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 دمة ــ ق ـ م 

اللجنةة -تلبيةة للةدة ة الممةدمةة مم األمم المت)ةدة )إدارة الطةاقةة الم ةةةةتةدامةة  

لمنظمة األقطار العربية المصدرة  األمةةةةةةااة العامةةةةة االقتصادية ألوروبا(، شاركت  

لمجم ةة خبراء الغاز بلجنة األمم   ال ابعةات الدورة ةةةةةةةةةةةة في فعالي للبترول )أوابك(  

بنظام مشةةةةترال )االتصةةةةال المر ي    تم تنظيمهاوالتي    المت)دة االقتصةةةةادية ألوروبا،

أيل ل/سبتمبر    25-22( خالل الفترة  في جنيف ال)ض ر الشخصي بممر األمم المت)دة/

 .الذي جرى ااعماده خالل افس الفترة ضةمم فعاليات أسةب ا الطاقة الم ةتدامة  2020

في شةةةهر ر/ار/مارل الماضةةةي وتم  م ةةةبما   ااعمادها مم الممرر   كانيذكر أن الدورة 

 .19-جا )ة ك فيد  ااتشار  تأجيلها ب ب ظروف

شةةةارال فةةةي وإلةةةا جااةةةب مشةةةاركة األمااةةةة العامةةةة لمنظمةةةة أوابةةةك، 

مةةةم  بةةةاو ألورنة االقتصةةةادية ةةةةةةضاء فةةةي اللج ةةةةةةالةةةدول األة   لةةةةةةاالجتمةةةاا مم  

والنةةروي  وألماايةةا وإيطاليةةا وس ي ةةرا وفرا ةةا وإسةةباايا  ال اليةةات المت)ةةدةبيةةنهم 

مم لةةيم  إلةةا ، باإلضةةافةوالنم ةةا وأ/ربيجةةان وكرواتيةةا والمك ةةيكوروسةةيا وكنةةدا 

ةةةدد مةةم المؤس ةةات    مم لةة و ، )المف ضةةية األوروبيةةة( االت)ةةاد األوروبةةي ةةةم

(، IGUاالت)ةةةاد الةةةدولي للغةةةاز ) مةةةم بينهةةةابيةةةة والدوليةةةة و والمنظمةةةات األور

منتجةةةي الةةةنف  ل واالت)ةةةاد الةةةدولي (،GECFومنتةةةدى الةةةدول المصةةةدرة للغةةةاز)

(، ومجم ةةةةةةةة م ةةةةةةت ردي الغةةةةةةاز الطبيعةةةةةةي الم ةةةةةةال IOGPوالغةةةةةةاز )

(GIIGNL)، ( ومنظمةةةة الهيةةةدروجيم فةةةي أوروبةةةاEurope 2H ،) والمبةةةادرة

، (Gieومؤس ةةةةة البنيةةةةة الت)تيةةةةة فةةةةي أوروبةةةةا )(، GMIالعالميةةةةة للمي ةةةةان )

وقةةد م ةةم األمااةةة العامةةة لمنظمةةة أوابةةك  .مباإلضةةافة إلةةا مراكةةة ب) يةةة وأكةةاديميي 

، خبيةةةر عةةةناةات المهنددددا/لاحا د مدددد مبدددد الم  ددد  فعاليةةةات الةةةدورة، فةةةي

 .غازية بإدارة الشؤون الفنية
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 أيام و/لك ةلا الن)  التالي:  ةالدورة ةلا مدار ثالث استمرت فعاليات 

، واةتمةاد  : وقةد خصةةةةت الفتتةاي فعةاليةات الةدورةسددددبتمبرأيلول/  22يوم   •

لمدة  مجم ةة خبراء الغاز مجلس أمناءل  المرشة)يم اسةماء  وإةالن،  األجندة

  )خط ة إجرا يةة معتةادة تخت فعةاليةات الةدورة ال)ةاليةة    اختتةامتبةدأ مم  ةةاميم  

 .(التابعة لألمم المت)دة  اللجنة االقتصادية ألوروباب  الدول األةضاء

إزالة    بعن ان "  ةمم  ورشةةةةة وقد خصةةةةت لعمد:  سددددبتمبرأيلول/  23يوم   •

 ."الكرب ن ةبر المؤازرة بيم الكهرباء المتجددة والغاز الطبيعي

إةالن إسةةماء الفا ةيم بمجلس األمناء    تضةةمموقد    :سددبتمبرأيلول/  25يوم   •

 الدورة  وت)ديد م ةد،  اتمناقشةةةةة االسةةةةتنتاجات والت عةةةةي ، و لمدة ةاميم

 .المادمة

 لالجتماع  الجلسة االفتتاحية  

 
،  مدير إدارة الطاقة الم ةةتدامة باألمم المت)دة  ،السددديد/سدددسور فوسدددترافتتح  

  إلا أن ااعماد هذا االجتماا   وأشاربالمشاركيم.   رحب فيهاكلمة    بإلماءفعاليات الدورة،  

يكت ةةب زخما  إضةةافيا  ب ةةبب الغم   الذي يكتنف م ةةتمبم الطلب    في هذا الت قيت
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كما    .19-ةلا الطاقة ب ةبب تراج  النشةاا االقتصةادي الناجم ةم ااتشةار جا )ة ك فيد

عةةةة)ا  شةةةةدد ةلا أهمية االجتماا كمنصةةةةة ةالمية للتباحش والنمات بيم مختلف أ

المصةل)ة ح ل ال ةياسةات التي تتعلق بمطاا الطاقة بشةكم ةام وقطاا الغاز ةلا ا)   

 بغية ت)ميق م تمبم م تدام للطاقة.  ،خاص

، ر يس مجم ةة خبراء  السدديد/فرايسدديسددسو لو   فلو ثم أةطا الكلمة إلا 

المنظمةات  الغةاز في األمم المت)ةدة، الةذي أثنا بةدوره ةلا حرص الخبراء   ومم لي 

ومم لي الةدول األةضةةةةاء ةلا ،  ال)ك ميةة وغير ال)ك ميةة  لمؤسةةةة ةةةةات الةدوليةةوا

والتباحش وتبادل وجهات النظر ح ل أبرز تط رات عةناةة   ،المشةاركة في االجتماا

 وةالميا .  أوروبيا  الغاز الطبيعي  

سةةتك ن مختصةةرة جدا  ةما  في دورته ال)الية  أن أجندة االجتمااإلا وقد لفت 

كان متبعا  في االجتماةات ال ةابمة ب ةبب الظروف االسةت نا ية التي ت ةببت فيها جا )ة  

ةلا تأجيم المناقشات    أةضاء المكتبأفاد بأاه تمت الم افمة مم قبم  . حيش  19-ك فيد

ثالث ةناعةةر مم ضةةمم الم)اور الر ي ةةية التي كان مم المفتر  أن يشةةملها  في

 وهي:  إلا الدورة الممبلة،  االجتماا
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اسةةةتعرا  أسةةةماء المرشةةة)يم مم  ، تم  (1-)مرفقأجندة االجتماا  إقرار   بعد

الم ةةؤول ةم   األمناء  الدول األةضةةاء باللجنة االقتصةةادية األوروبية لعضةة ية مكتب

)مم    بةدأ ف ر ااتهةاء فعةاليةات االجتمةااأةمةال مجم ةةة خبراء الغةاز لفترة سةةةةنتيم ت 

تم ت)ديدها    ، وهي خط ة إجرا ية(2022إلا أيل ل/سةةةةبتمبر    2020أيل ل/سةةةةبتمبر  

 مم قبم اللجنة المنظمة لالجتماا.  م بما

جلـسة ققاـيية حوإ ازالة البربوع عبر المزازرة بيا الببرباء  

 المتجددة والغاز الطبيعي

  الرامية ا) ال ةياسةات األوروبية    السةتعرا   كاممصةصةت الجل ةة بشةكم  خ  

( في دول االت)ةاد األوروبي  Carbon Neutralityت)ييةد أو تعةادل الكرب ن )  ت)ميق

الهيدروجيم م ةةتمبال  كمصةةدر متجدد  لعبه  ي ، والدور الذي يمكم أن 2050ب)ل ل ةام 

ري  للغةاز لتك ن بم ةابةة العم د الفم المةا مةةت ةةةةخير البنيةة الت)تيةة    وكيف يمكمللطةاقةة، 

 .في الم تمبم  لنظام ااقة منخفض الكرب ن

، م ةةاةد ر يس وحدة  Yolanda Garciaال ةةيدة/   ،ترأل الجل ةةة النماشةةية

تن ةيق االسةتراتيجيات وال ةياسةات بالمف ضةية األوروبية، وبمشةاركة أربعة مت)دثيم  

 :هم  رفيعة الم ت ى  ةم هيئات أوروبية

 .، مدير شؤون التنظيم بالمف ضية األوروبيةAbel Enrique ال يد/ •

 .أوروبا في  الهيدروجيم  منظمة  مم م ،Constantine Levoyannis ال يد/ •

، مم م النم ةةةا في اللجنة االقتصةةةادية األوروبية،  Florian Marko ال ةةةيد/ •

 .وم اةد ر يس مجم ةة خبراء الغاز في األمم المت)دة

 .النروي  ،Nel Hydrogenشركة  مم م  ،  Bjørn Simonsen ال يد/ •



  

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( -إدارة الشؤون الفنية   

 

  

  

 

6 

 

االتفاقيةةةة الخضةةةراء األوروبيةةةة  تةةةم اسةةةتعرا  ،الجل ةةةةفةةةي م ةةةتهم 

(European Green Deal (، التةةي أعةةدرها االت)ةةاد األوروبةةي فةةي كةةاا ن

تتضةةمم حيةةش تمةةت اإلشةةارة إلةةا أاهةةا . 2019األول/دي ةةمبر مةةم العةةام الماضةةي 

 دول االت)ةةاد األوروبةةيت)ييةةد أو تعةةادل الكربةة ن فةةي  واضةةو وهةة  اهةةا ي  هةةدف

لت)ميةةق التنميةةةة الم ةةتدامة داخةةةم وهةةةي تعةةد خطةةةة شةةاملة  .2050ب)لةة ل ةةةام 

دول االت)ةةةاد األوروبةةةي وبم ابةةةة دليةةةم استرشةةةادي ي ضةةةو كيفيةةةة الت)ةةة ل إلةةةا 

   .مةدهر، وشامم اجتماةي ا، وم تدام بيئي ااقتصاد 

 (1-)الشكم في النماا التالية:  يمكم تلخيصهاتضم االتفاقية ةدة ةناعر 

 .2050 وةام 2030 لعام  بالمناخ الخاعة  األوروبي االت)اد أهداف  سمفرف   •

 .معم لة بأسعار  ورمنة  اظيفة ااقة  ت فير •

 .تعبئة الصناةة لت)ميق اقتصاد اظيف ودا ري •

 .البناء واإلعالي بإدارة فعالة للم ارد •

 .بتلك التغيرات سلبا    ، وت)ميق العدالة لمم سيتأثراالاتمالية  المرحلةتم يم   •

 ./كية وم تدامةاإلسراا باالاتمال إلا منظ مة امم   •

 .خلق اظام غذا ي ةادل وع)ي وعديق للبيئة •

 .هدف ام ي للمضاء ةلا التل ث ألجم بيئة خالية مم ال م م •

 ، وال)فاظ ةلا التن ا البيئي.النظام البيئي  حماية •
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        European Climate Target Plan 2030الخ ة األل لبية المستهدفة للمن خ  

، التي أةلنتهةا  2030ثم تم التطرق إلا الخطةة األوروبيةة الم ةةةةتهةدفةة للمنةاخ  

 تم اةتماد  وفيها.  2020منتصةف أيل ل/سةبتمبر مم العام الجاري   األوروبية  المف ضةية

بةدول    لتخفيض اابعةاثةات غةازات االحتبةال ال)راري  (ملةم قةاا ايةا  )  عةةةةةارمةا  هةدفةا   

)بلغ    1990مماراة بم ةت يات ةام   2030% ب)ل ل ةام 55بمعدل    االت)اد األوروبي

ملي ن ام مكةاف  مم ثةااي    4912إجمةالي اابعةاثةات غةازات االحتبةال ال)راري ا)   

وفعالة اتخا/ إجراءات جادة   وه  األمر الذي سةيتطلب  (1990أك ةيد الكرب ن في ةام 

في كافة المطاةات االقتصةادية. وتعتةم المف ضةية إعةدار خطة شةاملة ومفصةلة بشةأن 

  م  الدول األوروبية   كافة االقتراحاتمناقشةةةةة بعد    كيفية ت)ميق هذا الهدف الصةةةةارم

 . 2021حةيران/ي اي     شهر  ب)ل ل  واةتمادها

 : ا تف قية الخضراء األل لبية1-الشسا
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 2030األل لبية المستهدفة للمن خ  ف  الخ ة  ق  ع ال  قة  مس همة

ي ةاهم قطاا الطاقة بالنصةيب األكبر مم اابعاثات غازات االحتبال ال)راري 

الكرب ن مم هذا المطاا سةةي ةةاهم في   اةاوبالتالي فإن   داخم دول االت)اد األوروبي.

 وتتلخت األهداف الر ي ةةةةية المتعلمة بالطاقة فيت)ميق تخفيض ضةةةةخم لالابعاثات.  

 في النماا التالية: 2030للمناخ  الخطة األوروبية الم تهدفة 

  سةتتراج    الم ال  سةبيم علاف  حاد،  بشةكم  األحف ري  ال ق د ةلا  االةتماد  تمليم (1

 .2015  بعام مماراة 2030 ةام  ب)ل ل %70  بن)   الف)م  ةحص

 ةام  ب)ل ل %55  بن ةةبة  الكهرباء  وقطاا ال ةةكني المطاا  مم  االابعاثات  تمليم (2

  الطاقة لمصةادر  ال ةري   اإلحالل  ةبر  و/لك  ،2015  بم ةت يات  مماراة  2030

م مك اةات  بي   تكةامةمت)ميق الو  الطةاقةة  كفةاءة  ورف   ،المطةاةةات  تلةك  في  المتجةددة

 .الطاقة  منظ مة

  %65 إلا  لتصةم  المتجددة  الطاقة مصةادر  مم  الكهرباء  ت ليد حصةة مضةاةفة (3

 .2030  ب)ل ل  الت ليد  مةي   مم

 ةام  ب)ل ل 24% إلا  النمةم  قطةاا  في  المتجةددة الطةاقة مصةةةةادر  حصةةةةة رف  (4

2030. 

  بةالمصةةةةةاا   والتبريةد  التةدفئةة  ةمليةاتتمليةم الكرب ن النةات  مم    ةلا  العمةم (5

في تلك   الم ةةتخدمة  المتجددة  الطاقة  مصةةادر  حصةةة و/لك ةبر رف   والمبااي

 .2030 ةام  ب)ل ل  أك ر أو  40% إلاالعمليات  

 الخدمة  مركبات  وباألخت النمم  قطاا  في  الهيدروجيم  اسةةةتخدام في  الت سةةة  (6

 م م المطاا الب)ري وقطاا الطيران.في بمية المطاةات و  ،الشاقة
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  م)دود   بشةكمكم  ول  حصةتها  ترتف  أن  المخط  فمم  ال)ي ية، للكتلة  بالن ةبة أما (7

 .2030 ةام  ب)ل ل

مصةادر الطاقة المتجددة ح ةب   فمم المخط  أن ت ةاهم،  2-الشةكم  وكما يبيم

بالنصةةيب األكبر مم إجمالي الطلب ةلا الطاقة،    للمناخ الم ةةتهدفة  األوروبية  الخطة

خاعةةةةة الف)م   بمية مصةةةةادر ال ق د األحف ري األخرى سةةةةتتراج  في الممابمبينما  

 .والنف 

 

ثةةم ال عةة ل إلةةا ، 2030المبينةةة أةةةاله ب)لةة ل ةةةام ولت)ميةةق األهةةداف 

، سةةةيتم العمةةةم 2050االت)ةةةاد األوروبةةةي ب)لةةة ل ةةةةام ت)ييةةةد الكربةةة ن فةةةي دول 

 (Energy System Integration, ESI) ةلةةةا تكامةةةم منظ مةةةة الطاقةةةة

ك حةةدة ويمصةةد بةةذلك التخطةةي  والتشةةغيم المتكامةةم لمنظ مةةة الطاقةةة  األوروبيةةة.

، والبنيةةةة الت)تيةةةة المختلفةةةة ك ااتهةةةا مةةةم مصةةةادر الطاقةةةةختلةةةف مبم واحةةةدة

             

     

     

              

                

  المصدر  حسب األوروبي  االتحاد دول في الطاقة على  الطلب توقعات:  2-الشكل 

 )الوحدة مليون طن نفط مكافئ( 2050 عام  بحلول
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ق يةةة فيمةةا بينهةةا إلدارة مةة ارد ةبةةر بنةةاء روابةة   ة و/لةةكالم ةةتهلكوالمطاةةةات 

 الكرب ن.  وخفض ا بة وتمليم هدر الطاقة  الطاقة بشكم فعال

  أو الكهربة   ت سةةي  اسةةتخدام الكهرباء العمم ةلاولت)ميق هذا التكامم، سةةيتم  

(Electrificationفي كةافةة قطةاةةات االقتصةةةةاد )   ب)يةش تك ن الكهربةاء المصةةةةدر

الر ي ةي للطاقة م م الت سة  في اسةتخدام ال ةيارات الكهربا ية في قطاا النمم وتمليم  

 لبناء  اسةتخدام ال ةيارات العاملة بال ق د األحف ري. كما سةيتطلب /لك أيضةا التخطي 

بدال   ،  3-بالشةكم( كما ه  مبيم  Circular Energy Systemمنظ مة ااقة دا رية )

المنظ مة ال)الية التي تعد خطية ترب  مصةةادر الطاقة بالمطاةات الم ةةتهلكة في   مم

مما يت ةبب في ااخفا   بشةكم أفمي أو دا ري  غير متصةلة فيما بينها   سةالسةم رأسةية

 .الطاقة المهدرةوزيادة    كفاءة المنظ مة ككم

 

        European Hydrogen Strategy هيد لجينلل  األل لبية  ستراتيجيةا 

                               

                                                     

                                            

                                                      

: تحول منظومة الطاقة األوروبية إلى منظومة دائرية متكاملة مستقبالً لتحل 3-الشكل  

 محل المنظومة الخطية الحالية
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فمةد تطرقةت النمةاشةةةةات إلا ال ضةةةة  الراهم إلاتةا     أمةا جةااةب الهيةدروجيم،

ي ةةةةاهم فيةه م ةةةةتمبال  في اظةام اةاقةة خةالي مم    أن  الهيةدروجيم والةدور الةذي يمكم

والمطاا ال ةةةكني  النمم  قطاا  في  ك ق د  الهيدروجيم اسةةةتخدام  يمكم، حيش  الكرب ن

 قا م  مجتم   مم  ر ي ةةي  جةءبالنهاية  ليك ن   ،الطاقة  ت ليدقطاا  و  الصةةناةيوالمطاا  

 المتكاملة. الخدمات  ةلا

 إاتا   ، بم ةلا العكس فمد تمأمرا  جديدا  إاتا  واسةةةتخدام الهيدروجيم  يعد  وال  

إال أن تناول م ضةةة ا    .ةديدة  ل ةةةن ات  ضةةةخمة  بكميات  واسةةةتخدامه  الهيدروجيم

  زخما    اكت ةبتمصةدر للطاقة" ه  قضةية حدي ة  ك"اسةتخدامه   الهيدروجيم مم منظ ر

 لةذلةك  حر،  كعنصةةةةر  الطبيعةة  في  الهيةدروجيم  ي جةد  الو .  متةايةدا  في اوواةة األخيرة

 خام  كمادة  اسةةتخدامه أو   حرارة أو   كهرباء إلا  ت) يله  قبم  وتخةينه  وامله  إاتاجه  يجب

 .الصناةة في

 الغةةاز مةةم الهيةةدروجيم مةةم %95 حةة الي إاتةةا  يةةتم ،فةةي ال قةةت ال)اضةةر

، وهةةةة  مةةةةا يطلةةةةق ةليةةةةه اسةةةةم األخةةةةرى الهيةةةةدروكرب ااتبعةةةةض و  الطبيعةةةةي

 اابعاثةةاتإاتاجةةه  أثنةةاءحيةةش ينةةت   (Grey Hydrogen) الرمةةاديالهيةةدروجيم 

مةةةم ثةةةااي أك ةةةيد الكربةةة ن. وي ةةةتخدم اإلاتةةةا  ال)ةةةالي مةةةم الهيةةةدروجيم فةةةي 

   ، وفي مصافي التكرير.بشكم أساسي  عناةة األسمدة والكيماويات

وللتخلت مم االابعةاثةات النةاتجةة أثنةاء إاتةا  الهيةدروجيم مم الغةاز الطبيعي،  

ال)ةالةة    ويطلق ةليةه في هةذه  (CCS)  يمكم تطبيق تمنيةة اعةةةةطيةاد واحتجةاز الكرب ن

الت)ليم الكهربا ي  الهيدروجيم األزرق". كما يمكم إاتا  الهيدروجيم مم ةملية "اسم  

متجددة  ااقة م لدة مم مصةادر  في تلك العملية    الم ةتخدمةللماء، وإ/ا كاات الكهرباء 

".  أخضةةرهيدروجيم   كالرياي والطاقة الشةةم ةةية، فيعد الهيدروجيم في تلك ال)الة "

للهيةدروجيم،   الف)م،   "الهيةدروجيم األسةةةة د"ومم األا اا األخرى  الةذي ينت  مم 
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الةذي ينت  ب اسةةةةطةة الكهربةاء الم لةدة مم م)طةات الطةاقة    "والهيةدروجيم األعةةةةفر"

 .الهيدروجيم سالفة الذكرالمختلفة مم    ا اااأل،  4-الشكم  يلخت  . و الن وية

 

 

 

مم الدول األةضةةةاء في لجنة األمم المت)دة االقتصةةةادية   ةدد كبيراةتمد  وقد  

في م ةةةتمبم اظام    الهيدروجيمح ل دور  اسةةةتراتيجيات    في اوواة األخيرة،  ألوروبا

الكرب ن الةةدول،  اةةاقةةة منخفض  رخر مم  ةةةددا   هنةةاال  أن  اإلةةةداد   كمةةا  في ا ر 

 الهيدروجيم.الستراتيجيات ح ل م تمبم  

، اشةةةةر معهد سةةةةك لك ف للعل م والتكن ل جيا في 2019ي اي     حةيران/  فيف

"  يحو تنمية منخفضدة السربو   مسد    -اقتصد ل الهيد لجين م سةك  دراسةة بعن ان "

كيفية دم  تكن ل جيا الهيدروجيم في اظام الطاقة الروسةةةةي واسةةةةتراتيجيات    تناولت

 التنمية منخفضة الكرب ن.

• الرماديالهيدروجين 

•
الهيدروجين األزرق

•
الهيدروجين األخضر

• الهيدروجين األسود

•
الهيدروجين األصفر

  ص   إ    هأ   ع                : 4-  ش   
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إسددددتراتيجيدة  ، اشةةةةرت وزارة الطةاقةة األمريكيةة "2020ي لي   تم ز/في  و 

إسةتراتيجية لت ةري    ة" التي تمدم خطتمسين اقتصد ل منخف  السربو  -الهيد لجين  

 لهيدروجيم.الب)ش والتط ير واشر تكن ل جيا ا

اسةةةتراتيجيتها ح ل الهيدروجيم في ةم   المف ضةةةية األوروبية  كشةةةفت  كما 

الجةةاري   العةةام  رؤيتهةةا    ،2020منتصةةةةف  تتلخت  إاتةةا  والتي  في  الت سةةةة   في 

وخلق سةةةة ق تجاري للهيدروجيم في   (األخضةةةةر)الهيدروجيم    المتجددالهيدروجيم  

 .أوروبا

ةلا   في المرحلةة االاتمةاليةةمم الم ةةةةتهةدف    ،بيةةو األور  ووفمةا لالسةةةةتراتيجيةة

  ، أن يتم الت سةةةة  في إاتةا  الهيةدروجيم منخفض الكرب ن المةدى المريةب والمت سةةةة 

  وتخةيم   )المنت  مم الهيةدروكرب اةات م  تمنيةة اعةةةةطيةاد  "الهيةدروجيم األزرق"

.  الهيةدروجيم المةا م ةلا الهيةدروكرب اةات   ال)ةالي مم  اتةا اإللي)ةم م)ةم  الكرب ن(  

في   للهيةدروجيم  واةةد  سةةةة ق تجةاري  وخلقك بغيةة العمةم ةلا تمليةم االابعةاثةات،  و/لة 

اختراق  دةم اتخةا/ إجراءات لة  ةلااالاتمةاليةة  . كمةا سةةةةتنط ي تلةك المرحلةة الم ةةةةتمبةم

ةبر    و/لةك  الكهربةاء م ةم قطةاا النمةم  قطةاا  قطةاةةات أخرى غيرةةدة  في    الهيةدروجيم

  الجماةي، وال ةةةةكك ال)ديدية، والممط رات، ت سةةةةي  اسةةةةتخدامه في حافالت النمم  

. أمةا ةلا المةدى اسةةةةتخةدامةه في إاتةا  المبيةدات ال)شةةةةريةةةبر  والمطةاا الصةةةةنةاةي  

)المنت  بشةكم ر ي ةي مم ااقة   الت سة  في إاتا  الهيدروجيم المتجدد  الط يم، ف ةيتم

و/لةك ةلا اطةاق تجةاري واسةةةة  بعةد بل ل التكن ل جيةا    الريةاي والطةاقةة الشةةةةم ةةةةيةة(

 نض   المطل  .لل

فمةةد وضةةعت المف ضةةية األوروبيةةة أهةةدافا  واضةة)ة  ،5-الشةةكميبةةيم وكمةةا 

ضةةةمم  الهيةةةدروجيم فةةةي اسةةةتخدامالتةةةدريجي  للت سةةة بفتةةةرات زمنيةةةة  المعةةةالم

 : المرحلةةة األولةةيوالتةةي سةةتتم ةلةةا ثةةالث مراحةةم ،منظ مةةة الطاقةةة األوروبيةةة
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(، 2030-2024)خةةةالل الفتةةةرة (، المرحلةةةة ال اايةةةة 2024-2020) خةةةالل الفتةةةرة

لل عةةة ل إلةةةا سةةة ق تجةةةاري  (2050-2030)خةةةالل الفتةةةرة  والمرحلةةةة ال ال ةةةة

 للهيدروجيم.

 

 

ح ل    بةاألمم المت)ةدة، مةذكرةإدارة الطةاقةة الم ةةةةتةدامةة    أةةدتومم جةاابهةا، فمةد  

عةةةةنةاةةة   فيهةاتةدة     "ددا مبتسر لتحييدد السربو   -الهيدد لجين"  الهيةدروجيم بعن ان

الغةاز إلا تعةديةم وإةةادة ت ظيف البنيةة الت)تيةة للغةاز ال)ةاليةة، ودةم تط ير المبةاد   

تن ةيق الل ا و والمعايير  و   لجنة األمم المت)دة االقتصةادية ألوروباالخاعةة ب   الت جيهية

 الهيدروجيم.و الم حدة والتعاريف والم اةد الفنية التي ت)كم مة  الغاز الطبيعي  

في اللجنة   للدول األةضةةةةاءة إلا جملة مم الت عةةةةيات  وقد خلصةةةةت المذكر

 :أبرزها  االقتصادية األوروبية

 الخاعة بالهيدروجيم. • ت حيد المصطل)ات

1

2

3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

         

         

         

:                       ض                ص             5-  ش      
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تط ير أجهةة الت)ليم الكهربا ي الم تخدمة في إاتا  الهيدروجيم،  اإلسراا ب •  

 .تطبيمها ةلا اطاق واس ودةم  

إجراء اإلعةةةةالحةات الالزمةة   ةبر  ا)  الهيةدروجيم  "التغيير  ةمليةة"  ةي ت)ف•  

 .لل  ق

في   )ألابك(  األق    ال ربية المصددد ة للبترلل  منظمة  ممثا شدد  ، أمم جاابه

بم ضةةةة ا الهيةدروجيم، وأاهةا بصةةةةدد متةايةدة  ت لي أهميةة  المنظمةة    إلا أنمةداخلتةه  

. حيش  دور الهيدروجيم في ةملية ااتمال الطاقةإعةدار دراسةة فنية متخصةصةة ح ل  

المصةةةةةدر الر ي ةةةةي لااتةا  العةالمي مم  يعةد  الغةاز الطبيعي  تم اإلشةةةةةارة إلا أن  

حيش    المصةادر األخرى.  األقم مماراة بباقي    تعدالهيدروجيم في ال قت ال)الي بتكلفة  

ي رو لكم كجم، بينما تصةةةم   1.5لفة إاتا  الهيدروجيم مم الغاز الطبيعي إلا تبلغ تك

ي رو لكةم كجم، أي ثالثة أضةةةةعةاف  5-3.5التكلفةة في حالة الهيةدروجيم األزرق إلا 

 وحده.  تكلفة استخدام الغاز الطبيعي

وإ/ا مةا تم تطبيق تمنيةة اعةةةةطيةاد وتخةيم الكرب ن للتخلت مم االابعةاثةات  

النةاتجةة أثنةاء إاتةا  الهيةدروجيم مم الغةاز، ف ةةةةتظةم التكلفةة أقةم أيضةةةةا  إ/ا مةا تمةت  

الذي تصةةةم    المعتمد ةلا مصةةةادر الطاقة المتجددة  األخضةةةرالمماراة بالهيدروجيم  

سةةةةيلبي /لك متطلبات االسةةةةتراتيجية  ، و ي رو لكم كجم 6تكلفته إاتاجه إلا أةلا مم  

. وال شةةةةةك أن األوروبيةة الراميةة ا)  خفض اابعةاثةات غةازات االحتبةال ال)راري

  إضةافية  ميةة تناف ةية لهااخفا  أسةعار الغاز في ضة ء ال فرة ال)الية مم اإلمدادات 

أن استمرار تط ير تمنية اعطياد وتخةيم الكرب ن    كماللهيدروجيم المنت  مم الغاز. 

بناء سة ق تجاري للهيدروجيم بأسةعار   ، ويدف  ا)  ي ةهم أيضةا  في خفض تكلفتها قد

 تناف ية.
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م)طات    فمد تطرقت الجل ةة النماشةية إلا أهمية المؤازرة بيمفي سةياق رخر،  

يتراج  فيهةا إاتةا  الكهربةاء مم  لتغطيةة الفترات التي    الطةاقةة المتجةددةو الغةاز الطبيعي  

المضةية  وتعد تلكااخفا  حركة الرياي أو غيا  ضة ء الشةمس.  اتيجة  تلك المصةادر  

األهمية م ةةتمبال  حيش سةةتشةةهد مصةةادر الطاقة المتجددة ام ا  كبيرا    مم المضةةايا /ات

خالل ال ةةةةن ات الممبلةة وسةةةةيةداد االةتمةاد ةليهةا في تلبيةة الطلةب ةلا الكهربةاء،  

أي اضةةطرا  قد ي)دث لمنظ مة الطاقة.    لتالشةةي  التخطي  م ةةبما    وبالتالي فال بد مم

تشةةةهد  سةةة ي  ال ةةةياسةةةات الجديدة،  سةةةينارح ةةةب  ت قعات وكالة الطاقة الدولية ل ف فما  

ال ةةن ات الممبلة ام ا  في إجمالي المدرات المركبة لم)طات الطاقة الشةةم ةةية وااقة 

البد فوبالتالي،   .6-الشكماألسرا مماراة بباقي المصادر األخرى كما يبيم    يعد  الرياي

مصةدر للطاقة يك ن بم ابة داةم للمنظ مة ويغطي أي اضةطرا  قد ي)دث.  مم ت فير  

بالمرواة العالية في التشةغيم وسةرةة دخ لها    الطبيعي  تتمية الم)طات العاملة بالغازو 

ه  أقم أا اا ال ق د الطبيعي  في الخدمة، ةالوة ةلا ارتفاا كفاءة تشةةةةغيلها. والغاز 

األم ةم لمصةةةةادر الطةاقةة   الةداةماألحف ري تل ي ةا  للبيئةة، وهةذه المةايةا تجعةم مم الغةاز 

 االستغالل األم م للبنية الت)تية للغاز م تمبال .  المتجددة وه  ما ي)مق

 

 

2040       ء        ص     ى ع                      ع                 :6-  ش      

 الغاز الطبيعي  الفحم

 طاقة الرياح

 الطاقة الشمسية 

 النفط الطاقة النووية 
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 لالجتماع  الختاميةالجلسة 

مجلةةةس أمنةةةاء ل المرشةةة)يمتةةةم اةتمةةةاد أسةةةماء  ي ختةةةام االجتمةةةاا،فةةة  

ةةةدد مةةم االسةةتنتاجات  أقةةر الخبةةراء كمةةامجم ةةةة خبةةراء الغةةاز لمةةدة ةةةاميم. 

 :أبرزها ما يليوالت عيات  

 الغةةةاز )ومجةةةال ةمةةةم مجم ةةةةة خبةةةراء الغةةةاز مصةةةطلو ت سةةةي  مفهةةة م ✓

بةةم أيضةةا  الغةةازات  ف) ةةب ( ليشةةمم لةةيس الغةةاز الطبيعةةيبةةاألمم المت)ةةدة

والغةةازات  )م ةةم الهيةةدروجيم( منخفضةةة الكربةة ن، ومنةوةةةة الكرب اةةات

 المتجددة )م م الغاز ال)ي ي(.

ترحيةةب فريةةق الخبةةراء بتةة فير التعةةاون الةةدولي الةةذي مةةم شةةأاه زيةةادة  ✓

الةة ةي وقبةة ل الةةرأي العةةام بةةدور الهيةةدروجيم، بغيةةة ت ةةري  االاتمةةال إلةةا 

هيةةةدروجيم داخةةةم دول اللجنةةةة االقتصةةةادية م ةةةتمبم م ةةةتدام القتصةةةاد ال

 األوروبية وخارجها.

يمكةةم للغةةاز الطبيعةةي أن ي ةةاهم بفعاليةةة فةةي دةةةم الجهةة د الدوليةةة ا)ةة   ✓

ت)ميةةق أهةةداف األمةةم المت)ةةدة للتنميةةة الم ةةتدامة و/لةةك ةبةةر الت سةة  فةةي 

اسةةةتخدامه فةةةي كافةةةة المطاةةةةات، وبةةةاألخت قطةةةاا النمةةةم وقطةةةاا ت ليةةةد 

حيةةش يعةةد الغةةاز بةةديال  اقتصةةاديا  وأقةةم تل ي ةةا  للبيئةةة مماراةةة  ،الكهربةةاء

 .)الف)م( وال ق د الصلب )زيت ال ق د( بال ق د ال ا م

بةةيم الكهربةةاء المتجةةددة والغةةاز يمكةةم ت)ميمهةةا  ةالتأكيةةد ةلةةا أن المةةؤازر ✓

ت ةةخير البنيةةة الت)تيةةة الما مةةة للغةةاز لتكةة ن بم ابةةة العمةة د الفمةةري  ةبةةر

 .لنظام ااقة منخفض الكرب ن في الم تمبم
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أو  مةةم المطةةاا العةةاممبةةادرات ال)اليةةة )سةة اء لل خبةةراء الغةةازفريةةق  دةةةم ✓

الراميةةة ا)ةة  ال)ةةد مةةم ( اإلثنةةيممةةم المطةةاا الخةةاص أو بالشةةراكة بةةيم 

والتشةةةةديد ةلةةةةا ضةةةةرورة اتخةةةةا/ إجةةةةراءات جةةةةادة ، اابعاثةةةةات المي ةةةةان

للمراقبةةة  فعالةةة وسةةريعة لتخفةةيض اابعاثةةات المي ةةان ةبةةر بنةةاء منظ مةةة

 والت)كم في االابعاثات.

االتفةةاق ةلةةا ت)ديةةد م ةةةد الةةدورة ال امنةةة لمجم ةةةة خبةةراء الغةةاز ليكةة ن  ✓

 .2021مم ةام   األولخالل الرب  
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 I. Provisional agenda 

1. Adoption of the agenda. 

2. Opening remarks. 
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4. Activities and priorities of the United Nations Economic Commission for Europe and 

its Executive Committee. 

5. Gas and the Sustainable Development Goals. 

6. Decarbonization. 

7. Gas value chain: gas for transport and other end-uses. 

8. Update on activities in United Nations Economic Commission for Europe member 

States, the gas industry and organizations (tour de table). 

9. Update on implementation of the work plan for 2018-2019 and the work plan for 

2020-2021. 

10. Presentation of results and recommendations of the project “Pathways to Sustainable 

Energy”. 
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11. Preparations for the eighth session of the Group of Experts on Gas. 

12. Any other business. 

13. Adoption of conclusions and recommendations. 

14. Adoption of the report and close of the meeting. 

 II. Annotations to the provisional agenda 

 1. Adoption of the agenda 

In accordance with the rules of procedure of the United Nations Economic Commission for 

Europe (ECE), the first item on the provisional agenda is the adoption of the agenda. The 

documents for the session will be published on the ECE Sustainable Energy Division natural 

gas website2, as soon as they become available. 

 2. Opening remarks 

Opening remarks will be delivered, including on the efforts of the Group of Experts to help 

ECE member States deliver on key political commitments, such as the 2030 Agenda for 

Sustainable Development and the Paris Agreement on climate change. 

 3. Election of officers 

At its fifth session held in March 2018, the Group of Experts elected a Bureau to serve for a 

period of two years, until March 2020. The Group of Experts will elect a Bureau to serve from 

the end of the seventh session for a period of two years. 

 4. Activities and priorities of the United Nations Economic Commission for 

Europe and its Executive Committee 

At its twenty-eighth session, 25-27 September 2019, the Committee on Sustainable Energy 

(Committee) noted in its report (ECE/ENERGY/123) the progress the Group of Experts 

achieved in delivering on its mandated activities. The Committee approved the work plan of 

the Group of Experts on Gas for 2020-2021, as presented in ECE/ENERGY/2019/10, and the 

extension of its mandate until 31 December 2021, with a possibility of extension. 

An update will be provided on activities of the Committee of interest to the Group of Experts 

and any decisions of relevance of the Executive Committee.  

Among other issues, the secretariat will update the Group of Experts on developments related 

to proclaiming an International Year of Methane by the United Nations General Assembly. 

 5. Gas and the Sustainable Development Goals 

The Group of Experts will hear about recent efforts to utilize natural gas as a driver to attain 

economic, environmental and social objectives of the 2030 Agenda, expressed through 17 

Sustainable Development Goals (SDGs).  

The discussion will focus on SDGs dealing with energy access, gender and diversity, climate 

action through mitigating methane emissions, air quality, jobs and just transition, and 

sustainable cities. 

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/docs/natural_gas.html 
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 6. Decarbonization 

At its twenty-eighth session, the Committee reaffirmed that gaseous fuels—whether 

conventional natural gas, renewable/decarbonized gas, or hydrogen—will continue to serve as 

an energy vector for the foreseeable future. The Committee requested the Group of Experts on 

Gas and the Group of Experts on Renewable Energy to support ECE member States in 

developing policies that accelerate uptake of renewable, decarbonized and low- and zero-

carbon gases.  

The Group of Experts will discuss new approaches to decarbonization that harness synergies 

between renewable energies (electricity and gas) while utilizing gas infrastructure as the 

backbone of a low-carbon energy system. The Group of Experts will present: several options 

for an interlinked model between electricity and gas; technologies to produce low-carbon, 

decarbonized and renewable gases; and case studies for carbon capture (use) and storage 

(CCS/CCUS), demonstrating how these technologies have a positive impact on the efficiency 

and decarbonization of the energy system. 

 7. Gas value chain: gas for transport and other end-uses 

The Group of Experts’ core mandate is to provide a forum for dialogue on sustainable and 

clean production, distribution, and consumption of gas and liquefied natural gas (LNG) in 

the ECE region. In 2019, the Group of Experts discussed four incoming pipeline routes into 

Europe. In 2020, the Group of Experts will focus on trends, developments, and new markets 

and innovative end-uses for LNG in Eurasia. 

The Group of Experts will also hear about several new initiatives that promote the use of 

compressed natural gas and LNG in road transportation in selected ECE member States. 

 8. Update on activities in the United Nations Economic Commission for 

Europe member States, the gas industry and organizations (tour de table) 

Representatives of ECE member States, the gas industry, and international organizations will 

present their work and other developments since March 2019. The Group of Experts requests 

representatives of member States and other organizations to submit, when possible, electronic 

versions of their presentations to the secretariat in advance, in one of the ECE three working 

languages (English, French, or Russian). 

 9. Update on implementation of the work plan for 2018-2019 and the work 

plan for 2020-2021 

The Group of Experts will be updated on the progress in implementation of the 2018-2019 

work plan which was also presented to the Committee at its twenty-eighth session.  

The Group will discuss its work plan for 2020-2021 (ECE/ENERGY/2019/10) and identify 

champions to lead each of the activities.   

 10. Presentation of results and recommendations of the project “Pathways to 

Sustainable Energy” 

The Group of Experts will be informed of the results and key insights of the first phase of the 

project, which began in early 2017, and the plans for the next phase. The emphasis will be 

on policy recommendations for member States, global and regional energy challenges, and 

the role of gas in achieving transition to sustainable energy future. 
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 11. Preparations for the eighth session of the Group of Experts on Gas 

 The Group of Experts will discuss preparations for its eighth session. Possible topics for the 

substantive portion of the session will be proposed and discussed. The eighth session of the 

Group of Experts is scheduled for the first quarter of 2021. 

 12. Any other business 

The meeting may discuss other issues that arise before or during the session and that fall 

within the scope of the Terms of Reference of the Group of Experts. To the extent possible, 

delegates are encouraged to notify the secretariat or the Chair in advance of any issue they 

may wish to raise under this agenda item.  

 13. Adoption of conclusions and recommendations 

The Group of Experts will be invited to adopt conclusions and recommendations as may be 

agreed.  

 Where possible the draft conclusions and recommendations will be circulated to participants 

and Geneva Permanent Representations at least ten days before the start of the meeting. 

 14. Adoption of the report and close of the meeting 

 The Chair, with the assistance of the secretariat, will summarize the agreed conclusions and 

recommendations. The Group of Experts will be invited to adopt its report based on a draft 

prepared by the secretariat in cooperation with the Bureau of the Group of Experts, following 

which the Chair will close the meeting. 

    


