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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

 
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  الطاقةلجنة 

  السابعةالدورة 
  2009فبراير /شباط 6-5بيروت، 

  
  ألعمال المؤقتمن جدول ا 3البند 

  
  والشروح جدول األعمال المؤقت

  
  .الطاقةللجنة  السابعةافتتاح الدورة   - 1
 
  .انتخاب أعضاء المكتب  - 2
 
  . أخرىتنظيمية ومسائل  إقرار جدول األعمال  - 3
  
 منطقة فيتعزيز إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية   - 4

  :ااإلسكو
  

 ؛سكوااإل منطقة فيستهالك الطاقة اإلنتاج و ةمستداملتحقيق أنماط  اإلطار العشري المقترح  )أ(  
  

  تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛مدخل ل: الطاقة من أجل التنمية المستدامة  )ب(  
  

مناقشة عامة حول برامج وإنجازات البلدان األعضاء في مجال الطاقة من أجل التنمية   )ج(  
  .مستدامةال

 
  :دور قطاع الطاقة في مواجهة اآلثار المحتملة لتغير المناخ  - 5
  

  المطلوبة؛للبرامج واألنشطة اإلطار العام   )أ(  
 .من خالل آلية التنمية النظيفة االنبعاثات لتجارةجاذبة منطقة اإلسكوا كسوق  نهج لترويج  )ب(  



E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/L.1 
 

-2-  
  

  :طاقةللجنة ال سةالسادمنذ الدورة الطاقة عرض ما تم تنفيذه في مجال   - 6
  

 ؛الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها السادسةتوصيات المتابعة تنفيذ   )أ(  
  

الدورة  منذمتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل اإلسكوا التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة ال  )ب(  
  ؛السادسة للجنة الطاقة

  
ال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع تعاون مع دولة قطر في مجالالتقدم المحرز في برنامج   )ج(  

  .الكهرباء القطري
  
 .في مجال الطاقة 2011-2010لفترة السنتين  المقترحعمل ال برنامج  - 7
  
  .لطاقةللجنة ا الثامنةد الدورة اعقانومكان  موعد  - 8
  
  .ما يستجد من أعمال  - 9
  

  .السابعةدورتها طاقة عن اعتماد تقرير لجنة ال  -10
  

  روحـشال
  
  لدورة السابعة للجنة الطاقةافتتاح ا  - 1
  

فبراير /شباط 5الموافق في  الخميستبدأ جلسة االفتتاح في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم   
 ويلقي . ، في بيروت)اإلسكوا(في المقر الدائم للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  2009

كتب الدورة السادسة للجنة الطاقة، الكلمة ، ممثل دولة قطر، بصفته رئيس مالسيد عيسى شاهين الغانم
األمين التنفيذي لإلسكوا، وكيل األمين العام لألمم المتحدة والترحيبية، ثم يلقي السيد بدر عمر الدفع، 

وتختتم الجلسة االفتتاحية بكلمة معالي السيد آآلن طابوريان وزير الطاقة والمياه في  ،الكلمة االفتتاحية
 .وراعي الدورة الجمهورية اللبنانية

  
  انتخاب أعضاء المكتب  - 2
  

تتولى الدول األعضاء "من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  18وفقاً للمادة   
رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم 

وعمالً بهذه .  (*)"اللجنة غير ذلك رائر أعضاء مكاتبها ما لم تقروتنتخب تلك الهيئات س  .المتحدة
المادة، تتولى دولة الكويت رئاسة الدورة السابعة للجنة الطاقة خلفاً لدولة قطر التي تولت رئاسة 

 فبراير/شباط 5وحتى تاريخ انعقاد الدورة السابعة في  2007فبراير /شباط 4الدورة السادسة من 
  .للجنة من بين أعضائها نائبين للرئيس ومقرراًوتنتخب ا.  2009

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

، ودولة الكويت، البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، ودولة قطر
 .والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية
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  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - 3
  

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه على  8وفقاً للمادة   
جدول  ،12اً للمادة ي الرئيس مهامه وفقللجنة في بداية كل دورة وبعد تولتقر ا"الهيئات الفرعية، 

ويعرض على اللجنة جدول األعمال المؤقت والشروح في الوثيقة   ".األعمال لتلك الدورة
E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/L.1 . كما تعرض على اللجنة الوثيقة E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/L.2 

تقدم بها، أو بعد التي تتضمن مقترحات بشأن تنظيم أعمال الدورة، وقد تقرها اللجنة بالصيغة التي 
  .إدخال التعديالت عليها

  
منطقة  فيوتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية التنمية المستدامة  في تحقيقالطاقة  إسهام قطاعتعزيز   - 4

  اإلسكوا
  

  :التي تتألف من جزأين E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/3تعرض على اللجنة في إطار هذا البند الوثيقة   
  

منطقة اإلسكوا  فيإلنتاج واستهالك الطاقة مستدامة لمقترح لتحقيق أنماط اإلطار العشري ا  )أ(  
/3(Part I)SDPD/2009/IG.1E/ESCWA/  

  
تستعرض اللجنة المقترح المقدم في هذه الوثيقة بشأن إطار عمل للسنوات العشر المقبلة من أجل   

ويعرض المقترح للمالمح  . تحقيق أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة في قطاع الطاقة في المنطقة
بلدان المنطقة والسياسات والتوجهات المقترح أن تتبناها  فياألساسية ألنماط إنتاج واستهالك الطاقة 

البلدان األعضاء خالل السنوات العشر المقبلة لتحقيق إسهام مؤثر لقطاع الطاقة في تحقيق التنمية 
من مقترحات مدخالً إلى التقرير العربي حول وستشكل هذه الوثيقة وما يضاف إليها .  المستدامة

أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة، الذي سيتم إعداده بالتعاون مع الجامعة العربية والمكتب اإلقليمي 
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ويقدم إلى لجنة التنمية المستدامة في األمم المتحدة في دورتها الثامنة 

  ؛2010مايو /ي ستعقد في أيارالت (CSD 18)عشرة 
  

 مدخل لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية: الطاقة من أجل التنمية المستدامة  )ب(  
/3(Part II)SDPD/2009/IG.1E/ESCWA/  

  
ة، الطاقة من خاللها في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيقطاع تستعرض اللجنة الجوانب التي يساهم   

االستدامة  بكفالةالمعني  7والهدف الفقر المدقع والجوع،  قضاء علىبالالمعني  1 وبخاصة الهدف
  .البيئية

  
إنجازات البلدان األعضاء في مجال الطاقة من أجل التنمية ومناقشة عامة حول برامج   )ج(  

  المستدامة
  

تهدف هذه المناقشة إلى تبادل اآلراء حول تعزيز فرص تحقيق أهداف الطاقة من أجل التنمية   
وتهيب األمانة   .ودور قطاع الطاقة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المستدامة في منطقة اإلسكوا
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واإلدالء التنفيذية بممثلي البلدان األعضاء المشاركين في الدورة إعداد العروض والمقترحات 
بمداخالتهم حول برامج وأهداف ومتطلبات بلدانهم في هذا المجال، وبخاصة برامج بناء القدرات، 

في البلدان األعضاء لتحقيق التعاون اإلقليمي في هذا وإمكانيات االستفادة من الخبرات المتوفرة 
  .المجال

  
  دور قطاع الطاقة في مواجهة اآلثار المحتملة لتغير المناخ  - 5
  

  :التي تتألف من جزأين E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/4تعرض على اللجنة في إطار هذا البند الوثيقة   
  

  /SDPD/2009/IG.1E/ESCWA(Part I)4/المطلوبة  للبرامج واألنشطةاإلطار العام   )أ(  
  

 باعتمادها وتطبيقها في مجال الطاقة من أجل تعزيز ىعرض اللجنة السياسات والبرامج التي يوصستت  
ويتضمن اإلطار  . المنطقة بلدانعلى  تأهب البلدان األعضاء لمواجهة اآلثار المحتملة لتغير المناخ

المقترح اعتمادها التدابير المالئمة و استعراض السياسات والبرامج العام لإلجراءات المطلوبة
 ،ع قضايا تغير المناخللتعامل موتطبيقها في مجال الطاقة لزيادة قدرة البلدان األعضاء على االستعداد 

االستفادة من موارد الطاقة المتاحة والحفاظ على معدالت  مع الحفاظ على حق البلدان األعضاء في
وتهيب األمانة التنفيذية بممثلي البلدان األعضاء تقديم ما يرونه من  . التنمية المرجوة لشعوب المنطقة
  .إضافات ومقترحات بهذا الشأن

  
 االنبعاثات من خالل آلية التنمية النظيفة لتجارةجاذبة قة اإلسكوا كسوق منط نهج لترويج )ب( 

/4(Part II)SDPD/2009/IG.1E/ESCWA/ 
  

 تخدم احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية تستعرض اللجنة المجاالت والمشاريع التي يمكن أن  
ل المشروعات التي تساعد في خفض تعزز استفادة بلدان المنطقة من اآلليات الدولية المتاحة لتمويو

 . (CDM)ة من خالل آلية التنمية النظيف (Emission trading)االنبعاثات  تجارةانبعاثات الكربون، ومنها 
  .وتهيب األمانة التنفيذية بممثلي البلدان األعضاء تقديم ما يرونه من إضافات ومقترحات بهذا الشأن

  
  للجنة الطاقة السادسةمنذ الدورة في مجال الطاقة عرض ما تم تنفيذه   - 6
  

التي تتألف من ثالثة  E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/5لجنة في إطار هذا البند الوثيقة التعرض على   
  :أجزاء

  
الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها السادسة توصيات المتابعة تنفيذ   )أ(  

/5(Part I)SDPD/2009/IG.1E/ESCWA/  
  

في مجال الطاقة تنفيذاً للتوصيات  وتلك المخطط لتنفيذها ي تم إنجازهاتاألنشطة التستعرض اللجنة   
فبراير /شباط 5و 4الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها السادسة التي عقدت في الدوحة، يومي 
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وتطلب األمانة التنفيذية من ممثلي البلدان األعضاء االطالع على ما تم تنفيذه وتقديم  . 2007
 .يات بهذا الشأنالمقترحات والتوص

 ةالدورمنذ متعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل اإلسكوا التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة ال  )ب(  
  /SDPD/2009/IG.1E/ESCWA(Part II)5/السادسة للجنة الطاقة 

  
 تستعرض اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل اإلسكوا بين  

وتطلب األمانة التنفيذية من ممثلي البلدان األعضاء  . الدورتين السادسة والسابعة للجنة الطاقة
  .االطالع على هذه األنشطة وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأن

  
تعاون مع دولة قطر في مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع التقدم المحرز في برنامج ال  )ج(  

 SDPD/2009/IG.1/ESCWA/E(Part III)5/الكهرباء القطري 
 

تستعرض اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ االتفاق بين اإلسكوا ودولة قطر بشأن برنامج التعاون في   
  .مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري

  
  /IG.1SDPD/2009E/ESCWA/6/في مجال الطاقة  2011-2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   - 7
  

في مجال  2011-2010تنظر اللجنة في برنامج العمل الذي ستضطلع به اإلسكوا في فترة السنتين   
الذي  2011-2010وقد ُأعد هذا البرنامج وفقاً لإلطار االستراتيجي المنقح لفترة السنتين  . الطاقة

 29إلى  26رة من اعتمدته اإلسكوا في دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة في صنعاء في الفت
وتطلب األمانة التنفيذية من ممثلي البلدان األعضاء استعراض برنامج العمل  . 2008مايو /أيار

 .المقترح في مجال الطاقة وإبداء التعليقات وتقديم المقترحات بشأنه
  
  موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة للجنة الطاقة  - 8
  

مايو /أيار 12لى إ 9ين المنعقدة في دمشق في الفترة من أقرت اإلسكوا في دورتها الثالثة والعشر  
، مواعيد انعقاد دورات لجان اإلسكوا الحكومية، فتقرر عقد الدورة الثامنة للجنة الطاقة في 2005

حد البلدان أت اللجنة دعوة لعقدها في ، إال إذا تلق2010ديسمبر /ن األولبيروت في شهر كانو
  .األعضاء األخرى

  
  من أعمالما يستجد   - 9
  

  .أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها ىيشمل هذا البند أية قضايا أخرى قد ير  
  

  سابعةالدورتها  اعتماد تقرير لجنة الطاقة عن  -10
  

تنظر اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها السابعة المعروض عليها في الوثيقة   
E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/L.7  وما يضاف إليه من مالحظاتوتعتمده بما يتضمنه من توصيات. 
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