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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  
  
  
  
  

 تقريـر
  

  الثامنةعن دورتها  الطاقةلجنة 
  ٢٠١٠ديسمبر /كانون األول ١٤-١٣بيروت، 

  

  زـموج
  

في  الثامنةدورتها ) اإلسكوا(في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  الطاقةعقدت لجنة  
  .٢٠١٠ديسمبر /األولكانون  ١٤و ١٣ يومي بيروتفي  بيت األمم المتحدة

  
لجنة متابعة تنفيذ توصيات منها  ،ذات أولويةجدول أعمال هذه الدورة عدة مواضيع قد تضمن و 
المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل ، والتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة السابعة تهادورفي  قةالطا

مشروع نشر خدمات الطاقة المتجددة في المناطق و ،للجنة الطاقة السابعة والثامنةبين الدورتين  اإلسكوا
وبرنامج  ،الكهروضوئيةبالنظم الشمسية  ياليمنالريف  الريفية ال سيما مشروع كهربة قرية قعوة في

استعرض المجتمعون كذلك   .في مجال الطاقة ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتين  المقترح اإلسكواعمل 
السياسات والتدابير في مجال الطاقة لتعزيز التخفيف من حدة تغير المناخ في البلدان األعضاء في 

واتخذت .  مجالزاتها في هذا المناقشة عامة تناولت برامج البلدان األعضاء وإنجاودارت  اإلسكوا،
  .كل بند من بنود جدول األعمالب صلةالمتاللجنة مجموعة من التوصيات 

  
ديسمبر /كانون األول ١٤ في في جلستها الختامية المنعقدةهذا التقرير لجنة الطاقة  ناقشتو 
األعضاء  لبلدانخذ التعديالت التي اقترحتها اأبعد  ٢٠١٠ ديسمبر/كانون األول ٢٨في  تهمدواعت ٢٠١٠

  .في االعتبار
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  ةـمقدم
  
عمالً ، ٢٠١٠ديسمبر /كانون األول ١٤و ١٣ومي ي الثامنةدورتها في اإلسكوا  الطاقةعقدت لجنة   - ١

في اللجنة االقتصادية  للطاقةإنشاء لجنة المعني بو ١٩٩٥مايو /أيار ٢٥خ المؤر) ١٨- د( ٢٠٤ اإلسكوابقرار 
 ١٩٩٥/٤٠قراره في الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  واالجتماعية لغربي آسيا

منعقدة ال السابعةفي دورتها  الطاقةعن لجنة  تصدرتي تنفيذاً للتوصيات ال، و١٩٩٥يوليو /تموز ٢٤المؤرخ 
  والعشرين المنعقدة  السادسةفي دورتها  اإلسكواتها وأقر ٢٠٠٩فبراير /شباط ٦و ٥يومي بيروت في 
  .٢٠١٠مايو /أيار ٢٠إلى  ١٧ترة من الففي  بيروتفي 

  
  .  ةثامندورتها الفي ة في اإلسكوا طاقرتها لجنة الويبرز هذا التقرير أهم التوصيات التي أق  - ٢

بعد أخذ  ٢٠١٠ديسمبر /كانون األول ٢٨ عقدة فينوقد اعتمدت اللجنة هذا التقرير في جلستها الختامية الم
 .التعديالت التي اقترحتها البلدان األعضاء في االعتبار

  
  الثامنةفي دورتها  الطاقةالتوصيات الصادرة عن لجنة   -أوالً

  
 اإلسكوا إلىبعضها موجه ، التوصياتمجموعة من  ثامنةة في ختام دورتها الطاقأصدرت لجنة ال  - ٣

  :فيما يلي نصهاو ،األعضاء البلدانوبعضها موجه إلى 
  

  اإلسكواإلى  التوصيات الموجهة  -ألف
  
  :التوصيات التالية اإلسكواإلى  وجهت لجنة الطاقة  - ٤
  

امعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات والمراكز دعم أنشطة التعاون مع ج  )أ(  
الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون اإلقليمي في مجاالت كفاءة الطاقة بهدف  اإلقليمية العاملة في مجال الطاقة

مل في تنفيذ برامج اإلطار العشري لإلنتاج واالستهالك المستدامين واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق التكاو
وإسهامه في واقتصاداته قطاع الطاقة ذلك بما يحقق تحسين أداء شبكات الربط الكهربائي وشبكات الغاز، و
  المنطقة؛ بلدانمواجهة ظاهرة تغير المناخ وآثارها على 

  
يستند إلى التشريعات القائمة ويضيف إليها مع اقتراح آليات عداد مقترح إلطار تنظيمي إ  )ب(  

وخفض كلفتها وتحقيق  دعم تطوير نظم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطبيقاتهامنه هدف لإنفاذها، ويكون ا
  ؛بلدان المنطقة اقتصاداتعزيز في تاستخداماتها وبذلك اإلسهام انتشار 

  
االستمرار في إعداد وتنفيذ األنشطة المعنية برفع مستوى الوعي وبناء القدرات وتنفيذ   )ج(  

تركيز على تحقيق معايير االقتصاد اللتنمية المستدامة، مع ألغراض امجاالت الطاقة  المشروعات الريادية في
األخضر بما في ذلك مساندة إنشاء مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة في المجاالت ذات الصلة، وخاصة 

  ا من تحقيق اإلنتاجية والتنافسية؛والعمل على تمكينه ،شركات خدمات الطاقة
  



 

، في المجاالت ذات الصلة بإعداد هاطلبعند  نزوالً ،األعضاء البلدانعم الفني إلى تقديم الد  )د(  
بما يتناسب ومتطلبات صناديق التمويل واآلليات وذلك مقترحات المشاريع واتخاذ اإلجراءات واعتمادها 

لتكنولوجيا الدولية المتاحة، وتلك المستحدثة في إطار مفاوضات تغير المناخ، بما في ذلك إجراءات نقل ا
جهات اإلقليمية والدولية بالتنسيق مع ال صناعات وطنية مشتركة لمعدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةنشاء وإ

  المعنية؛
  

االستمرار في إعداد الدراسات التحليلية والنشرات الفنية حول القضايا المتعلقة بالطاقة   )ه(  
العمل في هذا المجال، مع مراعاة تصنيف  اتراء وورشتنظيم اجتماعات الخبوألغراض التنمية المستدامة 

  ؛نوعيات النظم المختلفة
  

قضايا الطاقة تتناول دراسات حالة تعرض على اللجنة دراسات ميدانية وتضمين الوثائق التي   )و(  
األعضاء، على أن تضع بلدان يتولى إعدادها ممثلو الو األعضاءبلدان في الألغراض التنمية المستدامة 

على  هاعرضتسكوا أيضاً آلية واضحة ومناسبة لمتابعة األنشطة وتقييم آثارها الفعلية على كافة المستويات واإل
  نجازات؛إلاللجنة ضمن الوثيقة المتعلقة بمتابعة ا

  
مع البلدان األعضاء لتنسيق تبادل التجارب الريادية والخبرات وتنظيم زيارات تعاون تعزيز ال  )ز(  

تقنيات ونظم الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وتقديم الخبرات الممكنة للتعامل مع  ميدانية لتعزيز نشر
  آلية التنمية النظيفة؛ما ال سيآليات التمويل 

  
اليمن لتنفيذ مشروع كهربة في ووزارة الكهرباء سكوا مين جهود التعاون بين اإلانطالقاً من تث  )ح(  

المشروع مع التركيز على هذا نتائج لتقييم إجراء ، الكهروضوئية ةشمسينظم البالفي الريف اليمني قرية قعوة 
وتقدير  المنطقةبلدان في ماثلة آثاره االجتماعية واالقتصادية وتقييم موضوعي إلمكانات تطبيق مشاريع م

  صناعات وطنية لها؛ نشاءحجم الطلب على المعدات المستخدمة وإمكانات إ
  

في السنة التالية الجتماع اللجنة الدوري الذي يعقد مرة كل ، قةعقد اجتماع متابعة للجنة الطا  )ط(  
األعضاء بلدان في التنفيذ، على أن تستضيف البلدان متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وإشراك المن أجل سنتين، 

  في دولة المقر؛الّ فوإ ،مداورةاجتماع المتابعة هذا 
  

لفترة السنتين المقترح  رنامج عمل اإلسكوابفي اعتماد التوجه العام واألنشطة المقترحة   )ي(  
نتائج ويتوافق مع  ،بما يتماشى واحتياجات التنمية في البلدان األعضاء ،في مجال الطاقة ٢٠١٣-٢٠١٢

  .التنمية المستدامةألغراض المؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجال الطاقة 
  

  البلدان األعضاءإلى  التوصيات الموجهة  -باء
  
  :التوصيات التالية البلدان األعضاءالطاقة إلى  وجهت لجنة  - ٥
  

إنتاج الطاقة في تباع أنماط مستدامة ااستراتيجيات وطنية تشجع على  وتطوير اعتماد  )أ(  
وتسهم في تطوير تطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بما يتالءم مع متطلبات التنمية في كل واستهالكها 

  ؛غير المناخ، واعتماد التشريعات والقوانين ذات الصلة والتأكيد على إنفاذهاويسهم في مواجهة ظاهرة ت بلد



 

في مجاالت بلد العضو تخذها اليإخطار اإلسكوا دورياً بالبرامج والسياسات واإلجراءات التي   )ب(  
ك كذل ؛اإلسكوا التي تعدها دراساتالضمن ها إدراجبحيث يمكن  الطاقة وما يرتبط بها من بيانات إحصائية

كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتعزيز االستراتيجيات المتبعة البلدان األعضاء بشأن  موافاة اإلسكوا باقتراحات
  ؛GEE21 ٢١الطاقة في القرن  كفاءةحول عرض ضمن أنشطة المشروع األقاليمي كي تل
  

وبناء متوفرة ين الازأو تحديث الموإعداد موازين الطاقة على المستويين الوطني والقطاعي   )ج(  
، في إدارة الطاقة والتخطيط لها ووضع استراتيجياتها تهأهميهذا العمل نظراً إلى الكوادر الالزمة لمتابعة 

  ؛وتزويد اإلسكوا بنسخة عن هذه الموازين
  

إعالم بلدان اإلسكوا باألنشطة وإعداد أوراق وطنية لعرضها في اجتماع لجنة الطاقة   )د(  
  .لمعتمدة في هذا المجال داخل كل بلدوالسياسات واإلجراءات ا

  
  البحث والمناقشة مواضيع  -ثانياً

  
  الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها السابعةتوصيات المتابعة تنفيذ   -ألف

  )من جدول األعمال) أ( ٤البند (
  
٦ -  الوثيقة  في إطار هذا البندالطاقة رضت على لجنة عE/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/3(Part I) ي الت

لتوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة با عمالًوتلك المخطط لتنفيذها في مجال الطاقة منفذة األنشطة التناولت 
ممثلي البلدان إلى األمانة التنفيذية  وطلبت).  ٢٠٠٩فبراير /شباط ٦- ٥بيروت، (في دورتها السابعة 

  .ذا الشأنفي هوتقديم المقترحات والتوصيات  األعضاء االطالع على ما تم تنفيذه
  
مندوب وطلب  ،نشطة ونتائجهاآثار األ، أشار مندوب األردن إلى ضرورة تقييم وفي معرض المناقشة  - ٧
ضافة إلى اجتماعات اللجنة الدورية التي تعقد مرة إتنظيم اجتماع متابعة لألنشطة مارات العربية المتحدة إلا

التوصيات التي  ة إدراج هذه المقترحات ضمنإلى إمكانيإلسكوا أشارت األمانة التنفيذية لف . كل سنتين
 على أهمية العربية المتحدة اإلماراتمندوب من جهة أخرى، شدد  . ستقرها اللجنة في دورتها الحالية

شاد مندوب أو . دون المرور بوسطاء تالفياً للتأخيرمن أعضاء لجنة الطاقة واإلسكوا اشر بين بالمتصال اال
إلى الحكومة وردت الكثيرة التي الطلبات وإلى  هإيجابياتمشيراً إلى  ،عوة اليمنيةإنارة قرية قمشروع اليمن ب

مندوب السودان عن رداً على استفسار و . إنارة مماثلةمشاريع تطالب بعد نجاح المشروع بمن قرى يمنية 
ستعرض بهذا الشأن قة وثي أنإلى إلسكوا أشارت األمانة التنفيذية لالكلفة التأسيسية لمشاريع الطاقة المتجددة، 

ة الحالية، وجددت ترحيبها بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية واإلقليمية لما فيه خير في الدورعلى المجتمعين 
  .البلدان األعضاء

  
  متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل اإلسكوا  -باء

  )من جدول األعمال) ب( ٤البند (
  
التقدم المحرز في تنفيذ  E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/3(Part II)في هذه الوثيقة لجنة ستعرضت الا  - ٨

األمانة التنفيذية  وطلبت.  دورتها السابعةانعقاد منذ  طاقة في إطار برنامج عمل اإلسكوااألنشطة المتعلقة بال
  .بشأنها م المقترحات والتوصياتمن ممثلي البلدان األعضاء االطالع على هذه األنشطة وتقدي



 

التعاون اإلقليمي، يساعد في تعزيز تعاون ثنائي توفر  حول إمكانيةمندوب مصر ورداً على استفسار   - ٩
ال كافة أشك ،، كما أشارت إليه وثائقها المعروضة على الدورة الحاليةها تدعمإلسكوا أنّاألمانة التنفيذية لدت كأ

  .متعدد األطرافالوثنائي الالتعاون 
  

  اقة المتجددة في المناطق الريفيةشر خدمات الطمشروع ن  -جيم
  في البلدان األعضاء في اإلسكوا

  )من جدول األعمال) ج( ٤البند (
  
التقدم المحرز في تنفيذ  E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/3(Part III)في هذه الوثيقة استعرضت اللجنة   -١٠

مشروع كهربة (ان األعضاء في اإلسكوا مشروع نشر خدمات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية في البلد
  ).ي بالنظم الشمسية الكهروضوئيةاليمنالريف قرية قعوة في 

  
إمكانية التوسع في نظام  ،ر مندوب فلسطينااستفسأوضحت األمانة التنفيذية لإلسكوا، رداً على و  -١١

ر في أن يتكري اليمن متمنياً فمندوب قطر بهذا اإلنجاز شاد أو . اليمنية التجهيز المعتمد لمنازل قرية قعوة
لت قد تشكلجنة أهلية  فأوضح مندوب اليمن بأن . أماكن أخرى، واستفسر عن تكاليف التشغيل والصيانة

 الحكومةتتحمل بينما  تهجزءاً رمزياً من التكاليف لتأمين استمرارييتحملون األهالي وأن  لمتابعة المشروع
بأن التيار الكهربائي سيصل إلى الريفية و للحياةأعطى دفعاً قد شروع ن هذا المضاف بأوأ . اليمنية الباقي

ضطلع ذا كانت اإلسكوا ستعما إمندوب السودان استفسر و  .مرفق البيئة العالميويل من ممنزالً بت ٢٢٠
نموذجي قعوة مشروع  أنبإلسكوا األمانة التنفيذية لفأوضحت  . عاماً ٢٥إلى  ٢٠بمشروع كبير مماثل لمدة 

في مجال متابعة أحدث التقنيات وأفضلها و جاريةمساعي ال وريادي، وأن لكن ستطلق و مشاريع أخرىأن  
دراسة جدوى اقتصادية أو عدت أكانت قد إن مندوب فلسطين واستفسر  . عاماً ٢٠خطة لمدة ل وجودال 

إلنتاج الكيلووات ساعة مرتفعة،  الكلفة المالية أنبإلسكوا األمانة التنفيذية لدراسة بدائل للمشروع، فأوضحت 
ة لتصنيع المعدات مندوب العراق على أهمية وضع سياس أكدو . لكن الخيار كان تنموياً وبيئياً وتوعوياًو

وعن متابعته على  منافع هذا النوع من المشاريععن وقدم مندوب اليمن شرحاً مفصالً  . والتجهيزات محلياً
أشار و  .طاقة الرياحمات تشغيل في اليمن تملك مقومناطق واعدة د مشيراً إلى وجو، المستوى المؤسسي

بواسطة الطاقة  )نزع الملوحة( تحلية مياه البحرلعتماد وحدات امندوب األردن إلى جدوى النظر في 
  .الشمسية

  
وشددت  . لمشروع قرية قعوة هو جزء من مشروع متكام أنإلى  أنهار حجازيأشارت السيدة و  -١٢

تقييماً فعلياً آلثاره على التنمية االقتصادية واالجتماعية، المشروع  خير منألالجزء ا تضمينة على أهمي
  .المجالهذا عمال صغيرة ومتوسطة في لنشوء مؤسسات أالتمهيد من خالله و
  

  منظور عام للتخفيف من حدة تغير المناخ في مجال الطاقة  -دال
  )من جدول األعمال) أ( ٥البند (

  
لبية الناتجة عن تغير عرضاً لآلثار الس E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part I)هذه الوثيقة  تضمنت  -١٣

العالقة بين تغير المناخ واالنبعاثات، وضرورة العمل للحد من اآلثار السلبية لتغير المناخ  تتناولالمناخ، و
فيها، وتحديد الوسائل الممكنة  على البلدان األعضاء في اإلسكوا وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية

ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءتها، وتخفيض االعتماد على مصادر الطاقة  لتخفيض االنبعاثات ومنها
عبر عمليات االحتراق باستخدام مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة والطاقة النووية إلنتاج الكهرباء وتحلية 

إعطاء األفضلية للوقود األنظف، واعتماد تقنيات اصطياد  ،حفوريالمياه، وفي حال استخدام الوقود األ
  .وتخزين ثاني أكسيد الكربون



 

 لتخفيف من حدةالهادفة إلى االسياسات والتدابير إلى  أشارتأشار مندوب األردن إلى أن الوثيقة و  -١٤
 . توفير الطاقةأهمية  شدد على، واالنبعاثاتمسؤولة عن الليست  المنطقة في حين أن بلدان ،تغير المناخ

إمدادات الطاقة  يعززجراءات المطلوبة تتضمن ما إلتية عن افع المتأإلسكوا بأن المنااألمانة التنفيذية لفردت 
  .تغير المناخآثار ويساهم في التخفيف من حدة يحقق وفراً اقتصادياً و
  
توطين تطبيقات إلى ربية تسعى العان دبلأشار مندوب اإلمارات العربية المتحدة إلى أن جميع الو  -١٥

منتديات  ألن اشي اعتماد أي التزامات معينةحعلى ضرورة تأكّد و ". مصدر"مثل أنشطة  الطاقة المتجددة
الحق في الحصول على مساعدات للتكيف وللتخفيف المنطقة لها  بلدان ، علماً أنهذا الموضوععالمية تناقش 

  .تغير المناخآثار من حدة 
  

  ج الكهرباء من الطاقة المتجددةإنتا  -هاء
  )من جدول األعمال) ب( ٥البند (

  
الكهربائية  عرضاً إلمكانيات إنتاج الطاقة E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part II)هذه الوثيقة  تضمنت  -١٦

احة ز على الوسائل والتكنولوجيات المتيركع التمن الطاقة المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، م
، والعوائق التي في المستقبل كلفتهابشأن ، والتوقعات خصوص هذه التكنولوجياتوالتوجهات العالمية ب

المجال هذا اإلقليمي والدولي في على الصعيدين إلى التعاون  ت الوثيقةتطرقذلك ك  .هااعتماد تعترض
  .والموقف في البلدان األعضاء في اإلسكوا

  
.  لطاقة المتجددة في فلسطينامشروع أت على ذكر الدراسة لم ت أنشار مندوب فلسطين إلى أ  -١٧

ضافية حول مشاريع الطاقة المتجددة في إإلسكوا المشاركين تقديم أي معلومات األمانة التنفيذية لفناشدت 
المساحة الالزمة  أوضح مندوب فلسطين بأنو  .بلدانهم خطياً إلى اإلسكوا العتمادها في التقارير الالحقة

ال سيما في فلسطين حيث ، كبيراً تشكّل عائقاًالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء نفيذ مشاريع لت
  .الكثافة السكانية مرتفعة

  
قتراحات بشأن االستراتيجية الالزمة ربية السورية على المشاركين وضع اتمنى مندوب الجمهورية الع  -١٨

 . (GEE21) ٢١ الطاقة في القرنكفاءة  تقديمها ضمن أنشطة مشروعالكهرباء من الطاقة المتجددة، ل إلنتاج
  .عدة فئات ضمن تصنيف تطبيقات الطاقة المتجددة تجارياً مان أن يتمتمنى مندوب ع ذلكك
  
  كوقود  األخشاب شجار الستخدامأللة قطع اوأوضح مندوب السودان إلى أن بلده يعاني من مشك  -١٩

  تفاديا للوقوع تأمين الوقود األحفوري مشدداً على أهمية ) جماليإلطاقة امن استهالك ال في المائة ٦٣(
  .في مشكلة التصحر على المدى الطويل

  
  الطاقة في النقل  -اوو

  )من جدول األعمال) ج( ٥البند (
  
قطاع النقل في البلدان اقع وعرضاً ل E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part III)هذه الوثيقة  تضمنت  -٢٠

التحديات ومجاالت العمل وء في اإلسكوا، والتدابير والخيارات لتخفيض انبعاثاته، والتقدم المحرز األعضا
  .في هذا المجال ذات األولوية



 

فأوضحت  . في السودان خفض فاتورة البترول في قطاع النقلضرورة أشار مندوب السودان إلى و  -٢١
ي هذا الذي أشار فوفد المصري مالكذلك ، والنبعاثاتئية لالمنافع االقتصادية والبيإلسكوا األمانة التنفيذية ل

في الواردة التدابير  أنبذكر مندوب األردن و  .بأهمية هذه المنافعي العام الرأوجوب توعية إلى  السياق
ومن  قديمة نوعاً ماالمنطقة معظم مصافي البترول في  ، وأنوالبعيد قصيراللمدى تدابير على ا هيالوثيقة 

أنهار حجازي على أهمية قطاع النقل كمدخل لجميع قطاعات سيدة وأكدت ال . تأهيلها وتحديثها الضروري
نتاجيةإلاء وادالعمل في هذا القطاع يؤدي إلى تحسين األ التنمية وأن.  

  
  إنتاج الطاقة من النفايات  -ايز
  )من جدول األعمال) د( ٥البند (

  
عرضاً إلمكانيات تضمين إنتاج الطاقة  E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part IV)هذه الوثيقة  تضمنت  -٢٢

والنفايات الصلبة من ) مياه الصرف الصحي(أو الكهربائية في عمليات معالجة النفايات السائلة /الحرارية و
ناتجة عن المجتمع االستهالكي، بحيث يتم تخفيض االنبعاثات والتخفيف من مخلفات مخلفات نباتية وحيوانية و

والسياسات  المعوقات والتحدياتالوثيقة بعض التجارب والمشاريع الريادية، و وأبرزت.  المناخحدة تغير 
  .الالزمة لتحفيز االستثمار في هذا القطاع

  
، مشيراً إلى تجاربوبتكاليف تنفيذ التتعلق بالنفايات بلده واجهها يصعوبات أشار مندوب السودان إلى   -٢٣
كوقود ) الغازولين، البنزين(ة السكر وخلطه مع المحروقات البترولية نتاج الوقود من مخلفات صناعإ نأ

  .التأكد من مالءمة تصميم المحركاتتبقى أهمية لكن و للسيارات يتم فعالً
  
أخذ خصائص المخلفات  ةضرورإلى في المنطقة، وخبرات توفر أنهار حجازي إلى ة دسيشارت الأ  -٢٤

  .ل من كفاءتها الحراريةقلّتة في النفايات برطوالنسبة ن ارتفاع لفتت إلى أو . في كل بلد بعين االعتبار
  

  التعاون اإلقليمي والدولي والفرص المتاحة  -اءح
  )من جدول األعمال) ه( ٥البند (

  
في مجاالت التعاون اإلقليمي والدولي  E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part V)هذه الوثيقة  بحثت  -٢٥

ما يتعلق بنقل التكنولوجيا فيتغير المناخ، ال سيما آثار التخفيف من حدة المتاحة لتخفيض االنبعاثات و
وتطويرها وتبادل الخبرة الفنية بين البلدان وبناء القدرات وآليات التمويل وإمكانيات استفادة البلدان األعضاء 

أن، ال سيما لفترة ما بعد بهذا الشالسابقة أو الجاري إعدادها الدولية والبروتوكوالت في اإلسكوا من االتفاقيات 
فق وفي معرض النقاش، توا  .الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بروتوكول كيوتو

  .تغير المناخ التي تتناول مفاوضاتالفي " الغابات"شجار النخيل ضمن أدراج إأهمية  علىن والمجتمع
  

  ان األعضاءمناقشة عامة حول برامج وإنجازات البلد  -ءطا
  في مجال الطاقة والتخفيف من حدة تغير المناخ

  )من جدول األعمال) و( ٥البند (
  
تبادل اآلراء والتجارب وتدارس إمكانيات التعاون في االستفادة من هذه المناقشة من  هدفكان ال  -٢٦

اإلسكوا قد طلبت من  وكانت  .تغير المناخآثار التخفيف من حدة الجهود الرامية إلى ز مجال الطاقة لتعزي
مداخلة تقديم  ،في كتاب الدعوة إلى المشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الطاقة ،عضاءألالبلدان ا
ما يتعلق بالسياسات فيالتنمية المستدامة و ألغراضالطاقة مجال في إنجازات بلده  مندوباليتناول فيها  مكتوبة

  .تغير المناخآثار لتخفيف من حدة اجهود تعزيز الهادفة إلى واإلجراءات 



 

نجازاتها في مجال الطاقة إاإلسكوا مداخالت بشأن برامج بلدانهم و األعضاء في بلدانالم ممثلو دقف  -٢٧
اآلراء حول التعاون في هذا المجتمعون والسياسات والتدابير المتخذة لديهم للحد من تغير المناخ، وتبادل 

  .المجال
  
   . حصائيةإرقام أمدادات الطاقة وتطور الطلب عليها باالستناد إلى إدن عن رتحدث مندوب األو  -٢٨
أهداف وما تضمنته من  ٢٠٢٠لغاية العام في األردن  قطاع الطاقةالشاملة لاالستراتيجية استعرض ثم 
قانون و ،المتوفرة في مجال الطاقة المتجددةمكانيات والخطط إلنشطة واألوعرض بالتفصيل ل.  إجراءاتو
لسنة  الطاقة وترشيدالطاقة المتجددة تشجيع ، وصندوق ٢٠١٠فبراير /في شباطالصادر طاقة المتجددة ال

  في قطاعات النقل والصناعة والمساكن والتجارة وضخ المياه  ةالمقدر اتروالوف، مشيراً إلى ٢٠١٠
  .نارة العامةإلوا
  
 استراتيجية لكفاءة الطاقة والطاقات وضعإلى وتحدث مندوب الجمهورية العربية السورية عن الحاجة   -٢٩

اإلسكوا ومستنتجاً  بلدانفي بعض استهالكها وإنتاجها وحفورية ألالمصادر االمتجددة، مستعرضاً احتياطيات 
  التحديات التي تواجه التقدم برز أ عرض ثم . نة مع المتوسط العالميارتفاع نسبة زيادة االستهالك بالمقار

االستراتيجية  أولوياتأهم مجاالت رفع الكفاءة التي يجب التركيز عليها ضمن وفي مجال كفاءة الطاقة، 
 . الحكومية والتجارة والخدماتوالخدمات والنقل والصناعة والسياحة اء بنلالمرتقبة في قطاعات الطاقة وا

ية، وضع استراتيجية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الجمهورية العربية السور ضرورة علىد وأكّ
في مجال  اء في المجال الفني والمشروعات أمجراءات المتخذة لوضع هذه االستراتيجية سوإلواستعرض ا

الجمهورية العربية الذي نظمته المؤتمر الوطني للطاقة  أشار إلى أنو . بناء القدرات وفي مجال التشريعات
ة لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة لوضع استراتيجياالرتكاز عليها توصيات هامة يمكن خرج ب قدالسورية 

  .٢٠٣٠في عام  في المائة ٣٠متها في الطلب على الطاقة إلى تصل مساهحتى 
  
جمالي إلالناتج المحلي اوالسكان، تناول فيها قضايا  عامة عن السودانلمحة  مندوب السودانقدم و  -٣٠

القطاعات المستهلكة للطاقة، ونسبة ومصادر الطاقة المتجددة، وميزان الطاقة، وللقطاعات االقتصادية، 
شار إلى الجهود المبذولة أثم .  ٢٠٠٩ام عفي  البتروليةاستهالك كل من القطاعات المختلفة من المشتقات 

الماضية في مجال بدائل العشر سنوات اللنشر تقنيات الطاقة المتجددة والمشروعات التي تم تنفيذها خالل 
عرض موضوع الطاقة وظاهرة تغير ثم است . الطاقة، والمشاكل التي تعترض تطبيق تقنيات الطاقات المتجددة

نتاج وقود األثانول واعتماد لوائح إتغير المناخ ال سيما في آثار شارحاً استراتيجية السودان للحد من  ،المناخ
 شرق أفريقيالسياسات قطاع الطاقة مع سياسات السوق المشتركة بيئية في الصناعة النفطية، ومواءمة 

مع اإلسكوا، وشرح األسس والموجهات بالتعاون نشطة التي تم تنفيذها ألر باذكَّذلك ك . والجنوب األفريقي
  .العامة لبرنامج الطاقة في السودان

  
فتحدث .  طاع الكهرباءوقدم مندوب العراق عرضاً عن وضع قطاع الطاقة في العراق، ال سيما ق  -٣١

تبذل لتأمين الطاقة الكهربائية عبر تأهيل المحطات الموجودة وإنشاء محطات التي ستثنائية الجهود اعن ال
سياسات ترشيد االستفادة من الطاقة الكهربائية عبر خلق الوعي الترشيدي واعتماد تعرفة ، وعن نتاج جديدةإ

   . القائمة في هذا المجال بعض التشريعات والضوابطعن ة، وكهربائية تصاعدية وأساليب تكنولوجية حديث
  .مجالالقائمة في هذا المشاريع الية وثبحالنشطة وعن األثم تحدث عن الطاقة المتجددة 

  



 

من  وعرض مندوب فلسطين أوضاع قطاع الطاقة في فلسطين، بدءاً بمصادر الطاقة والطاقة الناتجة  -٣٢
خزين الغاز الطبيعي المكتشف وصعوبات تسويق هذا الغاز روراً بمشتقات الغاز والبترول، متحويل 

والخيارات الممكنة وبمصادر الطاقة الكهربائية سواء باالستيراد أو بالتوليد المحلي، وصوالً إلى الطاقة 
الرؤية الفلسطينية بشأن بناء نظام ثم استعرض  . المتجددة ومشاريع تطبيقات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

اقة وطني فلسطيني متكامل وقادر على تأمين الطاقة من مصادرها المتعددة بحيث تكون مؤمنة وكافية لسد ط
تحقيقه في إلى هداف االستراتيجية والسياسات، وما تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية ألالحاجات، موضحاً ا

  .٢٠١٣إلى  ٢٠١١عوام ألا
  
طاع الكهرباء وضرورة مواجهة اآلثار المحتملة لتغير همية الطاقة ودور قألوعرض مندوب لبنان   -٣٣

لس الوزراء صالح وتطوير قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجإلشار إلى الخطة الموضوعة أثم  . المناخ
ء ، والتي لحظت االستفادة من الغاز الطبيعي لتوليد الكهربا٢٠١٠يونيو /حزيران ٢١اللبناني بتاريخ 

نارة الموفرة واستعمال الطاقة إلتشجيع استعمال تجهيزات اال سيما  ،الطاقةومشاريع ترشيد استهالك 
، الحالية والممكنة مستقبالً) طاقة مائية وطاقة رياح(استعرض تطبيقات الطاقة المتجددة  ذلكك  .الشمسية

راً إلى أن ذكر السياسات واآلليات المقترحة، مشيو.  لة من الجهات المانحة في هذا المجالوالمشاريع الممو
رار الطاقة الكهربائية جاستيقضي بحد الحلول الجيدة لمعالجة النقص في الطاقة الكهربائية المنتجة في لبنان أ

  .ثير األقل سلبية على البيئةأة خاصة حيث الترمن البلدان المجاو
  
حدث عن وت.  ٢٠٣٥إنمائية حتى عام  اًطخطالتي تتضمن العامة  بلدهويت لرؤية كعرض مندوب ال  -٣٤

السياسات في مجال الطاقة والبيئة لناحية تنمية احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي، والتوسع في الطاقة 
نتاج الطاقة الكهربائية، مع الكهرباء وإنتاج المياه، وزيادة إالتكريرية المحلية واالستعانة بأحدث التقنيات لتوليد 

  .المشاريع التي تعكس هذه السياسات لىمثلة عألبعض ا وردوأ . المحافظة على البيئة ومعالجة التلوث
  
تنويع  تتضمن بشأن استراتيجية للطاقة المتجددة ٢٠٣٠ عامبلده حتى عرض مندوب قطر رؤية   -٣٥

نتاج الطاقة الكهربائية ومراكز وشرح المبادرات بشأن إ.  مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة
والمشاريع التي يتضمنها تنظيم  ،في مواقع االستخراج والتكرير" غاز الشعلة"وسياسة عدم حرق التكنولوجيا

، وذلك باستخدام الطاقة "مالعب صديقة للبيئة خالية من الكربون"نشاء إو ٢٠٢٢لعام لكرة القدم لالعالم  كأس
  .نتاج الكهرباء الالزمة لتلك المالعبإلالشمسية 

  
لطاقة في مصر، واستراتيجية التنمية المستدامة قطاع ا تناول فيه واقععرضاً  قدم مندوب مصر  -٣٦

 يةوبين كيف . وتجربة قطاع الكهرباء المصري في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والتغيرات المناخية
السياسات توسع في استعراض و . حصائية وشارحاً تفاصيلها وظروفهاإلرقام األتنويع مصادر الطاقة، مقدماً ا

كسيد تراكمي في كميات انبعاثات ثاني أ وفر تراكمي في الوقود وخفضمن  تهوما حقق المتخذةوالتدابير 
  .الكربون

  
في الطاقة مدير إدارة االستخدام الرشيد للطاقة في الوكالة الوطنية للتحكم  ،السيد منير بحري عرض  -٣٧

عوام ألتطور ميزان الطاقة في ا شارة إلىإلفبدأ با . ، الخطة الوطنية للتحكم في الطاقة في تونسفي تونس
شار إلى أثم  . فالحةنقل وصناعة وسكن وخدمات ومن لى توزع االستهالك على كافة القطاعات، إالسابقة و

لنجاعة الطاقة المتجددة وتعلق بافيما ي مكانات المتاحة للتحكم في الطاقة على المدى المتوسط والمدى البعيدإلا
  .البرامج حققته هذهوما في تونس ية طر المؤسسألم عرض بالتفصيل للبرامج واث . كفاءة الطاقة ، أيةيالطاق



 

نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي "الذي يحمل عنوان  ٢٠١٤ركز على أهداف البرنامج الرئاسي في عام و
اآلليات القانونية والحوافز استعراض  فيالسيد بحري توسع و  ."رفيع صديق للبيئة ومقتصد للطاقة ومتجدد

اريع المنجزة والمخطط لها في كافة القطاعات شالمذات الصلة، إضافة إلى والتشجيعات والجوانب الفنية 
  لتدقيق الطاقوي همية األعرض ذلك ك . عن اإلنجازات والمخططات المستقبليةأرقام إحصائية مة بعدم

  .يذهاري تنفاالجتلك وة ذمنفلمشاريع العن امفصالً م وصفاً وقد في كافة القطاعات،
  

  في مجال الطاقة ٢٠١٣-٢٠١٢برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -اءي
  )من جدول األعمال ٦البند (

  
تضطلع بها اإلسكوا النواتج واألنشطة المقترح أن  E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/5هذه الوثيقة تناولت   -٣٨

عد هذا البرنامج وفقاً لإلطار وقد أ . في مجال الطاقة ٢٠١٣-٢٠١٢في إطار برنامج عملها لفترة السنتين 
اعتمدته اإلسكوا في دورتها السادسة والعشرين الذي  ٢٠١٣-٢٠١٢االستراتيجي المنقح لفترة السنتين 

األمانة التنفيذية من ممثلي البلدان األعضاء استعراض برنامج  وطلبت ). ٢٠١٠مايو /أيار ٢٠-١٧بيروت، (
  .ء التعليقات وتقديم المقترحات بشأنهالعمل المقترح في مجال الطاقة وإبدا

  
٣٩-  ق الوثيقة إلى مان استفسر مندوب ع٢٠١١- ٢٠١٠فترة السنتين  برنامجعن السبب بعدم تطر.  

الممتدة بين اجتماعات الدورتين السابعة  ٢٠١٠-٢٠٠٩سنتين فترة ال أنبإلسكوا األمانة التنفيذية لفأوضحت 
السنتين برنامج وعاماً من فترة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ اإلسكوا من فترة برنامج للجنة الطاقة تتضمن عاماً والثامنة

   اإلسكوافقد تضمنت الوثيقة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل  ،لذلكو.  ٢٠١١–٢٠١٠الالحقتين 
 عن صيلاتفو) ٢٠٠٩ها لعام منما يعود ب( ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتين فترة برنامج عن صيل اتف ))ب( ٤البند (

  ).٢٠١٠ما يعود منها لعام ب( ٢٠١١- ٢٠١٠السنتين رة فتبرنامج 
  
من البلدان  اًبعض أشار إلى أنثم  . اإلسكوابإنجازات مندوب الجمهورية العربية السورية أشاد   -٤٠

التعاون في هذا اإلطار واستكمال الربط  أنإلى و ،من النفط والغاز اًضخم اًخزينملك ي اإلسكوااألعضاء في 
تنمية اليمكن االستعانة به ألهداف هائل  وفرتحقيق ل إنجاز مشاريع كفاءة الطاقة ضروريوبي الكهربائي العر

قترح وا، على السير في هذا االتجاه الحكومات وصانعي القرار اإلسكواشجع ن تأوتمنى  . بلدان المنطقةفي 
  .ن تقوم لجنة الطاقة بتنظيم جولة على المشاريع الريادية في المنطقةأ
  
 تتعلق مثالًنشطة مشاريع ألن ايتضموعن السبب في  ردن عن األولوياتألمندوب ا تفسرواس  -٤١
 إلسكوا بأنألمانة التنفيذية لفردت ا . وكفاءة الطاقة في قطاع الزراعة كسيد الكربون وتخزينهأصطياد ثاني با

   ديه هموملاآلخر بعضها منتج للنفط والغاز وبعضها ألن  اإلسكوابلدان لنشطة مفيدة ألهذه ا
تغطي كافة مجاالت الطاقة بحيث  نشطةألضرورة تنويع اوتوقفت األمانة التنفيذية عند .  في قطاع الزراعة

قطاع ك كفاءة الطاقة في عدة قطاعات خصوصقد صدرت بة يدعدوذكرت بأن دراسات في البلدان األعضاء، 
  .ت، وغيرها من القطاعالسياحةواالكهرباء والنفط والصناعة البناء و

  
ال سيما في مشاريع الطاقة  ،استفسر مندوب فلسطين عن فرص التعاون بين البلدان األعضاءو  -٤٢

إلى سكوا شارت األمانة التنفيذية لإلفأ . ردن ومصر مثالًألاالستفادة من خبرات ا يةكيفعن المتجددة، و
ت في مجال ساعدأن  كوالإلس سبق كذلك . هارغبة في تكثيفإلى الفي برنامج التعاون الفني و أنشطتها

  .ي طلبات في هذا الشأنأتلقي للى استعداد بأنها عوها البلدان األعضاء دورات تنظمالتدريب ضمن 



 

  للجنة الطاقة التاسعةومكان عقد الدورة  تاريخ  -افك
  )من جدول األعمال ٧البند (

  
، إال إذا ٢٠١٢ديسمبر /ولمن المقرر أن تعقد لجنة الطاقة دورتها التاسعة في بيروت في كانون األ  -٤٣

  .تلقت دعوة لعقدها في أحد البلدان األعضاء األخرى
  

  ما يستجد من أعمال  -مال
  )من جدول األعمال ٨البند (

  
  .لم يطرح للنقاش أي موضوع من خارج جدول األعمال  -٤٤
  

  الثامنةاعتماد تقرير لجنة الطاقة عن دورتها   -ثالثاً
  )من جدول األعمال ٩البند (

  
من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي،  ٣٣حكام المادة أعمالً ب  -٤٥

على إتاحة ، ٢٠١٠ديسمبر /كانون األول ١٤لجنة الطاقة، في الجلسة الختامية المنعقدة في  أعضاء توافق
ليهم إرسل تي تال الثامنةورة على مسودة تقرير الدخطياً مالحظاتهم إلبداء عضاء اللجنة فرصة زمنية أل

قسم الطاقة في شعبة التنمية يداعها لدى وإ ،٢٠١٠ديسمبر /كانون األول ١٧بالبريد اإللكتروني بتاريخ 
 اإلسكوان تقوم ، على أ٢٠١٠ديسمبر /كانون األول ٢٦في موعد أقصاه  اإلسكوانتاجية في إلالمستدامة وا

، على أن يحمل ي االعتبارعضاء اللجنة فأأبداها حظات التي عداد نص منقح للتقرير يأخذ المالإببعد ذلك 
  .٢٠١٠ ديسمبر/كانون األول ٢٨تاريخ اعتماده في  التقرير

  
خالل اجتماعات الدورة على اهتمامهم ومتابعتهم ومشاركتهم الفعالة  جتمعينالم اإلسكواوشكرت   -٤٦

  .جيدةعروض  وما قدموه مننقاشات بما أثاروه من الثامنة، 
  

  تنظيم الدورة  -ابعاًر
  

  مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف
  
  في  الثامنةدورتها ) اإلسكوا(في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  الطاقةعقدت لجنة   -٤٧

 أربعتوزعت أعمالها على قد ، و٢٠١٠ديسمبر /كانون األول ١٤و ١٣ يومي بيروتفي  بيت األمم المتحدة
  .جلسات

  
  االفتتاح  -باء

  
في  كلمة بالنيابة عن السيدة تماضر خريبط ممثلة الكويت ،الكويت ةممثل ،ت السيدة نور العجيلألق  -٤٨
 السابعة تهادورا لجنة الطاقة في تناولتهشارت إلى الموضوعات التي أف . ة الدورة السابعة للجنة الطاقةرئاس

بلدان  أوضحت أنو . الثامنة ل اللجنة في دورتهاإلى برنامج عمو ٢٠٠٩فبراير / شباط ٦و ٥المعقودة يومي 



 

العربية ضروري في مجال كفاءة بلدان التعاون بين ال ، وأناقتصاداتهاتعتمد على إيرادات الطاقة في  اإلسكوا
بالطلب من أحد خبراء الوكالة التونسية لكفاءة الطاقة تقديم التجربة  اإلسكوامبادرة ب أشادتو . الطاقة

عضاء لجنة أعضاء مكتب الدورة السابعة وسائر أشكرت في كلمتها و . ونسية خالل االجتماعاتلبرامج التوا
على الجهد الذي بذلوه و اإلسكواأثنت على جهود العاملين في و ،عضاء على تعاونهمألالطاقة وممثلي البلدان ا

  .لتأمين التنظيم واإلعداد الجيدين
  
كلمة  ،ل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكواوكي ،ريما خلف الدكتورة السيدةلقت وأ  -٤٩

رعايته الدورة على وشكرت معالي وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية رحبت فيها بالحضور 
لجنة الطاقة هي واحدة من سبع لجان حكومية  نأثم أشارت إلى  . ومشاركته الشخصية في جلستها االفتتاحية

وأكدت األمين التنفيذي لإلسكوا  . األعضاء حول أولوياتهمبلدان للتحاور مع ممثلي ال اإلسكواي متخصصة ف
على أهمية دور قطاع الطاقة ودور عائدات النفط والغاز في مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

من مصادر الطاقة المتجددة المنطقة تختزن ثروات طبيعية هامة ويمكنها االستفادة المنطقة، مؤكدة على أن 
ئي لم يصل حتى الكهربافالتيار .  ال تعاني من نقص في خدمات الطاقةال تز اإلسكوابعض بلدان  إلى أنو

من يعانون الفلسطينيون ، ومن مواطني السودان في المائة ٧٠في المائة من مواطني اليمن و ٥٠إلى اليوم 
شارت أثم  . سرائيلي والحصار الغاشم على قطاع غزةإلاحتالل إلمدادات الطاقة بسبب اإفي  حادنقص 
لى إنتاج الطاقة ونقلها واستهالكها في كافة القطاعات االقتصادية، وإخلف إلى ضرورة تحسين كفاءة  السيدة

تضافر جميع الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية، مؤكدة على التقاء جهود  ضرورة
موضوع الطاقة بالهموم ارتباط خلف عن  السيدةتحدثت ثم   .هود جامعة الدول العربيةمع ج اإلسكوا

لم تسهم اال بقدر ضئيل من انبعاثات غازات  اإلسكوانسانية الحالية ومنها تغير المناخ، فأوضحت أن منطقة إلا
لتغير المناخ التي  لبيةشد تعرضاً لآلثار السألن تكون من المناطق األاالحتباس الحراري، لكنها مرشحة 

تبرز ضرورة  ،لذلكو . مدادات الطاقةإمن أمن الغذائي والصحي واالجتماعي وستطال األمن البيئي واأل
القطاع الخاص وأهمية نقل التكنولوجيا الذي يؤديه دور ومعها ال ابتكار حلول تؤدي إلى خفض االنبعاثات

في اجتماعاتها لجنة الطاقة ضوعات التي ستتناولها ن المووتحدثت األمين التنفيذي ع  .وتوطينها وتطويرها
  .صدر عنهاهمية التوصيات العملية التي ستعن أو
  
وزير الطاقة والمياه في لبنان، راعي الدورة، السيد جبران باسيل كلمة أكد فيها على أهمية لقى وأ  -٥٠

 إلى محورين أساسيينفأشار  . ةالطاقة عامة والطاقة المتجددة خاصة، لما لها من دور في الحياة االقتصادي
  جددة والتطور التقني والطاقة المتحفاظ عليه كورقة استراتيجية مهمة، أمن الطاقة وضرورة الهما 

المدماك األول تمدتها الحكومة اللبنانية باعتبارها عرض ورقة سياسة الكهرباء التي اع ثم . في مجاالتها
.  مناخ وخفض االنبعاثاتتغير الآثار في الحد من فعاليتها على  مؤكداً في لبنانالستراتيجية الطاقة 

  نسبة  ٢٠٢٠عام في  ستمثلالتي العتماد على مصادر الطاقة المتجددة لستعرض الخطة اللبنانية او
الرياح تؤكد وجود  إلى أن صدور النتائج األولية ألطلسأشار و . وليةألجمالي الطاقة اإمن في المائة  ١٢
جراءات وإلى اعتماد إ رغبة في اعتماد الغاز الطبيعيالوإلى توليد الكهرباء من طاقة الرياح، مكانيات هائلة لإ

تحضير قانون أعلن عن و . وتسخين المياه بالطاقة الشمسيةال سيما في مجال اإلنارة  ،لتحسين كفاءة الطاقة
سراف في استعمال إلالى أن ثم اختتم بالتشديد ع ،للمتابعة متخصصةنشاء مؤسسة إي يتضمن حفظ الطاقة الذ

  .الطاقة يحولها من نقطة قوة إلى نقطة ضعف
  
  
  



 

  الحضور  -جيم
  
  ممثل عن برنامج و ،اإلسكواعضاء في ألا األربعة عشر بلدانالالدورة ممثلون عن شارك في   -٥١

عن اللجنة  وممثل سكووممثل عن المكتب اإلقليمي لليون المكتب اإلقليمي لغربي آسيا/للبيئةاألمم المتحدة 
  .هذا التقريربفي المرفق األول قائمة المشاركين وترد   .وخبراء في مجال الطاقة االقتصادية ألوروبا

  
  نتخاب أعضاء المكتبا  -الد

  
تتولى : "من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي ١٨تنص المادة   -٥٢

الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في الدول األعضاء رئاسة الهيئات 
وعمالً بهذه ".  اللجنة غير ذلك روتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقر . )*(األمم المتحدة

ت رئاسة الدورة المادة، تتولى الجمهورية اللبنانية رئاسة الدورة الثامنة للجنة الطاقة بعدما تولت دولة الكوي
.  ٢٠١٠ديسمبر /كانون األول ١٣دورة الثامنة في وحتى تاريخ انعقاد ال ٢٠٠٩فبراير /شباط ٥السابعة من 

ولضمان استمرارية العمل وانسجاماً مع مبدأ التناوب بين البلدان األعضاء، تطبق اللجنة ما قررته في دورتها 
اعتباراً من ": )E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/7ورتها السابعة من تقرير لجنة الطاقة عن د ٣١الفقرة (السابعة 

، اإلسكواالدورة القادمة للجنة سيتم اتباع األسلوب الذي كان يعتمد سابقاً في اجتماعات لجنة النقل في 
  :والقاضي بانتخاب نائبي الرئيس والمقرر للدورات المقبلة في كل مرة وفق ما يلي

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

  
تتولى الدولة التي تلي دولة رئاسة الدورة الحالية، وفق الترتيب األبجدي للبلدان األعضاء،   )ب(  

  مهام نائب الرئيس؛
  

السابقة، وفق الترتيب األبجدي للبلدان ) ب(تتولى الدولة التي تلي الدولة المذكورة في الفقرة   )ج(  
  ."ام المقرراألعضاء، مه

  
  :لذلك يكون أعضاء المكتب للدورة الثامنة للجنة الطاقة كما يلي  

  
  ممثل الجمهورية اللبنانية ،السيد كمال فؤاد حايك    :الرئيس  
  دولة الكويت ةممثل ،السيدة نور العجيل  :نائب الرئيس  
  ممثل جمهورية مصر العربية ،السيد مصطفى خميس  :نائب الرئيس  
مملكة سفارة الممثل  ،السيد ماجد رمزي عطية ناب عنهصالح العجالن، وقد السيد     :المقرر  

  .بسبب تعذر مشاركته العربية السعودية في بيروت
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء
  
بالصيغة المعروضة عليها في  الثامنةاألولى جدول أعمال دورتها  تهاجلسة في اعتمدت لجنة الطاق  -٥٣

  :ي جدول األعمال بصيغته المعتمدة، وفيما يلE/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/L.1الوثيقة 
  .الدورةأعمال افتتاح   - ١  

                                                           
المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة : البلدان األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية  )*(  

 البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت،
 .والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية



 

  
  .انتخاب أعضاء المكتب  - ٢  

  
  .أخرىتنظيمية ومسائل  إقرار جدول األعمال  - ٣  

  
  :طاقةللجنة ال السابعةمنذ الدورة الطاقة التقدم المحرز في مجال   - ٤  

  
  ؛الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها السابعةت توصياالمتابعة تنفيذ   )أ(    

  ؛اإلسكوامتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل تنفيذ األنشطة ال متابعة  )ب(    

مشروع نشر خدمات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية في البلدان األعضاء في   )ج(    
  .اإلسكوا

  
ف من حدة تغير المناخ في البلدان األعضاء السياسات والتدابير في مجال الطاقة لتعزيز التخفي  - ٥  

  :اإلسكوافي 
  

  منظور عام للتخفيف من حدة تغير المناخ في مجال الطاقة؛  )أ(    

  إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة؛  )ب(    

  الطاقة في النقل؛  )ج(    

  إنتاج الطاقة من النفايات؛  )د(    

  التعاون اإلقليمي والدولي والفرص المتاحة؛  )ه(    

مناقشة عامة حول برامج وإنجازات البلدان األعضاء في مجال الطاقة والتخفيف من حدة   )و(    
  .تغير المناخ

  
  .في مجال الطاقة ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتين برنامج العمل المقترح   - ٦  

  
  .لطاقةللجنة ا التاسعةد الدورة اعقانومكان  موعد  - ٧  

  
  .ما يستجد من أعمال  - ٨  

  
  .الثامنةدورتها طاقة عن ير لجنة الاعتماد تقر  - ٩  

  
، وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليها في الوثيقة نفسهاوفي الجلسة   -٥٤

E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/L.2.  
  

  الوثائققائمة   -واو
  
  .الثامنةها هذا التقرير قائمة الوثائق التي عرضت على لجنة الطاقة في دورتبترد في المرفق الثاني   -٥٥

 



  
  
  (*)األول المرفق

  
  قائمة المشاركين

  
  اإلسكوافي األعضاء  البلدان  -لفأ

  
  المملكة األردنية الهاشمية

  
  السيد صالح الخرابشة

  أمين عام
  ة التخطيط والتعاون الدوليروزا

  
  السيدة وجدان الربضي

  مدير مديرية التكاليف والتسعير
  وزارة الطاقة والثروة المعدنية

  
  رات العربية المتحدةاإلما

  
  حمدان مبارك العكبريالسيد 

  مدير إدارة االقتصادات البترولية والمعادن
  وزارة الطاقة

  
  البحرين مملكة

  
  السيد ابراهيم مكي عمران

  رئيس تخطيط ودراسات النقل
 إدارة التخطيط والدراسات

  بهيئة الكهرباء والماء
  

  الجمهورية العربية السورية
  

 قاسم السيد عبد الحليم
 معاون وزير الكهرباء

 وزارة الكهرباء
  

  جمهورية السودان
  

 السيد حمد النيل عبد القادر حمد النيل
 نائب األمين العام

  وزارة الطاقة والتعدين
  

  السيد عبد الرحمان النور محمد ربيح
  مهندس أول تخطيط الطاقة

  وزارة الطاقة/المديرية العامة للشؤون الوطنية للطاقة
  
 

  لعراقجمهورية ا
  

 السعودي السيد علي عبد العزيز مجيد
 رئيس مهندسين

 وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي
  

  سلطنة عمان
  

 علي بن حمد الغافريالسيد 
  مدير عام شؤون الكهرباء

 الهيئة العامة للكهرباء والمياه
 

  فلسطين
  

 السيد مهند عبد العزيز محمد عقل
  نائب مدير عام وحدة مراقبة المشاريع

  طة الطاقةسل
  

  السيدة شروق غنيم
  مسؤولة ملف الطاقة في وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية

  
  دولة قطر

  
  السيد رضا إبراهيم علي

  مدير إدارة سياسات الطاقة والعالقات الدولية
  قطر للبترول

  
  السيدة منى ثامر المعاضيد
  مدير إدارة الطاقة الجديدة

  قطر للبترول
  

 الجيدة يوسف السيد
  تخطيط شبكات النقل قسم رئيس

  )كهرماء(المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
  

  السيد محمد منان
  والتطوير المؤسسي لتطوير األعمالمساعد مدير التخطيط 

  )كهرماء(المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
  
  
  



  

  

  دولة الكويت
  

  نور العجيل السيدة
  محلل اقتصادي

  لدولة والتنمية في الكويتالمجلس األعلى لتخطيط ا
  دائرة التنمية االقتصادية

  
  السيدة منى الراشدي

  مشرف استثمار
  المجلس األعلى لتخطيط الدولة والتنمية في الكويت

  
  السيد سعد الجندل

  باحث علمي
  معهد الكويت لألبحاث العلمية
 دائرة تقنيات البناء والطاقة/إدارة البيئة والتنمية الحضرية

  
  للبنانيةالجمهورية ا

  
 حايكفؤاد السيد كمال 

  المدير العام، رئيس مجلس اإلدارة
  مؤسسة كهرباء لبنان

  
  السيد رجى شفيق العلي

  رئيس مصلحة المواصفات ومناهج العمل التقني باإلنابة
  مديرية الدراسات

 مؤسسة كهرباء لبنان
  
  

  جمهورية مصر العربية
  

 مصطفى إبراهيم خميس السيد
  عة الهيئاتوكيل الوزارة لمتاب

  وزارة الكهرباء والطاقة
  

  محمد ممدوح السيد
  ممثل عن سفارة جمهورية مصر العربية

  
 السيد راجي محمد األتربي

  مستشار بمكتب وزير الخارجية
  وزارة الخارجية

  
  المملكة العربية السعودية

  
  السيد ماجد رمزي عطية

  سكرتير اول
  سفارة المملكة العربية السعودية

  
  يمنيةالجمهورية ال

  
  السيد أحمد حسن العيني

  وكيل الوزارة
  وزارة الكهرباء

  
  السيد أمين الهمداني

  سكرتير أول
  سفارة الجمهورية اليمنية

  
  المنظمات اإلقليمية  -باء

  
  اللجنة االقتصادية ألوروبا

  
  السيدة فاليري دوكرو

  مدير مركز الغاز
  

  آسياالمكتب اإلقليمي لغربي /برنامج األمم المتحدة للبيئة
  

  السيد فريد بو شهري
  "تكنولوجيا صناعة واقتصاد"مسؤول إقليمي 

  القاهرة/مكتب اليونسكو اإلقليمي
  

  السيد نزار محمد حسن
  مسؤول العلوم بالمكتب

  
  الخبراء  -جيم

  السيد منير البحري
  لرشيد للطاقة في الوكالة الوطنيةإدارة االستخدام امدير 

  ورية التونسيةفي الطاقة في الجمهللتحكم    
  
  

  السيدة أنهار حجازي
  "الطاقة من أجل التنمية المستدامة"خبير في 

  السيد سائد الربضي
  Linde Engineering/مهندس

  



  
  

  

  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

  الرمز  البند  العنوان

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/L.1 ٣  جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/L.2 ٣  تنظيم األعمال

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/3 ٤  التقدم المحرز في مجال الطاقة منذ الدورة السابعة للجنة الطاقة

في  الطاقةمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة  
  السابعةدورتها 

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/3(Part I) )أ( ٤

ر برنامج عمل تنفيذ األنشطة المتعلقة بالطاقة في إطا متابعة  
  اإلسكوا

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/3(Part II) )ب( ٤

مشروع نشر خدمات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية   
  اإلسكوافي البلدان األعضاء في 

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/3(Part III) )ج( ٤

السياسات والتدابير في مجال الطاقة لتعزيز التخفيف من حدة 
  اإلسكواي البلدان األعضاء في تغير المناخ ف

٥ E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4 

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part I) )أ( ٥  منظور عام للتخفيف من حدة تغير المناخ في مجال الطاقة  

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part II) )ب( ٥  إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة  

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part III) )ج( ٥  الطاقة في النقل  

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part IV)  )د( ٥  إنتاج الطاقة من النفايات  

 E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part V)  )ه( ٥  التعاون اإلقليمي والدولي والفرص المتاحة  

في مجال  ٢٠١٣-٢٠١٢برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  الطاقة

٦  E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/5 

  
 -----  


