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 مقدمة
 

 ٣كان مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، الذي ُعقد في ريو دي جانيرو خالل الفترة من  
، بداية مرحلة هامة في التعاون الدولي المبني على االعتراف بالحاجة إلى ١٩٩٢يونيو / حزيران١٤إلى 

فالمؤتمر أقر خطة عمل عالمية شاملة للقرن الحادي والعشرين، تعرف باسم .  تدامة عملية التنميةضمان اس
، وتتناول العالقة بين البيئة والتنمية في نطاق واسع من المجاالت، وتحدد األهداف ٢١جدول أعمال القرن 
 بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة من ١٩٩٢ومع أن الدول قد التزمت في عام .  )١(المنشودة في كل مجال

، أثبتت الممارسة أن غالبية الدول، ٢١خالل تنفيذ البرامج واألنشطة التي وردت في جدول أعمال القرن 
وضمنها الدول األعضاء في اإلسكوا، لم تنجح بعد في تحقيق التكامل بين الركائز االقتصادية واالجتماعية 

 .نتاج واالستهالكوالبيئية لعملية التنمية، وفي تجنّب الممارسات غير المستدامة في اإل
 

وحرصاً على تأكيد االلتزام الدولي بتحقيق التنمية المستدامة، وبمناسبة مرور عشر سنوات على  
، عقدت األمم المتحدة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، في جوهانسبرغ ٢١إصدار جدول أعمال القرن 

وصدرت عن المؤتمر خطة تنفيذ نتائج . ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٤أغسطس إلى / آب٢٦خالل الفترة من 
التي تستهدف اإلسراع في تنفيذ ما تبقى من ) خطة جوهانسبرغ(مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

 مع تحقيق التكامل بين الركائز الثالث للتنمية ٢١األهداف واألنشطة الواردة في جدول أعمال القرن 
ويات وفي إطار من التعاون اإلقليمي والدولي، وباعتبار أن تخفيف المستدامة، وذلك بالعمل على كافة المست

الفقر وتغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامة وحماية الموارد الطبيعية هي أهداف أساسية ومشتركة 
 .)٢(لتحقيق التنمية المستدامة

 
وتحضيراً لمؤتمر جوهانسبرغ، كرست لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة دورتها التاسعة، المنعقدة  
ل والغالف الجوي، حيث ركزت صراحة على الطاقة وأهمية ، لمسائل الطاقة والنق٢٠٠١أبريل /في نيسان

وتشكل نتائج مداوالت .  دورها وارتباطها باألركان الثالثة االجتماعية االقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة
هذه الدورة حتى اآلن أهم عناصر االتفاق العالمي حول األهداف واألنشطة المطلوب تنفيذها في مجال الطاقة 

  وسعياً إلى .)٣(اض التنمية المستدامة، والتي اعتمدت باعتبارها مرجعية أساسية لخطة جوهانسبرغألغر
تحديد المجاالت التي يمكن من خاللها إحداث تأثير واسع النطاق لتقليص الفقر وتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، اقترح األمين العام لألمم المتحدة مبادرة المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنويع البيولوجي 

مر، وتستهدف تركيز العمل في هذه المجاالت ، التي أقرها المؤت)WEHAB" (وهاب"المعروفة بمبادرة 
 .)٤(الرئيسية الخمسة ودفع عجلة العمل بها باعتبارها جزءاً من نهج دولي متماسك لتحقيق التنمية المستدامة

 
يؤديه قطاع الطاقة في دعم برامج التنمية االقتصادية وفي ضوء ما سبق، وإزاء الدور الحيوي الذي  

واالجتماعية، والنمو المتزايد في الطلب على الطاقة في بلدان اإلسكوا، أولت األمانة التنفيذية للجنة، خالل 

                                            
 ١٤-٣مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيور، ، تقرير "٢١جدول أعمال القرن "األمم المتحدة، )  ١( 
 .١٤ و٩و٧ و٤ و٣، الفصول A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.1)). ١٩٩٢يونيو /نيويورك، حزيران.  ، المجلد األول١٩٩٢يونيو /حزيران

، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، "تدامةخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المس"األمم المتحدة، )  ٢( 
 .(A/CONF.199/20). ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٤ -أغسطس / آب٢٦جوهانسبرغ، 

 ٢٠٠٠مايو / أيار٥تقرير اللجنة عن دورتها التاسعة، األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة التنمية المستدامة، )  ٣( 
 .)CN/ E– 2001/29/E.17/2001/19(، ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٧-١٦و

 )٤  (WEHAB Working Group. A framework for action on energy, August 2002. 
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العقد الماضي، اهتماماً كبيراً لمساندة جهود الدول األعضاء في تنمية قطاع الطاقة، وتأكيد دوره في تحقيق 
ومنذ عام .  ٢١مية المستدامة، وذلك في إطار األهداف واألنشطة التي تضمنها جدول أعمال القرن التن

 وفي إطار اإلعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ مقرراته، ركز برنامج عمل ٢٠٠١
متحدة للتنمية المستدامة في دورتها اإلسكوا في مجال الطاقة على القضايا الرئيسية التي حددتها لجنة األمم ال

التاسعة والتوصيات الواردة في خطة جوهانسبرغ، مع التركيز على دعم التعاون اإلقليمي، ومساعدة الدول 
 .األعضاء في بناء قدراتها الوطنية في هذا المجال

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٢وفي هذا السياق، كان المحور األساس لبرامج الخطة المتوسطة األجل المنقحة للفترة  

في  مجال الطاقة هو تطبيق نُُهج متكاملة لزيادة مساهمة موارد الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة في دول 
وضمن هذا المحور، وإزاء األهمية البالغة لبناء القدرات الوطنية للدول األعضاء في المجاالت .  المنطقة

لك المرتبطة بالتخفيف من الفقر وتغيير أنماط المتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وخاصة ت
االستهالك غير المستدامة للطاقة، حرصت اإلسكوا على تضمين برنامج العمل واألولويات لفترة السنتين 

بناء القدرات في نظم الطاقة المستدامة، نهج للتخفيف من " في مجال الطاقة نشاطاً عنوانه ٢٠٠٣-٢٠٠٢
 :وهذا النشاط يتضمن".  الجتماعي ضمن االهتمامات الرئيسيةالفقر، وإدماج قضايا النوع ا

 
نشاط عملي لمتابعة تفعيل أنشطة اآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة التي أنشأتها  -١

 :، وخاصة في مجال بناء القدرات الوطنية للدول األعضاء في هذا المجال ويتضمن٢٠٠٠اإلسكوا في عام 
 

على توسيع نطاق عمل اآللية ليشمل كافة القضايا الرئيسية في مجال الطاقة العمل  )أ( 
 ألغراض التنمية المستدامة، والتحضير لعقد االجتماع الدوري الثالث لنقاط االرتكاز الوطنية لآللية؛

 
 االستمرار في تنظيم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة واالستجابة )ب( 

 للطلبات التي ترد من الدول األعضاء بشأن الخدمات الفنية في نظم الطاقة المستدامة؛
 

نشر تطبيقات "اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتيسير التمويل المطلوب والبدء بتنفيذ أنشطة مشروع  )ج( 
 ؛"الطاقة المتجددة للتخفيف من الفقر في المناطق الريفية بدول اإلسكوا

 
 . حول التقدم المحرز في أنشطة اآلليةإعداد تقرير )د( 

 
 .في دول اإلسكوا" الطاقة ألغراض التنمية المستدامة"إصدار وثيقة فنية حول  -٢
 

وأحرز تقّدم واضح في تنفيذ األهداف المخططة للنشاط العملي، والمشار إليها آنفاً، وتصدر اإلسكوا  
الطاقة ألغراض التنمية "زء األول يحمل عنوان فالج.  تقريرها حول نتائج هذا النشاط العملي في جزأين

؛ والجزء الثاني يعرض التقدم المحرز في تفعيل أنشطة اآللية اإلقليمية لتنمية "المستدامة في دول اإلسكوا
اآللية اإلقليمية لتنمية "استخدامات الطاقة المتجددة، والتي جرى تعديل اختصاصاتها ومسماها بحيث أصبحت 

، وتشمل أنشطتها كافة متطلبات الدول األعضاء المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخمس التي "دامةنظم الطاقة المست
تعزيز إمدادات الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، : حددتها لجنة التنمية المستدامة في مجال الطاقة وهي

 .)٥(اقة والنقلوتنمية استخدام الطاقة المتجددة، وتقنيات الوقود األحفوري المتقدمة والط
                                            

)٥(  (E/2001/29 – E/CN.17/2001/19)مرجع سبق ذكره ،. 
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 ويتناول هذا الجزء من التقرير استعراض التقدم المحرز في أنشطة اآللية خالل العامين  
 في ضوء األنشطة واإلجراءات اآلنفة الذكر، التي تضمنها برنامج عمل اآللية المنقح للفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٢

 أقرته نقاط االرتكاز الوطنية لآللية خالل اجتماعها الدوري األول المنعقد في تشرين المذكورة والذي
 . ، فضالً عن توصيات الدورة الرابعة للجنة الطاقة بشأن أنشطة اآللية٢٠٠١أكتوبر /األول

 
ويقع هذا الجزء في أربعة فصول، فالفصل األول يتضمن استعراضاً للتقدم المحرز في توسيع نطاق  

اآللية وتنسيق أنشطتها، والسيما اإلجراءات التي اتخذت لتعديل مسمى واختصاصات اآللية لتشمل عمل 
األنشطة المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخمس في مجال الطاقة التي حددتها لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

سيق اآللية، لتيسير إعداد التقرير اإلقليمي في دورتها التاسعة، وكذلك اإلجراءات المبدئية التي اتخذتها وحدة تن
كما يتطرق هذا الفصل النعقاد االجتماعين .  ٢٠٠٤حول نظم الطاقة المستدامة المزمع إصداره في عام 

الدوريين الثاني والثالث لنقاط االرتكاز الوطنية لآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة، والنتائج 
 . إليهاوالتوصيات التي خلصا 

 
والفصل الثاني يستعرض التقدم المحرز في أنشطة بناء القدرات الوطنية في مجال نظم الطاقة  

المستدامة، وضمنهاً الدورات التدريبية التي عقدت بناء على طلبات الدول األعضاء في مجال نظم توليد 
 تنفيذها في إطار برامج فريق الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واألنشطة ذات الصلة التي جرى
 .عمل الطاقة المستدامة باإلسكوا، وبالتنسيق مع نقاط االرتكاز الوطنية لآللية

 
نشر تطبيقات الطاقة المتجددة للتخفيف من الفقر في "والفصل الثالث يعرض لإلطار العام لمشروع  

اتخذتها وحدة التنسيق بالتعاون مع بإيجاز ولإلجراءات التي " المناطق الريفية والنائية في دول اإلسكوا
 .المنظمات اإلقليمية الدولية بهدف الترويج للمشروع وتوفير التمويل ألنشطته

 
والفصل الرابع يعرض خالصة ما ورد حول التقدم المحرز في أنشطة اآللية اإلقليمية لنظم الطاقة  

طة مطلوب تنفيذها ضمن برنامج المستدامة ومجموعة من التوصيات في ضوء ما تحقق من إنجازات، وأنش
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤عمل اآللية لفترة السنتين 
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   التقدم المحرز في توسيع نطاق عمل اآللية وتنسيق أنشطتها-أوالً
 

 إلنشاء اآللية اإلقليمية لتنمية ٢٠٠٠-١٩٩٨تتويجاً لإلجراءات التي اتخذتها اإلسكوا خالل الفترة  
ق مع الجهات المختصة في الدول األعضاء، عقدت اإلسكوا ندوة بدء استخدامات الطاقة المتجددة، وبالتنسي

، حيث اعتُمدت مذكرة التفاهم بين نقاط االرتكاز ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥تفعيل اآللية، في بيروت في 
دوة كما أقرت الن.  الوطنية حول إنشاء وتفعيل اآللية، وإعالن بدء أنشطتها، اعتباراً من تاريخ توقيع المذكرة

، ودعت اإلسكوا إلى تنظيم اجتماع متابعة سنوي لنقاط )٦(٢٠٠٢-٢٠٠١برنامج عمل اآللية لفترة السنتين 
االرتكاز الوطنية لآللية يكون الهدف منه مناقشة التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وتحديث التقارير 

ودعا عدد من األعضاء إلى النظر في تضمين .  الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال
 .ات اآللية أنشطة تعنى بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وغيرها من نظم الطاقة المستدامةاختصاص

 
 تنفيذ غالبية األنشطة التي تضمنها برنامج العمل لفترة السنتين ٢٠٠١وأنجزت وحدة التنسيق في عام  
د بالتزامن مع الدورة الثالثة للجنة ، وعرضت على اجتماع المتابعة األول لآللية الذي ُعق)٧(٢٠٠٢-٢٠٠١

، تقريراً عن األنشطة التي تم تنفيذها ومقترحاً لبرنامج ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٢ و١١الطاقة يومي 
، يستكمل تنفيذ ما سبق إقراره، ويتضمن بعض األنشطة ٢٠٠٣-٢٠٠٢عمل منقح لآللية لفترة السنتين 

وقد .   واالرتباط مع األنشطة الممولة من الميزانية العادية لإلسكوااإلضافية، على أن يجري تنفيذه بالتزامن
 ).المرفق األول(أقّر االجتماع برنامج العمل المنقح لآللية 

 
، في ٢٠٠٣-٢٠٠٢وفي ضوء ما سبق ذكره، يعرض هذا الفصل للتقدم المحرز خالل فترة السنتين  

ل الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وتنسيق توسيع نطاق عمل اآللية لمواكبة متطلبات العمل في مجا
 .أنشطتها بين وحدة التنسيق التي هي اإلسكوا ونقاط االرتكاز الوطنية في الدول األعضاء

 
   مواكبة متطلبات العمل في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة-ألف

 
 أبريل /مة التي ُعقدت في نيسانتضمنت نتائج الدورة التاسعة للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدا 
، تركيزاً صريحاً على الطاقة، ودورها البالغ األهمية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة، ٢٠٠١

االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وذلك من خالل مواجهة التحديات والقضايا األساسية في مجال الطاقة والتي 
مدادات الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، تعزيز إ: حددتها اللجنة في

 أكدت على أهمية العمل )٩(كما إن خطة جوهانسبرغ.  )٨(وتقنيات الوقود األحفوري المتقدمة، والطاقة والنقل
على كافة المستويات وفي إطار من التعاون اإلقليمي والدولي لتنفيذ األهداف واألنشطة الواردة في جدول 

وفي هذا السياق، حرصت وحدة تنسيق اآللية على اتخاذ .  ، والقضايا الخمس ذات الصلة٢١أعمال القرن 
جراءات الالزمة لمواكبة أهداف وبرامج اآللية لمتطلبات العمل في مجال الطاقة ألغراض التنمية اإل

 .وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات.  المستدامة
                                            

 )٦(  United Nations.  Economic and Social Commission for Western Asia. Regional approach for disseminating 
renewable energy technologies, Part I1: The progress achieved in initiating and activating the renewable energy promotion 
mechanism. 8 October 2001 (E/ESCWA/ENR/2001/10(Part 2)                                                                                                                  

 .  المرجع نفسه)٧( 
 )٨(  (E/2001/29 – E/CN.17/2001/19)مرجع سبق ذكره ،. 
 .، مرجع سبق ذكره(A/CONF.199/20)لمستدامة،   خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية ا)٩( 
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 تعديل مسمى واختصاصات اآللية  -١
 

لما كانت المادة السابعة من مذكرة التفاهم حول إنشاء وتفعيل اآللية والتي وقعتها نقاط االرتكاز  
الوطنية، تضمنت نصاً على أن تقوم وحدة تنسيق اآللية، بالتعاون مع نقاط االرتكاز الوطنية، بعد سنتين من 
بدء أعمال اآللية، بتقييم أنشطتها وتقديم تقرير إلى لجنة الطاقة تحّدد فيه النتائج المحققة والمقترحات المطلوبة 

 بشأن ٢٠٠١مايو / أيار١١المؤرخ ) ٢١-د (٢٣٤كوا لتطوير أداء اآللية واختصاصاتها؛ وعمالً بقرار اإلس
ترشيد ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والذي تدعو فيه الدول األعضاء إلى اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتفعيل أنشطة اآللية اإلقليمية للطاقة المتجددة بهدف تعميق التعاون اإلقليمي في هذا 

كوا، على لجنة الطاقة في دورتها الرابعة واالجتماع الدوري الثاني لنقاط االرتكاز المجال؛ عرضت اإلس
، وثيقة حول متابعة أعمال اآللية ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٧الوطنية لآللية المنعقدين يومي 

مسمى اآللية وتوسيع نطاق  متضمنة مقترحاً بشأن تعديل )١٠(اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة
 .اختصاصاتها لتشمل متطلبات الدول األعضاء في كافة مجاالت نظم الطاقة المستدامة السابق اإلشارة إليها

 
أن توسيع نطاق عمل اآللية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق ) أ: (واستند االقتراح المشار إليه إلى اآلتي 

مل الممول من الميزانية العادية لإلسكوا، وكذلك تحقيق الترابط التكامل بين أنشطة اآللية وأنشطة برنامج الع
أن ) ب(المنطقي بين األنشطة في المجاالت الرئيسية الخمسة في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة؛ 

نقاط االرتكاز الوطنية، التي سميت لآللية عند إنشائها هي جميعاً جهات صاحبة اختصاص أصيل في 
أن ) ج(شار إليها وبالتالي يمكنها االستمرار في تمثيل دولها في االختصاصات الموسعة لآللية؛ المجاالت الم

توسيع نطاق اختصاصات اآللية إنما يحقق الفائدة المرجوة من العمل على تحقيق التعاون اإلقليمي في القضايا 
ات جديدة للتعاون في كّل من الرئيسية الخمس في مجال الطاقة، دون حاجة إلى جهود إضافية الستحداث آلي

 .هذه المجاالت، وفي ذلك توفير للوقت والجهد
 

وبناء على ما تقدم، وافقت لجنة الطاقة ونقاط االرتكاز الوطنية على تعديل مسمى واختصاصات  
ذية لإلسكوا وعلى أن يناط باألمانة التنفي" اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة"اآللية، وبالتالي تسميتها 

وعرضت األمانة التنفيذية لإلسكوا توصيات الدورة الرابعة للجنة .  اتخاذ اإلجراءات التنفيذية بهذا الشأن
 ١٧-١٤الطاقة متضمنة تعديل مسمى واختصاصات اآللية على الدورة الثانية والعشرين المنعقدة في 

، بشأن اعتماد ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٧رخ المؤ) ٢٢-د (٢٥٠ فاعتمدتها اللجنة بالقرار ٢٠٠٣أبريل /نيسان
ودعا القرار الدول األعضاء إلى التعاون مع اإلسكوا في وضع .  التقارير الختامية للهيئات الفرعية للجنة

 .)١١(وتفعيل اإلجراءات الكفيلة بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ
 

واستناداً إلى القرار المذكور، أعدت وحدة تنسيق اآللية ملحق تعديل على مذكرة التفاهم لآللية  
، يتضمن تعديل مسمى ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة المؤرخة 

اآللية والمادتين الثانية والسابعة من المذكرة المتعلقتين بأهداف اآللية وفترة الصالحية والتعديل واالنتهاء، 

                                            
، متابعة أعمال اآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددةجتماعية لغربي آسيا،   األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واال)١٠( 

   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٨، ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨-١٧وثيقة مقدمة إلى لجنة الطاقة في دورتها الرابعة، بيروت، 
(E/ESCWA/ENR/2002/I.G.2/8). 

 ٢٠٠٣ابريل / نيسان١٧–١٤ير الدورة الثانية والعشرين، بيروت تقر  األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، )١١(
(E/200341/Rev.1-E/ESCWA/22/10/Rev.1). 
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وذلك على النحو المبين في المرفق الثاني، على أن يستمر العمل بسائر المواد األصلية وفي نطاق 
 .االختصاصات المعدلة لآللية

 
ضت وحدة التنسيق ملحق التعديل في االجتماع الدوري الثالث لنقاط االرتكاز الوطنية الذي ُعقد وعر 

أكتوبر، حيث نوقش ووقع عليه سبعة / تشرين األول١٦ و١٥في حلب بالجمهورية العربية السورية يومي 
عديل نافذاً، حيث أن المادة وهذا يجعل الت.  من ممثلي نقاط االرتكاز الوطنية لآللية الذين شاركوا في االجتماع

الثالثة من مذكرة التفاهم تنص على أن المذكرة، وبالتالي التعديالت التي تدخل عليها، تصبح نافذةً في التاريخ 
الذي تستكمل قيد توقيعات ست أو أكثر من نقاط االرتكاز عليها، هذا وستقوم وحدة التنسيق بإرسال الملحق 

 . الستكمال التوقيع عليهاإلى سائر ممثلي نقاط االرتكاز
 

 على تحقيق ذات األهداف )١٢(وبناء على ما ذكر، ستعمل اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة 
. التي عملت على تحقيقها اآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، ومن خالل الهيكل التنظيمي نفسه

وسيقتصر االختالف بين اآلليتين على نطاق ومجاالت العمل، التي ستضطلع بها اآللية الجديدة حيث ستشمل 
تبطة بالقضايا الرئيسية الخمس في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة أنشطتها كافة نظم الطاقة المر

 .ويوضح الشكل التالي هيكل اآللية.  والتي حددتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها التاسعة
 

 هيكل اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة وروابط االتصال بين أعضائها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 سيشار في هذه الوثيقة إلى اآللية اإلقليمية لنظم الطاقة المستدامة، اختصاراً باآللية، عدا المواضيع التي تعني اآللية اإلقليمية )١٢(

 .ةلتنمية استخدامات الطاقة المستدام

ماتمراحل تنسيق وخد 

طلبات الخدمات

سكرتارية اإلسكوا

 :وحدة التنسيق
 قسم الطاقة
 اإلسكوا

 
ت تنفيذية

عالقا

نقاط االرتكاز
 الوطنية

الوطنية الجهات
 المتخصصة

الوطنية الجهات
 المتخصصة
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 اإلجراءات المتعلقة بإعداد التقرير اإلقليمي حول نظم الطاقة المستدامة  -٢
 

، )١٣(، التقرير اإلقليمي حول الطاقة المتجددة في الدول األعضاء٢٠٠١أصدرت اإلسكوا في عام  
وفي ضوء موافقة لجنة الطاقة والدورة الثانية والعشرين على تعديل مسمى واختصاصات اآللية، ليشمل كافة 

لتنمية المستدامة في القضايا األساسية المتعلقة بمجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، ولما كانت لجنة ا
 واللجان اإلقليمية لألمم المتحدة إلى إعداد وتقديم تقارير وطنية  قد دعت الدول)١٤(دورتها الحادية عشرة

وإقليمية إلى اللجنة في دورات االستعراض الخاصة، تركز على التقدم العملي في تنفيذ برامج وأهداف التنمية 
إقليمي المستدامة، وضمنها اإلنجازات والقيود والتحديات والفرص؛ تسعى وحدة تنسيق اآللية إلى إعداد تقرير 

حول نظم الطاقة المستدامة في دول المنطقة، يعرض للتقدم المحرز واإلنجازات المحققة في هذا المجال، 
والعوائق التي تحد من انتشار هذه النظم وإمكانات التغلب عليها، ويحدد أطر التعاون الممكنة بين الدول 

أن يصار إلى إعداد هذا التقرير بالتنسيق األعضاء في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وذلك على 
 . ٢٠٠٤مع نقاط االرتكاز الوطنية لآللية، تمهيداً إلصداره في نهاية عام 

 
وفي هذا السياق، سعت وحدة تنسيق اآللية إلى اتخاذ اإلجراءات المبدئية المطلوبة لتيسير إعداد  

-٢٠٠٤مج عمل فريق الطاقة لفترة السنتين ولما كان برنا.  التقرير اإلقليمي حول نظم الطاقة المستدامة
 يتضمن إعداد دراسة متكاملة في مجال التقنيات المتطورة للوقود التقليدي والتي ترتبط أيضاً بمجال ٢٠٠٥

الطاقة والنقل، رأت وحدة التنسيق البدء في إعداد بعض التقارير األولية حول نظم الطاقة المستدامة في دول 
تعزيز إمدادات الطاقة للمناطق ) أ( قضايا فقط من القضايا الرئيسية الخمس هي المنطقة تركز على ثالث

تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، ) ج(رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهالكها؛ و) ب(الريفية والنائية؛ و
نية لآللية، وعلى ، وبالتنسيق مع نقاط االرتكاز الوط٢٠٠٣وذلك في إجراء مرحلي ضمن أنشطة اآللية لعام 

 :أن يتضمن ذلك
 

 تحديث التقارير الوطنية السابق إعدادها حول الطاقة المتجددة؛ )أ( 

إعداد مجموعة من التقارير الوطنية األولية حول تعزيز إمدادات الطاقة، وتحسين كفاءة  )ب( 
 االستخدام؛

شار إليها وذلك للحصول على إعداد إطار هيكلي لالسترشاد به في إعداد التقارير الوطنية الم )ج( 
ويتضمن المرفق الثالث صورة اإلطار الهيكلي الذي أعّدته .  المعلومات بطريقة متجانسة في التقارير المختلفة

 .وحدة التنسيق
 

وعمالً بهذا االتجاه، أعدت ثالثة تقارير وطنية أولية لكل من األردن والجمهورية العربية السورية  
مات الواردة في تلك التقارير باعتبارها مدخالت أساسية إلعداد التقرير اإلقليمي ومصر، وستستخدم المعلو

وتضمنت الوثيقة الفنية التي .  ٢٠٠٤لنظم الطاقة المستدامة الذي تعتزم اإلسكوا إعداده في نهاية عام 
ي دول المنطقة فصالً كامالً حول التقدم المحرز ف" الطاقة ألغراض التنمية المستدامة"تصدرها اإلسكوا حول 

 .، بما في ذلك اإلطار اإلجمالي للمعلومات الواردة في التقارير الثالثة المشار إليها٢٠٠٣أغسطس /حتى آب
                                            

 )١٣(  United Nations.  Economic and Social Commission for Western Asia. Regional approach for disseminating 
renewable energy technologies, Part 1: The regional renewable energy profile. New York, 7 September 2001, 
(E/ESCWA/ENR/2001/10(Part 1).                                                                                                                                                               

 كانون ٢٧، تقرير اللجنة عن دورتها الحادية عشرة  األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة التنمية المستدامة، )١٤( 
 .(E/2003/29 - E/CN.17/2003/6) ،٢٠٠٣مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨يناير و/الثاني
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 االجتماعات الدورية لنقاط االرتكاز الوطنية:   تنسيق أنشطة اآللية-باء
 

لوطنية وذلك فيما يجري تنسيق أنشطة اآللية باالتصال المباشر بين وحدة التنسيق ونقاط االرتكاز ا 
يتعلق بتلقي طلبات الدول األعضاء لخدمات اآللية واإلعداد لتنفيذها أو بما تقترحه اإلسكوا من أنشطة، وتقوم 
اإلسكوا بتنظيم اجتماع متابعة سنوي لنقاط االرتكاز الوطنية لمناقشة التطورات في المجال على المستويين 

آللية للعام المنصرم، وفي هذا اإلطار عقد االجتماعان الثاني الوطني واإلقليمي ومراجعة وتقييم أنشطة ا
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢والثالث لآللية خالل الفترة 

 
 ٢٠٠٢أكتوبر /االجتماع الدوري الثاني، تشرين األول  -١

 
عقدت اإلسكوا االجتماع الدوري الثاني لنقاط االرتكاز الوطنية لآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات  

 تشرين ١٨-١٧ددة بالتكامل مع الدورة الرابعة للجنة الطاقة المنعقدة في بيروت يومي الطاقة المتج
 .، وبحضور تسعة من ممثلي نقاط االرتكاز الوطنية لآللية٢٠٠٢أكتوبر /األول

 
 )١٥(وخالل االجتماع عرضت وثيقة حول متابعة اآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة 
 - ٢٠٠٠أكتوبر /برنامج عمل اآللية والتقدم المحرز في تنفيذها خالل الفترة من تشرين األول) أ(تتضمن 

مقترحات تطوير اختصاصات اآللية وتحفيز أدائها لمواكبة التوجهات ) ب(؛ و٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول
 . والتنمية المستدامةالمستجدة في مجال الطاقة

 
ن التوصيات  إلى مجموعة م)١٦(وبعد مناقشة الوثائق ذات الصلة، خلصت الدورة الرابعة للجنة الطاقة 

 :تناولت المواضيع التالية
 

 توصيات بشأن اختصاصات اآللية وتنسيق عملها )أ(
 
في إطار البند السابع من مذكرة التفاهم حول إنشاء وتفعيل اآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات  )١( 

 األعضاء الطاقة المتجددة، وسعياً إلى توسيع نطاق االستفادة من أنشطتها لتشمل متطلبات الدول
في مجال نظم الطاقة المستدامة، وافقت اللجنة على تعديل اختصاص اآللية وبالتالي تسميتها 

، على أن يناط باألمانة التنفيذية لإلسكوا اتخاذ "اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة"
 اإلجراءات التنفيذية بهذا الشأن؛

 
 لنقاط االرتكاز الوطنية لآللية سنوياً، على أن تتناوب دول االستمرار في عقد االجتماع الدوري )٢( 

 .المنطقة على استضافتها، إن رغبت، وأن تسهم في تكاليف حضور ممثليها
 
 
 

                                            
)١٥() E/ESCWA/ENR/2002/I.G. 2/8(مرجع سبق ذكره ،. 

أكتوبر / تشرين األول١٨–١٧تقرير لجنة الطاقة عن دورتها الرابعة،  األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، )١٦(
٢٠٠٢ ،)2002/22/ENR/ESCWA/E(. 
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 توصيات بشأن األنشطة الفنية لإلسكوا في مجال الطاقة )ب(
 

ة المستويات استمرار اإلسكوا في العمل لنشر الوعي العام بنظم الطاقة المستدامة على كاف )١( 
الفنية والعامة، من خالل عقد ندوات ودورات تدريبية في المجاالت المختلفة ذات الصلة، مع 

 المشاركة في الندوات والدورات التي تعقدها الدول األعضاء في هذا المجال؛
 

توسيع نطاق الدعوة إلى اجتماع الخبراء بشأن إذكاء الوعي والمشاركة في وضع سياسات  )٢( 
، ليشمل ممثلي وزارات ٢٠٠٣لطاقة المستدامة، المزمع عقده في أبو ظبي في عام ونظم ا

التربية، والتعليم العالي، واإلعالم، وكذلك مراكز البحوث والجامعات، وسائر الجهات المعنية 
 .بشؤون الطاقة

 
اجتماع وفي ضوء التوصية المقدمة، يتضمن الفصل الثالث من هذه  الوثيقة عرضاً موجزاً لتوصيات  

، والذي نظمته اإلسكوا "إذكاء الوعي والمشاركة في وضع سياسات ونظم الطاقة المستدامة"الخبراء بشأن 
 . في أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة٢٠٠٣فبراير / شباط٥ إلى٢وعقد في الفترة من 

 
 ٢٠٠٣أكتوبر /االجتماع الدوري الثالث، تشرين األول  -٢

 
نقاط االرتكاز الوطنية في اجتماعها الثاني بشأن االستمرار في عقد االجتماع استجابة لتوصية  

الدوري سنوياً، وبناء على دعوة وزارة الكهرباء بالجمهورية العربية السورية، نظمت اإلسكوا االجتماع 
 تشرين ١٦ و١٥الدوري الثالث لنقاط االرتكاز الوطنية لآللية وعقد في مدينة حلب، خالل يومي 

، بحضور ممثلي نقاط االرتكاز الوطنية لآللية لكل من األردن، والجمهورية العربية ٢٠٠٣أكتوبر /ولاأل
وكان هذه االجتماع األول لنقاط االرتكاز الوطنية .  السورية، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، واليمن

 .بعد تعديل مسمى واختصاصات اآللية لتشمل نظم الطاقة المستدامة
 

االجتماع المذكرات التي أعدتها وحدة تنسيق اآللية بشأن الموضوعات التي تضمنها جدول وناقش  
التقدم ) ب(متابعة توصيات االجتماعين األول والثاني لنقاط االرتكاز الوطنية لآللية؛ ) أ: (األعمال وهي

حول التقدم المحرز استعراض التقارير الوطنية للدول األعضاء ) ج(المحرز في إطار أنشطة وحدة التنسيق؛ 
مناقشة االقتراح الذي أعدته وحدة تنسيق اآللية لبرنامج عمل ) د(في مجال سياسات ونظم الطاقة المستدامة؛ 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤اآللية لفترة السنتين 
 

وخلصت مناقشات االجتماع إلى حزمة من التوصيات استهدفت في مجموعها عناصر البرنامج  
اتخاذ ) أ: ( والذي يتركز حول محورين أساسيين هما٢٠٠٥-٢٠٠٤لسنتين المقترح لعمل اآللية لفترة ا

اإلجراءات التي من شأنها توفير المعلومات الالزمة للجهات المختصة بدول المنطقة حول قضايا الطاقة 
استمرار نقاط االرتكاز الوطنية بالتعاون مع وحدة التنسيق في دعم مجاالت ) ب(ألغراض التنمية المستدامة؛ 

وهكذا يتضمن .  ألنشطة السابق إنجازها، وخاصة ما يتعلق بنشر الوعي وبناء القدرة الوطنية في هذا المجالا
 : ما يلي٢٠٠٥-٢٠٠٤برنامج عمل اآللية لفترة السنتين 

 
قيام نقاط االرتكاز الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، باتخاذ اإلجراءات وتنفيذ  )أ( 

 :ة وإخطار وحدة تنسيق اآللية بنتائجهااألنشطة التالي
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استكمال حصر الجهات الوطنية والخبراء في كل من الدول األعضاء وتوفير البيانات  )١(  
الخاصة بهم وإرسالها إلى وحدة التنسيق إلعداد بيان مرجعي بالخبرات المتوفرة على 

المستدامة المزمع المستوى اإلقليمي وإضافتها إلى قاعدة بيانات أنشطة ونظم الطاقة 
 إنشاؤها لآللية ضمن موقع اإلسكوا على شبكة اإلنترنت؛

 
إفادة جهات االختصاص بدولهم بالتوجهات ذات الصلة في مجال الطاقة ألغراض التنمية  )٢(  

المستدامة والواردة في إعالن أبو ظبي للبيئة والطاقة والتنسيق مع الجهات المنوط بها 
 طنية والبرامج في هذا المجال لتضمينها هذه التوجهات؛إعداد االستراتيجيات الو

 
العمل على إعداد التقارير الوطنية حول نظم الطاقة المستدامة وإرسالها إلى وحدة تنسيق  )٣(  

اآللية وذلك لتيسير إعداد التقرير اإلقليمي حول الموضوع ووفقاً للهيكل الذي أعدته 
 اإلسكوا؛

 
يات الصادرة عن اجتماع الخبراء بشأن إذكاء الوعي والمشاركة العمل على تنفيذ التوص )٤(  

في وضع سياسات ونظم الطاقة المستدامة، الذي عقد في أبو ظبي في 
، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، وتحديد الخدمات ٢٠٠٣فبراير/شباط

 .واألنشطة التي يمكن أن تضطلع بها اآللية على هذا الصعيد
 

إلى اتخاذ اإلجراءات واألنشطة الالزمة لدعم جهود الدول " وحدة تنسيق اآللية"اإلسكوا دعوة  )ب( 
 : األعضاء في مجال عمل اآللية وخاصة

 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد قاعدة بيانات وإنشاء موقع فرعي لآللية ضمن موقع  )١(  

 على أن تقوم الدول األعضاء بتنقيح ،lb.org.escwa.wwwاإلسكوا على شبكة اإلنترنت 
بياناتها وتقاريرها الوطنية وإرسالها إلى وحدة التنسيق إلدراجها على الموقع حتى يتسنى 

 :تبادل المعلومات المنقحة من خاللها وفق الخطوات التالية
 

تكاز الوطنية، مع بيانات البدء بإدخال المعلومات األساسية عن كل من نقاط االر -أ   
االتصال بممثلي هذه النقاط على الموقع المحدد لآللية على اإلنترنت، ولذلك على 
كل نقطة ارتكاز تزويد اإلسكوا بالمعلومات المشار إليها، والمرغوب في إدراجها 

 على الموقع؛
 

رير الوطنية للطاقة تقوم اإلسكوا بإعداد استمارة محددة وفقاً للهيكل الذي أعّدته للتقا -ب   
المستدامة، تتضمن المعلومات والبيانات المطلوب تنقيحها وذلك انطالقا من التقرير 
الوطني، وترسل هذه االستمارة رسميا إلى نقطة االرتكاز وتؤكد ضرورة تزويد 

 .اإلسكوا بهذه البيانات قبل نهاية الشهر الثالث من كل عام
 

بنشر استخدامات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية متابعة تسويق المشروع الخاص  )٢(  
لدى جهات التمويل وتنفيذه  حسب تيسر التمويل الالزم ومتطلبات الدول األعضاء، مع 
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التركيز على أنشطة بناء القدرات الالزمة إلقامة المشاريع اإلنتاجية الصغيرة في 
 المناطق الريفية؛

 
 ة لبناء القدرات الوطنية خالل فترة السنتين إعداد برنامج للدورات التدريبي )٣(  

الطاقة " على كافة المستويات وفي المجاالت المختلفة المرتبطة بقضايا ٢٠٠٥-٢٠٠٤
، والتنسيق مع منظمات األمم المتحدة المختصة في تحقيق "ألغراض التنمية المستدامة

 ذلك؛
 

لمستويين الوطني واإلقليمي في معاونة الدول األعضاء في تقييم التقدم المحرز على ا )٤(  
مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وفي إعداد التقارير المطلوب تقديمها إلى لجنة 

 األمم المتحدة للتنمية المستدامة في هذا الشأن؛
 

العمل على تكثيف التعاون مع اليونسكو وبالتنسيق مع نقاط االرتكاز الوطنية في مجال  )٥(  
معرفة بنظم الطاقة المستدامة لدى تالميذ المدارس وطالب الجامعات، نشر الوعي وال

وذلك من خالل إعداد مناهج تعليمية وبرامج تلفزيونية وأفالم وثائقية وإصدار منشورات 
توعية وأقراص مدمجة تهدف إلى ترسيخ الوعي بمفاهيم الطاقة ألغراض التنمية 

 المستدامة؛
 

يهية في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة ودعوة إعداد ملصقات ومنشورات توج )٦(  
 .نقاط االرتكاز إلى تزويد اإلسكوا بما تملكه من ملصقات أو منشورات لإلفادة منها
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   التقدم المحرز في أنشطة بناء القدرات الوطنية في -ثانياً
 مجال نظم الطاقة المستدامة

 
تدامة وتوطينها، ومحدودية القدرات واإلمكانات الفنية لما كان قصور برامج نقل تقنيات الطاقة المس 

واإلدارية والصناعية المتوفرة إلنتاج وتركيب وتشغيل هذه التقنيات من أهم العوامل التي تحّد من إمكانات 
تحقيق استدامة قطاع الطاقة في دول اإلسكوا، أولت وحدة تنسيق اآللية اهتماما كبيرا لبرامج بناء القدرات 

وفي ضوء ما اكتسبته بعض دول المنطقة .   في المجاالت المتعلقة بالقضايا الرئيسية في مجال الطاقةالوطنية
من خبرات وإمكانات في مجاالت الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، نظمت اإلسكوا، ضمن أنشطة اآللية، 

اقة المتجددة، وترشيد مجموعة من الدورات التدريبية في مجاالت أنظمة الطاقة المستدامة، وخاصة الط
استهالك الطاقة اعتماداً على الخبرات المتوفرة بين الدول األعضاء في اآللية، ودعماً لتبادل الخبرات فيما 

ويؤمل أن توفر هذه الدورات فرصاً حقيقية لخلق الكوادر الفنية المدربة، ونقل .  بينها في هذه المجاالت
صادر التمويل الالزمة لها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التقنيات الواعدة، والتعريف بسبل دعم م

وفيما يلي عرض ألنشطة بناء القدرات الوطنية التي أنجزت في إطار اآللية أو ال تزال قيد .  لقطاع الطاقة
 .التنفيذ

 
   في مجال طاقة الرياح-ألف

 
اً واقتصادياً، على المستوى العالمي، إزاء التطور الكبير الذي تحقق لتقنيات ونظم طاقة الرياح، فني 

 إلى ٢٠٠١تزايدت القدرات المركبة من مزارع الرياح إلنتاج الكهرباء باطراد، حتى وصلت في عام 
  في المائة ٣٠,٠ ألف ميغاواط مركب، مسجلة معدل نمو خالل األعوام الخمسة السابقة يتجاوز ٢٤,٠نحو
، ويعد ذلك مؤشراً لإلمكانات الكبيرة لدخول نظم توليد الكهرباء من طاقة الرياح حيز االستخدام )١٧(سنوياً

 .التطبيقي خالل العقد األول من القرن الحالي
 

در واعدة لطاقة الرياح وقد اكتسبت خبرات كبيرة في وتضم بعض الدول األعضاء في اإلسكوا مصا 
وإزاء هذا الواقع، .   ميغاواط٦٨,٠، بلغت القدرات المركبة في مصر ٢٠٠١إنشاء وتشغيل نظمها، ففي عام 

وضعت اإلسكوا، بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة في مصر، برنامجاً لبناء القدرات الوطنية 
دعم القدرات المحلية للدول األعضاء في مختلف مجاالت تخطيط ) ١: ( الرياح يهدف إلىفي مجال طاقة

تبادل الخبرات المتاحة بشأن اإلجراءات ) ٢(وتصميم وتنفيذ وتشغيل مزارع الرياح وبالقدرات الكبيرة؛ 
ريع طاقة الرياح الالزمة لتقييم إمكانات مشاركة جهات التمويل والشركات اإلقليمية والعالمية في تنفيذ مشا

 .إضافة إلى الخدمات الفنية المرتبطة بذلك
 

وتضمن البرنامج سبعة مجاالت أساسية الزمة لتلبية احتياجات المتدربين على اختالف مستوياتهم  
إمكانات وآفاق استخدام طاقة الرياح ) ١: (واختصاصاتهم، في مجال مصادر ومشاريع طاقة الرياح وهي

تقنيات طاقة الرياح وتقييم إمكانات استخدامها في ) ٣(حصر وتقييم مصادر الرياح؛ ) ٢(وتقييم مشاريعها؛ 
التقييم الفني ) ٥(اختيار المواقع والتصميم والمواصفات لمشاريع طاقة الرياح؛ ) ٤(الحاضر والمستقبل؛ 

غيل والصيانة التش) ٧(األعمال التنفيذية للتركيب واإلنشاء؛ ) ٦(ودراسات الجدوى لمشاريع طاقة الرياح؛ 
 .لمشاريع طاقة الرياح

                                            
 )١٧( United Nations Development Programme.  Energy for sustainable development: a policy agenda. New York, 2002. 
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وتنفيذاً للبرنامج المشار إليه، وتلبية للطلبات الواردة إلى اإلسكوا من بعض األعضاء، وتحديداً األردن  
وفلسطين ولبنان واليمن، نظمت اإلسكوا وبمساندة من المكتب اإلقليمي لليونسكو في القاهرة الدورة التدريبية 

، بالتعاون مع هيئة الطاقة ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٠ إلى٨رياح خالل الفترة من األولى في مجال طاقة ال
الجديدة والمتجددة في مصر، لما تضمه من خبرات متميزة وتجارب ريادية في المنطقة على الصعيدين 

وحققت الدورة نجاحاً كبيراً وحضرها عشرة متدربين من خمس دول .  العلمي والعملي في هذا المجال
 .ي اإلسكواأعضاء ف

 
من البرنامج المشار إليه، ) ٤(إلى ) ١(واستناداً إلى نجاح الدورة األولى التي ركزت على المواضيع  

تلقت اإلسكوا طلبات من كل من األردن والعراق واليمن لعقد الدورة الثانية في مجال طاقة الرياح، وعلى أن 
اختيار المواقع والتصميم والمواصفات ) ٤(حصر وتقييـم مصادر الرياح؛ ) ٢: (تركز على المجاالت

 .التقييم الفني ودراسات الجدوى لمشاريع طاقة الرياح) ٥(لمشاريع طاقة الرياح؛ 
 

 في مقر هيئة تنمية ٢٠٠٢يوليو / تموز٤يونيو إلى / حزيران٢٩وعقدت الدورة الثانية في الفترة من  
دورة الموضوعات التي وردت في طلبات الدول واستخدام الطاقة المتجددة، بالقاهرة، وتناول برنامج ال

في منطقة الزعفرانة على ساحل البحر . و. م٦٣األعضاء، كما تضمن زيارة لمزرعة توليد الكهرباء بقدرة 
 األحمر، حيث اطلع المشاركون عن قرب على تشغيل وأداء المحطة واستمعوا لشرح من المهندسين 

 .والفنيين القائمين على تشغيلها
 

األردن، : ت الدورة نجاحاً كبيراً، إذ حضرها ستة عشر مهندساً وفنياً من ستة أعضاء هيوالق 
والجمهورية العربية السورية، وفلسطين، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، واليمن، وحظيت بتغطية واسعة 

 .من وسائل اإلعالم المصرية من صحافة وتلفزيون
 

 في المائة منهم رأوا أن الدورة قد حققت ٨٧الدورة أن نحو وأظهر تحليل آراء المشاركين في  
 ١٣،٠أهدافها وتوقعاتهم، وقّدمت رؤية قّيمة لمتطلبات إنشاء مشاريع توليد الكهرباء من الرياح، بينما رأى 

وفيما يتعلق بمناسبة مواضيع الدورة للمتدربين .  في المائة من المشاركين أن الدورة حققت أهدافها جزئياً
 في المائة منهم أن مواضيع الدورة تناسب عملهم مباشرة، بينما رأى اآلخرون أنها ذات عالقة ٥٠ى رأ

 . في المائة قّيموا وثائق الندوة بأنها متميزة٨٥ويضاف إلى ذلك أن أكثر من .  محدودة بوظائفهم الحالية
 

اح، قد ساهمتا في خلق شبكة واستناداً إلى ما ذكر، تكون الدورتان اللتان عقدتا في مجال طاقة الري 
من التعارف بين المشاركين من الدول األعضاء، وأتاحت االستفادة من تبادل المعلومات ومعرفة اإلمكانات 

والجدير بالذكر أن المشاركين من كّل من األردن والجمهورية العربية .  المتوفرة لديهم في مجال طاقة الرياح
 .رامج طاقة الرياح في بلدانهمالسورية يساهمون حالياً في تفعيل ب

 
   في مجال إذكاء الوعي والمشاركة-باء

 
 والذي تم اعتماده خالل االجتماع الدوري ٢٠٠٣-٢٠٠٢تضمن برنامج عمل اآللية لفترة السنتين  

الثاني لآللية، بندا حول االستمرار في تنظيم وتنفيذ أنشطة لرفع مستوى الوعي وبناء القدرات الوطنية في 
وتضمنت مقررات مؤتمر القمة العالمي .  الت المختلفة للطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقةالمجا
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للتنمية المستدامة تأكيداً ألهمية تعميق مشاركة األطراف المعنية بشؤون الطاقة في وضع وتنفيذ سياسات 
 .وبرامج الطاقة ألغراض التنمية المستدامة

 
هود الدول األعضاء في هذا المجال، وتمشّياً مع توصية الدورة وحرصا من اإلسكوا على دعم ج 

الرابعة للجنة الطاقة بأهمية اجتماعات الخبراء في المجاالت المشار إليها، نظمت اإلسكوا في إطار برنامج 
 في مجال الطاقة، اجتماعا لفريق الخبراء حول إذكاء الوعي والمشاركة ٢٠٠٣-٢٠٠٢عملها لفترة السنتين 

، الذي عقد ٢٠٠٣ع سياسات ونظم للطاقة المستدامة وذلك بالتكامل مع المؤتمر الدولي للبيئة والطاقة في وض
في أبوظبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية، ومشاركة أكثر 

وروبية والمنظمات اإلقليمية والدولية،  خبيراً من الدول األعضاء في اإلسكوا، والدول العربية واأل١٢٠من 
 .وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ومجلس الطاقة العالمي

 
هدف االجتماع إلى إتاحة الفرصة للخبراء الوطنيين بالدول األعضاء وخبراء المنظمات اإلقليمية  

ضايا المتعلقة بإمكانات وسبل إذكاء الوعي العام والمشاركة في سبيل وضع والدولية لتبادل اآلراء حول الق
وكانت في االجتماع ثالث .  سياسات للطاقة المستدامة، وتطوير نظمها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

العربية أوراق فنية لإلسكوا، وأوراق فنية لخبراء من الجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر والمملكة 
ذلك فضال عن مشاركة اإلسكوا في المعرض الذي  والسعودية، وورقة أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 .ُعقد في موازاة المؤتمر
 

وخلص اجتماع الخبراء إلى عدد من التوصيات التي تجسد االحتياجات المتعلقة بتنمية نظم الطاقة  
 تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة، وهذه التوصيات جاءت المستدامة وتعميق إسهام قطاع الطاقة في

 :متماشية مع التوجهات الواردة في خطة جوهانسبرغ، ومن أهمها
 

دعوة الدول األعضاء إلى تبني استراتيجيات وسياسات لدعم مساهمة نظم الطاقة المستدامة في  )أ( 
ستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في إطارها العام، الطاقة، وتحقيق التكامل بين هذه االستراتيجيات واال

مع مراعاة تحديد أولويات البرامج التنفيذية وفقاً للظروف والحاجات الوطنية ومصادر الطاقة المتاحة في كل 
 بلد؛
 

دعوة الدول إلى مواصلة العمل على وضع مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في مجال الطاقة  )ب( 
ية المستدامة، وأن يكون ذلك بالتكامل مع ما يوضع من مؤشرات التنمية المستدامة على ألغراض التنم

 المستوى الوطني وبالتماشي مع األوضاع واألولويات الوطنية؛
 

العمل على تعزيز مشاركة كافة الفئات المعنية في وضع السياسات وإقرار أنشطة المؤسسات  )ج( 
 تنمية شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال تمويل البحوث الوطنية العاملة في مجال الطاقة، مع

واألنشطة الهادفة إلى تخفيض كلفة نظم الطاقة المستدامة وتحقيق اقتصادات استخدامها، مع تضمين الدراسات 
 المتعلقة بذلك تقييماً للتأثيرات البيئية لنظم الطاقة وكلفتها؛

 
المختلفة، مع دعم إمكانات البحوث والتطوير حول نظم الطاقة تطوير برامج تعليمية للمستويات  )د( 

المستدامة، وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي الرامي إلى تسهيل وتمويل نقل تقنياتها ودعم انتشارها، على أن 
 يرافق ذلك بناء القدرات الوطنية واإلقليمية الالزمة؛
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ظيم برامج تدريبية موجهة إلى إذكاء الوعي لدى المجموعات المختلفة ذات الصلة بقضايا تن )•( 
الطاقة والتنمية المستدامة بدءا بمتخذي القرار وحتى المستهلك النهائي، حول السياسات المناسبة، والتقنيات 

 نطقة؛والنظم المتاحة لتحقيق استدامة قطاع الطاقة وإمكانات تطبيق كل منها في دول الم
 

إنشاء وتحديث ) ١(دعوة اإلسكوا إلى تقديم المساعدة الفنية والمعلومات للدول األعضاء في  )و( 
نقل الخبرات الناشئة عن الشراكات ) ٢(قواعد بيانات إحصائية حول مؤشرات الطاقة والتنمية المستدامة؛ 

 رى؛القائمة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في بعض الدول إلى دول أخ
 

األنشطة الالزمة لمساندة جهود الدول األعضاء في ) ١: (دعوة اإلسكوا إلى تضمين برامجها )ز( 
إجراء الدراسات الالزمة لتقييم ) ٢(مجال بناء القدرات الوطنية المتعلقة بسياسات ونظم الطاقة المستدامة؛ 

 .دول المنطقةالبدائل المتاحة لنظم الطاقة المستدامة وإمكانات وجدوى تطبيقها في 
 
وعرضت اإلسكوا توصيات اجتماع الخبراء على االجتماع الدوري الثالث لنقاط االرتكاز الوطنية،  

إضافة إلى توصية بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة وتحديد الخدمات 
 .عتمدت نقاط االرتكاز هذه التوصيةوا.  واألنشطة التي يمكن أن تضطلع بها اآللية على هذا الصعيد

 
وعمالً بتوصيات االجتماع، بدأت اإلسكوا، بالتعاون مع بعض الجهات اإلقليمية والوطنية، في اتخاذ  

عقد اجتماع للخبراء حول إحصاءات اإلنتاج واالستهالك ) ١: (إجراءات تنفيذية بشأن بعض التوصيات شملت
 ؛ ٢٠٠٣يوليو / تموز١١ إلى ٨علقة بها، في بيروت خالل الفترة من القطاعي للطاقة والقضايا البيئية المت

تنظيم وتنفيذ ورشة عمل لبناء القدرات الوطنية في مجال نظم الكهرباء الشمسية في حلب، بالجمهورية ) ٢(
العمل على تنظيم دورة ) ٣(؛ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٦ إلى ١١العربية السورية خالل الفترة من 

إصدار عدد من الدراسات والنشرات ) ٤(في مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد االستهالك؛ تدريبية 
 . ٢٠٠٣اإلعالمية في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة قبل نهاية عام 

 
وهذه اإلجراءات اتخذت في موازاة حدث إقليمي هام في هذا المجال هو إصدار وزراء الطاقة  

الذي شاركت اإلسكوا في ) المرفق الرابع" (٢٠٠٣إعالن أبوظبي حول البيئة والطاقة "ووزراء البيئة العرب 
دراسة وإعداد مسودته، وعبر عن توافق اإلرادة السياسية للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة 

تدام لموارد التأكيد على حق الدول العربية في تنمية االستغالل المس) ١: (والطاقة حول جملة من األمور منها
الطاقة مع ضرورة استمرار تدفق النفط والغاز إلى األسواق العالمية وتأمين الموارد المالية الناتجة من ذلك؛ 

اتخاذ تدابير لخفض االنبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة، ووضع االستراتيجيات الالزمة لذلك، مع عدم ) ٢(
دعوة الدول المتقدمة إلى دعم الدول النامية في ) ٣(اثات؛ القبول بالتزامات رقمية أو زمنية لتخفيض االنبع

تعزيز العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، وخاصة في القطاعات األكثر ) ٤(نقل تقنيات الطاقة المستدامة؛ 
تعزيز إمدادات الطاقة للمناطق الريفية والنائية وتنويعها بين مصادر الطاقة التقليدية ) ٥(استهالكا لها؛ 

المتجددة المتاحة مع التأكيد على أهمية مشاريع ربط الشبكات الكهربائية وشبكات الغاز اإلقليمية ودون و
 .اإلقليمية

 
وقامت وحدة تنسيق اآللية بتوزيع نص اإلعالن على نقاط االرتكاز الوطنية لآللية، أثناء اجتماعهم  

كاز بإفادة جهات االختصاص بدولها الدوري الثالث في حلب، حيث نوقش وأوصي بأن تقوم نقاط االرت
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بالتوجهات الواردة في اإلعالن، والتنسيق مع الجهات المنوط بها إعداد االستراتيجيات الوطنية والبرامج في 
 .مجال الطاقة لتضمينها هذه التوجهات

 
   في مجال الكهرباء الشمسية-جيم

 
دالت مرتفعة، وخاصة الطاقة الشمسية، لما كانت منطقة اإلسكوا تتمتع بمصادر الطاقة المتجددة بمع 

كما أن العديد من تقنيات ونظم توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية قد تحقق لها معدالت تطور مطردة 
خالل العقدين الماضيين حتى وصلت إلى حيز االستخدام التطبيقي، أعّدت اإلسكوا دراسة من جزءين حول 

وهذه الدراسة أوضحت أن هناك آفاقاً واعدة .  )١٨( مصادر الطاقة المتجددةإمكانات وآفاق توليد الكهرباء من
 مليون نسمة ١٦,٠٠دام النظم الشمسية الكهروضوئية في خدمة المناطق الريفية والنائية، بينما كان نحو الستخ

وفر إمكانـات كبيرة إلنشاء ، كما تت)١٩(٢٠٠٠من سكان المنطقـة محرومين من الكهرباء المولدة في عام 
وتشغيل نظم التوليد الشمسي الحراري بالقدرات الكبيرة وربطها بالشبكات الكهربائية، ويمكن أن يبدأ 

وأوصت الدراسة بمواصلة التشاور بين الدول األعضاء .  ٢٠١٥-٢٠١٠االستخدام الموّسع لها خالل الفترة 
ة اإلقليمية للطاقة المتجددة لرفع مستوى المعرفة بإمكانات واتخاذ التدابير الالزمة من خالل أنشطة اآللي

 . استخدام نظم التوليد الشمسي للكهرباء ومعايير تصميم هذه النظم وتقييمها وجدوى استخداماتها
 

وانطالقا مما سبق واستناداً إلى أن بعض دول المنطقة، واألردن والجمهورية العربية السورية  
يرة ومتنوعة في مجال نظم الكهرباء الشمسية، واستجابة لطلبات بعض الدول ومصر قد اكتسبت خبرات كب

األعضاء، ومنها لبنان واليمن، عمدت وحدة تنسيق اآللية إلى تنظيم الدورة التدريبية األولى في مجال 
 أكتوبر/ تشرين األول١٦ إلى ١١الكهرباء الشمسية في حلب بالجمهورية العربية السورية خالل الفترة من 

 بالتعاون مع مكتب اليونسكو في القاهرة وبالتنسيق مع مركز الدراسات والبحوث العلمية في حلب، لما ٢٠٠٣
 .له من خبرة علمية وتطبيقية متميزة في هذا المجال

 
 متدربا ٣١ متدرباً، منهم ٣٥وحظيت الدورة باهتمام واضح من غالبية الدول العربية، فشارك فيها  

 األردن والبحرين والجمهورية العربية السورية وُعمان ولبنان ومصر واليمن، من سبع دول أعضاء هي
وأربعة متدربين من الدول العربية في شمال أفريقيا، وهي تونس والجزائر والسودان والجماهيرية العربية 

د مؤشراً  في المائة من المتدربين حضروا على نفقة دولهم، مما يع٥٠والجدير بالذكر أن أكثر من . الليبية
لحجم االهتمام بهذه الدورات، وأن التلفزيون السوري اهتم بالدورة وتناولها في أخباره المحلية، وأجرى لقاء 
مع السيد معالي وزير الكهرباء في الجمهورية العربية السورية للحديث عن الدورة، واالجتماع الثالث لنقاط 

 .ا في مجال الطاقةاالرتكاز الوطنية لآللية، وأطر التعاون مع اإلسكو
 

وشارك في تقديم برنامج الدورة نخبة من الخبراء من مركز الدراسات والبحوث العلمية واإلسكوا،  
منظور عام لنظم الكهرباء الشمسية الحرارية؛ ) ب(تقييم مصادر الطاقة الشمسية؛ ) أ: (وتضمنت مواضيعها

                                            
إمكانات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول  األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، )١٨( 

 .(E/ESCWA/ENR/2001/4/Add.1) ٢٠٠١ديسمبر / كانون األول١١، نيويورك، النظم الشمسية الحرارية: اإلسكوا، الجزء الثاني

إمكانات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول اإلسكوا، الجزء  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، -
 .(E/ESCWA/ENR/2001/4/Add.2) ٢٠٠١أبريل / نيسان٢، نيويورك، النظم الكهروشمسية: الثالث

)١٩( International Energy Agency. World energy outlook: energy and poverty 2002. Paris 2002. 
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تصميم النظم ) •( الخاليا واللواقط؛ تصنيع واختبار) د(مكونات توازن النظم الكهروشمسية؛ ) ج(
 تطبيقات النظم الكهروشمسية، ) ز(تركيب واستثمار وصيانة النظم الكهروشمسية؛ ) و(الكهروشمسية؛ 

ية الجدوى االقتصادية للنظم الكهروشمسية؛ كما تضمن برنامج الدورة زيارة ميدانية وقياسات ميدان) ح(
، ونظام ضخ مياه )تيار مستمر/و٢٠٠( ونظام منزلي ٢٢٠./و. ك٣٥لمحطة كهروشمسية مركزية بقدرة 

 .و.ك٢بقدرة 
 

وتقييماً للدورة، استطلعت آراء المشاركين حول مستوى المادة العلمية للدورة، وأهميتها لمجال عملهم  
 في المائة من المشاركين رأوا أن الدورة ٩٠وخلص هذا التقييم إلى أن أكثر من .  واإلجراءات التطبيقية لها

.  كانت ناجحة وبمستوى توقعاتهم وقدمت أفكارا جديدة وأن المواضيع التي نوقشت ذات صلة بعملهم الحالي
 في المائة من المشاركين أن عدد األوراق التي قدمت مناسبة وأن مجلد وثائق الدورة الذي ٧٠كما اعتبر نحو 

لبحوث العلمية متضمناً األوراق المقدمة من كل األطراف كان جيدا جدا من حيث أعده مركز الدراسات وا
وباإلضافة إلى ذلك، حازت األمور التنظيمية والخدمات المقدمة في الدورة تقييم جيد جدا .  المضمون والشكل

 . في المائة من المشاركين٨٠من 
 

 مجال نظم الكهرباء الشمسية، وطالب المتدربون اإلسكوا بعقد دورات أخرى أكثر تخصصا في 
واقترحوا تناول البعد .  ودعوة مشاركين من الشركات العاملة في المجال لعرض خبراتهم الفنية والتطبيقية

االقتصادي وكلفة البدائل بتوسع أكثر مما ورد في أوراق الدورة، أو زيادة عدد الزيارات الميدانية التي 
وشمسية وتضمين الدورة تطبيقات عملية على تصميم وتجميع تطلعهم عن قرب على أداء النظم الكهر

ودعوا اإلسكوا إلى مساندة دولهم لمواكبة التقنيات الحديثة .  وتركيب بعض النظم الصغيرة للكهرباء الشمسية
 .لنظم الطاقة الشمسية وتسهيل نشر تطبيقاتها في المنطقة

 
   في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة-دال

 
 التنسيق والتعاون مع المنظمات اإلقليمية في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، اتفقت في إطار 

اإلسكوا مع مكتب اليونسكو بالقاهرة على التعاون في تنظيم دورة تدريبية لبناء القدرات الوطنية حول 
 .إمكانات ترشيد استهالك الطاقة بدول الخليج

 
، بصفتها نقطة االرتكاز )كهرماء(لقطرية العامة للكهرباء والماء وفي الوقت نفسه، تقدمت المؤسسة ا 

الوطنية لدولة قطر في اآللية، إلى اإلسكوا بطلب المساعدة الفنّية حول الطرق واإلرشادات الكفوءة الستخدام 
ين الطاقة الكهربائية في الدولة، وذلك في إطار توجهها إلى وضع وتطبيق البرامج والسياسات الالزمة لتحس

وتضمن نطاق األعمال الذي اقترحته المؤسسة .  كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة، وخاصة في قطاع الكهرباء
 : اضطالع اإلسكوا بتقديم خدماتها الالزمة لبناء القدرات الوطنية في قطر، وخاصة في المجاالت التالية

 الطاقة في القطاعات المختلفة؛ إجراء مسوح ومراجعات ) ب(إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية؛ ) أ(
 .المعايير والتقنيات المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة) ج(
 

وإزاء التطابق بين االحتياجات التي تقّدمت بها دولة قطر وهدف الدورة التدريبية الذي اتفق عليها مع  
ي الدوحة، بالتعاون بين األطرف اليونسكو، أعدت اإلسكوا مقترحا تفصيلياً لدورة تدريبية إقليمية، تنظم ف

إذكاء الوعي وبناء القدرات حول المعايير "كهرماء واليونسكو واإلسكوا، وتكون بعنوان : الثالثة وهي
ضمن " كهرماء"وقد أرسل المقترح إلى ".  والتقنيات الالزمة لرفع كفاءة استخدام الطاقة في دول الخليج
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وأبدت المؤسسة موافقتها .  ام الطاقة الكهربائية في دولة قطرمقترح لمشروع متكامل لتحسين كفاءة استخد
 .٢٠٠٤فبراير /على المقترح ومن المنتظر أن يكون موعد عقد الدورة في شباط

 
وتهدف الدورة التدريبية المقترحة إلى إذكاء الوعي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في البلدان  

يات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة، مع التركيز العربية، خاصة قطر، حول أساليب وتقن
 :على قطاع الطاقة الكهربائية، وتتضمن المحاور األساسية للدورة ما يلي

 
عرض ومناقشة األنماط السائدة إلنتاج واستهالك الطاقة في بلدان المنطقة، وكذلك إمكانات  )أ( 

 صة في قطر؛وسبل تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخا
 

التعريف باألساليب والخيارات التقنية المتاحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخاصة في مجال  )ب( 
إنتاج واستهالك الكهرباء؛ مع إلقاء الضوء على تجارب بعض دول المنطقة في هذا المجال والدروس 

 المستفادة منها؛
 

لكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وإمكانات تقييم الوضع الحالي إلمكانات إنتاج الطاقة ا )ج( 
 .تطبيقها في البلدان العربية

 
ومن المخطط أن يشارك في الدورة كل من المسؤولين والمعنيين بموضوع الدورة في قطر  

.  ومتدربون من الدول األعضاء في اإلسكوا، باإلضافة إلى ممثلين عن الدول العربية في شمال أفريقيا
 قديم برنامج الدورة فريق من الخبراء من اإلسكوا واليونسكو، وخبراء من دول المنطقة وسيشارك في ت

 .ممن يمتلكون الخبرة في مختلف المواضيع ذات الصلة والتي تغطي كافة أهداف الدورة
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   التقدم المحرز في مشروع نشر تطبيقات الطاقة المتجددة للتخفيف-ثالثاَ
 لنائية ببلدان اإلسكوامن الفقر في المناطق الريفية وا

 
 والمتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية المستدامة، ٢١التزاماً باألهداف الواردة في جدول أعمال القرن  

، مشروعاً حول ٢٠٠١واألهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، اعتمدت اإلسكوا، منذ العام 
، وعملت على "ر في المناطق الريفية والنائية في دول اإلسكوانشر تطبيقات الطاقة المتجددة لمكافحة الفق"

ويستهدف المشروع دعم إمكانات التنمية المستدامة في .  الترويج لتمويل أنشطته، وبدأت بتنفيذ بعضها
 في المائة من مجموع السكان ويعاني ٤٠المناطق الريفية والنائية بدول اإلسكوا والتي يعيش فيها أكثر من 

مائة منهم من عدم توفر إمدادات وخدمات الطاقة، وخاصة الكهرباء، بينما يعاني آخرون من عدم  في ال٢٥
 .انتظام هذه اإلمدادات مما يسبب  قصوراً في إمكانات التعليم والصحة وتدهوراً في أوضاع المرأة

 
ل  حو٢٠٠١ولما كانت تفاصيل مقترح المشروع قد عرضت في وثيقة أصدرتها اإلسكوا في عام  

، يستعرض هذا الفصل بإيجاز أهداف المشروع، وأهم )٢٠(النهج اإلقليمي لنشر استخدامات الطاقة المتجددة
أنشطته، واإلجراءات التي اتخذتها وحدة تنسيق اآللية لتنفيذ تلك األنشطة وتوفير التمويل الالزم لها حتى 

 .اد هذه الدراسةتاريخ إعد
 

   أهداف المشروع-ألف
 

يستهدف المشروع بناء القدرات الوطنية للدول األعضاء في اإلسكوا في مجال الطاقة المتجددة،  
ونشر تطبيقاتها، والسيما في المناطق الريفية والنائية، باعتبارها وسيلة لتزويد هذه المناطق بمقومات التنمية 

طاقة المتجددة يمكن أن تسهم في تعزيز إمدادات وخدمات الطاقة إلى هذه فتقنيات ونظم ال.  المستدامة
 .المناطق وبالتالي تخفيف الفقر، وبالتالي تخفيف العبء عن المرأة

 
تأمين خدمات محلية في مجال الطاقة في المناطق الفقيرة، ) أ: (وتتضمن األهداف الرئيسية للمشروع 

زيادة المصادر المحلية النظيفة للطاقة ) ب( الصحة والتعليم؛ تسهم في تحسين إمكانات اإلنتاج وخدمات
الحفاظ على البيئة من خالل تقليص استخدام ) ج(وتحسين فرص المرأة في التنمية ورفع المعاناة عنها؛ 

إتاحة الفرصة للقطاع الخاص إلنشاء ) د(المصادر الملوثة للطاقة والتحول إلى استخدام المصادر النظيفة؛ 
غيرة في هذا المجال، وذلك بتنظيم حمالت التوعية لتعزيز المعرفة في أوساط العمل الخاصة مشاريع ص

 باإلمكانات العملية الستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وبفرص االستثمار المتاحة في مجال الطاقة المتجددة؛ 
خلق ) و(ة في مجاالت إنتاج معدات الطاقة المتجددة وتركيبها وتشغيلها؛ بناء القدرات المحلية والوطني) •(

 .فرص عمل للقوى العاملة المحلية بتعزيز أنشطة التدريب على تسويق المعدات وتركيبها وتشغيلها وصيانتها
 

   المحاور الرئيسية ألنشطة المشروع-باء
 

ألنشطة الفرعية في كل منها طبقاً تندرج أنشطة المشروع في أربعة محاور أساسية، وتتنوع ا 
 :لمتطلبات تحقيق األهداف المخططة، وهذه المحاور هي

 

                                            
 )٢٠( (E/ESCWA/ENR/2001/10(Part 2)مرجع سبق ذكره ،. 
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 لتقدير إمكانات تطبيق التقنيات المختلفة للطاقة المتجددة في الدول إجراء عدد من الدراسات المسحية -١
ناسبتها لخدمات الطاقة األعضاء باإلسكوا، وتقييم حجم الطلب على تطبيقاتها في القطاعات المختلفة، ومدى م

 .الريفية في كل من دول المنطقة
 

 حول تقنيات ونظم الطاقة المتجددة وإمكانات استخدامها وضع وتنفيذ برنامج إقليمي لنشر الوعي -٢
لتوفير إمدادات الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد عوائق انتشار هذه النظم والطرق الممكنة للتغلب 

وتستهدف هذه األنشطة كل الفرقاء المعنيين ابتداء من صانعي القرار .  في المناطق الريفيةعليها، وخاصة 
 .وحتى المستهلكين وسكان األرياف وبخاصة النساء والشباب منهم

 
، الفنية واإلدارية، الالزمة لدعم انتشار تطبيقات وضع وتنفيذ برنامج لبناء القدرات المحلية والوطنية -٣

ة، مع دعم القدرات الالزمة إلنشاء صناعات صغيرة وشركات خدمات لمعداتها في المجاالت الطاقة المتجدد
المختلفة والتي بإمكانها تسهيل خلق وظائف جديدة وفرص إلنشاء أعمال صناعية وتجارية صغيرة أمام 

 .الشباب والنساء في المناطق الريفية، بهدف رفع مستويات الدخل ونوعية الحياة عموما
 

، بوصفه نموذجاً للمناطق المستهدفة، وخاصة في مجال يذ مشروع للبيان العملي في الريف اليمنيتنف -٤
وهذا المشروع يعطي مثال واضحا على إمكانات نظم الطاقة المتجددة ".  كهربة القرى بالنظم الكهروضوئية"

ر واألعباء عن أفراد المجتمع في توفير إمدادات الطاقة المناسبة للمناطق الريفية، مما يؤدي إلى تخفيف الفق
 .األكثر ضعفا وهم النساء واألطفال، باإلضافة إلى تحسين وسائل التعليم والخدمات الصحية في هذه المناطق

 
   التقدم المحرز في تمويل وتفعيل أنشطة المشروع-جيم

 
 السعي إلى تعزيز الشراكة وتأمين التمويل الالزم لتنفيذ المشروع  -١

 
رارات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الداعية إلى تشجيع الشراكة والمبادرات في التزاماً بق 

تنفيذ برامج التنمية المستدامة، تبذل اإلسكوا جهوداً حثيثة إلى توفير التمويل الالزم ألنشطة المشروع وتنفيذها 
مات اإلقليمية المعنية، والتي تقع بالتعاون والتنسيق مع منظمات األمم المتحدة وغيرها من  الجهات والمنظ

 :وأسفرت هذه الجهود حتى اآلن عن اآلتي.  أهداف المشروع ضمن اهتماماتها
 

 ألف من الصندوق االستئماني ٧٠ دوالر منها ١٠٠ ٠٠٠حصل المشروع على تمويل قدره  )أ( 
دم جزء من المبلغ في  ألف دوالر أمريكي من المكتب اإلقليمي لليونسكو في القاهرة، واستخ٣٠لإلسكوا و

 تمويل أنشطة بناء القدرات الوطنية التي نّفذت؛ 
 

حصلت اإلسكوا على موافقة مبدئية من بعض المنظمات التي قدمت لها مقترح المشروع ومنها  )ب( 
كما أرسلت مقترح ).  اليونيدو(صندوق أوبك للتنمية العالمية وبرنامج األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 إلى عدد آخر من المؤسسات ومنها البنك اإلسالمي للتنمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات المشروع
 .األمم المتحدة اإلنمائية

 
 مليون دوالر موزعة على جهات ٢,١٢والجدير بالذكر أن الميزانية التقديرية للمشروع الكامل تبلغ  

 ر من الميزانية العادية ومصادر خارج الميزانية،  ألف دوال٢٥٥تساهم اإلسكوا بنحو ) ١: (التمويل كما يلي
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تساهم الدول األعضاء والمستفيدون بنحو ) ٣( مليون دوالر؛ ١,٦تساهم جهات التمويل األخرى بنحو ) ٢(
 . ألف دوالر٢٦٠,٠

 
 األنشطة المنفذة في مجال بناء القدرات الوطنية  -٢

 
قدرات الوطنية للدول األعضاء في مجال الطاقة لما كان أحد أهم محاور المشروع يركز على بناء ال 

المتجددة، ولما كان من أهداف اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة دعم التعاون اإلقليمي ودون 
اإلقليمي بين الدول األعضاء في هذا المجال، نُظمت ثالث دورات تدريبية في مجال بناء القدرات الوطنية 

الكهرباء الشمسية، وذلك بناء على طلبات الدول األعضاء، وباالستفادة من الخبرات لنظم طاقة الرياح و
كما ويجري التحضير لعقد دورة تدريبية رابعة في مجال تحسين كفاءة الطاقة .  المتوفرة لدى دول المنطقة

 .وترشيد االستهالك، بالتعاون مع المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء
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 ائج والتوصيات  النت-رابعاً
 

تولي األمانة التنفيذية لإلسكوا اهتماماً كبيراً بمساندة جهود الدول األعضاء لتنمية قطاع الطاقة،  
وإزاء األهمية البالغة لبناء القدرات الوطنية للدول األعضاء في .  وتأكيد دوره في تحقيق التنمية المستدامة

 ستدامة، تضمن برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين المجاالت المتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية الم
بناء القدرات في نظم الطاقة المستدامة، نهج للتخفيف من الفقر، وإدماج قضايا "، نشاطاً حول ٢٠٠٣-٢٠٠٢

شق عملي لمتابعة تفعيل أنشطة : وهذا النشاط يقسم إلى شقين".  النوع االجتماعي ضمن االهتمامات الرئيسية
؛ وإصدار وثيقة فنية ٢٠٠٠ة لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة التي أنشأتها اإلسكوا في عام اآللية اإلقليمي

 ".الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في دول اإلسكوا"حول 
 

وتصدر اإلسكوا تقريرها حول نتائج هذا النشاط في جزءين، يعرض الجزء األول منهما للوثيقة الفنية  
، ويعرض الجزء الثاني، موضوع هذه الوثيقة، "نمية المستدامة في دول اإلسكواالطاقة ألغراض الت"حول 

للتقدم المحرز في تفعيل أنشطة اآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، والتي تم تعديل 
ا ورد في ، وفيما يلي خالصة م"اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة"اختصاصاتها ومسماها لتصبح 

 .  ٢٠٠٥–٢٠٠٤وبعض التوصيات المتعلقة ببرنامج العمل لفترة السنتين  الوثيقة
 

   النتائج-ألف
 

 التقدم المحرز في توسيع نطاق عمل اآللية وتنسيق أنشطتها  -١
 
 مواكبة متطلبات العمل في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة )أ(
 

لمستدامة في دورتها التاسعة خمس قضايا أساسية في مجال الطاقة حددت لجنة األمم المتحدة للتنمية ا 
تعزيز إمدادات الطاقة؛ تحسين كفاءة استخدام الطاقة؛ تنمية استخدام الطاقة : ألغراض التنمية المستدامة، وهي

تنسيق وانسجاماً مع هذا التحديد، حرصت وحدة .  المتجددة؛ تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة؛ الطاقة والنقل
اآللية على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لجعل أهداف وبرامج اآللية تلبي متطلبات العمل في مجال الطاقة 

 : ألغراض التنمية المستدامة، وذلك من خالل
 

 تعديل مسمى واختصاصات اآللية )١( 
 

لمنعقدة يومي بناًء على اقتراح األمانة التنفيذية الذي عرض على لجنة الطاقة في دورتها الرابعة ا 
، وافقت اللجنة ونقاط االرتكاز الوطنية لآللية على توسيع نطاق ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨و١٧

اختصاصات اآللية لتشمل متطلبات الدول األعضاء في كافة مجاالت نظم الطاقة المستدامة، وتعديل مسماها 
 ١٧المؤرخ ) ٢٢-د (٢٥٠د هذا التعديل بالقرار ، واعتم"اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة"ليكون 
 بشأن اعتماد التقارير الختامية للهيئات الفرعية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي ٢٠٠٣أبريل /نيسان
 وتنفيذا لهذا القرار، أعدت اإلسكوا ملحق تعديل على مذكرة التفاهم الخاصة باآللية والمؤرخة في .  آسيا
، ونوقش الملحق أثناء االجتماع الدوري الثالث لنقاط االرتكاز الوطنية ووقع ٢٠٠٠وبر أكت/ تشرين األول٥

 .، وبذلك أصبح التعديل نافذا٢٠٠٣ًأكتوبر / تشرين األول١٦عليه ممثلو نقاط االرتكاز في 
 
 



 -٢٣-

 إعداد التقرير اإلقليمي حول نظم الطاقة المستدامة )٢( 
 

سعى اإلسكوا إلى إعداد تقرير إقليمي عن نظم الطاقة المستدامة في ضوء تعديل مسمى واختصاصات اآللية، ت
في دول المنطقة، يعرض للتقدم المحرز في هذا المجال، والعوائق التي تحد من انتشار هذه النظم وإمكانات 
التغلب عليها، ويحدد أطر التعاون الممكنة بين الدول األعضاء في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، 

 بعض ٢٠٠٣وفي هذا السياق اتخذت وحدة تنسيق اآللية خالل العام .  ٢٠٠٤لى أن يصدر في نهاية عام ع
 : اإلجراءات المبدئية المطلوبة لتيسير إعداد هذا التقرير منها

 
 تنقيح التقارير الوطنية التي سبق وأعّدت حول الطاقة المتجددة؛  -أ 

 
تعزيز إمدادات الطاقة، وتحسين كفاءة االستخدام لكل من إعداد ثالثة تقارير وطنية أولية حول  -ب 

 األردن، والجمهورية العربية السورية ومصر؛
 

 .إعداد إطار هيكلي لالسترشاد به في تحضير التقارير الوطنية المشار إليها -ج 
 
 تنسيق أنشطة اآللية واالجتماعات الدورية لنقاط االرتكاز الوطنية )ب(
 

 الثاني لنقاط االرتكاز الوطنية لآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة االجتماع الدوري )١( 
 المتجددة 

 
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٧عقد االجتماع بالتزامن مع الدورة الرابعة للجنة الطاقة، يومي  

تعديل مسمى : في بيروت، وحضره ممثلو تسع من الدول األعضاء، وخلص إلى التوصية بما يلي
اختصاصات اآللية طبقا لما تقدم؛ االستمرار في عقد االجتماع الدوري لنقاط االرتكاز الوطنية لآللية سنوياً؛ و

 .دعوة اإلسكوا إلى االستمرار في العمل على نشر الوعي العام بنظم الطاقة المستدامة على كافة المستويات
 

  االجتماع الدوري الثالث )٢( 
 

، بناء على دعوة من وزارة ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٦ و١٥ُعقد في حلب خالل يومي  
واستهدفت توصيات .  الكهرباء بالجمهورية العربية السورية، وبحضور ممثلي سبع من الدول األعضاء

اتخاذ :  والذي يركز على٢٠٠٥-٢٠٠٤االجتماع تحديد عناصر البرنامج المقترح لعمل اآللية لفترة السنتين 
شأنها توفير المعلومات الالزمة للجهات المختصة بدول المنطقة حول قضايا الطاقة اإلجراءات التي من 

ألغراض التنمية المستدامة؛ واستمرار نقاط االرتكاز الوطنية بالتعاون مع وحدة التنسيق في دعم مجاالت 
 . األنشطة التي أنجزت، وخاصة ما يتعلق بنشر الوعي وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال

 
 التقدم المحرز في أنشطة بناء القدرات الوطنية في مجال نظم الطاقة المستدامة  -٢

 
أولت وحدة تنسيق اآللية اهتماما كبيرا لبرامج بناء القدرات الوطنية في المجاالت المتعلقة بالقضايا  

فرة في بعض دول الرئيسية في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، فنظمت اعتماداً على الخبرات المتو
 . المنطقة، ومن خالل أنشطة اآللية، عدداً من الدورات التدريبية في عدة مجاالت

 



 -٢٤-

 في مجال طاقة الرياح )أ(
 

وضعت اإلسكوا، بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة في مصر، برنامجاً لبناء القدرات  
 الوطنية للدول األعضاء في مختلف مجاالت تخطيط الوطنية في مجال طاقة الرياح يستهدف دعم القدرات
وبناء على طلب الدول األعضاء، عقدت اإلسكوا .  وتصميم وتنفيذ وتشغيل مزارع الرياح بالقدرات الكبيرة

 وحضرها عشرة متدربين من ست دول أعضاء، ٢٠٠١دورتين تدريبيتين في إطار البرنامج، األولى في عام 
 حققته الدورة األولى طلبت الدول األعضاء عقد دورة ثانية في القاهرة خالل الفترة واستناداً إلى النجاح الذي

 .٢٠٠٢يوليو / تموز٤يونيو إلى / حزيران٢٩من 
 

المواقع ) ٢(حصر وتقييم مصادر الرياح؛ ) ١: (وركز برنامج هذه الدورة على المواضيع التالية 
والقت الدورة نجاحاً .  سات جدوى مشاريع الرياحدرا) ٣(والتصميم والمواصفات لمشاريع طاقة الرياح؛ 

 في المائة ٨٧ مهندساً وفنّياً من ست دول أعضاء وأظهر تحليل آراء المشاركين أن ١٦كبيراً، إذ حضرها 
منهم رأوا أن الدورة قد حققت أهدافها وتوقعاتهم، وقدمت رؤية قيمة لمتطلبات إنشاء مشاريع توليد الكهرباء 

 . من الرياح
 
 في مجال إذكاء الوعي والمشاركة )ب(
 

، اجتماعا ٢٠٠٣-٢٠٠٢نظمت اإلسكوا في إطار برنامج عملها في مجال الطاقة لفترة السنتين  
وذلك بالتكامل مع " إذكاء الوعي والمشاركة في وضع سياسات ونظم للطاقة المستدامة"لفريق الخبراء حول 

ذا االجتماع إتاحة الفرصة لتبادل اآلراء حول القضايا واستهدف ه.  ٢٠٠٣المؤتمر الدولي للبيئة والطاقة 
.  المتعلقة بإمكانات وسبل إذكاء الوعي العام والمشاركة في وضع سياسات الطاقة المستدامة وتطوير نظمها

وجسدت توصيات االجتماع االحتياجات المتعلقة بدور قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة في دول 
 . المنطقة

 
فق المؤتمر واالجتماع حدث إقليمي هام في هذا المجال هو إصدار وزراء الطاقة ووزراء البيئة ورا 
وهذا اإلعالن عبر عن توافق اإلرادة السياسية للوزراء ".  ٢٠٠٣إعالن أبوظبي حول البيئة والطاقة "العرب 

طاقة في تحقيق التنمية العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والطاقة حول أهمية العمل على إسهام قطاع ال
المستدامة والحفاظ على البيئة، مع التأكيد على حق الدول العربية في تنمية واستغالل مواردها من الطاقة 

 .  والحفاظ على الموارد المالية الناتجة منها
 
 في مجال الكهرباء الشمسية )ج(
 

 نظم الكهرباء الشمسية، وحرصاً أوضحت دراسات اإلسكوا أن في دول المنطقة آفاقاً واعدة الستخدام 
على رفع مستوى المعرفة بإمكانات استخدام هذه النظم ومعايير تصميمها وتقييم جدوى استخداماتها، وأن 

واستجابة لطلبات بعض الدول .  بعض دول المنطقة قد اكتسبت خبرات كبيرة ومتنوعة في هذا المجال
 ١١ى في مجال الكهرباء الشمسية في حلب خالل الفترة من األعضاء، نظمت اإلسكوا الدورة التدريبية األول

 بالتعاون مع مكتب اليونسكو في القاهرة وبالتنسيق مع مركز الدراسات ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٦إلى 
 .والبحوث العلمية في حلب
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ل  متدربا من سبع دول أعضاء، وأربعة متدربين من الدو٣١ متدرباً، منهم ٣٥وشارك في الدورة  
 في المائة من المشاركين رأوا أن الدورة كانت ناجحة ٩٠وأظهر التقييم أن .  العربية في شمال أفريقيا

 . وبمستوى توقعاتهم وقدمت أفكارا جديدة وأن المواضيع التي نوقشت ذات صلة بعملهم الحالي
 
 في مجال تحسين ورفع كفاءة استخدام الطاقة )د(
 

ة العامة للكهرباء والماء، وبالتعاون مع مكتب اليونسكو في القاهرة، بناًء على طلب المؤسسة القطري 
أعدت اإلسكوا مقترحا تفصيلياً لدورة تدريبية إقليمية في مجال تحسين كفاءة الطاقة، تنظم في الدوحة، 

وتستهدف .  ٢٠٠٤فبراير /ومن المتوقع أن يكون موعد عقد الدورة في شباط.  بالتعاون بين األطرف الثالثة
الدورة المقترحة إذكاء الوعي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في البلدان العربية، حول أساليب وتقنيات 

 .تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة، مع التركيز على قطاع الطاقة الكهربائية
 

 قرالتقدم المحرز في مشروع نشر تطبيقات الطاقة المتجددة لمكافحة الف  -٣
 في المناطق الريفية في بلدان اإلسكوا

 
نشر تطبيقات الطاقة المتجددة لمكافحة الفقر في "، مشروعاً حول ٢٠٠١اعتمدت اإلسكوا، منذ عام  

. ، وعملت على الترويج لتمويل أنشطته، بينما بدأت بتنفيذ بعضها"المناطق الريفية والنائية في بلدان اإلسكوا
رات الوطنية للدول األعضاء في مجال الطاقة المتجددة، ونشر تطبيقاتها، ويستهدف المشروع بناء القد

.  وخاصة في المناطق الريفية والنائية، باعتبار الطاقة وسيلة لتزويد هذه المناطق بمقومات التنمية المستدامة
دوالر من  ١٠٠ ٠٠٠تأمين تمويل يقدر بحوالي ) أ: (وقد أسفرت الجهود التي بذلتها اإلسكوا حتى اآلن عن

الحصول على موافقات مبدئية ) ب(الصندوق االستئماني لإلسكوا، والمكتب اإلقليمي لليونسكو في القاهرة؛ 
تنفيذ ) ج(ومنظمة اليونيدو؛ " أوبك"للمشاركة في تمويل المشروع من بعض المنظمات، منها صندوق 

 .  والكهرباء الشمسيةالدورات التدريبية في مجال بناء القدرات الوطنية لنظم طاقة الرياح
 

   التوصيات-باء
 

في إطار التقدم المحرز في أنشطة اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة، ونظراً للنجاح الذي  
 :تحقق في ذلك، من المقترح قيام كل من وحدة تنسيق اآللية، ونقاط االرتكاز الوطنية بالعمل على

 
 في إطار من تعميق المشاركة مع ٢٠٠٥–٢٠٠٤ اآللية لفترة السنتين التركيز على تنفيذ برنامج عمل -١

 .الجهات الوطنية المعنية بقضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في الدول األعضاء
 
إذكاء الوعي والمشاركة في وضع سياسات ونظم "العمل على تنفيذ توصيات اجتماع الخبراء حول  -٢

 مع الجهات الوطنية المختصة، وتحديد الخدمات واألنشطة التي يمكن أن تضطلع ، بالتنسيق"الطاقة المستدامة
 .بها اآللية على هذا الصعيد

 
 إفادة جهات االختصاص في الدول األعضاء بالتوجهات الواردة في إعالن أبوظبي حول  -٣

 والبرامج في مجال ، والتنسيق مع الجهات المنوط بها إعداد االستراتيجيات الوطنية٢٠٠٣البيئة والطاقة 
 .الطاقة لتضمينها هذه التوجهات وعلى أن تقدم اإلسكوا المعونة الفنية الالزمة قدر اإلمكان



 -٢٦-

 المراجع
 

 ١٤-٣، تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيور، "٢١جدول أعمال القرن "األمم المتحدة، 
، A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.1)). ١٩٩٢يونيو /نيويورك، حزيران.  ، المجلد األول١٩٩٢يونيو /حزيران
 .١٤ و٩ و٧ و٤ و٣الفصول 

 
، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، "خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"، _____

 .(A/CONF.199/20)، ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٤ -أغسطس / آب٢٦
 

  ٢٠٠٠مايو / أيار٥تقرير اللجنة عن دورتها التاسعة، ، المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة التنمية المستدامة، _____
 .)CN/ E– 2001/29/E.17/2001/19 (، ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٧-١٦و

 
  ،٢٠٠٣مايو /أيار ٩ -أبريل / نيسان٢٨يناير و/ كانون الثاني٢٧ ،تقرير اللجنة عن دورتها الحادية عشرة، ______

(E/2003/29 - E/CN.17/2003/6). 
 

، متابعة أعمال اآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددةاألمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 
تشرين  ٨، ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨-١٧وثيقة مقدمة إلى لجنة الطاقة في دورتها الرابعة، بيروت، 

 .(E/ESCWA/ENR/2002/IG.2/8) ٢٠٠٢أكتوبر /األول
 

 . ٢٠٠٣أبريل / نسيان١٧–١٤تقرير الدورة الثانية والعشرين، بيروت ، ______
(E/200341/Rev.1-E/ESCWA/22/10/Rev.1). 

 
 .)ENR/ESCWA/E/22002/2(، ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨–١٧تقرير لجنة الطاقة عن دورتها الرابعة، ، ______

 

إمكانات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 
، ٢٠٠١ديسمبر / كانون األول١١، نيويورك، النظم الشمسية الحرارية: اإلسكوا، الجزء الثاني

(E/ESCWA/ENR/2001/4/Add.1). 
 

، النظم الكهروشمسية: ق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول اإلسكوا، الجزء الثالثإمكانات وآفا، ______
 .(E/ESCWA/ENR/2001/4/Add.2) ٢٠٠١أبريل / نيسان٢نيويورك، 

 
International Energy Agency. World energy outlook: energy and poverty 2002. Paris 2002. 
 
United Nations.  Economic and Social Commission for Western Asia. Regional approach for disseminating 

renewable energy technologies, Part 1: The regional renewable energy profile. New York, 7 
September 2001, (E/ESCWA/ENR/2001/10(Part 1). 

 
United Nations.  Economic and Social Commission for Western Asia. Regional approach for disseminating 

renewable energy technologies, Part I1: The progress achieved in initiating and activating the 
renewable energy promotion mechanism. 8 October 2001, (E/ESCWA/ENR/2001/10(Part 2). 

 
United Nations Development Programme.  Energy for sustainable development: a policy agenda. New York, 

2002. 
WEHAB Working Group. A framework for action on energy, August 2002.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفقات



 -٢٨-



 -٢٩-

 المرفق األول
 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة لفترة السنتين برنامج عمل اآلل
 

 ما ٢٠٠١أكتوبر /تضمن البرنامج الذي أقّرته نقاط االرتكاز الوطنية في اجتماعها الدوري األول في تشرين األول 
 :يلي
 

 موقع فرعي لآللية ضمن موقع أن تتخذ وحدة تنسيق اآللية اإلجراءات الالزمة إلنشاء قاعدة بيانات وإنشاء )أ( 
، ويأتي ذلك استكماالً لعمل اإلسكوا المتعلق بإدراج التقرير اإلقليمي للطاقة lb.org.escwa.wwwاإلسكوا على شبكة اإلنترنت 

 يرها الوطنية وتبادل المعلومات المنقحة؛المتجددة على شبكة اإلنترنت، حتى يتسنّى للدول األعضاء تنقيح بياناتها وتقار
 

قيام نقاط االرتكاز الوطنية باستكمال حصر جهات االختصاص والخبرة في كل من الدول األعضاء، وتأمين  )ب( 
البيانات الخاصة بهم إلى وحدة التنسيق إلعداد بيان مرجعي بالخبرات المتوفرة على المستوى اإلقليمي وإضافته إلى قاعدة 

  الطاقة المتجددة المخطط إنشاؤها؛بيانات
 

قيام اإلسكوا بمتابعة الترويج لمقترح مشروع نشر تطبيقات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية لدى جهات  )ج( 
التمويل، والبدء بتفعيل أنشطته حسب تيّسر التمويل الالزم ومتطلبات الدول األعضاء، مع التركيز على أنشطة بناء القدرات 

 ة إلنشاء المشاريع اإلنتاجية الصغيرة في المناطق الريفية؛الالزم
 

االستمرار في تنظيم وتنفيذ أنشطة لرفع مستوى الوعي وبناء القدرات الوطنية في المجاالت المختلفة للطاقة  )د( 
 عضاء؛ المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة بالتنسيق مع نقاط االرتكاز الوطنية لتحديد احتياجات الدول األ

 
تنظيم وعقد دورات تدريبية للمختصين على كافة المستويات في شتى الميادين المرتبطة بالطاقة والتنمية  )•( 

 المستدامة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، والتنسيق مع منظمات األمم المتحدة المختصة على هذا الصعيد؛
 

كمال الدراسات التي بدأتها اإلسكوا لتقييم المجاالت التطبيقية المختلفة للطاقة المتجددة، والترويج للتطبيقات است )و( 
 .ذات األولوية في بلدان المنطقة، وذلك بالتنسيق مع نقاط االرتكاز الوطنية في اآللية
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 المرفق الثاني
 

 قليمية لتنمية ملحق تعديل مذكرة التفاهم حول إنشاء وتفعيل اآللية اإل
 استخدامات الطاقة المتجددة بين الدول األعضاء في اإلسكوا

 
  مقدمة

 
إزاء الحاجة إلى تعميق إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة للدول األعضاء في اإلسكوا، وسعيا إلى توسيع  

الطاقة في اإلسكوا في دورتها الرابعة التي عقدت يومي نطاق االستفادة من أنشطة اآللية اإلقليمية للطاقة المتجددة، أوصت لجنة 
، بتعديل مسمى واختصاصات اآللية لتشمل متطلبات الدول األعضاء في مجال نظم ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٧

انة التنفيذية لإلسكوا ، على أن يناط باألم"اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة"الطاقة المستدامة وبالتالي تصبح تسميتها 
 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن

 
 ١٧ إلى ١٤وعرضت األمانة التنفيذية على اللجنة الوزارية في دورتها الثانية والعشرين المنعقدة خالل الفترة من  

ودعت الدول األعضاء ) ٢٢-د (٢٥٠، تقرير لجنة الطاقة متضمنا التوصية المشار إليها، فاعتمدته بالقرار ٢٠٠٣أبريل /نيسان
 .إلى التعاون مع اإلسكوا في وضع وتعديل اإلجراءات الكفيلة بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ

 
بتغيير ) ٢٢-د (٢٥٠ويتضمن هذا المرفق ملحق التعديالت الالزم إدخالها على بنود المذكرة تنفيذاً لقرار اللجنة  

خدامات الطاقة المتجددة بحيث تشمل متطلبات الدول األعضاء في مجال نظم مسمى واختصاصات اآللية اإلقليمية لتنمية است
 .الطاقة المستدامة

 
  التعديالتالتعديالت

 
 :)١(تعدل المواد المذكورة فيما يلي من مذكرة التفاهم طبقا لما هو وارد في البنود التالية 

 
اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة " ليصبح "اآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة"ُيعدل مسمى  :١البند 

 .ويشار إليها فيما يلي باآللية" المستدامة
“The Regional Promotion Mechanism for Sustainable Energy Systems (RPMSES)” 

 
عم التعاون اإلقليمي تهدف اآللية إلى د: "بحيث يصبح نصها) أهداف اآللية( من مذكرة التفاهم  المادة الثانيةتعّدل :٢البند 

ودون اإلقليمي بين الدول األعضاء في اإلسكوا في سبيل بناء قدراتها الوطنية في المجاالت المتعلقة بالطاقة 
ألغراض التنمية المستدامة، والعمل على تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج الالزمة لتنمية استخدامات نظم الطاقة 

عتماد على الموارد والقدرات والخبرات الفنية المتوفرة للدول األعضاء، إضافة إلى المستدامة في المنطقة، وذلك باال
خبرات اإلسكوا، وقنوات االتصال والتعاون الدولي مع الجهات والمنظمات اإلقليمية والدولية المتاحة في هذا 

 .المجال
 

 :بحيث يصبح نصها) الحية والتعديل واالنتهاءتفعيل اآللية، فترة الص( من مذكرة التفاهم المادة السابعةتعّدل  :٣البند 
 

 ١٧تدخل اآللية، بمسماها واختصاصاتها المعدلة، حيز التنفيذ وتبدأ بتفعيل وتنفيذ أنشطتها اعتباراً من   -١ 
 ).٢٢-د(٢٥٠، وهو تاريخ اتخاذ القرار ٢٠٠٣أبريل /نيسان

 
دين، تقوم وحدة تنسيق اآللية بالتعاون مع نقاط بعد سنتين من بدء أعمال اآللية، بمسماها واختصاصها الجدي -٢ 

االرتكاز الوطنية بتقييم أنشطة اآللية وتصدر تقريرا يقدم إلى لجنة الطاقة في اإلسكوا تحدد فيه النتائج 
 .المحققة والمقترحات المطلوبة لتطوير أداء واختصاصات اآللية
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د مضمون مواد مذكرة التفاهم األصلية بين الدول األعضاء في اإلسكوا، فيما عدا ما ذكر في البنود اآلنفة الذكر، يعتم :٤البند 
 .، حسبما هو وارد في النص األصلي، مع األخذ بالتعديالت المشار إليها آنفا٢٠٠٠ًأكتوبر / تشرين األول٥المؤرخة 

 
ية لتنمية استخدامات الطاقة ية لتنمية استخدامات الطاقة بصفته مخوال من قبل حكومة الدولة العضو لتمثيل نقطة االرتكاز الوطنية في اآللية اإلقليمبصفته مخوال من قبل حكومة الدولة العضو لتمثيل نقطة االرتكاز الوطنية في اآللية اإلقليم 

المتجددة، إن الموقع أدناه قد وقع ملحق تعديل مذكرة التفاهم حول إنشاء وتفعيل اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة بين المتجددة، إن الموقع أدناه قد وقع ملحق تعديل مذكرة التفاهم حول إنشاء وتفعيل اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة بين 
  ..الدول األعضاء في اإلسكواالدول األعضاء في اإلسكوا

 
   :التوقيعالتوقيع   عن المملكة األردنية الهاشميـة
 محمد عمرو. د  :االسم   المركز الوطني لبحوث الطاقة

 نائب رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة  :الصفة       
 :التاريخ       

 
    :التوقيعالتوقيع                 عن اإلمارات العربية المتحـدة

 علي بن عبد اهللا العويس. م  :االسم    وزارة الكهرباء والماء
 وكيـل وزارة الكهربــاء والمـاء  :الصفة       
 : التاريخ       

 
   :التوقيعالتوقيع    عن مملكة البحريـن
 نبيل حسين المسقطي. د  :االسم    وزارة الكهرباء والماء

 وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمشاريع  :الصفة       
  :التاريخ       

 
   :التوقيعالتوقيع   عن الجمهورية العربية السورية

 وسفيان العال. م  :االسم      وزارة الكهرباء
 معاون وزير الكهرباء  :الصفة       
  :التاريخ       

 
   :التوقيعالتوقيع    عن جمهورية العـراق

 :االسم       
 :الصفة       
  :التاريخ       

 
   :التوقيعالتوقيع     عن سلطنة عمـان

 نبيل بن زهران الرواحي. د  :االسم    جامعة السـلطان قابـوس
 امعة السلطان قابوسج-كلية الهندسة  :الصفة       
  :التاريخ       

 
   :التوقيعالتوقيع    عن السلطة الفلسـطينيـة

 يحيي شامية. م  :االسم   وزارة الطاقة والموارد الطبيعية
 الوكيل المساعد  :الصفة       
 :التاريخ       

 
   :التوقيعالتوقيع      عن دولة قطـر

 يوسف أحمد جناحي. م  :االسم  المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
 مدير إدارة التخطيط وتطوير أعمال المؤسسة  :الصفة       
 العامة القطرية للكهرباء والماء         
 :التاريخ       
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   :التوقيعالتوقيع     عن دولة الكويـت
 السيد سعود عبد العزيز ناصر الزيد  :االسم    وزارة الكهرباء والمـاء

  الطاقة لشؤون الكهرباء والماءوكيل وزارة  :الصفة       
   :التاريخ       

 
   :التوقيعالتوقيع    عن الجمهورية اللبنانيـة

 كمال الحايك. م  :االسم    مؤسسة كهرباء لبنان
 لمؤسسة كهرباء لبنان/ المدير العام  :الصفة       
  :التاريخ       

 
 

   :التوقيعالتوقيع   عن جمهورية مصر العربيـة
 حسني حسن الخولي. م  :االسم  خدام الطاقة الجديدة والمتجددةهيئة تنمية واست

 الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام  :الصفة       
 الطاقة الجديدة والمتجددة         
  :التاريخ       

 
   :التوقيعالتوقيع   عن المملكة العربية السعودية

 :االسم       
 :الصفة       
 :التاريخ       

 
 :التوقيعالتوقيع    لجمهورية اليمنيـةعن ا

 أحمد حسن العيني. م  :االسم     وزارة الكهربـاء
 وكيل وزارة الكهرباء  : الصفة       
 :التاريخ       

 
 
 

 :التوقيعالتوقيع   عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية
 حسن الشريف. د  :االسم     اإلسكوا-لغربي آسيا 

 رئيس شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية  :الصفة   ةشعبة التنمية المستدامة واإلنتاجي
 :التاريخ  
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 المرفق الثالث
 

 اإلطار الهيكلي االسترشادي إلعداد التقارير الوطنية للدول األعضاء
 حول نظم الطاقة المستدامة

لطاقة المستدامة يتضمن هذا المرفق اإلطار الهيكلي للمحتويات المطلوب إدراجها في التقارير الوطنية حول نظم ا 
وفي حال عدم توفر معلومات متعلقة بأي من البنود، يرجى ذكر ذلك في المكان المحدد، ويمكن .  للدول األعضاء في اإلسكوا

وأعدت اإلسكوا هذا اإلطار الهيكلي لضمان تناسق .  إضافة أي معلومات أخرى مفيدة وذات صلة بالموضوع في نهاية التقرير
تي تعدها الدول األعضاء حول نظم الطاقة المستدامة، وذلك لتمكين وحدة تنسيق اآللية اإلقليمية لتنمية نظم التقارير الوطنية ال

 . الطاقة المستدامة من إعداد الخالصة التي ستحدد مجاالت التعاون الممكنة بين الدول األعضاء

 )١(مقدمة  -١

لجزء عرضاً مختصراً للبيانات األساسية العائدة للدولة العضو والتي يمكن أن ترتبط بتحديد إمكانات يتضمن هذا ا 
 :ومن هذه البيانات.  تنمية نظم الطاقة المستدامة

 
 معلومات جغرافية )ا(

 
 خطوط الطول والعرض؛: الموقع 
 ؛)٢كم(المساحة اإلجمالية  
 ؛ )٢كم(مساحة المناطق الريفية  
 لطبوغرافية العامة؛ السمات ا 
 .عرض تفاصيل إضافية عن المناطق الريفية وتوزيعها الجغرافي 

 
 معلومات ديمغرافية )ب(
 

 ؛)مليون(عدد السكان  
 توزيع السكان بين المدن واألرياف؛ 
 .توزيع السكان حسب الجنسين في كل من المدن واألرياف 

 
 األنشطة والمؤشرات االقتصادية )ج(
 

 صادية الرئيسية للدولة؛األنشطة االقت 
 ؛٢٠٠٢الناتج المحلي اإلجمالي لعام  
 مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي، وخاصة قطاع الطاقة؛ 
 .نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

 
 وضع الطاقة  -٢

 
صاد الدولة العضو، ويستهدف توفير يتضمن هذا الجزء وصفاً مختصراً وواضحاً لوضع قطاع الطاقة ودوره في اقت 

 .المعلومات الالزمة لتحديد السياسات واإلجراءات المطلوبة لتعزيز استدامة القطاع
 
 

                                            
 . ُيتوقع أال تزيد المقدمة عن صفحة واحدة)١(
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  )٢(مصادر الطاقة التقليدية )أ(

 
، خاصة للنفط والغاز الطبيعي والموارد ٢٠٠٢حة، متضمنة االحتياطات واإلنتاج لعام المصادر األولية المتا 

  ٢٠١٥ و٢٠١٠الكهرومائية، مع تصور عن تطور هذه البيانات حتى 
 

 استهالك الطاقة األولية والطاقة النهائية )ب(

 
دل النمو في السنوات العشر السابقة  مع التقديرات المعتمدة لمع٢٠٠٢يتضمن استهالك الطاقة األولية والنهائية لعام  

 : والمقبلة، بحيث تتضمن
 

 االستهالك الكلي للطاقة األولية موزعاً على المصادر؛ )١( 
 توزيع االستهالك القطاعي للطاقة األولية؛ )٢( 
 .معدل استهالك الفرد من الطاقة األولية )٣( 

 
 إنتاج واستهالك الكهرباء )ج(
 

 ؛)ميغاواط(إجمالي القدرة المركبة  
 ؛)ساعة/تيراوات(اإلنتاج الكلي للطاقة الكهربائية موزعاً على نوع المحطة  
 ؛)تيراوات ساعة(توزيع االستهالك القطاعي النهائي  
 .معدالت نمو الطلب على الطاقة الكهربائية 

 
 موارد الطاقة واستهالكها في المناطق الريفية )د(
 

اقة المتاحة في المناطق الريفية والنائية في الدولة العضو ومستوى اإلمداد بها تتضمن هذه الفقرة تحديداً لمصادر الط 
 : وذلك مع تصنيف احتياجات الطاقة واستهالكها حسب مجال التطبيق، وتتناول

 
 نوع المصادر المتاحة ومستوى اإلمداد لكل منها في هذه المناطق؛ )١( 
 الوقت النسبي لنقص المخزون؛ )٢( 
 الت االستهالك بين المستويات المعيشية المختلفة في المناطق الريفية؛ تباين معد )٣( 

 
 الهيكل المؤسسي  -٣

 
 :يتناول هذا الجزء 

 
 االستراتيجيات والسياسات وإجراءات التخطيط المعنية بتنمية وتبني نظم الطاقة المستدامة؛ )أ( 

 
من التخطيط ( والمؤسسات التي تساهم في هذه التنمية المؤسسات الرئيسية المعنية بتنمية نظم الطاقة المستدامة )ب( 

 .فضالً عن آليات التنسيق القائمة) إلى التسويق
 

 الوضع الحالي لتطور واستخدام نظم الطاقة المستدامة بالدولة  -٤
 

 :يتناول هذا الجزء المواضيع التالية 
 

                                            
 .موارد الطاقة المتجددة هي موضوع تقرير وطني آخر، لذلك ليس المطلوب ذكرها في هذه الفقرة)  ٢( 
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في مجال ترشيد الطاقة التي نفذت أو ال تزال أهم مجاالت البحث والتطوير لتقنيات الطاقة المستدامة وخاصة  )أ( 
 قيد التخطيط في القطاعات االقتصادية المختلفة للدولة؛

 
مشاريع االختبار الميداني للنظم التي جرى تنفيذها والمخططة وأهم نتائجها، فضالً عن المشاكل والدروس  )ب( 

 المستفادة من خيارات التقنيات والتطبيقات المستخدمة فيها؛
 

وصف أهم البرامج المنفذة والجارية والمخطط لتنفيذها في الدولة لنقل تقنيات الطاقة المستدامة والتصنيع  )ج( 
 المحلي لمعداتها؛

 
 :وضع التطبيق الميداني لتقنيات الطاقة المستدامة من حيث )د( 

 
 أو التسويق الحالي؛/مستوى التطبيق و )١(  
 تي تواجه التطبيق؛أو المشاكل ال/الفوائد المحققة و )٢(  
 . القبول االجتماعي والقدرة االستيعابية للسوق )٣(  

 
المواقع والمختبرات والمؤسسات المعنية باختبار وتوثيق عناصر أو نظم : بيانات مرجعية واختبارات وتوثيق )•( 

 المواصفات وإجراءات االختبارات؛ترشيد استهالك الطاقة ورفع كفاءة االستخدام، و
 

 أنشطة التعليم والتدريب، والقدرات المتوفرة للمؤسسات المعنية وأساليب التدريب المتاحة؛ )و( 
 

 .القدرات والخبرات المتاحة للدولة في مجال نظم المعلومات قواعد البيانات لنظم الطاقة المستدامة )ز( 
 

 التنسيق الحالي وبرامج التعاون  -٥
 

عدد ووصف برامج التعاون األساسية في مجاالت ترشيد استهالك الطاقة ورفع كفاءة االستخدام بين الدولة ومنظمات  
أو الدول المانحة؛ والدول األعضاء في اإلسكوا، على أن يتضمن الوصف /األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية؛ الهيئات و

 .ة، وحجم المشاريع والتقدم المحرز في هذه البرامجتفاصيل مختصرة عن األهداف، والتقنيات المستخدم
 

 مجاالت التعاون الممكنة مع الدول األعضاء في اإلسكوا  -٦
 

 : يتناول هذا الجزء 
 

 الخبرات والخدمات التي يمكن أن توفرها الدولة العضو؛  )أ( 
 .الخبرات والخدمات التي تحتاج إليها الدولة العضو من سائر الدول األعضاء )ب( 

 
وهذا الجزء يفيد وحدة التنسيق لآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة في تحديد أنشطة وخدمات اآللية للدول  
 . األعضاء

 
 معلومات إضافية  -٧

 
 .أي معلومات إضافية مفيدة وذات صلة بموضوع التقرير 
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 المرفق الرابع
 

 إعالن أبوظبي حول البيئة والطاقة
 *)(٢٠٠٣فبراير / شباط٣أبوظبي، 

 
إن الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والوزراء العرب المسؤولين عن شؤون الطاقة، المجتمعين في  

 ،٢٠٠٣أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر البيئة والطاقة 

 
، واإلعالن العربي بشأن التنمية ٢٠٠١ على أهمية إعالن أبوظبي حول مستقبل العمل البيئي العربي ونإذ يؤكد 
، وعلى أهمية بلورة األولويات العربية التي تضمنتها ٢٠٠٢، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ٢٠٠٢المستدامة 

 مظلة جامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع الجهات والمنظمات اإلقليمية هذه اإلعالنات إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ تحت
 .والدولية المعنية

 
، وإلى ٢٠٠٢ وإلى مؤتمر الطاقة السوري السابع ٢٠٠٢ إلى نتائج وأعمال مؤتمر الطاقة العربي السابع وإذ يشيرون 

، ٢٠٠٠ جدة حول البيئة من منظور إسالمي  وإلى إعالن٢٠٠١مقررات منتدى عمان الدولي للبيئة والتنمية المستدامة 
، وإلى مقررات ٢٠٠٢واإلعالن اإلسالمي حول التنمية المستدامة الصادر عن المؤتمر اإلسالمي األول لوزراء البيئة في جدة 

 ٢١، وإلى جدول أعمال القرن ١٩٩٢مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو في عام 
، ٢٠٠٢وإعالن ريو الصادرين عنه، ويشيرون كذلك إلى مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ 

والذي دعا الحكومات والمنظمات اإلقليمية والدولية وغيرها من أصحاب المصلحة إلى تطبيق توصيات ونتائج لجنة التنمية 
 .تنمية المستدامةالمستدامة بشأن إسهام الطاقة في تحقيق ال

 
 بقلق شديد تنامي البرنامج النووي لبعض دول المنطقة والتي ال تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإذ يتابعون 

بمراقبة نشاطاتها في المجال العسكري والسلمي المتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية وما ينتج عنها من تأثيرات إشعاعية ضارة على 
والبيئة البرية والبحرية على حد سواء، نتيجة تسرب المواد المشعة إلى المياه الجوفية، وآثار محتملة عابرة شعوب المنطقة، 

 .للحدود تمس األجيال القادمة، وكذلك اآلثار السلبية الناتجة عن استخدام المصادر النووية إلنتاج الطاقة
 

لبيئة المقدم إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في  إلى التوصيات الواردة في البيان العربي حول اوإذ يشيرون 
 .٢٠٠٢جوهانسبرغ 

 
 الدول الصناعية اإليفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية لدعم وتسهيل نقل التكنولوجيا اآلمنة والسليمة بيئيا وإذ يطالبون 

 .إلنتاج الطاقة وفقا لالتفاقيات الدولية
 

مم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، ونتائج مؤتمر األطراف الثامن  اتفاقية األوإذ يسترجعون 
، وإعالن نيودلهي الوزاري حول التغير المناخي والتنمية المستدامة الصادر عنه، والذي ٢٠٠٢لالتفاقية اإلطارية لتغير المناخ 

 .ة لظروف كل دولة طرف في االتفاقية لحماية النظام المناخيأكد على أهمية وضع السياسات واإلجراءات المناسبة والمالئم
 

 أن الوطن العربي قد شهد خالل الفترة السابقة العديد من اإلنجازات في مختلف نواحي الحياة االقتصادية وإذ يرون 
طلب على استخدامات واالجتماعية والبيئية، ويعون المشاكل الناجمة عن التحضر والزيادة السكانية وما يصاحبها من نمو ال

الطاقة لدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية مما جعل من الطاقة أحد المرتكزات األساسية الستمرار عمليات التنمية 
 .الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من النمو والتقدم في المجتمعات العربية

 
تنمية المستدامة في الوطن العربي، وإذ يؤكدون على  التحديات والفرص وإسهام قطاع الطاقة في تحقيق الوإذ يدركون 

 .أهمية النفط والغاز كثروة استراتيجية ويدركون أيضا ما يتوفر في الوطن العربي من قدرات كامنة لموارد الطاقة المتجددة

                                            
  .  صدر هذا المرفق كما ورد من الجهة المعنية (*)
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ناد هذه  إلى أن الشكوك العلمية حول أسباب ظاهرة تغيير المناخ وانعكاساتها الزالت قائمة، وإن إسوإذ يشيرون 
الظاهرة بشكل أساسي إلى االنبعاثات الغازية الناتجة عن عملية استهالك المصادر الهيدروكربونية الزال ينقصها اليقين العلمي، 
األمر الذي سيضع النفط والغاز في محور اتهامات، مما سيترتب عليه تراجع الطلب العالمي عليهما واإلضرار بمصالح 

ضرورة بذل المزيد من الجهد وتبادل المعلومات لتعزيز البحث العلمي حول أسباب ظاهرة التغير المنتجين مما يؤكد أهمية و
 .المناخي

 
  بقلق تنامي اتجاهات الدول الصناعية الرامية إلى فرض المزيد من القيود المتحيزة على النفط وإذ يرصدون 

ئة، األمر الذي يؤثر سلبا على الدخل الناتج عن والمنتجات النفطية وعلى األخص فرض الضرائب تحت ذريعة حماية البي
تصدير النفط في الدول المنتجة، ويؤدي بالتالي إلى إعاقة فرص التنمية في الدول النامية والوطن العربي، وما يرتبط بها من 

 .فرص للتنمية على المستوى اإلقليمي
 

كنولوجيات سليمة بيئيا بما في ذلك استخدام  على أهمية استخدام موارد الطاقة المتجددة واعتماد توإذ يؤكدون 
تكنولوجيا وقود أحفوري متقدمة وأنظف، واالستخدام المستدام لموارد الطاقة التقليدية، وهذا من شأنه أن يفي بالحاجة المتزايدة 

المستوى اإلقليمي من خدمات الطاقة على المدى الطويل من أجل تحقيق التنمية المستدامة دون أن يعيق ذلك فرص التنمية على 
 .للدول المنتجة للنفط

  
 على أن الدول العربية المنتجة للنفط والغاز قد ألزمت نفسها بشكل أكيد على توفير مصادر الطاقة إلى كما يؤكدون 

ية دول العالم، كما أن الموارد المالية المكتسبة لديها من النفط والغاز قد ساهمت وتساهم في دفع عجلة التنمية االقتصاد
واالجتماعية وحماية البيئة وفي تعزيز التعاون الدولي عن طريق تقديم المساعدات إلى الدول األخرى على هيئة منح قروض 

 .للمساهمة في المشاريع التنموية ومكافحة الفقر
 

من جهة  على ضرورة تعزيز الدعم المالي والسياسي لتحقيق التوازن المطلوب لتطوير الطاقات المتجددة وإذ يؤكدون 
والطاقة التقليدية من جهة أخرى، وتشجيع تبني تقنيات طاقة أحفورية أنظف للمساهمة في دعم التنمية المستدامة، وتجنيب أي 

 .أثر سلبي على اقتصاديات الدول التي يعتمد دخلها على مصادر النفط والغاز
 

 .لفقر وتحقيق التنمية المستدامة في بلدانها على أن األولوية المطلقة للدول العربية في القضاء على اوإذ يؤكدون 
 

 أن القفزة النوعية التي تحققت في الجامعات والمؤسسات األكاديمية والبحثية في الدول العربية من حيث وإذ يرون 
في الكوادر المؤهلة واألجهزة المتطورة، فضال على اإلمكانيات المتوفرة للمؤسسات التطبيقية المتخصصة التي تم إنشاؤها 

قطاع الطاقة، وبرامج كل منها المرتبطة بمتطلبات المجتمع العربي، يمكن لها أن تساهم بشكل كبير في مجال تطوير تقنيات 
 .الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة لخدمة مصالح الدول العربية على نحو قابل لالستدامة

 
الوطن العربي، وزيادة عدد الكوادر المدربة العاملة في  التطور الكبير في فاعلية المؤسسات البيئية في وإذ يالحظون 

مجال البيئة، والتشريعات البيئية التي صدرت، والمعايير والمواصفات البيئية التي وضعت للحد من التلوث، واستراتيجيات 
بمكافحة التصحر وخطط العمل البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية واستغاللها بشكل مستدام، وكذلك االهتمام الواضح 

والمحافظة على التنوع البيولوجي والبيئة البحرية ومصادر المياه ونوعيتها، وجودة الهواء، وإدارة المواد الكيماوية والنفايات 
الخطرة والمخلفات الصلبة والصرف الصحي، والترويج ألساليب اإلنتاج األنظف باإلضافة إلى تزايد أعداد المحميات الطبيعية، 

 .م إلى االتفاقيات اإلقليمية والدولية وتنامي دور المجتمع المدني في مجال حماية البيئةواالنضما
 

 بتنامي التفاعل من قبل مؤسسات الطاقة والمؤسسات البيئية في تحقيق الشروط والمواصفات البيئية، بما وإذ يشيدون 
 .يكفل تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي

 
ورة تشجيع اندماج األسواق العربية للطاقة المتاحة وتكثيف االستثمارات المتعلقة بتطوير البنى  على ضروإذ يؤكدون 

 .التحتية المتعلقة بمصادر الطاقة المتاحة في الوطن العربي
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 :يدعون إلى ما يلي 
 

لك التي تعتمد التأكيد على حق الدول العربية في تنمية واستغالل مواردها الطبيعية بشكل مستدام، بما فيها ت •
اقتصادياتها بشكل رئيسي على الدخل الناشئ عن إنتاج وتصنيع وتصدير النفط والغاز والمحافظة على تلك 

 .الموارد من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي
 
 عجلة التأكيد على ضرورة استمرار تدفق النفط والغاز إلى األسواق العالمية دون عوائق، لضمان استمرار •

 .التنمية المستدامة والتي تعتبر الطاقة إحدى محركاتها الرئيسية
 
مطالبة الدول الصناعية اعتماد سياسات تؤدي إلى إزالة التباين في أسواق الطاقة، وعلى األخص تجنيب النفط  •

أو /ضرائب، وومشتقاتهما أية معاملة تمييزية تقوم بها الدول الصناعية المستهلكة، من خالل إجراءات فرض ال
الدعم المتحيز لمصادر أخرى للطاقة، مما يقلل الطلب على النفط والغاز، واإلضرار بعائدات الدول المنتجة 

 .وبالتالي إعاقة عملية التنمية فيها
 
مساعدة البلدان العربية على تعبئة الموارد الكافية الحتياجاتها من أجل التكيف مع اآلثار الضارة لتغير المناخ  •

الت الطقس القاسية، وارتفاع منسوب البحر، والنقليات الجوية، ومساعدتها كذلك على وضع استراتيجيات وحا
وطنية لمواجهة تغير المناخ وبرامج للتخفيف من وطأته، ومواصلة اتخاذ تدابير للتخفيف من اآلثار الضارة 

 . المناخلتغير المناخ بما يتماشى واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
 
استمرار وتعزيز العمل على تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدام للطاقة في الوطن العربي، من خالل  •

تشجيع تطوير تقنيات ونظم ترشيد استهالك الطاقة ورفع كفاءة االستخدام في القطاعات االقتصادية والخدمية 
 .ت الفنية لقطاع الطاقة في المجاالت المرتبطة بذلكالمختلفة، مع تعزيز القدرات البشرية واإلمكانيا

 
تفعيل جهود مؤسسات البحث العلمي على المستوى العربي، لإلسراع في تطوير تقنيات إنتاج طاقة أحفورية  •

أنظف على المستويين العربي والعالمي، وكذلك تطوير تقنيات للحد من االنبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة 
تاج وتصنيع النفط الخام، وأخذ زمام المبادرة في ذلك مع وضع استراتيجية لتطوير تقنيات إنتاج وعمليات إن

 :على أن تتضمن ما يلي.  طاقة أحفورية أفضل من خالل التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون
 
 .دعم مراكز البحث العلمي على المستويين العربي والعالمي �
 .إيجاد شراكات عربية وعالمية �
 .تأمين التمويل الدولي الكافي من خالل المؤسسات الدولية المنشأة لهذا الغرض �
 .التنسيق والتعاون بين المراكز العلمية �
 

تشجيع المبادرات المتعلقة بالطاقة النظيفة مثل النفط والغاز الطبيعي والتقنيات العالية الخاصة بها، والتي أكدت  •
جوهانسبرغ للتنمية المستدامة، واالتفاقيات البيئية متعددة األطراف، وجولة عليها المؤتمرات العالمية كقمة 
 .الدوحة لمنظمة التجارة العالمية

 
تشجيع وتطوير الجامعات والمؤسسات األكاديمية والبحثية في الوطن العربي، والتنسيق بينها، وبدعم عربي  •

ة والمتجددة والتطبيقات العملية لها، والعمل على ودولي، لتطوير البحوث الخاصة بالطاقات التقليدية والجديد
 .ربطها بالشبكات العالمية للمراكز المتميزة

 
تشجيع إنتاج وتعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص، والديزل األقل احتواء على الكبريت، للتقليل من  •

ن ذلك اقتصاديا ووضع استراتيجيات المخاطر الصحية والبيئية، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كلما أمك
لقطاع النقل تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في المركبات وتطوير واستخدام الوقود األنظف بيئيا والمشاركة 

 .في المبادرات العالمية في هذا المجال
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الدول النامية، أهمية العمل والتنسيق مع بقية الدول النامية لعدم قبول فرض التزامات رقمية وزمنية على  •
 .لتخفيض انبعاثاتها من غازات االحتباس الحراري في إطار اتفاقية األمم المتحدة للتغير المناخي

 
مطالبة الدول الصناعية بإعادة هيكلة النظم الضريبية فيها لتعكس المحتوى الكربوني لمصادر الطاقة األحفوري،  •

 .أوجه اإلعانات المقدمة لكل من الفحم والطاقة النوويةواألضرار الناجمة عن الطاقة النووية، وإزالة كل 
 
من المادة الرابعة من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) •/٨(ضرورة العمل على تنفيذ الفقرة  •

  تتعلق بالتمويل والتأمين ونقل التقنيات للبلدان والتي تتضمن أن تولي األطراف االهتمام التام التخاذ إجراءات
النامية وبخاصة تلك التي تعتمد اقتصادياتها اعتمادا كبيرا على الدخل الناتج عن إنتاج وتصنيع وتصدير الوقود 

من المادة الثانية من بروتوكول كيوتو، التي تدعو ) ٣(وكذلك الفقرة .  األحفوري والمنتجات كثيفة الطاقة
 المدرجة في الملحق األول إلى السعي لتنفيذ سياسات وتدابير االستجابة بطريقة تقلل من اآلثار الضارة األطراف

بما في ذلك اآلثار الناتجة عن تغير المناخ واآلثار التي تنعكس على التجارة الدولية والتأثيرات االجتماعية 
 ٨المدرجة في الفقرتين .  (بلدان النامية األطرافوالبيئية واالقتصادية التي تلحق باألطراف األخرى، والسيما ال

 ). من المادة الرابعة من االتفاقية٩و
 
التأكيد عل حق دول المنطقة المتأثرة بالبرامج النووية لبعض دول المنطقة في حماية شعوبها وبيئتها من أية  •

سياسة كشف الحقائق أمام المحافل مخاطر محتملة قد تتعرض لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ذلك باتباع 
 .الدولية والرأي العام العالمي عن عمليات التخلص من النفايات السامة في األراضي ومياهها اإلقليمية

 
أهمية وضع استراتيجيات بيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية واستخدامها بشكل مستدام، على  •

 . وسائل تغيير أنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدام في مختلف القطاعاتأن تتضمن هذه االستراتيجيات
 
مطالبة الدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها الواردة في االتفاقيات البيئية الدولية وتوفير جهد أكبر لتطوير ونقل  •

 العربية والعالم، وذلك من تقنيات حديثة ذات الكفاءة العالية في استخدام الوقود األحفوري األنظف إلى الدول
خالل تحفيز اآلليات المالية التابعة لالتفاقيات الدولية لتقديم الدعم المالي لبناء القدرات وتطوير ونقل تقنيات 
الطاقة وإنتاج الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، مثل مرفق البيئة العالمي وصندوق تغير المناخ وآلية التنمية 

 على دمج وتطبيق أنظمة تقييم األثر البيئي كلما وحيثما كان ذلك ممكنا ومجديا اقتصاديا في مع العمل. النظيفة
 .عمليات إنتاج وتصنيع النفط والغاز والمصادر األخرى إلنتاج الطاقة

 
مطالبة الدول الصناعية بالتعويض عن األضرار االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تتكبدها الدول العربية  •

ي تعتمد اقتصادياتها بشكل رئيسي على الدخل الناشئ عن إنتاج وتصدير النفط والغاز، نتيجة لإلجراءات التي الت
 .تعتمدها الدول ضمن التزامات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو

 
، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهالكها االهتمام بالتوعية البيئية في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية •

من خالل البرامج الموجهة باستخدام وسائل اإلعالم، وإدخال ذلك ضمن المناهج الدراسية، وتبادل الخبرات بين 
 .الدول العربية في هذا المجال

 
يق استدامة قطاع الطاقة التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المدني العربي في تحقيق األهداف الرامية إلى تحق •

والموارد الطبيعية ضمانا للمشاركة الشعبية في تنفيذ السياسات والقرارات المتعلقة بذلك، وحسب ظروف كل 
 .دولة عربية

 
 .تعزيز إمدادات الطاقة للمناطق الريفية والنائية في الوطن العربي وتنويعها من مصادر الطاقة المتاحة •
 
ذ قرارات جامعة الدول العربية بشأن الربط الكهربائي بين البالد العربية، والعمل على التأكيد على أهمية تنفي •

 .شمول ذلك مستقبال لربط شبكات نقل النفط والغاز كلما وحيثما كان ذلك مجديا اقتصاديا



 -٤٠-

اإلدارة االستمرار في تطوير وتطبيق برامج مراقبة بيئية شاملة لدى الجهات العاملة في قطاع الطاقة وتشجيع  •
 .المتكاملة في هذا القطاع

 
بناء قاعدة معلومات للبيانات البيئية على مستوى الوطن العربي وتشجيع تبادل المعلومات واالستفادة من مبادرة  •

أبوظبي للمعلومات البيئية والمبادرات العالمية القائمة، وتنسيق المواقف العربية في المؤتمرات واللقاءات 
يمية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة والطاقة وبما يحافظ على مصالح الدول العربية في هذا واالجتماعات اإلقل

 .المجال
 
االهتمام بفعاليات السالمة المهنية ومراقبة بيئة العمل، وتعزيز فعاليات الرصد من خالل التنسيق مع الوزارات  •

 .المعنية في البالد العربية
 
 اإلعالن في االجتماعات الدورية للوزراء المعنيين، ومن خالل آليات العمل العربي متابعة تنفيذ ما جاء في هذا •

 .المشترك وبالتنسيق مع المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية
 


