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  المجـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

 
  
  

  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  رـتقري
  

  "مياإلقلي التكامل تحقيق في الطاقة شبكات دور" خبراء حولالاجتماع 
  2009 ديسمبر/األول كانون 23-22 بيروت،

  

  موجـز
  

 شبكات دورحول خبراء الاجتماع  آسيا (اإلسكوا) ياالقتصادية واالجتماعية لغرب اللجنة نّظمت  
وحضر   .في بيروت 2009 ديسمبر/األول كانون 23و 22يومي  اإلقليمي التكامل تحقيق في الطاقة

ً  40االجتماع  خبراء أوروبيون، وممثلون عن عدد من و، اإلسكوابلدان  ، منھم خبراء منمشاركا
  المنظمات اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

  
وناقش االجتماع في ثماني جلسات سلسلة من القضايا المتصلة بدور شبكات الطاقة في تحقيق   

فاق المستقبلية؛ ودور ، الوضع الراھن واآلالعربية المنطقة في الكھربائي الربطالتكامل اإلقليمي، أبرزھا: 
 التعاون اتيإمكانوتجارب الربط الكھربائي في بلدان أوروبية و شبكات الطاقة في تحقيق التكامل اإلقليمي؛

 الدروسو الراھنة؛ تحدياتالوالفرص -وشبكات الغاز والخطط اإلقليمية ھذا المجال؛ في األوروبي-العربي
وقّدم عدد من  . الطاقة شبكات مجال في المستقبلية لمشاريعوا قاليميةواأل اإلقليمية والتجاربكتسبة الم

  المشاركين وثائق حول شبكات الطاقة في بلدانھم ودوِرھا في المشاريع اإلقليمية.
 

المنظمات والھيئات  إلىوأقر االجتماع مجموعة من التوصيات الموّجھة إلى اإلسكوا وكذلك   
 الوطنية الشبكاتعزيز تت ھذه التوصيات في مجملھا إلى ودع العربية واإلقليمية والبلدان األعضاء. 

شبكات  عيرامش في االستثمار على الخاص القطاع تحفيزوالغاز)؛ و الكھرباءللطاقة وتطويرھا (شبكات 
 في المتوفرة الخبرات من االستفادةالطاقة؛ وتھيئة ھذه الشبكات لالستفادة من مصادر الطاقة المتجددة؛ و

 القدرات بناءو لزيادة الوعي إقليمية برامجللبلدان األعضاء؛ ووضع  الفني الدعم تقديم؛ واألوروبيةبلدان ال
 الكھربائي الربطالمعنية ب ھيئاتالو ماناتودعا االجتماع األ . الطاقة شبكاتب الصلة ذات المجاالت في
 تعزيز يمية إلىواإلقل العربية المنظماتوسائر  المتخصصة العربية منظماتالو العربية الدول جامعةو

 القمة قرارات تنفيذ؛ وتكثيف الجھود لالغاز شبكاتو الكھربائي الربط شبكات مجال في اإلقليمي التعاون
 الغاز واستغالل الشامل العربي الكھربائي الربط دراسةبشأن  واالجتماعية والتنموية االقتصادية العربية
؛ والتحضير إلنشاء سوق للطاقة قبة تنسيقيمرا؛ وإنشاء مركز وتصديرھا الكھرباء إلنتاج الطبيعي

 الكھربائية.
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  ةممقدّ 
  

من بلدانھا  كبيراً  تفتقر منطقة اإلسكوا إلى الموارد الالزمة لتلبية احتياجاتھا من الطاقة، مما يدفع عدداً   - 1
 إمدادات تعزيزإلى  المساعي الھادفة من وبالرغم ھا. في والغاز لنفطا يقطاعإلى االستيراد بالرغم من أھمية 

 ال     ،الطاقة خدماتمحرومون من  السكان من المائة في 20 ىحوالإال أّن  العربية،مختلف البلدان  في الطاقة
ً  عقود عدة منذلبلدان العربية تشھد او  .والنائية الريفية المناطق فيسيما   ربط مجال في لتعاوننحو ا اتجاھا

وبالرغم من إحراز تقّدم ملموس في ھذا المجال، إال أّن  . الغاز أنابيب خطوطإنشاء و الكھربائية الشبكات
 .واالستفادة منه إلى أبعد الحدود يستدعيان اتخاذ مزيد من الخطوات الضرورية الشبكات ھذه تكامل تحقيق

 يشكالنإنما  الطبيعي الغاز الحتياطات األمثل واالستغالل الكھربائي الربطنطاق  عيتوس أنّ  إلى اإلشارةجدر وت
ً  استثماراً   العالمية األسواق في دمجھافي و المنطقةبلدان  بين االقتصادي التكامل تحقيقساھم في ي استراتيجيا
  .األوروبية وخصوصا للطاقة

  
 واالجتماعية والتنموية االقتصادية العربية القمة عن الصادر الكويت عالنإ في العرب القادة دأكّ و  - 2

 لتحقيق كوسيلة الطاقة، مجال في العربي التعاون تعزيز« على  2009 يناير/الثاني كانون 20 فيالمنعقدة 
 لطاقةل عربية سوق وإنشاء وتقويتھا، القائمة العربي الكھربائي الربط شبكات وتعزيز المستدامة، التنمية

 في باإلسراع قرار القمةھذه  عن صدر كما  ».وتوسيعھا الطبيعي الغاز شبكات تعزيز وكذلك الكھربائية،
ما يلزم من  العربيةبلدان الاتخاذ و ،منھا تبقى ما استكمال على والعمل العربي الكھربائي الربطيع رامشإنجاز 
  .يعراالمش ھذهلتذليل أيما عقبات أمام تنفيذ  خطوات

  
 التعاونالھادفة إلى تعزيز  ھامساعي في األعضاءبلدان ال مساندة على اإلسكوا تحرص ،السياق ھذا وفى  - 3
ذات  الدراسات من عدداً اإلسكوا  تأعدّ  بما في ذلك وضع السياسات الالزمة. وقد الطاقة، شبكات مجال في

 الدول جامعة في الكھرباء نؤوبش المعنيين العرب الوزراء مجلس مع كما تتعاون في ھذا التوجهالصلة، 
  .العربية

  
ً متقدّ  ما على بناءً و  - 4 المعنية  واإلقليمية الدولية واالتفاقيات المؤتمراتسلسلة من  هتأكد ما مع ، وانسجاما
ً ، والطاقةب  المنطقة في المستدامة التنمية برامج دعم في اودورھ الطاقة شبكات ھميةبأ اإلسكوامن  إدراكا

 في الطاقة شبكات دور حول خبراءال اجتماعتنظيم  اإلسكوا أدرجت، فقد اإلقليمي لتكاملا تحقيق في واإلسھام
  .2009-2008فترة السنتين ل امجھانبر ضمن اإلقليمي التكامل تحقيق

  
ومناقشتھا (شبكات الكھرباء وخطوط الغاز  الطاقة شبكاتاستعراض مشاريع  إلىوھدف االجتماع   - 5

وھدف كذلك إلى   المنطقة. فيودعم التنمية المستدامة  اإلقليمي التكامل تحقيق في) والبحث في دورھا الطبيعي
لدعم  مستقبلتي يمكن تنفيذھا في الال المشاريعتحديد و ،واالقاليمية اإلقليمية التجارباستخالص الدروس من 

، وإمكانات الربط وبحث االجتماع في آفاق إنشاء سوق للطاقة في المنطقة ھذا المجال.  في قليميإلاالتكامل 
  شبكات الربط. فيمع بلدان أوروبية، وفرص دمج مشاريع الطاقة المتجددة ذات القدرات الكبيرة  الكھربائي

  
  
  
  

  التوصيات  -والً أ
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إلى الوثائق المعروضة والنقاشات الجارية في أثناء الجلسات، انتھى المجتمعون إلى سلسلة من  استناداً   - 6
، وكذلك إلى األمانات والھيئات المعنية بالربط الكھربائي، وإلى األعضاءبلدان ال إلىالتوصيات الموجھة 

  .واإلقليمية العربية المنظماتو العربية الدول جامعةو اإلسكوا
  

  األعضاءالتوصيات الموّجھة إلى البلدان   -ألف
  

 الطاقة استيراديح على نحو يت وثوقيتھاتعزيز مو وتحديثھا الكھرباء لنقل الوطنية الشبكات تقوية  (أ)  
  ؛بذلك الجغرافي موقعه يسمحبلد  كل عبر الكھربائية

  
 للطاقة سوق نشاءإل تمھيداً ، الكھرباء سوق أداء تطويرالالزمة واعتمادھا بھدف  سياساتال وضع  (ب)  
  ؛المنطقة في الكھربائية

  
 بناءبھدف  ،وبيةاألوربلدان ال في الكھربائي الربط مجال في المتوفرة الخبراتب االستعانة  (ج)  
  ؛لشبكاتا لحمايةالالزمة  خططرسم الو السياسات ووضع المعرفة ونقل الفنية القدرات

  
   وربطھا الكبيرة القدراتذات  المتجددة الطاقة مصادر من لالستفادة الكھربائية الشبكات تھيئة  (د)  

  ؛بھا
  

زويده تو وإنتاجھا، ةالطاق نقل شبكات عيرامش في االستثمار على الخاص القطاع تحفيز  )ھ(  
  جل؛األ طويلةال عقودال اعتماد على هوتشجيع الكافية الضماناتب

  
 الطاقة إنتاجب ما يتصلفي سيما ال الغاز، استخدام في عالتوسّ  على عتشجّ  سياسات اعتماد  (و)  
ث في البحو داخلية وطنية شبكات إلنشاء التخطيطو ؛الغاز مستھلكي كبار اجاتتيحا ومراعاة ؛الكھربائية

  ؛اإلقليمية الشبكة من تغذيتھا اتيإمكان
  

تطوير  على التشجيعھ ،الغاز إمدادات من والنائية الريفية المناطق احتياجاتالحرص على تلبية   (ز)  
  وارد؛والم اإلمكانات توفرت حيثما جةمنتِ  مشاريع

  
 في تثماراالس على الخاص القطاع تشجيع شأنھا من وإجراءات وسياسات تشريعات اعتماد  (ح)  
  ؛المنطقةبين بلدان  المشتركة المشاريع

  
  ھا؛الطاقة وتوطين بشبكات المتعلقة الصناعات تشجيع  (ط)  

  
  .الطاقة بشبكات المعنية القطاعات فيوالمعرفة  الوعي رفع مستوى  (ي)  

  
  
  

  يالكھربائ الربطالمعنية ب ھيئاتالو ماناتالتوصيات الموّجھة إلى األ  -باء
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 بتوتر جديدة ربط خطوطإنشاء  خالل من، الثماني الربطعزيز تفي  األعضاء لبلدانا معالبحث   (أ)  
 الربط مشروع تنفيذذلك،  مع التوازيوب  .سوريةالجمھورية العربية الو األردن عبر مرتفعة نقل وطاقة مناسب

 ماستخدا، والسعي إلى الربط ھذا من المرجوةفوائد ال تعظيم بھدف اليمني-والسعودي المصري-السعودي
  ؛األوروبية والشبكة العربي الخليج شبكة مع للربط المقترحة الجديدة الخطوط

  
 للقيام ،المنطقةأحد بلدان  في مراقبة تنسيقي مركز بإنشاء المتعلق العربية القمة قرار تنفيذ متابعة  (ب)  
 وإنشاء المجاورة، المناطق ولد وبين وبينھا ،بلدانال ھذه بينفيما  التجاري والتبادل والمراقبة التنسيق بمھام
  .الكھربائية الطاقة لتجارة سوق

  
   العربية الدول جامعةفي سياق تعاونھا مع  اإلسكواالتوصيات الموّجھة إلى   - جيم

  التابعة لھا المتخصصةالعربية  منظماتالو
  

إلنجاز  كھربائيال الربط شبكاتالمعنية ب ھيئاتالو ألماناتاو األعضاء للبلدان الفني الدعم تقديم  (أ)  
  ة بإعدادھا؛إقليميتقوم أطراف  التيالدراسات ذات الصلة  فيساھمة الم أو الالزمة، دراساتال
  

 في الطاقة شبكات بتطوير صلةمتال المجاالت في القدرات لبناء إقليمية برامج وتنفيذطوير ت  (ب)  
  ؛المستدامة التنمية تحقيق في دورھا ودعم ،المنطقة

  
 اللجان لدى المتوفرة الخبرات من الستفادة، بھدف ااألعضاء بلدانال إلى الفني الدعم تقديم  (ج)  
   وتنفيذ السياساتمجال صنع  في المجاورة اإلقليمية والتكتالت المختلفة اإلقليمية والمنظمات األخرى اإلقليمية

  المشاريع؛
  

 قطاع ھيكلة وإعادة ،الطاقة شبكاتمشاريع  في الخاص القطاع مشاركة حول عمل ورش تنظيم  (د)  
  تي ترعاه؛ال القوانينمراجعة و الكھرباء

  
ً  الربطالمعنية ب ھيئاتالو ماناتإحاطة األ  )ھ(     ؛اإلسكوا تنظمھا التيصلة ال ذات األنشطة بكافة علما

  
 .الكھربائي الربط وضع تقييم متابعة في االستمرار  (و)  

  
  واإلقليمية العربية منظماتوال العربية الدول جامعةإلى  التوصيات الموجھة  -دال

  
 العربي الكھربائي الربط دراسة بشأن العربية القمة قرارات تنفيذ في لإلسراع الجھود تكثيف  (أ)  
  ؛وتصديرھا الكھرباء لتوليد الطبيعي الغاز واستغالل الشامل

  
 ده؛استيرا أو/الغاز و لتصدير اإلقليمية الغاز شبكات من االستفادة إمكانيات البحث في  (ب)  

  
 وبناء الخبرات تبادلعن طريق  ،الطبيعي الغاز شبكات مجال في اإلقليمي التعاون تعزيز  (ج)  
  .الغاز صناعة في تهومشارك الخاص القطاع تمويل من واالستفادة مشتركة، مشاريع وإقامة القدرات

  
 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
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  ع الراھن والخطط المستقبليةالربط الكھربائي في منطقة اإلسكوا: الوض  -ألف

  
  وثائق تناولت المواضيع التالية: لمشاركون في سياق ھذا المحور خمسناقش ا  - 7
  

 العراقو تركيابين األردن والجمھورية العربية السورية و( :مشروع الربط الكھربائي الثماني  (أ)  
عرض مندوب األمانة العامة لمشروع  وفي ھذا الصدد،  .)ومصر الجماھيرية العربية الليبيةوفلسطين ولبنان و

وتطّرق إلى الطاقة   الربط الكھربائي الثماني الخلفية التاريخية للمشروع واالتفاقيات الراعية له ونظام إدارته.
المتبادلة بين األطراف المشتركة، وإلى الرؤية المستقبلية للمشروع ومتطلبات تطويره وأھم إنجازاته لغاية 

  ؛اليوم
  

: قّدم مندوب ھيئة الربط الكھربائي بين بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الربط  (ب)  
الكھربائي لبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبذة تاريخية عن الھيئة وإنشائھا ورؤيتھا ومھامھا وتوزيع 

ً   األسھم في رأس مالھا. المرجّوة وحجم الطاقة مخطط مشروع الربط ومراحل تنفيذه وفوائده  وتناول أيضا
  االتفاقيات القانونية ذات الصلة؛المتبادلة بين كل بلد و

  
 (تونس والجزائر والجماھيرية العربية الليبية :الربط الكھربائي بين دول المغرب العربي  )(ج  

ين دول تولّى مندوب جامعة الدول العربية عرض التطّورات التي شھدھا تبادل الطاقة ب والمغرب وموريتانيا). 
  المغاربية مع الشبكة األوروبية؛ المغرب العربي، واالستراتيجية الھادفة إلى إدماج الشبكة

  
: تحّدث المستشار في وزارة الكھرباء والطاقة في وأثيوبيا السودان ومصرالربط الكھربائي بين   (د)  

ويناقش القسم األول   جمھورية مصر العربية عن مالمح ھذا الربط، من خالل عرض دراسة تقع في قسمين.
وإمكانية التعاون فيما  السودان ومصر وأثيوبياالوضع الراھن واآلفاق المستقبلية للطلب على الكھرباء في 

  اجه تنفيذ المشروع؛بينھا، بينما يبحث القسم الثاني في جدوى الربط بين ھذه الدول وأھم التحديات التي تو
  

: قدمت اإلسكوا ھذه الوثيقة التي تناولت عتبارات واإلمكاناتاال- بط الكھربائيتكامل مشاريع الر  )ھ(  
ية، وإمكانية أوروببلدان مع  المطروحة للمستقبلمشاريع الربط و ،الوضع الحالي للربط الكھربائي في المنطقة

 لضمانالشروط الفنية المطلوبة واالرتباطات التعاقدية وتناولت الدراسة  . االستفادة من الخبرات األوروبية
، وسبل وإمكانيات تكامل مشاريع الربطتعيق الصعوبات التي ، وكذلك الربط الكھربائي المتكامل نجاح

  وانتھت الدراسة إلى جملة من التوصيات.  تجاوزھا.
  
  
 

  
  مي، واالعتبارات الفنية القائمة،شبكات الطاقة في تحقيق التكامل اإلقليدور   -باء

  بلدان األوروبية،ئي في عدد من الوتجارب الربط الكھربا
  األوروبي-وإمكانيات التعاون العربي

  
  ن سبع وثائق في سياق ھذا المحور:ناقش المشاركو  - 8
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: قّدم مندوب المنتدى الدولي التعاون في قطاع الطاقة والحوار في إطار المنتدى الدولي للطاقة  (أ)  
مجال شبكات الطاقة وشّدد على أھمية للطاقة وثيقة عرض فيھا المكاسب المرجّوة من التكامل اإلقليمي في 

فق الفني في تحقيق ھذا وأكد كذلك ضرورة تطوير اإلطار المؤسسي والتشريعي والتوا  االستثمار فيھا.
  آلخرين في مجال شبكات الطاقة؛اأھمية الدعم السياسي، واالستفادة من خبرات  إلىباإلضافة التكامل، 

  
: استعرض مندوب شركة كھرباء فرنسا خصائص بيع باسوق الكھرباء عبر الحدود في أورو  (ب)  

ً المشترين في ثالث  ومجموعة المشترين  ،)Single Buyer(: المشتري الفردي فئاتالطاقة الكھربائية، مصّنفا
)Pool( والسوق المفتوح ،)Open Market( وناقش العالقة بين األسواق المحلية والعالمية وتأثير السوق المحلية  .

ً  على السوق إلى عقود تجارة الكھرباء القصيرة والطويلة األجل وعقود الخدمات، وإلى  عبر الحدود، متطرقا
  فات النقل والخدمات المساِعدة؛طريقة التعامل مع الخسائر على الشبكات وتعري

  
: عرض أحد خبراء الطاقة من تغير المناخحد الحفاظ على البيئة وال فيدور شبكات الطاقة   (ج)  
تغير المناخ في جمھورية مصر العربية معلومات عن مشاريع نقل النفط والغاز والكھرباء في البلدان والبيئة و

  ت والحد من تغير المناخ؛العربية، وآثار استخدام الوقود األنظف على تخفيض االنبعاثا
  

أي طريق  الطاقة الكھربائية المنتجة من الطاقة الشمسية: لالستھالك داخل المنطقة أو للتصدير؟  (د)  
متوسطية معلومات عن أسعار - مشروع تكامل سوق الطاقة األورو : تضمنت الوثيقة التي قّدمھا مندوب؟نسلك

الغاز والكھرباء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وروسيا والواليات المتحدة األمريكية، وكذلك 
رت الوثيقة إلى انه ال يمكن فصل الطاقة عن وأشا منحنيات األحمال الكھربائية في عدد من البلدان العربية. 

السياسة واالقتصاد، وبّينت وجود متغّيرات واعتبارات تكنولوجية واقتصادية وسياسية يتعّين البحث فيھا التخاذ 
  أو تصديرھا للخارج؛ اخل المنطقةقرار بشأن استھالك الطاقة الشمسية د

  
دوب شركة كھرباء فرنسا أنواع الربط عرض من :الجوانب الفنية في الربط الكھربائي  )ھ(  

ً قواعدھا المعتمدة، ومشيراً  على  إلى أمثلة الكھربائي، معدداً مزاياھا الفنية من منافع ومساوئ، ومستعرضا
  تجارب أوروبية وعربية؛

  
 ت: قدمالوجه التقني واالقتصادي لدمج الطاقات المتجددة ذات القدرات الكبيرة في شبكات الطاقة  (و)  
ً اإلسكو  ، مع التركيز على تطبيقاتھا بقدرات كبيرة في المنطقة العربية. ا عرضاً لمصادر الطاقة المتجددة عموما

القتصادية التحديات اوأشار إلى أن توليد الكھرباء بقدرات عالية من الطاقة المتجددة يواجه مجموعة من 
  والفنية؛

  
: قدمت اإلسكوا ھذه الوثيقة التي طقةسوق لتجارة الطاقة الكھربائية في المن الحاجة إلى  (ز)  

تحقيق الفوائد المرجّوة من الربط  ومدىالطاقة الكھربائية في منطقة اإلسكوا،  في تبادلتجربة الاستعرضت 
وتطرقت الوثيقة إلى الصعوبات والعوائق أمام تجارة الطاقة   الكھربائي، ال سيما الفوائد االقتصادية والبيئية.

وعرضت الفوائد   الربط، وإلى ضرورة إنشاء سوق للطاقة الكھربائية في المنطقة. الكھربائية عبر خطوط
المرجّوة من ھذه السوق، ومتطلبات إنشائھا، والظروف المساِعدة، مشددة على ضرورة اعتماد ما يلزم من 

االستفادة من التجارب األخرى ونقل سياسات وإجراءات للتحضير إلنشاء ھذه السوق، وكذلك على ضرورة 
  المعرفة الالزمة.

  
  شبكات الغاز: الوضع الراھن والخطط المستقبلية  - جيم
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  ثالث وثائق في سياق ھذا المحور: ناقش المشاركون  - 9
  

: قّدمت اإلسكوا ھذه الوثيقة، واستعرضت فيھا احتياطيات الغاز وإنتاجه نقل وتجارة الغاز  (أ)  
مستويين اإلقليمي والعالمي، ونقل الغاز المضغوط بواسطة األنابيب والغاز المسيل بواسطة واستھالكه على ال

وتناولت خصوصية عدم وجود سعر عالمي للغاز، وذلك بسبب التحديات التي تواجه نقل  الناقالت عبر البحار. 
في المائة  20از تشكل حوالى وأشارت الوثيقة إلى أن حصة البلدان العربية من تجارة الغ  الغاز مقارنة بالنفط.

البنود الرئيسية لعقود الغاز، قبل أن تخلص إلى ضرورة تطوير  إلىمن المعّدل اإلجمالي العالمي، وتطرقت 
  طة األنابيب بين البلدان العربية؛نقل وتجارة الغاز بواس

  
اإلسكوا في ھذه لت : تناودور شبكات الغاز في دعم التنمية المستدامة والتكامل في الدول العربية  (ب)  
فوائد إنشاء شبكة عربية والتكامل اإلقليمي في المنطقة العربية و دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامةالوثيقة 
، وبّينت مشاريع شبكات الغاز الحالية والمقررة في المنطقة العربية وجوارھاالوثيقة  واستعرضت . للغاز

  وانتھت إلى جملة من التوصيات؛، مشاريعتلك الالتحديات التي تواجه 
  

ناقش مستشار  :التكامل اإلقليمي العربي في مجال شبكات الغاز، الواقع في مواجھة التحديات  (ج)  
الغاز والمفاضلة بين استخدام النفط والغاز في  ستخدامقطر في ھذه الوثيقة استراتيجيات اوزير الطاقة في دولة 

ً  المنطقة العربية، وأھم مميزات فوائد وتحّدث عن مبررات إنشاء شبكة غاز   البيئية منھا. الغاز، خصوصا
إلى الروابط التاريخية والثقافية واالقتصادية والسياسية  عربية والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك الشبكة، مشيراً 

  بين البلدان العربية والتي تعّزز القدرة على التعاون في مجال الطاقة بكافة أشكالھا.
  

  وثائق حول شبكات الطاقة في البلدان المشاِركة ودورھا في المشاريع اإلقليمية  -دال
  

وخطوط الغاز  الكھربائيعرض مندوبو البلدان في ھذه الجلسة سبع وثائق حول مشاريع الربط   -10
 ملالتكا تحقيق فيوالجھود المبذولة في ھذا المجال في البلدان والمنطقة، وحول دور ھذه المشاريع  الطبيعي
وقّدم ممثلو البلدان عروضھم على النحو التالي: المملكة العربية السعودية: "الربط الكھربائي مع دول   .اإلقليمي

في المملكة العربية  والمنطقة الجنوبية يةجمھورية اليمنالالجوار"؛ اليمن: "مشروع الربط الكھربائي بين 
 رية العربية السورية كمركز إقليمي لعبور الطاقةالجمھورية العربية السورية: "دور الجمھوالسعودية"؛ 

"؛ مشروع الربط الكھربائي الفلسطيني مع الدول المجاورةوالبترولية والتعاون اإلقليمي"؛ فلسطين: "الكھربائية 
اإلمارات العربية المتحدة: "الربط الكھربائي في "؛ التنسيق بين الدول المترابطة فيتجربة مصر مصر: "

وركزت ھذه الوثائق  ". الوضع الراھن والمستقبلي لشبكات الطاقةمان: "ربية المتحدة"؛ سلطنة عُ اإلمارات الع
وخطوط الغاز)،  الكھربائيفي مجملھا على التجارب والدروس المكتسبة من مشاريع شبكات الطاقة (الربط 

  ا.وعلى التحديات التي تواجه تلك المشاريع وضرورة بذل مزيد من الجھود للتغلب عليھ
  

  حول آفاق التعاون والتكامل اإلقليمي واألقاليمي حلقة حوار  -ھاء
  في مجال شبكات الطاقة

  
لمناقشة المواضيع التي ُطرحت خالل جلسات االجتماع والتعليق عليھا، وإفساح  الحلقةُنظمت ھذه   -11

  قيب عليھا وإبداء آرائھم بشأنھا.المجال أمام الخبراء للتع
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الحليم قاسم، نائب رئيس لجنة الطاقة في اإلسكوا وممثل الجمھورية العربية السورية، وأكد السيد عبد   -12
ضرورة الربط بين شبكة بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشبكة الربط الثماني، مما من شأنه تسھيل 

ھمية تنظيم ورشة عمل وأشار إلى ضرورة االستفادة من تجارب سائر الدول، وأ الربط مع البلدان األوروبية. 
  حول إعادة ھيكلة قطاع الكھرباء ومناقشة قوانين الكھرباء.

  
مان، أھمية تفعيل وتناول السيد علي بن حمد الغافري، عضو لجنة الطاقة في اإلسكوا وممثل سلطنة عُ   -13

 ً   عربي الشامل.لتحقيق الربط الكھربائي ال دور األمانات والھيئات اإلقليمية المعنية بالربط، وذلك توخيا
  

وأكد السيد عماد أبو النعاج، ممثل جامعة الدول العربية، على ضرورة التعاون والتنسيق بين اإلسكوا   -14
ومجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكھرباء، كما أشار إلى أھمية مشاركة القطاع الخاص، وإمكانية 

  ة في ھذا الشأن.التعاون بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية إلعداد ندو
  

وأشار السيد سعد الجندل، ممثل الكويت، إلى أھمية التعاون والتكامل اإلقليميين لتحقيق التنمية في   -15
منطقة اإلسكوا، ووضع بناء القدرات واستعمال مزيج متنوع من مصادر الطاقة، من ضمنھا الطاقة المتجددة، 

الطاقة لرفع مستوى كفاءتھا، واستخدام الطاقة النووية، وأكد على أھمية تنويع مزيج  في خانة األولويات. 
  وتعزيز التشريعات ذات الصلة، واالستفادة من الخبرات المتوفرة في بلدان اإلسكوا.

  
وأشارت السيدة فاطمة مصطفى علي، ممثلة مصر، إلى أھمية الربط الكھربائي ودوره في تعزيز   -16

  ة التنسيق في ھذا المجال بين مختلف الجھات المعنية.التعاون والتقارب بين البلدان، وإلى ضرور
  

وأشار السيد عدنان بن إبراھيم بن الحمود المحيسن، الرئيس التنفيذي لھيئة الربط الكھربائي لبلدان   -17
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أّن الربط الخليجي يتفّرد بتخصيص شبكة للربط ال تعتمد على 

في تحرير سوق الكھرباء،  من البلدان األعضاء قطع شوطاً بعيداً  ية للبلدان األعضاء، وأن عدداً الشبكات الداخل
  إحراز تقّدم في إعداد دراسة الربط الكھربائي العربي الشامل. آمالً 

  
وتناول السيد عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، إمكانيات مشاركة   -18

المجتمع المدني في نقل المعرفة في مجال الطاقة والتغيرات المناخية، وضرورة دعوة وسائط اإلعالم إلى 
وأّكد أّن مجلة "منتدى البيئة" الصادرة عن الشبكة العربية للبيئة والتنمية تضع   المساھمة في أنشطة التوعية.

  إمكانياتھا في خدمة نشر التوعية.
ربي، مستشار وزارة الخارجية في مصر، أّن مسائل الطاقة والتعاون والتكامل وأّكد السيد راجي األت  -19

على ضرورة إيصال توصيات  اإلقليمي وأمن الطاقة العالمي تصب في أولويات السياسات الوطنية، مشدداً 
  االجتماع إلى الجھات المختصة وعلى أھمية دور اإلعالم.

  
، المستشار لدى وكالة الوزارة لشؤون الكھرباء في المملكة وشّدد السيد ياسر بن عبد الكريم التركي  -20

 العربية السعودية، على أھمية إنشاء ھيئة منّظمة للقطاع في كل البلدان، وضرورة سّن التشريعات ذات الصلة. 
وتحّدث عن الصعوبات التي يواجھھا الربط الكھربائي، وعن ضرورة عرض مشاريع الربط على المستثمرين 

  اقتصادي ُمقِنع.من منظور 
  

على أھمية االجتماع والمواضيع التي تناولھا، منّوھين بحسن  وأكد جميع المشاركين في مداخالتھم  -21
  إعداده وشاكرين اإلسكوا على ذلك.
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وتناولت السيدة أنھار حجازي، مديرة شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا، الكلمة لتشيد   -22

وأشارت إلى  مع جامعة الدول العربية، ومجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكھرباء. بالتعاون الوثيق 
الشراكات القائمة مع مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة وبشؤون المياه، وأعربت عن أملھا في أن 

  التنمية المستدامة. يتطور التعاون الحالي لما فيه من منافع كفيلة بدفع عجلة التعاون اإلقليمي من أجل
  

التوصيات  2009 ديسمبر/األول كانون 23في  تعقدتي في الجلسة الختامية ال وناقش المشاركون  -23
  المقترحة واعتمدوھا.

 
  تنظيم األعمال  -ثالثاً◌ً 

  
  تاريخ االجتماع ومكان انعقاده  -ألف

  
 فيفي بيت األمم المتحدة  قليمياإل التكامل تحقيق في الطاقة شبكات دورخبراء حول الاجتماع ُعقد   -24

   . 2009 ديسمبر/األول كانون 23و 22بيروت، يومي 
  

  االفتتاح  -باء
  

، الكلمة االفتتاحية لالجتماع، واإلنتاجيةألقت السيدة أنھار حجازي، مديرة شعبة التنمية المستدامة   -25
 في اإلقليمي التكامل تحقيقو مستدامةال التنمية برامج دعم في اودورھ الطاقة شبكاتفشّددت فيھا على أھمية 

 يشكالن الطبيعي الغاز الحتياطات األمثل واالستغالل الكھربائي الربطنطاق  عيتوس أنّ وأشارت إلى  . المنطقة
ً  استثماراً   العالمية األسواق في اندماجھاتسھيل و المنطقة بلدان بين االقتصادي التكامل تحقيقب كفيالً  استراتيجيا
 والتنموية االقتصادية العربية القمة عن الصادر الكويت إعالنّرقت السيدة حجازي إلى وتط  .للطاقة

 التعاون تعزيز« على العرب القادةخاللھا  أكد، والتي 2009 يناير/الثاني كانون 20 في المنعقدة واالجتماعية
وخطوط  الكھربائي الربط شبكاتة وتقوي وتعزيز المستدامة، التنمية لتحقيق كوسيلة الطاقة، مجال في العربي
كما نوھت بجھود البلدان األعضاء في تنفيذ مشاريع   ».الكھربائية للطاقة عربية سوق وإنشاء الطبيعي، الغاز

بلدان بھدف توثيق الالتي تبذلھا تلك  جھودال مساندة على اإلسكوا حرصوشبكات الغاز، و الكھربائيالربط 
  ذلك وضع السياسات الالزمة.، بما في الطاقة شبكات مجال في التعاون

  
  الحضور  - جيم

  
عدد من المنظمات اإلقليمية ومنظمات من في اإلسكوا و األعضاء البلدانخبيراً من  40ضم االجتماع   -26
  .قائمة المشاركينكما ھو مبين في  لمجتمع المدني الناشطة في المجال،ا

  
  جدول األعمال  -دال

  
  مواضيع الرئيسية التالية:كان على جدول أعمال االجتماع ال  -27
  

  .الربط الكھربائي في المنطقة: الوضع الراھن والخطط المستقبلية  - 1  
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  ؛لربط الكھربائي الثمانيمشروع ا  (أ)    
  جلس التعاون لدول الخليج العربية؛الربط الكھربائي لدول م  (ب)    
  بط الكھربائي لدول المغرب العربي؛الر  (ج)    
  ؛ن شبكات مصر والسودان واثيوبياالربط الكھربائي بي  (د)    
  .نحو تكامل مشاريع الربط الكھربائي: االعتبارات واإلمكانات  (ھ)    
    
  .دور شبكات الطاقة في التكامل اإلقليمي: منظور عام  - 2  

  
  ؛التعاون في قطاع الطاقة والحوار في الملتقى العالمي للطاقة  (أ)    
  ة.كات الطاقة في الحفاظ على البيئدور شب  (ب)    

  
  .األوروبيتجارب الربط الكھربائي في أوروبا وإمكانات التعاون العربي   - 3  

  
  ق الكھرباء عبر الحدود في أوروبا؛سو  (أ)    
منطقة أو للتصدير؟ أي الطاقة الكھربائية المنتجة من الطاقة الشمسية لالستھالك داخل ال  (ب)    

  طريق نسلك؟
  

  .كات الربط الكھربائي: الفرص واإلمكاناتاالعتبارات الفنية وتنويع المصادر لشب  - 4  
  

  جوانب الفنية في الربط الكھربائي؛ال  (أ)    
  ت الطاقة؛الوجه التقني واالقتصادي لدمج الطاقات المتجددة بقدرات كبيرة في شبكا  (ب)    
  .الحاجة إلى سوق للطاقة الكھربائية في المنطقة  (ج)    

  
  .تقبليةشبكات الغاز: الوضع الراھن والخطط المس  - 5  

  
  نقل وتجارة الغاز؛  (أ)    
  تدامة والتكامل في الدول العربية؛دور شبكات الغاز في دعم التنمية المس  (ب)    
  از: الواقع في مواجھة التحديات.التكامل اإلقليمي العربي في مجال شبكات الغ  (ج)    
  ة، ودورھا في المشاريع اإلقليمية.أوراق وطنية حول شبكات الطاق  - 6  

  
  .قة حول آفاق التعاون والتكامل اإلقليمي واألقاليمي في مجال شبكات الطاقةحل  - 7  

  
  .التوصيات  - 8  

  
  التقييم  -ھاء

  
  لتقييم االجتماع، فجاءت النتائج كما يلي: ستمارةعت على المشاركين اُوز  -28
  

  :أھداف االجتماع  -أ

  تحقيق األھداف المحّددة
 حد بعيد إلىتحققت   مقبولحد  إلىتحققت   حد ما إلىتحققت   لم تتحقق

  في المائة) 60(  في المائة) 40(  في المائة) (صفر  (صفر في المائة)
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  الترتيبات والعروض والمادة العلمية:  - ب

الترتيبات التنظيمية قبل 
  االجتماع وفي أثنائه

  سيء
  (صفر في المائة)

  متوسط
  في المائة) 11(

  جيد
  في المائة) 27(

  جيد جداً 
  في المائة) 62(

  وضوح العروض المقدمة
  سيء 

  (صفر في المائة)
   متوسط

  في المائة) 8(
   جيد

  في المائة) 38(
   جيد جداً 

  في المائة) 54(

  نوعية المادة العلمّية المعروضة
  سيء 

  )(صفر في المائة
   متوسط

  في المائة) 11(
   جيد

  في المائة) 39(
   جيد جداً 

  في المائة) 50(

  جدوى االجتماع من حيث:  - ج

 بادل المعلومات بين المشاركينت
  سيء 

  (صفر في المائة)
   متوسط

  في المائة) 0(
   جيد

  في المائة) 69(
   جيد جداً 

  في المائة) 31(
إقامة اتصاالت عمل جديدة 

  ومفيدة
  سيء 

  (صفر في المائة)
   متوسط

  في المائة) 8(
   جيد

  في المائة) 57(
   جيد جداً 

  في المائة) 35(
ع في االستفادة من االجتما

  المستقبل
  سيء 

  (صفر في المائة)
   متوسط

  في المائة) 19(
   جيد

  في المائة) 46(
   جيد جداً 

  في المائة) 35(
          
طلب تنفيذ أنشطة لمتابعة   -د

  االجتماع
  كال 

  في المائة) 15(
  نعم 

  في المائة) 85(
  

  ما يلي: 27يبّين تحليل الردود على االستمارات، وعددھا،   -29
  

  ؛في المائة 100أھداف اجتماع الخبراء بنسبة  تحققت  (أ)  

  ؛من المشاركين عن جودة الترتيبات التنظيمية قبل االجتماع وأثناءه في المائة 89أعرب   (ب)  

من المشاركين عن وضوح العروض المقدمة وجودة مادتھا العلمية، بينما  في المائة 92أعرب   (ج)  
عتباره فرصة سمحت لھم بتبادل المعلومات والخبرات وإقامة أشار جميع المشاركين إلى جدوى االجتماع با

  من مخرجات االجتماع في المستقبل؛االتصاالت وأفسحت المجال أمامھم لالستفادة 

  .االجتماعمن المشاركين إلى تنفيذ أنشطة لمتابعة  في المائة 85دعا أكثر من   (د)  
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  (*)المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  ي اإلسكواالبلدان األعضاء ف  - ألف
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  رياف يوسف نمر أحمدالسيدة 
  مھندس، شركة الكھرباء الوطنية

  
  البحرين

  
  إبراھيم مكي عمرانالسيد 

  رئيس قسم تخطيط ودراسات النقل
  إدارة التخطيط والدراسات بھيئة الكھرباء والماء

  
  الجمھورية العربية السورية

  
  عبد الحليم قاسمالسيد 
  ون الوزيرمعا

  وزارة الكھرباء
  

  رائد توفيق جمعةالسيد 
  مدير تخطيط الطاقة
  ھيئة تخطيط الدولة

  
  معتز الشعرانيمحمد السيد 

  مدير الدراسات
  المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكھربائية

  
  سلطنة ُعمان

  
  علي بن حمد الغافريالسيد 

  مدير عام شؤون الكھرباء
  لمياهالھيئة العامة للكھرباء وا

  
  ھالل بن سعيد بن سليمان الھاديالسيد 

  رئيس قسم التخطيط اإلستراتيجي
  الشركة الُعمانية لنقل الكھرباء

  
  فلسطين

  
  مھند عقلالسيد 

  نائب مدير عام
  سلطة الطاقة وحدة مراقبة المشاريع

  دولة قطر
  

  حمد جار هللا المريالسيد 
  رئيس قسم تطوير المنشآت
  والغاز/قطر للبترول إدارة تطوير منشآت النفط

  
  الجمھورية اللبنانية

  
  السيد رجى شفيق العلي

  رئيس مصلحة المواصفات ومناھج العمل التقني باإلنابة
  كھرباء لبنان

  
  جمھورية مصر العربية

  
  راجي محمد األتربيالسيد 

  مستشار بمكتب وزير الخارجية
  وزارة الخارجية

  
  غادة سليمان شحات سليمان ةالسيد

  بدراسات الربط الكھربي مدير إدارة
  الشركة القابضة لكھرباء مصر

  
  المملكة العربية السعودية

  
  ياسر بن عبد الكريم التركيالسيد 

  مستشار بوكالة الوزارة لشؤون الكھرباء
  وزارة المياه والكھرباء

  
  فايز بن أحمد الغامديالسيد 

  وكالة الوزارة لشؤون الكھرباءمدير إدارة التخطيط/
  ه والكھرباءوزارة الميا

  
  الجمھورية اليمنية

  
  أحمد حسن العينيالسيد 

  وكيل الوزارة
  وزارة الكھرباء والطاقة

  
  السيد أحمد محمد عباس المتوكل

  ع في وزارة الكھرباء والطاقةمدير عام المشاري
  ألبحاث والطاقة أو بصفتھم الشخصيةمراكز االمنظمات والھيئات وخبراء من   -باء

  ___________________  

 (*) صدر كما ورد من القسم المعني.
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  متوسطي- الطاقة األورو مشروع تكامل سوق
  

  ألبريشت كاوبالسيد 
  )MED-EMIP(مدير المشروع/

  
  السيدة مھى شالوحي شلھوب

  )NEEDS( استشاري مھندس
  

  مصر-وزارة الكھرباء والطاقة
  

  السيدة فاطمة مصطفى علي
 مستشار

  
  الملتقى العالمي للطاقة

  
  السيد سعيد ناشط

  مدير الطاقة 
  

  س التعاون لدول الخليجھيئة الربط الكھربائي لدول مجل
  العربية   
  

  بن الحمود المحيسن  السيد عدنان بن ابراھيم
  الرئيس التنفيذي

  
  السيد عبد المحسن حجي المسلمي

  مدير الشؤون التنفيذية 
  

  جامعة الدول العربية
  

  السيد عماد محمد أبو النعاج
  إدارة الطاقةرئيس قسم الكھرباء/

  
  حامد حسن محمد إيمانالسيدة 
  فة بإدارة البيئةموظ

  القطاع االقتصاديئة واإلسكان والتنمية المستدامة/إدارة البي
  
  
  
  

  شركة أبو ظبي للنقل والتحكم
  

  السيد نجيب حسن دندشي
  مدير دائرة خدمات الشبكات

  
  السيد سالم جريب سالم الحارثي

  مدير إدارة تقييم األصول
  

  ة الحضريةإدارة البيئة والتنميدائرة تقنيات البناء والطاقة/
  

  السيد سعد الجندل
  علمي  باحث

  
  (رائد) ةوالتنميالشبكة العربية للبيئة 

  
  عدليالدين عماد السيد 

  المنسق العام
  

  لمجلس إدارة قطر للبتروقطر للبترول/
  

  السيد ناجي ابي عاد
  إستراتيجي إعالم وابحاث

  
  )EDF( كھرباء فرنسا

  
  السيد فيليب روس

  فرنسامدير مشروع/
 

  يق قسطنطينالسيد وف
  لبنانمدير مشروع/

 
  استشاري اإلسكوا

  
  السيد ماھر عزيز بيدروس

  
  لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)األمانة التنفيذية ل  -جيم

  
  السيدة أنھار حجازي

  واإلنتاجيةمدير إدارة التنمية المستدامة 
 

  السيد وليد الدغيلي
  قسم الطاقةرئيس 

  المستدامة واإلنتاجيةإدارة التنمية 
  السيد صالح قنديل

  شؤون اقتصاديةمسؤول 
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  

  أيمن الشربيني السيد
  تكنولوجيا المعلومات مسؤول
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإدارة 
  زياد جابر السيد

  شؤون اقتصاديةمسؤول 
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية 

  
  ھادي رضوان السيد

  مساعد أبحاث
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية
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  ة الرا جدعالسيد

  مساعد أبحاث
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية 

  
  ة نھى زيادهالسيد

  مساعد إداري
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  


