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 للجنة الحادية عشرةالتقدم المحرز منذ الدورة 

 .الحادية عشرةتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها  -4

 .في مجال الطاقة برنامج عمل اإلسكوا األنشطة المدرجة في تنفيذ -5
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 التطورات في مجال الطاقة في المنطقة العربية
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   الخبراء في مجال الوقود األحفوري. أنشطة فريق -8
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 ر المناخ     تغي التعامل مع  في مجال العربيالتعاون 

 .وأهداف التنمية المستدامة: األهداف المشتركة                                    العالقة بين المساهمات المحددة وطنيا  -9

 ر المناخ.    تغي  تجاهتكامل منهج : ر المناخ                          المركز العربي لسياسات تغي  -10

 أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في المنطقة العربيةالتقدم المحرز بشأن 

 .الوطنية التنمية خطط في المستدامة التنمية أهداف دمج -11

 .في المنطقة العربية ذات الصلةأهداف التنمية المستدامة التقدم المحرز في مجال الطاقة:  -12

 في المنطقة العربية. المياه والغذاءوالطاقة الترابط بين  -13

 .الوطنيةالمستدامة  في خطط التنمية الطاقةحلقة نقاش:  -14

 امجيةنقضايا بر

اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية في مجال  9191                                الخطة البرنامجية المقتر حة لعام  -15
 . المستدامة

 .موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الطاقة -16

 ما يستجد من أعمال. -17

 توصيات لجنة الطاقة في دورتها الثانية عشرة.اعتماد  -18

 الشـروح

 افتتاح أعمال الدورة -1

 ثنين، قة في الساعة التاسعة من صباح اإلتبدأ جلسة افتتاح الدورة الثانية عشرة للجنة الطا
 اإلسالمية الجمهورية ممثل لقيي، في بيت األمم المتحدة في بيروت. و9102حزيران/يونيو  94

 ممثل لقييترحيب، ثم الالدولة التي تولت رئاسة الدورة الحادية عشرة للجنة كلمة هي و ،الموريتانية
 األمانة التنفيذية لإلسكوا كلمة االفتتاح.

 انتخاب أعضاء المكتب -2

على ما يلي: )اإلسكوا( من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  18نص المادة ت
ئاسة جلسات الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي بالعربية، "تتولى الدول األعضاء ر



E/ESCWA/C.3/2019/L.1 
 

-3- 
 

وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها، ما لم تقرر غير ذلك".  ،)*(المعمول به في األمم المتحدة
، التي يقع عليها الدور بحسب الترتيب األبجدي، المملكة األردنية الهاشمية                         وعمال  بهذه المادة، تتولى 

رئاسة الدورة  الموريتانية اإلسالميةجمهورية التولت عشرة للجنة الطاقة، بعدما  الثانيةرئاسة الدورة 
 يونيو/حزيران 24عشرة في  الثانيةحتى تاريخ انعقاد الدورة  2017مايو /أيار 14من  عشرة الحادية
                        وذلك بحسب التناوب وفقا                                                                وتنتخب اللجنة نائبين للرئيس ومقررا  من بين ممثلي الدول األعضاء . 2019

                                                                         للترتيب األبجدي، وفي ضوء المتغي رات التي جرت بشأن المشاركة في هذه الدورة.

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3

، الذي تسري )اإلسكوا( من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 8تنص المادة 
                                                                      على ما يلي: "تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي الرئيس مهامه وفقا   أحكامه على الهيئات الفرعية،

اللجنة      تقر                                                                              ، جدول األعمال لتلك الدورة بناء  على جدول األعمال المؤقت".  وعمال  بهذه المادة، 09للمادة 
 E/ESCWA/C.3/2019/L.1 تينفي الوثيق ان  د        كما ير  لهذه الدورةتنظيم األعمال وجدول األعمال 

 .E/ESCWA/C.3/2019/L.2و

 للجنة الحادية عشرةالتقدم المحرز منذ الدورة 

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها الحادية عشرة -4
(E/ESCWA/C.3/2019/3) 

لجنة الللتوصيات الصادرة عن         تنفيذا بها األمانة التنفيذية لإلسكوا  تنظر اللجنة في األنشطة التي اضطلعت
 .9107أيار/مايو  06إلى  04من  القاهرةفي  المعقودة ،دورتها الحادية عشرةفي 

 .وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأنأخذ العلم بما تم تنفيذه  إلى               واللجنة مدعو ة

 )/4E/ESCWA/C.3/2019( في مجال الطاقة برنامج عمل اإلسكواالمدرجة في نشطة تنفيذ األ -5

في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالطاقة في إطار  الحادية عشرة تهامنذ دورالتقدم المحرز  تنظر اللجنة في
 .برنامج عمل اإلسكوا

 .وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأنأخذ العلم بما تم تنفيذه  إلى واللجنة مدعوة

                                                

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

                                                                                                                           والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة ع مان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، 

وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اإلسالمية  وليبيا،، والجمهورية اللبنانية، ودولة الكويت

 الموريتانية، والجمهورية اليمنية.
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 E/ESCWA/C.3/2019)/(5 مع الدول األعضاءأنشطة التعاون الفني تنفيذ  -6

 الدول اتطلب                      مجال الطاقة بناء  على سكوا في الفني التي اضطلعت بها اإل تعاونأنشطة ال اللجنة تستعرض
الممولة من حساب وتشمل هذه األنشطة الخدمات االستشارية، وأنشطة بناء القدرات، والمشاريع . األعضاء

 .التنمية ومن جهات دولية

االحتياجات واألولويات في مجال التعاون الفني                                                  واللجنة مدعو ة إلى أخذ العلم بهذه األنشطة ومناقشة
 لألعوام المقبلة.

 الطاقة في المنطقة العربيةالتطورات في مجال 

 (/6E/ESCWA/C.3/2019) المنطقة العربية الطاقة فيمة ظوضع أن -7

من حيث المصادر )أحفورية، متجددة( في المنطقة العربية الطاقة  مجالفي  التطوراتتستعرض اللجنة 
م يتقيوفي المنطقة العربية، أوجه الهشاشة و ،الطاقةنظمة أل الوضع الحالي ، وتتناولالكهرباءإنتاج و
على االستفادة من الموارد الطبيعية  المنطقةتعزيز قدرة ل ،ذلك الوضعالستراتيجيات الهادفة إلى معالجة ا

، االختيار الصحيح للبنى األساسية والتكنولوجيا وممارسات الحوكمة واإلدارة المستدامةو بها، تزخرالتي 
                      وتنظر اللجنة أيضا  في .2030 لعام التنمية المستدامةخطة  لتحقيقأولوية تنموية ال غنى عنها باعتبارها 

 المستدامة. والتنمية اإلقليميبط ارتالتوجهات من حيث السياسات والتقنيات وال

وتقديم المقترحات والتوصيات الطاقة  مجالالتطورات والتوجهات في إلى االطالع على  ةمدعوواللجنة 
 .بهذا الشأن

 /E/ESCWA/C.3/2019)7( أنشطة فريق الخبراء في مجال الوقود األحفوري -8

مانة اللجنة األنشطة التي اضطلع بها فريق الخبراء في مجال الوقود األحفوري، الذي أنشأته األ تستعرض
قد الفريق                                                  عمال  بتوصية اللجنة في دورتها الحادية عشرة. وقد ع  ،لجنة فرعية للجنة الطاقةكالتنفيذية 

 .9108كانون األول/ديسمبر  5بيروت، في اجتماعه األول في 

                                                                                        واللجنة مدعو ة إلى أخذ العلم بأنشطة فريق الخبراء في مجال الوقود األحفوري وتوجيه عمله في 
 القادمة.الفترة 

 ر المناخ    تغي التعامل مع مجال  في العربيالتعاون 

 وأهداف التنمية المستدامة: األهداف المشتركة   ا القة بين المساهمات المحددة وطنيالع -9
(8E/ESCWA/C.3/2019/) 

                                             دة وطنيا  والغايات المنبثقة عن أهداف التنمية                                   الصالت القائمة بين المساهمات المحد                  تط لع اللجنة على 
أن معظم ، حيث 2030من خطة التنمية المستدامة لعام  13و 7مع التركيز على الهدفين  المستدامة،

                                                                      دة وطنيا  المزمع تقديمها من البلدان العربية تتضمن بالفعل إشارة واضحة                 المساهمات المحد 
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شأن خطط العمل ، حتى وإن كانت تفتقر إلى أهداف قابلة للقياس ب13و 7إلى الغايات الواردة في الهدفين 
  والتدابير المقترحة.

 .وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأنل الربط المعروضة   ب                                واللجنة مدعو ة إلى االطالع على س 

 ر المناخ    تغي  تجاه متكاملنهج : ر المناخ                           المركز العربي لسياسات تغي   -10
(E/ESCWA/C.3/2019/9) 

 (31-د) 392القرار نشئ بموجب   أ ر المناخ، الذي     تغي  تنظر اللجنة في أعمال المركز العربي لسياسات
، من حيث (9102حزيران/يونيو  98-95الذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها الوزارية الثالثين )بيروت، 

        شراكات الو   ج     ن ه وال، 9102مايو /وأيار 9108 يوليو/نطاق عمله واألنشطة التي قام بها في الفترة بين تموز
 .            تغي ر المناخ في مجالتوسيع نطاق عمل اإلسكوا  الهادفة إلى

المركز واللجنة مدعوة إلى تقديم المقترحات والتوصيات بشأن تعزيز مشاركة الدول األعضاء في أعمال 
 ل دعمها له.  ب    وس 

 التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في المنطقة العربية 

 أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنيةدمج  -11
(E/ESCWA/C.3/2019/10) 

سياسات الوطنية، تعميم أهداف التنمية المستدامة في الخطط واالستراتيجيات والأهمية  على اللجنة تطلع
على أن يشمل حسب السياقات الوطنية؛  طفي تكييف هذه الخط ،                      هج تعد د أصحاب المصلحة         اعتماد ن عبر 

تحليل السياسات  إلى جانبلتنمية؛ لتحقيق اواالقتصادية والبيئية  أوجه الترابط بين الركائز االجتماعية
 . لمحليةا القضايا في سياقاتها عدد منوضع وووضعها وتنفيذها ورصدها، 

 .تقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأن                   واللجنة مدعو ة إلى 

 في المنطقة العربية ذات الصلةأهداف التنمية المستدامة طاقة: لالتقدم المحرز في مجال ا -12
(E/ESCWA/C.3/2019/11) 

المتعلقة بالحصول و ،الخاصة بهذا الهدف مؤشراتالالتقدم المحرز في مجال تقييم                  تط لع اللجنة على 
                                         أيضا  األهداف األخرى التي لها صلة واضحة أو و ،          الم تجد دةعلى الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة 

 . اإلجراءات ذات األولوية اإلقليمية للسنوات األربع القادمةوضمنية بالطاقة المستدامة، 

 .وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأنالمحرز إلى استعراض التقدم                واللجنة مدعو ة

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-329-30-ar.pdf
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 المياه والغذاء في المنطقة العربيةوالطاقة الترابط بين  -13
(E/ESCWA/C.3/2019/12) 

هج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وعلى أنشطة بناء                                              تط لع اللجنة على المبادرات القائمة في إطار ن 
في الدول األعضاء، في إطار تنفيذ أهداف  هذه المبادرات لدعم التنفيذيةاألمانة القدرات التي تضطلع بها 

                                                                                                      التنمية المستدامة ذات الصلة. وتنظر اللجنة أيضا  في أوجه التعاون مع جامعة الدول العربية في هذا المجال.

الوزارات  هج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في                                              واللجنة مدعو ة إلى تقديم مداخالت بشأن العمل بن 
  .وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأنالمعنية 

 الوطنية المستدامة لطاقة في خطط التنميةا حلقة نقاش: -14
(E/ESCWA/C.3/2019/CRP.1) 

 التنمية أهداف تنفيذ في سياق والغذاء والطاقة المياه بين الترابط تحقيق أهمية في هذه الحلقة تناقش اللجنة
 على حياة كأسلوب واعتماده الصلة، ذات القطاعات بين للترابط مستدام نهج صياغة خالل من المستدامة

أهم التحديات التي                   يشمل النقاش أيضا  و .الفرص من واالستفادة التحديات لمواجهة والدولة المواطن مستوى
 .مقبلةأمكن التغلب عليها والخطوات ال

 امجيةنقضايا بر

اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية في مجال  9191                                الخطة البرنامجية المقتر حة لعام  -15
 (E/ESCWA/C.3/2019/13) المستدامة

لإلسكوا  1                                    التي أ عد ت في إطار البرنامج الفرعي  9191                                    على الخطة البرنامجية المقتر حة لعام اللجنة       تط لع
                                   . وكانت الخطة البرنامجية المقتر حة من أجل التنمية المستدامة اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعيةالمعني ب

                                                                               قد ع رضت على اللجنة التنفيذية لإلسكوا، التي اعتمدتها في اجتماعها الخامس المنعقد  2020لإلسكوا لعام 
 .9108كانون األول/ديسمبر  02و 08في بيروت، يومي 

 .رحات والتوصيات بهذا الشأنوتقديم المقتواللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بهذه الخطة 

 ة عشرة للجنة الطاقةثالثموعد ومكان انعقاد الدورة ال -16

 عشرة. الثالثةفي تحديد موعد ومكان انعقاد دورتها في إطار هذا البند تنظر اللجنة 

 ما يستجد من أعمال -17

 طرحها ومناقشتها.باللجنة  ترغبأخرى قد  ةيشمل هذا البند أي قضي

 الطاقة في دورتها الثانية عشرةاعتماد توصيات لجنة  -18

 .اعتمادهاولمناقشتها  هاتنظر اللجنة في مسودة توصيات

----- 


