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  إعالن دمشــــــــــــــــــق                                                          
  

   المستقبليالتعاونفي مجال الطاقات المتجددة و آفاءة الطاقة  حول دور
  األوربي ودول االتحاد إفريقياشمال و  األوسط الشرق  بين دول

  
 

   إفريقياشمال و األوسط الشرق الرابع لدول نتائج وتوصيات المؤتمر
)MENAREC 4(  

  
  
  

نهم     ثمان وثالثون   وممثلي ودرؤساء الوف نحن الوزراء و   سع عشرة  دولة بي ة    ت ة ودولي ة وطني ة  منظم خمسة   ووإقليمي
ؤتمر    أوروبا وزراء من سبعة منهم ا وزيرعشر ة شارآنا في م د    )MENAREC 4( ودول المنطق ذي عق في دمشق   ال

  :شعار تحت ٢٠٠٧ حزيران٢٤ -٢١وتدمر 
  

 األوسط لتعاون بين دول الشرق تطوير الطاقات المتجددة ونقل وتوطين تقانتها وتعزيز ا
  األوروبيواالتحاد إفريقيا وشمال 

  
 في دول الشرق األوسط  ومؤتمرات الطاقة المتجددة ٢٠٠٣ ظبي حول البيئة والطاقة أبونتائج مؤتمر انطالقا من 
مة حول  مؤتمر القإلى باإلضافة ٢٠٠٦ وفي  القاهرة ٢٠٠٥ وفي عمان ٢٠٠٤صنعاء والتي عقدت في وشمال إفريقيا 

 ٢٠٠٤  ومؤتمر بدائل الطاقة الدولي الذي عقد في بون ٢٠٠٢التنمية المستدامة والذي عقد في مدينة جوهانسبورغ 
 أبو ومؤتمر برنامج األمم المتحدة للبيئة الذي عقد في ٢٠٠٥والمؤتمر الدولي للطاقات المتجددة الذي عقد في بكين 

 حول بدائل الطاقة وترشيدها ونتائج الحلقة الخامسة عشر ٢٠٠٧ادرعام برلين الصإعالن إلى وباالستناد  ،٢٠٠٥ظبي 
  .٢٠٠٧لة عن التنمية المستدامة لعام ؤوللمنظمات المس

  
إن التزايد الحاد في الطلب على الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة  يستلزم االهتمام بتطوير الطاقات المتجددة في بلدان 

  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
  

وفرة مصادر الطاقات و ، المتجددةاتلطاقتقانات اعدد من الحاصلة في األخيرة التطورات ين بعين االعتبار آخذ 
  .المتجددة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وإمكانية نشر تطبيقاتها بشكل واسع

  
  وباعتبار االحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية ؛ 

  
كل آبير في حماية  أن تطور الطاقات المتجددة وإجراءات تحسين آفاءة الطاقة يمكن أن تساهم بشوعلى اعتبار

  المناخ  واستدامة مصادر الطاقة وخلق فرص عمل وتطور اقتصادي مستدام ؛
  

 فإن ذلك يحتم نقل التقانات ضمن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا و زيادة فرص التعاون بين هذه الدول و دول
  .االتحاد األوروبي بما يحقق مصلحة الطرفين مع االستفادة من الوسائل المتاحة مثل السياسة األوروبية للجوار

  



 

٢

تؤآد على التزامها باتخاذ اإلجراءات الضرورية مع األخذ باالعتبار أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
حتياجات وامصادر للطاقة في بلدانها على النحو المناسب وتطوير خطط  آفوءة لتعزيز الطاقات المتجددة في وزارات ا

   . ومن خالل إحداث أسواق إقليميةآل بلد
  

 للطاقة المتجددة في إقليمي مرآز إنشاءلمبادرتها الطيبة في  الحكومة األلمانيةيشكر المشارآون في هذا المؤتمر 
ة والمنظمات اإلقليمية على التعاون مع هذا وسط وشمال أفريقيا لحث المعاهد الوطني دول الشرق األويدعون مصر
  .المرآز
  

مناقشة دور الطاقات المتجددة وآفاءة الطاقة في سياق حاجات التطوير المستدام لبلدان الشرق األوسط من خالل 
  : وشمال أفريقيا والتعاون المستقبلي بين هذه البلدان ودول االتحاد األوروبي فإننا نوصي بما يلي 

  
ر على الحاجة لتنويع مصادر الطاقة آما يؤآد المؤتمر على اإلمكانية العظيمة التي يمكن أن يؤآد المؤتم -١

 .تحققها الطاقات المتجددة وآفاءة الطاقة في مجال تحقيق التطور المستدام
 

يدعو المؤتمر جميع الدول المشارآة لوضع أهداف وطنية فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة وإجراءات  -٢
 .ومن أجل تحقيق هذه األهداف ، يجب تبني أدوات سياسية وحوافز اقتصادية مناسبة. فاءة الطاقةآتحسين 

  

بيرة يدعم المؤتمر استخدام جميع أشكال الطاقات المتجددة وخاصة نظم الطاقات المتجددة ذات المستويات الك -٣
 لتلبية حاجاتها الطاقية مثل المحطات الحرارية الشمسية  والريحية في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا

من خالل هذه الرؤيا فإن هناك حاجة لزيادة حجم االستثمارات . باإلضافة إلى التصدير للدول األوروبية
 .ألوسط وشمال أفريقيالتوفير البنية التحتية الضرورية للربط بين أوربا ودول الشرق ا

  
وفي هذا . يوافق المؤتمر على ضرورة اتخاذ إجراءات عالمية موحدة لتعزيز الطاقات المتجددة وآفاءة الطاقة -٤

التعاون اإلقليمي والعالمي لالستفادة المثلى من خطط الدعم : السياق فإن اإلجراءات التالية لها أهمية خاصة 
تبادل التطورات التقنية من خالل االتفاقيات بادل الخبرات التطبيقية ، الوطنية ، تبادل أفضل التطبيقات ، ت

  REN21: الثنائية واإلقليمية ، الحكومية وغير الحكومية ، المعاهد الحكومية المحلية والشراآات مثل 
REEEP, MEDREP, JREC, GEEREF, REEGLE , WREN 

MEDENEC,MEDENER.  
  

 بالدول المتطورة باإلضافة إلى منظمات التمويل اإلقليمية والدولية مثل يؤآد المؤتمر على ضرورة االستعانة -٥
البنك الدولي ، بنك االستثمار األوروبي واألموال العربية من أجل رفع سوية الدعم الفني والمالي لبلدان : 

بناء الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل برامج الطاقات المتجددة بما فيها نقل التقانة وتوطينها و
 .اإلمكانيات لدعم الصناعة المحلية لعناصر نظم الطاقات المتجددة

  
يؤآد المؤتمر على الحاجة لمصادر مالية آبيرة من آال القطاعين الخاص والعام ، ليتم استثمارها في الطاقات  -٦

نمية وهذا يجب أن يتضمن استخدام آلية تمويل مبتكرة وأدوات تعتمد على السوق مثل آلية الت. المتجددة
إن .النظيفة ، و بنك البيئة العالمي ، تستطيع تغطية الكلفة التراآمية للطاقات المتجددة وآفاءة الطاقة

المشارآين في المؤتمر ملتزمون بتوفير الظروف المناسبة لالستثمار في آفاءة الطاقة و الطاقات المتجددة بما 
 .يجذب رؤوس األموال الخاصة لالستثمار

  
 مصنعي الطاقات المتجددة وخاصة مصنعي تقانات الرياح والشمس لتوسيع القاعدة إن المؤتمر يناشد -٧

 .الصناعية من أجل مواجهة الطلب على الطاقة وتخفيض األسعار
 



 

٣

 

  (إن المؤتمر يدعو دول المنطقة والمنظمات اإلقليمية والدولية ، القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية  -٨
NGOs ( ل تطوير وتنفيذ برامج توعية وتثقيف عامة فيما يتعلق بالطاقات لوضع جهود أآبر في مجا

 .المتجددة وتقنيات آفاءة الطاقة وتطبيقاتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
دول الشرق األوسط لمع احترام حاجات بعض الفئات االجتماعية وخاصة الطبقة الفقيرة،فإنه من المناسب  -٩

أنظمة تسعير الطاقة والتي تحقق العدالة االجتماعية وتحث على التطور أن تعمل على وشمال أفريقيا 
 .االقتصادي وحماية المناخ

  
  

 و على الخطط  لهذا المؤتمرلتنظيمهاحكومة الجمهورية العربية السورية على في المؤتمر  المشارآون يثني -١٠
موجه عالوة على ذلك فإن الشكر .يالحكومية المكثفة لتطوير الطاقات المتجددة بدعم من دول االتحاد األوروب

 ووزير الكهرباء السوري ممثال في الجمهورية العربية السوريةوزراء مجلس ال إلى رئيس بشكل خاص
بالمرآز الوطني لبحوث الطاقة ، والمنظمين المشارآين في هذا المؤتمر بما فيهم وزارة البيئة األلمانية ، 

  المتحدة للبيئةاألمموبرنامج ،  آسيانة االقتصادية واالجتماعية لغرب واللج، حماية الطبيعة والسالمة النووية 
 .لجهودهم المبذولة ودعمهم المتواصل إلنجاز مثل هذا المؤتمر الناجح للوصول إلى نتائج بناءة: 

 

طلب تقدم الوفد الليبي بآما  ٢٠٠٨ستضافة المؤتمر الخامس في المغرب عام التقدم الوفد المغربي بطلب  -١١
 وقد وافق المشارآون في المؤتمر على هذين الطلبين مع ٢٠٠٩افة المؤتمر السادس في ليبيا عام ستضال

 .تقديرهما العالي لوفدي المغرب وليبيا
                 
  
 

  ٢٠٠٧ حزيران ٢٤                                                              دمشق 
 

  


