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 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 

 لجنة الطاقةلجنة الطاقة
 السادسةالسادسةالدورة الدورة 

 ٢٠٠٧٢٠٠٧فبراير فبراير // شباط شباط٥٥-٤٤الدوحة، الدوحة، 
 

 مال المؤقتمال المؤقت من جدول األع من جدول األع٥٥البند البند 
 
 
 

 الطاقة مجال في العربية الدول وسياسات رؤى حول عامة مناقشة
 المستدامة التنمية أجل من 

 

 موجـز
 

 برئاسة دولة قطـر      برئاسة دولة قطـر     (CSD-15)للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة      للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة      الخامسة عشرة   الخامسة عشرة   عقد الدورة   عقد الدورة   ننتت 
 على   على  ززوتركوترك  . . ٢٠٠٧٢٠٠٧مايو  مايو  //أيارأيار  ١١١١  -أبريل  أبريل  //نيساننيسان  ٣٠٣٠الفترة من   الفترة من   في  في   نيويورك    نيويورك   –مقر األمم المتحدة    مقر األمم المتحدة    في  في  

 األربـع   األربـع  بشأن القضايابشأن القضايا  غغتحقيق أهداف خطة جوهانسبر  تحقيق أهداف خطة جوهانسبر  عراقيل المتعلقة ب  عراقيل المتعلقة ب  الالووالسياسات  السياسات  استعراض ومناقشة   استعراض ومناقشة   
تلـوث الهـواء،   تلـوث الهـواء،   وو  ،،تغير المناخ تغير المناخ ووالطاقة ألغراض التنمية المستدامة،     الطاقة ألغراض التنمية المستدامة،      وهي    وهي   ،،٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦ اللجنة    اللجنة   لدورةلدورة

 ..والتنمية الصناعيةوالتنمية الصناعية
 

 والـذي تضـطلع بـه        والـذي تضـطلع بـه       CSD-15 العربي للمشاركة في أعمال الدورة        العربي للمشاركة في أعمال الدورة       وفي إطار اإلعداد اإلقليمي   وفي إطار اإلعداد اإلقليمي    
مسؤولين عن شؤون البيئة، أعـدت      مسؤولين عن شؤون البيئة، أعـدت      مجلس الوزراء العرب ال   مجلس الوزراء العرب ال   //سكوا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية     سكوا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية     اإلاإل
سكوا مقترحا  حول السياسات التي تتبعها الدول األعضاء أو التي حددتها تلك الدول فـي المجـاالت                 سكوا مقترحاً حول السياسات التي تتبعها الدول األعضاء أو التي حددتها تلك الدول فـي المجـاالت                 اإلاإل

  . . طبيقها بنجاح في دول المنطقة، أو المقترحة، أو التي شرعت الدول فـي تطبيقهـا              طبيقها بنجاح في دول المنطقة، أو المقترحة، أو التي شرعت الدول فـي تطبيقهـا              األربعة، والتي تم ت   األربعة، والتي تم ت   
جتماعها جتماعها  المقترح على الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتنمية والبيئة في الوطن العربي خالل ا              المقترح على الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتنمية والبيئة في الوطن العربي خالل ا             وقد ع رض وقد عرض 

خبراء خبراء ، حيث تمت مناقشته وتنقيحه بمشاركة       ، حيث تمت مناقشته وتنقيحه بمشاركة       ٢٠٠٦٢٠٠٦نوفمبر  نوفمبر  // تشرين الثاني   تشرين الثاني  ٢٣٢٣–٢١٢١في القاهرة في الفترة     في القاهرة في الفترة     
 . . من الدول األعضاءمن الدول األعضاء
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بناء على ما تقدم، وحرصا  على إثراء النقاش حول المقترح المشـار إليـه وتعميقـه، وتـوفير                  بناء على ما تقدم، وحرصاً على إثراء النقاش حول المقترح المشـار إليـه وتعميقـه، وتـوفير                   

المعلومات لممثلي قطاع الطاقة في الدول األعضاء الذين سيشاركون في االجتماع التحضيري الحكومي             المعلومات لممثلي قطاع الطاقة في الدول األعضاء الذين سيشاركون في االجتماع التحضيري الحكومي             
 في مقـر األمـم       في مقـر األمـم      ٢٠٠٧٢٠٠٧مارس  مارس  //آذارآذار  ٢٢  -فبراير  فبراير  //شباطشباط  ٢٦٢٦خالل الفترة من    خالل الفترة من     والذي سيعقد     والذي سيعقد    CSD-15لـ  لـ  

الطاقـة ألجـل التنميـة      الطاقـة ألجـل التنميـة      ""، تعرض هذه الوثيقة ح زم السياسات المقترحة في مجال          ، تعرض هذه الوثيقة حزم السياسات المقترحة في مجال          نيويوركنيويوركفي  في  المتحدة  المتحدة  
والهـدف هـو مناقشـتها      والهـدف هـو مناقشـتها      . . ، والمرتبطة بقطاع الطاقة، وقضايا تغير المناخ وتلـوث الهـواء          ، والمرتبطة بقطاع الطاقة، وقضايا تغير المناخ وتلـوث الهـواء          ""المستدامةالمستدامة

ء السياسات والبرامج التي تعتمدها دولهـم،       ء السياسات والبرامج التي تعتمدها دولهـم،       واستطالع رؤى السادة أعضاء لجنة الطاقة بشأنها، في ضو        واستطالع رؤى السادة أعضاء لجنة الطاقة بشأنها، في ضو        
 ..وبالتالي وضعها في تصرف ممثلي الدول األعضاء في االجتماع الحكومي التحضيريوبالتالي وضعها في تصرف ممثلي الدول األعضاء في االجتماع الحكومي التحضيري

 
 
 
 

 المحتويات
 

 الصفحةالصفحة      الفقراتالفقرات الفصلالفصل
 

 ٣٣ ٣٣-١١ ...................................................................... مقدمةمقدمة -أوال أوالً
 

 الخلفية، الخلفية، : : الدورة الخامسة عشرة للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامةالدورة الخامسة عشرة للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة -ثانيا ثانياً
 ٣٣ ٧٧-٤٤ .........................................................برنامج واألهدافبرنامج واألهدافوالوال 

 
  للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة الرابعة عشرةالرابعة عشرةالدورة الدورة تقرير تقرير  -ثالثا ثالثاً

 (CSD-14) : :٤٤ ٩٩-٨٨ .............................المناقشات اإلقليمية لدول غرب آسياالمناقشات اإلقليمية لدول غرب آسيا 
 

 الدورةالدورةحزم السياسات المقترح أن تتبناها الدول العربية خالل فعاليات حزم السياسات المقترح أن تتبناها الدول العربية خالل فعاليات  -رابعا رابعاً
 ٥٥ ٢٦٢٦-١٠١٠ ....................................تدامةتدامةعشرة للجنة التنمية المسعشرة للجنة التنمية المسالخامسة الخامسة  

 
 ٦٦ ١٣١٣-١٢١٢ ...........................في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامةفي مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة -ألفألف 

 
 ٧٧ ١٩١٩-١٤١٤ ..............في مجاالت تلوث الهواء وتغير المناخ والتنمية الصناعيةفي مجاالت تلوث الهواء وتغير المناخ والتنمية الصناعية -باءباء 

 
 االنجازات واإلجراءات العملية الناجحة والمقترحة وفي طور التطبيق االنجازات واإلجراءات العملية الناجحة والمقترحة وفي طور التطبيق  -جيمجيم 
 ٩٩ ٢٦٢٦-٢٠٢٠ ......................................................في دول المنطقةفي دول المنطقة  
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 ةـمقدم  -أوال 
 
 خالل العقدين الماضيين جهودا  حثيثة في صياغة وتطبيق سياسات متعـددة              خالل العقدين الماضيين جهوداً حثيثة في صياغة وتطبيق سياسات متعـددة             ييبذل قطاع الطاقة العرب   بذل قطاع الطاقة العرب    -١١

 وتركز هذه السياسات، في مجملها، علـى         وتركز هذه السياسات، في مجملها، علـى          ..تهدف إلى اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة         تهدف إلى اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة         
لفة، والسيما فيما يتعلق بالقضـايا      لفة، والسيما فيما يتعلق بالقضـايا      تغيير األنماط غير المستدامة إلنتاج الطاقة واستهالكها في القطاعات المخت         تغيير األنماط غير المستدامة إلنتاج الطاقة واستهالكها في القطاعات المخت         

تعزيـز إمـدادات    تعزيـز إمـدادات    : : األساسية الخمس التي حددتها خطة جوهانسبرغ للتنمية المستدامة في مجال الطاقة، وهي           األساسية الخمس التي حددتها خطة جوهانسبرغ للتنمية المستدامة في مجال الطاقة، وهي           
وقـد  وقـد      ..تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة، والطاقة والنقل     تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة، والطاقة والنقل     ووالطاقة المتجددة،   الطاقة المتجددة،   ووتحسين كفاءة الطاقة،    تحسين كفاءة الطاقة،     و  و الطاقة،الطاقة،

 ..متفاوتة، تقدما  ملحوظا  ولكن غير كاف في كل من المجاالت المشار إليهامتفاوتة، تقدماً ملحوظاً ولكن غير كاف في كل من المجاالت المشار إليهاحققت الدول العربية، بدرجات حققت الدول العربية، بدرجات 
 
وقد تضمن التقرير اإلقليمي العربي الذي تم عرضه على لجنة التنمية المستدامة لألمم المتحـدة فـي                 وقد تضمن التقرير اإلقليمي العربي الذي تم عرضه على لجنة التنمية المستدامة لألمم المتحـدة فـي                  -٢٢

جـل  جـل  الطاقة أل الطاقة أل "" موجزا  عن التقدم الذي أحرزته الدول العربية في مجال            موجزاً عن التقدم الذي أحرزته الدول العربية في مجال           ٢٠٠٦٢٠٠٦دورتها الرابعة عشرة في عام      دورتها الرابعة عشرة في عام      
كما تعرض الوثيقة المعروضـة فـي       كما تعرض الوثيقة المعروضـة فـي         . . ، والعراقيل التي تعيق تحقيق األهداف المرتبطة به       ، والعراقيل التي تعيق تحقيق األهداف المرتبطة به       ""التنمية المستدامة التنمية المستدامة 

 حول التقدم الذي تحرزه بلدان اإلسكوا        حول التقدم الذي تحرزه بلدان اإلسكوا       من جدول أعمال لجنة الطاقة الموقرة تقريرا  مستكمال        من جدول أعمال لجنة الطاقة الموقرة تقريراً مستكمالً       ) ) ٧٧((إطار البند   إطار البند   
 ..في هذا المجالفي هذا المجال

 
 العربية فيما يتعلق بالسياسات واإلجـراءات المتخـذة فـي            العربية فيما يتعلق بالسياسات واإلجـراءات المتخـذة فـي           ونظرا  ألهمية تأكيد خصوصيات المنطقة    ونظراً ألهمية تأكيد خصوصيات المنطقة     -٣٣

مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة والتي يمكن اعتمادها من خالل اآلليات الدولية وخاصـة االجتمـاع                مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة والتي يمكن اعتمادها من خالل اآلليات الدولية وخاصـة االجتمـاع                
، فإن هذه الوثيقة تعرض على اللجنة المـوقرة المعلومـات           ، فإن هذه الوثيقة تعرض على اللجنة المـوقرة المعلومـات           (CSD-15)الخامس عشر للجنة التنمية المستدامة      الخامس عشر للجنة التنمية المستدامة      

وفي هذا اإلطار، تقدم الوثيقة موجزا  عن       وفي هذا اإلطار، تقدم الوثيقة موجزاً عن         . . زمة لمشاركة الدول العربية في االجتماع المشار إليه       زمة لمشاركة الدول العربية في االجتماع المشار إليه       األساسية الال األساسية الال 
، ، CSD-14 وأهدافه، وتعرض نتائج المناقشات اإلقليمية لدول غربـي آسـيا خـالل أعمـال                 وأهدافه، وتعرض نتائج المناقشات اإلقليمية لدول غربـي آسـيا خـالل أعمـال                CSD-15برنامج  برنامج  

ليها إثر مشاورات متعـددة     ليها إثر مشاورات متعـددة     باإلضافة إلى حزم السياسات المقترح أن تتبناها الدول العربية والتي تم التوصل إ            باإلضافة إلى حزم السياسات المقترح أن تتبناها الدول العربية والتي تم التوصل إ            
على المستوى العربي، بغية مناقشتها واستطالع آراء السادة أعضاء لجنة الطاقة بشأنها في ضوء السياسـات                على المستوى العربي، بغية مناقشتها واستطالع آراء السادة أعضاء لجنة الطاقة بشأنها في ضوء السياسـات                
والبرامج التي تعتمدها دولهم، وبالتالي وضعها في تصرف ممثلي الدول األعضاء في االجتمـاع الحكـومي                والبرامج التي تعتمدها دولهم، وبالتالي وضعها في تصرف ممثلي الدول األعضاء في االجتمـاع الحكـومي                

 ..لمستدامةلمستدامةالتحضيري للدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية االتحضيري للدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية ا
 

 : الدورة الخامسة عشرة للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  -ثانيا 
 الخلفية، والبرنامج واألهداف

 
برئاسة دولة قطر فـي     برئاسة دولة قطر فـي       (CSD-15) للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة        للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة       الخامسة عشرة الخامسة عشرة تنعقد الدورة   تنعقد الدورة    -٤٤

، حيـث تعقـد     ، حيـث تعقـد     ٢٠٠٧٢٠٠٧مـايو   مـايو   // أيـار   أيـار  ١١١١ريل إلـى    ريل إلـى    أبأب// نيسان  نيسان ٣٠٣٠ نيويورك في الفترة من       نيويورك في الفترة من      – األمم المتحدة     األمم المتحدة    مقرمقر
ويعقـد االجتمـاع   ويعقـد االجتمـاع   .  .  ٢٠٠٧٢٠٠٧مـايو  مـايو  // أيـار  أيـار ١١١١-٩٩االجتماعات الرفيعة المستوى والمرتبطة بالدورة في الفترة      االجتماعات الرفيعة المستوى والمرتبطة بالدورة في الفترة      

 في مقر األمم المتحـدة       في مقر األمم المتحـدة      ٢٠٠٧٢٠٠٧مارس  مارس  // آذار  آذار ٢٢فبراير إلى   فبراير إلى   // شباط  شباط ٢٦٢٦الحكومي التحضيري للجنة في الفترة من       الحكومي التحضيري للجنة في الفترة من       
 ..في نيويوركفي نيويورك

 
، ، ""٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦""شة السياسات المرتبطة بالمجاالت األربعـة لـدورة اللجنـة           شة السياسات المرتبطة بالمجاالت األربعـة لـدورة اللجنـة            بمناق  بمناق CSD-15وت عنى  وتُعنى   -٥٥

م في  م في  ب على العراقيل التي تعيق التقد     ب على العراقيل التي تعيق التقد     وتركز على السياسات التي سبق أن اتبعتها الدول أو تلك المقترحة للتغل           وتركز على السياسات التي سبق أن اتبعتها الدول أو تلك المقترحة للتغل           
تحقيق أهداف خطة جوهانسبرغ المرتبطة بالمجاالت األربعة للدورة، على أن تصـدر الـدورة واالجتمـاع                تحقيق أهداف خطة جوهانسبرغ المرتبطة بالمجاالت األربعة للدورة، على أن تصـدر الـدورة واالجتمـاع                

، ، CSD-15ولمزيد مـن المعلومـات حـول        ولمزيد مـن المعلومـات حـول          . . الرفيع المستوى توجيها بشأن السياسات المقترحة لتحقيق ذلك       الرفيع المستوى توجيها بشأن السياسات المقترحة لتحقيق ذلك       
 ..htm.review/csd/sustdev/esa/org.un.www://http  ::االطالع على موقع اللجنة على اإلنترنتاالطالع على موقع اللجنة على اإلنترنت
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أربع وخمسين دولة منهـا سـبع دول        أربع وخمسين دولة منهـا سـبع دول           اللجنة خالل دورتها الخامسة عشرة      اللجنة خالل دورتها الخامسة عشرة     وتتضمن عضوية مكتب  وتتضمن عضوية مكتب   -٦٦
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة العربية السـعودية،            الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة العربية السـعودية،            : : عربيةعربية

 ..وجمهورية السودان، والجمهورية التونسية، وجمهورية جيبوتيوجمهورية السودان، والجمهورية التونسية، وجمهورية جيبوتي
 
معالي السيد عبد اهللا بن حمد العطية، النائـب الثـاني لـرئيس             معالي السيد عبد اهللا بن حمد العطية، النائـب الثـاني لـرئيس             وقد عقدت هيئة مكتب اللجنة برئاسة       وقد عقدت هيئة مكتب اللجنة برئاسة        -٧٧

الوزراء ووزير الطاقة والصناعة بدولة قطر، عددا  من االجتماعات التحضيرية فـي الفتـرة مـن تشـرين                  الوزراء ووزير الطاقة والصناعة بدولة قطر، عدداً من االجتماعات التحضيرية فـي الفتـرة مـن تشـرين                  
  (CSD-15)، أوضحت أن إجراءات مبدئية اتخذت لتحديد برنامج         ، أوضحت أن إجراءات مبدئية اتخذت لتحديد برنامج         ٢٠٠٦٢٠٠٦ديسمبر  ديسمبر  // كانون األول   كانون األول  -أكتوبر  أكتوبر  //األولاألول

، لتحقيق توازن بـين القضـايا األربـع         ، لتحقيق توازن بـين القضـايا األربـع         (CSD-14)جيه الصادر عن االجتماع الوزاري خالل       جيه الصادر عن االجتماع الوزاري خالل       استنادا  إلى التو  استناداً إلى التو  
 :: وأكد االجتماع ما يلي وأكد االجتماع ما يلي  ..المطروحة على االجتماعالمطروحة على االجتماع

 
أهمية حضور متخذي القرار لالجتماع الرفيع المستوى الذي يعقد ضمن فعاليات الدورة، وذلك             أهمية حضور متخذي القرار لالجتماع الرفيع المستوى الذي يعقد ضمن فعاليات الدورة، وذلك              ))أأ(( 

 وصيات بشأن السياسات ذات الصلة؛وصيات بشأن السياسات ذات الصلة؛للتأكيد على كفاءة متابعة تنفيذ ما يصدر من تللتأكيد على كفاءة متابعة تنفيذ ما يصدر من ت
 

ضـمن المناقشـات    ضـمن المناقشـات    " " الميـاه والطاقـة   الميـاه والطاقـة   ""د معالي السيد العطية على أهمية إدراج موضـوع          د معالي السيد العطية على أهمية إدراج موضـوع          شدشد ))بب(( 
 ؛؛الموضوعية خالل جلسات اللجنة، ودعا إلى تنظيم فعاليات جانبية في هذا المجال، باإلضافة إلىالموضوعية خالل جلسات اللجنة، ودعا إلى تنظيم فعاليات جانبية في هذا المجال، باإلضافة إلى

 
  ة لإلعالن عن المبادرات والشـراكات     ة لإلعالن عن المبادرات والشـراكات     تشجيع المنظمات على االستفادة من فرصة انعقاد اللجن       تشجيع المنظمات على االستفادة من فرصة انعقاد اللجن        ))جج(( 

 ..اإلقليمية في المجاالت األربعةاإلقليمية في المجاالت األربعة
 

  للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة الرابعة عشرةالدورة تقرير   -ثالثا 
(CSD-14): المناقشات اإلقليمية لدول غرب آسيا 

 
مة عن دورتها الرابعة    مة عن دورتها الرابعة    لجنة التنمية المستدا  لجنة التنمية المستدا  في ضوء ما تقدم، يعرض هذا الجزء أهم محتويات تقرير           في ضوء ما تقدم، يعرض هذا الجزء أهم محتويات تقرير            -٨٨

 السادة أعضاء لجنة الطاقة      السادة أعضاء لجنة الطاقة     لك لتمكين لك لتمكين ، وذ ، وذ ))١((""غربي آسيا غربي آسيا ""قليمية لدول منطقة    قليمية لدول منطقة    عشرة، فيما يتعلق بالمناقشات اإل    عشرة، فيما يتعلق بالمناقشات اإل    
 . . سكوا من االطالع عليها وأخذها بعين االعتبار خالل المناقشاتسكوا من االطالع عليها وأخذها بعين االعتبار خالل المناقشاتفي اإلفي اإل

 
 اإلقليمية التياإلقليمية التي التنفيذالتنفيذ اجتماعاتاجتماعات تائجتائجالمتعلقة بنالمتعلقة بن التقاريرالتقارير إلىإلى  CSD-14خالل خالل  اإلقليميةاإلقليمية المناقشاتالمناقشاتاستندت استندت  -٩٩

 األعضاء المـدعوين إلـى حلقـات   األعضاء المـدعوين إلـى حلقـات    وعروضوعروض للجنة،للجنة، عشرةعشرة الرابعةالرابعة الدورةالدورة انعقادانعقاد قبلقبل اإلقليميةاإلقليمية اللجاناللجان نظمتهانظمتها
وتجدر اإلشارة إلى أن اجتماع التنفيذ الحكومي للدول العربية قد عقد على هامش الدورة السـابعة                وتجدر اإلشارة إلى أن اجتماع التنفيذ الحكومي للدول العربية قد عقد على هامش الدورة السـابعة                  . . المناقشةالمناقشة

وفيمـا  وفيمـا    . . ٢٠٠٥٢٠٠٥نـوفمبر   نـوفمبر   // تشرين الثاني   تشرين الثاني  ١١٥٥-١١٣٣البيئة في الوطن العربي في الفترة       البيئة في الوطن العربي في الفترة       للجنة المشتركة للتنمية و   للجنة المشتركة للتنمية و   
 ::دول المنطقة، تضمن تقرير الدورة الرابعة عشرة للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ما يليدول المنطقة، تضمن تقرير الدورة الرابعة عشرة للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ما يلييتعلق بيتعلق ب

 
 غيـر غيـر  لدوللدولواوا للنفطللنفط الدول المنتجةالدول المنتجة بينبين والطاقةوالطاقة التنميةالتنمية مواردموارد فيفي الواسعالواسع التباينالتباين المشاركونالمشاركون الحظالحظ ))أأ(( 
مـا زال  مـا زال    المنطقـة، المنطقـة،  األكبر فياألكبر في االقتصادياالقتصادي ن القطاعن القطاعيشكاليشكال الطبيعيالطبيعي والغازوالغاز النفطالنفط أنأن منمن فبالرغمفبالرغم.  .  للنفطللنفط المنتجةالمنتجة
إلـى  إلـى   يفتقرونيفتقرون  آسياآسيا ييلغربلغرب واالجتماعيةواالجتماعية االقتصاديةاالقتصادية اللجنةاللجنة فيفي الدول األعضاءالدول األعضاء سكانسكان منمن المائةالمائة فيفي ٢٠٢٠ منمن أكثرأكثر

 االعتماداالعتماد يمكنيمكن بطاقةبطاقة الدوليةالدولية إمداد السوقإمداد السوق وكفالةوكفالة ممنهنهبلدابلدا ننلسكالسكا الطاقةالطاقة توفيرتوفير وسيشكلوسيشكل.  .  الحديثةالحديثة الطاقةالطاقة خدماتخدمات
 متزايدا ؛متزايداً؛ تحديا تحدياً عليهاعليها

                                                           
 .E/2006/29-E/CN.17/2006/15 من التقرير ١٩٨-١٩٤  البنود )١(
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 الحدالحد معمع الثمنالثمن الطاقة الرخيصةالطاقة الرخيصة علىعلى للحصولللحصول العالميالعالمي الطلبالطلب تلبيةتلبية أنأن علىعلى الوفودالوفود بعضبعض شددتشددت ))بب(( 
 متوازنـة متوازنـة  بطريقـة بطريقـة  المتجـددة المتجـددة  األنظف والطاقةاألنظف والطاقة األحفورياألحفوري الوقودالوقود استخداماستخدام تشجيعتشجيع تتطلبتتطلب البيئةالبيئة من آثارها علىمن آثارها على

  ضروريا ضرورياً وتخزينه،وتخزينه، الكربونالكربون كاستخالصكاستخالص المتقدمة،المتقدمة، الوقود األحفوريالوقود األحفوري تكنولوجياتتكنولوجيات استخداماستخدام وسيكونوسيكون  . . ومعقولةومعقولة
خـالل جملـة   خـالل جملـة    منمن ونقلهاونقلها التكنولوجياالتكنولوجيا تطويرتطوير الحراري، األمر الذي يتطلبالحراري، األمر الذي يتطلب غازات االحتباسغازات االحتباس انبعاثاتانبعاثات منمن للحدللحد

 علىعلى الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة مصادرمصادر قدرةقدرة متنوعةمتنوعة مشاريعمشاريع تتتتأثبأثب ولقدولقد  . . التقنيةالتقنية والمساعدةوالمساعدة اإلنمائياإلنمائي أمور ومنها التعاونأمور ومنها التعاون
 واالسـتخدامات واالسـتخدامات  الشمسـية الشمسـية  سـخانات الميـاه  سـخانات الميـاه   ذلـك ذلـك  فيفي بمابما والريفية،والريفية، الحضريةالحضرية المناطقالمناطق لفقراءلفقراء الخدماتالخدمات تقديمتقديم

 الحراريةالحرارية الطاقةالطاقة توليدتوليد ومحطاتومحطات الرياحالرياح بطاقةبطاقة  العاملة العاملة الكبيرةالكبيرة وتتمتع المزارعوتتمتع المزارع.  .  النطاقالنطاق الصغيرةالصغيرة الفولطاضوئيةالفولطاضوئية
  ٠,١٠,١تمثـل  تمثـل   المتجددةالمتجددة فالطاقةفالطاقة  ذلك،ذلك، ومعومع باإلمكانيات الالزمة؛باإلمكانيات الالزمة؛ المشتركةالمشتركة أساس الدوراتأساس الدورات علىعلى تعملتعمل ييالتالت الشمسيةالشمسية

 الطاقةالطاقة تحول دون زيادة استخداماتتحول دون زيادة استخدامات التيالتي العقباتالعقبات ومنومن  . . المنطقةالمنطقة فيفي الطاقةالطاقة استهالكاستهالك إجماليإجمالي المائة فقط منالمائة فقط من فيفي
 الـوعي الـوعي  وعـدم وعـدم   لالسـتثمارات لالسـتثمارات   لالزملالزماا رأس المالرأس المال  وقلةوقلة  التكاليفالتكاليف وارتفاعوارتفاع السياسيالسياسي الدعمالدعم توافرتوافر عدمعدم المتجددةالمتجددة

 الجديدة؛الجديدة؛ بالتكنولوجياتبالتكنولوجيات
 

رفـع  رفـع   إلـى إلـى  في المنطقـة في المنطقـة  والمنفذةوالمنفذة الطاقةالطاقة استخداماستخدام كفاءةكفاءة تحسينتحسين إلىإلى  الراميةالرامية البرامجالبرامج منمن عددعدد أدىأدى ))جج(( 
 وكفـاءة وكفـاءة  الطاقـة الطاقـة  لتحسين استدامةلتحسين استدامة  اعت مدتاعتُمدت العامة التيالعامة التي السياسةالسياسة خياراتخيارات وتتضمنوتتضمن  . . المحليةالمحلية مستوى الخبراتمستوى الخبرات
 ونقـل ونقـل  التكنولوجيـا؛ التكنولوجيـا؛  مستوىمستوى ورفعورفع الغاز الطبيعي؛الغاز الطبيعي؛ استخداماستخدام إلىإلى النفطالنفط استخداماستخدام منمن التحولالتحول ::استخدامها ما يلياستخدامها ما يلي

 بشـأن بشـأن  اإلقليمـي اإلقليمـي  التعـاون التعـاون  وتعزيـز وتعزيـز  والتكرير؛والتكرير؛ االستكشافاالستكشاف مجالمجال المتقدمة فيالمتقدمة في األحفورياألحفوري الوقودالوقود تكنولوجياتتكنولوجيات
   ..قطاع النقلقطاع النقل فيفي وصيانتهاوصيانتها المركباتالمركبات لفحصلفحص برامجبرامج وتنفيذوتنفيذ ،، الغاز الغازأنابيبأنابيب  وخطوطوخطوط الشبكات الكهربائيةالشبكات الكهربائية توصيالتتوصيالت
 الحصـول الحصـول  إمكانيـة إمكانيـة  تحسينتحسين من خاللمن خالل الفقرالفقر وطأةوطأة تخفيفتخفيف ::وهيوهي  فيها،فيها، للنظرللنظر أولويةأولوية ذاتذات مجاالتمجاالت أربعةأربعة وحددتوحددت
 اسـتخدام اسـتخدام  فـي فـي  والتوسعوالتوسع جديدة؛جديدة؛ مواردموارد الكتشافالكتشاف الجهودالجهود الطاقة؛ ومواصلةالطاقة؛ ومواصلة استخداماستخدام كفاءةكفاءة وتحسينوتحسين الطاقة؛الطاقة؛ علىعلى
 ؛؛بيئيا بيئياً استدامةاستدامة الوقود األكثرالوقود األكثر أنواعأنواع

 
 الهواء ودعمهـا الهواء ودعمهـا  تلوثتلوث ومراقبةومراقبة الرصدالرصد الالزمة لتحسينالالزمة لتحسين وضع البرامجوضع البرامج إلىإلى بالحاجةبالحاجة ليمليمالتسالتس جرىجرى ))دد(( 

تعزيـز  تعزيـز   إلىإلى الصناعيةالصناعية التنميةالتنمية مجالمجال الحاجة فيالحاجة في تدعوتدعو كماكما.  .  المعلوماتالمعلومات وتبادلوتبادل الشراكاتالشراكات وإقامةوإقامة التكنولوجياالتكنولوجيا بنقلبنقل
 وإنشـاء وإنشـاء  المنتجات،المنتجات، حياةحياة لدورةلدورة تقييماتتقييمات بإجراءبإجراء ذلكذلك ودعم ودعم  النفايات،النفايات، والنهوض بإدارةوالنهوض بإدارة الخاص،الخاص، القطاعالقطاع مشاركةمشاركة
 الممارسات؛الممارسات؛ أفضلأفضل بشأنبشأن المعلوماتالمعلومات وتبادلوتبادل لالستفادة من النفايات،لالستفادة من النفايات،  وطنية وطنيةمراكزمراكز

 
 فـي فـي  علـى الطاقـة  علـى الطاقـة   المتزايدالمتزايد الستيفاء الطلبالستيفاء الطلب كبيرةكبيرة استثماراتاستثمارات إلىإلى الحاجةالحاجة علىعلى التركيزالتركيز جرىجرى ))•(( 
 االئتمانـات االئتمانـات  وضـع خطـط  وضـع خطـط   إلـى إلـى  الحاجةالحاجة وتدعووتدعو  . . اإلقليميةاإلقليمية المصارفالمصارفؤديه ؤديه تت الذيالذي الهامالهام الدورالدور وعلىوعلى المنطقة،المنطقة،
 المناطقالمناطق فيفي الطاقةالطاقة خدماتخدمات علىعلى الحصولالحصول إمكاناتإمكانات المبتكرة لزيادةالمبتكرة لزيادة التمويلالتمويل طرائقطرائق منمن وغيرهاوغيرها الصغرالصغر المتناهيةالمتناهية
 ..أساسيأساسي أمرأمر والدوليوالدولي اإلقليمياإلقليمي التمويلالتمويل توفيرتوفير أنأن الوفودالوفود ورأتورأت    ..النائيةالنائية والمناطقوالمناطق الريفيةالريفية

 
 خالل فعاليات  ةحزم السياسات المقترح أن تتبناها الدول العربي  -رابعا 

 الدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية المستدامة
 
، ناقشـت الـدورة     ، ناقشـت الـدورة     (CSD-15)في إطار اإلعداد العربي للدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية المستدامة           في إطار اإلعداد العربي للدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية المستدامة            -١٠١٠

نـوفمبر  نـوفمبر  // تشرين الثاني   تشرين الثاني  ٢٣٢٣–٢١٢١ن العربي والمنعقدة في الفترة      ن العربي والمنعقدة في الفترة      الثامنة للجنة المشتركة للتنمية والبيئة في الوط      الثامنة للجنة المشتركة للتنمية والبيئة في الوط      
السياسات البديلة التي تتبعها الدول األعضاء، أو التـي         السياسات البديلة التي تتبعها الدول األعضاء، أو التـي          في القاهرة المقترح الذي أعدته اإلسكوا حول          في القاهرة المقترح الذي أعدته اإلسكوا حول         ٢٠٠٦٢٠٠٦

، وما يرتبط بها من إجراءات عملية تم تطبيقها         ، وما يرتبط بها من إجراءات عملية تم تطبيقها         CSD-15حددتها تلك الدول في المجاالت األربعة التي تناقشها         حددتها تلك الدول في المجاالت األربعة التي تناقشها         
 حيث تمت مناقشة المقترح وتنقيحه بمشـاركة         حيث تمت مناقشة المقترح وتنقيحه بمشـاركة        بنجاح في دول المنطقة، أو تلك المقترحة والتي تطبقها الدول،         بنجاح في دول المنطقة، أو تلك المقترحة والتي تطبقها الدول،         
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  وبناء على اعتماد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته           وبناء على اعتماد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته             . . خبراء من الدول األعضاء   خبراء من الدول األعضاء   
  المقتـرح المـنقح ضـمن القـرار          المقتـرح المـنقح ضـمن القـرار         ٢٠٠٦٢٠٠٦ديسـمبر   ديسـمبر   // كانون األول   كانون األول  ٢٠٢٠–١٩١٩الثامنة عشرة في الجزائر، من      الثامنة عشرة في الجزائر، من      

 لجنـة التنميـة      لجنـة التنميـة     ةةسكوا الوثيقة ذات الصلة إلـى سـكرتاري       سكوا الوثيقة ذات الصلة إلـى سـكرتاري       ، أرسلت اإل  ، أرسلت اإل  ))٢٠٠٦٢٠٠٦//٢١٢١//٢٠٢٠-١٨١٨د ع   د ع   -٢٥٠٢٥٠ق  ق  ((
جتمـاع  جتمـاع  مين العام لألمـم المتحـدة إلـى اال       مين العام لألمـم المتحـدة إلـى اال        للمعلومات المتعلقة بالمنطقة في تقرير األ       للمعلومات المتعلقة بالمنطقة في تقرير األ      ا اًالمستدامة لتكون أساس  المستدامة لتكون أساس  
، والذي ستتم مناقشته مع ممثلي الدول، والخروج بمسودة وثيقـة متفـق عليهـا          ، والذي ستتم مناقشته مع ممثلي الدول، والخروج بمسودة وثيقـة متفـق عليهـا          "IPM"الحكومي التحضيري   الحكومي التحضيري   

 ..بعد أن تم التفاوض بشأنهابعد أن تم التفاوض بشأنها  (CSD-15)الجتماع الجتماع 
 
وفيما يلي عرض للسياسات واإلجراءات العملية التي تم تطبيقها في كـل مـن المجـاالت األربعـة                  وفيما يلي عرض للسياسات واإلجراءات العملية التي تم تطبيقها في كـل مـن المجـاالت األربعـة                   -١١١١

 ..للدورة، وخاصة مجال الطاقةللدورة، وخاصة مجال الطاقة
 

 في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة  -ألف
 
يمي، فهو يسهم بشكل فاعـل فـي        يمي، فهو يسهم بشكل فاعـل فـي        العربي دورا  هاما  على الصعيد العالمي واإلقل      العربي دوراً هاماً على الصعيد العالمي واإلقل      قطاع الطاقة   قطاع الطاقة   يؤدي  يؤدي   -١٢١٢

 للدخل يتمثل في عائدات تصدير الـنفط         للدخل يتمثل في عائدات تصدير الـنفط         أساسيا   أساسياً ا اًتأمين االحتياجات العالمية من الطاقة، ويوفر للمنطقة مصدر       تأمين االحتياجات العالمية من الطاقة، ويوفر للمنطقة مصدر       
  . . االجتماعية في دول المنطقـة    االجتماعية في دول المنطقـة     االقتصادية و   االقتصادية و  طاقة الالزمة للتنمية  طاقة الالزمة للتنمية  الالوالغاز الطبيعي، فضال  عن تأمين إمدادات       والغاز الطبيعي، فضالً عن تأمين إمدادات       

هـداف  هـداف  تؤثر على إمكانيات تحقيـق األ     تؤثر على إمكانيات تحقيـق األ     عدة  عدة  يوي، يواجه قطاع الطاقة مشاكل      يوي، يواجه قطاع الطاقة مشاكل      هذا الدور الح  هذا الدور الح  وعلى الرغم من    وعلى الرغم من    
ضـعف  ضـعف  الطلب المتزايد على الطاقـة؛ و     الطلب المتزايد على الطاقـة؛ و     : : ومن هذه العوامل  ومن هذه العوامل    . .  المستدامة  المستدامة ةةالطاقة ألجل التنمي  الطاقة ألجل التنمي  المرتبطة بمجال   المرتبطة بمجال   

كها؛ كها؛ إمدادات الكهرباء إلى المناطق الفقيرة أو عدم انتظامها؛ والحاجة لتحسين كفاءة إنتاج الطاقـة واسـتهال               إمدادات الكهرباء إلى المناطق الفقيرة أو عدم انتظامها؛ والحاجة لتحسين كفاءة إنتاج الطاقـة واسـتهال               
والدعم المحدود لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة؛ باإلضافة إلى عدم وجود اآلليات الالزمة لـدعم نقـل                والدعم المحدود لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة؛ باإلضافة إلى عدم وجود اآلليات الالزمة لـدعم نقـل                

 ..تكنولوجيات الطاقة المتطورة إلى المنطقة وتوطينهاتكنولوجيات الطاقة المتطورة إلى المنطقة وتوطينها
 

وقد بذلت الدول العربية جهودا  حثيثة خالل العقدين األخيرين من أجل تحسين قطاع الطاقة وإشراكه               وقد بذلت الدول العربية جهوداً حثيثة خالل العقدين األخيرين من أجل تحسين قطاع الطاقة وإشراكه                -١٣١٣
 وفيما يلي استعراض للحزم األساسية       وفيما يلي استعراض للحزم األساسية      . . ث أ حرز تقدم ملحوظ ولكن غير كاف      ث ُأحرز تقدم ملحوظ ولكن غير كاف      التنمية المستدامة، حي  التنمية المستدامة، حي  في تحقيق   في تحقيق   

إال أن التوسع في    إال أن التوسع في      . . من السياسات واإلجراءات التي تضمنتها جهود الدول العربية، والتي يتم تطبيقها تدريجيا            من السياسات واإلجراءات التي تضمنتها جهود الدول العربية، والتي يتم تطبيقها تدريجياً           
 .. من الدعم اإلقليمي والدولي من الدعم اإلقليمي والدوليتنفيذها ما زال يحتاج إلى مزيدتنفيذها ما زال يحتاج إلى مزيد

 
فقيرة، بأسعار  فقيرة، بأسعار  في المناطق الريفية وال   في المناطق الريفية وال   يز إمدادات الطاقة الحديثة إلى كافة المواطنين، خاصة         يز إمدادات الطاقة الحديثة إلى كافة المواطنين، خاصة         تعزتعز ))أأ(( 

 كل دولة؛كل دولة؛لظروف لظروف   ، وفقا ، وفقاً المتوفرة المتوفرةصادر التقليدية والمتجددةصادر التقليدية والمتجددةمن الممن الم   خليط خليطللاااستعماستعممناسبة، مع مناسبة، مع 
 

ثيفـة  ثيفـة  في الصـناعات الك   في الصـناعات الك   والسيما  والسيما     في جميع القطاعات،    في جميع القطاعات،   هاهااستهالكاستهالكووالطاقة  الطاقة  إنتاج  إنتاج  تحسين كفاءة   تحسين كفاءة    ))بب(( 
 وقطــاع النقــل، وقطــاع إنتــاج الكهربــاء، والتــرويج لنظــام بطاقــات الطاقــة وقطــاع النقــل، وقطــاع إنتــاج الكهربــاء، والتــرويج لنظــام بطاقــات الطاقــة ســتهالك للطاقــة، ســتهالك للطاقــة، االاال

"Energy Labelling"؛؛ 
 

تعزيز االستثمارات في أنشطة استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، مع استخدام تكنولوجيات أكثر            تعزيز االستثمارات في أنشطة استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، مع استخدام تكنولوجيات أكثر             ))جج(( 
 ى البيئة؛ى البيئة؛ عل عللقطاعلقطاعااآثار آثار من من لتخفيف لتخفيف الالزمة لالالزمة لتدابير تدابير نظافة، واتخاذ النظافة، واتخاذ ال

 
، السيما في قطـاعي     ، السيما في قطـاعي     تعزيز تطوير أنواع الوقود األنظف واستخدامها، وخاصة الغاز الطبيعي        تعزيز تطوير أنواع الوقود األنظف واستخدامها، وخاصة الغاز الطبيعي         ))دد(( 

 ؛؛النقل والكهرباءالنقل والكهرباء
 



 -٧-

للظـروف  للظـروف    وفقاوفقااالهتمام بتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة ودعم تطبيقاتها كلما أمكن، وذلك           االهتمام بتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة ودعم تطبيقاتها كلما أمكن، وذلك            ))•(( 
 كل من دول المنطقة؛كل من دول المنطقة؛الخاصة بالخاصة ب

 
 اإلبقـاء    اإلبقـاء    الطاقة من خالل المراجعة التدريجية ألسعار الطاقة مع         الطاقة من خالل المراجعة التدريجية ألسعار الطاقة مع        صادية لقطاع صادية لقطاع دعم اإلدارة االقت  دعم اإلدارة االقت   ))وو(( 

 على دعم الطاقة للفقراء؛على دعم الطاقة للفقراء؛
 

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مرافق الطاقة وإدارتها، خاصة في محطـات توليـد               تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مرافق الطاقة وإدارتها، خاصة في محطـات توليـد                ))زز(( 
 ، وفي إنشاء شركات خدمات الطاقة؛، وفي إنشاء شركات خدمات الطاقة؛الكهرباء وشبكات التوزيعالكهرباء وشبكات التوزيع

 
الطلب المتزايد علـى    الطلب المتزايد علـى    الزمة لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ونظم الطاقة لتلبية         الزمة لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ونظم الطاقة لتلبية         توفير الموارد ال  توفير الموارد ال   ))حح(( 
 الطاقة؛الطاقة؛

 
 ؛؛ المجال المجال هذا هذاتدعيم اآلليات القائمة فيتدعيم اآلليات القائمة فيالعمل على تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي والعمل على تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي و ))طط(( 

 
قـدرات  قـدرات   في برامج التدريب وبناء ال      في برامج التدريب وبناء ال     العمل على تعزيز التعاون مع وكاالت التمويل، وخصوصا        العمل على تعزيز التعاون مع وكاالت التمويل، وخصوصاً        ))يي(( 

 ومرفق البيئة    ومرفق البيئة   (CDM)ونقل التكنولوجيات ومواءمتها، مع االستفادة من اآلليات المتاحة مثل آلية التنمية النظيفة             ونقل التكنولوجيات ومواءمتها، مع االستفادة من اآلليات المتاحة مثل آلية التنمية النظيفة             
 ..، وبناء القدرات في هذا المجال، وبناء القدرات في هذا المجال(GEF)العالمي العالمي 

 
 تغير المناخ والتنمية الصناعيةفي مجاالت تلوث الهواء و  -باء

 
يق أهداف الطاقة ألجل التنمية المستدامة والمجـاالت الثالثـة          يق أهداف الطاقة ألجل التنمية المستدامة والمجـاالت الثالثـة          ات تحق ات تحق  الوثيقة بين مقوم    الوثيقة بين مقوم   نظرا  للعالقة نظراً للعالقة  -١٤١٤

سـكوا المعلومـات األساسـية      سـكوا المعلومـات األساسـية      لى السادة أعضاء لجنة الطاقة باإل     لى السادة أعضاء لجنة الطاقة باإل     ، يعرض هذا الجزء ع    ، يعرض هذا الجزء ع    CSD-15األخرى لـ   األخرى لـ   
 ..والسياسات ذات الصلة التي تضمنها المقترح العربي المذكور سابقا والسياسات ذات الصلة التي تضمنها المقترح العربي المذكور سابقاً

 
 في مجال تلوث الهواء  -١

 
 من المعايير المتعلقة بنوعية      من المعايير المتعلقة بنوعية      كبيرا   كبيراً  العربية قوانين لحماية البيئة، ووضعت عددا        العربية قوانين لحماية البيئة، ووضعت عدداً      أصدرت معظم الدول  أصدرت معظم الدول   -١٥١٥

وتم التطرق إلى موضوع نوعية الهواء والتلوث الجوي في المنطقـة           وتم التطرق إلى موضوع نوعية الهواء والتلوث الجوي في المنطقـة             . .  للمبادئ التوجيهية العالمية    للمبادئ التوجيهية العالمية   الهواء وفقا  الهواء وفقاً 
ن حالة االنبعاثـات فـي   ن حالة االنبعاثـات فـي   كما تم إعداد لمحات عكما تم إعداد لمحات ع  . . العربية من خالل البحث في أنماط إنتاج الطاقة واستهالكها العربية من خالل البحث في أنماط إنتاج الطاقة واستهالكها 

  . . وتختلف القدرات المؤسسية في مجال إدارة تلوث الهواء وضبطه بين بلدان المنطقة           وتختلف القدرات المؤسسية في مجال إدارة تلوث الهواء وضبطه بين بلدان المنطقة             . . عدد من بلدان المنطقة   عدد من بلدان المنطقة   
ي برامج الطاقة النظيفة واستخدام التكنولوجيات الحديثة والفعالة واعتماد المعـايير البيئيـة إلـى               ي برامج الطاقة النظيفة واستخدام التكنولوجيات الحديثة والفعالة واعتماد المعـايير البيئيـة إلـى               وقد أدى تبن   وقد أدى تبنّ  

وفيما يلي عدد من السياسات والتدابير المتعلقة بقطاع الطاقـة          وفيما يلي عدد من السياسات والتدابير المتعلقة بقطاع الطاقـة            . . نطقةنطقةتحسن ملحوظ في نوعية الهواء في الم      تحسن ملحوظ في نوعية الهواء في الم      
 ::والتي تحتاج المنطقة إلى المزيد من المساعدة لتعزيزهاوالتي تحتاج المنطقة إلى المزيد من المساعدة لتعزيزها

 
االعتماد على أساليب التخطيط الحضري المتطورة والسليمة بيئيا  وذات االستهالك المـنخفض            االعتماد على أساليب التخطيط الحضري المتطورة والسليمة بيئياً وذات االستهالك المـنخفض             ))أأ(( 
 للطاقة؛للطاقة؛

 
يها النظم الحديثة والفعالة إلدارة المرور، وهي تساعد على         يها النظم الحديثة والفعالة إلدارة المرور، وهي تساعد على         استخدام برامج النقل المستدام، بما ف     استخدام برامج النقل المستدام، بما ف      ))بب(( 

 خفض الوقت الضائع في المرور في المدن والذي يسبب زيادة في حجم االنبعاثات؛خفض الوقت الضائع في المرور في المدن والذي يسبب زيادة في حجم االنبعاثات؛



 -٨-

، ،  علـى الرصـاص     علـى الرصـاص    ييحتوحتوالمالمغازولين  غازولين  متابعة الجهود الرامية إلى اإلنهاء التدريجي الستخدام ال       متابعة الجهود الرامية إلى اإلنهاء التدريجي الستخدام ال        ))جج(( 
لصناعي العتيقة، وتوفير الوقـود األنظـف، خاصـة الغـاز           لصناعي العتيقة، وتوفير الوقـود األنظـف، خاصـة الغـاز           واستبدال المركبات، وتحديث منشآت اإلنتاج ا     واستبدال المركبات، وتحديث منشآت اإلنتاج ا     

 ..ثيف التشجير في المناطق الحضريةثيف التشجير في المناطق الحضريةالطبيعي، وتكالطبيعي، وتك
 
وتجدر اإلشارة إلى أنه على الدول العربية أن تطلب من المجتمع الـدولي تقـديم المسـاعدة الفنيـة                   وتجدر اإلشارة إلى أنه على الدول العربية أن تطلب من المجتمع الـدولي تقـديم المسـاعدة الفنيـة                    -١٦١٦

وث الجوي عبر الحدود، ودعم وضع      وث الجوي عبر الحدود، ودعم وضع      والمالية إليها لمواجهة قضايا نوعية الهواء والتلوث الجوي، بما فيها التل          والمالية إليها لمواجهة قضايا نوعية الهواء والتلوث الجوي، بما فيها التل          
برامج مشتركة لمعالجة األولويات المشتركة في بلدان المنطقة في مجال مراقبة تلوث الهواء وضبطه، وتقييم               برامج مشتركة لمعالجة األولويات المشتركة في بلدان المنطقة في مجال مراقبة تلوث الهواء وضبطه، وتقييم               

 . . اآلثار الناتجة عنهاآلثار الناتجة عنه
 

 في مجال تغير المناخ  -٢
 
  . . يفات الهواء الداخلي  يفات الهواء الداخلي  تتطلب المناخات الحارة والرطبة السائدة في المنطقة العربية استخداما  مكثفا  لمك          تتطلب المناخات الحارة والرطبة السائدة في المنطقة العربية استخداماً مكثفاً لمك           -١٧١٧

إضافة إلى ذلك، تفرض قلة األمطار وندرة الموارد المائية، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حاجـة                 إضافة إلى ذلك، تفرض قلة األمطار وندرة الموارد المائية، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حاجـة                 
 ويؤدي كل ذلك إلى ارتفـاع نسـبي فـي اسـتهالك الطاقـة                ويؤدي كل ذلك إلى ارتفـاع نسـبي فـي اسـتهالك الطاقـة                 ..إلى بناء قدرات عالية في مجال تحلية المياه       إلى بناء قدرات عالية في مجال تحلية المياه       

يد الكربون، حيث تتفاوت انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل        يد الكربون، حيث تتفاوت انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل        الكهربائية، وإلى ارتفاع في نسبة انبعاثات ثاني أكس       الكهربائية، وإلى ارتفاع في نسبة انبعاثات ثاني أكس       
 في استهالك الطاقة، ومستوى النمـو، ونوعيـة مـزيج الوقـود              في استهالك الطاقة، ومستوى النمـو، ونوعيـة مـزيج الوقـود             كبير بين الدول العربية، مما يعكس تفاوتا       كبير بين الدول العربية، مما يعكس تفاوتاً      
وفي سبيل الحد من آثار تغير المناخ، تبذل الدول العربية جهـودا             وفي سبيل الحد من آثار تغير المناخ، تبذل الدول العربية جهـوداً              . . المستخدم، والتغير في الظروف المناخية    المستخدم، والتغير في الظروف المناخية    

 ::أن يدعمها المجتمع الدولي عن طريق ما يليأن يدعمها المجتمع الدولي عن طريق ما يليعدة ينبغي عدة ينبغي 
 

دعم جهود الدول العربية الرامية إلى بناء القدرات المؤسسية في مجال تغير المناخ ومساعدتها              دعم جهود الدول العربية الرامية إلى بناء القدرات المؤسسية في مجال تغير المناخ ومساعدتها               ))أأ(( 
 على تقييم اآلثار االقتصادية والبيئية لتغير المناخ وتدابير التكيف الضرورية المتعلقة بها؛على تقييم اآلثار االقتصادية والبيئية لتغير المناخ وتدابير التكيف الضرورية المتعلقة بها؛

 
فق البيئة العالمي، مساعدة الـدول العربيـة علـى تـوطين            فق البيئة العالمي، مساعدة الـدول العربيـة علـى تـوطين            على المجتمع الدولي، وخاصة مر    على المجتمع الدولي، وخاصة مر     ))بب(( 

  ونقلها إلى المنطقة؛ ونقلها إلى المنطقة؛بيئيا بيئياً  التكنولوجيات السليمةالتكنولوجيات السليمة
 

دعم التعاون اإلقليمي في ضبط تغير المناخ واستراتيجيات الحد من آثـاره والمسـاعدة علـى                دعم التعاون اإلقليمي في ضبط تغير المناخ واستراتيجيات الحد من آثـاره والمسـاعدة علـى                 ))جج(( 
 انضمام الدول العربية إلى الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد؛انضمام الدول العربية إلى الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد؛

 
  األمماألمم  حد من آثار السياسات والتدابير التي تعتمدها الدول الصناعية من أجل االمتثال التفاقية            حد من آثار السياسات والتدابير التي تعتمدها الدول الصناعية من أجل االمتثال التفاقية            الال ))دد(( 

 وبروتوكول كيوتو، والتعويض عن الخسائر التي ستلحق بالدول العربيـة            وبروتوكول كيوتو، والتعويض عن الخسائر التي ستلحق بالدول العربيـة           المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ    المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ    
 ..نتيجة لتلك التدابيرنتيجة لتلك التدابير

 
 في مجال التنمية الصناعية  -٣

 
 من عناصر صناعات القيمـة       من عناصر صناعات القيمـة       أساسيا   أساسياً نفط والغاز بدور بالغ األهمية بصفتها عنصرا       نفط والغاز بدور بالغ األهمية بصفتها عنصراً      تضطلع موارد ال  تضطلع موارد ال   -١٨١٨

ويعتبر التعـدين وتحويـل   ويعتبر التعـدين وتحويـل     . . المضافة الكثيفة االستخدام للطاقة، والتي غالبا  ما تتوفر في البلدان المنتجة للنفط          المضافة الكثيفة االستخدام للطاقة، والتي غالباً ما تتوفر في البلدان المنتجة للنفط          
 للعملـة األجنبيـة فـي        للعملـة األجنبيـة فـي       المعادن الصناعية الذي شهد نموا  يشبه نمو استخراج الوقود األحفوري مصدرا  هاما            المعادن الصناعية الذي شهد نمواً يشبه نمو استخراج الوقود األحفوري مصدراً هاماً           

في المنطقة يواجه عددا  من الصـعوبات، مـن بينهـا    في المنطقة يواجه عدداً من الصـعوبات، مـن بينهـا     وما زال تحقيق التنمية الصناعية المستدامةوما زال تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.  .  المنطقةالمنطقة
الحماية من الواردات المنافسة، والدعم المالي والتمييز في المشتريات الحكومية لصـالح صـناعات القطـاع       الحماية من الواردات المنافسة، والدعم المالي والتمييز في المشتريات الحكومية لصـالح صـناعات القطـاع       

 ..ليب الصناعية األنظفليب الصناعية األنظفالعام، حيث تعيق هذه الصعوبات التحول نحو األساالعام، حيث تعيق هذه الصعوبات التحول نحو األسا



 -٩-

وقد بدأت دول المنطقة في النظر بشكل متزايد إلى اإلدارة البيئية الصناعية علـى أنهـا أداة فعالـة                   وقد بدأت دول المنطقة في النظر بشكل متزايد إلى اإلدارة البيئية الصناعية علـى أنهـا أداة فعالـة                    -١٩١٩
لتحسين عمليات اإلنتاج والمواد المستخدمة، ولتقليص النفايات الناتجة عنها بشكل فعال، خاصة في الصناعات              لتحسين عمليات اإلنتاج والمواد المستخدمة، ولتقليص النفايات الناتجة عنها بشكل فعال، خاصة في الصناعات              

يرها من خـالل سياسـات      يرها من خـالل سياسـات      نقل تكنولوجيات اإلنتاج النظيف وتطو    نقل تكنولوجيات اإلنتاج النظيف وتطو    وتحتاج الدول العربية إلى     وتحتاج الدول العربية إلى       . . الكبيرة الحجم الكبيرة الحجم 
 : : ز ما يليز ما يليوتدابير تعزوتدابير تعز

 
تنمية مشاركة القطاع الخاص في مجال الصناعات المستدامة وتقديم الـدعم المـالي والفنـي               تنمية مشاركة القطاع الخاص في مجال الصناعات المستدامة وتقديم الـدعم المـالي والفنـي                ))أأ(( 

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتواءم مع المتطلبات البيئية؛للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتواءم مع المتطلبات البيئية؛
 

خدامها، وإنشاء مراكز وطنية لفرز النفايات وتصنيفها لغـرض         خدامها، وإنشاء مراكز وطنية لفرز النفايات وتصنيفها لغـرض         استخالص النفايات وإعادة است   استخالص النفايات وإعادة است    ))بب(( 
إعادة استخدامها، واستدامة العمليات والمنتجات عبر تبني المناهج الالزمة لتقييم دورة الحياة واإلدارة البيئيـة              إعادة استخدامها، واستدامة العمليات والمنتجات عبر تبني المناهج الالزمة لتقييم دورة الحياة واإلدارة البيئيـة              

 الصناعية؛الصناعية؛
 

ئيـة،  ئيـة،  تبني األساليب الالزمة لتحسين االستهالك المستدام واإلنتـاج النظيـف، والعالمـات البي            تبني األساليب الالزمة لتحسين االستهالك المستدام واإلنتـاج النظيـف، والعالمـات البي             ))جج(( 
 باإلضافة إلى إنشاء آليات ابتكارية للتمويل من أجل إشراك القطاع الخاص؛باإلضافة إلى إنشاء آليات ابتكارية للتمويل من أجل إشراك القطاع الخاص؛

 
دعم البحوث والتطوير بهدف تحسين الممارسات الصناعية، من خالل تطـوير التكنولوجيـات        دعم البحوث والتطوير بهدف تحسين الممارسات الصناعية، من خالل تطـوير التكنولوجيـات         ))دد(( 

  السليمة بيئيا  وتعزيز استخدامها والعمل على خفض تكاليفها، مع إطالق مبادرات طوعية لتشجيع استخدام هذه              السليمة بيئياً وتعزيز استخدامها والعمل على خفض تكاليفها، مع إطالق مبادرات طوعية لتشجيع استخدام هذه              
 التكنولوجيات واالمتثال لمعايير االنبعاثات من القطاع الصناعي؛التكنولوجيات واالمتثال لمعايير االنبعاثات من القطاع الصناعي؛

 
تحقيق التكامل بين المناهج المستدامة في قطاع الصناعة والجهـود المماثلـة فـي قطاعـات                تحقيق التكامل بين المناهج المستدامة في قطاع الصناعة والجهـود المماثلـة فـي قطاعـات                 ))•(( 

 الخدمات والبنية التحتية وإدارة الموارد، خاصة موارد الطاقة والمياه؛الخدمات والبنية التحتية وإدارة الموارد، خاصة موارد الطاقة والمياه؛
 

هدف نشر المعلومـات المتعلقـة بـالقوانين ومعـايير          هدف نشر المعلومـات المتعلقـة بـالقوانين ومعـايير          إقامة نظام إقليمي لشبكات المعلومات ب     إقامة نظام إقليمي لشبكات المعلومات ب      ))وو(( 
 االنبعاثات والتكنولوجيات النظيفة وتقليص إنتاج النفايات واإلدارة البيئية الصناعية؛االنبعاثات والتكنولوجيات النظيفة وتقليص إنتاج النفايات واإلدارة البيئية الصناعية؛

 
زيادة الوعي العام والشراكات عبر تسهيل انسياب المعلومات من القطاع الصناعي والحكومـة             زيادة الوعي العام والشراكات عبر تسهيل انسياب المعلومات من القطاع الصناعي والحكومـة              ))زز(( 

 إلى الجمهور وأصحاب المصالح، وبالعكس؛إلى الجمهور وأصحاب المصالح، وبالعكس؛
 

اعتماد نظم للمراقبة الداخلية والخارجية والمراقبة الذاتية والمراجعة من أجل تحقيق االلتزامات            اعتماد نظم للمراقبة الداخلية والخارجية والمراقبة الذاتية والمراجعة من أجل تحقيق االلتزامات             ))حح(( 
البيئية الدولية وتحسين الجهود الرامية إلى الحفاظ على بيئة نظيفة، وذلك لمصـلحة العـاملين والمجتمعـات                 البيئية الدولية وتحسين الجهود الرامية إلى الحفاظ على بيئة نظيفة، وذلك لمصـلحة العـاملين والمجتمعـات                 

 ..المحيطةالمحيطة
 

  طور التطبيق وفي اإلنجازات واإلجراءات العملية الناجحة والمقترحة  -جيم
 في دول المنطقة

 
 في مجال تحسين كفاءة الطاقة  -١

 
، خاصـة فـي     ، خاصـة فـي     هاهاسـتهالك سـتهالك إنتاج الطاقـة وا   إنتاج الطاقـة وا   تحسين كفاءة   تحسين كفاءة   اعتمدت دول أعضاء عديدة برامج ناجحة ل      اعتمدت دول أعضاء عديدة برامج ناجحة ل       -٢٠٢٠

 وقد أدت برامج تحسين كفاءة الطاقة إلـى تكـوين الخبـرات              وقد أدت برامج تحسين كفاءة الطاقة إلـى تكـوين الخبـرات               ..قطاعات إنتاج الكهرباء والصناعة واإلسكان    قطاعات إنتاج الكهرباء والصناعة واإلسكان    
 إلى إنشاء عدد مـن       إلى إنشاء عدد مـن       كبيرة من مديري برامج الطاقة والمهندسين والفنيين، مما أدى أيضا            كبيرة من مديري برامج الطاقة والمهندسين والفنيين، مما أدى أيضاً          الوطنية لمجموعات الوطنية لمجموعات 

 .. لكفاءة الطاقة في القطاع الكهربائي القطري لكفاءة الطاقة في القطاع الكهربائي القطريا اًمشروعمشروعسكوا حاليا  سكوا حالياً اإلاإلوتطبق وتطبق   . . طاقةطاقةالال  اتاتشركات خدمشركات خدم



 -١٠-

 مشاريع التعاون اإلقليمي  -٢
 
إنشـاء  إنشـاء  ربط شبكات الكهربـاء و    ربط شبكات الكهربـاء و    خيرة في مجال    خيرة في مجال     في السنوات األ    في السنوات األ   الدول العربية تقدما  ملحوظا     الدول العربية تقدماً ملحوظاًً   أحرزت  أحرزت   -٢١٢١

فـي مراحـل    فـي مراحـل    هـو اآلن    هـو اآلن      ةةاإلقليمياإلقليمية ودون   ة ودون    من المشاريع اإلقليمي    من المشاريع اإلقليمي   ا اًعددعدد، حيث أن    ، حيث أن    خطوط أنابيب الغاز الطبيعي   خطوط أنابيب الغاز الطبيعي   
استكمال تنفيذ هذه المشاريع مـن شـأنه        استكمال تنفيذ هذه المشاريع مـن شـأنه         حيث تم تشغيل بعضها بنجاح منذ سنوات، وأن           حيث تم تشغيل بعضها بنجاح منذ سنوات، وأن          مختلفة من التطبيق  مختلفة من التطبيق  

 ..دول العربيةدول العربيةإتمام الربط الكهربائي ألغلب الإتمام الربط الكهربائي ألغلب ال
 

 الشراكة للطاقة ألجل التنمية المستدامة  -٣
 

مجلـس الـوزراء العـرب      مجلـس الـوزراء العـرب       من خـالل      من خـالل     اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في المنطقة العربية      اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في المنطقة العربية      تأسست  تأسست   -٢٢٢٢
  . . آسياآسيا لغربي    لغربي   اإلقليمياإلقليميالمكتب  المكتب  - المتحدة للبيئة   المتحدة للبيئة  األمماألممبرنامج  برنامج  ، بالتعاون مع اإلسكوا و    ، بالتعاون مع اإلسكوا و    المسؤولين عن شؤون البيئة   المسؤولين عن شؤون البيئة   

في في   الدول العربية والتزاماتها  الدول العربية والتزاماتها    تظهر قضايا تظهر قضايا   التيالتيعربية  عربية  الالعالنات  عالنات   من اإل   من اإل  ذت المبادرات وأصدرت عددا    ذت المبادرات وأصدرت عدداً   وقد اتخ وقد اتخ 
، وإعالن أبـو ظبي للطاقة     ، وإعالن أبـو ظبي للطاقة     ))٢٠٠٢٢٠٠٢((التنمية المستدامة، وفي مقدمتها المبادرة العربية للتنمية المستدامة         التنمية المستدامة، وفي مقدمتها المبادرة العربية للتنمية المستدامة           مجالمجال

 ..))٢٠٠٣٢٠٠٣((والبيئة والبيئة 
 

 التنمية المستدامةدعم التعاون اإلقليمي في مجال الطاقة ألجل   -٤
 
لتطوير استخدامات الطاقة ألجل التنميـة المسـتدامة،   لتطوير استخدامات الطاقة ألجل التنميـة المسـتدامة،    اآللية اإلقليمية  اآللية اإلقليمية ٢٠٠٠٢٠٠٠أنشأت اإلسكوا في العام     أنشأت اإلسكوا في العام      -٢٣٢٣

وهي آلية إقليمية ترمي إلى تحقيق التشابك بين الهيئات الوطنية المعنية في دول المنطقة بغية تبادل الخبـرات                وهي آلية إقليمية ترمي إلى تحقيق التشابك بين الهيئات الوطنية المعنية في دول المنطقة بغية تبادل الخبـرات                
اإلقليمي، خاصة في مجال تطـوير نظـم        اإلقليمي، خاصة في مجال تطـوير نظـم        التعاون  التعاون  ا الفعال في دعم     ا الفعال في دعم     وقد أثبتت دوره  وقد أثبتت دوره    . . المتوفرة في هذه الدول   المتوفرة في هذه الدول   

الطاقة المتجددة وتطبيقاتها وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها، وذلك من خالل تنفيذ بـرامج التـدريب                الطاقة المتجددة وتطبيقاتها وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها، وذلك من خالل تنفيذ بـرامج التـدريب                
 . . وبناء القدرات ذات الصلة ودعمهاوبناء القدرات ذات الصلة ودعمها

 
 في مجال المشاريع المتصلة بآلية التنمية النظيفة  -٥

 
وقـد تمثـل    وقـد تمثـل      . . (CDM)  آلية التنمية النظيفة  آلية التنمية النظيفة  ول عربية برامج وطنية للتمهيد لالستفادة من        ول عربية برامج وطنية للتمهيد لالستفادة من        أنشأت عدة د  أنشأت عدة د   -٢٤٢٤

ذلك في إنشاء الجهات الوطنية المختصة، وتنفيذ المشاريع ضمن آلية التنمية النظيفة بالتعـاون مـع الـدول                  ذلك في إنشاء الجهات الوطنية المختصة، وتنفيذ المشاريع ضمن آلية التنمية النظيفة بالتعـاون مـع الـدول                  
لى بناء القدرات، وقد نفذت     لى بناء القدرات، وقد نفذت     الصناعية، باإلضافة إلى إعداد المشاريع لتقديمها إلى اآللية وبدء البرامج الرامية إ           الصناعية، باإلضافة إلى إعداد المشاريع لتقديمها إلى اآللية وبدء البرامج الرامية إ           

غير أنه ما زال من الضروري تأمين توزيع جغرافي عادل لهذا النوع            غير أنه ما زال من الضروري تأمين توزيع جغرافي عادل لهذا النوع                ..٢٠٠٦٢٠٠٦اإلسكوا أولها في أواخر عام      اإلسكوا أولها في أواخر عام      
 ..من المشاريع بين المناطق المختلفةمن المشاريع بين المناطق المختلفة

 
 في مجال تقنيات الوقود األحفوري المتطورة  -٦

 
، ومنهـا   ، ومنهـا   متطورةمتطورةالال  األحفورياألحفوريدام تقنيات الوقود    دام تقنيات الوقود    التوجه إلى استخ  التوجه إلى استخ   في    في   حققت الدول العربية نجاحا  بارزا     حققت الدول العربية نجاحاً بارزاً     -٢٥٢٥

 مصـافي    مصـافي   فـي فـي   األنظفاألنظف الوقود    الوقود   إنتاجإنتاجات  ات  ييإمكانإمكانوتطوير  وتطوير  وخاصة الغاز الطبيعي،    وخاصة الغاز الطبيعي،      استخدام أنواع الوقود األنظف   استخدام أنواع الوقود األنظف   
 . . تهاتها وصيان وصيانالمركباتالمركبات  ضبط محركاتضبط محركاتاألحفوري، وتبني نظام لاألحفوري، وتبني نظام لتحسين مواصفات الوقود تحسين مواصفات الوقود ، و، والنفطالنفط
لموقرة ألخذ العلم به وإثرائه بالمناقشة، وإلطالع أعضاء هيئـة          لموقرة ألخذ العلم به وإثرائه بالمناقشة، وإلطالع أعضاء هيئـة          وعليه، ي عرض ما تقدم على اللجنة ا      وعليه، يعرض ما تقدم على اللجنة ا       -٢٦٢٦

المكتب من الدول العربية وأعضاء الوفود التي ستشارك في االجتماع الحكـومي التحضـيري واجتماعـات                المكتب من الدول العربية وأعضاء الوفود التي ستشارك في االجتماع الحكـومي التحضـيري واجتماعـات                
الدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية المستدامة على نتائج النقاش ألخذ العلم بها وإبداء اآلراء بشـأنها، كلمـا                  الدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية المستدامة على نتائج النقاش ألخذ العلم بها وإبداء اآلراء بشـأنها، كلمـا                  

 .. من خالل االجتماعات المشار إليها من خالل االجتماعات المشار إليهاأمكن،أمكن،


