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المحتويات

:أوجه الهشاشة في مجال الطاقة في المنطقة العربية-أوال

أهمية البحث في أوجه هشاشة قطاع الطاقة-ألف-

الجهات المتضررة من الهشاشة في مجال الطاقة-باء-

التحديات الناجمة عن هشاشة قطاع الطاقة في المنطقة العربية-ثانيا

يةالحلول من أجل مستقبل أكثر استدامة ألنظمة الطاقة في المنطقة العرب-ثالثا

الخالصة-رابعا
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لَم البحث في أوجه هشاشة قطاع الطاقة في المنطقة العربية

نمو سريع وضوابط قاصرة : الطلب على الطاقة▪

اعتماد مفَرط على الوقود األحفوري▪

ط في ليس فقثغرة مستمرة آخذة في االتساع: القدرة على الوصول إلى مصادر الطاقة▪

السياسية البلدان أقل نموا بل في أنحاء كثيرة من المنطقة العربية نضرا لتصاعد النزاعات

وعدم االستقرار
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(يتبع)من المتضرر من الهشاشة في مجال الطاقة؟ 

إدارة:مزدوجاتحدياتواجه،للطاقةصافيةمصدرةوكلها:المرتفعالدخلذاتالبلدان•

.مرتفعةمعيشةمستوياتعلىوالحفاظمستدامة،إدارةالطاقةعلىوالطلبالعرض

رةمتأثوبلدانالها،مصدرةوأخرىللطاقة،مستوردةبلداناتشمل:الدخلالمتوسطةالبلدان•

لتنويعاغيابمعالطاقةعلىالجامحالمتناميالطلبعلىلالستجابةالقدرةعدم:بالنزاعات

بقةالطقابلية،الدخلفقرمعدالتوارتفاعالمحدودة،الماليةمواردهابسببمصادرهافي

.العامةالمعيشةونفقاتالطاقةتكاليفمنتزيدالتيباإلصالحاتللتأثرالوسطى

مؤشراتمعظمبلوغإلىسعيهافيبهاخاصةتحدياتتواجهبلداناتشمل:نموااألقلالبلدان•

ذلكيفبماالطبيعية،للموارداستدامةأكثرإدارةإلىالوصولإمكانيةإلىواالفتقارالتنمية

.الطاقةعلىالحصول

يينمالوعيشالماليين،نزوح:النزاعبعدمامرحلةفيوالبلدانبنزاعاتالمتأثرةالبلدان•

بأضراروالنزاعاتالحروبوتسببت.الطاقةإلىالمستقرالوصولتتيحالظروففيآخرين

.مقبلةعديدةلسنواتالبلدانستتحملهاأعباءإلىوأدت،األساسيةالهياكلعلى
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من المتضرر من الهشاشة في مجال الطاقة؟

بضعفمباشرةويتأثرنوالموارد،الطاقةإدارةاستدامةعدمتبعاتمناألكبرالعبءتتحمل:المرأة•

فرصمنواالستفادةالشخصيةبالصحةلالهتمامالحديثةالطاقةإلىالوصولعلىالقدرةعدمأو

.والتنميةللطاقةالتخطيطمنهامجاالتفيالجنسين،بينالمساواةوعدم.والعملالتعليم

:والصناعاتالتجاريةوالمشاريعاألسر•

لدخل،امستوياتحيثمنتتفاوتالمعيشيةاألسرأنبما:المعيشيةاألسر‾

.الماليةوالوسائلالمعلوماتعلىوالحصولوالتعليم،

تأجريماإذاكبيرةلخساراتفتتعرض:والصناعاتالتجاريةلمشاريعا‾

.االستمرارعلىاالقتصاديةقدرتهاعلىتهديداتشكلإصالحات

،الطاقةووالغذاءالمياهبينالترابطعلىفي المدن الموجودالضغط  يداتز :سكان المدن واألرياف•

يس فقط وصعوبات في الحصول على الطاقة ل،، وتدهور بيئي وتلوث هواءةكبيراستهالكأنماط

.  في األرياف وكذلك في المدن 
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التحديات الناجمة عن هشاشة قطاع الطاقة في المنطقة العربية

التحديات الناجمة 
عن هشاشة قطاع 
الطاقة في المنطقة 

العربية

تشوه واقع 
السوق وصعوبة 
ضبط أسعار 
الطاقة

القصور في إنفاذ 
الضوابط القائمة

واألطر التنظيمية 
والمؤسسية

قصور في البنى 
األساسية للنقل 
العام و زيادة 
قلة الوعي العام تلوث الهواء

للحاجة لحفظ 
الطاقة و البيئية

التزايد السريع 
للطلب على 
الطاقة المحلية

تفاقم النزاعات 
و عدم 

االستقرار وقلة 
المساوات

تشكل الهشاشة في قطاع الطاقة قضية بالغة األهمية، تستوجب نقاشا موسعا على األصعدة 

.االجتماعية واالقتصادية والبيئية والحكومية



إصالح هياكل أسواق الطاقة دون التأثير 
على قدرة المجموعات المنخفضة 

والمتوسطة الدخل

حلول من أجل مستقبل أكثر استدامة ألنظمة الطاقة في المنطقة العربية

اإلدارة الفعالة لنمو الطلب على 

الطاقة وفصل آثار هذا الطلب عن 

مسار النمو االقتصادي

ضرورة تنويع الطاقة المستخدمة 

وطرق استخدامها في البلدان العربية

زيادة توليد القيمة من الكربون

تعميم مفهوم إنتاجية الطاقة 

كمؤشر أكثر دقة إلى تحسين 

أوجه استخدام الطاقة

تنفيذ فعال لألنظمة الالزمة لكفاءة استخدام 
الطاقة، ومعايير األداء والممارسات 

كثر تعميم وسائل النقل العام اآلمنة و األ

فعالية و كفاءة في استخدام الطاقة

توفير المعلومات، ونشر الوعي، 

وتعزيز دور المجتمع المدني

اإلدارة الفعالة إلمدادات الطاقة

تنويع مجموعة مصادر الطاقة

تشجيع الطاقة النظيفة

زيادة تجارة الطاقة على الصعيد 

اإلقليمي

وزيادة استخدام حلول الطاقة الالمركزية

لترويج للنظم الواقعة خارج نطاق ا

شبكات الكهرباء 

وضع نظم مستدامة إلدارة الطلب من 

أجل تحقيق الكفاءة في استخدام 

الطاقة المحلية

تنفيذ برامج واسعة النطاق لتحسين

الكفاءة في استخدام الطاقة في جميع

القطاعات االقتصادية

إعطاء األولوية للتنويع 

االقتصادي الهيكلي

البحث والتطوير في التكنولوجيا



سواهوندعربيبلدأليأهميةأكثرأولوية  ليستالمستدامةالطاقةتنمية•

.منخفضونمومرتفعنموبينخيارا  وليست

تنميةالبرامجمنيتجزأالكجزءالطاقةمجالفيالمستدامالتخطيطأهمية•

.بلدلكلواالقتصاديةاالجتماعية

ليس،أساسيةإنمائيةأولويةالطاقةقطاعاتفيالهشاشةألوجهالتصدي•

أخرىأهدافلتحقيقبل2030لعامالمستدامةالتنميةخطةلنجاحفقط

،األقصىاألمدعلى

فرصإتاحةأجلمنالطاقةألنظمةاستدامةأكثربحلولالنهوضيجب•

بيناواةالمسوتحقيقمعيشتهم،مستوياتوتحسين،للشباباقتصادية

علىاالزدهارلتحقيقاألجيالبينالعدلوإحراز،المرأةوتمكينالجنسين

.البعيداألمد

من أجل مستقبل أكثر استدامة في المنطقة العربية  : الخالصة

https://www.unescwa.org/publications/energy-vulnerability-arab-region
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