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 (األسكوا) للجنـة االقتصـاديـة واالجتمـاعيـة لـغربي آسـياا

 طاقةللمنتدى بيروت السادس 

 «ا أمن الطاقة في المنطقة العربيةقضاي: المستدامةخارطة الطريق لسياسات الطاقة »: حول اجتماع خبراء
  .5112سبتمبر عام  /أيلول 11-10 فندق لورويال ضبيه، بيروت، لبنان،

 مذكرة توضيحية

 مقدمة- 1

 مسببةالدامية  المسلحة صراعاتسلسلة من ال العربية المنطقة اجتاحت الماضي، العقد مدى على
 التعاون تحقيقفي سبيل  كبيرة عقبات التحديات هذه تشكل. وسياسية واقتصادية اجتماعية اضطرابات

 دورا يلعب الطاقة قطاعوبما أن . للجميع المستدامة الطاقة تحقيق في وخاصة التنمويةالمجاالت  في اإلقليمي
 الحاجةأصبحت  السياسات، صياغة في أساسيا بعدايشك ل و العربية المنطقة في الحقائق فتكش   في مركزيا

 .الطاقة أمن مسألةبما يتعل ق ب ماسي   وال حتمي أمر الوطنية الطاقة سياسات في النظر إعادة إلى

 والسياسية االقتصادية األبعاد أساس علىوذلك  بلد إلى بلد من الطاقة أمن مفهوم حول يتباين الجدل
 المتعلقة القضايامختلف  الطاقة أمن مفهوم يشملو. المتاحةالطاقة  ومصادر الوطنية والمصالح واالجتماعية،

 الوطنية، األولويات االعتبار بعين األخذ مع البلدان بين والتنسيق على النطاق الواسع العربي بالتكامل
 المتجددة الطاقة استخدام نطاق وتوسيع البيئة، وحماية الطاقة كفاءة وضمان الوطنية، التحتية البنية وتعزيز

 .للكهرباء ةالعربي ةشبكال استكمالو التكاليف، لخفض المالئمة والتكنولوجيات

 التنمية لتحقيق أساسيا ومحركا العربية البلدان لجميع بالنسبة استراتيجية أولوية هو الطاقة تأمين
 الطاقة أمن والغاز، النفط روتصد   نتجت التي للبلدان بالنسبة. مستدام أساس على واالقتصادية االجتماعية

 التي للبلدان وبالنسبة. واالقتصادية االجتماعية التنمية في لالستثمار الالزمة المالية العائدات ستمراريةا يعني
 أولوية يصبح معقولة بأسعار اإلنتاجية والقطاعات للمواطنين الطاقة خدمات تأمينإن  والغاز، النفط تستورد

ارتباطاً  العربية المنطقة في الطاقة أمن تحقيق يرتبط ذلك، على وعالوة. الطاقة أمن تحديد في استراتيجية
 منطقة في الري ومياه الشرب مياه إلنتاج لطاقةلهنالك حاجة  حيث ان والغذائيالمائي  األمنب اً مباشر



بما في ذلك  البيئية االعتبارات مثل الطاقة أمن تعريف على مباشر تأثير أخرى بعادألأن كما . للغاية شحيحة
 .المناخ تغير من والتخفيف التلوث معالجة ضرورة

 فيلتأرجح ا مع جنب إلى جنبا المنطقة في الجغرافي السياسي المشهدويتطلب التطور الجاري في 
 طريق وخارطة مشتركة استراتيجية رؤية وضع العربية الدول في الطاقة مزيج على وعواقبه النفط أسعار
 ذات الوطنية األهدافبعين االعتبار  الرؤية هذهتأخذ  أن المتوقع ومن. المنطقة في الطاقة أمن تحقيق نحو

 .المخاطر وتقليل مكاسبال لتعزيز اإلقليمية والمصالح الصلة

اجتماع فريق  بعقد( اإلسكوا)للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تقوم ا سبق، ما ضوء في
   11 في ،"قضايا أمن الطاقة في المنطقة العربية :خارطة الطريق لسياسات الطاقة المستدامة"بشأن الخبراء 

 في اإلسكوا الطاقة للجنة العاشرة الدورة لتوصياتهذا االجتماع  يستجيبكما  .5112سبتمبر /أيلول 11 و
 في الحادة التقلبات آثار وتقييم العربية المنطقة منظور من الطاقة أمن مفهوم تطوير إلى اإلسكوا تدعو التي

في إطار فعاليات منتدى بيروت السادس ينعقد االجتماع . العربية الدولعلى  الطبيعي الغاز و النفط أسعار
 األفكار تبادل إلى يهدفوالذي  5112سبتمبر /أيلول 11 إلى 9الفترة من للطاقة المقرر عقده في 

 لذيا المنتدى ومداوالت نقاشاجتماع اإلسكوا في  ساهميو .المنطقة في الطاقة لقطاع والحلول والتحديات
 في ديناميكية سياسات يتبن  : المستدامة الطاقة ملحمة في جديدة فصول: "موضوع على العام هذا سيركز

 ". الوقود على قائموال متقلبال عالميال سوقال

 األهداف- 5

 والغاز النفط لسوق الحالي الوضع إلى استنادا الطاقة ألمن المختلفة الجوانب اجتماع الخبراء تناولي
إلى اجتماع الخبراء كما يتطرق . العربية الدول في اإلقليمي التعاون على الصلة ذات اآلثار عن فضال

 على النفط سوقوالغير المتوقعة ل السلبية اآلثار على لتغلبمن أجل ا التي يتعين التصدي لها  لتحدياتا
مجاالت  على التركيز مع اإلقليمي التعاون إمكانيةاالجتماع  وسيدرس. المتوسط ىالمد و القصير ىالمد

دة   .الكهرباءتجارة و الطاقة مصدر مثلمحد 

ل إلى  إلى االجتماع ويهدف  ،السياسات ه علىوآثار هوقضايا الطاقة أمن لمفاهيم أفضل فهمالتوص 
 الركائز من واحد عدذي يال الطاقة أمن لتحقيق المستدامة الطاقة سياسات لتعزيز ملموسة مقترحاتوإلى 

 ".للجميع المستدامة الطاقة" المتحدة األمم لمبادرة األساسية

 

 موضوعات ال- 3

 عرض) " العربية لمنطقةفي اوالتعاون اإلقليمي أمن الطاقة  ": سبتمبر/أيلول 11 ،األولىجلسة ال
 اإلقليمي والتعاون الطاقة أمن "بعنوان  دراسة أعدتها شعبة سياسات التنمية المستدامة في اإلسكوا ومناقشة

  (:"العربية  المنطقة في
 (.والمكاسب العوامل، المتغيرات، المفهوم،) الطاقة أمن.... 

 العربية المنطقة في الطاقة ألمن الالزمة التحتية والبنية الطاقة صادرم. 

 العربية المنطقة في الطاقة وأمن لطاقةل العالمية سعاراأل بين العالقة.  

 والفرص التحديات: اإلقليمي التعاون إمكانيات. 



قطاع الطاقة  إدارةلنفط على لسعار العالمية األ تداعيات انخفاض " :سبتمبر/أيلول 11 ،ة الثانيةالجلس
  '' في المنطقة العربية

  قراءة متأنية من وجهة نظر إقليمية: أسعار النفط انخفاضآثار 

 المتوسط شرق حوض حالة دراسة: العربية المنطقة في الطبيعي الغاز ورد 

 تنمية اقتصادية، بنى ) آثار الموقف الحالي ألسعار النفط والغاز على سوق الطاقة العربي

 ...(تحتية، صناعة الطاقة، الطاقة النووية، خطط الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

 الشبكة في المتجددة الطاقة دمجو العربي الكهربائي الربط  

 

كل جلسة ستشمل و 5112 سبتمبر 11 و 11جلستي اجتماع خبراء االسكوا خالل يومي  سيتم عقد
 كل في ةمرئي ضوعر تقديم وسيتم . واإلقليميين الدوليين الخبراء من مجموعة بين تفاعلي حوار إجراء
 . ومداخالت مناقشاتعقبه ت أعاله المحاور المذكورة حولجلسة 


