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 الثاني عـشراالجتمــاع   
 للجنة خرباء الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 

 يف الدول العربية 

 

 (11/3/2019-10)مقر األمانة العامة: 
 

 

 أواًل :
للجنة  عشر ثانيال، عقد االجتماع أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباءبناًء على دعوة من  -

انة العامة مبمقر األ ،10/3/2019لمتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية خبراء الطاقة ا
مارس لزيارة المختبرات الخاصة بهيئة الطاقة  11، وخّصص يوم لجامعة الدول العربية

 .بجمهورية مصر العربيةالجديدة والمتجّددة 

 لبنان ،فلسطين ،السعودية األردن، ي( دولة عربية ه6من ) اً ( خبير 30شارك في االجتماع ) -
ة وكفاءة المركز اإلقليمي للطاقة المتجدد من كما حضره بصفة مراقب كلمصر، المغرب، 

: قائمة أسماء  "1")مرفق  IRENAالوكالة الدولية للطاقة المتجددة  ،RCREEE الطاقة
 المشاركين(.

ــدكتور/ ســعادة افتــتا االجتمــاع  -  رئــيس لجنــة الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة محمــد الخيــاطال
شكر فيها األمانة العامة لجامعة الدول أجندة االجتماع ، كما  حولقدم فيها نظرة عامة بكلمة 

العربـي للكهربـاء علـى الجهـد المبـ ول  الـوزاري أمانة المجلـس -العربية الممثلة في إدارة الطاقة
ممثلـي الـدول العربيـة والمنظمـات المشـاركة وتمنـى ل جتمـاع التوفيـق السادة وك لك  من قبلها،
 والنجاح.

تناولــت الكلمــة المهندســة/ جميلــي مطــر مــدير إدارة الطاقــة بجامعــة الــدول العربيــة رحبــت فيهــا  -
 ،وجدول أعمالي في االجتماع وقدمت خلفية مختصرة حول االجتماع والهدف منيبالمشاركين 

ـــدورة  ـــرارات الصـــادرة عـــن ال ـــة:  الرابعـــةكمـــا أشـــارت إلـــى الق ـــة التنموي  االقتصـــاديةللقمـــة العربي
 باالســتراتيجيةبيـروت( وبــاألخص القـرار الخــاص  2019ينــاير  20التــي عقـدت ) واالجتماعيـة

 .المستدامة العربية للطاقة

 
 القطاع االقتصادي   

 اقةـإدارة الط    
الوزاري العربي  مجلسالأمانة     

 للكهرباء
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 ثانيًا: 

 االجتماع البنود الواردة في مشروع جدول أعمالي وأقرها على النحو التالي: استعرض

 الموضــــــوع البنــد

 المستدامة وخطتها التنفيذيةاالستراتيجية العربية للطاقة  د األولـالبن

 المشروع العربي لشهادات األنظمة الشمسية الحرارية )شمسي( د الثانيـالبن

 البند الثالث

 متابعة موضوعات كفاءة الطاقة:
 تحديث اإلطار االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة   .1
 متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية  .2
 معتمد في إدارة الطاقة"البرنامج العربي "خبير  .3
 اليوم العربي لكفاءة الطاقة .4
 المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمعرض المصاحب  .5
 دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للدول العربية )اإلصدار الخامس( .6

 

 رابعالبنــد ال

 التعاون مع التكتالت والمنظمات االقليمية والدولية:
 IRENAالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  .1
 التعاون مع الحكومة األلمانية .2
 World Energy Councilمقترح مجلس الطاقة العالمي  .3
 التعاون العربي الصيني .4

 الطاقة المتولدة من النفايات خامسالبند ال
 المتجددة وكفاءة الطاقةموعد ومكان االجتماع القادم للجنة خبراء الطاقة  دسالبند السا

 

 ثالثًا:
إقــرار جــدول األعمــال، تــم وبعـد ،  ت المتعلقـة ببنــود جــدول األعمــالاسـتمعت اللجنــة لكافــة المــداخ

 ة:أواًل بأول، حيث صدرت التوصيات التالي إلى مناقشة بنودهمباشرة االنتقال 
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 :التنفيذية جية العربية للطاقة المستدامة وخطتهااالستراتي: األول البند
 

اســتمعت لمداخلــة أمانــة المجلــس حــول و اطلعــت اللجنــة علــى المــ كرة الشــارحة المتعلقــة بالموضــوع، 
العربيــــة التنمويــــة :االقتصــــادية واالجتماعيــــة فــــي دورتهــــا الرابعــــة والتــــي عقــــدت بتــــاري  قــــرار القمــــة 

ــــة )ق.ق: 20/1/2019 ــــ ي  (20/1/2019 -3ج -(4د.ع ) 48بالجمهوريــــة اللبناني ــــمال خ لهــــا  ت
تابعــت العــرض المرئــي الــ ي قدمــي ممثــل و . 2030اعتمــاد االســتراتيجية العربيــة للطاقــة المســتدامة 

 سـتراتيجية العربيـة للطاقـة الخطـة التنفي يـة لحـول  المتجـددة وكفـاءة الطاقـة اإلقليمي للطاقـةالمركز 
المغــرب، ايرينــا، أمانــة كمــا اســتمعت إلــى المــداخ ت التــي وردت مــن كــل مــن األردن، ، المســتدامة
 .المجلس

 

 وبعد المداولـــة ،،،

 توصـــــي بــــ
 

 الخطة التنفي ية ل ستراتيجية العربية للطاقة الخبراء على إضافة التعدي ت التي اقترحها -1
 .المستدامة

الخطـــة التنفي يـــة ل ســـتراتيجية العربيـــة رفـــع النســـخة المحدثـــة مـــن تكليـــف أمانـــة المجلـــس ب  -2
وفقــال لقــرار المجلــس فــي هــ ا العتمادهــا  للمجلــسإلــى االجتمــاع القــادم   المســتدامةللطاقــة 
 الشأن.

كلمـا رأت  2030  ستراتيجية العربية للطاقة المسـتدامةلالخطة التنفي ية  ينظر في تحديث  -3
 اللجنة  لك مناسبا.
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 البند الثاني: المشروع العربي لشهادات األنظمة الشمسية الحرارية )شمسي(:
 لمتعلقة بالموضوع؛اطلعت اللجنة على الم كرة الشارحة ا

بالتنسيق مع  RCREEEالمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  بقياموأحيطت علمًا  
بتوقيع شبكة شمسي اتفاقيات أمانة المجلس والمؤسسات الوطنية المسئولة عن الطاقة المتجددة 

 تفعيل مشروع شمسي؛ بإعادة، وترحيب لبنان كل من مصر واألردن مع الجهات المعنية فيعديدة 
العتماد شمسي كع مة جودة للسخانات الشمسية وجاري التباحث حاليًا مع الجهات المعنية في 

 التبريكات  ، كما قدمتلبنان للتوقيع على اتفاقية مماثلة
 وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددةمن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة  -لجمهورية مصر العربية

 هاز مصنع محليًا على ع مة شمسي.لحصول أول ج
 

 

 

 وبعد المداولـــة ،،،
  

السنوي السابع ألعضاء شبكة المشروع العربي لألنظمة   االجتماع عقداإلحاطة علمًا ب -1
مناقشة آليات القاهرة، لب 2019مارس  21و  20الشمسية الحرارية "شمسي" خ ل يومي 

 .SolarKeymarkاالعتراف المتبادل بين برنامجي "شمسي" و 

دعوة الدول العربية للمشاركة في برنامج التسخين والتبريد لشمسي التابع للوكالة الدولية  -2
على أن (، والمشاركة في مجموعات العمل التابعة له ا البرنامج، IEA SHCللطاقة )

تقديم لالمركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع أمانة المجلس  يقوم
 كافة المعلومات المطلوبة وتوضيا االجراءات الخاصة به ا الموضوع.
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 البند الثالث : متابعة موضوعات كفاءة الطاقة:
 

 265قرار المكتب التنفي ي رقم و  ،الموضوعاطلعت اللجنة على الم كرة الشارحة المتعلقة ب -
العربي لكفاءة الطاقة ( والمتعلقة باعتماد اإلطار اإلسترشادي 4، )الفقرة22/11/2018بتاري  

 ؛الكهربائية

 ،اليوم العربي لكفاءة الطاقة الخاصة بمسابقة الشروط المرجعيةكما أطلعت على  - 

  ورة الخامسة للمنتدى العربي للطاقة لدلمداخلة أمانة المجلس حول التحضير لواستمعت اللجنة  -
الطاقة  "االبتكار في خدمة رض المصاحب، وال ي سيكون بعنوان المتجددة وكفاءة الطاقة والمع

  ؛2020عام النصف االول من المستدامة في العالم العربي". والمقرر عقده في 

  متابعة تطور كفاءة الطاقة الخاصة العربية السعودية  علمًا بم حظات المملكةاللجنة أحيطت و  -
للدول، وأن  اختياراً ة الطاقة في الدول العربية يعتبر اللتزام بمنهجية متابعة تطور كفاءا بأن ومفادها

البيانات والمعلومات المطلوبة لتعبئة االستبيان الخاص بالمنهجية ال تنسجم مع المنهجية المعمول 
بتاري    324/4185) م كرة المملكة العربية السعوديةبها في خطة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة

29/2/2019.) 
 

 وبعد المداولـــة ،،،
 

 توصـــــي بــــ  
 

 الكهربائية الطاقة كفاءةل العربي االسترشادي اإلطارتحديث  .1
 لقرار المكتب التنفي ي وتعميمي تكليف أمانة المجلس بطباعة اإلطار اإلسترشادي العربي تنفي اً 

 الدول االعضاء.على 

كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خالل تطور وضع وتنفيذ الخطـط الوطنيـة  تطورمتابعة   .2
   .لكفاءة الطاقة

عــداد علــى الــدول العربيــة حــث   1.2     تقــارير الإعــداد تقاريرهــا الســنوية وفقــًا لمنهجيــة متابعــة وا 
 تطور كفاءة الطاقة في الدول العربية.ب الخاصة

اعـداد  متابعـةالطلب من أعضاء اللجنة موافاة أمانة المجلس بم حظاتهم على منهجيـة    2.2
 .خ ل أسبوعين من تاري  ه ا التعميم تقارير تطور كفاءة الطاقة في الدول العربية

الطلـــب مـــن الـــدول العربيـــة التـــي لـــم تســـمي مرشـــحيها المســـؤولين عـــن تطبيـــق المنهجيـــة    3.2
عــداد االســتبيان  ســرعة تســمية المرشــحين و لــك بالتنســيق مــع عضــو لجنــة  فــق بهــاالمر وا 

 خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
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الطلــب مــن الــدول العربيــة إرســال تقاريرهــا الســنوية حــول تطــور كفــاءة الطاقــة قبــل نهايــة   4.2
 يونيو من كل عام كموعد ثابت.

 "الطاقة"خبير معتمد في إدارة البرنامج العربي  .3

  األردن،  كـل مـن:فـي  التطور المحـرز فـي البرنـامج العربـي لمـديري الطاقـةاإلحاطة علمًا بـ  1.3  
ليبيا، ودعوة الدول العربية ل ستفادة مـن البرنـامج وتسـمية جهـات وطنيـة كمقـدمي خـدمات مصر، 

 البرنامج لديها.

  وخبيـر معتمـد فـي القيـاس توسيع نطاق البرنامج ليشمل خبير معتمد في التدقيق الطاقي  2.3

 والمراقبة.

 اليوم العربي لكفاءة الطاقة .4
مــايو  21يــوم  2019بتنظــيم احتفاليــة اليــوم العربــي لكفــاءة الطاقــة لعــام تكليــف أمانــة المجلــس          

منشــأة أعيــد تأهيلهــا لتصــبا أفضــل المســابقة المصــاحبة لتكــون حــول اإلعــ ن عــن و بالقــاهرة 
 .المرجعية للمسابقةالشروط وفق  خضراء

 :المصاحب والمعرض الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة العربي المنتدى 5
 

، بحيـث بالتنسـيق مـع الشـركاء بالتحضـير للـدورة الخامسـة للمنتـدىتكليف أمانة المجلس بالبـدء  
واسـتط ع رأي  اقـة المسـتدامة فـي العـالم العربـي"؛االبتكـار فـي خدمـة الط" يكون موضوعها هـو

، ليــتم عــرض الموضــوع علــى اللجنــة فــي اجتماعهــا استضــافة الفعاليــةرغبتهــا فــي  حــولالــدول 
  المقبل.

  (:الخامس)اإلصدار  العربية لدولل الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقة دليل   6
 

 ؛ 2019لعــام  خطــة العمـل الخاصــة بـدليل الطاقــة المتجـددة وكفــاءة الطاقـة الموافقـة علـى  1.6
التي تـم تناولهـا خـ ل االجتمـاع؛ واضـافة المؤشـرات )االقتصـادية/ بعد ادخال التعدي ت 

 البيئية(.

 ضـــباط االتصـــالل بالقائمـــة المحدثـــةالطلـــب مـــن الـــدول األعضـــاء موافـــاة أمانـــة المجلـــس   2.6
 الخاصة بالدليل.
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 التعاون مع التكتالت والمنظمات االقليمية والدولية: :لرابعا البند
 IRENAالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  .1

باألنشطة التي تم تنفي ها في إطار مبادرة الطاقة  اطلعت اللجنة على الم كرة الشارحة المتعلقة
 ، PACEالنظيفة في المنطقة العربية 

توضيحات التي قدمها ممثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة حول التحضيرات للواستمعت 
 الجارية مع أمانة المجلس لعقد ورشتي عمل بعنوان:

 .2019عام فرص تسريع االستثمار في الطاقة المتجددة في الدول العربية خ ل  

   2019أبريل  24-21مصادر الطاقة خ ل الفترة  إلدماجالتخطيط على المدى الطويل  
وك ا ورشة اخرى حول تقييم مصادر الطاقة ال ي يقوم على مراحل  بالمملكة األردنية الهاشمية.

، واستمعت إلى الموجز ال ي قّدمي ممثل الوكالة الدولية global Atlasحول كيفية استخدام 
 للطاقة الدولية حول األنشطة في الدول العربية. 

 
 وبعد المداولـــة ،،،

 توصـــــي بــ
 

 

 أعمال ورشتي العمل في الجلسات الفنية للورشتين. دعوة الدول العربية للمشاركة في 1.1

 الشكر للمملكة األردنية الهاشمية على استضافتها لورشة العمل حول:توجيي  1.2

المنطقـة  فضل الممارسات إلدماج الطاقة المتجددة المتغيرة فـي التخطـيط طويـل األجـل فـي
 .العربية

 التعاون مع الحكومة األلمانية .2
تفاقية الجديدة بين باال المتعلقةمانة المجلس و التي قدمتها أاطلعت اللجنة على الم كرة الشارحة 

   " والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةGIZكل من وكالة التعاون الدولي األلماني "
بي للكهرباء تقديم الدعم الفني إلدارة الطاقة، والتي تغطي محاور عمل المجلس الوزاري العر ل

 الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وخاصة
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 وبعد المداولـــة ،،،
 

 توصـــــي بــ

الترحيب بالتعاون بين الحكومة األلمانية وجامعة الدول العربية لتقديم الدعم إلدارة الطاقة في 
مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة متمثً  باالتفاقية الموقعة بين المركز اإلقليمي للطاقة 

 . GIZ،  والوكالة األلمانية للتعاون الدولي  RCREEEالمتجددة وكفاءة الطاقة 
 

 World Energy Councilترح مجلس الطاقة العالمي مق .3
 موقفو  متابعة تنفي  ه ا المقترحالمجلس حول  ةستمعت اللجنة للتوضيا ال ي قدمتي أمانا

االستبيان ال ي يقوم  مشاركتها فيحول  (، السعوديةلبنان، العراق، مصربعض الدول العربية )
 مجلس الطاقة العالمي بإعداده سنويًا حول أولويات التوجهات العالمية في قطاع الطاقة.

 
 

 وبعد المداولـــة ،،،

 توصـــــي بــ

باستبياناتها الطلب من أعضاء اللجنة التشاور مع الجهات المعنية في دولهم وموافاة أمانة المجلس 
( لتقـــديمها كاســـتبيان عربـــي موحـــد لمجلـــس الطاقـــة WECالوطنيـــة )الـــدول العربيـــة األعضـــاء فـــي 

 العالمي.

 التعاون العربي الصيني .4
دورات تدريبيـة متعـددة المواضـيع بهـدف زيـادة إقامـة اطلعت اللجنـة علـى المـ كرة الشـارحة المتعلقـة ب
 الدول العربية. بين الصين و الطاقة التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال 

 

 وبعد المداولـــة ،،،
 

 توصـــــي بــ
 

 

علـى الجهـات المعنيـة بالـدول العربيـة السـت م أسـماء  التدريبية مانة المجلس بتعميم الدوراتأتكليف 
ي مسـتجدات للتعـاون العربـي الصـيني علـى المجلـس والمكتـب ولجنـة الخبـراء.؛ وعرض أالمرشحين
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 الطاقة المتوّلدة من النفايات :خامسال البند

 

 

مداخلة أمانة المجلس حول موضوع توليد الطاقة عن طريق معالجة النفايات لى االلجنة  استمعت
waste energy ؛ 

 كما استمعت إلى مداخ ت المشاركين.

 

 وبعد المداولـــة ،،،

 توصـــــي بــــ
 

توليد الطاقة عن طريق معالجة حول موضوع  مانة المجلس بإعداد م كرة مفاهيميةأتكليف 
 النفايات؛ ومناقشة ه ا البند خ ل االجتماع القادم للجنة.
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 القادم للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: االجتماعموعد ومكان عقد : سادسال البند

  اطلعت اللجنة على الم كرة الشارحة المتعلقة بالموضوع،
 استمعت إلى مداخ ت المشاركين.كما 

 
 

 وبعد المداولـــة ،،،

 توصـــــي بــــ
 

على  يعقد االجتماع الثالث عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية
 .2019سبتمبر  27-25خ ل الفترة هامش منتدى بيروت 
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للطاقة الجديدة  المصريةفي اليوم الثاني ل جتماع قامت أمانة المجلس بالتنسيق مع الهيئة 
 لمقر الهيئة بمدينة نصر بالقاهرة،والمتجددة بتنظيم زيارة للوفود المشاركة في اجتماع اللجنة 

الهيئة العربية للطاقة الجديدة والمتجددة وانجازاتها،  حولالهيئة تعريف موجز )نب ة(  فريق منقدم 
حول تطور الطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية  (2 )مرفق كما استمعت اللجنة لعروض مرئية

حول المعامل الموجودة  وأخرىوقانون تشجيع القطاع الخاص في االستثمار في مجال الطاقة؛ 
 ثم قام أعضاء اللجنة بزيارة المختبرات وتعرفوا على االختبارات ،بها تتمالتي  االختباراتو بالهيئة 

 بتقديم الشكر والتقدير للمسؤولين في الهيئة  في االخر اوتوجهو التي تجرى على أرض الواقع، 
 على حسن تنظيم الزيارة والعروض التي تم تقديمها. وعلى رأسهم سعادة الدكتور محمد الخياط 


