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إمكانات الطاقة المتجددة بالمنطقة العربية
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أولويات/ تحديات : المنطقة العربيةالطاقة والمياه في 

.%96حواليبنسبةللطاقةرئيسيكمصدراألحفوريالوقودعلىاالعتماد❖

على%9،%6حوالي)للكهرباءمتزايداستهالكمتوسطو،األوليةالطاقةعلىمرتفعسنويطلبمعدل❖
.(الترتيب

بحلولنسمةمليون600إلىالسكانعدديصلأنمتوقع)%2.2لحواليتصلعاليةسكانيةزيادةمتوسط❖
2050).

.العربيةالمنطقةخارجمنالمياهمصادرمن60%❖

180بينمندنىاألهيعربيةدولة11،العالميالمستوىعلى)االمطارهطولمنمنخفضةمستويات❖
.(دولة

.نهامكثيرفيمائيفقروالمنطقة،دولمستوىعلىالكهربائيةالطاقةمنالفردنصيبفيحادتفاوت❖

دولبعضفي%100نحوبينوأدناهاأعالهاتتراوحبنسبالحبوباستيرادعلىواالعتماد،غذائيةفجوة❖
.والعراقومصروسورياالمغربمثلدولفي%55–35وحوالي،الخليجمنطقة

دودة ، موجات حرارة شديدة، فيضانات سريعة في مدة زمنية محتصحرمنها جفاف، آثار حادة لتغير المناخ، ❖
، متوقع غرق مساحات من األراضي في بعض مدن ...(2015، مصر 2012، األردن 2009السعودية )

(.مد 3حال تزايد متوسط درجات حرارة المنطقة بمقدار )2050عربية ساحلية بحلول 
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نصيب الفرد من الكهرباء والمياه في الدول العربية
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(3م)نصيب الفرد من موارد المياه في المنطقة العربية

مستوى الفقر المائي

واقسم الموارد المائية، االسك: المصدر
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(سنة/ك و س)نصيب الفرد من الكهرباء المنتجة 
االتحاد العربي للكهرباء، : المصدر

25، العدد 2016النشرة اإلحصائية 



إمكانات الطاقة المتجددة بالمنطقة العربية

هافي أغلبشبه منبسطة، غير مأهولة شاسعة، صحراوية أراض-

نطاق الحزام الشمسي/كثافة إشعاع شمسي عالية-

ومشروعات تجارية، إمكانات صناعية، تجارب -

أيدي عاملة رخيصة،كوادر فنية، -

خطط معلنة، بالطاقة المتجددة، رسمياهتمام -

بالطاقةتأمين اإلمداد المساهمة في مزيج الطاقة، وتنويع-

االنبعاثاتأداة للحد من -

source: www.altestore.com/howto/Solar-Electric-Power/Reference-
Materials/Solar-Insolation-Map-World/a43

ي فهيكل سرعات رياح مناسب إلنتاج الكهرباء 

بعض المواقع في كثير من البلدان

source: MAKE, MENA Wind Power Outlook, 2 April 2015, Joffery Dupuy, P. 8 



نسبة مساهمة المصادر المتجددة في الكهرباء المنتجة بالمنطقة العربية

:حواليمنها، %24.5المستوى العالميعلى مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء 

وحرارة باطن شمسية حرارية% 0.4،فوتوفلطية% 1.5وقود حيوي، % 2،حريا% 4،مائي% 16.6

.األرض والمحيطات

REN21.GSR 2017, P.33:المصدر
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االتحاد العربي للكهرباء،: المصدر
25، العدد 2016النشرة اإلحصائية 



بيةتطبيقات الطاقة المتجددة المنتشرة تجارياً بالمنطقة العر

 ً التكنولوجيات األكثر استخداما

الكتلة الحيوية الحديثة

التخمير •

التغويز•

القولبة•

استخراج الغاز الحيوي •
ات، مخلفات، مكبات النفاي)

محطات معالجة الصرف 
إلنتاج كهرباء( الصحي

إنتاج الوقود الحيوي •
مخلفات بعض )

المحاصيل، األشجار 
(الزيتية

تربينات الرياح

ة كبيرعنفات/تربينات•
السعة إلنتاج الكهرباء 

(مرتبطة بالشبكة)

ة، تربينات صغيرة السع•
و، فأقل ك100حوالي 

لة شبكة محلية، نظم معزو)
نظام تخزين طبقاً + 

(  لالستخدام

نظم مزدوجة •
خاليا /ديزل، رياح/رياح)

....(شمسية 

يةتكنولوجيات الطاقة الشمس

نظم خاليا •
ةفوتوفلطي/كهرضوئية

(PV) نظام )معزولة
أو ( جتخزين طبقاً لالحتيا
مرتبطة بالشبكة، 

ألغراض توليد كهرباء، 
ت تحلية مياه، اتصاال/ضخ

السلكية، دعاية، عالمات 
...(إرشادية، 

/  مركزات شمسية•
فئ تكنولوجيا القطع المكا

(كهرباء، تحلية مياه)

السخان الشمسي •
(خدمي/منزلي)



تكنولوجيات الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء

(PV)ةالفوتوفلطي/الخاليا الشمسية الضوئية(CSP)المركزات الشمسية الحرارية 

البرج المركزيالقطع المكافئ

فرينلعاكس 

(المجمعات المستوية)
القطع االسطواني

لورةخلية شمسية وحيدة الب

لورةخلية شمسية متعددة الب



تكنولوجيات الطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباء بالمنطقة العربية

*الطاقة الشمسية( أ)

.م و577: 2016إجمالي القدرات المركبة في نهاية 
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(م و)النظم الشمسية الحرارية المركزة 

تكنولوجيا القطع)إجمالي القدرات المركبة من المكون الشمسي 

.  م و325: 2016في نهاية ( المكافئ

IRENA, RE in the Arab region 2016: المصدر* 
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مزارع الرياح إلنتاج الكهرباء في المنطقة العربية

، المغربتطوانجانب من محطة رياح في جانب من محطة رياح الزعفرانة، مصر

جانب من  محطة رياح سيدي داوود، تونس
جانب من محطة رياح الطفيلة، األردن



(*م و)القدرات المركبة لمزارع الرياح ( ب)

تكنولوجيات الطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباء( تابع)

.م و2018حوالي : 2016إجمالي القدرات المركبة في نهاية 

IRENA, RE in the Arab region 2016 & GWEC 2016: المصدر* 
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*يةبالمنطقة العربمن الطاقة المتجددة شاملة الكهرومائي ( م و)القدرات المركبة 
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خاليا كهرضوئية  شمسية حرارية رياح (كتلة حيوية، مكبات النفايات)أخري  مائي

:المصادر*

،25العدد -2016االتحاد العربي للكهرباء، النشرة اإلحصائية 

IRENA-RE in the Arab region 2016 & GWEC 2016



تطبيقات أخرى للطاقة المتجددة في المنطقة العربية

درجة االنتشار التطبيق

من الدولبعديداالنتشار تجارياً واسعة•

تجارب رائدة•
محدود•

نظم التسخين الشمسي 

(تسخين مياه)لألغراض المنزلية والخدمية▪

(إنتاج بخار/تسخين مياه)للعمليات الصناعية ▪
طباخ شمسي/التجفيف الشمسي للحاصالت الزراعية، فرن▪

تجارياً في معظم الدولواسعة االنتشار•

منتشرة إلى حد ما•
تجارب•

معزولة كهرضوئيةخاليا نظم 

......إرشاديةلوحات/اتصاالت السلكية، إعالناتإنارة، ▪

تحلية المياه/ ضخ ▪
..(رياح /خاليا)نظم مزدوجة ▪

(عبدائية الصن)منتشرة في حالة ضخ المياه •
محدود•

. (و.ك100<  )الرياح محدودة القدرة عنفات/تربينات

تحلية المياه/ ضخ ▪
..(خاليا،نظم/ديزل، رياح/رياح)ضخ المياه/نظم مزدوجة  لإلنارة▪

الدولبعض في •

بعض الدولمنتشر في•

(مصر، األردن)محدود•

األشجار /(السودان-مخلفات القصب)محدود •
(.مصر)الزيتية

الكتلة الحيوية الحديثة  

فحم نباتي، خشبية كوقود لألفران الريفيةلباقو▪

وانية، مخلفات زراعية    وحي)سماد طبيعي + ( الميثان)الغاز الحيوي ▪

(  مكبات النفايات
، إنتاج الغاز الحيويالصرف الصحي/معالجة المياهمحطات ▪

واستخدامه في توليد الكهرباء لمحطة المعالجة 
من بعض المحاصيل( االيثانول)إنتاج الوقود الحيوي ▪



تحديات نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة في إطار الترابط بين الطاقة والماء

أخرى رئيسية

الكهرباءقطاعإصالح/هيكلةإعادة/تطوير▪

،الخاصالقطاعدورضعف▪

للطاقةوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتدورغياب▪

الريفية،المناطقفيالمتجددة

عامةً،العلميللبحثالمخصصةالعامةالموازنات▪

،خاصةً المتجددةالطاقةبحوثو

،....االبتكاراتالفكرية،الملكية▪

والتعليم،العلميالبحثوالصناعة▪

مشتركة،أبحاث،التدريب)الفعالاإلقليميالتعاون▪

تشهاداالقياسية،المواصفاتالجودة،،المنشأشهادات

،التصنيعيةواإلمكاناتلخبراتاالمعدات،أداءاختبار

.(...التسويقيةالفرص

برنامج/طريقخارطة/شاملمخطط/استراتيجية❖

،زمنىإطارفيوالمياهالطاقةبينالترابطسياساتل

ةالطاقمشروعاتفياالختصاصجهةتعتبرالحكومة❖

،الكهرباءإلنتاجالكبرىالمتجددة

التكنولوجياتبعضألقلمةاالستراتيجيةالرؤية❖

الفنية،القدراتالمحلية،للظروفالمناسبة

عير،التسهيكل/والمياهالتقليديةالطاقةدعمسياسات❖

طرق،قياسيةمواصفات)عدةمجاالتفيالخبرة❖

يمتقي،المتجددةالطاقةتكنولوجياتمعداتلاالختبار

،(...السائدةالظروفظلفيالتكنولوجياأداء

اتالقطاعبينفعالةوتقييمومتابعةتنسيقآليات❖

.الصلةذاتوالمحلياتالحكومية



المياهسياق الترابط بين الطاقة والطاقة المتجددة في نشر تطبيقات سياسات أسس عامة ل

آليات التنفيذ، أصحاب المصلحة

،المحلياتالصناعة،،الخاص/العامينالقطاع،الحكومة-
.المجتمع/المواطن

ةالتقليديالطاقةلدعمالحاليةالسياساتفيالنظر-
.المتجددةللطاقةتشريعات/حوافزوالمياه،

ق،التنسيآلياتالتسعير،وهيكلالترابطسياسات-
....المستمروالتقييمالمتابعةالتنفيذ،مؤشرات

عداتلماألداءاختباراتالقياسية،والمواصفاتالمعايير-
المتجددة،الطاقة

ة تحديد البدائل التكنولوجي، تقييم المصادر

للظروفالمالءمة/مواقعتقييم/بيانات/قياسات-
ادرمص/اقتصاديةأنشطة/السكانيةالزيادةمعدل/المحلية

..../استهالكأنماط/مياه

،دالعائ/الكلفةتحليل،ةالتكنولوجيالبدائلتقييم-

-يةمحلشبكة/مرجحةقدرة/الشبكةكود:نيةفمتطلبات-
لمياهلتسخين-تحلية-ضخمعدات/معزولةنظم/موزعتوليد

.(...التسويقمحلي،تصنيع)األنسباختيار-

الوعي العام/ التعليم

دعم البحث والتطوير-

التدريب المهني/التعليم الفني-

خداماستلنشرالمدنيوالمجتمعالحكوميةغيرالمنظمات-
المتجددةالطاقةتطبيقات

والمياهةالطاقاستخداموترشيدالبيئةعلىالحفاظثقافة-

....االجتماعيةوالسلوكياتالعامالوعي-

التعاون الدولي واإلقليمي

لنقمجالفياإلقليميدون/اإلقليمي/الدوليالتعاون-
الخبراتوتبادلالتكنولوجيا،

لوجياتتكنومكوناتبعضلتصنيعبرامج/استراتيجيات-
،العالميةالشركةمنبتصريح)محلياالمتجددةالطاقة
(.../خاصة/عامةشراكة

تكنولوجياتمجالفيالفنيةالمهارات/القدراتبناء-
...والصيانة،التشغيلالمشروع،إدارة)المتجددةالطاقة
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الطريق إلى األمام

لترابط لمساهمة تطبيقات الطاقة المتجددة في تحقيق اأهداف وسياسات 
ة، أخذاً لطوي/ةمتوسط/ةقصيرةزمنيمستويات على ،بين المياه والطاقة

؛ 2030في االعتبار قضايا تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة 

، واختيار تقييم بدائل تقنيات الطاقة المتجددة المالئمة للظروف المحلية
األمثل، والعمل على نشر استخدامها في إطار برامج زمنية ذات أهداف

؛محددة واليات للتنفيذ

واقتراح ،اً فهم القضايا جيدلالبيانات واستخدام أساليب التحليل دقة
ن؛تحديد الجهات المعنية والشركاء المحليي، والحلول المناسبة

اقة فيما يتعلق بالطلقياس ورصد التقدم المحرزوطنية لمؤشرات 
وتحديد العالقات بين المؤشرات المختلفة؛ المتجددة والترابط، 

إذا )يذ وتعديل السياسات وبرامج التنف،والتقييم،المراجعة الدوريةو
؛(تطلب األمر ذلك

ي مجال تعميق التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا، والتكامل اإلقليمي ف
بادل معدات الطاقة المتجددة، وت/التصنيع المحلي لبعض مكونات نظم

.  المعلومات والخبرات

:  مد علىمفهوم للترابط أكثر تكامالً، يعتتبني
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