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 اعتماد وتطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة
 اإلسكوافي البلدان األعضاء في 

 

 ـزـموج
 
باستثناء الطاقة ) اإلسكوابلدان تبحث هذه الوثيقة في وضع تكنولوجيات الطاقة الاتجددة في  

بلية والخبرات الاكتسبة، ، من حيث القدرات الاركبة الحالية أو الجاري تنفيذها والخطط الاستق(الاائية
وتركز معلى تكنولوجيات الطاقة الاتجددة الاالئاة الحتياجات البلدان الستخدامها في إنتاج الكهرباء، 

 .باالمعتااد معلى النظم الارتبطة بالشبكة أو الاعزولة، أو في تطبيقات حرارية أو ميكانيكية
 
معلى  اإلسكوابلدان اقة الاتجددة في وتلقي الضوء معلى معوقات امعتااد وتطبيق تكنولوجيات الط 

الاستوى التجاري، وتعرض أسسًا للسياسات الدامعاة المعتااد وتطبيق تكنولوجيات الطاقة الاتجددة 
توجيهات تسهل تحديد تطبيقات الطاقة الاتجددة التي والاناسبة للظروف الاحلية واالحتياجات الوطنية، 

فالهدف من الوثيقة هو لفت انتباه الدول   .ويات الوطنية لكل بلدينبغي امعتاادها وتوطينها، باا يرامعي األول
األمعضاء إلى أهاية دمعم السياسات الاتعلقة بنقل وتوطين تكنولوجيات الطاقة الاتجددة الاناسبة 
لالحتياجات الاحلية، بامعتبارها قياة مضافة معلى الاستويين االقتصادي واالجتاامعي، في إطار تخطيط 

 .ل فيه ثالثة محاور رئيسية هي الطاقة والبيئة والتناية الاستدامةطويل األجل تتكام
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 مقدمـة
 
إال أن االنتشار التجاري  اضح في إمكانات الطاقة الاتجددة،بصفة معامة بثراء و اإلسكواقة تتايز منط- 2

ورغم اهتاام  . اسب مع حجم هذه اإلمكاناتلتطبيقات الطاقة الاتجددة لم يصل إلى الاستوى الاطلوب الذي يتن
بتنفيذ العديد من التطبيقات في شكل مشاريع رائدة واسترشادية في مجاالت متنومعة، استخدمت  بلدان اإلسكوا

وباستثناء التقدم الالحوظ في  . قلة منها الاصادر الوطنية الاتاحة في إنتاج الكهرباء في إطار مشاريع كبيرة
لوجيا التسخين الشاسي للاياه في الانازل وقطاع الخدمات معلى نطاق واسع في األردن مجال استخدام تكنو

وتونس وفلسطين، وبدرجة أقل في بلدان أخرى مثل الجاهورية العربية السورية ولبنان ومصر والاغرب، يبقى 
لم يرتفع إلى الاستوى ال يزال متواضعًا و يات الطاقة الاتجددة في منطقة اإلسكواأن االنتشار التجاري لتكنولوج

 .الاطلوب
 
في الاائة سنويًا،  6ومن الاتوقع أن يزيد معدل الطلب معلى الطاقة الكهربائية في الانطقة، البالغ حاليًا  -1

ال يحصلون معلى ( في الاائة 21 يحوال)مليون مواطن  16ن أن حوالي ، بالرغم م1111-1121خالل الفترة 
يعانون ( في الاائة 21 حوالي)مليون مواطن  41، و(اليان بصورة خاصةالسودان و)خدمات الطاقة الحديثة 

ومعلى ضوء امعتااد التوجهات العالاية   .(1)(السودان والعراق ولبنان واليان)من نقص في اإلمداد بالكهرباء 
نشر مفاهيم والابادرات الدولية واإلقلياية مبدأ استدامة الطاقة والعال معلى الحد من آثار تغير الاناخ من خالل 

االقتصاد الانخفض الكربون والصنامعات الخضراء، كان ال بد من أن تعيد بلدان الانطقة النظر في 
، في استراتيجيات الطاقة لدمج الطاقة الاتجددة كعنصر أساسي يتكامل مع باقي معناصر الازيج الوطني للطاقة

اناسبة للظروف الاحلية واالحتياجات في تطبيق تكنولوجيات الطاقة الاتجددة ال إطار رؤية تشال النظر
الوطنية، من خالل العال معلى نقل وتوطين التكنولوجيات الاالئاة لألولويات الوطنية، وهو ما يتفق مع 

والذي يشير إلى ضرورة نقل ( 11+ريو)اإلمعالن الوزاري العربي حول مقتار األمم الاتحدة للتناية الاستدامة 
اتقدمة بدمعم الدول النامية في معاليتي نقل وتوطين التكنولوجيات وبناء القدرات التكنولوجيا، ومطالبة الدول ال

، "الاستقبل الذي نصبو إليه"، وكذلك مع ما ورد في الوثيقة الختامية لهذا الاقتار (2)طبقًا ألولوياتها الوطنية
تدامة والاساهاة في معالجة والتي تشير إلى أهاية زيادة حصة تكنولوجيا الطاقة الاتجددة، لتحقيق التناية الاس

 .(3)ظاهرة تغير الاناخ، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتشجيع البحث والتطوير، خاصًة في البلدان النامية
 
بشكل  اإلسكوافي بلدان ( ما معدا الطاقة الاائية)وتتناول هذه الوثيقة وضع تكنولوجيات الطاقة الاتجددة - 1

تخدامات، وتركز معلى تكنولوجيات الطاقة الاتجددة الاالئاة الحتياجات معام من حيث السياسات الوطنية واالس
البلدان الستخدامها في إنتاج الكهرباء، باالمعتااد معلى النظم الارتبطة بالشبكة والاعزولة، أو في تطبيقات 

ي بلدان كذلك تلقي الضوء معلى معوقات امعتااد وتطبيق تكنولوجيات الطاقة الاتجددة ف  .حرارية أو ميكانيكية
 .لهامعلى الصعيد التجاري، وتعرض مالمح معامة للسياسات الدامعاة  اإلسكوا

 

                                                      

(1) League of Arab States: CAMRE, “The Sustainable Development Initiative in the Arab Region, Third Progress 

Report”, October 2011, p. 57.                                                                                                                                                                       

 .1121أبريل /اننيس 21، الصيغة النهائية، (11+ريو)اإلمعالن الوزاري العربي حول مقتار األمم الاتحدة للتناية الاستدامة  (2)

 11-11، ريو دي جانيرو، "نصبو إليهالاستقبل الذي "، الوثيقة الختامية (11+ريو)مقتار األمم الاتحدة للتناية الاستدامة  (3)

 .1121يونيو /حزيران
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 اإلسكواتكنولوجيات الطاقة المتجددة في بلدان   -أواًل
 
مثل الاركز األلااني لشقون الفضاء )أوضحت الدراسات العديدة التي أجرتها بعض الجهات الدولية  -4

أن الانطقة العربية تزخر باصادر الطاقة الاتجددة ذات ( للبيئة، وغيرهاوالبنك الدولي وبرنامج األمم الاتحدة 
ثة األخيرة، وإن وقد اهتم كثير من البلدان العربية في العقود الثال . اإلمكانات الكبيرة، وال سياا الشاسية

مقسسة /كالةو/إدارة/قسم)بتطوير استخدام الطاقة الاتجددة من خالل إنشاء كيانات مقسسية  بدرجات متفاوتة،
ونفذ معدد من البلدان في فترات الحقة   .لهذه الغاية( فني، الخ/تابعة إلحدى الوزارات الاعنية، مركز بحثي

  .مجاومعة من تطبيقات الطاقة الاتجددة، بعضها معلى سبيل التجربة، وبعضها أدرج في النشاط التجاري
دية ألغراض الطهي والتدفئة وتسخين الاياه، وتنومعت االستخدامات ما بين استغالل الكتلة الحيوية التقلي

واستخدام الكتلة الحيوية في صورتها الحديثة، من خالل االستفادة من الغاز الحيوي الناتج من مكبات النفايات 
( كوقود لألفران الريفية)أو محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج الفحم النباتي والقوالب الاضغوطة 

امعية، وصواًل إلى التسخين الشاسي للاياه لألغراض الانزلية، واستخدام نظم الطاقة الشاسية من الاخلفات الزر
لإلنارة وفي اللوحات اإلمعالنية واإلرشادية واالتصاالت الالسلكية وضخ الاياه، ( الفوتوفلطية)الكهرضوئية 

 .واستخدام تربينات الرياح في ضخ الاياه، وحديثًا في إنتاج الكهرباء
 
زيادة الطلب معلى الطاقة الكهربائية الحتياجات التناية، واالهتاام العالاي بقضايا البيئة وتغير  ومع -1

الاناخ، ومعدم استقرار األسعار العالاية للطاقة، والتقدم التكنولوجي الاحرز في مجال استخدام الطاقة الاتجددة 
النظر في  اإلسكواالكهرباء، أمعادت بلدان في إنتاج ( خاصة طاقة الرياح والطاقة الشاسية والكتلة الحيوية)

تعتاد معلى الوقود ( باستثناء السودان)فجايع هذه البلدان، النفطية وغير النفطية،  . سياساتها التقليدية للطاقة
تاثل  غير أن تكلفة الحصول معلى هذا الاورد أصبحت  .األحفوري كاصدر أساسي لإلمداد بالطاقة الكهربائية

وقد تدارك العديد من البلدان هذا الواقع خالل السنوات األخيرة،   .كاهل االقتصادات الوطنية ًا كبيرًا معلىئمعب
وقرر التحول إلى الطاقة الاتجددة ألسباب مختلفة كالرغبة في الحفاظ معلى موارد الطاقة األحفورية لألجيال 

صنامعات البتروكيايائية الوطنية التوسع في استخدام مصادر الوقود األحفوري كادخالت أولية في الوالقادمة، 
وتعزيز ( في حالة األردن والاغرب ولبنان)الحد من استيراد الوقود األحفورى ولتعظيم القياة الاضافة، 

الاوارد الاتجددة للاساهاة في تأمين إمدادات الطاقة دون االمعتااد األساسي معلى السوق العالاي  استخدام
بات مفاجئة قد تقثر معلى االقتصاد الوطني، وتحسين الظروف الحياتية للطاقة التقليدية وما يصاحبه من تقل

والتناية االجتاامعية في الاناطق الريفية والنائية، وإيجاد فرص معال للحد من البطالة والهجرة من الريف إلى 
ولوجيات الحضر، والتفامعل مع االهتاام العالاي بقضايا البيئة وتغير الاناخ، والاساهاة في نشر استخدام تكن

لذلك،  ونتيجة  .الطاقة النظيفة، وتصدير جزء من الطاقة الانتجة من مصادر متجددة إلى منطقة شاال الاتوسط
أولوياتها  في ضوءحددت معظم البلدان أهدافًا إستراتيجية لزيادة مساهاة الطاقة الاتجددة في مزيج الطاقة 

ف مصادرها من الطاقة الاتجددة وتقيياها، بهد الوطنية، في حين تقوم بلدان أخرى بإمعداد دراسات لحصر
 .وضع مخطط مستقبلي الستخدامها

 
 اإلسكواتكنولوجيات الطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباء في بلدان   -ألف

 
أو التي ال تزال في مرحلة اإلنشاء  اإلسكوافي ضوء مشاريع الطاقة الاتجددة التي تم تنفيذها في بلدان  -6

نبغي الوقوف معند الوضع الحالي واستشراف التوجهات الاستقبلية لتكنولوجيات الطاقة أو حتى التخطيط، ي
 .اإلسكوافي منطقة  تدريجيًا الاتجددة إلنتاج الكهرباء، والتي من الاتوقع أن تنتشر
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 (الفوتوفلطية)تكنولوجيا نظم الخاليا الشاسية الكهرضوئية   -2
 
ستفادة الاباشرة من طاقة اإلشعاع الشاسي الكلي لتحويلها إلى تعتاد فكرة معال الخلية الشاسية معلى اال -2

ويتم تصنيع هذه الخلية معن طريق تحويل مادة السليكا التي يتم استخالصها من الرمل إلى   .طاقة كهربائية
ويقدي سقوط اإلشعاع الشاسي   .بعد مرورها بعدة معاليات كيايائية وكهربائية (Wafers)رقائق منتظاة الشكل 

معلى ( حزم موجية متوازية مختلفة األطوال تحال طاقة في شكل تيار من الجسياات تساى الفوتونات)كلي ال
بين طرفي الخلية، ( مصباح إنارة مثاًل)باشر معند توصيل حال كهربائي م/مستارتيار هذه الرقائق إلى سريان 

الخارج من  تيارويتناسب ال . (inverter)قالب للتيار/ياكن تحويله معند الحاجة إلى تيار متردد بوضع معاكس
مقاسًا بالوات لكل ( كاية الضوء الساقطة ومساحة سطح الخلية)الخلية طرديًا مع شدة اإلشعاع الشاسي الساقط 

، ثم تجاع في مصفوفات (panels)متر مربع، ويتم تجايع الخاليا وربطها مع بعضها البعض في لوحات 
(arrays) . مالئاة لالستخدام في الاناطق ( الاحدودة القدرة بعدد من الكيلوات)كهرضوئية وتعتبر نظم الخاليا ال

النظم ذات القدرات الكبيرة التي تزيد معلى معدة )الاعزولة، كاا ياكن ربطها بالشبكة في حالة الاحطات الكبرى 
 .ة، وتتسم بالسهولة في التشغيل والصيانة، كاا ال ينتج معن استخدامها انبعاثات ضار(ميجاوات

 
الوحيدة والاتعددة )فالخاليا السليكونية . وتتعدد تكنولوجيات نظم الخاليا وفقًا ألنواع هذه الخاليا -1

معلى ترسيب مادة  هايعتاد تصنيعالتي  ،(Thin Film-TF)هي األكثر انتشارًا، تليها خاليا الفيلم الرقيق ( البلورات
وتتعدد أنواع خاليا الفيلم الرقيق   .أو البالستيك السليكون معلى هيئة طبقات رفيعة معلى أسطح من الزجاج

جة كفاءة معن در( في الاائة 21إلى  6 حوالي)باختالف مادة شبه الاوصل الاستخدمة، وتقل درجة كفاءتها 
، وهي أدنى منها في السعر، كاا أنها مناسبة للتطبيقات (في الاائة 2231إلى  2131 حوالي)الخاليا الاتبلرة 
في  (Concentrating Photovoltaic-CPV)م نظم الخاليا الفوتوفلطية الاركزة وتستخد  .(4)محدودة السعة

التكنولوجيات الحديثة، وتعتاد معلى وضع سطح معاكس معلى الخلية قد يكون معدسة أو مرآة ذات قطع مكافئ أو 
تجاريًا بعد، إال أنه ولم ينتشر هذا التطبيق   .معواكس جانبية تعال معلى زيادة تركيز اإلشعاع الشاسي الساقط

منها إسبانيا، )دولة في العالم  11يستخدم في بعض الاشاريع إلنتاج الكهرباء ربطًا بالشبكة في ما ال يقل معن 
ويلقى استخدام نظم الخاليا الفوتوفلطية في الاباني   (.وأستراليا، والاالكة العربية السعودية، والواليات الاتحدة

(Buildings-Integrated Photovoltaic-BIPV)
 .اليوم الكثير من االهتاام (5)

 
وتعتبر تكنولوجيا نظم الخاليا الكهرضوئية من تطبيقات الطاقة الاتجددة الانتشرة تجاريًا، حيث بلغ  -9

1122بنهاية معام . و.ج 21إجاالي القدرات الاركبة معالايا 
، في حين وصل إجاالي القدرات الاركبة في (6)

وتستخدم نظم الخاليا الكهرضوئية ألغراض اإلنارة،  . 1122في معام . و.م 11 واليحإلى  اإلسكوابلدان 
وتتوفر . واإلمعالنات التجارية، واالتصاالت الالسلكية، واللوحات اإلرشادية، وتحلية الاياه وضخها، وغير ذلك

ية التي تعال في مصانع لتجايع مكونات هذه النظم، فضاًل معن معدد من الشركات الوطن اإلسكوافي بعض بلدان 
وضع نظم الخاليا الكهرضوئية في  2ويوضح الجدول   .صيانةالتشغيل والو التركيبمجاالت االستشارات و

 .(7)اإلسكوامنطقة 
                                                      

(4) E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part II)، "اخ في السياسات والتدابير في مجال الطاقة لتعزيز التخفيف من حدة تغير الان

 .2جدول ال ،1 ، ص1121بيروت،  ،"البلدان األمعضاء في اإلسكوا، إنتاج الكهرباء من الطاقة الاتجددة

(5) REN21, Renewables 2012, Global Status Report, France, p. 49. 

(6) Ibid., p. 47, 101. 

(7) E/ESCWA/SDPD/2011/WG.5/2 ،"اإلمكانات : الطاقة الشاسية وطاقة الرياح الاحلي لاعدات إنتاج الكهرباء من التصنيع

 .26، 2 ، ص"واآلفاق في الانطقة العربية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 اإلسكوانظم الخاليا الكهرضوئية في بلدان   -1جدول ال
 

 الخبرة مجاالت الوطني بالاخطط مدرجة/اإلنشاء قيد حاليًا الاركبة القدرات البلد

ألردنا
(8)

 نظم من. و.م 131+131 

 خاليا

 النظام، مكونات تجايع 
 والتشغيل التركيب

 والصيانة

الاتحدة العربية اإلمارات
(9)

 استرشادية محطة. و.م 21 

 الكهرباء، إلنتاج
 معلى خاليا نظم. و.م 2

 مصدر مدينة مباني أسطح

  مصدر شركة تقوم: اإلنشاء قيد
  بقدرة شاسية محطة بإنشاء ظبي أبو

 (2نور. )و.م 211

 أكتوبر/األول تشرين في
 مصدر أمعلنت ،1121

 بقدرة محطة مشروع معن
 الكهرباء إلنتاج. و.م 21

موريتانيا في
(10)

 

البحرين
(11)

  خاليا مزدوج نظام 
  رياح وحدات.(/و.ك 4)
 الطاقة لتخزين.( و.ك 232)

 وتحويله الهيدروجين وإنتاج
 خلية بواسطة كهرباء إلى

 .(و.ك 231) وقود

 مزدوج ريادي مشروع إنشاء: مخطط
 وتشغيله ،.و.م 1 بقدرة رياح/شاس

 1121 من األول الربع في

 

تونس
(12)

 التونسي الشاسي الاخطط يتضان .و.م 231 
 نظم. و.م 21 تنفيذ مشاريع بقدرات

 معزولة نظم. و.م 21و مركزية،
 1126 بحلول( الانازل أسطح معلى)

 النظام، مكونات تجايع
 غيلوالتش التركيب

 والصيانة

السعودية العربية الاالكة
(13)

 إلنتاج محطة من. و.م 131 
 جزيرة في الكهرباء
 في افتتاحها تم فراسان،
 أكتوبر/األول تشرين
1122

(14)
 

 بقدرة محطة إنشاء: األولى الارحلة
 بنظام تحلية محطة لتغذية. و.م 21

 متر ألف 11 إلنتاج العكسي التناضح
 1121 معام بنهاية يوم/مياه مكعب

 خاليا محطات إنشاء: الثانية الارحلة
 تحلية محطات لتغذية. و.م 211 بقدرة

 التجربة تعايم: الثالثة الارحلة الاياه،
 طن 1 111 حوالي إلنتاج مصنع

 

                                                      

السياسات والتدابير في مجال الطاقة لتعزيز التخفيف من حدة تغير الاناخ في البلدان األمعضاء في اإلسكوا، إنتاج الكهرباء " (8)

 .21ص مرجع سبق ذكره، ، "من الطاقة الاتجددة

 .1121، "الاصادر، اإلمكانات، واآلفاق: التعاون الخليجي الطاقة الاتجددة في دول مجلس"ألبحاث،مركز الخليج ل (9)

(10) international.com/news-http://www.energetica ،21 1121نوفابر /تشرين الثاني. 

 .مرجع سبق ذكره ،"الاصادر، اإلمكانات، واآلفاق: دول مجلس التعاون الخليجيالطاقة الاتجددة في " (11)

ستخدامها ا، دراسة حول الطاقة الاتجددة وفرص (ANME)وزارة الصنامعة والتكنولوجيا، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  (12)

 Energies Renouvelables: Perspectives et opportunities de) 1122أكتوبر /، تشرين األول1111في إنتاج الكهرباء في تونس بحلول معام 

la production de l’electricite en Tunisie a l’horizon 2030). 

دليل إمكانات الدول العربية في مجاالت الطاقة الاتجددة ورفع كفاءة إنتاج " أمانة الاجلس الوزاري العربي للكهرباء، (13)

 .1122، القاهرة، "واستهالك الطاقة

(14) plant-pv-solar-kw-500-inaugurates-arabia-http://www.renewableenergyfocus.com/view/21298/saudi. 

http://www.energetica-international.com/news,
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 الخبرة مجاالت الوطني بالاخطط مدرجة/اإلنشاء قيد حاليًا الاركبة القدرات البلد

 السليكون ألواح من سنويًا متري
1124 معام من امعتبارًا الاتبلر

(15)
 

 (تابع) 1جدول ال
 

 الخبرة مجاالت الوطني بالاخطط مدرجة/إلنشاءا قيد حاليًا الاركبة القدرات البلد

 والتركيب الاكونات، تجايع  .و.م 131 السودان
 والصيانة والتشغيل

 العربية الجاهورية
السورية

(16)
 

 سنويًا. و.م 21 بقدرة ألواح إنتاج خط .و.م 1311

 ،.و.م 2 بقدرة نظم تركيب: الاخطط
 مع. و.م 211 إلى القدرة زيادة ثم

 1111 إلى وصواًل ،1111 معام حلول
 1111 معام حلول مع. و.م

 الاكونات، بعض إنتاج
 والتشغيل والتركيب
 والصيانة

العراق
(17)

منظومة إنارة الطرق  
الخارجية وتشغيل العالمات 

 الارورية

 مشاريع: واإلمعداد الدراسة مرحلة في
 بقدرة الكهرباء إلنتاج شاسية محطات
 .و.م 11 إجاالية

 

فلسطين
(18)

 والصيانة التشغيل  .و.م 1311 

قطر
(19)

 بقياة مصنع إلنشاء معقد توقيع تم - 
 1 111 إلنتاج تقريبًا، دوالر مليار

 متعدد سليكون بولي متري طن
 أن الاتوقع ومن سنويًا، البلورات

 من الثاني النصف في تنفيذه ينتهي
 1121 معام

 

الكويت
(20)

 طرح معزمها كويتية نفط شركة أمعلنت .و.م 134 
 ،1121 معام من األول الربع في مناقصة

 .و.م 1 بقدرة شاسية محطة لتنفيذ

 والاياه الكهرباء وزارة قيام: الاخطط
 21 بقدرة) كهرباء مجاع بإنشاء

 مصادر باستخدام بالشبكة ربطًا.( و.م
 خاليا، نظم. و.م 21) الاتجددة الطاقة

  رياح، مزرمعة. و.م 21و
 (حرارية شاسية محطة .و.م 11و

 

لبنان
(21)

 والصيانة التشغيل خاليا نظم. و.م 11: الاخطط .و.م 1 

  منها خاليا، نظم. و.م 2 111: مخطط .و.م 13121 ليبيا

                                                      

 .مرجع سبق ذكره، "، واآلفاقالاصادر، اإلمكانات: الطاقة الاتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي" (15)

 .مرجع سبق ذكره، "ورفع كفاءة إنتاج واستهالك الطاقةدليل إمكانات الدول العربية في مجاالت الطاقة الاتجددة " (16)

 .الارجع نفسه (17)

 .1122يونيو /حزيران، القاهرة، 2، النشرة اإلمعالمية العدد (RCREEE)الاركز اإلقلياي للطاقة الاتجددة وكفاءة الطاقة  (18)

 m/site/topics/printArticle.asp?cu_no=http://www.raya.co، "مستقبل قطر...الطاقة الشاسية"صحيفة الراية القطرية،  (19)

.                                                                                                            2&item_no=632527&version=1&template_id=35&parent_id=34 

 .مرجع سبق ذكره ،"، اإلمكانات، واآلفاقادرالاص: الطاقة الاتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي" (20)

 .مرجع سبق ذكره، "دليل إمكانات الدول العربية في مجاالت الطاقة الاتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة" (21)
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 الفترة خالل بالشبكة ربطًا. و.م 211
1121-1121

(22)
 

 (تابع) 1جدول ال
 

 الخبرة مجاالت الوطني بالاخطط مدرجة/اإلنشاء قيد حاليًا الاركبة القدرات البلد

مصر
(23)

 مشرومعان: الدراسة مرحلة في .و.م 21 
 .و.م 11 منهاا الواحدة قدرة لاحطتين،
 نظم باستخدام. و.م 211: الاخطط

الخاليا
(24)

 

 النظام، مكونات تجايع
 والتشغيل التركيب

 والصيانة

الاغرب
(25)

 باستخدام. و.م 1 111: الاخطط ريفي منزل ألف 61 إنارة 

 والشاسية الاباشرة) الشاسية الطاقة
 1111 معام حلول مع( الحرارية

 

 الريف في مشاريع تنفيذ: الاخطط .و.م 1344 اليان
.(و.م 2 حوالي بقدرة)

(26)
 

 والصيانة التشغيل

 
يتوفر لدى بعض البلدان قسط وافر من الاعرفة والخبرة في مجال االستشارات واإلنشاء والتشغيل  -21

الفترة القادمة سوف تشهد مزيدًا من التوجه نحو وياكن القول إن .  والصيانة، فضاًل معن تجايع مكونات النظم
استخدام هذه التكنولوجيا في التطبيقات الاعزولة ألنها تناسب الاناطق الريفية حيث األحاال أقل والاجتاعات 

أبو ظبي، )اهتاام بعض البلدان بإنشاء محطات كبرى إلنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة  إلى جانبمتناثرة، 
، فضاًل معن اهتاام بعض دول الخليج العربية بإنشاء (ومصر، والاالكة العربية السعودية، وتونس، والاغرب

 .خطوط إنتاج معلى أراضيها
 

 تكنولوجيا الاركزات الشاسية الحرارية  -1
 

ى تجايع األشعة معل (Concentrating Solar Power-CSP)تعتاد فكرة معال الاركزات الشاسية الحرارية  -22
، (27)سنة/متر مربع/كيلوات سامعة 1 111بحيث ال تقل كثافة اإلشعاع الشاسي الاباشر معن  رةالشاسية الاباش

وتصام   .درجة مئوية 2 111و 411وتركيزها في بقرة معينة للحصول معلى درجة حرارة معالية تتراوح بين 
لتهجين مع الوقود الاحطات الاتصلة بالشبكات الكهربائية بشكل ياكنها من العال مع نظام تخزين حراري أو با

بالنضج التقني  ية إلنتاج الكهرباء، تتسم جايعهاوتتوفر حاليًا أربع تكنولوجيات للاركزات الشاس . األحفوري

                                                      

، "ورقة معال لصياغة رؤية معربية تجاه الخطط والابادرات الشاسية"أمانة الاجلس الوزاري العربي للكهرباء،  (22)
 .22، ص 1122 يونيو/نحزيرا

 .، مصر1121/1122، 1119/1121هيئة الطاقة الجديدة والاتجددة، التقرير السنوي  (23)

، نسخة محدثة، "اتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة الاتجددةستراال"أمانة الاجلس الوزاري العربي للكهرباء،  (24)

 .61 ، ص1121سبتابر /أيلول

 .مرجع سبق ذكره، 1اإلمعالمية، العدد ، النشرة (RCREEE)اقة الاتجددة وكفاءة الطاقة الاركز اإلقلياي للط (25)

السياسات والتدابير في مجال الطاقة لتعزيز التخفيف من حدة تغير الاناخ في البلدان األمعضاء في اإلسكوا، إنتاج الكهرباء " (26)

 .، مرجع سبق ذكره"من الطاقة الاتجددة

 .الارجع نفسه (27)
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، (Parabolic Dish)، القطع الطبقي (Solar Tower)، البرج الاركز (Parabolic Trough)القطع الاكافئ : (28)وهي
، معلاًا بأن مركزات القطع الاكافئ هي األكثر (Linear Fresnel Reflector)معاكس فرينل ذو الارايا الاستوية 

 .ويات التشغيل واإلنشاء والتخطيطانتشارًا معلى مست
محطتان إلنتاج الكهرباء باستخدام الاركزات الشاسية الحرارية في كل  اإلسكوايوجد حاليًا في بلدان  -21

، كاا يوجد محطة في الجزائر .(و.م 11احدة منهاا تبلغ قدرة الاكون الشاسي في كل و)من الاغرب ومصر، 
وتعتاد الاحطات الثالث معلى تكنولوجيا مركزات القطع الاكافئ التي  .(. و.م 11قدرة الاكون الشاسي فيها )

يجرى حاليًا إنشاء محطة أخرى بقدرة و . 1122-1121تتكامل مع الدورة الاركبة، وقد تم تشغيلها في الفترة 
كذلك تتضان خطط الطاقة الاتجددة لبعض بلدان   .1121لتشغيلها في معام ( 2 شاس)بو ظبي في أ  .و.م 211

 والاخططمشاريع الطاقة الشاسية الحرارية القائاة  1ويوضح الجدول  . تنفيذ محطات شاسية حرارية اإلسكوا

 .اإلسكواإنشاؤها في بعض بلدان 
 

 اإلسكوابلدان  مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في بعض  -2الجدول 
 

 مالحظات الوطني بالاخطط مدرجة/اإلنشاء قيد حاليًا الاركبة القدرات البلد

(29)األردن
  .و.م 131 بقدرة محطة تنفيذ: الاخطط  

 العربية اإلمارات
)30(الاتحدة

 

 (2 شاس. )و.م 211: قيد اإلنشاء 
 

 اإلماراتية مصدر شركة تشترك
 ملكية في أوروبية جهات مع

 .و.م 11 بقدرة والرخيااس محطة

 مع الاركزي البرج تقنية) تقريبًا
 21 لادة حراري تخزين نظام
 افتتاحها تم وقد إسبانيا، في( سامعة
 1122 معام في رسايًا

(31)تونس
 ،11 بقدرات مشاريع 1 تنفيذ: الاخطط  

 1126 معام بحلول. و.م 41و ،21و

 

 العربية الاالكة
 (32(السعودية

 

 السعودي الشاسي الاخطط يهدف .و.م 131 ةبقدر محطة: اإلنشاء قيد 
  .(و.ج) جيجاوات 42 إلى

 الاركزات من مركبة قدرات
1111 معام حتى الشاسية

(33)
 

اانمُع
(34)

طرحت مناقصة  1122في معام   

نظام /إلنشاء محطة شاسية حرارية
.( و.م 111بقدرة )خاليا فوتوفلطية 

 تشغيل-تالك-بنظام بناء

 

                                                      

 .29-1، ص "1119مستقبل تركيز تكنولوجيا الطاقة الشاسية في العالم "يسيس وأستال، بوالر سيس، برين ج (28)

 .مرجع سبق ذكره، "دليل إمكانات الدول العربية في مجاالت الطاقة الاتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة" (29)

 .مرجع سبق ذكره، "در، اإلمكانات، واآلفاقالاصا: الطاقة الاتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي" (30)

 .مرجع سبق ذكره ،1111راسة حول الطاقة الاتجددة وفرص إستخدامها في إنتاج الكهرباء في تونس بحلول معام د (31)

(32) Power Generation Magazine, energetica INTERNATIONAL, No. 123 July/Aug. 2012, p. 29. 

 .مرجع سبق ذكره، "1111-1121: لتطوير استخدامات الطاقة الاتجددةاإلستراتيجية العربية " (33)

 .، مرجع سبق ذكره"الاصادر، اإلمكانات، واآلفاق: الطاقة الاتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي" (34)
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 مالحظات الوطني بالاخطط مدرجة/اإلنشاء قيد حاليًا الاركبة القدرات البلد

(35)فلسطين
 الطاقة مخطط رإطا في. و.م 11  

 1111 معام بحلول الاتجددة

 

 
 
 (تابع) 2الجدول 

 
 مالحظات الوطني بالاخطط مدرجة/اإلنشاء قيد حاليًا الاركبة القدرات البلد

الكويت
(36)

دراسات لاشروع محطة : قيد اإلمعداد  
شاسية بنظام القطع الاكافئ، تتكامل 

 بقدرة إجااليةمع الدورة الاركبة، 
لاكون الشاسي ، قدرة ا.و.م 111
 .و.م 61فيها 

 والاياه الكهرباء وزارة تخطط
  بقدرة) كهرباء مجاع إلنشاء
 بالشبكة ربطًا.( و.م 21

 الطاقة مصادر باستخدام
 خاليا، نظم. و.م 21) الاتجددة

 11 رياح، مزرمعة. و.م 21

 (حرارية شاسية محطة. و.م

ليبيا
(37)

. و.م 2 111 إنتاج: الاخطط  
. و.م 111 منها شاسية، مركزات

 1121و 1121 بينفي الفترة 

 

مصر
(38)

 شاسي مكون. و.م 11 

  إجاالية بقدرة لاحطة
 .و.م 241

 مع. و.م 211: الدراسة مرحلة في

 جنوب في حراري تخزين نظام
 مصر

 باستخدام. و.م 1 111: الاخطط

الشاسية الاركزات
(39)

 

 تصنيع مجاالت في الخبرة تتوفر
 األمعاال وفي الاعدني، الهيكل
 وتجايع ميكانيكية،والكهر الادنية

 الشاسي، الحقل مكونات
 واإلنشاء والتركيب

الاغرب
(40)

 شاسي مكون. و.م 11 

  إجاالية بقدرة لاحطة
 .و.م 421

 261 بقدرة محطة: اإلنشاء قيد

 مراحل أربع من أولى كارحلة.)و.م
  إجاالية بقدرة كبرى محطة إلنشاء
 ،(أورزازات منطقة في. و.م 111

 مجاومعات ثالث دمتتق وقد
 لتاويل بعطاءاتها استثاارية
الاشروع

(41)
 وإنشائه وتصاياه 

 وصيانته وتشغيله

 باستخدام. و.م 1 111: الاخطط

 مجاالت في الخبرة تتوفر
 واإلنشاء التركيب

                                                      

 .مرجع سبق ذكره، 2، النشرة اإلمعالمية العدد (RCREEE)الاركز اإلقلياي للطاقة الاتجددة وكفاءة الطاقة  (35)

 .مرجع سبق ذكره ،"، واآلفاقالاصادر، اإلمكانات: الطاقة الاتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي" (36)

 .مرجع سبق ذكره، "ورقة معال لصياغة رؤية معربية تجاه الخطط والابادرات الشاسية" (37)

 .مرجع سبق ذكره، 1121/1122هيئة الطاقة الجديدة والاتجددة، التقرير السنوي  (38)

 .مرجع سبق ذكره، "1111-1121اإلستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة الاتجددة، " (39)

 .مرجع سبق ذكره، 1، النشرة اإلمعالمية، العدد (RCREEE)الاركز اإلقلياي للطاقة الاتجددة وكفاءة الطاقة  (40)

(41) morocco-in-energy-http://www.nortonrose.com/knowledge/publivcations/66419/renewable ،6 نوفابر /تشرين الثاني

1121. 

http://www.nortonrose.com/knowledge/publivcations/66419/renewable-energy-in-morocco,
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 مالحظات الوطني بالاخطط مدرجة/اإلنشاء قيد حاليًا الاركبة القدرات البلد

 والشاسية الاباشرة) الشاسية الطاقة
 1111 معام حلول مع( الحرارية

 
ات ة الحرارية إلنتاج الكهرباء معالايًا بنفس معدل انتشار التطبيقلم تنتشر تكنولوجيا الاركزات الشاسي -21

قدرات مركبة من . و.ج 191مركزات شاسية حرارية من إجاالي . و.ج 231 حوالي)األخرى للطاقة الاتجددة 
وافر ، ألنها تتطلب إشعامعًا شاسيًا مباشرًا ال يت((42)، بدون الاصادر الاائية1122في نهاية  نظم الطاقة الاتجددة

الاعرفة الفنية ببعض مكوناتها الرئيسية  واقتصارإال في بعض مناطق العالم، وبسبب ارتفاع تكلفة استثاارها، 
من ثراء في مصادر  اإلسكواإال أنه في ضوء ما تتاتع به منطقة   .معدد قليل جدًا من الشركات العالايةمعلى 

راوية الانبسطة الغير الاأهولة بالسكان في الطاقة الشاسية الاباشرة، ومن اتساع رقعة األراضي الصح
قرب من أسواق الطاقة في منطقة شاال الاتوسط، ياكن النظر إلى هذه التكنولوجيا معلى أنها من المعظاها، و

بدء التعاطي معها بشكل أمعاق، لنقل الاعرفة واكتساب الخبرة،  التي من الاهم ،التقنيات الاستقبلية الوامعدة
تأمين اإلمداد بالطاقة  في إطار الاساهاة فيوالتطوير، وبناء القدرات الفنية الوطنية، ودمعم البحث العلاي 

الكهربائية الحتياجات خطط التناية الاستدامة، مع األخذ في االمعتبار البعد البيئي وقضايا تغير الاناخ، وإمكانية 
 .ء من الفائض مقابل معائدات ماليةتصدير جز

 
 تربينات الرياح  -1

 
 إلى  1تاد استغالل طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء معلى توفر متوسط سرمعة رياح ال يقل معن يع- 24
أو في  (on shore)وياكن إنشاء مزارع الرياح معلى اليابسة  . (43)ث/م 11، وال يزيد معن (ث/م)ثانية/متر 1

لرياح معلى الاوقع الذي وتعتاد الجدوى االقتصادية الستغالل طاقة ا .  (off shore)البحر بالقرب من الشواطئ
يجب أن يتايز بوجود هيكل رياح جيد من حيث توزع وتردد سرمعات الرياح ومتوسط السرمعات معلى مدار 

وياكن  . العام، وبعدد من الخصائص الجغرافية والطبوغرافية الاحددة، وبالقرب من األحاال الاطلوب تغذيتها
محدودة )منفردة /الاناطق الاعزولة كأنظاة مستقلة ربط مزارع الرياح بالشبكة، كاا ياكن استخدامها في

أو مزدوجة مع نظام شاسي أو مع نظام يعتاد معلى وقود أحفوري، مع إمكانية استخدام نظام تخزين  (القدرة
 .للطاقة الكهربائية الانتجة في األماكن النائية

 
 ي القدرات الاركبة وانتشرت مزارع الرياح معلى الاستوى التجاري العالاي، حيث بلغ إجاال -21

1122بنهاية معام . و.ج 111
، تحظى طاقة الرياح باهتاام العديد من البلدان، وقد اإلسكواوفي منطقة  . (44)

أوضحت الدراسات الفنية أنها تتضان مواقع تعتبر ضان أفضل الاواقع العالاية لطاقة الرياح كتلك الواقعة 
وتعاون معدد من البلدان مثل األردن وتونس   .اثالمعلى الاحيط األطلسي وخليج السويس معلى سبيل ال

والجاهورية العربية السورية ولبنان وليبيا ومصر والاغرب واليان مع بيوت الخبرة العالاية، معلى تقييم هذا 
وقد   .والعال جار حاليًا معلى إمعداد أطلس للسودان . الاصدر وإمعداد أطلس رياح تفاوتت دقته بين بلد وآخر

  حوالية في تونس ومصر والاغرب إلى لقدرات الاركبة التي طرحت في األسواق التجاريوصل إجاالي ا

                                                      

(42) REN21, op.cit.. 

(43) E/ESCWA/SDPD/2010/WP.2, Promoting Large Scale Renewable Energy Applications in the Arab Region: 
“An Application for Climate Change Mitigation”, Beirut 2010.                                                                                                                  

(44) REN21, op.cit.. 
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معن أهداف كاية لزيادة مساهاة طاقة الرياح في الازيج الوطني  اإلسكواكاا أمعلن معدد من بلدان  ،.و.ج 2
 .اإلسكواوضع مشاريع طاقة الرياح في بلدان  1ويوضح الجدول  . للطاقة

 
 
 
 
 
 

 اإلسكوااريع طاقة الرياح في بعض بلدان مش  -3الجدول 
 

 مالحظات الوطني بالاخطط مدرجة/اإلنشاء قيد القدرات الاركبة حاليًا البلد

األردن
(45)

 محطة رياح بقدرة  
 .و.م 231

 معام حلول مع. و.م 2 111 إنتاج: الاخطط
1111 

 

الاتحدة العربية اإلمارات
 في جزيرة صير بني. و.م 11: قيد اإلنشاء  )46)

 ياس

معلى ساحل البحر . و.م 111: قيد التخطيط
األحار، بالتعاون بين شركة مصدر أبو ظبي 

 وهيئة الطاقة الجديدة والاتجددة الاصرية

 مع مصدر شركة تشارك
 مزرمعة تنفيذ في أخرى جهات
 بريطانيا في بحرية رياح

 في وأخرى.( و.م 2 111)
 سيشل جزيرة

البحرين
(47)

.( و.م 1366)تربينات  1 
هم في إمداد مبنى تس

 التجارة العالاي بالكهرباء

 مزدوجة تجريبية محطة إنشاء: الاخطط
 معام في تشغيلها يتوقع ،.(و.م 1) رياح/شاس
1121 

 

تونس
(48)

  .و.م 21 .و.م 224 

السعودية العربية الاالكة
(49)

 رياح مزرمعتي إلنشاء جدوى دراسة ُوضعت  
 وظلم ينبع لانطقتي مختلفة بقدرات

 

السورية العربية ريةالجاهو
(50)

 2 111 بقدرة رياح مزارع إنشاء: الاخطط  
 حتى وزيادتها ،1121 معام حلول مع. و.م

 1111 معام بحلول. و.م 1 111

 

الكويت
(51)

 بالشبكة ربطًا كهرباء مجاع إنشاء: الاخطط  
 مزرمعة. و.م 21و خاليا، .و.م 21 قدرة

 حرارية شاسية محطة. و.م 11و رياح،

 

معاان
(52)

روع تجريبي لضخ مش 
الاياه في الاناطق النائية 

 2996في .( و.ك21)

 مزدوج لنظام حالة دراسة: الدراسة قيد
 منها كل قدرة تربينات، 21) رياح/ديزل
 تقييم وإجراء الكهرباء، إلنتاج.( و.ك 211

 

                                                      

 .مرجع سبق ذكره، "اتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهالك الطاقةالعربية في مجاالت الطاقة ال دليل إمكانات الدول" (45)

 .1121أغسطس /آب athttp://www.masdar.ae/ar/Menu/index.aspx?MenuID=48&CatID=29&mnu=C ،1: مصدر للطاقة (46)

 .مرجع سبق ذكره ،"الاصادر، اإلمكانات، واآلفاق: الطاقة الاتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي" (47)

 .مرجع سبق ذكره، "اإلمكانات واآلفاق: التصنيع الاحلي لاعدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشاسية وطاقة الرياح" (48)

 .مرجع سبق ذكره، 1121/1122هيئة الطاقة الجديدة والاتجددة، التقرير السنوي  (49)

 .مرجع سبق ذكره، "دليل إمكانات الدول العربية في مجاالت الطاقة الاتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة" (50)

 .مرجع سبق ذكره ،"الاصادر، اإلمكانات، واآلفاق: الطاقة الاتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي" (51)

 .الارجع نفسه (52)

http://www.masdar.ae/ar/Menu/index.aspx?MenuID=48&CatID=29&mnu=Cat%20(2/8/2012)
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  بقدرة) رياح محطة لاشروع اقتصادي/فني
 دقم منطقة في.( و.م 9

 محطة أول لتنفيذ اتإجراء اتخاذ: الاخطط  لبنان
 لبنان شاال منطقة في. و.م 61 بقدرة رياح

(خاص قطاع)
(53)

 

 معام في رياح أطلس إمعداد تم
1122 

 
 (تابع) 3الجدول 

 
 مالحظات الوطني بالاخطط مدرجة/اإلنشاء قيد القدرات الاركبة حاليًا البلد

ليبيا
(54)

ثالثة مشرومعات : قيد اإلمعداد واإلنشاء  
، .و.م 141 إجااليةمزارع رياح بقدرة 

 1124لتشغيلها في معام 

. و.م 2 211 حتى القدرة زيادة: الاخطط
 1111 معام بحلول

 

مصر
(55)

في منطقة جبل الزيت . و.م 111: قيد اإلنشاء .و.م 111 حوالي 
 معلى ساحل البحر األحار

، (مشاريع حكومية. )و.م 211: قيد الدراسة
قطاع . )و.م 2 111مزارع رياح بقدرة 

. و.م 211، (ظام بناء، تالك، تشغيلخاص بن
مع . )و.م 111، (استثاار أجنبي مباشر)

 (شركة مصدر أبو ظبي

 حوالي إلى الاركبة القدرات زيادة: مخطط
 باالمعتااد ،1111 معام بحلول. و.م 2 111
 الخاص القطاع مشاركة معلى

يتم تنفيذ الاخطط معلى 
الاناقصات ( أ: )مرحلتين

ير التنافسية، حيث تتضان معاي
تقييم معروض متناقصي القطاع 

الخاص منح نقاط تفضيلية 
لنسبة الاكون الاحلي لاعدات 

تطبيق ( ب)طاقة الرياح، 
التعرفة الاايزة الحقًا، 

 (أ)استرشادًا بنتائج الارحلة 

الاغرب
(56)

 معام بحلول. و.م 1 111 حوالي: مخطط .و.م 192 
1111 

 

اليان
(57)

بقدرة  61محطة رياح : اإلمعداد واإلنشاء  
 .و.م

 بحلول. و.م 461 حتى القدرة زيادة: الاخطط
 1111 معام

 

 
 المتجددة للطاقة أخرى تطبيقات  -باء

 
تستخدم التطبيقات الحرارية والايكانيكية للطاقة الاتجددة في مجاالت متنومعة منها تسخين الاياه،  -26

ويعرض هذا القسم . للهواء وتجفيف الاحاصيل الزرامعية، وضخ الاياه، والتبريد والتسخين الشاسي

                                                      

تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب "هوا معكار، معرض تقدياي في ورشة العال اإلقلياية حول  - خوريالبيرت . م (53)

بيت األمم الاتحدة، ، 1121ر بنوفا/تشرين الثاني 12، "والشراكات بين القطامعين العام والخاص في مشاريع الطاقة الاتجددة للتناية الريفية

 .بيروت

 .مرجع سبق ذكره، "جاه الخطط والابادرات الشاسيةت ورقة معال لصياغة رؤية معربية" (54)

 .مرجع سبق ذكره، 1121/1122الطاقة الجديدة والاتجددة، التقرير السنوي هيئة  (55)

(56) Annual market update 2011, p. 11 & 2010.Gloabal Wind Report. 

 .مرجع سبق ذكره ،"إنتاج واستهالك الطاقةالدول العربية في مجاالت الطاقة الاتجددة ورفع كفاءة  دليل إمكانات" (57)
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، ويتطرق بشكل موجز لبعض التقنيات التي لم تحقق انتشارًا اإلسكواالتكنولوجيات الشائعة االستخدام في منطقة 
 .واسعًا رغم إمكاناتها الكبيرة

 
 التسخين الشاسي للاياه  -2

 
ع الخدمات معلى نطاق واسع تنتشر تكنولوجيا التسخين الشاسي للاياه الستخدامها في الانازل وفي قطا -22

، في حين تقوم بلدان أخرى بتطبيق سياسات ونظم (مثل األردن وتونس وفلسطين) اإلسكوافي بعض بلدان 
وتتسم هذه التكنولوجيا بعدم التعقيد وبسهولة االستخدام  (. مثل لبنان والاغرب)تحفيزية للتوسع في استخدامها 

وياكن تبادل الدروس الاستفادة بين البلدان التي حققت   .الانطقةوالتشغيل والصيانة، وبسهولة تطبيقها في 
وضع نظم التسخين  4ويوضح الجدول   .اإلسكواتقدمًا بارزًا في هذا الاجال وباقي البلدان األمعضاء في 

 .(58)اإلسكواالشاسي الحراري للاياه ألغراض االستخدام في الانازل وفي قطاع الخدمات في بلدان 
 

 االستخدام في المنازلضع نظم التسخين الشمسي الحراري للمياه ألغراض و  -4الجدول 
 اإلسكواوفي قطاع الخدمات في بعض بلدان 

 
 مالحظات السعة الاخطط لها السعة الاركبة لنظم التسخين الشاسي للاياه البلد

تتوفر صنامعة محلية   مليون متر مربع األردن
للسخانات الشاسية 

 قياسيةباواصفات 

ألف متر مربع  211 ألف متر مربع 411 تونس
 1124بحلول معام 

تتوفر صنامعة محلية 
للسخانات الشاسية بتاويل 

 قياسيةباواصفات ميسر و

وضعت برامج لتأهيل 
 ةالعاملين في هذه الصنامع

الجاهورية العربية 
 السورية

ألف سخان بحلول  211 ألف سخان 111
مليون  431، و1124

 1111سخان بحلول معام 

 

سطينفل
(59)

   مليون متر مربع 231 

مليون متر مربع بحلول  ألف متر مربع 111 لبنان
 1111معام 

 قياسيةصدرت مواصفات 
للسخانات الشاسية، وتم 
 امعتااد آلية تاويل ميسر

متر مربع من  41 111  ليبيا

الاجاعات /اللواقط
 الشاسية

 

 قياسيةات صدرت مواصف متر مربع سنويًا 41 111 ألف متر مربع 611 مصر
 للسخانات الشاسية

                                                      

 .الارجع نفسه (58)

 .مرجع سبق ذكره، 2، العدد (RCREEE)النشرة اإلمعالمية للاركز اإلقلياي للطاقة الاتجددة وكفاءة الطاقة  (59)
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الاغرب
(60)

مليون متر مربع في  232 ألف متر مربع 111 
1111 

 قياسيةصدرت مواصفات 
 للسخانات الشاسية

 
وقد   .توفر نظام اقتصاد السوق م التسخين الشاسي بسعر مناسب معلىيعتاد االنتشار التجاري لنظ- 21

السبعة معشر إلنشاء سوق إقلياي لصنامعة نظم التسخين  اإلسكوايكون من الافيد النظر في التعاون بين بلدان 
وتتعاون البلدان العربية في مجال تحديد الاواصفات من   .الشاسي، وال سياا أن التكنولوجيا متاحة للجايع

خالل الانظاة العربية للتناية الصنامعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية، وتتوفر الخبرة لدى بعض 
لدان في مجال تصايم السخانات الشاسية وتصنيعها وتركيبها وصيانتها، وفي مجال االستشارات الفنية ذات الب

وجدير بالذكر أنه تم استخدام تكنولوجيا التسخين الشاسي للاياه في العاليات الصنامعية في مصر في  . الصلة
 نظم مع تتطلب درجات حرارة منخفضةالصنامعية التي  للعاليات للتسخين الشاسي مشرومعين استرشاديين إطار

تجريبي في  وثالث والنسيج، والغزل الصنامعات الغذائية في قطامعي( درجة مئوية 61)الافقودة  الحرارة استعادة
 واستخدمت أيضًا في . (61)(درجة مئوية 221)األدوية التي تتطلب درجات حرارة متوسطة  قطاع صنامعة
، وذلك منذ أكثر من معشر سنوات (62)األلبان الالزمة لصنامعة الاياه ينمشروع رائد لتسخ تنفيذ تم األردن حيث

 .ولم يتبع ذلك أي انتشار ملفت لهذا التطبيق الحقًا
 

 التبريد الشاسي  -1
 

تعتاد فكرة التبريد الشاسي معلى االستفادة من حرارة الشاس كاصدر للطاقة في آالت التبريد  -29
، وخزان، ووحدة تحكم، (ذات أنبوب مفرغ/مستوية)عات شاسية الحراري، من خالل نظام يتكون من مجا

وياكن تشغيل نظام التبريد الحراري معبر ثالثة   .ومواسير ومضخات تتصل بآلة التبريد التي تعال بالحرارة
الحرارة العالية من خالل توفير درجة حرارة التشغيل باستخدام نظام شاسي ( أ: )مستويات من درجات الحرارة

الحرارة الانخفضة التي ( ب) ؛(استرداد الحرارة الافقودة أو موقد غازي امنظ)صادر حرارية أخرى أو من م
الحرارة الاتوسطة التي تستخدم للتخلص من الحرارة الناتجة معن دورة تبريد ( ج) ؛تستخدم في معاليات التبريد

وتتوفر معدة تجارب حديثة في مجال   .ويتم هذا اإلجراء األخير باستخدام برج تبريد . الااء وحرارة التشغيل
 compressor based)التسخين/استخدام الطاقة الشاسية للتبريد من خالل استخدام معدات انضغاطية للتبريد

cooling /heating equipment)  ذات كفاءة معالية ومتوفرة في األسواق التجارية، وربطها بنظم للخاليا
االستفادة من الطاقة الكهربائية الاولدة والفائضة باستيعابها في الشبكة  وياكن  .الكهرضوئية إلمدادها بالكهرباء

 .الكهربائية، ويتم في أغلب األحيان التخلص من فائض الطاقة الحرارية الاولدة في النظم الحرارية
 

رغم اإلمكانات الجيدة لاصدر  اإلسكواولم تنتشر هذه التكنولوجيا بعد معالايًا ومعلى مستوى منطقة  -11
وليس ( من خالل شركة مصدر أبو ظبي)الطاقة الشاسية، وينحصر استخدامها في مشاريع تجريبية محدودة 

متوقعًا أن يتطور الوضع في الادى القصير، حيث أن تكلفتها االستثاارية ال تزال معالية، فضاًل معن تطبيق 
 .سكوااإلسياسات دمعم الطاقة التقليدية دون دمعم الطاقة الاتجددة في معظم بلدان 

 

                                                      

 .مرجع سبق ذكره، 1، العدد (RCREEE)النشرة اإلمعالمية للاركز اإلقلياي للطاقة الاتجددة وكفاءة الطاقة  (60)

 .، مرجع سبق ذكره1116/1112الاصرية، التقرير السنوي  الطاقة الجديدة والاتجددةهيئة  (61)

 .1111، (1)، أوراق موجزة "الاتجددةو الجديدة تناية استخدامات الطاقة" اإلسكوا، (62)
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 الوقود الحيوي/االستفادة من طاقة الكتلة الحيوية في إنتاج الغاز  -1
 

يتم استخدام الاخلفات النباتية والحيوانية في الاناطق الريفية والنائية ألغراض الطهي والتدفئة من  -12
إنتاج الطاقة  إلنتاج الفحم النباتي لالستفادة منه في خالل الحرق الاباشر، أو الحرق باعزل معن الهواء،

ورغم اإلمكانات الكبيرة التي تتايز بها طاقة الكتلة الحيوية، فإن مشاريع إنتاجها محدودة جدًا  . الحرارية الحقًا
، مثل استخراج الغاز الحيوي من االسترشادية/الاشاريع الرائدة في بعض البلدان وتقتصر معلى معدد من

األردن، وتونس، )ت ومحطات معالجة الاياه والصرف الصحي الاخلفات الزرامعية والحيوانية ومكبات النفايا
باالمعتااد معلى مخلفات بعض ( االيثانول)وإنتاج الوقود الحيوي السائل ( والجاهورية العربية السورية، ومصر

الاحاصيل أو األشجار الزيتية، كاا في تجربة السودان الذي يعتاد معلى مخلفات محصول قصب السكر في 
وتجدر اإلشارة إلى أن الاغرب يعتاد معلى الكتلة الحيوية في توفير نحو ثلث الطلب  . اليثانولإنتاج وتصدير ا

 .(63)معلى الطاقة األولية خاصة في الاناطق الريفية
 

 االستفادة من طاقة الرياح في ضخ الاياه  -4
 

منذ معصور قدياة، الهواء بصورتها الكالسيكية في ضخ الاياه في الانطقة العربية " طواحين"تستخدم - 11
لنشر استخدام هذا التطبيق في الاناطق الزرامعية والرمعوية  اإلسكواوتتوفر إمكانات جيدة في بلدان 

التعقيد وسهولة التشغيل والصيانة، وال تتطلب توفر سرمعات  لك أن هذه التكنولوجيا تتسم بعدمذ  .والصحراوية
 ثانية، بنسبة تواجد /متر 1و 131سرمعة يتراوح بين رياح معالية إذ ياكن تشغيل تربينة الرياح معند متوسط 

أمتار  6إلى  431 حواليلى برج يرتفع معن سطح األرض بفي الاائة من الوقت، مع وضعها مع 61ال تقل معن 
وتتوفر دراسات وخبرات وقدرات تصنيعية في مجال استخدام  . (64)(أشجار، مباني)في مكان خال من العوائق 

 .ياه في بعض البلدان، ياكن العال معلى تعزيزهاتربينات الرياح لضخ الا
 

 ق تكنولوجيات الطاقة المتجددةمعوقات اعتماد وتطبي  -ثانيًا
 على نطاق واسع

 
، وهي اإلسكواتتفاوت مستويات النضوج الفني في تقنيات تطبيقات الطاقة الاتجددة في ما بين بلدان  -11

سخين الشاسي للاياه لالستخدام في الانازل وفي قطاع غير منتشرة معلى الاستوى التجاري، فياا معدا الت
 . وقد يرجع ذلك إلى معدم قدرة الطاقة الاتجددة معلى منافسة الطاقة التقليدية من الاصادر األحفورية  .الخدمات

أن يختلف الوضع قلياًل وال سياا في حالة البلدان التي ال تتاتع باصادر أحفورية كافية لسد  وكان من الافترض
لكن االمعتااد معلى الطاقة  . اقتصادهامعلى أمعباء  ماا يضعتياجاتها من الطاقة، وتعتاد معلى االستيراد لتأمينها اح

التقليدية ظل منتشرًا، في ظل سياسات وطنية تدمعاها في معظم البلدان، وسوق معالاي يتسم بعدم االستقرار 
قد تحسن ولو أنه ال يزال دون الاستوى  شك أن وضع الطاقة الاتجددة وال  .والتذبذب الحاد في األسعار

فالعديد من البلدان حددت أهدافًا طاوحة لها في هذا الاجال، معلى غرار فلسطين التي تنشد من   .الاطلوب
 لتي تعول معليها كبديلخاللها التحرر من االمعتااد الرئيسي معلى إسرائيل في تزويدها بالطاقة، ومصر ا

والاوارد وتنفيذ خطط التناية ايدة معلى الطاقة نتيجة للزيادة السكانية الارتفعة لتلبية الطلبات الاتز استراتيجي

                                                      

 .، أبو ظبي1122ير العربي الاوحد صندوق النقد العربي، التقر (63)

(64) p. 171 Ch. 9, “Pumping”, reviewed and adjusted by Patrick Okuni,. 
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كذلك تعتبر حاًل مالئاًا للوضع في السودان واليان، حيث الاجتاعات الاتناثرة في   .األحفورية غير الكافية
يًا لالستثاار وال سياا الاناطق الريفية والنائية والاحرومة من خدمات الطاقة الحديثة، كاا تقمن مناخًا مقات

بالنسبة إلى إمارة أبو ظبي حيث شركة مصدر للطاقة التي تستثار في مشاريع خاصة بالطاقة الشاسية وطاقة 
 .االكة الاتحدة، وموريتانيا، الخالرياح في بعض الدول مثل إسبانيا، وألاانيا، وجزيرة سيشل، ومصر، وال

 
مهام تنفيذ مشرومعات الطاقة الاتجددة الكبرى إلنتاج  اإلسكوان وتقع معلى معاتق حكومات العديد من بلدا -14

وال يزال االنتشار التجاري لتطبيقات الطاقة الاتجددة محدودًا، وال بد لتوسيعه من البدء بتحديد  . الكهرباء
ر التحديات أو الاعوقات التي تعترضه وتحليلها، لوضع منظومة متكاملة خاصة بالطاقة الاتجددة تتضان محاو

أساسية منها سياسات وحوافز وآليات مبتكرة، وقدرات تصنيعية مرتبطة بالبحث العلاي والتطوير والتسويق، 
وفي ما يلي معرض موجز ألهم هذه العوائق، مع األخذ في االمعتبار   .وتقدي إلى تطوير الاهارات الفنية

 :تالف درجة أهايتها بين بلد وآخراخ
 
اي لاصادر الطاقة الاتجددة بناًء معلى بيانات وقياسات دقيقة الحاجة إلى إجراء تقييم معل (أ) 

 ؛وتحليالت واقعية لتحديد الاصادر الاناسبة اقتصاديًا، ثم اختيار التكنولوجيات الاالئاة للظروف الاحلية
 
، في أغلب خاصة، والطاقة الاتجددة معامةضعف الاوازنات العامة الاخصصة للبحث العلاي  (ب) 

 . ماا يقثر معلى فرص نقل وأقلاة تكنولوجيات الطاقة الاتجددة التي تتناسب مع الظروف السائدةبلدان الانطقة، 
ونقص االهتاام بتطوير الاقسسات األكادياية والاراكز البحثية وربطها بالشبكات العالاية، ومعدم مواكبة مناهج 

بار متطلبات صنامعة التكنولوجيات ذات التعليم للتطورات العلاية، وإهاال التعليم الفني، ومعدم األخذ في االمعت
الصلة، لالنطالق منها في وضع استراتيجيات وخطط وسياسات وطنية ذات أهداف واضحة ضان إطار زمني 

 ؛محدد
 
غياب الرؤية الوطنية إلنشاء صنامعة محلية لبعض مكونات تكنولوجيات الطاقة الاتجددة،  (ج) 

لجامعات وقطاع الصنامعة وواضعي خطط وسياسات الطاقة وضعف التنسيق واالرتباط بين مراكز البحث وا
تناية السوق الاحلي لهذه الصنامعة ومعلى فتح أسواق خارجية في مناطق ب وضعف االهتاام . ومتخذي القرارات

 ؛لتصدير بعض معدات الطاقة الاتجددة إليها( أفريقيا معلى سبيل الاثال)غير تقليدية 
 
لتحتية لقطاع الكهرباء، ومعدم األخذ في االمعتبار إمكانات تصدير ضعف االهتاام بتحديث البنية ا (د) 

 وأن إمكانات الانطقة العربية من الاصادر الاتجددة تفوق  خاصةالطاقة الاتجددة إلى أوروبا مستقباًل، 
 ؛حد الطلب الاتوقع معليها

 
داد دراسات الجدوى االمعتااد معلى الخبرات األجنبية في مشاريع الطاقة الاتجددة، باا في ذلك إمع (ه) 

الكاملة والتصايم الهندسي واإلنشاء والتركيب، لضعف الخبرات الوطنية الاتخصصة ونقص الاعرفة 
والاهارات الفنية، خاصة ما يتعلق باألساليب الاتقدمة التي تعتاد معلى برامج الحاسب اآللي، ماا يزيد من تكلفة 

 ؛اشاريعهذه ال
 
زمني معين لبناء القدرات الوطنية في الاجاالت الارتبطة بالطاقة غياب البرامج الاحددة بإطار  (و) 

 خاصة؛، وبتكنولوجيات طاقة الرياح والطاقة الشاسية معامةالاتجددة 
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ضعف الرقابة الصنامعية معلى معدات تكنولوجيات الطاقة الاتجددة الاحلية الصنع والاستوردة  (ز) 
ر، ومواصفات الجودة الشاملة، ماا قد يقدي في بعض لنقص الخبرة بالاواصفات القياسية وطرق االختبا

 ؛إلى ساعة تطبيقات الطاقة الاتجددة وتعيق انتشارها يءاألحيان إلى تداول معدات ذات نومعية متدنية تس
 
ما يتعلق باالحتكار الحكومي لقطاع الطاقة،  خاصةالحاجة إلى إصالح سياسات قطاع الكهرباء،  (ح) 

 ،(الصحة معلى التلوث آثار معالجة تكلفة مثل) معليها الاترتبة واألمعباءتجاهل التكاليف ودمعم الطاقة التقليدية و
 لتشجيع والخاص العام القطامعين بين الشراكة لافهوم والترويج الخاصة االستثاارات لجذب الاناخ تهيئة بهدف
 ؛الاتجددة الاصادر باستخدام الكهرباء إنتاج محطات إنشاء

 الاحدودة الاتجددة الطاقة تطبيقات نشر لدمعم وبسيطة مبتكرة محلية تاويلية تآليا إلى االفتقار (ط) 
 خالل من الاجتاع وتناية الحياتية الظروف لتحسين والنائية، الريفية الاناطق احتياجات تناسب والتي القدرة
 ؛الحضر لىإ الريف من والهجرة البطالة مشكلة من الحد في الاساهاة إلى يقدي ماا جديدة، معال فرص خلق

 
 يكون قد أنه رغم الاجال، هذا في والاتوسط الصغير الاستثار لدور واضحة رؤية وجود معدم (ي) 

 الريفية الاناطق في خاصة الاتجددة، الطاقة تطبيقات استخدام لنشر الترويج في الفامعلة العناصر أبرز من
 ؛اإلسكوا بلدان في الاتجددة الطاقة تكنولوجيات منظومة امعتااد إطار في والنائية،

 
 مستوى معلى وتأثيرها الاناخ وتغير بالبيئة الخاصة الهامة العالاية بالاجريات العام الومعي قلة (ك) 

 أهاية يخص فياا الاواطن ىلد الومعي بزيادة االهتاام ضعف جانب إلى العادي، الاواطن مستوى ومعلى الدولة
 ؛ةللطاق الاستدامة غير واالستهالك اإلنتاج أنااط تغيير

 
 الانخفض االقتصاد/األخضر باالقتصاد الخاصة الحديثة الافاهيم بنشر الكافي غير االهتاام (ل) 

 العام الومعي لزيادة تدابير اتخاذ ومعدم الخ، الخضراء، والصنامعات األنظف، اإلنتاج وتكنولوجيا الكربون،
 ؛الشأن بهذا الخاصة الدولية تالابادرا من واالستفادة الافاهيم، لهذه التدريجي االمعتااد نحو والتوجه

 
 والتدريب الاعلومات وتبادل العلاي البحث( ا: )مجاالت في الفعال اإلقلياي التعاون غياب (م) 

 الطاقة صنامعة لتشال البلدان بين الحكومي التعاون اتفاقيات سياسات( 1) ؛مشتركة أبحاث وتنفيذ العالي
 وبراءات األداء، اختبار وشهادات القياسية، والاواصفات جودة،وال الانشأ شهادات من بها يتعلق وما الاتجددة
 والخبرات بالقدرات بيانات قوامعد إنشاء( 1) ؛ذلك إلى وما الكربون، وشهادات الفكرية، والالكية االختراع

 في النظر وجهات بين التوفيق( 4) ؛والعربي الوطني الاستويين معلى التسويقية والفرص التصنيعية واإلمكانات
 .والدولية اإلقلياية بالابادرات يتعلق ام
 

 تصميم سياسات العتماد وتطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة  -ثالثًا
 اإلسكوافي بلدان 

 
يتناول هذا الجزء من الوثيقة السياسات التي ينبغي وضعها المعتااد تكنولوجيات الطاقة الاتجددة  -11

الاصدر الاتجدد، والغرض من االستخدام، واإلمكانيات الاادية  مع مرامعاة إمكانات اإلسكواالاالئاة لبلدان 
 خطوطًا إرشادية ويتضان  .وأولويات كل بلد، (القدرات الفنية واالقتصادية واإلدارية ذات الصلة)والبشرية 

 .ااد تكنولوجيات الطاقة الاتجددةياكن أن تستفيد منها جايع الجهات الاعنية معند تصايم سياسات وطنية المعت
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 لنشر تكنولوجيات الطاقة المتجددةأسس تصميم سياسات وطنية   -ألف

 
يعتاد تصايم إستراتيجية الطاقة الاتجددة، وما يرتبط بها من سياسات، معلى وضع أهداف محددة ينبغي  -16

تحقيقها في إطار رؤية معامة تهدف إلى الاساهاة في تأمين اإلمداد بالطاقة، وتحسين الظروف الحياتية في 
وجدير بالذكر أن   .اناطق الريفية والنائية، والتفامعل مع االهتاام العالاي بشأن الحد من ظاهرة تغير الاناخال

نجاح تنفيذ أهداف اإلستراتيجية يرتبط بالاواطن الذي يجب أن يستفيذ من التطبيقات للحصول معلى احتياجاته 
البد من أخذها في االمعتبار معند تصايم وهناك أسس   .من خدمات طاقة حديثة بسعر مناسب وجودة معقولة

 :السياسات الوطنية الخاصة بامعتااد تكنولوجيات الطاقة الاتجددة، منها ما يلي
 :الاصادر وتحديد البدائل التكنولوجية الاناسبة تقييم (أ) 
 

وتتوقف معالية اختيار   .تقييم مصادر الطاقة الاتجددة وتحديد الاصادر الاجدية اقتصاديًا (2)  
لاصدر والتكنولوجيا التي تناسبه معلى معدة معوامل، منها الظروف السائدة في الاوقع، ا

والطبيعة الجغرافية، ومعدد السكان واألنشطة االقتصادية وإمكانيات التطور الاستقبلي، 
 ؛تكلفة الاشروع ومعائداته الاتوقعةو

 
  البديل األنسب في ضوءتقييم تكنولوجيات الطاقة الاتجددة الاستخدمة حاليًا واختيار  (1)  

ضعف /معدم -ج االستخدام؛األولويات الوطنية والغرض من  -ب ؛طبيعة الاصدر -أ
الاالءمة للظروف الاحلية من حيث مستوى األداء،  -د الضارة؛الاساهاة في االنبعاثات 

 إمكانية نقل وأقلاة وتوطين التكنولوجيا -ه الاجتاعي؛والكلفة والاكاسب الاتوقعة، والقبول 
التي يقع معليها االختيار ضان اإلمكانات والقدرات الوطنية بهدف الحد من استيراد 

 خارجي؛التكنولوجيا، وبالتالي تحسين اقتصاديات الاشاريع ومعدم الوقوع تحت أي ضغط 
 ؛الاساهاة في خلق فرص معال جديدة -و

 
األكادياية ومراكز االمعتااد معلى القدرات الذاتية من خالل دمعم التعاون مع الاقسسات  (1)  

ابتكار /بغرض أقلاة( كارحلة تالية لنقل الاعرفة، أو مواكبة لها) البحث والصنامعة
ومن الافيد في .  تكنولوجيات مناسبة للظروف الاحلية، للتوسع في نشر التكنولوجيا الاحلية

 ؛إنشاء صندوق للتناية التكنولوجيةمرحلة الحقة، 
 

وتحديث مناهج التعليم وتضاينها مواضيع الطاقة الاتجددة، وكفاءة االهتاام بالتعليم الفني،  (4)  

 .الطاقة، وقضايا تغير الاناخ
 
 :تحديد أدوار أصحاب الاصلحة وآليات التنفيذ (ب) 
 

 من حزمة وضع خالل من الاجال، هذا في الاشاركة معلى الخاصتشجيع القطاع  (2)  
 من محلي مثيل لها ليس التي ردةالاستو الاعدات بعض كإمعفاء) والحوافز التشريعات

 لصنامعة الالزمة والخبرات اإلنتاج دخالتم وتوفير الابيعات، وضريبة الجاارك
 أو مجانًا الاتجددة الطاقة لاشاريع الدولة أراضي وإتاحة الاتجددة، الطاقة تكنولوجيات

 الاشاريع وإمعفاء بسيطة، رسوم مقابل أو مجانًا الشبكة معلى الربط وإتاحة رمزية، بأسعار
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  آلية من واالستفادة األرباح، معلى الضريبة من والنائية الريفية الاناطق في الانفذة
 ؛(النظيفة التناية

 
 للطاقة مااثل دمعم تقديم وإمكانية التقليدية، الطاقة لدمعم الحالية السياسات في النظر إمعادة (1)  

 من معينة نسبة شراء فرض الاتجددة، الطاقة لاشاريع وطني صندوق إنشاء) الاتجددة
 ؛(والسياحة كالصنامعة القطامعات بعض فى تفضيلية بأسعار الاتجددة الطاقة

 
 الخدمات مشاريع إطار في خاصة والخاص، العام القطامعين بين الشراكة لافاهيم الترويج (1)  

 معارانية مجتاعات وإنشاء الحديثة، الطاقة بخدمات والنائية الريفية الاناطق إمداد مثل
 ؛الخ يدة،جد

 
 الاشاكل وحل األداء، لتقييم الاصلحة وأصحاب والاهتاة الاعنية الجهات بين اآلراء تبادل (4)  

 الواقعية الاعطيات ضوء في اإلستراتيجية وتحديث األهداف ومراجعة تنشأ، أن ياكن التي
 ؛الاستقبلية والنظرة

 
 باخطط ربطها إمكانية مع والبساطة، بالارونة تتسم تقليدية غير محلية تاويل آليات إنشاء (1)  

 مشاريع تنفيذ معلى الخاص القطاع لتشجيع الريف، في خاصة التناية، معجلة لدفع الدولة
 ؛والنائية الريفية الاناطق في الاتجددة الطاقة

 
 .الاتجددة الطاقة باعدات خاصة أداء واختبارات قياسية ومواصفات وطنية معايير وضع (6)  
 
 :العام الومعي نشر (ج) 
 

 اإلمداد تأمين في تساهم أداة بامعتبارها الاتجددة الطاقة تطبيقات استخدام بأهاية التومعية (2)  
 ؛الاناخ تغير آثار من وتحد والنائية، الريفية الاناطق في الحياتية الظروف وتحسن بالطاقة

 
 معلى الحفاظ افةثق نشر في الادني الاجتاع ومنظاات الحكومية غير الانظاات دور تعزيز (1)  

 الطاقة استخدام لنشر والترويج العربي، الاواطن لدى الاناخ تغير آثار من والحد البيئة
 ؛الاتجددة

 
 في إيجابي تغيير وإحداث البيئة معلى الحفاظ أهاية حول برامج التعلياية الاناهج تضاين (1)  

 .الشأن هذا في االجتاامعية السلوكيات
 

 :واإلقلياي الدولي التعاون ( د)
 

 الطاقة" الاتحدة لألمم العام األمين مبادرة) الدولية الانظاات مبادرات مع والتجاوب التفامعل (2)  
 والانظاات ،"(إليه نصبو الذي الاستقبل" 11+ريو مقتار وثيقة ،"للجايع الاستدامة
 لتطوير العربية اإلستراتيجية" تقرير وضع بشأن العربية الدول جامعة مبادرة) اإلقلياية

 الاتوسطية الشاسية الخطة بشأن معربية رؤية صياغة"و ،"الاتجددة الطاقة تخداماتاس
 ؛(الشأن بهذا الوزاري والقرار" الاشابهة والابادرات
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 في اإلقلياية الانظاات ومع حكومية اتفاقيات إطار في الاتقدمة الدول مع الثنائي التعاون (1)  

 ؛الوطنية القدرات وتناية التكنولوجيا قللن للبلد، وطنية أولوية تاثل التي الاجاالت
 

 تكنولوجيات مكونات تصنيع مجال في اإلقلياي ودون اإلقلياي الاستويين معلى التعاون (1)  
 مالئاة، معال فرص وخلق التكامل لتحقيق الوطنية، لالحتياجات الاناسبة الاتجددة الطاقة

 االختيار معليها يقع التي التكنولوجيا إطار في اإلنتاج سالسل مبدأ امعتااد إمكانية في والنظر
 ؛معقواًل اإلنتاج معلى السنوي الطلب كان حال في

 
 وربطها توطينها، سيتم التي التكنولوجيات مجال في الفنية الاهارات واكتساب القدرات بناء (4)  

 القطامعين مع حكوميةال الجهات فيها تشارك متكاملة معالية إطار في وذلك تنفيذ، ببرامج
 .بلد كل أولويات تحقيق يضان باا والخاص مالعا

 المتجددة الطاقة تكنولوجيات سياسات حول توجيهية خطوط  -باء
 

الخطوط التوجيهية الصادرة معن الحكومة أو أي جهة رساية في مجال الطاقة الاتجددة هي تعبير معن - 12
ولي ومقسسات التاويل العالاية اهتاام والتزام حكومي بنشر استخدام الطاقة الاتجددة أمام الاجتاع الد

وهي البوصلة التي تحدد تطبيقات الطاقة الاتجددة التي ينبغي (.  األجنبي والاحلي)واإلقلياية والقطاع الخاص 
ومن الاقترح أن تتضان الخطوط   .العال معلى امعتاادها وتوطينها، في ضوء األولويات والخطط الوطنية

 تاامعية لكل بلد، العناصر التاليةولويات اإلناائية واالقتصادية واالجالتوجيهية التي تأخذ في االمعتبار األ
 .الاوزمعة معلى أربع مجاومعات

 
 الاجاومعة األولى

 
 ؛واالستهالك والنقل، واإلنتاج، الاصادر، حيث من البلد فى الطاقة وضع (أ) 

 ؛واختصاصاتها التنظياية والارافق الاقسسية العال أطر (ب) 

 معلى الكهربائية الطاقة لقطاع الوطني الاخطط وأهداف الكهرباء، لقطاع ليةالحا السياسات (ج) 
 ؛الكهرباء بقطاع الخاصة والتشريعات والطويل، الاتوسط الاديين

 .الصلة ذات الرساية والجهات الاتجددة للطاقة الوطنية واألهداف اإلستراتيجية (د) 
 

 الاجاومعة الثانية
 
 توطينها، الاقّرر والتكنولوجيات الَكاية، األهداف مستوى معلى ةالاتجدد الطاقة خطط أولويات (أ) 

 ؛محدد زمني إطار ضان وذلك الاتاحة، والاواقع

 ؛الاتجددة الطاقة مخطط تنفيذ في إلشراكه الخاص القطاع دور لتطوير خطط (ب) 

 دورو امعه يتعامل أن ياكن التي والجهات الخاص، القطاع بواسطة إنجازها الاتوقع األهداف (ج) 
 معلى والربط الكهرباء إنتاج وسائل ملكية يخص فياا بينهاا العالقات وتحديد الخاص والقطاع الحكومة من كل

 ؛والتوزيع والنقل الشبكة

 ؛الصلة ذات اإلنتاج سالسل وتحديد الاحلية، التكنولوجية والقدرات اإلمكانات (د) 

 .والاعنية الاهتاة العلاية األبحاث مراكز (ه) 
 



E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/5 

 
-11 -

 

 

 اومعة الثالثةالاج
 
 التي أو/و حاليًا الاعتادة الصلة، ذات اإلدارية واإلجراءات والسياسات والحوافز التشريعات (أ) 

 ؛مستقباًل ستعتاد

 ؛الاتجددة الطاقة مشاريع يخص فياا التسهيالتونظم التسعير و بها الاعاول الاالية النظم (ب) 
 

 الاجاومعة الرابعة
 
 وبيانات قياسية، ومواصفات ومعايير إلكترونية، ومواقع مواقع، ئطوخرا رساية، مستندات) مالحق 

 (.أخرى ومعلومات الصلة، ذات الجهات معن
 

----- 


