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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

 
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  الطاقةلجنة 

  السابعةالدورة 
  2009فبراير /شباط 6-5بيروت، 

  
  من جدول األعمال المؤقت )أ( 4البند 

 
  تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ تعزيز إسهام قطاع الطاقة في

  األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا   
  مستدامة إلنتاج واستهالكاط اإلطار العشري المقترح لتحقيق أنم

  الطاقة في منطقة اإلسكوا

  موجـز
  

المستدامة واعتمادها باهتمام عالمي وعربي متزايد خاصة يحظى تعزيز أنماط اإلستهالك واالنتاج   
إلى تطوير كافة البلدان ذ دعت خطة جوهانسبرغ للتنفي فقد . تغير المناخفي سياق الحاجة إلى مواجهة 

 ةمدعمل لمن خالل وضع إطار من برامج  هاتطبيقعلى تشجيع الو المستدامة نتاجإلوا ستهالكالاأنماط 
في التحول نحو أنماط اإلستهالك  اإلسراعبادرات اإلقليمية والوطنية من أجل للم دعماًعشر سنوات 

  .ضمن الطاقة الممكنة للنظم اإليكولوجيةالتنمية االجتماعية واالقتصادية  بغية تعزيزواالنتاج المستدامة 
  

 بو ظبي حول البيئة والطاقةن أوإعال) 2002(وقد دعت المبادرة العربية للتنمية المستدامة   
البلدان العربية الى تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج من أجل تغيير األنماط غير المستدامة في ، )2003(

على التزام الوزراء ) 2007( تغير المناخوأكّد اإلعالن الوزاري العربي حول  . إنتاج الطاقة واستهالكها
للتصدي للتغير  ف في قطاع الطاقةالعرب باعتماد التدابير والسياسات الالزمة، بما في ذلك برامج التخفي

وفي إطار العمل العربي المشترك والشراكة القائمة بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية وبرنامج  . المناخي
النتاج حول ااإلستراتيجية اإلقليمية العربية "، أعدت الجهات الثالث مقترحاً حول للبيئةاألمم المتحدة 

  .المجاالت في كافة" المستدامالستهالك وا
  

في ضوء ما تقدم، وحرصاً على استطالع رأي لجنة الطاقة في مكونات االستراتيجية المتعلقة   
ستهالك اللإلطار العشري المقترح لتحقيق أنماط اإلنتاج وا الًفصعرضاً مهذه الوثيقة  تقدمبقطاع الطاقة، 

اللجنة في الوثيقة  اترجات مناقشمخ إدراجالمستدامة في قطاع الطاقة في منطقة اإلسكوا، وذلك بغية 
 .النهائية لالستراتيجية اإلقليمية العربية
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  دامةأنماط اإلنتاج واالستهالك في إطار التنمية المست  -والًأ
  

  في المجال المعايير وااللتزامات الدولية واإلقليمية  -ألف
  
هتمام عالمي وعربي متزايد خاصة بانتاج المستدامة واعتمادها التعزيز أنماط اإلستهالك وا يحظى  - 1

اعتماد إلى ن المجتمع العالمي بحاجة ماسة أأصبح جلياً وقد  . تغير المناخفي سياق الحاجة إلى مواجهة 
كثر استدامة من أجل خفض استخدام الموارد الطبيعية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أب معيشية أسالي

لكي يؤمنوا خلق فرص للفقراء وفصل النمو اإلقتصادي عن التدهور البيئي لذلك ضروري ف . الوقت ذاته
  .احتياجاتهم األساسية

  
الجوانب  يشمل أيضاً وحسب، بلالبيئية  االستدامة علىنتاج المستدام الاإلستهالك واال يقتصر   - 2

تتجه و . لى تأمين احتياجات األشخاص األساسية بطريقة مستدامةإيسعى فهو  . االجتماعية واالقتصادية
فصل النمو االقتصادي عن تعزيز نتاج المستدام نحو االستخدام الكفوء للموارد والستهالك واإلأنشطة ا

  .لتشجيع على اإلبداع وتغيير النظاما ،وفي الوقت ذاته، التدهور البيئي
  
في  هانتاج الطاقة واستهالكإنماط التي تتميز بها أة الحالية يلسمات الرئيستتضمن هذه الوثيقة عرضاً ل  - 3

ز يحفتبعض بلدان المنطقة والتقدم المحرز والتحديات والفرص المتاحة ل انتهجتهاالتي ، والسياسات المنطقة
باإلطار العشري المقترح لتحقيق أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة توصيةً  إلىإضافة العمل في المجال، 

اللجنة في الوثيقة النهائية  اتمخرجات مناقش إدراجوذلك بغية ، في قطاع الطاقة في منطقة اإلسكوا
  .لالستراتيجية اإلقليمية العربية

  
  خطة جوهانسبرغ للتنفيذ  - 1

  
نتاج الستهالك واإلالبلدان إلى تطوير وتشجيع تطبيق أنماط ا كافة *)(دعت خطة جوهانسبرغ للتنفيذ  - 4

المستدامة من خالل وضع إطار من البرامج مدته عشر سنوات لتدعيم المبادرات اإلقليمية والوطنية من أجل 
، وذلك لدفع عجلة التنمية االجتماعية ةنتاج المستدامالستهالك واإلاأنماط التحول نحو اإلسراع في 

  .المتاحة اإليكولوجيةقتصادية في حدود قدرة تحمل النظم واال
  
إدارة قاعدة ضرورة التأكيد على أعاد رؤساء البلدان  ،في إعالن جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامةف  - 5

يلزم بأسرع ما  وفي هذا الخصوص،.  متكاملة لتحقيق التنمية المستدامةبطريقة مستدامة والموارد الطبيعية 
تاج واالستهالك غير إلنمن خالل أنماط اير االتجاه السائد فيما يتصل بتردي الموارد الطبيعية يمكن تغي

وتنفيذ استراتيجيات تتضمن األهداف المعتمدة على المستويات الوطنية واإلقليمية، إن أمكن، لحماية  ةمستدامال
مع تعزيز القدرات اإلقليمية والوطنية النظم اإليكولوجية وتحقيق اإلدارة المتكاملة لألراضي والموارد الحية 

  .المحليةو
  

                                                           
خطة جوهانسبرغ للتنفيذ هي خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة والذي عقد في جوهانسبرغ   (*)

 .2002العام  في
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  لتنمية المستدامةلمبادرة العربية ال  - 2
  
 25 في نطالقا من اإلعالن العربي عن التنمية المستدامة الصادر في القاهرةاعلى الصعيد اإلقليمي و  - 6

من خالل مجلس الوزراء  العربية مدخالً إقليمياً متكامالً الدولتبنت جامعة ، 2001أكتوبر /األول تشرين
العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمجالس الوزارية المتخصصة األخرى، بالتعاون مع المنظمات العربية 

وتهدف هذه المبادرة إلى التصدي للتحديات   .واإلقليمية والدولية، لتطوير البرنامج اإلقليمي للتنمية المستدامة
من أجل إبراز الجهود التي تقوم  هاالبلدان وتعزيزهذه لى تفعيل مشاركة إ ىالتي تواجه البلدان العربية وتسع

  .بها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد آلية لتمويل برامج حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
  
البلدان  ىوتعتبر هذه المبادرة إطاراً عاماً لما يمكن تنفيذه من برامج وأنشطة باإلمكانات المتاحة لد  - 7

من خالل بناء  العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية والمؤسسات التمويلية العربية واإلقليمية والدولية
شراكات مع األقاليم والمنظمات والمؤسسات الدولية ضمن اإلطار العالمي لتحقيق التنمية المستدامة وبمشاركة 

  .وبصفة خاصة المجتمع المدني بما في ذلك اإلعالم ،إلقليميةجميع الشركاء على كافة المستويات الوطنية وا
التعليم ؛ السكان والصحة؛ الحد من الفقر؛ اإلطار المؤسسي؛ السالم واألمن :المبادرة المجاالت التاليةشمل وت

أنماط  ترويج مفهوم؛ والعولمة والتجارة واالستثمار؛ إدارة الموارد؛ والتوعية والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا
  .في المنطقة، وتشجيع استخدام المنتجات التي تساهم في حماية الموارد الطبيعية ةاإلنتاج واالستهالك المستدام

  
  البيئة والطاقة حولإعالن أبو ظبي   - 3

  
، 2003فبراير /البيئة والطاقة في شباط حولأقر وزراء الطاقة ووزراء البيئة العرب إعالن ابو ظبي   - 8

ر عن إرادتهم السياسية تجاه تطوير قطاع طاقة اعتماد إطار عام للتدابير والبرامج التي تعبوذلك من خالل 
يعكس اإلعالن االهتمامات و . أكثر استدامة، وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة

ية إلى تطوير سياسات وبرامج البلدان العرب كافةوقد دعا ، واألولويات اإلقليمية ذات الصلة بهذا المجال
، وذلك من خالل هافي إنتاج الطاقة واستهالك من أجل تغيير األنماط غير المستدامة المستخدمة حالياً هاوتنفيذ

القطاعات، خاصة القطاعات األكثر استهالكا للطاقة، وكذلك من خالل تشجيع  كافةتحسين كفاءة الطاقة في 
  .موارد الطاقة المتجددة استخدام وقود أكثر نظافة واستغالل

  
  تغير المناخاإلعالن الوزاري العربي حول   - 4

  
المنعقدة في مقر  التاسعة عشرةاعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته   - 9

اء الذي تضمن عزم الوزر تغير المناخالعربية اإلعالن الوزاري العربي حول  الدولاألمانة العامة لجامعة 
المجاالت ضمن السياسات الوطنية  كافةفي  تغير المناخالعرب على إدراج سياسات التعامل مع قضايا 

واإلقليمية للتنمية المستدامة على نحو ينسجم مع النمو االقتصادي المستدام وجهود القضاء على الفقر، بما في 
  :ما يلي ذلك وضع وتنفيذ برامج للتخفيف في قطاع الطاقة تركز على

  
  وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات؛ هإنتاج الوقود األنظف واستخدام  )أ(  
  تنويع مصادر الطاقة وفقاً للظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة؛  )ب(  
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  .التوسع في استخدام تقنيات اإلنتاج األنظف والتقنيات الصديقة للبيئة  )ج(  
  ة في المنطقة العربيةالتقدم المحرز في مجال الطاق  -باء

  
جل صياغة عدد من أقام قطاع الطاقة العربي خالل السنوات العشرين الماضية ببذل جهود كثيفة من   -10

وقد هدف عدد من هذه  . هاالسياسات الهادفة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في بلدان المنطقة وتطبيق
ز يحفتك غير المستدامة للطاقة في عدد من القطاعات من خالل نتاج واالستهالإلنماط اأالسياسات إلى تغيير 

تعزيز : في مجال الطاقة، وهيللتنفيذ التي حددتها خطة جوهانسبرغ  ةاألساسية الخمسالت مجاالالعمل في 
  .والطاقة المتجددة، وتقنيات الوقود األحفوري المتقدمة، والطاقة والنقل ،إمدادات الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة

  .ض موجز للتقدم المحرز في هذه المجاالت في المنطقة العربيةاعراستفيما يلي و
  

تحسين أنماط استهالك الطاقة في القطاعات االقتصادية سياسات وبرامج لعديدة اتبعت بلدان عربية   -11
ر العديد تم إصدافقد   .القطاعاتتلك الطاقة وتحسين كفاءتها في  ترشيد استهالكتشجيع المختلفة من خالل 

ء للطاقة في مجال المباني واإلنشاءات، ولمعدات الطاقة، إضافة إلى والمتعلقة باالستخدام الكفالقواعد من 
قطاع المباني السكنية والتجارية، وقطاع في  التنظيمات الخاصة بالبطاقات والعالمات المتعلقة بالطاقة

 تبقوطُ الكهرباء ذات القدرات الكبيرة نتاجإحدات و تخدماستُ، قطاع إنتاج القوى الكهربائيةفي و  .ةالصناع
توليد تُستعمل في  التينظم الحرارة والقوى الكهربائية المشتركة و انتاج الكهرباءنظم الدورة المشتركة في 

  .ستخدم الطاقة الحرارية في تحلية المياهتَوالكهرباء 
  

خالل السنوات ادرات عديدة رئيسة مب طبقت منظمات ومؤسسات وطنية مختلفة، هوفي السياق نفس  -12
في شؤون الطاقة في العديد من المرافق الصناعية  في مجال كفاءة الطاقة حيث أجرت تدقيقاًاالخيرة الماضية 

فتبنّت وطبقت، بنتيجة هذا التدقيق، برامج عدة لتحسين  . العامة والخاصة وفي العديد من المناطق السكنية
أما أبرز هذه البرامج  . هربائية في المرافق الصناعية واألبنية السكنية والتجاريةكفاءة الطاقة الحرارية والك

الكهرباء، وشبكات النقل  إنتاجلحفاظ على كفاءة وحدات في ا التي تساهمالتشغيل والصيانة برامج فهي 
يانة في المائة من خالل ضبط تشغيل وص 10و 5تحقيق نسب وفر تتراوح بين ، حيث يمكن مثال والتوزيع

على رفع مستوى كفاءة النقل والتوزيع وتصحيح  تركزالتي برامج إدارة جانب الطلب ، وغاليات توليد البخار
ببرامج التوحيد القياسي ووضع العالمات  ىعنتُومعامل القدرة خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية، 

  .والبطاقات لألجهزة المنزلية
  

، باستثناء محدوداً ية في دفع استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددةالبلدان العربلقد ظّل تقدم   -13
، مصر والمغربواألردن وتونس منها وإال أن بعض البلدان، ، استخدامات السخانات الشمسية في المنازل

تعمل حالياً مزارع  ،فعلى سبيل المثال  .حققت نجاحاً مقبوالً وقامت بدعم قدراتها الوطنية في هذا المجال
في و  .ميغاواط في المغربئة ات المتخطوميغاواط في مصر  145رياح بالقدرات الكبيرة التي وصلت إلى ال

يةتلبوالقادرة على  جاهزة لالستعمالالوبة المناطق الريفية العربية العديد من تقنيات الطاقة المتجددة المجر 
بيئي فيما الجتماعي والاى الصعيدين عليجابي بشكل إر يأثوالتمعظم احتياجات تلك المناطق من الطاقة، 

  .يخص دعم التنمية الريفية المستدامة
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 45 حتى بلغتشهد العقد الماضي زيادة في حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلدان العربية   -14
ت وقد زادت القدرات العاملة في محطا . 2007عام في في المائة من إجمالي استهالك الطاقة في المنطقة 

عام في ميغاواط  8 456حوالى  حتى بلغتالكهرباء ذات الدورة المشتركة التي تستخدم الغاز الطبيعي  إنتاج
، والديزل قليل م في استخدام أنواع الوقود المسال والجازولين الخالي من الرصاصتقدز أحرو  .2007
 بمسحٍعديدة قامت بلدان عربية و . أقر قطاع النفط والغاز استخدام تكنولوجيات متطورة ومتعددةو، الكبريت
 لت المنطقة زيادة فيفسجالقطاعات بما في ذلك قطاع النقل، مختلف نبعاثات غازات الدفيئة في ال وتقويمٍ

  .ووقود الديزل قليل الكبريتاستخدام الجازولين الخالي من الرصاص 
  

نظف كالغاز الطبيعي ألحفوري األاو الوقود أحفوري المتقدمة أليخص استعمال نظم الوقود ا أما فيما  -15
  :ثالث مجموعات ضمنيمكن تصنيف البلدان العربية ف، وتطبيقها والوقود الخالي من الرصاص

  
وتضم البلدان التي بذلت جهوداً كثيفة لتحسين نوعية الوقود بما يتطابق مع : ولىالمجموعة األ  )أ(  

  ؛)سعوديةوالمملكة العربية ال قطر والكويت(المعايير العالمية 
  

وتونس ن داألر(وتضم البلدان التي هي في طور تحسين مواصفات الوقود : المجموعة الثانية  )ب(  
  ؛)ربية السورية ولبنان ومصروالجمهورية الع

 
واضحة حتى اآلن بسبب أوضاعها الداخلية  وتضم البلدان التي لم تتبع خططاً: المجموعة الثالثة  )ج(  

  ).يا واليمنالعراق وفلسطين وموريتان(
  

في بينها فيما التعاون والتكامل التي تهدف إلى تحقيق مشروعات الأتمت البلدان العربية العديد من   -16
مجال الطاقة، منها مشروعات مشتركة لربط شبكات الكهرباء، ومشروعات إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط 

يا تقنية واقتصادية وبيئية كبيرة من أهمها وتتميز مشروعات الشبكات الكهربائية بمزا . والغاز الطبيعي
مشارك، وهذا في حد ذاته يقلل من إجمالي القدرات العاملة المطلوبة  بلدتخفيض القدرات االحتياطية لكل 

من  هذه البلدان فيالتوفير االستراتيجي للقدرات الكهربائية ف  .تكلفة التشغيل والصيانة ومنللنظم الكهربائية 
ازدادت  ،من جهة أخرى  .في المنطقة ت الوقود المستخدمة واالنبعاثات الملوثة للبيئةتخفيض كمياشأنه 

تطوير لقطاعات الطاقة عالمياً وإقليمياً كنتيجة إلى الماضية أهمية الغاز الطبيعي بالنسبة  ةخالل العقود الثالث
معايير بيئية تشجع على استخدام الغاز كوقود، وظهور  باستخدامكهرباء بالدورة المشتركة التوليد تكنولوجيات 

وخصوصاً في  ،العالماحتياطيات الغاز المؤكد في في زيادة مضطردة ذلك  توقد صاحب  .هذه التكنولوجيات
  .العربية عدد من البلدان

  
 اًكبير اًتطورقد حققت  البلدان العربية خالل العقدين الماضيين تهابذلتي الجهود ال ما تقدم أنميتبين   -17

 ،وتشكل هذه الخبرات البشرية . تعزيز استدامة قطاع الطاقةبخبرات البشرية في المجاالت ذات العالقة في ال
ن تساهم أويمكن  . حافزاً لدعم جهود قطاع الطاقة في تحقيق االستدامة ،باالضافة الى القدرات المؤسسية

  .الطاقة قليمي في مجالإلعاون افي دمج الجهود المبذولة لتعزيز الت قليميةإلآلليات االقليمية ودون اا
  

  متطلبات تعزيز األنماط المستدامة إلنتاج الطاقة واستهالكها في المنطقة العربية  -جيم
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غازات لانبعاثات من نتاج واالستهالك المعتمدة حالياً إلنماط االتي تنتج عن أبيئية التداعيات إن ال  -18
وفي إطار حماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية  . خطيرةلالموارد الطبيعية في الدفيئة، وتلوث، ونضوب 

على  تغير المناخبمواجهة ظاهرة  قللتنفيذ فيما يتعل، أكدت خطة جوهانسبرغ االقتصادية واالجتماعية للتنمية
 تثبيت حالة ل فيالذي يتمث تغير المناخبشأن االلتزام بتحقيق الهدف الرئيس التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

توفير المساعدة التقنية والمالية للبلدان النامية والبلدان التي تمر و، تجمعات غازات الدفيئة في الفضاء
استحداث ونشر ولاللتزامات الواردة في االتفاقية، بما في ذلك عملية مراكش،  اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفقاً

  مجال، الاالستثمار في هذا و ،سة، وال سيما الطاقةالرئيالتنمية تكنولوجيات ابتكارية فيما يتعلق بقطاعات 
تين البيئية يظروف السوق من الناح يعايرالذي نهج الالقطاع الخاص و ةبما في ذلك من خالل مشارك

  .واالقتصادية
  

القدرات غير والتعليم الضعيف، والسياسات والتشريعات الضعيفة، ومن نقص الوعي،  ويعد كل  -19
نتاج الستهالك واإلاأنماط  أمامعقبات ال أهمالمتفاوتة من المستهلكين  عاداتالتطوير، والكافية على البحث و

التشريعات ولدعم السياسات الجديدة بمكان  المطلوبة من األهميةالوعي درجة  إن . المنطقةالمستدام في 
من المراكز الوطنية  عددوجود فعلى الرغم من  . لمستهلكينالمختلفة لساليب ولتحسين األالبحث، والتعليم و

أن يؤدي ضعف إنفاذ القوانين البيئية إلى ضعف في الطلب على خدمات تلك ، يمكن الًمثف لإلنتاج األنظ
عدم تعاون أصحاب المصالح وضعف العالقات مع السلطات من أسباب أساسياً  سبباًل يشككما المراكز، 
ال تولي معظم الشركات في المنطقة و  .ينالمستدامنتاج الستهالك واإلإضافية أمام ا اقيوديضع  األمر الذي

  .الكافي هتماماال البيئية تحسين سجالّتها في مجال االستدامة
  

الصناعة قطاع بناء شراكة مع في من جهة أخرى، غالباً ما تفتقر الهيئات الحكومية إلى الرغبة   -20
مزيد من التكامل بين أنشطة ينبغي تحقيق  لذا . ذلك أو القدرة على ينستهالك واإلنتاج المستداملتعزيز اإل

وأصحاب المصالح في القطاعات  المراكز الوطنية لإلنتاج األنظف وأنشطة الهيئات الحكومية المعنية
هذه الشراكات  الناتجة عندرك جميع أصحاب المصالح الفوائد المشتركة أ إذاإال  وهذا ال يتحقّق . الصناعية

  .البيئيةوجتماعية االقتصادية واالعلى المستويات 
  

21-   على ها قدرت راً بكثير منتعزيز االستهالك المستدام هي أقل تطوالتي تملكها المنطقة على القدرة إن
غير متاحة ستهالك المستدام إللتعزيز االالزمة سياسية الطر األستراتيجيات أو ألن اال تعزيز اإلنتاج المستدام
األوضاع  بسبب تباين هستهالك وأنماطإلإلى تنوع أساليب امر األيعود هذا و . على المستوى الوطني

المنظمات  ؤديتو.  ةالفقر ال يزال المعضلة األساسية في المنطق وأن، ال سيما القطر الواحدداخل  االقتصادية
غير الحكومية دوراً أساسياً في تعزيز مفهوم االستدامة لدى المواطنين في حياتهم اليومية، كمستهلكين 

واقتراحاتهم وهمومهم إلى أصحاب القرار وترجمة القرارات المتخذة على  همنقل أفكاروفي منتجين، كو
حرصاً على أن تخدم أعمالها  تهامراقبة الحكومة ومساءلب أنّها تقومكما  . العامةمختلف المستويات إلى 

ر المنظمات غير الحكومية الحكومات أن تعترف بدو علىن لذا يتعي  .المجتمع كلّه وليس مصالحها الخاصة
ودعمها بصفتها شريكاً أساسياً في تصميم النهج اإلستراتيجية من أجل تحديد أهداف وتجتهد في رفع قدراتها 

  .وتحقيقها على جميع المستويات يننتاج المستدامالستهالك واإلا
  

قليمية إدة منظمات منظمات ومؤسسات وطنية مختلفة، بمساننفّذت  ،خيرة الماضيةألخالل السنوات ا  -22
في عدد كبير من بلدان المنطقة في مجال ترشيد استهالك الطاقة وتحسين  كثيرةمبادرات رئيسة  ،وعالمية
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ألوضاع فيما يلي اعرض ون . هانتاجإو لطاقةالها أثر مباشر على أنماط استهالك  وكانكفاءة استخدامها 
وما يلزمها من  أو التطبيق/في طور الدراسة والتقييم و هامعظمبتزال  ما التيالحالية لعدد من هذه المبادرات 

  .متابعة لنيل ثمار تطبيقها
منذ عام  تنتاج حيث تزايدإلبلغت معدالت استهالك الطاقة في البلدان العربية ضعف معدالت ا  -23

المعدل المتوسط لتوصيل الكهرباء في  لكن خدمات الطاقة الى مجموعات جديدة من المستهلكين 1992
أضف   .دةيفي بلدان عربية عد المائةفي  7.7 ما دونإلى يتدنى  هى أنحت، في المائة 79ال يزيد عن  منطقةال

ن الزيادة السنوية في عدد سكان أل مقبلينقطاع الطاقة سيواجه تحديات إضافية خالل العقدين الإلى ذلك أن 
رة لب توفير إمدادات طاقة نظيفة وميسيتطاألمر الذي نسمة،  ماليين 6.6حوالى  المنطقة العربية تصل إلى

هداف الطاقة أتزال تحديات عديدة تواجه تحقيق  ال ،وعليه . لتلبية ما يحتاجه السكان من أساسيات العيش
وتتمثل هذه التحديات في   .سيما في البلدان ذات الدخل المحدود جل التنمية المستدامة في المنطقة، الأل

مدادات الطاقة الموثوقة في المناطق الريفية إالطلب على الطاقة، وعدم توفر  فيالمتسارع  زديادالمواجهة ا
الدعم المطلوب لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، مع غياب  االفتقار إلىسعار معقولة، وأوالحضرية الفقيرة ب

  .ةالمنطق بلدانالصناعية الى  اآلليات المناسبة لدعم نقل تقنيات الطاقة المتطورة من البلدان
  

 في المرافق الصناعية العامة والخاصة في بلدان المنطقة جريالذي أ ةطاقفي شؤون التدقيق أظهر ال  -24
عادة تدوير غاز العادم، وزيادة إتحسين كفاءة االحتراق واستخدام العزل الحراري، وإلى الحاجة ملحة  أن

جهزة الكهربائية المنزلية ألواستعمال ا، وتحسين معامل القدرة، )حراري وطاقة(نتاج الطاقة المركب إسعات 
  .ضاءة الكفوءة في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنيةإلالعالية الكفاءة، واستخدام ا

  
ء للطاقة في المباني التجارية والسكنية وفي والممارسة لالستعمال الكف العديد من قوانين صدر  -25
المنطقة  بلدانات الطاقة وبطاقات كفاءة الطاقة في العديد من دوات الكهربائية حيث تم تطبيق استخدام شهادألا

 بيد أن . مصر وبعض بلدان مجلس التعاون الخليجيوفلسطين و، والجمهورية العربية السوريةمثل تونس، 
في مراحل التطور  ها ال تزاللة لرفع مستوى الوعي ونشر استخدامات هذه البطاقات وتعزيزالنشاطات المكم

  .قليميإلتطوير معظم هذه المعايير والبطاقات يتم في غياب التنسيق ا سيما وأن الولى، األ
  

عن  تختلف مواصفات الوقود الحالية المتعلقة بمعدالت الكبريت والرصاص في بلدان المنطقة كثيراً  -26
 بلدلكل فبية، ما بين البلدان العرفيدة وما زالت حتى اآلن مواصفات الوقود غير موح.  المعايير العالمية

   . ما عدا بلدان مجلس التعاون الخليجي التي بدأت بتوحيد معاييرها ،المواصفات والمقاييس الخاصة به
 ،في معظم البلدان العربية معوقات أخرى هنظف واستخدامألحفوري األنتاج الوقود اإتواجه عمليات  لككذ
  :وهي نظفألجل تطبيق مشاريع الوقود اأاالستثمارات المطلوبة من  منها

  
 طبيقها في مصافي البترول القائمة؛الصعوبات المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة وت  )أ(  
 توفر الشروط والتشريعات المطلوبة؛عدم   )ب(  
 لمتعلقة بالوقود األحفوري األنظف؛عدم توفر التقنيات المحلية ا  )ج(  
  .ضعف التنسيق بين األطراف المعنية  )د(  

  
27-   سواق الطاقة العربية، أستهالك في إلنمط اعدم استدامة سباب أمن هي سعار الوقود أعم سياسات دإن

  .في القطاعين السكني والصناعي هامام انتشار معدات الطاقة المتجددة وتعزيز استخدامأساسي أعائق وهي 
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في أغلب و  .الطاقة المتجددة قي البلدان العربية مستوى التطور المطلوبتقنيات لم تبلغ برامج   -28

، األحيان، ال يتم تنفيذ مشاريع تطبيقية لهذه التقنيات في المنطقة إال من خالل التمويل والمساعدات الخارجية
وبالرغم من وجود  . حصص التمويل المحلي لهذه البرامج ضئيلة جداً مقارنة بالتمويل الخارجيأن  علماً

اقة المتجددة، ال يزال مستوى التطور في هذا المجال تقنيات الط استخدامبعض المبادرات المحلية لتعزيز 
وترتبط  . تقييم وة أمتابعتحظى بأي في خطط قطاع الطاقة، وال درج ال تهذه المبادرات  كما أن . ضعيفاً

ل في التي تتمثالمعوقات حدة مكانيات تخفيف ة المتجددة في البلدان العربية بإفرص تطبيق مشاريع الطاق
وضاع الصناديق المالية صعوبة أستثمار، ونقص الوعي، وغياب معايير الطاقة المتجددة، وكلفة االارتفاع 
  .والمعوقات االقتصادية والمالية المحلية،

  
تتمكن من دعم قدراتها على تأسيس برامج قوية لكفاءة كي جهوزية مالية كافية ل إلىالبلدان تحتاج   -29

 تبقىتسم بفترة استرداد تقل عن خمس سنوات، تءة الطاقة سوق مشاريع كفاوعلى الرغم من أن  . الطاقة
ل هذه المشاريع على يمومن تللقطاع التجاري  بد وال  .متطلبات االستثمار الستغالل هذا الوضع عالية جداً

في جذب االستثمار لمشاريع تحسين كفاءة  ىفضلالوتكمن الممارسات  . بنتائج فعالة ييأتكي نطاق كبير ل
  .الصين وبعض البلدان العربيةو وروباأكما هو الحال في  ،الل خلق شركات خدمات الطاقةالطاقة من خ

  
خطت البلدان العربية خطوات واسعة في مجال تنفيذ مشروعات الشبكات الكهربية دون اإلقليمية   -30

والبلدان  في مجال الغاز الطبيعي من خالل شبكات خطوط األنابيب التي تربط البلدان العربيةوالمشتركة، 
يمنع االستفادة  األمر الذي ،زاال يتحركان في مسارين منفصلين المجاورة، إال أن هذين المجالين ما

 . االستراتيجية من موارد الغاز الطبيعي المتاحة، ومن نظم القدرة الكهربائية الموجودة والمخطط لها
دراسات تقنية واقتصادية متعمقة لتحديد األسلوب عبر إجراء  ينتخطيط وتنفيذ متكاملفالمشروعات تحتاج إلى 
  .تحديد خيارات وأولويات التنفيذو ،األمثل لتحقيق هذا التكامل

  
رتفاع المتزايد في أسعار المصادر التقليدية اللنمو المتسارع في الطلب على الطاقة، واإلى اونظراً   -31

، وفي تغير المناخالالزمة لمواجهة ظاهرة  ي على أهمية اإلسراع في اتخاذ اإلجراءاتولمع التركيز الد
في  هانتاج الطاقة واستهالكإلمستدامة الالذي تحقق في مجال تغيير األنماط غير  محدودالضوء اإلنجاز 
وحزم السياسات واإلجراءات الفنية الحالية المتعلقة  ،ينبغي إعادة النظر في األطر المؤسسية ، المنطقة العربية

 للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة يننتاج واالستهالك المستدامإلنماط اأتباطها ببقضايا الطاقة وار
طار االستراتيجي الهادف إلى بيان إلويتعين بالتالي على بلدان المنطقة وضع ا . أللفيةلاألهداف اإلنمائية و

ومن  ،لبرامج ذات العالقةمن خالل األنشطة وا هالطاقة واستهالكانتاج إل ةألنماط المستداملخارطة الطريق 
ثّم التوصل إلى خطة عمل من أجل تدعيم التغيرات الالزمة في أساليب إنتاج الطاقة وتوزيعها واستهالكها، 
وتعزيز المشاركة العامة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالطاقة، وتشجيع وضع آليات تكفل مشاركة 

  .ك على كافة المستويات الوطنية واإلقليميةفعالة، وذلمشاركة المتعددين  أصحاب المصلحة
  

  واستهالكها نحو تحقيق أنماط مستدامة إلنتاج الطاقة  -اًثاني
  في المنطقة العربية
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برنامج األمم والعربية الدول في إطار العمل العربي المشترك والشراكة القائمة بين اإلسكوا وجامعة   -32
 حول اإلنتاج واالستهالكاإلستراتيجية اإلقليمية العربية "رحاً حول ت الجهات الثالث مقت، أعدللبيئةالمتحدة 
لمكونات اشمل االستراتيجية لكي تواستكماالً للجهود المبذولة في ضوء ما تقدم،  . في كافة المجاالت" المستدام

نتاج لإلطار العشري المقترح لتحقيق أنماط اإل الًفصعرضاً مهذا الفصل  يقدمالمتعلقة بقطاع الطاقة، 
اللجنة في  اتمخرجات مناقش إدراجستهالك المستدامة في قطاع الطاقة في منطقة اإلسكوا، وذلك بغية الوا

  .الوثيقة النهائية لالستراتيجية اإلقليمية العربية
  تطبيق استراتيجية النهج المتكامل  -ألف

  
كبيرة في الخسارات ال، ولمناختغير ا منها آثاراًمستدامة النتاج واالستهالك غير إلنماط اأ فتخل  -33

إلى تهديد  إضافةاالنبعاثات والنفايات، الناجمة عن بيئية الضرار األبعضها، و نضوبالموارد الطبيعية مع 
نتاج واالستهالك إلأنماط ا نحولذا ال يعتبر التغيير  . وضاع االجتماعية واالقتصاديةألنماط األهذه ا

جب مواجهته وهدف من الضروري بمكان ي هو تحٍد إنّماروحة ضمن الخيارات المط اًخيار ينالمستدام
التأثيرات البيئية، الحد من عباء االقتصادية وألخفض ايسمح ب كثر فعاليةفاستعمال الموارد بطريقة أ . بلوغه

  .يساهم في خلق فرص للعمل على التقنيات البيئية المبتكرة والخدماتو
  

مات بصورة واضحة باإلدارة المسؤولة والعادلة للموارد كجزء تنفيذ الحكولللزم خطة جوهانسبرغ ت  -34
حزمة من السياسات أن تنتهج بلدان المنطقة  لذا يتعين على  .التنمية المستدامةمن جهد أكبر لتحقيق 

نتاج إلوتحفيز الطلب على المنتجات المقبولة بيئياً وتقنيات ا ،داء البيئي للسلعألتحسين امن أجل جراءات إلوا
من خالل  تاحةالفرص الجديدة الم ن يستغّلألقطاع الصناعي على وجه الخصوص لوينبغي   .ستدامةالم

خطة العمل  عبرداء البيئي وتحسين اقتصاداته ألالبرنامج المقترح في هذه الوثيقة لضمان دوره القيادي في ا
 تتكبدن أفي المنطقة من غير  للطاقة ةنتاج واالستهالك المستدامإلنماط األى تعزيز إ التي تدعوالمقترحة 

  .ضافية كبيرةإالشركات والمصانع تكاليف 
  

 هاغاياتستدامة التي ترتبط أولويات التنمية الم من الطاقة يعدالتقدم المستدام في مجال  أن في ال شكو  -35
 التي بكةمجاالت التنمية المتشامجموعة واسعة من  ضمندة من التفاعالت شبكة معقّبذات األوجه المتعددة 

يعتمد التقدم المستدام لذا  . تتراوح بين الحد من الفقر المدقع والمساواة بين الجنسين والصحة والتعليم والبيئة
إن عدم إحراز تقدم في ، والمجاالت سائرعلى التقدم المحرز في  شديداً من المجاالت اعتماداًفي أي مجال 

حاالت مفرطة من إلى اقة التحسينات على نطاق واسع، ويمكن أن يؤدي بدوره إلى إع تمجاالمن هذه الأي 
أن التنمية البشرية ال تحتاج إلى تحقيق األهداف اإلنمائية  وحيث . عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

إلدراك الروابط القائمة بين التقدم في  مفيداً مرجعياً ن الغايات الموضوعة توفر إطاراًفإلأللفية وحسب، 
 هدور إلى نظراً الطاقة من أجل التنمية المستدامةمجال لتقدم في ا لذلكت المختلفة واألهمية البالغة المجاال

  .خرىألتحقيق تقدم في المجاالت افي  حاسمال
  

نتاج إلاأنماط وضع إطار عمل عشري لبرامج حول الرامية إلى وقد التزمت البلدان دعم الجهود   -36
تحقيق التنمية الهادفة إلى قليمية إللمبادرات الوطنية واوذلك دعماً ل، هطبيقوت هوتبنية واالستهالك المستدام

خطة العمل المقترحة أن تتّصف  بد ال ،ولتحقيق الغايات المذكورة في اإلطار الزمني المحدد . المستدامة
  :المميزات اآلتيةب
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التي لبرامج واألنشطة من حيث عدد ا، طار الزمني المحدد لهاإلبا مقارنة، ةأن تكون عملي  )أ(  
  ؛بلدان المنطقة العربية كافةفي  هاتطبيقكبيرة لع بإمكانات ينبغي أن تتمتّ

  
في جميع القطاعات  ةستهالك واالنتاج المستدامإلأن يسهل تطبيقها من حيث تحقيق أنماط ا  )ب(  

لتطوير جميع  ج المتكاملمكانية تطبيق مبدأ النهإ حيثاالقتصادية وليس في قطاع الطاقة فقط، ومن 
  عات؛القطا

على البرامج واألنشطة المشتركة في تحسين كفاءة  ،قطاع الطاقةإلى بالنسبة  ،ز أوالًتركّأن ت  )ج(  
  في آن؛ تغير المناخنظام الطاقة ومواجهة ظاهرة 

  
العمل بأسرع ما يمكن من أجل أخذ في االعتبار الدورات المتكاملة لحياة السلع والخدمات، تأن   )د(  

  النفايات؛و إنتاج المواردو ستهالكالى حل المشاكل في تحسين معدالت اعل
  

تحقيق غاياتها مع رفع مستوى األداء البيئي فيها من خالل اعتماد على سواق ألا عمل معأن ت  )•(  
  ؛هاونشر ىمبادئ الممارسات الفضل

  
كل جيل جديد من ف، أن تدعم من خالل برامجها وأنشطتها المقترحة سياسة التطور المستمر  )و(  

 .كثر من الجيل السابق لهأن يكون صديقاً للبيئة أالسلع يجب 
  

  العربية اإلنتاج واالستهالك المستدامة في المنطقة تعزيز أنماطخطة محاور ومحددات   -باء
  

البلدان العربية والخيارات في في ضوء ما تقدم واستناداً إلى الظروف السائدة في قطاع الطاقة   -37
تقليل انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار و حة للتخفيف من الفقر وتحسين كفاءة استخدام الطاقةالمتا

من  بد ال ،في المنطقة العربية ةترويج مفهوم أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدام، وللنجاح في تغير المناخ
يمكن أن تبنى حولها ستراتيجية مناسبة اياغة صالمبادرة العربية في االعتبار عند  حددتهاي تأخذ المجاالت ال

الحد ؛ والسالم واألمن: أما أبرز هذه المجاالت فهي . برامج تتمتع بإمكانات تطبيق واسعة في المنطقة العربية
؛ وتحسين إدارة المواردقنيات؛ والتعليم والتوعية والبحث العلمي ونقل الت؛ واإلطار المؤسسي؛ ومن الفقر

وتشجيع استخدام المنتجات في ظل نظام العولمة؛  والتجارة واالستثمارة على كافة المستويات؛ الكفاءة البيئي
  .الثالثة التالية الستراتيجية المحاوراتتضمن  أنينبغي و . التي تساهم في حماية الموارد الطبيعية

  
  الخضراء في القطاع العام المشترواتتوطين سياسة : المحور األول  - 1

  
مكانيات المتوفرة لنظام المشتروات العام إلذا المحور إلى إنشاء برنامج يتم من خالله تحديد ايهدف ه  -38

ويتعين على  . الحماية البيئية المثلى في المشتروات العامة اتتفعيل اعتبارفيها من أجل  تدقيقوالالقائم 
دمات ذات الكفاءة العالية من فرض على االسواق المنتجات والخت لكيالحكومات أن تستخدم قوتها الشرائية 
فرض تطبيق سياسات عدم استيراد السلع غير وأن تمتجددة األخرى، الحيث استهالك الطاقة والموارد غير 

لى ن عيالمواطنالحكومة  من خاللها طلعتحملة إعالمية مكثفة ويجب أن تترافق هذه اإلجراءات مع  . كفؤةال
ن األنشطة المقترحة في هذا البند ضموتت . وتدعوهم إلى االمتثال هسباب كل اختيار من االختيارات وفوائدأ

المشتروات "ب نشر كتيو "المشتروات العامة الخضراء"قليمية حول إلكترونية وطنية وإإنشاء صفحة 
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ة مكانيات المطروحة للعاملين في مجال المشتروات العامة، وكيفيإلا أمثلة ملموسةبالذي يفصل " الخضراء
مجموعات حول معلومات إرشادية عن قاعدة البيانات وجراءات المشتروات، تبارات البيئية في إاعتماد االع

  .السلع الخضراء
  
  
  

 دعم سياسات توطين الكفاءة البيئية في جميع القطاعات االقتصادية: المحور الثاني  - 2
  

ركات في القطاع الصناعي داة طوعية للشأ 14001دارة البيئية متمثلة في نظام األيزو إلتوفر أنظمة ا  -39
 تهالتزامها بتطوير البيئة المستمر، وشفافياستخدم كمؤشر على جدية الشركات ودائها البيئي، كما تُألتطوير 
في زيادة قدرة الشركة أو  14001يزو ألتتمثل ميزات الحصول على شهادة او . للتشريعات البيئية هاوامتثال

الحصول على شهادات من نتج تكما  . بيةواألور إلى البلدانسيما  التحقيق متطلبات التصدير  علىالمنشأة 
  :اقتصادية غاية في األهمية نذكر منهافوائد  14001يزو ألا
  

من  تقليل الفاقد والحدمن حيث لتحسين المستمر او ترشيد استهالك الطاقة والموارد الطبيعية  )أ(  
  ؛التلوث

  
والجهات  اتتحسين قنوات االتصال بين الشركو يئيةالتوافق مع القوانين والتشريعات الب  )ب(  
  ؛الحكومية

  
اكتساب تقدير الجهات العالمية مع سمعتها  وبالتاليها البيئي ئتحسين صورة الشركة وأدا  )ج(  
  ؛أسواق التصديرأمامها يفتح  ها بها األمر الذيواعتراف

  
  ؛ة وخالية من الملوثاتتحسين األوضاع البيئية للموظفين للعمل في بيئة نظيفة وآمن  )د(  

  
رباح الناتجة عن الفوائد يادة األات وزالشركفي العاملين  كافةالوعي بالبيئة لدى  مستوى رفع  )•(  
  .ةالسابق

  
وخاصةً قطاع الصناعة  ،أهمية إيجاد اآلليات المناسبة لدفع جميع القطاعات االقتصاديةمن هنا تتبين   -40

من خالل أنشطة  ،تضمن البلدان األعضاءفهكذا  . 14001األيزو  للعمل على نيل شهادة ،بمختلف فروعه
في يكولوجية إلمبدأ الكفاءة ا هاوتطبيقَ ةنتاج المستدامالستهالك واإلهذه القطاعات ألنماط ا ثاَلمِتا ،هذا المحور

  .لمنتجات المحلية والمستوردةا
  

  لمنتجات والخدماتالمبتكرة ل تعزيز استخدام التقنيات البيئية: المحور الثالث  - 3
  

 . تميل السياسات البيئية الحالية إلى التركيز على مصادر التلوث المتعلقة باالستهالك الكثيف للطاقة  -41
هذا النهج من خالل التركيز على السلع وعلى كيفية مساهمة هذه لتكمل وتأتي السياسة المتكاملة للمنتجات 
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لى إتهدف السياسة المتكاملة للمنتجات  من هنا،  .ن دورة حياتهاالسلع في التدهور البيئي في مراحل مختلفة م
تضافر الجهود في تطبيق سياسات السلع المختلفة للتخفيف من اآلثار البيئية للمنتجات وكذا اآلثار البيئية 

محور ن يكون عامالً في تنافسية الشركات ومنتجاتها، يقترح هذا الأداء البيئي يمكن األ نأ اوبم  .لالستهالك
السلع الصديقة ب داولالتتشجيع لسواق ألوضع السياسات والشروط الضرورية لخلق المناخ المالئم والمناسب ل

  :للبيئة استناداً الى المبادئ التوجيهية التالية
  

عندما يتم تحديد أساليب الحد  )اللحد إلىمن المهد (جميع جوانب دورة حياة المنتج  إلىالتطرق   )أ(  
  ؛"دورة حياة المنتج"ي التفكير في طريقة من التلوث، أ

  
فها المنتجات تتأثر ن درجة اآلثار البيئية التي تخلالمشاركة الكلية ألصحاب المصلحة أل  )ب(  

 . باختيارات مختلف أصحاب المصلحة من مصممين، ومنتجين، وموردين، وتجار تجزئة ومستهلكين
  في إطار صالحيته؛ لمصلحة أن يعملوا، كلا أصحابوللتخفيف من اآلثار البيئية، على جميع 

  
عدم العمل على وضع وتحقيق أهداف نهائية، وتحفيز سياسة التطور المستمر، فكل جيل جديد   )ج(  

  من السلع يجب أن يكون صديقاً للبيئية أكثر من الجيل السابق له؛
  

إللزامية للسلع من المتطلبات ا األدنىستخدام أسلوب التصميم اإليكولوجي بوضع الحد ا  )د(  
فهذا  . المستخدمة للطاقة كالغاليات، وسخانات المياه، وأجهزة الكومبيوتر والتلفزيون والمراوح الصناعية

قابل من حيث المبدأ للتطبيق على أي سلعة تستخدم الطاقة ألداء الوظيفة المنوطة بها، والغرض من  األسلوب
  صناعتها؛

  
دام عدد أقّل من الموارد الطبيعية لكل وحدة من االستهالك من إنتاجية الموارد مثل استخ تعزيز  )•(  

وترشيد الطاقة استخدامات كفاءة تحسين فعالة لأساليب استخدام خالل تطبيق مبدأ الكفاءة اإليكولوجية، و
  .ةالديناميكي ةاالستراتيجي مواءمةومبدأ ال، م المتكاملامثل نهج تصميم النظاستهالكها 

  
المحور في ضرورة مواكبة القطاعات االقتصادية المختلفة على المستويين الوطني  تي أهمية هذاأوت  -42
قليمي لما يتم من ابتكارات وتقدم تقني في المجاالت ذات العالقة والتي من شأنها رفع كفاءة االستخدام إلوا

  .منها متجددةالغير الموارد وخصوصاً  ،ارد الطبيعيةووترشيد استهالك الم
  

  داء ذات العالقةمؤشرات األ  - 4
  

متابعة الخطة  تستند إليهانفة الذكر التي اآلتحديد مؤشرات األداء لكل من المحاور الثالثة  يجب  -43
  :الًمثونذكر منها  . هاالعشرية موضوع النقاش وتقييم

  
 ةقتصاديالامن القطاعات متجددة في كل قطاع الل خفض استهالك الطاقة والموارد غير معد  )أ(  
  ؛2020 حتى عام

  



E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/3(Part I) 
 

-14-  
  

بحلول  ةقتصاديالامن القطاعات  سواق ضمن كل قطاعد السلع الخضراء المتداولة في األعد  )ب(  
  ؛2020عام 

  
  ؛2020 عام بحلول 14001المصانع التي نالت شهادة األيزو و عدد الشركات  )ج(  

  
  .2020 عام عدد التقنيات البيئية المبتكرة التي تم تبنيها وتطبيقها بحلول  )د(  

  
تطبيق على جميع القطاعات االقتصادية بما في ذلك لل قابلةنفة الذكر اآلويالحظ أن المحاور الثالثة   -44

قطاع في نتاج واالستهالك إلتغيير أنماط ا علىتتقصر  الخطة جوهانسبرغ للتنفيذ  ن، ال سيما وأقطاع الطاقة
ستخدم في متابعة ة تُمؤشرات عمليف ما تراه مناسباً من يضلكي تعرض على اللجنة ت وهي . وحسبالطاقة 

  .التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المقترحة موضوع هذه الوثيقة
  

ولكي تصبح الطاقة من سبل تدعيم التنمية المستدامة، يستحسن التركيز على توصيل خدمات الطاقة   -45
أنواع الوقود و ،من نظم الطاقةالتقنيات المتوفرة والمختلفة  افةكالتي يمكنها الوفاء بحاجات الناس، باستخدام 

بغرض سوف يتطلب تغيير نموذج إمداد الطاقة الحالي  ،من ناحية أخرى . التي تتناسب مع الظروف المحلية
سياسات قطاع الطاقة من أجل تدعيم التغيرات  علىز على خدمات الطاقة إجراء تعديالت جوهرية كيرالت

أال يقتصر هذا ويجب  . أكثر استدامةلكي تصبح  هااستهالكو هاالمطلوبة في أساليب إنتاج الطاقة وتوزيع
ما القطاعات سي اإلصالح في السياسات على قطاع الطاقة فقط بل أن يتعداه ليلمس قطاعات أخرى، ال

ؤخذ في االعتبار اهتمامات المؤسسات المالية، ومؤسسات تويجب كذلك أن  . الرئيسة الستهالك الطاقة
مختلف أخذ ويجب   .هسسات القطاع الخاص التي تخدم أهداف قطاع الطاقة وبرامجتطوير التكنولوجيا، ومؤ

قطاع الطاقة العربي في سعيه إلحداث النقلة المطلوبة في خدمات الطاقة في االعتبار  هايواجهالتي التحديات 
  .عند وضع سياسات الطاقة التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة

  
  ؤسسي لخطة العمل المقترحة في المجالاإلطار الم  -جيم

  
 شبكةإنشاء في المجال، يقترح  المنطقة العربيةستراتيجية اتحقيق تقدم ملموس في موضوع  بهدف  -46

مجلس ة تحت مظلهذه الشبكة عمل ت  .لطاقةل ةالمستدام نتاجاالستهالك وإلاأنماط العضوية حول  ةمفتوح
مختلف لين عن ضم ممثتو، العربية الدوللجامعة التابع ئة ون البيؤشالمسؤولين عن الوزراء العرب 

إحراز تقدم بف المشاركون ويكل . والمجتمع المدني وأصحاب المصالح ية ذات العالقةالحكومت االوزار
 والقياموتقديم التقارير تفق عليها، المفي تنفيذ البرامج واألنشطة  قليميإلعلى الصعيدين الوطني واملموس 

ويقترح البرنامج تشكيل مجموعات عمل ضمن تلك الشبكة تتخصص كل .  ةوطنيال االتصالبمهام جهات 
تعزيز إمدادات الطاقة، : يوه حددتها خطة جوهانسبرغ للتنفيذالتي  ةحد المجاالت األساسية الخمسأمنها في 

م ، ومن ثالنقلوتحسين كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات الوقود األحفوري المتقدمة، والطاقة و
  .وتعزيزها في المنطقة "الطاقة ألغراض التنمية المستدامة"المبذولة لدعم استخدامات مضاعفة الجهود 
 يتحدال ومواجهةستراتيجية الضوء المحاور الثالثة ل حراز تقدم فيإمجموعات العمل في وينحصر تركيز 

بشكل لطاقة اخدمات  توفير، مع هااقة واستهالكفي التعامل مع اآلثار البيئية الناتجة عن إنتاج الطالكامن 
جراءات مشتركة إويستلزم تنفيذ هذا األمر اعتماد معايير و . لتنمية في الوقت ذاتهمصالح ا خدموبما يموثوق 

متجددة لكل العمل من حيث خفض استهالك الطاقة والموارد غير من مجموعات اللتقييم أداء كل مجموعة 
مستويات محددة من أنماط  إلى طار زمني محدد وذلك للوصولإ ضمن ةمن المجاالت الخمسمجال 
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توصي الوثيقة بإعداد ورقة عمل حول مقترح إنشاء  ،وفي هذا السياق . تفق عليها مسبقاًمنتاج الستهالك واإلا
  .هذه الشبكة وعرضها على البلدان األعضاء لمناقشتها واقتراح ما تراه مناسباً لتفعيل دور هذه الشبكة

  
  إلنتاج واستهالك اإلطار العشري المقترح لتحقيق أنماط مستدامة  -ثالثاً

  المنطقة الطاقة في
  

نتاج واالستهالك إلاأنماط طر عمله الخاصة حول أعضاء بتطوير برامجه وألقام عدد من البلدان ا  -47
بيد  . مستدامة الوطنيةفي سياسات التنمية ال يننتاج واالستهالك المستدامإلمن خالل دمج مفهوم ا ةالمستدام

بعاد االقتصادية األأخذ في االعتبار ييتطلب تبني نهج متكامل  ةنتاج واالستهالك المستدامإلاأنماط أن تحقيق 
من السياسات  ايتطلب مزيجأنّه كما  . لمستدامة في جميع القطاعات في آنواالجتماعية والبيئية للتنمية ا

عند وضع جميع السياسات  ةنتاج واالستهالك المستدامإلاأنماط ف هداأوتخصيص آليات محددة لدمج وسائل و
بما في ذلك القطاع  ،صحاب المصلحةوأالحكومات  ولهذه الغاية، على  .هاالتنموية لتلك القطاعات وتطبيق

، أن تبذل بحاث والمنظمات غير الحكومية كجمعيات المستهلك والمنظمات الطوعيةألالخاص ومؤسسات ا
نشطة على الصعيد ألهنا تبرز أهمية التكامل والتضافر بين ا ومن  .كافة على المستوياتكبيرة  جهوداً

  .عضاءألنشطة الوطنية في البلدان األقليمي واإلا
  

من البرامج  ان عددالتوصل إلى اإلطار العام للخطة العشرية التي تتضم تم ،في ضوء ما تقدم  -48
 ستهالكالافي تغيير أنماط ا ملموس اتحقق تقدم أنمن خالل تنفيذها مكن البلدان األعضاء يواألنشطة األساسية 

لتحقيق األهداف مهمة البلدان األعضاء اها إضافة نشاطات وبرامج أخرى ترويمكن  . الحالية واإلنتاج
يستعرض الجزء التالي و . تضمين مقترحات لآلليات المناسبة لتنفيذ الخطة موضوع الوثيقةوالمرجوة، 
  .كٍل من المحاور الثالثة واإلطار الزمني المحدد لها ضمننشطة المقترحة البرامج واأل

  
  البرامج واألنشطة المقترحة للمحور األول  -ألف

  
  توطين سياسة المشتروات الخضراء في القطاع العام: المحور

  
  البرامج واألنشطة

  
  .)اتسنو 3( "المشتروات الخضراء لقطاع الطاقة"يتضمن  إقليميكتيب إعداد   -49
  

من  سلع ومدخالت اإلنتاج الخضراء لكلإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمجموعات المعدات وال  )أ(  
تعزيز إمدادات الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، : يمجاالت الطاقة الخمسة األساسية وه

الكفؤ مقارنة بالمعدات والسلع  ، وذلك ألدائها البيئيوتقنيات الوقود األحفوري المتقدمة، والطاقة والنقل
وحدة من كل  30إلى  15ويقترح أن تشمل قاعدة البيانات من  . والمواد األخرى المتوفرة حالياً في األسواق

  ن مجاالت الطاقة الخمسة األساسية؛من المعدات والسلع والمواد األخرى لكل مجال م
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أو /لمواد الحالية في األسواق الوطنية وإجراء مسوحات عن مدى توفر هذه المعدات والسلع وا  )ب(  
  ؛على الصعيد اإلقليمي ومعدل استهالكها

  
 ات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛ن على المستوييأسماء وعناوين المصنعين والموردتوفير   )ج(  

  
طة لمقارنة سائر المعدات والسلع والمواد المقترحة دراسات جدوي فنية واقتصادية مبس إعداد  )د(  

  .ظيراتها غير الكفؤةبن
  

شراء القطاع العام المعدات والسلع  زإجراءات أو تشريعات الزمة لضمان تعزي حزم اقتراح  )•(  
  ؛والمواد األخرى هذه وتعميم توفرها في األسواق

قاعدة البيانات  إتمامفي غضون سنة من ( "المشتروات الخضراء لقطاع الطاقة"تنظيم مؤتمر   )و(  
وتكون الغاية من هذا المؤتمر وضع الكتيب اإلقليمي في صيغته النهائية ومناقشة  ). قةلكافة بلدان المنط

اإلجراءات والتشريعات المقترحة لتعزيز استخدام المعدات والسلع الخضراء، ودراسة الفرص المتاحة 
  .اإلقليميلتوطين صناعة بعض هذه المعدات على المستويين الوطني أو 

  
تتفرع منها صفحات وطنية تشمل التقدم المحرز وما تم إنجازه في  إقليميةية إنشاء صفحة إلكترون  -50

 .)سنوات 3( "المشتروات الخضراء لقطاع الطاقة"إعداد كتيب 
  

تبني وتطبيق التشريعات لسحب المعدات والسلع غير الكفؤة من األسواق واستبدالها بالمعدات والسلع   -51
 7إلى  5من (ذه المعدات والسلع لمقابلة الطلب عليها في اإلقليم الخضراء مع بدء مرحلة توطين صناعة ه

  .)سنوات
  

  البرامج واألنشطة المقترحة للمحور الثاني  -باء
  

  االقتصادية اتدعم سياسات توطين الكفاءة البيئية في جميع القطاع: المحور
  

  البرامج واألنشطة
  

  .)سنتان" (يز نشر األنظمة البيئيةالعوائق وفرص حفز العمل في مجال تعز"تنظيم مؤتمر   -52
  

الصناعات التحويلية (إجراء مسوحات في جميع القطاعات المنتجة والمستهلكة للطاقة   )أ(  
أليزو من حيث المصانع والشركات الحائزة على شهادة ا) والصناعات الخفيفة وإنتاج الكهرباء وما إليها

  أو أي نظام بيئي آخر؛ 14001
  

نية عن الممارسات الفضلى، والتجارب ذات العالقة، والعوائق، والفرص تقديم ورقات وط  )ب(  
  ؛14001المتاحة من أصحاب العمل الحائزين على شهادة األيزو 
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أو تشريعات لتيسير مهمة أصحاب العمل في /توصيات بحزم إجراءات وتبني الحكومات   )ج(  
ى المستوى اإلقليمي من خالل الخبرات ، وما يمكن تحقيقه عل14001الحصول على شهادة النظام البيئي 
  .وبيوت الخبرة المتوفرة في المجال

  
بناء قدرات الموظفين العاملين في الوزارات المعنية في المجال وتعزيزها لتبني السياسات   -53

واإلجراءات المطلوبة وتطبيقها، بما في ذلك اآلليات المالية التشجيعية ألصحاب العمل من أجل تحفيز التوجه 
  .)من سنة إلى سنتين(نحو الحصول على شهادات نظم البيئة 

  
شهادة األيزو بحسب  ىيمكن أن تحدد الحكومة أولويات مختلف القطاعات وأهمية حصولها عل    

  .درجة الوفر في استهالك الطاقة والموارد األخرى
  

لى شهادة األيزو متابعة نشاط أصحاب العمل في تهيئة منشآتهم ومؤسساتهم لمراجعات الحصول ع  -54
 .)سنوات 7إلى  5من ( 14001

إدارة الطلب على الطاقة من خالل مراجعات الطاقة على جميع  إجراءاتتنفيذ برنامج وطني لتطبيق   -55
لبناء ويكون هذا النشاط موازياً  ). سنوات 5إلى  3من (المباني الحكومية بالتزامن مع حملة إعالمية للتوعية 

 .قدرات الموظفين
  

  البرامج واألنشطة المقترحة للمحور الثالث  -جيم
  

  تعزيز استخدام التقنيات البيئية المبتكرة للمنتجات والخدمات: المحور  - 1
  

  البرامج واألنشطة
  

يمكن استخدامها في معالجة و . )سنوات 3من سنتين إلى (إجراء دراسات وتحليل مسوحات التقنيات   -56
العوائق المؤسسية التي تعوق استخدام هذه التقنيات، وتحديد مجموعة المشاكل البيئية األساسية وتحديد 

  .مستهدفة من اإلجراءات مع أصحاب المصلحة لتطوير اآلليات التي تعالج هذه العوائق
  

وتكون   ).سنتان(تنظيم مؤتمر حول تعزيز استخدام التقنيات البيئية المبتكرة للمنتجات والخدمات   -57
وضع خطة عمل تدعم استعمال التقنيات التي يمكن استخدامها في معالجة المشاكل  الغاية من هذا المؤتمر

البيئية األساسية، وتحديد األولويات إلزالة العوائق المؤسساتية التي تعوق استخدام تلك التقنيات وتطوير 
  .العوائق بحسب ما جاء في الدراسات وتحليل مسوحات التقنياتاآلليات لمعالجة هذه 

  
تقوم بدور فعال في تسهيل ف . )سنوات 7إلى  3من (خدام وتطوير منظومة مراكز اإلنتاج النظيف است  -58

  :المبادرات المشتركة بين الحكومة وقطاع الصناعة والجامعات من أجل العمل على
  

 تشجيع الصناعات العتماد التقنيات األقل تلويثاً واألقل استهالكاً للطاقة؛  )أ(  
 تعلقة بتطبيق التقنيات األنظف إلى مختلف الصناعات؛نقل المعرفة الم  )ب(  
 عرض المساعدة للتمكن من إيجاد حلول ممكنة للحد من التلوث؛  )ج(  
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  .المشاركة في أي مبادرة هادفة إلى تحقيق التقنيات األنظف  )د(  
  

 ناقش اإلطار العشري المطروحتوعليها طلع كي تعلى اللجنة لهذه البرامج واألنشطة عرض تُ  -59
نتاج إلاحول أنماط الخطة المقترحة تعزيز نواتج ة تساعد في ف ما تراه مناسباً من أنشطة عملييضتو

  .موضوع هذه الوثيقة ةواالستهالك المستدام
  

 -----  


