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 البند األول               
 مذكرة للعرض على

 العربيةللجنة خرباء الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول  عشر الثالثاالجتماع 
 (26/09/2019: بريوت)

 
 

االستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وخطتها التنفيذية     الموضـــــوع  

 عرض
 الموضــوع

 

وفقا لقرار المكتب التنفيذي  2030تم اعتماد االستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 
)القاهرة: للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة والثالثين 

(؛ كما تم اعتمادها كإطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة 22/11/2018
المتجددة وفقًا لقرار القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها العادية 

 (.2019كانون ثان  يناير/ -20الرابعة )بيروت: 
 

المجلس الوزاري العربي للكهرباء برصد ومراقبة قوم أمانة ستتنفيذ االستراتيجية،  ةولمتابع
 إلجراء ما يلي:  االستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وذلك

  ستراتيجية.اال هدا  المحددة فيالمنجز لأل التقدممدى  قياس •
ما تم تحقيقه فعلًيا من ب مقارنةالو  ستراتيجيةاال اإلجراءات المتضمنة في نتائج تتبع •

نتاج الطاقة المتجددة وخفض الطاقة كفاءة حيث  .انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وا 
دى االنحرا  عن موتبيان  ثاني أكسيد الكربون مراقبة استهالك الطاقة وانبعاثات •

وتحديد العوامل  المنشود إلى الهد  لوصولستراتيجية بغية االموضوع في اال المسار
 .النتائج التي تؤثر على

 

القـرارات ذات 
 الصلة
 

 

 .22/11/2018 –م.ت.ك  34د  264رقم  قرار المكتب التنفيذي -
قرار القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها العادية الرابعة  -

 (.20/1/2019 -3ج -(4د.ع ) 48)ق.ق:

 عقد ورشة عمل تشاورية حول "آلية متابعة تطبيق االستراتيجية العربية للطاقة اإلجراءات المتخذة
  .2019أبريل  21عّمان يوم  –المستدامة" في المملكة األردنية الهاشمية 

 المرفقــــــــــات

االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت  :العربية التنمويةقرار القمة  -
 بالجمهورية اللبنانية. 20/1/2019بتاريخ 

 لخطة التنفيذية.النسخة النهائية من استراتيجية + نسخة نهائية لال -
 المنهجية المقترحة آللية متابعة تطبيق االستراتيجية العربية للطاقة المستدامة. -
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 المطلــــــــــوب
 

 تفضل اللجنة الموقرة بــ:
رفع النسخة المحدثة من الخطة التنفيذية لالستراتيجية العربية للطاقة النظر في  -

للكهرباء العتمادها ومن ثم إلحاقها المستدامة إلى المجلس الوزاري العربي 
            باالستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.

 .المتابعة لالستراتيجية العربية للطاقة المستدامةو آلية الرصد مناقشة  -
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 البند الثاني                  
 

 مذكرة للعرض على

 عشر للجنة خرباء الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية الثالثاالجتماع 
 (26/09/2019: بريوت)

 

 الموضـــــوع
 موضوعات الطاقة المتجددة  

 (Waste to Energyتحويل النفايات الى طاقة ) .1

 عرض
 الموضــوع

توليها الدول تعد مشكلة النفايات الصلبة في العالم إحدى المشكالت البيئية الكبرى التي 
في الوقت الراهن اهتمامًا متزايدًا ليس فقط آلثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة؛ بل 
وكذلك آلثارها االجتماعية واالقتصادية على المجتمعات، األمر الذي بات يكتسب أهمية 

 2بحوالي تقدر كميات النفايات الصلبة المنتجة عالميًا اليوم  سياسية متزايدة في العالم.
% من هذه الكمية من النفايات إلى مقالب ومكبات 70مليار طن سنوًيا، يتم تحويل 

لى 11النفايات، بينما يتم تحويل ومعالجة  % من هذه النفايات في المنشآت الحرارية وا 
% الباقية أو معالجتها 19(، ويتم إعادة تدوير Waste to Energy-WtEطاقة )

 ية والبيولوجية، بما في ذلك السماد.بواسطة المعالجة الميكانيك
يزدهر حاليًا برنامج تحويل النفايات الى طاقة بواسطة تكنولوجيات تولد منها كهرباء أو 
حرارة أو وقودًا حيويًا أو وقودًا اصطناعيًا. تصن  التقنيات الحديثة لتوليد الطاقة إلى 

نيات تولد الكهرباء مباشرة قسمين: تقنيات حرارية وأخرى غير حرارية. وغالبية هذه التق
من خالل االحتراق، أو تنتج وقودًا قاباًل لالحتراق مثل الميثان والميثانول وااليثانول 

 وأنواع أخرى من الوقود االصطناعيوالهيدروجين 

  القـرارات ذات الصلة
  اإلجراءات المتخذة

مكانات تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة العربية ورقة مفاهيمية المرفقــــــــــات  حول خيارات وا 

 
 المطلــــــــــوب

 

تطوير خارطة الطريق لتوليد الطاقة من النفايات  تفضل اللجنة الموقرة بالنظر في
 :وفقًا لما يليالعربية قة للمنط

العربية. سيتم  تبني استراتيجية إطارية إلدارة النفايات وتحويلها الى طاقة في الدول .1
  إعداد هذه االستراتيجية من مشاركة كل أصحاب المصلحة العاملين في هذا المجال.

تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطط واالستراتيجيات  اتجاه الدفع في .2
 الوطنية إلدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة.
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 الموضوع
 موضوعات الطاقة المتجددة  

 األخضرالهيدروجين  .2

 عرض
 الموضــوع

يواجه العالم العربي تحديات كبيرة في تحقيق أهدا  التنمية المستدامة االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية منها؛ ويمكن القتصاد الهيدروجين باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة 
 في المستقبل أن يساعد الحكومات العربية والشركات والمواطنين على توفير مليارات
الدوالرات كل عام عن طريق خفض تكالي  الطاقة والمساهمة في استدامة قطاع الطاقة 

 مع التقليل من االنبعاثات الكربونية.
يعّر  الهيدروجين بأنه وقود حامل للطاقة عالي الجودة يمكن إنتاجه على نطاق واسع، 

لطبيعي أو الفحم أو من خالل المعالجة الحرارية والكيميائية للهيدروكربونات، مثل الغاز ا
الكتلة الحيوية أو التحليل الكهربائي للماء باستخدام أي مصدر للكهرباء بما في ذلك 
مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية، ويحظى 

نية الهيدروجين حاليًا باهتمام متجدد مدفوًعا بالمخاو  المتزايدة بشأن االنبعاثات الكربو 
وتغير المناخ ونوعية الهواء ودمج الطاقة المتجددة المتغيرة في نظام الطاقة. حيث أن 
كثير من الدراسات الحديثة المتعلقة بالطاقة تشير إلى أن خاليا الهيدروجين وخاليا الوقود 
يمكن أن تكون تكنولوجيات مهمة لمواجهة هذه التحديات في وقت واحد في نظام طاقة 

 ن قابل للتجديد في المستقبل.منخفض الكربو 
يمكن القول إن الهيدروجين قد يصبح أحد مصادر الطاقة المرشحة لتوفير حاجات العالم 
من الطاقة النظيفة، وأيضا تلبية المتطلبات العالية للدول الصناعية المتقدمة والمساهمة 

ربية، والتوقعات في سد الحاجة المتزايدة للطاقة في الدول النامية بما في ذلك الدول الع
يعد الغاز الذي سيكون فعال صديقا للبيئة حيث المستقبلية لغاز الهيدروجين تبدو مشرقة 

مقارنة بالغاز الطبيعي. ولتقديم مساهمة كبيرة في انتقال الطاقة النظي ، يجب أيًضا تبني 
ل ل النقوقود الهيدروجين األخضر في القطاعات الغائبة تماًما في الوقت الحالي، مث

 والمباني وتوليد الطاقة.
القـرارات ذات 

 الصلة
 

  اإلجراءات المتخذة

مكانات وقود الهيدروجين األخضر ورقة مفاهيمية حول المرفقــــــــــات   في المنطقة العربية خيارات وا 
 

 المطلــــــــــوب
 

كما  العربيةللمنطقة وقود الهيدروجين األخضر من لتوليد الطاقة خارطة الطريق تطوير 
 يلي:
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 ؛2040عام لتحديد إمكانات الهيدروجين المستدام في إمدادات الطاقة تقييم و  .1
فيما يتعلق  الدول العربيةتحديد مختل  اإلجراءات والجهات الفاعلة في  .2

 بالهيدروجين المستدام؛
تحديد الخطوات واإلجراءات األولية التي من شأنها أن تساعد على تحقيق  .3

ات الهيدروجين المستدام والدور الذي من المتوقع أن تلعبه الحكومإمكانات 
 واألطرا  األخرى في هذه العملية.

 تبني استراتيجية إطارية إلنتاج وقود الهيدروجين في الدول العربية. وسو  تعد .4
  هذا المجال.بمشاركة كل أصحاب المصلحة العاملين في هذه االستراتيجية 
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 لثالبند الثا                
 

 مذكرة للعرض على

 عشر للجنة خرباء الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية الثالثاالجتماع 
 (26/09/2019: بريوت)

 
 

 الموضـــــوع
 الطاقة كفاءة موضوعات 

 اليوم العربي لكفاءة الطاقة .1

 عرض 
 الموضوع

هو مبادرة عربية صادرة عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في اليوم العربي لكفاءة الطاقة 
 21في اجتماعه التاسع والذي تقَرر فيه اعتماد يوم  147دورته التاسعة بموجب قراره رقم 

مايو من كل عام كيوم عربي لكفاءة الطاقة. ، يستغل إعالمًيا لنشر التوعية الالزمة بموضوع 
إلعالمية واإلعالنية على مستوى المنطقة العربية وتكلي  كفاءة الطاقة في جميع الوسائل ا

لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بوضع أطر عامة تتضمن األنشطة الرئيسية 
 المتفق عليها في الدول العربية ".

ويهد  االحتفال إلى التعري  بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود 
اجتماعي، كما تساهم في بناء شراكات وجسور التعاون في المنطقة العربية؛ مع اقتصادي و 

   األكاديمي في مجال كفاءة الطاقة.استعراض آلخر التطورات على المستوى التقني و 

 – 2015 -2014 -2013في األعوام لكفاءة الطاقة  احتفاليات لليوم العربي سبعتم تنظيم 
2016- 2017- 2018- 2019. 

القـرارات ذات 
 الصلة

الصادر عن اجتماعه  195قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء رقم 
مايو( من كل عام ليكون  21، على تحديد يوم )2010نوفمبر  23السادس والعشرين بتاريخ 

طاقة في يوًما عربًيا لكفاءة الطاقة، يستغل إعالمًيا لنشر التوعية الالزمة بموضوع كفاءة ال
 جميع الوسائل اإلعالمية واإلعالنية على مستوى المنطقة العربية.

 اإلجراءات المتخذة
 

 المتجددة االقليمي للطاقة المركز مع بالتعاون للكهرباء العربي الوزاري نظمت أمانة المجلس 
العام رعاية معالي األمين وتحت   (GIZ)الطاقة و والوكالة األلمانية للتعاون الدولي وكفاءة

لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط و معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 
بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد شاكر المرقبي رئيس المكتب التنفيذي للمجلس 

 2019 مايو 21 يوم الطاقة لكفاءة العربي باليوم السابعة الوزاري العربي للكهرباء، االحتفالية
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وذلك بحضور عدد من  "طاقة أوفر... مستقبل أخضربالقاهرة )فندق الماريوت( تحت شعار "
مشارك من مختل  القطاعات المعنية في مجال الطاقة  75خبراء الدول العربية )حوالي 

 من Eco consulting S.a.l ولفي  من رجال الصحافة واإلعالم(، وفاز بالجائزة شركة
  زة أفضل شركة ناشئة في مجال الطاقة.الجمهورية اللبنانية بجائ

 المرفقــــــــــات
بالقاهرة )فندق   2019 مايو 21 يوم الطاقة لكفاءة العربي باليوم السابعة االحتفاليةتقرير 

 الماريوت(

 المطلوب
تكليف أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتنسيق مع المركز االقليمي للطاقة 

 لكفاءة العربي باليوم ثامنةال االحتفالية عداد والتحضير لعقداإلوكفاءة الطاقة ب ةالمتجدد
 .(2020 على هامش المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة )ابريل الطاقة

 الموضـــــوع
 الطاقة كفاءة موضوعات 

 تحديث اإلطار االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة .2

 عرض 
 الموضوع

  اإلطار االسترشادي العربي كفاءة الطاقة هو أول عمل من نوعه على مستوى المنطقة
العربية في مجال رسم سياسات كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء تم إعداده من قبل 
أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتعاون مع كل من المركز اإلقليمي للطاقة 

كفاءة الطاقة األورومتوسطي في قطاع البناء، بهد   المتجددة وكفاءة الطاقة ومشروع
  (.NEEAPاسترشاد الدول به عند وضع خططها الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة )

  وفي إطار تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق أمن الطاقة على المستوى
في قطاع كفاءة الطاقة في الدول  الجاريةالوطني والعربي، وانسجامًا مع التطورات 

العربية، أوصى فريق عمل كفاءة الطاقة باجتماعه الثامن واألخير، بتشكيل مجموعة 
عمل تكون مهمتها تحديث اإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية 
ع وترشيد استهالكها لدى المستهلك النهائي، مع األخذ بعين االعتبار تقييم الوض

الحالي، وتشجيع الدول العربية على المضي قدمًا في إعداد خططها الوطنية وتنفيذها، 
حيث تم تمثيل المركز اإلقليمي في مجموعة العمل هذه، وتم تعميم النسخة المحدثة 
على الدول العربية، وقد تم اعتماد النسخة المحدثة من اإلطار االسترشادي وفق القرار 

الصادر عن االجتماع الرابع والثالثين للمكتب التنفيذي ( 4في فقرته ) 265رقم 
  .(22/11/2018للمجلس الوزاري العربي للكهرباء )مقر األمانة العامة: 

القرارات ذات 
 الصلة

مقر لمجلس الوزاري العربي للكهرباء )الصادر عن الدورة الثانية عشرة ل 234القرار رقم   -
 ينص على:( والذي 6/4/2017األمانة العامة: 
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o " ،اإلحاطة علمًا بالنسخة المحّدثة من اإلطار االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة
وتكليف أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بتعميمها على الدول العربية 

 ."واستالم مالحظاتهم عليها خالل شهرين من تاريخ التعميم
o "ي لكفاءة الطاقة على عرض النسخة النهائية من اإلطار االسترشادي العرب

 ."االجتماع القادم للمكتب التنفيذي العتمادها
الصادر عن االجتماع الرابع والثالثين للمكتب التنفيذي )مقر األمانة  265القرار رقم  -

 نص على: يلذي ا (22/11/2018العامة: 
العربي لكفاءة الطاقة بنسخته المرفقة وتكليف أمانة  اعتماد اإلطار االسترشادي"

 المجلس بطباعته وتعميميه على الدول العربية".
 اإلطار االسترشادي العربي كفاءة الطاقةالنسخة النهائية من  المرفقــــــــــات

 
 المطلوب

المحّدث إلى الدورة  باإلحاطة علمًا بما تم ورفع اإلطار االسترشادياللجنة الموقرة  تفضل
 القادمة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العتماده
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 الرابعالبند                          
 

 مذكرة للعرض على

 االجتماع الثالث عشر للجنة خرباء الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية
 (26/09/2019: بريوت)

 الموضـــــوع
  المشتركةموضوعات ال

 للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمعرض المصاحب المنتدى العربي الخامس .1
 
 

عرض 
 الموضوع

يعتبر المنتدى العربي الذي ُيعقد كل عامين تحت رعاية معالي األمين العام لجامعة 
القضايا والموضوعات المتعلقة بسياسات وتقنيات الطاقة  لمناقشةالدول العربية، منبرًا 
الخامسة من المنتدى الذي ينظم بالتعاون مع وهذه هي النسخة  المتجددة وكفاءة الطاقة

 .االسكوا والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

القرارات ذات 
 الصلة

االجتماع الرابع والثالثين للمكتب التنفيذي الصادر عن  265لقرار رقم الفقرة الثالثة من ا
  .(22/11/2018للمجلس الوزاري العربي للكهرباء )مقر األمانة العامة: 

االجراءات 
 المتخذة

الصادر عن االجتماع الرابع والثالثين للمكتب التنفيذي للمجلس  265تنفيذا للقرار رقم 
( والذي ينص في فقرته 22/11/2018الوزاري العربي للكهرباء )مقر األمانة العامة: 

تكليف أمانة المجلس بالبدء في التحضير للدورة الخامسة للمنتدى العربي " ( على:3)
االبتكار في خدمة الطاقة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بحيث يكون موضوعها هو 

والدوليين ؛ والتنسيق في ذلك مع الشركاء اإلقليميين المستدامة في المنطقة العربية
  "2020والدولة المستضيفة بحيث يعقد في النصف األول من عام 

وكذلك تنفيذًا لتوصية لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في اجتماعها الثاني 
"تكليف أمانة  والتالي نصها: 11/3/2019-10اريخ عشر بمقر األمانة العامة بت

للمنتدى بالتنسيق مع الشركاء، بحيث يكون  المجلس بالبدء بالتحضير للدورة الخامسة
موضوعها هو "االبتكار في خدمة الطاقة المستدامة في العالم العربي"؛ واستطالع رأي 
الدول حول رغبتها في استضافة الفعالية، ليتم عرض الموضوع على اللجنة في 

 اجتماعها المقبل".
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  على 4/2/2019بتاريخ  5/0600قامت أمانة المجلس الوزاري بتعميم المذكرة رقم ،
الدول العربية والطلب موافاتها برغبتها في امكانية استضافة الدورة الخامسة للمنتدى 
العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمعرض المصاحب، والذي سيكون بعنوان 
"االبتكار في خدمة الطاقة المستدامة في العالم العربي". والمقرر عقده خالل النص  

 .2020ول من عام األ
  عقدت أمانة المجلس اجتماعا تنسيقيا مع المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة

وتم خالله االتفاق على تاريخ عقد الدورة الخامسة  2019يوليو  3الطاقة بتاريخ 
 .2020ابريل/ نيسان  2و  1للمنتدى العربي وذلك يومي 

 هيكل مقترح ألجندة المنتدى المرفقات

وذلك بالتنسيق مع الشركاء  تكليف أمانة المجلس بالبدء بالتحضير للدورة الخامسة للمنتدى المطلوب
 .اإلقليميين

 

 الموضـــــوع
  المشتركةموضوعات ال

 ()اإلصدار الخامس دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للدول العربية .2
 
 
 
 

عرض 
 الموضوع

العربي للكهرباء للتطورات الجارية على مستوى في إطار مواكبة المجلس الوزاري 
تقنيات الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، ورغبة من معالي الوزراء أعضاء 
المجلس في إيجاد وثيقة تكون مرجعًا يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالطاقة 

مج المتجددة وكفاءة الطاقة وكذلك معلومات إحصائية للتعر  على السياسات والبرا
المعتمدة في الدول العربية لرفع كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة واستخدام الطاقات 
المتجددة، تتعاون أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء مع المركز اإلقليمي للطاقة 
خراج دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في  المتجددة وكفاءة الطاقة على إعداد وا 

، ويجري حاليًا اإلعداد 2011صدرت النسخة األولى من الدليل عام الدول العربية، وقد 
 .ضباط االتصال من الدول العربية إلصدار النسخة الخامسة من الدليل بالتنسيق مع

القرارات ذات 
 الصلة

 

اطلع االجتماع الثاني عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة )مقر األمانة  االجراءات 
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( على النسخة الخامسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 10/3/2019العامة: المتخذة
  وأوصى بما يلي:

o " الموافقة على خطة العمل الخاصة بدليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام
؛ بعد ادخال التعديالت التي تم تناولها خالل االجتماع؛ واضافة 2019

 ."(المؤشرات )االقتصادية/ البيئية
o من الدول األعضاء موافاة أمانة المجلس بالقائمة المحدثة لضباط  الطلب

 االتصال الخاصة بالدليل.
 المتجددة الطاقة دليل من الرابعة المطبوعة النسخة بتوزيع المجلس أمانة قامت 

قامت بتعميم ، كما لها التابعة والمنظمات العربية جميع الدول على الطاقة وكفاءة
( والمتعلقة بطلب األمانة العامة تسمية 10/4/2019تاريخ  2122/5المذكرة رقم )

ضباط اتصال للقيام بمتابعة تعبئة بيانات استمارة دليل الطاقة المتجددة وكفاءة 
 .  2019الطاقة المحدثة لعام 

 سخة الخامسة قام المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بتصميم استمارة الن
 من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

  والتي 11/7/2019بتاريخ  5/3719قامت أمانة المجلس بتعميم المذكرة رقم ،
االتصال اللذين سو  يقومون بمتابعة  ضباطتطلب فيها من الدول بسرعة تسمية 

 .25/7/2019قبل يوم  2019الدليل لعام  استمارةتعبئة بيانات 
  قامت أمانة المجلس بتعميم البريد االلكتروني على السادة أعضاء ضباط االتصال

ومرفق به دليل  6/8/2019الذين وافت دولهم بتسمياتهم وفق القائمة المحدثة بتاريخ 
ونموذج استمارة  2019مستخدم استمارة دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 

 2019بتعبئة بيانات استمارة الدليل المحدثة لعام . والطلب بكل دولةالدليل الخاصة 
 ولم نتلق أي رد من أي دولة لغاية تاريخه. .2019سبتمبر  15قبل يوم األحد 

  المرفقات

 تفضل اللجنة الموقرة باتخاذ ما تراه مناسبا. المطلوب
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 الخامسالبند                         
 مذكرة للعرض على

 للجنة خرباء الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربيةاالجتماع الثالث عشر 
 (26/09/2019: بريوت)

 الموضـــــوع

  تقرير متابعة حول أعمال اللجنة
 العربي للطاقة االسترشادي اإلطار تطور الطاقة المتجددة في المنطقة العربية:  .1

 منهجية متابعة تطور قطاع الطاقة المتجددة و  المتجددة ونموذج خطط العمل الوطنية
  في الدول العربية

 
 
 

عرض 
 الموضوع

العربي للطاقة المتجددة ونموذج خطط العمل الوطنية  تم اعتماد اإلطار االسترشادي -
المرفق به، وذلك استنادًا إلى االستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، 

(، 2013المعتمدة من قبل القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية بالرياض)يناير 
لصادر عن االجتماع الثالثين للمكتب التنفيذي ا 234وبموجب المادة األولى من القرار رقم 

 .16/9/2014للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بتاريخ 
أوصى االجتماع الحادي عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول  -

باستمرار التنسيق مع المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة  27/9/2018العربية ببيروت يوم 
وكفاءة الطاقة لتقديم المساعدة الفنية إلى الدول الراغبة بإعداد أو تحديث خططها الوطنية 

. والطلب من الدول العربية وضع خططها الوطنية 2018ة خالل عام للطاقة المتجدد
للطاقة المتجددة لتتوافق مع اإلطار االسترشادي العربي للطاقة المتجددة والنموذج المرفق 
به. كما دعت الدول العربية إلى إعداد تقارير سنوية حول تطور استخدام الطاقة المتجددة 

 نهجية كموجه رئيسي في إعداد هذه التقارير.على المستوى الوطني واستخدام الم
قامت أمانة المجلس بالطلب من الدول العربية وضع خططها الوطنية للطاقة المتجددة  -

رسال  لتتوافق مع اإلطار االسترشادي العربي للطاقة المتجددة والنموذج المرفق به؛ وا 
تقاريرها السنوية حول تطور الطاقة المتجددة قبل نهاية يونيو من كل عام كموعد ثابت. 

 لكننا ولحد اآلن لم نتلق أي ردود من الدول العربية.
قة لتقديم تقوم أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطا -

 2018المساعدة الفنية للدول الراغبة بإعداد خططها الوطنية للطاقة المتجددة خالل عام
، ويتم حاليا البدء بالعمل على إعداد الخطة الوطنية للطاقة DIAPOLوفق مشروع 

، والبدء بالترتيبات الالزمة إلعداد الخطة 2019المتجددة لجمهورية جيبوتي خالل عام 
 المتجددة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية. الوطنية للطاقة
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 الموضـــــوع
  تقرير متابعة حول أعمال اللجنة

 المشروع العربي لشهادات األنظمة الشمسية الحرارية )شمسي(. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرض 
 الموضوع

جودة المشروع العربي لشهادات األنظمة الشمسية الحرارية )شمسي( هو مبادرة العتماد شهادات 
لمنتجات وخدمات األنظمة الحرارية الشمسية في المنطقة العربية، ويقدم المشروع إطارًا لاللتزام 
بمعايير الجودة واللوائح التنظيمية للمصنعين اإلقليميين، كما يشجع المشروع اعتماد مواصفات 

 وعالمات الجودة، ونظم االعتماد عبر الدول العربية.
قام المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة بتنظيم عدة اجتماعات وكان آخرها  

السنوي السابع ألعضاء شبكة المشروع العربي لشهادات األنظمة الشمسية الحرارية  االجتماع
بالقاهرة، مصر. وتم فيه تدارس مختل  القضايا  2019مارس  21و  20"شمسي" يومي 
ة والتعاقدية المتعلقة باتفاقيات التعاون التي وقعتها سكرتارية مشروع "شمسي" مع القانونية و الفني

الهيئات الوطنية للمواصفات في كل من مصر و األردن،  وتحديد أدوار المؤسسات المعنية 
طالق أول جهاز حاصل على عالمة "شمسي" في المنطقة العربية، و  بتنفيذها داخل كل دولة. وا 

صر بعدم وافقت لجنة منح الشهادات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات بالضبط في دولة م
نوفا( على ضوء اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين المركز   (والجودة على منحها لجهاز شركة

 .2017نوفمبر  5والهيئة في 
روبية وبخصوص تطوير برنامج شمسي على المستوى االقليمي والدولي فقد قامت الفدرالية األو 

( European Solar Thermal Industrial Federationلمصنعي الطاقة الشمسية الحرارية )
بتقديم تمويل لبرنامج شمسي من خالل صندوق تمويل منح الشهادات في مجال الطاقة الشمسية 

(Solar Certification Fundوذل ،)جراءات الحصول على ئك اعترافا بمال مة اختبارات وا 
الخاصة بأجهزة   Solar Keymark مع اختبارات واجراءات الحصول على عالمةعالمة شمسي 

 مياه بالطاقة الشمسية في أوروبا.تسخين ال
السنوي السابع ألعضاء شبكة المشروع العربي لألنظمة  االجتماعمرفق تقرير وتوصيات 

 في القاهرة. 2019مارس  21و  20الشمسية الحرارية "شمسي" خالل يومي 
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 الموضـــــوع

 تقرير متابعة حول أعمال اللجنة 
 

متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خالل تطور وضع وتنفيذ الخطط  .3
 الوطنية لكفاءة الطاقة ومنهجية متابعة تطور كفاءة الطاقة

 
 
 
 
 

عرض 
 الموضوع

 

  أوصى االجتماع الثاني عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية
، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية وفيما يخص متابعة تطور 10/3/2019بتاريخ 

كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خالل تطور وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة 
 : بما يلي

عداد التقارير     -1 حث الدول العربية على إعداد تقاريرها السنوية وفقًا لمنهجية متابعة وا 
 الخاصة بتطور كفاءة الطاقة في الدول العربية.

س بمالحظاتهم على منهجية متابعة الطلب من أعضاء اللجنة موافاة أمانة المجل -2
خالل أسبوعين من تاريخ هذا عداد تقارير تطور كفاءة الطاقة في الدول العربية إ

 التعميم.
الطلب من الدول العربية التي لم تسمي مرشحيها المسؤولين عن تطبيق المنهجية  -3

عداد االستبيان المرفق بها سرعة تسمية المرشحين وذلك بالتنسيق مع عضو لجنة  وا 
 خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ريرها السنوية حول تطور كفاءة الطاقة قبل نهاية الطلب من الدول العربية إرسال تقا -4
 يونيو من كل عام كموعد ثابت.

  على جميع 2019أبريل  4بتاريخ   5/2065وعليه قامت أمانة المجلس بتعميم المذكرة رقم ،
الدول العربية، وتعميم بريد الكتروني على السادة اعضاء اللجنة، والتي تطلب فيها  مندوبيات

عداد االستبيان المتضمن  موافاة أمانة المجلس بالمنهجية المطبقة من قبل الدول العربية وا 
فيها وسرعة تسمية المرشح المسؤول عن تطبيق المنهجية من خالل التنسيق مع عضو لجنة 

السنوي الخاص بتطور كفاءة تجددة وكفاءة الطاقة. وكذا موافاتنا بالتقرير خبراء الطاقة الم
الطاقة في الدول العربية قبل نهاية يونيو. مع التأكيد على وجوب تعميم االستبيان على كل 

لغاية اآلن تقرير واحد  ألمانة المجلس ورد وقد؛ ات ذات العالقة في كل دولة عربيةالمؤسس
وهو :التقرير الخاص بجمهورية مصر العربية فقط والمتضمن ملخص تنفيذي عن خطة 

(، باإلضافة الى بيان بأنشطة قطاع الكهرباء 2022-2019الطاقة الكهربائية المستدامة)
ة آخر ورشة عمل إقليمية لمتابع، علمًا بأن جددة في مجال تطوير كفاءة الطاقةوالطاقة المت

 . 9/1/2018تطور كفاءة الطاقة تم عقدها في مملكة البحرين بتاريخ 

الدول العربية فسيكون من الصعب حاليا نشر  من تقاريرامانة المجلس أي  ونظرا لعدم تلقي
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 .2019تقرير حول تقدم وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة في الدول العربية لعام 
 

 أعمال اللجنةتقرير متابعة حول  الموضوع
 البرنامج العربي "خبير معتمد في إدارة الطاقة" .4

 
 
 

عرض 
 الموضوع

أوصى االجتماع الثاني عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة في الدول العربية )األمانة العامة 
10/3/2019:) 

 اإلحاطة علمًا بالتطور المحرز في البرنامج العربي لمديري الطاقة في كل من: األردن،. 1
مصر، ليبيا، ودعوة الدول العربية لالستفادة من البرنامج وتسمية جهات وطنية 

 كمقدمي خدمات البرنامج لديها.
. توسيع نطاق البرنامج ليشمل خبير معتمد في التدقيق الطاقي وخبير معتمد في 2

 القياس  والمراقبة.
 

  
 

 المطلوب

 :التالية ني التوصياتتب في باإلحاطة علمًا بما تم والنظراللجنة الموقرة  تفضل

حث الدول العربية لالستفادة من برنامج "خبير معتمد في إدارة الطاقة" و دعم تنفيذه  .1
 محليا.

 إنشاء شبكة عربية لحاملي شهادات "خبير معتمد في إدارة الطاقة". .2
توسيع نطاق البرنامج ليشمل خبير معتمد في التدقيق الطاقي وخبير معتمد في  .3

 راقبة.القياس  والم
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 لسادساالبند                

 مذكرة للعرض على

 عشر للجنة خرباء الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية الثالثاالجتماع 
 (26/09/2019: بريوت)

 

ــر المنــا  )  الموضـــــــــــوع ( وتأثيرهــا علــى قطــاع الطاقــة  COPمناقشــة مخرجــات مــؤتمرات تمي
 بيالمتجددة وكفاءة الطاقة في الوطن العر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عرض

 الموضـــوع 
 

من المعرو  أن إنتاج واستخدام الطاقة من المصادر التقليدية المختلفة مثل النفط  -
والفحم والغاز يتسبب في حدوث العديد من أنواع التلوث البيئي، مما يؤدي إلى 

التوازن الدقيق السائد فيها، حيث تشتمل اآلثار البيئية المرتبطة مباشرة اختالل 
بإنتاج الطاقة واستهالكها تلوث الهواء وتلوث المياه والتلوث الحراري والتخلص من 
النفايات. وال شك أن التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية سيكون لها انعكاسات 

تماعية في المنطقة العربية، وسو  يضي  سلبية على التنمية االقتصادية واالج
تحديًا جديدًا إلى مجموعة التحديات التي تواجهها الدول العربية في سعيها لتحقيق 

  أهدا  التنمية المستدامة السبعة عشر.
تكتسب موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أهمية خاصة بعد عقد مؤتمر  -

ت قمة األطرا  بباريس إلى ضرورة باريس للتغير المناخي، حيث تشير مخرجا
العمل على االستفادة من األنشطة المرتبطة بهاذين القطاعين للمساهمة في تقليل 

 اآلثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي.  
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تمير المنا :

الضارة تمثل شاغاًل  نشأت فكرة االتفاقية عندما أصبح التغير في مناخ األرض وآثاره
مشتركًا للبشرية، مع تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كـبيرة في الغـال  الجوي من 
جراء األنشطة البشرية، وما سيسفر عنه ذلك من تأثيٍر سلبٍي على األنظمة 
اإليكولوجية الطبيعية وعلى البشرية، فكان من الضروري سن تشريعات بيئية فعالة، 

ر البيئيـة تحقيقًا للهد  النهائي من االتفاقية وهو تثبيت تركيزات تعكس المعايي
غازات الدفيئة على مستوى من شأنه أن يمنع التدخل البشري الخطير )الذي يسببه 
اإلنسان( في نظام المناخ. وأن يتم تحقيق هذا المستوى في إطار زمني كا  للسماح 

المناخ ، لضمان عدم تهديد إنتاج  للنظم اإليكولوجية بالتكي  بشكل طبيعي مع تغير
 الغذاء، وتمكين التنمية االقتصادية من المضي قدما بطريقة مستدامة.

وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة وربطها بأثار التغيرات المناخية، فهناك تعاون دائم بين  -
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المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة 
يتعلق بكفاءة الطاقة وربطها بآثار التغيرات المناخية، كما يشارك خبراء الطاقة فيما 

في الدول العربية في األنشطة ذات العالقة بالتغيرات المناخية وتقرير االنبعاثات 
 للحفاظ على البيئة. 

 - COP23/ 2016نوفمبر  - COP22)  مؤتمرات تمير المنا  أهم مخرجات -
 (:2018يسمبر د - COP24/ 2017نوفمبر 

  عن  اإلعالنكتاب قواعد اتفاق باريس، الذي يضع القواعد التي تحكم
االنبعاثات، وتقييمات منتظمة للتقدم المنجز في حماية البيئة، ومقدار 

، ومعالجة الخسائر واألضرار، وااللتزام بتعزيز طموح المساهمات االستثمارات
 .(NDCالمحددة وطنيا )

 لخاص الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني إقرار رسمي من التقرير ا
 درجة مئوية. 1.5بشأن مسارات الوصول إلى  ( IPCCبتغير المناخ )

إنشاء منتدى المجتمعات المحلية والشعوب األصلية ، لدعم دور المجتمعات 
األصلية في االستجابة لتغير المناخ واالعترا  بمسؤولية الحكومات في احترام 

 تقرير سياسات المناخ.حقوقها عند 

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

الصادر عن االجتماع الثاني عشر للمجلـس الوزاري العربـي  238القرار رقم  -
 ( والذي ينص على:6/4/2017للكهــــــــرباء )القاهرة: 

اإلحاطــة علمــًا بــالجهود الدوليــة بشــأن متابعــة تنفيــذ الهــد  الســابع مــن أهــدا   .1
 المستدامة.التنمية 

دعوة الدول العربية إلى االسـتفادة مـن مؤشـرات المتابعـة التـي تعـدها المنظمـات  .2
 الدولية في أغراض تخطيط ومتابعة خطط الطاقة.

الطلــب مــن اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغربــي آســيا موافــاة أمانــة المجلــس  .3
التدريبيــة ذات بالفعاليـات واألنشـطة التـي تنظمهـا فـي هـذا الصـدد، وخاصـة الـدورات 

 الصلة.

لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن  30الصادر عن الدورة  554القرار رقم  -
(. والذي ينص في فقرته ثانيًا 25/10/2018شؤون البيئة )مقر األمانة العامة: 

 والمتعلقة بالتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ على:
اخ" في جهودها للحفاظ على دعم "المجموعة التفاوضية العربية لتغير المن -

المصالح المشتركة للدول العربية في كافة قضايا تغير المناخ المطروحة على 
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 الساحة الدولية.
اعتماد اآللية العربية التي أوصت بها المجموعة العربية، والموق  المتوازن من  -

برنامج عمل اتفاق باريس واعتباره أساسا للتحرك العربي خالل الجولة 
مرفق( ومعالجة جميع  -14/12/2018-2التفاوضية الحاسمة )كاتوفيتسي: 

أمور برنامج عمل اتفاق باريس بالصورة "المتوازنة والمنسقة"، لضمان أال تخرج 
 أي قرارات قد تضر بالمصالح العربية المشتركة.

الطلب من الدول العربية االهتمام بدور المؤسسات العلمية ودعم األبحاث  -
لمتخصصة في قضايا تغير المناخ لوضع الحقائق العلمية في نصابها العلمية ا

 خالل المفاوضات.
حث الدول العربية وأعضاء المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ إجراء  -

التنسيق الالزم الفعال والمكث  في كافة المحافل اإلقليمية والدولية ذات العالقة 
لعربي الموحد من مفاوضات تغير المناخ، بتغير المناخ بما يتواءم والموق  ا

أخذا في االعتبار قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الصادر 
 (.2015( )شرم الشيخ: مارس 26في دورته )

دعوة الدول العربية إلى االستفادة من الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية  -
 تغير المناخ. للمساهمة في تنفيذ برامجها الوطنية في مجال

( لمؤتمر القمة العربية )تونس: 30الصادر عن الدورة العادية ) 771القرار رقم  -
  ( والذي ينص على:2019مارس 

تأييد خطة المجموعة التفاوضية العربية في مفاوضات تمير المنا  والتعامل مع قضايا "
ق ل  -17(/19/03/)30تمير المنا  وفق الصيمة المرفقة بالمجلد المستقل رقم )ق 

( بما في ذلك ضرورة االلتزام بقيم العدل والتضامن في مواجهة ظاهرة التمير 0178)
المناخي وكفالة حقوق الدول العربية في التنمية االقتصادية واالستفادة من الطفرة 
العلمية والتكنولوجية المتطورة، من خالل العمل على تمكين الدول النامية وخاصة الدول 

قل نموًا بدعم مالي وتقني عاجل يقوي قدراتها للتكيف مع التميرات المناخية مع األ
 . "ضمان مسار تنموي مستدام
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بنــــاًء علــــى قــــرارات المجلــــس الــــوزاري العربــــي للكهربــــاء، ومجلــــس الــــوزراء العــــرب  - راءات ــــــــاإلج
المســؤولين عــن شــؤون البيئــة بشــأن التحــرك العربــي فــي مفاوضــات تغيــر المنــاخ، 
 وعلى نتائج اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة العربية. 

لعربيــــة )تــــونس: مــــارس ( للقمــــة ا30تــــم عــــرض الموضــــوع علــــى الــــدورة العاديــــة ) -
والــــذي أيــــدت فيــــه خطــــة المجموعــــة العربيــــة  771(، واتخــــذت القــــرار رقــــم 2019

 (.مرفقالتفاوضية العربية في مفاوضات تغير المناخ )

الـوزراء العــرب المسـؤولين عـن شــؤون لمجلـس  30الصـادر عــن الـدورة  554القـرار رقـم  المرفقــــــــــات
 (.25/10/2018البيئة )مقر األمانة العامة: 

 لتنفيذ اتفاق باريس.   2018آلية عمل المجموعة العربية خالل مفاوضات  -
-2تقريـــــــر حـــــــول أعمـــــــال مـــــــؤتمر األمـــــــم المتحـــــــدة لتغيـــــــر المنـــــــاخ )كاتوفيتســـــــي:  -

14/12/2018) 
( لمـــؤتمر القمـــة العربيـــة )تـــونس: 30الصـــادر عـــن الـــدورة العاديـــة ) 771القـــرار رقـــم  -

 (2019مارس 
المجموعــة التفاوضــية العربيــة فــي مفاوضــات تغيــر المنــاخ والتعامــل مــع قضــايا خطــة  -

 .تغير المناخ
 

 المطلــــــــــوب
 

ـــــة  ـــــي للكهربـــــاء بالتنســـــيق مـــــع المجـــــالس الوزاري ـــــس الـــــوزاري العرب ـــــة المجل ـــــ  أمان تكلي
المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومـع الجهـات المعنيـة بكـل دولـة عربيـة، 
واتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ اتفاق باريس في إطار مخرجـات مـؤتمر األطـرا  فـي 

 كاتوفيتسي.  
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 سابعالبند ال                   
 

 مذكرة للعرض على

 االجتماع الثالث عشر للجنة خرباء الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية
 (26/09/2019: بريوت)

 المبــادرة اإلقليميــة للتــرابط بــين قطاعــات الطاقــة والميــال والمــذاء فــي الــدول العربيــة الموضـــــــــــوع
(Nexus) 

 
 
 
 عرض

 الموضـــوع 
 

وأهـدافها السـبعة عشـر، التـي أقّرتهـا كافـة الـدول  2030إّن خطة التنميـة المسـتدامة لعـام 
، ترسم خارطة طريق بعيدة الرؤية لسائر 2015األعضاء في األمم المتحدة في سبتمبر 

ــة، كــي تعمــل جاهــدًة علــى إرســاء عــالم يــنعم باالزدهــار المســتدام  الــدول والجهــات المعنّي
واإلدمــاج االجتمــاعي والمســاواة، فيمــا تســعى بــالتزامن مــع ذلــك إلــى الحفــاظ علــى مــوارد 
كوكبنــا والحــرص علــى عــدم إهمــال أي منهــا. لــذلك أخــذ االهتمــام العــالمي فــي الســنوات 
القليلــة الماضــية يتزايــد بدراســـة العالقــة المتداخلــة بــين قطاعـــات الميــاه والطاقــة والغـــذاء، 

فهـوم "تـرابط الميـاه والطاقـة والغـذاء" نظـرًا للعالقـة الوثيقـة بـين ونتج عن ذلك ما يعـر  بم
القطاعــــات الثالثــــة، ويمكــــن فهــــم هــــذه العالقــــة كمنطلــــق أساســــي لبلــــو  أهــــدا  التنميــــة 

 المستدامة.

 
 
 
 
 
 

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

للكهربــاء الصــادر عــن الــدورة الثانيــة عشــرة للمجلــس الــوزاري العربــي  244القــرار رقــم  -
 ( والذي ينص على: 6/4/2017: )مقر األمانة العامة

التأكيــد مجــددًا علــى دعــوة الــدول العربيــة إلــى التعامــل مــع موضــوع التــرابط بــين  .1
الطاقـــة/ الميــــاه/ الغـــذاء بشــــكل متكامـــل علــــى المســـتوى الــــوطني أواًل، ثـــم علــــى 

 المستوى اإلقليمي.
الخاصة بسياسات الترابط بين المياه تكلي  أمانة المجلس بتعميم ونشر األوراق  .2

لرفـع الـوعي بموضـوع التـرابط لـدى صـناع   Policy Papersوالطاقـة والغـذاء
 القرار وأصحاب المصلحة.

دعوة الدول العربية إلى التعاون مع الخبراء الذين ينفذون دراسة تضـمين التـرابط  .3
واالســتفادة مـــن مخرجـــات فــي االســـتراتيجيات القطاعيـــة للميــاه والطاقـــة والغـــذاء، 

الدراسة، وتكلي  خبراء متخصصين لحضور اجتماع عـرض نتـائج الدراسـة يـوم 
15-4-2017. 

االســـتفادة مـــن أنشـــطة المشـــروع الجديـــد الـــذي تنفـــذه الوكالـــة األلمانيـــة للتعـــاون  .4
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(  وتعيين كبار المسئولين للمشاركة في الدورات التدريبية اإلقليمية GIZالدولي )
ها حول الترابط، وفي انجاز دراسات الجدوى لمشاريع البنية التحية المزمع تنظيم

 .للترابط التي سيقوم بها المشروع في المرحلة الثانية في بعض البلدان العربية
الصــادر عــن الــدورة العاديــة الحاديــة عشــرة للمجلــس الــوزاري العربــي  196القــرار رقــم  -

 : ي ينص في فقرته ثالثًا على( والذ27/6/2019للمياه )مقر األمانة العامة: 

ثالثــًا: مشــروع التــرابط بــين الميــال والطاقــة والمــذاء والــذي تنفــذل الوكالــة االلمانيــة 
 للتعاون الدولي:

الحوار اإلقليمي للترابط  مع إلى التعاون للمجلس واألمانة الفنية العربية دعوة الدول .1
 فيما يتعلق باألنشطة المزمع تنفيذها.  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

بتقرير بخصوص األنشطة  للمجلس إلى موافاة األمانة الفنية العربية دعوة الدول .2
 والمشروعات المتعلقة بالترابط المقترح تنفيذها.

العربية التي استفادت من أنشطة مشروع الترابط بين الميال والطاقة دعوة الدول  .3
مدى االستفادة من األنشطة  يتضمنبتقرير للمجلس الفنية  األمانةوالمذاء إلى موافاة 

  . التي يتم تنفيذها

 البرنامج الحواري للترابط بين الميال والطاقة والمذاء للوكالة االلمانية للتعاون الدولي:
دعوة الدول واألمانة الفنية إلى التعاون مع الحوار اإلقليمي للترابط في منطقة الشرق  .1

يقيا فيما يتعلق بالدورات التدريبية ومنبر المعرفة للترابط وغيرها األوسط وشمال إفر 
 من األنشطة.

عوة الدول إلى موافاة األمانة الفنية بتقرير بخصوص األنشطة والمشروعات المتعلقة د .2
بالترابط التي تقوم بتنفيذها او التي تعتزم تنفيذها ومدى االستفادة من االنشطة التي 

 ن األمانة الفنية والمنظمات الشريكة للمجلس.يتم تنفيذها بتعاون بي
 
 
 
 
 
 

 راءات ــــــــاإلج

 تم تنفيذ األنشطة التدريبية والبحثية التالية: 
 ( ـــدولي ـــة للتعـــاون ال ـــة االلماني ( بشـــأن البرنـــامج الحـــواري اإلقليمـــي GIZنظمـــت الوكال

المـوارد فـي  للترابط في منطقة الشرق األوسـط وشـمال إفريقيـا دورة تدريبيـة حـول تـرابط
المناطق الحضرية بالتعـاون مـع مشـروع مبـادرة منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا 
لنهج الترابط وتكنولوجيات الطاقة المتجددة )ميناريت( في المنستير/ تونس في فبرايـر 

متدربا من تونس واألردن ولبنان ومصر، تم خاللها تطبيق نهج  52بمشاركة  2018
راســـية واقعيـــة لمشـــروع ميناريـــت علـــى مســـتوى البلـــديات عبـــر التـــرابط علـــى حـــاالت د

 أنشطة تفاعلية.
 الغــذاء فــي المشــروع المقتــرح  -الطاقــة -تــم إعــداد دراســة حــول تفــاعالت تــرابط الميــاه

لالستزراع بالطاقة الشمسية في األردن بهد  التعـر  علـى الثغـرات التـي حالـت دون 
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بمقارنــة حــاالت دراســية أخــرى كالهنــد، تنفيــذ المشــروع واســتخالص الــدروس المســتفادة 
ويــتم حاليــا إعــداد دراســة حــول األمــن المــائي فــي ســياق ضــخ الميــاه باســتخدام الطاقــة 

االقتصـــادية  -الشمســـية فـــي تـــونس، بهـــد  التعـــر  علـــى اآلثـــار البيئيـــة واالجتماعيـــة
دارتها والسياسـات المطلوبـة لتعزيـز ذلـك، تـم  وقـد لضخ المياه، وتحديد آليات تقنينها وا 

تفعيل الشراكة مع منظمة الفاو للتعاون المشترك في هذه الدراسة وتضافر الجهود مع 
المشروع الذي تعّده منظمة الفاو حول مخاطر ضخ الميـاه باسـتخدام الطاقـة الشمسـية 

 في األردن ومصر وتونس.
  عقـــد اجتمـــاع اللجنـــة التوجيهيـــة للبرنـــامج الحـــواري للتـــرابط مـــع االتحـــاد األوروبـــي فـــي

للتشــاور حــول المرحلــة  2018واجتمــاع آخــر فــي يونيــو  2018وكســل فــي مــارس بر 
 الثانية للبرنامج.

 
( حـــول التـــرابط بـــين الميـــاه والطاقـــة GIZعـــرض الوكالـــة األلمانيـــة للتعـــاون الـــدولي )  المرفقــــــــــات

 واألمن الغذائي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
  عرض اللجنة االقتصادية( واالجتماعية لغربي آسياESCWA حول مشروع تعزيز )

 األمن الغذائي والمائي.

 
 
 
 
 
 
 

 المطلــــــــــوب
 

 (تراجع في ضوء توصيات الخبراء) النظر في تبني المجلس الموقر للتوصيات التالية:
تكلي  أمانة المجلس للتنسيق مع األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه،  .1

(، واالسكوا، والفاو لتوسيع مشاركة GIZاأللمانية للتعاون الدولي ) والوكالة
واستفادة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من فرص التدريب والمشاركة في 

 المشاريع التي سيتم تنفيذها مستقباًل.
الوزاري العربي للكهرباء، والمركز اإلقليمي للطاقة  الترحيب بمبادرة أمانة المجلس .2

للمجلس الوزاري العربي للمياه، لتنظيم  األمانة الفنيةوكفاءة الطاقة، و المتجددة 
ورش عمل ودورات تدريبية حول موضوع الطاقة والتغيرات المناخية، وموضوع 

 الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء.
الوزاري العربي للكهرباء للمشاركة في اجتماع اللجنة رفيعة  أمانة المجلستكلي   .3

ستوى، والتنسيق بين قطاعي المياه والزراعة المنبثقة عن االجتماع الوزاري الم
المشترك األول لوزراء المياه والزراعة والذي انعقد بمقر األمانة العامة بالقاهرة 

 ، وتفعيل إعالن القاهرة الصادر عنه.4/4/2019بتاريخ 
 

دعوة الدول العربية التي سيتم اختيارها لتنفيذ مشاريع الترابط والتي ستنفذها الوكالة  .4
األلمانية للتعاون الدولي في المرحلة الثانية من مشروع الحوار اإلقليمي للترابط 
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األمانة الوزاري العربي للكهرباء، و  أمانة المجلس( بالتنسيق مع 2020)بداية من 
 العربي للمياه.للمجلس الوزاري  الفنية
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 ثامنالالبند                                      

 مذكرة للعرض على

 االجتماع الثالث عشر للجنة خرباء الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية
 (26/09/2019: بريوت)

 

 والدولية في مجال الطاقةقليمية والمنظمات اإل تكتالتالتعاون مع ال الموضـــــــــــوع
 التعاون العربي الصيني -أوالً 

 
 
 
 
 عرض

 الموضـــوع 
 

إدراكـــا لعمـــق الـــروابط الثقافيـــة والحضـــارية الوثيقـــة بـــين الجـــانبين العربـــي والصـــيني علـــى امتـــداد 
التـــاريخ، وانطالقـــا مـــن االقتنـــاع بأهميـــة تعزيـــز التعـــاون العربـــي الصـــيني حـــول القضـــايا الدوليـــة 

ية لتنسيق المواق  وتوسيع التعاون، اتفقت الدول العربية من خالل جامعة الدول العربية وجمهور 
الصــيني، وقــد تــم توقيــع إعــالن تأســيس  –الصــين الشــعبية علــى إقامــة منتــدى التعــاون العربــي 

؛ حيث قام الطرفان بوضع برنامج عمل المنتدى 14/9/2004المنتدى في مدينة القاهرة بتاريخ 
ومــن ضــمنها تعزيــز التعــاون بينهمــا فــي مجــال الطاقــة، وتنفيــذًا لقــرارات المجلــس الــوزاري العربــي 

ربــاء، وفــي إطـــار البرنــامج التنفيـــذي لمنتــدى التعـــاون العربــي الصـــيني، عقــدت ســـت دورات للكه
لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، وستعقد الدورة السـابعة للمـؤتمر فـي جمهوريـة 

  . 2020الصين الشعبية خالل عام 
 
 
 

رارات ــــالق
 ذات الصــــلة

الصـــادر عـــن االجتمـــاع الرابـــع والثالثـــين للمكتـــب التنفيـــذي )مقـــر األمانـــة  266القـــرار رقـــم  -
 ( والذي ينص على: 22/11/2018العامة: 

ــدورة  .1 ــى حســن تنظــيم ال ــة العامــة عل ــة واألمان ــة مصــر العربي ــه الشــكر لجمهوري توجي
يـة: السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بجمهورية مصـر العرب

، وتكليف أمانة المجلـس بععـداد تقريـر مفصـل 8/11/2018-5القاهرة خالل الفترة 
 حول فعاليات المؤتمر يعمم على كافة الدول العربية والمنظمات المعنية.  

الطلــب مــن الــدول العربيــة موافــاة أمانــة المجلــس بملخــص ألهــم إنجازاتهــا فــي مجــال  .2
تم تقديمـــه خـــالل الـــدورات القادمـــة التعـــاون العربـــي الصـــيني فـــي مجـــال الطاقـــة، ليـــ

 للمؤتمر.
تكليف أمانة المجلس بتعميم األنشطة المقترحة تحت مظلة مؤتمر التعاون العربـي    .3

  .الصيني في مجال الطاقة على كافة الدول العربية الستالم ترشيحاتها في هذا الشأن
 
 
 

السادسـة لمـؤتمر التعـاون العربـي الصـيني فـي مجـال استضافت جمهورية مصر العربية الـدورة -
: حـزام واحـد، طريـق واحـدفي مدينـة القـاهرة، تحـت شـعار " 8/11/2018-5الطاقة خالل الفترة 

مشـــاركًا مـــن كبـــار المســـؤولين والخبـــراء  250فـــرص اســـتثمارية واعـــدة"، وذلـــك بمشـــاركة حـــوالي 
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مشــاركًا مــن الجانــب الصــيني،  51م والمهندســين ورجــال األعمــال المعنيــين بشــؤون الطاقــة مــنه راءات ــــــــاإلج
دول عربيـة(، إلـى جانـب ممثلـين عـن المنظمـة العربيـة  10مشاركًا مـن الجانـب العربـي ) 200و

للتنمية الصناعية والتعدين، ومنظمة األقطـار العربيـة المصـدرة للبتـرول )أوابـك(، والهيئـة العربيـة 
ـــدول العربيـــة. وصـــدر فـــي نهايـــة  للطاقـــة الذريـــة، باإلضـــافة إلـــى وفـــد األمانـــة العامـــة لجامعـــة ال

 المؤتمر بيان ختامي تم التوقيع عليه من الجانبين.
قامــت أمانــة المجلــس بتعمــيم التقريــر النهــائي للمــؤتمر الســادس والبيــان الختــامي علــى الــدول  -

 العربية. 
ة عـة الـدول العربيـة والهيئـة الوطنيــومـن خـالل المراسـالت التـي تمـت بـين األمانـة العامـة لجام -

للطاقة بجمهورية الصين الشعبية، تم االتفاق على إنشاء مركز تدريب عربي ــ صيني للطاقة 
النظيفة، يهد  إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الطاقة النظيفة ) الطاقة الشمسية، 
 وطاقــة الريــاح، والشــبكات الذكيــة، والتكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة(. كمــا تــم إعــداد اتفاقيــة إنشــاء

 .10/7/2018مركز التدريب، والتوقيع عليها في بكين بتاريخ 
ومـــن جهـــة ثانيـــة، تتضـــمن البيـــان الختـــامي الـــذي صـــدر فـــي نهايـــة فعاليـــات الـــدورة السادســـة  -

لمــؤتمر التعــاون العربــي الصــيني فــي مجــال الطاقــة، االتفــاق علــى تقــديم الــدعم الــالزم لمركــز 
يفـــة لتمكينـــه مـــن خدمـــة الطـــرفين فـــي هـــذا التـــدريب العربـــي الصـــيني فـــي مجـــال الطاقـــة النظ

المجــال. وفــي هــذا الصــدد، يقــدر الجانبــان المســاهمات التــي يقــدمها المعهــد الصــيني لهندســة 
 .   2019الطاقة المتجددة ويتطلعان لتنظيم الدورة التدريبية األولى التي ستقام في الصين عام 

عربـي ـــ صـيني للطاقـة النظيفـة، والتـي ( من اتفاقية إنشاء مركـز تـدريب 3وتنفيذًا للمادة رقم ) -
 تنص على: 

ينشأ الطرفان المركز في بكين لتنظيم البرامج التدريبيـة فـي الصـين، و يجـوز للطـرفين "
إنشــاء مراكــز فرعيــة فــي المنطقــة العربيــة وفقــًا لالحتياجــات والظــروف الفعليــة. وتقــد م 

 " يب والمدربينالصين دعمًا للبرامج التدريبية فيما يتعلق ببرامج التدر 
بتعميم مذكرتها على الدول العربية، والطلـب منهـا  27/1/2019قامت أمانة المجلس بتاريخ  -

بيــان رغبتهــا فــي استضــافة المركــز، وقــد أبــدى رغبــتهم فــي استضــافة مركــز التــدريب كــل مــن 
جمهوريــة الســودان )وزارة المــوارد المائيــة واري والكهربــاء(، وجمهوريــة مصــر العربيــة )مركــز 
تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهربـاء وزارة الكهربـاء والطاقـة المتجـددة(، 
والمملكـــة المغربيـــة )مركـــز الطاقـــة الخضـــراء بمعهـــد البحـــث فـــي الطاقـــة الشمســـية والطاقـــات 

مــن الــدول  23/5/2019الجديــدة وزارة الطاقــة والمعــادن( وقــد طلبــت أمانــة المجلــس بتــاريخ 
ثالث الراغبة في استضـافة المركـز، توزيـع األدوار حسـب تخصـص األكثـر مالءمـة العربية ال

لكل دولة والتنسيق مع أمانة المجلس لعدم ازدواجية الدورات التدريبية بينهم، وقـد تلقـت أمانـة 
المجلـس رســالة مـن المملكــة المغربيـة متضــمنًة البرنـامج التــدريبي فـي مجــال الطاقـة المتجــددة 
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 والشبكات الذكية.   والنجاعة الطاقية
 

الصـادر عـن االجتمـاع الرابـع والثالثـين للمكتـب  266( من القرار رقـم 3-2وتنفيذًا للفقرتين ) -
التنفيـــذي للمجلـــس الـــوزاري العربـــي للكهربـــاء، قامـــت أمانـــة المجلـــس بتعمـــيم مـــذكرتها بتـــاريخ 

اإلنجــازات فــي علــى الــدول العربيــة والطلــب منهــا موافــاة أمانــة المجلــس بــأهم  12/2/2019
مجــال الطاقــة مــع الجانــب الصــيني، تمهيــدًا إلعــداد تقريــر شــامل حــول التعــاون مــع الجانــب 
الصيني، لعرضه على الدورة القادمة للمجلس. ومرفق بالتعميم األنشطة المقترحة من الجانب 

 وهي: 2019الصيني للمركز التدريبي للطاقة النظيفة خالل عام 
1- Smart Grid 
2- Clean Coal Technology 
3- Large Scale PV Station  

ومن ناحية أخرى، تـم التوقيـع علـى مـذكرة تفـاهم بـين األمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة و  -
 13/5/2017( الصــينية بتــاريخ GEIDCOمنظمــة التنميــة والتعــاون للــربط العــالمي للطاقــة )

حــول الــربط العــابر للحــدود فــي بمدينــة بكــين، بهــد  تشــجيع التخطــيط والدراســات المشــتركة 
مجال الطاقة، والنظر فـي إنشـاء مجموعـة عمـل مشـتركة فـي مجـال الـربط الكهربـائي والطاقـة 
المتجددة، وتنفيذًا لما جاء في مـذكرة التفـاهم، ُعقـدت سلسـلة مـن االجتماعـات التنسـيقية بمقـر 

لعــــالمي للطاقــــة وذلــــك األمانــــة العامــــة  بــــين إدارة الطاقــــة ومنظمــــة التنميــــة والتعــــاون للــــربط ا
ــــربط  ــــاء، وال ــــا الكهرب ــــة الطاقــــة، واســــتخدام تكنولوجي ــــة حــــول تنمي ــــد دورة تدريبي للتحضــــير لعق

 الكهربائي الدولي.
 تعميم األمانة العامة بشأن استضافة المركز التدريبي العربي الصيني للطاقة النظيفة. - المرفقــــــــــات

 .)المغرب( النجاعة الطاقية والشبكات الذكيةددة و البرنامج التدريبي في مجال الطاقات المتج -
 (.2018تقرير الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة )القاهرة  -
 البيان الختامي للدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة. -
 اتفاقية انشاء المركز التدريبي العربي للطاقة النظيفة. -
  .GEIDCOمذكرة تفاهم بين األمانة العامة و -

 
 
 
 
 

 المطلــــــــــوب

 تفضل الجنة الموقرة بالنظر في:
االحاطــة علمــًا برغبــة كــل مــن جمهوريــة الســودان، وجمهوريــة مصــر العربيــة، والمملكــة  .1

المغربيــة لمركــز التــدريب العربــي الصــيني  للطاقــة النظيفــة علــى أن يــتم توزيــع األدوار 
 الجهات الثالث.على 

اإلحاطة علمًا باألنشطة المقترحة من الجانب الصـيني للمركـز التـدريبي للطاقـة النظيفـة  .2
، ودعوة الدول العربية للمشاركة فيها، وموافـاة أمانـة 2019والمزمع تنظيمها خالل عام 
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 المجلس بمرشحيها قبل موعد عقد الدورة بوقٍت كاٍ .  
 : تكلي  أمانة المجلس بـ .3

بالتنســـيق بـــين الجـــانبين العربـــي والصـــيني للعـــداد والتحضـــير للـــدورة الســـابعة  البـــدء -أ
 (.2020لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة )الصين 

 اللجنة العليا من الجانبين لعقد اجتماعات تحضيرية للمؤتمر.دعوة  -ب
 .دعوة الدول العربية لتكثي  مشاركتها في الدورة السابعة للمؤتمر -ج

( GEIDCOالترحيب بالتعاون مع المنظمة العالمية لتنميـة التعـاون فـي مجـال الطاقـة ) .4
  في مشروع الربط الكهربائي العربي.
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 الموضـــــوع
 التعاون مع التكتالت والمنظمات االقليمية والدولية

 IRENAالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ًا: ثاني

 عرض
 الموضــوع

   العمـــل علـــى التواصـــل المســـتمر مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة بهـــد  التنســـيق بهـــد
المشــترك لألنشــطة واقتــراح أنشــطة مشــتركة تهــم الجــانبين، تحضــر أمانــة المجلــس اجتماعــات 
الجمعية العمومية للوكالة بشكل سنوي بصفة مراقب، كما يحرص ممثلو الوكالـة علـى حضـور 

وكفاءة الطاقة وغيرها من ة العربية كالمنتدى العربي للطاقة المتجددة الفعاليات الرئيسية للجامع
"خارطة الطريق لتنفيذ االستراتيجية العربية لتطوير إمكانات بعنوان تقرير  ؛ كما صدراألنشطة

( من خالل التعـاون المشـترك بـين الطـرفين والـذي تـم إطالقـه 2030-2010الطاقة المتجددة )
 .2014العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في العام خالل فعاليات المنتدى 

 ســـبعة مبـــادرات لتســـريع إدمـــاج الطاقـــة المتجـــددة فـــي خلـــيط المـــذكورة خارطـــة الطريـــق  اقترحـــت
 " مبــادرة الطاقــة النظيفــة للمنطقــة العربيــةالعربيــة. مــن بــين تلــك المبــادرات "الطاقــة فــي المنطقــة 

(Pan-Arab Clean Energy PACE  التي تهد  إلى زيادة مسـاهمة الطاقـة المنتجـة مـن
المصـــادر المتجـــددة ضـــمن مصـــادر الطاقـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة علـــى أن يـــتم ذلـــك باســـتخدام 

 منهجية مرحلية.
  2018تتضمن خطة العمل مـع الوكالـة إدمـاج الـدول العربيـة فـي خطـة عمـل الوكالـة لعـامي-

ضع خرائط للمناطق المستهدفة لمشروعات والتي تتضمن ورش عمل، برامج تدريبية، و  2019
الطاقــة الشمســية والريــاح. وتــم مناقشــة خطــة العمــل فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للوكالــة فــي 

 .2018يناير 

القـرارات ذات 
 الصلة
 

الصــــادر عـــن الـــدورة الثانيــــة عشـــر للمجلـــس الــــوزاري العربـــي للكهربـــاء بتــــاريخ  251القـــرار رقـــم  -
 يَنص:والذي  6/4/2017
الترحيــب بالتعــاون مــع الوكالـــة الدوليــة للطاقــة المتجـــددة، والموافقــة مــن حيـــث المبــدأ علــى عقـــد  .1

 على هامش اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.  2018اجتماع وزاري في بداية عام 
لموضـوع تكلي  لجنتي الخبراء )خبراء الكهرباء وخبراء الطاقة المتجددة وكفـاءة الطاقـة بمتابعـة ا .2

 واإلعداد الجيد لالجتماع المشترك و مراجعة البيان/ اإلعالن الذي قد يصدر عن االجتماع.
تكليــ  أمانــة المجلــس بالتنســيق مــع أمانــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة لمتابعــة التحضــيرات  .3

 (.2018الالزمة للمشاركة في االجتماع القادم لوزراء الطاقة المزمع عقده في )يناير 
 ، بما يلي:18/9/2017أوصى اجتماع اللجنة  والتي عقدت ببيروت بتاريخ  -

  الترحيـب بمبـادرة الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددةIRENA   للتعـاون مـع المنطقـة العربيـة مـن
 خالل توثيق الشراكة مع الجامعة العربية والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 " أعضـاء اللجنـة "(، وتكلي  أمانة المجلـس بتعميمهـا علـى 4الموافقة على خطة العمل )مرفق
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 .بالبريد اإللكتروني
القرارات الصادرة عن االجتماع الرابع والثالثين للمكتب التنفيذي، خاصًة ما يتعلق منها 

التي وافق باعتماد تقرير وتوصيات اجتماعات الخبراء في اللجنتين، وبذلك فإن خطة العمل 
 -م.ت.ك 34د -265عليها الخبراء معتمدة ضمنيًا من المكتب التنفيذي )ق 

22/11/2018.) 

اإلجراءات 
 المتخذة

  )تم التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون بين أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء )إدارة الطاقة
اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ( والمركز IRENAوالوكالة الدولية للطاقة المتجددة )

(RCREEE والتي تتضمن منهجية العمل المستقبلية والعمل على االنتقال للتنفيذ العملي )
للمبادرات السبع، واالستفادة من جميع الموارد المتاحة لدى كل من الشركاء الثالثة والعمل على 

رة الطاقة دور المنسق الرئيسي بين هذه توفير التمويل الالزم لتحقيق ذلك، على أن تلعب إدا
 األطرا .

  شاركت أمانة المجلس في اجتماعات الجمعية العامة للوكالة وكان آخرها االجتماع التاسع
، وعقدت 1/2018/ 15و 14للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي يومي 

ول اإلقليمي الشرق األوسط وشمال إفريقيا اجتماعا على هامشها مع السيد/ زهير حامدي المسؤ 
 .2019بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة وتم االتفاق على األنشطة المقترح تنظيمها خالل عام 

  ولى حول أفضل الممارسات إلدماج الطاقة المتجددة المتغيرة في التخطيط عمل األالعقدت ورشة
 ،24/4/2019-21نية الهاشمية خالل الفترة طويل األجل في المنطقة العربية بالمملكة األرد

على هامش منتدى بيروت  2019مع التحضير لورشة ثانية والمزمع عقدها خالل شهر سبتمبر 
 .27/9/2019-25الدولي للطاقة خالل الفترة 

 المرفقــــــــــات

طويل تقرير ورشة عمل حول "أفضل الممارسات إلدماج الطاقة المتجددة المتغيرة في التخطيط 
-21األجل في المنطقة العربية" والتي عقدت بالمملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة 

24/5/2019. 

 المطلــــــــــوب
 

  ةتكلي  أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتنسيق مع المركز االقليمي للطاقة المتجدد
 عداد والتحضير لعقد ورشة العامل الثانية اإلوكفاءة الطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ب

 والتي سو  تعقد ببيروت خالل شهر سبتمبر على هامش منتدى بيروت للطاقة.
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 قليمية والدولية في مجال الطاقةالتعاون مع الدول والمنظمات اإل الموضـــــــــــوع
 الحكومة األلمانيةالتعاون مع  -اً ثالث

 
 
 
 
 عرض

 الموضـــوع 
 

  بين األمانة العامة وبين جمهورية ألمانيـا االتحاديـة ممثلـة بـوزارة  2013تم االتفاق في بداية عام
البيئة وحماية الطبيعة والسالمة النووية )سابقًا( ومن خالل السـفارة األلمانيـة بالقـاهرة علـى تعزيـز 

ن هـذا التعـاون هـو التعاون الفني في مجالي الطاقة المتجددة وكفـاءة الطاقـة، والهـد  الرئيسـي مـ
تسريع توجه المنطقة العربية الستخدام المصادر المتجددة وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة وفقًا 
لالســتراتيجية العربيــة لتطــوير اســتخدامات الطاقــة المتجــددة، وكــذلك تعزيــز بــرامج وأنشــطة كفــاءة 

العربيـة سـواء فـي مجـال  الطاقة فـي الـدول العربيـة بمـا يتماشـى مـع متطلبـات األطـر االسترشـادية
 الطاقة المتجددة أو كفاءة الطاقة. 

  تعاون بين الجانبين تغطي أنشطة الطاقة المتجددة للاستكماال لهذا الجهد تم توقيع اتفاقية جديدة و
ــــــة  ــــــك بالتنســــــيق مــــــع المركــــــز اإلقليمــــــي للطاقــــــة المتجــــــددة  وكفــــــاءة الطاق وكفــــــاءة الطاقــــــة وذل

(RCREEEكونه الجهة التي توّقع ) ( االتفاقية مع الوكالة األلمانية للتعـاون الـدوليGIZ وهـي )
 الجهة التي تتولى التنسيق بإيعاز من وزارة البيئة وحماية الطبيعة، والسالمة النووية األلمانية.

 
 

 رارات ــــالق

ربية التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة في الدول الع
 التالي نصها: (10/3/2019)االمانة العامة 

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

 ".GIZ،  والوكالة األلمانية للتعاون الدولي  RCREEEالمتجددة وكفاءة الطاقة 
 
 
 
 

 راءات ــــــــاإلج

 " تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين كل من وكالة التعاون الدولي األلمانيGIZ والمركز "
 1وتغطي الفترة الزمنية من  2018ديسمبر  2اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بتاريخ 

هدفها تقديم الدعم الفني إلدارة الطاقة، كما تتضمن  2020ديسمبر  31حتى  2018ديسمبر 
الوزاري  االتفاقية الجديدة معظم األنشطة التي تقوم بها إدارة الطاقة وتغطي محاور عمل المجلس

العربي للكهرباء فيما يخص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى جانب تخصيص نفقات ألنشطة 
عداد دراسات حول الجوانب البيئية  دارة البيئة تشمل عقد ندوات وا  مشتركة بين إدارة الطاقة وا 

 سنتين.  لسياسات الطاقة، وبموجب هذه االتفاقية تم تعيين خبير للعمل في إدارة الطاقة لمدة
  تتضمن هذه االتفاقية كذلك تدابير موجهة لقطاعات البيئة والتغير المناخي والطاقة بجامعة

العربية، ومراقبة تنفيذ  الدول العربية، وتجميع البيانات والتحاليل حول الطاقة المستدامة للدول
 .(NDCs) غير المناخ من خالل متابعة تنفيذالمساهمات الوطنية في ت

  المرفقــــــــــات

 تفضل اللجنة الموقرة بمباركة التعاون القائم.  المطلــــــــــوب
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 قليمية والدولية في مجال الطاقةالتعاون مع الدول والمنظمات اإل الموضـــــــــــوع

    (World Energy Councilمقترح مجلس الطاقة العالمي ) -اً رابع
 
 
 
 
 
 
 عرض

 الموضـــوع 
 

  مجلس الطاقة العالمي هو مجلس لقادة الفكر والخبراء فـي مجـال الطاقـة، يقـع مركـزه فـي لنـدن
بالمملكــة المتحــدة. يهــد  المركــز إلــى تطــوير األســاليب المســتخدمة للوصــول إلــى االســتخدام 
األمثــل للطاقــة لتقــديم خدمــة أفضــل للمســتهلكين. يستضــي  مجلــس الطاقــة العــالمي المــؤتمر 

والـــذي يعتبـــر المـــؤتمر األكبـــر واألكثـــر نفـــوذا فـــي العـــالم فـــي مجـــال الطاقـــة،  العـــالمي للطاقـــة،
والمــنظم كــل ثــالث ســنوات. يهــتم المــؤتمر بتـــوفير البيئــة الالزمــة لقــادة وخبــراء مجــال الطاقـــة 
لدراســة ومواجهــه التحــديات التــي تواجــه المســتثمرين والمســتهلكين وفــتح أســواق جديــدة. وقــد تــم 

 في سبتمبر القادم في أبوظبي.   24ن، ومن المزمع عقد المؤتمر مؤتمر لغاية اآل 23عقد 
  ينشــر المجلــس دراســات استقصــائية ســنوية لكــل بلــد موضــحا فيهــا سياســة البلــد المتبعــة لتنميــة

مجــال الطاقــة، المشــاكل التــي تواجــه كــل قطــاع مــن قطاعــات الطاقــة، نســبة مشــاركة الطاقــة 
فصــيل لمســاهمة الطاقــة الشمســية والريــاح والوقــود المتجــددة فــي الشــبكة الكهربيــة بشــكل عــام وت

 الحيوي.
  عقــــــد اجتمــــــاع مــــــع ممثــــــل مجلــــــس الطاقــــــة العــــــالمي علــــــى هــــــامش منتــــــدى بيــــــروت للطاقــــــة

والــذي تضــمن بحــث إمكانيــة دخــول الــدول العربيــة ضــمن االســتبيان الــذي يقــوم  27/9/2018
لطاقة، ويتطلب ذلك تعبئة المجلس بإعداده سنويًا حول أولويات التوجهات العالمية في قطاع ا

االستبيان مـن جانـب كبـار المسـؤولين وصـناع القـرار فـي قطـاع الطاقـة فـي كـل دولـة لتوضـيح 
أولوياتهــا فــي هــذا القطــاع، وقــد أوصــى االجتمــاع الحــادي عشــر للجنــة خبــراء الطاقــة المتجــددة 

ات ( بالطلـــب مـــن أعضـــاء اللجنـــة التشـــاور مـــع الجهـــ27/9/2018وكفـــاءة الطاقـــة )بيـــروت: 
 المعنية في دولهم وموافاة أمانة المجلس بالرد في أقرب وقت.

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

 في  التوصية الصادرة عن االجتماع  الثاني عـشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
الطلب من أعضاء اللجنة " :(، والتي تنص على10/3/2019لعامة الدول العربية )االمانة ا

التشاور مع الجهات المعنية في دولهم وموافاة أمانة المجلس باستبياناتها الوطنية )الدول 
 ( لتقديمها كاستبيان عربي موحد لمجلس الطاقة العالمي.WECالعربية األعضاء في 

قامــت أمانــة المجلــس بإرســال بريــد الكترونــي الــى كافــة أعضــاء اللجنــة تطلــب فيهــا مــن الــدول   راءات ــــــــاإلج
العربيـــة موافاتهـــا بموقفهـــا حـــول دخولهـــا ضـــمن االســـتبيان الـــذي يقـــوم مجلـــس الطاقـــة العـــالمي 
بإعداده سنويًا حول أولويات التوجهات العالمية في قطاع الطاقة. وقـد تلقـت ادارة الطاقـة ردود 

 الى االستبيان من قبل كل من: لبنان، العراق، مصر، واعتذار اليمن.  االنضمام
تقرير وتوصيات االجتمـاع الحـادي عشـر للجنـة خبـراء الطاقـة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة فـي الـدول  المرفقــــــــــات
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 (.27/9/2018العربية )بيروت: 
 تفضل اللجنة باتخاذ ما تراه مناسباً  ـــوبالمطلـــــــ
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 الطاقةموعد ومكان االجتماع القادم للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة  الموضوع
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