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  النقل ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية  -أوالً 
  

بغية تعزيز دور قطاع النقل في تحقيق التنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية، ينبغي على البلدان  
دابير ويجب أن تأخذ ھذه السياسات والت  العربية وضع وتنفيذ سياسات وتدابير تھدف إلى تحقيق النقل المستدام.

  في االعتبار ظروف كل من ھذه البلدان ويمكن أن تشمل ما يلي:
  

  السياسات  -ألف
  

  بلدان المنطقة نحو وضع وتنفيذ سياسات وطنية تھدف إلى ما يلي: تتجه 
  

إدماج االستراتيجيات والخطط واألھداف المتصلة بالنقل المستدام في السياسات واالستراتيجيات   •  
طنية، فضال عن تحقيق التكامل بين سياسات النقل في السياسات القطاعية والخطط اإلنمائية الو

  الوطنية الشاملة.
  

  مراجعة وتقييم وتحديث االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية الحالية للنقل في بلدان المنطقة   •  
  من أجل تحقيق النقل المستدام.

  
 يةصالت وبخاصة الطرق والسكك الحديدصياغة السياسات الالزمة لتطوير البنية التحتية للموا  •  

  وتجديد أسطول المركبات بما يدعم النقل المستدام.
  

  إعطاء األولوية لتعزيز وتطوير النقل المشترك والسكك الحديدية والمترو.  •  
  

سيما تحسين إدارة حركة المرور  وضع سياسات وتشريعات من شأنھا تعزيز النقل المستدام، ال  •  
والديزل اويل)، وإدارة وتشغيل أساطيل النقل، واستخدام  الغازولين(ومواصفات الوقود 

  السيارات الحديثة.
  

  تقديم الدعم للنقل اآلمن والحد من حوادث النقل على الطرق.  •  
  

دعم وتطوير خدمات النقل في المناطق الريفية والنائية، نظرا لمساھمتھا في القضاء على الفقر   •  
  ة واالقتصادية.وتحقيق التنمية االجتماعي

  
تعزيز ودعم التعاون اإلقليمي والدولي في مجال النقل المستدام، ضمن اإلطار العام لتحقيق   •  

  التنمية المستدامة.
  

  نقل وتوطين التكنولوجيا الجديدة مثل أنظمة النقل األقل تلويثا وتبّنيھا على المستوى الوطني.  •  
  

  لُمدني لتحقيق النقل المستدام.اعتماد سياسة طويلة األجل في التخطيط ا  •  
  

اعتماد سياسة تسعير لوقود النقل وتقنين الدعم المالي المقدم له بغية خفض استھالك الوقود والحد   •  
  من انبعاثات المركبات.



-2-  

  
  إلجراءاتا  -باء

  
  تھدف بلدان المنطقة إلى توفير الدعم لتنفيذ التدابير التالية:  

  
ل من السيارات الخاصة إلى النقل المشترك (القطارات  تنفيذ مشاريع للنقل المشترك  •   والتحوُّ

  والحافالت). يوالمترو والتراموا
  

 إذتنفيذ برامج لتحسين صيانة المركبات وعمليات المعاينة المنتظمة للمحركات وضبط انبعاثاتھا،   •  
ك الوقود لھا يعزز بال شك كفاءة استھال الدوريتحسين صيانة المركبات والتفتيش والضبط  نأ

تمديد عمر المركبة وزيادة قيمة إعادة بيعھا، وخفض تكاليف  إلى باإلضافةويقلل االنبعاثات، 
  التشغيل.

  
تحويل ومعالجة النفط  عمليات تطوير تقنيات تكرير النفط في البلدان العربية من خالل تطوير  •  

نواتج تقطير خفيفة أنظف،  ومشتقاته، مع التركيز على تحويل نواتج التقطير الثقيلة للنفط إلى
 ً   .واستخدام إضافات الوقود إلنتاج وقود أنظف وأقل تلويثا

  
تنفيذ تدابير لتحسين إدارة حركة المرور، وخصوصا إشارات المرور وإرشادات القيادة وضبط   •  

حركة المرور، وركن السيارات، ومسارات المرور داخل شوارع المدن وعبور المشاة، ويمكن 
إلى  تسھلاتجاھات السير بحيث  تنظيم مثلمنظومة المرور  فيالتغييرات البسيطة  التركيز على

  .حد كبير حركة المرور
  

ر معلومات مرورية يمن شانه توف والذيالنقل  فياستخدام نظم االتصاالت والمعلومات الحديثة   •  
  السفر بصفة فورية يمكن استخدامھا لتحقيق الكفاءة المثلى في مجال النقل سواء لغرض 

على استخدام تلك النظم يمكن: (أ) إعطاء األولوية للحافالت والترام في  أو الشحن، وبناءً 
(ب) مراقبة حركة الحافالت  ؛إشارات المرور، مما يساعد على زيادة سرعة وسائل النقل العام

   ؛والترام والقطارات، مما يتيح السيطرة على الخدمات وتوفير المعلومات بصفة فورية
عن الطرق، والجداول الزمنية، ومرافق المحطات سواء عن طريق آنية توفير معلومات  ج)(

  (د) دعم إدارة وتشغيل نظم النقل. ؛مراكز االتصال أو مباشرة من خالل شبكة اإلنترنت
  

قدم وتھالك المركبات يجعلھا أكثر تلويثا وأقل  أن إذاستبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة،   •  
كما أن المركبات القديمة أكثر عرضة للتعطل على الطريق، مما   سير بمرور الوقت.صالحية لل

  أنھا تشكل خطرا على المستخدمين اآلخرين للطريق. إضافة إلىيتسبب في ازدحام المرور 
ً  جديدة بأخرىاستبدال المركبات القديمة  أنوالجدير بالذكر  ً  سوف يفرض عبئا  ثقيالً  اقتصاديا

تحفيزية لتشجيع  إجراءاتولذلك يراعى اتخاذ   ة وسيواجه صعوبات كبيرة.دول المنطق على
  صاحب المركبة القديمة الستبدالھا بأخرى جديدة.

  
حد كبير  إلىذلك يقلل  أن إذمن الشاحنات،  بدالً  يةنقل البضائع عبر السكك الحديد إلىالتحول   •  

  عاثات.االنبتخفيض الوقود المستھلك لنقل البضائع، ومن ثم كمية 
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تنفيذ مشاريع التحول إلى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتبّني ھذه التكنولوجيا على   •  
، وتشجيع استخدام تحتية لخطوط الغازسيما في البلدان التي لديھا بنية  المستوى الوطني ال

ل بالغاز تعم التيمرشحات للعادم تعمل بتقنية الفصل األيوني لمعالجة نواتج عادم السيارات 
  ھذا المجال. في سابقةخبرات لھا  التيمن الدول  االستفادة، والعمل على بالوقودالطبيعي أو 

  
تحسين كفاءة استھالك  من أجل، حمالت توعية وطنية وإقليمية لدعم النقل المستدامإطالق   •  

  الطاقة، والحد من االنبعاثات، وسالمة المرور على جميع المستويات.
  

لمنھجي للمدن وتطوير شبكات الطرق بما يقلل عدد الرحالت اليومية الضرورية التخطيط ا  •  
  مركبات ومن ثم تخفيف االنبعاثات.لل

  
  عتمادات في الميزانيات لتشجيع االستثمار في تنفيذ التدابير ذات الصلة بالنقل المستدام.ارصد   •  

  
  .بعد حدوث الكوارث أو الطوارئ إعادة تأھيل الطرق  •  

  
  د الدراسات الالزمة عن ساعات الذروة المرورية وإيجاد الحلول لھا.إعدا  •  

  
  المواد الكيميائية  -ثانيا

  
 لنھج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةلالدول العربية النشط الذي قدمته دعم الرغم   

(SAICM) الحد من اآلثار السلبية  ھدف إلىتي تللتنفيذ ال غتحقيق ھدف خطة جوھانسبرإطار سعيھا إلى  في
تلك فإنه يتعين على ، 2020اإلنسان بحلول عام صحة الناجمة عن إنتاج واستخدام المواد الكيميائية على البيئة و

  البلدان معالجة قضية المواد الكيميائية من خالل تنفيذ السياسات والتدابير التالية:
  

  لسياساتا  -ألف
  

  :ما يلييذ سياسات وطنية تھدف إلى بلدان المنطقة نحو وضع وتنفجه تت 
  

  النفايات الخطرة.المخلفات ولإلدارة المتكاملة للمواد الكيميائية و ستراتيجيةاوضع   •  
  

  ية والمخلفات الناتجة عنھا وتصنيف درجة خطورتھا.ئايإعداد دليل عام حول أخطار المواد الكيم  •  
  

ً نظمة تطبيق وتحديث القوانين واأل  •     المتعددة األطراف ذات الصلة.الدولية تفاقات مع اال انسجاما
  

لمعالجة التدھور البيئي الناتج عن االستخدام غير اآلمن لتحليل المخاطر واآلليات المناسبة إنشاء   •  
  للمواد الكيميائية.

  
  تبادل الخبرات في مجال نقل التكنولوجيات الحديثة وتطوير بدائل آمنة.  •  

  
  .(SAICM) االستراتيجيفي تنفيذ النھج  انخراطھمزيادة والمصلحة  تعزيز الشراكة بين أصحاب  •  
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تتناسب مع واضحة ومصممة لوة كيديناميتكون  العالميعلى المستوى اعتماد آلية مالية مستدامة   •  
 .(SAICM) االستراتيجيتنفيذ النھج على قدرات البلدان العربية 

  
األخرى وتوفير الخبرة الالزمة لتحسين إدارة البلدان  نتسھيل تدفق المعلومات مالعمل على   •  

التقنيات الحديثة التي وتوطين شروط مرنة لنقل والقيام في الوقت نفسه بتحديد المواد الكيميائية، 
  لدول العربية.إلى اتستخدم بدائل أكثر نظافة 

  
  تعزيز التعاون في مجال البحوث ونقل التكنولوجيا.  •  

  
  ونفاياتھا. الكيميائيةألضرار الصحية والبيئية للمواد رفع التوعية العامة حول ا  •  

  
  اإلجراءات  -باء

  
  بلدان المنطقة إلى توفير الدعم لتنفيذ التدابير التالية:تھدف   

  
  ساب تكلفة التدھور البيئي الناتج عن االستخدام غير اآلمن للمواد الكيميائية.تحوضع معايير ال  •  

  
وإيجاد الحلول  الكيميائيةوالمياه الناجم عن تسرب المواد  إجراء دراسات حول تلوث التربة  •  

  المناسبة للتخلص من ھذا التلوث.
  

  .ھاتقييم المخاطر وتحليل منھجيةتطبيق   •  
  

  ووضع آليات اعتماد ورقابة عليھا. المختبرات المتخصصة المتاحةحالة تقييم   •  
  

  يف المواد الكيميائية ووسمھا.توفير التدريب المكثف على النظام المنسق عالميا لتصن  •  
  

  .ستخدامھاا سھيلدورة حياتھا وتطوال قواعد بيانات بشأن المواد الكيميائية المستخدمة إنشاء   •  
  

تنفيذ االتفاقات المتعددة األطراف ذات الصلة، بكل ما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية وإدراج   •  
والكادميوم والرصاص والمعادن الثقيلة في إطار الزئبق بشأن ري مناقشتھا حاليا اجالمسائل الو

  في الوقت نفسه الحفاظ و، ةالوطني ةج االستراتيجيالنھُ ، في (SAICM)االستراتيجي النھج 
في دعم التعاون المتبادل  ،على اآلليات المستخدمة في إدارة ھذه القضايا، دون تغيير وال تدخل

  د الكيميائية.مع النھج االستراتيجي لإلدارة الدولية للموا
  

  الخطرة في الماء والھواء والتربة. الكيميائيةالحدود المسموح بھا محلياً لنسب المواد بوضع دليل   •  
  

العام والخاص والمجتمع المدني  انتنظيم ورش عمل محلية وإقليمية لتوعية الشركاء (القطاع  •  
الفوائد المتوقعة من بيميائية، وأھمية تطوير برامج إدارة المواد الكبوالمنظمات غير الحكومية) 

  األخطار المحتملة الناجمة عن المواد الكيميائية.بتلك الممارسة، و
  

النھج االستراتيجي بصلة متالقضايا الناشئة والمؤتمرات واالجتماعات ال على ،إلقاء الضوء  •  
 ،وسائل اإلعالممن خالل  على المستويين المحلي واإلقليمي، ،لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  الدعم المالي. زيادةالجمھور والمستفيدين و ةوعيتل
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  .لذلك متخصصة وتوفير الموارد المالية الالزمة تطوير وإنشاء معاھد بحوث وطنية وإقليمية  •  

  
  .لة القانونيةء، وتعميم مفھوم المسؤولية والمسا"الملوث يدفع"طبيق مبدأ ت  •  

  
ثار االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن المواد الكيميائية على إنشاء وتحسين آليات معالجة اآل  •  

التعويض وإعادة دفع والقانونية المسؤولية تحمل صحة اإلنسان والمجتمع والبيئة بما في ذلك 
  الحقوق إلى أصحابھا.

  
وضع خطط وآليات للقيام بتنظيف المواقع الملوثة وإصحاحھا وخاصة تلك الناتجة عن االحتالل   •  

  لنزاعات.وا
  

  تطوير تقنيات لمعالجة النفايات الكيميائية العضوية بواسطة البكتيريا المحللة لھا.  •  
  

تشجيع استخدام أجھزة تحاليل تعمل بتقنيات نووية مثل التحليل بالتنشيط النيتروني واالمتصاص   •  
وتحديد  الكيميائية الذري والقياس باألشعة السينية الوميضية لتقدير كمية العناصر المكونة للمادة

  مدى خطورتھا وكيفية التعامل معھا.
  

 ً   إدارة النفايات في المنطقة العربية  -ثالثا
  

  النفايات. ا متزايدة منوأنواع اماحجأالزيادة المطردة في استھالك المواد الخام والموارد الطبيعية تولد   
صرف الصحي والصحة للمشكلة  مجرد طفق تكون من أنھي أبعد ، التي عدم كفاءة إدارة النفاياتتشكل و

قوض الجھود تالشباب والنساء، وعلى األطفال وتؤثر في المقام األول خطيرة العامة، مشكلة اقتصادية وبيئية 
استراتيجية متكاملة عتمد وما لم ت  ق بالتالي تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية.وعتالرامية إلى محاربة الفقر و

ه من المنتظر استمرار تناقص الموارد الشحيحة شمولي، فإنمنطلق ھذه المشكلة من لجة معالنفايات لاإلدارة 
  معالجة ھذه المسألة الملحة تنفيذ السياسات والتدابير التالية:وتتطلب   .أصالً 

  
  السياسات  -ألف

  
  :ما يلي، نحو وضع وتنفيذ سياسات وطنية تھدف إلى متفاوتةدرجات ، ببلدان المنطقةجه تت  

  
مشكلة النفايات من قبل جميع  ةعالجمل ،كإطار شامل ،لنفاياتاستراتيجية المتكاملة إلدارة االتبني   •  

  .تحقيق التنمية وضمان االستدامة االقتصاديةفي طريق عقبة باعتبارھا مكونات المجتمع 
وضع أجل من  ،وفي الوقت المناسب ،دقيقةو ثةإنشاء البنية التحتية الالزمة لتوفير بيانات محدَّ   •  

  .استراتيجيات إلدارة النفايات
  

  ونفايات الرعاية الصحية. للنفايات الخطرةوالمتكاملة وضع استراتيجيات لإلدارة السليمة   •  
  

لتنمية الزراعية العربية المستدامة ا ستراتيجيةافي المخلفات الزراعية إجراءات إدارة تفعيل   •  
  .بية للتنمية الزراعيةالمنظمة العرالتي وضعتھا  2025-2005لفترة ل

  
  ".تدويرالإعادة االستخدام وإعادة و التقليل من االستھالكالترويج لسياسة "  •  
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ً لألتحديث األطر التشريعية دعم  •   المتكاملة  ستراتيجيةاالإلى تعزيز نظمة الھادفة نشطة واألا
  .لنفاياتاإلدارة 

  
  .وتنفيذ اإلجراءات بخصوص ذلك بناء القدرات في مجال إدارة النفايات  •  

  
  .ينالمستدام اإلنتاج واالستھالكأنماط تحقيق في إشراك الصناعة والمستھلكين   •  

  
  اإلجراءات  -باء

  
  تھدف بلدان المنطقة إلى توفير الدعم لتنفيذ التدابير التالية:  

  
، منھا الخطرةوخاصة إصدار دليل إرشادي عربي موحد لإلدارة المتكاملة للنفايات الطبية   •  

  ووضع آليات التنفيذ والتطبيق.
  

  .إدارة النفاياتالمتعلقة بوضع تدابير إلنفاذ التشريعات   •  
  

  .أنظمة لمتابعة تنفيذ استراتيجيات إدارة النفايات الخطرةوضع   •  
  

القوانين وإنفاذ منھا  اآلمن النفايات الخطرة والتخلصمناسبة بشأن تنظيم سن تشريعات محددة و  •  
  علقة بھا، وذلك وفقاً ألحكام اتفاقية يازل.تمال

  
  .من اإلدارة السليمة للنفايات الخطرة اجزءللنفايات باعتبارھا وضع قوائم جرد وطنية   •  

  
  األسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.تطوير تقنيات إنتاج   •  

  
الغاز الحيوي للحصول  الستخراجفرز المواد العضوية من المخلفات الصلبة للمدن ومعالجتھا   •  

  على مصدر طاقة مستدام ومواد عضوية متخمرة تستخدم في التسميد.
  

 التخلص من النفاياتالمستخلصة في مجال الدروس من البلدان األخرى و اتاالستفادة من خبر  •  
  .محددةبلدان حاالت  مع ھا بحيث تتناسبوتكييف وعمليات التدوير وإعادة االستعمال،

  
للتخلص من أنواع معينة من  ،الستثمار في الطرق السليمة بيئياعلى ااع الخاص تشجيع القط  •  

شروط عفاءات ضريبية وإحوافز ووفير عن طريق ت ،وتدويرھا وإعادة استخدامھاالنفايات 
  .مرنةإقراض 

  
جمع البيانات وإجراء التقييمات ذات الصلة بشأن إدارة النفايات اإللكترونية بھدف إطالق   •  

  .نوع من النفاياتالمعالجة ھذا طرق إطار قانوني تنظيمي يحكم وضع وتجريبية مشاريع 
  

وطنية كوادر الالف من خالل تمكين المؤسسات العامة ذات الصلة وتعري ،زيادة القدرات الوطنية  •  
  .إدارة النفاياتفي مجال الحديثة  المفاھيمب
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مفاھيم اإلنتاج ة للنفايات من خالل دمج لإلدارة السليميوية األھمية الحشأن الجمھور ب توعية  •  

من  النفايات في المناھج الدراسية، والترويج لھل ةمتكاملالإلدارة ا وكذلك ينواالستھالك المستدام
  .األعمال والمجتمع المدنيأوساط وسائل اإلعالم في خالل 

  
وتطبيق مبدأ "الملوث  الممارسات السليمة بيئياتقيد بالتأكيد على مسؤولية األفراد والشركات ال  •  

  يدفع".
  

  التعدين  - رابعاً◌ً 
  

 يمكن أن استغالل الموارد المعدنيةفإن التعدين في الدول العربية، لنشاط  المتدنيالحالي رغم المستوى   
ً ي الواعدة المالية واالجتماعية واالقتصادية  كما ينبغي أن تشكل الفوائد  .بعضھا في اقتصادات كبيراً  مثل قطاعا

البلدان على إيالء ھذا القطاع ھذه  حافزاً لتشجيعفي االقتصادات العربية  ھاھذا القطاع أن يحققلكن يمالتي 
ً لظروف ستحقه من خالل تنفيذ السياسات والتدابير التاليةيالذي  كافيالھتمام اال ، مع مراعاة البعد البيئي وفقا

  كل بلد.
  

  السياسات  -ألف
  

  :ما يلييذ سياسات وطنية تھدف إلى تتجه بلدان المنطقة نحو وضع وتنف  
  

 والصناعات الدول العربية في مجال التعدينفي  إنشاء البنية التحتية الالزمة وتشجيع االستثمار  •  
  المتصلة به. األنظف

  
تحقيق بغية على البيئة،  حفاظالبالتعدين وبفي توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة تسريع ال  •  

  المعدنية في الدول العربية. اتلقطاع الثرو ستراتيجيةاالاألھداف 
  

 ،لتأثيره اإليجابي المتجددة في المنطقة العربية نظراً النظيفة واستغالل مصادر الطاقة  تعزيز  •  
  ھائلة من مصادر الطاقة المتجددة في بلدان المنطقة.الثروة للو

  
ووضع  ،ت المعدنيةإعداد دراسات تفصيلية حول احتياجات الصناعة العربية من الخاما  •  

  ستراتيجية وآلية توفيرھا.ا
  

التقنيات الحديثة المستخدمة في استغالل مصادر الطاقة في مجال  ةالوطنيكوادر بناء قدرات ال  •  
  في المنطقة العربية.طبيق تلك التقنيات كخطوة أولى نحو ت ،المتجددة

  
كوسيلة لمكافحة  ،لمناطق النائيةتشجيع االستثمار في المناجم الصغيرة والمتوسطة الحجم في ا  •  

  الفقر.
  

  المحافظة على الموارد الطبيعية في مناطق التعدين.  •  
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  اإلجراءات  -باء
  

  تھدف بلدان المنطقة إلى توفير الدعم لتنفيذ التدابير التالية:  
  

ر في إطاقطاع التعدين عنى بلنظر في إمكانية إنشاء منظمة دولية تإلى ادعوة األمم المتحدة   •  
  تحقيق التنمية المستدامة.مسؤولياتھا ومھامھا لتشجيع الدول على 

  
  دعم وتمويل مشاريع التعدين في المنطقة العربية.إلى دعوة المؤسسات المالية الدولية   •  

  
  دعم البحث والتطوير في مراحل مختلفة من أنشطة التعدين.إلى دعوة المؤسسات المالية الدولية   •  

  
لدعم البحوث التي من شأنھا أن تساعد في تنويع وتوسيع  ألنظفللطاقة ا ليةدو إنشاء وكالة  •  

  .والطاقة الشمسية طاقة الرياحمثل  المتجددة استخدام مصادر الطاقة
  

عد والمسح الجيولوجي والتنقيب عن ن بُ مأنشطة االستشعار في التنسيق بين المؤسسات العربية   •  
ترك وتبادل الخبرات والبحوث والقدرات التقنية في قطاع المعادن والدراسات ذات االھتمام المش

  التعدين.
  

لمسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن في لتشجيع التعاون بين المؤسسات العربية والدولية   •  
تنمية العلمية التي توفرھا المؤسسات الدولية في مجال البحث والتطوير واالستفادة من التسھيالت 

  عربية.الموارد البشرية ال
  

النظر في إمكانية إنشاء جمعيات وغرف تعدين في الدول العربية من شأنھا أن تسھم في تشجيع   •  
  القطاع الخاص على االستثمار في مجال االستكشاف والتعدين.

وضع آليات إلصحاح مواقع المناجم وإعادة تأھيلھا خالل وبعد االنتھاء من العمل بھا بما يحقق   •  
خفيف من اآلثار السلبية على الموارد الطبيعية (التربة، المياه، الغطاء صحة اإلنسان وللت

  النباتي).
  

 ً   ينإلنتاج واالستھالك المستدامالعشري ل اإلطار  -خامسا
  

 للتدھور المستمر للبيئة العالمية. من األسباب الرئيسية  واالستھالك إلنتاجلنمط غير المستدام يعتبر ال  
 ضغطامن اإلنتاج واالستھالك يشكل نمط فإن ھذا ال لسكان والھجرة من الريف،الزيادة في أعداد إضافة ل
وغيرھا من القطاعات  الطاقة والمياه وإدارة النفاياتخاصة في مجاالت على الموارد الحيوية وا متزايد
ايدة أنحاء العالم، تواجه المنطقة العربية ضغوطا متزسائر مناطق أخرى في على غرار ما تشھده و  .األخرى

  بيئية. آثارما يرافق ذلك من حتياجات وااللمعالجة األنماط الحالية غير المستدامة لالستھالك واإلنتاج في تلبية 
 من خاللمستدامين الاإلنتاج واالستھالك تعزيز التقدم نحو لباإلضافة إلى مشاركتھا في الجھود العالمية و

العربية معالجة ھذه القضية من خالل تنفيذ السياسات البلدان يتعين على عملية مراكش، ل اإلطار العشري
  والتدابير التالية:

  
  السياسات  -ألف
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  :ما يليتتجه بلدان المنطقة نحو وضع وتنفيذ سياسات وطنية تھدف إلى   

  
  .ةالعربيبالبلدان قطاع الطاقة في ستدامة االاستراتيجيات وطنية لتعزيز وضع   •  

  
  مجال الطاقة.في امل اإلقليميين تعزيز مشاريع التعاون والتك  •  

  
  تدابير وبرامج وموارد مالية لدعم البلدان النامية، عتماد لى النمو إعوة الدول المتقدمة اد  •  

بما فيھا البلدان العربية، مع التركيز على البحث والتطوير وبناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل 
  التكنولوجيا.

  
في ظل التوقعات بزيادة شحة الموارد المائية  لموارد المائيةادارة متكاملة إل ستراتيجيةااعتماد   •  

  .بالمنطقة نتيجة التغيرات المناخية
  

  لنفايات الصلبة.امتكاملة إلدارة  ستراتيجيةا اعتماد  •  
  

لموارد امتكاملة إلدارة  ستراتيجيةالمساندة داعمة قانونية ومؤسسية أطر و اتسياس وضع  •  
  المائية.

  
تحسين إدارة الموارد وتحقيق األمن في ور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تشجيع د  •  

  .ئي وضمان نوعية المياه الجيدة وسالمة الغذاءالغذائي والما
  

والخاص لالستثمار في مجال اإلنتاج واالستھالك  العام ينلقطاعلدعم فعال على تقديم تشجيع ال  •  
  .المستدامين

  
  .زراعة المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعيةممارسات التشجيع   •  

  
  .العمارة الصديقة للبيئة واعتماد المباني الخضراء إنشاء تشجيع  •  

  
تلك الواردة في األھداف ھا دعم تنفيذ األھداف المتفق عليھا دوليا في مجال التعليم، بما في  •  

  .نوالعائدة لإلنتاج واالستھالك المستدامي اإلنمائية لأللفية
  

أقل من الموارد باستخدام قدر استخدام استراتيجيات الكفاءة البيئية لتصميم المنتجات والخدمات   •  
  النفايات.توليد قدر أقل من و

  
  تحفيز وتعزيز دور الشباب العربي في إتباع أنماط حياة مستدامة وصديقة للبيئة.  •  

  
  اإلجراءات  -باء

  
  :في مجال اإلنتاج واالستھالك المستدامين لتنفيذ التدابير التاليةتھدف بلدان المنطقة إلى توفير الدعم   
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وإعادة سيما في المناطق الريفية والنائية  على الطاقة، المجتمعات المحلية زيادة حصول جميع ال  •  

  لطاقة.لالتعرفات الحالية النظر في 
  

  .ة والخدماتوالصناع الطاقة اتنظف في قطاعاألنتاج اإلنظف واألوقود الاستخدام   •  
  

  تحسين كفاءة استخدام الطاقة في اإلنتاج واالستھالك.  •  
  

  .على المستوى اإلقليميالغاز الطبيعي شبكات و ةالكھربائيالشبكات ربط مشاريع لالترويج   •  
  

من زيادة كفاءة استخدامھا في القطاعات المختلفة وإدارة االحتياجات في قطاع الموارد المائية   •  
طرق الري الحديثة في الزراعة وتحديث شبكات مياه الشرب وغيرھا من  استخدامخالل 

  اإلجراءات األخرى.
  

 مياه الشربلخطط ، واعتماد المياه لحماية الموارد المائية من التلوث جودةمعايير  إنفاذو وضع  •  
  .اآلمنة

  
  .كفاءتھاوتطوير  تكنولوجيا تحلية المياه تطبيقنطاق ع يتوس  •  

  
والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف  جةة استخدام المياه العادمة المعالَ تدوير وإعاد  •  

  .الصحي والصناعي والزراعي لتحسين نوعية المياه
  صغر من أجل التنمية الريفية.فائق التوسيع نطاق خدمات التمويل ال  •  

  
  تحسين فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية في المناطق الريفية.  •  

  
لصرف الشرب وخدمات ا فرص الحصول على مياهو تحسين أنظمة البنية التحتية الريفية  •  

  الصحي في المناطق الريفية.
  

تحسين التعاون على المستوى اإلقليمي في إدارة الموارد المائية المشتركة من أجل تحقيق األمن   •  
  المائي لدول المصب.

  
لمائية بالمنطقة والتأثيرات المتوقعة على القطاعات دراسة تأثير تغير المناخ على الموارد ا  •  

  األخرى مثل الزراعة والبيئة واألمن الغذائي وسبل العيش المستدام وخاصة في المناطق الريفية.
  

الترويج العتماد معايير العالمات اإليكولوجية التي تبين كفاءة استھالك الوقود وكفاءة األدوات   •  
  اقة.الكھربائية في استھالك الط

  
  قوانين حماية المستھلك. إنفاذو ووضع الخضراءمشتريات القطاع العام دعم   •  
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العربية في المجاالت ذات الصلة مثل اإلنتاج األنظف، واستخدام األدوات  بلدانتعزيز قدرات ال  •  
المشتريات الخضراء، وتقييم المخاطر البيئية، تشجيع القائمة على السوق في وضع السياسات، و

  .إلخ
  

وخاصة في صفوف  ينتعزيز برامج التوعية واإلرشاد بخصوص اإلنتاج واالستھالك المستدام  •  
  الشباب والمرأة.

  
 ً   التعاون على المستويين اإلقليمي والدولي  -سادسا

  
تتطلب،  والتي المشار إليھا أعاله ذات الصلة بالمجاالت الموضوعية الخمسة إن السياسات واإلجراءات  

طاقھا وطبيعتھا، توافر مجموعة من الشروط التي يمكنھا، إذا ما تحققت، أن تتيح ترجمة ھذه رغم اختالف ن
وباإلضافة إلى الشروط األساسية التي تتمثل في توفير الدعم المالي والتقني  القرارات إلى خطط تنفيذية. 

  ا يلي:وتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي لصالح بلدان المنطقة، تتضمن ھذه المتطلبات م
  

الموضوعية الخمسة من خالل تشجيع البحث والتطوير،  في المجاالت بناء القدرات الوطنية  •  
واستخدام ونقل وتوطين تكنولوجيا أنظف، وتحقيق الملكية الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وإرسال 

أداء دور أكثر  الكوادر الوطنية للتدرب في البلدان المتقدمة، ودعم المؤسسات العامة لتمكينھا من
  أھمية.

  
االستفادة من التجارب والدروس العالمية، ورفع مستوى التعاون مع البلدان المتقدمة، وتعزيز   •  

  برامج التبادل مع المؤسسات األكاديمية، خصوصاً في مجال البحوث وتطوير التكنولوجيا.
  

واالستفادة من الخبرات  الجنوب)-بين بلدان الجنوب (تعاون الجنوب تعزيز التعاون المشترك  •  
  والدروس والتجارب.

  
أكثر  لتصبحإنشاء األطر القانونية الالزمة لتحديث وتطوير وإنفاذ القوانين والقواعد واألنظمة،   •  

دعم تطبيق االستراتيجيات والسياسات كذلك لانسجاما مع االتفاقات الدولية المتعددة األطراف، و
  المعتمدة.

  
ثة وموثقة بحيث يمكن للجميع االستفادة منھا، من شأنھا أن تشكل إنشاء قواعد بيانات   •   علمية محدَّ

  األساس لوضع االستراتيجيات وخطط العمل الجديدة، خصوصا في مجال التعدين.
  

توعية المجتمع بأنماط االستھالك واإلنتاج المستدامة وبطرق إدارة النفايات من أجل تعبئة قدرات   •  
(وخاصة الشبابية) والمجتمع المدني واألفراد في ھذا المجال، وتشجيع المنظمات غير الحكومية 

  المشاركة الفعالة من قبل مختلف مكونات المجتمع.
  

إشراك القطاع الخاص في المشاريع االستثمارية وتعظيم االستفادة من الموارد المالية في المنطقة   •  
ً في مجالي التعدين و الخاص،العربية وتشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين العام و خصوصا

  وإدارة النفايات.
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دعم البرامج والمشاريع الثنائية والمتعددة األطراف الرامية إلى تنفيذ السياسات واإلجراءات   •  
  الخاصة بالمجاالت المواضيعية المذكورة وتشجيع البرامج المشتركة في ھذا المجال.

  
سات جامعة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية تكثيف التشاور بين الدول العربية ومؤس  •  

لتحسين االستفادة من المصادر التمويلية وتحريك األموال الالزمة لتنفيذ برامج العمل والمشاريع 
  ذات الصلة بالمجاالت المطلوبة.

  


