذي أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 2992و ماي/أيار 12المؤرخ 
لدور المحوري الذي يؤديه قطاع الطاقة في إلى ا نظرًا، وذلك 2992يوليو /تموز 14المؤرخ  2992/12

 تأهمية تنسيق األنشطة في مجاالإلى و، البلدان األعضاءفي  لتنمية االقتصادية واالجتماعيةدعم برامج ا
  ،على البيئة وتحويلها ونقلها واستهالكها وآثار ذلك وإنتاجهاالطاقة  ما يتعلق بمصادرالطاقة، بما في ذلك 

 .على مقومات التنمية المستدامةو تغّير المناخال سيما على 
 
في مجال  سكواامج عمل اإلنفي تحديد أولويات بر بموجب القرار المذكور، ،لجنة الطاقة شاركوت 

في  سكوارصد التطورات في البلدان األعضاء والتقدم المحرز في أنشطة األمانة التنفيذية لإلولى تتالطاقة، و
الطاقة ومشاركة البلدان األعضاء فيها، وتنسيق ب الخاصةهذا المجال، ومتابعة المؤتمرات اإلقليمية والدولية 

المؤتمرات من قرارات وتوصيات، ك تلالبلدان وتعزيز قدراتها على تنفيذ ما يصدر عن هذه الجهود فيما بين 
 .تحسين إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم التعاون اإلقليميإلى بذلك هادفة 

 
  24و 21، يومي في بيروت الثامنةوقد عقدت دورتها  . تعقد لجنة الطاقة دوراتها كل سنتين 

.  الطاقةفي مجال  سكوااإل ات بشأن عمل، حيث أصدرت مجموعة من التوصي1121ديسمبر/كانون األول
  .متابعة العمل في هذا المجال سكوافي اإلجية شعبة التنمية المستدامة واإلنتايتولى قسم الطاقة في و

واألنشطة التي اضطلعت بها تنفيذًا  سكواوتتضمن هذه الوثيقة عرضًا لإلجراءات التي اتخذتها اإل
 .نةالثاملتوصيات لجنة الطاقة في دورتها 
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 واإلجراءات المتخذة لتنفيذها الثامنةتاصيات لجنة الطاقة في دورتها 
 

 سواامتابعة التاصيات الماجهة إلى اإل
 
بر مديس/كانون األول 24و 21يومي  بيروت، المنعقدة في الثامنةأصدرت لجنة الطاقة في دورتها  

مجموعة و( سكوااإل)تماعية لغربي آسيا ، مجموعة من التوصيات الموجهة إلى اللجنة االقتصادية واالج1121
الصادر في  الثامنةوقد وردت التوصيات في تقرير اللجنة عن دورتها   .البلدان األعضاءأخرى موجهة إلى 

واألنشطة  سكواوتستعرض هذه الوثيقة اإلجراءات التي اتخذتها اإل  .E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/6الوثيقة 
 .ات الموجهة إليهاتنفيذًا للتوصي التي اضطلعت بها

 
أما تنفيذ التوصيات الموجهة إلى البلدان األعضاء فيستعرضه ممثلو هذه البلدان في مداخالت مكتوبة  

 .الحالية التاسعةللدورة جدول األعمال المؤقت  بشأن ما أنجزته بلدانهم، بحسب ما هو مشار إليه في
 

 (أ)التاصية 
 
بية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات والمراكز اإلقليمية دعم أنشطة التعاون مع جامعة الدول العر 

العاملة في مجال الطاقة بهدف تعزيز التعاون اإلقليمي في مجاالت كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتنفيذ برامج 
بط اإلطار العشري لإلنتاج واالستهالك المستدامين واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق التكامل في شبكات الر

الكهربائي وشبكات الغاز، وذلك بما يحقق تحسين أداء قطاع الطاقة واقتصاداته وإسهامه في مواجهة ظاهرة 
 .وآثارها على بلدان المنطقة تغّير المناخ

 
 متابعة التنفيذ

 
المجلس  قرار بموجب "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"و "خبراء الكهرباء"في لجنتي  سكوااإلشاركت - 2

أحدهما للطاقة المتجددة واآلخر لكفاءة  ،عن اللجنة الثانية فريقا عملانبثق وقد  . ي العربي للكهرباءالوزار
الطاقة في جامعة الدول إدارة مع  سكوااإل تتعاونقد و.  اللجنتين وفي فريقي العملفي عضو  سكواواإلالطاقة، 
 :وجاء في هذا السياق  .ئية وأوراق عملعروض مر وتقديم هاعبر دعم األنشطة والمشاركة في تنظيم العربية

 
  ،القاهرة)بناء الشراكات التمويلية  - الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةحول المنتدى العربي تنظيم  (أ) 

واالتحاد األوروبي والمركز  سكواواإلبالتعاون بين جامعة الدول العربية و ،(1121أبريل /نيسان 14و 11
 ة؛كفاءة الطاقللطاقة المتجددة واإلقليمي 

 
مايو /أيار 11و 12) ندوة حول االنبعاثات الملوثة للبيئة بقطاع الكهرباء في الدول العربيةتنظيم  (ب) 

، ودورة تدريبية حول المبادئ األساسية في طرق حساب االنبعاثات الملوثة للبيئة بقطاع الكهرباء (، قطر1121
جامعة الدول العربية و بين اإلسكوابالتعاون  ،(قطر ،1121مايو /أيار 12و ،11، 19)في الدول العربية 

كما قدمت اإلسكوا خاللهما عدة عروض مرئية وأوراق   (.المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء)وكهرماء 
 .عمل
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 :ومن بينها ،في أنشطة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة سكوااإلشاركت و- 1
 
كانون  11و 12)الثالثة والعشرين ل وعرض مرئي في اجتماع الدورة تقديم ورقة عم (أ) 

لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة حول المنافع البيئية وكفاءة الطاقة،  (1122ديسمبر /األول
بها العربية للعمل بموجالبلدان بتعميم هذه الورقة على  ًاقرارالمجلس أصدر  وقد  .تلبية لقرار المجلسوذلك 

 ؛((11/21/1122) 11 – .ع.د - 373ق قرار رقم ) واالستفادة منها
 
من جامعة  ، إضافة إلى اإلسكوا،لمكونةا "المستديرة طاولةالسكرتاريا المؤقتة لل" في المشاركة (ب) 

تنمية ومركز البيئة وال ،المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةاألمم برنامج الدول العربية و
اد العام لغرف التجارة ظف بجمهورية مصر العربية، واالتحاألناإلنتاج قليم العربي وأوروبا ومركز إلل

االقتصادي لإلنماء العربية، والشبكة العربية للبيئة والتنمية والصندوق العربي البلدان والصناعة والزراعة في 
 واالجتماعي؛

 
واالستهالك المستدامين اإلنتاج لة المستديرة حول تقديم عروض مرئية خالل اجتماع الطاو (ج) 
نتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في المنطقة إ"تناولت فيها وقد  . (1122يناير/كانون الثاني 12و 12 ،القاهرة)

كات الكهرباء في تحسين كفاءة الطاقة على شب"و "الطاقة في المنطقة العربيةوإنتاج معالجة النفايات "و "العربية
 ؛"المنطقة العربية

 
الجزء ومراجعتها، ال سيما  تغّير المناخالمشاركة في وضع الخطة العربية للتعامل مع قضايا  (د) 

 .لتخفيف من االنبعاثاتبا المتعلق
 
ألمم المتحدة في تنفيذ أنشطة في ااالقتصادية واالجتماعية اإلقليمية اللجان سائر مع  سكوااإلشاركت و- 1

ت في مجاالت كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة، وآليات تمويل المشاريع بهدف دعم ية وبناء قدراثبح
 :من حساب التنمية في األمم المتحدة ومن المشاريع الممولة  .تغّير المناخالتنمية المستدامة والتخفيف من حدة 

 
 القتصادية ألوروبا؛تواله اللجنة اوالعشرين الذي تالحادي مشروع كفاءة الطاقة في القرن  (أ) 
 
خدمات الطاقة عبر تنمية الشراكة في القطاعين العام والخاص في إلى مشروع تحسين الوصول  (ب) 

 االجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ؛مشاريع الطاقة المتجددة الذي تتواله اللجنة االقتصادية و
 
فريقيا الذي يتواله في شمالي أ المتجددةوطاقة الجديدة مشروع آليات تمويل خالقة لمشاريع ال (ج) 

 في اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛أفريقيا مكتب شمالي 
 

بناء القدرات المتعلقة بالحد من التغيرات المناخية والتخفيف من حدة الفقر "متابعة تنفيذ مشروع  (د) 
في القاهرة، واللجنة الثقافة األمم المتحدة للتربية والعلم ولمنظمة التعاون مع المكتب اإلقليمي ب "في غربي آسيا

 في القاهرة؛ (RCREEE) لطاقةاالقتصادية ألفريقيا، والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة ا
 
وتحقيق التنمية المستدامة  تغّير المناخمشروع الترويج لالستثمار في كفاءة الطاقة للتخفيف من  (ه) 

 .اإلقليمية في األمم المتحدةاللجان سائر اون مع نة االقتصادية ألوروبا بالتعجاللتتواّله الذي 
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الترويج لالستثمار في مشاريع "بمشروع بناء قدرات حول  1121في نهاية عام  سكوااإلمت وقد تقّد -4
 .وحصلت على الموافقة المبدئية بشأنه . اللجنة االقتصادية ألوروبا مع تعاونبال "الطاقة المتجددة

 
 ةيالاألنشطة الت وقد نفّذت . والدولية في شؤون الطاقةاإلقليمية مع المنتديات  هاتعاون سكوااإلتواصل و- 2

 :1121-1122سنتين في فترة ال
 
من  تّم بتنظيمالذي  (1121سبتمبر /أيلول 11و 12)المملكة المغربية ب منتدى الطاقة في الرباط (أ) 

عرضًا مرئيًا حول المنتدى خالل  سكوااإلوقد قدمت  . المغرب الجهات المعنية فيشرعة الطاقة مع  سكرتاريا
 مخاطر؛لناحية االستثمارات والفرص وال سكوااإلاألعضاء في بلدان المتطلبات قطاع الطاقة في 

 
التي برنامج األمم المتحدة للبيئة ضمن  ”Plan Bleu“اللجنة التوجيهية للخطة الزرقاء جتماعات ا (ب) 

 لمشتركة في قطاعي الطاقة والمياه؛المتوسط، والشؤون امواضيع الطاقة المتجددة في حوض  تناولت
 
مركز المعهد الفرنسي للنفط  فيجتماعات فريق العمل المواضيعي حول الطلب على الطاقة إ (ج) 

ضمن  المقبلةبهدف تحديد مواضيع البحث والدراسة للسنوات العشر وذلك والطاقة المتجددة في فرنسا، 
 ؛Agropolisالمشروع الذي يحمل اسم 

 
تشرين  21-1 ،قطر)المنتدى السنوي الثامن حول الصحة والسالمة البيئية في قطاع الطاقة  (د) 

 ."حقيقة وفعل: تغّير المناخ"عرضًا مرئيًا حول  سكوااإل، حيث قدمت (1121أكتوبر /األول
 
ساهمت و ،ر المناختغّيبشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية المتعلقة بفي االجتماعات  سكوااإلشاركت و- 2

وقد  . ومتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر( 11+ريو)قليمي لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة في التحضير اإل
التقدم المحرز في مجال الطاقة منذ الدورة  حول سكواأصدرتها اإلفي وثيقة هذه المشاركة وردت تفاصيل 

 .الدورة التاسعة للجنة الطاقةضمن وثائق  مدرجةوهي  ،الثامنة للجنة الطاقة
 
حول االتحاد األوروبي والجمعية اللبنانية لحفظ الطاقة والبيئة  خالل االجتماع المنظم من سكوااإل قدمت- 2
 ًاعرض (1122يناير /كانون الثاني 22 ،بيروت) "البناء االقتصادي في خدمة المسكن االجتماعي في لبنان"

تحليلية دراسة  العرض تضمنو . في لبنان قطاع الطاقةتناولت فيه  ،"نانالسياق الطاقوي في لب"عن  ًامرئي
 الطاقة الكهربائيةوإنتاج التعرفات الكهربائية و ،لبنانفي ي والتشريعي لقطاع الطاقة نقدية للهيكل المؤسسو
 .ذات الصلة التوصياتو
 
سياسة يل أوروبي وتناولت فيها النظمتها الجمعية اللبنانية لحفظ الطاقة والبيئة بتموخالل ورشة عمل و- 1

في المعتمدة السياسات حول عرضًا مرئيًا  سكواقّدمت اإل، (1122ديسمبر /األولكانون  1) الكهرباءفي قطاع 
 .الكهرباء وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددةبشأن  سكوااإلفي البلدان األعضاء 

 
 سكوا، قدمت اإل(1122 يونيو/حزيران 1-2)سبوع االستدامة في لبنان أ عقدت ضمنخالل ندوة و- 9

 .العربيةالبلدان تنمية مشاريع الطاقة المتجددة في تناولت فيه عرضًا مرئيًا 
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 تغّير المناخموضوع حول  التي نظمتها الوكالة السويدية للتنمية الدوليةالدولية خالل الدورة التدريبية و- 21

 .اصطياد ثاني أكسيد الكربون وتخزينهتناولت فيه رئيًا عرضًا م سكواقدمت اإل( 1121مايو /أيار 2، بيروت)
 

 (ب)التاصية 
 
إعداد مقترح إلطار تنظيمي يستند إلى التشريعات القائمة ويضيف إليها مع اقتراح آليات إنفاذها،  

ويكون الهدف منه دعم تطوير نظم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطبيقاتها وخفض كلفتها وتحقيق انتشار 
 .تخداماتها وبذلك اإلسهام في تعزيز اقتصادات بلدان المنطقةاس
 

 متابعة التنفيذ
 
 سكوااألعضاء في اإلبلدان الفي المعمول بها التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية األطر انطالقًا من  

في الترويج دور الطاقة المتجددة تناولت فيها  ةدراس سكواأصدرت اإللالستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، 
الخطوات المقترحة لتعزيز مشاريع تطبيقات وقد استعرضت فيها  . سكوااإلبمنطقة  تغّير المناخمن  للتخفيف

تضمنت صياغة استراتيجية واضحة التي ، سكوااألعضاء في اإلبلدان الالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في 
 .إعداده في التوصية المطلوب التنظيميهذه االستراتيجية واإلطار  تنفيذوسبل  ،المعالم

 
 (ج)التاصية 

 
االستمرار في إعداد وتنفيذ األنشطة المعنية برفع مستوى الوعي وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات  

الريادية في مجاالت الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، مع التركيز على تحقيق معايير االقتصاد األخضر بما 
سات األعمال الصغيرة والمتوسطة في المجاالت ذات الصلة، وخاصة شركات في ذلك مساندة إنشاء مؤس

 .خدمات الطاقة، والعمل على تمكينها من تحقيق اإلنتاجية والتنافسية
 

 متابعة التنفيذ
 
 رفع مستوى الوعي وبناء القدرات، وتنفيذ المشاريع الريادية إلى الرامية أنشطتها  سكواواصلت اإل- 2

 األعمال مؤسسات إنشاء ألغراض التنمية المستدامة، وبصورة خاصة مساندة  في مجاالت الطاقة
  واإلنكليزيةوأصدرت نشرة باللغتين العربية  . األخضرالصغيرة والمتوسطة، والترويج ألنشطة االقتصاد 

 الفرص والتحديات: عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال خدمات الطاقة حول
(E/ESCWA/SDPD/2010/Technical Paper.5). 
 
 قليمي إلالمكتب ا/بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة سكوااإلنظمت و- 1

حول  اجتماع الطاولة المستديرة الثالث (سيداري)لغرب آسيا ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا 
  12و 12 القاهرة،) في المنطقة العربيةاألخضر طريق لالقتصاد تمهيد ال - المستدامينواإلنتاج االستهالك 

 .(1122يناير /كانون الثاني
 
ندوة حول الصناعات الخضراء ودورها في تعزيز التنمية  ء لهابالتعاون مع شركا سكوااإلنظمت و- 1

خلص المشاركون وقد  (. 1122سبتمبر /أيلول 19و 11 ،بيروت)االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية 
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دعوة المنظمة  كان أبرزها (E/ESCWA/SDPD/2011/WG.8/Report)مجموعة من التوصيات في الندوة إلى 
مسودة خطة إلى استعراض العامة لجامعة الدول العربية واألمانة  سكواواإلالعربية للتنمية الصناعية والتعدين 

في ضوء بعد تعديلها  11+ات التحضيرية لريواالجتماع خاللالعمل العربية لتنمية الصناعات الخضراء 
دة بعد تصديقها من الجهات الحكومية المعنية في كوثيقة موّح على أن ُتعتمد الندوةمداخالت المشاركين في 

نتاج الكهرباء من إخالل الندوة ورقة عمل حول التصنيع المحلي لمعدات  سكوااإلمت وقّد . البلدان العربية
 .(E/ESCWA/SDPD/2011/WG.5/2)واآلفاق في المنطقة العربية اإلمكانات : الرياح الطاقة الشمسية وطاقة

 
لتنفيذ ( ولبنان العراقواألردن ) 122، المنطقة نز الدوليةوليلندية األجمعية  ًافني ًادعم سكواقّدمت اإلو- 4

في اقة في مبنى لتحسين كفاءة الطاّتخذت إجراءات حيث  1121خالل الفصل الثاني من عام  تجريبيمشروع 
 . سنة 21و 1 هم بينعمارالذين تتراوح أالشوارع ألطفال ص للرعاية االجتماعية مخّصبلدة الكحالة اللبنانية 

زجاج خاص مزدوج لحفظ الحرارة والبرودة في الداخل بنوافذ ذات النوافذ الزجاجية العادية  تاستبدلقد و
بالطاقة الشمسية المياه تجهيز نظام تسخين  وتّمريد صيفًا، وخفض استهالك الطاقة لحاجات التدفئة شتاًء والتب

ومن  . شركات محلية متخصصة بواسطة واستبدال المصابيح الكهربائية المتوهجة بأخرى موفرة للطاقة
باكورة من الطاقة المستهلكة في المائة  41وفرًا بحدود  ن هذا المشروع النموذجي الذي يحققالمتوقع أن يكو

هداف تنموية وموفرة للطاقة، ومؤمنة لفرص عمل في مجاالت مشاريع تطبيقات الطاقة أة ذات مماثلمشاريع 
 .المتجددة وكفاءة الطاقة

 
األردن جمعية أندية الليونز الدولية في ومركز األمم المتحدة لإلعالم بالتعاون بين  سكوااإلوأطلقت - 2

 . الترويج لترشيد استهالك الطاقةحملة تهدف إلى " فيإم تي "لبنان، والمحطة التلفزيونية الفضائية والعراق و
من خالل وذلك تغيير عاداتهم التي تهدر الطاقة إلى المشاهدين  (1121مايو /أيار 11-12) قد دعت هذه الحملةف

ذاعية وطنية إتلفزيونية ومحطات وإعالنات ومقابالت شملت عدة  تعزيز التوعيةتهدف إلى برامج  مجموعة
مع يوم  باللهجة اللبنانية" يلي بغير عادتو بوفر طاقتو"التي حملت عنوان  ة الحملةنطالقإصادفت د قو . قليميةإو

أعلنت كانت قد أّن األمم المتحدة علمًا  ،علنته جامعة الدول العربية يومًا عربيًا لكفاءة الطاقةأمايو الذي /أيار 12
 .سنة دولية للطاقة المستدامة للجميع 1121عام 

 
االقتصادي واالجتماعي، والجمعية اللبنانية لإلنماء بالتعاون مع الصندوق العربي  سكوات اإلوأطلق -2

استخدام التكنولوجيا الحديثة من حول للطاقة الشمسية ومعهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية مبادرة 
 . قطاعات زراعية وصناعية مختلفة تضمنت المبادرة عددًا من المشاريع النموذجية فيوقد  . أجل محاربة الفقر

 . التسخين الشمسي للمياهأجهزة الفرعية مشروع التدريب المتكامل الخاص بتصنيع وتركيب  تهانشطومن أ
 22-24و 22-21و 1122مايو /يارأ 12-11)لتدريبية خالل الدورات اعرضًا مرئيًا قّدمته  سكواأعّدت اإلو

 .المشروعإطار  المنّظمة في (1122نوفمبر /تشرين الثاني
 

 (د)التاصية 
 
تقديم الدعم الفني إلى البلدان األعضاء، نزواًل عند طلبها، في المجاالت ذات الصلة بإعداد مقترحات  

المشاريع واتخاذ اإلجراءات واعتمادها وذلك بما يتناسب ومتطلبات صناديق التمويل واآلليات الدولية المتاحة، 
، بما في ذلك إجراءات نقل التكنولوجيا وإنشاء صناعات تغّير المناخ وتلك المستحدثة في إطار مفاوضات

 .وطنية مشتركة لمعدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات اإلقليمية والدولية المعنية
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 متابعة التنفيذ

 
ضمن واليتها ل والتي تدخاألعضاء البلدان  هاتتقّدم بمع طلبات الدعم الفني التي  سكواإلتتجاوب ا 

 :طلبات على الشكل اآلتي سكواقد وردت إلى اإلو . كلجنة اقتصادية واجتماعية
 
وحدة الشراكة طلب لدعم بهيئة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية العربية السورية  تقّدمت (أ) 

شة عمل حول الشراكة تنظيم وروذلك ل، 1119أبريل /نيسان 2التي استحدثت في  ،المركزية بين العام والخاص
أهمية هذه الشراكة في تأمين التمويل إلى ونظرًا   .بين القطاعين العام والخاص في موضوع الطاقة المتجددة

مع المسؤولين المعنيين  رئيس قسم الطاقة للتشاور سكوااإلأوفدت الالزم لمشاريع تطبيقات الطاقة المتجددة، 
 . لتنظيم ورشة العمل المطلوبة نب الفنية والتنظيمية الضروريةفي الجوا (1122أبريل /نيسان 2) السوريين

 ؛مواصلة هذا المشروعالظروف المستجدة حالت الحقًا دون  لكّنو
 

 في محاضرات أكاديمية  تنظيم سكوامن اإلوزارة الخارجية في الجمهورية اللبنانية  طلبتو (ب) 
دارات إلكبار الموظفين لتسلم مسؤوليات أعلى في اإعداد في المعهد الوطني لإلدارة الذي يتولى  1121عام 

 مع ( ساعة 22)تقديم محاضرات رئيس قسم الطاقة ل سكوااإل فأوفدت . والمؤسسات العامة اللبنانية
؛ تغّير المناخالطاقة و؛ واألبنيةكفاءة الطاقة في ؛ والنقل المستدام :المواضيع التالية فيعروض مرئية 

 ؛خضراالقتصاد األو
 
دراسة جدوى مبدئية إلعداد طلب بوزارة الكهرباء والطاقة في جمهورية مصر العربية  تقّدمتو (ج) 

  سكوافأرسلت اإل . ع في استخدامات الطاقة المتجددة في محافظة الوادي الجديدالتوّسحول إمكانيات 
وطلبت  . وبةخبيرين للحصول على توضيحات مع الشروط المرجعية للدراسة المطل (1121أبريل /نيسان 11)

 .تواصل متابعة التطورات في هذا الشأن، وهي ةالمصريالمراجع هات التباحث تزويدها بتوّج بعد
 

 (ه)التاصية 
 
االستمرار في إعداد الدراسات التحليلية والنشرات الفنية حول القضايا المتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية  

ل في هذا المجال، مع مراعاة تصنيف نوعيات النظم المستدامة وتنظيم اجتماعات الخبراء وورشات العم
 .المختلفة

 
 متابعة التنفيذ

 
الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، قضايا دراسات تحليلية ونشرات فنية تعالج إعداد  سكواواصلت اإل- 2

  االجتماعات المذكورة الحصر ال على سبيل الذكرفقد نّظمت   .وتنظيم اجتماعات خبراء وورشات عمل
 :في ما يلي

 

يوليو /تموز 2و 2بيروت، )اجتماع خبراء حول الترويج لخفض االنبعاثات في قطاع النقل  (أ) 
1122، E/ESCWA/SDPD/2011/WG.4/Report)؛ 

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

 ؛(1121يونيو /حزيران 11و 12 ،بيروت) سكوااإلي األعضاء فبلدان الوالطاقة في 
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في األعضاء المتجددة في المناطق الريفية للبلدان  ل حول توسيع نطاق استخدام الطاقةورشة عم (ج) 
 ؛(1121فبراير /شباط 1و 1بيروت، ) سكوااإل
 
  حول تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والشراكات بين القطاعينإقليمية عمل  ورشة (د) 

  12 ،بيروت) سكوااإلفي األعضاء العام والخاص في مشاريع الطاقة المتجددة للتنمية الريفية للبلدان 
 ؛(1121نوفمبر /تشرين الثاني

 
 19و 11 ،بيروت) REDEC 2012الدول النامية أجل الدولي حول الطاقة المتجددة من  رمالمؤت (ه) 

 ؛(1121نوفمبر /تشرين الثاني
 
نمية وتطوير مشاريع كفاءة ت حول (1121سبتمبر /أيلول 12و 14 ،تونس)يبية ورشة عمل تدر (و) 

 الطاقة؛
 
في االستهالك  األفضلالممارسات حول  (1121سبتمبر /أيلول 12و 12 ،تونس)اجتماع خبراء  (ز) 

 .كفاءة الطاقة: المستدامينواإلنتاج 
 
 :الدراسات والنشرات التالية 1121و 1122في  سكوااإل وأصدرت- 1
 
 سكوااإلالسياسات والتدابير للترويج لالستخدام المستدام للطاقة في قطاع النقل في منطقة  (أ) 
(E/ESCWA/SDPD/2011/2)؛ 
 

  سكواتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء في منطقة اإل (ب)
(E/ESCWA/SDPD/2010/Technical Paper.4)؛ 
 
 ؛(E/ESCWA/SDPD/2011/Technical Paper.6) الخضراءاألبنية كفاءة الطاقة في  (ج) 
 
مع تركيز خاص على النقل ، 1، العدد سكوااإلوالتنمية المستدامة في منطقة اإلنتاجية استعراض  (د) 

األخضر واالستهالك المستدامة واالقتصاد وأنماط اإلنتاج التنمية المستدامة، أجل من 
(E/ESCWA/SDPD/2011/6)؛ 
 

 ؛(E/ESCWA/SDPD/2012/Technical Paper.2) سكوااإلقطاع الطاقة في منطقة  على تغّير المناختأثير  (ه) 
 
 سكوااإلالفرص المتاحة لكفاءة الطاقة في المباني الموجودة في منطقة  (و) 
(E/ESCWA/SDPD/2012/Technical Paper.4)؛ 
 
 (باإلنكليزية) واالستهالك المستدامة في قطاعي الطاقة والمياه اإلنتاجأنماط  (ز) 
(E/ESCWA/SDPD/2011/WP.1)؛ 
 
 .(E/ESCWA/SDPD/2012/1) سكوااإلمنطقة في  تغّير المناخمن  الحددور الطاقة المتجددة في  (ح) 
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: الكهرباءإلنتاج تقديم محاضرة حول الطاقة المتجددة الجامعة اللبنانية  كما لبت اإلسكوا طلب- 1

يناير /كانون الثاني 2) فرع الهندسة في سات العلياالدراطاّلب لوالفرص، ونقاط الضعف والقوة الخصائص 
1121.) 

 
 (و)التاصية 

 
تضمين الوثائق التي تعرض على اللجنة دراسات ميدانية ودراسات حالة تتناول قضايا الطاقة  

 سكواألغراض التنمية المستدامة في البلدان األعضاء ويتولى إعدادها ممثلو البلدان األعضاء، على أن تضع اإل
ضًا آلية واضحة ومناسبة لمتابعة األنشطة وتقييم آثارها الفعلية على كافة المستويات وتعرضها على اللجنة أي

 .ضمن الوثيقة المتعلقة بمتابعة اإلنجازات
 

 متابعة التنفيذ
 
االستفادة من خبرات البلدان إلى  في الوثائق التي تعرض على اللجنةفي نشراتها عامة و سكوااإلتسعى - 2

االجتماعات الحكومية في األعضاء الوطنية التي يعرضها خبراء البلدان حيث تّطلع على األوراق  ضاءاألع
  .أعضاء لجنة الطاقة التي يملؤهاستبيانات الاعلى أو  ،مهاالخبراء وورشات العمل التي تنّظاجتماعات  وفي

سبيل على  ،لجنة الطاقةأعضاء ن الواردة م المعلوماتبفي إعداد الدراسات والعروض  سكوافقد استرشدت اإل
 :المثال

 
السياسات والتدابير حول دراسة إعداد في  سكواوقد استرشدت به اإل ،استبيان النقل المستدام (أ) 

 ؛سكوااإلللترويج لالستخدام المستدام للطاقة في قطاع النقل في منطقة 
 
نتائجه خالل االجتماع  سكوااإلوقد استعرضت استبيان الترابط بين المياه والطاقة بجزئيه،  (ب) 

 .(1121يونيو /حزيران 11و 12)التشاوري المشترك للجنتي الموارد المائية والطاقة 
 
اتها بالمستجدات في مجال الطاقة لجنة الطاقة موافأعضاء من  سكوااإلهذه التوصية، ترجو إطار وفي - 1

أن التواصل المستمر ضروري اللجنة وتؤكد   .الستفادة من كافة الخبرات والتجارب في المجالل في بلدانهم
 مجموعة من على لجنة الطاقة المعروضةالوثائق وتتضّمن  . الوطنية وتقييم آثارها الفعليةاألنشطة لمتابعة 

 .لتعامل مع آلية التنمية النظيفةالمكتسبة في مجال االخبرات والدروس 
 

 (ز)التاصية 
 
سيق تبادل التجارب الريادية والخبرات وتنظيم زيارات ميدانية تعزيز التعاون مع البلدان األعضاء لتن 

لتعزيز نشر تقنيات ونظم الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وتقديم الخبرات الممكنة للتعامل مع آليات التمويل 
 .آلية التنمية النظيفةال سيما 

 
 متابعة التنفيذ

 
تمويل سفر ومشاركة مندوبين من فلسطين والعراق  تّمتنظيم زيارات ميدانية، لكن بلم تسمح الظروف  

تمويل سفر ومشاركة ممثلين من كما تّم ، ومصروقطر تونس في إقليمية والسودان واليمن في ورش عمل 
في  بيت األمم المتحدةفي التي عقدت تماعات الخبراء والندوات في اج سكوااألعضاء في اإلبلدان المعظم 
 .بيروت
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 (ح)التاصية 
 
ووزارة الكهرباء في اليمن لتنفيذ مشروع كهربة قرية  سكواًا من تثمين جهود التعاون بين اإلانطالق 

قعوة في الريف اليمني بالنظم الشمسية الكهرضوئية، إجراء تقييم لنتائج هذا المشروع مع التركيز على آثاره 
لدان المنطقة وتقدير حجم الطلب االجتماعية واالقتصادية وتقييم موضوعي إلمكانات تطبيق مشاريع مماثلة في ب

 على المعدات المستخدمة وإمكانات إنشاء صناعات وطنية لها؛
 

 متابعة التنفيذ
 
التحضير لتقييم نتائج هذا المشروع، مع التركيز على آثاره االجتماعية واالقتصادية،  سكواإلباشرت ا 
 .ييممتابعة التقفي اليمن حالت الحقًا دون األمنية المستجدات  لكّنو
 

 (ط)التاصية 
 
عقد اجتماع متابعة للجنة الطاقة، في السنة التالية الجتماع اللجنة الدوري الذي يعقد مرة كل سنتين، من  

أجل متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وإشراك البلدان في التنفيذ، على أن تستضيف البلدان األعضاء اجتماع 
 .المتابعة هذا مداورة، وإاّل ففي دولة المقر

 
 متابعة التنفيذ

 
لكن جنة الطاقة، للسنوي اجتماع بعقد ولم يصدر قرار األعضاء على التوصية  توافق البلدانلم  

اجتماع دوري  يتخّللهالذي ال  باجتماع متابعة يعقد في العام المقترح عن االجتماع الدوري السنوي استعيض
جتماع التشاوري المشترك للجنتي الموارد ، على هامش اال1121في عام عقد  ،وعلى هذا األساس . للجنة

 ،(1121يونيو /حزيران 11و 12) سكوااإلالمائية والطاقة حول الترابط بين قطاعي المياه والطاقة في بلدان 
حول متابعة توصيات لجنة  ًامرئي ًاعرض سكوااإلخالله  وقّدمت أعضاء من لجنة الطاقةحضره سبعة اجتماع 

ما  عقد اجتماعاتفي االستمرار  سكوااإلوتنوي  . تلك التوصياتمداخالت بشأن تلته  الطاقة في دورتها الثامنة
 .لجنة الطاقة بين دورات

 
 (ي)التاصية 

 
 1121-1121المقترح لفترة السنتين  سكوااعتماد التوجه العام واألنشطة المقترحة في برنامج عمل اإل 

بلدان األعضاء، ويتوافق مع نتائج المؤتمرات الدولية ذات في مجال الطاقة، بما يتماشى واحتياجات التنمية في ال
 .الصلة بمجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة

 
 متابعة التنفيذ

 
كذلك تتّم  . ، في مجال الطاقة، وهو قيد التنفيذ1121-1121 السنتينتم اعتماد برنامج العمل لفترة  

 .بما تفرضه في مجال الطاقة مواكبة نتائج المؤتمرات الدولية ذات الصلة والعمل
 

 -----


