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  تقريـر
  

  السابعةعن دورتها  الطاقةلجنة 
  2009فبراير /شباط 6-5بيروت، 

  

  زـموج
  

بحثت ، و2009فبراير /شباط 6و 5 يومي بيروت، لبنان،في  سابعةدورتها ال الطاقةعقدت لجنة   
تعزيز  منها ،ولويةاألمواضيع ذات من ال عدداًالدورة  وتناولت  .في البنود المدرجة على جدول أعمالها
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متابعة تنفيذ توصيات  حولبنوداً الدورة وشمل جدول أعمال   .مواجهة اآلثار المحتملة لتغير المناخ
المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل ذ األنشطة ، والتقدم المحرز في تنفيدسة للجنة الطاقةالدورة السا

والتقدم المحرز في برنامج التعاون مع دولة قطر  ،بين الدورتين السادسة والسابعة للجنة الطاقة اإلسكوا
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واتخذت اللجنة مجموعة من  . أعمالما استجد من إلى  باإلضافة ،2011-2010لفترة السنتين  الطاقة
   .كل بند من بنود جدول األعمالب صلةالمتالتوصيات 

  
، 2009راير فب/شباط 6 في في جلستها الختامية المنعقدةهذا التقرير لجنة الطاقة  ناقشتوقد   
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  ةـمقدم
  
   204 اإلسكواعمالً بقرار ، 2009فبراير /شباط 6و 5يومي  السابعةدورتها  الطاقةعقدت لجنة   - 1
واالجتماعية لغربي  في اللجنة االقتصادية للطاقةإنشاء لجنة والمعني ب 1995مايو /أيار 25خ المؤر) 18-د(

 24المؤرخ  1995/40قراره في آسيا، والذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 
في دورتها  الطاقةعن لجنة  ةدراتنفيذاً للتوصيات الص وعقدت الدورة السابعة كذلك . 1995يوليو /تموز

في دورتها  اإلسكوا، وأقرتها 2007ير فبرا/شباط 5و 4الدوحة، قطر، يومي التي عقدت في و السادسة
  .2008مايو /أيار 29إلى  26ترة من الخامسة والعشرين والمنعقدة في صنعاء خالل الف

  
  ةسابعفي دورتها ال الطاقةالتوصيات الصادرة عن لجنة   -أوالً

  
 والبلدان ااإلسكوإلى  هةة، مجموعة من التوصيات الموجلسابع، في ختام دورتها االطاقةاتخذت لجنة   - 2

  :األعضاء، وفيما يلي نصها
  

 اإلسكواإلى  التوصيات الموجهة  -ألف
  
  :التوصيات التالية اإلسكواإلى  وجهت لجنة الطاقة  - 3
  

، والمعني بالتصدي لقضايا تغير المناخ في )25-د( 280البدء في اإلجراءات التنفيذية للقرار   )أ(  
  :بشأن ما يلي ، خصوصاًاألعضاء والتنسيق مع البلدان المنطقة العربية، وذلك في إطار من التشاور

 
تغير المناخ  اتخاذ التدابير الالزمة لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بتدابير التكيف مع  )1(    

  والتخفيف من آثاره؛
  

إلطالق حوار حول اإلجراءات الالزمة لمواجهة األعضاء  العمل مع حكومات البلدان  )2(    
 .تنفيذها في بلدان المنطقة، حسبما يناسب ظروف كل بلد باتومتطل المناختغير 

  
نجاز اإلطار األمم المتحدة للبيئة الستكمال إ مواصلة العمل مع جامعة الدول العربية وبرنامج  )ب(  

البرامج المتعلقة  في المنطقة العربية، خصوصاً العشري للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة
لجنة التنمية المستدامة في األمم المتحدة في دورتها الثامنة عشرة إلى  ن يتم تقديمهاأع الطاقة، على بقطا

  بعد أن تعتمدها البلدان العربية؛ )2010مايو /أيار(
  

تمام الدراسات الالزمة لوضع االستراتيجيات والسياسات والتشريعات الالزمة لتطوير أنماط إ  )ج(  
في األعضاء  البلدانها في مختلف القطاعات بهدف جعلها أكثر استدامة، ومساندة إنتاج الطاقة واستهالك

  لسائدة في قطاع الطاقة في كل بلد؛تطبيقها، وذلك حسب الظروف ا
  



 

المساهمة في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول القضايا الهامة في مجال الطاقة   )د(  
تعلق بقضايا ترشيد استهالك الطاقة في القطاعات المختلفة وتنمية فيما ي ألغراض التنمية المستدامة، خصوصاً

 ا من اعتبارات الحفاظ على البيئة؛تطبيقات الطاقة المتجددة والوقود األنظف وما يرتبط به
للترويج الستخدام نظم الطاقة المتجددة في المناطق الريفية الفقيرة في  ها أنشطةبرامجتضمين   )•(  

الوطنية  جل تحسين ظروف المعيشة ودعم التنمية فيها، وذلك بالتنسيق مع نقاط االرتكازبلدان المنطقة، من أ
 بشأن تنفيذ هذه البرامج؛

  
ص حول التدابير الالزمة لتعزيز فراألعضاء  تنظيم اجتماعات للخبراء وورش عمل في البلدان  )و(  

األعضاء  ا البلداناءات التي تتخذه، وإصدار تقرير حول السياسات واإلجرخفض االنبعاثات من قطاع الطاقة
 في هذا المجال؛

  
 االستمرار في دعم برامج التعاون الفني وخدمات المستشارين اإلقليميين التي تطلبها البلدان  )ز(  

في مجاالت الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، على أن تتولى البلدان الطالبة لهذه الخدمات توضيح األعضاء 
  :، وذلك من خاللاإلسكواوإعداد الشروط المرجعية بالتنسيق مع المهام المطلوبة، 

  
في إعداد السياسات األعضاء  البلدانلمساعدة  اإلقليميينتوفير خدمات المستشارين   )1(    

واالستراتيجيات الوطنية في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة، ومنها تلك المتعلقة 
  بما يناسب ظروف كل بلد؛بالتخفيف من آثار تغير المناخ وحس

  
التي تطلب ذلك، من أجل إعداد خطط عمل وطنية في األعضاء  بلدانتقديم الدعم الفني لل  )2(    

  ؛إطار االستراتيجيات التي يعتمدها كل بلد
  

 الخبرات المتوفرة في البلدانلتسهيل االستفادة من األعضاء  البلدانالتنسيق فيما بين   )3(    
عضها البعض وبناء القدرات الالزمة لبرامجها خاصة في مجال بهدف خدمة باألعضاء 

التي ترغب في األعضاء  حصر المصادر، والتعاون على إصدار أطلس رياح للبلدان
  .ذلك

  
الموافقة على األنشطة المقترحة لبرنامج الطاقة المدرج في برنامج العمل لفترة السنتين   )ح(  

  ي البلدان األعضاء؛لبات التنمية ف، وذلك حسب متط2011- 2010
  

تزويد السادة أعضاء لجنة الطاقة بنسخ عن جميع المراسالت المتعلقة بشؤون الطاقة والتي تتم   )ط(  
والهدف من ذلك هو  . ونقاط االرتكاز الوطنية وأي من الجهات المختصة في البلدان األعضاء اإلسكوابين 

الوطنية، وتسهيل التنسيق لتوفير متطلبات تنفيذ  من التواصل مع الجهات المختصةاألعضاء  تمكين البلدان
 .ومتابعة لتنفيذ توصيات اللجنةاألعضاء  برامج العمل، وذلك في خدمة البلدان

  
  البلدان األعضاءإلى  التوصيات الموجهة  -باء

  
  :بالبحث في اآلتي اإلسكوافي األعضاء  البلدان الطاقةلجنة  توصي  - 4
  



 

تحقيق  دعم إسهام قطاع الطاقة فيمن أجل وطنية واعتمادها وضع استراتيجيات وبرامج   )أ(  
، والعمل على بهدف جعلها أكثر استدامة هاإنتاج الطاقة واستهالك تطوير أنماط التنمية المستدامة، وخصوصاً
  تنفيذها طبقاً لظروف كل بلد؛

ال الطاقة من أجل توفير البنية المؤسسية والتشريعية الالزمة العتماد وتنفيذ المشاريع في مج  )ب(  
التنمية المستدامة، وذلك من خالل آليات التمويل اإلقليمية والدولية المتاحة، ال سيما آلية التنمية النظيفة، 

  ية لأللفية، خصوصاً الحد من الفقر؛وإيالء األولوية لتلك التي يمكن أن تسهم في تحقيق األهداف اإلنمائ
  

 من خالل وضع البرامج الالزمة لتحسين كفاءة المناخ  تغيرآثار  من االهتمام ببرامج التخفيف  )ج(  
مصادرها، وذلك بما يناسب كل بلد ويحقق اقتصاديات قطاع الطاقة  وتنويع إنتاج الطاقة واستهالكها، عمليات

  ؛البيئة على فيه، مع تفادي اآلثار السلبية على القطاع نفسه، والحفاظ
  

اءة إنتاج الطاقة واستهالكها وإدارة الطلب عليها، على وضع وتنفيذ برامج وطنية لتحسين كف  )د(  
  القطرية العامة للكهرباء والماء؛ والمؤسسة اإلسكواغرار مشروع التعاون بين 

  
، لإلسكواآلية في كل بلد تكفل التواصل بين عضو لجنة الطاقة ونقطة االرتكاز الوطنية  وضع  )•(  

 .اإلسكوانسيق عمليات االتصال مع تسهيل تبادل المعلومات وت وفق األنظمة المتبعة في هذا البلد، بحيث يتم
  

  البحث والمناقشة مواضيع  -ثانياً
  

  ستدامة وتنفيذتعزيز إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية الم  -ألف
 سكوااإللأللفية في منطقة  األهداف اإلنمائية

  )من جدول األعمال 4 البند(
  
طار اإلتضمنت والتي  E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/3(Part I)ة عرضت على لجنة الطاقة الوثيق  - 5

وتناولت الوثيقة المالمح .  اإلسكواالعشري المقترح لتحقيق أنماط مستدامة إلنتاج واستهالك الطاقة في منطقة 
األساسية ألنماط إنتاج الطاقة واستهالكها في بلدان المنطقة، والسياسات والتوجهات المقترح أن تعتمدها 

  .  خالل السنوات العشر المقبلة، كي يسهم قطاع الطاقة بكفاءة في تحقيق التنمية المستدامةاألعضاء  بلدانال
  
والتي استعرضت   E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/3(Part II)الوثيقةبعد ذلك  الطاقةعلى لجنة وعرضت   - 6

ما تم ل عرضاًوتناولت الوثيقة  . لفيةمدخل لتحقيق األهداف اإلنمائية لأل: الطاقة من أجل التنمية المستدامة
والتحديات  ،الرئيسية لألوضاع الحالية خصائص، والفي قطاع الطاقة في البلدان العربية إحرازه من تقدم

في  لطاقة والتي حددها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةلوالفرص فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية 
دارة المتكاملة للموارد االنشطة المقترحة من خالل نهج اإلالبرامج ووكذلك ، 2002جوهانسبرغ في عام 

  .لفيةقيق األهداف اإلنمائية لأللتح
  
بأهمية هاتين الوثيقتين الشتمالهما على المبادرات والمشاريع الجارية في األعضاء  البلدانونوه ممثلو   - 7

ن العربي، والمبادرات واإلنجازات وى الوطأنماط مستدامة لإلنتاج واالستهالك على مستمجال تحقيق 
قليمية في قطاع الطاقة، وأهم التحديات التي تواجه المسؤولين، ومنها ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل اإل

االستمرار في تقديم برامج التدريب إلى  اإلسكوا المشاركونودعا  . وتبادل الخبرات على المستوى العربي



 

أهمية إلى  وأشاروا.  ادة من االمكانات والتجارب الناجحة في بعض البلدانوبناء القدرات فيما يتصل باالستف
، اإلسكواطار العشري المقترح لتحقيق أنماط مستدامة إلنتاج واستهالك الطاقة في منطقة مراجعة وثيقة اإل

ل من تتناسب مع مستوى التنمية في ك تحقيق نتائج ملموسةإلى  وتناولوا البرامج ذات األولوية والهادفة
  .األعضاءالبلدان 

  
وإنجازاتها في األعضاء  برامج البلدانلبلدان لتقديم مداخالت بِشأن لممثلي اوبعد ذلك، أعطيت الكلمة   - 8

جل أالطاقة من أهداف  وتم تبادل اآلراء حول تعزيز فرص تحقيق.  مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة
  .لفيةقطاع الطاقة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأل ودور اإلسكواالتنمية المستدامة في منطقة 

  
العجز إلى  شارأو  .وتحدث مندوب الجمهورية اللبنانية عن الحالة الراهنة لقطاع الكهرباء في لبنان  - 9

أن لبنان  استثمارات جديدة، مضيفاًإلى  القائم في القدرة اإلنتاجية في قطاع الكهرباء، وعن حاجة هذا القطاع
االستيراد لتأمين احتياجاته من المشتقات النفطية ومن الكهرباء، ومنوهاً بالجهود اللبنانية لمحاولة  يعتمد على

أن لبنان إلى  وأشار . االستفادة من فوائد الطاقة النظيفة وبإنشاء مركز لحفظ الطاقة يهتم بترشيد استهالكها
على أبعاد الطاقة والبعدين البيئي  وقّع عدة مشاريع تندرج ضمن آلية التنمية النظيفة، مع التركيز

بدور االستشاري، تعد حالياً مخططاً توجيهياً لقطاع  مالتي تقو" كهرباء فرنسا"ضاف أن ، وأواالقتصادي
وقدم مندوب  . الرياحيتضمن حيزاً للطاقات المتجددة، ال سيما الطاقة المائية وطاقة اإلنتاج في لبنان 

  .اً سريعاً عن قطاع الكهرباء في لبنان، إنتاجاً ونقالً وتوزيعاًالجمهورية اللبنانية بعد ذلك عرض
  

تشجيع دولته لالستثمار في مجاالت الطاقة كافة إلى  وأشار مندوب الجمهورية العربية السورية  -10
نقل التكنولوجيا في مجالي الطاقة المتجددة وترشيد إلى  لى المساعي الهادفةإالطاقة المتجددة، و وخصوصاً

  .ك الطاقةاستهال
  

حاجة جمهورية إلى  وتحدث مندوب جمهورية السودان بإيجاز عن قطاع الطاقة في بلده، وأشار  -11
 المساعدة في مجال بناء القدرات والتوعية وإعداد الدراسات لهذا القطاع، كما أكد أن بلده يتطلعإلى  السودان

  .أداء دور فعال كعضو جديد في لجنة الطاقةإلى 
  

طاقة مشاريع الإلى  همية قطاع الطاقة في بلده، وأشارأدوب جمهورية مصر العربية على وأكد من  -12
  .طلس شمسيأطلس للرياح وأنجاز إإلى  ضافةنجازها، باإلالمتجددة والنظيفة التي تم إ

  
من خالل األعضاء  بلدانلتقديم الدعم الفني الالزم لل اإلسكواواختتمت الجلسة بالتأكيد على استعداد   -13

بتضمين جميع وثائقها  اإلسكواوقُدم اقتراح بأن تقوم .  قليميين وبرنامج التعاون الفني لديهامستشاريها اإل
المستقبلية التي سوف تعرض على لجنة الطاقة في دوراتها المقبلة صفحة تفصيلية عن المصطلحات الفنية 

  .غير الشائعة والتي تتضمنها الورقة المعنية
  

  اقة في مواجهة اآلثار المحتملة لتغير المناخدور قطاع الط  -باء
  )من جدول األعمال 5البند (

  
ضمن تالتي تو E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/4الوثيقة إلى  نظرت لجنة الطاقة في هذا البند استناداً  -14
، استعرضت اللجنة  E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/4(Part I)الوثيقةوفي الجزء االول الوارد في .  ينأجز



 

على  فيما يتصل بدور قطاع الطاقة في مواجهة اآلثار المحتملة لتغير المناخ طار العام لإلجراءات المطلوبةاإل
، والتأثيرات المحتملة لتغير تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية الوثيقة توتناول . المنطقةبلدان 

طارية شروع خطة العمل العربية اإلاردة في مالمناخ، وقد عرضت على اللجنة لإلحاطة باالعتبارات الو
لهذا دور قطاع الطاقة في مواجهة اآلثار المحتملة ، وفي المنطقة العربية )1(قضايا تغير المناخللتعامل مع 

  .التغير
  

 نهج ، استعرضت اللجنةE/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/4(Part II)وفي الجزء الثاني الوارد في الوثيقة   -15
وعرضت األطر .  كسوق جاذبة لتجارة االنبعاثات من خالل آلية التنمية النظيفة إلسكوااترويج منطقة 

جراءات والبرامج ا وتنفيذها من خالل تحديد اإلوالمعايير واالجراءات التي تحكم وضع المشاريع واعتماده
ي لمشاريع بلدان واستعرضت الوثيقة مجاالت المشاريع المتاحة والموقف الحال . الالزمة لدعم هذه اآللية

نهجاً للترويج لصياغة وتنفيذ مشاريع قابلة لالعتماد من  اإلسكواكما اقترحت .  المنطقة المسجلة لدى اآللية
نظف استخدام الوقود األإلى  آلية التنمية النظيفة، ال سيما في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتحول

  .  علماً بذلكاء األعض والطاقة المتجددة، وقد أخذت البلدان
  

قشة تغير المناخ ولى والثانية، تمت منالجنة على ما تضمنته الوثيقتان األعضاء الوبعد اطالع أ  -16
مكانات تحقيق التنمية والقضاء على الفقر في زمة لمواجهة آثاره السلبية على إجراءات الالوضرورة اتخاذ اإل
العربية والنامية حول للبلدان عزيز المواقف التفاوضية أهمية تإلى  وتطرقت المناقشات.  المنطقة العربية

النامية ومشاريعها لمواجهة تغير البلدان ضرورة التزام بلدان المرفق االول لبروتوكول كيوتو بدعم جهود 
من خالل نقل التقنيات المناسبة وتوطينها وتمويل تنفيذ مشاريعها، وذلك مع التريث في  المناخ، خصوصاً

  .ر المناخمات المتعلقة ببرامج تغيقبول االلتزا
  

آلية العربية من مشاريع البلدان استفادة  تعزيزإلى  وأكد أعضاء اللجنة على أهمية توجيه الجهود  -17
أنه من إلى  وأشاروا . التنمية النظيفة، في ضوء ظروف قطاع الطاقة في كل بلد وما يناسب برامجها التنموية

  .بعاثاتر مناقشة سوق تجارة االنالمبك
  

  للجنة الطاقة منذ الدورة السادسة الطاقةعرض ما تم تنفيذه في مجال   -جيم
  )من جدول األعمال 6البند (

  
  التي و E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/5الوثيقة إلى  نظرت لجنة الطاقة في هذا البند استناداً  -18

، E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/5(Part I( في الجزء األول الوارد في الوثيقةو . جزاءثالثة أتضمنت 
، استعرضت اللجنة بإيجاز األنشطة الرئيسية التي نُفذت عمالً بتوصيات لجنة الطاقة في دورتها السادسة

وفي الجزء الثاني الوارد في الوثيقة   .واقترحت إجراءات بشأن كل من المواضيع المطروحة
E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/5(Part II) دم المحرز في تنفيذ االنشطة المتعلقة بالطاقة التق، استعرضت اللجنة

  طة ، وجرى تقسيم هذه االنشللجنة الطاقة بين الدورتين السادسة والسابعة اإلسكوافي إطار برنامج عمل 
 2007-2006 نلفترتيلنجازات المتوقعة ذات الصلة وحسبما وردت في مشاريع برامج العمل وفقاً لإل

، استعرضت E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/5(Part III)الوارد في الوثيقة  وفي الجزء الثالث . 2009-2008و

                                                           
ما زال مشروع الخطة قيد المناقشة ضمن اللجان الفنية التابعة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في   )1(

 .الجامعة العربية



 

اللجنة التقدم المحرز في برنامج التعاون مع دولة قطر في مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء 
واستعرضت هذه الوثيقة بإيجاز معلومات أساسية حول نطاق تنفيذ اتفاقية التعاون الفني بين .  القطري
والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، كما ركزت على األنشطة الرئيسية التى تم تنفيذها ضمن  وااإلسك

فيما يتعلق بأثر  االتفاقية منذ انعقاد الدورة السادسة للجنة الطاقة وأهم النتائج التى تم التوصل اليها، خصوصاً
إدارة الطلب على معدل نمو استهالك الكهرباء، وإمكانات تخفيض أحمال الذروة حتى عام  تطبيق إجراءات

، كما عرضت الوثيقة للعناصر األساسية للبرنامج المقترح لتحسين كفاءة استهالك الطاقة الكهربائية في 2020
  .دولة قطر

  
ما تم تنفيذه  ومعلومات حولمن بيانات  الوثائق الثالثطالع أعضاء اللجنة على ما تضمنته إوبعد   -19

بالدراسات والوثائق الفنية باألنشطة التي تم تنفيذها و، أشادوا الطاقةفي مجال  اإلسكوابرنامج عمل ضمن 
االستمرار بتزويد إلى  وزودت بها أعضاء اللجنة، ودعوا الطاقةفي مجال  اإلسكواوالنشرات التي أصدرتها 

وشددوا على ضرورة توطين  . أو أقراص مدمجة نسخ إلكترونيةبالوثائق الفنية على األعضاء  البلدان
المجال،  هذا التقنيات وتطويرها في بلدان المنطقة، مع تعظيم االستفادة من المراكز القائمة في المنطقة في

 . التكامل بين تقنيات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددةإلى  وأهمية التفكير بشمولية قطاع الطاقة والوصول
خرى أونوه أعضاء اللجنة ببرنامج التعاون مع دولة قطر، وبأهمية تطبيق هذا المثال في التعاون في بلدان 

ضرورة أن تكون التوصيات إلى  وتم التطرق.  مع اجراء التعديالت الضرورية بما يناسب وضع كل دولة
  .فيذها مع البلدان االعضاءيجاد آلية لتسهيل متابعة تنإلصادرة عن اللجنة محددة ومركزة بحيث يمكن ا
  

  في مجال الطاقة 2011-2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -دال
  )من جدول األعمال 7البند (

  
تتضمن التي ، وE/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/6الوثيقة إلى  نظرت لجنة الطاقة في هذا البند استناداً  -20

وصيغت هذه المقترحات   .في مجال الطاقة 2011-2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين عرضاً ل
المعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية  1االستراتيجي المعتمد للبرنامج الفرعي  اإلطارإلى  باالستناد

رتكاز الوطنية واللجنة ، والذي عرض على نقاط اال2011-2010ألغراض التنمية المستدامة لفترة السنتين 
في دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة في صنعاء في  لإلسكوا، واعتمدته اللجنة الوزارية لإلسكواالفنية 

 األمانةودعا ممثل .  المتحدة لألمم، كما اعتمدته الجمعية العامة 2008مايو /أيار 29إلى  26الفترة من 
اللجنة علماً  أعضاءوأخذ .  ةتقديم مقترحاتهم حول األنشطة الواردة في هذه الوثيقإلى  التنفيذية أعضاء اللجنة

  .بمضمون الوثيقة بصيغتها الحالية
  

  ة للجنة الطاقةلثامنومكان عقد الدورة ا تاريخ  -هاء
  )من جدول األعمال 8البند (

  
حد أعرض ي، ما لم 2010 ديسمبر/األولفي بيروت في كانون  الثامنةتعقد لجنة الطاقة دورتها   -21

اذا استجدت األعضاء  والبلدان اإلسكواتاريخ بالتشاور بين كن تعديل هذا الويم، استضافتهااألعضاء  البلدان
  .وقائع تفرض ذلك

  
  ما يستجد من أعمال  -واو



 

  )من جدول األعمال 9البند (
  

  .لم يطرح للنقاش أي موضوع من خارج جدول األعمال  -22
  

  اعتماد تقرير لجنة الطاقة عن دورتها السابعة  -ثالثاً
  )دول األعمالمن ج 10البند (

  
من صالحيات اللجنة  33وعمالً باحكام المادة األعضاء  على طلب عدد من ممثلي البلدان بناًء  -23

لجنة الطاقة، في الجلسة الختامية المنعقدة  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي، اتفق أعضاء
خطياً بمالحظاتهم على  اإلسكوااللجنة لتزويد  عضاءعلى إتاحة فرصة زمنية أل، 2009فبراير /شباط 6في 

عداد نص منقح إب اإلسكوامسودة تقرير الدورة السابعة والذي تم توزيعه في الجلسة المذكورة، على ان تقوم 
 .ي االعتبارعضاء اللجنة فأللتقرير يأخذ المالحظات التي يوافق عليها 

  
األعضاء  انمناً التعديالت التي وافق عليها ممثلو البلداعتمدت لجنة الطاقة تقرير دورتها السابعة متض  -24
  .2009مارس /آذار 2في 

  
  تنظيم الدورة  -رابعاً

  
  مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف

  
بيت األمم المتحدة ومقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  عقدت لجنة الطاقة دورتها السابعة في  -25

  .جلسات أربع، وتوزعت أعمالها على 2009فبراير /باطش 6و 5 يومي آسيا في بيروت
  

 االفتتاح  -باء
  

السيد عيسى شاهين الغانم، سعادة بالنيابة عن كلمة  رضا ابراهيم علي، ممثل دولة قطر،ألقى السيد   -26
على  اإلسكوارؤساء الوفود وجميع المسؤولين في كلمته  شكر فيو  .للجنة الطاقة دسةرئيس الدورة السا

هد الذي بذلوه خالل فترة رئاسة السيد الغانم للدورة السادسة، متمنياً لهم دوام النجاح، وآمالً أن تخلص الج
ضرورة االهتمام بموضوع التنمية المستدامة إلى  وأشار . تحقيق األهداف المرجوة من االجتماعإلى  الدورة

وثمن عالياً الجهود التي بذلت ضمن  . يةالتي تشكل سنداً مهماً لخطط الخروج من الظروف االقتصادية الحال
فيما يتعلق بمواضيع اجتماعات الدورة األعضاء  أعمال الدورة السادسة للجنة الطاقة، لتنسيق مواقف البلدان

فيما يتصل بتنفيذ  اإلسكواإلى  وتقدم كذلك بالشكر . الخامسة عشرة للجنة االمم المتحدة للتنمية المستدامة
في مجال تحسين كفاءة ) كهرماء(والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء  اإلسكوابرنامج التعاون بين 

  .فرص مستقبلية للتعاونإلى  الطاقة في قطاع الكهرباء، متطلعاً
  

نيابة عن  كلمة األمانة التنفيذيةشعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية،  ت السيدة أنهار حجازي، رئيسةوألق  -27
ورحبت بالحضور  . لإلسكوا، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي دفعبدر عمر ال السيد

األعضاء  إلى ووجهت الشكر . عضاء الجدد في اللجنةوباأل اإلسكواإلى  وبانضمام جمهورية السودان



 

ه قطاع ب ثم تحدثت السيدة حجازي عن الدور الفعال الذي يضطلع.  المنتهية عضويتهم على ما بذلوه من جهد
وتضمنت الكلمة تأكيداً   .قليمي والعالمي، وعن قضايا الطاقة الملَّحة في المنطقةالطاقة على الصعيدين اإل

على أهمية الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة كما هو مبين في االتفاقيات والوثائق الصادرة عن العديد من 
تغير المناخ، ووضع  يات التي ينبغي مواجهتها، خصوصاًالتحدإلى  توأشار . المؤتمرات واالتفاقيات الدولية

والهدف من ذلك هو تحسين إدارة الطاقة في المنطقة، كاعتماد  . حلول لها على المستويين الوطني واإلقليمي
نتاج الطاقة واستهالكها، واعتماد السياسات والبرامج الالزمة للتكيف مع اآلثار المترتبة على أنماط مستدامة إل

لموضوع الطاقة، حيث  اإلسكواوجرى التأكيد على االهتمام الكبير الذي توليه   .ر المناخ والتخفيف منهاتغي
فيما يخص مراجعة األعضاء  ُأدرج ضمن أولويات برامج عملها، وعلى الجهود التي بذلتها البلدان

جراء إد استهالك الطاقة، وترشيإلى  استراتيجياتها المتعلقة بقطاع الطاقة وتطويرها، واعتماد برامج تهدف
وجامعة الدول  اإلسكواالشراكة القائمة بين إلى  يضاًأوتطرقت  . التعديالت المؤسسية والقانونية المطلوبة

 . مم المتحدة للبيئة، وذلك من خالل تشكيل أمانة مشتركة لمتابعة قضايا التنمية المستدامةالعربية وبرنامج األ
، وأن تسفر المناقشة عن توافق المعروضة بالعناية الالزمةقش كافة الوثائق أن تنافي  األملعن  توقد أعرب

للفترة القادمة، بما  اإلسكوافي إدراجها في برامج عمل البلدان حول عدد من األنشطة المحددة التي ترغب 
في مجال  كوااإلسسيما برنامج العمل والميزانية المقترحة لعمل  وأهدافها، الاألعضاء  البلدانيلبي مصالح 

  .2011-2010 سنتينفي فترة ال الطاقة
  

نيابة عن معالي وزير الطاقة والمياه في الجمهورية بالالسيد كمال فؤاد الحايك كلمة  ألقىوبعد ذلك،   -28
 . شاد في كلمته بأهمية قطاع الطاقة ودوره في مجاالت التنمية والبيئةوأ . اللبنانية السيد آالن طابوريان

نتاج من الكميات المستوردة إل في المائة 50ن لبنان بلد مستورد للنفط وأنه يستهلك أكثر من أإلى  وأشار
على ضرورة احترام القواعد البيئية  وأعرب عن استعداد لبنان الستيراد الطاقة الكهربائية، مؤكداً . الكهرباء

ي اعتماد الطاقة ألجل التنمية ف اإلسكوا انفي إنتاج الطاقة واستهالكها، وعلى تضامن لبنان مع كافة بلد
  .المستدامة، والتخفيف من حدة الفقر، وتحسين الظروف المعيشية

  
  الحضور  -جيم

  
 مملكة، وغابت اإلسكوافي األعضاء  من البلدان ثالثة عشر بلداًشارك في الدورة ممثلون عن   -29

وممثل عن قليمي لغربي آسيا، المكتب اإل/عن برنامج األمم المتحدة للبيئةكذلك ممثل حضر و  .البحرين
  .من هذا التقرير قائمة المشاركين األولرد في المرفق وت . المركز اللبناني لحفظ الطاقة

  
  انتخاب أعضاء المكتب  -دال

  
األعضاء  البلدانتتولى "للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، النظام الداخلي من  18وفقاً للمادة   -30

فرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم المتحدة، رئاسة الهيئات ال
دولة قطر قد تولت  ولما كانت.  )2("غير ذلكوتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة 

فبراير /شباط 5وحتى تاريخ عقد الدورة السابعة في  2007فبراير /شباط 3رئاسة الدورة السادسة، من 
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