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ر المناخ وما ينتج عنه من ظواهر في منطقة اإلسكوا، إلى تزايد الحاجة إلى استهالك يؤدي تغّي  

هات في كفاءة الطاقة إنتاجاً ونقالً واستهالكاً، ولقد كان للتوج انخفاضكميات إضافية من الطاقة، وإلى 
العالمية واإلقليمية للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكّيف معه، األثر الواضح على سياسات الطاقة 
والخطط والممارسات الوطنية في بلدان اإلسكوا، واألمثلة على ذلك كثيرة، وتتضمن هذه الالئحة من 

  .الحقائق ما يؤكد كل ذلك
  

  
  وكفاءة انتاجها ر المناخ على استهالك الطاقة وقدرةتأثير تغّي

  
 الهواء إذ تطول  يؤدي ارتفاع حرارة الجو في منطقة اإلسكوا إلى تزايد الحاجة إلى التبريد وتكييف

فتزيد كميات الطاقة  ،أخرىفترة الحاجة إلى ذلك من ناحية، وترتفع قدرة تجهيزات التبريد الضرورية من ناحية 
ه الطاقة المستهلكة هي الوقود هذ اثات عندما تكون مصادرالمستهلكة، وبالتالي يكون هناك زيادة في االنبع

غلبية بلدان اإلسكوا تذهب إلى التبريد، المباني في أ استهالكن ولذلك أهمية خاصة كون نسبة عالية م. حفورياأل
ي في المائة من استهالك الطاقة الكهربائية ف 70في المائة من االستهالك السكني البالغ  65فعلى سبيل المثال 

  .)http://www.alriyadh.com/2012/02/09/article708405.html(المملكة العربية السعودية يذهب للتبريد 
  
 إنتاج الطاقة الكهربائية عندما تزيد حرارة الجو المحيط، كما /تنخفض قدرة مجموعات توليد

المركبة، ويحصل  ، ومع مجموعات الدارةGas Turbinesتنخفض الكفاءة، خاصة مع المجموعات الغازية 
يد المستعملة لمكثف االنخفاض في قدرة وفي كفاءة مجموعات التوليد البخارية عندما ترتفع حرارة مياه التبر

أدناه االنخفاض الحاصل في قدرة المجموعات االنتاجية  1وعلى سبيل المثال يظهر الشكل رقم . البخار
  .ا ترتفع درجة حرارة الهواء المحيطبأسلوب الدارة المركبة واالرتفاع في االستهالك عندم

  االنخفاض الحاصل في قدرة المجموعات االنتاجية - 1الشكل رقم 
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S107H

S109H

   
   :المصدر

 Advanced Technology Combined Cycles 
GE Power Systems. GER-3936A 

  

مجموعة 
 الدارة المركبة

 نتاجيةاإلالقدرة 
 )ميغاواط(الصافية

 الالزمةاستهالك الطاقة 
 الكيلووات ساعة إلنتاج

الكفاءة 
 ٪الحرارية

 BTU/kWhkJ/kWh  
STAG107H 400  5,687 6,000 60 

STAG109H 480 5,687 6,000 60 
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  د تعاني كافة التجهيزات الكهربائية من ارتفاع حرارة الجو المحيط بها، إذ يضعف تبريدها وتـزدا
، أمـا فيمـا   ...)مراوح، مبردات، مضخات.... (الحاجة إلى تجهيزات أكبر لتبريد المحوالت والمنوبات الخ

يعود للكابالت سواء العارية منها أو المعزولة، فينخفض التيار المقبول فيها مع تزايد حرارة الجو، وبالتـالي  
  .تبرز الحاجة إلى خطوط نقل إضافية، أو إلى زيادة مقاطعها

  

  : ى سبيل المثالعل

درجـة   30: التيار المقبول في الكابالت المعزولة توتر منخفض عندما تكون حرارة الهواء المحيط -
  .مئة في المئة: مئوية

  :التيار المقبول في الكابالت المعزولة تـوتر مـنخفض عنـدما تكـون حـرارة الهـواء المحـيط        -
نشرة اللجنة الفنيـة الكهربائيـة الدوليـة    : المرجع( في المئة تبعاً لنوعية العزل 96-93: درجة مئوية 35 

International Standard IEC 60364-5-523  52الجدول-D1  64-63الصفحة(.  

ية أن كل ارتفاع في حرارة الهواء المحيط درجة مئوية واحدة يؤدي إلـى  لموهذا يعني من الناحية الع
  .تقريباً د في المائةواح الكابالت لنقل الطاقة الكهربائيةانخفاض في قدرة 

    قد يؤدي ارتفاع مستوى البحار والمحيطات بسبب ذوبان الثلوج اإلضافي الناجم عـن االحتـرار
تغّير المناخ، إلى مشاكل فنية في أنظمة تبريد مكثفات محطات التوليد البخارية ومحطـات الـدارة   / العالمي

ان التصميم األساسي لهذه األنظمة لم يأخـذ بعـين   المركبة، التي تستمد مياهها من البحار والمحيطات، إذا ك
مشاكل فنية في منّصات استخراج الغاز والبترول المنشـأة   أيضاًاالعتبار احتمال تغير المناخ، كما قد تحصل 

  .على المياه

  المياه العذبة والى الطاقة إلنتاجها إلىالحاجة:  

المناطق األكثر معاناة من تغير المناخ، فـي  ستكون منطقة اإلسكوا، والمنطقة العربية بشكل عام، من 
  :مجال الموارد المائية، بسبب

  االرتفاع في درجات حرارة األرض -

  تدني رطوبة التربة بسبب تزايد التبخر -

الزيادة في نوبات الجفاف والنقص في كمية األمطار، وبالتالي الشح في المـوارد المائيـة العذبـة     -
  .المتجددة

  لجي على المرتفعاتتقلص الغطاء الث -

  .النقص في خزين طبقات المياه الجوفية، مع تردي نوعيتها بسبب تسرب ملوحة مياه البحر إليها -
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زيادة الضغط على موارد المياه العذبة، وزيادة الحاجة بالتالي إلى نزع ملوحة مياه البحر ومعالجـة   -
  :اك استهالك إضافي للطاقةالمياه المستعملة إلعادة استخدامها، وفي هاتين الحالتين هن

  

  نزع الملوحة المعتمدة تكنولوجيا الطاقة المستهلكة حسب -1الجدول رقم 

) 3م(اط ساعة مكافئ كهرباء للمتر المكعبوكيلو(الطاقة المستهلكة  تكنولوجيا نزع الملوحة
  )من المياه

    نزع ملوحة مياه البحر

  14,5 - 10  التقطير الومضي متعدد المراحل

  9- 6  )متعدد التأثير ( بمتعدد المراحل  التقطير

  15- 7  التقطير بطريقة البخار المضغوط

 8- 4  )عبر األغشية(التناضح العكسي 

    نزع ملوحة ماء معتدل الملوحة

  2,5- 0,5  )عبر األغشية(التناضح العكسي 

  2,5- 0,7  )الديلزة(الفرز الغشائي الكهربائي 

  Ribeiro J., Epp C., and Tondi G., (September 2005); Potential use of PV for water: مصدر األرقام
                        desalination, http://www.medwater.de/pdf/PV_conference_abstract.pdf.  

بلـدان   خاصـة وأن كل ما ازداد شح المياه، ازدادت الحاجة إلى الطاقة إلنتاج المياه بالطرق كافة،  -
  :أدناه 2فقراً في العالم من ناحية الموارد المائية كما يتضح من الشكل رقم  األكثري من الدول اإلسكوا ه

  )2009(المياه من المصادر المتجددة في بلدان اإلسكوا مقارنة بالعالم سنة  حصة الشخص الواحد من - 2الشكل رقم 
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  :اإلحصائية األرقاممصادر 
AQUASTAT main Country database from the internet (http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html) 
World Development Indicators from the internet (http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4) 
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     إن الفقر في الموارد المائية في بلدان اإلسكوا مرشح للتفاقم مع تغيـر المنـاخ، وأن بعـض دول
 -العـراق   -سوريا  -لبنان (اإلسكوا التي تستفيد حالياً من الموارد المائية المتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

ل المياه لحاجات الشـرب والـري   ستجد نفسها مستقبالً مضطرة إلعطاء األولوية الستعما) السودان -مصر
الخ، التي يتم تأمينها بالجاذبية، بدالً من االستفادة من هذه الموارد المائيـة المتـوفرة إلنتـاج    ... والخدمات 
  .الكهرباء

  )1992(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

  :ومنهم دول اإلسكوا، األمور التاليةالموقعة من معظم دول العالم،  االتفاقيةمن أهم ما ورد في هذه 

  2المادة (الحيثيات والهدف(:  

بأن التغير في مناخ األرض وآثـاره الضـارة   "انطلقت األطراف الموقعة على االتفاقية من االعتراف 
القلق ازاء تزايد تركيزات غزات الدفيئة بدرجة كبيرة في الغالف الجوي "، ومن "تمثل شاغالً مشتركاً للبشرية

ة الدفيئة الطبيعية وما سيسفر عنـه  رن جراء أنشطة بشرية، وما تؤدي اليه هذه الزيادات من استفحال ظاهم
بأنـه يلـزم لجميـع    "، ومع التسليم ..."ذلك بصفة عامة من إحترار إضافي لسطح األرض والغالف الجوي

نميـة االجتماعيـة واالقتصـادية    البلدان، وال سيما البلدان النامية، الوصول إلى الموارد الالزمة لتحقيـق الت 
من الطاقة، مع مراعـاة   تلزم زيادة إستهالكهاب هذا الهدف، المستدامة، وكي تحقق البلدان النامية تقدماً صو

، لتتفـق علـى   ..."إمكانيات تحقيق المزيد من كفاءة الطاقة والتحكم في إنبعاثات غازات الدفيئة بوجه عام
ت تركيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحـول دون  تثبي"وضع هدف نهائي لإلتفاقية هو 

  ".تدخل خطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي

  فة األطراف وأن كانت متباينةاالمسؤولية المشتركة لك): 3المادة (من المبادئ.  

  4المادة (من اإللتزامات:(  

  من مصادر جميع غازات الدفيئةوضع قوائم وطنية لحصر االنبعاثات البشرية المصدر. 

 برامج وطنية إعداد 

  العمل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر، بما في ذلك نقل التكنولوجيات والممارسات والعمليات
وأهمها ثـاني أكسـيد   (التي تكبح أو تخفض أو تمنع االنبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة 

 ).الكربون

  التكنولوجيات السليمة بيئياًتعزيز وتيسير وتمويل نقل. 

  االتفاقيـة، بمـا فيهـا    هـذه  بموجـب   إجراءاتاالهتمام التام التخاذ ما يلزم من  األطرافيولي
، اإلجراءات المتعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا لتلبية االحتياجات واالهتمامات المحددة للبلدان النامية

ويراعـي   لهذا التغيـر، أو تنفيذ تدابير االستجابة /ناخ والناشئة عن اآلثار الضارة  لتغير الم ال سيما
، أوضاع البلدان النامية المعرضة اقتصاداتها لآلثار الضارة الناتجة عـن تنفيـذ التـدابير    األطراف

كبيراً علـى   اعتماداً اقتصادهاالبلدان التي يعتمد "المتخذة لالستجابة لتغير المناخ، ومن ضمن هؤالء 
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 أو استهالك أنواع من الوقود االحفـوري والمنتجـات  /وتجهيز وتصدير و اجإنتالدخل الناشئ عن 
  ".كثيفة الطاقة المرتبطة به

 3األشكال رقـم  كما يظهر في  ،في االسكوا هي من هذه الفئة األعضاءوإن قسماً كبيراً من البلدان 
  :أدناه 5ورقم  4ورقم 
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  ، صندوق النقد العربي2011التقرير االقتصادي العربي الموحد : مصدر األرقام اإلحصائية
  

  نسبة االيرادات النفطية للدول األعضاء في اإلسكوا، -  3 رقم الشكل
  2009و 2008في عامي  )٪(الناتج المحلي اإلجماليمنرة للنفط والغاز الطبيعي،المصد
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(%)نسبة صادرات البترول من اجمالي الصادرات 

  
الـنفط   إنتاج، كون مفهومغير  2008سنة  إلى 2007الصادرات من سنة  إلجماليتدني نسبة الصادرات النفطية بالنسبة  أن إذهذا الرقم خاضع للشك *

  .خالل الفترة ذاتها%  87وقيمة الصادرات النفطية ارتفعت بنسبة  2008و 2007ة بين سن ٪23الخام في العراق ازداد بنسبة 
  )World Bank ,World development Indicators  ).ZS.UNhttp://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FUEL:مصدر األرقام اإلحصائية
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النمو  المرتبط بالنفط

النمو المرتبط بالنفط

  
  World Economic and Financial Surveys, regional Economic Outlook, Middle East and Central asia, April 2011 :المصدر

  

 2010في االسكوا لسنة  األعضاءلبعض دول  نمو الناتج المحلي نسبة - 5الشكل رقم 

النمو غير المرتبط بالنفط

نسبة صادرات البترول من اجمالي الصادرات للدول األعضاء في اإلسكوا، المصدرة  -  4 رقم شكلال
 2010و 2009 - 2008األعوامفي)٪(للنفط والغاز الطبيعي

*
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  7المادة (مؤتمر األطراف(:  

 كل سنة ما لـم   أنشئ بموجب االتفاقية مؤتمر االطراف كهيئة عليا لها، ويعقد دوراته العادية مرة
 .يقرر خالف ذلك

   فـي الفتـرة   فـي دربـن فـي جنـوبي أفريقيـا      ،17، الـدورة  عقد آخر مـؤتمر لألطـراف  
  ، ومن أهـم مـا نـتج عنـه إطـالق     2011 ديسمبر/كانون األول 9نوفمبر إلى /تشرين الثاني 28

  تكنولوجيـا المنـاخ    وشـبكة  ، ومركـز The Green Climate Fund للمنـاخ  األخضـر الصندوق 
The climate Technology Center and Network تم إقرار الشروط المرجعية الخاصة به حيث.  

  26عشر في دولة قطر، وهي دولة عضو في اإلسكوا، في الفتـرة   الثامن األطرافسيعقد مؤتمر 
  .2012ديسمبر / كانون األول 7نوفمبر لغاية / تشرين الثاني

 أي من البلدان األعضاء في االسـكوا، وبالتـالي لـم     اقيةباالتفاألول والثاني  لم يتضمن المرفقان
أو توفير مـوارد  /و سكوا أية التزامات بشأن الحد من االنبعاثاتفاقية على البلدان االعضاء في اإلتفرض االت

 الـدول مالية، بل بالعكس فإن لهذه البلدان االعضاء بصفتها دوالً نامية أن تستفيد من موارد ماليـة تؤمنهـا   
  .لتغير المناخ ةة في المرفق الثاني، لتغطية تكاليف التكيف مع اآلثار الضارالمدرج

  برامج العمل الوطنية للتكيفNational Adaptation Programmes of Action NAPAs :  تشـمل
، 2011نـوفمبر  /مشاريع تعود للقطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الطاقة، ويتبين أنه بتاريخ تشرين الثاني

في قطاع الطاقة من أصل عدد اجمالي للمشاريع في  مشروعاً 17في العالم  لدى الدول األقل نمواًناك كان ه
، في حين أن دول اإلسكوا األقل نمواً التي يمكنها االستفادة من هذه البرامج مشروعاً 492كافة القطاعات بلغ 

د وضعت كل مـن الـيمن والسـودان    لم تخطط في برامج عملها الوطنية للتكيف ما يعود لقطاع الطاقة، وق
  .)مشاريع 5مشروعاً، والسودان  12: اليمن(مشاريع للتكيف في قطاعات أخرى 
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  )1997(تغير المناخ  باتفاقيةبروتوكول كيوتو الملحق 

  باعتماد بروتوكول يقضي بأن تكفل البلدان الصناعية منفردة )3-م أ/1(صدر قرار بتوافق اآلراء ،
في المائة علـى   5بنسبة  2012-2008مجموع انبعاثات غازات الدفيئة لديها في الفترة  مجتمعة، تخفيض أو

  ).3المادة ( 1990األقل مما كانت عليه عام 

 التصـديق  ( فلسـطين  باستثناءاإلسكوا األعضاء في جميع  صادق على بروتوكول كيوتو لتاريخه
  .)الدولة بإعالنمرتبط 

  يقوم كل طرف مدرج في المرفق األول، في أداء التزاماتـه  "، )2المادة (بموجب بروتوكول كيوتو
، "أو صياغة المزيد من السياسات والتدابير وفقاً لظروفه الوطنية/بتحديد وخفض االنبعاثات كمياً، عبر تنفيذ و

  :ومنها على سبيل المثال

  تعزيز كفاءة الطاقة -
  ...ةاجراء البحوث بشأن االشكال الجديدة المتجددة في الطاق -

  قيام كافة األطراف بتقديم بالغات وطنيـة تتضـمن   ) 10والمادة  7المادة (لحظ بروتوكول كيوتو
  .المعلومات حول البرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ

  ضمن اطار المسؤولية المشتركة، وان كانـت متباينـة، قيـام    )10المادة (لحظ بروتوكول كيوتو ،
وطنية، متى كان ذلك مناسباً وقدر االمكان، تتضمن تدابير لتخفيـف تغيـر    جميع االطراف بصياغة برامج

، مـع  ...النفايات وإدارة... والنقل والصناعة قطاع الطاقةالمناخ، على أن تعنى هذه البرامج بقطاعات منها 
  ....لحظ التعاون والتشجيع والتيسير والتمويل واعطاء دور للقطاع الخاص

  آليـة  بكيانات يناط بها تشغيل اآللية المالية لالتفاقية، ومـن ضـمنها    12ة والماد 11بحثت المادة
  .للتنمية النظيفة

  الئحة بغازات الدفيئة من ضمنها ثاني أكسيد الكربـون  تضمن المرفق الف من البروتوكولCO2 
تضـمن   كمـا  ،وهي بمعظمها تعود لعمليات االحتراق ومجاالت الطاقـة ... والميثان N2Oوأكسيد النيتروز 
  ...أيضاً ما يعود لحرق النفاياتوفئات المصادر والبواليع جاء في طليعتها قطاع الطاقة، /الئحة بالقطاعات
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  التزام دول اإلسكوا باتفاقية المناخ وبروتوكول كيوتو -2الجدول رقم 

برنامج العمل   الوطنية المقدمة البالغات  بروتوكول كيوتو  المناخ اتفاقية  
الوطني 
 للتكييف

)NAPA(  
  اإلصدارتاريخ 

تاريخ بدء   تاريخ التصديق  
  النفاذ

تاريخ بدء  تاريخ التصديق
  النفاذ

  البالغ
  األول

البالغ 
  الثاني

  

المملكة األردنية 
  الهاشمية

تشرين الثاني  12
1993  

آذار  21
1994  

كانون الثاني  17
2003  

شباط  16
2005  

كانون  8  1997آذار  6
 األول
2009  

  

دولة اإلمارات 
   ةالمتحد لعربيةا

كانون األول  29
1995  

آذار  28
1996  

كانون الثاني  26
2005  

نيسان  26
2005  

حزيران  2
2007  

نيسان  7
2010  

  

كانون األول  28  مملكة البحرين
1994  

آذار  28
1995  

كانون الثاني  31
2006  

نيسان  20  2006أيار  1
2005  

    

الجمهورية 
  العربية السورية

كانون الثاني  4
1996  

نيسان  3
1996  

كانون الثاني  27
2006  

نيسان  27
2006  

كانون  29
  2010األول 

    

جمهورية 
  السودان

تشرين الثاني  19
1993  

آذار  21
1994  

تشرين الثاني  2
2004  

شباط  16
2005  

حزيران  7
2003  

  2007  

تشرين  26  2009تموز  28  جمهورية العراق
  2009األول 

تشرين  26  2009تموز  28
  2009األول 

      

كانون الثاني  19  1995أيار  9  1995شباط  8  سلطنة عمان
2005  

نيسان  19
2005  

      

تموز  17  1996نيسان  18  دولة قطر
1996  

كانون الثاني  11
2005  

نيسان  11
2005  

حزيران  20
2011  

    

كانون األول  28  دولة الكويت
1994  

آذار  28
1995  

حزيران  9  2005آذار  11
2005  

      

الجمهورية 
  بنانيةالل

كانون األول  15
1994  

آذار  15
1995  

تشرين الثاني  13
2006  

شباط  11
2007  

تشرين  2
  1999الثاني 

آذار  1
2011  

  

جمهورية مصر 
  العربية

كانون األول  5
1994  

كانون الثاني  12  1995آذار  5
2005  

نيسان  12
2005  

تموز  19
1999  

حزيران  7
2010  

  

المملكة العربية 
  السعودية

األول  كانون 28
1994  

آذار  28
1995  

كانون الثاني  31
2005  

تشرين 29  2005أيار  1
  2005الثاني 

تشرين  25
األول 
2011  

  

الجمهورية 
  اليمنية

أيار  21  1996شباط  21
1996  

شباط  16  2004أيلول  15
2005  

تشرين  29
  2001الثاني 

  2007  
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  المشاريع الممولة عبر آلية التنمية النظيفة -3الجدول رقم 

عدد المشاريع في   القطاعات المستهدفة الرقم
  العالم

  عدد المشاريع في بلدان اإلسكوا

مشترك مع ( 1: اإلمارات العربية المتحدة  3122  صناعات الطاقة  1
 3منها ( 8 :مصر+  2 :األردن) + الصناعة

  11) = مشتركة مع الصناعة

  0  0  توزيع الطاقة  2

  0  45  الطلب على الطاقة  3

دولة ) + مع الطاقةمشتركة  3منها ( 4 :مصر  237  الصناعة  4
مشترك  1منها ( 2 :العربية المتحدة اإلمارات
  6) = مع الطاقة

  2=  1 :سوريا+  1 :مصر  78  الصناعات الكيماوية  5

  0  0  البناء  6

  0  12  النقل  7

  0  55  التعدين  8

  0  9   إنتاج المعادن  9

  1قطر   176  االنبعاثات الهاربة من الوقود االحفوري  10

إنتاج  /االنبعاثات الهاربة من استهالك  11
  مواد كيماوية

29  0  

  0  0  بواستعمال المذ  12

+ 1: دولة اإلمارات العربية المتحدة + 1:مصر  622  النفاياتإدارة   13
  5= 2: سوريا+  1: األردن

  0  36  التحريج  14

  0  149  الزراعة  15

هناك الكثير ( 3913  جماليالعدد اإل  
لمشاريع من ا

المشتركة بين قطاعين 
  )مستهدفين أو أكثر

هناك عدة مشاريع مشتركة بين قطاعين ( 25
  )مستهدفين

  ٪0.64  ٪100  النسبة المئوية  



  

  

 -11 -

  لمسجلة لدى آلية التنمية النظيفةا بلدان اإلسكوا مشاريع -4الجدول رقم 

  12/3/2012بتاريخ  http://cdn.unfcc.int/statistic :المصدر

القطاعات   المشروع  البلد
  المستهدفة

  )رقم القطاع(

 :تخفيض االنبعاثات
ثاني  طن مكافئ

اكسيد الكربون 
   سنوياً

سنة 
  التسجيل

 األردنيةالمملكة 
  الهاشمية

  النفاياتتخفيض انبعاثات الميثان من  :الرصيفة
  الغاز الطبيعي استعمال تحول إلى: العقبة
 دارة مركبة :سمرا

13  
1  
1  

36911  
397163  
301873  

2009  
2008  
2011  

    735947    االجمالي السنوي في  تخفيض االنبعاثات  
اإلمارات 

  العربية المتحدة
  النفايات/ غاز حيوي  :رأس الخيمة

  استرداد طاقة حرارية مفقودة: مصدر
  كفاءة الطاقة في الصناعةتحسين : مصدر
  )ميغاواط 10( انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية: مصدر
  الطاقة الشمسية الحرارية: مصدر

13  
1+4  
4  
1  
1  

39759  
119069  

7771  
15017  

174800  

2009  
2009  
2011  
2009  
2009  

    356416    االجمالي السنوي في  تخفيض االنبعاثات  
الجمهورية 

العربية 
  السورية

  النفاياتاحتجاز غاز : حمص
  النفاياتاحتجاز غاز : حلب
  N2Oغاز : حمص

13  
13  
5  

67890  
65037  

187855  

2009  
2009  
2011  

    320782    االجمالي السنوي في  تخفيض االنبعاثات  
  2007  2499649    الوقود األحفوري الهاربة من االنبعاثات: حقل الشاهين  قطردولة 

    2499649    االجمالي السنوي في  تخفيض االنبعاثات  
جمهورية 

  العربية مصر
  احتجاز الغاز وحرقه: اإلسكندرية
  إلنتاج الكهرباء طاقة الرياح: الزعفرانة
  إلنتاج الكهرباء طاقة الرياح :ةالزعفران
  إلنتاج الكهرباء طاقة الرياح: الزعفرانة
  إلنتاج الكهرباء طاقة الرياح: الزعفرانة
  غاز النفايات إلنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية: اإلسكندرية

  تحول إلى استعمال الغاز الطبيعي: القرميد
  الغاز الطبيعي إلنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية: السنديان

  الغاز الطبيعياستعمال تحول إلى : كفر الدوار
  األسمدة/ N2Oغاز : أبو قير
  الغاز الحيوي االستفادة من تحول جزئي إلى :أسيوط

13  
1  
1  
1  
1  
1+4  
1+4  
1+4  
1  
5  
4  

370903  
248609  
171500  
209714  
170364  
109514  
430350  

25384  
45051  

1065881  
416528  

2006  
2007  
2010  
2010  
2011  
2008  
2010  
2012  
2011  
2006  
2011  

    3263798    االجمالي السنوي في  تخفيض االنبعاثات  

    7176592 المجموع في دول اإلسكوا  
    574733517  المجموع في دول العالم  
    ٪1,25 النسبة المئوية لمساهمة دول اإلسكوا في العالم  
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  مسؤولية قطاع الطاقة في تغير المناخ
  18في المائة والميثان  72إن حصة مساهمة ثاني أكسيد الكربون الفعلية في االحترار العالمي هي 

في  90في المائة، وينتج  1في المائة والغازات األخرى كلها ال تمثل سوى  9في المائة، وأكسيد النيتروجين 
نبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو عن احتراق الوقود االحفوري أي من األنشطة البشرية فـي  المائة من ا
  ).E/ESCWA/SDPD/2010/IG.1/4(Part I)(قطاع الطاقة

  قطاع الطاقة هو من أكثر القطاعات مسؤولية من انبعاثات غـازات الدفيئـة    أن اإلحصاءاتتظهر
فـي   11,3استخراج وتوزيـع الوقـود األحفـوري     ،في المائة 14 في المائة، النقل 21,3الكهرباء  إنتاج(

  ...)المائة

  في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 38الكهرباء في بلدان اإلسكوا إلى حوالي  إنتاجيؤدي.  

0
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400
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900

1000

آيلووات ساعة آهرباء/ غرام 

 
  برنامج األمم المتحدة للبيئة: مصدر االرقام االحصائية

  كلغ   3,2033  أويل ديزلكيلوغرام  1احتراق  :من  سيد الكربونثاني أك انبعاثات
  كلغ  3,143   فيول أويل ثقيلكيلوغرام  1احتراق                                    
   كلغ  2,6993   غاز طبيعيكيلوغرام  1احتراق                                    

 ساعة كهرباء في بلدان اإلسكوا ن إلنتاج كيلوواتمعدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربو - 6 رقم الشكل
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  -  النبعاث غازات الدفيئة بحسب القطاع النسب المئوية -  االنبعاثات مساهمة قطاع الطاقة في - 7الشكل رقم 
  
  

  
  

  Wikipedia: المصدر

  استهالك الطاقة االولية في العالم وفي دول اإلسكوا - 8الشكل رقم 

قطاع انتاج الكهرباء
31.50%

انتاج الكهرباء والحرارة
3.46%

قطاع النقل
18.56%

المباني العامة والسكنية والتجارة قطاع
16.16%

قطاع الصناعة
14.20%

مختلفة
16.12%

استهالك الطاقة االولية في العالم

Source: Compiled from IEA 2010, data of 2008

  

  محطات إنتاج الكهرباء
21.30% 

  احتراق الكتلة األحيائية
  واستثمار األراضي

  المنازل وقطاع التجارة وما شابه 10.00%
10.30% 

  استخراج وتوزيع
  الطاقة األحفورية

11.30% 

  النفايات
3.40% 

  اإلنتاج الزراعي
12.50% 

  النقل
14% 

  العمليات الصناعية
16.60% 
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قطاع انتاج الكهرباء
35.99%

انتاج الكهرباء والحرارة
0.00%

قطاع النقل
18.56%

المباني العامة والسكنية والتجارية قطاع
4.69%

قطاع الصناعة
15.41%

مختلفة
25.36%

استهالك الطاقة االولية في دول اإلسكوا

Source: Compiled from IEA 2010, data of 2008

  

  وتطبيقات الطاقة المتجددةالتوجهات والسياسات في مجاالت كفاءة الطاقة 
  للتخفيف من االنبعاثات ومن حدة تغير المناخ 

انعكس التوجه العالمي في مجال التخفيف من حدة تغّير المناخ ايجاباً على الدول العربية عامة، والبلدان 
كاً، األعضاء في اإلسكوا خاصة، لجهة اعتماد سياسات وخطط وطنية لتحسين كفاءة الطاقة انتاجـاً واسـتهال  

بهدف تخفيض كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربـون المسـببة لالحتـرار    واعتماد تطبيقات الطاقة المتجددة، 
  :ومن أهم ما تجدر اإلشارة اليه في هذا المجالالعالمي وتغير المناخ، 

الصادر عن القمة العربيـة االقتصـادية   " الكويت االرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي"إعالن  -أ
الذي أكد على تحسين كفاءة الطاقة في االنتاج واالستهالك وترشـيد  ) 2009الكويت (والتنموية واالجتماعية 

  .استخدامها، كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة

اإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهالكها لـدى المسـتخدم    -ب
الصادر عن االجتماع السادس والعشـرين للمكتـب التنفيـذي     195القرار رقم تم اعتماده بموجب : النهائي

بموجبه كل دولـة   وتقوم، 23/11/2010للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في جامعة الدول العربية بتاريخ 
لمدة ثالث سنوات من تاريخ تبني هذا اإلطار مـع وضـع   ) NEEAP(باعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة 

اجع سنوياً للتأكد من تحقيق أهداف البرنامج، وعلى أن يتم وضع برنامج جديـد  استرشادي مرحلي، ير هدف
  .قبل انتهاء البرنامج السابق

تم اصدارها بموجـب   :2030 - 2010العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة  اإلستراتيجية -ج
بتـاريخ   192رقم  ،في اجتماعه السادس والعشرين قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

، وقد تضمنت االستراتيجية االهداف المعلنة لمشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقـة، امـا   23/11/2010
  :ما الكهربائيةإاالولية و

  األهداف المعلنة لمشاركة الطاقة المتجددة في بلدان اإلسكوا -5 رقم الجدول
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  ألهدافا نطاق األهداف  الدولة
  ٪ من الطاقة األولية10  2020  االردن

  ٪ من الطاقة الكهربائية7  2020  المتحدة دولة اإلمارات العربية
  ٪ من الطاقة األولية4.3  2030  الجمهورية العربية السورية

  )اضافة إلى الطاقة المائية( ٪ من الطاقة الكهربائية1  2011  السودان
  ية٪ من الطاقة الكهربائ5  2020  الكويت
  االحتياجات لالنتاج الكهربائي والحراريمن ٪ 12  2020  لبنان
  ٪ من الطاقة الكهربائية20  2020  مصر

  جامعة الدول العربية/ 2030 - 2010االستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة : المصدر

زراء العرب المسؤولين عن المعتمد من مجلس الو: اإلعالن الوزاري العربي حول التغير المناخي -ج
، والذي يعكس وجهة النظر العربيـة  6/12/2007و 5شؤون البيئة في دورته التاسعة عشرة المنعقدة يومي 

تركز برامج التخفيف على انتاج  لكيتضمن اعالن العزم على السعي  وقدفي التعامل مع قضايا تغير المناخ، 
في كافة القطاعات، وتنويع مصادر الطاقة وفقـاً للظـروف   واستخدام الوقود االنظف وتحسين كفاءة الطاقة 

... االقتصادية واالجتماعية السائدة، والتوسع في إستخدام تقنيات االنتاج االنظف والتقنيات الصـديقة للبيئـة  
الدول المتقدمة بأن تـوفر الـدعم الـالزم لنقـل      طالب اإلعالنكما  .وأسواقهواالستفادة من تجارة الكربون 

خيـة علـى   جيا وبناء القدرات والتمويل الجراء تقييم اعمق واشمل للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناالتكنولو
، كمـا تمـت دعـوة مـؤتمر     )ومنها بالطبع الدول العربية وبالتالي بلدان اإلسكوا(ثراً الدول النامية االكثر تأ

قود األنظف، وما يعود الصطياد وتخزين االطراف إلى تطوير ونقل التكنولوجيا النظيفة، بما فيها ما يعود للو
  .ثاني أكسيد الكربون واعتماد ذلك ضمن المشاريع الممولة من آلية التنمية النظيفة

تم وضعها في إطار أنشطة مجلس : االستراتيجية العربية اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين -هـ
 317ها وقرر متابعة تنفيذها، بموجب القرار رقـم  الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي اصدر

دة المستديرة حـول  ئة انعقاد الماي، عبر دور11/11/2009و 10في دورته الحادية والعشرين المنعقدة يومي 
: وتتضمن االستراتيجية  المذكورة ضمن المجاالت ذات األولوية في التنفيـذ . اإلنتاج واالستهالك المستدامين

، وتم تحديد األهداف في مجال الطاقة بمـا  ...اض التنمية المستدامة وإدارة المخلفات الختسخير الطاقة ألغر
  :يلي

  تحسين إمكانية الحصول على الطاقة -

  تحسين كفاءة الطاقة -

  دعم االستخدام األمثل والنظيف لموارد النفط والغاز الطبيعي -

  زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الوقود -

  جيات الطاقة المتجددة ال سيما في المناطق الريفية والنائيةنشر تكنولو -

  دعم تنمية مصاريف الكربون من خالل التشجير -

  .معالجة تدهور جودة الهواء في العديد من المدن العربية -

، بعد العاممن الملحوظ اصدار هذه الخطة هذا : خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ - و
قرارات مجلس الوزراء العرب المسـؤولين عـن شـؤون البيئـة،     تنفيذ مناقشتها، في إطار متابعة  أن تنجز

وتشـمل البـرامج   . وتتضمن برامج التكيف والتخفيف، فتعكس ديناميكية التفاعل مع تأثيرات تغّيـر المنـاخ  
إنتـاج  و ،ييد والبنـاء قطاع الطاقة بما في ذلك ما يعود لقطاع النقل وقطاع التش ،المقترحة في مجال التخفيف
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تاج النفط والغـاز،  واستخدام الوقود األنظف، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات ومنها قطاع ان
وفقاً للظروف االقتصادية واالجتماعية، والتوسع في استخدام تقنيات االنتاج األنظـف   الطاقة وتنويع مصادر

وتعزيز خدمات الطاقة الحديثة إلى المناطق الفقيرة واالستفادة مـن  وتشجيع االنتاج واالستهالك المستدامين، 
ريعية وعبـر التعلـيم   األطر المؤسسة والتشتجارة الكربون واسواقه، مع السعي إلى تحقيقه ذلك عبر تعزيز 

  .دوليمع االستفادة من التعاون االقليمي والووعية، والتدريب والت

وفق قـرار صـادر عـن    : عام كيوم عربي لكفاءة الطاقةمايو من كل /ايار 21اإلعالن عن يوم  -ز
  .2011للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في العام  التنفيذيالمكتب 

) E/ESCWA/SDPD/2011/Technical Paper.6الخضـراء   األبنيةكفاءة الطاقة في (: ني الخضراءالمبا -ح
  لطبيعيـة، واالقـل انتاجـاً للنفايـات واألقـل     للطاقة والميـاه والمـوارد ا   استهالكاًقل يقصد بها المباني األ

  اضراراً بالبيئة واالكثر راحة لساكنيها ومالءمة لصـحتهم، واعتمادهـا يسـهم فـي تخفـيض إنبعاثـات       
ـ       . غازات الدفيئة    وضمن التوجه العالمي الذي إنطلق من أميركـا الشـمالية فـي إطـار مـا عـرف بـ

LEED Leadership in Energy and Environmental Design  من انتشر في دول العالم تقييسوهو نظام ،
عمدت بعض دول اإلسكوا إلى وضع أنظمة تقيـيم   كفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة،منظار يؤكد على أهمية 

  :بيئي مشابهة

 الجمعية العلمية الملكية بتحضير دليل المباني الخضراء في االردن / قام مجلس البناء الوطني: األردن
معياراً لكفاءة الطاقة، وموزعاً  29نقطة، ومحدداً  300نقطة من أصل  97فاءة الطاقة بـ مخصصاً ك

فـي   79إلى  70عالمة  :بفي المائة أو أكثر،  80عالمة  :أالمباني الخضراء على أربعة مستويات 
 .في المائة 59إلى  50 :د في المائة و 69إلى  60عالمة  :جالمائة، 

 أبو ظبي للتخطيط العمراني، بإطالق نظام تقييم بدرجات اللؤلؤ للمبـاني،  قام مجلس : إمارة أبو ظبي
عالمة، ويمكن  177 أصلعالمة من  44للطاقة  األمثل، وكانت حصة االستخدام "استدامة"تحت اسم 

 .للمبنى أن يحوز من لؤلؤة واحدة إلى خمس آللئ

 محدداً ثـالث  األخضرالبناء  عد المجلس المصري للعمارة الخضراء نظاماً وطنياً لتصنيفأ: مصر ،
 .ثانية والهرم الفضي كمرتبة ثالثة كمرتبةوالهرم الذهبي  ىمرتبة أولك األخضرالهرم : مراتب

 هناك نظام تقدير لالستدامة مع معايير مشابهة للمعتمدة عالمياً وعربياً، ويمكنه منح شهادة بعدد : قطر
 .نجوم 6إلى  1من النجوم من 

 تقييم للهناك نظامان : لبنان)i" (للمباني العائدة لقطاع التجارة والخدمات مـع شـهادات تقـدير    " أرز
ة لكفاءة الطاقـة  نقط 47تتدرج من الشهادة البسيطة البرونزية إلى الفضية إلى الذهبية، وقد خصص 

أيضاً وهو الشجر اللبناني المعمر المعروف " أرز"، وتعني بالعربية "سيدر") ii( نقطة؛ 150من أصل 
 .تدامته ومقاومته لعوامل الزمن على مدى التاريخ، وهو للمباني الصناعيةباس

 والتعميـر   اإلسـكان الفنية لمجلس وزراء  األمانةيجري حالياً في إطار أنشطة : جامعة الدول العربية
 "كودة المباني الخضراء العربية الموحدة"العرب، تحضير 

عضاء، وهي كلها أعضاء في جامعة الدول العربيـة،  تجدر اإلشارة إلى أن االسكوا تؤازر بلدانها األ
في مجاالت بناء القدرات ووضع السياسات والخطط الوطنية، واتخاذ اإلجراءات في ما يعود لكل ما تقـدم،  
وضمن هذا اإلطار فإن االسكوا تتابع دعم جهود جامعة الدول العربية وتشارك في لجانها وفـرق عملهـا   

خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفريقـي العمـل المتفـرعين عنهـا،      لجنة خبراء الكهرباء، لجنة(
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السكرتارية للمائدة المستديرة العربية حول االستهالك واإلنتاج المستدامين، اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية 
  ))...JCEDAR(في المنطقة العربية 

فـي  " مصـدر "بادرت حكومة أبو ظبي إلى تأسيس ) http://www.masdar.ae": (مصدر"مبادرة  -ط
كشركة تعمل في إطار الرؤية الشاملة ألبو ظبي والهادفة إلى تطوير جميـع مجـاالت قطـاع    "، 2006عام 

" مصـدر "، و"الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، إضافة إلى تحديد مسار للتصدي للتحديات في هذا المجال
، التابعة لحكومة أبو ظبي، التي تهدف إلى تفعيل وتحفيز في اقتصـاد  "مبادلة للتنمية"كة بالكامل لشركة مملو

معهـد  "في هيكليتها " مصدر"وتضم . اإلمارة، ويعكس هذا التوجه التحديات الكبيرة التي أفرزها تغير المناخ
ا ما يقوم بمشاريع عبر اسـتثمارات  كجامعة للدراسات العليا واألبحاث اضافة إلى وحدات أخرى منه" مصدر

في الخارج، وكان من ضمن ذلك انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسـية فـي إسـبانيا،    
ساعة فـي بعـض الظـروف     24التي يمكنها انتاج الطاقة الكهربائية على مدار " خيما سوالر"معروفة باسم 

بتنفيـذ مشـاريع النتـاج الطاقـة     " مصدر"ساعة، كما تقوم  15 كونها مجهزة لتخزين الطاقة الحرارية لمدة
  .الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تشجيع االستفادة من الطاقة المتجددة إلنتـاج   إطارضمن : كة الكهربائيةبالتعرفة المميزة لتغذية الش -ي
سياسات وطنية لتحفيز المـواطنين   تفي تخفيف االنبعاثات، تبلورالكهرباء، حتى بقدرات صغيرة، مساهمةً 

على القيام بذلك عبر شراء فائض ما ينتجونه من طاقة كهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، فكانت التعرفة 
لهـذا   األفضـلية  إعطـاء ، أي شراء الطاقة الكهربائية بأسعار تشجيعية مع Feed In Tarrif (FIT)المميزة 
الصادر في الجمهوريـة العربيـة السـورية بتـاريخ      32وعلى سبيل المثال ما تضمنه القانون رقم  الشراء

  .28المادة  14/11/2010

تشارك الجهات المسؤولة في هذا القطاع في الجهـود الوطنيـة فـي دولهـا     : قطاع النفط والغاز -ك
مكلفـة بتحسـين كفـاءة الطاقـة     للتخفيف من حدة تغير المناخ، وقد بادرت في معظمها إلى إنشاء وحدات 

في " مصدر"كما تقوم . واالستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة، وتمويل أبحاث علمية مفيدة في هذه المجاالت
   اإلمارات العربية المتحدة بمشروع نموذجي الصطياد وتخزين ثاني أكسيد الكربون

(http://sequestration.mit.edu/tools/projects/uae_project.html) 
(http://www.masdar.ae/en/MediaArticle/NewsDescription.aspx?News). 

عمدت بعض الدول إلى وضع : نشوء آليات تمويل لمشاريع كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة -ل
 ،لمتجددةآليات تمويل لتحفيز المواطنين على تحسين كفاءة استهالك الطاقة، والقيام بمشاريع تطبيقات الطاقة ا

مشروع في جمهورية مصر العربية لتمويل استبدال السيارات بأخرى جديدة ذات كفـاءة  : وعلى سبيل المثال
السياسات والتدابير للترويج لالستخدام المستدام للطاقة في قطاع النقـل فـي   : المصدر(أفضل وانبعاثات أقل 

الجمهورية اللبنانية لتحفيز / رف لبنان، واجراءات متخذة في مص)E/ESCWA/SDPD/2011/2منطقة اإلسكوا 
واعتماد تطبيقـات الطاقـة   المصارف الخاصة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجاالت تحسين كفاءة الطاقة 

ن حاكم مصرف لبنان إلـى المصـارف   الصادر ع 25/11/2010تاريخ  236قم التعميم الوسيط ر(المتجددة 
  .)اللبنانية

طرح المبادرة الصناعية للطاقة الصـحراوية   2009تم في العام : الشمسية المشاريع الكبرى للطاقة -م
)www.desertec.org ( محطات شمسية حرارية ضخمة في منطقـة   بإنشاءالتي تقضي بقيام القطاع الخاص

ستهالك المحلي والتصدير إلـى أوروبـا   حزام الشمس التي تضم منطقة اإلسكوا، لتوليد الطاقة الكهربائية لال
الخطـة الشمسـية   ) orgwww.mediterraneansolarplan.(رحت أيضـاً  ، كما طُعمالقةعبر شبكات نقل 

ية مـن مصـادر   المتوسطية، التي تشمل في نطاقها بعض بلدان اإلسكوا، للقيام بمشاريع توليد للطاقة الكهربائ
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الطاقة المتجددة، وسيكون من شأن ذلك مستقبالً تحويل منطقة اإلسكوا إلى مصدر للطاقة الكهربائية المنتجـة  
  .من مصادر الطاقة المتجددة ال سيما الطاقة الشمسية إلى أوروبا

 كانت منظومة االمم المتحدة قد طرحت مبادرة االقتصاد األخضر فـي العـام  : االقتصاد األخضر -ن
، التي تحمل في طياتها القيام باستثمارات من شأنها خفض انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري     2008

للتخفيف من حدة تغير المناخ، ويطرح االقتصاد األخضر فرصاً استثمارية كبيرة جداً في قطاع الطاقـة فـي   
 2العـدد   -سـكوا  اسـتعراض اإلنتاجيـة والتنميـة المسـتدامة فـي منطقـة اإل      : المرجع(بلدان اإلسكوا 

E/ESCWA/SDPD/2011/6( في مجاالت متعددة أهمها ما يعود لصناعة نزع ملوحة مياه البحر )  تحلية ميـاه
ومعالجة المياه المستعملة إلعادة استعمالها، وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقـة المتجـددة وتسـخين     )البحر

اريع تحسين كفـاءة الطاقـة فـي النقـل والصـناعة      وتنفيذ مش... المياه، وضخ المياه لحاجات الزراعة الخ
  ...والمساكن والخدمات الخ
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  الخالصة
 فارتفـاع لالحترار العالمي وتغّير المناخ نتائج سلبية في بلدان اإلسكوا، ولقطاع الطاقة حصته منهـا،  

، كما يـؤدي  جوفي قدرة مجموعات اإلنتا حرارة البيئة يؤدي إلى انخفاض في كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية
الميـاه   وضخ المياه الجوفيـة وإنتـاج  إلى زيادة في استهالك الطاقة الالزمة لحاجات تكييف الهواء والتبريد 

  ...تفاقم الحاجة إلى معالجة المياه إلعادة استعمالها إلخالى العذبة، و

، تزايـد  لكن، في نفس الوقت وضمن إطار سياسات تخفيض االنبعاثات للتخفيف من حدة تغير المنـاخ 
الموارد الطبيعية ومنها البتـرول والغـاز والحـد مـن      إدارةالوعي وتضافرت الجهود حول ضرورة حسن 

مما سيتبقى من كمياتهما، وأدت االتفاقية العالميـة   لالستفادةاستهالكهما، مما يعطي الفرصة لألجيال القادمة 
علـى  واجتماعـات  بحاث ونقاشات ات وأمن دراس رافقهما وتبعهال كيوتو وما حول تطور المناخ وبروتوكو

الجهود على تحسين كفـاءة الطاقـة   المستوى العالمي إلى خلق ديناميكية إيجابية في قطاع الطاقة، فتركزت 
ومـن فـرص االقتصـاد     نتاجاً ونقالً وتحويالً واستهالكاً، وعلى االستفادة من تطبيقات الطاقـة المتجـددة  إ

، منافعها الجميع بنسب متفاوتـة وستطال ئية واقتصادية وتنموية طالت ، فنتج عن كل ذلك فوائد بي...األخضر
ومن المتوقع أن تتحول منطقة اإلسكوا مستقبالً إلى مصّدر للكهرباء، المنتجة مـن الطاقـة الشمسـية، إلـى     

  .أوروبا

تضرراً مـن ظـاهرة تغيـر     األكثرلكن ما يلفت النظر هو أن بلدان االسكوا، ورغم كونها من البلدان 
لناحية نقل التكنولوجيـا   أوويل مسواء لناحية الت ،لمناخ لم تحسن االستفادة بالقدر الكافي من الفرص الممكنةا

لناحية الحصول على تعويضات، ويعود ذلك ألسباب موضـوعية وأخـرى ذاتيـة مـن      أووبالتالي توطينها 
اآليلـة للتعـويض    جـراءات واإلالستخالص العبر واعتماد السياسات  بالتفصيل الضروري بمكان مناقشتها

  .مستقبالً عما فات

  


