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واإلنبعاثاتواإلنبعاثاتالعالمي العالمي   واالحترارواالحترارتغّير المناخ تغّير المناخ ) ) 11((

ADEME المصدر:

ضرورة بذل الجهود لعدم تجاوز االحترار ): 2009آانون األول / ديسمبر 18(من مخرجات آوبنهاغن  -
.درجتين مئويتين بالمقارنة مع القرن الثامن عشر: العالمي

- جزء  385حاليًا هي بحدود (جزء بالمليون  450ضرورة استقرار نسبة ترآيز غازات الدفيئة على مستوى  -
.1990بالمقارنة مع العام  2050وهذا يفرض تخفيض االنبعاثات بحيث تصبح النصف في العام ) بالمليون

4

وسائل التخفيف من تغّير المناخوسائل التخفيف من تغّير المناخ) ) 22((
.عبر ترشيد استهالآها وتحسين آفاءته: تخفيض استهالك الطاقةأ-

:تخفيض االعتماد على مصادر الطاقة عبر عمليات االحتراق باستخدامب-
(*)...)طاقة شمسية–طاقة رياح –طاقة مياه (مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة  •

الطاقة النووية •
:والكتلة اإلحيائية األحفوريفي حال استخدام الوقود  -ج

تحسين آفاءة االحتراق •
)الغاز الطبيعي مثًال(حيث نسبة الكربون أقل ونسبة الهيدروجين أعلى : األفضلية للوقود األنظف•
.تحسين آفاءة تحويل الطاقة ونقلها إلى المستهلكين •

.(**)الكربون أوآسيداعتماد تقنيات اصطياد وتخزين ثاني  -د

المطلوب تطبيق هذه الوسائل مجتمعةالمطلوب تطبيق هذه الوسائل مجتمعة

ة        د الكلف ف، يزي اذ اإلجراءات للتخفي دء باتخ ة      500آل عام تأخير في الب ى قيم ون دوالر أميرآي عل بلي
).IEA( 2030االستثمارات في العالم لغاية العام 

 (*) (*)Best Practices and Tools for LargeBest Practices and Tools for Large--Scale Deployment of RE  E/ESCWA/SDPD/Scale Deployment of RE  E/ESCWA/SDPD/20092009/Technical paper /Technical paper 33

 (**) (**)E/ESCWA/PE/ESCWA/P11//20092009//1313
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ترشيد استهالك الطاقة وتحسين آفاءتهترشيد استهالك الطاقة وتحسين آفاءته) ) 33((
.الوسائل هي األقل آلفة، وبرامجها ممكنة التمويل ذاتيًا-
ام        - ي الع دول الثماني ف ة ال ة مجموع ة قم ة الدولي ة الطاق اذ  2007أوصت وآال اءة    12باتخ ين آف إجراءًا لتحس

.2030الكربون في العام بحلول العام  أوآسيدمليون طن من ثاني  5700الطاقة، آافية في حال تطبيقها لتوفير 

.الكربون مصدره عمليات االحتراق أوآسيدمن ثاني %) 90( ::اإلنبعاثاتاإلنبعاثاتمسؤولية مسؤولية 

:العالمية، والترشيد االنبعاثاتمن % 40-30المسؤولية عن : : قطاع األبنيةقطاع األبنية

:يرتبط بالبناء نفسه 
تصميم المبنى وفق أساليب التصميم المعماري البيئي-
.تنفيذ المبنى مع العزل الحراري الالزم واأللوان المناسبة للغالف الخارجي-

:على سبيل المثال: يرتبط باألجهزة والنظم والمعدات المستهلكة للطاقة
ة       - وفرة للطاق ابيح الم ة بالمص ابيح المتوهج تبدال المص وفي   (اس مح بت ارة   % 70تس تهالك اإلن ن اس ) م

من االستهالك   % 12يتيح توفير ...) براد –تلفاز(واألجهزة الكهربائية المنزلية ذات االستعمال اليومي 
.الكهربائي وفق دراسات االتحاد األوروبي

ا المعلومات    - زة تكنولوجي و  ( واإلتصاالتاستهالك أجه از –رادي ل   ...) أنترنت –تلف ازل يمث ي المن ف
)IEA(من االستهالك المنزلي، ويمكن تخفيضها إلى النصف باستعمال تقنيات متوفرة % 15

رفع المستوى الفني للعاملين/ توعية/ تشريعات أفضل للطاقة: يرتبط باإلنسان
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. من استهالك النفط% 60حوالي :  :  قطاع النقلقطاع النقل
.وهناك مبادرة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في هذا اإلطار% 50بتحسين االقتصاد في استهالك الوقود بنسبة  IPCCأوصى -
:بـتتمثل  اإلنبعاثاتهناك سياسات وإجراءات لتخفيض -

.تكامل شبكات النقل واإلدارة المتكاملة لها وإدارة حرآة المرور•
.تشجيع برامج الصيانة وتدقيق الطاقة•
.تشجيع استخدام االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنيات المعلومات للحد من الطلب على النقل•
.نقل المحروقات بواسطة األنابيب عندما يكون ذلك ممكنًا•
.اعتماد التكنولوجيات والمواصفات المتقدمة•
ات               • ال يمكن تخفيض استهالك المحروق بيل المث يد االستهالك، على س ائل بسيطة لترش ور على وس ة الجمه توعية وتثقيف عام

:مع اعتماد% 50بنسب تصل إلى 
oأسلوب القيادة الهادئة.
oتخفيض السرعة.
oالحفاظ على ضغط الهواء الالزم في إطارات السيارة.

اء  اع الكهرب اء قط اع الكهرب ود   % 69 ::قط درها الوق ة مص ة الكهربائي ن الطاق وريم م،  % 42( األحف ن الفح از،  % 21م ن الغ ن % 6م م
ة على          ). البترول ارة الفني نخفض الخس ع بحيث ت ل والتوزي اج والنق اءة اإلنت من الممكن اعتماد وتطوير تكنولوجيات لتحسين آف

.الشبكات الكهربائية

يد متعددة   اإلنبعاثاتمن % 33 -%22المسؤولية عن  ::قطاع الصناعةقطاع الصناعة ائل الترش ة  : ، وس ا متقدم ة  / الصيانة / تكنولوجي دقيق الطاق / ت
.تحسين عامل القدرة/ استرداد الحرارة الضائعة

تابعتابع/ / ترشيد استهالك الطاقة وتحسين آفاءتهترشيد استهالك الطاقة وتحسين آفاءته) ) 33((
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الطاقــــة الشمسيةالطاقــــة الشمسية  - -   أأ:     :     الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((
طاقة آهربائية/ طاقة ميكانيكية/ طاقة حراريةإمكانية التحويل إلى -
.وموثوقةسخانات المياه الشمسية اقتصادية -
:أساسيتين بوسيليتينتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ممكن حاليًا -

تستفيد من اإلشعاع الشمسي المباشر وغير المباشر، ) الفوتوفلطية( الكهرضوئيةالخاليا •
واء الستعماالت    ةس ة   افرادي ان   (ومنعزل م األحي ي معظ ل األوحد ف ات )الح ، أو لحاج

. أ.د 0,80إلى  0,20الشبكات الكهربائية، آلفة الكيلووات ساعة المنتج حاليًا 
والدورة التقليدية لبخار الماء لحاجات الشبكات  (CSP)عبر النظم الشمسية الحرارية •

باستخدام اإلشعاع الشمسي المباشر فقط، آلفة الكيلووات ساعة المنتج حاليًا  الكهربائية،
.أ.د 0,18إلى  0,12

بعض الدول تشتري الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية بأسعار تشجيعية تصل إلى -
...)إسبانيا–ألمانيا (سنت أميرآي  58

 افراديةإلنتاج الطاقة الميكانيكية تستمر األبحاث بشأنه لجعله منافسًا بقدرات  سترلينغمحرك -
.آيلووات المئةتصل إلى 

ة   - ي األبني د   (هناك استعماالت أخرى، ف ة وتبري ي     ...) إضاءة –تدفئ ي قطاع الزراعة وف وف
....إلخالمدخنة الشمسية 
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تابعتابع/ / الطاقــــة الشمسيةالطاقــــة الشمسية  - -   أأ:     :     الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((
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الكهرضوئيةالكهرضوئيةتطور آفاءة الوحدات المرآبة التجارية من الخاليا تطور آفاءة الوحدات المرآبة التجارية من الخاليا 

US Department of Energy المصدر::

تابعتابع/ / الطاقــــة الشمسيةالطاقــــة الشمسية  - -   أأ:     :     الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((

10

وأسعار المرآباتوأسعار المرآبات  الكهرضوئيةالكهرضوئيةآلفة تصنيع الخاليا آلفة تصنيع الخاليا 
))20082008((والكفاءة لمختلف التكنولوجيات والكفاءة لمختلف التكنولوجيات 

US Department of Energy المصدر::

التكنولوجيا سعر المرآبة آلفة الصنيع الكفاءة

تابعتابع/ / الطاقــــة الشمسيةالطاقــــة الشمسية  - -   أأ:     :     الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((
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برنامج  برنامج  
تكنولوجيات تكنولوجيات 

الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية 
/ / الكهرضوئيةالكهرضوئية

خريطة الطريقخريطة الطريق

20052015النوع

كفاءة الخلية البحثية  / Wafer Silicone (1st generation (84%  of PV produced in 2008))25٪27٪

.أ.د Polysilicon45-6020 كلغسعر 

٪21-٪15٪18-12كفاءة الوحدة المركبة التجارية

.أ.د 1.أ.د 2كلفة تجهيز الوات

البحثية الخلية كفاءة /  a-Si Based Thin-Film  (2nd generation )13٪15٪

٪13-10٪8-5كفاءة الوحدة المركبة التجارية

.أ.د 0,7.أ.د 2-1آلفة تجهيز الوات

كفاءة الخلية البحثية /  c-Si Film  (2nd generation)10٪16-18٪

٪16-13٪6-5كفاءة الوحدة المركبة التجارية

.أ.د 0,7.أ.د 3-2كلفة تجهيز الوات

 US Department of: المرجع
Energy EE & RE.

تابعتابع/ / الطاقــــة الشمسيةالطاقــــة الشمسية  - -   أأ:     :     الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((
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برنامج  برنامج  
تكنولوجيات تكنولوجيات 

الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية 
/ / الكهرضوئيةالكهرضوئية

/ / خريطة الطريقخريطة الطريق
تابع تابع 

 US Department of: المرجع
Energy EE & RE.

تابعتابع/ / الطاقــــة الشمسيةالطاقــــة الشمسية  - -   أأ:     :     الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((

كفاءة الخلية البحثية/   Cd Te thin film (2nd generation)16,5٪18-20٪

٪13٪9كفاءة الوحدة المركبة التجارية

.أ.د 0,7.أ.د 1,21كلفة التصنيع للوات

.أ.د 2.أ.د 5-4كلفة الوات المركب

 0,22-0,18كلفة الكيلووات ساعة المنتج

.أ.د

0,07-0,08 

.أ.د

كفاءة الخلية البحثية /   CIGS (2nd generation) 19,5٪21٪-23٪

٪15-10٪11-5كفاءة الوحدة المركبة التجارية

.أ.د 3.أ.د 12-5كلفة الوات المركب
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برنامج  برنامج  
تكنولوجيات تكنولوجيات 

الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية 
/  /  الكهرضوئيةالكهرضوئية

/ / خريطة الطريقخريطة الطريق
تابعتابع

 US Department of: المرجع
Energy EE & RE.

تابعتابع/ / الطاقــــة الشمسيةالطاقــــة الشمسية  - -   أأ:     :     الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((

(III-V) التجارية الخلية كفاءة/  Concentrator PV (2nd generation)

(Si)

35-37٪

20-26٪

42٪

22-26٪

)III.V(كفاءة الخلية البحثية  

(Si)
40,7٪

26,8٪

48٪

28٪

٪36-29٪17كفاءة النظام التجاري

سنة 20سنوات 5مدة المياه

.أ.دأقل من .ا.د 10-7كلفة الوات المجهز

سـنت   30أكثر من كلفة الكيلووات ساعة

أميركي

سـنت   7أقـل مـن   

أميركي

كفاءة الخلية البحثية/  Sensitized (3th generation)11٪16٪

٪10٪7-5كفاءة الوحدة المركبة التجارية

Organic PV (3th generation)  /12%5,2كفاءة الخلية البحثية%

14

ام   : إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح دخل الحيز التجاري - ذ الع دًا  / 80/و 2009من بل
.في العالم يستخدمها آطاقة تجارية

ن  / عنفات/ توربينات- ى     4-3مراوح الهواء قادرة على العمل بسرعة رياح م ة إل ر بالثاني مت
والي            24 د عن ح ًا يجب أن تزي ة تجاري ة المقبول ن السرعة النظري ة، لك ر   7متر بالثاني مت

.مترًا 80بالثانية على ارتفاع 

.(*)يورومليون  1,23المجهز على البر بحدود  الميغاواطمعدل سعر -

سنت أميرآي 5,58الواليات المتحدة: آلفة الكيلووات ساعة المنتج مقبولة ومنافسة تجاريًا-

سنت أميرآي    3,2انكلترا                                    

للمراوح  اإلفراديةالقدرات / التقنيات مجربة وناجحة ولم يعد يرافق عمل المراوح الضجيج -
Enercon، وهناك نموذج مجرب ميغاواط 5العاملة وصلت إلى  E-126  جاهز للتسويق

).مترًا 126مترًا وقطر المروحة بثالث شفرات يبلغ  138 إرتفاع( ميغاواط 7-6بقدرة 

%40–20: عامل السعة-

.آيلوفولت 34,5غالبًا : الجهد المعتمد/ التوتر-
 (*)European Wind Energy

طاقــــة الرياحطاقــــة الرياح  --  بب:     :     الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((
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REN 21  المصدر:: 15

تابعتابع/ / طاقــــة الرياحطاقــــة الرياح  --  بب:     :     الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((

OME  المصدر:: 16

في بعض دول االتحاد األوروبيفي بعض دول االتحاد األوروبي  التعرفاتالتعرفاتمقارنة مقارنة 
مع آلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددةمع آلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة  

تابعتابع/ / الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((
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GWEC 2008 Report المصدر:: 17

تابعتابع/ / طاقــــة الرياحطاقــــة الرياح  --  بب:     :     الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة) ) 44((

WMO- UNEP المصدر:: 18

التخزينالتخزين/ / النقلالنقل//الفصلالفصل :: الكربونالكربون  أوآسيدأوآسيدطرق وأنظمة اصطياد ثاني طرق وأنظمة اصطياد ثاني 

الكربون ونقله وتخزينهالكربون ونقله وتخزينه  أوآسيدأوآسيدثاني ثاني   إصطيادإصطيادتكنولوجيات تكنولوجيات ) ) 55((
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الكربون ونقله وتخزينهالكربون ونقله وتخزينه  أوآسيدأوآسيدمستوى نضوج التقنيات الخاصة باحتجاز ثاني مستوى نضوج التقنيات الخاصة باحتجاز ثاني 
نضوج السوق محققة اقتصاديًا في ظروف محددة عرض نموذج األبحاث المرحلة

::األصطياداألصطياد  طريقطريق
Post combustion

Pre combustion

Oxy combustion

الصناعي الفصل

::طريقة النقلطريقة النقل
باألنابيب

بالناقالت

::التخزينالتخزين
في المحيطات -

الملحية الجوفية في الطبقات -

في آبار البترول والغاز -

للمساعدة في استخراج البترول -

التحويل إلى آربونات ونفايات -

االستخدام الصناعي للغاز -

تابعتابع/ / الكربون ونقله وتخزينهالكربون ونقله وتخزينه  أوآسيدأوآسيدثاني ثاني   إصطيادإصطيادتكنولوجيات تكنولوجيات ) ) 55((

New Energy Congress/ PESWiki ::المصدر* 

20

تكنولوجيات الطاقة األفضلتكنولوجيات الطاقة األفضل) ) 66((
ة    *تم في منتدى طاقة عالمي اييس التالي ق المق  :وضع الئحة بتكنولوجيات الطاقة األفضل في العالم، وف

:بأن تكون التكنولوجيا

آمنة/ متطورة/ بهاموثوق / ذات مصداقية/ بأسعار معقولة/ آمنة بيئيًاآمنة بيئيًا/ متجددة

:تكنولوجيات األفضل، تبين أن هناك توجهًا عالميًا مرآزًا في المجاالت التالية 109 الـومن أصل 

تكنولوجيا 22 الطاقة الشمسية الحرارية-

تكنولوجيا 14  طاقة الرياح -

تكنولوجيا 12  الطاقة المائية وطاقة األمواج -

تكنولوجيات H2   10تخزين الطاقة وإنتاج -

تكنولوجيات 10  النفايات والكتلة اإلحيائية-



11

21

ي              ه ف ا لتعميم ون أبرزه ا يك دة، ربم اريع الرائ ن المش د م المي العدي توى الع ى المس د عل يوج
تقبالً   ا مس ى مدار      : منطقتن ة عل ة آهربائي اج طاق ة،      24 الـ مشروع إنت ة الشمسية الحراري ن الطاق ساعة م

الح       ن األم اص م زيج خ ي م ة ف ة الحراري زين الطاق ن تخ تفادة م هورةباالس روع  ( المص مش
GEMASOLAR في أسبانيا.(

:وهناك في منطقتنا مشاريع رائدة أبرزها
.في الطاقة المتجددة. أ.دبليون  15واستثمار » خالية من الكربون«لبناء مدينة » مصدر«مشروع  -1
ن    » مصدر«مشروع  -2 ين ط ة مالي از خمس الث مصادر    CO2الحتج ن ث نويًا م اتس ل  ( لالنبعاث معم

اء   –مصنع صلب –ألومينيوم ة العام     ) محطة إنتاج آهرب ، ونقلها وحقنها في    2013ابتداء من نهاي
.آبار النفط لتعزيز اإلنتاج

ي مصر    -3 تثمار ف اجاس ة   النت ادة األولي اجالم ا   النت ل  : الكهرضوئيةالخالي ون  450التموي –.  أ.دملي
.سنويًا البوليسيليكونطن من  3000ألماني والقدرة اإلنتاجية : التشغيل

.لجعل آلفة الطاقة الشمسية منافسة لكلفة طاقة الفحم. أ.دمليون  15تمويل سعودي بقيمة  -4
ر           -5 ة احتياجات اإلنتاج والتكري ية لتلبي ة الشمس تغالل الطاق ة اس درس إمكاني ة ت رول الكويتي مؤسسة البت

.والتصنيع في قطاع النفط
ل  الديزل (خطة بديلة عن دعم المازوت   -6 ة     : في لبنان  ) أوي ع مجاني لمصابيح موفرة للطاق تنظيم  / توزي

.منح قروض لتجهيز سخانات مياه شمسية/ اإلنارة العامة

في مجال الطاقةفي مجال الطاقة  اإلنبعاثاتاإلنبعاثاتمشاريع رائدة لتخفيف مشاريع رائدة لتخفيف ) ) 77((
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تابعتابع/ / في مجال الطاقةفي مجال الطاقة  اإلنبعاثاتاإلنبعاثاتمشاريع رائدة لتخفيف مشاريع رائدة لتخفيف ) ) 77((

مشروع  مشروع  
GEMASOLARGEMASOLAR

))إسبانياإسبانيا((
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التوقعات حول مستقبل التكنولوجياالتوقعات حول مستقبل التكنولوجيا) ) 88((
. التمويل/ نقل التكنولوجيا وتوطينها/ التقدم العلمي واالبتكار: تحتاج التكنولوجيا لالستفادة منها إلى 

:من المتوقع

.بذل جهود إضافية لنشر الوعي والمعرفة بحيث يتم ترشيد استعمال الطاقة وتحسين آفاءة استخدامها-
.تحسين وتطوير التقنيات الحالية في قطاع الطاقة وإدخالها المجال التطبيقي-
، )مثال آهرضوئيةخاليا (ما يعود للطاقة الشمسية منها  سيماتخفيض آلفة إنتاج معدات الطاقة المتجددة ال -

ة ومـن اقتصـاديات        دول النامـي ى اـل ا إـل وعبر االستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير ومن نقل التكنولوجـي
.الدول الناشئة

 الـفيما يعود لحاجات الدول النامية وقد اقترحت مجموعة  سيمامعالجة موضوع حقوق الملكية الفردية، ال -
.والصين إقامة هيئة تنفيذية للتكنولوجيا في إطار اتفاقيات تغّير المناخ 77

.االستفادة من التطور في قطاع االتصاالت ونقل المعلومات للتحكم بالطلب على الطاقة وتحسين الكفاءة-
.(*)تخزينه/ تطوير تقنية اصطياد الكربون وتنحيته-

.تطوير تقنية الهيدروجين والجيل الرابع من المفاعالت النووية-
تريليون دوالر أميرآي وستتضاعف إلى  1,4نحو  2008إن سوق تكنولوجيا الطاقة المتجددة بلغت عام -

لذلك يمكنها المساهمة في ) 2009تصريح لوزير البيئة األلماني عام ( 2020تريليون دوالر سنة  3,1
.االقتصاد األخضر، وخلق فرص عمل في الدول المتقدمة وفي الدول النامية على حد سواء

)E/ESCWA/P1/2009/13 اإلسكوانشرة (*) (

العوائقالعوائق) ) 99((

: : العوائق الفنيةالعوائق الفنية••

ى مدى     / جهوزيةعدم  - اح عل ة الري توافر الطاقة الشمسية وطاق
.ساعة وعلى مدى العام 24 الـ

.صعوبة وآلفة تخزين الطاقة المتجددة-

ة        - ة من الطاق ة الكهربائي اج الطاق ة إنت ي عملي الكفاءة المتدنية ف
.الكهرضوئيةالشمسية بواسطة الخاليا 

ي     - ًا ف ا محلي ة وتوطينه ا والمعرف ل التكنولوجي ي نق القصور ف
.الدول النامية

24
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: : العوائق االقتصادية والماليةالعوائق االقتصادية والمالية••

.الكلفة العالية وعدم تنافسية استخدامات الطاقة المتجددة وقبولها اقتصاديًا -
.االستثمارات العالية المطلوبة لمشاريع الطاقة المتجددة-
.عدم توفير التمويل الكافي للبحث العلمي التطبيقي والتطوير-
ة    - ادر الطاق ات لمص ن الحكوم الي م دعم الم ةال ة  االحفوري والطاق

.الكهربائية
.عدم إدخال الكلفة البيئية في دراسات الجدوى لمشاريع الطاقة-
ع   - ة مرتف توى معيش ى مس ة عل اجس المحافظ ديها ه ة ل دول الغني ال

ية         ات معيش ديها أولوي ة ول ة للتنمي رة متعطش دول الفقي ا وال لمواطنيه
).الفقر–التعليم –الصحة (أساسية يتوجب تأمينها لمواطنيها 

تابعتابع/ / العوائقالعوائق) ) 99((
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ـر     ـط أثــ عار النف ي أس ـوط ف ـر    الهبــ ـط أثــ عار النف ي أس ـوط ف الهبــ
ـة  ـة سلبـاً وبشكــل آبيـــر علــــــى صناعــات الطاقــــ سلبـاً وبشكــل آبيـــر علــــــى صناعــات الطاقــــ

..البديلــــــــةالبديلــــــــة

تابعتابع/ / العوائقالعوائق) ) 99((
تذبذب أسعار النفط يؤثر سلبًا على تطبيقات الطاقة المتجددةتذبذب أسعار النفط يؤثر سلبًا على تطبيقات الطاقة المتجددة  
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: : العوائق المجتمعية والمؤسساتيةالعوائق المجتمعية والمؤسساتية••
.ضعف ثقافة االستخدام األمثل للطاقة المستدامة-

.تحفظ صانعي القرار بشأن التقنيات واالبتكارات الحديثة-

.عدم مجاراة التقنيات األحدث ومواآبة االختراعات في مجاالت اإلنتاج-

.البطء في اتخاذ القرار، وفي اعتماد األساليب المجربة في وضع السياسات والتخطيط-

.عدم إعطاء أهمية للبحوث التطبيقية، ونقص المعرفة المحلية والقصور في نقل التكنولوجيا-

القصور في مواآبة الصناعات المحلية لالختراعات-

.الصناعات المحلية ومؤسسات البحث العلمي سيماالتباعد بين القطاعات المنتجة ال -

.ضعف الجانب التطبيقي في الجامعات وآليات الهندسة والمعاهد الفنية-

.القصور في السياسات والتشريعات ورؤيا صانعي القرار والمؤسسات العاملة-
اءة      : مالحظة اه آف ية تج ق الرئيس ى أن العوائ أشار استطالع رأي نظمته اللجنة االقتصادية ألوروبا إل

رة    %)23(النقص في المعلومات %) 24(عدم توفر الرأسمال : الطاقة هو ى الخب االفتقار إل
ة   %) 10(التشوهات في األسعار %) 15(التشريعات %) 15( ة المخفي اح  %) 8(التكلف أرب

%).5(الشرآات 
27

تابعتابع/ / العوائقالعوائق) ) 99((

التوصياتالتوصيات) ) 1010((
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ا وعدم استبعاد أي مصدر أو            -1 ائل إنتاجه ة ووس اد مزيج من مصادر الطاق اعتم
يض    ا وتخف ة وأمنه دمات الطاق أمين وصول خ يلة، ضمانًا لت اوس ع إنبعاثاته ، م

.التأآيد على ضرورة تحسين آفاءة الطاقة إنتاجا واستهالآًا

ات تحسين      -2 ي مجال تقني تعزيز آليات التعاون اإلقليمي والدولي، وتبادل الخبرة ف
.آفاءة الطاقة، وتطبيقات نظم الطاقة المتجددة واصطياد الكربون وتخزينه

ز      -3 ة، والترآي دورات التدريبي زيادة الوعي العام، وبناء القدرات الوطنية وتنظيم ال
ة مستوياته،           ي آاف يم ف رامج التعل ي ب ًا واستخدامًا ف ة إنتاج على علوم آفاءة الطاق

.وإعطاء الجانب البيئي األهمية الالزمة

ريعات   -4 دار تش ثالً (إص ة م اءة الطاق انون آف راءات  ) ق ات وإج اد سياس واعتم
.لتحسين آفاءة الطاقة

.إدخال الكلفة البيئية في دراسات الجدوى االقتصادية وحسابات آلفة الطاقة -5

.االحفوريةمراجعة سياسات تسعير الطاقة من المصادر  -6
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ات         -7 م لتطوير تقني اخ المالئ ة المن ة لتهيئ ة وإقليمي اعتماد سياسات وطني
م الطاقة المتجددة بما  ر       يالئ دانيًا، عب ات مي ر التطبيق ة، ونش دول المنطق

اون     ق التع ن طري ا ع وطين التكنولوجي ة وت ناعات الوطني جيع الص تش
.الدولي واإلقليمي

ا  -8 ل التكنولوجي رامج نق ل ب ة لتموي هيالت مالي وفير تس اءات . ت ع إعف م
.ضريبية

تخدامات           -9 ى المشارآة في تطوير نظم واس جيع القطاع الخاص عل تش
ؤدي   الطاقة المتجددة مع دعم البحث العلمي والتطبيقي في المجال، بما ي

.إلى توافر معداتها بأسعار مقبولة ومعقولة
تطوير ودعم مؤسسات البحوث العلمية والتطبيقية المعنية بالطاقة، ال  -10

يما ور     س ة التط دف مواآب اتي، به ويلي والمؤسس ب التم ة الجان لجه
.التكنولوجي العالمي ودراسة وتطوير المناسب محليًا

تابعتابع/ / التوصيات التوصيات ) ) 1010((
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المراجــعالمراجــع
- www.iea.org
- www.ome.org
- www.ademe.fr
- US Department of Energy 
- www.unep.org
- en.wikipedia.org
- http://www.reuk.co.uk/Energy-Efficient-Driving.htm
- REN 21 (2009 update)
- Le guide de l’éolien, techniques et pratiques/ Corine Dubois-Eyrolles 2009 
- Piègeage et stockage du CO2/ WMO-UNEP
- Global Wind 2008 Report GWEC
- EWEA Wind Energy
- European Wind Energy
- GWEC 2008 Report
- New Energy Congress/ PESWiki
- 2008أنهار حجازي . د -اإلسكوا/ األطر المؤسسية والتشريعية لتطوير وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الدول العربية
- E/ESCWA/SDPD/2009/Technical paper 3
- E/ESCWA/SDPD/2009/13
- E/ESCWA/ENR/2001/6
- 2009 أوآتوبر) الكويت(مجلة بيئتنا 
- 2009مجلة البيئة والتنمية شباط 




