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 )اإلسكوا( للجنـة االقتصـاديـة واالجتمـاعيـة لـغربي آسـياا

   فريق خبراء الوقود األحفوري

 الثانياالجتماع 

  ٢٠١٩تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨ المملكة األردنية الهاشمية، عمان،

  توضيحيةمذكرة 

 الخلفية .١

في دورتها  (االسكوا) آسيا يلجنة االقتصادية واالجتماعية لغربللتابعة ابُناًء على توصية لجنة الطاقة 
 "فريق خبراء الوقود األحفوري" أمانة اإلسكوا بتشكيل) ٢٠١٧أيار/مايو  ١٤-١٦( القاهرةفي الحادية عشرة 

توفير منتدى حوار سياسي وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة المتعددين حول تعزيز إنتاج طاقة نظيفة ل
ومستدامة، وتوزيع واستهالك الوقود األحفوري ودور الغاز الطبيعي، وإدارة الميثان والكربون، ونقل 

دة تتماشى مع اإلطار جديموضوعات وأي ر المناخ، إجراءات الحد من تغيّ والتكنولوجيا واالبتكار، 
. يضم فريق الخبراء ممثلين عن الحكومات وشركات النفط والغاز الوطنية االستراتيجي وبرنامج عمل اإلسكوا

والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وخبراء بارزون في مجاالت الوقود األحفوري 
  المتعددة. 

وفقاً  -في هذا الصدد  –، تعمل لجنة فرعية تابعة للجنة الطاقةكيعمل فريق خبراء الوقود األحفوري 
دورياً مرة كل  هوعقد اجتماعات ،للنظام الداخلي لإلسكوا، ولألنظمة والقواعد المعمول بها في األمم المتحدة

  .المعتمدةالدورية ها اتسنة، مع تقديم تقرير حول عمل الفريق إلى لجنة الطاقة باإلسكوا في اجتماع

في  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٥نظمت االسكوا االجتماع األول لفريق خبراء الوقود األحفوري، في 
وبرنامج نطاق والشروط المرجعية ض ، واستعراخبراءالبغرض تشكيل فريق  الجمهورية اللبنانية بيروت،

قود األحفوري صناعات الو، والطاقة في المنطقة العربية سوقات تطورمناقشة إلى جانب  ،لفريقاعمل 
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اآلراء والمعلومات بشأن األنشطة ذات الصلة في الدول الخبرات وتبادل فضالً عن ، والفرص في المنطقة
   .)١( األعضاء

عمل (متضمنا ما يتصل الوضع مقترح لبرنامج عدد من التوصيات حول  بإصداراالجتماع انتهى   
إحراق الغازات في  احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، تقنيات الترابط بين الطاقة والمياه،، لربط اإلقليميبا

 في المعلومات وناعالت ،الخ) ،البنية التحتية، اإلنتاج النظيف تتكنولوجيا ،الصخر الزيتي، الصناعة النفطية
القدرات في  وبناء، تشجيع االستثمار في مجال النفط والغاز الطبيعي، والنتائج في المجاالت ذات الصلة

  .الوطنية األولويةالمجاالت ذات 

في فندق  ،٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  28سيتم عقد االجتماع الثاني لفريق خبراء الوقود األحفوري يوم 
على أن يسبقه اجتماع فريق خبراء حول: "إدماج تغير المناخ  عمان، المملكة األردنية الهاشميةالكيمبنسكي، 

  .٢٠١٩ نوفمبرتشرين الثاني/ 27الى  25في الخطط الوطنية في المنطقة العربية" خالل الفترة من 

  . األهداف٢ 

وصيات االجتماع األول، في سياق تعرض األنشطة، إلى  فريق الوقود األحفوريالثاني ليهدف االجتماع 
بشأن إحراق الغاز والتحديات وفرص التسييل، وإمكانات الهيدروجين كطاقة نظيفة خضراء للمستقبل، إلى 

 الزيتي الصخر مشاريع )، وموقفالكبريت( المنتجات ثنائي الحامضة الهيدروكربونات من قيمه خلقجانب 
  .الحين ذات في تطرأ قد أخرى مواضيع وأية األردن، في

تحديث األنشطة الوطنية في مجال الوقود األحفوري في الدول األعضاء من أيضاً سيتضمن هذا االجتماع و
وتقديم مقترحات في المجاالت الخبرات واآلراء تبادل خالل المشاركين الرسميين. وسوف تكون هناك فرصة ل

 .القادم جتماعذات األولوية الوطنية لتنفيذها خالل اإل

  المشاركون. ٣

في  لحكومات وشركات النفط والغاز الوطنيةن الرسميون لممثلوالللفريق سوف يشارك في االجتماع الثاني 
اإلقليمية والمؤسسات والمنظمات والمنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص الدول األعضاء، والخبراء من 

 .األعضاء في الفريقالدولية 

 الموعد والمكان. ٤

مملكة الهاشمة ال، عمان كيمبنسكيفندق في لفريق خبراء الوقود األحفوري  الثانيجتماع اال سيتم عقد
ً  ٨:٣٠وسيبدأ التسجيل في الساعة ، ٢٠١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٨يوم ، األردنية   .صباحا

  االجتماع. لغة ٥

  .مع إتاحة ترجمة فورية واإلنجليزية العربية تينباللغسيتم تقديم مواد االجتماع 

                                                             

متاحة على الموقع اإللكتروني: بلجنة خبراء الوقود األحفوري واالجتماع األول والتقارير الخاصة  والمستنداتالمعلومات   )١(
https://www.unescwa.org/events/group-experts-fossil-fuels-1st-meeting 
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 تواالنتقاال. اإلقامة ٦

  .ووسيلة االنتقال إلى مقر االجتماع كل مشارك التحضير لتأمين الفندق المتعلق بمشاركته سيتولى

 . تأشيرات الدخول٧

في  ردنيةبالسفارة األالمباشر االتصال  عن طريق( الحصول على التأشيرةيُطلب من المشاركين تقديم طلب 
 .ذات الصلةبلدانهم) وأي متطلبات أخرى 

إلى أي ، باإلضافة عمانعلى تأشيرة دخول إلى الحصول سيتم تقديم معلومات لوجيستية إضافية حول كيفية 
 الفنادق، أو معلومات إضافية أخرى للمشاركين في الوقت المناسب.  ترتيبات خاصة لحجز

 . المراسالت٨

  إلى مسؤولي اإلسكوا التاليين:يمكن توجيه المراسالت المتعلقة باالجتماع 

 السيدة راضية سداوي
  رئيس قسم الطاقة

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  االسكوا، بيروت، لبنان

   ٩٦١ ١ ٩٧٨٥٢٧هاتف: 
   ٩٦١ ١ ٩٨١٥١٠ /٥١٢/٥١١فاكس: 

  sedaoui@un.orgبريد إلكتروني: 

 السيدة نهى زيادة
  قسم الطاقة -إداري مساعد 

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  االسكوا، بيروت، لبنان

   ٩٦١ ١ ٩٧٨٥٣٠هاتف: 
    ٩٦١ ١ ٩٨١٥١٠ /٥١٢/٥١١فاكس: 

  ziaden@un.orgبريد إلكتروني: 

دياب أحمد السيد  
الطاقة قسم باحث، مساعد  

المستدامة التنمية سياسات إدارة  
لبنان اإلسكوا،- المتحدة األمم  
٩٦١ ١ ٥٣٤ ٩٧٨: هاتف   
 ١ ٩٨١٥١٠ /٥١٢/٥١١: فاكس
٩٦١   

  ahmad.diab@un.orgبريد إلكتروني:

  

  


