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  لتنمية مجال افي الطاقة قطاع نجازاتإ :المستدامة التنمية ألغراض الطاقة
 الماضية  الخمس السنوات خالل اإلسكوا دول المستدامة في

 "للتنفيذ غجوهانسبر خطة"في إطار 
 

 موجـز
 

 ،٢٠٠٢في جوهانسبرغ في عام " مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"عقدت األمم المتحدة  
هذه دعت وقد  . (JPOI)"  للتنفيذغخطة جوهانسبر " تسمية عليهاتطلقأ صدر المؤتمر خطة عمل وأ

تحقيق التنمية المستدامة في إطار من التعاون اإلقليمي من أجل إلى العمل على كافة المستويات الخطة 
 ،االستهالك غير المستدامةالفقر، وتغيير أنماط اإلنتاج وحدة خفيف من  الته إلى أنالتنبوالدولي، مع 

خالل عقد تحقيق التنمية المستدامة ترمي إلى أساسية ومشتركة خطوات وحماية الموارد الطبيعية هي 
 ).٢٠١٢-٢٠٠٢(جوهانسبرغ 

 
 وذلك من خالل ،أهمية الطاقة ودورها الحاسم في تحقيق التنمية المستدامةعلى الخطة وشددت  

الطاقة تحسين كفاءة إنتاج ) ٢(مدادات خدمات الطاقة المتطورة؛ تعزيز إ) ١: (خمس قضايا رئيسية هي
 تطوير تقنيات الوقود األحفوري األنظف؛ ) ٤(تطوير استخدامات الطاقة المتجددة؛ ) ٣ (ها؛واستهالك

 ،قضايا الخمس المشار إليهامرتبطة بالالطاقة والنقل؛ باإلضافة إلى عدد من القضايا المشتركة ال) ٥(
البحث والتطوير، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، ونشر :  تؤخذ في االعتبارالتي يجب أنو

 .ي نهج الشراكة بين أصحاب المصلحة وتبن ، والمشاركة العامة،المعلومات، وتعبئة الموارد المالية
 

 



 -٢-

 
وإصـدار  وإصـدار  المذكور المذكور انعقاد المؤتمر انعقاد المؤتمر منذ منذ مناسبة اقتراب مرور خمس سنوات مناسبة اقتراب مرور خمس سنوات للتقدم، وتقدم، و في ضوء مافي ضوء ماوو 

تركيـز  تركيـز  الالعرض هذه الوثيقة إنجازات قطاع الطاقة في المنطقة العربية، مع     عرض هذه الوثيقة إنجازات قطاع الطاقة في المنطقة العربية، مع     ستست للتنفيذ، ت   للتنفيذ، ت  غغهانسبرهانسبرخطة جو خطة جو 
وتستند الوثيقـة   وتستند الوثيقـة     . . تنفيذ الخطة تنفيذ الخطة التي تلت   التي تلت   خمس  خمس  السنوات ال السنوات ال سكوا خالل   سكوا خالل   دول اإل دول اإل ما أ نجز في    ما ُأنجز في     على    على   صوصاصوصاخخ

اإلقليمـي العربـي    اإلقليمـي العربـي    التقرير  التقرير  وو والمعلومات ذات الصلة بمجال الطاقة،        والمعلومات ذات الصلة بمجال الطاقة،       ،،سكواسكوااإلاإلالدراسات التي أعدتها    الدراسات التي أعدتها    إلى  إلى  
التقدم المحرز فـي المجـاالت      التقدم المحرز فـي المجـاالت      والمعني ب والمعني ب   CSD-14  الذي قدم إلى الدورة الرابعة عشرة للتنمية المستدامة       الذي قدم إلى الدورة الرابعة عشرة للتنمية المستدامة       

عليه مع ممثلي   عليه مع ممثلي   ة التقرير والموافقة    ة التقرير والموافقة    وقد تمت مناقش  وقد تمت مناقش    . .  للجنة  للجنة ٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦ المحددة لدورة التنفيذ      المحددة لدورة التنفيذ     ةةاألربعاألربع
 إلـى    إلـى   ١٣١٣   من  من  الذي عقد في القاهرة في الفترة       الذي عقد في القاهرة في الفترة      (RIM)اإلقليمي  اإلقليمي  العربي  العربي  الدول العربية خالل اجتماع التنفيذ      الدول العربية خالل اجتماع التنفيذ      

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥نوفمبر نوفمبر // تشرين الثاني تشرين الثاني١٥١٥
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 السكان والتنمية والطاقة  -أوال 
 
 مليـون   مليـون  ٢٨١,٤٢٨١,٤، مقارنة بـ ، مقارنة بـ ٢٠٠٥٢٠٠٥نسمة في عام نسمة في عام ليون ليون مم  ٣١٥٣١٥  إلىإلىالعربية العربية  المنطقةالمنطقة سكانسكان ارتفع عددارتفع عدد -١١

 مـن    مـن    ذاتها  ذاتها سكوا في الفترة  سكوا في الفترة  إلإل عدد سكان دول ا     عدد سكان دول ا    نمانما؛ بينما   ؛ بينما    في المائة سنويا     في المائة سنوياً   ٢,٥٢,٥معدل قدره   معدل قدره   ، ب ، ب ٢٠٠٠٢٠٠٠نسمة عام   نسمة عام   
بشكل بشكل  تفاوتتفاوت السكانالسكان عددعدد أنأن بيدبيد  . .  في المائة سنويا  في المائة سنويا٣٣ًإلى إلى معدلها معدلها صل صل يي بنسبة  بنسبة ،، نسمة نسمة مليون مليون١٨٧١٨٧ إلى  إلى ١٦٠,١١٦٠,١

 ة فية في نسم نسم مليون مليون٠,٧٠,٧وو  جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية فيفي نسمةنسمة مليونمليون ٧٤٧٤  يي حوال حوال بين بينتراوحتراوح و والمنطقةالمنطقة بين دولبين دولكبير كبير 
كذلك، كذلك،   . . العالمالعالم ةةبقيبقي في  في السنةالسنة فيفي المائةالمائة  في في١,٥١,٥   نمو مقداره نمو مقدارهبمعدلبمعدل مقارنةمقارنة، ، ومملكة البحرينومملكة البحرين دولة قطردولة قطر منمن كلكل

وشهدت معـدالت النمـو   وشهدت معـدالت النمـو     . .  تقريبا  تقريباًالمائةالمائة فيفي ٥٤٥٤بمعدل نمو مقداره بمعدل نمو مقداره   الحضريةالحضرية المناطقالمناطق السكان فيالسكان فيارتفع عدد ارتفع عدد 
  الكويـت الكويـت  فيفي المائةالمائة  في في١,٧١,٧بين بين   تراوحتتراوحت حيثحيث بين دول المنطقة،بين دول المنطقة، فيما  فيما  كبيرا  كبيراًتباينا تبايناًالمناطق الريفية المناطق الريفية في في  ييسكانسكانالال
المائة فـي  المائة فـي    في في٤٥,١٤٥,١سكان الريف سكان الريف لنمو لنمو اإلقليمي اإلقليمي المعدل المعدل  بلغبلغ، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥وفي عام وفي عام   . . اليمناليمن المائة فيالمائة في  في في٧٣,١٧٣,١وو

 مليون  مليون ٩٠٩٠سكوا، أي نحو سكوا، أي نحو اإلاإل في المائة في دول  في المائة في دول ٤٨,١٤٨,١نسمة، كما بلغ نسمة، كما بلغ  مليونمليون ١٤٢,٥١٤٢,٥ نحونحو أيأي المنطقة العربية،المنطقة العربية،
 ..نسمةنسمة

 
  األمـم المتحـدة  األمـم المتحـدة   برنـامج برنـامج  عـن عـن  الصادرالصادر البشريةالبشرية التنميةالتنمية تقريرتقرير فيفي الواردالوارد البشريةالبشرية التنميةالتنمية  لمؤشر لمؤشروفقا وفقاًوو -٢٢
  رتبـة رتبـة   تراوحـت تراوحـت وو  . . منهـا منهـا  كلكل فيفي البشريةالبشرية التنميةالتنمية مستوىمستوى حسبحسب بلدا بلداً ١٧٧١٧٧رصد رصد تم تم  ،،٢٠٠٦٢٠٠٦ عامعام فيفي نمائينمائياإلاإل

وقطـر  وقطـر  ) ) ٣٩٣٩الرتبة الرتبة ((والبحرين والبحرين ) ) ٣٣٣٣الرتبة الرتبة ((في الكويت في الكويت " " مرتفعةمرتفعة""على سلم التنمية البشرية بين على سلم التنمية البشرية بين  العربيةالعربية البلدانالبلدان
الـدول العربيـة، وفـي مقـدمتها        الـدول العربيـة، وفـي مقـدمتها        لباقي  لباقي  " " ةةمتوسطمتوسط"" و  و ،،))٤٩٤٩الرتبة  الرتبة   ( ( العربية المتحدة   العربية المتحدة  واإلماراتواإلمارات) ) ٤٦٤٦الرتبة  الرتبة  ((

" "  جـدا   جـداً ةةمنخفضمنخفض""وو" " ةةمنخفضمنخفض""وو، ، ))٧٦٧٦الرتبة الرتبة ((والمملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية ) ) ٦٤٦٤الرتبة الرتبة ((الليبية الليبية  العربيةالعربية الجماهيريةالجماهيرية
 ،،المنطقةالمنطقة  في فيإلى حد بعيدإلى حد بعيد الفقرالفقر حالةحالةكذلك، تختلف كذلك، تختلف   . . وجيبوتي وموريتانيا والصومالوجيبوتي وموريتانيا والصومال) ) ١٥٠١٥٠الرتبة الرتبة ((في اليمن في اليمن 

 مـا مـا  ، كان، كان٢٠٠٣٢٠٠٣ عامعام ففيففي  . . سكواسكوا، بما فيها دول اإل، بما فيها دول اإلالعربيةالعربية البلدانالبلدان في أغلبيةفي أغلبية جسيمة جسيمة  مشكلةمشكلة الفقرالفقر يشكليشكلحيث حيث 
المحـدد  المحـدد   الفقـر الفقـر   خـط خـط  تحتتحت يعيشونيعيشون المنطقةالمنطقة سكانسكان مجموعمجموع منمن المائةالمائة فيفي ٣٠٣٠أي نحو أي نحو  ،،نسمةنسمة مليونمليون ٨٥٨٥ يقاربيقارب

 ..))١((اليوماليوم فيفي بدوالرينبدوالرين
 
 في المائـة في المائـة  ١٠٠١٠٠بين بين  عربيةعربيةالال البلدانالبلدان إمدادات الكهرباء فيإمدادات الكهرباء فيستفيدون من ستفيدون من السكان الذين يالسكان الذين ي وتراوحت نسبةوتراوحت نسبة -٣٣
 معدل هؤالء  معدل هؤالء وبلغوبلغ  . . ٢٠٠٥٢٠٠٥ عامعام وموريتانيا فيوموريتانيا في والصومالوالصومال وجيبوتيوجيبوتي القمرالقمر جزرجزر فيفي المائةالمائة فيفي ٧,٧٧,٧ و والكويتالكويت فيفي
الناميـة  الناميـة    البلدان البلدانعدل الذي سج تهعدل الذي سجتهالمالموو المائة،المائة،  في في٧٢,٨٧٢,٨نحو نحو   ومقدارهومقداره العالميالعالمي  بالمعدل بالمعدلمقارنةمقارنة  المائةالمائة  في في٨٠٨٠ نحونحو

 السـكان السـكان  مـن مـن  المائةالمائة  في في٢٠٢٠يمثلون يمثلون  نسمةنسمة  مليون مليون٦٣,٢٦٣,٢يحصل يحصل  لملم ،،٢٠٢٠٠٥٠٥ عامعام وفيوفي    ..المائةالمائة فيفي ٦٤,٢٦٤,٢وقدره وقدره 
 الفقيرةالفقيرة والحضريةوالحضرية المناطق الريفيةالمناطق الريفية في المائة أخرى من سكان  في المائة أخرى من سكان ٢٠٢٠نسبة نسبة  حصلحصل ت تلملمكما كما  الكهرباء،الكهرباء، علىعلى العربالعرب

 علـى علـى  يعتمـدون يعتمـدون   تقريبا تقريباً العربالعرب السكانالسكان خمسخمس أنأن أيضا أيضاً ويالحظويالحظ  . . الكهرباءالكهرباء خدماتخدمات منمن ضئيل جدا ضئيل جداً قدرقدر علىعلى إالإال
ـ عد الفقرعد الفقروي وي    ..استخدامات الطاقةاستخدامات الطاقة مختلفمختلفمن أجل من أجل  تجاريتجاريالال غيرغير وقودوقودللاا أنواعأنواع ـ  الذي ي  مباشـرا  مباشـراً   ارتباطـا  ارتباطـاً  رتبطرتبط الذي ي

 سياسـات سياسـات  وضعوضعومن الضروري ومن الضروري   . . العربيةالعربية البلدانالبلدان منمن الكثيرالكثير فيفيجسيمة جسيمة الال المشاكلالمشاكل منمن الطاقةالطاقة علىعلى بالحصولبالحصول
التنميـة  التنميـة   احتياجـات احتياجـات  تلبيـة تلبيـة   بغيةبغيةالحضرية الفقيرة الحضرية الفقيرة وو الريفيةالريفية المناطقالمناطقإلى إلى  الطاقةالطاقة  لتعزيز وصول إمدادات لتعزيز وصول إمداداتجديدةجديدة

 ..في هذه المناطقفي هذه المناطق الفقرالفقر منمن والتخفيفوالتخفيف
 
 
 
 

                                                           
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥ال تتوفر بيانات محدثة عن العام ال تتوفر بيانات محدثة عن العام     ))١١((
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 الخصائص والمؤشرات الرئيسية لقطاع الطاقة  -ثانيا 
 
 يمثـل يمثـل  فهـو فهـو   . . المنطقـة المنطقـة  داخلداخل و والعالمالعالم نطاقنطاق علىعلى مهمامهما دورا دوراً   ؤديل ّيؤدي   وسيظل وسيظلالعربيالعربي الطاقةالطاقة قطاعقطاع كان كان  -٤٤

.  .  واالجتماعية من الطاقـة واالجتماعية من الطاقـة  االقتصاديةاالقتصادية لتنميةلتنمية ا اياجاتياجاتحتحت ا التلبيةلتلبيةوسيلة وسيلة وو والغاز،والغاز، النفطالنفط صادراتصادرات لعائداتلعائدات مصدرا مصدراً
  عالوة علـى أن عالوة علـى أن الحاالت، الحاالت،  منمن كثيركثيرالالفي في  المنطقةالمنطقة فيفي هاهاالطاقة واستهالكالطاقة واستهالك إنتاجإنتاج كفاءةكفاءة أنماطأنماط ه ينبغي تحسينه ينبغي تحسينأنأن يديدبب

 أوأو ،،الفقيرة محرومون من إمدادات الطاقة الحديثةالفقيرة محرومون من إمدادات الطاقة الحديثة الحضريةالحضريةوو الريفيةالريفية المناطقالمناطق سكانسكان منمن المائةالمائة فيفي ٤٠٤٠ منمن أكثرأكثر
ألجل ألجل ة ة الطاقالطاق""المرجوة في مجال المرجوة في مجال  تحقيق األهدافتحقيق األهداف نحونحو التقدمالتقدم ويتطلبويتطلب  . . إطالقا إطالقاً غير كافيةغير كافية خدماتخدمات ن علىن علىيحصلويحصلو
 قطـاع فـي  قطـاع فـي  ل للل للالفعاالفعاسهام سهام اإلاإل علىعلىالحفاظ الحفاظ  المشاكل، معالمشاكل، مع تلكتلك المناسبة لحلالمناسبة لحل جراءاتجراءاتاإلاإلاتخاذ اتخاذ " " المستدامةالمستدامة التنميةالتنمية

 ..العربيةالعربية المنطقةالمنطقة فيفي طاقةطاقةالال الراهنة لقطاعالراهنة لقطاع للحالةللحالة مختصرمختصر عرضعرض يلييلي وفيماوفيما  . . المنطقةالمنطقة تتاقتصاديااقتصاديا
 

 هيكل القطاع  -لفأ
 
يسـتخدم  يسـتخدم   الكهربـاء     الكهربـاء    إلنتاجإلنتاجيتميز قطاع الطاقة العربي بوجود قطاع ضخم للنفط والغاز وقطاع كبير            يتميز قطاع الطاقة العربي بوجود قطاع ضخم للنفط والغاز وقطاع كبير             -٥٥
 فالقطاع يخدم كافة القطاعات اإلنتاجيـة        فالقطاع يخدم كافة القطاعات اإلنتاجيـة       ،،أما من ناحية االستخدام النهائي    أما من ناحية االستخدام النهائي      . . ة على نطاق واسع   ة على نطاق واسع   نظم الحراري نظم الحراري الال

 ..لكهرباءلكهرباء ا اإنتاجإنتاج والصناعة و والصناعة وبناءبناء قطاعات النقل وال قطاعات النقل والهيهيأكثرها استهالكا  للطاقة أكثرها استهالكاً للطاقة أن أن   علما علماً  ،،يةيةاتاتوالخدموالخدم
 

 قطاع النفط والغاز  -١
 
أنشـطة  أنشـطة  الكثير من   الكثير من   أكبر القطاعات االقتصادية في المنطقة العربية، ويتميز ب       أكبر القطاعات االقتصادية في المنطقة العربية، ويتميز ب       قطاع النفط والغاز    قطاع النفط والغاز    يعتبر  يعتبر   -٦٦
   اكتشافا ، من   اكتشافاً، من  ٦٨٦٨  ٢٠٠٥٢٠٠٥  عامعامل العربية في    ل العربية في    مجموع اكتشافات النفط والغاز في الدو     مجموع اكتشافات النفط والغاز في الدو     وقد بلغ   وقد بلغ       ..نتاجنتاجاإلاإلتنقيب و تنقيب و الال
ويمتلـك القطـاع    ويمتلـك القطـاع      . . وحدهاوحدها في جمهورية مصر العربية       في جمهورية مصر العربية      ا اًاكتشافاكتشاف  ٤٩٤٩منها  منها  سكوا،  سكوا،  إلإل اكتشافا  في دول ا     اكتشافاً في دول ا    ٥٩٥٩ها  ها  بينبين

صناعة صناعة ذلك، بلغ إنتاج    ذلك، بلغ إنتاج    كك  . . أسطوال  كبيرا  من ناقالت النفط والغاز، خاصة في المملكة العربية السعودية وقطر           أسطوالً كبيراً من ناقالت النفط والغاز، خاصة في المملكة العربية السعودية وقطر           
دول دول منها مـن    منها مـن    يوم  يوم  //مليون برميل مليون برميل   ٦,٤٤٦,٤٤ينتج  ينتج  يوم،  يوم،  // مليون برميل   مليون برميل  ٧,٦٥٧,٦٥  ٢٠٠٥٢٠٠٥ة عام   ة عام   تكرير النفط في المنطق   تكرير النفط في المنطق   

نسـبة  نسـبة  أي  أي    ا،ا،األكبر منه األكبر منه كمية  كمية   ال  ال  العربية المتحدة   العربية المتحدة  السعودية والكويت واإلمارات  السعودية والكويت واإلمارات  المملكة العربية   المملكة العربية   نتج  نتج  تتووسكوا،  سكوا،  اإلاإل
معظمها من  معظمها من    ،،يوميوم// مليون برميل   مليون برميل  ١٣,٧١٣,٧ إلى    إلى   ٢٠٠٥٢٠٠٥في عام   في عام   نفط  نفط  صادرات ال صادرات ال وصلت  وصلت  وقد  وقد    . . تقريبا تقريباً في المائة     في المائة    ٦٠٦٠

تشكل صناعة الغاز   تشكل صناعة الغاز   وو.  .   والكويت وسلطنة عمان والعراق     والكويت وسلطنة عمان والعراق     العربية المتحدة   العربية المتحدة  المملكة العربية السعودية واإلمارات   المملكة العربية السعودية واإلمارات   
قطاع النفط والغاز   قطاع النفط والغاز   ويوفر  ويوفر    . . قليمي والعالمي قليمي والعالمي على الصعيدين اإل  على الصعيدين اإل  للطاقة  للطاقة    الطبيعي في الدول العربية مصدرا  هاما      الطبيعي في الدول العربية مصدراً هاماً     

، حيث تعمل شركات عربية وطنية      ، حيث تعمل شركات عربية وطنية      هاهاوخدماتوخدماتقول النفط   قول النفط   ححفي أنشطة عمليات    في أنشطة عمليات    السيما  السيما  ،  ،   عديدة  عديدة  فرص عمل   فرص عمل  أيضا أيضاً
 ..ومشتركة عديدةومشتركة عديدة

 
 قطاع الكهرباء  -٢

 
إلى إلى  خالل العقدين الماضيين، وأسهم       خالل العقدين الماضيين، وأسهم      ملحوظا ملحوظاًحقق قطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية تطورا          حقق قطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية تطوراً          -٧٧

ـ   من خالل ضمان اإلمـدادات     من خالل ضمان اإلمـدادات    ،،في التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة     في التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة     حد بعيد   حد بعيد    ـ  الكهربائيـة لمش يع يع ررااالكهربائيـة لمش
 القدرات الكهربائية المولدة في الدول العربيـة         القدرات الكهربائية المولدة في الدول العربيـة        ١١ويوضح الجدول   ويوضح الجدول     . . مناطق ريفية متعددة  مناطق ريفية متعددة  في  في  التنمية الوطنية   التنمية الوطنية   

 في المنطقـة     في المنطقـة    ططواواغاغا ألف مي   ألف مي  ١٢٥,٨١٢٥,٨  ٢٠٠٥٢٠٠٥ إجمالي القدرات الكهربائية المركبة عام        إجمالي القدرات الكهربائية المركبة عام       سكوا، حيث بلغ  سكوا، حيث بلغ   اإل  اإل ودولودول
سـكوا  سـكوا   المركبة في بلـدان اإل      المركبة في بلـدان اإل     القدراتالقدراتبلغت  بلغت  ذلك،  ذلك،  كك.  .  راريةرارية من النظم الح    من النظم الح   ططاوااواغغ ألف مي   ألف مي  ١١٦,٢١١٦,٢العربية، منها   العربية، منها   
 في المائـة مـن       في المائـة مـن      ٩٢,٨٩٢,٨، أي نسبة    ، أي نسبة     من المحطات الحرارية    من المحطات الحرارية   ططاوااواغغ ألف مي   ألف مي  ٩٦٩٦ منها    منها   ط،ط،اوااواغغف مي ف مي آلآلاا  ١٠٣,٣٥٥١٠٣,٣٥٥

 ..إجمالي الكهرباء المولدةإجمالي الكهرباء المولدة
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 القدرات الكهربائية المركبة والطاقة المولدة في الدول العربية   -١ جدولال
 ٢٠٠٥سكوا عام إلودول ا

 
  )و.ألف م(القدرات المركبة 

 حراريال مائيال اإلجمالي
  الطاقة الكهربائية المولدة  الطاقة الكهربائية المولدة  

 ))ساعةساعةبالبال  ططاوااواغغألف جيألف جي((
 ٥٨٩,١ ١١٦,٢ ٩,٦ ١٢٥,٨ الدول العربيةالدول العربية

 ٥٠٥,٥ ٩٦ ٧,٢ ١١٦,٢ سكواسكواإلإلدول ادول ا
 ١٧٦ ٢٩,١ - ٢٩,١ السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية 

 ١٠١,٣ ١٦,٨ ٢,٧ ١٩,٧ مصرمصر
 ٣٩,٥ ١٠,٨ - ١٠,٨ الكويتالكويت

 ٦٠,٧ ١٥,٧ - ١٥,٧  العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات
 ٣٣,٥ ٧,٢ ٠,٢٧٥ ٧,٥ الجزائرالجزائر

 ..٢٠٠٦٢٠٠٦التقرير اإلحصائي السنوي التقرير اإلحصائي السنوي ، ، ))األوابكاألوابك((منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : : المصدرالمصدر
 

 مصادر الطاقة وإنتاجها  -باء
 

 مصادر الطاقة  -١
 
غيـر  غيـر  وومتجـددة  متجـددة  أخرى أخرى مصادر مصادر وو النفط والغاز  النفط والغاز منهامنهالطاقة، لطاقة، من امن ا  ضخمةضخمةموارد موارد ببالمنطقة العربية المنطقة العربية تمتع  تمتع  تت -٨٨

  . . جـدا  جـداً محدودة  محدودة  أو تملك موارد    أو تملك موارد      ،،لنفط والغاز لنفط والغاز إلى موارد ا  إلى موارد ا   دول المنطقة     دول المنطقة    ومع ذلك، تفتقر بعض   ومع ذلك، تفتقر بعض     . . قابلة للنضوب قابلة للنضوب 
 أي   أي  ،، برميل  برميل مليارمليار  ٦٦٧٦٦٧، وصل إجمالي احتياطيات النفط الخام في الدول العربية إلى أكثر من             ، وصل إجمالي احتياطيات النفط الخام في الدول العربية إلى أكثر من             ٢٠٠٥٢٠٠٥ففي عام   ففي عام   

كمـا  كمـا    . . سـكوا سـكوا في دول اإل  في دول اإل  برميل  برميل    اتاتمليارمليار  ٦١٠,٣٦١٠,٣ي المائة من إجمالي االحتياطي العالمي، منها        ي المائة من إجمالي االحتياطي العالمي، منها         ف  ف ٥٧٥٧نسبة  نسبة  
 في المائة مـن إجمـالي        في المائة مـن إجمـالي       ٢٩,٧٢٩,٧أي  أي   مليار متـر مكعب،      مليار متـر مكعب،     ٥٣٥٣  ٣٦٠٣٦٠وصل احتياطي الغاز الطبيعي إلى حوالي       وصل احتياطي الغاز الطبيعي إلى حوالي       

ـ  تمتع  تمتع  وتوت  . . سكواسكوامليار متر مكعب في دول اإل     مليار متر مكعب في دول اإل       ٤٧٤٧  ١٣٢١٣٢االحتياطي العالمي، منها    االحتياطي العالمي، منها     ـ  المنطقة العربي ة بمصـادر   ة بمصـادر   المنطقة العربي
ـ ميمي  ٧٧  ١٧٢١٧٢  محطات المائية، منهامحطات المائية، منهامنها سعة المنها سعة ال  ططاوااواغغميمي  ٩٩  ٥٧٦٥٧٦تمثل تمثل   ،،لطاقة المتجددةلطاقة المتجددةضخمة من ا  ضخمة من ا   ـ غ ـ   ططاوااواغ ـ ف ي ي ف

 ساعة لكل متر مربـع فـي         ساعة لكل متر مربـع فـي        طط كيلووا  كيلووا ٣٠٠٠٣٠٠٠ و  و ١٤٦٠١٤٦٠تتراوح مصادر الطاقة الشمسية بين      تتراوح مصادر الطاقة الشمسية بين      وو  . . سكواسكواإلإلبلدان ا بلدان ا 
 ..توليد الطاقةتوليد الطاقةن االستفادة منها لن االستفادة منها لات يمكات يمك عربية عدة سرع عربية عدة سرعداندانالرياح في بلالرياح في بلتبلغ تبلغ وو، ، السنةالسنة

 
 إنتاج الطاقة األولية  -٢

 
 وتوزيعهـا علـى    وتوزيعهـا علـى   ،،سكوا من الطاقـة األوليـة  سكوا من الطاقـة األوليـة  طور إنتاج الدول العربية ودول اإلطور إنتاج الدول العربية ودول اإل ت ت٢٢يوضح الجدول   يوضح الجدول    -٩٩

بلـغ  بلـغ  جمالي إنتاج الطاقة األولية من مصادرها المختلفة في الدول العربية           جمالي إنتاج الطاقة األولية من مصادرها المختلفة في الدول العربية           إإ   ويشير الجدول إلى أن     ويشير الجدول إلى أن    . . المصادرالمصادر
  ٧٧,٣٧٧,٣بلغت حصة النفط والغاز الطبيعـي       بلغت حصة النفط والغاز الطبيعـي       بينما  بينما  ،  ،  ٢٠٠٥٢٠٠٥ نفط يوميا  عام      نفط يومياً عام     مليون برميل مكافئ  مليون برميل مكافئ    ٣٢,٥٤٣٢,٥٤حوالي  حوالي  

باإلضافة إلى الكهرباء المنتجة من المحطات المائية والتـي بلغـت حـوالي             باإلضافة إلى الكهرباء المنتجة من المحطات المائية والتـي بلغـت حـوالي             وو  . . الترتيبالترتيببب في المائة     في المائة    ٢٢,٢٢٢,٢وو
، بلغ إجمالي إنتـاج     ، بلغ إجمالي إنتـاج     )) مليون طن مكافئ نفط في السنة       مليون طن مكافئ نفط في السنة      ٧,٣٧,٣حوالي  حوالي  أي  أي  (( ألف برميل مكافئ نفط يوميا         ألف برميل مكافئ نفط يومياً       ١٤٥,٤١٤٥,٤
  ٤٠٤٠أي مـا يعـادل      أي مـا يعـادل      ((أكثر من مليوني طن مكافئ نفط في السنة         أكثر من مليوني طن مكافئ نفط في السنة         ) ) الشمسية والرياح الشمسية والرياح ((ات المتجددة الحديثة    ات المتجددة الحديثة    الطاقالطاق

تضـاعف القـدرات    تضـاعف القـدرات    إلـى   إلـى   ذلك  ذلك  يعود  يعود  وو    ..سكواسكوادول اإل دول اإل منها في   منها في    في المائة     في المائة    ٧٠٧٠،  ،  ))ألف برميل مكافئ نفط يوميا     ألف برميل مكافئ نفط يومياً    
 ..دولدولة ة عدعد استخدام التسخين الشمسي في  استخدام التسخين الشمسي في تطورتطور، و، ووالمغربوالمغربطاقة الرياح في مصر طاقة الرياح في مصر من من المركبة المركبة 

 



 -٦-

ألف جيغاواط ساعة   ألف جيغاواط ساعة     ٥٨٩,١٥٨٩,١   في المنطقـة العربيـة حوالي     في المنطقـة العربيـة حوالي    ٢٠٠٥٢٠٠٥وبلغ إجمالي الكهرباء المولدة عام      وبلغ إجمالي الكهرباء المولدة عام       -١٠١٠
  ٥٥٥٥ المملكة العربية السعودية ومصر وحدهما حوالي         المملكة العربية السعودية ومصر وحدهما حوالي        للوتمثوتمثسكوا،  سكوا،  دول اإل دول اإل  في    في    ساعة  ساعة ططاوااواغغ ألف جي   ألف جي  ٥٠٥,١٥٠٥,١وو

 ..في المائة منهافي المائة منها
 

 )يوم/ن.م.ألف ب(لعربية وتوزيعها على المصادر تطور إنتاج الطاقة األولية في الدول ا  -٢الجدول 
 

 سكواإلدول ا الدول العربية
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ المصادر األوليةالمصادر األولية//اإلجمالياإلجمالي

 ٢٦ ١٧٥ ٢٣ ٦٧١ ٣٢ ٥٣٨ ٢٨ ٨٤٤ إجمالي إنتاج الطاقةإجمالي إنتاج الطاقة
 ٢١ ٣٣٧ ١٩ ٨٢٠ ٢٥ ٧٣٩ ٢٣ ٠٧٢  السائل السائلالغازالغازووإنتاج النفط الخام إنتاج النفط الخام 

 ٤ ١٣٩ ٣ ٣٢٣ ٥ ٧٩٤,٥ ٤ ٨٩١ إنتاج الغاز الطبيعيإنتاج الغاز الطبيعي
 ١٠٩ ١٠٩,٨ ١٤٦,٤ ١٤٢,٢إنتاج الطاقة الكهرومائية والمتجددةإنتاج الطاقة الكهرومائية والمتجددة

 ..٢٠٠٦٢٠٠٦التقرير اإلحصائي السنوي التقرير اإلحصائي السنوي   ،،))األوابكاألوابك((منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : : المصدرالمصدر
 

   استهالك الطاقة والمؤشرات ذات الصلة-جيم
 

 االستهالك  -١
 
إجمالي الطاقة األولية   إجمالي الطاقة األولية   وعلى أن   وعلى أن   قة األولية وتوزيعها على المصادر،      قة األولية وتوزيعها على المصادر،      استهالك الطا استهالك الطا على  على    ٣٣ الجدول    الجدول   دلدليي -١١١١

 دول   دول  تتاسـتهلك اسـتهلك ،  ،   مليون طن مكـافئ نفـط       مليون طن مكـافئ نفـط      ٤٠١,٤٤٠١,٤ حوالي    حوالي   ٢٠٠٥٢٠٠٥عام  عام  بلغ  بلغ  المستهلكة من المصادر التجارية     المستهلكة من المصادر التجارية     
  فـي المائـة فـي الفتـرة          فـي المائـة فـي الفتـرة         ٤,١٤,١   مقـداره   مقـداره   بمعدل نمـو سـنوي      بمعدل نمـو سـنوي      منها  منها  نفط  نفط مكافئمكافئ مليون طن     مليون طن    ٣٢٥,٦٣٢٥,٦سكوا  سكوا  إلإلاا

  ٤١,٥٤١,٥ في المائة و    في المائة و   ٥٥,٨٥٥,٨ النفط والغاز الطبيعي والمصادر المائية والمتجددة         النفط والغاز الطبيعي والمصادر المائية والمتجددة        وبلغت حصص وبلغت حصص     ..٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٢٢٠٠٢
 . .  من إجمالي الطاقة المستهلكة من إجمالي الطاقة المستهلكةالترتيبالترتيببب في المائة  في المائة ٢,٧٢,٧في المائة وفي المائة و

 
  )يوم/ن.م.ألف ب(تطور استهالك الطاقة األولية وتوزيعها على المصادر   -٣الجدول 

 )السنة/ ساعةطاواغجي(واستهالك الكهرباء المولدة 
 

 سكوادول اإل الدول العربية
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ المصادر األوليةالمصادر األولية//اإلجمالياإلجمالي

 ٦ ٥٣٩ ٥ ٥١٠ ٨ ٠٦٠ ٦٨٢٥ استهالك الطاقة األوليةاستهالك الطاقة األولية
 ٣ ٧٢٠ ٣ ١٢٧ ٤ ٥٠٠ ٣٧٨٦ استهالك النفط استهالك النفط 

 ٥٦,٩ ٥٦,٨ ٥٥,٨ ٥٥,٥ مئويةمئويةالالنسبة نسبة الال
 ٢ ٧٠٢ ٢ ٢٦١ ٣ ٣٤١ ٢٨٣٠ استهالك الغاز الطبيعياستهالك الغاز الطبيعي

 ٤١,٣ ٤١,٥ ٤١,٥ ٤١ ويةويةمئمئالالنسبة نسبة الال
 ٤٣٢ ٨١٥ ٣٢٧ ٧٨٥ ٥٠١ ٦٥٤ ٣٨٠ ٢٤١))ساعةساعة..وو..جج((استهالك الكهرباء استهالك الكهرباء 

 ..٢٠٠٦٢٠٠٦التقرير اإلحصائي السنوي التقرير اإلحصائي السنوي ، ، ))األوابكاألوابك((منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : : المصدرالمصدر

 
  . . مولـدة مولـدة في المائة من إجمالي الكهربـاء ال      في المائة من إجمالي الكهربـاء ال        ٨٧٨٧ ساعة بنسبة     ساعة بنسبة    ططاوااواغغ جي  جي ٤٤٣,٦٤٤٣,٦بلغ استهالك الكهرباء    بلغ استهالك الكهرباء     -١٢١٢

 في المائة من إجمالي استهالك الكهرباء        في المائة من إجمالي استهالك الكهرباء       ٥٥,٥٥٥,٥حوالي  حوالي  بناء  بناء   قطاع ال   قطاع ال  يستهلكيستهلكوفيما يتعلق باالستهالك القطاعي،     وفيما يتعلق باالستهالك القطاعي،     
 بينما يقتصر استهالك القطـاع       بينما يقتصر استهالك القطـاع      ،،في المنطقة العربية  في المنطقة العربية  النفطية  النفطية   في المائة من إجمالي استهالك المنتجات         في المائة من إجمالي استهالك المنتجات        ١٧,٩١٧,٩وو
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ويستهلك قطـاع النقـل     ويستهلك قطـاع النقـل       . . نفطيةنفطيةة من المنتجات ال   ة من المنتجات ال    في المائ   في المائ  ١٦,٧١٦,٧ في المائة من الكهرباء و      في المائة من الكهرباء و     ٢٦٢٦الصناعي على   الصناعي على   
 ..النفطيةالنفطية في المائة من المنتجات  في المائة من المنتجات ٤٣٤٣حوالي حوالي 

 
 مؤشرات االستهالك  -٢

 
رام مكافئ نفـط للفـرد فـي السنة في المنطقـة         رام مكافئ نفـط للفـرد فـي السنة في المنطقـة         غغ كيلو  كيلو ١١  ٢٢٦٢٢٦  بلغ متوسط استهالك الطاقة األولية    بلغ متوسط استهالك الطاقة األولية     -١٣١٣

رام مكافئ نفط   رام مكافئ نفط   غغ كيلو  كيلو ١١  ٥٢٣٥٢٣ومقداره  ومقداره  المي  المي  العالععدل  عدل  سكوا، مقارنة بالم  سكوا، مقارنة بالم  رام في دول اإل   رام في دول اإل   غغ كيلو  كيلو ١١  ٢٩٣٢٩٣وو  ،،العربيةالعربية
ـ     .. المنطقة  المنطقة بين بلدان بين بلدان شاسعة في مستويات االستهالك     شاسعة في مستويات االستهالك     الالفوارق  فوارق  ، مع اإلشارة إلى ال    ، مع اإلشارة إلى ال    للفردللفرد ـ ك بلـغ متوسـط    بلـغ متوسـط    ذلك،  ذلك،  ك

ساعة ساعة    كيلوواط  كيلوواط ٢٢  ٣١٤٣١٤  رتفع إلى رتفع إلى واوا كيلوواط ساعة،     كيلوواط ساعة،    ١١  ٥٩٢٥٩٢  استهالك الفرد من الكهرباء في المنطقة العربية      استهالك الفرد من الكهرباء في المنطقة العربية      
أمـا  أمـا    . .  ساعة للفـرد    ساعة للفـرد   طط كيلووا  كيلووا ٢٢  ٢٧١٢٧١  العالمـي الـذي وصل إلـى حوالي    العالمـي الـذي وصل إلـى حوالي      عدلعدلالمالمبل  بل   مقا  مقا ،،سكواسكواإلإلفي دول ا  في دول ا  

كي مـن النـاتج   كي مـن النـاتج   ييرام مكافئ نفط لكل دوالر أمررام مكافئ نفط لكل دوالر أمرغغ كيلو كيلو٠,٤١٠,٤١ و و٠,٣٨٠,٣٨ فقد بلغت     فقد بلغت    ،،كثافة استهالك الطاقة األولية   كثافة استهالك الطاقة األولية   
رام مكافئ نفط لكـل     رام مكافئ نفط لكـل     غغكيلوكيلو  ٠,٢٧٠,٢٧ومقداره  ومقداره   العالمي    العالمي   عدلعدلسكوا، مقارنة بالم  سكوا، مقارنة بالم  الدول العربية ودول اإل   الدول العربية ودول اإل   في  في  المحلي  المحلي  

انخفاض كفاءة استخدام الطاقة، وانخفاض     انخفاض كفاءة استخدام الطاقة، وانخفاض     األمر  األمر  هذا  هذا  يعكس  يعكس  وو  . . والر أمريكي من معدل الناتج المحلي العالمي      والر أمريكي من معدل الناتج المحلي العالمي      دد
 السـابق    السـابق   عـدل عـدل المالم مقارنة ب   مقارنة ب  تحسنتحسنبعض ال بعض ال إال أنه يعكس أيضا      إال أنه يعكس أيضاً     ،  ،  العائد االقتصادي للطاقة المستهلكة في المنطقة     العائد االقتصادي للطاقة المستهلكة في المنطقة     

  مماألعـوا األعـوا تفاع أسعار الـنفط خـالل       تفاع أسعار الـنفط خـالل       ررالالذلك نتيجة   ذلك نتيجة   يكون  يكون  أن  أن  من المرجح   من المرجح   دوالر، و دوالر، و //رامرامغغ كيلو  كيلو ٠,٥١٠,٥١ومقداره  ومقداره  
 ..الماضيةالماضية

 
 غإنجازات قطاع الطاقة في تنفيذ خطة جوهانسبر  -لثا ثا

 
لتحسين استدامة قطاعات الطاقـة     لتحسين استدامة قطاعات الطاقـة       جهودجهودالال  ١٩٩٢١٩٩٢السلطات الوطنية في البلدان العربية منذ عام        السلطات الوطنية في البلدان العربية منذ عام        تبذل  تبذل   -١٤١٤
محددة في جدول أعمال القـرن      محددة في جدول أعمال القـرن      الالوومعظم أهداف قضايا الطاقة الرئيسية      معظم أهداف قضايا الطاقة الرئيسية      إلى تحقيق   إلى تحقيق    هذه الجهود     هذه الجهود    ترميترميوو  . . فيهافيها

، والدورة التاسـعة للجنـة      ، والدورة التاسـعة للجنـة      الحادي والعشرين الحادي والعشرين الحادي والعشرين، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن         الحادي والعشرين، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن         
مـا زال  مـا زال   التقـدم،    التقـدم،   بالرغم من إحراز بعـض    بالرغم من إحراز بعـض    وو  . .  لتنفيذ نتائج القمة    لتنفيذ نتائج القمة   غغالتنمية المستدامة، وخطة عمل جوهانسبر    التنمية المستدامة، وخطة عمل جوهانسبر    

مـن  مـن  والتي  والتي  لطاقة  لطاقة  الالزمة في مجال ا   الالزمة في مجال ا   مستدامة  مستدامة  الالتدابير  تدابير  الالياسات و ياسات و سسالاليتعين اتخاذ المزيد من الخطوات العتماد       يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات العتماد       
باإلضافة إلى ذلك، تم تنفيذ العديـد مـن المبـادرات    باإلضافة إلى ذلك، تم تنفيذ العديـد مـن المبـادرات      . . تحقيق التنمية المستدامةتحقيق التنمية المستدامة شأنها دعم إسهام القطاع فيشأنها دعم إسهام القطاع في

 بواسطة منظمات األمم المتحـدة والمنظمـات العربيـة           بواسطة منظمات األمم المتحـدة والمنظمـات العربيـة          إماإماواألنشطة اإلقليمية، إما فيما بين بلدان المنطقة و       واألنشطة اإلقليمية، إما فيما بين بلدان المنطقة و       
وسيعرض هذا الجزء من الوثيقة اإلنجازات الني حققتها دول المنطقة في كل من القضـايا               وسيعرض هذا الجزء من الوثيقة اإلنجازات الني حققتها دول المنطقة في كل من القضـايا                 . . إلقليمية المعنية إلقليمية المعنية اا

، مع توضيح اإلنجازات القطاعية  والمبادرات واإلنجـازات اإلقليميـة           ، مع توضيح اإلنجازات القطاعية  والمبادرات واإلنجـازات اإلقليميـة           غغخطة جوهانسبر خطة جوهانسبر المحددة في   المحددة في   الخمس  الخمس  
 ..ذات الصلةذات الصلة

 
 األساسيةالطاقة قضايا   في مجاالت نجازاتاإل  -ألف

 
 هاإمدادات الطاقة الحديثة وخدمات تعزيز  -١

 
مجموعات جديـدة   مجموعات جديـدة   يشمل  يشمل  لل  ١٩٩٢١٩٩٢اتسع نطاق خدمات الطاقة في معظم الدول العربية اعتبارا  من عام            اتسع نطاق خدمات الطاقة في معظم الدول العربية اعتباراً من عام             -١٥١٥

 هـذا    هـذا   بلغبلغفبالكاد ي فبالكاد ي     ..التحسن في معدل توصيل الكهرباء في المنطقة بطيئا        التحسن في معدل توصيل الكهرباء في المنطقة بطيئاً       ما زال   ما زال     ،،ومع ذلك ومع ذلك   . . من المستهلكين من المستهلكين 
 الكهربـاء    الكهربـاء   اتاتإمدادإمدادصل  صل   بينما ت   بينما ت  ،، في المائة   في المائة  ٧,٧٧,٧  أقل من أقل من حتى  حتى   بل    بل   ،،عربية متعددة عربية متعددة  في المائة في دول       في المائة في دول      ٨٠٨٠  المعدلالمعدل

 التعاون الخليجي والجمهوريـة العربيـة السـورية          التعاون الخليجي والجمهوريـة العربيـة السـورية         بلدان مجلس بلدان مجلس في  في  من السكان   من السكان    في المائة     في المائة    ٩٧٩٧أكثر من   أكثر من   إلى  إلى  
د د وتعاني نسبة كبيرة من سكان المناطق الريفية والنائية من نقص إمدادات الوقـو            وتعاني نسبة كبيرة من سكان المناطق الريفية والنائية من نقص إمدادات الوقـو              . . وجمهورية مصر العربية  وجمهورية مصر العربية  
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نظم الطاقة  نظم الطاقة  المتصلة ب المتصلة ب ميسرة  ميسرة  الالخدمات  خدمات  الالموارد و موارد و الال بعض سكان المناطق الحضرية الفقيرة إلى         بعض سكان المناطق الحضرية الفقيرة إلى        ررالسائل، كما يفتق  السائل، كما يفتق  
 مـن أجـل    مـن أجـل   هاهاإلى تعزيز إمكانات وصول إمدادات الطاقة وخدماتإلى تعزيز إمكانات وصول إمدادات الطاقة وخدماتبشكل ملح  بشكل ملح  المنطقة  المنطقة  تحتاج  تحتاج  ،  ،  لكلك لذ  لذ   ..المتطورةالمتطورة

 مبادرات   مبادرات  اتخذتاتخذتى أن بعض دول المنطقة قد       ى أن بعض دول المنطقة قد       وتجدر اإلشارة إل  وتجدر اإلشارة إل    . . تخفيف حدة الفقر وتيسير التنمية االقتصادية     تخفيف حدة الفقر وتيسير التنمية االقتصادية     
فلسين علـى   فلسين علـى   التي فرضت   التي فرضت    الهاشمية    الهاشمية   األردنيةاألردنيةالمملكة  المملكة  مثل  مثل   المناطق الفقيرة،     المناطق الفقيرة،    فيفيتسهم في تطوير خدمات الطاقة      تسهم في تطوير خدمات الطاقة      

المنـاطق  المنـاطق  من أجل إمداد الكهربـاء إلـى        من أجل إمداد الكهربـاء إلـى          المبالغ المحصلة المبالغ المحصلة تستخدم  تستخدم  هي  هي   ساعة من االستهالك، و     ساعة من االستهالك، و    ططكل كيلووا كل كيلووا 
 . . الريفيةالريفية

 
 كفاءة الطاقة  -٢

 
سياسات وبرامج لتشجيع الحفاظ على الطاقة وتحسـين        سياسات وبرامج لتشجيع الحفاظ على الطاقة وتحسـين        كبيرة ومنها دول اإلسكوا     كبيرة ومنها دول اإلسكوا     اتبعت دول عربية    اتبعت دول عربية     -١١٦٦

وقطـاع  وقطـاع  ة  ة  كفاءتها في القطاعات االقتصادية المختلفة، خاصة قطاع المباني السكنية والتجارية، وقطاع الصناع           كفاءتها في القطاعات االقتصادية المختلفة، خاصة قطاع المباني السكنية والتجارية، وقطاع الصناع           
 ::وقد أدى ذلك إلى النتائج التاليةوقد أدى ذلك إلى النتائج التالية    .. الكهربائية الكهربائيةطاقةطاقةالنقل وقطاع إنتاج الالنقل وقطاع إنتاج ال

 
إلـى  إلـى    ٢٠٠٥٢٠٠٥ عـام     عـام    لتصللتصلسكوا  سكوا  إلإلكثافة استهالك الطاقة في الدول العربية ودول ا       كثافة استهالك الطاقة في الدول العربية ودول ا       التخفيف من   التخفيف من    ))أأ(( 
رام رام غغ كيلو  كيلو ٠,٢٧٠,٢٧دل العالمي ومقداره    دل العالمي ومقداره    المعالمع مقارنة ب   مقارنة ب  ،، على التوالي   على التوالي  ،،رام نفط مكافئ لكل دوالر    رام نفط مكافئ لكل دوالر    غغ كيلو  كيلو ٠,٤٠,٤ و  و ٠,٣٨٠,٣٨

 ؛؛نفط مكافئ لكل دوالرنفط مكافئ لكل دوالر
 

ا أدى إلى خفض االستهالك النوعي للوقود مـن  ا أدى إلى خفض االستهالك النوعي للوقود مـن   مم مم،،رفع كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية    رفع كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية     ))بب(( 
  ططرام لكل كيلووا  رام لكل كيلووا  غغ  ٢٣٠٢٣٠ و  و ٢٠٠٢٠٠، إلى متوسط يتراوح بين      ، إلى متوسط يتراوح بين      ١٩٩٢١٩٩٢ ساعة عام     ساعة عام    ططرام لكل كيلووا  رام لكل كيلووا  غغ  ٣٤٠٣٤٠حوالي  حوالي  

 ؛؛٢٠٠١٢٠٠١ساعة عام ساعة عام 
 

لطاقة في مجال المبـاني واإلنشـاءات،       لطاقة في مجال المبـاني واإلنشـاءات،       اااستخدام  استخدام  كفاءة  كفاءة  تم إصدار العديد من األكواد المتعلقة ب      تم إصدار العديد من األكواد المتعلقة ب       ))جج(( 
ضافة إلى التنظيمات الخاصة بالبطاقات والعالمات المتعلقة بالطاقـة، واعتمـاد بـرامج             ضافة إلى التنظيمات الخاصة بالبطاقات والعالمات المتعلقة بالطاقـة، واعتمـاد بـرامج             ومعدات الطاقة، باإل  ومعدات الطاقة، باإل  

 ؛؛هذه العالمات في الصناعة الوطنيةهذه العالمات في الصناعة الوطنيةوطنية لنشر استخدام وطنية لنشر استخدام 
 

  . . المجال في العديد مـن الـدول العربيـة        المجال في العديد مـن الـدول العربيـة        هذا  هذا  تكوين كوادر فنية وإدارية ذات خبرة عالية في         تكوين كوادر فنية وإدارية ذات خبرة عالية في          ))دد(( 
 ..امج متعددة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكهاامج متعددة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكهاوتساهم هذه الكوادر حاليا  في تطوير بروتساهم هذه الكوادر حالياً في تطوير بر

 
 الطاقة المتجددة  -٣

 
التقدم المحرز في استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدول العربيـة محـدودا  باسـتثناء               التقدم المحرز في استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدول العربيـة محـدوداً باسـتثناء               يظل  يظل   -١٧١٧

ـ     وو  ،،ال أن بعض الدول   ال أن بعض الدول       ..استخدامات السخانات الشمسية في المنازل    استخدامات السخانات الشمسية في المنازل     ـ     منها مصر والمغـرب وت س واألردن،  س واألردن،  وومنها مصر والمغـرب وت
 القدرات المركبة    القدرات المركبة   تتعلى سبيل المثال، بلغ   على سبيل المثال، بلغ     . . قت نجاحا  مقبوال  وقامت بدعم قدراتها الوطنية في هذا المجال         قت نجاحاً مقبوالً وقامت بدعم قدراتها الوطنية في هذا المجال         حقحق

  ميغاواطميغاواط  ٨٥٠٨٥٠استكمالها لتصل إلى    استكمالها لتصل إلى    المزمع  المزمع   ومن    ومن   ،،٢٠٠٦٢٠٠٦ في عام     في عام    ططاوااواغغ مي  مي ٢٣٠٢٣٠في مزارع الرياح في مصر      في مزارع الرياح في مصر      
 فـي العـام      فـي العـام      في المغـرب    في المغـرب   ططاوااواغغ مي  مي ١١٠٠٠٠ قدرات نظم الرياح إلى أكثر من         قدرات نظم الرياح إلى أكثر من        تتصلصلذلك، و ذلك، و     ..٢٠١٠٢٠١٠بحلول عام   بحلول عام   

طن نفـط مكافئ   طن نفـط مكافئ   ي  ي  ليونليون م  م ٢٠٠٥٢٠٠٥   عام    عام   تتحققحقققد  قد  لطاقة المتجددة في المنطقة     لطاقة المتجددة في المنطقة     ااتطبيقات  تطبيقات  تكون  تكون  قدر أن   قدر أن   ي ي  و    و  ..نفسهنفسه
ـ  ،،باإلضافة إلـى ذلـك    باإلضافة إلـى ذلـك      ). ). يوميوم// برميل  برميل ٤٠٤٠  ٠٠٠٠٠٠  أي حوالي أي حوالي ((في السنة من الوقود األحفوري      في السنة من الوقود األحفوري       ـ   قطع  مصـر    مصـر   تت قطع

نتج كـل  نتج كـل  يي((مشتركة الدورة مشتركة الدورة الالظم الشمسية الحرارية  ظم الشمسية الحرارية  في بناء محطات توليد الكهرباء بالن     في بناء محطات توليد الكهرباء بالن      بعيدة    بعيدة   أشواطا أشواطاًوالمغرب  والمغرب  
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إال أن تشجيع تطبيقات الطاقة المتجددة يتطلـب زيـادة الـوعي باإلمكانـات              إال أن تشجيع تطبيقات الطاقة المتجددة يتطلـب زيـادة الـوعي باإلمكانـات                ). ). اواتاواتغغ مي  مي ١٥٠١٥٠منها حوالي   منها حوالي   
 ..ههالتخطيط الوطني للطاقة كجزء ال يتجزأ منالتخطيط الوطني للطاقة كجزء ال يتجزأ منإدراجها في إدراجها في التطبيقية لتكنولوجياتها المختلفة، والتطبيقية لتكنولوجياتها المختلفة، و

 
، أصدر األردن وتونس والجزائر ومصـر بعـض         ، أصدر األردن وتونس والجزائر ومصـر بعـض         قة المتجددة قة المتجددة اا الط  الط وفي إطار تشجيع تطوير تقنيات    وفي إطار تشجيع تطوير تقنيات     -١٨١٨

القوانين والتشريعات التي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتنص على اإلعفاء من الرسـوم الجمركيـة علـى                 القوانين والتشريعات التي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتنص على اإلعفاء من الرسـوم الجمركيـة علـى                 
، وزيادة تعرفة شراء الكهرباء المنتجـة مـن مصـادر الطاقـة             ، وزيادة تعرفة شراء الكهرباء المنتجـة مـن مصـادر الطاقـة             ))تونستونس((المعدات، وإعطاء منح للمستخدمين     المعدات، وإعطاء منح للمستخدمين     

، فضال  عن بدء تفعيل     ، فضالً عن بدء تفعيل     ))مصرمصر((اديق وطنية للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة         اديق وطنية للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة         المتجددة، وإنشاء صن  المتجددة، وإنشاء صن  
مصر واألردن  مصر واألردن  ((لصلة  لصلة   لتمويل المشاريع وإنشاء األجهزة الوطنية ذات ا        لتمويل المشاريع وإنشاء األجهزة الوطنية ذات ا       (CDM)التعاون مع آلية التنمية النظيفة      التعاون مع آلية التنمية النظيفة      

 ).).والمملكة العربية السعوديةوالمملكة العربية السعودية
 

 األحفوريالتكنولوجيات المتطورة للوقود   -٤
 
  ٤٠٤٠ أكثر من     أكثر من     مزيج الطاقة في الدول العربية إلى       مزيج الطاقة في الدول العربية إلى      منمن حصة الغاز الطبيعي      حصة الغاز الطبيعي     ارتفاعارتفاعد العقد الماضي    د العقد الماضي    شهشه -١٩١٩

زادت القدرات العاملة في محطات     زادت القدرات العاملة في محطات     كذلك،  كذلك،      ..٢٠٠٢٠٠٥٥عام  عام  في  في  في المائة من إجمالي استهالك الطاقة في المنطقة         في المائة من إجمالي استهالك الطاقة في المنطقة         
، ، ٢٠٠٢٠٠٥٥اوات عام   اوات عام   غغ مي  مي ١١١٢٦٤١٢٦٤  توليد الكهرباء ذات الدورة المشتركة والتي تستخدم الغاز الطبيعي إلى حوالي          توليد الكهرباء ذات الدورة المشتركة والتي تستخدم الغاز الطبيعي إلى حوالي          

ازولين الخالي من الرصاص، بينما أقر قطاع النفط والغـاز  ازولين الخالي من الرصاص، بينما أقر قطاع النفط والغـاز  غغل والل والئئتقدم في استخدام أنواع الوقود السا  تقدم في استخدام أنواع الوقود السا  أ حرز  ُأحرز  وو
  من هـذا الفصـل    من هـذا الفصـل    ) ) جيمجيم((الجزء  الجزء  سلط  سلط  وسيوسي  . . في عملياته استخدام تكنولوجيات متطورة ومتعددة للوقود النظيف       في عملياته استخدام تكنولوجيات متطورة ومتعددة للوقود النظيف       

   ..جراءاتجراءاتاإلاإلتلك تلك بعض التفاصيل المتعلقة ببعض التفاصيل المتعلقة بالضوء على الضوء على 
 

 الطاقة والنقل  -٥
 
قطـاع  قطـاع  ، ومنهـا    ، ومنهـا    يم انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات المختلفة      يم انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات المختلفة      ييبمسح وتق بمسح وتق كثيرة  كثيرة  قامت دول عربية    قامت دول عربية     -٢٠٢٠
عدة دول عربيـة، السـيما      عدة دول عربيـة، السـيما      وضعت  وضعت  ووازولين الخالي من الرصاص في المنطقة،       ازولين الخالي من الرصاص في المنطقة،       غغزاد استخدام ال  زاد استخدام ال  كما  كما    . . النقلالنقل

  ففيففي  . . لدعم تحويل السيارات إلى استخدام الغاز الطبيعي      لدعم تحويل السيارات إلى استخدام الغاز الطبيعي      ة  ة  ديدياسترشااسترشاواإلمارات العربية المتحدة، برامج     واإلمارات العربية المتحدة، برامج     مصر  مصر  
بالغـاز فـي    بالغـاز فـي    وتموينها  وتموينها  وصل عدد محطات خدمة السيارات      وصل عدد محطات خدمة السيارات      ووتم تحويل أكثر من خمسين ألف سيارة،        تم تحويل أكثر من خمسين ألف سيارة،        مصر،  مصر،  

  ١٦١٦تشغيل  تشغيل  العربية المتحدة   العربية المتحدة   وتعتزم شركة أدنوك للتوزيع في اإلمارات       وتعتزم شركة أدنوك للتوزيع في اإلمارات         . .  محطة  محطة ٨٤٨٤مدينة القاهرة إلى حوالي     مدينة القاهرة إلى حوالي     
كبات بالغاز الطبيعي كمرحلة أولى في أبو ظبي والشارقة، علـى أن تـتم زيـادة عـدد                  كبات بالغاز الطبيعي كمرحلة أولى في أبو ظبي والشارقة، علـى أن تـتم زيـادة عـدد                  محطة لتزويد المر  محطة لتزويد المر  

 استرشادية أخرى الستعمال خاليا      استرشادية أخرى الستعمال خاليا     يعيعرراامشمشتقوم ب تقوم ب وما زالت بعض دول المنطقة      وما زالت بعض دول المنطقة        . . المحطات في مراحل الحقة   المحطات في مراحل الحقة   
ـ    ، فضال  عن الترويج لصيانة لمركبات وفحصها دوريا        ، فضالً عن الترويج لصيانة لمركبات وفحصها دورياً       الوقود في تسيير الحافالت   الوقود في تسيير الحافالت    ـ    ، وإصدار تشريعات ح ول ول ، وإصدار تشريعات ح

 ..معايير الملوثات الصادرة عن المركبات، وغيرها من اإلجراءات الالزمة إلدارة قطاع النقل بشكل مستداممعايير الملوثات الصادرة عن المركبات، وغيرها من اإلجراءات الالزمة إلدارة قطاع النقل بشكل مستدام
 

 القضايا المشتركة  -٦
 
 عدد من اإلنجازات القيمة في       عدد من اإلنجازات القيمة في       عن  عن  التي أدت إلى تحقيق اإلنجازات السابقة       التي أدت إلى تحقيق اإلنجازات السابقة      يعيعرراااألنشطة والمش األنشطة والمش أسفرت  أسفرت   -٢١٢١

مـا يتعلـق بالبنـاء      مـا يتعلـق بالبنـاء      فيفيطاقة ألغراض التنمية المستدامة، خاصة      طاقة ألغراض التنمية المستدامة، خاصة      ذات صلة وثيقة بال   ذات صلة وثيقة بال   وومختلفة  مختلفة  ووقضايا مشتركة   قضايا مشتركة   
وقد تضمن ذلك على    وقد تضمن ذلك على      . .  ونقل التكنولوجيا   ونقل التكنولوجيا  ،، المعلومات  المعلومات بادلبادل وت  وت ،،الوعيالوعيرفع مستوى   رفع مستوى   المؤسسي، وبناء القدرات، و   المؤسسي، وبناء القدرات، و   

إنشاء بيوت خبرة وطنية متخصصة في تخطيط الطاقة المستدامة والنظم الخاصة           إنشاء بيوت خبرة وطنية متخصصة في تخطيط الطاقة المستدامة والنظم الخاصة           ) ) أأ: (: (سبيل المثال ال الحصر   سبيل المثال ال الحصر   
ومسـتوى  ومسـتوى  مختلف النظم   مختلف النظم   خصائص  خصائص  في مجال   في مجال   الخبرات المكتسبة   الخبرات المكتسبة   تتعلق ب تتعلق ب نشاء قواعد بيانات مختلفة     نشاء قواعد بيانات مختلفة     إإ) ) بب((بها؛  بها؛  
بأنمـاط مالئمـة للتنميـة المسـتدامة،        بأنمـاط مالئمـة للتنميـة المسـتدامة،        واستهالكها  واستهالكها  أهمية إنتاج الطاقة    أهمية إنتاج الطاقة    ببرفع مستوى الوعي العام     رفع مستوى الوعي العام     ) ) جج((؛  ؛  ئهائهاأداأدا



 -١٠-

من من ) ) •((؛  ؛  ا اًملحوظملحوظذلك  ذلك     وإن لم يكن    وإن لم يكن   ،،بعض أنشطة نقل التكنولوجيا   بعض أنشطة نقل التكنولوجيا   جرت  جرت  ) ) دد((تكنولوجيات الطاقة المستدامة؛    تكنولوجيات الطاقة المستدامة؛    ببوو
في دولة اإلمـارات  في دولة اإلمـارات  ) ) ٢٠٠٦٢٠٠٦عام عام ((المبادرات المهمة في هذا المجال إنشاء صندوق مصدر للتكنولوجيا النظيفة       المبادرات المهمة في هذا المجال إنشاء صندوق مصدر للتكنولوجيا النظيفة       

 مليون دوالر، وهدفه االستثمار في مجاالت تكنولوجيا الطاقة النظيفـة المتقدمـة              مليون دوالر، وهدفه االستثمار في مجاالت تكنولوجيا الطاقة النظيفـة المتقدمـة             ٢٥٠٢٥٠العربية المتحدة بقيمة    العربية المتحدة بقيمة    
ل العربية نحو إنشاء أجهزة وطنية معنية بتطوير تمويل المشاريع          ل العربية نحو إنشاء أجهزة وطنية معنية بتطوير تمويل المشاريع          توجه عدد من الدو   توجه عدد من الدو   ) ) وو((والتنمية المستدامة؛   والتنمية المستدامة؛   

 لبناء القدرات في إطار      لبناء القدرات في إطار     كذلك، تبنت اإلسكوا برنامجا    كذلك، تبنت اإلسكوا برنامجاً     . . (CDM)ومتابعة التمويل من خالل آلية التنمية النظيفة        ومتابعة التمويل من خالل آلية التنمية النظيفة        
 ..االستفادة من اآلليةاالستفادة من اآللية

 
  على المستوى القطاعينجازاتاإل  -باء

 
 قطاع النفط والغاز  -١

 
لالسـتجابة للقضـايا البيئيـة ذات الصـلة         لالسـتجابة للقضـايا البيئيـة ذات الصـلة         خطوات حاسـمة    خطوات حاسـمة      اتخذت الصناعة العالمية للنفط والغاز    اتخذت الصناعة العالمية للنفط والغاز     -٢٢٢٢

 وفي ضوء الشراكة بين الجهات الوطنية والعالمية في قطاع النفط والغاز، تـم تطبيـق بعـض                   وفي ضوء الشراكة بين الجهات الوطنية والعالمية في قطاع النفط والغاز، تـم تطبيـق بعـض                    ..بالصناعةبالصناعة
 ::الخطوات التالية في دول المنطقةالخطوات التالية في دول المنطقة

 
مراعـاة التواجـد    مراعـاة التواجـد    ، تـتم    ، تـتم    ي البحر أو في البر    ي البحر أو في البر     عند تصميم العمليات ف     عند تصميم العمليات ف    ::التنوع الحيوي التنوع الحيوي في مجال   في مجال    ))أأ(( 

التفاعالت البيئية إلى أدنى    التفاعالت البيئية إلى أدنى    من  من  تقليل  تقليل  ويجري ال ويجري ال المشترك ألنواع حيوية متعددة في موائل وبيئات طبيعية هامة،          المشترك ألنواع حيوية متعددة في موائل وبيئات طبيعية هامة،          
 تقود شركة آرامكو السعودية برنامجا  للحفاظ على مستنقعات          تقود شركة آرامكو السعودية برنامجاً للحفاظ على مستنقعات         ،،على سبيل المثال  على سبيل المثال    . . حد أو منعها تماما  إن أمكن     حد أو منعها تماماً إن أمكن     

 ؛؛ زراعته على سواحل الخليج العربي زراعته على سواحل الخليج العربيإعادةإعادةنبات المنغروف ونبات المنغروف و
 

  االيكولوجيـة االيكولوجيـة على النظم   على النظم   كبير  كبير   تأثير    تأثير   لتسرب النفطي لتسرب النفطي لل يمكن أن يكون      يمكن أن يكون     ::التسرب النفطي التسرب النفطي في مجال   في مجال    ))بب(( 
، واألنشطة الخاصـة    ، واألنشطة الخاصـة    هاهاالطبيعية، خاصة في منطقة الخليج، بسبب أنشطة تحميل ناقالت البترول وحفظ توازن           الطبيعية، خاصة في منطقة الخليج، بسبب أنشطة تحميل ناقالت البترول وحفظ توازن           

 برميل نفـط     برميل نفـط    ييرف في مياه الخليج بصورة روتينية بما يعادل مليون        رف في مياه الخليج بصورة روتينية بما يعادل مليون        ويقدر حجم ما يص   ويقدر حجم ما يص     . . بالموانئ واألرصفة بالموانئ واألرصفة 
ويقدر عدد ناقالت النفط التي تمـر عبـر         ويقدر عدد ناقالت النفط التي تمـر عبـر           . . سنويا ، باإلضافة إلى ما ينجم عن الحوادث والتسربات األخرى        سنوياً، باإلضافة إلى ما ينجم عن الحوادث والتسربات األخرى        

لمنـع التسـربات    لمنـع التسـربات    دؤوبـة   دؤوبـة    صناعة النفط والغاز جهودا        صناعة النفط والغاز جهوداً      بذلبذلوتوت  . .  ناقلة سنويا    ناقلة سنوياً  ٢٥٠٠٠٢٥٠٠٠  بحواليبحوالي" " هرمزهرمز""مضيق  مضيق  
وقد نجحت في خفض عدد التسربات الكبرى في عرض البحر خالل           وقد نجحت في خفض عدد التسربات الكبرى في عرض البحر خالل             . . قليل آثار الدمار الناجم عنها    قليل آثار الدمار الناجم عنها    النفطية وت النفطية وت 

 في المنطقة العربية تبذل جهودا        في المنطقة العربية تبذل جهوداً      منظمات وهيئات إقليمية عديدة   منظمات وهيئات إقليمية عديدة   كما أن   كما أن     . . السنوات العشر الماضية إلى النصف    السنوات العشر الماضية إلى النصف    
، ، (PERSGA)حمر وخليج عـدن     حمر وخليج عـدن     الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئـة البحر األ      الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئـة البحر األ      كبيرة في نفس المجال، ومنها      كبيرة في نفس المجال، ومنها      

 ؛؛(ROPME)والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئـة البحريـة والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئـة البحريـة 
 

دعما  لجهود تحسين جودة الهواء في المنـاطق        دعماً لجهود تحسين جودة الهواء في المنـاطق        : : جودة الهواء في المناطق الحضرية    جودة الهواء في المناطق الحضرية    في مجال   في مجال    ))جج(( 
  رفع كفاءة الطاقة في عمليـات التكريـر،       رفع كفاءة الطاقة في عمليـات التكريـر،       ترمي إلى   ترمي إلى   الحضرية، قامت صناعة النفط والغاز باتخاذ إجراءات        الحضرية، قامت صناعة النفط والغاز باتخاذ إجراءات        

خطط خطط الال تشجيع الحكومات والدول على تطوير        تشجيع الحكومات والدول على تطوير       إلىإلىاستخدام أنواع جديدة من الوقود في قطاع النقل، والدعوة          استخدام أنواع جديدة من الوقود في قطاع النقل، والدعوة          وو
 ؛؛ازولينازولينغغإلى الإلى اللم ضافات لمضافات كأحد اكأحد ا" " الرصاصالرصاصفلذات فلذات ""للتخلص من للتخلص من الالزمة الالزمة 

 
 الدفيئـة فـي      الدفيئـة فـي     اتات صناعة النفط والغاز في تقليل انبعاثات غاز        صناعة النفط والغاز في تقليل انبعاثات غاز       ساهمساهمتت: : ))٢((تغير المناخ تغير المناخ في مجال   في مجال    ))دد(( 
ومن ومن     ..ات الخاصة بها من خالل تطوير واستخدام تكنولوجيات حديثة أكثر نظافة وأقل استهالكا  للطاقة             ات الخاصة بها من خالل تطوير واستخدام تكنولوجيات حديثة أكثر نظافة وأقل استهالكاً للطاقة             العمليالعملي

                                                           
" "  وما بعدها واإلسهام في التنميـة المسـتدامة         وما بعدها واإلسهام في التنميـة المسـتدامة        غغالنفط والغاز من ريو إلى جوهانسبر     النفط والغاز من ريو إلى جوهانسبر     ""الغاز  الغاز  الجمعية الدولية للنفط و   الجمعية الدولية للنفط و   : : المصدرالمصدر  ) ) ٢٢((

 ..))باإلنكليزيةباإلنكليزية ( (٢٠٠٢٢٠٠٢
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 فـي    فـي   التي تتبعها بعض الشركات العاملة في صناعة النفط والغـاز         التي تتبعها بعض الشركات العاملة في صناعة النفط والغـاز         " " الصفريالصفرياإلشعال  اإلشعال  ""األمثلة الناجحة سياسة    األمثلة الناجحة سياسة    
لتوليـد  لتوليـد  الطاقة الشمسية   الطاقة الشمسية   استخدام  استخدام  فه ب فه ب وصروصراالستغناء عن الحاجة إلى تهوية الغاز       االستغناء عن الحاجة إلى تهوية الغاز       فيها  فيها  تم  تم  والتي ي والتي ي   دول المنطقة، دول المنطقة، 

تشغيل مضخات الحقن والمضـخات     تشغيل مضخات الحقن والمضـخات     لل   ويستعمل هذا األسلوب    ويستعمل هذا األسلوب     ..البعيدةالبعيدةآبار النفط   آبار النفط   كهربائية في مواقع    كهربائية في مواقع    الال  الطاقةالطاقة
الهيدروليكية الخاصة بلوحات التحكم على رؤوس اآلبار، مما يقلل من فقدان الغاز والمخاطر الناجمـة عـن                 الهيدروليكية الخاصة بلوحات التحكم على رؤوس اآلبار، مما يقلل من فقدان الغاز والمخاطر الناجمـة عـن                 

 ؛؛اثات غاز الميثان أيضا اثات غاز الميثان أيضاًقليل انبعقليل انبعتنفيسه، باإلضافة إلى تتنفيسه، باإلضافة إلى ت
 

فهي تقوم مـثال بـإدارة      فهي تقوم مـثال بـإدارة      تهتم صناعة النفط والغاز بإدارة مخلفاتها،       تهتم صناعة النفط والغاز بإدارة مخلفاتها،       : : إدارة المخلفات إدارة المخلفات في مجال   في مجال    ))•(( 
  ةةحفـز حفـز واد الم واد الم من خالل إعادة تشغيل هذه الم     من خالل إعادة تشغيل هذه الم     وذلك  وذلك    ،، المستهلكة سنويا    المستهلكة سنوياً  ةةحفزحفزواد الم واد الم آالف األطنان الناتجة من الم    آالف األطنان الناتجة من الم    

ن عمليـات معالجـة     ن عمليـات معالجـة     ععالهواء وتقليل المخلفات الخطيرة الناتجة      الهواء وتقليل المخلفات الخطيرة الناتجة      إلى الحفاظ على جودة     إلى الحفاظ على جودة     يؤدي  يؤدي  ، مما   ، مما   وتنشيطهاوتنشيطها
 ؛؛النفطالنفط

 
للتقليل من تأثير الصناعة على الموارد المائيـة،        للتقليل من تأثير الصناعة على الموارد المائيـة،        : : إدارة الموارد المائية  إدارة الموارد المائية  في مجال الحفاظ على     في مجال الحفاظ على      ))وو(( 

اتجهت صناعة النفط والغاز إلى تخفيض معدالت سحب المياه، وإعادة استخدامها وتدويرها، ومعالجتها فـي               اتجهت صناعة النفط والغاز إلى تخفيض معدالت سحب المياه، وإعادة استخدامها وتدويرها، ومعالجتها فـي               
 ..البحث عن مصادر جديدة للمياهالبحث عن مصادر جديدة للمياهوو العمل،  العمل، مواقعمواقع

 
  الكهربائيةطاقةقطاع ال  -٢

 
اللتـزام  اللتـزام  اا، و ، و إنتاج الكهربـاء  إنتاج الكهربـاء    ةة لرفع كفاء   لرفع كفاء  حثيثةحثيثة الكهربائية في الدول العربية جهودا         الكهربائية في الدول العربية جهوداً       طاقةطاقة قطاع ال   قطاع ال  بذلبذل -٢٣٢٣
    ..األكثر نظافة األكثر نظافة د  د   بتحسين كفاءة وحدات إنتاج الوقو      بتحسين كفاءة وحدات إنتاج الوقو     الهتمام بالتكنولوجيات المتطورة المتعلقة   الهتمام بالتكنولوجيات المتطورة المتعلقة   اا و  و البيئية،البيئية،ر  ر  ييييمعامعاالالبب

 ::وقد تضمنت هذه الجهود ما يليوقد تضمنت هذه الجهود ما يلي
 

أولى القطاع اهتماما  كبيرا  للخيارات التكنولوجية األكثر تطـورا          أولى القطاع اهتماماً كبيراً للخيارات التكنولوجية األكثر تطـوراً           ::إنتاج الكهرباء إنتاج الكهرباء   ةة كفاء  كفاء تحسينتحسين ))أأ(( 
 :: ومنها ومنها،، في الدول العربية في الدول العربيةهاهاتطبيقتطبيقيمكن يمكن  والتي  والتي إنتاج الكهرباءإنتاج الكهرباء رفع كفاءة  رفع كفاءة فيفيوالتي ثبت نجاحها والتي ثبت نجاحها 

 
 التي تعمـل بهـذه       التي تعمـل بهـذه      كهرباءكهرباء بلغ إسهام محطات ال     بلغ إسهام محطات ال    ::)CCS(كة في التوليد    كة في التوليد    نظم الدورة المشتر  نظم الدورة المشتر   ))١١((  

 ؛؛الكهربائيةالكهربائية في المائة من إجمالي القدرات  في المائة من إجمالي القدرات ٨,٩٨,٩أي أي ، ، ٢٠٠٢٠٠٥٥ عام  عام ططاوااواغغ مي مي١١١١  ٢٦٤٢٦٤  النظمالنظم
 

 حتى اآلن، يعتــبر تطبيـق هـذا          حتى اآلن، يعتــبر تطبيـق هـذا         ::)CHP(   الكهربائية  الكهربائية طاقةطاقةلحرارة وال لحرارة وال المشتركة ل المشتركة ل نظم  نظم  الال ))٢٢((  
  بلدان مجلـس  بلدان مجلـس  تطوره في   تطوره في   مكانيات  مكانيات  إإ، إال أن    ، إال أن    المنطقةالمنطقةمعظم دول   معظم دول   النظام محدودا  للغاية في     النظام محدوداً للغاية في     

ستخدم الطاقة الحراريـة    ستخدم الطاقة الحراريـة     ت   تُ ،،باإلضافة إلى توليد الكهرباء   باإلضافة إلى توليد الكهرباء   ة؛ ف ة؛ ف بدو مشجع بدو مشجع تتالتعاون الخليجي   التعاون الخليجي   
فـي القطـاع    فـي القطـاع    بشكل رئيسي   بشكل رئيسي     (CHP)أخرى نظام   أخرى نظام   لدان عربية   لدان عربية   ببوتستخدم  وتستخدم    . . في تحلية المياه  في تحلية المياه  

 ؛؛الصناعيالصناعي
 

الطاقـة  الطاقـة  لتوليـد   لتوليـد   عاملة  عاملة   توجد أكبر وحدات      توجد أكبر وحدات     ::رةرة الكهرباء ذات القدرات الكبي     الكهرباء ذات القدرات الكبي    إنتاجإنتاجوحدات  وحدات   ))٣٣((  
  . . ودولـة الكويـت   ودولـة الكويـت   لمملكة العربية السـعودية     لمملكة العربية السـعودية     واوافي المنطقة العربية في مصر      في المنطقة العربية في مصر      الكهربائية  الكهربائية  

 ط؛ط؛اوااواغغ مي مي٦٠٠٦٠٠بقدرة بقدرة يتمتع كل منها يتمتع كل منها وو
 

 الجزء؛الجزء؛جيم من هذا جيم من هذا  تعرضه الوثيقة بشكل منفصل في البند  تعرضه الوثيقة بشكل منفصل في البند ::الربط الكهربائي بين دول المنطقةالربط الكهربائي بين دول المنطقة ))بب(( 
 

لحفاظ على كفاءة وحـدات     لحفاظ على كفاءة وحـدات      في ا   في ا   مهما   مهماً دورا دوراًعمليات التشغيل والصيانة    عمليات التشغيل والصيانة    ؤدي  ؤدي  تت  :: والصيانة  والصيانة التشغيلالتشغيل ))جج(( 
 مـن   مـن  ،، في المائـة  في المائـة ١٠١٠ و و٥٥ر تتراوح بين ر تتراوح بين ييوفوفتتيمكن تحقيق نسب    يمكن تحقيق نسب    حيث  حيث  توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع،      توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع،      

 ؛؛فعال وقليل الكلفةفعال وقليل الكلفة  إجراءإجراءهو هو وو وصيانتها،  وصيانتها، خالل ضبط تشغيل غاليات البخارخالل ضبط تشغيل غاليات البخار



 -١٢-

 الغـاز    الغـاز   مسـاهمة مسـاهمة  قطاع الكهرباء في المنطقة زيادة        قطاع الكهرباء في المنطقة زيادة        شهد  شهد ::حول إلى الغاز الطبيعي   حول إلى الغاز الطبيعي   التالتفي مجال   في مجال    ))دد(( 
إمدادات الطاقة  إمدادات الطاقة  بلغت نسبة مساهمة الغاز في      بلغت نسبة مساهمة الغاز في      وقد  وقد  إنتاج الكهرباء،   إنتاج الكهرباء،   الطبيعي في إمدادات الوقود الالزم لمحطات       الطبيعي في إمدادات الوقود الالزم لمحطات       

طر والبحـرين   طر والبحـرين    مثل ق   مثل ق  ،، في المائة في كثير من الدول       في المائة في كثير من الدول      ٩٠٩٠ و  و ٨٠٨٠بين  بين  يتراوح  يتراوح  المنطقة ما   المنطقة ما   دول  دول  األولية للقطاع في    األولية للقطاع في    
 ؛؛ومصر والجزائرومصر والجزائر

 
علـى  علـى  تم تنفيذ العديد من برامج إدارة الطلـب         تم تنفيذ العديد من برامج إدارة الطلـب           ::إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية    إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية    في مجال   في مجال    ))•(( 

ـ كبيـرة   كبيـرة   تتميز مصر واألردن وتونس بخبـرة       تتميز مصر واألردن وتونس بخبـرة       ، وهذا مجال    ، وهذا مجال     في الدول العربية    في الدول العربية   (DSM)الطاقة الكهربائية   الطاقة الكهربائية    ـ في     ..ههفي
بـرامج  بـرامج   وقطر في الوقت الراهن بتنفيـذ         وقطر في الوقت الراهن بتنفيـذ         ولبنان  ولبنان ةةسوريسوريربية ال ربية ال الجمهورية الع الجمهورية الع السعودية و السعودية و المملكة العربية   المملكة العربية   وتقوم  وتقوم  

رفع مستوى كفاءة النقل والتوزيع، وتصحيح معامل القدرة خاصـة فـي القطاعـات الصـناعية                رفع مستوى كفاءة النقل والتوزيع، وتصحيح معامل القدرة خاصـة فـي القطاعـات الصـناعية                ترمي إلى   ترمي إلى   
 ..ألجهزة المنزليةألجهزة المنزليةعلى اعلى اببرامج التوحيد القياسي ووضع العالمات والبطاقات ببرامج التوحيد القياسي ووضع العالمات والبطاقات وهي متصلة وهي متصلة والتجارية، والتجارية، 

 
 هائي للطاقةقطاعات االستخدام الن  -٣

 
انبعاثات انبعاثات لتخفيف من   لتخفيف من   ااالطاقة و الطاقة و استخدام  استخدام  تحسين كفاءة   تحسين كفاءة   ودول اإلسكوا بمعظمها إلى     ودول اإلسكوا بمعظمها إلى     الدول العربية   الدول العربية   سعت  سعت   -٢٤٢٤

 تميزا  كان في قطاع النقل       تميزاً كان في قطاع النقل      مساعيمساعيأن أكثر تلك ال   أن أكثر تلك ال   غير  غير    . . ستهالك النهائي ستهالك النهائي االاالقطاعات  قطاعات  مختلف  مختلف  في  في  غازات الدفيئة   غازات الدفيئة   
عـدد  عـدد  ما زال   ما زال   في هذا المجال، و   في هذا المجال، و    المبادرات الرئيسية     المبادرات الرئيسية    عدد من عدد من كما ط بق   كما طُبق     . . والقطاع الصناعي والقطاع المنزلي   والقطاع الصناعي والقطاع المنزلي   

بمساعدة منظمات وهيئات إقليميـة     بمساعدة منظمات وهيئات إقليميـة     وووطنية  وطنية  الالبحاث  بحاث  األاألهيئات ومراكز   هيئات ومراكز   مختلف  مختلف  في طور التطبيق بواسطة     في طور التطبيق بواسطة     آخر  آخر  
 ::التي أ نجزتالتي ُأنجزتبعض األنشطة بعض األنشطة عرض لعرض لفيما يلي فيما يلي وو  . . ودوليةودولية

 
صناعية التابعة للقطاعين صناعية التابعة للقطاعين  في عدد كبير من المرافق ال في عدد كبير من المرافق ال(Energy Audits)إجراء مراجعات الطاقة إجراء مراجعات الطاقة  ))أأ(( 

 ؛؛ ولبنان وغيرها من الدول العربية ولبنان وغيرها من الدول العربيةسورية واألردن وتونسسورية واألردن وتونسالجمهورية العربية الالجمهورية العربية الالعام والخاص في مصر والعام والخاص في مصر و
 

فرص كبيرة لتحسـين كفـاءة اسـتخدام الطاقـة          فرص كبيرة لتحسـين كفـاءة اسـتخدام الطاقـة          الدراسات ومراجعات الطاقة توفر     الدراسات ومراجعات الطاقة توفر     أظهرت  أظهرت   ))بب(( 
   في المائة   في المائة  ١٣,١١٣,١رات الممكن تحقيقه ا بحوالي     رات الممكن تحقيقِها بحوالي     وتقدر نسبة الوفو  وتقدر نسبة الوفو      ..ت الصناعية ت الصناعية آآالحرارية والكهربائية في المنش   الحرارية والكهربائية في المنش   

 من قيمة فـاتورة      من قيمة فـاتورة     في المائة في المائة   ٤٠٤٠ و  و ،،من إجمالي الطاقة المستهلكة في المنشآت التي شملتها الدراسات في مصر          من إجمالي الطاقة المستهلكة في المنشآت التي شملتها الدراسات في مصر          
الجمهورية الجمهورية  من استهالك الطاقة في القطاع الصناعي في          من استهالك الطاقة في القطاع الصناعي في         في المائة في المائة   ٢٢٢٢ و  و ،،الطاقة في القطاع الصناعي األردني    الطاقة في القطاع الصناعي األردني    

ها، ها، استخداماستخدامة ة وتحسين كفاءوتحسين كفاءالطاقة الطاقة ترشيد استهالك ترشيد استهالك للبرامج برامج نف ذ العديد من البلدان العربية نفّذ العديد من البلدان العربية  كماكما  . . ةةسوريسوريالعربية الالعربية ال
قواعد بيانات في هذا    قواعد بيانات في هذا    باإلضافة إلى إنشاء    باإلضافة إلى إنشاء    إلى بناء الكوادر الوطنية وزيادة الخبرة والوعي،        إلى بناء الكوادر الوطنية وزيادة الخبرة والوعي،        فأدت هذه البرامج    فأدت هذه البرامج    

 ؛؛المجالالمجال
 

 مصـانع القطـاع      مصـانع القطـاع     تتمتعتتمتع) ) ١١: (: (ليليخلصت الدراسات الفنية ومراجعات الطاقة الميدانية إلى ما ي        خلصت الدراسات الفنية ومراجعات الطاقة الميدانية إلى ما ي         ))جج(( 
كثـر  كثـر  األاألمصانع القطاع الخاص    مصانع القطاع الخاص    تفوق ما تتمتع به     تفوق ما تتمتع به     إمكانات وفرص في مجال إدارة الطلب على الطاقة         إمكانات وفرص في مجال إدارة الطلب على الطاقة         ببالعام  العام  

الترشـيد فـي    الترشـيد فـي    أساليب  أساليب  كبيرا  من   كبيراً من     جزءا جزءاً ذات الكلفة المنخفضة والمتوسطة       ذات الكلفة المنخفضة والمتوسطة      اريعاريعالمشالمششكل  شكل  تت) ) ٢٢((حداثة وكفاءة؛   حداثة وكفاءة؛   
موافقـة اإلدارة العليـا     موافقـة اإلدارة العليـا     تسـم   تسـم   تت) ) ٣٣((لبرنامج على نطاق واسع؛     لبرنامج على نطاق واسع؛     اا  اهتماماهتمامحظى ب حظى ب إدارة جانب الطلب، ويمكن أن ت     إدارة جانب الطلب، ويمكن أن ت     

 ؛؛ الطاقة والعمل على تنفيذ نتائجها الطاقة والعمل على تنفيذ نتائجهامراجعاتمراجعاتبالغة في إتمام بالغة في إتمام أهمية أهمية بب  هاهاوإقناعوإقناع
 

تحسـين كفـاءة االحتـراق، والعـزل        تحسـين كفـاءة االحتـراق، والعـزل        التقنيات والمعايير هي    التقنيات والمعايير هي    أهم  أهم  ن  ن  أأبينت مراجعات الطاقة    بينت مراجعات الطاقة     ))دد(( 
، ، طاقـة طاقـة  المشترك للحرارة والكهربـاء، وتحسـين معامـل ال          المشترك للحرارة والكهربـاء، وتحسـين معامـل ال          واستعادة الحرارة المفقودة، والتوليد     واستعادة الحرارة المفقودة، والتوليد    ،،الحراريالحراري

ألجهزة  الكهربائيـة المنزليـة،      ألجهزة  الكهربائيـة المنزليـة،      المتصلة با المتصلة با عالية الكفاءة، واعتماد معايير كفاءة الطاقة         عالية الكفاءة، واعتماد معايير كفاءة الطاقة         الالواستخدام المحركات   واستخدام المحركات   



 -١٣-

تحسين كفاءة اسـتخدام الطاقـة فـي القطـاع          تحسين كفاءة اسـتخدام الطاقـة فـي القطـاع          للرة للطاقة   رة للطاقة   واستخدام اإلضاءة الطبيعية، وأجهزة اإلنارة الموف      واستخدام اإلضاءة الطبيعية، وأجهزة اإلنارة الموفّ     
تنفيذ عدد من المشاريع في مجال التوليد المشـترك واسـتعادة الحـرارة الضـائعة               تنفيذ عدد من المشاريع في مجال التوليد المشـترك واسـتعادة الحـرارة الضـائعة               وبالفعل، تم   وبالفعل، تم       ..الصناعيالصناعي

 واستخدام أجهزة اإلنارة الموفرة للطاقة في عدد مـن الـدول       واستخدام أجهزة اإلنارة الموفرة للطاقة في عدد مـن الـدول      طاقةطاقةوتحسين كفاءة االحتراق وتحسين معامل ال     وتحسين كفاءة االحتراق وتحسين معامل ال     
 ..العربيةالعربية

 
 المبادرات اإلقليميةمشاريع التعاون اإلقليمي و  -جيم

 
ـ    فيما بينها   فيما بينها  مجال الطاقة مجال الطاقة في  في  ع التعاون والتكامل    ع التعاون والتكامل    ييررااول العربية العديد من مش    ول العربية العديد من مش     الد  الد نجزتنجزتأأ -٢٥٢٥ ـ   ، منها مش   يعيعرراا، منها مش

أ برم ُأبرم كما  كما      .. إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط وشبكات الغاز الطبيعي         إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط وشبكات الغاز الطبيعي        يعيعرراامشتركة لربط شبكات الكهرباء، ومش    مشتركة لربط شبكات الكهرباء، ومش    
  ،،امات الطاقـة المتجـددة    امات الطاقـة المتجـددة    عدد كبير من االتفاقيات الثنائية في مجاالت إنتاج معدات الطاقة، وتطوير اسـتخد            عدد كبير من االتفاقيات الثنائية في مجاالت إنتاج معدات الطاقة، وتطوير اسـتخد            

 ..وترشيد استخدامات الطاقةوترشيد استخدامات الطاقة
 

  وشبكات الغاز الطبيعيربط الشبكات الكهربائيةمشاريع   -١
 
 ربط الشبكات الكهربائية     ربط الشبكات الكهربائية    يعيعرراافي برامج التعاون اإلقليمي في مش     في برامج التعاون اإلقليمي في مش     أ حرز تقدم ملحوظ    ُأحرز تقدم ملحوظ    ،  ،  ١٩٩٢١٩٩٢منذ عام   منذ عام    -٢٦٢٦

تم توقيع عدد كبير من     تم توقيع عدد كبير من     نفسه،  نفسه،  وفي الوقت   وفي الوقت     . . ةةسوريسوريالجمهورية العربية ال  الجمهورية العربية ال  التي تعمل حاليا  بين مصر واألردن و      التي تعمل حالياً بين مصر واألردن و      
  نقل الغاز الطبيعي من الدول المنتجة إلى الدول العربية التي تعاني من نقص اإلمـدادات              نقل الغاز الطبيعي من الدول المنتجة إلى الدول العربية التي تعاني من نقص اإلمـدادات              المتصلة ب المتصلة ب االتفاقيات  االتفاقيات  
وتبشر وتبشر   . .  إلى بدء إنشاء شبكات الغاز الطبيعي على المستوى دون اإلقليمي           إلى بدء إنشاء شبكات الغاز الطبيعي على المستوى دون اإلقليمي          يعيعرراا، وقد أدت هذه المش    ، وقد أدت هذه المش    أو ندرتها أو ندرتها 

هـذه  هـذه  أدت  أدت  قـد   قـد   وو  . .  بإمكانات واسعة   بإمكانات واسعة  لتعاون الدولي واإلقليمي  لتعاون الدولي واإلقليمي  بتمتع ا بتمتع ا في مجالي النفط والغاز     في مجالي النفط والغاز     ة  ة  الجاريالجاري  يعيعررااالمشالمش
بالفعل إلى إنشاء عدد من الشركات والهيئات المشتركة على المستوى دون اإلقليمـي فـي هـذين                 بالفعل إلى إنشاء عدد من الشركات والهيئات المشتركة على المستوى دون اإلقليمـي فـي هـذين                 المشاريع  المشاريع  
 .. الحالية واآلفاق المستقبلية الحالية واآلفاق المستقبليةاإلنجازاتاإلنجازاتويركز هذا الجزء من التقرير على ويركز هذا الجزء من التقرير على   . . المجالينالمجالين

 
تقـدما  كبيـرا  فـي      تقـدماً كبيـراً فـي      ودول اإلسـكوا    ودول اإلسـكوا     الدول العربية     الدول العربية    أحرزتأحرزت: :  ربط الشبكات الكهربائية    ربط الشبكات الكهربائية   اريعاريعمشمش ))أأ(( 
، خاصة فـي    ، خاصة فـي    فيذ مشاريع ربط الشبكات الكهربائية على المستوى دون اإلقليمي        فيذ مشاريع ربط الشبكات الكهربائية على المستوى دون اإلقليمي        نن في ت   في ت  األخيرةاألخيرةالعشر  العشر  السنوات  السنوات  

الجماهيرية الجماهيرية  و  و راق وتركيا راق وتركيا  ولبنان والع   ولبنان والع  ةةسوريسوريالجمهورية العربية ال  الجمهورية العربية ال   بين مصر واألردن و     بين مصر واألردن و    السباعيالسباعيمشروع الربط   مشروع الربط   
مجلـس  مجلـس    بلدانبلدان لدراسة مشروع ربط شبكات الكهرباء في         لدراسة مشروع ربط شبكات الكهرباء في         النطاق  النطاق  تم اتخاذ خطوات واسعة     تم اتخاذ خطوات واسعة    كماكما  . . ةةليبيليبيالعربية ال العربية ال 
المغـرب وتـونس    المغـرب وتـونس    ((جدير بالذكر أنه قد تم الربط بين دول المغرب العربي           جدير بالذكر أنه قد تم الربط بين دول المغرب العربي           الالوو  . . هه وبدء تنفيذ   وبدء تنفيذ  ييخليجخليجالتعاون ال التعاون ال 
ـ       ..١٩٩٧١٩٩٧عام  عام  في  في  بية  بية  ، كما تم ربطها مع الشبكة األورو      ، كما تم ربطها مع الشبكة األورو      ))والجزائروالجزائر ـ   وتتميـز مش  الشـبكات الكهربائيـة      الشـبكات الكهربائيـة     اريعاريعوتتميـز مش

التوفير التوفير ) ) ٢٢((؛  ؛  إمكان تبادل إمدادات الطاقة الكهربائية    إمكان تبادل إمدادات الطاقة الكهربائية    ) ) ١١ ( (:: من أهمها   من أهمها  مهمة،مهمة، تقنية واقتصادية وبيئية      تقنية واقتصادية وبيئية     خصائصخصائصبب
تخفيض القدرات االحتياطية لكـل دولـة       تخفيض القدرات االحتياطية لكـل دولـة       ) ) ٣٣((؛  ؛  االستراتيجي للقدرات الكهربائية االحتياطية لصالح هذه الدول      االستراتيجي للقدرات الكهربائية االحتياطية لصالح هذه الدول      

كلفـة  كلفـة  مـن   مـن   يقلل  يقلل  وومن إجمالي القدرات العاملة المطلوبة للنظم الكهربائية        من إجمالي القدرات العاملة المطلوبة للنظم الكهربائية        في حد ذاته    في حد ذاته    يقلل  يقلل  هو أمر   هو أمر    و  و مشاركة،مشاركة،
تخفـيض  تخفـيض  ) ) ٥٥((؛  ؛   إنشاء وحدات توليد عالية القدرة والكفاءة بكلفـة أقـل           إنشاء وحدات توليد عالية القدرة والكفاءة بكلفـة أقـل          يةيةتسهيل إمكان تسهيل إمكان ) ) ٤٤((؛  ؛  التشغيل والصيانة التشغيل والصيانة 

ـ ن وضع   ن وضع   وفيما يلي موجز ع   وفيما يلي موجز ع       .. الملوثة للبيئة   الملوثة للبيئة  واالنبعاثاتواالنبعاثاتكميات الوقود المستخدمة    كميات الوقود المستخدمة     ـ مش  ربـط الشـبكات      ربـط الشـبكات     يعيعرراامش
 ::))٣((الكهربائية في الدول العربيةالكهربائية في الدول العربية

 
 

                                                           
 ".".ل اإلقليمي في دول منطقة اإلسكوال اإلقليمي في دول منطقة اإلسكوااالستعراض السنوي عن تطورات العولمة والتكاماالستعراض السنوي عن تطورات العولمة والتكام""، ، اإلسكوااإلسكوا) ) ١١(( ::المصدرالمصدر) ) ٣٣((

 ..الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعيالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي) ) ٢٢((  
 أمانة مجلس وزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباءأمانة مجلس وزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء) ) ٣٣((  
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الجمهورية العربية  الجمهورية العربية  وواألردن  األردن  وومصر  مصر  وو  ةةليبيليبيالجماهيرية العربية ال  الجماهيرية العربية ال  (( الربط السباعي     الربط السباعي    يعيعرراامشمش ))١١((  
 ))تركياتركياووالعراق العراق وولبنان لبنان وو  ةةسوريسوريالال

 
تم االنتهاء من أعمال الربط بين مصر واألردن من طابا وعبورا  بقناة السويس حتى              تم االنتهاء من أعمال الربط بين مصر واألردن من طابا وعبوراً بقناة السويس حتى               •

ويعمـل المشـروع    ويعمـل المشـروع        ..١٩٩٩١٩٩٩مـارس   مـارس   //االفتتاح الرسمي في آذار   االفتتاح الرسمي في آذار   جرى  جرى  يج العقبة و  يج العقبة و  خلخل
 ساعة مـن مصـر إلـى         ساعة مـن مصـر إلـى        ططاوااواغغ جي  جي ٩٧٢٩٧٢تم تصدير   تم تصدير   ،  ،    ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي عام   وفي عام   . .  اليوم  اليوم بنجاحبنجاح
 ؛؛ ساعة إلى مصر ساعة إلى مصرططاوااواغغ جي جي٣٩٣٩ بينما تم تصدير  بينما تم تصدير ،،األردناألردن

 
مارس مارس // آذار  آذار ١٤١٤ رسميا  في     رسمياً في    ةةسوريسوريالجمهورية العربية ال  الجمهورية العربية ال  تم افتتاح الربط بين األردن و     تم افتتاح الربط بين األردن و      •

 ؛؛٢٠٠١٢٠٠١
 
 وتركيا بعد الحصـول      وتركيا بعد الحصـول     ةةسوريسوريالجمهورية العربية ال  الجمهورية العربية ال  االنتهاء من ربط    االنتهاء من ربط    كان من المتوقع    كان من المتوقع     •

إنجـاز الـربط    إنجـاز الـربط    ، و ، و (UCTE)على موافقة اتحاد تنسيق شبكات الكهربـاء األوروبيـة          على موافقة اتحاد تنسيق شبكات الكهربـاء األوروبيـة          
، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥ ولبنان في الربع األخير من عـام   ولبنان في الربع األخير من عـام  ةةسوريسوريالجمهورية العربية الالجمهورية العربية الالكهربائي بين   الكهربائي بين   

غير أن الظروف   غير أن الظروف     . . ٢٠٠٦٢٠٠٦ والعراق في نهاية عام       والعراق في نهاية عام      ةةسوريسوريالجمهورية العربية ال  الجمهورية العربية ال  بين  بين  وو
  السائدة تسببت في تأخير التنفيذ؛ السائدة تسببت في تأخير التنفيذ؛السياسية واألمنيةالسياسية واألمنية

 
 الدراسات الخاصة بربط الشبكة الفلسطينية بشبكة جمهورية مصر العربيـة            الدراسات الخاصة بربط الشبكة الفلسطينية بشبكة جمهورية مصر العربيـة           حاليا حالياً  ت عدتُعد •

  ٤٠٠٤٠٠ وشبكة المملكة األردنيـة الهاشـمية علـى جهـد             وشبكة المملكة األردنيـة الهاشـمية علـى جهـد            كيلوفولط،كيلوفولط،  ٢٢٠٢٢٠على جهد   على جهد   
 ..ططكيلوفولكيلوفول

 
 شروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجيشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجيمم ))٢٢((  

 
 على إقامة مشروع الربط الكهربائي المشترك        على إقامة مشروع الربط الكهربائي المشترك       ١٩٩٧١٩٩٧اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في عام         اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في عام          -٢٧٢٧

بين دول المجلس والذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية، وتشرف عليه لجنة التعاون فـي                  بين دول المجلس والذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية، وتشرف عليه لجنة التعاون فـي                  
 ::المشروع على ثالث مراحل هيالمشروع على ثالث مراحل هينف ذ نفّذ وي وي    ..لمياهلمياهمجال الكهرباء وامجال الكهرباء وا

 
السعودية مع شبكات الكويت والبحرين     السعودية مع شبكات الكويت والبحرين     المملكة العربية   المملكة العربية   في  في  ربط شبكة كهرباء المنطقة الشرقية      ربط شبكة كهرباء المنطقة الشرقية       •

 ؛ ؛ ٢٠٠٨٢٠٠٨وي توقع تشغيله في أواخر عام ويتوقع تشغيله في أواخر عام وقطر، وقطر، 
 
بعد االنتهاء مـن أعمـال الـربط        بعد االنتهاء مـن أعمـال الـربط        ((وسلطنة عمان   وسلطنة عمان   المتحدة  المتحدة  ربط شبكات دولة اإلمارات العربية      ربط شبكات دولة اإلمارات العربية       •

 ؛؛بتمويل إماراتيبتمويل إماراتي) ) خلي للشبكات في كل منهماخلي للشبكات في كل منهماالداالدا
 
 ..ربط المرحلتين األولى والثانيةربط المرحلتين األولى والثانية •

 
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية مشروع الربط الكهربائي بين اليمن ومشروع الربط الكهربائي بين اليمن و ))٣٣((  

 
دراسـة جـدوى    دراسـة جـدوى      ٢٠٠٥٢٠٠٥تمت في عام    تمت في عام      ،، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي      الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي     بتمويل من بتمويل من  -٢٨٢٨

 ..ية مع المملكة العربية السعوديةية مع المملكة العربية السعوديةالربط الكهربائي للجمهورية اليمنالربط الكهربائي للجمهورية اليمن
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 مشروع الشبكة الكهربائية بين دول المغرب العربيمشروع الشبكة الكهربائية بين دول المغرب العربي ))٤٤((  
 

بية منـذ تشـرين     بية منـذ تشـرين     مع الشبكة األورو  مع الشبكة األورو  ووتم الربط بين تونس والجزائر، وبين الجزائر والمغرب،         تم الربط بين تونس والجزائر، وبين الجزائر والمغرب،          •
 ؛؛١٩٩٧١٩٩٧أكتوبر أكتوبر //األولاألول

 
ـ ة الة الالجماهيرية العربيالجماهيرية العربيوو   من جهة من جهةةةليبيليبيالجماهيرية العربية الالجماهيرية العربية التم الربط بين مصر و تم الربط بين مصر و  • ـ ليبي   تـونس تـونس  و وةةليبي

 تشغيل الخط بالتوافق مع اتحاد تنسيق        تشغيل الخط بالتوافق مع اتحاد تنسيق       وكان من المخطط  وكان من المخطط    . . ١٩٩٨١٩٩٨مايو  مايو  //في أيار في أيار   من جهة ثانية  من جهة ثانية  
 ..٢٠٠٢٠٠٦٦عام عام في في   (UCTE)شبكات الكهرباء األوروبية شبكات الكهرباء األوروبية 

 
باإلضافة إلى ما تقدم، وتنفيذا  لقرار القمة العربية في الجزائر، يتبنـى مجلـس الـوزراء العـرب                  باإلضافة إلى ما تقدم، وتنفيذاً لقرار القمة العربية في الجزائر، يتبنـى مجلـس الـوزراء العـرب                   -٢٩٢٩

 نشاء شبكة ربط عربية متكاملة؛نشاء شبكة ربط عربية متكاملة؛لكهرباء حاليا  إعداد دراسة جدوى الستكمال إلكهرباء حالياً إعداد دراسة جدوى الستكمال إالمسؤولين عن شؤون االمسؤولين عن شؤون ا
 
 الماضية، ازدادت أهمية الغـاز الطبيعـي نتيجـة           الماضية، ازدادت أهمية الغـاز الطبيعـي نتيجـة          ةةخالل العقود الثالث  خالل العقود الثالث  : : ع الغاز الطبيعي  ع الغاز الطبيعي  ييرراامشمش ))بب(( 

غـاز  غـاز  سـتخدم ال  سـتخدم ال  التي ت التي ت كهرباء  كهرباء  الال  إنتاجإنتاج في عدد كبير من الدول، وتطوير تكنولوجيات          في عدد كبير من الدول، وتطوير تكنولوجيات         ةة المؤكد  المؤكد ههزيادة احتياطيات زيادة احتياطيات لل
 إلى زيـادة     إلى زيـادة    ىىأدأدمما  مما  الغاز،  الغاز،  تسييل  تسييل  ، وانخفاض كلفة محطات     ، وانخفاض كلفة محطات     ههكوقود وظهور معايير بيئية تشجع على استخدام      كوقود وظهور معايير بيئية تشجع على استخدام      

 كل تلك العوامل زيادة مطردة في        كل تلك العوامل زيادة مطردة في       تتوقد صاحب وقد صاحب   . .  خطوط األنابيب   خطوط األنابيب  مم سواء من خالل الناقالت أ      سواء من خالل الناقالت أ     ههفرص تصدير فرص تصدير 
لدور الهام الـذي    لدور الهام الـذي    دل على ا  دل على ا  ييمر الذي   مر الذي   األاألزيادة الكميات الممكن تصديرها،     زيادة الكميات الممكن تصديرها،     وواحتياطيات الغاز في الدول العربية      احتياطيات الغاز في الدول العربية      

الغاز الطبيعـي  الغاز الطبيعـي  شبكات شبكات   اريعاريع مش مشومن أهمومن أهم  . . يمكن أن تضطلع به الدول العربية في تجارة الغاز عالميا  وإقليميا         يمكن أن تضطلع به الدول العربية في تجارة الغاز عالمياً وإقليمياً        
 ::في الدول العربيةفي الدول العربية

 
   والعراق  والعراق  ولبنان  ولبنان ةةسوريسوريالجمهورية العربية ال  الجمهورية العربية ال   الغاز الطبيعي بين مصر واألردن و       الغاز الطبيعي بين مصر واألردن و      روعروعمشمش ))١١((  

إنشاء خط أنابيب بقدرة نقل إجمالية تصل       إنشاء خط أنابيب بقدرة نقل إجمالية تصل        يهدف هذا المشروع إلى       يهدف هذا المشروع إلى      ::))خط الغاز العربي  خط الغاز العربي  ((
منـه بـين    منـه بـين     المرحلة األولى     المرحلة األولى    تتوقد افتتح وقد افتتح     ..متر مكعب من الغاز سنويا     متر مكعب من الغاز سنوياً    مليارات  مليارات    ١٠١٠إلى  إلى  

، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ متر مكعب سنويا  في عـام         متر مكعب سنوياً في عـام        مليارمليار، بنقل   ، بنقل   ٢٠٠٣٢٠٠٣  وويولييولي//في تموز في تموز مصر واألردن   مصر واألردن   
تسـتمر فـي    تسـتمر فـي    أن  أن   و  و ٢٠٠٨٢٠٠٨كعب عام   كعب عام    متر م   متر م   ملياري  ملياري  إلى  إلى تدريجيا تدريجياًالكمية  الكمية  تزداد  تزداد  يتوقع أن   يتوقع أن   وو

 ؛؛المشروعالمشروعتنفيذ تنفيذ الزيادة كلما تقدم الزيادة كلما تقدم 
 

دول مجلـس   دول مجلـس   تضم  تضم  : :  خط أنابيب الغاز الطبيعي بين دول مجلس التعاون الخليجي          خط أنابيب الغاز الطبيعي بين دول مجلس التعاون الخليجي         يعيعرراامشمش ))٢٢((  
 اإلنشـاء    اإلنشـاء   قيـد قيـد  بعضـها     بعضـها    ،، لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي     لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي    يعيعررااالتعاون الخليجي أربعة مش   التعاون الخليجي أربعة مش   

تعتمد بصورة أساسية علـى     تعتمد بصورة أساسية علـى     مشاريع التي   مشاريع التي   هذه ال هذه ال وو    .. الدراسة  الدراسة قيدقيدزال  زال    اآلخر ما اآلخر ما البعض  البعض  وو
 العربيـة    العربيـة   بين دولة قطـر ودولـة اإلمـارات       بين دولة قطـر ودولـة اإلمـارات       " (" (دولفيندولفين""مشروع  مشروع    ))أأ((  ::الغاز القطري هي  الغاز القطري هي  

؛ ؛ )) الدراسة  الدراسة قيدقيدزال  زال    ماما((مشروع خط أنابيب تحت الماء بين قطر والكويت         مشروع خط أنابيب تحت الماء بين قطر والكويت           ))بب((؛  ؛  ))المتحدةالمتحدة
دولـة  دولـة  خط أنابيب بين سلطنة عمان و     خط أنابيب بين سلطنة عمان و       ))دد((؛  ؛  نابيب بين قطر والبحرين   نابيب بين قطر والبحرين   األاألمشروع خط   مشروع خط     ))جج((

  ٥٥مـدة   مـدة   بالغاز ل بالغاز ل تزويد إمارة الفجيرة    تزويد إمارة الفجيرة    بب تقوم سلطنة عمان      تقوم سلطنة عمان     حيثحيث،  ،   العربية المتحدة   العربية المتحدة  اإلماراتاإلمارات
 ؛؛از القطري عن طريق مشروع دولفيناز القطري عن طريق مشروع دولفينسنوات، يستعمل الخط بعدها لتزويد عمان بالغسنوات، يستعمل الخط بعدها لتزويد عمان بالغ

 
تتميز الـدول العربيـة     تتميز الـدول العربيـة     : : فريقيافريقياأأ الغاز الطبيعي والنفط بين الدول العربية وشمال          الغاز الطبيعي والنفط بين الدول العربية وشمال         يعيعرراامشمش ))٣٣((  

أسعار النقل  أسعار النقل  يؤدي إلى تدني    يؤدي إلى تدني    فريقيا بقربها من األسواق األوروبية، مما       فريقيا بقربها من األسواق األوروبية، مما       أأي شمال   ي شمال   الواقعة ف الواقعة ف 
  ::ع الحالية هـي   ع الحالية هـي   ييررااوالمشوالمش  . . نسبيا  وجعلها منافسا  قويا  لروسيا في مجال تصدير الغاز        نسبياً وجعلها منافساً قوياً لروسيا في مجال تصدير الغاز        فيها  فيها  
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، ينقل األول الغـاز     ، ينقل األول الغـاز     ةةليبيليبيالجماهيرية العربية ال  الجماهيرية العربية ال   بين مصر و    بين مصر و   إنشاء خط أنابيب مزدوج   إنشاء خط أنابيب مزدوج     ))أأ((
 مصـر؛  مصـر؛  ي الليبية، بينما ينقل اآلخـر الـنفط الخـام الليبـي إلـى            ي الليبية، بينما ينقل اآلخـر الـنفط الخـام الليبـي إلـى            لى األراض لى األراض إإالطبيعي  الطبيعي  

مليار متـر   مليار متـر     ٥٠٥٠بطاقة إجمالية مقدارها حوالي     بطاقة إجمالية مقدارها حوالي      الغاز بين الجزائر وأوروبا       الغاز بين الجزائر وأوروبا      وعوعمشرمشر  ))بب((
يصل خطان منهما إلى إيطاليا عبـر تـونس         يصل خطان منهما إلى إيطاليا عبـر تـونس          ويتكون من عدة خطوط       ويتكون من عدة خطوط      ،،مكعب في السنة  مكعب في السنة  

 ..والمغرب، ويصل الخط الثالث إلى إسبانيا مباشرةوالمغرب، ويصل الخط الثالث إلى إسبانيا مباشرة
 

 لمبادرات واألنشطة اإلقليميةا  -٢
 
ترمي إلى دعم العمل العربي المتكامل في مجال التنمية المستدامة بين           ترمي إلى دعم العمل العربي المتكامل في مجال التنمية المستدامة بين            شراكة    شراكة   ٢٠٠٣٢٠٠٣في عام   في عام     أقيمتأقيمت -٣٠٣٠

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    ووون البيئة   ون البيئة   ؤؤولين عن ش  ولين عن ش  ؤؤمجلس الوزراء العرب المس   مجلس الوزراء العرب المس   األمانة الفنية ل  األمانة الفنية ل  
بالتعاون بالتعاون وبدأت هذه المنظمات عددا  من األنشطة       وبدأت هذه المنظمات عدداً من األنشطة         . . امج األمم المتحدة للبيئة   امج األمم المتحدة للبيئة   برنبرنالمكتب اإلقليمي ل  المكتب اإلقليمي ل  ، و ، و اإلسكوااإلسكوا  -

أحرزت أحرزت مع المجالس الوزارية واللجان المتخصصة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، و           مع المجالس الوزارية واللجان المتخصصة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، و           
نميـة  نميـة  لتلتااقضـايا   قضـايا   مختلـف   مختلـف   تقدما  في مراجعة وتقييم االستراتيجيات والسياسات والخبرات الحالية والمتعلقـة ب          تقدماً في مراجعة وتقييم االستراتيجيات والسياسات والخبرات الحالية والمتعلقـة ب          

وأسفرت هذه  وأسفرت هذه    . . من خالل تعاونها في اإلعداد العربي لدورات لجنة التنمية المستدامة لألمم المتحدة           من خالل تعاونها في اإلعداد العربي لدورات لجنة التنمية المستدامة لألمم المتحدة             ،،المستدامةالمستدامة
 وتفعيلها، وإعالن أبو ظبي عن البيئـة والطاقـة           وتفعيلها، وإعالن أبو ظبي عن البيئـة والطاقـة          ٢٠٠٢٢٠٠٢الجهود أيضا  عن المبادرة العربية للتنمية المستدامة        الجهود أيضاً عن المبادرة العربية للتنمية المستدامة        

 ::وفيما يلي موجز عن كل منهماوفيما يلي موجز عن كل منهما  . . ٢٠٠٣٢٠٠٣
 
 مبادرة العربية للتنمية المستدامةمبادرة العربية للتنمية المستدامةالطاقة والالطاقة وال ))أأ((
 
تعتبر المبادرة العربية للتنمية المستدامة من أهم نتائج األعمال التحضيرية النعقـاد مـؤتمر القمـة                تعتبر المبادرة العربية للتنمية المستدامة من أهم نتائج األعمال التحضيرية النعقـاد مـؤتمر القمـة                 -٣١٣١

تحقيـق التنميـة    تحقيـق التنميـة    في  في  الدول العربية   الدول العربية   تي تعاني منها    تي تعاني منها    العالمي للتنمية المستدامة، وتهدف إلى مواجهة التحديات ال       العالمي للتنمية المستدامة، وتهدف إلى مواجهة التحديات ال       
، وتطوير القـدرات    ، وتطوير القـدرات     ومواءمتها  ومواءمتها  على أهمية نقل التكنولوجيات المناسبة في المنطقة        على أهمية نقل التكنولوجيات المناسبة في المنطقة       وتؤكد المبادرة وتؤكد المبادرة   . . المستدامةالمستدامة

، ، هـا هـا دفع اآلليات الخاصة بإنتاج أكثـر نظافـة وأمانـا  وتعزيز          دفع اآلليات الخاصة بإنتاج أكثـر نظافـة وأمانـاً وتعزيز          المبادرة  المبادرة  تدعم  تدعم  وو    ..من أجل مواجهة التحديات   من أجل مواجهة التحديات   
من خـالل   من خـالل   ، وتطوير مصبات ومصائد الكربون      ، وتطوير مصبات ومصائد الكربون      وتطبيقات الطاقة المتجددة  وتطبيقات الطاقة المتجددة  واستهالك أكثر كفاءة للنفط والغاز      واستهالك أكثر كفاءة للنفط والغاز      

تعزيز مفهوم اإلنتاج واالستهالك المستدام في المنطقة العربية وتشـجيع          تعزيز مفهوم اإلنتاج واالستهالك المستدام في المنطقة العربية وتشـجيع          كذلك، دعت المبادرة إلى     كذلك، دعت المبادرة إلى       . . التشجيرالتشجير
 ..استخدام المنتجات التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئياستخدام المنتجات التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي

 
 ٢٠٠٣٢٠٠٣إعالن أبو ظبي عن البيئة والطاقة، إعالن أبو ظبي عن البيئة والطاقة،  ))بب((
 
، أقر وزراء الطاقة ووزراء البيئة العرب إعالن أبو ظبـي عـن             ، أقر وزراء الطاقة ووزراء البيئة العرب إعالن أبو ظبـي عـن             ٢٠٠٣٢٠٠٣  فبرايرفبراير//في الثالث من شباط   في الثالث من شباط    -٣٢٣٢

، من خالل اعتماد إطار عام للتدابير والبرامج التي تعبر عن إرادتهم السياسـية تجـاه                ، من خالل اعتماد إطار عام للتدابير والبرامج التي تعبر عن إرادتهم السياسـية تجـاه                ٢٠٠٣٢٠٠٣البيئة والطاقة   البيئة والطاقة   
ويعكـس  ويعكـس    . . تطوير قطاع طاقة أكثر استدامة، وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة             تطوير قطاع طاقة أكثر استدامة، وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة             

 ::كذلك، أكد اإلعالن ما يليكذلك، أكد اإلعالن ما يلي  . . اإلعالن االهتمامات واألولويات اإلقليمية ذات الصلةاإلعالن االهتمامات واألولويات اإلقليمية ذات الصلة
 

حق البلدان العربية، السيما تلك التي تعتمد على عائدات النفط والغاز، في السعي إلى تحقيـق                حق البلدان العربية، السيما تلك التي تعتمد على عائدات النفط والغاز، في السعي إلى تحقيـق                 •
ـ           ـ          التنمية واستخدام موارد الطاقة الخاصة بها، مع ضمان تدفق ال نفط والغـاز إلـى األسـواق       نفط والغـاز إلـى األسـواق       التنمية واستخدام موارد الطاقة الخاصة بها، مع ضمان تدفق ال

 العالمية؛العالمية؛
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أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر في المنطقة، من خـالل تعزيـز إمـدادات                أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر في المنطقة، من خـالل تعزيـز إمـدادات                 •
الطاقة وزيادة فرص الوصول إلى خدمات طاقة يعتمد عليها، وبأسعار ميسرة، خاصـة فـي               الطاقة وزيادة فرص الوصول إلى خدمات طاقة يعتمد عليها، وبأسعار ميسرة، خاصـة فـي               

 اقة التقليدية والمتجددة المتاحة؛اقة التقليدية والمتجددة المتاحة؛المناطق الريفية والنائية، باستخدام خليط من موارد الطالمناطق الريفية والنائية، باستخدام خليط من موارد الط
 

طوير استراتيجيات وطنية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة العربي على تحقيق االستدامة           طوير استراتيجيات وطنية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة العربي على تحقيق االستدامة           الحاجة إلى ت  الحاجة إلى ت   •
ومع أنه يتعين على الدول العربيـة أن تسـتجيب لمتطلبـات            ومع أنه يتعين على الدول العربيـة أن تسـتجيب لمتطلبـات              . . وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة   وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة   

االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية لوضع حد النبعاثات غازات الدفيئة، ينبغي في الوقت نفسـه             االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية لوضع حد النبعاثات غازات الدفيئة، ينبغي في الوقت نفسـه             
 محددة لتخفيض االنبعاثات وفقا  إلطار زمني محدد؛محددة لتخفيض االنبعاثات وفقاً إلطار زمني محدد؛قام قام أال تلتزم بأرأال تلتزم بأر

 
أهمية دعم مشاريع التكامل اإلقليمي في مجال الطاقة، خاصـة فـي مجـال ربـط الشـبكات                 أهمية دعم مشاريع التكامل اإلقليمي في مجال الطاقة، خاصـة فـي مجـال ربـط الشـبكات                  •

 الكهربائية وشبكات الغاز الطبيعي؛الكهربائية وشبكات الغاز الطبيعي؛
 

توجيه نداء إلى الدول المتقدمة العتماد اإلجراءات والتدابير والبرامج والموارد المالية الالزمة            توجيه نداء إلى الدول المتقدمة العتماد اإلجراءات والتدابير والبرامج والموارد المالية الالزمة             •
 اقة المستدامة إلى الدول النامية؛اقة المستدامة إلى الدول النامية؛م نقل تكنولوجيات الطم نقل تكنولوجيات الطلدعلدع

 
دعوة الدول العربية إلى تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج الالزمـة لتغييـر األنمـاط غيـر                دعوة الدول العربية إلى تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج الالزمـة لتغييـر األنمـاط غيـر                 •

المستدامة المستخدمة حاليا  في إنتاج الطاقة واستهالكها، من خالل تحسين كفاءة الطاقة في كل              المستدامة المستخدمة حالياً في إنتاج الطاقة واستهالكها، من خالل تحسين كفاءة الطاقة في كل              
استهالكا  للطاقة، وذلك من خالل تشجيع استخدام الوقـود         استهالكاً للطاقة، وذلك من خالل تشجيع استخدام الوقـود         القطاعات، السيما القطاعات األكثر     القطاعات، السيما القطاعات األكثر     

  واستغالل موارد الطاقة المتجددة؛ واستغالل موارد الطاقة المتجددة؛األنظفاألنظف
 

دعوة الدول العربية إلى تعزيز البحوث والتطوير، ونقل التكنولوجيـا والتطـوير الصـناعي              دعوة الدول العربية إلى تعزيز البحوث والتطوير، ونقل التكنولوجيـا والتطـوير الصـناعي               •
ـ               ـ              لتقنيات الطاقة المستدامة، واالستفادة من آليات التمويل والتعاون الفني المتاحـة علـى كاف ة ة لتقنيات الطاقة المستدامة، واالستفادة من آليات التمويل والتعاون الفني المتاحـة علـى كاف

 ات الثنائية واإلقليمية والدولية؛ات الثنائية واإلقليمية والدولية؛المستويالمستوي
 

دعوة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية إلى التركيز على وضع برامج تعليميـة وتطويرهـا              دعوة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية إلى التركيز على وضع برامج تعليميـة وتطويرهـا               •
 ..وتنفيذها بغية بناء القدرات وزيادة الوعي العام بقضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامةوتنفيذها بغية بناء القدرات وزيادة الوعي العام بقضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة

 
 ال التحديات وأولويات برامج العمل في مج  -ا رابع

 "الطاقة ألجل التنمية المستدامة"
 

 التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة  -ألف
 
يواجه القطاع عددا  من التحديات في سعيه إلى إحداث النقلة المطلوبة لتحقيق استدامة القطاع وتعميق               يواجه القطاع عدداً من التحديات في سعيه إلى إحداث النقلة المطلوبة لتحقيق استدامة القطاع وتعميق                -٣٣٣٣

ري أخـذ هـذه     ري أخـذ هـذه     لذلك، مـن الضـرو    لذلك، مـن الضـرو      . . سكواسكواستدامة في الدول العربية ودول اإل     ستدامة في الدول العربية ودول اإل     إسهامه في تحقيق التنمية الم    إسهامه في تحقيق التنمية الم    
: :  المستدامة، ومنها   المستدامة، ومنها   الطاقة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية          الطاقة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية         التحديات في االعتبار عند وضع سياسات     التحديات في االعتبار عند وضع سياسات     

دمج استراتيجيات الطاقة المستدامة وخططها وأهدافها ضـمن اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة وسياسـاتها           دمج استراتيجيات الطاقة المستدامة وخططها وأهدافها ضـمن اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة وسياسـاتها           
 إمدادات الطاقة الحديثة وخدماتها؛ واالستجابة       إمدادات الطاقة الحديثة وخدماتها؛ واالستجابة      وخططها؛ وتطوير نهج إدارة اقتصادية لقطاع الطاقة، وتعزيز       وخططها؛ وتطوير نهج إدارة اقتصادية لقطاع الطاقة، وتعزيز       

للتزايد المتسارع في طلب الطاقة؛ وتغيير األنماط غير المستدامة إلنتاج الطاقة واستهالكها؛ وتغييـر المنـاخ         للتزايد المتسارع في طلب الطاقة؛ وتغيير األنماط غير المستدامة إلنتاج الطاقة واستهالكها؛ وتغييـر المنـاخ         
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العام غير المالئم؛ وتقوية الروابط بين الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي؛ وتعبئـة المـوارد                العام غير المالئم؛ وتقوية الروابط بين الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي؛ وتعبئـة المـوارد                
 . . من أجل بناء القدرات ونقل التكنولوجيامن أجل بناء القدرات ونقل التكنولوجياالمالية المالية 

 
 مجاالت العمل ذات األولوية  -باء

 
البلدان العربية وااللتزامـات والتوجهـات التـي    البلدان العربية وااللتزامـات والتوجهـات التـي     قطاع الطاقة فيقطاع الطاقة في بناء على ما تقدم، وفي ضوء حالةبناء على ما تقدم، وفي ضوء حالة -٣٤٣٤

 إلـى   إلـى  نظرا نظراًوو الفقر،الفقر، حدةحدة منمن إلى التخفيفإلى التخفيف الماسةالماسة والبيئة؛ وفي ظل الحاجةوالبيئة؛ وفي ظل الحاجة الطاقةالطاقة بشأنبشأن ظبيظبي أبوأبو إعالنإعالن تضمنهاتضمنها
 ::أولوية، ومنهاأولوية، ومنها ذاتذات عملعمل ميادينميادين أربعةأربعة العربية، ح ددتالعربية، حددت البلدانالبلدان منمن عددعدد فيفي الطاقةالطاقة إمداداتإمدادات تدني مستوىتدني مستوى

 
ويرمي ذلك ويرمي ذلك   . . الحديثةالحديثة خدمات الطاقةخدمات الطاقة منمن االستفادةاالستفادة مستوىمستوى  من خالل رفع من خالل رفع الفقرالفقر حدةحدة منمن التخفيفالتخفيف ))أأ(( 

 ألحد األهداف اإلنمائيةألحد األهداف اإلنمائية وفقا وفقاً الفقيرة،الفقيرة،  والحضرية والحضريةالريفيةالريفية المناطقالمناطق فيفي واالجتماعيةواالجتماعية االقتصاديةاالقتصادية التنميةالتنمية إلى تعزيزإلى تعزيز
 النصف؛النصف؛ إلىإلى المدقعالمدقع الفقرالفقر منمن حالةحالة فيفي الذين يعيشونالذين يعيشون السكانالسكان عددعدد خفضخفض فيفي لأللفية والمتمثللأللفية والمتمثل

 
 القطاعـات القطاعـات  أكثـر أكثـر  سيماسيما القطاعات، والالقطاعات، وال جميعجميع فيفي استهالكهااستهالكها وكفاءةوكفاءة الطاقةالطاقة إنتاجإنتاج مستوىمستوى تحسينتحسين ))بب(( 
 الطاقة؛الطاقة؛ كثافةكثافة الستهالك الطاقة وتحسينالستهالك الطاقة وتحسين االقتصاديةاالقتصادية داتداتالعائالعائ تعزيزتعزيز أجلأجل منمن للطاقة،للطاقة، استهالكا استهالكاً

 
 المـوارد المـوارد  واسـتخدام واسـتخدام  البلدان،البلدان،  لظروف لظروفوفقا وفقاً المستعملةالمستعملة والمتجددة للطاقةوالمتجددة للطاقة نويع المصادر التقليديةنويع المصادر التقليديةتت ))جج(( 
 الطاقة؛الطاقة؛ مجالمجال فيفي بيئيا بيئياً وسليمةوسليمة الكلفةالكلفة خدمات معقولةخدمات معقولة تأمينتأمين أجلأجل منمنا  اً محليمحلي المتوفرةالمتوفرة والخبراتوالخبرات

 
 المتقدمة،المتقدمة، الوقود األحفوريالوقود األحفوري تكنولوجياتتكنولوجيات وتطويروتطوير استعمالهااستعمالها الوقود وزيادةالوقود وزيادة منمن ففأنظأنظ أنواعأنواع تطويرتطوير ))دد(( 
 ..والغازوالغاز النفطالنفط حقولحقول تعزيز أنشطة استكشافتعزيز أنشطة استكشاف عنعن فضال فضالً والكهرباء،والكهرباء، النقلالنقل قطاعيقطاعي فيفي السيماالسيما

 
 الطاقـة الطاقـة  مصادرمصادر منظورمنظور منمن هذههذه األولويةاألولوية ذاتذات العملالعمل ميادينميادين منمن أنه ينبغي النظر إلى كلأنه ينبغي النظر إلى كل الواضحالواضح ومنومن -٣٥٣٥

 ..بلدبلد كلكل فيفي الطاقةالطاقة قطاعقطاع وحالةوحالة منهامنها جاتجاتواالحتياواالحتيا
 
والوثيقة معروضة على السادة أعضاء اللجنة الموقرة، للتفضل بالنظر فيها ومناقشتها وإثرائها بأحدث             والوثيقة معروضة على السادة أعضاء اللجنة الموقرة، للتفضل بالنظر فيها ومناقشتها وإثرائها بأحدث              -٣٦٣٦

 ..البيانات عن األنشطة ذات الصلة في بلدانهمالبيانات عن األنشطة ذات الصلة في بلدانهم


