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تنفیذ التوصیات الصادرة عن الدورة الحادیة عشرة للجنة الطاقة

2030التوصیات المتعلقة باإلدارة المستدامة للطاقة في إطار خطة التنمیة المستدامة : 1المجموعة 

التنفیذ الموضوع

qاألممنتدىموفيالسابعالھدفبشأنالمتحدةلألممواالجتماعیةاالقتصادیةالشؤونإدارةمبادرةفيلمشاركةا
الصلة،ذاتالطوعیةالتقاریرالستعراض2018المستوىالرفیعالسیاسيالمتحدة

qعةلمراجطریقخارطةسیاقفيعامة،لسیاسات-العربیةللمنطقةموجزةتقاریر10وضعفيالمساھمة
،2018المستوىرفیعالسیاسيالمتحدةاألمممنتدىإلىتقدیمھاالسابع،الھدف

qتوحیدفبھدالعربیة،الدولجامعةمعبالتعاونالطاقة،قضایاحول،2018مارسفيتحضیرياجتماع
،العربیةولویاتاألوتحدیدالطاقة،قضایابشأناإلقلیمیةالنظروجھات

qطقةالمنفيالمستدامةالطاقةمجالفيالمحرزالتقدم:العالميالرصدإلطاراإلقلیميالتقریر"إطالق
ً ،"العربیة الشأن،ھذافيلماضییناالعقدینمدىعلىالمحرزللتقدموتحلیالً المؤشرات،مجموعةمتضمنا

qالتعاونشأنبللتنمیةاإلسالميوالبنكللجمیعالمستدامةالطاقةمبادرةمعتفاھممذكرةتوقیعتم،2018يف
للجمیع،تدامةالمسالطاقةأھدافلتحقیقالعربیةالمنطقةفيالمستدامةوالتنمیةاإلقلیميالتكاملتعزیزفي

،"العربیةللمنطقة2019الطاقةحولالسابعالھدفتنفیذرصدتقریر"إصدارلتمویلالبنكمعواتفاقیة

qالتقدمتتبعفيالمستخدمةوالمؤشراتوالتدقیقواإلحصاءاتالبیاناتحولعملوورشاجتماعاتتنظیم
.ودولیةإقلیمیةمؤسساتمعبالتعاونبالطاقة،المستدامةالطاقةمجالفيالمحرز

:بشأن1،2،3،4التوصیات

üودراساتبحوثإجراء
األعضاءالدولالطالع

يفالمتاحةالفرصعلى
الواعدة؛القطاعات

üةالمتعلقالمؤشراترصد
إطارفيالطاقةبقطاع
المستدامةالتنمیةخطة
وتحلیل،2030لعام
معمتھاءموامدى

معالدول،احتیاجات
مؤشراتاقتراحإمكانیة

یةالمعناألھدافتنفیذعن
؛اوإقلیمیاوطنیبالطاقة

üمرصدإنشاءإلىالسعي
تنفیذلرصدإقلیمي

بالطاقةالمعنیةاألھداف
التنمیةأھدافمن

المنطقةفيالمستدامة
العربیة؛

üفيللدولالفنيالدعم
البیاناتوحسابجمع

لرصدللطاقةالوطنیة
المعنیةاألھدافتنفیذ

.بالطاقة
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)تابع(تنفیذ التوصیات الصادرة عن الدورة الحادیة عشرة للجنة الطاقة 

التوصیات المتعلقة بالتطورات في أسواق وتشریعات الطاقة على المستوى العالمي والمنطقة العربیة : 2المجموعة 

التنفیذ الموضوع

qترشیدتأثیر"،"العربیةالمنطقةفيالنقلقطاعفيالطبیعيبالغازالعاملةالمركبات":حولفنیةتقاریرإصدار
فيةالطاقأنظمةھشاشة"،"العربیةالدولفيالطاقةوكفاءةالمتجددةللطاقةالترویجعلىالطاقةأسعاردعم

فيالفرصووطنیاالمالئمةالتخفیفإجراءاتآلیةعلىالتركیزمعالكربونتمویلآلیات"،"العربیةالمنطقة
."العربیةالدولفيالطاقةوكفاءةالمتجددةللطاقةالترویجعلىالطاقةأسعاردعمترشیدتأثیر"،"العربیةالمنطقة

qحوارجلسةو،)2017(والریاضظبيأبوفيالكربونوتخزیناحتجازبشأنالفعالیاتمنعدیدفيالمشاركة
.)2017آستانة(المستدامةللطاقةالدوليلمنتدىافياألحفوريوالوقودالمتجددةالطاقةبینالتداخلحول

qفيوأیضا،)2018بانكوك(،"2030نحوالعالمیةالعملخطة:للنازحینالطاقة"حولجلسةفيالمشاركة
فيالسكاننزوححركةوضععلىالضوءإلقاءتمحیث)2017ستانةآ(المستدامةللطاقةالدوليالمنتدى
)دیزل/یروسینالك(األحفوريوالوقودالتقلیدیةالحیویةالكتلةعلىواعتمادھم،النزاعاتبسببالعربیةالمنطقة

جئینالالمخیماتفيعمليكخیارالصغیرةالمتجددةالطاقةتطبیقاتدورو،واإلضاءةھيوالطالتدفئةفي

qالوطنیةةبالشبكالمتجددةالطاقةمحطاتربطوتأثیروالتحلیةالقوىمحطاتبشأندراساتإنجازبعدیتملم.

qتوبرأكفي"المتجددةالطاقةمصادرمنالمنتجةالكھربائیةالطاقةشراءعقود"مجالفيتدریبیةعملورشة
2017،

qلعربیةاالمنطقةفيالطاقةاستخدامكفاءةوالمتجددةالطاقةمنكلوسیاساتتشریعاتحولتقریرینإصدار،
.المبانيقطاعفيالطاقةكفاءةسیاساتوتقییمتنفیذحولتونسفيوطنیةعملورشةوعقد

،5،6،7،8التوصیات
:بشأن21

üمجالفيالتطورات
فيالطاقةأسواق

العربیة،المنطقة
üعلىالنزاعاتأثر

الطاقة،استدامة
üحولفنیةدراسات

والتحلیةالمحطات
ةالطاقربطوتأثیر

،بالشبكاتالمتجددة
üالفنیةالمساعدة

فياألعضاءللدول
مستنداتإعداد

الفنیةالشروط
ة،والقانونیوالمالیة

فيواالستثمار
الكھرباء،مجاالت

üحولأنشطة
یةالبنفيالتطورات
ةللطاقالتشریعیة
وترشیدالمتجددة
فيالطاقةاستعمال

.العربیةالدول

والقوىمحطاتبشأندراساتإنجازبعد

الطشراءعقود"مججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججااااااالفيتدریبیةعملة
2،

كلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاساتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررریییعاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحووووووووووووووووووووووووللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتقریرینر
وتتتتنفیذحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححووووووولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتووووووونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططننننننننییییییییییییییییییییییییةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعمللللللورشة

،لعربیةاالمنطقةفيييييييييييييييييييييييييييييييياااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاستخدامممممكفاءةوالمتجددةقة
......................ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمممممممممممممبببببببببااااااااااااننننننننننننننننننننننننننننييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقططططططططططاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفيالطاقةكفاءةسات
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)تابع(تنفیذ التوصیات الصادرة عن الدورة الحادیة عشرة للجنة الطاقة 

لطاقةالتوصیات المتعلقة بالجھود في مجال الترابط بین المیاه والطاقة والغذاء و لزیادة الوعي بترشید ا: 3المجموعة 

التنفیذ الموضوع

q قة لتحقیق بناء قدرات البلدان األعضاء على استخدام الترابط بین المیاه والطا"في سیاق مشروع
مل تدریبیة لبناء عرش ، ُعقدت عدة و)2017دیسمبر -2014دیسمبر ("أھداف التنمیة المستدامة

،مجموعة وثائق ذات الصلة، فضالً عن إصدارالقدرات

q رشة عمل حولمع لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا وجھات أخرى في تنظیم والتعاون
، الترویج لالستثمار في الطاقة المتجددة باعتماد نھج الترابط

qلشرقامنطقةمبادرة"اإلقلیميبالمشروعیتصلمامنھاالترابطحولعدیدةفعالیاتفيالمشاركة
ابعالسالھدفحولالعالميالمؤتمرو،"المتجددةالطاقةوتكنولوجیاتالترابطلنھجكنموذجاألوسط

والطاقةالمیاهلحلولالعالمیةالشبكة"تدشیناجتماعو،)2018فبرایربانكوك،("الشراكاتتبادل"
،)2019مایوفرنسا،("المستدامة

qمجالفيالفعالیاتبعضجانبإلىوالعراق،ولبنانسوریامنلكل-رسميطلبعلىبناء-فنيدعم
الوطنیة،القدراتبناء

qالعربیةةالمنطقفيوالخدميالسكنيالقطاعینفيالطاقةكفاءةرفع"تنفیذهالجاريمشروعالیشمل"،
للعامة،توجیھیةقواعدإعدادواإلطار،ھذافيالمعنیةالجھاتودورالمشاركة،الدولفيمسحإجراء
.ةالعربیالدولفيالمبانيفيالطاقةكفاءةبرامجلتوسیعالتنفیذوالیات،تدریبیةومواد

14، 11، 10، 9التوصیات 

:بشأن

üيفاإلقلیمیةالجھودمتابعة
المیاهبینالترابطمجال

وتقدیموالغذاء،والطاقة
األعضاء،للدولالدعم

üفياألعضاءالدولمساندة
یاساتوساستراتیجیاتتبني

التنمیةأھدافمعتتالءم
المتعلقة2030المستدامة
میاهوالالطاقةبینبالترابط
والغذاء،

üالدولقدراتتعزیز
یذوتنفوضععلىاألعضاء
وطنیةعملوخططسیاسات
مزیجمجاالتفيوإقلیمیة
یفةالنظوالتكنولوجیاالطاقة
وكفاءةاألحفوري،للوقود
المتجددة،والطاقةالطاقة

üوتعریفیةإعالمیةأنشطة
.اقةالطبترشیدالوعيلزیادة
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)تابع(تنفیذ التوصیات الصادرة عن الدورة الحادیة عشرة للجنة الطاقة 

فوري التوصیات المتعلقة بمركز االسكوا للتكنولوجیا، والمركز العربي لتغیر المناخ وفریق خبراء الوقود األح: 4المجموعة 

التنفیذ الموضوع

qعنفنیةتقاریر3إعداد:أبرزھا،2019لعامعملھخطةضمنواألنشطةالبرامجمنعدداً المركزأعد
إجراء،)بعدتنشرلم(العربیةالبلدانفي2،6،12المستدامةالتنمیةأھدافلتحقیقالخضراءالتكنولوجیا

المنطقةفيالمستدامةالتنمیةلتحقیقوالتكنولوجیاالعلوموحاضناتمجمعاتحوكمةحولفنیةدراسة
نقل"لحوتدریبیةعملورشةوعقدإقلیمياجتماعتنظیمو،)اإللكترونيالموقععلىمتاحة(العربیة

،"منیةالیالجمھوریةفياألكادیمیةللمؤسساتواالبتكارالتمیزوحداتلدعمواالبتكارالتكنولوجیا

q2018امعفيُعمانسلطنةطلبسیماوالاألعضاء،الدولمنالمقدمةالفنيالتعاونلطلباتاالستجابة
،)2019منالثانيالنصففيالتنفیذسیتم(الخضراءالوظائفمجالفيالقدراتلتطویر

qتغیرمفاوضاتبالمعنیةالعربیةالفنیةالقدراتدعمبغرضإقلیمیةتدریبیةعملحلقاتعدةاالسكوانظمت
المناخ،

q،لسیاساتالعربيالمركز"إنشاءعلى،)2018یونیو(لالسكواالـثالثینالوزارياالجتماعخاللالموافقة
التنمیةأجلمنالطبیعیةللمواردالمتكاملةاإلدارة"1الفرعيالبرنامجتحتیندرجو،"المناختغیر

ستشاریة،االوالخدماتالفنيوالدعمالوطنیةالقدراتوبناءاألعضاءللدولالدعمتعزیزبھدف،"المستدامة
.الصلةذاتالمجاالتفي

qفيللفریقلاألواالجتماعوعقدالطاقة،للجنةفرعیةكلجنةاألحفوريالوقودمجالفيخبراءفریقتشكیل
.2018دیسمبر

،12،13،15،16التوصیات
:بشأن17

üااٍإلسكومركزأنشطةربط
لتنمیةابمواضیعللتكنولوجیا
فيخاصةالمستدامة،

دیقةالصالتكنولوجیامجاالت
لتأكیدواالطاقة،وكفاءةللبیئة
إقلیمیةكمنصةدورهعلى

وعيالونشرالفنیةللمعرفة
،الحدیثةبالتكنولوجیات

üمركزمخرجاتنشر
للتكنولوجیااإلسكوا

الدولعلىوتعمیمھا
األعضاء،

üالمفاوضینقدراتبناء
المناخ،تغیرحولالعرب

üمتكاملتصورإعداد
يعربمركزإلنشاءإلمكانیة

ةالمنطقفيالمناخلتغیر
العربیة،

üقودالوخبراءفریقتشكیل
فرعیةكلجنةاألحفوري،

رتقریویقدمالطاقة،للجنة
.الطاقةللجنةأنشطتھعن



.مسبقإذنعلىالحصولغیرمنمنھاجزءأيأوالمادةھذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجمیع©

)تابع(تنفیذ التوصیات الصادرة عن الدورة الحادیة عشرة للجنة الطاقة 

التوصیات المتعلقة بالتعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة العاملة في مجال الطاقة: 5المجموعة 

التنفیذ الموضوع

qفياءللكھربالعربيالوزاريوالمجلسوالكھرباءالمتجددةالطاقةخبراءلجنتي)1(:فيمراقبعضوسكوااال
العامةالجمعیة)3(الطاقة،وكفاءةالمتجددةللطاقةاإلقلیميالمركزأمناءمجلس)2(العربیة،الدولجامعة
المشترك،االھتماممحلالفعالیاتفيوتشاركالمتجددة،للطاقةالدولیةللوكالة

qالعربیةةالمستدیرالمائدةاجتماعتنظیمفيللبیئةالمتحدةاألمموبرنامجالعربیةالدولجامعةمعالتعاون
،2017في"التنفیذإلىالعملخططمن"المستدامینواالستھالكاإلنتاجحولالخامسة

qذاتحدةالمتاألممولجانومنظماتللطاقةالدولیةالوكالةمثلبالطاقةالمعنیةالمنظماتمنالعدیدمعتعاونال
.الخالصلة،

qلمستدامة،االتنمیةوتحقیق،"المناختغیر"و،"للجمیعالمستدامةالطاقة"بشأنالمتحدةاألمممبادراتتنفیذ
)GEIDCO(طاقةللالبینيالربطلتنمیةالعالمیةالمنظمةمعشراكةوبناءللتنمیة،اإلسالميالبنكمعوالشراكة

qفعالیاتيفالمشاركةمنھاجدیدة،أنشطةعنفضالً المحدد،الزمنياإلطارفيالعملبرنامجأنشطةتنفیذتم
ددةالمتجالطاقةتطبیقاتلتعزیزاإلقلیمیةالمبادرة"إطالقوالطاقة،حول7الھدفتنفیذبشأنوإقلیمیةدولیة

،2021-2018الفترةفي"العربیةالمنطقةفيالریفیةالمناطقفيالنطاقصغیرة

qباألنشطةالصلةذاتاإللكترونیةالروابطبدوریاموافاةال.

20، 19، 18التوصیات 

:بشأن

üبناءمواصلة
معالشراكات
الدولیةالمنظمات
يفالعاملةواإلقلیمیة

سیماوالالطاقة،مجال
العربیةالدولجامعة

اإلقلیميوالمركز
اءةوكفالمتجددةللطاقة

الطاقة،
üالطاقةأنشطةتنفیذ

برنامجفيالمقترحة
-2018العمل

وإبداء،2019
لالستجابةالمرونة

والقضایاللتحدیات
تواجھالتيالجدیدة
العربیة،المنطقة

üاألعضاءالدولموافاة
عندوریةبتقاریر

نفیذتفيالمحرزالتقدم
اإلسكواأنشطة

.بالطاقةالمتعلقة
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