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  موجـز

 ةالحادية عشر تهاوراللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) دفي لجنة الطاقة  عقدت
  .٢٠١٧ مايو/يارأ ١٦-١٤الفترة  في ،مصرفي برعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  القاهرةفي 
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، والتقّدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل العاشرة تهادورلجنة الطاقة في 

محاور أساسية للطاقة حول  مناقشاتوللجنة الطاقة،  ةوالحادية عشر ةعاشرالبين الدورتين  اإلسكوا
الترابط بين الطاقة والمياه في المنطقة العربية، وتأثير الغاز والنفط الصخري على المياه و، المستدامة

  . من منظور الطاقة المناخ تغيُّرالتعاون العربي بشأن التعامل مع و، الجوفية

 في مجال الطاقة، ٢٠١٩-٢٠١٨المقترح لفترة السنتين سكوا اإلواستعرض المشاركون برنامج عمل 
فريق تشكيل إلى والمشروعات الممولة من صندوق األمم المتحدة للتنمية، نقاش إلى  وتطرقوا في حلقة

  .المناخ تغيُّرفي مجال الوقود األحفوري و خبراء

  صت التي خلُ  التوصياتو، التي تخللت الدورةاشات قنالومداخالت الأهم  التقرير هذا ويعرض
  إليها اللجنة. 
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  مقدمـة

   ةعشرالحادية دورتها االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)  في اللجنةعقدت لجنة الطاقة  -١
عمالً بقرار ، ٢٠١٧أيار/مايو  ١٦-١٤الفترة في في مصر الكهرباء والطاقة المتجددة  ةراوز رعايةالقاهرة، ب في

والمعني بإنشاء لجنة للطاقة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية  ،١٩٩٥يار/مايو أ ٢٥) المؤّرخ ١٨-(د ٢٠٤اإلسكوا 
تموز/يوليو  ٢٤المؤرخ  ١٩٩٥/٤٠الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره  لغربي آسيا

١٩٩٥.  

  . ةلحادية عشرلجنة الطاقة في دورتها ا خلصت إليهاالتي  )١(التوصياتوفيما يلي  -٢

  ةلحادية عشراالصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها  التوصيات  -أوالً 

بعضها موجه إلى الدول مجموعة من التوصيات،  ةلحادية عشرختام دورتها ا أصدرت لجنة الطاقة في -٣
  األعضاء وبعضها إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا. 

 األعضاء الدولالتوصيات الموجهة إلى   -ألف

من خالل العمل على حشد الموارد الفنية والمالية، وكذلك عقد  اإلسكواتعزيز أنشطة الطاقة في  ) ١(
 تماعاتها سنوياً لمواكبة التطورات اإلقليمية والدولية؛لجنة الطاقة اج

جهود األمانة التنفيذية في ربط نتائج األنشطة المعيارية لإلسكوا (الدراسات والتقارير)  دعم ) ٢(
مع أهمية ترجمة األخير إلى مشروعات تراعي خصوصيات  ،بالتعاون الفني المقدم للدول األعضاء

تقديم الدعم الفني والخدمات االستشارية واألنشطة التدريبية وطلب التوسع في  دول المنطقة،
 والجوالت الدراسية، بناًء على طلبات الدول األعضاء؛

العمل على إدراج األهداف والغايات والمؤشرات المتصلة بالطاقة المستدامة في خطط التنمية  ) ٣(
سبة لقياس ورصد التقدم الوطنية والقطاعية، في إطار نظرة متكاملة، واعتماد مؤشرات وطنية منا

والمحافظة على الترابط مع األهداف  ،بالهدف الخاص بالطاقة المستدامةالمحرز فيما يتعلق 
 ؛٢٠٣٠والغايات ذات الصلة في خطة التنمية المستدامة لعام 

لتنفيذ األهداف المعنية بالطاقة الدول األعضاء إطالع األمانة التنفيذية على الجهود التي تبذلها  ) ٤(
 وتقديم التقارير بشأنها؛ ،ورصدها ،أهداف التنمية المستدامة ضمن

لتحقيق الترابط بين المياه األجل قصيرة ومتوسطة وطويلة العمل على وضع سياسات وبرامج  ) ٥(
 والطاقة والغذاء؛

لتنمية المستدامة لللمنتدى العربي  ٢٠١٩و ٢٠١٨لمشاركة الفعالة في األعمال التحضيرية لدورتي ا ) ٦(
  ركزان على الهدفين يس اللذين، المعني بالتنمية المستدامة ياسي الرفيع المستوىوالمنتدى الس

 ؛من أهداف التنمية المستدامة )المناخ تغيُّرالخاص ب( ١٣و )الخاص بالطاقة( ٧

                                                
المعلومات والوثائق والتقارير الخاصة بالدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة متاحة على الموقع اإللكتروني:   )١(

session-th11-energy-http://www.unescwa.org/events/committee. 
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تعزيز مشاركة الفنيين والمختصين في أنشطة وفعاليات مشروع "تطوير قدرات بلدان اإلسكوا في  ) ٧(
الطاقة والمياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وتسهيل التعاون ودعم موضوع الترابط بين 

 التكامل اإلقليمي، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال؛

 حول والبيانات ذات الصلةلمعلومات واإلحصاءات ل اتطوير القدرات الوطنية في جمع وتحلي ) ٨(
 لمستهلكين النهائيين؛ انتاج الطاقة وتوزيعها وطرق استهالكها لدى مختلف ا

بما في ذلك آثارها على  ،سياسات استغالل الغاز الصخري والنفط الصخريل رصد اآلثار البيئية ) ٩(
 المياه الجوفية، لتحقيق االستدامة في هذا المجال؛

  لدورة الثانية عشرة.اإلى التوصيات الموجهة للدول األعضاء  منرير عما تم تنفيذه اتقديم تق ) ١٠(

  األمانة التنفيذيةهة إلى الموجّ التوصيات   -باء

أهداف  في إطارالقضايا المتعلقة باإلدارة المستدامة للطاقة في المنطقة العربية،  التركيز على ) ١(
الدول بحوث ودراسات استشرافية الطالع  وإجراءالمتعلقة بالطاقة،  ٢٠٣٠ لعام التنمية المستدامة

  قليمي؛لى المستويين الوطني واإلعلى الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة عاألعضاء 

وتحليل مدى ، ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام رصد المؤشرات المتعلقة بقطاع الطاقة في إطار  ) ٢(
لتكوين صورة وافية عن تنفيذ  اقتراح مؤشراتمع إمكانية متها مع احتياجات الدول العربية، ءموا

  واإلقليمي؛األهداف المعنية بالطاقة على المستويين الوطني 

مرصد إقليمي لرصد تنفيذ األهداف المعنية بالطاقة من أهداف التنمية المستدامة  إلى إنشاءالسعي  ) ٣(
  في المنطقة العربية؛ 

تقديم الدعم الفني للدول في جمع وحساب البيانات الوطنية للطاقة وغيرها من البيانات  مواصلة ) ٤(
  نية بالطاقة من أهداف التنمية المستدامة؛ح لتكون أساساً لرصد تنفيذ األهداف المعالتي تصلُ 

تقديم تقارير حول التطورات في أسواق الطاقة على مستوى العالم والمنطقة العربية  مواصلة ) ٥(
  حاطة بأحدث المستجدات؛إلل

تحقيق األمن الغذائي ذات األهمية في ر النزاعات في المنطقة العربية على استدامة الطاقة أثدراسة  ) ٦(
  وأمن المياه؛ 

كهرباء وتحلية مياه البحر التتضمن دراسة لمحطات توليد  ،داد دراسات فنية لقطاع الكهرباءإع ) ٧(
تأثير ربط الطاقة حول دراسة ونماذج المحاكاة،  إلى باالستنادونقلها الى مناطق االستهالك، 

  الشبكات الكهربائية، وخصخصة قطاع التوزيع؛بالمتجددة 

الستثمار  قانونية،لفنية والمالية والاالشروط  مستنداتعداد إفي  مساعدة الفنية للدول األعضاءتقديم ال )٨(
  مان، األردن)؛ باالستفادة من التجارب العالمية (تركيا، عُ  ،وتشغيلها شبكات توزيع الكهرباء

وتقديم الدعم  ،الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في مجالاالستمرار في متابعة الجهود اإلقليمية  ) ٩(
لترابط لتطبيقه، ونقل خبرات حول ااألعضاء في هذا اإلطار، واختيار مشروع تجريبي للدول 

  ؛هذا المجالدول نجحت في 
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 لعام مساندة الدول األعضاء في تبني استراتيجيات وسياسات تتالءم مع أهداف التنمية المستدامة ) ١٠(
مؤسسية ذات الصلة، المتعلقة بالترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتطوير القدرات ال ٢٠٣٠

  واعتماد مؤشرات مناسبة لرصد هذا الترابط؛

  األعضاء على وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل  الدولمواصلة العمل على تعزيز قدرات  ) ١١(
في مجاالت مزيج الطاقة والتكنولوجيا النظيفة للوقود األحفوري، وكفاءة الطاقة  وطنية وإقليمية

  والطاقة المتجددة؛

ربط أنشطة مركز اٍإلسكوا للتكنولوجيا بمواضيع التنمية المستدامة، خاصة  مواصلة العمل على ) ١٢(
والتأكيد على دور المركز كمنصة إقليمية في مجاالت التكنولوجيا الصديقة للبيئة وكفاءة الطاقة، 

للمعرفة الفنية ونشر الوعي بالتكنولوجيات الحديثة، وتنفيذ أنشطة وفعاليات لدعم القدرات الوطنية 
  األعضاء في مجاالت التكنولوجيا الصديقة للبيئة وكفاءة الطاقة؛ للدول

العمل على نشر مخرجات مركز اإلسكوا للتكنولوجيا من خالل أنشطة توجه لهذا الغرض،  ) ١٣(
  وتعميمها على الدول األعضاء؛

  المستدامة؛لطاقة إلى الوصول سبيالً لترشيد الطاقة بالوعي  زيادةل تنظيم أنشطة إعالمية وتعريفية ) ١٤(

 تنظيمالمناخ، مع التركيز على  تغيُّربناء قدرات المفاوضين العرب في مجال  مواصلة أنشطة ) ١٥(
 تغيُّرورش تدريبية حول إعداد المشاريع للحصول على التمويل من الصناديق الدولية المعنية ب

  المناخ؛

المناخ في المنطقة العربية  تغيُّرنشاء مركز عربي لإلإعداد تصور متكامل التنفيذية في األمانة  دعم ) ١٦(
اإلسكوا، على غرار لجان إقليمية أخرى، على أن يشمل هذا التصور األهداف المرجوة من في 

االجتماع المقبل للجنة خالل المركز ومصادر التمويل، واألنشطة الممكن تنفيذها، وعرضه 
  التنفيذية لإلسكوا العتماده؛

لجنة فرعية للجنة الطاقة، على أن يكون بمثابة ري، تشكيل فريق خبراء في مجال الوقود األحفو ) ١٧(
وفقاً للنظام الداخلي لإلسكوا، ولألنظمة والقواعد المعمول بها في األمم المتحدة  عمله الفريقمارس ي

  عن أنشطته للجنة في اجتماعها المقبل؛اً يقدم تقريرأن و ،في هذا الشأن

جامعة  وال سيمابناء الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال الطاقة،  مواصلة ) ١٨(
الدول العربية والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتوسيع هذه الشراكات تعزيزاً 

  للعمل التكاملي لتحقيق االستفادة المثلى للدول األعضاء؛

المرونة  وإبداء، ٢٠١٩-٢٠١٨ للسنتينة المقترحة في برنامج العمل أنشطة الطاقالعمل على تنفيذ  ) ١٩(
  ؛الكافية لالستجابة للتحديات والقضايا الجديدة التي تواجه المنطقة العربية

  ؛سكوا المتعلقة بالطاقةإلعن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة ادورية موافاة الدول األعضاء بتقارير  ) ٢٠(

  في الطاقة  استخداملطاقة المتجددة وترشيد لنية التشريعية البُ تنظيم أنشطة حول التطورات في  ) ٢١(
  .الدول العربية
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 ً   والنقاشالبحث  مواضيع  -ثانيا

  عرض ما تم تنفيذه في مجال الطاقة  -ألف
  من جدول األعمال) ٤(البند 

حول ، E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/3(Part I) الوثيقةت على لجنة الطاقة في إطار هذا البند رضعُ  -٤
ة الوثيقو ،التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها العاشرةتنفيذ األنشطة المنفذة في مجال الطاقة، عمالً ب

E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/3(Part II) منذ انعقاد  ،برنامج عمل اإلسكواتنفيذ األنشطة المدرجة في ، حول
 ،األعضاء االطالع على ما تم تنفيذه الدولممثلي  منطلبت األمانة التنفيذية د قو حتى تاريخه.والدورة العاشرة 

  هذا الشأن. بوتقديم المقترحات والتوصيات 

 ٢٠١٩-٢٠١٨لفترة السنتين  اإلسكوابرنامج عمل  أهمية تضمينعلى الوثيقتين حول المداخالت  ركزتو -٥

ومنهجية الترابط  اإلقليمية،، ودراسات حول الشراكات هاوأولوياتالبلدان األعضاء مشاريع تتناسب مع ظروف 
 ة الكهرباءشبكبوالطاقة المتجددة والربط للكهرباء،  ةعربيالسوق الو ، وتحلية المياه،بين الطاقة والمياه والغذاء

والتنسيق والتعاون  تدريب الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال على المستوى الوطني،باإلضافة إلى الوطنية، 
طلب ممثلو الدول إفادتهم و .ري تنفيذهافي الفعاليات التي سيجة والبحثية في الدول األعضاء مع الجهات األكاديمي

بإعداد دراسة عن أثر النزاعات  اإلسكوا. واتفقت اآلراء على ضرورة قيام ٢٠١٧عام لالدراسات والمواد الفنية ب
ديد لخطط التنمية االقتصادية الطاقة المستدامة، وما يمكن أن ينتج عنها من ته المسلحة في المنطقة على

. وتساءل الحضور عن إمكانية إدراج المنطقة عامةً  وفي، من النزاع خاصةً الدول التي تعاني  فيواالجتماعية 
فلسطين دولة واقعة تحت االحتالل، ف. الدراسةهذه ضمن على قطاع الكهرباء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي أثر 

 قع على المحتل مسؤولية توفير الطاقة للفلسطينيين،توتسري عليها قرارات األمم المتحدة في هذا الشأن، وبالتالي 
تحديد موضوعات معينة في مجال طلب الحضور و. لطاقةاتمنع اإلدارة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع  لكن إسرائيل

على الدول  اإلسكواتعميم نتائج الدراسات ومخرجات الفعاليات التي تنفذها و ،اساتالطاقة عند طلب الدر
جامعة الدول في التعاون مع األمانة التنفيذية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء  وطرحوا إمكانية .األعضاء

تأكيد على أهمية لاالعربية في هذا الشأن، بهدف إيصال رسائل مهمة إلى صانعي القرار. وانتهت المداخالت ب
  سهم في تعزيز الدعم الفني للدول األعضاء.حشد الموارد المالية لدعم أنشطة قسم الطاقة بما يُ 

في سياق توصيات الدورة العاشرة وبرنامج نُفّذت أفادت األمانة التنفيذية بأن األنشطة وفي معرض الرد،  -٦
ة يمع المراكز البحث اإلسكواتتعاون و .للجنة الطاقةقر في الدورة العاشرة أُ ، الذي ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة العمل

ن لبعض المؤسسات وممثل شارك وقد .ذات الصلة واألكاديمية من خالل دعوتها للمشاركة في بعض الفعاليات
نظمت ورشة سكوا قد اإل وكانت .األكاديمية والمراكز البحثية في ورش عمل حول الترابط بين الطاقة والمياه

سبتمبر أيلول/(األردن،  تكامل الطاقات المتجددة مع شبكات النقل والتوزيع في الوطن العربي عمل تدريبية حول
نية التحتية لقطاع الطاقة الكهربائية وتبادل الطاقة في الدول العربية )، وأصدرت صحيفة حقائق حول البُ ٢٠١٥

ورشة عمل في سياق مشروع حساب التنمية  المخطط عقد منو .على المشاركين في هذه الدورة) ُوّزعت(
حول سياسات االستثمار في الطاقة  ٢٠١٧ يونيو/حزيران في، آستانا"الترويج لالستثمار في الطاقة المتجددة" في 

ترشيح ويمكن للدول األعضاء  .٢٠١٧حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في تموز/يوليو عمل ورشة و، المتجددة
ً ممثلين من العاملين فع  علىاإلسكوا حرص وشددت األمانة التنفيذية على  للمشاركة. االت ذات الصلةفي المج ليا

تسنى تنفيذ يمن خارج الميزانية حتى موارد  تأمين العمل على وعلىالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية، 
خاصة  عبةشُ  رت بوجودذكّ أثر النزاع المسلح على الطاقة المستدامة، عن دراسة إعداد فيما يخص و .األنشطة

  .الدراسة إعدادفي األسلوب العلمي/الفني اعتماد على وأكدت  اإلسكوابالنزاعات في 
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أنشطة وبرامج  حول ،E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/3(Part III)ة ُعرضت الوثيقإطار البند نفسه،  وفي -٧
إلى  األعضاء، بناًء على طلب رسميالتي تم تنفيذها بالتعاون مع بعض الدول  ،التعاون الفني في مجال الطاقة

 الدولممثلي  منوطلبت األمانة التنفيذية  .تنفيذها مزمعال األنشطةحول و، بين الدورتين ، خالل الفترةاإلسكوا
  هذا الشأن.بوتقديم المقترحات والتوصيات  ،األعضاء االطالع على ما تم تنفيذه

 وتحديدترتيب األولويات لطاقة، وا ة في مجالمعينع يضاتحديد مواألعضاء على أهمية  الدول وأكد ممثلو -٨
برامج تكامل لد من األهمية يمز إيالءسياسات هيكلة القطاع وتسعير الطاقة، مع ما يتعلق بخاصة األهداف، 

 وآلياتللقياس مؤشرات إحصاءات ووأهداف التنمية المستدامة وما يتصل بها من ، سياسات الطاقة والمياه والغذاء
بربط نتائج الدراسات والتقارير  اإلسكوااقترح ممثلو الدول أن تقوم و. ومن ثم تحديد برامج الدعم الفني ،للتنفيذ

ببرامج الدعم الفني، وتعميم نتائج هذه البرامج على كافة الدول األعضاء، لتبادل المعلومات في المجاالت ذات 
  .االهتمام المشترك

 وضمن ،طلب رسمي من الدولة العضو بناًء على مقدَ تُ  الفني برامج الدعم أنذية ياألمانة التنف وضحتأو -٩
 يالتالطاقة جاالت م يحّدد، على طلب رسمي بناءً  تقديم الدعم ألي دولةمستعدة ل سكوااإلو. سكوامكانات اإلإ

التنسيق مع فريق التعاون ووذلك ب - للتنفيذالمبدئي  يواإلطار الزمن، فيها الوطنية قدراتها تطويرالدولة ترغب 
  .سكوااإلفي  المختصالعمل 

  الطاقة المستدامة في المنطقة العربية  -باء
  من جدول األعمال) ٥(البند 

التنمية خطة أهداف  بشأن ،E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/4(Part I) الوثيقة في إطار هذا البندت رضعُ  -١٠
على "ضمان حصول الجميع بكلفة ميسورة على ينص الهدف السابع  إذالمتعلقة بالطاقة،  ٢٠٣٠ لعام المستدامة

حديثة ونشر الطاقة الالوصول إلى خدمات بالثالث  هغاياتتتعلق خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة"، و
الوثيقة  ت. وتناولتصل به أهداف أخرىت كما، وسائل التنفيذوالطاقة المتجددة وتدابير تحسين كفاءة الطاقة، 

، ذات الصلة ، والجهود القائمة لجمع المعلوماتتقدم في بلوغ هذه الغاياتم اختيارها لرصد الالمؤشرات التي ت
  صعوبات، خاصة في المنطقة العربية. ما يواجهها من و

طبقاً لألولويات  لطاقةاأهمية وضع مؤشرات التنمية المستدامة في مجال  )١(ن على: واتفق المجتمعو -١١
إمكانية  )٢(مؤشرات األمم المتحدة، ومتسقة مع للظروف المحلية، مناسبة وتكون قابلة للقياس، على أن ، الوطنية

تخصيص إطار مؤسسي لخطة التنمية المستدامة والمؤشرات ذات الصلة، خاصةً في ظل االرتباط المباشر/غير 
يانات إحصائية مفصلة عن أهمية تعزيز قدرات الدول األعضاء في جمع ب )٣(المباشر بين العديد من األهداف، 

على ضرورة إدراج أهداف  اإلسكواوأكدت  ، والتنسيق بين القطاعات داخل الدولة لتقييم التقدم المحرز.الطاقة
السياسات وآليات التنفيذ  بما يشمل، للدول الوطنية خططالالتنمية المستدامة والغايات والمؤشرات في إطار 

 . والمتابعة والرصد والتقييم والتعديل

اسات الترابط يحول س، E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/4(Part II)الوثيقة  في إطار البند نفسه ترضعُ و -١٢
في ما يتصل بموضوعات  مختلفأهمية النظر إلى المستقبل بشكل وبين الطاقة والمياه في المنطقة العربية، 

والتكنولوجيات وأنماط االستهالك ذات الصلة،  وأوجه الترابط بين الطاقة والمياه، المناخ تغيُّرو الطاقة والمياه
استراتيجيات وسياسات متكاملة للطاقة والمياه على المستويين  وضعأشارت الوثيقة إلى ضرورة و. المناسبة

التحديات واالستفادة من الفرص،  لمواجهةهج مستدام للترابط بينهما، المتوسط والطويل، من أجل صياغة نَ 
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ارات الخاصة بسياسات رشيدة للطاقة والمياه، واختيار بدائل تقنية مناسبة للظروف اعتماد مجموعة من القرب
. وأكدت الوثيقة على أن كفاءة إدارة الموارد الطبيعية عامة، وموارد الطاقة المحلية، وتعزيز التعاون اإلقليمي

تطرقت وفي المنطقة العربية،  ٢٠٣٠ لعام التنمية المستدامةخطة من المحاور الرئيسية لتنفيذ هي والمياه خاصة، 
  تعزيز قدرات الدول األعضاء في هذا المجال.ل اإلسكواإلى أنشطة 

األعضاء في اإلسكوا لدراسة  الدولأفادت األمانة التنفيذية أن مشروع حساب التنمية "تطوير قدرات و -١٣
الجاري والممول من األمم المتحدة،  أوجه الترابط بين المياه والطاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

، يتضمن إعداد نماذج تشغيلية بشأن الترابط بين الطاقة ٢٠١٧ينتهي في كانون األول/ديسمبر على أن تنفيذه حالياً 
. وتتضمن األنشطة الباقية من المشروع تنظيم ورشة عمل في لإلسكواوالمياه، متاحة على الموقع اإللكتروني 

في  ٢٠١٧في تشرين األول/نوفمبر  وأخرىيروت حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة، في ب ٢٠١٧تموز/يوليو 
 .المشروع مخرجات أهم وعرضان حول سياسات الترابط َعمّ 

 .هتهاجاوالتحديات الكبيرة التي ينبغي م يعتبران منالمداخالت أن أمن الطاقة وأمن المياه  ضحتأوو -١٤
الكلفة  تؤدي إلى خفضة، متكاملحلول مستويات لوضع و العمل على عدة محاورويتطلب موضوع الترابط 

وزيادة الوعي التنسيق بين كافة القطاعات، وتطوير القدرات العاملة في هذين المجالين، و االقتصادية للمشاريع
ية االستفادة من التقدم التكنولوجي في كفاءة استخدام الموارد الطبيعوالطاقة والمياه،  منالعام بترشيد االستهالك 

، مع وتشجيع االستثمارات الخاصة ،، إلخ)ر كفاءة الطاقةيتدابالتكنولوجيا الخضراء، (تقنيات اإلنتاج األنظف، 
عادة تسعير خدمات النظر في سياسات الدعم، وإ. ومن المهم أيضاً العمل على إصدار التشريعات ذات الصلة

 يراعيوبما  وقات الذروة،طبقاً أل ةر، ومتغيّ فئات الفقيرةال لمراعاة ةمتدرجظم باستخدام نُ  ،لطاقة والمياهاإلمداد با
أشار ممثل العراق في اللجنة إلى تجربة بلده في استخدام أجهزة تكييف هواء موفرة والكلفة الحقيقية للخدمة. 

  لكن ، للطاقة، من خالل استخدام األمونيا والطاقة الشمسية وتعديل دورة التبريد بما يقلل من استهالك الطاقة
  هذه التقنية الحجم الكبير لجهاز التكييف مقارنة باألجهزة المماثلة.يعيب ما 

 يالغاز الصخرالصخري و النفطتأثير حول ، E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/4(Part III) ةثيقالو تضرِ عُ  -١٥
 العربية الدولعدد من  احتواءأثبتت الدراسات ، للطاقة غير تقليديينصدرين معلى المياه الجوفية، باعتبارهما 

العربية في استخراج النفط والغاز  الدولضت الوثيقة التجارب العالمية، وتجارب بعض رَ . وعَ اممخزون منهعلى 
تزال تواجهها، وال سيما أثر ذلك على المياه الجوفية والبيئة.  وال ،الدولالصخريين، والعوائق التي واجهتها هذه 

   .على واضعي السياسات تقييمها قبل استغالل الموارد غير التقليديةالوثيقة العوامل التي ينبغي وأوضحت 
مجالي بأحدث المستجدات العالمية في دورياً من األمانة التنفيذية موافاة اللجنة  وا، وطلبوأشاد الحضور بالتقرير

  .النفط والغاز

أهداف التنمية المستدامة  قفي تحقيالتقدم المحرز عن ممثلو الدول األعضاء  أفادأيضاً،  ٥وفي إطار البند  -١٦
  :على الشكل التالي همالمتعلقة بالطاقة في دول

للطاقة  يفي المائة في المزيج الوطن ١٠زيادة مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة  قّررالم : مناألردن •
أول محطة  قد أنشئتمليون طن، و ٧٠زيتي تقدر بحوالي الوتوجد إمكانات للصخر  .٢٠٣٠ عام في

 مةئعاسفينة  رتجّ أستونيا، كما أن هذا المورد بالتعاون مع دولة لالستفادة م يغاواطم ٤٧٥بقدرة 

 في المائة من المحطات الحرارية بالوقود. ٩٠للغاز الطبيعي لتزويد حوالي 
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والعمل ، ميغاواط ١٥البحرين: وصل إجمالي القدرات المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة إلى حوالي  •
التنمية  ل فريق عمل خاص لمتابعة تنفيذ أهدافكّ شُ . وكفاءة الطاقةفي تنفيذ مشاريع جار على 
 .ذات الصلة، ومجموعات عمل لجمع البيانات المستدامة

في المائة حتى  ٣٫٥الطلب السنوي على الطاقة زيادة وصل معدل : ةسوريالجمهورية العربية ال •
الطاقة الكهربائية المنتجة لنقص الوقود، بسبب ظروف كمية  وانخفضت معهانخفض  ه، لكن٢٠١٠

ينتشر استخدام و، يةسشمالخاليا الظم نُ من يغاواط م ٢-١مر بها البلد. وتم تركيب يالتي النزاع 
مركز وطني لبحوث الطاقة، وتعمل وزارة ويتوفر  ،السخانات الشمسية في القطاع المنزلي

حتى يتسنى للقطاع الخاص القيام المناسبة، التشريعات إصدار الكهرباء على إعادة هيكلة القطاع و
في إطار برامج  ،اإلسكوامن  الجمهورية العربية السوريةطلب ممثل و .مجالبدور أكبر في هذا ال

تجربتي عُمان وموريتانيا في استخدام الطاقة المتجددة في  االستفادة منالمساعدة في الدعم الفني، 
 المناطق المعزولة.

  ٣٥نقص في إمداد السكان بخدمات الطاقة، حيث تغطي الشبكة حوالي يعاني البلد من  السودان: •

من المخطط وفي المائة من مساحة البلد، وتستخدم مولدات الكهرباء في تغطية باقي المساحة.  
  شمسية (فوتوفلطية) في المدن الكبرى، كما تم االتفاق على تنفيذ  خالياظم نُ محطات  ١٠تنفيذ 

تشريعات  وصدرتنقل).  - تشغيل - تملك - ية (بنظام بناءظم الخاليا الشمسمن نُ اط يغاوم ١٠٠
 دابير كفاءة الطاقة.تحول 

في المائة  ٣٠، لكنها تعمل بنسبة يغاواطم ٢٠٠٠ بقدرة محطات للتوليد الكهرمائي تتوفرالعراق:  •
ظم خاليا شمسية نُ  مشاريعلعقود ُوقّعت والقدرات االسمية بسبب الظروف الحالية. من إجمالي 

دراسات جدوى  كما أجريت، يغاواطم ١٠٠٠مخطط زيادتها إلى من ال، يغاواطم ٥٥٠بقدرات مركبة 
يجري العمل على تحسين كفاءة المحطات الحرارية من والستغالل طاقة حرارة باطن األرض. 

 ءة الطاقةلتوسع في تدابير تحسين كفاواالدورة المركبة،  المحطات الغازية إلى تحويل خالل
 .واالستفادة من التجربة األردنية في هذا الصدد

، ويجري العمل يغاواطم ٨٠٠٠حوالي إلى وصل إجمالي القدرات المركبة لتوليد الكهرباء ُعمان:  •
في المائة من المحطات الحرارية بالغاز  ٩٠ أخرى. وتعمل حوالي يغاواطم ٣٠٠٠على إضافة 

في المائة من أسهم شركات التوزيع  ٤٥طرح نسبة ت، وسالكهرباءهيكلة قطاع وأعيدت . الطبيعي
يوجد اهتمام بالتوسع في تدابير كفاءة الطاقة، إلى جانب و هيكلة قطاع المياه. ستعاد، كما في السوق

 .٢٠٢٥ عام بحلولفي المائة  ١٠زيادة نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 

 تمو ،في المائة من األردن ومصر ٣و، في المائة من الطاقة من إسرائيل ٨٨تشتري فلسطين:  •
محطات  ٤ عن طريق إنشاءمن إسرائيل شركة النقل الفلسطينية نقل الطاقة ل يجيزتوقيع اتفاق 

  الطاقة المتجددة بنسبة أن تساهماالستراتيجية الوطنية ومن أهداف محوالت لهذا الغرض. 
 ينظم، ٢٠١٢ عاموصدر قانون للطاقة المتجددة  .٢٠٢٠ عام قة بحلولفي المائة في مزيج الطا ١٠

اعتماد أسلوب المناقصات التنافسية من أجل والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء، 
ق سياسة قياس صافي الطاقة يتطبخاص، ومشاريع الطاقة المتجددة الكبرى الخاصة بالقطاع ال

، وصدرت الخطة صندوق االستثمار في الطاقة المتجددةوأنشئ  .المتجددة الصغيرةلمشاريع الطاقة 
 ،يغاواطم ٣٠ظم الخاليا الشمسية بقدرة إلنشاء محطة بنُ  وقدمت الصين منحة .الوطنية لكفاءة الطاقة

  اتفاق قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشاريع في مجالي الطاقة المتجددة  قّعا وُ كم
 وكفاءة الطاقة.



-١٠-  

ً  في المائة ٩٦بنسبة  كمصدر للطاقةتعتمد المحطات الحرارية على الوقود األحفوري ن: لبنا • . تقريبا
 في المائة بحلول ١٢ومن المخطط زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بنسبة 

مستندات  وأعّدت، لشمسيةآلية تمويلية لنشر استخدام السخانات امصرف لبنان  وأنشأ. ٢٠٢٠ عام
 .مواقع ثالثةلطرح مناقصة تنفيذ محطات رياح في 

 ذتنفلم و. في الخدمة منظومة للخاليا الشمسية ٣٠٠ وتتوفرلطاقة المتجددة، هيئة ا أنشئتليبيا:  •
التعاون مع البنك  ويجري لنزاع المسلح.بسبب ظروف ا ،للمخطط مشاريع طاقة الرياح طبقاً 

خطة استثمارية للمشاريع وضع ، تؤدي إلى استراتيجية متكاملة للطاقة المتجددةالدولي إلعداد 
إلعداد تشريعات خاصة بالطاقة  التي يمكن تنفيذها، كما يُعاد النظر في التشريعات الحالية، تمهيداً 

 المتجددة.

في المائة  ٢٠زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى  ٢٠٣٠استراتيجية  تضمنت: مصر •
، إلى جانب إضافة طاقة حرارة باطن األرض ٢٠٣٧ بحلول عامفي المائة  ٣٧ ثم، ٢٠٢٢ عام بحلول

 ٢٠١٩السياسات إللغاء دعم الكهرباء بحلول عام  دّلتوعُ والفحم والطاقة النووية إلى مزيج الطاقة. 
قانون إنشاء هيئة الطاقة صدر قانون جديد للكهرباء، وُعدل و. ٢٠١٤ عام بشكل تدريجي اعتباراً من

 ٤٣٠٠في تنفيذ خطط الطاقة المتجددة ( تهمشاركزيادة الجديدة والمتجددة للسماح للقطاع الخاص ب
من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، كما اعتمدت الحكومة التعريفة المميزة للكهرباء  يغاواطم

للقطاع مشاريع طاقة الرياح المنتجة من الطاقة المتجددة، وأسلوب المناقصات التنافسية في 
حالل وتجديد إل جارالعمل على الشبكة خالل العامين األخيرين، و يغاواطم ٦٨٠ وأضيفتالخاص. 

 محطات الكهرباء وخطوط الجهد الفائق والعالي.

توقفت معظم محطات التوليد، ومنها أكبر محطة  إذعجز في إنتاج الكهرباء،  يعاني من :اليمن •
الجهود  وتغطيفي المائة من السكان، بسبب النزاع المسلح الجاري.  ٤٠كانت تغطي احتياجات 

الحالية صيانة المحطة الحرارية القائمة، وإصالح الخطوط التي تم تخريبها، والعمل على إعادة 
  تنفيذ مشروع أول مزرعة رياح  إلى عدم وتجدر اإلشارةتشغيل المحطات في عدد من المدن. 

ظم الخاليا الشمسية في ) بسب الظروف الحالية. وتوجد بعض مشاريع استخدام نُ يغاواطم ٦٠(
من المخطط استخدام الفحم والغاز في إنتاج الكهرباء وإنتاج الكهرباء في المناطق الريفية المعزولة. 

 .بعد انتهاء النزاع

، بغرض وضع خطط : عقدت الدولة ورش عمل حول التنمية المستدامةالمتحدةالعربية اإلمارات  •
 ٥٠إلى من المخطط زيادة مساهمة الطاقة المتجددة و. ٢٠٣٠عام تفصيلية بشأن تنفيذ أهداف خطة 

على التوسع في تدابير كفاءة الطاقة في  جارالعمل و. ٢٠٥٠ عام المائة في مزيج الطاقة بحلولفي 
 المباني الحكومية والمساجد والمكاتب. 

مخطط الوصول إلى من الفي المائة في مزيج الطاقة، و ٢٠هم الطاقة المتجددة بنسبة اتس :موريتانيا •
شمسية (فوتوفلطية) خاليا ظم . وقد تم تنفيذ مشروع محطة نُ ٢٠٢٠ عام في المائة بحلول ٤٠نسبة 

من يغاواط م ٣٣، ربطاً بالشبكة. كما يوجد يغاواطم ٣٠قدرة ب، ومحطة رياح يغاواطم ١٥قدرة ب
مالي، حيث يتم تصدير فائض الطاقة و السنغاليوجد ربط إقليمي مع ومركبة. الكهرمائية القدرات ال

لى تصل الشبكة الكهربائية إواليوجد ربط مع المغرب.  )، بينماكيلو فولت ٢٢٥الربط (عبر خطي 
في المائة من المناطق الريفية فقط بسبب الطبيعة  ٥في مقابل المائة من المدن،  في ٧٠نحو 

 الجغرافية الصعبة. 



-١١-  

  المناخ تغيُّرالتعامل مع التعاون العربي بشأن  -جيم
  من جدول األعمال) ٦(البند 

 المناخ تغيُّرحول التعاون العربي بشأن التعامل مع  E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/5 وثيقةال ترضَ عُ  -١٧
في   المناخ تغيُّر بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في مؤتمر األطرافأهم نتائج  تناولت، من منظور الطاقة

 في االعتبار آخذةفي هذا الشأن،  اإلسكوادورتيه الواحدة والعشرين والثانية والعشرين، واألنشطة التي نفذتها 
في  االعربية لتعزيز فعالية مشاركتهالدول ، والعمل على دعم قدرات ٢٠٣٠ لعام أهداف خطة التنمية المستدامة

الوثيقة  تضمنتوالمناخ.  تغيُّراألعمال التحضيرية للمؤتمرات التي تندرج ضمن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ل
 والدول األعضاء. اإلسكواصت إلى عدة توصيات موجهة إلى خلُ واألنشطة المستقبلية المقترحة في هذا المجال، 

 ،المناخ تغيُّرمع آثار  فالتكيُّ  حولالنظر في بلورة الموقف العربي بشأن تنفيذ اتفاقية باريس  وكان الهدف منها
  طاقة.مثل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وغيرها، وذلك من منظور قطاع ال ،وآليات التنفيذ ٬هاوتخفيف

  حرص الدول األعضاء على دعم القدرات الوطنية في المفاوضات الخاصة المداخالت  وبيّنت -١٨
والقى المناخ وآليات االستفادة من اتفاقية باريس والصناديق الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة.  تغيُّرب

ً  المناخ في المنطقة العربية في اإلسكوا تغيُّراقتراح إنشاء مركز عربي ل من الحضور، على أن  اهتماما وترحيبا
على اللجنة في  لعرضهاألهداف ومصادر التمويل واألنشطة المقترحة،  يشمل، لهبإعداد تصور  اإلسكواتقوم 

  االجتماع القادم.

  المناخ تغيُّرتشكيل فريق خبراء في مجال الوقود األحفوري و  -دال
  من جدول األعمال) ٧(البند 

 تغيُّر والحد منعرضت األمانة التنفيذية اقتراح تشكيل فريق من الخبراء في مجال الوقود األحفوري  -١٩
مواضيع ودراسات ذات أهمية للدول األعضاء في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة  يبحث فيالمناخ، 

  ولألنظمة والقواعد المعمول بها في األمم المتحدة.سكوا، إليعمل وفقاً للنظام الداخلي لو، في المجاالت ذات الصلة

 فريق الخبراء،المناخ، ونطاق عمل  تغيُّرتركزت المداخالت على العالقة بين الوقود األحفوري وو -٢٠
يتضمن  ٢٠١٩-٢٠١٨أن برنامج العمل لفترة السنتين . وأوضحت األمانة التنفيذية تهوالخبرات المطلوبة لعضوي
رات على أحدث المتغيّ طالع المستمر اال التي تتطلّب المناخ تغيُّرمن  والحدف تكيُّ عدد من األنشطة حول ال

والمستجدات المتعلقة بالطاقة المستدامة والوقود األحفوري باعتباره مصدر الطاقة الرئيسي في مزيج الطاقة 
ولوجيات النظيفة والنقل الوطني ألي بلد لعقود قادمة، فضالً عن دوره في الترابط بين الطاقة والمياه، والتكن

 ،وطنيةالغاز الشركات النفط و من، البارزين األخصائيينمن  اً عددن الفريق ضميت ومن المتوقّع أن. المستدام
 . وسيركز عمله علىفي مجال الوقود األحفوريوالمؤسسات الحكومية  ،والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية

 ثارآفيف من خالتو في إنتاج الوقود األحفوري وتوزيعه واستهالكه، تشجيع استخدام تكنولوجيات مستدامة ونظيفة
 دارة انبعاثاتإو، زيادة حصة الغاز الطبيعي في إجمالي اإلمدادات من الطاقة األوليةوفي المنطقة،  المناخ تغيُّر

 برنامج عمل عنقل التكنولوجيا واالبتكار، ومعالجة أية مبادرات ومواضيع جديدة تتماشى مووالميثان،  الكربون
طبق عليها القواعد تُ كلجنة فرعية تابعة للجنة الطاقة، تشكيله المقترح لجنة الطاقة. وسوف يعمل فريق الخبراء 

من يمثلها في عضوية فريق (أو عدم ترشيح) ولكل دولة عضو الحق في ترشيح  المتبعة في األمم المتحدة.
"فريق خبراء الوقود الذي سيطلق عليه اسم  لخبراءلجنة على تشكيل فريق اال أعضاء وقد وافق .الخبراء

لترشيح خبراء  والشركات والمنظمات ذات الصلةباالتصال بالوزارات المعنية  اإلسكوا، على أن تقوم األحفوري"
  .األحفوريفي مجال الوقود 



-١٢-  

  اإلسكوافي األنشطة الحالية والمستقبلية لمركز التكنولوجيا   -هاء
  األعمال)من جدول  ٨(البند 

منصة إقليمية باعتباره  ،تهوأنشط أهداف المركزعرضاً حول  اإلسكوافي مركز التكنولوجيا  مدير قدم -٢١
في تحقيق  تهفي إطار مساهم، والمناخ تغيُّرللمعرفة الفنية ونشر الوعي بالتكنولوجيات الحديثة للحد من أثر 

  .األعضاءالمتعلقة بالطاقة في الدول  التنمية المستدامةأهداف 

في نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة  الذي يمكن أن يقوم به المركز دورالعلى معظم اآلراء اتفقت و -٢٢
وتنفيذ مشاريع  ،بناء القدراتوعلى كفاءة الطاقة،  المؤثرة تكنولوجيا المباني الخضراءو المنافسة اقتصادياً،

عقد ي وأن األبحاث إلى صناعات محلية،بعض نتائج تحويل  علىالمركز  يعملواقترح الحضور أن نموذجية. 
 ،تحويل نتائج األبحاث الناجحة إلى منتج قابل للتسويقدورات تدريبية لحث القطاع الخاص على االستثمار في 

مراكز األبحاث  حولقواعد بيانات  مدى إتاحةاستفسر المشاركون عن وصائص المنطقة. خفي االعتبار  مع األخذ
االستفادة من مركز التكنولوجيا في تنفيذ أنشطة لدعم القدرات  اإلسكوامن  واوطلب لدراسات.والتطوير والخبراء وا

  الوطنية في مجاالت التكنولوجيا الخضراء وكفاءة الطاقة.

بمراكز األبحاث والتطوير أوضح مدير مركز التكنولوجيا أنه ليس لدى المركز قاعدة بيانات خاصة و -٢٣
، هوتطوير إلنشاء مراصد وطنية وتحديث القائم منهاالمركز يعمل مع الدول األعضاء  أن، ووالخبراء والدراسات

األبحاث إلى مشاريع قابلة نتائج تحويل وفيما يتعلق بلكتروني للمركز بقواعد البيانات الوطنية. وربط الموقع اإل
. ورحب شنقاللصناعيين الستثمرين ووالمباحثين ال تجمع بيننظم اجتماعات وورش عمل ين المركز إف ،للتسويق

  المطلوبة.مجاالت الممثلي الدول دعم القدرات الوطنية في  بطلبات مدير المركز

  في مجال الطاقة ٢٠١٩-٢٠١٨برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -واو
  من جدول األعمال) ٩(البند 

في مجال الطاقة،  ٢٠١٩-٢٠١٨برنامج العمل للسنتين  E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/6تناولت الوثيقة  -٢٤
األنشطة والنواتج المقترح أن تضطلع بها اإلسكوا. وقد أُِعد البرنامج ضمن اإلطار االستراتيجي  الذي يتضمن

   ١٥-١٣، الذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها التاسعة والعشرين (الدوحة، ٢٠١٩-٢٠١٨المنقح لفترة السنتين 
مانة التنفيذية من ممثلي الدول األعضاء استعراض برنامج العمل ). وطلبت األ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر 
  .هاوتقديم مقترحات هاالمقترح، وإبداء تعليقات

السياسات الوطنية تنفيذ لمواءمة بين لأوضحت المناقشات اهتمام أعضاء اللجنة بدعم القدرات الوطنية و -٢٥
. وأبدى المشاركون المناخ تغيُّر، واتفاقية باريس حول ٢٠٣٠لعام الخاصة بالطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

سكوا، من خالل موافاة أعضاء اللجنة دورياً مع اإل -عبر البريد اإللكتروني  -على التواصل المستمر  همحرص
أقر أعضاء اللجنة برنامج العمل والموقع على شبكة االنترنت).  بما في ذلك عبربأحدث األنشطة والدراسات (

، مع التأكيد على المرونة في تنفيذ البرنامج في ضوء المستجدات على الساحتين اإلقليمية ٢٠١٩-٢٠١٨لسنتين لفترة ا
 . هفي إطار هاأولويات تنظيم بما يسمح للدول بإعادةوالعالمية، 

  للجنة الطاقة ةعشر الثانيةالدورة  انعقادومكان موعد   -ايز
  من جدول األعمال) ١١(البند 

 ،٢٠١٩مارس /ذارآبيروت في في  اإلسكوامقر في  ةعشر الثانيةمن المقرر أن تعقد لجنة الطاقة دورتها  -٢٦
  .لمستجداتا بناًء علىالموعد  على أن يحّدد ،األعضاء الدول ىحدإ منإال إذا تلقت دعوة لعقدها 



-١٣-  

  ما يستجد من أعمال  -حاء
  من جدول األعمال) ١٢(البند 

  .موضوع خارج جدول األعمالطرح للنقاش أي لم يُ  -٢٧

  موازيةأنشطة  -طاء

  اجتماع خبراء حول
  في المنطقة العربية" ٢٠٣٠آفاق التنمية المستدامة  –"رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة 

آفاق التنمية المستدامة  –رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة اجتماع خبراء حول  اإلسكوانظمت  -٢٨
عدد من الخبراء من وأعضاء لجنة الطاقة،  بمشاركة، ٢٠١٧أيار/مايو  ١٥و ١٤يومي  ،في المنطقة العربية ٢٠٣٠

عرض التقدم المحرز في مجال الطاقة المستدامة من االجتماع هدف . وكان الوالمنظمات اإلقليمية الدول العربية
التي تواجه تحديات التسليط الضوء على و، ٢٠٣٠ لعام مع أهداف التنمية المستدامةاً تماشيفي المنطقة العربية 

ودور كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والنووية في خليط الطاقة،  ،السياسات وعوامل النجاح على المستوى القطري
وفهمها للطاقة المستدامة اليوم وفي المستقبل، وسياسات الترابط بين  الدولوالتشابه بين نهج  وأوجه االختالف

  .)٢(مواضيع أخرىالمياه والغذاء، والطاقة و

 ً   في دورتها الحادية عشرةلجنة الطاقة  توصياتاعتماد   -ثالثا
  من جدول األعمال) ١٢(البند 

ونظامها  )اإلسكوا( من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ٣٣حكام المادة أعمالً ب -٢٩
على إتاحة فرصة ، ٢٠١٧أيار/مايو  ١٦أعضاء لجنة الطاقة، في الجلسة الختامية المنعقدة في  قَ وافَ تَ الداخلي، 
 .ةالحادية عشرمالحظاتهم على مسودة تقرير الدورة إلبداء عضاء اللجنة زمنية أل

 ً   تنظيم الدورة  -رابعا

  مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف

في  عشرةالحادية  دورتها) اإلسكواواالجتماعية لغربي آسيا (اللجنة االقتصادية لجنة الطاقة في عقدت  -٣٠
  .٢٠١٧ أيار/مايو ١٦-١٤خالل الفترة  ،القاهرةفي فندق سميراميس انتركونتيننتال 

  االفتتاح  -باء

 أول وكيلألقاها بالنيابة عنه ، بكلمة ترحيب في مصرافتتح الجلسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  -٣١

دعم جهود التنمية المستدامة في اء البنّ  اإلسكوادور ب فيهاد أشا، الهيئات ومتابعة والتخطيط للبحوث الوزارة
لما لها من أثر  ٬، وحرص مصر على المشاركة في كافة الفعاليات التي تنظمهاوالتكامل على المستوى العربي

عرض مالمح وكبير في توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في الدول األعضاء. 
                                                

المعلومات والعروض المرئية والتقرير الخاص باجتماع فريق الخبراء متاحة على الموقع:   )٢(
region-arab-horizon-energy-sustainable-http://www.unescwa.org/events/egm. 
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الطاقة، لتعزيز النمو االقتصادي تأمين اإلمداد بفي ما يتعلق ب ٢٠٣٠االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 
دارة الرشيدة لمصادر الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة ليشمل كافة واالجتماعي مع الحفاظ على البيئة، من خالل اإل

 المصادر (تقليدي، متجددة، فحم، نووي)، وتحسين وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة، اعتماداً 
  . واإلجراءات المستندة إلى السوقمن السياسات واألدوات االقتصادية مبتكرة م زَ على حُ 

تحقيق أن إلى أشارت ورحبت بالحضور، ف، اإلسكواكلمة  سياسات التنمية المستدامة ةشعب ةمديرلقت أو -٣٢
العدالة تحقيق و ،توفير حياة كريمة لكافة البشرسوف يسهم في أهداف خطة التنمية المستدامة السبعة عشر 

الخاص بالطاقة  ٧لهدف أن اركزت على ووالمحافظة على البيئة.  ،إدارة الموارد الطبيعيةتحسين و ،االجتماعية
 تدامينكتلك المتعلقة بالفقر واألمن الغذائي والموارد المائية واالستهالك واإلنتاج المس ،هداف أخرىبأرتبط ي
، وترجمة ٧مؤشرات لرصد التقدم في تنفيذ الهدف  في السنوات األخيرة على اإلسكواعملت  قدو .المناخ تغيُّرو

ذاء من المستوى النظري إلى خطوات عملية وبرامج عمل محددة، موضوع الترابط بين الطاقة والمياه والغ
 نقل وتوطين التكنولوجيا الخضراء في الدول األعضاء.لالقيام بأنشطة و ،التنسيق بين كافة المؤسسات المعنيةو
 ٨دولة عربية،  ١٢منها  عليه دولة ١٤٥، بعد مصادقة ٢٠١٦ز التنفيذ في عام حيّ  ٢٠١٥مع دخول اتفاق باريس و

بمثابة التزام  المناخ تغيُّرتبني ممارسات داعمة للحد من أصبحت عملية ، اإلسكوافي عضاء الدول األمن منها 
والتخفيف المناخ  تغيُّرف مع لتكيُّ لتعمل اإلسكوا مع الدول األعضاء على وضع وتنفيذ سياسات . ولكافة األطراف

الموضوعات التي  واستعرضت .وشفافة وقةومؤشرات موث وفق أُسس والحد من مخاطر الكوارثمن آثاره 
  ستتناولها لجنة الطاقة في اجتماعاتها.

  الحضور  -جيم

كل من فضالً عن  ،اإلسكواي ف اً عشرة دولة عضو ثمانيأصل دولة من  ةأربع عشر الدورةشارك في  -٣٣
المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة و ،اللجنة األفريقية للطاقةوممثلي ، مدير إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية

بصفة وذلك سكوا، اإلفي وممثل مصر في لجنة الموارد المائية ، الوكالة الدولية للطاقة المتجددةووكفاءة الطاقة، 
  .المرفق األول)في  قائمة المشاركين( مراقب

  نتخاب أعضاء المكتبا  -الد

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  ١٨تنص المادة  -٣٤
األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم 

يكون  وتم االتفاق على أن".  . وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك)٣(المتحدة
 :للجنة الطاقة كما يلي ةالحادية عشرأعضاء المكتب للدورة 

  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية      يتكمحمد ولد يار سيدال    الرئيس:  
  الجمهورية اليمينة    السيد عبد هللا أحمد هاَجر  :نائب الرئيس  
  العربية جمهورية مصر    ينةمهأحمد محمد  السيد  :نائب الرئيس  
  المملكة األردنية الهاشمية      خطيبالمصطفى السيد     :المقرر  

                                                
ربية المتحدة، ومملكة الدول األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات الع  )٣(

البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، ودولة 
ية، والجمهورية قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعود

 اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء

ة الوثيقعمال على النحو الوارد في األاعتمدت لجنة الطاقة في جلستها األولى جدول  -٣٥
E/ESCWA/SDPD/2017/IG.1/L.1 ،أكثر اتساقاً في عرض الموضوعات صبحلي يهبعض التعديالت عل بعد إجراء. 

(د)  ٥البند الفرعي  ضمنفي مجال الطاقة  ٢٠٣٠عروض الدول حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  فأدرجت
تسنى ت، حتى ٢٠١٩-٢٠١٨ برنامج العمل للسنتينل ٩ البند ليخّصص"قضايا الطاقة المستدامة في المنطقة العربية"، 

ي جدول األعمال وفيما يلخالت للتعليق على المخرجات المقترحة في برنامج العمل الجديد. االستفادة من كافة المدا
  بصيغته المعتمدة:

  افتتاح أعمال الدورة.  -١  

  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  

  .أخرىتنظيمية إقرار جدول األعمال ومسائل   -٣  

  اإلنجازات في مجال الطاقة منذ اجتماع الدورة العاشرة للجنة:  -٤  

  ؛متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها العاشرة  (أ)    
  ؛متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل اإلسكوا  (ب)    
  .أعضاء اللجنة الدولالتعاون الفني مع  (ج)    

  الطاقة المستدامة في المنطقة العربية:   -٥  

  ؛المتعلقة بالطاقةنمية المستدامة أهداف الت  (أ)    

  ؛الترابط بين الطاقة والمياه في المنطقة العربية  (ب)    

  ؛تأثير الغاز والنفط الصخري على المياه الجوفية (ج)    

  نقاش عام حول التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في   (د)    
  الدول األعضاء.

  ."المناخ تغيُّرالتعاون العربي بشأن التعامل مع " المناخ: تغيُّرالمنطقة العربية و  -٦  

  .المناخ تغيُّرتشكيل فريق خبراء في مجال الوقود األحفوري و  -٧  

  .اإلسكوافي األنشطة الحالية والمستقبلية لمركز التكنولوجيا   -٨  

  في مجال الطاقة. ٢٠١٩-٢٠١٨لعمل المقترح لفترة السنتين برنامج ا  -٩  

  للجنة الطاقة. ةة عشرثانيانعقاد الدورة الموعد ومكان   -١٠  

  ما يستجد من أعمال.  -١١  

  .ةالحادية عشرلجنة الطاقة عن دورتها  وصياتاعتماد ت  -١٢  

  الوثائق  -واو

  جنة الطاقة.لل ةالحادية عشر في الدورةضت رِ المرفق الثاني قائمة الوثائق التي ُع تضمن ي -٣٦
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  المرفق األول

  قائمة المشاركين

 األعضاء في اإلسكوا الدول  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
  

  السيد مصطفى الخطيب
 مدير مديرية الكهرباء 

  وزارة الطاقة والثروة المعدنية 
  

  المتحدةاإلمارات العربية 
  

  السيدة مروى أحمد العوادي
  رئيس قسم الترشيد والتطبيق

  وزارة الكهرباء
  

  مملكة البحرين
  

  مكي عليعبدهللا السيد حسين جعفر 
  مستشار

  الهيئة الوطنية للنفط والغاز
  

  الجمهورية العربية السورية
  

  رموشةقالسيد نضال 
  معاون وزير الكهرباء

 وزارة الكهرباء
 

  جمهورية السودان
  

 السيد عادل علي ابراهيم خلف هللا
 مدير العام ال

 السياسات والتخطيط
  وزارة الموارد المائية والري والكهرباء

  
  جمهورية العراق

  
  السيد عبد الباسط سعدون حامد

  معاون رئيس مهندسين 
  وزارة الكهرباء

 
 سلطنة ُعمان

  
  الغافري بن عابد السيد علي بن حمد

  الدولية واإلعالم مساعد رئيس الهيئة للعالقات
  الهيئة العامة للكهرباء والماء

  دولة فلسطين
  

  د اسماعيلؤاأيمن فالسيد 
  بحاث الطاقة والبيئةمدير عام المركز الفلسطيني أل

  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية
  

  دولة قطر
  

  السيدة العنود عبدهللا المغيصيب
  أول اقتصادي

  شؤون الطاقة وزارة الطاقة والصناعة، إدارة
  

  الجمهورية اللبنانية
  

  فغالي أورورالسيدة 
  مديرة عامة للنفط

  الطاقة والمياهوزارة 
  

  ليبيا
  

  السيد حميد حميدة الشروالي
  رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

  هيئة الطاقة المتجددة 
  

  جمهورية مصر العربية
  

  السيدة تغريد سعيد العيوطي
  المتابعة الفنيةمدير عام 

  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
  

  سالميةجمهورية موريتانيا اإل
  

  السيد محمد يركيت
المستشار الفني لوزير النفط والطاقة والمعادن المكلف 

  بالكهرباء
  وزارة النفط والطاقة والمعادن

  
  الجمهورية اليمنية

  
  السيد عبدهللا أحمد هاجر

  المدير العام التنفيذي
  الكهرباء والطاقة وزارة

  الهيئة العامة لكهرباء الريف
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  المراقبون  -باء
  

  )IRENA( الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
  

  السيد غوربوز غونول
  كبير موظفي البرامج االقليمية

  لوكالة الدولية للطاقة المتجددةا
  

  السيدة الرا يونس
  فني نمعاو

  لوكالة الدولية للطاقة المتجددةا
  

  )RCREEE( المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
  

  السيد حسام الحرفي
  سياساتاللتحليل  لاخصائي أو

  
 جامعة الدول العربية

 
  جميلة مطرالسيدة 

 مدير إدارة الطاقة

  )AFREC( فريقية للطاقةاللجنة األ
  

  السيد عاطف محمد ابراهيم مرزوق
  مدير تنفيذي مؤقت

  فريقية للطاقةاللجنة األ
 

  جمهورية مصر العربية
  

 وهبه شحاته محمد السيد
 يوالر المائية للموارداإلقليمي  التدريب قطاع رئيس نائب

  والري المائية الموارد وزارة
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  المرفق الثاني

  قائمة الوثائق

  الرمز  البند  العنوان

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/INF.1   مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/L.1 3  جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/L.2 3  تنظيم األعمال

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/3 4  تنفيذه في مجال الطاقة عرض ما تم

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/3(Part I) (أ) 4  تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها العاشرة 

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/3(Part II) (ب) 4  تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا  

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/3(Part III) (ج) 4  الفني مع الدول األعضاءتنفيذ أنشطة التعاون  

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/4  ٥  الطاقة المستدامة في المنطقة العربية

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/4(Part I) (أ) ٥  أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة  

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/4(Part II) (ب) ٥  الترابط بين الطاقة والمياه  

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/4(Part III) (ج) ٥  أثير النفط الصخري والغاز الصخري على المياه الجوفيةت  

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/5  ٦  المناخ تغيُّر مع التعامل بشأن العربي التعاون

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/6 ٧  الطاقةفي مجال  ٢٠١٩-٢٠١٨برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 

 E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/7 ٨  المناخ تغيُّرتشكيل فريق خبراء في مجال الوقود األحفوري و

  


