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 موجـز

تحول دون  ألنهافي مجال الطاقة في المنطقة العربية أوجه الهشاشة تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد 
وتتضمن على خدمات طاقة حديثة وموثوقة وميسورة الكلفة. السكان  تأمين الدول األعضاء حصول جميع

الفئات                        وتبي ن كيف يمكن لمختلف ،بفعاليةأوجه الهشاشة الستراتيجيات الهادفة إلى معالجة ل   ا ميتقي الوثيقة
  .  تحسينهافي  ةهماسالم وأصحاب المصلحة

إلى تعميم مفهوم إدارة الطاقة  الوثيقةوأهدافها، تسعى  2030                                       وانطالقا  من خطة التنمية المستدامة لعام 
الناجمة عن استمرار الوضع على  للتحدياتوالتصدي  ،ة العربيةالمستدامة على المدى الطويل في المنطق

التطرق إلى التقدم الذي تحرزه المنطقة العربية في قضايا الطاقة بمعزل  باإلمكانيعد               وتبي ن أنه لم  حاله.
 أصبحتفي مجال الطاقة أوجه الهشاشة  معالجة أن ذلك .عن سائر أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية

 .بعدها من التقدم مواصلةو 2030خطة عام  لتحقيقة تنموية ال غنى عنها في المنطقة أولوي

من خالل  بها، تزخرعلى االستفادة من مجموعة الموارد الطبيعية التي  المنطقةتعزيز قدرة  وينبغي
فرص  إلتاحة ،االختيار الصحيح للبنى األساسية والتكنولوجيا وممارسات الحوكمة واإلدارة المستدامة

واإلنصاف بين  ،وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ،اقتصادية للشباب وتحسين مستوى معيشتهم
   المدى الطويل. علىالزدهار وااألجيال، 
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 مقدمة

ا هذعلى أهمية األمم المتحدة        وأك دتفي تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.        حيويا              الطاقة دور ا  تؤدي -1
تعزيز كل فرصة متاحة و                                                                               الدور عندما أشارت إلى أن  الطاقة محورية في التصدي لكل  تحد  يواجه العالم اليوم

أو  اإلنتاج الغذائيله، سواء كان ذلك على صعيد خلق فرص العمل أو توفير األمن أو التصدي لتغير المناخ أو 
عن  مستقلالطاقة المستدامة على أنه مجال في المحرز النظر إلى التقدم        ممكنا  لم يعد لذلك، . (1)زيادة الدخل

 .ادية األخرى في المنطقة العربيةأهداف التنمية االجتماعية واالقتص

على خدمات بتكلفة ميسورة الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان حصول الجميع  يرميو -2
، هي: )أ( ضمان حصول الجميع 2030بحلول عام  مقاصد ةالطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، وإلى بلوغ ثالث

بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة؛ )ب( تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في 
 ن كفاءة استخدام الطاقة.يتحسلمجموعة مصادر الطاقة العالمية؛ )ج( مضاعفة المعدل العالمي 

التدابير  تنفيذعلى النجاح في  ،إلى حد كبير ،ية الحياةيعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعو -3
ات تحديالو 2030لعام  المستدامة في صميم خطة التنمية تقععالميا لتحسين نظم الطاقة، خاصة وأن الطاقة  المتخذة

جوة ف بين اإلجراءات الحالية التي اتخذتها الحكومات وااللتزامات التي تعهدت بها لكنتغير المناخ. ب المرتبطة
 .للتمكن من ردمها أبعادها المختلفةال بد من دراستها بعمق وتحليل  كبيرة

غياب الضمانات الالزمة لكفالة         تتعل ق ب المنطقة العربية في والتحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل الطاقة -4
حديثة وموثوقة حول دون حصول الجميع على خدمات طاقة ي ما استدامة أنماط العرض والطلب في قطاع الطاقة،

)أ( عدم اتخاذ تدابير فعالة لضبط الطلب على : في هذا القطاع       حاليا  السائدة ومن أبرز األنماط  .كلفةتوميسورة ال
                                                                                                  الطاقة؛ )ب( عدم تنو ع مصادر الطاقة، وكثافة االنبعاثات الكربونية؛ )ج( صعوبة الوصول إلى مصادر الطاقة 

                                 والمخاطر التي قد تترت ب على ذلك. الميسورة التكلفة والمستدامة والحديثة،

 لضمان ليس ،في المنطقة العربيةإنمائية         أولوية الطاقة هي مجال  في أوجه الهشاشة معالجةال شك أن و -5
المساواة بين الجنسين وتمكين  ، على غرارأخرى أهداف بلوغل      أيضا  بلفحسب،  2030خطة عام  مسار نجاح

فرص  إيجادالبلدان العربية من        تتمك نلو. البعيد األمد علىاالزدهار  تحقيقوالمرأة واإلنصاف بين األجيال، 
 هاموارد االستفادة القصوى منعلى  ةاكتساب القدر عليها ،الرتقاء بمستويات معيشتهماو ،للشباب          اقتصادية 
األساسية والتكنولوجيا والحوكمة وممارسات  البنى دي   ص ع علىالخيارات المناسبة  باتخاذ وذلك          الواف رة،الطبيعية 

  اإلدارة المستدامة.

بلدان المنطقة العربية إلى  بينالشاسع في مستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية  التفاوت ىوقد أد -6
بية تفاقم النزاعات السياسية في المنطقة العر زادكما  .الالزمةطاقة ال مصادر تأمين القدرة علىكبير في  تفاوت

عواقب وخيمة  قد يؤدي الىصعوبة تلبية الطلب على الطاقة بطريقة مستدامة، ما  منعلى مدى السنوات األخيرة 
 إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد النزاع، وآفاق النمو االجتماعي واالقتصادي. من حيث

                                                
(1) http://www.un.org/sustainabledevelopment/https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/07/ 

achieving-targets-on-energy-helps-meet-other-global-goals-un-forum-told-2. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/07/%0bachieving-targets-on-energy-helps-meet-other-global-goals-un-forum-told-2
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/07/%0bachieving-targets-on-energy-helps-meet-other-global-goals-un-forum-told-2
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/07/%0bachieving-targets-on-energy-helps-meet-other-global-goals-un-forum-told-2
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/07/%0bachieving-targets-on-energy-helps-meet-other-global-goals-un-forum-told-2
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 العربية في مجال الطاقة في المنطقةأوجه الهشاشة   -    أوال 

 قطاع الطاقة في المنطقة العربيةهشاشة أوجه          البحث  في أهمية   -ألف

                  نقاشا  موسعا  على  تستوجباألهمية في المنطقة العربية،  ةبالغ      قضية الطاقة  قطاعفي  الهشاشة شكلت -7
بين بلدان  التفاوتإلى  فحسب القضية هذهاالجتماعية واالقتصادية والبيئية والحكومية. وال ترجع أهمية  ةصعداأل

 الحصولاالجتماعية واالقتصادية، وما يتصل بذلك من فروقات كبيرة في القدرة على  التنميةالمنطقة من حيث 
                                                                                                          إلى خدمات الطاقة الميسورة التكلفة والحديثة والموثوقة والمستدامة، بل أيضا  إلى التزايد السريع في الطلب على 

في  تهالسياسية عن تلبي-مؤسساتية والتنظيمة واألساسية واالجتماعيةعجز البنى الوالطاقة خالل العقود األخيرة، 
لتحديات المتصلة ا إلىفي المنطقة إلى إضافة بعد جديد  ةالسياسي اتالعديد من الحاالت. وأدى تصعيد النزاع

قب وخيمة ؤدي إلى عوايعدم معالجة هذه المسألة سأن  إلى اإلشارة وتجدر .باإلدارة المستدامة للطلب على الطاقة
  على مستقبل النمو االجتماعي واالقتصادي وإعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع.

 نمو سريع وضوابط قاصرةالطلب على الطاقة:  -1

أفضى النمو االقتصادي والسكاني المتسارع في البلدان العربية إلى تنشيط سوق الطاقة في المنطقة. وفي  -8
                                                                    وبزيادة التصنيع وارتفاع مستويات المعيشة، من المرتق ب أن يستمر تزايد ظل التوقعات باستمرار هذا النمو 

                                                                                                           الطلب على الطاقة خالل العقود المقبلة. وتوفير إمدادات الطاقة الكافية والميسورة التكلفة أساسي  لتحسين مستويات 
لى اتخاذ مبادرات رة، ركزت دول عربية عديدة ع. وفي السنوات األخيالسياسي المعيشة واستتباب االستقرار

دارة أسواقها المحلية للطاقة، بهدف إدارة الطلب على المدى الطويل على نحو حكام إعلى مستوى السياسات إل
الطاقة استخدام                                                                                        يتجاوز مجرد ضمان إمداد الطاقة. وتتضمن هذه المبادرات سن  قوانين أكثر صرامة لتحقيق كفاءة 

 .المحلية هاوإصالح أسعار

 ،الراغبة في إدارة نمو الطلب المحلي على الطاقة أن تعمد إلى إصالح هياكل األسواقوينبغي للدول  -9
                                                                                            وإعادة النظر في المحفزات المقد مة إلى المستخدمين. وعليها كذلك أن تحدث تغييرات جذرية في سلوك 

ض األحيان، مثل في بع بدت متناقضةتعمل على تحقيق أهداف إنمائية مترابطة فيما بينها، وإن  وأنالمستهلكين 
حماية مستويات دخل األسر بالتزامن مع تعزيز القدرة التنافسية الصناعية. ويشكل تغيير طرق إنتاج الطاقة 

ذوي من                                                                                                  وتسعيرها وتداولها واستهالكها تحدي ا كبيرا ، ال سيما أن المنطقة العربية تضم أعدادا  كبيرة من السكان 
 التي تفتقرالسيارات وأعداد كبيرة من المباني ب                          ساسية القائمة، التي تت سم الدخل المتوسط األدنى. وفي ظل البنى األ

                                                                                إلى الكفاءة في استخدام الطاقة، أصبحت معالجة مسألة إدارة الطلب تحدي ا طويل األمد.

                                اعتماد مفر ط على الوقود األحفوري -2

                    از الطبيعي كمصدر ين تعتمد المنطقة العربية، أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، على النفط والغ -10
رئيسيين للطاقة. لذلك، يستدعي النمو السريع في الطلب على الطاقة في المنطقة إجراء بحث فوري وملح عن 

الطاقة. ويمكن لمصادر الطاقة البديلة أن تؤدي ب ات الحاليةإلمدادا عنبديلة تكون  ،مصادر فعالة من حيث التكلفة
العربية على زيادة معدالت حصول السكان على الكهرباء، من خالل زيادة                                     أيضا  دورا  رئيسيا  في مساعدة الدول
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االعتماد على الحلول الالمركزية. وتتزايد احتماالت خفض االعتماد على الوقود األحفوري باستمرار في ضوء 
 ال سيما الطاقة المتجددة.وانخفاض تكاليف تكنولوجيات الطاقة البديلة، 

 آخذة في االتساع ثغرةمصادر الطاقة: على  الحصوللقدرة على ا -3

مصادر على الجميع  حصول             بات جاه ضمان المنطقة العربية  الذي حققتهعلى الرغم من التقدم الكبير  -11
                                                   شخص غير قادرين على الحصول على الحد  األدنى من خدمات  مليون 30من الطاقة الحديثة، ما زال أكثر 

ت السياسية وعدم االستقرار في أنحاء كثيرة من المنطقة العربية . وقد أفضى التصعيد في النزاعا(2)الكهرباء
خالل السنوات األخيرة إلى زيادة عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن في مجال الطاقة، وإلى تعريض 

 ماليين غيرهم لخطر فقدان القدرة على الوصول اآلمن إلى مصادر الطاقة. 

                                      والحديثة. ويقو ض عدم الحصول على القدرعدم توفر الطاقة المأمونة من وتتحمل المرأة العبء األكبر  -12
الكافي من الطاقة التقدم االجتماعي واالقتصادي المنشود في مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، كالحد من 

 وفي ظلتحقيق النمو االقتصادي المستدام. والفقر، وتعميم فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، 
اتخاذ التدابير الكافية للتخفيف  ال بد منالطاقة المحلية في مختلف البلدان العربية،  رألسعااإلصالحات الجارية 

ينبغي أن يقترن  لك،. لذآلثار هذه التدابير من غيرها             ، األقل تحمال  الفقيرة والمتوسطة الدخل رألسا على هامن آثار
فقر الدخل وعدم التكافؤ في الوصول  لمعالجة ،أكثر فعالية إصالح قطاع الطاقة بتطوير شبكات أمان اجتماعي

 إلى الفرص االقتصادية.

  الهشاشة في مجال الطاقةمن  ةالمتضرر الجهات  -باء

تخطيط المستدام في مجال ال إدراج من بد ال لذلك،        تعد دة،م فئاتالطاقة على  قطاعفي تؤثر الهشاشة  -13
  التنمية االجتماعية واالقتصادية. برامجال يتجزأ من  كجزءالطاقة 

 الدخل جميع مستويات  منالبلدان  -1

مستويات الدخل والمعيشة، ومعدالت التنمية االجتماعية  في       واسعا         تفاوتا بلدان المنطقة العربية      سج لت -14
 نفسه القدرب ألنها غير مجهزة ،في مجال الطاقة الهشاشةتعاني من أشكال مختلفة من فهي واالقتصادية. لذلك، 

 . لها للتصدي

                                                                                                 تواجه البلدان العربية المرتفعة الدخل، وكل ها مصد  رة صافية للطاقة، تحديا  مزدوجا  يتمثل في إدارة  -15
االستقرار المالي في يتيح والحفاظ على مستويات معيشة مرتفعة. و                                        العرض والطلب على الطاقة إدارة  مستدامة، 

إدارة أما لتقديم الدعم لبلدان أخرى. و ،دي ألنماط التنمية غير المستدامةهذه البلدان الموارد المالية الالزمة للتص
 وفيالمحلي على الصعيد                          فرصة  إلحداث تغيير إيجابي لها تيح فتفي مجال الطاقة على نحو سليم، أوجه الهشاشة 

 البلدان األخرى في المنطقة. 

                                                
(2) https://www.unescwa.org/publications/energy-vulnerability-arab-region, p. (5).   

https://www.unescwa.org/publications/energy-vulnerability-arab-region
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، لها ةمصدرللطاقة، وأخرى  ةمستورد   ا دانبلالبلدان المتوسطة الدخل في المنطقة العربية، فهي تشمل  أما -16
                                                                                                   متأثرة بالنزاعات. وتعاني هذه البلدان من نقاط ضعف متعد دة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التنامي الجامح    ا بلدانو

 ضعيفةللطلب المتنامي قدرة هذه البلدان على االستجابة وفي الطلب على الطاقة مع غياب التنويع في مصادرها. 
تأثر مباشرة للالطبقة الوسطى  قابليةبسبب مواردها المالية المحدودة، وارتفاع معدالت فقر الدخل، عالوة على 

وفي حاالت كثيرة، تتعرض فئات سكانية  باإلصالحات التي تزيد من تكاليف الطاقة ونفقات المعيشة العامة.
 لخطر فقدان إمدادات الطاقة الحديثة والميسورة التكلفة.

سعيها إلى بلوغ معظم مؤشرات  فيتحديات خاصة بها فتواجه  ة،العربي المنطقة                      البلدان األقل نموا  في  أماو -17
                         في قطاع ي الصحة والتعليم ، كما التنمية، حيث تبرز مصاعب جمة في توفير الخدمات األساسية لمعظم السكان

                   أقل البلدان نموا ، في في مجال الطاقة جوانب الهشاشة بفعالية لمختلف  التصدي. وال شك في أن على سبيل المثال
، يعد مهمة صعبة تستحق الطبيعيةبما في ذلك االفتقار إلى إمكانية الوصول إلى إدارة أكثر استدامة للموارد 

   من االهتمام.أكبر       قدرا  إيالءها 

 ةمصدرالبلدان الو ةمستوردالبلدان ال -2

التكاليف المالية الرتفاع مستويات وارداتها، ما يزيد تواجه البلدان المستوردة للطاقة تحديات في تلبية  -18
التحديات بفعل  قدرتها على التصدير فتتراجع. أما البلدان المصدرة للطاقة، هامن المخاوف بشأن أمن الطاقة في

رغم ذلك، يستمر العديد من البلدان في دعم أسواق الطاقة المحلية، ما يؤدي والطلب المحلي الجامح. والمالية، 
على الوقود  الشديدوردة للطاقة في االعتماد ستالبلدان المصدرة والم اشترك مجموعتتلى تفاقم المشكلة. وإ

تنويع مجموعتها المحلية                                        تقدما  في هذا المجال من خالل إدراج قضيةبلدان من المجموعتين  وقد حققت .األحفوري
 سياساتها العامة. اتأولويضمن من مصادر الطاقة 

 دانالبلمجموعات  -3

البلدان  ضمتوالمغرب العربي،  بلدان: التالي الشكل على بلدانمجموعات  أربعقسم المنطقة العربية إلى نت -19
 ةمتوسط بأنها      أيضا  تتسم التيالمشرق العربي،  بلدانو ؛الدخل ةمتوسط، وهي تتسم بأنها في شمال أفريقياالعربية 
 متأثرة وهي ،             كالعراق مثال ( اتستثناءاال بعض معدول الخليج )ل      خالفا ذات اقتصادات متنوعة و الدخل،

 ،التي يرتفع فيها نصيب الفرد من الدخل، ويقل فيها عدد السكان ،مجلس التعاون الخليجي وبلدان ؛نزاعاتبال
 في البلدان مجموعاتعن بقية  المتأخرة ،                         أقل البلدان العربية نموا و ؛قتصاداتها على الوقود األحفورياوترتكز 

                      مختلفة جدا  من استهالك  اأنماطهذه المجموعة       تسج ل واالقتصادية الشاملة. والمنطقة من حيث التنمية االجتماعية 
  .الطاقة مقارنة ببقية دول المنطقة العربية

 سكان المدن واألرياف -4

نسبة إلى في المائة من سكان المنطقة العربية في المدن، وتتوقع األمم المتحدة أن تزيد هذه ال 56يعيش  -20
                              الضغط  على الترابط بين المياه  بزيادةالمدن  وتساهم الكثافة السكانية في. 2050حلول عام ببالمائة  65أكثر من 

 عليه تنطوي ما جانب إلى                         ضمن مساحات صغيرة نسبيا ، المستدام  وغيراستهالكها الكبير  سببوالغذاء والطاقة، ب
ستبقى محركات مهمة الستهالك  االتجاه إلى أن المراكز الحضريةهواء. ويشير هذا ال فيتدهور بيئي وتلوث  من
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 أماوالعجز عن تحمل تكاليف الحصول عليها.  ،                                    ستصبح أكثر عرضة  النقطاع خدمات الطاقة لكنها الطاقة،
                                                                              صعوبات في الحصول على الطاقة، ال سيما في البلدان العربية األقل نموا ، ولكن أيضا   فتواجه ،المناطق الريفية

 ي بعض البلدان المتوسطة الدخل.ف

 البلدان المتأثرة بنزاعات والبلدان في مرحلة ما بعد النزاع -5

                                                                                     شهدت المنطقة العربية، خالل السنوات األخيرة، تصعيدا  في حدة النزاعات السياسية وظروف عدم  -21
ت النزاعات المختلفة . وتسببمباشر غير بشكل أو مباشر بشكل سواء ،أثر على عدد متزايد من البلدان ،االستقرار

تسببت  وقدفي المنطقة بنزوح الماليين، وعيش ماليين آخرين في ظروف ال تتيح الوصول المستقر إلى الطاقة. 
 .مقبلة لسنوات عديدة البلدان استتحمله أعباء إلىوأدت على الهياكل األساسية، أضرار ب الحروب والنزاعات

دعم الظروف االجتماعية واالقتصادية  قادرة على ،وميسورة ومستدامةبناء نظم طاقة آمنة  لذلك، ال بد من
 من النجاح في االنتقال إلى بناء الدولة بعد انتهاء النزاع. هذه البلدان تمكينلالصعبة، 

 المرأة -6

                                                                                        تشك ل النساء نصف سكان المنطقة العربية، إال أن مصالحهن ال تولى من االهتمام ما تحظى به مصالح  -22
تبعات عدم استدامة إدارة الطاقة والموارد، ويتأثرن مباشرة من                                 با  ما تتحمل النساء العبء األكبر الرجال. وغال

فرص التعليم  واالستفادة منالصحة الشخصية ب لالهتمامبضعف أو عدم القدرة على الوصول إلى الطاقة الحديثة 
أولويات سياسية ال تراعي المساواة  م     وتقد                                                             والعمل. وكثيرا  ما تتعرض أصواتهن لإلهمال أثناء وضع السياسات، 

على الوصول  تهن                     . وغالبا  ما تكون قدر                                      في مجاالت  منها التخطيط للطاقة والتنمية ،احتياجاتهن على بين الجنسين
االستفادة من التسهيالت الرجال من                أقل تمكينا  من  والنساء .إلى السلطة والمعلومات أضعف من قدرة الرجال

                                          سلبا ، وأطفالهن من خاللهن، بسوء إدارة قطاع  نتأثريوالمشاركة في صنع القرار داخل مجتمعاتهن. واالئتمانية 
 .عدم توفر الطاقةب التنمية االجتماعية واالقتصادية للجيل الحالي واألجيال المستقبلية تتأثر                   الطاقة، تماما  كما 

 األسر والمشاريع التجارية والصناعات  -7

. وبما أن األسر مختلفبشكل  وإنلى جميع العناصر الفاعلة في االقتصاد، الطاقة ع قطاع ضعف يؤثر -23
استجاباتها فوالوسائل المالية،  المعلومات علىالمعيشية تتفاوت من حيث مستويات الدخل، والتعليم، والحصول 

. وبشكل عام، تصنف األسر المتدنية             تتفاوت أيضا  ،للقرارات التي تتخذها الحكومة، مثل تغيير القواعد واألنظمة
 ،                                                                                       ذات الدخل المتوسط األدنى من بين الفئات األكثر تعرض ا لآلثار السلبية لسياسات العمل المعتادةوالدخل 

الصناعات، و التجارية المشاريع. أما الطاقة قطاع سياسات سيما وال ،والتغيرات على مستوى السياسات
 ومن. قدرتها االقتصادية على االستمرار على                    إصالحات تشكل تهديدا   يتأجرلخسارات كبيرة إذا ما         فتتعر ض

من خالل زيادة التكاليف اإلصالح المفاجئ للتسعيرات  المثال سبيل على الطاقة مجال في اإلصالحات هذه
 حاتإصال إجراء يحتم ما ،في بعض المناطق العربيةهائلة أن متطلباتها من الطاقة  سيما وال ،المتصلة بالطاقة

لتحقيق استخدام مستدام للطاقة. ومع استمرار النمو االقتصادي، وزيادة عدد السكان، واتساع آفاق تطلعاتهم 
االجتماعية واالقتصادية، ال شك في أن التحول نحو نظم للطاقة آمنة وميسورة التكلفة ومستدامة هو من أولويات 

   .االقتصادات العربية
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 العربية الطاقة في المنطقة قطاع هشاشةعن  الناجمةتحديات ال  -  ا نيثا

االنخفاض المتوقع في أسعار النفط إلى جانب  ،عن الوقود األحفوري االستغناءاالتجاه العالمي نحو  يشكل -24
تحديات للبلدان العربية المصدرة  ،العالمية، والزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة في بلدان المنطقة العربية

  .والمستوردة للنفط

                                                                                          تعتمد اقتصادات المنطقة العربية بشكل رئيسي على الوقود األحفوري، بوصفه مصدرا  إلمدادات الطاقة و -25
                               أكثر مناطق العالم اعتمادا  على العربية من المنطقة و                                                          المحلية وأيضا  لإليرادات في البلدان المنت جة للنفط والغاز. 

ويشكل   .ات الطاقة اإلقليمية من النفط والغاز الطبيعيفي المائة من إمداد 95تستمد أكثر من  ،الوقود األحفوري
                                                                           ال سيما المتجد دة منها، س مة  رئيسية من سمات االقتصادات العربية عموما ، سواء و                          غياب  مصادر بديلة للطاقة، 

صافية لها. ويطرح االرتفاع المستمر لتكلفة استهالك المواد ال         مستوردة  ال                 مصد رة للطاقة أو الالبلدان  في
                                                                                                          الهيدروكربونية تساؤالت  بشأن استدامة مجموعة مصادر الطاقة الحالية وقابلي ة تحم ل تكاليفها على المدى الطويل. 
                                                                                                      فقد أصبح ضروريا  استيراد كميات متزايدة من مصادر الطاقة القابلة للنفاد من األسواق الدولية؛ وإال ، يتعي ن 

 دير.خفض إمدادات الهيدروكربون المحلية المتاحة للتص

والنفط والغاز مصدران إلمدادات الطاقة في األسواق المحلية في المنطقة العربية، ومصدران رئيسيان  -26
للدخل في البلدان العربية التي تنتجهما، والتي يهيمن قطاع الهيدروكربونات على اقتصاداتها في حاالت كثيرة. 

                                       في المائة تقريبا  من اإليرادات الحكومية  90و 65بين                                                          وتمث ل اإليرادات النابعة من صادرات النفط والغاز ما يتراوح
 قطرفي المائة من عائدات التصدير في  (3)80في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي ككل، وأكثر من 

كمصدر للطاقة والعائدات في  -وهذا االعتماد الكبير على الوقود األحفوري  .المملكة العربية السعوديةو والكويت
 هو نقطة ضعف أساسية في المنطقة العربية، وذلك من النواحي االقتصادية والمالية والبيئية. -آن واحد

لمحلية حتياجات ااالأجل تلبية  من العربية، المنطقة فيعلى النفط والغاز الطبيعي  المفرطعتماد اال سفرأو -27
على  ذلكوالغاز الطبيعي. وال ينطبق  لالنق    ع يالطاقة، ال سيما في قطا استيرادتزايد الحاجة إلى  عن ،من الطاقة

أنواع الوقود  لمختلف ةافيالص ةر     مصد  ال البلدانمن  متزايدعدد  على                      للطاقة فحسب، بل أيضا   ةد      مستور ال البلدان
، العرض لجهةصدمات الخارجية بالالبلدان       تأث ر قابليةمن  تزيدالنفط  استيراد زيادة    أن   غير. (4)األحفوري

 تناميشكل سي البعيد، األمدأسعار الطاقة في األسواق العالمية. وعلى         تقل باتمن  اتجةبات مالية ن         ضها لتقل    عر    وت 
حال  فيعنه  يالتغاضسياسات ال واضعي بوسعيكون  لنحيث أمن الطاقة  بشأن                            الواردات أيضا  مصدرا  للقلق 

 الطاقة المتجددة على سبيل المثال.  كمصادرمن حيث الكلفة،        فع الةبدائل        توف رت

                                                
(3) https://www.unescwa.org/publications/energy-vulnerability-arab-region, p (vii). 

ديل نوع الوقود، ال سيما في                                                                                         الزيادة في واردات الطاقة في المنطقة ليست كلها ناتجة من زيادة الطلب الكلي، بل أيض ا من تب (4)
إلى الغاز                                                                                                                             حالة الغاز الطبيعي. وغالب ا ما يكون استيراد الطاقة خيارا  اقتصاديا  منطقيا ، حيث أن معظم الدول العربية قد تحول اآلن من النفط 

نفط. لذلك، وان كانت هذه الدول تنتج الطبيعي كوقود مفضل لتوليد الطاقة، فزاد وارداته من الغاز الطبيعي، وهو وقود أقل كلفة بكثير من ال
هذه                                                                                                                              النفط محليا ، فهي تستمر في استيراد الغاز. وساهم الغاز الطبيعي أيض ا في الحد بشكل كبير من االنبعاثات الناتجة من قطاع الطاقة في

ع النقل على سبيل المثال، أن يفضي إلى                                                                                           البلدان. ومن شأن تحقيق تغيير آخر في نوع الوقود المفض ل، كالتحو ل من النفط إلى الغاز في قطا
 زيادة واردات الغاز الطبيعي، وليس إلى خفضها، في البلدان التي ال تملك موارد كافية منه.  

https://www.unescwa.org/publications/energy-vulnerability-arab-region
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 ين     وحيد ال الطاقة ي                                       االعتماد المستمر على النفط والغاز كمصدر وإدارة الطلب على الطاقة،  عدم      يهد د -28
 ذاكون لهي أن         وي حتم لجي الوقود األحفوري على التصدير.             من قدرة منت  بالحد ،هذا الطلب لبيةتل            المستخدم ين

 على اإليرادات المالية واالستقرار المالي في المستقبل.      جد ية داعياتت األمر

استهالكية                                                                                  المنطقة العربية في خضم التحو ل من مور د رئيسي للطاقة إلى األسواق العالمية إلى سوق  -29
وارتفاع مستويات المعيشة  المتسارع، ضوء النمو السكاني واالقتصادي          خصوصا  في  الطلب على الطاقة، ةمتزايد

                                                                         وثروة الموارد الطبيعية المحدودة الموز عة على نحو  غير متساو  في المنطقة.

 ،للطاقة                                                                                              يشك ل التزايد السريع للطلب على الطاقة المحلي ة في المنطقة العربية تحد يا  لسياستها التقليدي ة و -30
                                                                                   عوامل أخرى ضرورية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الطويلة األجل، وال سي ما تحقيق ؤثر على ي كما

 األمن المائي والغذائي.

                                                                                         يشك ل الترابط بين المياه والطاقة والغذاء تحديات خاصة في المنطقة العربية، بالنظر إلى أوجه كذلك  -31
المياه وندرة األراضي الصالحة للزراعة في العديد من     شح  إلى                                             التفاوت الكبير جدا  في الحصول على الموارد، و

الموارد  استخدام لطرقنواحي المنطقة. ويعكس ترابط هذه العوامل الثالثة الحاجة إلى تخطيط أكثر استدامة 
إلى زيادة الطلب على المياه ستؤدي التي  نفسهاالعوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة هي فالطبيعية. 

                                وتحو ل المجتمعات نحو تكنولوجيات  ،التنقلوزيادة  ،وارتفاع مستويات المعيشة ،اء مع تنامي عدد السكانوالغذ
              أكثر تطو را .

ض السنوي لتلوث الهواء             متوسط التعر ف في المنطقة العربية. للقلق       كبيرا        مصدرا الهواء يزال تلوث  الو -32
من  والناتجةهواء لل         الملو ثة (ميكرومتر 2.5) كمية الجسيمات الدقيقة حسبقاس        الذي ي  - العربية البلدان جميع في

إرشادات منظمة الصحة  المحدد في العالمي          المتوس ط  يتجاوز –اآللية والتصنيع مركباتالعواصف الرملية وال
هذا  ويبعثالشديد في الهواء.  ثلتلوا نسبة قياسال يتم      أن هإلى  المتوفرةفي البيانات  ثغراتال    دل توالعالمية. 

  .ه القضيةهذ لمعالجة جديةغياب أي استجابات  فيسيما  القلق، ال على القصور

                                                       وزيادة التصنيع وارتفاع مستويات المعيشة، من المرتق ب أن السكاني وفي ظل التوقعات باستمرار النمو  -33
وفير إمدادات الطاقة الكافية والميسورة التكلفة تال بد من يستمر تزايد الطلب على الطاقة خالل العقود المقبلة. و

 .يتحسين مستويات المعيشة، والنهوض باالقتصاد، والحفاظ على االستقرار السياسل

الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة في المنطقة أهمية تنويع مزيج الطاقة،       تبي ن، ما تقدم           وبناء  على  -34
الركائز الرئيسية من وهما  ،وتعزيز التكنولوجيا وكفاءة استخدام الطاقة من خالل زيادة استخدام الطاقة المتجددة

  .التنمية المستدامةتحقيق الطاقة المستدامة و لتوفير

معدالت نمو الطلب  ترفعا                                                           إدارة الطلب، ت فاقم القصور في كفاءة استخدام موارد الطاقة، و لضعف        ونتيجة   -35
                                 ي المنطقة العربية على عدة ص ع د:                        القصور  في إدارة الطلب فيظهر وعلى الطاقة. 

                                                                           تشك ل األسعار المحلية لمصادر الطاقة عامال  رئيسيا  يؤث ر على ديناميات الطلب،  :أسعار الطاقة •
                                                                                              وأداة  إلدارة هذا الطلب في األجل ين المتوسط والطويل. ومنذ عدة عقود، ت ضب ط أسعار الطاقة وت ثب ت 
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ن العربية، في مسعى لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، مثل دون أسعار السوق في العديد من البلدا
أدى توفير طاقة ميسورة التكلفة للجميع ودفع عجلة النمو الصناعي. غير أن ضبط أسعار الطاقة 

قد                                                                             عواقب وخيمة غير مقصودة، إذ أعطى مستخدمي الطاقة صورة  مشو هة عن واقع السوق. و إلى
                                                            نماط استهالك  تفتقر إلى الكفاءة وتهدر الموارد، نتيجة  النخفاض إلى أ في العديد من الحاالتذلك أدى 

 ؛لمنتجات المتصلة بها، مثل المياه                          القيمة المتصو رة للطاقة وا

أنحاء جميع                                                   اشتد  اعتماد النمو االقتصادي على استخدام الطاقة في  :األطر التنظيمية والمؤسسية •
من الضوابط الالزمة لضمان الكفاءة، أو القصور                                             المنطقة العربية، من جر اء عدم تطبيق حد أدنى 

                                                                                     في إنفاذ الضوابط القائمة، ومن جر اء عدم توفير المعلومات األساسية الضرورية للمستهلكين. 
وأسفرت هذه الحالة المزمنة عن تداعيات كبرى، منها عدم الكفاءة في استهالك الطاقة في البناء 

                                                     ين يت وق ع أن يستمرا في استهالك كميات كبيرة من الطاقة      اللذ  ،                                والنقل في القطاع ين الخاص والعام
تفوق متطلباتهما، حتى بعد إصدار أنظمة جديدة لضبط االستهالك. وعلى الرغم من الخبرات 

الطاقة في المنطقة العربية، تبقى الفجوة شاسعة بين الفوائد  استخدام الواسعة في مجال تنظيم كفاءة
 ؛                              والتقدم المحر ز على أرض الواقع كفاءتها،                  المرجو ة من تحقيق 

يسهم قصور البنى األساسية للنقل العام في رفع معدالت استهالك الوقود : البنى األساسية للنقل العام •
في أنحاء كثيرة من المنطقة، إذ بات عدد كبير ومتزايد من السكان بحاجة إلى التنقل للحصول على 

في ارتفاع وتسارع وتيرة االعتماد على المركبات  قصور هذه البنى ويظهر فرص التعليم والعمل.
اآللية في العديد من البلدان العربية. ويفضي تدني كفاءة استخدام الطاقة في معظم وسائل النقل العام 
                                                                                              في المنطقة العربية، إن و جدت، إلى إنفاق مزيد من الموارد العامة على الوقود بدال  من إنفاقها على 

 ؛فرص المتاحة في قطاع النقل الذكيللنقل واالستفادة من ال تحسين البنى األساسية

لمنطقة العربية ا فيوتيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية  تسارع دىأ :حفظ الطاقة والوعي البيئي •
 بزيادة تقترن                                      استهالك الطاقة. غير أن  هذه الزيادة لم  ةعلى مدى العقود الثالثة الماضية إلى زياد

حماية البيئة.  مثل بالطاقة، متصلة أخرىقضايا ب أو ،استخدام الطاقة ترشيدلحاجة إلى ابالوعي العام 
 مجال في يةاالقتصاد القطاعاتأداء  لتحسين انأساسيالمستهلك  تحفيزإدارة المعلومات و أن شك وال

 قيستغرتكنولوجيا ال تحسين فيالسلوك و أنماطتغيير  فياسترداد تكاليف االستثمار  لكن، الطاقة
         المرك بةاأللواح الشمسية  استخدام، مثل ابتكارية      حلوال لمستهلك ا اعتماد       يتطل ب وقد.      طويال       وقتا 

 .الالزمةالمعلومات  إلىفتقار اال بفعل ،                      يتعذ ر تنفيذها أحيانا       رب ما تدابير       ات خاذعلى األسطح، 

 العربيةمستقبل أكثر استدامة النظمة الطاقة في المنطقة من أجل   -      ثالثا 

 :العربية المنطقة في الطاقة ألنظمة االستدامة من مزيد توفير شأنها من التي الحلول من عدد يلي مافي -36

 التنمية المستدامة لتحقيقالطاقة  مصادرعلى  الحصول إتاحة ضرورة -1

                                                                                            اإلدارة الفع الة لنمو الطلب على الطاقة وفصل آثار هذا الطلب عن مسار النمو االقتصادي في المنطقة  -37
                                                      التحك م بنمو الطلب المحلي على الطاقة أن تعمد إلى إصالح  تسعى إلىعلى الدول التي و                        العربية م همتان شاقتان. 

                                              لمستخد مي الطاقة. وعليها كذلك أن تحدث تغييرات                                                         هياكل أسواق الطاقة، وأن تعيد النظر في المحفزات المقد مة 
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                                                                                              جذرية في سلوكيات المستهل ك، وأن تعمل بشكل مواز  على تحقيق أهداف إنمائية قد تبدو في بعض األحيان 
تغيير طرق إنتاج  ويشكلمتناقضة، مثل حماية دخل األسرة وفي الوقت نفسه تعزيز القدرة التنافسية الصناعية. 

                                                      ال سيما أن المنطقة العربية تضم أعدادا  كبيرة من السكان و                                  وتداولها واستهالكها تحدي ا كبيرا ،  الطاقة وتسعيرها
                                                                       ومن المجاالت ذات األولوية التي ينبغي معالجتها من أجل تحسين فعالي ة إدارة  ذوي الدخل المتوسط األدنى.

 الطلب على الطاقة في المنطقة العربية ما يلي:

 تتمثل ،على مدى عقود من الزمناعتمدت إصالح ممارسات من غير السهل  :أسعار الطاقة المحلية •
                          أن  المستخدمين المتعد دين  . وتكمن الصعوبة فيفي توريد الطاقة للمستهلكين المحليين بتكلفة منخفضة

                                           بزيادة األسعار بطرق مختلفة. وال بد  من تخطيط  ونتأثري -أسر وشركات وصناعات من  –
إعانات الطاقة دون التأثير على قدرة المجموعات المنخفضة والمتوسطة  صالحإل محكماقتصادي 

من دون تقويض القدرة وذلك الدخل على تحمل التكاليف، وبالتالي على الحصول على الطاقة، 
إصالح  إلىمتزايد بشكل التنافسية لقطاع الطاقة.  وفي السنوات األخيرة، شرعت بلدان عربية 

ى الرغم من التفاوت الواسع بينها من حيث مستوى اإلصالحات وعمقها. أسعار الطاقة المحلية، عل
                       رصد التقد م المحر ز في على                              ال بد  من بناء قدرات الحكومات و                             غير أن  الطريق ال يزال طويال . 

لتخفيف من آثار إصالح أسعار الطاقة، كي ال تفضي هذه اإلصالحات إلى مزيد من ااإلصالحات، و
 ؛ي عدد متزايد من البلدان العربيةمستويات المعيشة ف الصعوبات وإلى تدهور

                                  إذا تسن ى تحقيق وفورات  في الطاقة  :الكفاءة في استخدام الطاقة، ومعايير األداء، والممارسات •
             آلية فعالي ة تشكيل  أمكن، ووفورات مالية لصالح الحكومات والمستهلكين النهائيين في الوقت نفسه

الالزمة لتحقيق  األنظمة وضع عمليةواجه تارة ارتفاع أسعار الطاقة. و                          لمساعدة المستهل كين على إد
                                                نطوي على تعقيدات  كبيرة في قطاعات النقل والبناء ت                                            الكفاءة في استخدام الطاقة تحديات  متنو عة؛ و

تطلب بناء قدرات الهيئات الحكومية في مجاالت تخطيط وتطوير وتنفيذ توالصناعة والطاقة؛ و
                                                                           والمبادرات الالزمة. ولبناء هذه القدرات، ال بد  من تنمية الموارد البشرية داخل وإدارة األنشطة 

الهيئات الحكومية، وتعزيز قنوات االتصال بين الحكومات والهيئات التنظيمية والمستخدمين النهائيين 
 كفاءة                                                                       التنفيذ الفع ال لألنظمة أهمية  بالغة في نجاح السياسات الرامية إلى تحقيق بللطاقة. ويكتس

إصالح أسعار الطاقة، وهو أمر أساسي  في هذا المجال من دون نجاحوال يتحقق أي الطاقة.  تخداماس
 ؛ائيين كي يستخدموا الطاقة بكفاءةلتوفير حوافز مالية للمستخدمين النه

                                                          تؤدي البنى األساسية للنقل العام دورا  بالغ األهمية في تحقيق  :بنى أساسية مستدامة للنقل العام •
                                                                                      دف ين إنمائيين متالزم ين، هما ضمان قدرة الناس على التنقل، وإدارة الطلب المحلي على وقود ه

ضمان القدرة على التنقل لدى لال سيما و                                                        النقل. وال بد  من إيجاد حلول لتحقيق استدامة النقل العام، 
              حر مون من فرص                                                                          النساء واألطفال، الذين يتأثرون أكثر من غيرهم بغياب خيارات النقل اآلمن إذ ي 

                                                                                          التعليم والعمل والرعاية الصحية. وتوفير  بنى أساسية مستدامة للنقل العام أمر محوري في عملية 
إعادة اإلعمار التي تشهدها اآلن دول عربية عديدة، أو دول عانت منذ فترة وجيزة من حروب أو 

                           لهامة التي يمكن أن تنف ذها                                                                  نزاعات سياسية ألحقت ببناها األساسية دمارا  منهجيا . ومن التدابير ا
                                                                                              الحكومات توفير  خيارات آمنة وفعالة وكافية للنقل العام في المدن والمناطق الريفية؛ وتعميم وسائل 
                                                                                           النقل العام األكثر كفاءة  في استخدام الطاقة، كأساطيل المركبات العامة ذات الكفاءة في استخدام 

 ؛أمكن حيث           كهربائيا ،                                           الوقود؛ وتعميم وسائل النقل العام المسي رة 



E/ESCWA/C.3/2019/6 
 

-09- 
 

تحقيق االستخدام المستدام ل ال بد :توفير المعلومات، ونشر الوعي، وتعزيز دور المجتمع المدني •
تحسين جمع المعلومات والبيانات ونشرها، واتخاذ  منللموارد الطبيعية في المنطقة العربية، 

                                                                                       التدابير الالزمة لرفع مستوى الوعي بالتكاليف االقتصادية واالجتماعية والبيئية المترت بة على 
                                                                                 انتهاج الطرق المعتم دة تقليديا . والحكومات والمؤسسات المدنية مدعو ة إلى بذل جهود  مواصلة

شرها، وإلى تطوير قدرة المؤسسات على الرصد النوعي حثيثة لجمع البيانات والمعلومات ون
                                                                                       والكمي، وإلى توفير منتدى أكثر فعالية إلجراء حوار  هادف بين جميع شرائح المجتمع يشارك فيه 

 ؛                             ع وتغط يه وسائل اإلعالم الوطنيةالجمي

 الطاقة تإمدادادارة إأن تسعى إلى  العربيةالمنطقة  على يجب :الطاقة مداداتالة إل            اإلدارة الفع  •
 ةر عد        ذلك توف  تحقيق          يشج ع على       ومم اظم طاقة أكثر استدامة.   ن  إنشاءإلى  سعيها بموازاةبفعالية، 

أولويات التنمية  تلبية مع، أقل بمواردأكثر  العملساعد الدول على تمستوى السياسات  علىمسارات 
 .الكربون في المنطقة بصمةل من يتقلالو ،االجتماعية واالقتصادية والوطنية

 العربية بلدانفي ال استخدامها طرقمة و                     تنويع الطاقة المستخد ضرورة  -2

أصبح تنويع  ،في السنوات األخيرة :تنويع مجموعة مصادر الطاقة في المنطقة العربية أهمية •
لعديد من الدول العربية. ا في                                هدفا  استراتيجيا  متزايد األهمية  مجموعة مصادر الطاقة الوطنية

        اسجابة   ،هامداداتإمن    ا جزء         تدريجيا  لتشكل للطاقةالبحث عن بدائل مستدامة  فيالدول هذه  شرعتو
األول من القرن  عقدخالل ال العالميةاألسواق  الذي شهدتهأسعار النفط والغاز  في رتفاعاال منها إلى

كلفة استيراد النفط والغاز ت في موازيال االرتفاع وبفعل، 2010 عام مطلعالحادي والعشرين و
تستمر التوقعات بالتحسن في ظل ومعظم االحتياجات الوطنية.  تلبيةعليهما ل الشديد واالعتماد

 تؤدي           المرج ح أن  ومنال سيما الطاقة المتجددة. واستمرار هبوط أسعار تكنولوجيات الطاقة البديلة، 
بالمستوى  ءلى الكهرباع سكانهاحصل ي الالعربية التي                                         الطاقة المتجددة دورا  كبيرا  في البلدان

حلول الالمركزية من خالل زيادة استخدام ال ،النزاعاتب أثرةفي البلدان المت      أيضا و ،المطلوب
 ؛إلمدادات الطاقة

في حصة  تلقائيةزيادة  حصول يزال ال :تنويع مجموعة مصادر الطاقة في المنطقة العربيةتشجيع  •
. ذات الصلة، بصرف النظر عن الخطط واألهداف الوطنية مضمون غيرمصادر الطاقة البديلة 

هم أ ومن.          المتوف رةمالية الموارد الو يسياسالدعم ال في       زيادة  ذلك حدوثتطلب يومن المرجح أن 
السياسات                                                          لتشجيع تنويع مجموعة مصادر الطاقة في المنطقة العربية دعم  الالزمةاإلجراءات 

 التي تحول دونالعقبات  للتغلب على مساعدة األسواقو ؛وزيادة مشاركة القطاع الخاص ؛الشاملة
وبناء  ؛مويل لفئات المستخدمين المختلفةالت وفيرتب كفيلةاالستثمارات، وذلك بإيجاد حلول  جذب

 قدالطاقة النظيفة. و بين بلدان المنطقة في مجال فيما والتعاونالتجارة  تعزيزو ة؛القدرات المؤسسي
التي تزخر بها مصادر الطاقة المتجددة في  اإلمكانات فوائد كبيرة منبعض البلدان العربية  حقق

خلق فرص عمل  من خاللالتآزر بين الطاقة المتجددة واألهداف اإلنمائية،  أوجهأثبت و ،المنطقة
 ؛جديدة قطاعات وإنشاء

 ة                                                  لتعاون في مجال الطاقة بين بلدان المنطقة ركيزة  هاما يشكل :تجارة الطاقة على الصعيد اإلقليمي •
للمساهمة في تحقيق       أداة وفورات في المنطقة العربية، و حقيقت       م نعة أكثر استدامة و طاقة     نظم نشاء إل
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شأن دفع عجلة التجارة اإلقليمية في مجال  ومنالنمو االقتصادي والرخاء المشترك والحد من الفقر. 
مكاسب كبيرة بيعود  أن                                                      ان العربية، من خالل الشبكات الكهربائية المترابطة مثال ، الطاقة بين البلد

ج بكميات    نت             طاقة أنظف ت  إتاحةو من اإلمدادات،أ عزيزالمكاسب ت هذه ومنجميع األطراف.  على
          الم نت جةتطوير الصناعات التحويلية المحلية ل       نتيجة  ،فرص عمل إتاحةو ،كلفتها تدني إلى      نظرا كبيرة 

تؤدي زيادة التعاون اإلقليمي في مجال الطاقة المتجددة إلى زيادة  قدمكونات التكنولوجيات التي ل
 ؛التداول بها

لتحقيق األهداف  يالحصول على الطاقة الحديثة أساس :اتالحصول على الطاقة ونوعية اإلمداد •
المساواة  تحقيقدعم و ؛من أهداف التنمية المستدامة( 1هدف ال) اإلنمائية، بما في ذلك مكافحة الفقر

 وتطوير ؛(8هدف ال) للجميعفرص العمل الالئق  توفيرو والنمو االقتصادي ؛(5هدف ال) بين الجنسين
وصول  ضمان باتجاهحراز تقدم إل(. و9هدف ال) األساسية ىوالبن واالبتكار، الحديثة، الصناعات

، ال سيما حثيثةبذل جهود  على الحكومات ،خدمات الطاقة الحديثة في المنطقة العربية إلىالجميع 
السياسية.  البرامج اتالكهرباء أولوي إلىتعميم الوصول        يتصد ر بحيث       نموا ،  األقلفي البلدان العربية 

إنشاء و ،واضحةالسياسات الو ،ةستراتيجياال طخطالوضع ما يلزم من ب أن تقترن هذه الجهود ويجب
 وضع ، ينبغيخدمات الطاقة الحديثة علىالجميع  حصول ضمانلوخصصة. تمؤسسات م

اج حلول المركزية في رإدو ات،الشبك تغطيةتوسيع نطاق  منهاالطاقة،  طويرتلسيناريوهات 
يمكن أن يساعد تحديد المجاالت ذات األولوية، مثل توسيع واألرياف بالكهرباء.  إمداداستراتيجيات 

 الفوائد تعظيم علىالمدارس والمراكز الصحية والقطاعات اإلنتاجية،  ليشملالكهرباء  تغطيةنطاق 
الكهرباء  ةشبك إلىوصول الفيها  يكونعلى البلدان التي والتمويل.  منأدنى      بحد  ة المحققةاالجتماعي

 اآلمنصول تنمية قطاع المرافق العامة والح تضع أن ،مداداإلمستويات  هافي تتفاوت لكنو       تاما ،
 ؛هامقدمة أولويات فيعلى الكهرباء 

         متسارعا       نموا لطاقة في السنوات األخيرة بامدادات الالمركزية اإل      سج لت :        المركزيا طاقة الاإلمداد ب •
إلى االنخفاض السريع في تكاليف الحلول القائمة على                عزى ذلك أساسا                        على الصعيد العالمي. وي 

 تتيحو  .هذه الحلول أتاحتسالسل إمداد محلية  إنشاءوإلى  ؛الطاقة المتجددة، ال سيما الطاقة الشمسية
أعلى       درجة       نموا سكان المناطق الريفية في أقل البلدان العربية لشبكة الخارج نطاق  واقعةلنظم الا

لبلدان المتأثرة ا فيحالها  إلىوتساعد على إعادة إمدادات الكهرباء  ء،الكهربا إلىل صووالمن 
قد استفادت المجتمعات المحلية في العديد من البلدان العربية في السنوات األخيرة من وبالنزاعات. 

 التي نفذتهامشاريع ال في إطار عدد من، وذلك الكهرباءلتأمين شبكة ال نطاقخارج  منحلول  اعتماد
 ؛جهات مانحة دولية في السنوات األخيرة

 نطاق خارج الواقعة النظم اعتماد لترويج :كهرباءال اتشبك نطاقخارج  الواقعةلنظم ل الترويج •
الجهات المانحة، من الضروري  مبادرات عن    زل بمع          قل نموا ، األالعربية  البلدانفي  الكهرباء شبكات

بالكهرباء نظم الطاقة الصغيرة والمنفصلة عن  ادمدأن تدرج الحكومات في خططها الوطنية لإل
شبكة التوزيع،  إلى                                                                   التي تعمل على مصادر الطاقة المتجددة. وعليها أيضا  أن تعتمد التوصيل  ،الشبكة

الوصول إلى الطاقة. ويتطلب ب علقأهداف إنمائية واضحة تت تحديدمع  ،                          تنظيم قطاع الطاقة المركزيا ل
وتعزيز  ،المجتمعات المحلية نحوه                              وإدارية لتشجيع التمويل الموج  ذلك وضع أطر تنظيمية ومالية

 ؛أنشطة القطاع الخاص في توزيع وبيع الطاقة المتجددة الالمركزية، ال سيما في المناطق النائية
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أهمية خاصة في المنطقة على الكربون واستخدامه وتخزينه  اقتناء ينطوي :توليد القيمة من الكربون •
معضلة الطاقة الثالثية “بـ العربية بالنسبة إلى منتجي النفط والغاز الذين يحاولون الخروج مما سمي 

المعضلة التوفيق بين استيفاء االلتزامات الدولية المتعلقة بتغير المناخ،  هذه حلقتضي يواألبعاد". 
 عديدةاكتسبت بلدان عربية  وقد. (5)الكهرباء وإتاحة الكهرباء على مدار الساعة، وإدارة تكاليف

تطبيقات في المنطقة ال هذه تعميمول  .الكربون واستخدامه وتخزينه اقتناء مشاريع                خبرة  واسعة  في 
انتشار هذه  شأن ومن .(6)التشجيعية ارسعاألمن بينها  ،لسوقا فيحوافز  تقديم ، ينبغيالعربية

 الخبرات؛و ةمعرفالز زتع التي اإلرشادية                                     يتحس ن في حال تنفيذ مزيد من المشاريع  أنالتطبيقات 
 علىالتطبيقات  هذه قدرة     عز زالتي ت الوطنيةالقانونية والتنظيمية والمالية  باألطر النهوضحال  وفي
  الطاقة. قطاعبما في ذلك  القطاعات،شتى  فيئات المستهدفة الفاهتمام  نيل

 استخدام الطاقة      أوج هتحسين  إلى     دقة   أكثرمؤشر كإنتاجية الطاقة  -3

                                                                                                  يستخدم واضعو السياسات في العالم إنتاجية  الطاقة وكفاءتها وكثافتها لتحديد االستجابات الالزمة للشواغل  -38
                                                                                                      المتعلقة بتغير المناخ العالمي. وفي حين أن معظم األهداف الرسمية ح د د  على أساس كثافة الطاقة، يسج ل دعم 

                                             قدما  نحو تحقيق هذه األهداف. وإنتاجية الطاقة،  أفضل للمضين إنتاجية الطاقة هي مقياس إللرأي القائل  متزايد
تقدم صورة وافية عن قدرة وعلى المستوى الكلي، هي قيمة اإلنتاج االقتصادي لكل وحدة من استهالك الطاقة. 

مع أكثر من كثافة الطاقة وغيرها من المقاييس  ، كما تتماشىفيه نيتحسالالبلد التنافسية، وأدائه البيئي، وفرص 
 برامج السياسات المتصلة باالقتصاد والطاقة والبيئة.  

الطاقة في المكونات تخدام اس                                                                       وإنتاجية الطاقة، شأن ها شأن كثافة الطاقة، تتأثر بعوامل عدة منها: كفاءة  -39
ومناخه، وموارده الطبيعية، والقطاعات هيكل اقتصاد البلد وجغرافيته ووالعمليات االقتصادية األساسية، 

ل الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة، كالصناعية التي يجرى التركيز عليها نتيجة لتلك العوامل وغيرها. وتش
األسمدة واأللمنيوم والفوالذ، نسبة كبيرة من اإلنتاج االقتصادي في بعض البلدان العربية الغنية بالوقود صناعة ك

مع االقتصادات التي تعتمد  بالمقارنةإنتاجية الطاقة في هذه االقتصادات  تنخفض قيميجة لذلك، األحفوري. ونت
                                                                                               على قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، كالخدمات، والتي تستهلك مقدارا  أقل من الطاقة لكل وحدة إنتاج في 

 الناتج المحلي اإلجمالي.

                                            ح لواضعي السياسات في المنطقة العربية مؤشرا  ومن شأن استخدام مقياس زيادة إنتاجية الطاقة أن يتي -40
الطاقة، والتحوالت الهيكلية االقتصادية،  استخدام شاملة في مجاالت كفاءةالصالحات اإل إلى                    دقيقا  وأكثر تفصيال  

مجموعة  اتخاذ ذلكوالعوامل األخرى التي تسهم في تحديد معدالت إنتاجية الطاقة في البلدان. ويتطلب تحقيق 
              يستدعي تحقيق  ومن التدابير على مستوى التسعير والسياسات العامة، بما في ذلك إصالح أسعار الطاقة.         متنو عة

                                                                                                      الكفاءة على مستوى الطلب ورفع إنتاجية المستخد م النهائي تعزيز قدرة المنت جات على المنافسة وتوفير وسائل 
  وتتضمن التدابير الالزمة ما يلي: الطاقة.                                                       نقل أكثر فعالية، والتخفيف من القيود المفروضة على توف ر 

                                                
(5) E/ESCWA/SDPD/2018/Technical Paper.14, p (5). 

(6) Center for Climate and Energy Solutions, 2011. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper-report_ccus-received_from_css.pdf
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تهدف إدارة  :وضع نظم مستدامة إلدارة الطلب من أجل تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة المحلية •
. ويتطلب ذلك هذا االستهالك لطاقة وأنماطل                  المستخد م النهائي الطلب إلى تعديل مستويات استهالك 

. مالئمةوتكنولوجيات  داعمة أطر مؤسسيةضمن  ،تمحددة على مستوى السياسا اتخاذ إجراءات
األنظمة وتقديم الحوافز، بما في ذلك استيفاء حد أدنى من معايير أداء  وضع ومن هذه اإلجراءات

الطاقة في المباني ولدى استخدام المعدات؛ وفرض تعريفات على استخدام الطاقة تختلف باختالف 
 ؛أداء الطاقة وعمليات نشر المعداتمويل الالزم لتحسين ساعات اليوم؛ وتقديم تسهيالت لتوفير الت

 :تنفيذ برامج واسعة النطاق لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة في جميع القطاعات االقتصادية •
في نجاح    ا رئيسي   ا الطاقة في جميع القطاعات االقتصادية عنصر إستخدامتحسين كفاءة  يشكل

                                على المدي ين القصير والمتوسط من  كبيرةفوائد  تحقيق ويمكنواستدامة أي برنامج إلدارة الطلب. 
بشكل يؤدي إلى تحقيق  المعدات والمباني والمرافق الصناعية وأساطيل المركبات اآللية تعديلخالل 
                                        الطاقة، عن طريق تنفيذ برامج مصم مة بشكل  إستخدام. ويتيح تحسين كفاءة الطاقة ستخداما كفاءة

                                                                  الالزمة، الطريقة  األسرع واألكثر كفاءة  لخفض تكاليف الطاقة وانبعاثات  مالئم إلجراء التعديالت
ثاني أكسيد الكربون، وإلدارة الطلب على الطاقة على المدى الطويل. ومن شأن تطوير هياكل 
                                                                                      شركات خدمات الطاقة المساه مة في تذليل العديد من التحديات التي تواجه عملية تحسين برامج 

على وضع  الشركاتيجب أن تركز هذه واقة في إطار نظم األسواق التقليدية. الط إستخدامكفاءة 
الطاقة، وتقييم التكنولوجيات، وتنفيذ برامج ريادية،  استخدامالسياسات الرامية إلى تحسين كفاءة 

  ؛ضافة إلى الخطط الالزمة لبلوغهاووضع أهداف وغايات وطنية إ

يشكل التنويع في االقتصادات المنتجة للنفط والغاز،  :الهيكليإعطاء األولوية للتنويع االقتصادي  •
                                                                                      وابتعادها عن األنشطة المرتكزة على استخدام الوقود األحفوري، ركيزة  من ركائز زيادة المنعة 

                                                                 الناتجة من تغي ر أحوال سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك في األسواق هشاشة والحد من أوجه ال
التخفيف من اعتماد الحكومة على صادرات النفط والغاز  ويؤديقة العربية. االستهالكية خارج المنط

التقلبات في والتقلبات االقتصادية من  الحد إلى زيادة الصادرات العالية الجودة من السلع والخدماتو
                                                                                      مستويات الدخل، ويهيئ المجال لتطو ر قطاعات بديلة. ويشمل ذلك تشجيع الصناعات القائمة على 

في جميع البلدان العربية المنتجة للوقود األحفوري، بموازاة انفتاح اقتصادي يتيح زيادة الخدمات 
مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد. ويتطلب تحقيق التنويع االقتصادي االستمرار في تنفيذ 
 إصالحات إقليمية، منها تحسين مناخ األعمال التجارية، وانفتاح االقتصاد إلتاحة مزيد من التجارة

واالستثمار، وتحسين سبل الحصول على التمويل وتطوير أسواق رأس المال وتعزيز البيئة 
تحسين مرونة أسواق العمل، وتحسين قدرة النظام التعليمي على إنتاج       أيضا التنظيمية. ويتطلب 

 مهارات تناسب احتياجات القطاع الخاص.

 ربيةالتنمية المستدامة في المنطقة الع من ركائزالطاقة  قطاع -4

بمعزل عن أهداف التنمية االجتماعية في المنطقة العربية الممكن إحراز تقدم في قضايا الطاقة غير من  -41
التصدي يشكل بالتالي، ومستدام. التقدم ال عجلةمعالجة قضايا الطاقة شرط أساسي لدفع ف، األخرى واالقتصادية

فقط لنجاح خطة التنمية  ليس ،إنمائية أساسية                                  الطاقة في المنطقة العربية أولوية  قطاعاتفي  هشاشةال وجهأل
من  االستفادةعلى  القدرة وال بد من تعزيزأهداف أخرى على األمد األبعد.  لتحقيقبل  2030المستدامة لعام 
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والتكنولوجيا  ساسيةالبنى األ     صع د علىمجموعة من الخيارات المناسبة  باتخاذ           المتنو عة،الموارد الطبيعية 
وتحسين مستويات معيشتهم.  ،فرص اقتصادية للشباب إتاحة من أجل ،سات اإلدارة المستدامةوالحوكمة وممار

قيق المساواة لتح أساسية وأداة ،للتنمية االجتماعية واالقتصادية   ا رئيسي   ا الموارد محرك هذهتسخير  كذلك يشكل
االزدهار في المنطقة العربية  لتحقيق منها    بد  ال غايات وجميعهاالعدل بين األجيال. و ،بين الجنسين وتمكين المرأة

  .على األمد البعيد

 الخالصة  -      رابعا 

 . وتحددفي المنطقة العربية لعدة عقود التنمية االجتماعية واالقتصادية تقدمفي    ا محوري   ا الطاقة دور أدت -42
 الفقر، القضاء على         بدء ا من  ،مجموعة كاملة من األهداف التنمويةتحقيق  إمكانية هااستهالكوإنتاج الطاقة  أنماط

النمو االقتصادي، وبناء مجتمعات مستدامة، تحقيق إلى  ،والتعليميةالخدمات الصحية على الجميع ضمان حصول و
 ،المنطقة النمو االجتماعي واالقتصادي السريع فيويشكل وحماية الموارد الطبيعية ومكافحة تغير المناخ. 

 الحالية في مجال لطلب والعرضاألنماط        تحدي ا  واالقتصادية،االجتماعية  هاتطلعاتتحقيق و ،صناعتهاوازدهار 
أنظمة الطاقة  منتغيير أنماط استخدام الموارد الطبيعية والطاقة في المنطقة العربية لضمان أ وال بد من. الطاقة

 لألجيال الحالية والمستقبلية. واستدامتها وكفايتها

تشكيل  فيالمساهمة في  والشركاتدور المجتمع المدني و ،الرشيدة حوكمةال أهميةالتحديات هذه تؤكد و -43
 ،طموحاتهموتعليمهم مستوى وتوفير فرص للشباب الذين يتزايد  ،الموارد بشكل مستدام إدارةقادرة على اقتصادات 

اإلهدار إلى فيؤدي  العربية،لدول في امحدود للموارد الطبيعية الاالستهالك غير أما لتحقيق مستقبل اقتصادي ناجح. 
 .ةالسياسيو ةوالبيئي يةواالجتماع ةعلى المستويات االقتصادي باهظثمن ويترتب عليه  ،وعدم الكفاءة

موارد اللطاقة وحماية ا استخدام فرض كفاءةالتي تالسياسات  العربيةالمنطقة عن  وبشكل عام، غابت -44
أما االتجاه. هذا خطوات أولية في  اتخذت التيما عدا في عدد محدود من البلدان  ،من التلوث مائيةوال األرضية
 بالبدائل،مقارنة             بشكل  مصطنع جعل الوقود األحفوري أرخصت يتالالطاقة  دعمسياسات األخرى، مثل  السياسات
أنماط الطلب في البلدان ذات الدخل المتوسط تشويه أدى إلى  الطاقة،تأثير سلبي طويل على استهالك فكان لها 

أقل تفتقر العديد من الدول إلى آليات بديلة لحماية الفقراء خاصة في  نفسه،والمرتفع بشكل خاص. وفي الوقت 
  .المنخفضالدخل المتوسط والبلدان ذات                       البلدان العربية نموا  

 اإلدارة تزال ال العربية، المنطقة في األخيرة اآلونة في شعبية المستدامة الطاقة إدارة اكتسبت حين فيو -45
األساسية، مثل اإلدارة األكثر  الهيكلية متطلباتالو العامة السياسة وإجراءات الحكومية والتشريعات الفعالة

النجاح  ال يختلف إثنان على ذلك،. ومع الحاالت من كثير في مهملة ،فعالية لألسواق المحلية والنقل والبيئة
من مشاريع كهربة الريف  المستدامة،االستثمار في حلول الطاقة  المنطقة العربية من حققهتالذي يمكن أن 

الطاقة الناشئة في  استخدام باستخدام األلواح الشمسية، وأنظمة النقل العام الجديدة في المدن، وتحسين كفاءة
  .قطاع المباني والصناعات

ويات واالستثمار في اإلجراءات والسياسات والبرامج التي تنهض بتطوير ويجب أن يرتبط تحديد األول -46
المتعلم فرصة والشباب  للمرأة ويجب أن تتاحأنظمة الطاقة المستدامة بتمكين المرأة والشباب في المنطقة العربية. 
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تمويل لدعم ضع خطط و ،في تصميم وإنتاج وتوزيع خدمات الطاقة الحديثةمهاراتهم الفنية والتجارية توظيف 
  البرامج الخاصة والمجتمع. 

في مجال تحقيق التنمية        نطاقا  أوسعلسياسات  نواة تشكل التياستراتيجيات إدارة الطلب  تقومأن  ينبغيو -47
ار في سياسات تسعير أكثر فعالية وتنظيم كفاءة استخدام الطاقة واالستثم وضع (1): ركائز ثالث على، المستدامة

الطاقة النظيفة، وزيادة استخدام حلول  على التركيز معتنويع إمدادات الطاقة،  (2)؛ والمعلومات ألساسيةاالبنية 
تعميم مفهوم إنتاجية الطاقة،  (3) القيمة من الكربون؛  توليدالطاقة الالمركزية وتجارة الطاقة المكثفة وزيادة 

القيام بالمزيد بأقل، وفصل النمو  أي -ة لالقتصاد وبالتالي المساعدة على تعميم فكرة زيادة ما يمكن أن تفعله الطاق
الحصول على  في الثغرةيجب سد و واألجيال القادمة.  الجيل من أجل هذاالموارد  لحمايةعن استهالك الطاقة 

  .ها                 بل وأيضا  في أفقر المنطقة بلدانأغنى  فيليس فقط الطاقة خالل العقد المقبل كشرط مسبق للنمو والتنمية 

----- 


