في ٌ
ص َح ٌّ
بيانٌٌ َ
اإلنمائيٌ ٌ
ٌّ
األممٌالمتحدةٌ
ٌِ
برنامجٌ
ٌُ
ياتٌالتنميةٌفيٌالبمدانٌالعربية
المناخٌسيكثٌفٌتحد ٌِ
ٌُ
غي ٌُرٌ
تَ ُّ
**

ٍ
ٌاستجابةٌرئيسيٌ ٌ
ٌالمستدامةٌعنصر
الطاق ُة
ُ
**

نحوٌإيجادٌحمول
اءٌفيٌالبحرينٌلمعملٌ ٌَ
اإلنمائيٌٌَيجمعٌخبر ٌَ
ٌُّ
األممٌالمتحدةٌ
ٌِ
برنامجٌ
ٌُ
**

ربيةٌلمواجهةٌآثارٌتَغيُّرٌالمناخٌسٌتُطٌَمقٌبحمولٌنهايةٌالعامٌالجاري
َ
المبادرةٌُالع ّ
***** ***** *****

مركزٌالجوهرةٌ،جامعةٌالخميجٌالعربي
ٌُ
اء وقادةُ السياسات الذين دعا إلى اجتماعيم
المنامةٌ 6ٌ ،
َ
تشرين ٌاألول/أكتوبر ٌ 0202ـ َيعقد الخبر ُ
المكتب اإلقميمي لمدول العربية التابعُ لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بالشراكة مع جامعة الخميج
ُ
وغدا تحت رعاية الييئة الوطنية لمنفط والغاز لتقييم التحديات والفَُرص
العربي ،اجتماعاتِيم
اليوم ً
َ
ِ
المتعمقة بالطاقة المستدامة في البمدان العربية.
نموية التي تُوا ِجو
ألن إمكانيةَ
العالم اليومّ ،
تقع الطاقةُ في ُ
أىم القضايا االقتصادية والبيئية والت َ
صمب ّ
َ
غنى عنو لتحقيق االزدىار العالمي .واذا كان لمبمدان النامية
أمر ال َ
الحصول عمى خدمات الطاقة ٌ

عمى ٍ
عينو عمى زيادة
نحو
صحةَ مواطنييا ،فيما تعمل في الوقت ْ
خاص أن تَ ُحد من الفقر وتُحسن ّ
ّ
اإلنتاجية وتعز ِ
إمكانيات
شجيع النمو االقتصادي ،فإنيا تحتاج إلى توسيع
يز القدرة التنافُسية وت ِ
ّ
موثوقة وفع ٍ
ٍ
ٍ
الة وحديثة.
خدمات طاقّية
الحصول عمى
ّ
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ِ
التقدم نحو التنمية البشرية لمخطر.
الطاقة الحاليةُ لتمبية احتياجات فقراء العالم ،وتُعرض
ال تكفي ُنظُ ُم
َ
ٍ
ِ
ومن شأن ٍ
ٍ
حديثة لمطاقة ،أن
أشكال
الفعالةَ لمحصول عمى
نظام جيِد األداء لمطاقةُ ،يحسن
ّ
اإلمكانيات ّ
ٍ
ص ِ
شخص عمى كوكب األرض لمنجاة من أسوأ تأثيرات الفقر .وم ْث ُل
أفقر بضعة مميارات
ُيعزز فَُر َ
أيضا لتحقيق األىدا
ىذا النظام ضروري ً

األوسع نطاقًا.
اإلنمائية
ِ

ازدياد
حجم االقتصاد العالمي خالل السنوات العشرين المقبمة ،كما ُيتوقع
فمن المتوقع أن يتضاع
ُ
ُ
عدد س ّكان العالم َليصل بحمول عام  0202إلى  9مميارات شخص .ومن المحتم أن َيضع مث ُل ىذا
طا عمى جميع أنواع الموارد الطبيعية.
مو الس ّكان ّي ،ضغ ً
مو في النشاط االقتصادي ،فضالً عن الن ّ
الن ّ
ٍ
ٍ
ِ
وغيرىا،
حمول جماعية
بنشاط عمى تحميل
اء في مختم أنحاء العالم
وَيعمل
ُ
أصحاب القرار والخبر ُ
ِ
اح م ْثل ىذه الحمول والتفاو ِ
استخداميا
ض بشأنياُ ،بغيةَ زيادة فَُرص الحصول عمى الموارد و
واقتر ِ
ُ
لفعال عمى ٍّ
لعالم من استيعاب النشاط المتازيد دون أن ُيعرض لمخطر
ا ّ
حد سواء ،بحيث يتم ّكن ا ُ
أىدا َ التنمية ،بما في ذلك التكي ُ مع تَغير المناخ والتخفي ُ من حدتو.

قمة جدول أعمال السياسات العالمية ،وكذلك
َ
ات األخيرةُ
وقد ش ِيدت السنو ُ
صعود ىذه القضايا إلى ّ
معنيةُ األُخرى في جميع أنحاء العالم عمى
الحكومات و
عمى المستوى الوطني؛ فيما تُ ِقدم
ُ
ُ
الجيات ال ّ
حد كبير لزيادة فُرص الحصول عمى الطاقة وز ِ
سياسات جديدة وز ِ
ٍ
يادة االستثمار إلى ٍّ
يادة كفاءة
تكوين
َ

الطاقة ،مع تطم ٍع إلى تعزيز االستدامة الشاممة في مجال الطاقة .وىذه القضايا باديةُ الحيوية عمى
ٍ
حيث تَبرز في المنطقة مجموعةٌ من السياسات والمبادرات التي تُبشر
نحو
خاص في البمدان العربيةُ ،
ّ

يات ،تشمل تحد ٍ
يات سياساتّيةً وتكنولوجيةً
بتحقيق االستدامة لمطاقة .مع ذلك ،ال تزال ىناك تحد ٌ
غير ذلك من التحديات .فالسبي ُل إلى الكفاءة في استخدام الطاقة يتطمّب اىتما ًما متواصالً
وتمويميةً و َ
ٍ
المعنية.
مجموعة واسعة من األط ار
من قادة السياسات ،وتنسيقًا بين
ّ

ٌطاقةٌ
ٌٍ
وغدا ،وعنو ُانيا تأثيرات ٌتَغيُّر ٌالمناخ ٌفي ٌالمنطقة ٌالعربيةٌ :نحو
ات التي تُعقَد
اليوم ً
والمشاور ُ
َ
مستدامة ،سو تُركز في المقام األول عمى الموارد والتحديات والفَُرص لمبمدان العربية كي تُحقق
ِ
إمكانيات الحصول عمى الطاقة في
مساىمةً بذلك في زيادة
تقد ًما متسا ِرًعا نحو الطاقة المستدامة؛
ّ
الفعال لمطاقة.
دوٍر رائد في حممة االستخدام ّ
الداخل وفي جميع أنحاء العالم ،وقائمةً في الوقت ذاتو ب ْ
سيجمع المقاء التّشاوري الواسع والرفيع المستوى الذي يستمر يومين خبراء وقادةَ سياس ٍ
ات من البمدان
َ
َ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ياق األوسع لمطاقة
ات المناقشات مجموعةً من المواضيع التي تُعالِج الس َ
العربية .ولَسو تشمل جمس ُ
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يات المتعمقة بإمكانية الحصول عمى الطاقة ،وتَغي ِر المناخ ،و ِ
البيئات
المستدامة؛ بما في ذلك التحد ُ
ّ
ٍ
االجتماعات
سياسات محددة تتعمق بتعزيز الطاقة المستدامة .وستكون
التمكينية؛ فضالً عن قضايا
ُ
ٍ
مجموعة من المؤسسات االبتكارّية التي تُحقق بالفعل تقد ًما ىائال في زيادة
أيضا بمثابة فَُرص ٍة لتقييم
ً
ص االقتصاديةُ والمالية المتعمقةُ بالتنمية ،مع
استدامّية الطاقة في البمدان العربية .وستُناقَش ً
أيضا الفَُر ُ
تركيز عمى كيفية تَمكن تنويع مصادر الطاقة من تعزيز النمو وخْم ِ
ٍ
بحث
ق فَُرص العمل؛ كما ستُ َ

ص المتعمقةُ بالمعرفة ون ْقل التكنولوجيا .ولَسو تكون النتيجةُ الصافية لالجتماع ْتوليفةً
التحد ُ
يات والفَُر ُ
ِ
األولوّيات والتحديات والفَُرص في البمدان العربية في مجال الطاقة المستدامة.
من

ٍ
عممية أوسعَ نطاقًا بقيادة المكتب
وغدا جزًءا من
اليوم ً
في ىذا الصدد ،تُشكل المشاور ُ
ات التي تُعقَد َ
ابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وال ّش ِ
الوطنيين ،لبناء المعرفة
ركاء
اإلقميمي لمد َول العربية التّ ِ
ّ

بناء عمى
تنم ِويةً قصوىً ،
والزخم وااللتزام بتوجيو االىتمام إلى تَغير المناخ عمى أساس َك ْونو أولويةً َ
اإلعالن ٌالوزاريٌ ٌالعربيٌحول ٌالتَغيُّرٌ
ٌِ
توصيات تقريرٌالتنميةٌاإلٌنسانيةٌالعربية ٌلعام ٌٌ 0222وكذلك
ٍ
كام َل السياسات لمتعامل مع تَغير المناخ
المناخي الذي دعا إلى اتّخاذ إجراءات في السياسات تشمل تَ ُ
وطنية واقميمية لمتعامل مع تَغير المناخ ،واجراء در ٍ
ٍ
ٍ
اسات
عمل
ط ِط
في ك ّل القطاعات ،وتبن َي ُخ َ
َ
فيم الخطر.
لتحسين ْ
اإلقميمي لمد َول العر ّبية التابعُ لبرنامج األمم المتحدة
المكتب
عمى مدار عام َ ،0202يستجيب
ُ
ّ
ٍ
ٍ
وموس ًعا شبكةً من الخبراء
اإلنمائي ،بالشراكة مع حكومات ومؤسسات وطنية ،إلى تمك الدعوة؛ ُمكوًنا ُ
ٍ
اسات وورق ِ
ور ِعيا در ٍ
ِ
عددا من المشاورات اإلقميمية
ات
معمومات أساسية ،ومنظ ًما ً
وقادة السياسات ،ا ً
ِ
المعرفية ِ
ِ
الحرجة
اسع النطاق لديناميات تَغير المناخ في المنطقة ،وتحدي ِد الفجوة
فيٍم و ِ
الكتساب ْ
و ِ
ِ
لمرد عمى تحدي تَغير المناخ
البدء في َمْمئيا،
وتطوير قدرات الجيات المعنية في البمدان العربية ّ
باعتباره ِ
أولوّيةً قصوى لمسياسات.
وغدا في أعقاب جولتين من المشاورات الرئيسية نظميما في األشير القميمة
ات
اليوم ً
تأتي المشاور ُ
َ
الماضية المكتب اإلقميمي لمدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع مؤس ٍ
سات
ّ
ُ
ُ
ّ َ
ات ٌتَغيُّر ٌالمناخٌفيٌالمنطقةٌالعربيةٌٌُ:ندرٌةُ ٌالمياهٌ ،والجفافٌ،
وطنيةُ .ع ِقدت المشاورةُ األولى" ،تأثير ٌُ
ٌ ُّ
يوم ْي  01-00أيمول/سبتمبر ،بال ّشراكة مع و ازرة البيئة في الجميورية
وتَنقٌ ٌُل ٌالس ٌّكان" ،في دمشق َ
ارتفاعٌُمستوىٌالبحرٌ ٌ،وٌتَآ ٌُك ٌُلٌالشواطئٌ،والتنمي ٌُةٌالبشرية"،
ٌ
العربية السورية .وجرت المشاورةُ الثانية" ،
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يوم ْي  00-02أيمول/سبتمبر بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه في مصر.
في القاىرة َ
ولَسو تُو ِ
تكوين الشراكات من أجل االستجابة إلى تحدي تَغير
اصل ىذه المشاور ُ
بناء المعرفة ،و َ
ات َ
ين الثاني/نوڤمبر .وفي
المناخ؛ كما ستُغذي
ً
فيع المستوى في المغرب في  0-3تشر َ
اجتماعا إقميميا ر َ
األمر الذي ُيييىء األرضيةَ إلطالق
سيتِ ّم إقرُار نتائج العممية التشا ُورية وتوصياتِيا؛
تمك المناسبةَ ،
ُ
المبادرة العربية ٌلمواجهةٌآثارٌت ّغير ٌالمناخ ٌسيطمقيا ٌوي ِ
اإلقميمي لمد َول العر ّبية
المكتب
صادق الحقًا
ُ
ُ
ّ
الحكومات العربيةُ الشريكة.
التابعُ لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و
ُ
*** *** ***

برنامجُُاألممُاملتحدةُُاإلمنائيُُهوُشبكةُُالتنميةُالعامليةُُالتابعةُُلألممُاملتحدةُ ُ.وتدعوُاملنظَّمةُُإىلُالتغيريُ،
ُرابطةُُالبلدانُُباملعرفةُواخلربةُواملواردُاليتُتساعدُالشعوبُُعلىُبناءُحياةُُأفضلُ .
حننُموجودنُفعلُُيفُُ011بلدُاُ،نعملُمعهاُعلىُحلولُُخاصُةُُهباُلتحدِّياتُالتنميةُالعامليةُوالوطنيةُ.
طورُهذهُالبلدانُقدراتُاُاحملُلِّيةُُ،تستفيدُمنُالعاملنيُيفُبرنامجُاألممُاملتحدةُاإلمنائيُومنُاجملموعةُ
وفيماُت ِّ
الواسعةُلشركائناُ .

*** *** ***
لمز ٍيد من المعموماتُ ،يرجى االتّصا ُل بـ:
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