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  الطاقةلجنة 

  السابعةالدورة 
  2009فبراير /شباط 6-5بيروت، 

  
  من جدول األعمال المؤقت )ب( 4البند 

 
  تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ تعزيز إسهام قطاع الطاقة في

  األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا   
  

  مدخل لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية: الطاقة من أجل التنمية المستدامة
  

  موجـز
  

واالرتفاع المتزايد في أسعار المصادر التقليدية  نظراً إلى النمو المتسارع في الطلب على الطاقة،  
، وفي تغير المناخمع التركيز الدولي على أهمية اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة ظاهرة 

ضوء اإلنجاز المحدود الذي تحقق في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية، 
ياسات واألطر المؤسسية، وحزم اإلجراءات الفنية الحالية المتعلقة بقضايا ينبغي إعادة النظر في الس

الطاقة وارتباطها بإمكانات تطوير استخداماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية 
لذلك يتعين على بلدان المنطقة وضع خطة عمل من أجل تدعيم التغيرات الالزمة في أساليب   .لأللفية

نتاج الطاقة وتوزيعها واستهالكها، وتعزيز المشاركة العامة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالطاقة، إ
المتعددين، وذلك على كافة المستويات المحلية والوطنية  وتشجيع وضع نهج خاصة بأصحاب المصلحة

  .واإلقليمية والدولية
  

  والسمات الرئيسة لألوضاع الحالية والتحديات ما تم إحرازه من تقدم، ل ن هذه الوثيقة عرضاًتتضم
، القضايا الرئيسة المتعلقة بالطاقة التي حددها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةعلى صعيد والفرص 
لتحقيق األهداف اإلنمائية  البرامج واألنشطة المقترحة من خالل نهج اإلدارة المتكاملة للمواردوكذلك 
الطاقة مدعوة إلى مناقشة ما ورد في هذه الوثيقة واقتراح ما تراه مناسباً من وإن لجنة  . لأللفية

 .توجيهات وأنشطة ضمن برامج عمل اإلسكوا في مجال الطاقة



E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/3(Part II) 
 

-2-  
  

  المحتويات
  

  الصفحة    الفقرات                            
  

  الفصل
  

  األهداف اإلنمائية لأللفية وتطوير استخدامات الطاقة ألغراض التنمية  -أوالً
  3  16- 1    ...................................................................  لمستدامةا  

  
  4  8- 5    .....................................................  القضاء على الفقر  - ألف  
  4  11- 9    ........................  تغيير أنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدامة  - باء  
  5  16-12    ...  حماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية االقتصادية واالجتماعية  -جيم  

  
  6  25-17    ....................................  الخصائص الرئيسة لقطاع الطاقة العربي  -ثانياً

  
  7  21-19    ....................................................  لنفط والغازقطاع ا  - ألف  
  7  24-22    ................................................  قطاع الطاقة الكهربائية  - باء  
  8  25    ...........................................  استهالك الطاقة والمؤشرات  -جيم  

  
  9  40-26    ...........................  التقدم المحرز في قطاع الطاقة في البلدان العربية  -ثالثاً

  
  9  33-28    .....................  التقدم المحرز في مجاالت القضايا األساسية للطاقة  - ألف  
  10  39-34    ........................................  قليميةالمبادرات واإلنجازات اإل  - باء  
  12  40    ..............................  الخبرات الوطنية وآليات التعاون اإلقليمي  -جيم  

  
  13  42-41    .................  البرامج واألنشطة المقترحة ونهج اإلدارة المتكاملة للموارد  -رابعاً

  
  13      ...........................................  األطر المؤسسية والتشريعية  - ألف  
  14      ......................  تعزيز خدمات الطاقة الحديثة إلى المناطق الفقيرة  - باء  
  14      ................................  اءة الطاقة وترشيد استهالكهاتحسين كف  -جيم  
  15      ......................................  تنمية استخدامات الطاقة المتجددة  -دال  
  16      .....................  تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة والوقود األنظف  -هاء  
  16      ..............................................  التعاون اإلقليمي والدولي  -واو  
  16      .....................................................  القضايا المشتركة  -زاي  

  



E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/3(Part II) 
 

-3-  
  

  ةالطاق استخدامات األهداف أإلنمائية لأللفية وتطوير  -أوالً
  ألغراض التنمية المستدامة

  
تهدف إلى التغلب على الفقر ، وهي للعالم األهداف اإلنمائية لأللفية بمثابة غايات محددة زمنياً عدتُ  - 1

نسبة سكان العالم الذين تتوفر لهم فرص حقيقية للنهوض بمستوى معيشتهم وعمل ما يلزم  وتعزيزالمدقع 
لتي يلزم مثل تلك األهداف مجرد مجموعة من النقاط المرجعية الكمية ات الو . لتحقيق مستوى التنمية المنشود

متأصلة في فكرة وال ألولويات التنمية المشتركة واسعةتنطوي على رؤية  بل، 2015تحقيقها بحلول عام 
امبل ه، امال مفر منهعاملين ثابتين بمثابة  االفقر المدقع والتفاوت الفادح في الفرص ليس بسيطة مفادها أن 

  .د االزدهار واألمن الجماعيا يؤدي إلى إضعاف البشرية ويهدماستمرارهف . اميمكن عالجه انمرض
  
شبكة بالغايات ذات األوجه المتعددة والموضوعة في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية  ترتبط هذهو  - 2

وح ما بين الحد من الفقر تتراحيث ، مجاالت التنمية المتشابكةمجموعة واسعة من  ضمنمعقدة من التفاعالت 
من هذه يعتمد التقدم المستدام في أي مجال  لذا . المدقع والمساواة بين الجنسين والصحة والتعليم والبيئة

من هذه م في أي إن عدم إحراز تقد، والمجاالتسائر على التقدم المحرز في  شديداً اعتماداًالمجاالت 
حاالت مفرطة من عدم إلى لتحسينات على نطاق واسع، ويمكن أن يؤدي بدوره إلى إعاقة ا تمجاالال

أن التنمية البشرية ال تحتاج إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  وحيث  .المساواة داخل البلدان وفيما بينها
مختلف إلدراك الروابط القائمة بين التقدم في  مفيداًاً مرجعي اًن الغايات الموضوعة توفر إطارفإوحسب، 
 يحاسم فال هدور نظراً إلى الطاقة من أجل التنمية المستدامةمجال لتقدم في ا لذلك ت واألهمية البالغةالمجاال

  .تحقيق تقدم في المجاالت األخرى
  
سعار المصادر التقليدية أرتفاع المتزايد في متسارع في الطلب على الطاقة، واالونظراً إلى النمو ال  - 3

، وفي تغير المناخسراع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة ظاهرة على أهمية اإل الدوليمع التركيز 
محدود الذي تحقق في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ينبغي الضوء اإلنجاز 

إعادة النظر في السياسات واألطر المؤسسية، وحزم اإلجراءات الفنية الحالية المتعلقة بقضايا الطاقة 
ويتعين  . األهداف اإلنمائية لأللفيةو رتباطها بإمكانات تطوير استخداماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامةوا

بالتالي على بلدان المنطقة وضع خطة عمل من أجل تدعيم التغيرات الالزمة في أساليب إنتاج الطاقة 
رارات المتعلقة بالطاقة، وتشجيع وضع وتوزيعها واستهالكها، وتعزيز المشاركة العامة في عملية اتخاذ الق

  .المتعددين، وذلك على كافة المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية نهج خاصة بأصحاب المصلحة
  
وما ورد فيها من توجهات  )1(تنفيذلل تُعرض فيما يلي األهداف الثالثة األساسية لخطة جوهانسبرغ  - 4

  .وما لها من دور حاسم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ذات العالقة والتزامات تتعلق بقضايا الطاقة،
  
  
  
  

                                                           
، 2002سبتمبر /أيلول 4 –أغسطس /آب 26جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ) 1(

A/CONF.199/20 ،2002نيويورك،  ،األمم المتحدة. 
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  الفقر القضاء على  -ألف
  
الوصول إلى خدمات وموارد الطاقة الموثوقة تنفيذ كافة البلدان إلى تحسين لل تدعو خطة جوهانسبرغ  - 5

بيئيا مع مراعاة الخصائص والظروف  ، والمقبولة اجتماعيا والسليمةوالميسورة التكلفة، والمجدية اقتصادياً
  :وذلك من خالل ما يليالوطنية، 

  
وضع سياسات وأطر تنظيمية للطاقة على الصعيد الوطني تساعد في تهيئة الظروف   )أ(  

االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية في قطاع الطاقة بغية تيسير الحصول على خدمات طاقة موثوقة 
ديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا من أجل التنمية المستدامة والقضاء على وميسورة التكلفة ومجدية اقتصا

  ؛الفقر
  

تعزيز إمداد الريف بالكهرباء وشبكات الطاقة الالمركزية، وزيادة استخدام مصادر الطاقة   )ب(  
  ؛المتجددة، وأنواع الوقود السائل والغازي األكثر نظافة

  
حتياجات في المن أجل تيسير تهيئة الظروف المالئمة وتلبية اواإلقليمي  الدوليتعزيز التعاون   )ج(  

  .مجال بناء القدرات، مع إيالء اهتمام خاص بالمناطق الريفية والمعزولة، حسب االقتضاء
  
د برنامج عمل الطاقة من حيث أهم بنوتعزيز الوصول إلى خدمات الطاقة المتطورة أحد يشكّل   - 6

هداف اإلنمائية لأللفية، األالهدف األول من دم ذكر الطاقة بشكل صريح في وبالرغم من ع  .ارتباطها بالفقر
هدف التحقيق ل عليها الفقراء صولتيسير حنوعية خدمات الطاقة المتطورة و تعزيزال بد من العمل على 

ة الفقر يستحيل التخفيف من حد، النامية بلدانفي معظم الف . القضاء على الفقر وغيره من األهدافالمتمثّل في 
  .أللفية من دون معالجة مسألة وصول الطاقة إلى الفقراءل اإلنمائية هدافاألوتحقيق 

  
 2.5 ىإلإضافة  ،الكهرباء تفتقر إلى خدماتنسمة في العالم في مناطق ريفية مليار  1.6حالياً يعيش ف  - 7

الحيوانات والنفايات ال يزالون يعتمدون على أنواع الوقود التقليدية كالخشب وروث ممن نسمة مليار 
ر يوثفهذا الوضع   .الزراعية من أجل تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة المستخدمة للتدفئة وتحضير الطعام

  .في هذه البلدان على البيئة والصحة، ويحد بشكل كبير من الفرص االقتصادية والقدرة على تجاوز الفقر دةبش
  
8 -   العديد من استراتيجيات التنمية  ، إالالتنمية المستدامةمسألة شة مناق في معرضقضايا الطاقة ترد أن

الطاقة  مسألة ناقشتُوعندما   .يةوافبالكمية ال لى الطاقةع المناطق الريفيةصول حلة أالوطنية ال تعالج مس
البنية  إنشاءموضوع تحسين إمداد الطاقة وتتمحور المناقشات حول خالل عملية التخطيط للتنمية الوطنية، 

هذه تصبح لكي خدمات الطاقة فير نظام توعلى تعديالت كبيرة إلى إدخال ة حاجة ماسلذا فإن ال . التحتية
إال بوضع خطط وطنية للتنمية الريفية تتضمن مكن تحقيقه ال ياألمر الذي ، أداةً للتنمية المستدامةاألخيرة 

  .هاوآليات تنفيذومستواها  امؤشرات أداء ترتبط بتحديد زمن التنمية المراد تحقيقه
  

 غير المستدامة نتاجإلواستهالك التغيير أنماط ا  -باء
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تشجيع الو نتاج المستدامةالستهالك واإلإلى تطوير أنماط اكافة البلدان تنفيذ لل غخطة جوهانسبر دعت  - 9
 بلدانالالتي تبذلها جهود تولى دور الريادة في تشجيع الأن ت النمو المتقدمة البلدانعلى يتعين و  .هاتطبيقعلى 

  .نقل التكنولوجيا المناسبة وتشجيع تطبيقاتهالالنامية 
 دعماعشر سنوات  ةمدعمل لزت وضع إطار من برامج وعزخطة جوهانسبرغ للتنفيذ  شجعت  -10
 بغية تعزيز االستهالك واإلنتاج المستدام صوبالتحول في  اإلسراعلمبادرات اإلقليمية والوطنية من أجل ل
  .ضمن الطاقة الممكنة للنظم اإليكولوجيةتنمية االجتماعية واالقتصادية ال
  

اإلطار العشري ن تضمالتي ت E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/3(Part I)عرض على اللجنة الوثيقة وتُ  -11
  .المقترح لتحقيق أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة في قطاع الطاقة في منطقة اإلسكوا

  
  االقتصادية واالجتماعية للتنمية ارة قاعدة الموارد الطبيعيةة وإدحماي  -جيم

  
  :على اآلتي تغير المناخبمواجهة ظاهرة فيما يتعلّق تنفيذ للدت خطة جوهانسبرغ أكّ  -12
  

 الذي يتمثّل في ر المناختغيبشأن االلتزام بتحقيق الهدف الرئيس التفاقية األمم المتحدة اإلطارية   )أ(  
مستوى يكون من شأنه منع التعرض الخطير الذي هو من  ندات غازات الدفيئة في الفضاء عتثبيت حالة تجمع

  ؛صنع اإلنسان لنظام المناخ
  

توفير المساعدة التقنية والمالية للبلدان النامية والبلدان التي تمر بالمانحة  والبلدانالجهات قيام   )ب(  
  ؛مراكش عمليةة في االتفاقية، بما في ذلك اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفقا لاللتزامات الوارد

 
 ،الرئيسة، وال سيما الطاقةالتنمية استحداث ونشر تكنولوجيات ابتكارية فيما يتعلق بقطاعات   )ج(  

ظروف  يعايرالذي نهج الالقطاع الخاص و ةمجال، بما في ذلك من خالل مشاركالاالستثمار في هذا و
  السوق؛

  
 هاونشر لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة ةوالوطني ةالدولية واإلقليمي توطيد التعاون على الصعد  )د(  

  .من أجل الحد من تلوث الهواء والتلوث الجوي عبر الحدود
  

كفالة االستدامة  على صعيدتقدم إحراز  كافة البلدانلزم الهدف السابع من األهداف اإلنمائية لأللفية يو  -13
التغير وآثار كبيرة على نوعية البيئة المحلية  ها لهاج الطاقة واستهالكلطرق المستخدمة في إنتافا  .البيئية

 مع توفير، هاالتعامل مع اآلثار البيئية الناتجة عن إنتاج الطاقة واستهالك ويتمثل التحدي في  .العالمي للبيئة
البيئي تلوث خفض مستوى البهدف و  .لتنمية في الوقت ذاتها مصالح خدمبما يموثوق وبشكل لطاقة اخدمات 
خطوات اتخاذ الوذلك من أجل تغيير نموذج إمداد الطاقة الحالي النظر في د يعيتعين على البلدان أن تالمحلّي، 
بالتالي إزالة الغابات وفي ساسي األ السببلمواجهة ازدياد الطلب على الوقود الخشبي الذي يشكّل الالزمة 

يتطلب وس . نظف وتحسين كفاءة الطاقةستخدام الوقود األا، وفي ضرورة تعزيز خسارة التنوع البيولوجي
إجراء تعديالت جوهرية في سياسات قطاع الطاقة من أجل تدعيم التغيرات المطلوبة في أساليب إنتاج ذلك 

  .جعلها أكثر استدامةل هاواستهالك هاالطاقة وتوزيع
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14-  أر الدراسات وتقداالستهالك يمثل أكبر القطاعات قطاع الطاقة العربي على جانبي اإلنتاج و ن
العمليات اإلنتاجية للطاقة ف  .المساهمة في انبعاث غازات الدفيئة في المنطقة، خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون

قطاع توليد  في تقريبا منها في المائة 28غازات الدفيئة،  اتفي المائة من انبعاث 34حوالى  فيتشارك 
من الضرورة بمكان إيالء برامج رفع كفاءة لذا،   .إنتاج النفط والغازقطاع  فيفي المائة  6و الكهرباء،

ولوية وذلك بما يحافظ على الموارد الطبيعية المتاحة األوتنويع مصادرها  هاعمليات إنتاج الطاقة، واستهالك
جهود هذه تصب في إطار الحزمة اإلجراءات ف . هاإنتاج الطاقة واستهالك وفورات وتحقيق ،المنطقة لبلدان

  .والحفاظ على البيئة والصحة العامة" تغير المناخالتخفيف من "المبذولة من أجل 
  

تنفيذ الحكومات بصورة واضحة باإلدارة المسؤولة والعادلة للموارد وذلك لل غلزم خطة جوهانسبروتُ  -15
المشاركة  ى تحقيقفالحكومات مدعوة إلى الحرص عل  .اإلنمائية لأللفية األهدافكجزء من جهد أكبر لتحقيق 

لهدف إلى اوفي هذا إشارة واضحة ين، مشاركة أصحاب المصلحة المتعدد زيزآليات مناسبة لتع يالعامة وتبن
الخاص في مواجهة وام عال ينلقطاعا أهمية الشراكة بينمن األهداف اإلنمائية لأللفية الذي يبرز  الثامن

استخدام التقنيات المتطورة لتعزيز دور ونوع البيولوجي حماية الت ل فيتتمثالتحديات البيئية الرئيسة التي 
من هذه الشراكات حالياً وهي تقدم نماذج لإلجراءات  العديدويجري تنفيذ   .ألغراض التنمية المستدامةالطاقة 

  .المستقبلية
  

، "ةالطاقة ألغراض التنمية المستدام" على تسخيرللعمل  ةوباإلضافة إلى المجاالت األساسية الخمس  -16
حددت الخطة عدداً من القضايا المشتركة التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند وضع حلول للقضايا الرئيسة 

البحث والتطوير، وبناء  وتتضمن هذه القضايا المشتركة . المتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية المستدامة
األسواق  وتفعيل عملوارد المالية، ، وتعبئة المهاالقدرات، ونقل التكنولوجيا، وتقاسم المعلومات ونشر

  .التنمية المستدامة ألغراض
  

  الخصائص الرئيسة لقطاع الطاقة العربي  -ثانياً
  

المتوفر بحصص ) النفط والغاز(الوقود األحفوري ومنها  تمتلك المنطقة العربية موارد هائلة للطاقة  -17
مائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبقدرات قابلة سيما منها الطاقة ال ال المتجددة الطاقة متفاوتة، وموارد

  حوالى  المنطقة العربية فيقدرة محطات الطاقة المائية بلغت قد ف . لالستخدام مع التقنيات المتوفرة حالياً
مربع المتر لكيلوواط ساعة ل 3 000و 1 460ميغاواط، بينما تتراوح مصادر الطاقة الشمسية بين  9 600

عربية متعددة خاصة في منطقة خليج السويس والسواحل  بلدانوتتوفر طاقة الرياح في   .نةسالواحد في ال
، وفي األردن بسرعة متوسطة في الثانية اًمتر 11و أمتار 8تتراوح بين متوسطة رياح المغربية بسرعة 

وباإلضافة  . نياسورية والمغرب وموريتاالجمهورية العربية الثانية، وكذا في في ال رامتأ 7و 5تتراوح بين 
الجمهورية وإمكانات كامنة كبيرة لوجود الزيت القاري في األردن  ، تشير المعطيات المتاحة إلىإلى ما سبق
  .والمغرب وفلسطين سوريةالعربية ال

  
النفط الخام وسوائل الغاز، ، أي العربية البلدانبلغ إجمالي إنتاج الطاقة األولية في ، 2007عام ففي   -18

مليون برميل نفط مكافئ يوميا، وقد بلغت حصة  33.256 ىحوال ،ق، والطاقة المائيةطبيعى المسووالغاز ال
 بلغ إنتاج الكهرباء من القوى المائيةكما  . في المائة 32.1في المائة والغاز الطبيعي  61.9إنتاج النفط 
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مليون طن نفط  ىلمتجددة حوال، بينما بلغ إجمالي إنتاج الطاقات األف برميل نفط مكافئ يومياً 135حوالى 
يتضمن أساساً سخانات المياه بالطاقة هو ، و)ألف برميل نفط مكافئ يومياً 20أي ما يعادل (مكافئ في السنة 

  .الشمسية، وتطبيقات محدودة القدرة للطاقة الكهروضوئية ومزارع الرياح
  

  قطاع النفط والغاز  -ألف
  

وقد الثالثين الماضية، األعوام للطاقة في المنطقة خالل  يلسيطر النفط والغاز على اإلنتاج األو  -19
في  58 أي ،برميل مليار 670العربية  البلدانفي  2007إجمالي حجم احتياطيات النفط الخام في عام ى تخط

في المائة فقط،  0.4بلغ فقد  2003و 1998 يعام بينمعدل نموه أما   .المائة من إجمالي االحتياطي العالمي
 2007 عامفي في المائة، مسجالً  4.8نفسها الفترة بلغ خالل بمعدل نمو احتياطي الغاز الطبيعي الذي  مقارنة

 نفسها الفترةخالل مليار متر مكعب في العالم، في حين بلغ احتياطي الغاز الطبيعي  188096 ما مجموعه
  .)2(مليار متر مكعب 54.729 ،)فلسطين باستثناء( في البلدان العربية

  
، تلتها )مليار 264.3(سجلت المملكة العربية السعودية أعلى احتياطيات النفط  ،2007عام  في  -20

الطبيعي في بلدان المنطقة  الغاز احتياطيات كما قدرت ). مليار 101.5(، ثم الكويت )مليار 115(العراق 
يث شكّلت ، ح)3(العالم في المؤكدة االحتياطيات المائة من في ٣٠ ىحوال مكعب أي متر مليار 54 729 بنحو

 ومن ثم) في المائة 11( منها، تلتها اإلمارات العربية المتحدة في المائة 46.8حوالى  احتياطيات قطر وحدها
  ).في المائة 9.1(الجزائر 

  
يعتبر قطاع النفط والغاز العربي من أكبر القطاعات االقتصادية في بلدان الخليج وفي المنطقة و  -21

وفر عدداً هائالً من فرص العمل في مجاالت مختلفة من خالل أنشطة االستكشاف والتنقيب ي وهوبأسرها، 
فإن كل فرصة عمل في اإلنتاج أو التكرير  ،وطبقاً لمنظمة العمل الدولية . واإلنتاج والنقل والتكرير والتوزيع

خالت األخرى المطلوبة يتولد عنها من فرصة إلى أربع فرص عمل غير مباشرة في المجاالت التي توفر المد
وفي ظل تواجد مثل هذه القدرات الهائلة، فإن   .للقطاع والتي تستفيد من القيمة المضافة ألنشطة النفط والغاز

المرتبطة نشطة األالقطاع يوفر، إلى جانب عائدات التصدير، عدداً هائالً من فرص العمل، خاصة في 
  .وطنية ومشتركة عديدة عمليات وخدمات الحقول، حيث تعمل شركات عربيةب
  

  قطاع الطاقة الكهربائية  -باء
  

لتوليد الكهرباء تغلب  اًكبير اقطاع الطاقة العربي قطاعيضم  ،ضخم للنفط والغازالقطاع إلى جانب ال  -22
من ناحية االستخدام النهائي كافة القطاعات اإلنتاجية هذا القطاع يخدم و . الحراري اإلنتاجعليه نظم 
) السكنية والتجارية(المباني وال أن أكثرها استهالكاً للطاقة في المنطقة يتمثل في قطاعات النقل، والخدمية إ

  .الكهرباء إنتاجوالصناعة وقطاع 
  

                                                           
  .)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول وفق البيانات الواردة من  )2(

  .2007 ،اإلحصائي السنويالتقرير  ،أوابك )3(
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ق قطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية تطوراً كبيراً خالل العقدين الماضيين، وأسهم حقّوقد   -23
دية واالجتماعية في المنطقة من خالل ضمان اإلمدادات الكهربية لمشروعات إسهاماً كبيراً في التنمية االقتصا

  .مناطق ريفية متعددةل ومنها ما يعودالتنمية الوطنية 
  

دون احتساب جزر من ميغاواط، ألف  140حوالى  2007عام في بة إجمالي القدرات المركّ بلغ  -24
 92.9 هذه القدرات الهائلة بنسبة مئوية تتعدى وتهيمن محطات القوى الحرارية كمصدر توليد على  .القمر

 تليها، )ميغاواط 36 559(أكبر قدرات توليد للقوى الكهربية  تملكفالمملكة العربية السعودية  . في المائة
 ). ميغاواط 10 848(الكويت و، )ميغاواط 18 474(، واإلمارات العربية المتحدة )ميغاواط 20 266(مصر 

وما  في المنطقة للمحوالت الكهربائية والكابالت ولوحات التوزيع ومعقولةعية قوية ويمثل وجود قاعدة صنا
وتسهم، إلى جانب شركات  معقولةقيمة مضافة متميزة لقطاع الطاقة الكهربائية توفر فرص عمل  إليها

  .المقاوالت في القطاع، في إجمالي الناتج المحلي للعديد من بلدان المنطقة
  

  قة والمؤشراتاستهالك الطا  -جيم
  

بلغ ومكافىء، نفط برميل مليون  3 500حوالى  2007عام في الطاقة األولية استهالك بلغ إجمالي   -25
في  53.7النفط  ةوبلغت حص . 2007و 2003في المائة في الفترة ما بين عامي  6.25سنوي النمو المعدل 
وتعكس هذه األرقام الزيادة  . في المائة 1.4والمصادر المائية  في المائة 43.7والغاز الطبيعي  المائة

  .القرن الماضي التدريجية في حصة استخدام الغاز الطبيعي في استهالكات الطاقة األولية خالل تسعينيات
من و  .ساعة طاواغألف جي 665 ىفي المنطقة حوال 2007عام في  المنتجة ئيةالكهرباالطاقة إجمالي وبلغ 

في  المنتجةمن إجمالي الطاقة الكهربية  في المائة 29.3لسعودية تنتج أكثر من المالحظ أن المملكة العربية ا
 583.721وقد بلغ استهالك الكهرباء   .ثم الكويت فالعراق العربية المتحدة مصر ثم اإلمارات تليهاالمنطقة، 
مؤشرات  دولجاليوضح و  .المنتجة يةالكهربالطاقة من إجمالي  في المائة 87.5 بنسبة ، أيساعة جيغاواط

  :نالحظ ما يلي ، حيث2007عام  في استهالك الطاقة
  

كيلوغرام نفط مكافئ  4 712 بلغ متوسط استهالك الطاقة األولية في المنطقة، 2007في عام   )أ(  
في تلك  في المائة 24.4، أي بزيادة قدرها 2003في عام  كيلوغرام نفط مكافئ للفرد 3 787مقابل للفرد 
كيلوغرام نفط مكافئ  26ما بين االنخفاض إلى مستوى  2007في عام هذا المتوسط ح وقد تراو . الفترة

في  كيلوغرام نفط مكافئ للفرد 162و السودانفي كيلوغرام نفط مكافئ للفرد  79للفرد في الصومال و
البحرين في  19 597كيلوغرام نفط مكافئ للفرد في قطر و 32 600موريتانيا، واالرتفاع إلى مستوى 

  ؛الكويتفي  11 426و
  

 3 219من ، حيث ارتفع في المائة 7زيادة بنسبة  متوسط استهالك الكهرباء في المنطقةسجل   )ب(  
  ؛2007في عام  كيلوواط ساعة للفرد 4 053إلى  2003في عام  كيلوواط ساعة للفرد

 
في عام ي كيكيلوغرام نفط مكافئ لكل دوالرأمر 0.24 بلغت كثافة استهالك الطاقة األولية  )ج(  

كفاءة في نخفاض الوهذا ا . 2003في عام  كييرأم دوالركيلوغرام نفط مكافئ لكل  0.51مقابل  2007
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في كفاءة استخدامات الطاقة وترشيد استهالكها، بل يعزى إلى  بالضرورة تحسناًيعكس ال  الطاقة هالكاست
 دوالراً 30من حوالى  ر النفط ارتفاعاًل متوسط أسعافقد سج  .رة للنفطالبلدان المصد التحسن في اقتصادات

  .2007في عام  كياًيأمر دوالراً 70إلى حوالى  2003للبرميل الواحد في عام  كياًيرأم
 

  البلدان العربيةقطاع الطاقة في التقدم المحرز في   -اًلثثا
  

مكثفة من أجل  المؤسسات الوطنية المعنية بالطاقة في البلدان العربية جهوداً تبذل، 1992منذ عام   -26
غير مستدامة وتتطلب اتخاذ  تقطاع ما زالهذا البعضا من خصائص إال أن  ،تحسين استدامة قطاع الطاقة

واتخاذ تدابير من شأنها  ،ر الطاقة ألغراض التنمية المستدامةيتسخمن أجل إجراءات عاجلة لتبني سياسات 
وقد تم تنفيذ مبادرات إقليمية وأنشطة  . ستدامةتدعيم إسهام القطاع في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية م

العربية  الدولعديدة سواء فيما بين بلدان المنطقة أو بواسطة المنظمات المعنية في األمم المتحدة، وجامعة 
  .والمنظمات اإلقليمية األخرى في البلدان العربية

  
الرئيسة المتعلقة بالطاقة التي فيما يتعلق بالقضايا  ويستعرض هذا الفصل ما تم إحرازه من تقدم  -27

المبادرات و ،المجالهذا حددها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، واإلنجازات القطاعية المحددة في 
  .واإلنجازات اإلقليمية

  
  ي مجاالت القضايا األساسية للطاقةالتقدم المحرز ف  -ألف

  
في معظم البلدان العربية لتصل إلى مجموعات  سع نطاق خدمات الطاقة، ات1992ّاعتباراً من عام   -28

، في المائة 79عند نسبة  ثابتالمعدل المتوسط لتوصيل الكهرباء في المنطقة  لكنجديدة من المستهلكين، 
وتعاني نسبة كبيرة من سكان المناطق   .دةيفي بلدان عربية عد في المائة 7.7 ما دونإلى  يتدنّى حتى أنّه

إمدادات الوقود السائل، كما يفتقد بعض سكان المناطق الحضرية الفقيرة إلى في الريفية والنائية من نقص 
إلى تعزيز إمكانات وصول إمدادات وخدمات الطاقة بشدة المنطقة تحتاج لذا،   .رةموارد وخدمات طاقة ميس

  .وتيسير التنمية االقتصاديةحدة الفقر من تخفيف المن أجل 
  

سياسات وبرامج لتشجيع الحفاظ على الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات عديدة اتبعت بلدان عربية   -29
ء للطاقة في مجال المباني والمتعلقة باالستخدام الكفالقواعد تم إصدار العديد من فقد   .االقتصادية المختلفة

قطاع في فة إلى التنظيمات الخاصة بالبطاقات والعالمات المتعلقة بالطاقة واإلنشاءات، ولمعدات الطاقة، إضا
 إنتاجوحدات  تخدماستُ، قطاع إنتاج القوى الكهربائيةفي و  .ةالمباني السكنية والتجارية، وقطاع الصناع

وى نظم الحرارة والقو الكهرباء إنتاجنظم الدورة المشتركة في  توطبق الكهرباء ذات القدرات الكبيرة
فيما أما  . الطاقة الحرارية في تحلية المياه مستخدتَوتوليد الكهرباء تُستعمُل في  التيالكهربائية المشتركة 

القطاعات مختلف نبعاثات غازات الدفيئة في ال بمسح وتقويمٍعديدة قامت بلدان عربية فقد  ،قطاع النقليخص 
ووقود الديزل ستخدام الجازولين الخالي من الرصاص ا سجلت المنطقة زيادة فيبما في ذلك قطاع النقل، و

  .قليل الكبريت
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، باستثناء محدودا البلدان العربية في دفع استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددةلقد ظّل تقدم   -30
مصر والمغرب، واألردن وتونس منها وإال أن بعض البلدان، ، استخدامات السخانات الشمسية في المنازل

تعمل حالياً مزارع  ،فعلى سبيل المثال  .اً مقبوالً وقامت بدعم قدراتها الوطنية في هذا المجالحققت نجاح
  .ميغاواط في المغرب 100ت تخطميغاواط في مصر و 145الرياح بالقدرات الكبيرة التي وصلت إلى 

  
 45 حتى بلغتية شهد العقد الماضي زيادة في حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلدان العرب  -31

وقد زادت القدرات العاملة في محطات  . 2007عام في في المائة من إجمالي استهالك الطاقة في المنطقة 
عام في ميغاواط  8 456حوالى  حتى بلغتالكهرباء ذات الدورة المشتركة التي تستخدم الغاز الطبيعي  إنتاج

 أقروالخالي من الرصاص، ) البنزين(والجازولين م في استخدام أنواع الوقود المسال تقدز أحرو  .2007
  .قطاع النفط والغاز استخدام تكنولوجيات متطورة ومتعددة للوقود النظيف

  
مبادرات عديدة رئيسة في  خالل السنوات األخيرة الماضية، طبقت منظمات ومؤسسات وطنية مختلفة  -32

العديد من المرافق الصناعية العامة والخاصة مجال كفاءة الطاقة حيث أجرت تدقيقا في شؤون الطاقة في 
فتبنّت وطبقت، بنتيجة هذا التدقيق، برامج عدة لتحسين كفاءة الطاقة   .وفي العديد من المناطق السكنية

برامج أما أبرز هذه البرامج فهي  . الحرارية والكهربائية في المرافق الصناعية واألبنية السكنية والتجارية
، حيث الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع إنتاجلحفاظ على كفاءة وحدات في ا التي تساهمة التشغيل والصيان

في المائة من خالل ضبط تشغيل وصيانة غاليات توليد  10و 5تحقيق نسب وفر تتراوح بين يمكن مثال 
عامل القدرة على رفع مستوى كفاءة النقل والتوزيع وتصحيح م تركزالتي برامج إدارة جانب الطلب ، والبخار

ببرامج التوحيد القياسي ووضع العالمات والبطاقات  ىتعنوخاصة في القطاعات الصناعية والتجارية، 
  .لألجهزة المنزلية

  
مة إنجازات قيتحققت كذلك  األنشطة والمشروعات التي أدت إلى تحقيق اإلنجازات السابقةبفضل   -33

ما يتعلق فيالطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وخاصة في قضايا مشتركة مختلفة ذات صلة وثيقة بعديدة 
ت هذه نوقد تضم  .بالبناء المؤسسي، وبناء القدرات، وزيادة درجة الوعي وتقاسم المعلومات ونقل التكنولوجيا

  :على سبيل المثال ال الحصراإلنجازات 
  

  نظم الخاصة بها؛إنشاء بيوت خبرة وطنية متخصصة في مجال تخطيط الطاقة المستدامة وال  )أ(  
  

إنشاء قواعد بيانات مختلفة حول الخبرات المكتسبة عن خصائص النظم المختلفة ومستوى   )ب(  
  ؛ئهاأدا
  

أنماط مالئمة للتنمية المستدامة، وفق  هاأهمية إنتاج الطاقة واستهالكبرفع مستوى الوعي العام   )ج(  
  تكنولوجيات الطاقة المستدامة؛بو
  

  .، لكن بشكل محدودطة نقل التكنولوجياأنشتنفيذ بعض من   )د(  
  

  المبادرات واإلنجازات اإلقليمية  -باء
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  البرامج اإلقليمية للطاقة  - 1

  
في بينها فيما التعاون والتكامل التي تهدف إلى تحقيق مشروعات الأتمت البلدان العربية العديد من   -34

مشروعات إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط مجال الطاقة، منها مشروعات مشتركة لربط شبكات الكهرباء، و
 زيادةفي مجاالت إنتاج معدات الطاقة، و أيضاًعديدة اتفاقيات ثنائية برِمت وأ . وشبكات الغاز الطبيعي

 التي سنلقي الضوء عليها، وسيكون لهذه المشروعات . وتحسين كفاءتها ترشيد الطاقةفي مجال ستخدامات الا
  .الطاقة قطاع دور إيجابي في تحقيق استدامة

  
حققت مشروعات ربط الشبكات الكهربائية بين البلدان العربية تقدماً كبيراً في السنوات األخيرة،  لقد  -35

مصر وولبنان والعراق والجمهورية العربية السورية األردن وتركيا خاصة في مشروع الربط السداسي بين 
خطوات واسعة لدراسة مشروع لربط  تاتخذ وقد  .من مراحل ربط الشبكات الكهربائية اًعدد الذي أنجز

مصر والشبكة تعمل في و اليبيأعمال الربط بين  زتأنجكما  . والبدء بتنفيذه شبكات الكهرباء في بلدان الخليج
وبذلك   .ليبيا على بدء التشغيل بعد اكتمال عمليات اإلنشاءتونس والوقت الراهن، بينما أوشك الربط بين 

بلدان المغرب شبكات الربط بين أن وجدير بالذكر   .المشرق العربي والمغرب العربييكتمل االتصال بين 
الشبكة األوروبية منذ ب أيضاًت بطرعلماً أن شبكات هذه البلدان قد ، قد تم )المغربوتونس والجزائر (العربي 

  .1997عام 
  

  :ئية كبيرة من أهمهاوتتميز مشروعات الشبكات الكهربائية بمزايا تقنية واقتصادية وبي  -36
  

 ؛تبادل إمدادات الطاقة الكهربائيةإمكان   )أ(  
  

 ؛التوفير االستراتيجي للقدرات الكهربائية االحتياطية لصالح هذه البلدان  )ب(  
  

مشاركة، وهذا في حد ذاته يقلل من إجمالي القدرات البلدان ال افةتخفيض القدرات االحتياطية لك  )ج(  
  ؛تكلفة التشغيل والصيانة ومن الكهربائية العاملة المطلوبة للنظم

  
  ؛الية القدرة والكفاءة بتكلفة أقلع إنتاجتسهيل إمكان إنشاء وحدات   )د(  

  
  .كميات الوقود المستخدمة واالنبعاثات الملوثة للبيئة خفض  )•(  

  
ة عالمياً وإقليمياً قطاعات الطاقإلى الماضية، ازدادت أهمية الغاز الطبيعي بالنسبة  ةخالل العقود الثالث  -37

زيادة احتياطيات الغاز المؤكد في عدد كبير من البلدان، وتطوير تكنولوجيات : كنتيجة لعدد من العوامل أهمها
م الغاز كوقود، وظهور معايير بيئية تشجع على استخدام هذه استخدباكهرباء بالدورة المشتركة التوليد 

ت إلى لغاز، وتزايد الطلب على إمدادات الغاز المسال التي أدالتكنولوجيات، وانخفاض تكلفة محطات تسييل ا
زيادة  هاتلك العوامل كل توقد صاحب . الناقالت أو خطوط األنابيب عبرزيادة فرص وإمكانات تصدير الغاز 

 دليل علىحد ذاته بوهذا   .الكميات الممكن تصديرهاوفي مضطردة في احتياطيات الغاز في البلدان العربية 
 ةمثلونذكر فيما يلي أ . الهام الذي يمكن أن تضطلع به البلدان العربية في تجارة الغاز عالمياً وإقليمياً لدورا

  :هذه المشروعاتعلى 
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خط الغاز (مصر وولبنان الجمهورية العربية السورية واألردن مشروعات الغاز الطبيعي بين   )أ(  
  ؛)العربي

  
تعتمد  التيخطوط أنابيب الغاز الطبيعي ل ةاألربع يمشروعات بلدان مجلس التعاون الخليج  )ب(  

  :وهذه المشروعات هي  .بصورة أساسية على الغاز القطري
 ؛قطرو العربية المتحدة فين بين اإلماراتدولمشروع   )1(    
 ؛مشروع خط أنابيب تحت الماء بين قطر والكويت  )2(    
 ؛قطرو مشروع خط أنابيب بين البحرين  )3(    
 .مانعو العربية المتحدة أنابيب بين اإلمارات خطمشروع   )4(    

  
لبلدان العربية الواقعة اف  .فريقياأمشروعات الغاز الطبيعي والنفط بين البلدان العربية وشمال   )ج(  

 منافساً قوياً لروسيا في مجال تصدير الغازوهي تشكّل  بقربها من األسواق األوروبيةتتميز فريقيا أفي شمال 
  .لنقل منخفضة نسبياًل اًأسعار ألنّها تحدد

  
يتضح مما سبق أن البلدان العربية قد خطت خطوات واسعة في مجال دراسة وتنفيذ مشروعات   -38

في مجال الغاز الطبيعي من خالل شبكات خطوط األنابيب التي والشبكات الكهربية دون اإلقليمية المشتركة، 
األمر زاال يتحركان في مسارين منفصلين  ن هذين المجالين ماتربط البلدان العربية والبلدان المجاورة، إال أ

يمنع االستفادة االستراتيجية الفعالة من موارد الغاز الطبيعي المتاحة، ومن نظم القدرة الكهربائية  الذي
دراسات تقنية عبر إجراء  ينتخطيط وتنفيذ متكاملفالمشروعات تحتاج إلى   .الموجودة والمخطط لها

  .تحديد خيارات وأولويات التنفيذو ،عمقة لتحديد األسلوب األمثل لتحقيق هذا التكاملواقتصادية مت
  

  المبادرات واألنشطة اإلقليمية  - 2
  

ولين ؤشراكة حول الطاقة ألغراض التنمية المستدامة من خالل مجلس الوزراء العرب المس نشئتأ  -39
في  تغير المناخعالن الوزاري العربي حول الذي صدر عنه اإل في جامعة الدول العربيةون البيئة ؤعن ش
، وبرنامج األمم اإلسكواومن خالل التعاون الوثيق مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة مثل ، 2007عام 

 ،هذه المنظمات عدداً من األنشطة باشرتوقد   .المتحدة للبيئة، ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
وتقييم االستراتيجيات والسياسات والخبرات الحالية المتعلقة بالقضايا المختلفة أحرزت تقدماً في مراجعة و

  .بالطاقة والبيئة ةمتعلقاللك ت هاللتنمية المستدامة بما في
  

  الخبرات الوطنية وآليات التعاون اإلقليمي  -جيم
  

نمية وتعزيز استدامة الجهود التي بذلتها البلدان العربية خالل العقدين الماضيين من أجل ت لم تكن  -40
فرصاً  تنتجنتائج إيجابية يمكن أن و لتعزيز استدامة القطاع ياًنسب اًحققت تحرك هاإال أنكافية  قطاع الطاقة

  :نذكر منها ما يليأفضل خالل المرحلة القادمة، و
  

وقدرات محلية في مجاالت وثيقة الصلة بالمحاور  تكوين خبرات وكوادر بشرية كبيرة  )أ(  
قطاع بناء إلى  الراميةل قوة محركة لدعم الجهود شكّأن ت يمكن تحقيق استدامة القطاعالمرتبطة بة األساسي

  ؛طاقة أكثر استدامة
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بحيث  هاإنشاء عدد من اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية في المجاالت ذات الصلة وتفعيل  )ب(  

من خالل تحقيق تشابك فعال بينها وبين  تتضافر جهودها لتعزيز التعاون اإلقليمي في مجال الطاقة، وذلك
  .صلةالالمؤسسات الوطنية واإلقليمية القائمة ذات 

  
هذا تطوير نواة فاعلة للقطاع الخاص يمكن تعزيز دورها وإشراكها في الجهود التي تبذل في   )ج(  
  .المجال

  البرامج واألنشطة المقترحة ونهج اإلدارة المتكاملة للموارد  -رابعاً
  

إن و . المجاالت سائرعلى التقدم المحرز في دة أن التقدم المستدام في أي مجال يعتمد بشفي شك ال   -41
إلى يمكن أن يؤدي بدوره إلى إعاقة التحسينات على نطاق واسع، و تمجاالمن هذه الم في أي عدم إحراز تقد

البشرية ال تحتاج إلى تحقيق أن التنمية  وحيث . حاالت مفرطة من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
إلدراك الروابط القائمة  مفيداً مرجعياً ن الغايات الموضوعة توفر إطاراًفإاألهداف اإلنمائية لأللفية وحسب، 

  .الطاقة من أجل التنمية المستدامةمجال لتقدم في ا لذلكالمجاالت واألهمية البالغة  مختلف بين التقدم في
  

البلدان العربية والخيارات في اً إلى الظروف السائدة في قطاع الطاقة في ضوء ما تقدم واستناد  -42
إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف  سين كفاءة استخدام الطاقة، إضافةالمتاحة للتخفيف من الفقر وتح

تمتع ، نورد فيما يلي بعض الخيارات المقترحة التي يمكن أن تبنى حولها برامج تتغير المناخمع آثار 
  .بإمكانات تطبيق واسعة في المنطقة العربية

  
  األطر المؤسسية والتشريعية  -ألف

  
استراتيجيات وسياسات وخطط  ضمندمج استراتيجيات وخطط وأهداف الطاقة المستدامة   )1(  

لة ناسب مع سياسات التنمية الوطنية الشامما يتتكامل السياسات القطاعية للطاقة بوتحقيق التنمية الوطنية، 
  ؛ة بتحقيق استدامة عملية التنميةوخاصة تلك المتعلق

  
تعزيز إمدادات وخدمات الطاقة الحديثة، في المناطق وضع خطط للتنمية الريفية من شأنها   )2(  

  ؛التنمية االقتصادية واالجتماعية للتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التي تحتاج إليها بشدة الريفية والنائية
  

قطاع الطاقة سيواجه ف  .الطاقة على طلباللتزايد المتسارع في ا لتلبيةتراتيجي وضع إطار اس  )3(  
 ىالزيادة السنوية في عدد سكان المنطقة العربية تصل إلى حوال نأل المقبلينتحديات إضافية خالل العقدين 

السكان من  رة لتلبية ما يحتاجهيتطلب توفير إمدادات طاقة نظيفة وميساألمر الذي نسمة،  ماليين 6.6
  ؛شأساسيات العي

  
تغيير األنماط غير المستدامة للطاقة من خالل تحسين كفاءة إنتاج تبني وتنفيذ خطة عمل ل  )4(  

بقصد تقليل معدل نضوب تلك الموارد  ،، وتخفيض الطلب المتزايد على الموارد الطبيعيةهاالطاقة واستخدام
  ؛األخرى للقطاع ث واآلثار البيئيةإلى الحد األدنى، وتقليل التلو

  
دمج  بما يخدم واإلقليمي على الصعيدين الدوليالتعاون وتعزيز الروابط لإيجاد اآلليات المناسبة   )5(  

  ؛هداف التنمية المستدامةأل اًتحقيق هاالجهود وتكامل
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تعبئة الموارد المالية من أجل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إيجاد آليات وطنية وإقليمية ل  )6(  

لمستخدمين النهائيين، وتوفير االستثمارات لرة نظم الطاقة ألغراض التنمية المستدامة ميسفتصبح لمطلوبة ا
  ؛لطاقةعلى االكبيرة المطلوبة لتلبية االحتياجات الناجمة عن حجم الطلب المتزايد 

  
القدرات في  اآلليات الدولية المتاحة لتدعيم نقل التكنولوجيا وبناءستفادة من التعزيز فرص ا  )7(  

آلية التنمية النظيفة، ، هي لبلدان العربيةا هامن ديستفأن تيمكن ، التي هذه اآللياتمن  إن بعضاً . مجال الطاقة
  ؛تنمية أفريقيامن أجل ومرفق البيئة العالمي، والمساعدة اإلنمائية الرسمية، والشراكة الجديدة 

 على معدالت هوتأثيرات المجالهذا محرز في إتمام مراجعات إقليمية دورية لمدى التقدم ال  )8(  
  .التنمية االقتصادية واالجتماعية

  
 تعزيز خدمات الطاقة الحديثة إلى المناطق الفقيرة  -باء

  
زيادة إمدادات وخدمات الطاقة الحديثة إلى المناطق الريفية باالعتماد على زيادة استخدام   )1(  

  ف من الوقود؛ة واستخدام أنواع أنظتقنيات الطاقة الحديث
 

نظم المركزية للطاقة  تطوير شبكات إمداد الكهرباء إلى المناطق الفقيرة من خالل تطبيق  )2(  
  الكهربائية؛

  
ع أعمال صغيرة في مجاالت التصنيع يرامش تنظيم عبرتعزيز قدرات المناطق الريفية   )3(  

  .الصيانة لمعدات الطاقة المتجددةوالتسويق والتركيب و
  

 ن كفاءة الطاقة وترشيد استهالكهاتحسي  -جيم
  

 في قطاع إنتاج النفط والغاز  - 1
  

نقل النتاج واإلستكشاف والتعزيز استخدام تقنيات حديثة وعالية الكفاءة في عمليات التنقيب وا  )أ(  
 ت الدفيئة في العمليات اإلنتاجية؛النفط والغاز تؤدي إلى خفض انبعاث غازافي قطاع 

  
 وتطوير ه،تقنيات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينك ،وتقنيات متقدمةعتماد أساليب إ  )ب(  

 لتعزيز استخالص النفط؛ هذه التقنيات
  

إدارة العمليات اإلنتاجية من خالل أساليب تراعي تقليص فواقد النفط وكميات الغاز المحروق   )ج(  
 ستفادة منها؛مياته والعمل على االعلى الشعلة، والحد من التسرب مع تقليص ك

  
تنفيذ برامج لرفع كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها في عمليات إنتاج النفط وتكريره ومعالجة   )د(  

واستخدام النظم الشمسية  هاالغاز الطبيعي وتنقيته بما في ذلك تحسين برامج صيانة المعدات وتشغيل
 .الكهروضوئية لتأمين الحماية المهبطية

  
  رباءفي قطاع إنتاج الكه  - 2
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استخدام نظم الدورة المركبة إلنتاج الكهرباء، مع زيادة االعتماد على  نحوتعزيز التوجه   )أ(  
 نات المنظومة الكهربائية لكل بلد؛وحدات إنتاج الكهرباء بالقدرات الكبيرة بما يتناسب وإمكا

  
 سائل؛الكهرباء بدالً من الوقود الزيادة االعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج   )ب(  

  
تطوير استخدامات مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بقدرات كبيرة وزيادة االعتماد   )ج(  

 رية باالرتباط مع الدورة المركبة؛مزارع الرياح والنظم الشمسية الحرا، ال سيما عليها تدريجياً
  

 الكهربائية وتخفيض أحمال الذروة؛ تطوير أساليب إدارة المنظومات  )د(  
  

 .ل من األعطال ويرفع كفاءة النظم الوطنية للكهرباءالتشغيل والصيانة بما يقلّ تطوير برامج  )•(  
  في قطاعات استهالك الطاقة  - 3

  
 ،الصناعة ال سيما قطاع ،القطاعاتمختلف إجراء مراجعات دورية الستخدامات الطاقة في   )أ(  

  ؛المنتج عبر إدخال نظم لمراقبة االستهالك والطاقةوالعمل على تخفيض االستهالك النوعي من الطاقة لوحدة 
  

استخدام نظم التوليد المشترك للحرارة والكهرباء كلما كان ذلك ممكناً، مع إدخال نظم استرجاع   )ب(  
  ة المفقودة من العمليات الصناعية؛الحرار

  
ة في نظم تحسين إدارة مصادر الطاقة الحرارية في الصناعة ورفع كفاءة استخدامها خاص  )ج(  

  المضغوط والهواء البارد والساخن؛ االحتراق، والبخار، والمبادالت الحرارية والهواء
  

تحسين كفاءة العزل الحراري ومنع التسريبات الحرارية وتطبيق قواعد كفاءة الطاقة في   )د(  
  اءة الطاقة على األجهزة المنزلية؛المباني مع تطبيق معايير كف

  
الكهربائية واستخدام تقنيات حديثة عالية الكفاءة، خاصة في المحركات  تحسين معامل القدرة  )•(  

الكهربائية ومكيفات الهواء ونظم اإلضاءة، مع وضع العالمات على المنتجات وإجراء شهادات المطابقة 
  هزة المنزلية والمعدات الصناعية؛لألج

  
ئلة في الصناعة، خاصة صناعة العمل على تطوير فرص إعادة استخدام النفايات الصلبة والسا  )و(  

  لنفايات وتأمين طاقة بديلة رخيصة؛اإلسمنت، كوقود بديل للحرق في األفران، وذلك لحل مشكلة ا
  

الحرارية والكهربائية  تحسين إجراءات الصيانة والتشغيل والمتابعة الدورية للمعدات  )ز(  
  المستخدمة؛

  
ي الصناعة وخفض لحاجة إلى إنتاجها فترشيد استهالك األسمدة في الزراعة، لخفض ا  )ح(  

  .استهالكات الطاقة
  

  تنمية استخدامات الطاقة المتجددة  -دال
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المنطقة العربية وإمكانات استخدامها في إتمام تقييم مدقق لمصادر الطاقة المتجددة المتوفرة   )1(  
  ؛التقييم القائمى التطبيقي، أو تحديث على المستو

  
الطاقة المتجددة والعمل على إيجاد اآلليات  لتقاناتمجال البحوث والتطوير متابعة التقدم في   )2(  

عملياً ووضع برامج لبناء في الوطن العربي، مع توفير بيئة مواتية لتطبيقها  التقانةالمناسبة لنقل وتوطين هذه 
  ؛القدرات

  
في  هااح، وتنفيذتقييم جدوى إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الري  )3(  

  اسبة؛المواقع التي تتمتع بمصادر من
  

األولوية عند اختيار خليط  ؤهاإيالوتطوير استخدامات الطاقة المتجددة على المستوى التطبيقي   )4(  
  خاصة في المناطق الريفية؛ ،مصادر الطاقة الالزم لتوفير خدمات الطاقة

النفايات الزراعية والحضرية (لحية تطوير بحوث وتطبيقات معالجة مصادر الكتلة ا  )5(  
  .في إنتاج الطاقة، خاصة الغاز الحيوي هاواستخدام...) والصناعية

  
  تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة والوقود األنظف  -هاء

  
قطاعات الكهرباء التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات المستهلكة للطاقة، خاصة   )1(  

  والصناعة والنقل؛
  

  ومعالجة النفط ومشتقاته؛ تطوير تقنيات مصافي النفط وزيادة عمليات تحويل  )2(  
  

التي ترفع من  إضافات الوقودإزالة الرصاص وتخفيض الكبريت في الوقود مع استخدام   )3(  
  .مواصفاته البيئية

  
  دوليالتعاون اإلقليمي وال  -واو

  
على كافة المستويات الثنائية واإلقليمية  ةتاحاالستفادة من آليات التمويل والتعاون الفني الم  )1(  

  لصناعي لتقنيات الطاقة المستدامة؛والدولية لتدعيم البحوث، وتطوير ونقل التكنولوجيا والتطوير ا
  

شبكات  بواسطةتحقيق التعاون والتكامل اإلقليمي من خالل تجارة الطاقة عبر الحدود وذلك   )2(  
  اإلقليمية؛بائي ومد شبكات الغاز الربط الكهر

  
مشروعات ربط  مع نسيقتنفيذ مشروعات كبيرة إلنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بالت  )3(  

  .الشبكات الكهربائية
  

  القضايا المشتركة  -زاي
  

  في بناء القدرات ونقل التقنيات  - 1
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رات بتأثيرات التغي هموزيادة وعي يهامستخدمفي شؤون الطاقة وبناء قدرات المتخصصين   )أ(  
  ات التخفيف والتكيف المرتبطة بها؛المناخية وإجراء

  
لى البيانات والمعلومات عصول حتعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لتسهيل ال  )ب(  

  ؛تغير المناخحول 
  

 استراتيجيات الطاقة المستدامة في البلدانب تغير المناختطوير القدرات المحلية إلدماج موضوع   )ج(  
  لعربية؛ا
  

ثاني أكسيد  واحتجازنظف بما فيها تقنيات الوقود األها، تطوير التكنولوجيا التطبيقية ونقل  )د(  
  الكربون؛

  
  ؛هاالبحث والتطوير والتطبيق الوطنية المعنية بقضايا الطاقة وتطوير دعم جهود مؤسسات  )•(  
اك القطاعين العام والخاص تعزيز قدرات الصناعات الوطنية في مجال الطاقة النظيفة، وإشر  )و(  

  .عتمادهاافي تطوير هذه التكنولوجيات وتشجيع 
  

  في التعليم والتدريب ونشر الوعي  - 2
  

العمل على تطوير مناهج التعليم، وفرص التدريب، وبرامج التوعية العامة على كافة   )أ(  
  ؛المستويات

  
لجمهور ومتخذي القرار حول تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ حمالت إعالمية  تشمل ا  )ب(  

  ؛تغير المناخو قضايا الطاقة
  

  .وبناء قدراتها في المجال تعزيز دور وسائل اإلعالم في رفع مستوى الوعي العام  )ج(  
  

  2007عام  في إجمالي استهالك الطاقة األولية والمؤشرات  -دولجال
  

  األردن

الترتيب وفقاً لمؤشر 
  )أ(التنمية البشرية

الطاقة األولية  إجمالي استهالك
  )ب(مليون طن نفط مكافئ في السنة

  )ج(مؤشرات استهالك الطاقة
كيلوغرام نفط 

  نسمة/مكافئ
  كيلوواط

  سنة/نسمة/ساعة
86  6.45  041 1  2093  

  14 617  10 470  48.38  39 العربية المتحدة اإلمارات
  12 903  19 597  14.08  41البحرين
  1 105  763  7.92  91تونس

  925  1 209  40.82  104الجزائر
 غير متاح غير متاحغير متاح  134جزر القمر
  403  617  0.31  149جيبوتي

  6 229  4 745  133.56  61 السعوديةالمملكة العربية 
  98  79  3.18  147السودان

  1 432  1 173  23.17  108 الجمهورية العربية السورية
  29  26  0.25  غير متاحالصومال
  1 251  1 009  28.48  غير متاحالعراق
  3 010  2 423  8.02  58عمان

 غير متاح غير متاح غير متاح  )د(106 فلسطين
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  14 425  32 600  26.89  35قطر
  15 169  11 426  29.67  33الكويت
  2730  1 784  7.09  88لبنان
  2 317  3 674  22.68  56ليبيا
  1 225  765  62.50  112مصر

  497  392  13.46  126المغرب
  152  162  0.54  137نياموريتا
  153  294  6.76  153اليمن

  4 053  4 712  21 484  البلدان العربية
  

  .ة اإلنمائيمم المتحدبرنامج األ/شر التنمية البشريةؤم  )أ(  
  .وابكتقرير األ  )ب(  
  .The 2008 World Factbookكية ياألمر موقع كتاب وكالة االستخبارات المركزية  )ج(  
  .رقم تقديري  )د(  

  
 -----  


