
 ولال مرفقات البند 
 )سترسل الحقًا( المنهجية المقترحة آللية متابعة تطبيق االستراتيجية العربية للطاقة المستدامة. -

 

 النسخة النهائية من الخطة التنفيذية لالستراتيجية العربية للطاقة المستدامة. 
  التي عقدت بتاريخ قرار القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة و

  بالجمهورية اللبنانية. 20/1/2019
 مرفقات البند الثاني

 موضوعات الطاقة المتجددة:
 (Waste to Energyتحويل النفايات إلى طاقة ):  1

مكانات تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة العربيةالمرفق:   ورقة مفاهيمية حول خيارات وا 
 الهيدروجين األخضر:  2

مكانات وقود الهيدروجين الخضر في المنطقة العربيةالمرفق:   ورقة مفاهيمية حول خيارات وا 
 

 مرفقات البند الثالث
 

 :موضوعات كفاءة الطاقة
 اليوم العربي لكفاءة الطاقة:  1

 بالقاهرة   2019 مايو 21 يوم الطاقة لكفاءة العربي باليوم السابعة االحتفاليةتقرير المرفق: 
 االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة.    : تحديث اإلطار 2

    اإلطار االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة. المرفق: تحديث
 

 رابعمرفقات البند ال
 

 الموضوعات المشتركة:  
 

 والمعرض المصاحب  للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةالخامس المنتدى العربي :  1   
للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعنوان  الرابعي تقرير حول أعمال المنتدى العرب"   -المرفق: -

  2018مايو  7-6التكنولوجيا : الكويت :  -التشغيل -الطاقة المستدامة: االستثمار“
 انجليزي(.  -الخامس )عربي هيكل مقترح ألجندة المنتدى -

 )اإلصدار الخامس( دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للدول العربية:  2
 :قترح تطوير النسخة الخامسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المقدم من قبل م" المرفق

 "                .RCREEEأمانة المجلس والمركز اإلقليمي 
 
 



 
 

 خامسمرفقات البند ال
 تقرير متابعة حول أعمال اللجنة:       

 
 (لمشروع العربي لشهادات األنظمة الشمسية الحرارية )شمسياالبند:  .1
السنوي السابع لعضاء شبكة المشروع العربي لألنظمة  االجتماعتقرير وتوصيات  المرفق: -

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

 البرنامج العربي "خبير معتمد في إدارة الطاقة"البند:  .2
المقترح المحّدث لبرنامج خبير معتمد في إدارة الطاقة باللغتين العربية واالنكليزية : المرفق -

    بصيغته النهائية.

 
 سادسمرفقات البند ال

 

( وتأثيرها على قطاع COP 21,22,23, 24مناقشة مخرجات مؤتمرات تغير المناخ ) البند:
 العربيةالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوطن 

  المرفقات:
الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لمجلس  30الصادر عن الدورة  554القرار رقم  -

 (.25/10/2018)مقر المانة العامة: 
 لتنفيذ اتفاق باريس.   2018آلية عمل المجموعة العربية خالل مفاوضات  -
 (14/12/2018-2تقرير حول أعمال مؤتمر المم المتحدة لتغير المناخ )كاتوفيتسي:  -
 (2019( لمؤتمر القمة العربية )تونس: مارس 30الصادر عن الدورة العادية ) 771القرار رقم  -
 خطة المجموعة التفاوضية العربية في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ. -

 
 سابعمرفقات البند ال

 مياه والغذاء في الدول العربيةالمبادرة اإلقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والالبند: 
 المرفقات:  -
( حول الترابط بين المياه والطاقة والمن الغذائي في GIZعرض الوكالة اللمانية للتعاون الدولي ) -

 منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا.
( حول مشروع تعزيز المن الغذائي ESCWAعرض اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) -

 .يوالمائ



 
 

 الثامنمرفقات البند 
 التعاون مع التكتالت والمنظمات االقليمية والدولية:

 التعاون العربي الصينيالبند:  .1
 المرفقات:

 (.2018تقرير الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة )القاهرة  -
 مجال الطاقة. البيان الختامي للدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في -
 اتفاقية انشاء المركز التدريبي العربي للطاقة النظيفة. -
 .GEIDCOمذكرة تفاهم بين المانة العامة و -
 

 IRENAالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  .2
تقرير ورشة عمل حول "أفضل الممارسات إلدماج الطاقة المتجددة المتغيرة في التخطيط  -

العربية" والتي عقدت بالمملكة الردنية الهاشمية خالل الفترة  طويل الجل في المنطقة
21-24/5/2019.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


