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 في مجال الطاقة تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا

 موجـز

للجنة الطاقة  الحادية عشرة( منذ الدورة سكوانفذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإل
المعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض  1مجموعة من األنشطة المقررة في إطار البرنامج الفرعي 

 . 2019-2018، 2017-2016الفترتين  سكوا خاللاإلعمل لالتنمية المستدامة، وضمن اإلطار االستراتيجي 

وتنفيذ  ؛فنيةوتقارير وإعداد دراسات  ؛ونشر المعرفة                                          رك زت تلك األنشطة على بناء القدرات الوطنية
 ،بناء القدراتإلى  وهدفت هذه األنشطة .دولية ومنظماتللتنمية  المتحدةاألمم حساب ممولة من مشاريع 

 ونشر ،البناء قطاع في الطاقة استخدام كفاءةتدابير  وتعميم ،لطاقة المتجددةامشاريع في  االستثمارتشجيع و
 سكوااإل      قد مت و. المرأة تمكين سياساتب والنهوض ية،الريف المناطقالمتجددة المناسبة في  الطاقةتكنولوجيات 

 البلدانوطنية لبعض أولوية       ت مثل التي  الطاقةتجددة وكفاءة استخدام مال طاقةالمجاالت بعض في فني ال دعمال
تعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية واإلقليمية التضمنت األنشطة و .األعضاء

  .2030 لعام المستدامةالتنمية  خطةو المستدامةالطاقة في فعاليات عديدة بشأن 

إلنجازات المتوقعة ل             األنشطة وفقا         توز عت، حيث اإلنجازات في مجال الطاقةهذه الوثيقة  تعرضو
لفترة السنتين و، 2017-2016 لفترة السنتين يناالستراتيجي ينوردت في اإلطار حسبماو ،بها ذات الصلة

2018-2019. 

في مجال  سكواعلى التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة اإل لالطالعوالوثيقة معروضة على لجنة الطاقة 
  شأن متابعة نتائج هذه األنشطة.بالمقترحات  وتقديم ،هاتناقشمو ،الطاقة
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 مـةمقد

( سكواتضطلع شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإل -1
التنمية المستدامة، من  ألغراضالمعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية  1بمسؤولية تنفيذ البرنامج الفرعي 

.  وضمن هذه الشعبة، يتولى قسم الطاقة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالطاقة في إطار اإلنجازات سكوابرنامج عمل اإل
 .1لمتوقعة ضمن البرنامج الفرعي ا

 16-14، القاهرةللجنة الطاقة ) عشرة الحاديةاألنشطة التي نفذها قسم الطاقة منذ الدورة  تضمنت قدو -2
يتعلق باإلنجازين المتوقعين  2017-2016                                                  وحتى انعقاد الدورة الحالية، جزءا  من فترة السنتين  (2017 يوما/أيار

من البرنامج ( ضج)و (ب)و )أ( المتوقعة باإلنجازاتيتعلق  2019-2018من فترة السنتين        وجزءا  ،(ج( و)ب)
 .1الفرعي 

تحقيق اإلدارة المتكاملة إلى  1الفرعي  البرنامج هدف 2019-2018و 2017-2016فترتي السنتين  فيو -3
ر المناخ،          ف مع تغي                                                                                         للموارد الطبيعية بما يؤدي إلى تحسين أمن الغذاء والمياه والطاقة، وتعزيز القدرة على التكي 

 .وإدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات وضع السياسات الوطنية واإلقليمية

إلنجازات المتوقعة ذات الصلة ل      وفقا           فتقس مهاذ تلك األنشطة. في تنفي نجازاتاإلهذه الوثيقة تعرض و -4
وفي اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين  ،(1)2017-2016في اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين حسبما وردت 

 ، وأقرتهما الجمعية العامة والثالثين والعشرين التاسعةفي دورتيها  سكوااللذين اعتمدتهما اإل (2)2018-2019
 لألمم المتحدة.

أنشطة  تنظيم أو مشاركة فيمن للجنة الطاقة  لحادية عشرةااألنشطة المنفذة منذ الدورة تشمل الوثيقة و -5
ناء مؤتمرات(، وتنفيذ برامج لبو ،خبراء اتاجتماعوورش عمل، وندوات، قليمي )اإلوطني وعلى المستويين ال

  .الت ذات الصلةمجاالفي  الفنيةالنشرات الدراسات ووالتقارير إصدار والقدرات، 

العمل مع البلدان األعضاء على و، والدعم الفني تقديم الخدمات االستشاريةسكوا نت أنشطة اإل    تضم و -6
ستدامة والمتكاملة لمصادر بل لصياغة السياسات واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق اإلدارة الم               إيجاد أفضل الس 

في مجال الترابط بين الطاقة والمياه، سكوا التعاون مع قسم الموارد المائية في اإل   ا . وشملت األنشطة أيضالطاقة
هداف أمن  7الهدف تحقيق لوذلك ، الت ذات الصلةمجاالمع المنظمات اإلقليمية والدولية في                 فضال  عن التعاون 

 .أهداف أخرى، وما يتصل به من المتعلق بالطاقةالتنمية المستدامة 

 

                                                
(1) E/ESCWA/29/5(Part II). 

(2) E/ESCWA/30/16. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/docs/e_escwa_29_5part_ii_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/docs/proposed_amendments_strategic_framework_2018-2019-ar.pdf
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 بشأن التعاون وقرارات برامج  اعتماد علىاألعضاء  البلدان تعزيز قدرات  -    أوال 
 االستدامة البيئية والموارد المائية المشتركة اإلقليمي حول 

 تحسين أمن الطاقة والمياه والغذاءوشبكات الطاقة بهدف 
 (2017-2016لفترة السنتين  من اإلطار االستراتيجي 1ضمن البرنامج الفرعي  (ب)اإلنجاز المتوقع )

 للتنمية ألمم المتحدةاممولة من حساب  مشاريع  -ألف

 والطاقة المياه بين الترابط استخدام على اإلسكوا في األعضاء البلدان قدرات لبناء   ا سكوا مشروعاإل نفذت -7
. 2017ديسمبر /األولكانون حتى  2014ديسمبر /األولكانون من ، في الفترة المستدامة التنمية أهداف تحقيقل

 والسياسات االستراتيجيات في والطاقة المياه بين الترابط معالجة علىبناء القدرات الوطنية  وهدف المشروع إلى
 .واإلقليمي الوطني المستويين على التنفيذ عملياتو والخطط

"الترابط بين المياه والطاقة: الطاقة ( )أ: ورشتي عمل إقليميتين وفي إطار المشروع، نظمت اإلسكوا -8
المائي بشأن استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتحسين األمن  (2017يوليو تموز/ 12-11 ،بيروت( "المتجددة

ان،   م ع) الترابط بين المياه والطاقة: نقل التكنولوجيا"( "ب) ؛ةوزيادة إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة المستدام
بأسس نقل  بهدف تزويد مشغلي قطاعي المياه والطاقة وممثلي القطاعين( 2017أكتوبر /األول تشرين 30-31

التكنولوجيا التي يمكن أن تكون مفيدة لدمج االعتبارات المتعلقة بالترابط بين المياه والطاقة في عمليات التشغيل 
، تونس)نية لثالث دول أعضاء فدراسات  أعدت اإلسكواوفي السياق نفسه، . اليومية واألنشطة والمشاريع
؛ الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وضخ المياهتقنيات بشأن استخدام  مصر(و ،والجمهورية العربية السورية

قائمة وحدات            تضم نت ثالثللترابط بين المياه والطاقة أدوات تشغيلية  مجموعةو؛ (3)"اإلقليمية السياسات"أداة و
 .(6)التكنولوجيا ونقل، (5)المتجددة الطاقةو، (4)المواردكفاءة  بشأن بحد ذاتها

حول سياسات الترابط بين ختامية  ورشة عمل إقليمية سكوانظمت اإل ،لمشروعل ةالزمني المدة انتهاء ومع -9
نحو التقدم المحرز تقييم  وهدفت ورشة العمل إلى: (.2017كانون األول/ديسمبر  12-11 بيروت،) المياه والطاقة

الدروس المستفادة من تبادل و ؛2030الترابط بين المياه والطاقة في سياق خطة التنمية المستدامة لعام  استخدام
 )تونس، ةالثالث بالبلدانالخاصة ، ومخرجات الدراسات الفنية التشغيلية للترابط بين المياه والطاقة واتاألد

مناقشة و؛ تنفيذ مبادرات مماثلة في المستقبلالفرص المتاحة لاستعراض و ؛مصر(والجمهورية العربية السورية، و
 من المياه والطاقة على الصعيدين الوطنيأالسياسات في إطار ضمان  مواءمةهج المتكامل ل                     اآلليات المؤسسية والن 

                                                
(3) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-regional-

policy-toolkit-arabic_0.pdf. 

(4) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-sustainable-

development-goals-arabic.pdf. 

(5) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-renewable-

energy-module-arabic_0.pdf . 

(6) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-technology-

transfer-module-arabic.pdf. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-regional-policy-toolkit-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-regional-policy-toolkit-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-sustainable-development-goals-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-sustainable-development-goals-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-renewable-energy-module-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-renewable-energy-module-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-technology-transfer-module-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-technology-transfer-module-arabic.pdf
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 مجالالعربية في  البلدانتبادل المعلومات حول المبادرات والمشاريع والشراكات اإلقليمية التي تدعم و ؛اإلقليميو
  .(7)خر المنا                                        المجاالت ذات الصلة مثل األمن الغذائي وتغي والترابط بين المياه والطاقة 

 والغذاء والمياه الطاقة بين الترابطو المستدامة الطاقة بشأنفنية  مواد  -باء

في التقدم المحرز والوكالة الدولية للطاقة " ،والبنك الدولي ،اللجان اإلقليميةبالتعاون مع  اإلسكوا أعدت -10
 .2017في عام  الذي صدر، (8)ع العالمي"                             ، التقرير اإلقليمي إلطار التتب المنطقة العربية في مجال الطاقة المستدامة

مشتركة حول إمكانات  دراسة في إصدار ”IRENA“الدولية للطاقة المتجددة  وكالةالمع سكوا اإل تعاونت -11
 ،هي األردن بلدان ةدراسات حالة لثالث تضمنت ،(9)العربيةالتصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة في المنطقة 

تعزيز التعاون العربي في مجال التصنيع المحلي لبعض . وهدفت الدراسة إلى ولبنان ،واإلمارات العربية المتحدة
 .2017عام  فيم الطاقة المتجددة، وصدرت            معدات ون ظ 

فصل حول "مسار الطاقة  إعدادسكوا في إلا ساهمت ،في سياق أنشطة المنتدى العربي للبيئة والتنمية -12
 ، هذا الفصل في "المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى )بيروت       وقد مت .2017تقرير المنتدى لعام  في المستدامة"

 .(10)سنوات" 10البيئة العربية في " ي فعاليات الجلسة األولىوشاركت ف(، 2017نوفمبر، تشرين الثاني/ 2-3

 ؛(11)المنطقة العربية يفقطاع النقل  في يالغاز الطبيعالعاملة ب مركباتال :التالية الوثائق سكواأصدرت اإل -13
 اقتناص ؛(12)والطاقة المتجددة في الدول العربية تأثير ترشيد دعم أسعار الطاقة على الترويج لكفاءة الطاقة

تمويل الكربون مع التركيز على  آليات ؛(13)العربية المنطقة في والفرص التحديات الكربون، وتخزين واستخدام
 إعدادبشأن  مطوري المشاريعلدليل  ؛(14) والفرص في المنطقة العربية                 ف المالئمة وطنيا يآلية إجراءات التخف

  .(15)الطاقة المتجددة لالستثمار فيخطط 

                                                
(7) www.unescwa.org/events/final-regional-policy-workshop-water-energy-nexus . 

(8) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gtf-regional-report-arab-region-

progress-sustainable-energy-arabic_0.pdf. 

(9) www.unescwa.org/publications/evaluating-renewable-manufacturing-potential-arab-region. 

(10) http://www.afedonline.org/webreport2017/afedreport2017.htm. 

(11) https://bit.ly/2Zi7K3i. 

(12) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-

_energy_subsidies_.pdf. 

(13) https://digitallibrary.un.org/record/3797254/files/E_ESCWA_SDPD_2018_TECHNICALPAPER-14.pdf. 

(14) www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_material-nama.pdf. 

(15) https://bit.ly/2KgyygZ. 

http://www.unescwa.org/events/final-regional-policy-workshop-water-energy-nexus
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gtf-regional-report-arab-region-progress-sustainable-energy-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gtf-regional-report-arab-region-progress-sustainable-energy-arabic_0.pdf
http://www.unescwa.org/publications/evaluating-renewable-manufacturing-potential-arab-region
https://bit.ly/2Zi7K3i
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-_energy_subsidies_.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-_energy_subsidies_.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3797254/files/E_ESCWA_SDPD_2018_TECHNICALPAPER-14.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_material-nama.pdf
https://bit.ly/2KgyygZ
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 بقضايا الطاقة التابعة لألمم المتحدة والمعنية التنسيق هيئات في الفنية المساهمة  -جيم

 ،تنظيم اجتماعات وورش عمل حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقةفي  شاركت اإلسكوا -14
، األمم المتحدةات في وشعبة اإلحصاء ،واللجان اإلقليمية ،بالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

مع الفريق االستشاري المخصص من الخبراء  االشتراك األنشطة هذه ومن .للطاقةوالوكالة الدولية  ،والبنك الدولي
السياسي الرفيع المستوى لمنتدى ل                                   من أهداف التنمية المستدامة تحضيرا   7الندوة المتعلقة بالهدف  في فنيين،ال

 .(2017أكتوبر تشرين األول/ 20-18أوسلو، ) المعني بالتنمية المستدامة

 الطاقة المستدامةبشأن  المساهمة في المنتديات العالمية واإلقليمية  -دال

 ،كازاخستان ،م                        بالتعاون مع البلد المنظ و، أخرى اللجان اإلقليمية ومنظمات دولية باقيسكوا مع ساهمت اإل -15
حزيران/يونيو  14-11،ستانا)آلطاقة من أجل التنمية المستدامة لالمؤتمر الوزاري والمنتدى الدولي الثامن  في عقد

 ،بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،المنتدى، نظمت اإلسكوا. وفي إطار فعاليات (16)(2017
الطاقة سياسات تناولت  ،الستثمار في الطاقة المتجددةل قليميةإمحفظة مشاريع  إنشاء حول رشة عمل إقليميةو

 الجلسة االفتتاحيةوا سكأدارت اإلو. الطاقة المتجددة ر فيستثمااالودورها في تشجيع  المؤسسيةالمتجددة واألطر 
               وشاركت كمتحدث  .التفاعل بين الطاقة المتجددة والوقود األحفوري التي تناولت من المنتدىلليوم الثاني  العامة

 الجلسة الخاصةو ؛التقدم المحرز في مجال الطاقة المستدامة بشأن رصد: الجلسة المخصصة للتقارير اإلقليمية في
                     المتعلقة بالتحو ل من  والجلسة ؛التقدم المحرز في مجال الطاقة المستدامةرصد ل المستخدمةمؤشرات الالبيانات وب

صت لدراسة توفير خدمات الطاقة في مخيمات   ص        التي خ ، اتمولدات الديزل إلى الطاقة المتجددة في سياق األزم
 التي ،الطاقة المتجددةريع تمويل مشاالمتعلقة ب لجلسةاو ؛على الطاقة المتجددة باالعتمادالالجئين وبؤر األزمات، 

التقدم  رصدفي حول اورشة عمل ومؤتمر صح عقدوشاركت اإلسكوا في الدولية للطاقة المتجددة.  وكالةال أدارتها
، بدعم من البنك الدولي وممثلي إلطار الرصد العالميالتقارير اإلقليمية و في مجال الطاقة المستدامةالمحرز 

 . (2017يونيو حزيران/ 14، في ستاناآ) األمم المتحدة

استكشاف النفط بشأن لبنان و العراق لمسؤولين رسميين فيدورة تدريبية وطنية  وشاركت اإلسكوا في -16
في النقاش حول ، وساهمت (2017 فبرايرشباط/ 9-6، بيروت) وتعزيز اإلدارة البيئية السليمة هماوإنتاجوالغاز 

 إدارة موارد النفط والغاز في سياق التنمية المستدامة واإلجراءات المناخية. بشأنالمنظور اإلقليمي العربي 

 

                                                
(16) www.unece.org/astana2017.html. 

http://www.unece.org/astana2017.html


E/ESCWA/C.3/2019/4 

 
-8- 

 

 األعضاء في وضع سياسات واستراتيجيات وأطر منسقة  البلدانقدرات  تعزيز  -  ا ثاني
 نعة للحد من مخاطر                  ف معه، وبناء الم                 ر المناخ والتكي            من أثر تغي  للتخفيف

 وتلك التي يسببها البشر الطبيعيةالكوارث، والتصدي للكوارث 
 (2017-2016لفترة السنتين  من اإلطار االستراتيجي 1( ضمن البرنامج الفرعي ج)اإلنجاز المتوقع )

 لتنميةل ممولة من حساب األمم المتحدة مشاريع  -ألف

األمم حساب             ا  مموال  منمشروعسكوا، بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، ذت اإلنف -17
التنمية  وتحقيق ر المناخ    تغي آثار لتخفيف من لالستثمار في الطاقة المتجددة بشأن الترويج للتنمية، لالمتحدة 

تطوير مشاريع االستثمار في الطاقة على بناء القدرات الوطنية                  ه دف المشروع إلىو. (2015-2017) المستدامة
مشاريع الطاقة المتجددة لعلى جذب االستثمارات  كل من اللجنتين األعضاء في البلدان وتعزيز قدرات ،المتجددة

في تصميم  الفنيةبين المساعدة  المشروع   ع   م   ج و التنمية المستدامة.تحقيق ر المناخ و                            في سياق التخفيف من آثار تغي 
 والعالقات، ذات الصلة ، وتقديم المشورة بشأن إصالحات السياسة العامة والمؤسساتهاوتنفيذ مشاريع االستثمار

صناديق االستثمار( من أجل إنشاء آليات قادرة على تسريع تنمية أسواق  ،)المصارف التمويلالمباشرة بمؤسسات 
 .                                      مكتفية ذاتيا  في مجال الطاقة المتجددة

إقليمية محفظة  في إنشاءمطوري المشاريع لمجموعة من  الفنيةمساعدة التقديم تضمنت أنشطة المشروع و -18
على إعداد دراسات تمهيدية لمشاريع الطاقة  قدراتهم، ساهمت في زيادة لطاقة المتجددةاالستثمار في ا اريعمش من

عرضها على المستثمرين ومؤسسات  ، يمكنتمويلالمتجددة الخاصة بهم ومسودة مقترحات/خطط عمل قابلة لل
للوكالة لسوق الطاقة المستدامة  إلكترونية ةتطوير منصالمساهمة في و اريع؛المشعلى تحقيق هذه  عمللل ،التمويل

ل الوصول إليها للترويج لمشاريع الطاقة     يسه  كأداة رئيسية لتوفير قاعدة معرفية، (17)الدولية للطاقة المتجددة
االطالع و ،تبادل الوثائق والمعلوماتو، وتحديد موارد التمويل المحتملة لهذه المشاريع ،المتجددة في البلدان النامية

 ،إصدار أربعة دراسات حالة لكل من األردنو ؛أفضل الممارسات والدروس المستفادة من المناطق األخرى لىع
القرار ومطوري المشاريع والجهات الفاعلة  صانعيهدف تزويد والمغرب ب ،ولبنانواإلمارات العربية المتحدة، 

الطاقة، واستنتاج الدروس  اتاستراتيجيلسياسات الطاقة المتجددة وأطرها التنظيمية لدعم               األخرى بتحليل 
. الطاقة المتجددة في ستثمارلال عملخطط  لوضع اريعلمطوري المشإرشادي دليل  ؛ وإعدادفي كل منها المستفادة

محفظتي (، ركزت على 2017كانون األول/ديسمبر  14-13) في بيروت عمل إقليميةورشة نشطة بعقد األ تمت     واخت 
االقتصادية ألوروبا،  لجنة األمم المتحدةو اإلسكواالبلدان األعضاء في تجددة في تطوير مشاريع الطاقة الم

فرص التمويل ولوصول إلى مقترحات مشاريع قابلة للتنفيذ، اومتطلبات  ،الخطوات المطلوبة لمواجهة التحدياتو
  .(18)الدولي لمشاريع الطاقة المتجددة

                                                
(17) http://marketplace.irena.org. 

 .www.unescwa.org/node/94046لمزيد من المعلومات يمكن االطالع على:  (18)

http://marketplace.irena.org/
http://www.unescwa.org/node/94046
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 ر المناخ                   واإلقليمية بشأن تغي المساهمة في المنتديات العالمية   -باء

في تنظيم اجتماع المائدة المستديرة  ،سكوا مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئةاإل تعاونت -19
 كانون 20-18 ،القاهرة) من خطط العمل إلى التنفيذ، ستهالك المستدامينالالعربية الخامسة حول اإلنتاج وا

وما تم تحقيقه حتى  ،تهالك واإلنتاج المستدامين في المنطقةالسحالة ا االجتماع علىوركز  .(2017ديسمبر /األول
االستهالك المتعلق بأنماط  12الهدف  ال سيما اآلن في البلدان العربية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة

متاحة على المستويين اإلقليمي األدوات الو ،خطط وتوقعات الدول العربية لتحقيق أهدافهاو المستدامة،واإلنتاج 
 على ما تم تحقيقه من تنفيذ االستراتيجية العربية لالستهالك واإلنتاج المستدامين.لبناء واوالدولي، 

 األعضاء للبلدانأنشطة الدعم الفني   -جيم

تنظيم  : )أ(من خالل للجمهورية العربية السوريةسكوا الدعم الفني قدمت اإل ،في إطار التعاون الثنائي -20
 24-23، )دمشق الكهرباء حول تطوير الحوكمة في قطاع، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة الكهرباء

( بهدف 2018حزيران/يونيو  4في ورشة عمل وطنية للتعاون الفني )دمشق،  المشاركة)ب(  ؛(2017أيار/مايو 
األولويات الرئيسية للعمل في المستقبل  بأنشطة اإلسكوا ومجاالت الدعم، وتحديدفة الجانب السوري تعزيز معر

وزارة الطاقة  ب     ممثال ، لبنان. وقدمت الدعم الفني ل2019-2018من خالل وضع إطار للتعاون وخطة عمل للفترة 
استراتيجية وخطة عمل وطنية للوصول إلى منظومة لنقل عقد اجتماع حول وضع  (أ: )، من خاللهوالميا

؛ (2017تموز/يوليو  13، بالتعاون مع مركز اإلسكوا للتكنولوجيا )نفط والغازالتكنولوجيا في مجال صناعات ال
بالتعاون مع ، حول استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل نظيف في قطاع النقل البري في لبنان جلسةتنظيم  ()ب

سبتمبر أيلول/ 20)منتدى بيروت الدولي للطاقة وذلك على هامش  للطاقة، lPT ومركز وزارة الطاقة والمياه
منظومة وطنية لنقل وتطوير تكنولوجيا الصناعات في لبنان مع إنشاء حول  يتشاوراجتماع  عقدج( ) (؛2017

للخبراء  فنيةال اتالقدرتعزيز بهدف  ،(2017ديسمبر كانون األول/ 4) الصناعات المتعلقة بالغاز عندراسة حالة 
نات عملية نقل وتطوير           إبراز مكو ، ونقل التكنولوجيامجال  فيتحسين عملية صنع القرار لالوطنيين والحكوميين 
 .بناء القدرات على المدى الطويلو ،التكنولوجيا

بالتعاون مع االتحاد العربي للكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية  ،نظمت اإلسكوا في إطار الدعم اإلقليمي،و -21
 9-8، ان  م )عة من مصادر الطاقة المتجددة"   ج                                        حول "عقود شراء الطاقة الكهربائية المنت ورشة عمل  ،في األردن

لمهندسين واإلداريين والحقوقيين بناء القدرات الوطنية لوهدفت ورشة العمل إلى (. 2017تشرين األول/أكتوبر 
                                                   ناقشت عددا  من القضايا ذات الصلة، منها الشراكة بين و .قطاع الكهرباء في عدد من الدول العربيةفي العاملين 

المخاطر ووالجوانب الفنية والقانونية واالدارية والمالية،  ،البيئة القانونية والمؤسسيةولعام والخاص، القطاعين ا
، حالةعدة أوراق وطنية تضمنت دراسات  واستعرضتوالضمانات الضرورية،  ،وتوزيع المسؤولياتالمشتركة، 

 . لالستفادة من التجارب السابقة والحالية
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 تحسين مواءمة الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة من خالل   -      ثالثا 
 الترابط بين المياه والطاقة والغذاء هج  ن تطبيق 

 (2019-2018لفترة السنتين  من اإلطار االستراتيجي 1( ضمن البرنامج الفرعي أ)اإلنجاز المتوقع )

 مشاريع ممولة من جهات دولية   -ألف

المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في مشروع "تنفيذ على سكوا اإل تعمل -22
، وبالتعاون (19)من الوكالة السويدية للتنمية الدولية بتمويل، (2120-1820) "المناطق الريفية في المنطقة العربية

. ولبنان من األردن وتونسوجهات وطنية  ،والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،مع جامعة الدول العربية
المساواة بين الجنسين في ضمان و ،واجتماعيةل العيش، وتحقيق مزايا اقتصادية   ب             إلى تحسين س  بادرةهدف المتو

درة المياه                                   من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة ون وتسعى إلى تحقيق هذه األهداف  .المجتمعات الريفية العربية
بة لألنشطة        المناس                 المالئمة بيئيا  وتكنولوجيات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة  باستخدام ر المناخ             والتأثر بتغي 

 .(20)                      ي مكن تكرارها فيما بعد رائدةاريع تنفيذ مشالوطنية وتنمية القدرات  ، عبراإلنتاجية وتنمية المشاريع الخاصة

في المجتمعات الريفية العربية  كة                             دراسة أساسية حول القوى المحر عداد إ( أتتضمن أنشطة المشروع: )و -23
باألنشطة اإلنتاجية حسب القطاع،  المرتبطةت البيئية اواالعتبار ،د االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ع   ص لعلى ا

 ؛ذات الصلة مصادر اإلمداد بالطاقة، والتكنولوجيات الالزمة وإتاحة ،ومتطلبات الوصول إلى خدمات الطاقة
، وبناء المشاريعخدمات الطاقة، وتنمية  في الحصول علىطري حول المساواة بين الجنسين         تقييم ق  إجراء( )ب

نماذج ( وضع ج) ؛فة في المناطق الريفية العربية                              ر المناخ في المجتمعات المستهد          ف مع تغي                   القدرات على التكي 
طويرها واختبارها ونشرها، وذلك تو ،صغيرة السعةالمتجددة الطاقة الأعمال مفاهيمية شاملة لتنفيذ تكنولوجيات 

تنفيذ مشاريع تجريبية في مجتمعات محلية مختارة في مناطق ريفية ( د) ف؛           على التكي   ةالمستهدف فئاتال قدرةلدعم 
 إعداد مجموعة أدوات( ه) ؛وتحسينهافي البلدان العربية المستهدفة الختبار نماذج األعمال المفاهيمية الشاملة 

ورائدات تحسين البيئة التمكينية للقطاع الخاص تهدف إلى كمبادئ توجيهية استراتيجية إقليمية ونشرها للسياسات 
من أجل االستثمار في األنشطة المدرة للدخل من خالل زيادة استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة  األعمال

ء كيان إقليمي العتماد أطر السياسات إنشا( و) ؛صغيرة السعة في األنشطة اإلنتاجية في المناطق الريفية العربيةال
وأدوات التنفيذ المتطورة ودعم التنفيذ المستدام والدائم للنماذج وأدوات السياسات المتقدمة بعد المرحلة التجريبية 

تدريب المدربين وإنشاء شبكة من األخصائيين الريفيين لبناء ملكية طويلة األجل للمشروع وضمان  )ز( ؛للمبادرة
استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة  متعدد األطراف بشأن منتدى( تنظيم ح) ؛تحقيق النتائج المرجوةالنجاح في 

 .المناطق الريفية العربيةفي المساواة بين الجنسين في القطاعات المنتجة  متعميلتطوير األعمال والصغيرة السعة 

، أنشطة المشروعتحديد و، التقرير األوليإعداد تقييم وإجراء  المشروع تنفيذاألولى ل خطواتال تضمنت -24
سكوا اإلتوقيع اتفاقيات تعاون بين و، همخرجاتو تهنشطأو ههدافبأللتعريف  هوتفعيلموقع رسمي للمشروع وإنشاء 

سكوا والشريك اإل تضمإنشاء لجنة تنسيقية و ،ولبنان وتونساألردن من في كل  االستراتيجيوالشريك 
  لمشروع.، وتسمية افي كل بلد وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين االستراتيجي

                                                
(19) www.unescwa.org/sub-site/renewable-energy-rural-arab-region-regend. 

(20) www.unescwa.org/events/first-meeting-regional-initiative-promoting-energy. 

http://www.unescwa.org/sub-site/renewable-energy-rural-arab-region-regend
http://www.unescwa.org/events/first-meeting-regional-initiative-promoting-energy
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على المستوى  دراستين أعدتو ،اجتماعات تشاورية وطنية في كل من البلدان المذكورة ت اإلسكواد  ق   ع و -25
واالعتبارات البيئية المرتبطة  ،    سيا وسيا           واجتماعيا                           العوامل المؤثرة اقتصاديا األولى  ناولتت بلد.الوطني لكل 

، هاخدمات الطاقة وتوافر مصادر إمداداتالحصول على متطلبات وباألنشطة اإلنتاجية حسب القطاع، 
على تقييم وضع  الثانية ركزتو. ف          على التكي المجتمعات الريفية والتكنولوجيات المرتبطة بها الالزمة لدعم قدرة 

على مواجهة  ةالقدر بناءو ،المشاريعوتطوير  ،الحصول على الطاقةمجاالت  في ةالثالث البلدانالمرأة في تمكين 
المجتمعات تم اختيار ي، في كل بلد لمحليينا كاءالشرمع  المشاوراتونتائج هذه الدراسات            وبناء  على ر المناخ.    تغي 

 . نشطة المشروعه إليها أ          التي ت وج المحلية 

 مجتمع الريفيلممثلي اجوالت واجتماعات ميدانية مع السلطات و اإلسكوا عدةنظمت في هذا اإلطار، و -26
االقتصادية والمشاكل التي يعانون منها والعوائق التي تحول دون وأنشطتهم أعمالهم  لالطالع على والجمعيات

المحلي ليعمل كآلية فريق التيسير  لذا، أنشئ                                             أن كلفة الطاقة المرتفعة تشكل عائقا  أساسيا . اتضح ف، تطور أعمالهم
 لىعللمشروع لمساعدة األهالي  الشركاء المحليينيجري اآلن التنسيق مع و .الجهات المعنية المحليةللحوار مع 

اختيار تلك التي و صغيرة السعةلجدوى االقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة لدراسات  ، وإلعدادقتراحاتاال تقديم
ورش عمل تدريبية وندوات  التحضير لعقديتم  المجتمع الريفي،عن ممثلين               بناء  على طلب و. تتمتع بجدوى عالية

ستخدام تطبيقات ا، في مجتمعات الريفية، وال سيما رائدات األعماللل الفنيةتهدف إلى تطوير المعرفة والخبرات 
 .المحلية االقتصاديةة نشطاألو صناعاتالتطوير ل هاوإصالحتها وصيان هاوتشغيل الطاقة المتجددة الصغيرة السعة

 والغذاءوالطاقة المياه الترابط بين بشأن  في المنتديات العالمية واإلقليمية المساهمة  -باء

مبادرة المتعلق بالسنوي األول للمشروع اإلقليمي ( االجتماع أ:)التاليةات في الفعاليشاركت اإلسكوا  -27
وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث هج الترابط                             منطقة الشرق األوسط كنموذج لن 

حول الروابط بين الهدف  "تبادل الشراكات"جلسة بشأن( ب)؛ (2018شباط/فبراير  13 ،تونس) الطاقة في األردن
حول المؤتمر العالمي في إطار  العالقة بين الطاقة والمياه،من منظور  ،وأهداف التنمية المستدامة األخرى 7

 والمياهلطاقة ا أمناجتماع فريق الخبراء المعني ب( ج) ؛)21((2018فبراير شباط/  23-21 ،بانكوك) ، 7الهدف 
المؤتمر ( د) ؛2018يوليو /تموز 27-26والغذاء حول التحديات والفرص واألولويات لمرحلة بناء السالم )بيروت، 

  (. 2018تشرين األول/أكتوبر  25)باريس، ستخدام الطاقة، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة االعالمي لرفع كفاءة 

تشرين  15-12، كييف) (22)المستدامةمن أجل التنمية طاقة للفي إطار فعاليات المنتدى الدولي التاسع  -28
هات أخرى في تنظيم ورشة    وج  ابوسكوا مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألور( تعاونت اإل2018الثاني/نوفمبر 

لفوائد المشتركة عبر القطاعات. وا هج الترابط  ن  ن خاللالترويج لالستثمار في الطاقة المتجددة م بشأنعمل 
سكوا في قدمت اإلو  .الترابط في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة هج      دور ن الورشة  وتناولت

دور و ،والسياسات واألدوات التشغيلية ،هج الترابط                           الموراد الطبيعية في سياق ن                               الورشة عرضا  مرئيا  حول إدارة

                                                
(21) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17420Global_SDG7_Conference_ 

Main_Programme_Final.pdf. 

(22) www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/meetings-and-events/energy-

efficiency/energy-efficiency/2018/ninth-international-forum-on-energy-for-sustainable-development/docs.html. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17420Global_SDG7_Conference_Main_Programme_Final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17420Global_SDG7_Conference_Main_Programme_Final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17420Global_SDG7_Conference_Main_Programme_Final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17420Global_SDG7_Conference_Main_Programme_Final.pdf
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/meetings-and-events/energy-efficiency/energy-efficiency/2018/ninth-international-forum-on-energy-for-sustainable-development/docs.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/meetings-and-events/energy-efficiency/energy-efficiency/2018/ninth-international-forum-on-energy-for-sustainable-development/docs.html
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وشاركت في جلسة نقاش حول فوائد التنسيق والتآزر بين القطاعات، والممارسات الجيدة  .تقنيات الطاقة المتجددة
 جددة.في السياسات والتكنولوجيا ومخاطر االستثمار والتحديات أمام نشر تقنيات الطاقة المت

 13باريس، ) الشبكة العالمية لحلول المياه والطاقة المستدامة اجتماع افتتاحفي         كمتحدث  سكواشاركت اإل -29
 وتوصيات ،لعام األوللعمل الخطة والمواضيع المتعلقة برؤية هذه الشبكة،  وناقش االجتماع .(23)(2019أيار/مايو 

 والعينية، والخطوات القادمة.األعضاء، وحوكمة الشبكة، والمساهمات المالية 

اإلسكوا ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول "معالجة الروابط بين المياه والطاقة من أجل التنمية  تنظمو -30
على هامش اجتماعات الدورة الثانية  (2019يونيو حزيران/ 26-25 ،بيروت) المستدامة في المنطقة العربية"

 عشرة للجنة الطاقة.

                                                            األعضاء تعزز المسارات اإلقليمية ودون اإلقليمية دعما  لالتفاقات  الدول  -      رابعا 
 واالستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة

 (2019-2018لفترة السنتين  من اإلطار االستراتيجي 1( ضمن البرنامج الفرعي ب)اإلنجاز المتوقع )

 لتنميةل ممولة من حساب األمم المتحدة مشاريع  -ألف

رفع كفاءة استخدام الطاقة في  بشأن                                                 حاليا  مشروع حساب التنمية الممول من األمم المتحدة  سكوا        ت نفذ اإل -31
 ،األردن، مع التركيز على ثالث دول هي (24)(2120-1920) قطاع الخدمات في المنطقة العربيةو السكنيالقطاع 
عزيز قدرة الدول األعضاء في اإلسكوا على تحسين كفاءة استخدام المشروع إلى تهدف يو .والكويت ،وتونس

 السكنية.وغير  السكنيةتنفيذ البرامج ذات الصلة في المباني  وتوسيع نطاقالطاقة في قطاع المباني 

الطاقة في قطاع المباني  استخدام عنمسح شامل ودراسة أساسية عداد إ( أ) :المشروع تتضمن أنشطةو -32
قصيرة ومتوسطة وطويلة  استراتيجيات( وضع ب) ؛المشروع أنشطةللبناء عليها في معطيات أساسية يوفران 

كفاءة في مجال  لتنفيذ برامج واسعة النطاق            توفر إطارا والخدمات،  المبانيالمدى وسياسات مناسبة في قطاعي 
لمنزلية وغيرها من المعدات ومعايير أداء تعزيز أنظمة عالمات الطاقة لألجهزة ا/تفعيل/( الشروع فيج) ؛الطاقة

 ،متخصصةوطنية رق عمل           ( إنشاء ف د) ؛نحو منتجات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة لتوجيه السوق، الطاقة الدنيا
وتقوم  ،الثالث الدولكل من في  المبانيضم ممثلين عن أصحاب المصلحة المعنيين بكفاءة الطاقة في قطاع ت
تحسين أداء الطاقة ن أبشإصدار منشورات توجيهية ومواد تدريبية ( ه) ودعمها؛ المشروع تنفيذ أنشطةمتابعة ب

في  لنشر المعدات واألجهزة ذات الكفاءة العالية وواسعة النطاق ( وضع برامج تنفيذ فعالةو) ؛في قطاع المباني
البرامج صة والعامة لتمويل هذه اعتماد الموارد الخاوتحسين األداء الحراري للمباني القائمة، و لطاقةا استخدام

 أطلقت وفي إطار المشروع،الطاقة. استخدام كفاءة  تمويل ميسر لتدابير علىالمستخدمين النهائيين وإتاحة حصول 
 وعقدت ندوة، في كل من األردن وتونسدراسة األساسية لإلحاطة بوضعية استعمال الطاقة في قطاع المباني ال

 .في تونسسات كفاءة الطاقة في قطاع المباني وتنفيذ وتقييم سيا إعدادحول 

                                                
(23) https://news.un.org/ar/story/2019/05/1032961. 

(24) https://bit.ly/2GJlsG4. 

https://news.un.org/ar/story/2019/05/1032961
https://bit.ly/2GJlsG4
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 مؤشرات اتجاهات وبشأن  في المنتديات العالمية واإلقليمية المساهمة  -باء
 الطاقة المستدامةم   ظ         وسمات ن 

، اإلمارات أبو ظبي)اجتماعات الدورة الثامنة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في إطار  -33
من أهداف  7عد اإلقليمي للهدف     الب                         نظ مت اإلسكوا حدثا  بشأن  (،2018يناير كانون الثاني/ 12-14) العربية المتحدة،

لتحقيق االتجاهات الرئيسية  وتناولتالمؤشرات األولية واستعرضت  .نظرة إلى المنطقة العربيةوالتنمية المستدامة 
 .على الصعيدين الوطني واإلقليميلطاقة، استخدام االطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة خدمات الوصول إلى 

في  اإلسكوا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا الطاقة عقدت -34
مارس أذار/ 28-27 ،بيروت) 2018والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  لمنتدى العربي للتنمية المستدامةإطار ا
االجتماع إلى توحيد وجهات النظر اإلقليمية بشأن قضايا الطاقة وتحديد أولويات الدول العربية      ه دف و .(25)(2018

 . ومناقشة الثغرات بين السياسات القائمة واألهداف المحددة لمستقبل الطاقة المستدامة

بيروت ) 2018 لعام لمنتدى العربي للتنمية المستدامةا ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،سكوااإل دت  ق    وع  -35
 في الطبيعية الموارد ( "دمجأدول األعمال جلستين حول الطاقة: )ج ضمنتو. (26)(2018نيسان/أبريل  24-26

عدة قضايا، منها أهم  تناولت الجلسة  .المستقبل" في نعة واالستدامة    الم  من المزيد لتحقيق اإلنمائي التخطيط
يتطلب العمل  ل نحو أنظمة الطاقة المستدامة      التحو أن  صت إلى    وخل  ،بلدان المنطقة العربية هاالتحديات التي تواجه

التوسع في تدابير تحسين كفاءة استخدام و، الحد من االعتماد على الوقود األحفوريوتحسين إدارة الموارد، على 
مزيد من إيالء ونشر الوعي وترشيد االستهالك، و، الطاقةالطاقة ونشر الطاقة المتجددة، تطوير شبكات المياه و

 ."ومنيعة نحو مجتمعات مستدامة ل                        الطاقة المستدامة والتحو ( "ب) ؛والمياه والغذاءالطاقة لترابط بين لاالهتمام 
التحديات و، 7بالهدف السمات الرئيسية ألنظمة الطاقة المستدامة في البلدان العربية وصالتها  هذه الجلسة تناولت

وأهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة، والوصول  7الهدف  والفرص الرئيسية في معالجة الروابط بين
 م طاقة مستدامة في الدول العربية.  ظ                              وحشد الموارد المالية إلنشاء ن  ،إلى الطاقة المستدامة

أيار/مايو  7-6 ،الكويت)شاركت اإلسكوا في تنظيم المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  -36
وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية  "الطاقة المستدامة: االستثمار، التشغيل والتكنولوجيا"، بعنوان(، 2018

ووزارة الكهرباء والماء الكويتية، والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والوكالة األلمانية للتعاون 
 ثمار في مجال الطاقة المستدامة في الدول العربية.وقد سلط المنتدى الضوء على تحديات وفرص االست .الدولي

جلسة حوارية رفيعة المستوى حول خطة عمل تنفيذ االستراتيجية العربية للتنمية ( أفي: ) سكوااإلوساهمت 
جتماع التحضيري اإلقليمي االستنتاجات التي تم صياغتها في الوثيقة الختامية لال حيث عرضت - المستدامة

مع التعاون ب ،جلسة تنظيم( ج) ؛جلسة حول الطاقة المستدامة وخلق فرص العمل وإدارة تنظيم( ب) ؛للمنتدى
استخدام مفهوم إنتاجية الطاقة كنموذج جديد لرسم  بشأن ،مركز الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية

لتي تم صياغتها في تقرير وعرض ملخص للنتائج ا ،سياسات التحول نحو الطاقة المستدامة في المنطقة العربية

                                                
(25) https://bit.ly/2pyIhCz. 

(26) https://bit.ly/2ua705N. 

https://bit.ly/2pyIhCz
https://bit.ly/2ua705N
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في حلقة  مداخالت( )د ؛اإلسكوا اإلقليمي حول التقدم المحرز في المنطقة العربية نحو تحقيق الطاقة المستدامة
 .الحديثة الطاقة م    ن ظ نقاش حول دور التكنولوجيا واالبتكار في تسهيل االنتقال إلى 

سلسلة من  ،الجامعة األميركية في بيروت في مع معهد االقتصادات الماليةبالتعاون  نظمت اإلسكوا،و -37
      عرضا قدمت و ،(27)(2018 مايوأيار/ 22)بيروت،  الت سوق النفط العالمية                         حول اآلثار االقتصادية لتحو الندوات 

 .الطاقة: مسار للمنطقة العربية" "تحوالت أنظمةعن        مرئيا 

ومؤتمر القمة العالمي  ،(2018أيار/مايو  14في الدورة االستثنائية لمنتدى فيينا للطاقة ) وشاركت اإلسكوا -38
(، التي عقدتها منظمة األمم المتحدة 2018أيار/مايو  15النمساوي، وفي الفعالية الجانبية على هامش المنتدى )

ووكالة التنمية النمساوية،  ،للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوزارة االتحادية ألوروبا والتكامل والشؤون الخارجية
سكوا في سياق جهود الطاقة المستدامة للجميع. وتأتي مشاركة اإل، ومبادرة م التطبيقية  ظ                   الدولي لتحليل الن  والمعهد

 .لتنمية المستدامةاتتبع التقدم المحرز لتحقيق أهداف 

إدارة  ( المشاركة في مبادرةأبما يلي: ) سكوافي سياق دراسة قضايا اإلدارة المستدامة للطاقة، قامت اإلو -39
مجموعة التي تشمل  ،من أهداف التنمية المستدامة 7 بشأن الهدفاالقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة  الشؤون

 ،(ذلك المنظمات اإلقليميةاألمم المتحدة )بما في مات منظتضم ومن المستشارين الفنيين غير الرسميين، عمل 
توسيع ( ب)؛ بالمساواة بين الجنسينوالمنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والشباب والمنظمات المعنية 

السياسي الرفيع  األمم المتحدة وتكثيف المشاركة في منتدى 7غايات الهدف                           نطاق اإلجراءات دعما  إلنجاز 
منصات التوعية الطوعية ذات الصلة، ودعم  ، الستعراض التقارير2018يوليو تموز/              الذي ع ق د في  المستوى

موجزات سياسات )تشمل المنطقة  10إعداد ( المساهمة في ج)؛ األخرى مثل المنتديات اإلقليمية للتنمية المستدامة
خطة  ةدفي إعداد مسوو، 7مراجعة الهدف ، في سياق خارطة طريق ل(28)موجز سياسات 27من بين  العربية(

 .2018 لعام إلى منتدى األمم المتحدة السياسي رفيع المستوىتم تقديمها التي  7الهدف العمل العالمية من أجل 

 (،2018سبتمبر /أيلول 28-26)بيروت، في فعاليات منتدى بيروت الدولي للطاقة  اإلسكوا وشاركت -40
التصنيع  اتيإمكانعن  (29)المشتركةالوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تنظيم جلسة إلطالق الدراسة  مع وتعاونت

األردن واإلمارات العربية  من لكلدراسات حالة  متضمنةالمحلي لمعدات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، 
االجتماع الحادي عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة  ،كعضو مراقب ت اإلسكوا،حضرو .المتحدة ولبنان

على هامش ، (2018 سبتمبرأيلول/ 27) الدول العربيةجامعة في هرباء التابعة للمجلس الوزاري العربي للك الطاقة
، الستراتيجية العربية للطاقة المستدامةلالخطة التنفيذية لمناقشة مسودة  ،2018أنشطة منتدى بيروت الدولي للطاقة 

كفاءة تحسين العربي ل ياالسترشاد مناقشة اإلطارو، سكوا عضو في مجموعة عمل االستراتيجيةاإلباعتبار أن 
 وتقرير متابعة الخطط الوطنية للطاقة المتجددة. ،الطاقةاستخدام 

                                                
(27) https://www.aub.edu.lb/fas/ife/Pages/NewEvents.aspx. 

(28) sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18053SDG7_Policy_Briefs_and_Summary_18April 
2018.pdf. 

(29) http://beirutenergyforum.com/files18/agenda%20final.pdf. 

https://www.aub.edu.lb/fas/ife/Pages/NewEvents.aspx
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18053SDG7_Policy_Briefs_and_Summary_18April2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18053SDG7_Policy_Briefs_and_Summary_18April2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18053SDG7_Policy_Briefs_and_Summary_18April2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18053SDG7_Policy_Briefs_and_Summary_18April2018.pdf
http://beirutenergyforum.com/files18/agenda%20final.pdf
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كانون األول/ديسمبر  14-11 ،بيروت)سكوا ورشة عمل تدريبية حول إحصاءات الطاقة استضافت اإل -41
والمنتدى  ،، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقةلمشتركة لإلحصاءات الشهرية للنفطالمبادرة ا( بدعم من 2018

ومنتدى الدول  (،منظمة األقطار العربية المصدرة للبترولو ،المتحدةاألمم في  اتوشعبة اإلحصاء، الدولي للطاقة
تناولت القضايا المتعلقة بإحصاءات الطاقة من حيث الشفافية والنوعية والتدقيق وإتاحة البيانات و .للغاز ةالمصدر

حصاءات الخاصة بالنفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والكهرباء اإلووالتحديات الخاصة بتجميع البيانات، 
   ومؤشرات لكفاءة استخدام الطاقة.  وميزان الطاقة،والتدفئة 

المؤتمر األول القتصاديات الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: سكوا في تنظيم إلشاركت ا -42
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: اآلثار االقتصادية واإلصالحات ديناميكيات أسعار النفط وانتقال الطاقة في "

ديسمبر /ألولكانون ا 7-6) ةومعهد أكسفورد لدراسات الطاق"، بالتعاون مع الجامعة األمريكية في بيروت الهيكلية
الجامعات األمريكية ومن مؤسسات البحث والتكنولوجيا  ينأكاديميمن         مشارك ا  68 المؤتمر وحضر (.2018

 بطالالحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية و ن عنسياسات وممثلي وصانعيواألوروبية والعربية 
نمو  من حيث أسعار النفط واالقتصاد الكلي( أ: )بشأن مواضيع . وتناول المؤتمرجامعات وأساتذة وباحثين شباب

 ،الضرائبو ،الدعم من حيث سياسات الطاقة والبيئة( ب) ؛التجارةو ،األسواق الماليةو ،الناتج المحلي اإلجمالي
 ،مزيج الطاقة من حيث انتقال الطاقة( ج) ا؛ف معه                ر المناخ والتكي     تغي  آثار التخفيف منو ،الطاقة المتجددةو
 سكوااإلوساهمت  .االستراتيجيات الوطنيةو ،التكنولوجيات الجديدةو الطاقة النوويةو ،االكتشافات النفطية الجديدةو

اآلثار المترتبة على الدول من حيث  الطاقة م  ظ   ن ديناميكيات أسعار النفط وانتقال ب الجلسة المتعلقةفي فعاليات 
التحديات والفرص المتاحة                  أخذا  في االعتبار  الطاقة المستدامة م  ظ   ن مسارات تحقيق الجلسة المتعلقة بو، العربية

  .للدول العربية

في  ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،سكواساهمت اإل -43
األوزون الوطنيين وواضعي سياسات  مسؤوليتوأمة دعم ورشة عمل نظمها البرنامج البيئي لألمم المتحدة، حول 

 .(2019فبراير شباط/ 22-21 ،باريس) مبنى اليونسكو، في الطاقة من أجل كفاءة الطاقة والتبريد الصديق للمناخ
السياسات الوطنية للطاقة من جميع  يألوزون وواضععدد من العاملين المعنيين في مجال احضر ورشة العمل 

من بروتوكول مونتريال واالجتماعات األخرى أحدث التطورات  وتناولت الورشةالمناطق ومن منطقة اإلسكوا. 
 ،طويرها من استراتيجيات التبريد الوطنية وغيرها من المشاريعالخبرات والموارد التي تم تو، ذات الصلة

رة للطاقة                                       فرص التمويل لدعم مشاريع التبريد الموف و، تشجيع اعتماد التكنولوجيات الجديدة فيوالدروس المستفادة 
الرامية إلى تبني مراجعة التقدم الذي تحرزه بلدان المنطقة في السياسات واللوائح والبرامج ، والصديقة للمناخ

 . (30)نظام التبريد الذي يتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة

الذي ، (31)(2019نيسان/أبريل  8 الرياض،)الخليج  لمخابراتمنتدى الطاقة السعودي  فيسكوا اإلوشاركت  -44
. والثروة المعدنيةتحت رعاية وزير الطاقة والصناعة نظمه مركز الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية، 

، قتصاديات انتقال الطاقة وتأثيرها على اقتصاديات المواردوانقاش حول االقتصاد الدوري  حلقة المنتدىوتضمن 
 .المتكامل لتطوير مستقبل مستدام للمملكة       الن هجوأهمية االستثمار من أجل إنتاجية الطاقة  علىفيها اإلسكوا  أكدت

                                                
(30) www.ozonactionmeetings.org. 

(31) http://www.thegulfintelligence.com/en/gi-forums/future. 

http://www.ozonactionmeetings.org/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thegulfintelligence.com%2Fen%2Fgi-forums%2Ffuture&data=02%7C01%7C%7C426ddf878b4941956db408d6ab735880%7C5a5999b8e5a34db5ac13ee8741def64b%7C0%7C0%7C636884909220638580&sdata=QNH5ld%2FnOJV8gds6ZuUVDdmWP7K3aoo5%2FqQHE6HOotk%3D&reserved=0
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واالستراتيجيات الرئيسية في دول مجلس التعاون ل تحول الطاقة ورشة عمل حوسكوا في مشاركة اإل -45
 .(2019نيسان/أبريل  9 ،الكويت)ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي  معهد أوكسفورد لدراسات الطاقةنظمها  ،الخليجي

صت     وخل المنطقة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي،  فيالجوانب المتعددة لضعف الطاقة  وتناولت ورشة العمل
 .ستدامةالم التوجه نحو الطاقةللسياسات وتحسين موارد الطاقة و        هيكليا                            عملية التنويع تتطلب إصالحا  إلى أن

 لطاقة المستدامة للجميع توفير اد األمم المتحدة ل                           رفيع المستوى بشأن تنفيذ عق الالحوار في وشاركت  -46
الحوار دف     . ه (2019مايو أيار/ 24-23 ،نيويورك ،مقر األمم المتحدة) المراجعة النصف دورية: 2014-2024
د، مع التركيز على الروابط    عق الاإلجراءات المتعلقة بتنفيذ  وإيضاحلمناقشة القضايا الرئيسية منصة توفير إلى 
د األمم                 مراجعة تنفيذ عق  وتضمن الحوار:. ذات الصلة أهداف التنمية المستدامةوالطاقة ب المتعلق 7الهدف بين 

تبادل أفضل الممارسات والدروس  ؛عمل العالميةالالمتحدة لتوفير الطاقة المستدامة للجميع، بما في ذلك خطة 
إصدار تقرير  ؛7الهدف حشد االلتزامات واإلجراءات لتسريع تنفيذ  ؛المستفادة والتحديات الجديدة والفرص الناشئة

 اإلعالن عن الفعاليات ؛2019لعام  ات ذات الصلةسياسال زاتوجوم، 2019الطاقة لعام حول  7رصد تنفيذ الهدف 
مثل المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة على المستوى الوزاري ) 7بالهدف القادمة المتعلقة 

في  واالستعراض الرفيع المستوى أهداف التنمية المستدامة،وقمة  ،وقمة المناخ، 2019يوليو تموز/في 
اإلقليمي تقرير ال وأطلقتفي المنطقة العربية  7عن الهدف سياسات  موجزاإلسكوا  تقدم(. و2019سبتمبر أيلول/

 .من التقرير العالمي      كجزء  2019لعام  في المنطقة العربية 7رصد تنفيذ الهدف العربي ل

 بناء شراكات مع المنظمات اإلقليمية والدولية  -جيم

الوزاري المجلس في الكهرباء خبراء لجنتي خبراء الطاقة المتجددة و( أسكوا عضو مراقب في: )اإل -47
 ؛مجلس أمناء المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةو( ب) ؛العربي للكهرباء في جامعة الدول العربية

ا المنظمات المشار سكوا في الفعاليات التي تنظمهالجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وتشارك اإلو( ج)
ذات تم دعوتها للمشاركة في الفعاليات تإليها. كما أن هذه المنظمات اإلقليمية عضو مراقب في لجنة الطاقة، و

 سكوا.التي تنظمها اإلاالهتمام المشترك 

 لتعاون في مجاالت ل الطاقة المستدامة للجميعمع مبادرة  مذكرة تفاهمسكوا عت اإل     ، وق 2018في عام  -48
 أهداف الطاقة  تحقيقل)أ( تعزيز التكامل اإلقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية عدة منها: 

  مركز الشرق األوسطفي  سكوااإلمشاركة  عبرفرص التعاون تحديد )ب(  ؛7 المستدامة للجميع، وبالتالي، الهدف
(Middle East Hub) ؛البنك اإلسالمي للتنميةيستضيفه  الذيالطاقة المستدامة للجميع للشرق األوسط  مبادرةل 

التعاون في  ل  ب            البحث في س )د(  ؛7الهدف  رصد تنفيذتقرير بجمع البيانات ذات الصلة  في مجال)ج( التعاون 
منطقة، وزيادة الوعي تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في ال( ه) ؛مجال كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة

)ز( أوجه التآزر المحتملة،  ؛ءوالغذا ياهالموبين الطاقة  الترابطو( ) ؛ودعم سياسات التمكين وأفضل الممارسات
عقد اجتماعات رفيعة المستوى حول األحداث الكبرى ووتبادل المعلومات، والمواءمة بين األنشطة ذات الصلة 

  اقة المستدامة.المبادرات المشتركة والخاصة في مجال الط دعم، والتواصل لالطاقة المستدامة بشأن

والبنك اإلسالمي الطاقة المستدامة للجميع، ومبادرة  ،سكوااإلالشرق األوسط شراكة بين  مركزمثل يو -49
في مقره الرئيسي في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية. وقد  األمانة التنفيذية للمركزلذي يستضيف اللتنمية 

لدعم تحقيق  مبادرة الطاقة المستدامة للجميعمنتدى  خالل 2018طالق مركز الشرق األوسط في أيار/مايو تم إ
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، مع واإلسراع فيه وتيسيره الطاقة في منطقة الشرق األوسطالمتعلق ب 7الثالث لهدف التنمية المستدامة  غاياتال
في  بادرةالمالية الدولية وغيرها. وتتمثل مهمة المالطاقة، والعمل مع المؤسسات ستخدام االتركيز على كفاءة 

إنشاء منصة للتعاون في مجاالت محددة، بما في ذلك تبادل المعلومات، وزيادة الوعي، وإقامة الشراكات، وتوفير 
، وتحفيز إجراءات ملموسة على المستوى القطري لطاقةالمتعلقة بافرص التعاون حول أهداف التنمية المستدامة 

تطوير بيئة سياسات وتتضمن أنشطة المركز هذه المسائل وأي قضايا متعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة.  لمعالجة
 توفير الدعم الفنيو ،وضع السياساتعملية دعم  ، عبرالمبادرةأفضل لتسريع تحقيق الطاقة المستدامة وأهداف 

التآزر تحقيق ، والمشاريع ذات الصلةومستدامة المعرفة، وإعداد وتنفيذ خطط الطاقة ال وزيادةللحكومات الوطنية، 
والحوار البناء بين أصحاب المصلحة الوطنيين واإلقليميين والدوليين من خالل الشراكات، وإنشاء منصة لتبادل 

وتنسيق  ،حشد الموارد المالية من أجل التنمية المستدامةوالمعرفة، وتحسين إعداد مشاريع الطاقة المستدامة 
 .هاوتعزيز طة الطاقة المستدامة اإلقليميةمبادرات وأنش

الطاقة                   إعالنا  مشتركا  عن اإلسكوا والبنك اإلسالمي للتنميةعت    وق ، 2018تشرين األول/أكتوبر  في -50
توفير الدعم للبلدان العربية في تقييمها وتحضيراتها وتنفيذها لخطط العمل . ويهدف اإلعالن إلى المستدامة للجميع
تحفيز إلى ، والطاقةالمتعلق بمن أهداف التنمية المستدامة  7الهدف وتحقيق  الطاقة المستدامةبالوطنية المتعلقة 

         تم أيضا  . و(32)االستثمارات في مجاالت الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة وتوفير التمويل وتعزيز التعاون اإلقليمي
لمنطقة في ا 2019 لعام 7رصد تنفيذ الهدف تقرير إلعداد توقيع اتفاقية تمويل بين اإلسكوا والبنك اإلسالمي للتنمية 

اإلسكوا خالل العقدين األخيرين فيما يتعلق  بلدانلمحة عامة عن التقدم المحرز في سيتضمن الذي  ،العربية
 اتالسياس في توصياتالويقدم بعض  ،                         تحليل ا لالتجاهات الملحوظة   ا التقرير أيض يوفرسوبقضايا الطاقة المستدامة. 

 الطاقة استخدام ن أن تساعد البلدان على تحقيق معدل تقدم أفضل، ال سيما فيما يتعلق بكفاءة التي يمك
 والطاقة المتجددة.

تهدف إلى تشجيع  (GEIDCO)مع المنظمة العالمية لتنمية الربط البيني للطاقة  ةشراك أقامت اإلسكوا -51
لتلبية الطلب على الكهرباء بطريقة نظيفة وخضراء، وتنفيذ مبادرات  في مجال الطاقة إنشاء نظام ربط عالمي

 .ر المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة                              الطاقة المستدامة للجميع وتغي  المتعلقة باألمم المتحدة 

لشؤون اإدارة والبنك الدولي، ومع العديد من المنظمات المعنية مثل الوكالة الدولية للطاقة،  تعاونت اإلسكوا -52
لجان و، اإلنمائي المتحدةألمم ابرنامج و، للبيئة ألمم المتحدةابرنامج و، األمم المتحدةفي  االقتصادية واالجتماعية

معهد االقتصاد و بنك التعمير األلماني،وبي، واالتحاد األورومنظمة الصحة العالمية، واألمم المتحدة اإلقليمية، 
 .ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي د أكسفورد لدراسات الطاقة،األمريكية في بيروت، ومعهالجامعة في المالي 

  المساهمة الفنية في هيئات التنسيق التابعة لألمم المتحدة والمعنية  -دال
 والتنمية المستدامة بقضايا الطاقة

الهدف الفريق االستشاري المخصص من الخبراء التقنيين المعني باجتماعات اجتماع  رت اإلسكواحض -53
طريق لعمل الفريق للتحضير تم وضع خطة و ،(2018يناير كانون الثاني/ 10اإلمارات العربية المتحدة )في  7

  .2019المستوى للتنمية المستدامة لعام رفيع الللمنتدى العالمي 

                                                
(32) https://bit.ly/2yyT2t2 . 

https://bit.ly/2yyT2t2
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فبراير /شباط 23-21 ،بانكوكمن أهداف التنمية المستدامة ) 7في إطار المؤتمر العالمي بشأن الهدف  -54
 ، تشاركت اإلسكوا مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة في إدارة جلسة بشأن تقدم المنطقة العربية (2018

الطاقة للنازحين: خطة العمل العالمية حول  جلسةفي  وشاركت .من أهداف التنمية المستدامة 7نحو تحقيق الهدف 
 .(33)2030 لعام

 لعام رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةالالسياسي أعمال منتدى األمم المتحدة في  شاركت اإلسكوا -55
 7 والهدف بشأن المياه، 6الهدف  :التالية األهدافعلى  الذي ركز (،2018يوليو تموز/ 18-9)نيويورك،  2018
 والهدف واإلنتاج،ستهالك اال أنماط استدامة بشأن 12 والهدف مستدامةالالمدن  بشأن 11 والهدف الطاقة، بشأن

العالمية من أجل التنمية  اتالشراك بشأن 17والهدف  ،التنوع البيولوجيوم اإليكولوجية األرضية   ظ    لن ا بشأن 15
جلسة عامة حول دمج الموارد الطبيعية في التخطيط اإلنمائي لتحقيق المزيد  (1)سكوا في: اإل وساهمت .المستدامة

بلدان المنطقة العربية  هامنها أهم التحديات التي تواجهنعة واالستدامة في المستقبل، تناولت عدة قضايا،        من الم 
متنامي على خدمات الطاقة والمياه،      طلب واستنزاف األراضي، و                       ه در الموارد الطبيعية، و                        من ش ح الموارد المائية، 

الطاقة ل نحو أنظمة       التحو أن وخلصت إلى ر المناخ.           حادة لتغي       آثار وسلبية في اإلنتاج واالستهالك،          سلوكيات و
المستدامة يتطلب العمل على تحسين إدارة الموارد، والحد من االعتماد على الوقود األحفوري، والتوسع في 

نشر الوعي وتدابير تحسين كفاءة استخدام الطاقة ونشر استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات المياه والطاقة، 
  ؛ء مزيد من االهتمام بالترابط بين الطاقة والمياه والغذاءبأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد االستهالك، وإيال

ل نحو مجتمعات مستدامة، تناولت السمات الرئيسية ألنظمة                                         جلسة متخصصة حول الطاقة المستدامة والتحو  (2)
الطاقة، والتحديات التي تواجه تحقيقها، المتعلق ب 7الطاقة المستدامة في البلدان العربية وصالتها بغايات الهدف 

وأهداف التنمية  7والتقدم المحرز، والتحديات والفجوات والفرص الرئيسية في معالجة الروابط بين الهدف 
م طاقة مستدامة في الدول العربية، واألولويات الرئيسية في   ظ                                               المستدامة األخرى، وحشد الموارد المالية إلنشاء ن 

 م طاقة مستدامة.  ظ         ل نحو ن                          نية، بهدف التعجيل بالتحو خطط التنمية الوط

، في والدولة المضيفة منظمات دولية، وبالتعاون مع اإلقليميةاألمم المتحدة سكوا مع لجان ت اإلساهم -56
تشرين  15-12، كييف) (34)حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة تاسعالمؤتمر الوزاري والمنتدى الدولي ال إعداد

اإلقليمية الرئيسية في تتبع التقدم  الرؤيةمستديرة حول المائدة ال (أ: )في       متحدث ك وشاركت (.2018نوفمبر الثاني/
تشجيع استثمارات الطاقة المتجددة في إطار منظور الجلسة المخصصة ل (ب) ؛المحرز في مجال الطاقة المستدامة

 الخاصةجلسة ال( ج) ؛أمن المياه والطاقة والغذاء بينالترابط  لفي االعتبار مسائ      آخذا مشترك بين القطاعات 
 .حول كفاءة استخدام الطاقة في المبانيجلسة ال (د) ؛الالجئين والمهجرينفي تجمعات مشاريع الطاقة المتجددة ب
التغلب على العوائق التي تحول دون تحسين بشأن ورشة العمل في الحوار والمداخالت  في سكوات اإلساهمو

  في الجلسة الختامية للمؤتمر. وكذلك ،الطاقة والطاقة المتجددة استخدامكفاءة 

والمعنية بقضايا الطاقة والتنمية  (UN ENERGY)التنسيق التابعة لألمم المتحدة ة المساهمة الفنية في هيئ -57
إطار عملها خاصة في  استحداثتم  وحيث ياإللكترونعبر التواصل  اجتماعاتهاتعقد أغلب  والتي، المستدامة

أكتوبر تشرين األول/تم عقد اجتماع في جنيف في  ،في هذا اإلطارو .2030المستدامة لخطة التنمية  ةإطار المساند
                                                

(33) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17613Partnership_Exchange_ 

Side_Events_Programme_final.pdf. 

(34) www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/meetings-and-events/energy-

efficiency/energy-efficiency/2018/ninth-international-forum-on-energy-for-sustainable-development/docs.html. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17613Partnership_Exchange_Side_Events_Programme_final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17613Partnership_Exchange_Side_Events_Programme_final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17613Partnership_Exchange_Side_Events_Programme_final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17613Partnership_Exchange_Side_Events_Programme_final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17613Partnership_Exchange_Side_Events_Programme_final.pdf
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/meetings-and-events/energy-efficiency/energy-efficiency/2018/ninth-international-forum-on-energy-for-sustainable-development/docs.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/meetings-and-events/energy-efficiency/energy-efficiency/2018/ninth-international-forum-on-energy-for-sustainable-development/docs.html
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الذي شاركت فيه اإلسكوا، حيث تم وضع خطة الطريق والدور المنتظر من كل األعضاء للتحضير و، 2018
 . 2019سبتمبر أيلول/ر المناخ الذي سيعقد في                      للمنتدى العالمي لتغي 

 األعضاء للدول الفني الدعم أنشطة  -هاء

تقرير مشترك حول عداد إفي مركز الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية  مع اإلسكوا  تتعاون -58
 واضعي انساعديللسياسات العامة         وإطارا        مؤشرا  باعتبارها ،استخدام إنتاجية الطاقة في المملكة العربية السعودية

الراهن لوضع ل       تحليال التقرير  ويتضمن .تحديد مكان وكيفية تحقيق أقصى قيمة من استخدام الطاقةالسياسات على 
استخدام إنتاجية الطاقة كأداة تخطيط اقتصادي لتحسين إدارة  بشأنتوصيات  ويقدم، المملكةفي الطاقة  إلنتاجية

لعربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة . وتم عرض الدراسة في إطار فعاليات المنتدى ا(35)عالقة النمو بالطاقة
 (.2018مايو أيار/ 7-6 ،الكويت)الطاقة 

 في المنطقة العربية" بالطاقةرصد تنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة ندوة حول " ت اإلسكوامونظ -59
حكومات على الفي سياق اإلطار االستراتيجي لإلسكوا بشأن تعزيز قدرة  (2019أبريل نيسان/ 18-17 ،بيروت)

لتشاور حول التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء ل             الندوة فرصة ووفرت . الطاقةالمتعلق ب 7رصد تنفيذ الهدف 
)ضمان الحصول على الطاقة الحديثة، زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة  غاياتهفي تنفيذ 

البيانات في المنطقة  في فجواتاللسد و ،استخدام الطاقة( العالمي ومضاعفة المعدل العالمي للتحسين في كفاءة
المتعلق  7الهدف تنفيذ رصد لالتقرير اإلقليمي العربي  دمج المدخالت التي تم جمعها في الندوة في سيتمو. العربية

 .2019لعام في المنطقة العربية الطاقة ب

إعادة و تدريبية إقليمية حول إصالحفني للدول األعضاء من خالل ورشة عمل الدعم وقدمت اإلسكوا ال -60
، المصرية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (،2019مايو /أيار 16-13 ،)القاهرة هيكلة قطاع الكهرباء

 اإلضافية المعلومات) .وفلسطين ةسوريالجمهورية العربية ال منقطاع الكهرباء في عدد من المسؤولين  حضوروب
 .متاحة في تقرير منفصل(الدعم الفني عن 

 للعرض في اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الطاقة وثائق  -واو

 سيتم عرض الوثائق التالية على لجنة الطاقة: -61

برنامج  :تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها الحادية عشرةثالث وثائق حول  )أ( 
 ؛األحفوري الوقود مجال في الخبراء فريق أنشطة ،الفني التعاون أنشطة ،عمل اإلسكوا في مجال الطاقة

تعرض التطورات في مجال إنتاج النفط والغاز  ،في المنطقة العربية الطاقة أنظمة وضع عن وثيقة )ب( 
                                                                            تنويع المزيج الوطني للطاقة في سياق مفهوم الطاقة المستدامة واتساقا  مع تحقيق و الكهرباء،الطبيعي وتوليد 

 ؛"العربيةستعرض ألول مرة مفهوم "هشاشة أنظمة الطاقة في المنطقة  الطاقة. كماالمتعلق ب 7غايات الهدف 

                                                
(35) www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/ks-2017-dp024-growth-through-

diversification-and-energy-efficiency-energy-productivity-in-saudi-arabia.pdf. 

http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/ks-2017-dp024-growth-through-diversification-and-energy-efficiency-energy-productivity-in-saudi-arabia.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/ks-2017-dp024-growth-through-diversification-and-energy-efficiency-energy-productivity-in-saudi-arabia.pdf
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طوعية وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، الوثيقة بشأن الربط بين المساهمات الوطنية  )ج( 
واألهداف األخرى الطاقة المتعلق ب 7             ربطا  بالهدف في الدول العربية ر المناخ        من تغي                    المستجدات في الحد  تتناول

 ذات الصلة؛

 ؛المناخ ر    تغي  قضايا مع المتكامل التعامل عن ر المناخ                   العربي لسياسات تغي لمركز ل وثيقة )د( 

جهود الدول العربية أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية، تعرض  دمجوثيقة حول  (ه) 
 ؛في هذا الخصوص

 ؛في المنطقة العربية طاقةتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالالتقدم المحرز في وثيقة بشأن  )و( 

، تتناول الجهود التي اضطلعت في المنطقة العربية والغذاء الترابط بين المياه والطاقةحول وثيقة  )ز( 
 في االعتبار مجاالت كفاءة استخدام الموارد والطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا     خذا أمجال، هذا الفي سكوا اإلبها 

 ؛اإلقليمية ذات الصلةوإلى جانب السياسات الوطنية  الغذاء، وأمن

 في مجال الطاقة. 2020               المقتر حة لعام بشأن الخطة البرنامجية  وثيقة )ح( 

 األعضاء والمجتمعات المحلية القابلة للتأثر  البلدانتعزيز قدرة   -      خامسا 
                                              على التكي ف مع تغي ر المناخ والكوارث الطبيعية

 (2019-2018لفترة السنتين  من اإلطار االستراتيجي 1( ضمن البرنامج الفرعي ج)اإلنجاز المتوقع )

 لجنة فرعية للجنة الطاقة  إنشاء  -ألف

وتبادل المعلومات بين سياسي منتدى حوار ك "،فريق خبراء الوقود األحفوري" بتشكيل سكواقامت اإل -62
مستدامة، وتوزيع واستهالك الوقود األحفوري وأصحاب المصلحة المتعددين حول: تعزيز إنتاج طاقة نظيفة 

 ر المناخ،            الحد من تغي  ت، وإجراءاونقل التكنولوجيا واالبتكارالغاز الطبيعي، وإدارة الميثان والكربون، ودور 
فريق خبراء "       ي عتبرجديدة تتماشى مع اإلطار االستراتيجي وبرنامج عمل اإلسكوا.  اضيعومووأي مبادرات 

ول                                                    وفقا  للنظام الداخلي لإلسكوا، ولألنظمة والقواعد المعم ويعمللجنة فرعية للجنة الطاقة، " الوقود األحفوري
ديسمبر /األول كانون 5)بيروت،  (36)سكوا االجتماع األول لفريق الخبراءنظمت اإلوقد  .بها في األمم المتحدة

 اإلضافية المعلومات)                                                                 مشاركا  من ممثلي الدول األعضاء والمنظمات المعنية العربية والدولية 16بحضور  (2018
   .(في تقرير منفصلمتاحة  عن االجتماع

  المناخ ر       من تغي                  المستدامة والحد  مواد فنية حول الطاقة  -باء

 :(37)الفنية التالية الموادسكوا اإلصدرت أ، 2019-2018برنامج العمل  إطارفي  -63

                                                
(36) https://bit.ly/2KUCOQU. 

(37) https://www.unescwa.org/ar/our-.work/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9. 

https://bit.ly/2KUCOQU
https://www.unescwa.org/ar/our-.work/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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الطاقة الهشاشة في مجاالت مصادر  . يحدد التقرير""الهشاشة في مجال الطاقة في المنطقة العربية )أ( 
في المنطقة ضمان الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة تحول دون في المنطقة العربية التي 

تعميم مفهوم اإلدارة طويلة و ،الهشاشة أوجهمعالجة استراتيجيات  يتناولو .في إطار أهداف التنمية المستدامة
مام  تااله إيالء مزيد من ويشدد على ضرورة . 2030لما بعد عام  المستدامة في المنطقة العربيةللطاقة  األجل

الصحة والتعليم ء وقضايا الغذاوالمياه  وأمن  لروابط بين الطاقة من جهة، والقضاء على الفقر وعدم المساواةبا
 ؛(38)ىالنقل والالجئين وغيرها، من جهة أخرور المناخ                       والمدن المستدامة وتغي والعمل 

                          تقييما  للفوائد التي يمكن  يتضمن التقرير ."استدامة الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية" )ب( 
واالتجاهات الحالية في الطلب على الطاقة في ، تحقيقها من تحسين أداء الطاقة في المباني في المنطقة العربية

سياسات و،  ها في المبانيوكفاءة استخدام الطاقة قطاع، والعوامل الرئيسية التي تؤثر على مؤشرات استهالكهذا ال
الطاقة  استخدامكفاءة تعزيز في  المبذولةجهود ال                                        . ويستخدم التقرير نهجا  تحليليا  لتقييمالية في كل بلدالطاقة الح
 ؛(39)في المباني الجديدة والقائمة نهاإمكانات تحسيو ،واستدامتها

في رفع كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة  (Super ESCOs) شركات خدمات الطاقة الممتازة دور )ج( 
أداة فعالة لتحفيز مقومات شركات خدمات الطاقة الممتازة التي تجعلها مهيئة لتكون  تعرض هذه الوثيقة  .ةالعربي

 استخدامكفاءة  أمام تحسينوالتغلب على العديد من التحديات  ،في المنطقة شركات خدمات الطاقةوتطوير أسواق 
 ؛(40)لبلدان العربيةفي ا الطاقة 

 .(41)""تأثير ترشيد دعم أسعار الطاقة على الترويج للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية )د( 
سلبيات برامج دعم أسعار وأشكال الدعم وأهدافه، و، سياسات دعم أسعار الطاقة في الدول العربية الوثيقة تناولت

الطاقة  استخدام كفاءةتحسين مشاريع تنفيذ و ،حد من سياسات الدعماألساسية للالدوافع و، المحروقات والكهرباء
 ؛والطاقة المتجددة

استخدام تقنيات الطاقة  تتناول الوثيقة . (42)""الطاقة الحيوية والتنمية المستدامة في الريف العربي (ه) 
 المنطقة في الحيوية الطاقة ووضع ،       عالميا  البري النقلو إنتاج الكهرباءوالحيوية في أغراض التسخين/التدفئة 

 أمنو األراضي استخدامعلى  وأثرهعلى محاصيل الغذاء          اعتمادا والموقف من إنتاج الوقود الحيوي  ،العربية
التنمية  من خالل المساهمة في تحقيقالحيوية  الطاقة تؤديهالمزدوج الذي يمكن أن  الدور وثيقةالتناول ت. والغذاء

                                                
(38) https://bit.ly/2QZESKqhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/energy-

vulnerability-arab-region. 

(39) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/addressing-energy-sustainability-

issues-buildings-sector-arab-region-arabic.pdf. 

(40) https://bit.ly/2ZlRgYd. 

(41) www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-

_energy_subsidies_.pdf. 

(42) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/bioenergy-sustainable-

development-arab-rural-area-arabic_0.pdf.https://www .https://www.unescwa.org/publications/bioenergy-sustainable-

development-arab-rural-area. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/addressing-energy-sustainability-issues-buildings-sector-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/addressing-energy-sustainability-issues-buildings-sector-arab-region-arabic.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-_energy_subsidies_.pdf
http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper_.15-_energy_subsidies_.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/bioenergy-sustainable-development-arab-rural-area-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/bioenergy-sustainable-development-arab-rural-area-arabic_0.pdf
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 بالطاقة من أهداف التنمية المستدامة المتعلق 7 الهدففي سياق تحقيق  في الريف ةالمحلي اتللمجتمعالمستدامة 
 ؛أخرىمن ناحية  المناخ ر    تغي  من الحدفي  والمساهمة ،من ناحية أخرى أهداف من به يتصل وما

األطر . تستعرض هذه الوثيقة (43)"التشريعات والسياسات في المنطقة العربية :الطاقة المتجددة" )و( 
          وتبي ن أن .الوطنية في الدول العربية ىالرؤالمؤسسية والتشريعات والسياسات وآليات التمويل واالستراتيجيات/

مع الظروف واألولويات  تتناسباعتماد حزمة متكاملة من اإلجراءات  استخدام الطاقة المتجددة يتطلبالتوسع في 
الوطنية، مع األخذ في االعتبار درجة التنسيق وتكامل السياسات بين القطاعات واألجهزة الحكومية ذات الصلة 

 استخدام وترشيد كفاءة أن تدابير تحسين وتشير إلى  .قطاعات من جانب آخرمختلف المن جانب، وبينها وبين 
بين الدولة  مجتمعية عد مسؤولية حكومية فقط، بل مسؤولية تشاركيةقطاعات لم تالواستهالك الطاقة في كافة 

 ؛والمواطن

 ،أربع دراسات حالة حول السياسات المشجعة للتمويل في مجاالت الطاقة المتجددة في األردن )ز( 
القرار ومطوري  صانعيتزويد إلى  . تهدف هذه الدراسات(44)والمغرب ،ولبنان العربية المتحدة، واإلمارات

لسياسات الطاقة المتجددة وأطرها                                   ة في قطاع الطاقة المتجددة بتحليل                                        المشاريع والجهات الفاعلة األخرى المشارك 
 .البلدانفي كل من هذه  التنظيمية لدعم استراتيجية الطاقة، واستنتاج الدروس المستفادة

 : التاليةإعداد التقارير الفنية  وتعمل على -64

المتعلق بالطاقة في المنطقة العربية  7الهدف  تنفيذ رصدل رير اإلقليمي العربيالثانية من التق النسخة )أ( 
، مع مزيد من التركيز على اإلجراءات 7الدول العربية نحو مؤشرات الهدف  المحرز فيالتقدم  نبشأ ،2019 لعام

 ؛وغيرها من أهداف التنمية المستدامة 13و 7الخاصة بالمناخ والعالقات المتبادلة بين الهدفين 

االستفادة من غاز ثاني أكسيد ، وتقنيات التخفيف من غازات االحتباس الحراري في قطاع النقل )ب( 
 ؛الكربون، كقيمة مضافة، في الدول العربية

في تحسين إدارة الموارد ودورها إدارة االستهالك والطلب  في بشأن أفضل الممارساتورقة فنية  )ج( 
 الغذاء في المنطقة العربية.  و والمياهالطبيعية من منظور الترابط بين الطاقة 

 تلبيتهاتم تنفيذه، وإبداء الرأي وتقييم هذه األنشطة، ومدى  االطالع على مامدعوون إلى  اللجنة أعضاءو -65
 امج العمل القادم.إضافتها لبرن مكن  ي لمتطلبات البلدان األعضاء، واقتراح أي أنشطة 

----- 

                                                
(43) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/renewable-energy-legislations-

policies-arab-region-arabic_1.pdf. 

(44) www.unescwa.org/sub-site/94046/resources. 
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