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  مداوالت مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية

  دعوة للتحول إلى قطاع طاقة عربية مستدام
  

  29/10/2013 –الشارقة 

مؤتمره السنوي السادس حول الطاقة المستدامة في البلدان العربية، الذي انعقد يومي ) أفد(اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

عة األميرآية في الشارقة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدآتور سلطان بن محمد القاسمي، االثنين والثالثاء في الجام

بلدًا، يمثلون الحكومات والقطاع العام والشرآات  52من  مندوب 600وشارك فيه نحو . عضو المجلس األعلى وحاآم الشارقة

  .إلعالموالجامعات ومراآز األبحاث والمنظمات اإلقليمية والدولية ووسائل ا

من أن " أفد"على ما توصل إليه تقرير  مسودة توصيات المؤتمر، التي تضمنت الموافقة أعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب

تؤمن مكاسب اقتصادية وافرة وتضمن في  ،تستطيع تعزيز استدامة قطاع الطاقة باتخاذ خيارات استراتيجية هاّمةالدول العربية 

تشمل هذه الخيارات تحسين آفاءة الطاقة، واستغالل اإلمكانيات غير المستثمرة في . نة للمواردالوقت عينه االدارة المتواز

وينبغي توظيف إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات . موارد الطاقة المتجّددة، واستخدام احتياطات النفط والغاز بأساليب أنظف

  .اإلقليمية في تطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة

 المؤتمر صانعي السياسات في الدول العربية إلى العمل على تنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من استمرار االعتماد دعا

. صالح آليات تسعير الغاز الطبيعي بحيث يكون له دور أآبر في التحول الطاقوي العربيإالوقود، وواحد من على نوع  المفرط

لقطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية إلمدادات الطاقة، وتسهيل تمويل وطلب إرساء العوامل المالئمة لمساهمة ا

  .االستثمارات المحلية وتطوير آليات قانونية أآثر مرونة

، كفاءةلمن أجل تحفيز االنتشار السريع ل ،عيرستالوإصالح سياسات  بإعادة النظر في سياسات دعم أسعار الطاقة وأوصى

وترشيد  لكفاءة الطاقة اإلطار االسترشادي العربيوطالب بتنفيذ . وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة واالستخدامات األمثل للطاقة

، داعيًا الحكومات إلى نشر الوعي وتقديم الحوافز لتشجيع اعتماد تكنولوجيات وممارسات آفاءة 2010المعتمد عام  استهالآها

اخية في تقارير تقييم األثر البيئي الخاصة بخطط توسيع نظم الطاقة، وأآد على ضرورة إدخال تقييم التأثيرات المن. الطاقة

ودعا الحكومات العربية إلى تشجيع تكنولوجيات الطاقة المستدامة ودعم . والعمل على أساس الترابط بين الطاقة والمياه والمناخ

إلى التصدي لفقر الطاقة الذي يصيب أآثر  آما دعا .االبتكار في تصنيع البرامج واألجهزة ونشرها على نطاق واسع في المنطقة

  .مليون عربي، وذلك بإيصال طاقة مأمونة إليهم 50من 
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  مستقبل النفط والغاز وتمويل الطاقة المستدامة

فعقدت جلسة حول مستقبل النفط والغاز وأثر النفط والغاز الصخريين على األسواق . تابع المؤتمر أعماله لليوم الثاني

أدار الجلسة بيل فارن برايس الرئيس التنفيذي لشرآة السياسات البترولية، وشارك فيها . يئية في هذا المجالواالعتبارات الب

األوسط في معهد أآسفورد لدراسات الطاقة، ومجيد جعفر الرئيس التنفيذي لنفط الدآتور بسام فتوح مدير برنامج النفط والشرق 

  .الهالل، والحبيب األندلسي رئيس قسم الطاقة في اإلسكوا، وروبين ميلز رئيس االستشارات في منار أبوظبي

الرئيس التنفيذي لجنرال نبيل حبايب قدمها وخصصت جلسة لتمويل الطاقة المستدامة والشراآة بين القطاعين العام والخاص، 

. وأدارها تيم ريتشاردز رئيس قسم الشؤون الحكومية والسياسة في الشرآةإلكتريك الشرق األوسط وشمال أفريقيا وترآيا، 

وشارك فيها شهاب البرعي من بوز آند آو، وطاهر دياب مدير االستراتيجية والتخطيط في المجلس األعلى للطاقة في دبي، 

نر رئيس مجلس إدارة انترناشونال إنرجي آونسلتنس، والدآتور مازن سويد آبير االقتصاديين في بنك هافوالدآتور مانفرد 

  .البحر المتوسط

مبادرات االستدامة من أجل إدارة أآفأ للموارد آانت محور جلسة أدارها الدآتور إياد أبومغلي المدير والممثل اإلقليمي لبرنامج 

لدآتور نايف العبادي عن المرآز السعودي لكفاءة الطاقة، وياسمين الراشدي عن مجلس أبوظبي فتحدث ا. األمم المتحدة للبيئة

باور، وقدم  وعرض مايكل نايتس خبرة أآوا. للتخطيط العمراني، والدآتور ألبرشت آاوب عن المؤسسة األلمانية للتعاون الفني

مساعي الشرآة في مجال إدارة النفايات عن راس عرقجي الدآتور روب ماآنتاير تجربة آريستال، وتحدث مدير عام أفيردا ف

  .وإنتاج طاقة من النفايات

وعقدت جلسة خاصة حول سياسات الطاقة المستدامة في دول الخليج، بالتعاون مع اإلسكوا، أدارتها روال مجدالني مديرة قسم 

وجميلة مطر مديرة الطاقة في جامعة الدول العربية،  وشارك فيها الدآتور مانفرد هافنر،. التنمية المستدامة واإلنتاج في اإلسكوا

وآالة الطاقة الدولية، وماهر عزيز وآيل وزارة الكهرباء والطاقة  ، وإيمانويل برغاس منوغالدا الهن من تشاتهام هاوس

  .السابق في مصر، والحبيب األندلسي رئيس قسم الطاقة في اإلسكوا

، وقدموا إعالنًا إلى الجلسة فناقشوا خيارات المستقبل ،"ى قادة المستقبل البيئيينمنتد"في جامعة عربية  26واجتمع طالب من 

  .الختامية ضمنوه اقتراحاتهم

  .واختتم المؤتمر بجلسة نقاش لمسودة التوصيات

 


