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  ا�قتصـادي وا�جتمـاعي

 

  

  
  )ا�سكوا( اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا

  
  

  

  ـرـتقري

 
  العاشرة لجنة الطاقة عن دورتھا

 ٢٠١٥مارس /آذار ٢٣-٢٢، عّمان

 

  زـموجـ
  

 العاشرة  دورتھا) ا�سكوا(عقدت لجنة الطاقة في اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا  
  .٢٠١٥ مارس/آذار ٢٣و ٢٢يومي  ا#ردنية الھاشميةالمملكة في ان مّ مدينة عفي 

  
 لجنة الطاقة متابعة تنفيذ توصيات منھا ذات أولوية، ن جدول أعمال الدورة عدة مواضيع وتضمّ   

بين  ا�سكوا، والتقّدم المحرز في تنفيذ ا#نشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل تاسعةال تھادورفي 
ومناقشات حول محاور أساسية للطاقة المستدامة في المنطقة للجنة الطاقة،  ةعاشروال التاسعةالدورتين 

 المحلي التصنيع وإمكانات التكنولوجيا توطين ياساتسوأمن الطاقة والتكامل ا�قليمي،  � سيما العربية
4مم لا#مين العام قليمية لتفعيل مبادرة ا�جندة وا#، العربية للمنطقة الم3ئمة المتجددة الطاقة لمعدات
خطة التنمية (التنمية المستدامة إدارة الموارد الطبيعية في إطار و، الطاقة المستدامة للجميع بشأن المتحدة
  .)الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء في المنطقةومن منظور المنطقة العربية،  ٢٠١٥ عام لما بعد

  
في مجال  ٢٠١٧-٢٠١٦المقترح لفترة السنتين  ا�سكوابرنامج عمل أيضاً  واستعرض المشاركون  
ا#سعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي وتداعياتھا على التقلبات في  إلىنقاش الحلقة  وتطرقوا في ،الطاقة

مرئي حول توسيع نطاق مشروعات العرض ال وناقشوا كذلك  .إدارة قطاع الطاقة في المنطقة العربية
  .كفاءة الطاقة في المنطقة

  
 إلى  اCخر، والبعض ا�سكوابعضھا موجه إلى  ،خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصياتو  
 .ا#عضاءالدول 
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  ةـمقدم
  
 ا�سكواعم3ً بقرار ، ٢٠١٥ مارس/آذار ٢٣و ٢٢يومي  ةلعاشرادورتھا  ا�سكوافي عقدت لجنة الطاقة  - ١

لغربي المعني بإنشاء لجنة للطاقة في اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية و ١٩٩٥مايو /أيار ٢٥المؤّرخ ) ١٨-د( ٢٠٤
 المؤرخ  ١٩٩٥/٢٥الذي اعتمده المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي ل4مم المتحدة في قراره  ،آسيا
 الكويتفي منعقدة ال ةتاسعالعن لجنة الطاقة في دورتھا  تصدرتي تنفيذاً للتوصيات ال، و١٩٩٥يوليو /تموز ٢٤

  . ٢٠١٣ يونيو/حزيران ١٣و ١٢يومي 
  
   .ومواضيع البحث والمناقشة، عاشرةدورتھا الفي التوصيات التي أقرتھا لجنة الطاقة فيما يلي أھم و - ٢
 

  عاشرةالالتوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتھا   - أو�ً 
  
موجھة إلى ا�سكوا والدول  التوصياتمجموعة من  عاشرةأصدرت لجنة الطاقة في ختام دورتھا ال  - ٣

  .ا#عضاء
  

  ا�سكواإلى  الموّجھةالتوصيات   -ألف
  
  :فيما يلي التوصيات التي وجھتھا لجنة الطاقة إلى ا�سكوا  - ٤
  

في متابعة تنفيذ توصيات الدورة التاسعة للجنة الطاقة، والتقدم المحرز  أخذ العلم بما تم إنجازه  )أ( 
التوجه العام وا#نشطة المقترحة بوفي تنفيذ ا#نشطة في إطار برنامج العمل بين الدورتين التاسعة والعاشرة، 

التنمية في الدول بما يت3ءم مع احتياجات ، ٢٠١٧-٢٠١٦لفترة السنتين  في مجال الطاقة ا�سكوالبرنامج عمل 
  ؛الطاقة المستدامةمجال في مع مخرجات المؤتمرات الدولية وا�قليمية ذات الصلة  ويتوافقا#عضاء، 

 
تدريبية حول سبل تعزيز القدرات التصنيعية وتوطين  عمل تنظيم اجتماع خبراء وورشة  )ب(  

، والعمل تبادل الخبرات بين الدول في ھذا المجال من أجلتكنولوجيات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية 
  ؛لمعداتھا ةعلى إنشاء سوق عربي

 
تجارب  حول دراسة/تقريرن من أعضاء اللجنة وا#مانة التنفيذية �عداد تشكيل فريق عمل مكوّ   )ج(  

المتاحة مكانات ا� تقّيم على الدراسة،وبناًء   .في الدول النامية ت الطاقة المتجددةالتصنيع وتوطين تكنولوجيا
لتركيز على الميزة النسبية لكل دولة، ما يسھم في بالتصنيع تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، 

للتكامل العربي في المجا�ت ذات ا�ھتمام المشترك، وذلك بالتنسيق مع أمانة جامعة بلورة رؤية استراتيجية 
  ؛الدول العربية

 
جھود المعيارية والتحليلية من خ3ل إصدار تقارير ال مواصلةا#مانة التنفيذية إلى الطلب   )د(  

بلورة مفھوم أمن الطاقة من منظور ) ١( :القضايا التالية ترّكز بشكل خاص علىودراسات حول قطاع الطاقة، 
ا�قتصادية والسياسية بعاد وا#دولة، كل في  لطاقةاومزيج  الوطنيةالمصالح  انط3قاً من، المنطقة العربية

الغاز نتاج إأثر  )٢(، والغذاء ياهوالممثل الترابط بين الطاقة  ىأخربمفاھيم  اتصالهوا�جتماعية لھذا المفھوم و
المنطقة العربية وخارجھا في من داخل دول التقييم التجارب الناجحة لبعض ) ٣(، الجوفيةالمياه الصخري على 

تقييم التجارب الناجحة ) ٤(، ترشيد دعم الطاقة وفرص نقل الدعم الى مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
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ا�نبعاثات المناسبة إجراءات خفض العربية وخارجھا في ا�ستفادة من آلية المنطقة من داخل لبعض الدول 
فرص استفادة الدول العربية منھا وسبل دراسة و الصناديق الخضراء،مثل أو أية آليات جديدة ، (NAMA)وطنياً 

القصير والطويل على الدول  ينر الحاد والسريع في أسعار النفط والغاز على المديآثار التغيّ ) ٥(، تحقيق ذلك
مزيج الطاقة والسياسات والخطط المتعلقة بقطاع الكھرباء ، � سيما على )المصدرة والمستوردة(العربية 

 ؛والطاقة المتجددة
  

شطة وفعاليات لبناء قدرات أن، إلى "المستدامة للجميع طاقةال"لمبادرة قليمية ا�جندة �اترجمة   )ھ(  
للجميع، الحديثة الطاقة توفير خدمات كفالة أي  الث3ثة المبادرة تنفيذ أھداف وتمكينھا منعضاء ا#الدول 

العالمي  مزيج الطاقةفي  ة الطاقة المتجددةحصكفاءة الطاقة، ومضاعفة تحسين ومضاعفة المعدل العالمي ل
مثل ترشيد الدعم وكفاءة  مجا�ت مھمة، والتطرق إلى مناسبة برامج وسياسات وطنية ، وذلك من خ3لللطاقة

 ؛الطاقة والطاقة المتجددة
  

الترابط بين  في مجا�تالجامعات والبحث العلمي /القائمين على برامج التربية والتعليمشراك إ  )و(  
  ؛في المناھج الدراسية مستقب3ً  ھذه المواضيعدراج إ تشجيعلوالغذاء  هايالطاقة والم

  
التابعة واللجان الدول العربية، جامعة في المجلس الوزاري العربي للكھرباء  تعزيز التعاون مع  )ز(  

الفعاليات المشتركة، وبرامج بناء القدرات، وإعداد  والمركز ا�قليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، في، له
 ؛ومراجعة التقارير في المجا�ت ذات ا�ھتمام المشترك

  
الترابط بين ، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مجا�ت عقد ورش عمل وأنشطة لبناء القدرات في  )ح(  

آليات تمويل والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، ونظم لمعدات  لتصنيع المحليوا والغذاء،ياه لطاقة والما
  ؛الشبكات الذكيةووكفاءة الطاقة،  مشروعات الطاقة المتجددة

  
 موافاة أعضاء اللجنة بمزيد من التفاصيل حول مشروع توسيع نطاق برامج كفاءة الطاقة في  )ط(  

خبراء المقرر عقده في ال ، ودعوة الدول المھتمة إلى المشاركة في اجتماع قطاع المباني في المنطقة العربية
  .لدراسة المشروع ٢٠١٥مايو /أيار

 
  التوصيات الموجھة إلى الدول ا6عضاء  -باء

  
  :فيما يلي التوصيات التي وجھتھا لجنة الطاقة إلى الدول ا#عضاء  - ٥
 

ميزتھRا النسRبية علRى أسRاس حّث الدول على وضع سياسات توطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة   )أ(  
  ؛من الطاقةألترسيخ مفھوم  تمھيداً  الوطنيةوبناء القدرات ) البشرية والتقنية وا�قتصادية(وظروفھا الوطنية 

 
ا�قليميRة الخمRس ل4مRم المتحRدة مناء التنفيذيين للجRان �بالبيان المشترك الصادر عن ا سترشادا�  )ب(  

بلRورة  فRيالRدول  قليميRة كمرجRع تسRتفيد منھRاإجنRدة أمRن ، وما جاء فيRه "للجميع المستدامة مبادرة الطاقة"حول 
  ؛ھداف الث3ثة للمبادرة�البرامج التنفيذية لتحقيق ا

 
فRي  ٢٠١٥ عRام التنميRة لمRا بعRد خطRة المفاوضRات الجاريRة حRول  فRي تطRوراتالعلم بآخر الأخذ   )ج(  

ا#مم المتحدة، وخاصة ا#ھRداف والغايRات ذات الصRلة بقطRاع الطاقRة، وحRث أعضRاء اللجنRة علRى المتابعRة مRع 
المؤشRرات المقترحRة لھRذه ا#ھRداف والغايRات، وذلRك  حRولالRوطني فRي الحRوار الRدائر  ىالمسRتوين علRى يالمعن

  ؛لضمان اتساقھا مع أھداف قطاع الطاقة
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والطاقRة  هايRاتصال للمشاركة في أنشطة مشروع بناء القRدرات حRول التRرابط بRين المتسمية نقاط   )د(  
  . في ھذا ا�طار المقترح متابعتھا ولويات�با ا�سكواوالغذاء، وحث الدول على موافاة 

  

  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياً 

  
  لطاقة المستدامة في المنطقة العربيةا  -ألف

  )من جدول ا#عمال ٤البند (
  

التي أُعّدت  E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3(Part I)ُعرضت على لجنة الطاقة في إطار ھذا البند الوثيقة   - ٦
من وجھات أمن الطاقة  مفھومالوثيقة تناولت و .المستدامة للجميع بشأن الطاقةفي ضوء مبادرة ا#مم المتحدة 

وضع وتضّمنت عرضاً ل. التنمية المستدامةتحقيق بين ا�مداد بخدمات الطاقة الحديثة و والصلةنظر متعددة، 
التكامل العربي في مجال أمن /توسيع نطاق التعاون يةالضوء على إمكان مسلطةً الطاقة في المنطقة العربية، 

تحظى  يمكن أناقة، قطاع الطفي رؤية مستقبلية للتكامل العربي في مجا�ت محددة  م$محاقترحت الطاقة، و
  .ا#ولويات الوطنية مع مراعاة بقبول مشترك،

 
بية #من الطاقة تعتبر المثال ا#قرب لصياغة وا�ستراتيجية ا#ور واتفقت آراء بعض الحضور على أن  - ٧

وأوضح ممثل المملكة العربية السعودية أن تعريف أمن الطاقة يختلف من دولة إلى . مفھوم عربي #من الطاقة
أخرى، بناًء على اعتبارات أمنية وسياسية واجتماعية، وإذا ما كانت الدولة ُمنتجة أو ُمستوردة للطاقة، فض3ً 

ومن المھم العمل على ا�جراءات والسياسات الداعمة #من الطاقة على المستوى . عن أسعار الطاقة، وغيرھا
  .المملكة العربية السعودية ممثلي الدول على رأي ممثل أجمع معظم، وقد يوا�قليم يالوطن

  
 ورأى ممثلو تونس لبنان والمغرب والعراق والسودان وفلسطين واليمن ومصر أن مفھوم أمن الطاقة   - ٨

ومن المقترح أن يشتمل مفھوم أمن الطاقة على . � يزال غير واضح، والمھم ھو تفعيل ھذا المفھوم عند وضعه
ربي، والتوازن بين العرض والطلب على الطاقة، والتزويد بالطاقة محاور خاصة باستكمال الربط الكھربائي الع

مع كفاءة الطاقة والمحافظة على البيئة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتكامل العلمي والتنسيق بين 
المناسبة  الدول، وتقوية البنية التحتية للدولة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة مع توطين التكنولوجيات

ورأت ممثلة جامعة الدول العربية أن مفھوم أمن الطاقة يتضمن إتاحة الطاقة للجميع بأسعار  .للتقليل من كلفتھا
وأشارت إلى أھمية ا�ستفادة من . من أجل تحقيق أمن الطاقة يمناسبة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدن

الربط الكھربائي للمنطقة، وأضافت أنه يتم التنسيق بين نتائج دراسة المجلس الوزاري العربي للكھرباء حول 
والوكالة الدولية للطاقة  ،للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةا�قليمي والمركز  ا�سكواجامعة الدول العربية و

واتفقت مديرة إدارة سياسات التنمية   .فيما يخص أنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  (IRENA)المتجددة 
بصدد إعداد دراسة مستفيضة  ا�سكوامع ما ُطِرح من مداخ3ت، كما أشارت إلى أن  ا�سكوافي المستدامة 

  ."التعاون ا�قليمي وأمن الطاقة في المنطقة العربية"حول 
  

التي تناولت تطبيقات الطاقة المتجددة  E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3(Part II) الوثيقةُعرضت و  - ٩
صناعة  &نشاءالم3ئمة في الدول العربية، والحاجة الى توطين تكنولوجياتھا، فض3ً عن العوامل الضرورية 

الدولية العربية والمعاھدات قليمية وا�عربية محلية لمعدات الطاقة المتجددة، ودور الخطط والسياسات الوطنية 
لسياسات توطين التكنولوجيا توجيھية  إلى اقتراح خطوط الوثيقة وخلصت  .والتصنيع المحليفي دعم التوطين 

   .والتصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط تنموية متكاملة
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السياسات  وإنفاذت الطاقة المتجددة تكنولوجيا توطينأھمية نقل والدول ا#عضاء على  ممثلوأكد و  -١٠
وأشاروا . دولةكل للميزة النسبية واالمتاحة مكانات ا�في ضوء الداعمة بما يت3ئم مع ظروف المنطقة العربية، 

وبناء الكوادر البشرية،  ،وا�بتكارات ،والبنية التحتية ،دور السياسات والتشريعاتفي ھذا ا�طار إلى أھمية 
مراعاة  وشددوا على ضرورة . ال3زمة ا�ستثمارات أمينوتودعمه،  يالمحلوتنشيط السوق، وحماية المنتج 

، توطين تكنولوجيات الطاقة المتجددةفي  سوقيةالو جتماعيةا�قتصادية وا�معايير ا#ولويات الوطنية وال
  . نظام تسعير مناسب واعتماد

  

التصنيع المحلية لمعدات الطاقة مكانات إتقييم لإعداد دراسة  ا�سكواالدول من  ممثليوطلب عدد من   -١١
أفادت ممثلة جامعة و .تكنولوجياالالمنطقة العربية وتنظيم اجتماعات وورش عمل حول توطين  يفالمتجددة 

الدول العربية أن الجامعة سوف تقوم بإعداد دليل للشركات المصنعة لمعدات الطاقة المتجددة وتنظيم ورشة 
رّحبت و، بالتعاون مع ا�تحاد العربي للكھرباء والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،للمصنعين عمل

 .شأنھذا ال يفوالدول ا#عضاء  ا�سكوابالتعاون مع 
  

من قليمية إالم3مح ا#ساسية #جندة  بشأن E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3(Part III) الوثيقةُعرضت و  -١٢
رض كما عُ  ."عقد الطاقة المستدامة للجميع" ٢٠٢٤-٢٠١٤إع3ن الفترة  حولقرار ا#مم المتحدة تفعيل أجل 

المنتدى الدولي إطار فعاليات ل4مم المتحدة، الصادر في قليمية ا�البيان المشترك ل4مناء التنفيذيين للجان 
طريق خارطة باعتباره ، )٢٠١٤نوفمبر /تشرين الثاني ٧-٤تونس، ( الخامس للطاقة من أجل التنمية المستدامة

  .لتفعيل مبادرة ا#مم المتحدةقليمية ا�ساسية ل4جندة �ترسم المعالم ا
  

" الطاقة المستدامة للجميع" حول 4مم المتحدةمين العام ل�الدول عن دعمھم لمبادرة ا ممثلوأعرب و  -١٣
 ظروف معم ءيت3ل3ستفادة منھا بما المناسب  ة المناخئعلى تھيالعمل شددوا على ضرورة بمحاورھا الث3ثة، و

النظر في سياسات دعم الطاقة بحيث تستفيد منھا الطبقات إعادة أھمية  وأجمعت اCراء على  .المنطقة العربية
 ً   . الفقيرة فعليا

  
  التنمية المستدامة إدارة الموارد الطبيعية في إطار  -باء

  )من جدول ا#عمال ٥البند (
  

 التقّدم المحرز التي تناولت E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/4(Part I)في إطار ھذا البند الوثيقة ُعرضت   -١٤
بمشاورات دولية وإقليمية عام ھذا الحفل يأن  إذ يتوّقع ٢٠١٥ عام لما بعدلتنمية ا خطةا#نشطة الخاصة ب في

ا#مم المتحدة مفاوضات حكومية حول خطة ومن المزمع عقد . ٢٠٣٠عام التنمية لغاية مسار  يدتحدل مكثفة
وقد . ا#ھداف ا�نمائية ل4لفيةحل تحل مالمستدامة التي سلتنمية اومجموعة أھداف  ،٢٠١٥لتنمية لما بعد عام ل
منظور توّصل إلى الفي  ،والدول ا#عضاء بالتعاون مع شركائھا ا�قليميين ،بدور رئيسي ا�سكوا تضطلعا

  .المطروحة دولياً التنمية عربي واضح حول قضايا 
  

السبعة عشر، والنظر في إمكانية استفادة المستدامة تقييم أھداف التنمية  ضرورةعلى  نواتفق المجتمعو  -١٥
حل مشاكل الفقر والجوع والتھجير ونقل  يفتمويل المتاحة من المنظمات الدولية يات اللآالدول العربية من 

القدرات في المنطقة العربية، فيما يتعلق بنماذج إعداد وتسجيل بناء إلى حاجة وشددوا على ال. التكنولوجيا
الصين من دول مثل  الناجحةھذه اCليات، في ضوء الدروس  من قِبلالمھل الزمنية المحددة المشروعات في 

ا#نسب أن تركز البلدان العربية من  نقد يكوو. )CDM( آلية التنمية النظيفةوالبرازيل في ا�ستفادة من والھند 
وغيرھا من  آلية التنمية النظيفةمن  د�ً بإجراءات خفض ا�نبعاثات المناسبة وطنياً لية آمن  ةا�ستفادعلى 
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بصدد إعداد  ا�سكواوأفادت ا#مانة التنفيذية أن . ھا وقتاً جراءاتإالتي تستغرق  )الصناديق الخضراء(اCليات 
   .حول الصناديق الخضراء، وكيفية ا�ستفادة منھا مفّصلتقرير 

 
وضيح مفھوم لت ا�سكواأنشطة تورد التي  E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/4(Part II)الوثيقة  وعرضت  -١٦

ً . جھود التنمية المستدامة في المنطقةدعم بھدف بين المياه والطاقة والغذاء  ع3قة الترابط  وتتضمن الوثيقة أيضا
بالتعاون مع الجھات الوطنية وا�قليمية  ،في المستقبل ا�سكوامخطط ل4نشطة التي يمكن أن تنفذھا اقتراح 
المجلس  عن ةدراص وقرارات، ا�سكوافي  لجنتي الطاقة والموارد المائية صادرة عنتوصيات ، عم3ً بالمعنية

  .٢٠١٤و ٢٠١٣عامي  فيُعقدت  سابقة دورات في ،العربي للمياه الوزاريالوزاري العربي للكھرباء والمجلس 
  

 ممثلعلى المياه الجوفية، وأشار  يالصخراستخراج الغاز أثر دراسة حول  عدادتونس إ ممثلاقترح و  -١٧
واتفق . عالية مقارنة با#سعار الحالية للنفط يالصخركلفة استخراج الوقود  نالسعودية إلى أالمملكة العربية 

وكفاءة استخدام الموارد  م المياهاالمغرب واليمن في الرأي حول أھمية ترشيد استخدووالسودان  ا#ردن وممثل
 .المجا�ت ذات الصلة يف يةمناھج التعليمال، وتطوير الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، والتوعية بعموماً 

ة جامعة الدول العربية بأن الجامعة تطرقت مؤخراً إلى ھذا الموضوع، وتم ا�تفاق على التنسيق وأفادت ممثل
 .ھذا الشأنعلى جميع المستويات في  ا�سكواو بين المجلسين الوزاريين العربيين للكھرباء والمياه

  
  ةتاسعمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتھا ال  -جيم

  )من جدول ا#عمال) أ( ٦البند (
    

منفذة ا#نشطة الالتي تناولت  E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/5(Part I)الوثيقة ُعرضت على لجنة الطاقة   -١٨
إلى ا#مانة التنفيذية  وطلبت. عةساتلتوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتھا البا عم$ً في مجال الطاقة 

  .في ھذا الشأنوتقديم المقترحات والتوصيات  ما تم تنفيذهممثلي البلدان ا#عضاء ا�ط3ع على 
  

  ا�سكوامتابعة تنفيذ ا6نشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل   -دال
  )من جدول ا#عمال) ب( ٦البند (

  
التقدم المحرز في تنفيذ بشأن  E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/5(Part II)الوثيقة استعرضت اللجنة   -١٩

 إلىا#مانة التنفيذية  وطلبت  .ةالتاسعدورتھا انعقاد منذ  ا�سكواطاقة في إطار برنامج عمل المتعلقة بالا#نشطة 
  .م المقترحات والتوصيات بشأنھاممثلي البلدان ا#عضاء ا�ط3ع على ھذه ا#نشطة وتقدي

  
  في مجال الطاقة ٢٠١٧-٢٠١٦برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -ھـاء

  )من جدول ا#عمال ٧البند (
  

في  ا�سكواتضطلع بھا النواتج وا#نشطة المقترح أن  E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/6الوثيقة تناولت   -٢٠
المعني با�دارة المتكاملة للموارد الطبيعية  ١ الفرعيالبرنامج ضمن  ٢٠١٧-٢٠١٦لفترة السنتين مجال الطاقة 

في  ا�سكوااعتمدته الذي ، ٢٠١٧-٢٠١٦ا�طار ا�ستراتيجي لفترة السنتين  #غراض التنمية المستدامة، من
ممثلي البلدان  إلىا#مانة التنفيذية  وطلبت ). ٢٠١٤ سبتمبر/يلولأ ١٨-١٥تونس، (ة والعشرين ثامندورتھا ال

  .ذات الصلةعمل المقترح في مجال الطاقة وإبداء التعليقات وتقديم المقترحات ا#عضاء استعراض برنامج ال
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  أنشطة أخرى  - واو
  

 حلقة نقاش حول التقلبات في ا#سعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي وتداعياتھا  -١
  على إدارة قطاع الطاقة في المنطقة العربية

  
 ا�سكوافي رئيس قسم الطاقة استندت إلى عرض  ٢٠١٥مارس /آذار ٢٣حلقة نقاش صباح يوم  ُعقدت  -٢١

سياسات  ة شعبةافتتحت مديرو. أثرت على السوق التي راتمتغيّ وال ،ةالنفط في السوق العالميحول أسعار 
وطرحت عدداً من   .النفط أسعار نخفاضا أسباب أھمحلقة النقاش بتساؤ�ت حول  ا�سكوافي التنمية المستدامة 

ترتب على ذلك ت ھي اCثار التي وما ،طالنف #سعار الحالي المستوى سيستمر متى إلى مواضيع النقاش منھا
؛ وكيف بعيدالو القصير يينلمداعلى  )والغاز للنفط ستوردةمُ  مأ صدرةمُ سواء كانت ( المنطقةدول  بالنسبة إلى

ومن المواضيع   .المتجددة الطاقة صادرا�ستعانة بم نسبة وعلى الطاقة مزيج على النفط أسعار نخفاضا يؤثر
 احتواء في يؤديهالذي يمكن أن  والدور ،العربية الدول فى الطاقة دعم على طاولة الحوار المطروحة أيضاً 

  . أسعارھا وھيكلة الطاقة دعم فى النظر عادة& 3زمةال جراءات&ا/السياسات، والنفط أسعار تقلبات انعكاسات
  

أفادت ممثلة جامعة الدول العربية بأن قواعد اللعبة العالمية قد تغيرت، وأن على الدول العمل على و  -٢٢
وأوضح ممثل فلسطين أنه � يوجد دعم للطاقة في . تنويع مصادر الطاقة، ووافق الحضور على ھذا الرأي

شھرياً، وتشجع ا#سر /لوات ساعةكي ١٥٠فلسطين، وتقدم الحكومة دعماً نقدياً ل4سر الفقيرة بما يغطي استھ3ك 
م ابتكار آليات دعم على استخدام نظم الخ3يا الشمسية من خ3ل تغطية نصف تكلفة النظام، ويرى أنه من المھ

   .مرنة ومناسبة
  

فانخفاض أسعار . اتفقت آراء ممثلي مصر وتونس ولبنان بشأن سلبيات وإيجابيات الوضع الحاليو  -٢٣
، والبطء في تنفيذ يإلى تراجع ا�ستثمارات في عمليات استكشاف واستخراج الزيت الصخر يالنفط يؤد

ذلك الوضع إلى تخفيض فاتورة الطاقة في  يومن جھة أخرى، يؤد. مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
مع استمرار العمل الدول المستوردة، فض3ً عن اتباع سياسات متدرجة فيما يتعلق بقضية تقليص دعم الطاقة، 

والطلب، وأضاف ممثل المغرب إلى ما سبق أن ھبوط السعر يعود إلى العرض .  في برامج الطاقة المتجددة
، وأن ب3ده قد تأثرت )أوبك( المصدرة للبترولالدول ا#عضاء في منظمة الدول وتثبيت سقف إنتاج النفط في 

  .إيجاباً من ھذا الوضع
  

وأشار ممثلو اليمن وقطر وليبيا إلى أن الھبوط في سعر النفط يعود إلى انخفاض طلب الدول المستوردة   -٢٤
، )�كتشاف الغاز الصخري(، والو�يات المتحدة ا#مريكية )بسبب الركود ا�قتصادي(الكبرى مثل الصين 

  ، وقد أثر ذلك سلباً على خطط التنمية فض3ً عن ا#بعاد الجيوسياسية في روسيا وأوكرانيا وإيران والعراق وليبيا
مليار دو�ر ھذا العام، وتبحث  ٢٧وأفاد ممثل العراق إلى تراجع الدخل القومي في بلده بحوالي . في ب3دھم

واتفق ممثل المملكة العربية السعودية مع ما سبق من تحلي3ت، . دول الخليج في تنويع سلة عم3ت النفط
برميل، لن يؤثر سلباً على بلده لمدة ث3ث سنوات /دو�ر ٢٠، حتى إذا وصل إلى وأضاف أن ھبوط أسعار النفط

برميل في المنظور القريب للمتوسط، حيث سيظل /دو�ر ٨٠ويتوقع عودة السعر ل3رتفاع إلى مستوى . قادمة
  .النفط ھو عصب الحياة

  
ووافق ممثل ا#ردن، من حيث المبدأ، على ا#سباب السابقة، وأضاف أن التقدم التكنولوجي في التنقيب   -٢٥

ويتوقع أن تستمر ا#سعار في الھبوط، . وا�ستخراج ساھم في زيادة المعروض من النفط والغاز الطبيعي
. ن الوضع ا#مني في العراقخاصة إذا ما تم ا�تفاق ا#مريكي ا�يراني حول برنامج إيران النووي، وتحس
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وسوف تتعرض الدول النفطية إلى مزيد من المشاكل ا�قتصادية خ3ل السنوات العشر المقبلة إذا لم تعمل على 
مراجعة سياساتھا الطاقية، وإص3ح قطاع الطاقة، وتنويع استثماراتھا وإعادة النظر في سياسات الدعم مع 

ومن المتوقع أن تعمل شركات . تعزيز دور القطاع الخاص في التنميةمراعاة اCثار ا�جتماعية، فض3ً عن 
  .الطاقة المتجددة على تقليل كلفة إنتاجھا حتى تستطيع ا�ستمرار في المنافسة في سوق الطاقة

  
أفاد وزير الصناعة والطاقة والمعادن سابقاً في تونس أن ھناك دراسات للوكالة الدولية للطاقة في ھذا و  -٢٦

 ا#مريكية توقع زيادة المعروض فى سوق النفط، خاصة بعد ا�ستكشافات الجديدة في الو�يات المتحدةالشأن ت
نتاج النفط مع مرور إإلى انخفاض أسعار  ي ذلكسيؤدو. والبرازيل وكندا، فض3ً عن التقدم التكنولوجي السريع

، وتصل اً دو�ر ٨٠و ٥٠النفط بين  الوقت، ما سيؤثر على موقف دول ا#وبك، حيث تتراوح كلفة إنتاج برميل
دو�ر، مع م3حظة أن ھبوط سعر برميل النفط دو�ر واحد  ١٠٠حوالي إلى خري صنتاج برميل الزيت الإكلفة 

ومن المتوقع دخول دول جديدة . سنة/دو�ر ٢٠٠٠و ١٠٠٠يمنح كل عائلة أمريكية قدرة شرائية تتراوح بين 
وفيما يخص الطاقة . ھذا السوق، مثل ا#ردن والمغربفي الزيت الصخري  في مجاللديھا إمكانات جيدة 

، وسيستمر ھذا في المائة ٧٠المباشرة بنسبة  نظم الخ3يا الكھروضوئيةالمتجددة، حدث انخفاض في أسعار 
   . على الدول العربية اعتماد تكنولوجيات طاقة متجددة خاصة بھاوينبغي . التوجه مستقب3ً 

 
  عرض مرئي حول توسيع نطاق مشروعات كفاءة الطاقة في قطاع المباني   - ٢

 ٢٠١٥مارس /آذار ٢٣في المنطقة العربية في 
 

توسيع نطاق مشروعات كفاءة الطاقة في "ا�قليمي  ا�سكوامرئي حول مشروع العرض ال تضّمن  -٢٧
وأھمية التوسع في تطبيق  المنطقة العربيةالطاقة في  عن وضععامة  لمحة، "قطاع المباني في المنطقة العربية

، والشروط هومكوناتلمشروع ل، وشرحاً للخصائص الرئيسية قطاع البناء في المنطقةتدابير كفاءة الطاقة في 
  . ا#ساسية لتطبيق ھذه التدابير، والخطوات التي سيتم اتخاذھا والنتائج المتوقع تحقيقھا

  
اقترحوا أن يستند إلى دراسة عن التشريعات وأن فكرة المشروع وأھدافه مقبولة، ممثلو الدول وجد   -٢٨

، وأن يضّم والطاقة وشركات خدمات الطاقة في الدول العربية يالعزل الحرارآليات ووالسياسات والمباني 
وأجمعوا على أھمية ضمان كفاءة الطاقة في . المشروع دو�ً عربّية مختلفة من حيث المناخ وأنماط ا�ستھ3ك

بالمزيد من  حضوروطالب ال . قطاع الكھرباء واعتماد مؤشرات دقيقة للمشروع وإيضاح المخرجات المتوّقعة
  . التفاصيل في ھذا الشأن

  
حول السياسات الضريبية وكفاءة الطاقة في  ثيقةإعداد و عن ا�سكوافادت ، أعلى التعليقاتورداً   -٢٩

 المباني و� يشمل قطاع ب خاصوأوضحت أن المشروع . ة العربية في سياق أنشطة المشروعالمنطق
ويمكن للدول الراغبة . الوعي زيادةيھدف إلى تقديم الدعم الفني والتمويل وبناء القدرات والكھرباء بل إنه 

   موافاة الحضور بمذكرة مفاھيمية ، علماً بأنه سيتمرسمياً  ا�سكوا التّوجه إلىالمشاركة في المشروع ب
  . حوله مفّصلة

  
  للجنة الطاقةحادية عشرة الالدورة انعقاد  موعد ومكان  -ايز

  )من جدول ا#عمال ٨البند (
  

في كانون بيروت في  ا�سكوامقر في  حادية عشرةمن المقرر أن تعقد لجنة الطاقة دورتھا ال  -٣٠
  .ا#خرى ، إ� إذا تلقت دعوة لعقدھا في أحد البلدان ا#عضاء٢٠١٦ديسمبر /ا#ول
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  ما يستجد من أعمال  -حاء
  )من جدول ا#عمال ٩البند (

  
  .خارج جدول ا#عمالمن طرح للنقاش أي موضوع لم يُ   -٣١
  

  لجنة الطاقة  توصياتاعتماد   -ثالثاً 
  )جدول ا#عمالمن  ١٠البند (

  
ونظامھا  )ا�سكوا( من ص3حيات اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا ٣٣حكام المادة أعم$ً ب  -٣٢

على إتاحة ، ٢٠١٥ مارس/ذارآ ٢٣يوم أعضاء لجنة الطاقة في الجلسة الختامية المنعقدة في  اتفقالداخلي، 
بالبريد ليھم إرسل تي تال ةعاشرالم3حظاتھم على مسودة تقرير الدورة �بداء عضاء اللجنة فرصة زمنية #

 ا�سكواالتنمية المستدامة في سياسات قسم الطاقة في شعبة يداعھا وإ، ٢٠١٥أبريل /نيسان ٣ا�لكتروني بتاريخ 
  عداد نص منقح للتقرير إببعد ذلك  ا�سكوان تقوم ، على أ٢٠١٥أبريل /نيسان ١٥في موعد أقصاه 

 ١٥في تاريخ اعتماده  التقرير، على أن يحمل عضاء اللجنةأأبداھا الم3حظات التي في ا�عتبار يأخذ 

  .٢٠١٥أبريل /نيسان
  

على اھتمامھم ومتابعتھم ومشاركتھم  جتمعينلمعن وافر الشكر والتقدير لا#مانة التنفيذية للجنة  أعربت  -٣٣
  .قدموھااشات التي أثاروھا والعروض التي خ3ل النقمن  ة، عاشرخ3ل اجتماعات الدورة الالفعالة 

  
  تنظيم الدورة  -رابعاً 

  
  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف

  
  في ة عاشردورتھا ال) ا�سكوا(في اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا عقدت لجنة الطاقة   -٣٤

  .٢٠١٥ مارس/آذار ٢٣و ٢٢يومي  ا#ردنية الھاشمية،المملكة في ان مدينة عمّ 
  

  ا�فتتاح  -باء
  

رحبت فيھا و ،ا�سكواكلمة  ،سياسات التنمية المستدامة شعبة ةمدير ،ُرلى مجد�نيألقت السيدة   -٣٥
، وأشارت إلى أن عقد ھذه الدورة يأتي في ظل تحديات استثنائية تشھدھا المنطقة على جميع بالحضور

التنموية لتعطي أولوية لرفع مستوى معيشة المواطن وخلق فرص ا#صعدة، تستدعي إعادة النظر في السياسات 
عمل �ئقة، وتحقيق تنمية متوازنة بين الريف والحضر، وتأمين الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وخدمات 
. التعليم والصحة، وبناء مجتمعات آمنة مستقرة، حيث تكون الطاقة فاع3ً أساسياً في تنفيذ ھذه السياسات

تطلب ترھا على منطقتنا اثآھا مؤخراً سوق الطاقة على المستوى العالمي وتالتقلبات التي شھد وأوضحت أن
عادة النظر في سياسات دعم الطاقة، وإدارة القطاع بشكل رشيد مع تعزيز أمن الطاقة والتوسع في تطبيق إ

الم3ئمة للظروف المحلية، برامج كفاءة الطاقة في كل القطاعات، ونشر استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة 
تحدثت عن الموضوعات التي ستتناولھا لجنة الطاقة في اجتماعاتھا كما . ضمن مزيج وطني للطاقة كفؤ وفعال

   .وعن أھمية التوصيات التي ستصدر عنھا
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  الحضور  -جيم
  

 ،ا�سكواي ف اً سبع عشرة دولة عضوأصل من  ،دولة ةعشر يتاثنمثلون ي اً خبير ١٤ الدورةشارك في   -٣٦
الدول العربية والمدير التنفيذي للمركز ا�قليمي للطاقة جامعة في إدارة الطاقة  ةمدير كل من فض3ً عن

  .وترد قائمة المشاركين في المرفق ا#ول بھذا التقرير.  بصفة مراقب ،ةقالمتجددة وكفاءة الطا
  

  نتخاب أعضاء المكتبا  -الد
  

تتولى : "الداخلي للجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا على ما يليمن النظام  ١٨تنص المادة   -٣٧
الدول ا#عضاء رئاسة الھيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب ا#بجدي باللغة العربية، المعمول به في ا#مم 

يكون  تفاق على أنوتم ا�".  وتنتخب تلك الھيئات سائر أعضاء مكاتبھا ما لم تقرر اللجنة غير ذلك . )*(المتحدة
  :للجنة الطاقة كما يلي عاشرةأعضاء المكتب للدورة ال

  
  العربية مصرجمھورية       أحمد محمد مھينة سيدال:     الرئيس  

    المملكة العربية السعودية    لسيد صالح بن عبد الرحمن العج3نا:  نائب الرئيس  
  المملكة المغربية        بوبكر شاطر السيد:  نائب الرئيس  
   يةاليمنالجمھورية         السيد عبد الس3م الجند:    المقرر  

  
  إقرار جدول ا6عمال وتنظيم ا6عمال  -ھاء

  
في الوثيقة  على النحو الوارد عاشرةالاعتمدت لجنة الطاقة في جلستھا ا#ولى جدول أعمال دورتھا   -٣٨

E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/L.1ي جدول ا#عمال بصيغته المعتمدة، وفيما يل:  
  

  .افتتاح أعمال الدورة  -1 
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول ا#عمال ومسائل تنظيمية أخرى  -٣  
 :الطاقة المستدامة في المنطقة العربية  -٤  

  
  أمن الطاقة والتكامل ا�قليمي؛   )أ(    
  الم3ئمة؛سياسات توطين التكنولوجيا وإمكانات التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة    )ب(    
  .نحو أجندة إقليمية لتنفيذ عقد ا#مم المتحدة لتوفير الطاقة المستدامة للجميع  )ج(    

 

 :إدارة الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة  -٥  
 

  من منظور المنطقة العربية؛ ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام    )أ(    
  .المنطقة العربيةالترابط بين الطاقة والمياه والغذاء في    )ب(    

 

                                                           

المملكة ا�ردنية الھاشمية، وا مارات العربية المتحدة، ومملكة : ا�بجدي باللغة العربيةالبلدان ا�عضاء بحسب الترتيب   )*(
البحرين، والجمھورية التونسية، والجمھورية العربية السورية، وجمھورية السودان، وجمھورية العراق، وسلطنة ُعمان، وفلسطين، ودولة 

وجمھورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، والجمھورية قطر، ودولة الكويت، والجمھورية اللبنانية، وليبيا، 
 .اليمنية
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  :التقّدم في مجال الطاقة منذ الدورة التاسعة للجنة الطاقة  -٦  
 

  تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتھا التاسعة؛   )أ(    
  .ا�سكواتنفيذ ا#نشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل    )ب(    

 
  .في مجال الطاقة ٢٠١٧-٢٠١٦برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -٧  
  .موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة  -٨  
  .ما يستجد من أعمال  -٩  
  .اعتماد توصيات لجنة الطاقة  -١٠  

  
وفي الجلسة نفسھا، وافقت اللجنة على تنظيم ا#عمال المعروض عليھا في الوثيقة   -٣٩

E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/L.2.  
  

  الوثائققائمة   - واو
  

 .العاشرةترد في المرفق الثاني بھذا التقرير قائمة الوثائق التي عرضت على لجنة الطاقة في دورتھا   -٤٠



  
  

 

-١٣-

  ا�ول المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  ا�سكوافي ا�عضاء  البلدان  -لفأ
  

  المملكة ا�ردنية الھاشمية
  
  محمد الدباس لمھندسا

  مساعد ا�مين العام لشؤون الطاقة
  وزارة الطاقة والثروة المعدنية

  
  التونسيةالجمھورية 

  
  عبد المؤمن الفرشيشيالسيد 
  والغازالكھرباء  قسممدير 

  وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
  

  جمھورية السودان
  

  7 الجابو عبد الرزاق ابراھيم السيد ص5ح الدين حصب
  مدير السياسات والتخطيط ا8ستراتيجي

  وزارة الموارد المائية والكھرباء
  

  جمھورية العراق
  

  علي رحيم السيد طارق
  الخبير في دائرة التخطيط والدراسات

  وزارة الكھرباء
 

  دولة فلسطين
  

 فؤاد مصطفى اسماعيلأيمن السيد 
  مدير عام إدارة كفاءة الطاقة

  مديرية كفاءة الطاقة
  سلطة الطاقة الفلسطينية

  
  دولة قطر

  
  سيدة منى مبارك اسماعيلال

  اقتصادي أول
  سياسات الطاقة والع5قات الدولية في قطر للبترول 

  
  

  الجمھورية اللبنانية
  

  ة أورو فغاليالسيد
  مدير عام النفط

  المديرية العامة للنفط، وزارة الطاقة والمياه
  

  ليبيا
  

  محمد علي خ5ط الدكتور
   في جامعة طرابلس أستاذ

  
  جمھورية مصر العربية

  
  السيد أحمد محمد مھينة

   المركزية لمتابعة الھيئاتاDدارة رئيس 
  المتجددة زارة الكھرباء والطاقة و
 

  المملكة المغربية
  

  الشاطر بوبكرالسيد 
  الطاقات المتجددة مديريةرئيس 

  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
  

  المملكة العربية السعودية
  

  السيد صالح بن عبد الرحمن العج5ن
  الوزارة لشؤون الكھرباءفي وكالة  غالمستشار المتفر

  وزارة المياه والكھرباء
  

  الجمھورية اليمنية
  

 السيد عبد الس5م منصور محمد الجند
ميغاوات  ٦٠المھندس المقيم لمشروع مزرعة الرياح 

   بالمخاء
  
  

المنظمات ا�قليمية  - باء  
  

  السيد طارق إمطيره
  المدير التنفيذي 

المركز ا8قليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
)RCREEE(  

  جمھورية مصر العربية، القاھرة

  السيدة جميلة يوسف مطر
  جامعة الدول العربية ،إدارة الطاقة ةمدير/ وزير مفوض

  جمھورية مصر العربية، القاھرة
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  ثانيالمرفق ال
  

  قائمة الوثائق
  

  الرمز  البند  العنوان

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/L.1 ٣  جدول ا�عمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/L.2 ٣  تنظيم ا�عمال

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3 ٤  الطاقة المستدامة في المنطقة العربية

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3(Part I) )أ(   ٤  أمن الطاقة والتكامل اDقليمي 

 المحلي التصنيع وإمكانات التكنولوجيا توطين سياسات  
  الم5ئمة المتجددة الطاقة لمعدات

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3(Part II) )ب( ٤

نحو أجندة إقليمية لتنفيذ عقد ا�مم المتحدة لتوفير الطاقة   
  المستدامة للجميع

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3(Part III)  )ج( ٤

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/4  ٥  التنمية المستدامة إدارة الموارد الطبيعية في إطار

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/4(Part I)  )أ( ٥  من منظور المنطقة العربية ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام   

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/4(Part II) )ب( ٥  العربيةالترابط بين الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة   

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/5  ٦  للجنة الطاقة التاسعةالتقّدم في مجال الطاقة منذ الدورة 

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة   
  في دورتھا التاسعة

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/5(Part I)  )أ( ٦

 متعلقة بالطاقة في إطار برنامج تنفيذ ا�نشطة ال  
  اDسكواعمل 

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/5(Part II) )ب( ٦

  ٢٠١٧-٢٠١٦برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  في مجال الطاقة

٧  E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/6 

 E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/INF.1    مذكرة توضيحية

  


