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المحتويات

أهداف برنامج عمل االسكوا في الفترة بين الدورتين-

تركيز أهم األنشطة واإلنجازات المحققة  -

وفقاً لإلنجازات المتوقعة ذات الصلةاألنشطة -
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اإلنجازات 

المتوقعة 

لفترة 

السنتين 

2016-
2017

التعاونبشأنوقراراتبرامجاعتمادعلىاألعضاءالبلدانقدراتتعزيز-أوال✓

هدفبالطاقةوشبكاتالبيئيةواالستدامةالمشتركةالمائيةالمواردحولاإلقليمي

.والغذاءوالمياهالطاقةأمنتحسين

منسقةأطروواستراتيجياتسياساتوضعفياألعضاءالبلدانقدراتتعزيز-ثانيا✓

وارث،الكمخاطرمنللحدالمنعةوبناءمعه،والتكيفالمناختغيرأثرمنللتخفيف

.البشريسببهاالتيوتلكالطبيعيةللكوارثوالتصدي

أهداف برنامج عمل االسكوا في الفترة بين الدورتين

اإلنجازات 

المتوقعة 

لفترة 

السنتين 

2018-

2019

بيقتطخاللمنالمستدامةالتنميةأهدافمعالوطنيةالخططمواءمةتحسين-ثالثا✓

.والغذاءوالطاقةالمياهبينالترابطنهج

اتلالتفاقدعمااإلقليميةودوناإلقليميةالمساراتتعززاألعضاءالدول-رابعا✓

.والبيئةوالغذاءالطاقةوبالمياهالمتعلقةوالمعاييراالستراتيجياتو

التكيفلىللتأثرعالقابلةالمحليةوالمجتمعاتاألعضاءالبلدانقدرةتعزيز-خامسا✓

.الطبيعيةوالكوارثالمناختغيرمع
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المحققة اإلنجازاتواألنشطةأهم ز يكتر

المعرفة؛ونشرالوطنيةالقدراتبناء▪

فنية؛وتقاريردراساتإعداد▪

تشجيعلدولية،ومنظماتللتنميةالمتحدةاألممحسابمنممولةمشاريعتنفيذ▪

فيالطاقةاماستخدكفاءةتدابيروتعميمالمتجددة،الطاقةمشاريعفياالستثمار

الريفية،قالمناطفيالمناسبةالمتجددةالطاقةتكنولوجياتونشرالبناء،قطاع

المرأة؛تمكينبسياساتوالنهوض

لتياالطاقةاستخداموكفاءةالمتجددةالطاقةمجاالتبعضفيالفنيالدعم▪

؛األعضاءالبلدانلبعضوطنيةأولويةتمثل

فييةواإلقليمالدوليةوالمنظماتالمتحدةلألمماإلقليميةاللجانمعالتعاون▪

.2030لعامالمستدامةالتنميةوخطةالمستدامةالطاقةبشأنعديدةفعاليات

والوطنيةواإلقليميةالدوليةالمنظماتمعشراكاتبناء▪
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أوال

لموارداحولاإلقليميالتعاونبشأنوقراراتبرامجاعتمادعلىاألعضاءالبلدانقدراتتعزيز

.والغذاءوالمياهالطاقةأمنتحسينبهدفالطاقةوشبكاتالبيئيةواالستدامةالمشتركةالمائية

المساهمة الفنية في هيئات 

دة التنسيق التابعة لألمم المتح

والمعنية بقضايا الطاقة

مشاريع ممولة من 

م حساب التنمية في األم

المتحدة

المساهمة في المنتديات

أن العالمية واإلقليمية بش

الطاقة المستدامة

،(2017-2014)المستدامةالتنميةأهدافلتحقيقوالطاقةالمياهبينالترابطاستخدامعلىالقدراتبناء•

فيتجددةالمالطاقةباستخدامخاصة(ومصرالسورية،العربيةوالجمهوريةتونس،)فنيةدراساتبثالثالقيام•

،اإلقليميةالسياساتوكأداةالمياه؛وضخالكهرباءتوليد

ة،والطاقالمياهبينالترابطسياساتالتكنولوجيا،نقلالمتجددة،الطاقة:القدراتلبناءورشاتأربع•

.التكنولوجيانقلالمتجددة،الطاقةالموارد،كفاءة:والطاقةالمياهبينللترابطتشغيليةأدوات•

ة مواد فنية بشأن الطاق

ن المستدامة والترابط بي

الطاقة والمياه والغذاء

معبالتعاون"2017العالميالتتبعإلطاراإلقليميالتقريرالمستدامة،الطاقةمجالفيالعربيةالمنطقةفيالمحرزالتقدم"•

.للطاقةالدوليةوالوكالةالدولي،والبنكاإلقليمية،اللجان
"ولبنانالمتحدة،العربيةواإلماراتاألردن،فيالمتجددةالطاقةلمعداتالمحليالتصنيعإمكانات"حولمشتركةدراسة•

.IRENAالمتجددةللطاقةالدوليةالوكالةمعبالتعاون

فيالطبيعيبالغازالعاملةالمركبات؛2017والتنميةللبيئةالعربيالمنتدىتقريرفي"المستدامةالطاقةمسار"حولفصل•

الدولفيددةالمتجوالطاقةالطاقةلكفاءةالترويجعلىالطاقةأسعاردعمترشيدتأثير؛العربيةالمنطقةفيالنقلقطاع
وطنياالمالئمةالتخفيفإجراءاتآليةعلىالتركيزمعالكربونتمويلآلياتالكربون؛وتخزينواستخداماقتناصالعربية؛

.المتجددةالطاقةفيلالستثمارخططإعدادبشأنالمشاريعلمطوريدليلالعربية؛المنطقةفيوالفرص

اللجانباقيمعالمستدامةالتنميةأجلمنللطاقةالثامنالدوليوالمنتدىالوزاريالمؤتمرتنظيم•

فياهمةالمسومختلفةورش:كازاخستانالمنِظم،البلدمعوبالتعاونأخرى،دوليةومنظماتاإلقليمية

.المتحدةاألممفيالخمساإلقليميةاللجانمعالمشتركالعملبيانإعداد

لتعاونبابالطاقة،المتعلقةالمستدامةالتنميةأهدافحولعملوورشجتماعاتاإلمنبارزةمجموعةتنظيم•

والبنك،المتحدةاألممفياإلحصاءاتوشعبةاإلقليمية،واللجانواالجتماعية،االقتصاديةالشؤونإدارةمع

الندوةفي،7لهدفلصالمخصاالستشاريالفريقفيكعضواالشتراكو.للطاقةالدوليةوالوكالةالدولي،

.المستدامةبالتنميةالمعنيالمستوىالرفيعالسياسيللمنتدىتحضيرا  7بالهدفالمتعلقة
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ثانيا
المناخغيرتأثرمنللتخفيفمنسقةوأطرواستراتيجياتسياساتوضعفياألعضاءالبلدانقدراتتعزيز

البشرهايسببالتيوتلكالطبيعيةللكوارثوالتصديالكوارث،مخاطرمنللحدالمنعةوبناءمعه،والتكيف

مشاريع ممولة من حساب 

التنمية في األمم المتحدة

تغيُّرارآثمنللتخفيفالمتجددةالطاقةفيلالستثمارلترويجاوالقدراتبناء•

األمملجنةمعبالتعاون،(2017-2015)المستدامةالتنميةوتحقيقالمناخ

،ألوروبااالقتصاديةالمتحدة

ليميةإقمحفظةإنشاءفيالمشاريعمطوريمنلمجموعةالفنيةالمساعدةتقديم•

،المتجددةالطاقةفياالستثمارمشاريعمن

وليةالدللوكالةالمستدامةالطاقةلسوقإلكترونيةمنصةتطويرفيالمساهمة•

المتجددة،للطاقة

ملدعالتنظيميةوأطرهاالمتجددةالطاقةلسياساتحالةدراساتأربعةإصدار•

ن،ولبناالمتحدة،العربيةواإلماراتاألردن،منكلفيالطاقةاستراتيجيات

.والمغرب

المساهمة الفنية في المنتديات

العالمية واإلقليمية بشأن تغيُّر 

المناخ

في تنظيم تعاونت اإلسكوا مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،•

، تداميناإلنتاج واالستهالك المساجتماع المائدة المستديرة العربية الخامسة حول 

(.2017القاهرة، )من خطط العمل إلى التنفيذ 
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هجن  تطبيقخاللمنالمستدامةالتنميةأهدافمعالوطنيةالخططمواءمةتحسين

والغذاءوالطاقةالمياهبينالترابط

جهات مشاريع ممولة من 

دولية

فيفيةالريالمناطقفيالسعةصغيرةالمتجددةالطاقةتطبيقاتلنشراإلقليميةالمبادرة"•

ة،الدوليللتنميةالسويديةالوكالةمنبتمويل،REGEND"(2018-2021)العربيةالمنطقة

العربيةالدولامعةجتشملتنسيقيةلجنةوإنشاءاستراتيجيين،شركاءمعتعاوناتفاقياتتوقيع•

بدأتكما.بلدلكمستوىعلىالمعنيينوالشركاءوالتعدينالصناعيةللتنميةالعربيةوالمنظمة

.ولبنانوتونساألردنمنكلفيالوطنيالصعيدعلىفعلياالنشاطات

ثالثا

المساهمة في المنتديات 

العالمية واإلقليمية 

سطاألوالشرقمنطقةبمبادرةالمتعلقاإلقليميللمشروعاألولالسنوياالجتماع(أ)•

التنميةوأهداف7الهدفبينالروابطحول"الشراكاتتبادل"جلسة(ب)؛(تونس)

الغذاءووالمياهالطاقةبأمنالمعنيالخبراءفريقاجتماع(ج)(بانكوك)األخرىالمستدامة

الميالعالمؤتمر(د)؛(بيروت)السالمبناءلمرحلةواألولوياتوالفرصالتحدياتحول

،(باريس)الطاقةاستخدامكفاءةلرفع

عدةوورشاتالترابطنَهجخاللمنالمتجددةالطاقةفيلالستثمارللترويجعملورش•

،(فكيي)المستدامةالتنميةأجلمنللطاقةالتاسعالدوليالمنتدىفعالياتإطارفي

لتنميةاأجلمنوالطاقةالمياهبينالروابطمعالجة"حولالقدراتلبناءإقليميةعملورشة•

لجنةلعشرةالثانيةالدورةاجتماعهامشعلى(بيروت)"العربيةالمنطقةفيالمستدامة

.الطاقة
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ً اإلقليميةودوناإلقليميةالمساراتتعززاألعضاءالدول لالتفاقاتدعما

(يتبع)ةوالبيئوالغذاءوالطاقةبالمياهالمتعلقةوالمعاييرواالستراتيجيات

-2019)"العربيةالمنطقةفيالخدماتوقطاعالسكنيالقطاعفيالطاقةاستخدامكفاءةرفع"•

لإلحاطةاألساسيةالدراسةأطلقتحيث.والكويتوتونس،األردن،علىالتركيزمع،(2021

حولدوةنوعقدتمتخصصة،وطنيةعملفِرقوإنشاءالمباني،قطاعفيالطاقةاستعمالبوضعية

.وتونساألردنفيالمبانيقطاعفيالطاقةكفاءةسياساتوتقييموتنفيذإعداد

رابعا

إطارفي"العربيةالمنطقةإلىونظرةالمستدامةالتنميةأهدافمن7للهدفاإلقليميلبُعدا"حدث•

(ظبيأبو)المتجددةللطاقةالدوليةللوكالةالعامةللجمعيةالثامنةالدورةاجتماعات

تدامةالمسللتنميةالعربيالمنتدىإطارفيالطاقةقضاياحولاإلقليميالتحضيرياالجتماع•

العربية،الدولجامعةمعبالتعاون(بيروت)2018لعامالمستوىالرفيعالسياسيوالمنتدى

العربيةالدولجامعةمعبالتعاون(الكويت)الطاقةوكفاءةالمتجددةللطاقةالرابعالعربيالمنتدى•

األلمانيةلةوالوكاالطاقة،وكفاءةالمتجددةللطاقةاإلقليميوالمركزالكويتية،والماءالكهرباءووزارة

للتعاون،

القتصاداتامعهدمعبالتعاون"العالميةالنفطسوقلتحّوالتاالقتصاديةاآلثار"حولندواتسلسلة•

،(بيروت)أكسفوردمعهدوبيروتفياألميركيةالجامعةفيالمالية

األمممنظمةاعقدتهالتيالنمساوي،العالميالقمةومؤتمرللطاقة،فيينالمنتدىاالستثنائيةالدورة•

....للجميعالمستدامةالطاقةومبادرةالصناعيةللتنميةالمتحدة

التنميةأهدافمن7الهدفبشأنالمتحدةلألممواالجتماعيةاالقتصاديةالشؤونإدارةمبادرة•

2018المستوىالرفيعالسياسيالمتحدةاألمممنتدىإطارفيجلساتعدةوفي،المستدامة

للطاقةالدوليبيروتومنتدى،(نييورك)

(2019بيروت)7للهدفتنفيذفيالمحرزالتقدملتقييمإقليميةتشاوريةندوة•

ية المنتديات العالمية واإلقليم

بشأن اتجاهات ومؤشرات 

امةوسمات نُُظم الطاقة المستد

مشاريع ممولة من حساب 

التنمية في األمم المتحدة
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الدول األعضاء تعزز المسارات اإلقليمية ودون اإلقليمية دعماً لالتفاقات

ئةواالستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والبي
رابعا

بناء شراكات مع 

المنظمات اإلقليمية 

والدولية

ت المساهمة الفنية في هيئا

التنسيق التابعة لألمم 

المتحدة والمعنية 

بقضايا الطاقة والتنمية 

المستدامة

عنللتنميةاإلسالميالبنكمعمشتركإعالن؛للجميعالمستدامةالطاقةمبادرةمعتفاهممذكرةتوقَّيع•

.2019لعام7الهدفتنفيذرصدتقريرإلعدادتمويلاتفاقيةتوقيعمعللجميعالمستدامةالطاقة

عالميربطنظامإنشاءلتشجيع(GEIDCO)للطاقةالبينيالربطلتنميةالعالميةالمنظمةمعشراكةإقام•

.الكهرباءعلىالطلبلتلبيةالطاقةمجالفي

األمميفواالجتماعيةاالقتصاديةالشؤونوإدارةالدولي،والبنكللطاقة،الدوليةالوكالةمعتعاون•

اإلقليمية،ةالمتحداألممولجاناإلنمائي،المتحدةاألمموبرنامجللبيئة،المتحدةاألمموبرنامجالمتحدة،

فيالمالياالقتصادومعهداأللماني،التعميروبنكاألوروبي،واالتحادالعالمية،الصحةومنظمة

.علميالللتقدمالكويتومؤسسةالطاقة،لدراساتأكسفوردومعهدبيروت،فياألمريكيةالجامعة

عربيالالوزاريالمجلسفيالكهرباءوخبراءالمتجددةالطاقةخبراءلجنتي(أ):فيمراقبعضو•

اءةوكفالمتجددةللطاقةاإلقليميالمركزأمناءومجلس(ب)العربية؛الدولجامعةفيللكهرباء

.المتجددةللطاقةالدوليةللوكالةالعامةوالجمعية(ج)الطاقة؛

.7فبالهدالمعنيالتقنيينالخبراءمنالمخصصاالستشاريالفريقفيدائمعضو•

2018لعامالمستدامةبالتنميةالمعنيالمستوىالرفيعالسياسيالمتحدةاألمممنتدى•

(يفكي)المستدامةالتنميةأجلمنالطاقةحولالتاسعالدوليوالمنتدىالوزاريالمؤتمر•

UN)المتحدةلألممالتابعةالتنسيقهيئة• ENERGY).
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معلتكيُّفاعلىللتأثرالقابلةالمحليةوالمجتمعاتاألعضاءالبلدانقدرةتعزيز

الطبيعيةوالكوارثالمناختغيُّر

ة إنشاء لجنة فرعي

للجنة الطاقة 

ت بين ، كمنتدى حوار سياسي وتبادل المعلوما"فريق خبراء الوقود األحفوري"تشكيل •

استهالك تعزيز إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، وتوزيع و: أصحاب المصلحة المتعددين حول

جيا الوقود األحفوري ودور الغاز الطبيعي، وإدارة الميثان والكربون، ونقل التكنولو

.واالبتكار، وإجراءات الحد من تغيُّر المناخ

خامسا

مواد فنية حول 

الطاقة المستدامة 

والحّد من تغيُّر 

المناخ 

العربيةالمنطقةفيالطاقةمجالفيالهشاشة•

العربيةالمنطقةفيالمبانيقطاعفيالطاقةاستدامة•

Super)الممتازةالطاقةخدماتشركاتدور• ESCOs)يةالعربالمنطقةفيالطاقةاستخدامكفاءةرفعفي

العربيةولالدفيالطاقةاستخداموكفاءةالمتجددةللطاقةالترويجعلىالطاقةأسعاردعمترشيدتأثير•

العربيالريففيالمستدامةوالتنميةالحيويةالطاقة•

ةالطاقاستخداموكفاءةالمتجددةالطاقةبالخاصةالعربيةالمنطقةفيوالسياساتالتشريعات•

ماراتواإلاألردن،فيالمتجددةالطاقةمجاالتفيللتمويلالمشجعةالسياساتحولحالةدراساتأربع•

.والمغربولبنان،المتحدة،العربية
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