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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  الطاقةلجنة 

  سادسةالالدورة 
  2007فبراير / شباط5-4الدوحة، 

  
  رـتقري

  
  عن دورتها السادسةلجنة الطاقة 

  2007فبراير / شباط5- 4 ،الدوحة
  

  زـموج
  

، ونظرت في 2007فبراير / شباط5و 4 يومي ،عقدت لجنة الطاقة دورتها السادسة في الدوحة  
  .البنود المدرجة على جدول أعمالها

  
رؤى وسياسات الدول العربية في شمل جدول أعمال هذه الدورة مواضيع ذات أولوية منها، و 
إنجازات قطاع الطاقة في مجال التنمية المستدامة في دول ، والطاقة من أجل التنمية المستدامةمجال 

 وشمل جدول األعمال  ."خطة جوهانسبرغ للتنفيذ"اإلسكوا خالل السنوات الخمس الماضية في إطار 
ز في تنفيذ األنشطة ، والتقدم المحر للجنة الطاقةأيضاً بنوداً تعنى بمتابعة تنفيذ توصيات الدورة الخامسة

سكوا في مجال ج العمل المقترح لعمل اإلنام، وبر للجنة بالطاقة بين الدورتين الخامسة والسادسةالمتعلقة
مشروع التعاون مع دولة قطر في التقدم المحرز في إضافة إلى ، 2009-2008 الطاقة لفترة السنتين

  .مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري
  

  .اتخذت اللجنة مجموعة من التوصيات بشأن بنود جدول األعمالو 
  

التوصيات باإلضافة إلى ويتضمن هذا التقرير عرضاً موجزاً لما دار في المناقشات حول كل بند   
   في جلستها الختامية المنعقدة في هذا التقريرلجنة القد اعتمدت و  . الدورةصدرت عنالتي 

  .2007فبراير / شباط5
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  14    .......................................................قائمة الوثائق  - الثانيلمرفق ا
  مقدمة

  
 1995مايو / أيار25المؤرخ ) 18-د (204 لجنة الطاقة دورتها السادسة عمالً بقرار اإلسكوا عقدت  -1

قره المجلس االقتصادي أبشأن إنشاء لجنة للطاقة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، والذي 
تي صدرت عن لجنة ، وتنفيذاً للتوصيات ال1995يوليو / تموز24 المؤرخ 1995/25واالجتماعي في قراره 

، وأقرتها 2004أكتوبر / تشرين األول12 و11الطاقة في دورتها الخامسة التي عقدت في بيروت يومي 
، 2005مايو / أيار12 إلى 9خالل الفترة من  دمشقاإلسكوا في دورتها الثالثة والعشرين التي عقدت في 

  .بشأن تواتر دورات اللجنة
  

    التوصيات-والًأ
  
الطاقة، في ختام دورتها السادسة، مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء اتخذت لجنة   -2

  .واإلسكوا، وفيما يلي نصها
  

  وصيات الموجهة إلى الدول األعضاءت  ال-لفأ
  
  :وجهت لجنة الطاقة إلى الدول األعضاء في اإلسكوا التوصيات التالية  -3
  

في مجال التي تم االتفاق عليها ياسات والمعايير السحزمة ي دعوة الدول األعضاء إلى تبنّ  )أ(  
 للجنة ةلدورة الخامسة عشروذلك خالل االجتماع الحكومي التحضيري لالطاقة ألغراض التنمية المستدامة، 

إعالم بلجنة الالسادة أعضاء أن يقوم التأكيد على مع ،  واجتماعات الدورة ذاتهالمتحدة للتنمية المستدامةااألمم 
 والطلب إليهم الحزمةبهذه  ، أعضاء هيئة مكتب الدورة والمشاركين من الدول األعضاء،ولممثلي الد

  :وتتضمن الحزمة النقاط التالية .  في مفاوضاتهمبهاالستعانة ا
  

تعزيز إمدادات الطاقة الحديثة إلى كافة المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، بأسعار   )1(    
فرة، وفقاً اال خليط من المصادر التقليدية والمتجددة المتومناسبة مع االعتماد على استعم

  ؛لظروف كل دولة
  

تحسين كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة في جميع القطاعات، وال سيما في قطاع إنتاج   )2(    
   ؛الكهرباء في الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة، وقطاع النقل

  
ارجية في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط تشجيع وتعزيز االستثمارات المحلية والخ  )3(    

 ؛والغاز، مع استخدام تكنولوجيات أكثر نظافة، واتخاذ تدابير لتخفيف اآلثار البيئية للقطاع
  

تطوير وزيادة استخدام أنواع الوقود األنظف، خاصة استعمال الغاز الطبيعي والتقنيات   )4(    
 ؛ل والكهرباءحفوري، وال سيما في قطاعي النقالمتقدمة للوقود األ
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 االهتمام بتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة ودعم تطبيقاتها كلما أمكن، وذلك وفقاً  )5(    
  ؛للظروف الخاصة بكل من دول المنطقة

دعم اإلدارة االقتصادية لقطاع الطاقة من خالل المراجعة التدريجية لتعريفات تسعير   )6(    
  ؛اندة الفئات محدودة الدخلمدادت الطاقة على المستوى المحلي مع مسإ

  
تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة مرافق الطاقة، خاصة في محطات توليد   )7(    

الكهرباء وشبكات التوزيع، وكذلك في إنشاء شركات خدمات الطاقة، وفقا ألولويات 
 ؛وظروف كل دولة

  
لطاقة لتلبية الطلب المتزايد على توفير الموارد لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ونظم ا  )8(    

  ؛الطاقة
  

العمل على تقوية التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي في المجال، وتدعيم اآلليات القائمة في   )9(    
  ؛المجال

  
العمل على تنمية التعاون مع وكاالت التمويل والجهات المالكة للتكنولوجيا، وبخاصة في  )10(    

ونقل ومواءمة التكنولوجيات المناسبة مع التأكيد على برامج التدريب وبناء القدرات 
 ومرفق البيئة العالمي )CDM(االستفادة من اآلليات المتاحة مثل آلية التنمية النظيفة 

)GEF(؛  
  

دعوة الدول المتقدمة التخاذ الالزم لتخفيض الضرائب اإلضافية التي تفرضها على  )11(    
لكربون والعمل على استقرار التشريعات ذات حفورية المستوردة، وضريبة االطاقة األ
 ؛ وذلك للحد من تأثيراتها السلبية على الدول المنتجة للنفط،العالقة

  
إن ضمان أمن الطاقة من وجهة توفير إمدادات مصادرها إلى العالم يتطلب ضمان  )12(    

  .ملهاستقرار الطلب العالمي، بما يوفر للدول المنتجة ضمان االستثمارات التي ستتحا
  

وضع وتطوير استراتيجيات وطنية، وتنفيذ سياسات إلى االستمرار في دعوة الدول األعضاء   )ب(  
وبرامج في مجاالت استخدام الطاقة من أجل التنمية المستدامة، تتماشى مع الظروف واألولويات والمتطلبات 

  الوطنية، وتشجيع وتطوير الصناعات المتعلقة بهذه التقنيات؛
  

الدول األعضاء إلى االستمرار في العمل على استكمال الدراسات الالزمة إلتمام الربط دعوة   )ج(  
د الغاز الطبيعي في دول المنطقة، وذلك في إطار برامج رالكهربائي العربي، وتقديم أفضل االستخدامات لموا

 توصيات لجنة الطاقة ظمات العربية واإلقليمية، وفي ضوءن المجال من خالل الم هذا فيبينهاالتعاون القائم 
  ؛في دورتها الخامسة

  
تكثيف جهود الدول األعضاء في المحافل الدولية، بهدف الدعوة إلى تحقيق االلتزام بالقانون   )د(  

  ت المدنية في وقت الحرب، آنساني ومعاهدات جنيف القاضية بعدم اإلضرار بالمدنيين وبالمنشالدولي اإل
   لضمان استمرارية اإلمدادات واإلغاثة للسكان المدنيين؛ال سيما في مجال الكهرباء والطاقة
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اتباع وضع التشريعات الالزمة واتخاذ اإلجراءات التي تشجع على لى دعوة الدول األعضاء إ  )•(  

أنماط مستدامة إلنتاج واستهالك الطاقة تتالءم مع السياسات االجتماعية والبيئية الهادفة الى تحقيق التنمية 
  المستدامة؛

  
توعية إعالمية وإعالنية تتوجه إلى كافة المواطنين إلقناعهم العمل على وضع وتطوير برامج   )و(  

  بتطبيق اإلجراءات المختلفة لترشيد استهالك الطاقة واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة؛
  

الدول األعضاء إلى تزويد اإلسكوا سنوياً بالبيانات اإلحصائية  فيجهات االختصاص دعوة   )ز(  
  في األمم المتحدةاتاإلحصاءشعبة   من قبلةاستمارة ميزان الطاقة المعتمد من خاللقطاع الطاقة المتعلقة ب

  .والتي أرسلتها اإلسكوا إلى الدول األعضاء
  

  إلى اإلسكوا لموجهةا   التوصيات-اءب
  
  :وجهت لجنة الطاقة إلى اإلسكوا التوصيات التالية  -4
  

ر تضمين برامج عملها دراسات تعنى بالجوانب البيئية إلدارة مصادر دعوة اإلسكوا إلى استمرا  )أ(  
ات العالمية الجارية في مجال تطوير التقنيات الالزمة ور ومتابعة التط، بهدف تحقيق التنمية المستدامةةالطاق

  ؛ونرب بما في ذلك تقنيات استخالص وتخزين غاز ثاني أكسيد الك،للحد من التأثيرات البيئية لقطاع الطاقة
  

الستمرار في العمل على بناء القدرات الوطنية ونشر الوعي والمعرفة بمجاالت استخدام ا  )ب(  
ما يتعلق بوسائل تحسين كفاءة الطاقة ونشر تطبيقات الطاقة  خاصة فيالطاقة من أجل التنمية المستدامة، 

  ؛المتجددة للتخفيف من الفقر، وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
  

قة في مجال الربط الكهربائي وشبكات ـعمل تقارير لمتابعة التطورات المحقضمين برامج الت  )ج(  
لتقييم دورها في الغاز الطبيعي بين بلدان اإلسكوا خصوصاً والبلدان العربية عموماً، مع عقد منتديات إقليمية 

  ؛تفعيل التكامل اإلقليمي بين الدول العربية
  

 عمل اإلسكوا دراسات حول ترشيد استهالك الطاقة وتحسين االستمرار في تضمين برامج  )د(  
كفاءتها وخاصة في قطاعات اإلنتاج الدنيا، وكذلك حول تعيين أفضل الممارسات لترويج تطبيقات تقنيات 

  الطاقة المتجددة في الدول األعضاء؛
  

تقنيات الطاقة مساندة الدول األعضاء بتقديم المشورة حول تطوير ونقل وتوطين االستمرار في   )•(  
  الجدوى االقتصادية؛ من أجل التنمية المستدامة، مع ايالء االهتمام لألنشطة المتعلقة بالتطبيقات ذات

  
 من كل سنتين، لتسهيل وتفعيل متابعة تنفيذ المهام اً بدالً سنوي لجنة الطاقةعقد اجتماعات  )و(  

  ؛الزمة في هذا اإلطاراتخاذ اإلجراءات اليق ذلك ودراسة إمكانات تحق األمانة التنفيذية والطلب إلىالمطلوبة، 
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لتنمية األمم المتحدة ل عشرة للجنة ةعداد للدورة الخامساالضطالع بدور محوري في اإل  )ز(  
المستدامة، بالتنسيق مع الدول األعضاء وبالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن 

  شؤون البيئة؛
خصوصاً  سكوا إلى االستمرار في تزويد الدول األعضاء عموماً وأعضاء لجنة الطاقةدعوة اإل  )ح(  

دعم النشر اإللكتروني لهذه الوثائق على موقع اإلسكوا على و  الطاقةحول قضايابالوثائق الفنية الصادرة عنها 
  .، مع توجيه الشكر إلى األمانة التنفيذية على ذلكشبكة اإلنترنت

  
  لبحث والمناقشة  مواضيع ا-انياًث

  
  مية المستدامةن الت  رؤى وسياسات الدول العربية في مجال الطاقة من أجل-لفأ

  ) من جدول األعمال5البند (
  
في إطار اإلعداد اإلقليمي العربي  ،E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/3ُعرضت على لجنة الطاقة الوثيقة   -5

 الذي تضطلع به ،(CSD-15) المتحدة للتنمية المستدامةللجنة األمم الخامسة عشرة للمشاركة في أعمال الدورة 
 . مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة من خالل اإلسكوا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية

 الخامسة عشرة لدورةموضوع ا ة األربعالمقترحة بشأن المجاالتلسياسات حزم ال عرضاًيقة ثتضمنت الوو
تلوث الهواء، والتنمية و ،تغير المناخوالطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وهي ، امةالتنمية المستدللجنة 

 غتحقيق أهداف خطة جوهانسبرالتي تعيق التقدم في عراقيل الالمقترحة للتغلب على  والسبل ،الصناعية
  .من أجل أن تتبناها الدول العربية خالل أعمال تلك الدورةوذلك  ،للتنفيذ

  
 في تقييم التقدم الذي  الدولالدول األعضاء بأهمية هذه الوثيقة، إذ يمكن أن تساعدونوه ممثلو   -6

أحرزته على صعيد مساهمة قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، وتحديد العقبات التي تعترضها على 
  .الالزمة لمواجهتهاوالخطط وضع السياسات وهذا الصعيد، 

  
حق الدول في السعي إلى تحقيق التنمية واستخدام مصادر  السعوديةلمملكة العربية اوأكد مندوب   -7

 على دشدمية المستدامة، ما يتعلق بالدورة الخامسة عشرة للجنة التن وفي . رة لديها لهذه الغايةافالطاقة المتو
 طلب من وجهة ضمان إمداداتها يتطلب بالضرورة تأمين استمرار ال أمن الطاقةضمان"أهمية التأكيد على أن 

  .في مجال الطاقةمما يؤمن االستثمارات التي يتم توظيفها  ،"عليها
  
 والسياسات التي تطبقها  القانونيةاإلجراءات المطلوب استقرار ه منلى أنإأشار مندوب دولة قطر و  -8

  .استمرار تدفق االستثمارات الى الدول المنتجة للنفط والغازبما يضمن  في مجال الطاقة الدول
  
الطاقة التقليدية لجعل  الجهود توجيههمية مشيراً إلى أمارات العربية المتحدة  مندوب دولة اإلتحدثو  -9

  .أكثر مالءمة للبيئة
  

همية االستقرار السياسي في دول منطقة أ، مداخلة أكدت فيها على  لإلسكوامين التنفيذيقدمت األو  - 10
ض دول المنطقة، ال سيما في مجالي الكهرباء ت المدنية في بعآسكوا، وأشارت إلى ما تعرضت له المنشاإل

والطاقة، من تدمير خالل العمليات العسكرية، مؤكدة على مخالفة ذلك لقواعد القانون الدولي، وتأثيره البالغ 
  .على السكان المدنيين، وعلى مسيرة التنمية االقتصادية في الدول المتضررة
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اول المجتمعون في تفاصيل حزم السياسات التي وفي ضوء مالحظات ممثلي الدول األعضاء، تد  - 11

اقترحتها الوثيقة في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وارتأوا تأليف لجنة مصغرة ضمت ممثلي دول 
قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والسلطة الفلسطينية، وذلك لمراجعة 

 على اللجنة هاحة وتعديلها بما يتالءم مع ما أثاره ممثلو الدول من مالحظات وعرضحزم السياسات المقتر
  .العتمادها

  
  إنجازات قطاع الطاقة في مجال التنمية المستدامة في دول اإلسكوا  -باء

  "خطة جوهانسبرغ للتنفيذ"في إطار الماضية  الخمس خالل السنوات
  ) من جدول األعمال6البند (

  
مناسبة اقتراب مرور لالتي أعدت  ،E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/4جنة الطاقة الوثيقة ُعرضت على ل  - 12

وإصدار  2002انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ في عام  علىخمس سنوات 
ركيز تالهذه الوثيقة إنجازات قطاع الطاقة في المنطقة العربية، مع  تستعرضو  . للتنفيذغخطة جوهانسبر

 واستندت  .الخطة صدورالتي تلت خمس السنوات السكوا خالل اإلمنطقة دول ما ُأنجز في  على صوصاخ
التقرير اإلقليمي العربي و والمعلومات ذات الصلة بمجال الطاقة، ،سكوااإل الدراسات التي أعدتها الوثيقة إلى

الذي التنمية المستدامة،  للجنة 2007- 2006دة لدورة التنفيذ  المحدةتقدم المحرز في المجاالت األربععن ال
 قاموا بمناقشةقد  الدول العربية وممثلكان  و .(CSD-14)التنمية المستدامة لجنة قدم إلى الدورة الرابعة عشرة ل

 في القاهرة  الذي عقد)RIM( المنتدى التنفيذي اإلقليمي المعني بالتنمية المستدامة عليه خالل التقرير والموافقة
  .2005نوفمبر / تشرين الثاني15 إلى 13  منفي الفترة

  
في تقييم التقدم الذي   الدولونوه ممثلو الدول األعضاء بأهمية هذه الوثيقة، إذ يمكن أن تساعد  - 13

 في وضع السياسات الالزمة لمواجهتهاو، في هذا المجال، وتحديد العقبات التي تعترضها  هذه الدولأحرزته
 .ل مساهمة قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامةمجا

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

  )عمالأل من جدول ا7البند (
  

التي تضمنت  E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/5نظرت لجنة الطاقة في هذا البند استناداً إلى الوثيقة   - 14
ألنشطة لعرض  ،E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/5(Part I)الجزء األول الوارد في الوثيقة  ففي  .ثالثة أجزاء

بشأن كل من مقترحة  وإجراءات ،رتها الخامسةوالرئيسية التي نُفذت عمالً بتوصيات لجنة الطاقة في د
 عرض ،E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/5(Part II)وفي الجزء الثاني الوارد في الوثيقة   .المواضيع المطروحة

وفي  .  تزال قيد التنفيذالالسادسة للجنة الطاقة واألنشطة التي وألنشطة التي أنجزت بين الدورتين الخامسة ل
ألنشطة التي أنجزت في ل عرض ،E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/5(Part III)الجزء الثالث الوارد في الوثيقة 

   قطاع الكهرباء القطري واألنشطة التي مشروع التعاون مع دولة قطر في مجال تحسين كفاءة الطاقة في
  . تزال قيد التنفيذال
  

من بيانات ومعلومات حول األولى والثانية ع أعضاء اللجنة على ما تضمنته الوثيقتان الطوبعد ا  - 15
برنامج عمل اإلسكوا في مجال الطاقة، أشادوا بالدراسات والوثائق الفنية والنشرات التي أصدرتها اإلسكوا 
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تزويد الدول األعضاء بالوثائق في اإلسكوا ، ودعوا إلى استمرار  بهاالطاقة وزودت أعضاء اللجنةفي مجال 
لجنة بالجهود التي بذلت في مجال بناء الكما نوه أعضاء  . على نسخ إلكترونية أو أقراص مدمجةة الفني

الجهود ينبغي أن تتخذ منحى  التنمية المستدامة، واعتبروا أن تلك من أجل الطاقة مجاالتالقدرات في مختلف 
  .مستمراً

  
دولة في لية في دراسة مشروع التعاون مع كهرماء  تقديمه من نتائج أولجنة ما تمالأعضاء ناقش كما   - 16
نتائج استفادة باقي الدول األعضاء من في  وأشادوا بالجهد المبذول في هذا المشروع وأبدوا الرغبة ،قطر

برامج الترشيد المعتمدة في بعض الدول من استفادتها بسكوا هت اإلووقد ن .  هذه الدراسةومخرجات
  . في تنفيذ أنشطة هذا البرنامجاألعضاء

  
   في مجال الطاقة2009-2008  برنامج العمل المقترح لفترة السنتين -دال

  ) من جدول األعمال8البند (
  

تضمنت التي  ،E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/6نظرت لجنة الطاقة في هذا البند استناداً إلى الوثيقة   - 17
 الخطة  التنمية المستدامة، الوارد فيالطبيعية ألغراضالمتكاملة للموارد اإلدارة  ،1لبرنامج الفرعي عرضاً ل

عضاء أوقد وافق  . )A/61/6 (Prog.18)( 2009-2008البرنامجية من اإلطار االستراتيجي المقترح للفترة 
  .بصورتها الحاليةاللجنة على اعتماد هذه الوثيقة 

  
  د الدورة السابعة للجنة الطاقةاعقانزمان ومكان   - هاء

  ) من جدول األعمال9البند (
  

، ما لم تعرض إحدى 2008نوفمبر /ثانيال في تشرين ،تعقد لجنة الطاقة دورتها السابعة في بيروت  - 18
  .كوا وأعضاء اللجنةسالدول األعضاء استضافتها، على أن ُيحدد تاريخ عقدها بالتشاور بين اإل

  
    ما يستجد من أعمال-واو

  ) من جدول األعمال10البند (
  

  .لم يطرح للنقاش أي موضوع من خارج جدول األعمال  - 19
  

    اعتماد تقرير لجنة الطاقة عن دورتها السادسة-الثاًث
  )من جدول األعمال 11البند (

  
التقرير مشروع ، 2007فبراير / شباط 5ي  الختامية المنعقدة فةاعتمدت لجنة الطاقة، في الجلس  - 20

  .E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/7في الوثيقة وهو يصدر عن دورتها السادسة المعروض عليها 
  

    تنظيم الدورة-ابعاًر
 

    مكان الدورة وتاريخ انعقادها-ألف
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ريمة من  في الدوحة، بدعوة ك2007فبراير / شباط 5 و4عقدت لجنة الطاقة دورتها السادسة يومي   - 21

  .حكومة دولة قطر، وتوزعت أعمالها على خمس جلسات
    االفتتاح-اءب

  
 رئيس الدورة الخامسة للجنة الطاقة، ، بصفتهيد يحيى شامية، ممثل فلسطينسالافتتح جلسات الدورة   - 22

لعقد كلمة شكر فيها رؤساء الوفود وجميع المسؤولين في اإلسكوا وفي دولة قطر على جهودهم المقدرة وألقى 
  .هذه الدورة

  
السيدة مرفت تالوي، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، فشكرت ثم تحدثت   - 23

عقدها في بيروت، ونوهت بالدور دون دولة قطر الستضافتها هذه الدورة حيث حالت الظروف في لبنان 
ألعضاء في اإلسكوا في مساعدة لبنان واستقراره، عدد من الدول العربية الالسياسي واالقتصادي لدولة قطر و

 وأشارت إلى أن االقتصاد يعتمد على الطاقة، وأن عائدات النفط هي من أهم مصادر  .ورحبت بالحضور
دول اإلسكوا، كما أكدت على التكامل بين التنمية والبيئة والطاقة، وأشارت إلى معظم الدخل القومي في 

بين من  ه كما ذكرت أن .وا وجامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئةوجود شراكة فاعلة بين اإلسك
وثيقة حول رؤى وسياسات الدول العربية في مجال الطاقة من أجل التنمية الوثائق التي تعرض على اللجنة 

ة السنتين  إضافة إلى عدد من الوثائق األخرى المهمة من بينها وثيقة حول برنامج العمل لفتر،المستدامة
تتعلق بإنجازات قطاع الطاقة في تنفيذ خطة جوهانسبرغ أخرى وثيقة  في مجال الطاقة و2008-2009

في التنفيذي عن أملها  وأعربت األمين  .الخمس الماضيةالسنوات للتنمية المستدامة في دول اإلسكوا خالل 
ول عدد من األنشطة المحددة التي ترغب ، وأن تسفر المناقشة عن توافق ح هذه الوثائق بتأنتتم مناقشةأن 

الدول في إدراجها في برامج عمل اإلسكوا للفترة القادمة، بما يلبي مصالح الدول األعضاء وأهدافها في 
 في 2009- 2008السنتين فترة لال سيما برنامج العمل المقترح ولتنمية المستدامة،  اتسخير الطاقة ألغراض

  .الطاقة مجال
  

يد عيسى شاهين الغانم، ممثل دولة قطر في لجنة الطاقة، نيابة عن النائب الثاني لرئيس وألقى الس  - 24
شاد فيها بالجهد الفني التوافقي الذي تقوم به أمجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، كلمة 

 الثروة الطبيعية في قطر  إلى أن جلاإلسكوا لتعزيز مسيرة التنمية والتطور لدى الدول األعضاء فيها، مشيراً
 في البيئة، مؤكدا التزام قطر بالموضوعات األساسية التي هي من الغاز الطبيعي مصدر الطاقة األكثر رفقاً

كما رحب بالمجتمعين في بلدهم الثاني متمنيا   .حددتها خطة جوهانسبرغ للتنمية المستدامة في مجال الطاقة
  .يق والنجاحلهم طيب اإلقامة ولالجتماعات كل التوف

  
    الحضور-يمج

  
حضر ممثل عن جامعة الدول وشارك في الدورة ممثلون عن اثنتي عشرة دولة أعضاء في اإلسكوا،   - 25

، وممثل عن برنامج  في دولة اإلمارات العربية المتحدةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمقيم لمثل مالالعربية، و
  .لهذا التقريراألول  المرفق وترد قائمة المشاركين في .  لغرب آسياالمكتب اإلقليمي/األمم المتحدة للبيئة

  
  انتخاب أعضاء المكتب  -دال
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من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي على أن  18دة انص المت  - 26
األبجدي بالعربية، المعمول به تتولى الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية للجنة بالتناوب وحسب الترتيب "

.  تولى السيد عيسى شاهين الغانم، ممثل دولة قطر، رئاسة الدورة وعمالً بهذه المادة،  .(*)"في األمم المتحدة
براهيم إ للجنة الطاقة، انتخب كل من السيدة صغرى باإلجراء الذي اتفق عليه في الدورة الخامسةوعمالً 

 والسيد ،سيد صالح الخرابشة، ممثل المملكة األردنية الهاشمية، نائبين للرئيسصادقي، ممثلة دولة الكويت، وال
  .وليد مصطفى دغيلي، ممثل الجمهورية اللبنانية، مقرراً

  
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال- اءه

  
في المعروضة عليها  عتمدت لجنة الطاقة في الجلسة األولى جدول أعمال دورتها السادسة بالصيغةا  - 27

  :ول األعمال بصيغته المعتمدةدما يلي ج وفي  .E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/L.1 الوثيقة
 

  .الطاقة للجنة سادسةافتتاح أعمال الدورة ال  -1" 
  

  .تخاب أعضاء المكتبنا  -2 
  

  .إقرار جدول األعمال  -3 
  

 .تنظيم األعمال المقترح  -4 
  

  .ي مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامةرؤى وسياسات الدول العربية فمناقشة عامة حول   -5 
  

إنجازات قطاع الطاقة في مجال التنمية المستدامة في دول : لطاقة ألغراض التنمية المستدامةا  -6  
  ".خطة جوهانسبرغ للتنفيذ"اإلسكوا خالل السنوات الخمس الماضية في إطار 

  
  :طاقةلجنة الة لمساخمنذ الدورة الالطاقة عرض ما تم تنفيذه في مجال   -7  

  
 ؛خامسة للجنة الطاقةمتابعة تنفيذ توصيات الدورة ال  )أ(   

  
متعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ انعقاد التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة ال )ب(   

  ؛الدورة الخامسة للجنة الطاقة
  

ين كفاءة الطاقة مشروع التعاون مع دولة قطر في مجال تحسالتقدم المحرز في عرض   )ج(   
  .في قطاع الكهرباء القطري

  

                                                      
المملكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمـارات العربيـة        : لعربيةاائمة الدول األعضاء في اإلسكوا بحسب الترتيب األبجدي ب        ق  (*)

 سلطنة ُعمان، فلسطين، دولة قطر، دولة الكويـت، الجمهوريـة           المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق،       
 .اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية
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  . في مجال الطاقة2009- 2008لفترة السنتين برنامج العمل المقترح   -8  
  

  .لطاقةعة للجنة السابد الدورة ااعقانزمان ومكان   -9  
  .ما يستجد من أعمال  - 10  

  
  ."سادسةدورتها الطاقة عن اعتماد تقرير لجنة ال  - 11  

 
 وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليها في الوثيقة في الجلسة ذاتها،و  - 28

E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/L.2.  
  

    الوثائق-اوو
  

  .هذا التقرير قائمة الوثائق التي عرضت على لجنة الطاقة في دورتها السادسةالثاني لترد في المرفق   - 29
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  السيد فواز بن محمد أخضر
  الموارد الطبيعيةمدير إدارة 

  وزارة االقتصاد والتخطيط
  
  لجمهورية اليمنيةا
  
  حمد حسن العينيأسيد ال
  كيل الوزارة و
  زارة الكهرباءو
  
  
  
  
  

  
    المنظمات اإلقليمية والدولية ومنظمات األمم المتحدة-اءب

  
  جامعة الدول العربية

  
  مطربراهيم إيوسف السيدة جميلة 

  رئيس قسم الكهرباء والطاقة
  
  رنامج األمم المتحدة اإلنمائيب
  

  السيد خالد علوش
  الممثل المقيم في اإلمارات العربية المتحدة

  المكتب اإلقليمي لغرب آسيا/برنامج األمم المتحدة للبيئة
  

  السيد عبد اإلله الوداعي
  لي األوزونؤوالمنسق اإلقليمي لشبكة مس

  برنامج دعم االمتثال
  
  
  

  
  الخبراء  -جيم
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  الثاني لمرفقا
  

  ائمة الوثائقق
  

  الرمز  العنوان

 E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/1   جدول األعمال

 E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/1/Add.1  جدول األعمال المشروح

 E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/2   تنظيم األعمال

ول رؤى وسياسات الدول العربية في مجال الطاقة مناقشة عامة ح
  من أجل التنمية المستدامة

E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/3 

إنجازات قطاع الطاقة في مجال التنمية المستدامة في دول اإلسكوا 
  "خطة جوهانسبرغ للتنفيذ"خالل السنوات الخمس الماضية في إطار 

E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/4 

ه في مجال الطاقة منذ الدورة الخامسة للجنة عرض ما تم تنفيذ
  الطاقة

E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/5 

 E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/5(Part I)  خامسة للجنة الطاقةمتابعة تنفيذ توصيات الدورة ال

متعلقة بالطاقة في إطار برنامج التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة ال
  ة للجنة الطاقةعمل اإلسكوا منذ انعقاد الدورة الخامس

E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/5(Part II) 

مشروع التعاون مع دولة قطر في مجال التقدم المحرز في عرض 
  تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري

E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/5(Part III) 

 E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/6   في مجال الطاقة2009-2008لفترة السنتين   المقترحبرنامج العمل

 E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/INF.1  قائمة مؤقتة بأسماء المشاركين

  


