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  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

 
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
  الطاقةلجنة 

  السابعةالدورة 
  2009فبراير /شباط 6-5بيروت، 

  
  من جدول األعمال المؤقت )أ( 5البند 

 
  ر المناخدور قطاع الطاقة في مواجهة اآلثار المحتملة لتغّي

  اإلطار العام للبرامج واألنشطة المطلوبة
  

  موجـز
  

 2007بحسب تقرير التقييم الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام  
  لدان المنطقة كغيرها من البلدان النامية، على الرغم من أنها حول التخفيف من آثار تغير المناخ، فإن ب

ال تتحمل سوى قدر قليل من المسؤولية التاريخية في ظهور مشكلة تغير المناخ، إال أنها يتوقع أن تكون 
تعرضاً لآلثار المحتملة لتغير المناخ، بما في ذلك الخطر الذي يهدد المناطق  األشد من المناطق

  .وتزايد ندرة المياه، واشتداد الجفاف والتصحرالساحلية، 
 

وإدراكاً لمخاطر هذه اآلثار، أصدر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته  
اإلعالن الوزاري العربي حول تغير المناخ، ) 2007ديسمبر /كانون األول 6-5القاهرة، (التاسعة عشرة 

عامل مع قضايا تغير المناخ ضمن السياسات الوطنية واإلقليمية للتنمية الذي أكد أهمية إدراج سياسات الت
المستدامة على نحو ينسجم والنمو االقتصادي مع تبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتخفيف من آثار تغير 

في دورتها ) اإلسكوا(عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  كما صدر.  المناخ والتكيف معها
بشأن التصدي لقضايا تغير المناخ في المنطقة  )25-د( 281لوزارية الخامسة والعشرين القرار ا

العربية، والذي طلب إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا أن تعد تقييماً آلثار تغير المناخ على مقومات التنمية 
العذبة؛ وأن تتخذ التدابير  االقتصادية واالجتماعية في المنطقة، على أن تركز فيه على موارد المياه

الالزمة لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والعمل مع 
حكومات البلدان األعضاء بهدف إطالق حوار حول التوصيات المقترحة بهذا الشأن؛ وأن تضع خطة 

ة الدول العربية، والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا عمل إطارية عربية لتغير المناخ في شراكة مع جامع
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  .التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنظمات اإلقليمية المعنية األخرى

  
وتتضمن هذه الوثيقة عرضاً حول تغير المناخ وتحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية،  

تغير المناخ، باإلضافة إلى برامج التخفيف  ومشروع خطة العمل اإلطارية العربية للتعامل مع قضايا
  ولجنة الطاقة مدعوة إلى مناقشة ما ورد في هذه الوثيقة واقتراح .  المقترحة في مجالي الطاقة والنقل

 .ما تراه من توجيهات وأنشطة ضمن برنامج عمل اإلسكوا في مجال الطاقة
 

  المحتويات
  

  الصفحة    الفقرات                            
  

  لالفص
  

  3  6- 1    ................  تغّير المناخ، وتحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية  -أوالً
  

  3  2- 1    ..............................................  منظور عام :ر المناختغي  - ألف  
  3  3    ..........................  تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية  - باء  
  4  4    ......................  اآلثار المحتملة لتغير المناخ على المنطقة العربية  -جيم  
  5  6- 5    ............................  بي حول تغير المناخاإلعالن الوزاري العر  -دال  

  
  6  12- 7    .........  مشروع خطة العمل اإلطارية العربية للتعامل مع قضايا تغّير المناخ  -ثانياً

  
  6  7    .....................................................  األهداف الرئيسية  - ألف  
  7  9- 8    .................................................  أطر البرامج المقترحة  - باء  
  7  12-10    ........................................  آليات التنفيذ والتمويل والمتابعة  -جيم  

  
  8  20-13    ...........................  في المنطقة العربية الطاقة واعتبارات تغّير المناخ  -ثالثاً

  
  8  17-13    ..............................................  نظور عام لقطاع الطاقةم  - ألف  
  9  19-18    ...............................................  نظور عام لقطاع النقلم  - باء  
  9  20    ..............التنفيذجراءات التخفيف والعناصر الرئيسية لخطط إهمية أ  -جيم  

  
  10  24-21    ..................  ر المناخدور قطاع الطاقة في مواجهة اآلثار المحتملة لتغّي  -رابعاً

  
  11  22    ..................  نشطة المقترحة للتخفيف في قطاع الطاقةألامج واالبر  - ألف  
  14  23    ...................  النقلنشطة المقترحة للتخفيف في قطاع ألالبرامج وا  - باء  
  16  24    .....  مجال التخفيف من آثار تغير المناخاألنشطة المخططة لإلسكوا في   -جيم  

  
  المرفقات

  
  18      ..........  بلدان العربيةنماذج اآلثار المتوقعة لتغير المناخ في بعض ال -المرفق األول
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  19      ........  مقترح مبادئ استرشادية بشأن التفاوض لمرحلة ما بعد كيوتو -المرفق الثاني
  

  ر المناخ وتحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربيةتغّي  -أوالً
  

  منظور عام :ر المناختغّي  -ألف
  

 المناخ في رتغيبأنه  المناخ رتغي المناخ مصطلح رتغي بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقيةعرفت   - 1
 الجوي الغالف تكوين في رتغي إلى يفضي الذي البشري النشاط إلى مباشرة غير أو مباشرة بصورة يعزى
 رتغي بات وقد  متماثلة زمنية فترات مدى على للمناخ، الطبيعي التقلب إلى اإلضافةب ظ،يالح والذي العالمي
 الحكومية للهيئة الرابع التقرير يشير حيث، يتغير المناخ أن على علمي جماعإ وهناك ،واقعاًاً أمر المناخ
 بمقدار العالم في السطحية الحرارة درجات متوسط ارتفاع إلى )1(2007 لعام المناخ بتغير المعنية الدولية
 ينب من كانت 2006-1995 الفترة نلى أوإ )2005-1906( الماضية سنة ئةامال خالل مئوية درجة 0.74

 مساحات على وأطول أشد جفاف فترات سجلت كما  .األرض سطح حرارة سجالت في دفئاً األكثر السنوات
 األيام وأصبحت.  االستوائية وشبه االستوائية المناطق في خاصة ،من القرن الماضي السبعينيات منذ أوسع

 نفسه التقرير ويشير . الحر وموجات الحارة والليالي األيام ازدادت فيما ندرة، أقّل والصقيع الباردة والليالي
 في البخار نسبة وفي الحرارة درجات في رتفاعاو المناطق، معظم في القوي التهطال وتيرة في ارتفاع إلى

 المتوقع من أنه كما  .نفسها الفترة خالل سم 17 قدره البحر سطح منسوب في ارتفاع مع ذلك وترافق الجو،
 سطح مستوى يرتفع أن ويتوقع  .2100عام  بحلول درجات مئوية 3 بمعدل ضاألر حرارة درجة ترتفع أن

 .سم 59و 18 بين نفسه العام بحلول البحر
  

 المسؤولية من قليل قدر سوى تتحمل إن بلدان المنطقة العربية، كغيرها من بلدان العالم النامي، ال  - 2
 المرجح من بل ال المناخ، تغيرات آثار عن نأىبم تكون لن أنها إال المناخ، تغير مشكلة في ظهور التاريخية

 عليه يترتب الذي األمر المحتملة لتغير المناخ وتفاعالتها المختلفة، لآلثار عرضة أكثر المناطق من تكون أن
 األثر ولعل  .لأللفية اإلنمائية األهداف وإمكانات تحقيق واالجتماعية، االقتصادية التنمية سلبية على انعكاسات

خاصة في المناطق وفي ما يشكله من تهديد لألمن الغذائي،  يتمثل العربية المنطقة المناخ في لتغير راألكب
األكثر جفافاً، وذلك نتيجة تراجع الموارد المائية وتقلص اإلنتاج الزراعي وتدهور الغطاء النباتي وفقدان 

ادية حيوية في المناطق المختلفة، وخاصة التنوع البيولوجي، كما يشكل تغير المناخ تهديداً الستثمارات اقتص
في المناطق الساحلية وقطاع البناء والتشييد، فضالً عن التداعيات االجتماعية والصحية واألمنية ونشوء 

 .األزمات السياسية
  

  تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية  -باء
  
إلى تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها، كما أن  تواجه البلدان العربية العديد من التحديات في سعيها  - 3

 :المحتملة لتغير المناخ يمكن أن تزيد من حدة هذه التحديات والتي تتمثل في ما يلي اآلثار
  

                                                           
  .www.ipcc.ch: ت، يمكن زيارة موقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخلمزيد من المعلوما  )1(
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  الفقر؛ وطأة مع انخفاض فاعلية برامج التخفيف منلزيادة السكانية المضطردة، ا  )أ(  
  

عربياً  بلداً 15عاني ي حيثالمياه وتدهور نوعيتها،  ندرةزيادة الطلب على الموارد الطبيعية مع   )ب(  

 ؛مياه دولية مشتركة هي من موارد المياه في المائة 80ن ، كما أمن الفقر المائي
الطاقة، وما يرتبط بها مـن مشـاكل   ولموارد المياه  ةنماط االنتاج واالستهالك غير المستدامأ  )ج(  

 ؛بيئية
  

 ؛ها للتدهور والتصحرراضي، وتعرضمحدودية موارد األ  )د(  
  

 ؛خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطةو ،نتاجيةتدني القدرة التنافسية للقطاعات اإل  )•(  
  

  .صور السياسات االجتماعية المتكاملةوق التوتر السياسي واألمني في المنطقة  )و(  
  

  المحتملة لتغّير المناخ على المنطقة العربية اآلثار  -جيم
  

الهيئة  ن تقاريرأال إفي انبعاثات غازات الدفيئة،  العربية فاض مشاركة المنطقةعلى الرغم من انخ  - 4

سوف تعاني ن المنطقة أتؤكد  ،2007، وتقرير التنمية البشرية لعام الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
اجتماعية  أخرىمجاالت عديدة إلى على الموارد الطبيعية، بل وسيمتد ذلك ر المناخ تغي آثارمن  كثيراً

 .واقتصادية
  

  على الموارد الطبيعية آثار تغير المناخ  - 1
  

وبالتالي  ،مطارلى زيادة نوبات الجفاف ونقص كميات األإمما سيؤدي ، ارتفاع درجات الحرارة  )أ(  
  ؛راضي شبة الجافةنتاجية الزراعية للغذاء وزيادة مساحة األلى انخفاض اإلإ
  

غراق إلى إيؤدي مما س ،سم مع نهاية القرن 50 بما قد يصل إلى ارتفاع مستوى سطح البحر  )ب(  
 ة،ليبيالجماهيرية العربية الو ،تونسمصر، وعربية منها  بلدانالمناطق الساحلية ونزوح السكان منها في عده 

 ؛والعراق ،والكويتالعربية المتحدة، واإلمارات  ،وقطر
  

راضي والتأثير على التنوع ت التصحر وتدهور األزيادة معدال، مع ندرة الموارد المائية تفاقم  )ج(  
 ؛المنطقة في بلدانالحيوي 

  
 .زيادة احتماالت حدوث كوارث الفيضانات واألعاصير  )د(  

  
 االجتماعيةالتأثيرات   - 2
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  ؛قليمية حول الموارد الطبيعية التي ستتعرض للتدهورإصراعات  بنشواحتمال   )أ(  
  

و أالخارجية للنازحين من المناطق التي تعرضت لإلغراق موجات من الهجرة الداخلية و  )ب(  
 ؛الجفاف

  
نشطة السياحية راضي الزراعية وتوقف األزيادة نسبة البطالة وانخفاض الدخل نتيجة لفقدان األ  )ج(  
الكوارث الطبيعية  نتيجةزيادة معدالت الفقر والمهمشين وغيرها، باإلضافة إلى  الصيدو التشييد وأنشطة
  .المحتملة

  االقتصاديةالتأثيرات   - 3
  

خاصة قطاعي السياحة والزراعة في و ،ساسيةعلى القطاعات االقتصادية األ لبيةالتأثيرات الس  )أ(  
  وقطاع البناء والتشييد؛ ،المناطق الساحلية

  
جراءات زيادة تكاليف اإل، مع الحد من فرص التنمية الحضرية في المناطق المعرضة للجفاف  )ب(  

 ؛جهة حدة مشكلة ندرة المياه والتأثير على نوعيتهاالالزمة لموا
  

، باإلضافة إلى راضية توفير الغذاء وزيادة كلفته نتيجة تفاقم مشكلة التصحر وتدهور األبصعو  )ج(  
 .الخسائر المالية الفادحة التي تنجم عن الكوارث المحتملة مثل الفيضانات واألعاصير

  
 واقع من في بعض البلدان العربية المناخ تغير ذج آلثارويوضح المرفق األول لهذه الوثيقة نما  
 .لهذه البلدان الوطنية البالغات

  
  اإلعالن الوزاري العربي حول تغّير المناخ  -دال

  

 واجتماعية سياسية أبعاد ذات لقضية وحاسمة عاجلة إجراءات اتخاذ في التأخير في ضوء ما تقدم، إن  - 5
جداً على إمكانات  كبيرة تكون أن المحتمل من خسائر عليه لمناخ، سيترتبا تغير كقضية وبيئية، واقتصادية

فقد أصدر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن . المستقبل في تحقيق التنمية المستدامة في بلدان المنطقة

الوزاري عالن اإل ،2007ديسمبر /ولكانون األ 6و 5يومي شؤون البيئة في دورته التاسعة عشرة المنعقدة 
اعتماد التدابير والسياسات الالزمة للتصدي ب البلدان العربية التزام الذي تضمن ،ير المناخالعربي حول تغّ

ر المناخ في المنطقة العربية ومنهالتغي:  

 
  ؛ةجيات الوطنية واإلقليمية للتنمية المستداميالستراتاالمناخ في  رتغي التعامل معاج سياسات رإد  )أ(  

  
المحتملة ووضع  آثارهالتقييم  للتعامل مع قضايا تغير المناخ وطنية وإقليمية خطط عمل يتبن  )ب(  

 ؛برامج للتكيف معها والتخفيف من آثارها
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بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الخطط هذه  أن يكون للحكومات دور محوري في تنفيذ  )ج(  
 .المجتمع المدني والقطاع الخاص

  

تحسين كفاءة و إنتاج واستخدام الوقود األنظف؛ على تخفيفرامج التركز ب ضرورة أنعالن كد اإلوأ  - 6
في السائدة االقتصادية واالجتماعية  وفقاً للظروفتنويع مصادر الطاقة و الطاقة في كافة القطاعات؛استخدام 

ير توف ن تركز برامج التكيف علىأ ضرورةعالن كد اإلكما أ .االستفادة من تجارة الكربون وأسواقهو ؛بلدكل 
 ر المناخ؛تغي ليات المناسبة للتأمين من مخاطرآلاتوفير و للحد من المخاطر المتوقعة الالزمةالبنية التحتية 

تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد والمراقبة واإلنذار المبكر والتقنيات المناسبة و
 :يليلقيام بما المتقدمة با البلدانعالن طالب اإلو .لذلك

  
 القطاعات، وباألساليب التي ال تؤثر سلباً على كل فينبعاثات غازات الدفيئة اااللتزام بخفض   )أ(  

 النامية؛ نالبلدا التنمية المستدامة في
  

النامية، ومنها  البلدانجراء تقييم شامل لآلثار المحتملة لتغير المناخ على الدعم الالزم إل توفير  )ب(  
 لصالح البلدان النامية؛ذات العالقة بتمويل المشاريع  هاالتزاماتالتحرك للوفاء بع مستوى رفو، العربية البلدان

  
المتوفرة حالياً، مع تطوير ونقل التكنولوجيا آليات التمويل دعم استفادة البلدان النامية من   )ج(  

خاصة في إطار مشاريع و النظيفة، بما فيها تكنولوجيات إنتاج الطاقة واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه،
  .آلية التنمية النظيفة

  
  مشروع خطة العمل اإلطارية العربية للتعامل مع قضايا تغّير المناخ  -ثانياً

  
  األهداف الرئيسية  -ألف

  

 تغير المناخ من للحد جهوده في الدولي المجتمع مشاركة في ورغبة بالمسؤولية الشعور من انطالقًا  - 7

المناخ، وبمبادرة من جامعة الدول  تغير حول العربي الوزاري لإلعالن وتنفيذاً ،)2(بالي عمل خطة وفق
 عربيةال طاريةاإل عملالخطة  العربية ومشاركة العديد من المنظمات العربية واإلقليمية، تم إعداد مشروع

يتعلق بقطاعي  وقد شاركت اإلسكوا بفاعلية في إعداد الخطة، وخاصة فيما.  للتعامل مع قضايا تغير المناخ
 قضايا مع للتعامل المالئمة اتخاذ التدابير على العربية البلدان قدرة زيادة إلى الخطة وترمي. الطاقة والنقل

 ينسجم واالجتماعية، وبما واالقتصادية على المستويات السياسية انعكاساته من يخفف نحو على المناخ تغير
رئيسة للسنوات العشر  أهداف وحددت في الخطة خمسة  .ربيةالع المنطقة في المستدامة التنمية ومتطلبات

  :المقبلة وهي

 

                                                           
خطة عمل بالي هي إطار للعمل اعتمده مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ في دورتها الثالثة عشرة في  )2(

 .http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php: متوفرة على الموقع. 2007ديسمبر /ألولكانون ا 15-3بالي، إندونيسيا، 
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لمجابهة آثاره المحتملة من خالل برامج التخفيف  واالستعداد المناخ تغير أخطار من الحد  )أ(  
 والتكيف؛

  
 العربي؛ للمواطن الئق معيشي مستوى وتأمين والبشرية الطبيعية الموارد على المحافظة  )ب(  

  
  ؛لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق ذلك في بما العربية، البلدان في المستدامة التنمية وتيرة تعزيز  )ج(  

  
 ومجابهة المناخ تغير قضايا مع للتعامل واإلقليمية الوطنية المؤسساتية القدرات وبناء تعزيز  )د(  
 الكوارث؛

  
 .الوطنية البرامج لمساندة الالزم والدولي اإلقليمي التعاون لحفز المواتية الظروف توفير  )•(  

  أطر البرامج المقترحة  -باء
  
الدفيئة والتكيف  غازات انبعاثات تخفيض مجالي في العمل برامج من مجموعة تضمن مشروع الخطة  - 8

 تتعلق موضوعية عوامل جملة من انطالقًا أولوية التكيف برامج وأعطيت.  مع اآلثار المحتملة لتغير المناخ
 إلى إضافة العربية، المنطقة في الهشة واالجتماعية واالقتصادية البيئة الطبيعية وظروف المناخ، غيرت بحتمية
وتناولت  . المناخ بتقلبات المرتبطة األخطار من والحد إنقاذ األرواح في فالتكي إلجراءات الفعال األثر

 والطاقة، والصناعة، اعة، والغابات،الحيوي، والزر البرامج قطاعات المناخ، والمياه، واألراضي، والتنوع
تخدم  أن وروعي.  والمناطق الساحلية والبحار والصحة، البشرية، والبناء، والمستوطنات والتشييد والنقل،
 منافع يحقق نفسه الوقت وفي االنبعاثات، لخفض الدولية الجهود في يسهم بما أغراضاً مزدوجة البرامج

 من الحد المستدامة ويساعد على التنمية مسيرة تعزيز شأنها من لوطنيا المستوى على اقتصادية واجتماعية
  .المناخ بتغير للتأثر القابلة االقتصادية القطاعات مرونة من ويزيد الفقر،

  

 وهي ،للقضايا التقاطعيةضافة إلى ما تقدم، فقد تضمن مشروع الخطة اقتراح عدد من البرامج إلوبا  - 9
 ومبادرات الكوارث، مخاطر من والحد والتشريع، واإلعالم، السلوكيات، تطويربالتوعية و المتعلقة القضايا
 القدرات، فقد تم إدراجهما التكنولوجيا وبناء نقل ألهمية موضوعيراً ونظ.  المالية واألدوات الخاص، القطاع

 .المختلفة ضمن البرامج الخاصة بالقطاعات
  

  آليات التنفيذ والتمويل والمتابعة  -جيم
  

الجهات ذات  قبل من إقرارها بعد 2020- 2010 الفترة خالل الخطة تنفيذ يتم أن ن المقترحم  -10
 للحكومات واإلقليمي وبحيث يكون الوطني المستويين على واألنشطة البرامج تنفيذ طريق عن االختصاص،
تمويلية العربية والدولية، والمؤسسات ال واإلقليمية العربية من المنظمات فعالة وبمشاركة فيها دور محوري

واإلقليمية والدولية، والمجالس التشريعية، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات 
.  اإلعالمية، كل في مجال عمله وبما يكفل تحقيق أعلى درجة من التنسيق والتكامل والمرونة في األداء

 ني في القطاعات المختلفة وبالتناغم والتآزر فيعلى المستوى الوط وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يبدأ التنفيذ
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األهداف وبرامج العمل بين هذه القطاعات على المستويات المختلفة، ومن ثم تنسيق الخطط واألهداف في 
 .برامج العمل في القطاعات المتماثلة بين البلدان العربية بما يحقق الفائدة من األثر التجميعي للعمل المشترك

  
 تنفيذ في التقدم متابعة تتولى عليا وطنية لجان خالل من مشروع الخطة أن يكون التنفيذ كما يقترح  -11

على المستوى  بقضايا تغير المناخ المتعلقة الوطنية السياسات في التطوير ومدى القطاعية العمل خطط
قطاع خاص الوطني، وتنسق بين األطراف المعنية على المستوى الوطني من مجالس تشريعية، وحكومات، و

في حين ينشأ للغرض نفسه على المستوى اإلقليمي مجلس تنسيقي .  ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني
عربي في إطار جامعة الدول العربية، تناط به مهمة متابعة وتقييم الخطة اإلطارية، ويتبع المجلس لجنةٌ 

لتكنولوجية، وتقوم األمانة العامة للجامعة فرعية استشارية من الخبراء معنية بالمشورة العلمية والتقنية وا
 .بمهمة أمانة المجلس

  
 البيئة مرفق منمالي  وبدعم حكومي بتمويل الوطنية النشاطات ويقترح مشروع الخطة أيضاً أن تنفذ  -12

 ،والدولية واإلقليمية العربية اإلنمائية والصناديق الوطنية، والهيئات االدخار وصناديق والبنوك العربي،
 المالية اآلليات خالل من دولي وتقني الخاص، وبدعم مالي والقطاع، العربي المشترك العمل نظماتوم

.  األخرى والمبادرات اإلقليمية والدولية اإلنمائية والصناديق والهيئات والبروتوكول االتفاقية في المتاحة
ير المناخ، والذي تصدر عنه تُناط مهمة متابعة وتقييم الخطة اإلطارية بالمجلس العربي لمجابهة تغو

كما يقترح  . التوصيات الخاصة بمتابعة العمل في تنفيذ الخطة بناء على اقتراح اللجنة الفرعية االستشارية
استرشادية مستمدة من اإلعالن الوزاري العربي حول تغير المناخ بشأن  مبادئمشروع الخطة مجموعة 

 ).المرفق الثاني(ي المفاوضات المستقبلية لتنفيذ خطة عمل بال
  

  الطاقة واعتبارات تغّير المناخ في المنطقة العربية  -ثالثاً
  

  منظور عام لقطاع الطاقة -ألف
  

في تلبية احتياجات برامج التنمية االقتصادية  يؤدي قطاع الطاقة في المنطقة العربية دوراً مهماً  -13
اً للدخل القومي في العديد من بلدان المنطقة واالجتماعية من الطاقة وسيظل كذلك، كما يمثل مصدراً مهم

قطاع الطاقة من ناحية اإلنتاج على قطاع ضخم للنفط والغاز،  شتمليو.  نتيجة لعائدات تصدير النفط والغاز
ومن ناحية االستخدام .  إلنتاج الكهرباء النظم الحراريةوقطاع كبير للطاقة الكهربائية التي تغلب عليها 

قطاع النقل والقطاعان السكني والصناعي حيث يعتبر ع الطاقة جميع القطاعات األخرى النهائي، يخدم قطا
 .األكثر استهالكاً، باإلضافة إلى مرافق الطاقة المختلفة

  

شكَّل مجموع  2006 عام فيو. ويمثل قطاع النفط والغاز أكبر قطاع اقتصادي في المنطقة العربية  -14
في المائة من مجموع االحتياطي في العالم، كما قُدر  56 ي البلدان العربيةالنفط الخام ف االحتياطي المؤكد من

وتتمتع .  في المائة من االحتياطي المؤكد في العالم 30 بلدان المنطقة بنحو احتياطي الغاز الطبيعي في
لشمسية المنطقة بموارد كبيرة للطاقة المتجددة وبقدرات قابلة لالستخدام، خاصة من المصادر المائية وا

 .والرياح
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مليون برميل مكافئ من  34.1 ما يعادل 2006 وبلغ إنتاج الطاقة األولية في المنطقة العربية في عام  -15

 . في المائة 32.2في المائة وحصة الغاز الطبيعي  67.8وبلغت حصة النفط .  في اليوم) ن.م.ب(النفط 

في  7جيغاواط ساعة، منها  623 148 لعام نفسه نحووبلغت كمية الكهرباء التي تم توليدها في المنطقة في ا
فيما بلغ إجمالي إنتاج .  ميغاواط 9 581 المائة فقط من الطاقة الكهرومائية والتي بلغت قدراتها المركّبة

ن في اليوم تتمثل أساساً في الكهرباء .م.ألف ب 68الطاقة من نظم الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها ما يعادل 
، باإلضافة إلى سخانات ميغاواط 500 ن مزارع الرياح والتي بلغت قدراتها المركّبة ما يربو علىالمنتجة م

كما بلغ مجموع استهالك الطاقة .  بالقدرات المحدودة الكهروضوئيةالمياه بالطاقة الشمسية، والتطبيقات 
في المائة  43ة من النفط والمائ يف 54 اليوم، منها قرابة ين ف.م.ألف ب 9 091 نحو 2006 األولية في عام

جيغاواط، وذلك  537 536 وبلغ استهالك الكهرباء المنتجة من الموارد المختلفة نحو.  من الغاز الطبيعي
ن في .م.ألف ب 90بلغت  ن من الطاقة المائية وكميات ضئيلة من الفحم.م.ألف ب 135.3 باإلضافة إلى

 .المنطقة اليوم تُستهلك كمصادر للطاقة في بعض الصناعات في
  

العربية من ناحيتَي اإلنتاج واالستهالك يساهم في في المنطقة وتقدر الدراسات أن قطاع الطاقة   -16
 فعمليات إنتاج الطاقة تتسبب في.  )CO2(الكربون وال سيما ثاني أكسيد  ،انبعاث غازات الدفيئة في المنطقة

في المائة من قطاع إنتاج  6و قطاع توليد الكهرباء، في المائة من 28 من االنبعاثات، منها نحوفي المائة  34
كما أن استهالك الطاقة هو المصدر األساسي لالنبعاثات الصادرة عن القطاعات االقتصادية .  النفط والغاز

في المائة من غازات  15.4والنقل الذي يصدر  39.2 المختلفة، وال سيما قطاع الصناعة الذي يصدر نحو

في المائة من  85و 80ن إجمالي إسهام القطاع إنتاجاً واستهالكاً يمكن أن يتراوح بين وهكذا فإ.  الدفيئة
  .إجمالي انبعاث غازات الدفيئة

  
 إمكانية ومنها المناخ، رلتغي المحتملة اآلثار من تعاني التي القطاعات من واحداً الطاقة قطاع سيكونو  -17
 الطاقة على الطلب وتزايد المحتملة، الجفاف لموجات نتيجة المائية المحطات من المنتجة الكهرباء نقص

 الكهرباء على الطلب تزايدإلى  الجو حرارة درجات في الرتفاعا كما يؤدي . المياه ليةتح لوحدات الالزمة
 غرق في الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة البحر سطح مستوى ارتفاع يتسببو . والتكييف التبريد لنظم

 المناطق في والمحوالت الكهرباء ومحطات النفط، الستخراج البحرية المنصات خاصة ،الطاقة إنتاج منشآت
 الغاز نقل وخطوط الكهربائي الربط شبكات أو الوطنية الكهرباء شبكات تعرضتأن  يمكن كما . الساحلية
  .للتلف المتضررة المناطق في الطبيعي

  
  منظور عام لقطاع النقل -باء

  

ومع التسليم بأهمية السكك . لبلدان العربية تطوراً كبيراً خالل العقدين الماضيينشهد قطاع النقل في ا  -18
والجوية للنقل، فإن مركبات النقل البري تظل أكبر مستهلك للوقود في قطاع النقل ة الحديدية والوسائل البحري

اعات المستهلكة للطاقة، العربي، وبالتالي أهم مصدر النبعاث غازات الدفيئة في القطاع وواحداً من أكبر القط
أما بالنسبة إلى   .في المائة 45وال سيما المنتجات النفطية التي يصل استهالك القطاع منها إلى ما يربو على 

 إجمالي استهالك الطاقة األولية، فيأتي قطاع الطاقة من بين القطاعات األكثر استهالكاً مع قطاعي الصناعة
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في المائة من  22 ويسهم قطاع النقل في حوالي). في المائة 27.5(ء وتوليد الكهربا )في المائة 39.5(
تصف قطاع النقل بقدم مركباته يو.  في المائة منها إلى النقل البري 85 االنبعاثات في المنطقة العربية، يعود

 وعدم خضوع كثير منها للصيانة الدورية، كما يتصف باالستعمال) باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي(
المحدود للنقل العام، وعدم كفاية تطبيق المواصفات والمعايير البيئية فيما يخص ترخيص وتسيير المركبات 

 .والحاجة إلى إدارة أفضل لحركة مرور المركبات
  

ويعد القطاع من أهم القطاعات المؤثرة في تغير المناخ والتي يجب التركيز عليها فيما يتعلق   -19
ثار تغير المناخ، خصوصاً مع توافر مصادر الغاز الطبيعي التي يمكن استخدامها بإجراءات التخفيف من آ

إال أن تطبيق . إلى إنشاء نظم قطارات األنفاق وتحسين مواصفات الوقود وقوداً أنظف للمركبات، إضافةً
برامج تخفيض االنبعاثات في القطاع يعتمد في المقام األول على بناء مؤسسي قوي يشارك فيه جميع 

المعنية من مستخدمي ومصنعي المركبات والقائمين على صيانتها وتشغيلها ومنتجي الوقود  األطراف
وفي الواقع تواجه برامج الحد من انبعاثات المركبات تحديات عدة منها القصور .  والطرقومخططي المدن 

محدودية اهتمام متخذي القرار بالمشكلة البيئية التي يسببها قطاع النقل، وقصور وفي الجانب التشريعي، 
  .الوعي البيئي

  
  أهمية إجراءات التخفيف والعناصر الرئيسية لخطط التنفيذ  -جيم

  
 قطاع الطاقة، في االنبعاثات من أولوية لبرامج التخفيف إليالء ضرورة وفي ضوء ما تقدم، هناك  -20
وتفادي  مصادرها وتنويع الطاقة، إنتاج واستهالك عمليات كفاءة تغير المناخ فحسب بل لرفع لمجابهة ليس

 المنطقة، لبلدان المتاحة يعيةالطب الموارد على اآلثار السلبية على القطاع ذاته، شرط أن يرتبط ذلك بالحفاظ
  والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وذلك فضالً  الطاقة، إنتاج واستهالك وفورات في وتحقيق

 ينسجم بما االنبعاثات من المناخ عن طريق التخفيف تغير لمجابهة الدولي التضامن في المشاركةعن 
في  تتلخص متسلسلة خطوات مجموعة االنبعاثاتن تخفيف مال خطة تتضمنو.  اإلنمائية الوطنية والسياسات

  :ما يلي
  

 المختلفة القطاعات في تطورها ومعدالت الدفيئة غازات انبعاثات وتقييم حصر  )أ(  
  

 األهداف، وضع لعملية تؤسس فهي ،خطة التخفيف من االنبعاثات مراحل أهم من هذه المرحلة تعد  
 وتحديد العمل خيارات لتقييم ضرورية كما أنها العمل، برامجو خطط تنفيذ في التقدم مؤشرات لقياس واعتماد

 البيئي التقييم إطار فرص النجاح، ويجب أن تجري العملية وفقاً لألسس العالمية المعتمدة، وأن تتم في
 المتكامل؛

  
  المختلفة القطاعات في التخفيف خيارات تقييم  )ب(  

  
 إمكانات متضمنة هذه الخيارات جدوى مؤشرات ووضع التخفيف خيارات تقييم المرحلة هذه في يتم  
 مزدوجاً كسباً يحقق بما ونتائجها، التخفيف وتأثير إجراءات التكنولوجيا، وتوافر وتكاليفه وأولوياته التنفيذ
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 جودة تحسن على إيجاباً ينعكس الطاقة، األمر الذي موارد استخدام كفاءة وزيادة االنبعاثات في خفض يتمثل
 وإقليمياً؛ محلياً والمياه الهواء

  
 زمني إطار في وطنية وإقليمية أهداف وضع  )ج(  

  
 كمية أهداف وضع المهم من كافة، الشركاء مع مناسبة للتخفيف بالتعاون خيارات على التوافق بعد  
 الجانبية المنافع من عدداً األهداف هذه تحقق أن على المستويين القطاعي والوطني، على التخفيف لبرامجِ
 وأن شامل، إنمائي إطار في وأن تأتي ملزمة األهداف تكون أن االنبعاثات، ويفضل من الحد لىإ إضافة
 بالمرونة؛ تتصف

  
  التخفيف ونشاطات برامج وضع  )د(  

  
 أنواع االنبعاثات لمختلف شاملة نشاطات،ما تشتمل عليه من و التخفيف، برامج تكون أن يجب  
 الوقت في اإلبالغ أخرى، ويمكن جانبية منافع ذات تكون وأن ة،المعني القطاعات في جميعو بالمناخ الضارة

  .صدقيتها من والتحقق نفسه عنها
  

  دور قطاع الطاقة في مواجهة اآلثار المحتملة لتغّير المناخ -رابعاً
  

في إطار إعداد مشروع خطة العمل اإلطارية العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، أعدت اإلسكوا   -21
بشأن البرامج واألنشطة المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وذلك استناداً إلى نتائج أنشطتها السابقة  مقترحات

  .وفيما يلي استعراض لهذه المقترحات.  والمعلومات المتوفرة عن برامج البلدان في هذا المجال
  

  البرامج واألنشطة المقترحة للتخفيف في قطاع الطاقة -ألف
  

العمل الوطنية،  وخطط استراتيجيات في قطاع الطاقة تسعة برامج تغطي خفيفالت برامج تتضمن  -22
  .وقد تضمنت كل من هذه البرامج عدداً من األنشطة الموضحة في ما يلي.  ومجاالت إنتاج واستهالك الطاقة

  

  المؤسسية والتشريعية تعزيز األطربرنامج   - 1
  

جل للتخفيف من االنبعاثات في قطاع الطاقة، تطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية طويلة األ  )أ(  
  دون اإلخالل بحقوق البلدان العربية في استثمار مواردها من النفط والغاز وتحقيق التنمية المستدامة؛

  
إدراج السياسات المتعلقة بقضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، والتخفيف من انبعاثات   )ب(  

 التنمية الوطنية، وخاصة تلك التي لها صلة بالتخفيف من وطأة الفقر؛ غازات الدفيئة داخل إطار برامج
  

 الوطنية والمحلية؛ دمج قضايا تغير المناخ في مشاريع الطاقة المرتبطة بالخطط اإلنمائية  )ج(  
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تعزيز األطر التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تسريع وتيرة نقل الحلول التكنولوجية لتقانات   )د(  
 ة قليلة االنبعاث، ونشر استخدامها، بما في ذلك إزالة الحواجز التي تبطئ من انتشارها؛الطاق

  
تطوير اإلطار المؤسسي في قطاع الطاقة لمواءمة احتياجات التوجه إلى تقنيات ونظم طاقة   )•(  

 أكثر استدامة؛
  

انبعاث غازات  وضع معايير ومواصفات قياسية عربية للتقنيات ذات الصلة ببرامج الحد من  )و(  
 الدفيئة، مع مراعاة تحقيق المواءمة مع المواصفات القياسية العالمية في المجاالت ذات الصلة؛

  
تحديث القوانين البيئية المتعلقة بمعايير انبعاث غازات الدفيئة من كافة مرافق القطاع، وتطوير   )ز(  

ى تقييم دوري للبيانات المتعلقة بانبعاث وسائل المراقبة والفحص لضمان االمتثال بها؛ وأن يستند ذلك عل
 غازات الدفيئة في قطاعي إنتاج واستهالك الطاقة؛

  
 إدراج المشاريع الخاصة بالحد من غازات الدفيئة في ممارسات اإلدارة البيئية لقطاع الطاقة؛  )ح(  

  
دالت إجراء مراجعات إقليمية دورية لمدى التقدم المحرز في المجال، وانعكاسه على مع  )ط(  
 .التنمية

  
  تعزيز خدمات الطاقة الحديثة إلى المناطق الفقيرةبرنامج   - 2

  
زيادة إمدادات وخدمات الطاقة الحديثة إلى المناطق الريفية باالعتماد على الطاقات المتجددة   )أ(  

 وأنواع أنظف من الوقود مع اتباع نظم المركزية في إنتاج الكهرباء؛
  

لريفية على إقامة مشاريع أعمال صغيرة في مجاالت التصنيع تعزيز قدرات المناطق ا  )ب(  
 .والتسويق والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة المتجددة

  
  برنامج تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها في قطاع إنتاج النفط والغاز  - 3

  
وإنتاج ونقل النفط تعزيز استخدام تقانات حديثة وعالية الكفاءة في عمليات التنقيب واستكشاف   )أ(  

  والغاز تؤدي إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة في العمليات اإلنتاجية؛
  

تناص اعتماد وتطوير أساليب وتقانات متقدمة لتعزيز استخالص النفط، بما في ذلك تقانات اق  )ب(  
 ؛ (CO2)وتخزين ثاني أكسيد الكربون

  
ي تقليص فواقد النفط والغاز والحد من التسرب إدارة العمليات اإلنتاجية من خالل أساليب تراع  )ج(  

 مع تقليص كميات الغاز المحروق على الشعلة والعمل على االستفادة منها؛
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تنفيذ برامج لرفع كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها في عمليات إنتاج النفط وتكريره ومعالجة   )د(  
تشغيل المعدات واستخدام النظم الشمسية الغاز الطبيعي وتنقيته، بما في ذلك تحسين برامج صيانة و

 .المهبطيةالكهروضوئية لتأمين الحماية 
  

  برنامج تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها في قطاع إنتاج الكهرباء  - 4
 

تعزيز التوجه إلى استخدام نظم الدورة المركبة إلنتاج الكهرباء، مع زيادة االعتماد على   )أ( 
 القدرات الكبيرة وبما يتناسب وإمكانات المنظومة الكهربائية لكل بلد؛وحدات إنتاج الكهرباء ب

 
 زيادة االعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء بدالً من الوقود السائل؛  )ب( 

 
تطوير استخدامات مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بقدرات كبيرة وزيادة االعتماد   )ج( 

 اصة مزارع الرياح والنظم الشمسية الحرارية؛عليها تدريجياً، وخ
 

 تطوير أساليب إدارة المنظومات الكهربائية وتخفيض أحمال الذروة؛  )د( 
 

  .تطوير برامج التشغيل والصيانة بما يقلل من األعطال ويرفع من كفاءة النظم الوطنية للكهرباء  )•(  
  

  اعات استهالك الطاقةبرنامج تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها في قط  - 5
  

إجراء مراجعات دورية الستخدامات الطاقة في القطاعات المختلفة، وال سيما الصناعة، والعمل   )أ( 
 على تخفيض االستهالك النوعي من الطاقة لوحدة المنتج عبر إدخال نظم لمراقبة االستهالك واستخدام الطاقة؛

 
هرباء كلما كان ذلك ممكناً، مع إدخال نظم استرجاع استخدام نظم التوليد المشترك للحرارة والك  )ب( 

 الحرارة المفقودة من العمليات الصناعية؛
تحسين إدارة مصادر الطاقة الحرارية في الصناعة ورفع كفاءة استخدامها خاصة في نظم   )ج( 

 االحتراق، والبخار، والمبادالت الحرارية، والهواء المضغوط، والهواء البارد والساخن؛
 

تحسين كفاءة العزل الحراري ومنع التسريبات الحرارية وتطبيق دساتير كفاءة الطاقة في   )د( 
 المباني مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة على األجهزة المنزلية؛

 
تحسين معامل القدرة الكهربائية واستخدام تقانات حديثة عالية الكفاءة، خاصة في المحركات   )•(  

ونظم اإلضاءة مع وضع العالمات على المنتجات وإجراء شهادات المطابقة الكهربائية ومكيفات الهواء 
 لألجهزة المنزلية والمعدات الصناعية؛

 
العمل على تطوير فرص إعادة استخدام النفايات الصلبة والسائلة في الصناعة كوقود بديل   )و( 

 ين طاقة بديلة رخيصة؛للحرق في األفران، وخاصة صناعة اإلسمنت، وذلك لحل مشكلة النفايات وتأم
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تحسين إجراءات الصيانة والتشغيل والمتابعة الدورية للمعدات الحرارية والكهربائية   )ز( 
 المستخدمة؛

 
ترشيد استهالك األسمدة في الزراعة لخفض الحاجة إلى إنتاجها في الصناعة وخفض استهالك   )ح( 
 .الطاقة
  

  تنمية استخدامات الطاقة المتجددةبرنامج   - 6
  

ـّق لمصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في المنطقة العربية وإمكانات استخدامها   )أ(  إجراء تقييم مدق
 على المستوى التطبيقي، أو تحديث التقييم القائم؛

 
متابعة التقدم في مجال البحوث والتطوير لتقانات الطاقة المتجددة والعمل على إيجاد اآلليات   )ب( 

 ين هذه التقانة في المنطقة العربية، مع توفير بيئة مواتية لتطبيقها عملياً؛المناسبة لنقل وتوط
 

تقييم جدوى إنشاء مشاريع إنتاج الكهرباء بالقدرات الكبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،   )ج( 
 وتنفيذها في المواقع المناسبة؛

 
مع إيالء األولوية لها عند اختيار  تطوير استخدامات الطاقة المتجددة على المستوى التطبيقي  )د( 

 خليط مصادر الطاقة الالزم لتوفير خدمات الطاقة، وخاصة في المناطق الريفية؛
 

  .تطوير بحوث وتطبيقات معالجة واستخدام مصادر الكتلة األحيائية في إنتاج الطاقة  )•(  
  

  المتقدمة والوقود األنظف يتقنيات الوقود األحفوربرنامج   -7
  

وسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات المستهلكة، خاصة قطاعات الكهرباء الت  )أ(  
 والصناعة والنقل؛

  تطوير تقنيات مصافي النفط وزيادة عمليات تحويل ومعالجة النفط ومشتقاته؛  )ب(  
  

التي تحسن من مواصفاته ضافات إزالة الرصاص وتخفيض الكبريت في الوقود مع استخدام اإل  )ج(  
  .ةالبيئي

  
  التعاون اإلقليمي والدوليبرنامج   - 8

  
االستفادة من المتاح من آليات التمويل والتعاون الفني على المستويات الثنائية واإلقليمية   )أ(  

  والدولية كافة لتدعيم البحوث، وتطوير ونقل التكنولوجيا والتطوير الصناعي لتقنيات الطاقة المستدامة؛
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اإلقليمي من خالل تجارة الطاقة عبر الحدود وذلك من خالل مشروعات مد  التعاون والتكامل يقتحق  )ب(
شبكات الغاز اإلقليمية مع تنفيذ مشروعات إلنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بالترابط مع مشروعات 

 .الربط الكهربائي
   القضايا التقاطعيةبرنامج   - 9

  
يب، وبرامج التوعية العامة على المستويات العمل على تطوير مناهج التعليم، وفرص التدر  )أ(  
 كافة؛

  
تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ حمالت إعالمية لجميع الفئات حول قضايا الطاقة وتغير   )ب(  
 المناخ؛

  
  تعزيز دور وسائل اإلعالم في رفع مستوى الوعي العام، وبناء قدراتها في المجال؛  )ج(  

 
لتطوير واستخدام معدات ونظم للطاقة المستدامة تسهم في خفض توفير االستثمارات الالزمة   )د(  

انبعاث غازات الدفيئة، وذلك من خالل الموارد الوطنية، وآليات التمويل الدولية أو الشراكات مع القطاع 
 الخاص؛

  
إدخال إجراءات قائمة على السوق عند اعتماد نظم الطاقة المختلفة، بما في ذلك االستفادة من   )•(  

 رة االنبعاثات لتشجيع تقنيات ونظم الطاقة المستدامة؛تجا
  

استحداث نظم ضريبية وجمركية مشجعة للتقنيات األنظف والعمل على توطينها في البلدان   )و(  
 .العربية وتوفير تسهيالت مالية

  
  نشطة المقترحة للتخفيف في قطاع النقلألالبرامج وا -باء

  

 ترمي أنشطة مجموعة من كل منها يتكون برامج خمسة على قلالن برامج التخفيف في قطاع تشتمل  -23
 مجموعة خالل من القطاع، وذلك عمل عن الناتجة الدفيئة غازات انبعاثات في تخفيض الفعال اإلسهام إلى

 إلى إضافة أخرى، جهة من المستخدم والوقود ،من جهة وصيانتها المحركات عمل تستهدف نشاطات
 عن فضال المدن، وتخطيط لقطاع النقل والمؤسسية التشريعية البيئة سينتح هدف إلىت نشاطات مجموعة
  .اإلقليمي والتعاون التنسيق

  
  فحص وضبط المحركات وصيانتهابرنامج   - 1

  
وضع وتطوير المعايير القياسية لالنبعاثات من المركبات بما يتالءم مع مواصفات الوقود   )أ(  
 المستخدم؛

  
 ص المركبات مع تحديد أساليب الفحص واالختبار ودورية إجرائها؛تجهيز مراكز اختبار وفح  )ب(  
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 وضع نظام للمعاينة الميكانيكية اإللزامية للمركبات على فترات زمنية؛  )ج(  

  
 استحداث إجراءات لفحص واختبار المركبات العاملة على الغاز الطبيعي ومحطات التزود به؛  )د(  

  
مخالفة واإلجراءات القانونية لتنفيذها على فترات زمنية وضع الشروط الجزائية للمركبات ال  )•(  
 محددة؛

  
 .تدريب الكوادر الالزمة لمتابعة العمل في المجاالت ذات العالقة  )و(  

  
  تحسين نوعية الوقود واستخدام الوقود األنظفبرنامج   - 2

  
 كلية؛ مواصلة العمل على إزالة الرصاص من الغازولين المستخدم في المركبات بصورة  )أ(  
 تخفيض تركيز الكبريت في الديزل المستهلك في قطاع النقل؛  )ب(  
 تطوير المركبات العاملة على الغاز الطبيعي وإنشاء البنية األساسية الالزمة لتعميم استخدامها؛  )ج(  
  .التعاون بين مصافي النفط وصانعي المحركات وتحقيق كفاءة استخدام الوقود في المحركات  )د(  

  
  تطوير وتفعيل المعايير والتشريعات البيئية في قطاع النقلمج برنا  - 3

  
مراجعة وتحديث التشريعات السابق إصدارها بشأن إنتاج واستخدام الوقود واالنبعاثات الصادرة   )أ(  
 عنه؛

  
 إصدار المواصفات المتعلقة باستخدام الوقود األنظف وتحديث الصادر منها؛  )ب(  

  
ستخدام الغاز الطبيعي في المركبات وشروط األمن والسالمة وضع مواصفات ومعايير ا  )ج(  

 المرتبطة به؛
  

 وضع وإصدار إجراءات الترخيص واالعتماد للسيارات العاملة على الغاز؛  )د(  
  

 وضع ضوابط تشريعية لتقنين امتالك السيارات والحد من استيراد المركبات الملوثة للبيئة؛  )•(  
القوانين الصادرة بشأن تحسين نوعية الوقود وتطبيق تلك تحديث وتفعيل التشريعات و  )و(  

التشريعات، مع األخذ بعين االعتبار المتطلبات واآلثار االجتماعية للتطبيق، والظروف واإلمكانات المتاحة 
 .لدى كل بلد

  
  لتخطيط المدني وإدارة السيربرنامج ا  - 4

  
ي المدن المزدحمة وتطوير نظم إشارات تحسين التخطيط المدني وأساليب إدارة السير خاصة ف  )أ(  
  المرور؛
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 تحسين خدمات االنتقال الجماعي لتشجيع استخدام وسائل النقل العامة؛  )ب(  
  

فرض قيود على استعمال المركبات القديمة واستبدالها بمركبات حديثة وتوفير الحوافز الالزمة   )ج(  
 .لذلك

  
  التنسيق والتعاون اإلقليميبرنامج   - 5

  
قد اجتماعات إقليمية للخبراء لمناقشة الخيارات الممكنة لتخفيف انبعاثات قطاع النقل وذلك في ع  )أ(  

 ضوء إمكانات وظروف كل دولة؛
    
تنفيذ حمالت إعالمية وطنية وإقليمية على كافة المستويات للحد من التأثيرات البيئية السلبية   )ب(  

 ل؛والمخاطر الصحية التي تسببها انبعاثات قطاع النق
  

دعم الجهود على المستويين الثنائي واإلقليمي من أجل مراجعة وتحديث وتجانس التشريعات   )ج(  
 والمواصفات المتعلقة باستخدام الطاقة والملوثات الصادرة عن قطاع النقل؛

  
وما يتعلق  فالعمل على تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية في مجال الوقود األنظ  )د(  
 تقنيات وإضافات وكذلك في مجال إجراءات تخفيف االنبعاثات؛به من 

  
التنسيق بين الدول والمنظمات في شأن تحديد وتنفيذ برامج بناء القدرات في مجال النقل   )•(  
  .والبيئة

  
  التخفيف من آثار تغير المناخ في مجالاألنشطة المخططة لإلسكوا   -جيم

  
ن األعضاء لمواجهة اآلثار المترتبة على ظاهرة تغير المناخ في إطار العمل على دعم جهود البلدا  -24

في  2011-2010والحد من التأثيرات البيئية لقطاع الطاقة، تم تضمين برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
 :نشطة التاليةاأل E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/6مجال الطاقة والمعروض على اللجنة في الوثيقة 

  
ة عن السياسات والتدابير الالزمة لتعزيز االستخدام المستدام للطاقة في قطاع النقل إعداد دراس  )أ(  

  ؛)2010(في منطقة اإلسكوا 
  

عقد اجتماع لفريق خبراء حول تعزيز نهج تقليص االنبعاثات من قطاع النقل في منطقة اإلسكوا   )ب(  
  ؛)2010(
  

لقدرات في مجال تخفيف حدة الفقر وأثر تغير التعاون مع لجان األمم المتحدة اإلقليمية لبناء ا  )ج(  
مقدم للحصول على (مشروع أقاليمي إلنشاء تجمع لنماذج تعليمية لنظم الطاقات المتجددة المناخ من خالل 

  ).2011-2010) (التمويل من حساب التنمية في األمم المتحدة
  



E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/4(Part I) 
 

-18-  
  

  المرفق األول
  

  ان العربيةر المناخ في بعض البلداآلثار المتوقعة لتغّينماذج 
  

  التونسية الجمهورية
الموارد  وتنخفض الجفاف، حدة تزدادأن و ،2030 عام بحلولمئوية  درجة  1.1 بمقدار الحرارة درجة معدل يرتفع أن يتوقع
 غير الغابات أراضي من في المائة 50و الزراعية األراضي من في المائة 20 نحو فقدوي ،في المائة 28 بنحو البالد في المائية
  .البالد جنوب في المروية

 
  العربية مصر جمهورية
 مع البحر مياه وتداخل الدلتا شواطئ في وتآكل ،)والذرة القمح(الرئيسة  المحاصيل غالت في جوهري انخفاض حدوث احتمال
يتراوح بين  البحر سطح منسوب يف ارتفاعاحتمال حدوث و، المناخ رتغي نتيجة البيئية النظم بعض في وتدهور العذبة المياه

ما ونزوح  اإلسكندرية، مدينة مناطق من في المائة 30 غرق إلى يؤديمما قد  القادمة سنة ئةامال خالل نصف المتر والمتر الواحد
 حال في أمريكي دوالر مليار 35 بحوالي تقدر اقتصادية وخسارة ظيفةو 195000وفقدان  منازلهممن  شخص مليوني عن يقل ال

  .التوالي على والسياحة والصناعة تأثرا الزراعة القطاعات أكثر وستكون إجراء، أي اتخاذ عدم

 
  اللبنانية الجمهورية

 لألعلى، وهجرة أنواعها الجبال مناطق في النباتية المجتمعات تطبق في انزياح إلى سيؤدي الحرارة درجة ارتفاع أن المرجح من
  .الصغيرة والجزر الشاطئية اطقالمن لبعض وغمر األمطار في نقص حدوث المتوقع من أنه كما
  

  المغربية المملكة
 في في المائة 4 ونقص رجة مئويةد 1.1و 0.6 يتراوح بين 2020 عام بحلول الحرارة درجة في ارتفاعحدوث  توقعمن الم
 أن المتوقع ومن، المائية الموارد في وحدة  15 قدره نقص إلى يؤدي الذي األمر ته،وحد .تكرار الجفاف في وزيادة األمطار معدل

 زيادة يتوقع كما ،األمطار طبيعية السنوات في في المائة 10و الجفاف في سنوات في المائة 50 بحوالي الزراعي اإلنتاج ينخفض
  .في المائة 12إلى  7 بمقدار الري مقننات في
 

  السعودية العربية المملكة
 المملكة من الغربية الشمالية المناطق في درجة مئوية 2.7و 2.2 بين يتراوح الصيف حرارة درجة في ارتفاعحدوث  توقعمن الم

 تتراوح بنسب الزراعي اإلنتاج في سلباً االرتفاع هذا وسيؤثر، للبالد الغربي والجنوب الجنوب في ئويةمدرجة  0.4و 0.2 وبين

 سيغرق 2100 عام بحلول متر 0.5 بحدود البحر سطح مستوى يعاً فارتفا أن كما.  في جميع المناطق في المائة 25و 5 بين
  .في المملكة الرملية الشواطئ من اًهكتار 2663 مساحة

 
  السودان جمهورية
 حسب وذلك درجات مئوية، 3.1و 1.5 بين يتراوح 2060 عام بحلول الحرارة درجة في ملحوظ ارتفاعحدوث  توقعمن الم

أثراً  التغيرات هذه تترك أن المتوقع ومن.  الماطر الفصل أثناء شهر/ملم 6 حوالي الوسطي قدره األمطار في ونقصان الفصول،
حدوث  توقع إلى كردفان لشمالي المناخ سيناريوهات وتشير.  العامة والصحة المائية والموارد قطاعات الزراعة على سلبياً
في  5 قداربم األمطار في وانخفاض ،2060و 2030 يعام بين درجة مئوية 1.5 السطحية بمقدار الحرارة درجات في ارتفاع

  .في المائة 70 بمقدار البيضاء الذرة محاصيل غالت في سلباً سيؤثر الذي األمر ،المائة

___________________ 
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مانة الفنية لمجلس الوزراء العرب ، األ2020- 2010 ر المناخطارية العربية للتعامل مع قضايا تغيتقرير مشروع خطة العمل اإل :المصدر
 .2008يوليو /العربية، القاهرة، تموزالدول  ئة، جامعةالمسؤولين عن شؤون البي

  المرفق الثاني

 
 كيوتو بعد ما لمرحلة مقترح مبادئ استرشادية بشأن التفاوض

  
كانون  15- 3 أندونيسيا، بالي،(عشرة  الثالثة دورته في المناخ تغير بشأن اإلطارية االتفاقية أطراف مؤتمر اعتمد

 والمستدام والفعال الكامل التنفيذ تيسير تستهدف شاملة عملية في الشروع إلى الي التي ترميخطة عمل ب )2007ديسمبر /األول
 بالفريق االتفاقية تُعرف إطار فرعية في هيئة الغرض لهذا المؤتمر وأنشأ.  األجل طويلة تعاونية إجراءات خالل من لالتفاقية
 إلى عمله حصيلة ويقدم 2009في عام  أعماله الفريق ينهي أن ىعل األجل، الطويل التعاوني بالعمل المعني المخصص العامل
 خطة تؤكد الجارية المفاوضات إطار وفي . عشرة في كوبنهاغن الخامسة دورته في في االتفاقية لكي يعتمدها األطراف مؤتمر

 :امع عدة مبادئ استرشادية منه الجارية المفاوضات تتماشى أن أهمية العمل اإلطارية العربية على
  

 بين المتباينة لكن المشتركة المسؤولية بشأن 7 المبدأ وخاصة والتنمية، البيئة بشأن ريو بإعالن االلتزام تأكيد  )أ(
 النامية؛ والبلدان البلدان المتقدمة

  
 لمسؤولياتها التاريخية نظراً الدفيئة غازات انبعاثات خفض في التزاماً أكثر تكون أن المتقدمة البلدان مطالبة  )ب(
 المتبعة والتدابير أن السياسات والتأكيد محددة، كمية أهدافاً 2012 بعد ما مرحلة تشمل وأن المناخ، في تغير والمباشرة والحالية

 النامية؛ البلدان في المستدامة التنمية على سلباً تؤثر ال
  

 عليها المتفق الدولية اتااللتزام لمستوى النامية البلدان مساعدة في الصناعية البلدان تحرك يرتفع أن  )ج(
 وكذلك النظيفة التنمية آلية وخاصة حالياً المتوافرة اآلليات التحرك هذا يدعم وأن في المناخ، التغيرات التي تطرحها والتحديات

 التنفيذ؛ حيز تدخل ولم كيوتو بروتوكول عن انبثقت التي والصناديق آليات التمويل
  

 وأشمل أعمق تقييم إلجراء والتمويل القدرات وبناء التكنولوجيا لنقل الالزم الدعم الصناعية البلدان توفر أن  )د(
 لتنفيذ وكذلك األولويات لتحديد العربية، البلدان ومنها تأثراً األكثر النامية البلدان على في المناخ للتغيرات للتأثيرات المحتملة
  ؛ةاالستجاب تدابير وآثار المناخ، تغير مع والتكيف برامج التخفيف

  
 إنتاج تكنولوجيات فيها بما النامية، البلدان إلى النظيفة التكنولوجيا ونقل لتطوير وآليات تنفيذية خطوات وضع  )•(

التنمية  آلية مشاريع إطار في اآللية هذه اعتماد على والعمل وتخزينه الكربون أكسيد ثاني غاز واقتناص الوقود النظيف،
 النظيفة؛

  
 البشرية الموارد وتعبئة القدرات لتنمية الالزم التمويل على الحصول إجراءات وتبسيط المالي الدعم زيادة  )و(

 الوطنية؛ البالغات وإعداد المناخ تغير مع التكيف استراتيجيات وتنفيذ لوضع والهياكل الضرورية
    
 المنطقة بلدان صولح تحسين أجل من وتطويره والبروتوكول االتفاقية إطار في الدولي التعاون إطار تعزيز  )ز(  

إلى  التحول يكفل بما الطاقة قطاع إصالحات وتقوية الحديثة الطاقة خدمات من لالستفادة والتكنولوجيا التمويل العربية على
 .النباتي الغطاء في الكربون حجز على تعتمد التي التخفيف برامج ودعم للكربون اإلنتاج منخفضة تقنيات
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