


 
 
 
 
 
 

  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال الطاقة من أجل تحقيق 

 التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية 
 اإلسكوافي منطقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األمم المتحدة



Distr. 
GENERAL 
 
E/ESCWA/SDPD/2009/6 
12 November 2009 
ORIGINAL: ARABIC 
 

  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
  تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال الطاقة من أجل تحقيق 

  التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية 
 اإلسكوافي منطقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األمم المتحدة
 2009نيويورك، 
 
 
  

09-0485 



  

 

-ج -

  المحتويات
  

 الصفحة
  

  ه    ....................................................................  والمختصرات المصطلحات
  1    .........................................................................................  مقدمة

  
  الفصل

  
  4    .......................................  اإلسكوااالرتباط بين الطاقة والتنمية في منطقة   -أوالً

  
  4    .........................  اإلسكوا منطقةبرامج التنمية في التحديات التي تواجه   - ألف  

  11    .............  مة واألهداف اإلنمائية لأللفيةدور الطاقة في تحقيق التنمية المستدا  - باء  

  دور الطاقة الكهربائية في تحقيق التنمية المستدامة واألهداف  -جيم  
  17    ...............................................................  اإلنمائية لأللفية    

  المستدامة واألهداف كات األنابيب في تحقيق التنميةدور الغاز وشب  -دال  
  18    ...............................................................  اإلنمائية لأللفية    

  
  19    ..................................  اإلسكوامجال الطاقة في منطقة  التعاون اإلقليمي في  -اًثاني
  

    في منطقةشبكات القدم المحرز والوضع الحالي للربط الكهربائي بين الت  - ألف  
  19    ...............................................  ومع المناطق المجاورةاإلسكوا     

  26    ..  والمشاريع المستقبلية اإلسكوا التقدم المحرز في تنفيذ شبكات الغاز في منطقة  - باء  

  33    ........  تعاون اإلقليمي في قطاع الطاقةاألنشطة واآلليات الحالية في مجاالت ال  -جيم  
  
  جل تحقيق التنمية المستدامة أإمكانيات تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال الطاقة من   -اًثالث

  38    .........................................  اإلسكواواألهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة   
  

  38    ..............................................................  الربط الكهربائي  - ألف  
  50    ................................  الغاز تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال شبكات  - باء  
  54    .......................................................  مجاالت الطاقة األخرى  -جيم  

  
  57    ..................................................................  الخالصة والتوصيات  -اًرابع

  
  57    .....................................................................  الخالصة  - ألف  
  58    ....................................................................  التوصيات  - باء  

  
  62    ....................................................  اإلسكواالغاز الطبيعي في منطقة   - المرفق



  

 

-د -

  
  )تابع( المحتويات

  
 الصفحة

  
  الجداولقائمة 

  
  20    ......................................................  مشروع الربط الكهربائي الثماني  - 1

  الثمانيالكهربائي كميات الطاقة الكهربائية المتبادلة على خطوط مشروع الربط   - 2
  2000 -2009  ........................................................................    22  

  23    ...................................  يالخليجهيئة الربط الكهربائي لبلدان مجلس التعاون   - 3

  24    ....  ط لبلدان مجلس التعاون الخليجيالممكن تبادلها في مشروع الربالكهربائية القدرات   - 4

  30    ........................  للغاز من إمدادات مشروع دولفينحصص الشركات المستهلكة   - 5

  ربيةوالمنطقة الع سكواإلاق للغاز الطبيعي في منطقة واإلنتاج المسو االحتياطي المؤكد  - 6
  62    ....................................................................  2008لعام والعالم   

  
  األشكالقائمة 

  
  13    ...............  اإلسكواية المستهلكة في منطقة حصص مختلف الطاقات من الطاقة األول  - 1
  28    ...............................................  )الشبكة العربية للغاز(العربي خط الغاز   - 2
  29    ........................................................................  مشروع دولفين  - 3
  32    ..........................................  بيةعربية الليالجماهيرية ال -خط أنابيب مصر  - 4
  43    ...............  لها والمناطق المجاورة اإلسكواطقة مجموعات الشبكات المترابطة في من  - 5
  44    ............................................  اإلسكواشبكات الربط الكهربائي في منطقة   - 6
  46    ...  جنوب حوض البحر األبيض المتوسطشمال والكهربائي بين لربط لالرؤية المستقبلية   - 7
  63    .............  2008 لعاموالعالم  اإلسكواة منطق االحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في  - 8
  63    ......  2008 لعام اإلسكوافي دان األعضاء االحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في البل  - 9

  64    ...............  2007 لعاموباقي بلدان العالم  اإلسكواالغاز الطبيعي المسوق في منطقة   -10
  64    ....................  2007 لعام اإلسكوافي ان األعضاء الغاز الطبيعي المسوق في البلد  -11
  65    ....................  2007لعام  اإلسكوافي عضاء استهالك الطاقة األولية في البلدان األ  -12
  66    .....  2008 لعام غاز الطبيعي حسب القطاعمن ال اإلسكوافي استهالك البلدان األعضاء   -13
  66    ...............  2008 لعام اإلسكواهرباء في منطقة الوقود المستهلك في قطاع توليد الك  -14



  

 

- ه -

  والمختصرات المصطلحات
  

 KW Kilowattو.كالطاقة سعة أو لقدرة قياس وحدة: يلوواطك

 KWh Kilowatt hourس.و.كوحدة قياس للطاقة: ساعة كيلوواط

 الطاقـة  سـعة  أو لقدرة قياس وحدة: ميغاواط
 )واط مليون أو كيلوواط ألف تساوي(

 MW Megawattو.م

 الطاقـة  سعة أو لقدرة قياس وحدة: جيغاواط
 )كيلوواط مليون أو طميغاوا ألف تساوي(

 GW Gegawattو.ج

 GWh Gegawatt hourس.و.جوحدة قياس للطاقة: ساعة جيغاواط

 KV Kilovoltڤ.كالجهد/التوتر قياس وحدة: ولتڤكيلو

 3m3Cubic meterممكعب متر

 OEK Oil equivalent kilogramن.م.ك نفط مكافئ كيلوغرام

 الطاقـة  إنتـاج  فـي  المركّبـة  الدارة أسلوب
 الكهربائية

 CC Combined Cycle 

 CCC Coordination Control Center  التنسيقي المراقبة مركز

 MSP Mediterranean Solar Plan  المتوسطة الشمسية الخطة

 NCC National Control Center الوطني والتحكم المراقبة مركز

 1.055 تسـاوي ( البريطانية الحرارية الوحدة
 )كيلوجول

 BTU British Thermal Unit = 1.055 KJ 

 CDM Clean Development Mechanism  النظيفة التنمية آلية

 Trillion   بليون ألف=  ترليون

 Billion   مليون ألف=  مليار=  بليون

 DC Direct Current  المستمر التيار

 AC Alternative Current  أو المتردد المتناوب التيار



  مقدمة
  

 القفزة تحقيق ممكناً يكن ولم بالطاقة، واالجتماعية االقتصادية التنمية ارتبطت الصناعية الثورة منذ  
 لتقديم الالزمة األساسية والبنية الطاقة مصادر توفر لوال لإلنسان، الرفاه وتحسين الصناعة في النوعية
 وتحسين العمل فرص وتوفير اإلنتاج عجلة دفع في أساسياً عامالً الطاقة إمدادات وتشكل. الطاقة خدمات

 21 القرن أعمال جدول أكد وقد.  االجتماعي واالستقرار االقتصادي النمو تحقيق وبالتالي المعيشة مستويات
 جانيرو، دي ريو( األرض قمة بمؤتمر والمعروف والتنمية بالبيئة المعني المتحدة األمم مؤتمر عن الصادر

 األهداف وحدد المستدامة، والتنمية الطاقة بين الوثيق االرتباط ،)1992 يونيو/حزيران 14- 3 البرازيل،
  . المختلفة القطاعات في المستدامة التنمية تحقيق في الطاقة قطاع إلسهام الالزمة واألنشطة

  
 هذه بلوغ يمكن ال أنه إال للطاقة، مخصصاً واضحاً هدفاً تتضمن ال لأللفية اإلنمائية األهداف أن ومع  
 وخصوصاً البيئة، على والحفاظ واالجتماعية االقتصادية التنمية تشمل التي المستدامة التنمية وتحقيق األهداف
 وتمكين التعليم، وتعميم واالجتماعية، والصحية المعيشية الظروف وتحسين والمرض، والجوع الفقر محاربة
 يتمثل الطاقة لخدمات المباشر فاألثر  .مناسبة وبأسعار والموثوقة الكافية الطاقة خدمات توفر دون من المرأة،

 وتحسين التعليم عملية تسهيل في يتمثل المباشر غير وأثرها االقتصادي، الوضع وتحسين الدخل زيادة في
 ولضمان.  الجنسين بين المساواة وتحقيق المرأة تمكين في والمساعدة البيئية والظروف الصحي المستوى
 ومنها المستدامة، واالستهالك اإلنتاج أنماط إرساء خالل من البيئية ستدامةاال ضمان من بد ال التنمية استدامة
   الكهربائية الطاقة أي األنظف الطاقة واستخدام الطبيعي، الغاز في حالياً المتمثل األنظف الوقود استخدام

 أنه كما الرياح، ةوطاق الشمسية والطاقة المائية الطاقة أي المتجددة الطاقة مصادر من المنتجة تلك سيما وال
 اإلنمائية األهداف من الثامن الهدف عنوان هي التي التنمية أجل من العالمية الشراكة من االستفادة من بد ال

  .لأللفية
  

 أكتوبر/األول تشرين 24 في المتحدة األمم يوم بمناسبة المتحدة لألمم العام األمين كلمة في جاء وكما  
 آن في متعددة أزمات فيها علينا تهجم إذ العالمية، الشؤون في بيعتهاط في فريدة للحظة هذه إن" ،2009
 في المناخ تغير أزمة تلوح يمر، يوم كل وفي.  أنفلونزا وأزمة مالية وأزمة وقود وأزمة غذائية أزمات -  معاً
 ديالحا القرن حقائق من جلية حقيقة لنا تقول األزمات هذه من أزمة وكل.  اتساعاً تزداد وهي األفق

 هذه وأمام".  معاً نعوم أو معاً نغرق أن إما بشراً، أو أمماً أو شعوباً كوننا حيث من أننا، وهي والعشرين،
 اإلنمائية األهداف لتحقيق منه بد ال شرطاً مضى، وقت أي من أكثر اليوم اإلقليمي، التعاون يعتبر التحديات،
 المشاريع في االستثمار وتعزيز الجيدة، مارساتالم تبادل خالل من يسهم ألنه منطقة، كل في المشتركة
 والغاز النفط خطوط وشبكات الكهربائي، الربط شبكات ومنها األساسية البنية شبكات وربط اإلقليمية،
 وحركة اإلنتاج عوامل حركة تسهيل في البلدان، بين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وشبكات الطبيعي،

  .اإلقليمي التكامل وتحقيق النواتج زيادة على يساعد وبالتالي شر،المبا واالستثمار المال رأس
  

 أوروبا لقارة األقرب الجارة بأنها) اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة منطقة وتتميز  
 منطلقات من الحالي اتحادها قاسية، حروب عدة خاضت بعدما صنعت، والتي وصناعياً، تكنولوجياً المتقدمة
 بين التعاون ومنها جيرانها، مع للتعاون صيغ عن تبحث زالت وما األساسي، الدور فيها للطاقة كان اقتصادية
  .المتوسطية الشمسية والخطة المتوسط، أجل من واالتحاد المتوسطي،- األوروبي والتعاون والجنوب، الشمال
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 على 2008 عام في احتوت تيال اإلسكوا منطقة في عام بشكل الطاقة مصادر وفرة من الرغم وعلى  
 7500 وحوالي ،)1(للنفط العالمي االحتياطي من المائة في 53و للغاز العالمي االحتياطي من المائة في 27
 الطاقة من كبيرة وكميات المائية، الطاقة من الكهربائية الطاقة إلنتاج المجهزة الكهربائية القدرة من و.م

 تتجاوز بسرعة رياح وطاقة سنوياً، المربع المتر في س.و.ك 3000و 1460 بين ما يتراوح بمعدل الشمسية
 سنوياً، األولية الطاقة استهالك من الفرد حصة في تفاوت سجل فقد المناطق، بعض في الثانية في أمتار الستة
 في ن.م.ك 30962و السودان في السنة في ن.م.ك 84 بين ما النفط استهالك من الفرد حصة تـراوحت إذ

 في س.و.ك 144 بين ما الكهربائية الطاقة استهالك من الفرد حصة وتراوحت ،)2(2007 لعام قطر في السنة
  عموماً المنطقة سكان من المائة في 20 أن كما 2008 لعام الكويت في س.و.ك 13142و السودان

 اليومي الدخل ىيتعد وال.  )3(اليمن في المائة في 53و السودان في المائة في 70 ومنهم الكهرباء تصلهم ال
 الطاقة تأمين فإن لذا واليمن، السودان في عنه يقل قد بل الواحد، الدوالر المنطقة بلدان بعض في للفرد

 تبرز المجال، هذا وفي.  المستدامة التنمية تحقيق أجل من أساسياً مطلباً يعتبر مناسبة بأسعار وخدماتها
 الغاز تحويل أو الغاز، لنقل أنابيب بشبكة المنطقة بلدان ربط نيكو وقد اإلقليمي، التكامل من االستفادة إمكانية
 الحل الكهربائي، الربط شبكات خالل من األخرى البلدان إلى وتصديره إنتاجه توافر مناطق في كهرباء إلى

  .والبيئية االقتصادية جدواه دراسة بعد المطلب هذا لتحقيق األمثل
  

 الجهود مضاعفة إلى بحاجة أنها على إمكانات من تملكه وما اإلسكوا في األعضاء البلدان حالة وتدل  
 الطبيعي، الغاز من هائلة احتياطات يمتلك بعضها ألن وذلك اإلقليمي، التكامل وتحقيق التعاون لتعزيز
 في المتوفرة المتجددة الطاقة مصادر من الكهربائية الطاقة إلنتاج واعدة مشاريع تنفيذ باشر قد اآلخر وبعضها
 البلدان هذه بعض في الخاص القطاع أن كما.  لذلك يخطط أو الشمسية، والطاقة الرياح طاقة وهي قة،المنط
 لديه هذه الدول وبعض العالم، أنحاء كافة في لالستثمار فرص عن جاهدة تبحث ضخمة أموال رؤوس يمتلك
 زال ما وبعضها اآلخر سةمناف صناعية مشاريع تنفيذ من يمكّنه ما المكلفة غير العاملة اليد إمكانات من

  .العالمية السوق من الوقود يستورد
  

 الكثير، عليها يعول كان وإن وهي األولى، خطواتها في زالت ما الناشئة المشاريع أن الواضح ومن  
 وسن السياسات اعتماد في اإلسراع التنمية عملية نجاح ويتطلب.  الطموحات مستوى إلى بعد تصل لم

 المصالح أخذ ومع.  مستقبالً المتوقعة أو القائمة سواء العوائق لتجاوز الالزمة جراءاتاإل واتخاذ التشريعات
 الطاقة نقل تكلفة إلى باإلضافة االعتبار، بعين اإلسكوا منطقة لبلدان الضرورية التنمية وخطط االقتصادية
 يضمن األنابيب بواسطة لغازوا الربط شبكات عبر الكهرباء نقل أن يتبين بها، المرتبطة المناخ تغير وقضايا
 إذا سواء، حد على المستوردة والبلدان المصدرة البلدان مصالح يضمن كما واقتصاداتها، الطاقة إمدادات أمن
 والمؤسسية التشريعية القاعدة تحضير وتم الشأن، بهذا واألقاليمي اإلقليمي للتعاون المالئمة الصيغ وضعت ما

  .والخاص العام القطاعين بين شراكة عبر التنفيذ وتم المنطقة، بلدان كل في الالزمة
  

 التطور بعوامل والنهوض للمعيشة أعلى مستوى تحقيق ضرورة على المتحدة األمم ميثاق نص لقد  
 سليمة عالقات لقيام الضروريين والرفاهية االستقرار عوامل تهيئة أجل من واالجتماعي االقتصادي والتقدم

                                                            
  )1( www.iea.org/stats/index.asp.  Statistics for 2006/Revision 2008International Energy Agency, .  

  .2008، التقرير اإلحصائي السنوي )أوابك(رول منظمة األقطار العربية المصدرة للبت) 2(  
www.oapecorg.org/ar/databank.htm. 

 .www.auptde.org/oldsite/Index.htm  .2008االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء، النشرة اإلحصائية ) 3(  
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 ،اإلسكوا ومنها المتحدة، لألمم التابعة الخمس اإلقليمية اللجان أنشئت اإلطار، اهذ وفي.  األمم بين وودية
 بين فيما والتكامل التعاون تعزيز خالل من الميثاق في الواردة واالجتماعية االقتصادية األهداف تحقيق بهدف
 للتنمية العالمي القمة لمؤتمر اإلعداد إطار وفي ،2001 عام ومنذ.  العالم مناطق من منطقة كل بلدان

 مقرراته، تنفيذ ومتابعة)2002 سبتمبر/أيلول 4 -  أغسطس/آب 26 أفريقيا، جنوب جوهانسبرغ،( المستدامة
 المعنية المتحدة األمم لجنة حددتها التي الرئيسية القضايا على الطاقة مجال في اإلسكوا عمل برنامج ركز

 حول الذي( واالجتماعي االقتصادي للمجلس لتابعةا التنمية ألغراض الطبيعية والموارد الطاقة بتسخير
 للتنفيذ جوهانسبرغ خطة في الواردة التوصيات وعلى ،)2002 عام في المستدامة التنمية لجنة إلى مهامها
 قدراتها بناء على األعضاء البلدان ومساعدة اإلقليمي التعاون ودعم تعزيز وخصوصاً المؤتمر، عن الصادرة
 الصادر لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق حول دمشق إعالن في اإلسكوا أكدت وقد.  جالالم هذا في الوطنية

 االقتصادي النمو زيادة أهمية على) 2005 مايو/أيار 12 دمشق،( لإلسكوا والعشرين الثالثة الدورة عن
 البلدان وحثت االجتماعي، االندماج وتحقيق والبطالة الفقر لمكافحة استراتيجيات صياغة مع وترابطه
  .  لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق إلى للتوصل اإلقليمي التعاون على األعضاء

  
 أجل من الطاقة مجال في اإلقليمي التعاون تعزيز" عنوان تحمل التي الدراسة هذه اإلسكوا وتصدر  
 لفترة عملها برنامج تنفيذ إطار في" اإلسكوا منطقة في لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية تحقيق
 الدروس واستخالص إليها المشار للقضايا الراهن الوضع على الضوء إلقاء وبهدف 2009- 2008 السنتين
 المختلفة الطاقة مجاالت في اإلقليمي التعاون لتعزيز الالزمة واإلجراءات واآلليات السياسات واقتراح والعبر
  :فصول أربعة من الدراسة وتتألف.  لأللفية مائيةاإلن واألهداف المستدامة التنمية تحقيق أجل من
  

 خاص، بشكل اإلسكوا منطقة بلدان وفي عام، بشكل والتنمية الطاقة بين االرتباط األول الفصل يتناول  
 وتغير المالية األزمة تداعيات ومنها التنمية، برامج تواجه التي والتحديات الراهنة لألوضاع عرضاً ويتضمن
  .لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية تحقيق في الطاقة دور يبين كما غذاء،ال وأزمة المناخ

  
 في المحرز التقدم ويستعرض الطاقة، مجال في اإلقليمي للتعاون الحالي الواقع الثاني الفصل ويتناول  
 ويستطلع اإلقليمية، واآلليات واألنشطة المشاريع من وسواها الغاز أنابيب وشبكات الكهربائي الربط مشاريع
  .المجال هذا في المستقبلية اآلفاق

  
 الشبكات ربط مجال في واألقاليمي اإلقليمي التعاون تعزيز إمكانيات في الثالث الفصل ويبحث  
 الكهربائية، الطاقة لتجارة سوق إنشاء سيما وال لذلك، الالزمة واآلليات الغاز أنابيب شبكات ومد الكهربائية

 واستخدام إنتاج كفاءة وضمان السلمية لالستخدامات النووية والطاقة المتجددة والطاقة طالنف مجاالت وفي
  .اإلقليميين والتكامل التعاون لتحقيق المجدية المشاريع من وسواها الطاقة

  
  .والتوصيات الخالصة الرابع الفصل ويتضمن  
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  اإلسكوا منطقة في والتنمية الطاقة بين االرتباط  -أوالً
  

 النفط تصدير عائدات عن الناتجة المالية للموارد مصدراً اإلسكوا منطقة في الطاقة قطاع ريعتب  
 أن المتوقع ومن المائة في 90 من أكثر إلى المنطقة بلدان بعض صادرات في النفط نسبة وتصل.  والغاز
 الموارد بأن علماً ،)4(لمنظورا المستقبل في األقل على المنطقة، بلدان في للتنمية الرئيسية الدفع قوة النفط يبقى
 من تستفيد التي األخرى البلدان إلى تتعداها بل والغاز، للنفط والمصدرة المنتجة البلدان على تقتصر ال المالية

 والودائع المباشرة االستثمارات ومن الخليجي، التعاون مجلس بلدان في يعملون الذين أبنائها تحويالت
 الطاقة أسعار في حاد تغير أي فإن ولذلك،.  أنواعها على والمعونات حةوالسيا واالستيرادات المصرفية
  .اإلسكوا منطقة بلدان كافة في واالجتماعية االقتصادية األوضاع على يؤثر وإمداداتها

  
 والنائية الريفية المناطق في المالئمة وباألسعار كاف نحو على متوفرة ليست الطاقة خدمات ولكن  

 هذه في واالجتماعية االقتصادية التنمية على سلباً ينعكس مما الحضرية، المناطق من رةالفقي األحياء وفي
 تصل لم حيث نمواً األقل البلدان في حدة أكثر الكهربائية الطاقة إمدادات في النقص يعتبر ولذلك.  المناطق
 وكان اليمن، في المائة في 53و السودان في السكان من المائة في 70 إلى 2008 عام في الكهرباء إمدادات
 بينما اليمن، في س.و.ك 202و السودان في س.و.ك 144 سنوياً فرد لكل الكهربائية الطاقة استهالك متوسط

 معدل ويصل السكان من المائة في 100 لـ الكهرباء تؤمن رخاء، األكثر البلدان من يعتبر الذي الكويت، في
  .)5(س.و.ك 13142 لىإ سنوياً للفرد الكهربائية الطاقة استهالك

  
 تداعيات في والمتمثلة المنطقة، في التنمية برامج تواجه التي والتحديات المشاكل الفصل هذا ويتناول  
 المستدامة التنمية تحقيق في الطاقة ودور الغذاء، وأزمة المناخ، وتغير المالية، األزمة ومنها الطارئة األزمات
  .لأللفية اإلنمائية واألهداف

  
   التنمية برامج تواجه التي التحديات  -ألف

  اإلسكوا منطقة في
  

 منطقة تضم التي )6(العربية البلدان في اإلنسان أمن 2009 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير تناول  
 المنطقة في التنمية سبيل تعترض التي العقبات تجعل التي األسباب عن وتساءل منها، األكبر القسم اإلسكوا
 والبيئية واالقتصادية االجتماعية البنى هشاشة في تكمن األسباب أن التقرير ورأى.  الحل على عصية العربية

 اإلنسان أمن أن من انطالقاً اإلنسان حول تتمحور إنمائية سياسات إلى وافتقارها المنطقة، هذه في والسياسية
 والبيئية والديمغرافية السكانية لضغوطل نتيجة متعاظمة تحديات المنطقة وتواجه.  التنمية مستلزمات من هو

  .والتلوث والتصحر المياه نقص ومنها
  

                                                            
من خالل التعاون والتكامل اإلقليمي، إعداد  اإلسكوافي  ، تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في البلدان األعضاءاإلسكوا) 4(  

 .www.escwa.un.org  (E/ESCWA/OES/2009/WG.1/WP.1) الدكتورة ذكاء مخلص الخالدي

 .www.auptde.org/oldsite/Index.htm  .2008االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء، النشرة اإلحصائية ) 5(  

تحديات أمن : 2009لمتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام برنامج األمم ا) 6(  
 .www.undp.org/rbas  .اإلنسان في البلدان العربية
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 والحصول والدخل العيش سبل تهدد والتي السريعة المناخ تغيرات مع اإلنسان أمن تهديد ويتعاظم  
 لسكانا خمس يعانيها التي االقتصادية والمخاطر المنطقة، سكان من للماليين المستقبل في والمياه الغذاء على
 الشباب شعور تنامي إلى الفقر يؤدي حيث اآلخر، البعض في النصف من وأكثر المنطقة، بلدان بعض في

 الذين والالجئون المساواة إلى الساعية المرأة تواجهها التي المحن وتفاقم باالغتراب، العمل عن العاطل
  .اإلقصاء قسوة يعانون

  
  التنمية ومشاكل الراهنة األوضاع  - 1

  
  االقتصادي لوضعا  )أ(
  

 الظروف حيث من تتشابه ال ولكنها ثقافياً ومتشابهة جغرافياً متقاربة بلداناً اإلسكوا منطقة تضم  
 بلدان وهناك تنوعاً، أكثر اقتصادات ذات بلدان اآلخر والبعض للنفط، مصدرة بلدان فبعضها االقتصادية،

 المعايير إلى قياساً عامة، بصورة البلدان هذه تبقى ولكن.  نمواً البلدان أقل من وأخرى بالنزاعات، متأثرة
  .  النامية البلدان فئة من الصناعية،

  
 االقتصادي، النمو في مرتفعة معدالت تسجيل التوالي على السادس للعام اإلسكوا منطقة واصلت وقد  
 التي المنطقة هذه ففي.  المال رأس لهروب مرتفعاً ومعدالً العالم في للبطالة معدل أعلى أيضاً سجلت ولكنها
 وترافقت.  التنمية لعملية حيوياً رافداً العاملة اليد وعلى عليه الحفاظ يعتبر المال، رأس في نقص من تعاني
 وألحقت االجتماعية، المشاكل وتفاقم للكماليات الثرية الطبقة استهالك زيادة مع 2008 عام في النفطية الطفرة
 أضراراً الغذائية، المواد أسعار وارتفاع التضخم معدل ارتفاع وأبرزها ،األسواق على طرأت التي التقلبات
 إلى اإلنتاج نسبة بانخفاض تتسم التي األنشطة على فركز االستثمار، أما.  المنطقة في الفقيرة بالفئات بالغة
 وقطاع ينوالتأم المال قطاعي على القائم باالقتصاد يعرف ما يشبه المنطقة اقتصاد وأصبح.  المال رأس

  .)7(الكبرى بالحصة يستأثر الذي العقارات
  

 العديد تحول إذ المنطقة، بلدان اقتصادات في ضعيفة بنيوية أسساً النفط على المرتكز النمو خلف وقد  
 واإلنتاج الزراعة حساب على والخدمات االستيراد على القائمة االقتصادات إلى متزايدة بصورة منها

 مكاسبها من كبير قسم وضع) الخليجي التعاون مجلس بلدان( للنفط المنتجة لبلدانا اختارت وقد.  الصناعي
 اقتصادي انكماش لنوبات البلدان هذه تعرض إلى أدى مما خارجية، وودائع أجنبية استثمارات في األخيرة
 من وغيرها دةالمتح الواليات في ضخمة استثمارات البلدان هذه لدى أن إذ العالمية، المالية األزمة عن ناتجة

.  باالنتشار اآلخذة العالمية المالية األزمة ومفاعيل اقتصاداتها بين تفصل أن تستطيع ال بالتالي وهي البلدان،
 وطأةً أشد كانت لديها العاملين تحويالت على للنفط المنتجة البلدان في االقتصادي االنكماش تداعيات أن كما
 المالية التدفقات آثار فإن الحدود، تعبر زالت ما النفطية الثروة أن من الرغم وعلى.  المنطقة بلدان بقية من

 في التدفق هذا من كبيراً جانباً السكانية الزيادة استهلكت فقد.  الماضي في عليه كانت مما وقعاً أقل غدت
 جراء باًسل الخليجي التعاون مجلس بلدان في العاملين تحويالت وتأثرت جهة، من للنفط المنتجة غير البلدان
 اإلسكوا في األعضاء البلدان وبدأت ثانية، جهة من" الوظائف توطين" سياسة في حقها البلدان هذه ممارسة

                                                            
 (E/ESCWA/EDGD/2008/3) 2008-2007 اإلسكوا، مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا) 7(  

cwa.un.orgwww.es. 
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 قيمة في ارتفاع من رافقه وما المستورد النفط سعر ارتفاع جراء للطاقة عالية تكلفة بتحمل للنفط المنتجة غير
  .النفطية للمشتقات تقدمه الذي الدعم

 مجلس وبلدان المنطقة، بلدان بعض حققته الذي واالجتماعي االقتصادي الرخاء من الرغم وعلى  
 األساسية والبنية والصحة التعليم برامج على نفقاتها زيادة خالل من الخصوص، وجه على الخليجي التعاون

 الحال هي ماك ذاتية تمويل موارد توليد طريق عن حقيقية اقتصادية تنمية تحقيق في أخفقت أنها إال والتشغيل،
 وأصبحت النفط موارد على اعتمادها زاد وإنما اقتصاداتها، تنويع من تتمكن ولم المتقدمة، االقتصادات في

 إمكانية هناك زال ما أنه والواقع.  )8(عليه الخارجي الطلب وحجم النفط أسعار أسيرة اإلنمائية مشاريعها
 البلدان في حتى المرتفعة، العائدات ذات قتصاديةاال األنشطة وفي الصناعي القطاع في لالستثمار كبيرة

  .بالنفط الغنية الصغيرة
  
   السكاني الوضع  )ب(
  

 عام في نسمة مليون 87 من مرتفعاً 2008 عام في نسمة مليون 249 اإلسكوا منطقة سكان عدد بلغ  
.  للزراعة صالحةال واألراضي المائية الموارد في متزايداً نقصاً المنطقة فيه تعاني وقت في ،)9(1970
 هذه من العديد في عنه وتنشأ أصالً، المتدهورة األساسية البنية على جديدة أعباء المدن إلى النزوح ويضيف
 من المائة في 38 نسبة يشكلون الحضر السكان كان فبينما.  متردية معيشية وأوضاع بؤس أحزمة المدن

  .)10(2009 عام في المائة في 55 سبةالن هذه أصبحت ،1970 عام في المنطقة في السكان مجموع
  

 كان ،العربية العمل منظمة بيانات وحسب العربية، البلدان معظم في أساسياً هاجساً البطالة وتُعد  
 مقارنة ،2005 عام في العاملة القوى من المائة في 14.4 العربية البلدان في البطالة لنسبة اإلجمالي المعدل
 وآخر، بلد بين ملموسة بدرجة المحلية البطالة معدالت وتتفاوت.  )11(لعالميا الصعيد على المائة في 6.3 بـ
 الشباب بطالة معدل يبلغ إذ البلدان، هذه من العديد في مشتركاً تحدياً تمثل الشباب أوساط في البطالة أن غير
 اإلناث، على متوازنة غير بصورة البطالة تنعكس ما وغالباً.  العالمي المعدل ضعف من يقرب ما فيها

.  العالم في األعلى المعدالت من وهي الرجال بين منها أعلى البلدان هذه في النساء بين البطالة فمعدالت
 مليون 51 إلى ستحتاج العربية البلدان أن إلى السكان نمو ومعدالت البطالة باتجاهات المتعلقة البيانات وتشير
  .)12(2020 عام بحلول جديدة عمل فرصة

  

                                                            
من خالل التعاون والتكامل اإلقليمي، إعداد  اإلسكوا، تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في البلدان األعضاء في اإلسكوا) 8(  

 .www.escwa.un.org (E/ESCWA/OES/2009/WG.1/WP.1) الدكتورة ذكاء مخلص الخالدي

 /http://esa.un.org/unpd .2008تنقيح عام : انية في العالمشعبة السكان في األمم المتحدة، التوقعات السك) 9(  

wpp2008/index.htm. 

 .(E/ESCWA/EDGD/2008/3) 2008- 2007 اإلسكوا، مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا) 10(  
www.escwa.un.org. 

  .www.alolabor.org. ية، جداول إحصاءات العملمنظمة العمل العرب ) 11(

)12 (Ali Abdel-Gadir and Khalid Abu-Ismail, Development challenges for the Arab Region: A human Development 
Approach, 2009.  UNDP and League of Arab States.     البنك الدولي وهي  مليون يفوق بكثير تقديرات 51وتجدر اإلشارة إلى أن الرقم

  .مليون فرصة عمل 34
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  نساناإل أمن  )ج(
  

 أمن تهدد التي للمخاطر الشامل التصنيف )13(2009 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير اعتمد لقد  
 زمنياً والممتدة والمنتشرة الشديدة المخاطر من اإلنسان تحرر بأنه اإلنسان أمن التقرير وعرف اإلنسان،
 تلبية يشمل بل الحياة، قيد على البقاء مسألة لىع اإلنسان أمن مفهوم يقتصر وال.  وحريته حياته تهدد والتي

 الصحي األمن وضمان الالزمة، والطاقة النظيفة والمياه الغذاء على الحصول مثل األساسية، االحتياجات
 ورفع الحياة، بنوعية المتعلقة القضايا كل ومعالجة االقتصادي، األمن وتحقيق لألمراض، الالزم والعالج
 أهم يلي وفيما.  واالقتصادية االجتماعية التنمية لتحقيق ضروري شرط اإلنسان فأمن.  المعيشة مستوى
  :المنطقة في اإلنسان أمن على تؤثر التي العوامل

  
 ولبنان والعراق السودان ومنها ،اإلسكوا منطقة في البلدان بعض تعاني: والنزاعات الحروب  )1(  
 االحتالل تحت فلسطين وترزح ومتنقلة، ابتةث متعددة أمنية واضطرابات ونزاعات حروب من واليمن،

 هذه وتنعكس.  2008 عام في غزة في حصل كما مدمرة حرب إلى أحياناً يتحول الذي اإلسرائيلي
  .واالجتماعية االقتصادية بالتنمية وتضر للمواطن المعيشي األمن على مباشرة بصورة الصراعات

  
 التي العربية، البلدان في المتوافرة السطحية لمياها لموارد اإلجمالي الحجم يقدر: المياه أمن  )2(  
.  منها المائة في 43 سوى العربية المنطقة في ينبع وال سنوياً، 3م مليار 277 معظمها، اإلسكوا بلدان تشكل
 سنوياً، 3م  800 عن تقل إذ عالمياً األدنى هي اإلسكوا منطقة في العذبة المياه من الفرد حصة أنكما 

 والبالغ المياه شح على كداللة المحدد العالمي المعدل ومع سنوياً 3م 7243 البالغ العالمي المعدل مع بالمقارنة
 المياه إلنتاج الصناعية الوسائل إلى اللجوء إلى كبير بشكل المنطقة حاجة تبرز ولذلك.  )14(سنوياً 3م 1000
 تستهلكه ما إلى إضافة الطاقة، من ةكبير كميات استهالك تتطلب التي البحر مياه تحلية سيما وال العذبة،
 الصحي الصرف مياه معالجة تتطلب كما.  الحاجة تدعو حيث وعمودياً أفقياً وضخها المياه نقل عمليات
  .للطاقة إضافياً استهالكاً وصحية نظيفة شرب مياه وتأمين الملوثة والمياه

  
 على سلباً والتصحر الزراعية راضياأل وتدهور المياه وشح المناخ تغير ينعكس: الغذائي األمن  )3(  
 الوقت في الخارج، من الالزمة الغذاء كميات استيراد إلى بعضها يدفع مما المنطقة، في الغذائية المواد إنتاج
 المحروقات أسعار ارتفاع وأدى.  األموال ونقص الفقر حدة من المنطقة في المجتمعات بعض فيه تعاني الذي

 في األحيائي/البيولوجي الوقود إنتاج إلى األوروبية، والبلدان البرازيل مثل لم،العا في البلدان بعض وتوجه
 فارتفعت والسكر، األرز مثل األغذية، من كبيرة كميات من العالمية السوق حرمان إلى الماضيين، العامين
 لتأمين ياديةاعت غير إجراءات بلدانها بعض اتخذ التي المنطقة سكان على سلباً ذلك وانعكس الغذاء أسعار
 العرض شحة من خوفاً صادراتها تقييد عبر منهم، الفقراء سيما وال لمواطنيها، الغذاء من األدنى الحد

 األرز تصدير منع إلى المثال، سبيل على مصر، عمدت وقد.  )15(أوالً المحلية حاجاتها لسد األفضلية وإعطاء
                                                            

تحديات أمن : 2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ) 13(  
 .www.undp.org/rbas  .اإلنسان في البلدان العربية

  )14( ESCWA, Sustainable Water Supply and Sanitation for All: Regional Assessment Report on the Status and 
Achievements of ESCWA Member Countries towards Improved Water Supply and Sanitation (ESCWA/SDPD/2009/1) (English 

                                                                                                                                                                          .www.escwa.un.orgonly).   

من خالل التعاون والتكامل اإلقليمي،  اإلسكوا، تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في البلدان األعضاء في اإلسكوا )15(  
 .www.escwa.un.org  (E/ESCWA/OES/2009/WG.1/WP.1) ديإعداد الدكتورة ذكاء مخلص الخال
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 تصنيع سياسة اعتماد يتم ال أن الضروري من نهفإ لذلك.  المحلية السوق من فقدانه لتالفي أراضيها من
 النفايات من االستفادة على يقتصر أن بل الغذائية، المواد إنتاج حساب على األحيائي/البيولوجي الوقود

 العربي الوزاري اإلعالن حذر وقد.  األحيائي/البيولوجي الوقود من الثاني بالجيل يعرف ما إلنتاج الزراعية
 عشرة التاسعة دورته في البيئة شؤون عن المسؤولين العرب الوزراء مجلس عن الصادر المناخ، تغير حول
 زراعة على النامية البلدان تشجيع إلى المتقدمة البلدان اتجاه عواقب من ،2007 ديسمبر/األول كانون 5 في

 المخلفات من الوقود هذا إنتاج على وشجع الغذاء، عوض األحيائي/البيولوجي للوقود المنتجة المحاصيل
  .)16(العضوية

  
 االستقرار عدم حالة ومع الطاقة، مصادر على المتسارع العالمي للطلب نتيجة: الطاقة أمن  )4(  
 سعر بلغ حيث كبيراً، تذبذباً 2008 عام خالل النفط أسعار شهدت العالم، مناطق بعض في واألمني السياسي
 كبير بشكل فتأثرت دوالراً، 40 إلى قصيرة فترة عدب انخفض ثم أمريكياً دوالراً 147ما يقارب  البرميل
 األخرى البلدان على انعكس كما فيها، التنمية برامج تنفيذ على ذلك وانعكس للنفط، المصدرة البلدان عائدات

 مجلس بلدان في األموال وحركة االقتصادي االزدهار من واقتصاداتها أبناؤها يستفيد التي اإلسكوا منطقة في
 الطاقة إمدادات في نقص من اإلسكوا في األعضاء البلدان بعض ويعاني.  للنفط المصدرة خليجيال التعاون
 )17(2008 عام في بالكهرباء المزودين السكان نسبة اقتصرت إذ والنائية، الفقيرة المناطق إلى وصولها وعدم
 المناطق في الطاقة خدمات توفر عدم أن كما.  المائة في 30 على السودان وفي اليمن في المائة في 47 على

 البنية وتتعرض البؤس أحزمة تنشأ حيث المدن إلى النزوح لحركة الرئيسية األسباب من هو والبعيدة الريفية
  . متوقعة غير لضغوط األساسية

  
 المتوقع العمر ارتفاع لجهة اإلسكوا منطقة في تقدم من تحقق ما رغم: الصحي األمن  )5(  
 بعض انتشار من تعاني زالت ما الفقيرة المناطق فإن األوبئة، بعض وانحسار الرضع وفيات معدل وانخفاض
 25280 وفاة اإلحصاءات أظهرت إذ اإليدز،/المكتسب البشرية المناعة نقص كمرض المستعصية األمراض
  .)18(2007 عام خالل السودان في المرض بهذا شخصاً

  
  الطبيعية الموارد  )د(
  

 بين مشتركة عوامل الطبيعية، للموارد الجائر واالستغالل العمراني، والتوسع السكاني، التزايد إن  
 ظل وفي الخليجي، التعاون مجلس بلدان في للدخل الرئيسي المصدر النفط كون ومع.  اإلسكوا منطقة بلدان
 الضغوط تظل سوف المائة، في 20 تفوق بمعدالت وبطالة المائة، في 3 من تقترب بمعدالت سكاني نمو

 السيئة اإلدارة أدت وقد.  المستقبل في البيئة يواجه كبيراً وتحدياً جوهرية إنمائية مشكلة تشكل فيةالديمغرا
 االستهالكية، األنماط وتغير السكاني للنمو ونتيجة.  البيئة تدهور إلى متتالية عقود مدى على الطبيعية للموارد
  .البيئية المشاكل رأكب من أنواعها على النفايات وإدارة العمراني التوسع أصبح

                                                            
  .نص اإلعالن الوزاري العربي حول تغير المناخ متاح على الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )16(  

b.dochttp://www.unep.org.bh/Newsroom/pdf/climate%20change%20Ara. 

 .www.auptde.org/oldsite/Index.htm  .2008وموزعي الكهرباء، النشرة اإلحصائية االتحاد العربي لمنتجي وناقلي ) 17(  

تحديات أمن : 2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ) 18(  
 .www.undp.org/rbas  .اإلنسان في البلدان العربية



  

 

 -9 -

  
  اإلقليمي التعاون  )ه(
  

 اإلنمائية األهداف لتحقيق منه بد ال شرطاً مضى، وقت أي من أكثر اليوم اإلقليمي، التعاون يعتبر  
 االزدهار بلوغ على المنطقة قدرة تقوض التي المشتركة التحديات تكثر حيث ،اإلسكوا منطقة في المشتركة
 زيادة من المتوقعة المنافع تفوق ديمغرافية ضغوط من ذلك عن ينجم وما سكانال عدد تزايد مثل المنشود،
 بعض في الطاقة وموارد والمائية الغذائية الموارد ونضوب المناخ، وتغير التزايد، هذا عن الناتجة اإلنتاجية
 في االستثمار تعزيز خالل من يسهم، اإلقليمي فالتعاون.  واألمني السياسي الوضع في واالضطراب البلدان،
 النفط خطوط وشبكات الكهربائي، الربط شبكات ومنها األساسية البنية شبكات وربط اإلقليمية، المشاريع
 عوامل حركة تسهيل في العربية، البلدان بين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وشبكات الطبيعي، والغاز
.  اإلقليمي التكامل وتحقيق النواتج زيادة على ساعدي وبالتالي المباشر، واالستثمار المال رأس وحركة اإلنتاج
 في لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية تحقيق أجل من الطاقة مجال في اإلقليمي التعاون بحث وسيتم
 .الدراسة هذه من التالية الفصول في ،اإلسكوا منطقة

  
  اإلسكوا منطقة على الطارئة األزمات تداعيات  - 2

  
  المالية زمةاأل  )أ(
  

 وأضافت العالم، مناطق معظم في فعلت كما اإلسكوا منطقة على بظاللها العالمية المالية األزمة ألقت  
 األسهم، أسعار انخفاض في لألزمة المباشرة اآلثار وتمثلت.  المنطقة في النامية البلدان هموم إلى جديداً هماً

 البلدان على تداعياتها أولى وكانت.  اإلنمائية عيالمشار تمويل تكلفة وارتفاع السيولة، على القيود وفرض
 عام أواخر في أمريكياً دوالراً 30 إلى هبط الذي النفط سعر في الكبير االنخفاض المنطقة في للنفط المصدرة
 نتيجة دوالراً 147.20 القاإلط على مستوياته أعلى إلى 2008 يوليو/تموز في وصل أن بعد 2008

 وضعتها التي االستثمارات في كبيرة خسائر في األزمة تسببت كما العالمية، األسواق يف عليه المضاربات
  .)19(المتقدمة الصناعية البلدان في اإلسكوا منطقة بلدان بعض

  
 القياسي ارتفاعها بعد النفط أسعار في الحاد الهبوط بسبب للنفط، المصدرة البلدان واضطرت  

 وقد.  )20(النفطية المشاريع من قلص الذي األمر إنتاجها، تخفيض لىإ عليه، العالمي الطلب في واالنخفاض
 األجور، ومستوى العمل فرص وتقليص المشاريع معظم تنفيذ في والتأخير العائدات انخفاض إلى ذلك أدى
 األزمة أثر يظهر وبينما.  اإلسكوا في األعضاء البلدان في اإلجمالي المحلي الناتج نمو على ضغوط وإلى

 األعضاء األخرى البلدان في أضعف بشكل يظهر للنفط، المصدرة الخليجي التعاون مجلس بلدان في بوضوح
 منهم العديد خدمات عن واالستغناء الخارج في العاملين مواطنيها تحويالت بانخفاض تأثرت التي اإلسكوا في

  .)21(إليها المباشر األجنبي االستثمار وتدفقات السياحة عوائد بانخفاض وأيضاً
                                                            

من خالل التعاون والتكامل اإلقليمي،  اإلسكوا، تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في البلدان األعضاء في ااإلسكو) 19(  
 .www.escwa.un.org.  (E/ESCWA/OES/2009/WG.1/WP.1) إعداد الدكتورة ذكاء مخلص الخالدي

  .2008م السنوي الخامس والثالثون ، تقرير األمين العا)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ) 20(  
www.oapecorg.org/ar/pub/sgar.htm . 

من خالل التعاون والتكامل اإلقليمي،  اإلسكوا، تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في البلدان األعضاء في اإلسكوا) 21(  
 .a.un.orgwww.escw.  (E/ESCWA/OES/2009/WG.1/WP.1) إعداد الدكتورة ذكاء مخلص الخالدي
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 دراسة توقعت فقد.  الطاقة قطاع في والتوظيفات االستثمارات تراجع أيضاً المالية األزمة نتائج ومن  
 مما أقل 2009 عام في النفط لقطاع األساسية البنية في االستثمارات تكون أن الدولية الطاقة لوكالة أولية
 المتجددة الطاقة مجاالت في تثماراتاالس تراجع توقعت كما المائة، في 21 بنسبة 2008 عام في عليه كانت
 لفترة تداعياتها تستمر قد التي األزمة هذه تؤدي أن المتوقع ومن.  )22(المائة في 38 بنسبة ذاتها الفترة في
 بلدان في العاملين المهاجرين العمال من كبير عدد وعودة الوظائف من المزيد فقدان إلى منظورة، غير

 الدخل مستوى على سيؤثر مما خاص، بشكل الفقيرة والحضرية الريفية مناطقال إلى الخليجي، التعاون مجلس
 المناطق بتنمية االهتمام من بد ال ذلك، ضوء وفي.  األزمة قبل ما فترة مع مقارنة الفقر انتشار من ويزيد

 في الموارد استخدام كفاءة وتحسين الصغيرة، األعمال مؤسسات خالل من فيها عمل فرص وتوفير الريفية،
  .)23(الحديثة الطاقة خدمات وتوفير جديدة تكنولوجيات استخدام بواسطة األراضي إنتاجية ورفع الزراعة

  
 تخصصها التي الميزانيات على الضغوط وزادت الدولية اإلغاثة برامج على األزمة هذه أثرت كما  
 تنسيق مكتب أفاد وقد.  فقيرةال البلدان على شديدة ضغوطاً سينعكس مما للمساعدات، المانحة البلدان حكومات
 اإلنسانية المساعدات برامج في دوالر مليارات 4.8 قيمته نقص بوجود المتحدة األمم في اإلنسانية الشؤون
 البلدان، من عدد في الحروب بسبب اإلنسانية المساعدات إلى الحاجة في الكبير للتزايد نظراً 2009 لعام
  .)24(اإلسكوا طقةمن في وفلسطين والعراق السودان ومنها

  
  المناخ تغير  )ب(
  

 الدفيئة، لغازات المباشر اإلنتاج عن تاريخياً مسؤولية األقل المناطق من هي اإلسكوا منطقة إن  
 حصة للطاقة الدولية الوكالة قدرت فقد.  األدنى هي المناخ وتغير العالمي االحترار في مساهمتها وتُعتبر
 يمثل ما أي الكربون، أكسيد ثاني من طن مليون 1037 بنحو 2007 عام يف العالمية االنبعاثات من المنطقة
 هذه فإن ذلك، ومع.  )25(1971 عام في المائة في 0.67 كانت بعدما العالمية االنبعاثات من المائة في 3.58
 لىإ المناخ تغير وسيؤدي الجغرافي، موقعها بسبب األخرى المناطق من أكثر وربما كثيراً ستعاني المنطقة
 سنوي وتقلب األراضي، وتدهور والتصحر التبخر وازدياد التربة، رطوبة وتدني الحرارة، درجة ارتفاع

 األراضي من مساحات وغرق والمحيطات، البحار مياه مستوى وارتفاع المناخ، في شديد وموسمي
  .ذلك وغير ةالساحلي المناطق من النزوح سيما وال البيئية، والهجرة النيل، دلتا في كما المنخفضة

  
 الحاجة في وزيادة المائية، المصادر من الكهربائية الطاقة إنتاج في انخفاضاً الطاقة قطاع وسيشهد  

 النفط إنتاج في فنية مشاكل وظهور البحر، مياه وتحلية والتبريد الهواء تكييف حاجات لسد الطاقة إلى
  .للتبريد البحر مياه المعامل هذه ستعملت حيث الساحلية المناطق في الكهرباء إنتاج ومعامل والمصافي

  

                                                            
  )22( International Energy Agency, The Impact of the Financial and Economic Crisis on Energy Investment,  

                                                                                                                                                .www.iea.orgWorld Energy Outlook 2009.  

فبراير /شباط 3الفرص واإلمكانات، إعداد الدكتورة أنهار حجازي، : ، آفاق الطاقة المتجددة في المنطقة العربيةاإلسكوا) 23(  
2009. 

 .http://ochaonline.un.org.  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتباألمم المتحدة، ) 24(  

  )25( www.iea.org9.  World Energy Outlook 200l Energy Agency, Internationa. 
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 أساساً، النادرة العذبة المائية الموارد في شح من ،اإلسكوا منطقة في المائية الموارد قطاع وسيعاني  
 الخزانات إلى البحر مياه وتسرب البحر، سطح مستوى وارتفاع المرتفعات، على الثلجي الغطاء وتقلص
 في مشاكل ستظهر كما.  المياه نوعية على سلباً سيؤثر مما السطحية، لمياها وتلويث العذبة، للمياه الجوفية
 من إضافية كميات إلى حاجة من ذلك عن ينتج ما مع البحر مياه تحلية إلى الحاجة وتزداد النهرية، المالحة
  .دولية نزاعات لنشوء محتمالً سبباً المياه ندرة وستكون الطاقة،

  
 والصحة الزراعة مجاالت في مشاكل اإلسكوا منطقة في المناخ تغير سيولّد تقدم، ما إلى وإضافة  
 ،)ذلك على مثاالً عمان ضرب الذي جونو إعصار يعتبر حيث( العامة والسالمة البيئي والتنوع والسياحة
  .واالجتماعية االقتصادية التنمية على سلباً ذلك كل وينعكس المخاطر إلى اإلنسان أمن فيتعرض

  
  غذاءال أزمة  )ج(
  

 يومياً المغذيات من يكفي ما تناول اإلسكوا منطقة في الفقيرة المناطق سكان مقدور في ليس  
.  الغذائي التوازن في اختالل من يعانون بالتالي وهم الالزم، التنوع على يتناولونها التي األطعمة تحتوي وال

 االكتفاء من بدرجة تتمتع عموماً، العربية البلدان أن )26(2009 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير ويوضح
 في منها أكثر والخضر، واألسماك، اللحوم، مثل األغنياء، عليها يقبل التي الغذائية السلع مجال في الذاتي
  .والسكر والشحوم، الحبوب، مثل الفقراء، يستهلكها التي الغذائية المواد مجال

  
 األراضي في الحال هي كما الغذاء، إمدادات تعثر إلى الداخلية والنزاعات االحتالل ظروف وتؤدي  
 الغذائي، األمن وانعدام التغذية سوء مستوى في ارتفاع سجل حيث والعراق، والسودان المحتلة الفلسطينية
  .المحدود الدخل وذات الفقيرة الطبقات لدى خاصة

  
 السنتين في المنطقة عانت الغذاء، من االحتياجات لسد االستيراد على الكبير االعتماد وبسبب  
 إلى أدى الذي المناخ تغير بينها شتى، عوامل نتيجة العالمية األسواق في الغذاء أسعار تزايد من الماضيتين
 الوقود على وأوروبا المتحدة الواليات في الطلب وتزايد للحبوب، المنتجة البلدان تصدير مستوى انخفاض
   .الحبوب هذه من المشتق األحيائي/البيولوجي

  
  )27(لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية تحقيق في الطاقة دور  -باء

  
 مستويات وتحسين العمل فرص وتوفير اإلنتاج عجلة دفع في أساسياً عامالً الطاقة إمدادات تشكل  
 الصادر 21 القرن أعمال جدول أكد وقد.  االجتماعي واالستقرار االقتصادي النمو تحقيق وبالتالي المعيشة،

 بين الوثيق االرتباط) 1992 يونيو/حزيران 14 إلى 3 البرازيل، جانيرو، دي ريو( األرض قمة مؤتمر عن
 في التنمية هذه تحقيق في الطاقة قطاع إلسهام الالزمة واألنشطة األهداف وحدد المستدامة، والتنمية الطاقة

  . المختلفة القطاعات

                                                            
تحديات أمن : 2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ) 26(  

 .www.undp.org/rbas.  اإلنسان في البلدان العربية

نهج للتخفيف من الفقر وإدراج قضايا النوع االجتماعي في االهتمامات : في نظم الطاقة المستدامة، بناء القدرات اإلسكوا) 27(  
 .E/ESCWA/SDPD/2003/15  .(www.escwa.un.org( اإلسكواالطاقة ألغراض التنمية المستدامة في دول : الرئيسية، الجزء األول
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 المستدامة للتنمية العالمي القمة مؤتمر عن صادرةال للتنفيذ جوهانسبرغ خطة أبرزت كما  
 ومقومات الطاقة بين االرتباط) 2002 سبتمبر/أيلول 4 -  أغسطس/آب 26 أفريقيا، جنوب جوهانسبرغ،(

 البيئية واالستدامة الفقر بتقليص يتعلق فيما وخاصة لأللفية، اإلنمائية األهداف وتحقيق المستدامة التنمية
 يلي وفيما.  التنمية خدمة في عليها والحفاظ الموارد وإدارة المستدامة، غير واالستهالك جاإلنتا أنماط وتغيير
 المستدامة التنمية تحقيق في تواجهها التي والصعوبات والغاز، الكهرباء وخصوصاً الطاقة، لدور عرض

 المستدامة التنمية نةلج حددتها التي الخمسة األساسية المجاالت ضوء في وذلك لأللفية، اإلنمائية واألهداف
 بأبعادها المستدامة التنمية تحقيق في الطاقة لدور المتحدة األمم في واالجتماعي االقتصادي للمجلس التابعة

  .والبيئية واالجتماعية، االقتصادية،
  

  الطاقة دور لتعزيز األساسية المجاالت  - 1
  
  والمعزولة الريفية للمناطق وخاصة الطاقة، إمدادات تعزيز  )أ(
  

 الطاقة خدمات وصول بإتاحة والنائية، الريفية المناطق إلى سيما وال الطاقة، إمدادات تعزيز يقضي  
 وقطاع المنزلي القطاع حاجات لتوفير ميسرة وبأسعار وبيئياً اجتماعياً ومقبول موثوق بشكل المواطنين إلى

 إمدادات وزيادة المتجددة، ةالطاق ومصادر األنظف الوقود استخدامات عبر وذلك الزراعية، الصناعات
 مصادر مع يتناسب وبما الموزعة، أو المركزية التوليد نظم على اعتماداً سواء الكهربائية، الطاقة وخدمات
 للطاقة نظم إليجاد العلمي البحث مؤسسات جهود وتطوير ودعم االستخدام؛ مواقع في المتوفرة الطاقة

 تطوير في المشاركة على والخاص العام القطاعين تشجيع مع ياً،محل المتوفرة المصادر على تعتمد المستدامة
  . النظم هذه
  
  استخدامها كفاءة وتحسين الطاقة استهالك ترشيد  )ب(
  

 المستوى دون الطاقة استخدام كفاءة زالت ما الطاقة، ونظم معدات به تتسم الذي التقني التقدم رغم  
 في الواعية غير للممارسات نتيجة أو المعدات ءةكفا انخفاض بسبب إما ،اإلسكوا منطقة في المرجو

 وترشيد الطاقة استخدام كفاءة لتحسين خطط وضع إلى ترمي التي التدابير اتخاذ يتطلب مما االستخدام،
 والدولي، اإلقليمي التعاون برامج إطار في تصنيعها ودعم كفاءة، األعلى التقنيات اعتماد عبر استهالكها

 بما المستويات، كافة على المجال هذا في الوطنية القدرات بناء برامج وتعميق عرفةالم وزيادة الوعي ونشر
  .والتدريبية التعليمية البرامج ذلك في
  
  استخداماتها وتنمية المتجددة الطاقة تقنيات نشر  )ج(
  

 ىإل بعضها وصل حتى المتجددة، الطاقة تطبيقات تقنيات من العديد تطوير الماضيين العقدين خالل تم  
 نظم تقنيات ذلك في بما ميدانياً، ومجرباً تجارياً متوفراً وأصبح متعددة مجاالت في التطبيقي االستخدام حيز

 واعدة المتجددة الطاقة تقنيات أن ويبدو.  المائية والطاقة الحيوية الكتلة وطاقة الرياح وطاقة الشمسية الطاقة
 إلى المتقدمة البلدان من تقنياتها نقل ويمكن المستدامة، تنميةال وتعزيز الطاقة، من األساسية االحتياجات لتلبية
 كالً الحكومات، المتحدة األمم في المستدامة التنمية لجنة دعت وقد.  النامية البلدان بين فيما أو النامية البلدان
 الطاقة تقنيات لتطوير المالئم المناخ لتهيئة وطنية سياسات اعتماد إلى السائدة، الوطنية الظروف وفق

 المستدامة، التنمية عمليات في المستخدم الطاقة مزيج في مساهمتها وزيادة ميدانياً تطبيقاتها ونشر المتجددة
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 هذا في والتطبيقي العلمي البحث ودعم استخداماتها، نظم تطوير في المشاركة على الخاص القطاع وتشجيع
 المعرفة وزيادة الوعي وتعميم الخبرة تبادل يزوتعز ميسرة، بأسعار المعدات توفر إلى يؤدي بما المجال،

  . المتجددة الطاقة لنظم والتطبيقية الفنية باإلمكانات
  

 وبمعدل سنوياً ساعة 3 000 بحدود الشمسية الطاقة من هائلة كميات بتوافر اإلسكوا منطقة وتتميز  
 البلدان بعض في سرعتها تتجاوز التي الرياح طاقة ومن المربع، المتر في س.و.ك 3200 حوالي إلى يصل

 تتجاوز وال جداً ضئيلة تبقى المنطقة في األولية الطاقة من المتجددة الطاقة حصة لكن ،)28(الثانية في أمتار 6
 تسخين مثل المتجددة، الطاقة تطبيقات اعتماد باشر قد البلدان بعض أن من وبالرغم.  المائة في 3.5 نسبتها
 جداً، محدودة التطبيقات هذه زالت ما الرياح، طاقة من الكهرباء نتاجوإ الشمسية الطاقة بواسطة المياه

 في المنطقة بلدان تنجح ال فلماذا وقادمة، متاحة والفرص مناسبة والظروف ماسة والحاجة متوفرة فالمصادر
  .)29(اقتناصها؟

  
  اإلسكوا منطقة في المستهلكة األولية الطاقة من الطاقات مختلف حصص  -1 الشكل

النفط الخام؛  %65.10

الغاز؛ %31.45

الطاقة الجوفية، الطاقة   
الشمسية، وغيرها؛   %0.03

مصادر الطاقة المتجددة القابلة الطاقة المائية؛   %0.32
لالحتراق والنفايات؛   %2.91

الفحم والجفت؛  %0.19

 
  . ,www.iea.org/stats/index.asp.  Statistics for 2006/Revision 2009International Energy Agency :درالمص

                                                            
  )28(Observatoire Méditerranéen de l'Energie, Renewable Energy in the Southern and Eastern Mediterranean Countries:  
                .                                                                                                                            www.ome.org, June 2007.  Current Situation 

فبراير /شباط 3الفرص واإلمكانات، إعداد الدكتورة أنهار حجازي، : ، آفاق الطاقة المتجددة في المنطقة العربيةوااإلسك) 29(  
2009  . 
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  األنظف األحفوري الوقود على للحصول متقدمة تقنيات إيجاد  )د(
  

 بالنظر وذلك قادمة، طويلة لفترة العالم في الطاقة لتوفير الرئيسي الخيار األحفوري الوقود سيستمر  
 واألكثر األنظف األحفوري الوقود على الحصول وبات.  الطاقة إمدادات مجموع في الكبيرة مساهمته إلى

 تعزيز إلى هادفة برامج وتنفيذ وضع ضرورة تبرز وهنا المستدامة، التنمية لدعم منه بد ال شرطاً تطوراً
 حول والتنمية البحوث رامجب وتكثيف عليها، االعتماد وزيادة تكلفتها، وخفض األنظف الوقود مصادر توافر
  .سائلة أو غازية مصادر إلى الصلب الوقود مصادر تحويل

  
 النقل مجال في وخاصة والبيئة الطاقة بين التوازن  )ه(
  

 أهم من فإن ولذلك السائل، الوقود وخصوصاً للطاقة، استهالكاً القطاعات أكثر النقل قطاع يعتبر  
 في الطاقة استخدام على تترتب التي بالصحة المضرة البيئية اآلثار هي المستدامة التنمية تواجه التي التحديات
 أعلى وتقنيات األنظف الوقود تستخدم التي النقل وسائط اعتماد إلى السعي الضروري من وبالتالي النقل،
 تضمن التي واإلجراءات السياسات من متكامل نهج ضمن الجماعي، النقل على االعتماد زيادة مع كفاءة،

  .المستدامة نميةالت
  

  )30(المستدامة التنمية تحقيق في الطاقة قطاع إسهام تواجه التي والصعوبات العوائق  - 2
  

  :يلي ما إلى تعود وصعوبات عوائق اإلسكوا منطقة في المستدامة الطاقة نظم وتطوير تنفيذ يواجه  
  

 الطاقة نظم تطوير إلى توجيهها يتم التي المؤسسية اإلمكانات ومحدودية السياسات في النقص  )أ(  
  المجال؛ هذا في توفيرها يتم التي والمالية البشرية اإلمكانات وقصور بينها، التنسيق سبل وضعف المستدامة

  
 تحقيق أجل من الطاقة باستخدام الصلة ذات األطراف بين والمشاركة التعاون مستوى تدني  )ب(  
 أو النهائي االستهالك قطاعات في التخطيط مسؤولي أو السياسات واضعي سواء المستدامة، التنمية

  المستهلكين؛
  

 فنياً مجٍد بشكل استخدامها يمكن التي والنظم المتاحة باإلمكانات العام الوعي مستوى انخفاض  )ج(  
  المتجددة؛ الطاقة واستخدام الطاقة استهالك لترشيد واقتصادياً

  
 بهذا وطنية سياسات وجود لعدم نتيجة ،وتوطينها المستدامة الطاقة تقنيات نقل برامج قصور  )د(  
  التقنيات؛ هذه عن المدققة الفنية المعلومات في النقص أو/و الالزم، التمويل توفر ولعدم الشأن

  
 واإلمكانات القدرات وقصور المستدامة الطاقة بنظم المتعلقة والتطوير البحوث برامج محدودية  )ه(  
 والترويج التسويق وأنشطة البيع بعد ما خدمات غياب عن فضالً ها،معدات وإنتاج الستيعاب المتوفرة الصناعية
  .المعدات هذه إلى بالنسبة

  

                                                            
، التحديات والفرص التي تواجه إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، األوراق التحضيرية لمؤتمر القمة اإلسكوا) 30(  

 .E/ESCWA/ENR/2002/3)  .(www.escwa.un.org 2002سبتمبر /أيلول 4 – أغسطس/آب 26، جوهانسبرغ، العالمي للتنمية المستدامة
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  )31(لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في الطاقة دور  - 3
  

   في المتحدة لألمم األلفية قمة مؤتمر في لأللفية اإلنمائية األهداف الدولي المجتمع اعتمد  
 أي تحقيق يمكن ال بالطاقة، يتعلق واضحاً هدفاً تتضمن ال األهداف هذه أن ومع.  2000 سبتمبر/أيلول 8

 وإسهام الثمانية األهداف لتلك عرض يلي وفيما.  مناسبة وبأسعار الموثوقة الطاقة خدمات توفير دون منها
  :تحقيقه في الطاقة

  
  والجوع المدقع الفقر على القضاء  )أ(
  

 الفقر حدة من للتخفيف ضروري مالئمة وبأسعار الالمن وسهلة موثوقة طاقة على الحصول إن  
 تحسين في أساسي بشكل وغيرها وغاز كهرباء من الطاقة إمدادات وتساعد االقتصادي، النمو وتحقيق
 وتوافر العمل فرص وتوليد والتعليم الصحية والعناية والصناعية الزراعية واألنشطة المياه على الحصول
 والصناعات التجارية األنشطة وتشجيع ،األسواق إلى الزراعية المحاصيل لنقل اسيم وال الحديثة، النقل وسائل

 االتصال وسائل وتأمين للزراعة، الري وتأمين اإلنتاجية، وزيادة الرئيسية، األغذية وحفظ وصنع الزراعية،
  . الليل ساعات خالل اإلنارة توفر بسبب العمل ساعات وزيادة المعرفة، تسهل التي

  
  االبتدائي التعليم تعميم  )ب(
  

 اإلذاعية التعليمية البرامج إلى الوصول على يساعد والمنازل المدارس في الكهرباء توفر إن  
 الكهرباء وخاصة الطاقة توفر أن كما.  والثقافة العلم وتحصيل األمية لمحو االتصاالت ووسائل والتلفزيونية

 اإلنارة توفير على يساعد الكهرباء وجود نإ حيث هناك، للعمل الذهاب على المعلمين يحفز الريف في
 الكهربائية التجهيزات من وسواها والتلفزيون، والمسجل كالراديو والترفيه كالكمبيوتر، التعلم وسائل وتشغيل
 والبنات النساء سيما وال األسرة، أفراد يساعد الحديثة الطاقة خدمات توفر أن كما  .الرفاه تؤمن التي المنزلية
 غير الوقود مصادر عن البحث في يهدر كان بعدما الدراسة لمتابعة الوقت استخدام على ألطفال،وا والشباب
  .أخرى أعمال أي أو الطعام وتجهيز البعيدة اآلبار من المياه ونقل التجارية

  
  المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز  )ج(
  

 على المرأة يساعد والنائية الفقيرة المناطق إلى الحديث والوقود كالكهرباء الطاقة إمدادات وصول إن  
 واالجتماعية واالقتصادية الثقافية األنشطة ممارسة من فتتمكن إرهاق، دون المنزلية باألعمال القيام

 تساعد البيوت في الكهربائية اإلنارة أن كما.  تمكينها وبالتالي الثقافي مستواها رفع في يساهم مما والسياسية،
  .إنتاجيتها مستوى ويرفع النهارية، العمل ساعات بعد ليالً والكتابة القراءة بعةمتا على المرأة

  
  األطفال وفيات معدل تخفيض  )د(
  

 غلي ويتيح للشرب، والصالحة النظيفة المياه تأمين على يساعد والكهرباء البترولية المشتقات توفر إن  
.  األطفال وفيات إلى تؤدي قد التي األسباب ويزيل التبريد أجهزة في واألدوية واللقاحات األغذية وحفظ الماء

                                                            
  )31( UN-Energy, The Energy Challenge for Achieving the Millennium Development Goals, July 2005.    

                                                                                                                               .                                          energy-http://esa.un.org/un 
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 في واللقاحات األدوية لحفظ ضروري الصحية الرعاية ومراكز المستوصفات في الكهرباء توفر أن كما
 الصحية المراكز يمكّن اإلنارة وجود أن كما.  التعقيم وأجهزة الطبية التجهيزات وتشغيل خاصة، تبريد أجهزة

 الرعاية حاجات من ممكن قدر أكبر لتلبية الشمس غروب بعد حتى خدماتها متقدي من والمستوصفات
  .الصحية

  
  )النفاسية الصحة( األمهات صحة تحسين )ه(
  

 المنزل، داخل والمياه الهواء بتلوث مباشر بشكل والنفاس الحمل مرحلتي أثناء وخاصة النساء تتأثر  
 الوالدة، وأثناء المستوصفات في واإلنارة الكهرباء مينتأ فإن ولذلك،.  الغذاء بواسطة المنقولة وباألمراض

 صحية خدمة إلى تؤدي أمور المنزلية، الكهربائية األجهزة واستعمال والغسيل للطهي الالزم الوقود وتوفير
   .النفاسية الصحة وتحسين الوالدة عند الوفاة تخفيض في تساهم مالئمة نفاسية

  
  األمراض من وغيرهما والمالريا اإليدز/يةالبشر المناعة نقص فيروس مكافحة  )و(
  

 ويسهل فعال، بشكل المطلوبة الخدمات تقديم على قادرة الصحية المراكز يجعل الكهرباء توفر إن  
 يتيح كما.  الطارئة الصحية والخدمات والتعقيم والتجميد التبريد وتوفير فيها والممرضات األطباء تواجد

 سبل حول المعرفة وزيادة والتوعية المعلومات على للحصول والتلفزيون وكالرادي االتصاالت وسائل استخدام
 لألسرة إنتاجية فرصاً ويولد األخرى، السارية واألمراض والمالريا اإليدز مثل القاتلة األمراض مكافحة
  .الصحية الظروف وتحسين المعيشة مستوى رفع على يساعد مما الدخل، لزيادة عمل وفرص

  
  البيئية امةاالستد كفالة  )ز(
  

 في يحصل كان كما الحرارية، الطاقة من بحاجاتهم والحرفيين األسر لتزويد الحطب استعمال إن  
 غازات وإصدار الهواء وتلوث األراضي، تدهور إلى يقود أنه إذ للطاقة، مستدام غير استخدام هو السابق
 إلنتاج مستدامة حديثة تقنيات بإدخال البيئة على الطاقة الستهالك الضارة اآلثار تخفيض ويمكن.  الدفيئة
  .المتجددة الطاقات تقنيات واستخدام أنظف، بوقود التقليدي الوقود واستبدال عالية بكفاءة واستهالكها الطاقة

  
   التنمية أجل من عالمية شراكة إقامة  )ح(
  

 والتعاون لتمييز،ا وعدم بالقواعد والتقيد باالنفتاح يتسم ومالي تجاري نظام إقامة خالل من ذلك يتم  
 والموثوقة االقتصادية الطاقة وخدمات الجديدة التكنولوجيات فوائد من واالستفادة والخاص العام القطاعين بين

  .بيئياً والمالئمة
 

 تحقيق نحو أشواطاً وقطعت المستدامة، التنمية تحقيق مجال في تقدماً اإلسكوا منطقة بلدان شهدت لقد  
 من تتمكن لم ولكنها الفرد، دخل ومستوى والصحة التعليم مجاالت في سيما وال ة،لأللفي اإلنمائية األهداف
 عدة إلى تعزى أن يمكن ومعوقات انتكاسات حدثت وقد.  المتقدمة البلدان دائرة في تضعها نوعية قفزة تحقيق
 وتزايد ة،االجتماعي للسياسات المخصص التمويل كفاية وعدم االقتصادي، األداء نجاعة عدم منها عوامل،
 المالية الموارد وفرة كانت إذا السياق، هذا وفي.  اإلقليمي التعاون وقصور والنزاعات السياسية التوترات
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 واإلنمائية االقتصادية والبرامج السياسات دون من كافية ليست نهافإ التنمية، لتحقيق ضرورياً شرطاً
  .)32(المالئمة

  
  لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة تنميةال تحقيق في الكهربائية الطاقة دور  -جيم

  
 عظيم تأثير من لها لما الحديث العصر في اإلنساني النشاط أوجه أهم أحد الكهرباء صناعة تعتبر  

 صناعة وتخضع.  عام بشكل اإلنساني الفكر وتطوير وتنمية والتجارية، والزراعية الصناعية التنمية على
 والسياسية والبيئية، واالجتماعية، والقانونية، واالقتصادية، الفنية، والمعوقات المحددات من لمجموعة الكهرباء
 عملية في فاعل بشكل الصناعة هذه وتساهم.  لها الحلول وإيجاد مجابهتها على عليها القائمين تجبر والتي
 وتحسين الصحية والرعاية والنقل كالتعليم الحديثة الحياة مجاالت جميع في تستخدم حيث المستدامة التنمية
 هاماً مكوناً الكهرباء صناعة أصبحت كذلك.  أخرى عديدة وأنشطة جديدة عمل فرص وتوليد المعيشة مستوى
 طريق عن والدولي اإلقليمي الربط شبكات خالل من البلدان بين اإلقليمي والتكامل التجاري التبادل ألنشطة
  .اإلنتاج تكلفة تقليل في تسهم تنافسية أسواق

  
 أفضل وهي الطاقة، توفير في عليه االعتماد يمكن للبيئة وصديقاً ونظيفاً آمناً مصدراً الكهرباء عتبروتُ  
 الكهرباء صناعة كانت وإذا.  واقتصادياً وبيئياً اجتماعياً المستدامة التنمية أهداف لتحقيق المؤهلة الطاقة صور

 العملية لهذه أساسياً محركاً تمثل أنها إال لتنمية،ا عوامل باقي عن بمعزل المستدامة التنمية تحقيق تستطيع ال
  :ومنها األنشطة جميع في مميزة أساسية خدمات تقدم حيث الحديثة للمجتمعات الحياة شريان وهي

  
  المختلفة؛ العمل وأماكن والمدارس المستشفيات  )أ(  
  العمل؛ وأماكن والشوارع للمنازل واإلضاءة والتبريد التسخين  )ب(  
  والمنزلي؛ التجاري المستويين على الغذاء اتصناع  )ج(  
  والحيواني؛ والزراعي الصناعي اإلنتاج  )د(  
  العذبة؛ المياه وضخ رفع مضخات  )ه(  
  والمطارات؛ الحديدية والسكك الطرقعلى  المرور حركة انسيابية على الحفاظ  )و(  
  العامة؛ واألماكن الحدائق إضاءة  )ز(  
  المختلفة؛ نواعهابأ االتصاالت أجهزة تشغيل  )ح(  
  .اآللي والحاسب اإلنترنت وشبكة المعلومات تكنولوجيا أنشطة جميع  )ط(  

  
 والتوزيع النقل وشبكات اإلنتاج مصادر تشمل التي األساسية البنية توفير الكهرباء صناعة تستلزم  
 وحوافز وأطر وقواعد وتطوير وأبحاث حديثة تقنيات من ذلك يتبع وما التوتر،/الجهد وخفض رفع ومحوالت

 في يؤدي مما البشري العنصر باستخدام األنشطة هذه جميع وتتم.  واستمراريتها الصناعة هذه عمل تنظم
 تمثل أخرى، ناحية ومن.  المجتمع في اإلبداع روح وبث اإلنتاج وزيادة االقتصادي التطور إلى األمر نهاية

 قرية العالم وجعل المعلومات ونقل الفقر اربةومح المعيشة مستوى برفع االقتصادي النمو أساس الكهرباء
 الحفاظ مثل شاملة إنسانية قيم وإعالء إرساء إلى يؤدى مما المختلفة، الثقافات فيها وتتالقى تتمايز صغيرة
 تمثل حيث العمال بحقوق الكهرباء صناعة تهتم كذلك.  واألطفال النساء وخاصة اإلنسان حقوق على

                                                            
من خالل التعاون والتكامل اإلقليمي،  اإلسكوا، تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في البلدان األعضاء في اإلسكوا) 32(  
 .www.escwa.un.org.  (E/ESCWA/OES/2009/WG.1/WP.1)رة ذكاء مخلص الخالدي إعداد الدكتو
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 صناعة تشمل كما.  الصناعة هذه قلب علمية أسس على المستنبطة صناعيال واألمن السالمة إجراءات
  . ونموها استمرارها من هام كجزء فيها العاملين وتطوير وتدريب تعليم الكهرباء

  
 المصادر استخدام نتيجة البيئة على كبير تأثير لها الكهرباء صناعة أنشطة أن من الرغم وعلى  
 هذه واستهالك البيئة تلوث إلى يؤدي مما واليورانيوم، الطبيعي والغاز والبترول كالفحم للطاقة الطبيعية
 الماضية العقود مدى وعلى.  للمستهلكين وكفء نظيف مصدر هي المقابل في الكهرباء أن إال المصادر،
 باء،الكهر إنتاج عملية عن الناتجة االنبعاثات تقليل إلى أدى كبيراً تطوراً الكهرباء صناعة تكنولوجيات شهدت
 كذلك.  االنبعاثات وتقليل الوقود حرق كفاءة وتحسين والعوالق، والغبار والنيتروجين الكبريت أكسيد وخاصة
 والطاقة الرياح كطاقة للبيئة الصديقة الطاقات واستغالل الطبيعية المصادر إدارة في الكهرباء قطاع يساهم

  .المستدامة التنمية عملية من مها كجزء البيئي الوعي نشر وفي المائية، والطاقة الشمسية
  

 يتم عندما لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية تحقيق في الكهرباء قطاع إسهام ويتعاظم  
 وفنية وبيئية اقتصادية منافع من ذلك في لما المتجاورة، البلدان شبكات بين الكهربائي الربط اعتماد

  .الدراسة هذه من الثالث الفصل في ذكرها سيرد وسياسية واجتماعية
  

  لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية تحقيق في األنابيب وشبكات الغاز دور  -دال
  

 الناتجة الكربون أكسيد ثاني فانبعاثات.  بيئياً المالئمة لخصائصه نظراً األنظف الوقود الغاز يعتبر  
 الطاقة كمية تعطي التي السائلة النفطية مشتقاتال عن الناتجة تلك عن المائة في 25 بحوالي تقل  عنه

 منها تتكون التي المعادن تجاه وعدائية إيذاء أقل الكيميائيين الخبراء نظر وجهة من وهو نفسها، الحرارية
 ميكانيكية طاقة إلنتاج الحرارية طاقته من تستفيد التي أو/و) المراجل( لحرقه الالزمة التجهيزات

 لفترات تعيش (CC) المركّبة الدارة بطريقة الكهربائية الطاقة إنتاج وحدات فإن ولذلك،.  )التوربينات/العنفات(
 تقتصر وال.  السائل البترولي الوقود من بدالً الطبيعي الغاز على تعمل عندما أقل غيار قطع وتستهلك أطول

 الحرارية الطاقة من حاجاتها لتأمين المصانع تغذية إلى ذلك تتعدى بل الكهرباء، إنتاج على الغاز استعماالت
 الغاز استعماالت أن كما.  المنازل في والتدفئة الطهو حاجات وتأمين النقل، وسائل وتسيير والكهربائية،

 اإلنتاج ومواد الحشرية المبيدات إلنتاج الزراعي القطاع في ومنها البتروكيميائية، الصناعات في واسعة
 والبالستيك الصناعية والمنسوجات واألدوية الكيماوية المواد إلنتاج الصناعي القطاع وفي الزراعي،
 تطورت لذلك.  أيضاً البروتينية األطعمة إنتاج في الغاز الستخدام إمكانية وهناك والمفرقعات، والمنظفات
 المشتقات مع الحالة عليه كانت ما تجاوزت بسرعة وتسويقه ونقله ومعالجته الطبيعي الغاز استخراج مشاريع

  .  الحجري والفحم السائلة طيةالنف
  

 من المائة في 27 والبالغ اإلسكوا منطقة بلدان بعض في الغاز من االحتياطي وفرة إلى وبالنظر  
 الغاز استهالك نسبة تبلغ وإذ الغاز، استيراد إلى المنطقة في األخرى البلدان بعض وحاجة العالمي االحتياطي

 أهمية إدراك الطبيعي فمن ،)33(األولية الطاقة استهالك إجمالي من المائة في 41 اإلسكوا منطقة في حالياً
 والبلدان المصدرة للبلدان االقتصادية للمصالح تأمين من ذلك في لما المنطقة، في للغاز أنابيب شبكة إنشاء

 المستدامة يةوالتنم اإلقليمي التكامل تحقيق في يساهم مما البيئية، المنافع إلى إضافة العبور، ولبلدان المستهلكة
 لناحية اإلسكوا منطقة في الطبيعي الغاز عن لمحة الوثيقة لهذه المرفق ويتضمن.  لأللفية اإلنمائية واألهداف
  .األولية الطاقة استهالك من الغاز ونصيب المسوق، واإلنتاج المؤكدة، االحتياطي كميات

                                                            
  )33(  www.iea.org/stats/index.asp.  Statistics for 2006/Revision 2008International Energy Agency, . 
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  اإلسكوا منطقة في الطاقة مجال في اإلقليمي التعاون  -ثانياً
  

 الطاقة، مجال في اإلقليمي التعاون أنشطة من العديد الماضي القرن تسعينات منذ اإلسكوا منطقة تشهد  
  .جوانبها بعض ومناقشة األنشطة هذه أهم استعراض الفصل هذا في وسيتم

  
   الشبكات بين الكهربائي للربط الحالي والوضع المحرز التقدم  -ألف

  ورةالمجا المناطق ومع اإلسكوا منطقة في
  

 وقد.  عدة لفوائد ومصدراً اإلقليمي التعاون تعزيز آليات أهم إحدى المنطقة في الكهربائي الربط يمثل  
 البلدان بين الكهربائية الشبكات ربط مجال في التعاون طرائق حول دراسة 1999 عام في اإلسكوا أصدرت
 كان بل األعضاء، البلدان بين محصورة يالكهربائ الربط مشاريع تكن لم بأنه علماً ،)34(اإلسكوا في األعضاء
 تلك فيها بما المشاريع، لهذه عرض يلي وفيما.  الجوار بلدان وبعض البلدان هذه بعض بين مشتركاً بعضها
  .المجاورة المناطق إلى امتدت والتي اإلسكوا منطقة في أقيمت التي

  
  )35(الثماني الكهربائي الربط مشروع  - 1

  
 الوزراء مجلس اجتماع خالل السباعي الربط مشروع إلى فلسطين انضمام على والتوقيع الموافقة بعد  
 الكهربائي بالربط المشروع سمي ،)2008 أكتوبر/األول تشرين 27 عمان،( الكهرباء بشؤون المعنيين العرب
 ،)36(وفلسطين والعراق، السورية، العربية والجمهورية األردن، شبكات من كل بربط يسمح وأصبح الثُماني،
 في األعضاء غير من( الليبية العربية والجماهيرية وتركيا ،)اإلسكوا في األعضاء من( ومصر ولبنان،
  .المشروع لهذا الحالي الوضع 1 الجدول ويبين.  ڤ.ك 400/500 جهد على ،)اإلسكوا

  
 – العراق -  األردن - مصر( الخماسي الكهربائي للربط حينه في وضعت التي الجدوى دراسة وكانت  

 البلدان من ألي االحتياطي يخفض أن الحكمة غير من أنه اعتبرت قد) تركيا - السورية العربية الجمهورية
  المائة في 20 بمقدار اإلنتاجية قدرته في احتياطياً يتبنى كان الذي فالبلد المائة، في 5 من بأكثر الخمس

 من الدعم على كبير بشكل معتمداً يبقى ال حتى الربط، نتيجة المائة في 15 من أقل إلى تخفيضه يستطيع ال
  .)37(كهربائياً معه والمترابطة له المجاورة البلدان

  
  

                                                            
 .(E/ESCWA/ENR/1999/10) ااإلسكو، طرائق التعاون في مجال ربط الشبكات الكهربائية بين الدول األعضاء في اإلسكوا) 34(  

 .2009مايو /أيار 20تقرير الدورة الثامنة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، ) 35(  

 400نظراً للظروف السياسية واألمنية القائمة، ال يوجد شبكة موحدة لفلسطين في الوقت الحاضر، وال يوجد خطوط ربط  )36(  
الضفة الغربية من خالل الشبكة الكهربائية األردنية، عبر محلة تحويل سويحة، ومناطق غزة عبر ڤ ، لكن تتم تغذية بعض مناطق .ك

مجموعات (الجهد الملحوظ في مشروع الربط أساساً /الشبكة المصرية مروراً بالعريش وخان يونس، وذلك على توترات أدنى من التوتر
جلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء وتنفيذ االتحاد العربي لمنتجي خرائط شبكات الربط الكهربائي في الوطن العربي، تمويل م

 ). 2007سبتمبر /وناقلي وموزعي الكهرباء، أيلول

.  1994ندوة الربط الكهربائي بين شبكات الدول العربية  االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء،) 37(  
www.auptde.org. 
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  الثماني الكهربائي الربط مشروع  -1 الجدول
  

 الكهربائي الربط
   الجهد/التوتر

 )لتوڤكيلو(

  (*) التبادل قدرة

 الدراسة في الملحوظة
 المحرز التقدم )ميغاواط( األساسية

 .1998 عام منذ يعمل 200-220 150 الليبي - المصري

 .2012 عام في التنفيذ إنجاز المتوقع من400

 الكابل ويسمح 1999 مارس/آذار 16 منذ يعمل 400/500 300 األردني - المصري
 األردني المصري الربط من جزءاً يمثل الذي البحري،
 في و.م 550 بتمرير العقبة، خليج في والواقع
 على اإلسعاف ظروف في و.م 935و العادية الظروف
 كابالت ثالثة من مؤلفة واحدة دارة وجود أساس
 بالتيار تعمل) احتياطي كابل مع( األطوار أحادية

 مع الحقاً المستمر بالتيار العمل ويسمح المتناوب،
 ڤ.ك 400- +/  األربعة الكابالت من مكونتين دارتين
 الكابالت أن إلى اإلشارة مع و،.م 1200 بتمرير
 نقل الحالة هذه في تتحمل العقبة خليج في البحرية
 .و.م 2000

 .2001 مارس/آذار 14 منذ يعمل 400 300 السوري -  األردني

 الالزمة، التشغيلية والدراسات التنفيذ استكمال بعد 400 300 العراقي - السوري
 .2010 عام في التشغيل يتم أن المنتظر من

 االتحاد موافقة بعد الربط تشغيل المتوقع من 400 300 التركي - سوريال
 Union) الكهربائي الربط شبكات لتنسيق األوروبي

pour la Coordination du Transport de 
L’Electricité – UCTE) إلى تركيا انضمام على 

 .الموحدة الكهربائية شبكتها
 بالطاقة لبنان بتزويد وبوشر لربطا مشروع ُأنجز 400 250 اللبناني - السوري

 دون ،ڤ.ك 400 جهد/توتر مستوى على الكهربائية
 اللبنانية الشبكة من قسم فصل عبر أي متزامن، ربط
 منذ وذلك السورية، بالشبكة وربطه األم الشبكة عن
 .2009 أبريل/نيسان 27

  400 400 التركي -  العراقي
  

 العدد العرب، كهرباء ومجلة العربية؛ الدول شبكات بين الكهربائي الربط ندوة الكهرباء، وموزعي وناقلي لمنتجي العربي االتحاد: المصادر
  .www.auptde.org.  2003 التاسع

Electricité de France, Feasibility Study of the 400 kV Interconnection of Electrical Networks between Syria and Lebanon, 1999.  
  

 في للشبكات مقبولة أمان درجة وتأمين االتزان حد تجاوز عدم أهمها معتمدة فنية مقاييس إلى استناداً القدرة هذه تحديد ميت(*)    
 شروط تجاوز تم إذا بكثير أكبر قدرة تمرير على قادراً الربط خط يكون أن وطبيعي مبرمجة، غير فجائية بصورة الربط خط انقطع حال

  .بكاتالش لعمل واألمان االتزان
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 الخماسي لربطل العامة التجارية االتفاقية على يرتكز بكونه الثماني الكهربائي الربط مشروط ويتميز  
 السورية، العربية والجمهورية وتركيا، األردن، من كل بين ،1993 يونيو/حزيران 13 في عمان في الموقعة
 الليبية العربية والجماهيرية لبنان من كل التوالي على الحقاً ووقعها إليها انضم والتي ومصر، والعراق،
  :االتفاقية هذه تضمنته ما بعض يلي وفيما.  ثمانياً الربط ليصبح وفلسطين،

  
 لتأمين بلدانهم شبكات بين الكهربائي الربط تنفيذ في الكامل التعاون على األطراف يتفق  )أ(  
  الفائضة؛ القدرة بتبادل التشغيل اقتصادية نوتأمي الكهربائية التغذية موثوقية وتحسين المتبادلة المساعدة

  
  :يلي ما تحقيق الكهربائية أنظمتها بين الشبكات ربط الموقعة األطراف استخدام يهدف  )ب(  

  
  األجل؛ والطويل القصير الكهربائية والقدرة الطاقة تبادل  )1(    
  الكهربائية؛ الطاقة وبيع شراء  )2(    
  الطارئة؛ الحاالت في المساعدة  )3(    
  .ةاالتفاقي دول أنظمة عبر الكهربائية والقدرة الطاقة تمرير  )4(    

  
 نظامه تشغيل مع متالئماً يعتبره الذي األقصى الحد وإلى المبدأ حيث من طرف، كل يوافق  )ج(  
 وفق والقدرة الطاقة فائض األخرى األطراف/اآلخر الطرف متناول في يضع أن على وسليم، آمن بشكل

  الكهربائية؛ الشبكات لربط يةالثنائ االتفاقيات
  

 األخرى األطراف/اآلخر الطرف متناول في لديه النقل وسائل وضع على طرف كل يوافق  )د(  
  إمكانيته؛ فائض نطاق ضمن الكهربائية القدرة أو الطاقة تمرير بغرض

  
 يةالكهربائ والطاقة القدرة صافي إبقاء إلى تهدف تشغيل مناهج وضع على األطراف يتعاون  )ه(  

 غير الطاقة تحويل لتقليل وذلك سابقاً، المعدة البرامج من يمكن ما أقرب آخر، إلى نظام من تمر التي
  المبرمج؛

  
 بين الكهربائية الشبكات ربط بتحقيق متعلقة إنشاءات أية تكاليف تحمل على األطراف يوافق  )و(  
  أراضيه؛ ضمن المشاركة البلدان

  
 الدولي الكندي االستشاري دراسة في المحددة التعرفات مبادئ االعتبار بعين األطراف يأخذ  )ز(  

)Canadian International Consultant-CIC(، في عليها يتفق التي والمعدالت التعرفات بمبادئ طرف كل ويلتزم 
  .اإلضافية واألعباء التمرير ولتكاليف الكهربائية والطاقة القدرة لتبادل وذلك الشبكات، ربط اتفاقيات

  
 بين 2009 عام من الرابع الشهر لغاية تبادلها جرى التي الكهربائية الطاقة كميات 2 الجدول يبينو  
  . الثماني الكهربائي الربط مشروع في األعضاء البلدان
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  الثماني الكهربائي الربط مشروع خطوط على المتبادلة الكهربائية الطاقة كميات  -2 الجدول
2000-2009  

  )ساعة يغاواطج(
  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 الربط خط

2009 
 األشهر
 األربعة
 األولى

 45 267 322 972 788 741 472 200 534 163 األردن إلى مصر
 38 241 41 8 13 2.4 ___ ___ ___ ___ األردن إلى سوريا
 50 274 206 72.4 __________________ سوريا إلى مصر

 ___ ___ ___ ___ مصر إلى سوريا
_____

_ ___ 2 3.8 5.2 0.6 
 159 244.8 8.7 ___ __________________ سوريا إلى األردن
 0.26 8.6 13 8.6 1.5 ___ ___ ___ ___ ___ مصر إلى األردن
 ___ 1.3 16.7 8.6 10.7 30.3 6.6 49 ___ ___ ليبيا إلى مصر
 ___ 5 0.2 1.9 87_______________ رمص إلى ليبيا

  
  .مانيثال الكهربائي الربط لمشروع العامة األمانة: المصدر

  
 على وكانت س.و.ج 972 تتجاوز لم بلدين بين المتبادلة األعلى السنوية الكمية أن 2 الجدول ويبين  

 يكون و،.م 300 بحدود الربط لخط تبادل قدرة أساس وعلى.  2003 عام في األردني المصري الربط خط
 أي ساعة، 3240و ساعة 150 بين ما 2009- 2000 السنوات خالل تأرجح قد السنوي العمل ساعات عدد
 القدرة في العجز سد بهدف واحد باتجاه تزويداً بل معنى، من الكلمة في ما بكل اقتصادياً تبادالً يكن لم أنه

 الطاقة لمحدودية نظراً األخرى الربط خطوط على تعميمه يمكن االستنتاج وهذا األردنية، للشبكة اإلنتاجية
  .2 الجدول من يتضح كما تبادلها تم التي
 

 وتبادل الكهربائي الربط هذا لغايات البلدان بين الالزمة باالتصاالت القيام أن إلى اإلشارة وتجدر 
 تلك في الوزراء مجالس وافقةوبم المعنية الوزارات عبر يتم الالزمة االتفاقيات وإبرام الكهربائية الطاقة
 .توجد حيث القطاع تنظيم هيئة مع وبالتشاور البلدان،

  
  )38(الخليجي التعاون مجلس لبلدان الربط مشروع  - 2

 
  :مراحل ثالث على المشروع تنفيذ يتم 

 
 السعودية، العربية والمملكة الكويت، من كل بين الكهربائي الربط خط إنشاء :األولى المرحلة 
 خالل لها االبتدائي التجريبي التشغيل خطوات بدأت التي الشمالية الربط شبكة يمثل وهذا وقطر، نوالبحري
 وتتضمن تباعاً، األولى المرحلة من المتبقي تشغيل وسيتم الكويت، من ابتداء 2009 عام من األول الربع
 بين) دائرتين( البحري ابلوالك تقريباً، كلم 850 بطول الفائق الجهد ذات الهوائية الخطوط أساسي بشكل

                                                            
مايو /، أيار15، والعدد 2007مايو /، أيار13منتجي وناقلي وموزعي الكهرباء، مجلة كهرباء العرب، العدد االتحاد العربي ل) 38( 

2009  .www.auptde.org. 
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 التحكم ومركز تحويل، محطات 6و الواحدة، للدائرة كلم 41 بطول والبحرين السعودية العربية المملكة
  .و.م 1800 تبلغ بطاقة) التردد( الذبذبة تحويل ومحطة الرئيسي،
 العربية اإلمارات من كل في الداخلية الربط شبكات بإنشاء وتقضي حالياً تنفيذها يتم :الثانية المرحلة 
  .نوبيةالج الربط شبكة تمثل والتي وعمان، المتحدة

 
 عام في اكتماله ويتوقع الجنوبية، الربط وشبكة الشمالية الربط شبكة بين الربط :الثالثة المرحلة 
2010.  

 
 الكهربائي الربط هيئة إلدارة يخضع بأنه الثُماني الكهربائي الربط مشروع عن المشروع هذا ويتميز 
 بلدان قبل من مملوكة مساهمة شركة وهي ،2001 يوليو/تموز 29 في المنشأة الخليجي التعاون مجلس لبلدان
 السعودية، العربية للمملكة الشرقية المنطقة في الدمام مدينة الرئيسي ومقرها الخليجي التعاون مجلس

 1000 سهم كل وقيمة سهم ألف ومائة مليون إلى مقسمة أمريكي دوالر مليون 1100 به المصرح ورأسمالها
 التعاون مجلس لبلدان الكهربائي الربط لهيئة المؤسسة البلدان من بلد كل مساهمة 3 الجدول ويوضح.  دوالر

  .الهيئة مال رأس في الخليجي
 

 الخليجي التعاون مجلس لبلدان الكهربائي الربط هيئة  -3 الجدول
  

 هماألس عدد البلد
  االسمية القيمة

 المئوية النسبة )أمريكي دوالر مليون(
 169400169.4 15.4 المتحدة العربية اإلمارات
 99000 99.0 9.0البحرين
 347600 347.6 31.6 السعودية العربية المملكة
 61600 61.6 5.6عمان
 128700 128.7 11.7قطر

 293700293.7 26.7الكويت
 1100000 1100 100 المجموع

  
  :يلي ما تحقيق على الهيئة هذه وتعمل  

  
 لتبادل الالزمة االستثمارات توفير طريق عن األعضاء البلدان في الكهربائية الطاقة شبكات ربط  - 1

  .الطارئة الحاالت في التوليد على القدرة فقدان لمواجهة الكهربائية الطاقة

  .األعضاء نالبلدا من لكل الكهربائي التوليد احتياطي تخفيض  - 2

  .األعضاء البلدان في اقتصادياً الكهربائية الطاقة نظم اعتمادية تحسين  - 3

 ويدعم االقتصادية النواحي يخدم بما األعضاء البلدان في الكهربائية الطاقة تبادل أساس توفير  - 4
  .الكهربائي اإلمداد موثوقية

 أجل من وغيرها األعضاء البلدان في الكهرباء مرافق على القائمة والهيئات الشركات مع التعامل  - 5
  .بلد لكل الخاصة الظروف مراعاة مع التشغيل كفاءة وتعزيز عملياتها تنسيق
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  .الحديثة التقنيات أفضل واستخدام الكهرباء مجال في العالمي التقني التطور متابعة  - 6
  

 الكهربائية األنظمة احتياطي تخفيض الخليجي، التعاون مجلس لبلدان الكهربائي الربط أساسيات ومن  
 من المائة في 50 عن الطاقة تبادل من بلد كل استفادة تزيد ال وأن المائة، في 50 عن تقل ال بنسبة للبلدان
  .للبلدان الكهربائية األنظمة بموثوقية المساس عدم مراعاة مع لديه، للطاقة توليد محطة أكبر سعة

  
  .بلد كل مع دلهاتبا يمكن التي الحالية القدرة 4 الجدول ويوضح  

  
  الربط مشروع في تبادلها الممكن الكهربائية القدرات  -4 الجدول

  الخليجي التعاون مجلس لبلدان
  

 )ميغاواط( تبادلها الممكن القدرةالبلد
 900 المتحدة العربية اإلمارات
 600البحرين
 1200 السعودية العربية المملكة
 400عمان
 750قطر

 1200الكويت
  

  .www.auptde.org  .2007 مايو/أيار ،13 العدد العرب، كهرباء مجلة الكهرباء، وموزعي وناقلي لمنتجي العربي االتحاد :المصدر
  

 الخماسي الربط بعد جاء الذي الخليجي، التعاون مجلس لبلدان الكهربائي الربط أن الواضح ومن  
 لناحية سيما وال المستجدات، بعض وواكب األخير تجربة من استفاد قد سنوات، بثماني) ثمانياً أصبح الذي(

 في الكهرباء مرافق على القائمة والهيئات الشركات مع التعامل إمكانية وإعطائها المساهمة الشركة إنشاء
  . األعضاء البلدان

  
  )39(واليمن السعودية العربية المملكة بين الكهربائي الربط  - 3

  
 اليمنية األراضي في كلم 316 منها يقع كلم، 416 بطول ڤ.ك 400 ربط خط من مشروعال يتألف  

 في كودمي تحويل ومحطة اليمن في حشيش بني تحويل محطة بين السعودية، األراضي في كلم 100و
 محطة إنشاء أيضاً المشروع ويشمل . دوالر مليون 243 تبلغ إجمالية تقديرية بتكلفة السعودية،

Back to Back Station مليون 169 تبلغ إجمالية تقديرية وبتكلفة السعودية األراضي في و.م 250 تبلغ بقدرة 
  .2009 عام من بدءاً مراحل، ثالث على المشروع تنفيذ ويتم دوالر،

  
  )40(ومصر السعودية العربية المملكة بين الكهربائي الربط  - 4

  
 المنطقة، في الكهربائية الشبكات أكبر من نهمابأ والمصرية السعودية الكهربائيتان الشبكتان تتصف  
 المائة في 41 يمثل ما أي المصرية، للشبكة و.م 24843و السعودية للشبكة و.م 39242 تبلغ مجهزة بقدرات

                                                            
 .2009مايو /أيار 20تقرير الدورة الثامنة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء،   )39(  

 .المرجع نفسه  )40(  
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 الكهربائي للربط منظومات في البلدين من كل ويشترك.  )41(اإلسكوا لبلدان المجهزة اإلجمالية القدرة من
 البلدين بين الكهربائي الربط فإن منهما، لكل المتميز الجغرافي للوضع ونظراً.  له اورةالمج للبلدان اإلقليمي
 دمج يتيح إذ الشامل، العربي الربط في خطوة أهم ويحقق الشبكتين بين الذروة وقت اختالف من يستفيد

 األطلسي المحيط ىإل شرقاً العربي الخليج من واحدة شبكة في والمغاربي والثُماني الخليجي الربط مجموعات
 القدرة أن إلى اإلشارة وتجدر.  إسبانيا عبر المغرب مع حالياً المرتبطة األوروبية الشبكة مع واالندماج غرباً،
: مرحلتين على وستجري و،.م 3000 بحوالي تقدر والسعودية المصرية الشبكتين بين تبادلها سيمكن التي

 2015 عام في والثانية دوالر، مليون 1090 بحوالي تقدر وبتكلفة و.م 1500 بقدرة 2013 عام في األولى
 خالل من البلدين شبكتي بين الربط يكون وسوف.  دوالر مليون 415 بحوالي تقدر وبتكلفة و.م 1500 بقدرة
 منها كلم، 1345 حوالي يبلغ وبطول ڤ.ك 500 - ) +/توتر( بجهد القطبية ثنائي مستمر بتيار كهربائي خط

 25 حوالي إلى باإلضافة السعودية، األراضي في كلم 895 وحوالي المصرية، األراضي في كلم 450 حوالي
 الجانبان قام وقد.  كلم 1370 حوالي يبلغ إجمالي بمسار) مشترك جزء( العقبة خليج لعبور بحري كابل كلم
 تنفيذ مناقصات ومستندات وثائق إلعداد استشارية خدمات مناقصة بطرح 2009 فبراير/شباط 12 في

  .المشروع
  

  )42()إثيوبيا -  السودان - مصر( الشرقي النيل لبلدان الكهربائي الربط مشروع  - 5
  

 بتيار ربط خط نظام اختيار على االتفاق تم الشأن، بهذا واقتصادية فنية جدوى دراسة ضوء في  
 نهام إثيوبيا، من و.م 3200 بتصدير يسمح ڤ.ك 500 - ) +/توتر( بجهد )AC/DC MIX( مستمر/متناوب
  .للسودان و.م 1200و لمصر، و.م 2000

  
  )43(أفريقيا شرق لبلدان الكهربائي الربط جهاز  - 6

  
 شرقي لبلدان الطاقة وعاء" بمسمى أفريقيا شرقي لبلدان الكهربائي الربط إنشاء على االتفاق تم  
جمهورية و ،نداوروا وبوروندي، وكينيا، وإثيوبيا، ومصر، السودان، هي بلدان 7 إليه وانضمت ،"أفريقيا
 حيث والصومال، وجيبوتي، وتنزانيا، أوغندا، هي أخرى بلدان 4 انضمام المنتظر ومن ،الديمقراطية الكونغو
 القرن ثمانينات في أعدت التي الجدوى دراسات أظهرت بعدما أنجا سد مشروع اعتماد اإلطار هذا في يمكن

 لتوليدالديمقراطية  الكونغوجمهورية  في الموجودة لةالهائ المائية المصادر من جزء استغالل إمكانية الماضي
  .ڤ.ك 800) جهد( بتوتر المستمر بالتيار ونقلها و،.م ألف 100 من بأكثر يقدر بما الكهرباء

  
 مع ممكن إنجازها، بعد أو بالكامل إنجازها قبل ،اإلسكوا منطقة لبلدان الكهربائية الشبكة ربط إن  
 التونسي الليبي الربط تشغيل تجربة وكانت.  تركيا عبر أو المغاربي الربط ةشبك عبر إما األوروبية، الشبكة
 عام نهاية قبل تجربتها إعادة المقرر من لكن السابق، في فشلت قد ،ڤ.ك 220 جهد/توتر مستوى على

 لدانبب الثُماني الكهربائي الربط بلدان ربط التجربة هذه نجاح ويعني.  المناسبة اإلجراءات اتخاذ بعد 2009
 هذا مناقشة وستتم.  األوروبية بالشبكة إسبانيا عبر المرتبطة والمغرب، والجزائر تونس أي العربي، المغرب
 العربي المغرب بلدان شبكة تقوية حالياً يجري أنه إلى اإلشارة مع الدراسة، هذه من التالي الفصل في األمر

                                                            
 .www.auptde.org/oldsite/Index.htm.  2008وناقلي وموزعي الكهرباء، النشرة اإلحصائية  االتحاد العربي لمنتجي  )41(  

 .2009مايو /أيار 20تقرير الدورة الثامنة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء،   )42(  

 .المرجع نفسه  )43(  
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 وبين ،2009 عام نهاية قبل إنجازها ويلحظ والمغرب الجزائر بين ڤ.ك 400 جهد/بتوتر خطوط إنشاء عبر
  .2011 عام من األول الفصل خالل إنجازها ويلحظ وتونس الجزائر

  
 علماً إليها، تركيا انضمام فينتظر الموحدة، األوروبية الشبكة مع فاليونان تركيا عبر الربط شبكة أما  

 شبكات لتنسيق األوروبي االتحاد أن المعروف ومن.  سنوات عدة منذ منجز التركي السوري الربط خط بأن
 أية بانضمام القبول قبل تجارب إجراء تتطلب دقيقة وشروطاً فنية قواعد يضع )UCTE( الكهربائي الربط
 تعزيز الضروري من فإنه ولذلك،.  لها العائدة الحمايات ونجاح وثباتها الشبكة هذه متانة من للتأكد إليها شبكة

 في النجاح على قادرة لتكون لها والتنسيق الحماية خطط ووضع اإلسكوا منطقة نبلدا لشبكات الفنية القدرات
 لشبكات أجريت التي االختبارات غرار على األوروبية، الشبكة مع الربط قبل عليها ستفرض التي التجارب
 في باءالكهر ومؤسسات شركات بأن علماً إسبانيا، عبر األوروبية بالشبكة ربطها قبل العربي المغرب بلدان
 طرابلس،( الربط خبراء اجتماع في تعهدت قد ومصر ولبنان السورية العربية والجمهورية األردن من كل

 UCTE وضعتها التي الفنية القواعد بتطبيق بااللتزام) 2000 أبريل/نيسان 28-26 الليبية، العربية الجماهيرية
  .الربط بقواعد التزام وثيقة البلدان تلك ممثلو ووقّع لذلك، التنفيذية اإلجراءات وإتمام

  
  المستقبلية والمشاريع اإلسكوا منطقة في الغاز شبكات تنفيذ في المحرز التقدم  -باء

  
 في اإلقليمي التعاون بتعزيز الواعدة اآلليات إحدى اإلسكوا منطقة في الغاز شبكات مشاريع تمثل  
 منطقة خارج يعبر بعضها أن إلى اإلشارة مع يلي، فيما استعراضها وسيتم المستدامة، والتنمية الطاقة مجال

  .اإلسكوا
  

  لها المخطط والشبكات القائمة الغاز شبكات  - 1
  
  )2 الشكل( للغاز العربية الشبكة/العربي الغاز خط  )أ(
  

 مدينة من ينطلق إذ عربية، بلدان أربعة بين والتكامل التنسيق مشاريع أهم من الخط هذا يعتبر  
 لبنان إلى ثم السورية العربية الجمهورية في حمص مدينة إلى ومنها األردن، في ويمر مصر، في العريش

 سينقل الذي نابوكو خط مع ليرتبط مستقبالً تركيا إلى حمص من الخط هذا مد المتوقع ومن).  2 الشكل(
 الخط هذا يذتنف ويتم.  النمسا إلى ووصوالً وهنغاريا ورومانيا ببلغاريا مروراً أوروبا، إلى تركيا من الغاز
  .سنة/3م مليارات 10 وطاقته بوصة، 36 قطره ويبلغ مراحل، على

  
 على طابا جنوب إلى سيناء عبر مصر في العريش مدينة من الخط لهذا األولى المرحلة وامتدت  
 متراً 850 عمق وعلى ميالً 11 بطول األردن إلى العقبة خليج عبر ومنها ميالً، 154 بطول العقبة خليج
 على بالحصول األردن بدأ حيث ،2003 يوليو/تموز شهر في المرحلة هذه تدشين وتم.  الماء سطح تحت
  .عاماً ثالثين لمدة اتفاقية بموجب العقبة في الكهرباء إنتاج محطة لتشغيل المصري الغاز

  
 يةالسور األردنية الحدود قرب األردن في الرحاب مدينة وحتى العقبة من فتمتد الثانية، المرحلة أما  
 19 بطول السورية الحدود حتى الخط هذا استكمل ثم ،2006 عام في منها االنتهاء وتم ميالً، 247 وبطول
 عام في المرحلة هذه انتهت وقد ميل، 200 بطول حمص مدينة باتجاه الثالثة المرحلة في منها وامتد ميالً،
 وارتفعت المصري، الغاز من نةس/3م مليار 1.1 على األولى المرحلة نهاية عند األردن وحصل.  2008
 تعديل يتم أن قبل ،2007 عام في سنة/3م مليار 2.35 إلى لتصل الثانية المرحلة انتهاء مع الكمية هذه

  .الكهرباء إنتاج في معظمها يستخدم سنة،/3م مليارات 3.645 إلى الكمية هذه لترفع االتفاقية
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 الجزء أما.  المصري الغاز من سنة/3م مليار 2.5 على حالياً السورية العربية الجمهورية وتحصل  
 عن يتفرع الذي للغاز، اللبناني السوري الخط يستخدم فسوف لبنان إلى السورية العربية الجمهورية من الممتد
.  لبنان في عمار دير في الكهرباء إنتاج محطة إلى ليصل بوصة، 24 قطره ويبلغ بانياس - حمص غاز خط
 الغاز توريد يتم أن إمكانية وهناك ،2009 عام من الرابع الفصل في المحطة هذه إلى الغاز وصل وقد

.  أكبر بكميات إليها المورد المصري الغاز من السورية العربية الجمهورية تستفيد حين في لبنان إلى السوري
 الكهرباء تاجإن محطة إلى المصري الغاز من 3م مليار 0.6 لتصدير 2007 عام منذ أولياً اتفاقاً هناك أن كما
  .)44(لبنان في عمار دير في
  

 خط نشاءإ على ولبنان السورية العربية الجمهورية بين 2001 مايو/أيار شهر في االتفاق تم قد وكان  
 تتراوح الغاز من بكمية لبنان بتزويد السورية العربية الجمهورية خالله من تقوم كلم، 45 بطول أنابيب
 لتغطية الثانية المرحلة في يومياً 3م ماليين 6 إلى ترتفع ثم األولى، المرحلة في يومياً 3م ماليين 3و 1.5بين

 بواسطة المصري الغاز من تغطيته يتم أن المتوقع فمن الثاني النصف أما.  الغاز على اللبناني الطلب نصف
  .العربي الغاز خط
  

 في اتفقوا قد واألردن انولبن السورية العربية والجمهورية مصر من كل في المعنيون الوزراء وكان  
 مقرها ويكون" للغاز العربية الهيئة" باسم الوزاري المستوى على هيئة إقامة على 2002 يونيو/حزيران شهر

 تتولى أن على البلدان، تلك بين فيما الغاز لمشاريع العامة السياسة برسم الهيئة هذه إلى عهد وقد.  بيروت
 الغاز وتسويق لنقل العربية الشركة" باسم دمشق مقرها مؤسسة طوطالخ عمليات وإدارة والمتابعة التنفيذ

 تمويل مسؤولية بلد كل يتولى وأن والشركة، الهيئة في متساوية حصص األربعة للبلدان تكون وأن ،"الطبيعي
  .أراضيه عبر يمر الذي األنابيب خط وإنشاء

  
 200 يبلغ مشترك مصري كويتي برأسمال شركة إنشاء عن 2002 يوليو/تموز شهر في وأعلن  
 أنابيب لصناعة العالمية الشركة" اسم وتحمل المشروع، في المستخدمة األنابيب إلنتاج مصري، جنيه مليون
 كويتيتان شركتان وتساهم.  بورسعيد في الغاز إنتاج مناطق قرب مقرها ويقع ،"الطبيعي والغاز البترول
  .المائة في 40 الباقية بالنسبة صريةم شركات وأربع المال، رأس من المائة في 60 بنسبة

  
 ولبنان، السورية، العربية والجمهورية مصر، هي اإلسكوا منطقة من بلدان أربعة وقعت وقد  
 من خط بمد العربي، الغاز خط لتوسيع اتفاقاً 2006 مارس/آذار شهر في ورومانيا تركيا مع واألردن،
 ،)45(نابوكوبمشروع خط أنابيب الغاز  ربطه إلى صوالًو التركية الحدود إلى السورية العربية الجمهورية

  .الشبكة هذه من السنة في 3م مليارات 4و 2 بين ما شراء تركيا وتلحظ
  

 من العربي الغاز خط طريق عن بالغاز إلمدادها العبور وبلدان مصر مع قبرص تفاوضت كما  
 يسمح ال قد مصر في الغاز من المؤكد ياالحتياط لكن قبرص، باتجاه السورية العربية الجمهورية في بانياس

  .الخط هذا إلى قبرص انضمام تبرر واقتصادية كبيرة كميات بتسليم بالتعهد لها
  

                                                            
 .2007نوفمبر /ن الثانيتشري 22، 73الجريدة الرسمية في الجمهورية اللبنانية، العدد ) 44(  

وهو مشروع تم االتفاق عليه بين النمسا  2011من المقرر أن تبدأ أعمال اإلنشاء لخط أنابيب الغاز نابوكو في عام  ) 45(  
  .pipeline.com-www.nabucco . لنقل الغاز من تركيا إلى أوروبا 2002وهنغاريا، وبلغاريا، ورومانيا، وتركيا في عام 
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 مد المتوقع ومن العربي، الغاز خط إلى انضمامه وثيقة على وقع قد العراق أن إلى اإلشارة وتجدر  
 تسمح عندما العربي، الغاز خط مع يرتبطل السورية العربية الجمهورية في حمص مدينة إلى العراق من خط

  .بذلك العراق ظروف
  

 الحدود باتجاه حمص منطقة من الغاز لنقل خط تنفيذ علىللغاز  السورية شركةال تعمل جهتها، ومن  

 حال في المصري الغاز بتصدير إما مفتوحة، الخيارات بترك وذلك حلب، في جبرين محطة عبر التركية
 جنوب بلدان باتجاه ثم ومن تركيا باتجاه السورية العربية الجمهورية عبر مصر في الغاز احتياطي بذلك سمح
 استيراد أو ،)نوايا حسن اتفاق على سابقاً التوقيع تم حيث والنمسا وهنغاريا وبلغاريا رومانيا( أوروبا شرق
 مع خاصة ئيسي،ر بشكل جبرين محطة لتغذية تركيا عبر السورية العربية الجمهورية إلى إيران من الغاز

  .المصرية الغاز بشبكة مربوطة بدورها هي التي السورية بالشبكة العراقي الغاز شبكة ربط احتمال
  

  )للغاز العربية الشبكة( العربي الغاز خط  -2 الشكل

 .2007مايو /، أيار13مجلة كهرباء العرب العدد   :المصدر
  

    

العريشالعريش

CAIRO

TurkeyTurkey

قبرصقبرص

األردناألردن

طرابلسلبنان

مصـرمصـر
العقبة

عمان

الرحاب

بيروت

دمشق

حمص

بورسعيد

سيناءسيناء طابا

بانياس

 آم600

سورياسوريا

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية
) ) رحابرحاب/ / العقبةالعقبة( ( 

المرحلة األولى المرحلة األولى 
) ) العقبةالعقبة/ / طاباطابا/ / العريشالعريش( ( 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة
    - -  بانياس  بانياس - - حمص حمص /  /  رحابرحاب( ( 

) ) الحدود السورية اللبنانيةالحدود السورية اللبنانية

تركياتركيا

مراحل مستقبليةمراحل مستقبلية
) ) شرق ووسط أوروباشرق ووسط أوروبا/ / ترآياترآيا( ( 
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  )46()3 الشكل( دولفين مشروع  )ب(
  

.  الخليجي التعاون مجلس بلدان بين التكامل طريق على رائدة استراتيجية مبادرة عالمشرو هذا يعتبر  
 شهر في يومياً 3مليون م 56.5 وهي القصوى طاقته إلى ووصل 2007 يوليو/تموز شهر في الخط افتتح وقد
 لجتهومعا قطر، في الشمال حقل من الغاز استخراج من بدءاً متكامل مشروع وهو  .)47(2008 فبراير/شباط
 الجهات إلى ومنها ظبي، أبو في الطويلة محطة إلى بحري خط عبر نقله ثم قطر، في لفان رأس مجمع في

 وتساهم.  عمان إلى وكذلك المتحدة، العربية اإلمارات في األخرى اإلمارات وبعض ظبي أبو في المستهلكة
 وشركة الفرنسية توتال كةوشر المائة، في 51 بحصة اإلماراتية المبادلة مجموعة المشروع هذا في

Occidental Petroleum )منهما لكل المائة في 24.5 بحصة) حالياً موبيل/إكسون.  
  

  دولفين مشروع  -3 الشكل
  

  
  

 Justin Dargin, The Dolphin Project: The Development of a Gulf Gas Initiative, January 2008.  Oxford Institute for Energy :المصدر
Studies, NG22.                                                                                                                                                                                              

  
  :يلي ما يقتحق على دولفين مشروع ويعمل  

  
 قطره يبلغ أنابيب خط ومد القطري، الشمال حقل في يومياً الغاز من 3م مليون 71 حوالي إنتاج  )1(  

 ؛لفان رأس مجمع إلى الغاز لنقل بوصة 32
  

                                                            
  )46(Justin Dargin, The Dolphin Project: The Development of a Gulf Gas Initiative, January 2008.  Oxford Institute for 

Energy Studies, NG22.                                                                                                                                                                                  

.  2008، تقرير األمين العام السنوي الخامس والثالثون )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ) 47(  
www.oapecorg.org/ar/pub/sgar.htm. 
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أبو ظبي، ( الطويلة في االستالم منشآت إلى لفان رأس من الممتد األساسي الخط إنشاء  )2(  
 بحري خط وهو بوصة، 48 وقطره ميالً، 228 طوله يبلغ والذي) اإلمارات العربية المتحدة

 غاز من يوم/3م مليون 56.6 األولية القصوى طاقته وتبلغ المياه، من متراً 50 عمق حتى يمتد
 اإلضافية الطاقة وستكون يوم،/3م مليون 90.6 فتبلغ التصميمية الطاقة أما النقي، الميثان
  .وقطر للطاقة دولفين شركة بين مستقبلية تفاقيةا موضوع يوم/3م مليون 34 حوالي والبالغة

  
 الغاز توزيع يتم الرئيسية، المستهلكة والجهات للطاقة دولفين شركة بين المبرمة االتفاقيات وبحسب  
  :يلي كما قطر من المستورد
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  دولفين مشروع إمدادات من للغاز المستهلكة الشركات حصص  -5 الجدول
  

 )مكعب متر مليون( اليومي المعدل المستهلك
 ADWEC(23.3( والكهرباء للماء ظبي أبو شركة
 DUSUP(20.7( لإلمدادات دبي هيئة
 UWEC(4.0( والكهرباء للماء الفجيرة شركة
 OOC(5.7( العمانية النفط شركة

 52.2 المجموع
  

 Justin Dargin, The Dolphin Project: The Development of a Gulf Gas Initiative, January 2008.  Oxford Institute for Energy :المصدر
Studies, NG22.                                                                                                                                                                                               

  
 من نوعاً للطاقة دولفين شركة فتعطي ،3م ماليين 4 بحوالي والمقدرة المتبقية اليومية الطاقة أما  
 المتعاقدة الجهات إلى الغاز تأمين من الشركة تتمكن وحتى.  الذروة عند المستهلكين حاجة لتلبية المرونة
 الغاز توزيع شبكة بتشغيل دولفين هبموجب تقوم اتفاقاً) أدنوك( الوطنية ظبي أبو بترول شركة مع وقعت معها،
 تتراوح خطوطاً تشمل والتي (Eastern Gas Distribution System – EDGS) ألدنوك التابعة الشرقية المنطقة في

  .بوصة 48و 18 بين أقطارها
  

 وإمارة ظبي أبو في الطويلة محطة بين يربط جديد أنابيب خط مد على للطاقة دولفين شركة وتعمل  
 وسيقوم.  بوصة 48 وقطره ميالً 150 طوله يبلغ المتحدة العربية لإلمارات الشرقي الشاطئ لىع الفجيرة

 هذه وستقام بالغاز، اإلنشاء قيد هي والتي المياه وتحلية الكهرباء لتوليد) 2( الفجيرة محطة بإمداد الخط هذا
 شركة تقوم والتي الفجيرة، ينةمد من الشمال إلى الساحلية قدفة قرب) 1( الفجيرة محطة من بالقرب المحطة
  . الفجيرة - العين أنابيب خط طريق عن بالغاز بتزويدها للطاقة دولفين

  
 من تمتد وصلة طريق عن العماني بالغاز تزود )UWEC( والكهرباء للماء الفجيرة شركة وكانت  
 أول هذا وكان سنوات، 5 لمدة ظبي، أبو في العين مدينة إلى المتحدة العربية اإلمارات مع العمانية الحدود
 من العكسي للضخ يستخدم الخط أصبح فقد اآلن أما.  الخليجي التعاون مجلس بلدان من بلدين بين للغاز تبادل

  .عمان إلى المتحدة العربية اإلمارات
  
  الكويت -  العراق أنابيب خط  )ج(
  

 أنشئ وقد الكويت، إلى راقالع جنوب في مصادره من الطبيعي الغاز نقل إلى المشروع هذا يهدف  
 الحقاً وارتفعت يوم/3م مليون 2 تبلغ بطاقة العام ذلك من سبتمبر/أيلول شهر في تشغيله وتم 1986 عام في

 شمال في 130 سي.بي محطة إلى العراق في الرميلة شمال من الخط ويمتد.  يوم/3م ماليين 5.6 إلى لتصل
  .1990 عام أحداث نتيجة الخط هذا توقف وقد.  بوصة 36و 32 بين ما يبلغ وبقطر ميالً 62 بطول الكويت
. الحقاً زيادتها ويمكن يوم،/3م مليون تبلغ أولية بطاقة الخط تشغيل إلعادة المفاوضات بدأت 2003 عام وبعد
  .العراق في األمنية األوضاع وخاصة العقبات، بعض يواجه يزال ال المشروع هذا تنفيذ أن إال
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  السوري العراقي المحوري زالغا خط مشروع  )د(
  

 رفع ثم األولى المرحلة في يوم/3م ماليين 6 بحدود العراق من الغاز نقل إلى المشروع هذا يهدف  
 استبعاد عدم مع لبنان، أو/و السورية العربية الجمهورية إلى الثانية، المرحلة في يوم/3م مليون 12 إلى الكمية
 الغاز بخط ربطه تم حال في األوروبية، البلدان وبعض اتركي غرب جنوب إلى العراقي الغاز تصدير
  .ذلك تأجيل إلى أدت العراق في األمنية الحالة ولكن.  العربي

  
 لتطوير والعراق السورية العربية الجمهورية بين اتفاقية على التوقيع ،2009 عام بداية مع وتم،  
 الغاز معامل في يوم/3م مليون 1.4 حوالي كاستهال ليتم العراقية، األنبار بمحافظة عكاس في الغاز حقول

 حال في العربي، الغاز خط عبر أخرى كميات تصدير إمكانية مع السورية، العربية الجمهورية في الموجودة
  .بذلك االحتياطي سمح

  
  اإليراني الغاز خط مشروع  )ه(
  

 3 يقارب ما الستيراد اإلسالمية إيران جمهورية مع تفاهم مذكرة السورية العربية الجمهورية وقعت  
 مليون 12 إلى الكمية لترتفع 2009 عام نهاية حتى األولى المرحلة في اإليراني الغاز من يوم/3م ماليين

 من السوري الجزء استكمال بعد العربي الغاز خط باتجاه التركية الشبكة عبر وذلك سنوات، ثالث بعد يوم/3م
  .التركية الحدود إلى حمص في العريان منطقة

  
  التخطيط أو الدراسة قيد اإلقليمية الخطوط مشاريع  - 2

  
  الخليجي التعاون مجلس بلدان بين الربط شبكة  )أ(
  

 المتحدة، العربية اإلمارات وهي الست الخليجي التعاون مجلس بلدان ربط إلى المشروع هذا يهدف  
 حظي وقد.  الغاز لنقل األنابيب من بشبكة السعودية، العربية والمملكة والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين،

 أنه إال جدواه، حول واقتصادية فنية دراسات وأجريت الماضي، القرن أواخر منذ باالهتمام المشروع هذا
  .تنفيذه بشأن الالزمة القرارات تتخذ لم اآلن حتى

  
 الكويت – قطر أنابيب خط  )ب(
  

 وتم ،2000 عام في موبيل- إكسون كةوشر وقطر، الكويت، بين المشروع هذا على األولي االتفاق تم  
 رأس إلى قطر في لفان رأس من الخط هذا يمتد أن المفترض من وكان.  2002 عام في تنفيذه على التوقيع
 28 يقارب ما لنقل بوصة، 48و 42 بين يتراوح وقطر كلم 370 يبلغ بطول الخليج، عبر الكويت في الزور
 الكويت استعاضت وقد العقبات، من العديد واجه المشروع هذا تنفيذ أن إال.  الطبيعي الغاز من يوم/3م مليون
 الخليج أزمة قبل الكويت وكانت.  الستالمه محطة وإنشاء قطر من المسال البترول غاز باستيراد مرحلياً عنه
 الممكن ومن سنوياً، الغاز من 3م مليار 4.1لنقل مصمم أنابيب خط طريق عن العراق من الغاز استوردت قد
  .الخط هذا إحياء عادةإ
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 البحرين -قطر أنابيب خط  )ج(
  

 األخيرة إلمداد البحرين إلى قطر في لفان رأس من أنابيب خط مد على والبحرين قطر بين االتفاق تم  
  .اآلن حتى تنفيذه دون حالت التي العقبات من عدداً قابل قد المشروع هذا أن إال الغاز، من بحاجتها

  
 )4 الشكل( الليبية العربية الجماهيرية - مصر أنابيب خط  )د(
  

 في المتوسط األبيض البحر ساحل على الممتد الغاز أنابيب خط استكمال إلى المشروع هذا يهدف  
 الجماهيرية من الشرقية المنطقة تزويد بهدف وذلك الليبية، العربية الجماهيرية في طبرق إلى ليصل مصر
  .الدراسة قيد المشروع هذا يزال وال.  طبرق ميناء طريق عن جالخار إلى الفائض وتصدير المصري بالغاز

  
  الليبية العربية الجماهيرية - مصر أنابيب خط -4 الشكل

  

  
    .2009أغسطس /دراسة للدكتور مختار اللبابيدي، آب: المصدر

  
 بالغاز ويزودها تونس إلى ليصل الليبي الساحلي الغاز خط مد إمكانية أيضاً المشروع هذا ويتضمن  
  .الطبيعي

  
 منطقة بلدان بعض األخرى واالستعماالت الكهرباء لتوليد الطبيعي الغاز إلى الحاجة دفعت وقد  
 يقضي الذي وإيران الكويت بين التفاهم مثل بالغاز، لتزويدها المجاورة البلدان مع تفاهمات عقد إلى اإلسكوا

/ 
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.  كلم 260 بطول أنابيب خط إنشاء ويشمل عاماً، 25 ولمدة السنة في 3م ارملي 3.65 معدلالكويت ب بتزويد
 تتوفر فال وإيران البحرين بين التفاهم أما.  التقرير هذا إعداد حتى تنفيذية خطوات اتخاذ تم قد يكن لم ولكن
  .تفاصيل عنه

  
 االقتصادية ستفادةاال تعظيم ولكن متعددة، المنطقة في الغاز أنابيب مشاريع أن تقدم مما ويتبين  
 استراتيجية وضع يتطلب المستدامة التنمية تحقيق ويضمن وشفاف عادل بشكل األطراف جميع لمصلحة
  .البلدان كافة فيها تشارك متكاملة

  
  الطاقة قطاع في اإلقليمي التعاون مجاالت في الحالية واآلليات األنشطة  -جيم

  
 المنطقة في مجاالته بكافة الطاقة قطاع في اإلقليمي عاونالت لتعزيز شتى أنشطة سنوات عدة منذ تنفَّذ  
 التي األنشطة: فئات ثالث إلى األنشطة هذه فرز ويمكن المتوسط، األبيض البحر حوض وبلدان العربية
 فيها، وفعال ريادي أساسي دور ولإلسكوا العربية الدول جامعة إطار في تنفذ التي واألنشطة ،اإلسكوا تنظمها

 ومنها أوروبا، جنوبي بلدان تلعب حيث المتوسط األبيض البحر حوض بلدان مستوى على تنفذ تيال واألنشطة
  .المحرك الدور عامة، األوروبي االتحاد وبلدان خاصة وإيطاليا فرنسا

  
  )48()اإلسكوا( الفني التعاون وأنشطة الطاقة، استخدامات لتنمية اإلقليمية واآللية الطاقة، لجنة  - 1

  
 عن اإلقليمي التعاون تعزيز على األعضاء البلدان ممثلي تضم والتي اإلسكوا في الطاقة لجنة تعمل  
.  وتنفيذها الطاقة مجال في اإلسكوا عمل برامج تخطيط في األعضاء البلدان في المعنية الجهات إشراك طريق

 لتنمية ليميةاإلق اآللية" 2000 أكتوبر/األول تشرين 5 في اإلسكوا لدى أنشئت ذلك، على وباإلضافة
 من الطاقة مجاالت في األعضاء البلدان بين اإلقليمي التعاون تفعيل بمهمة للقيام" المتجددة الطاقة استخدامات

 على وباالعتماد الالزمة المجاالت في الوطنية القدرات بناء خالل من وذلك المستدامة، التنمية تحقيق أجل
 االتصال وقنوات اإلسكوا خبرات إلى إضافة األعضاء، انالبلد لدى المتوفرة الفنية والخبرات الموارد
 التنمية شعبة وتقوم.  المجال هذا في المتاحة والدولية اإلقليمية والمنظمات الجهات مع الدولي والتعاون
 التنسيق لجهات سنوي متابعة اجتماع تنظم حيث لآللية، األمانة بأعمال اإلسكوا في واإلنتاجية المستدامة
 المعلومات وتبادل الوطنية التقارير وتحديث المتجددة الطاقة مجال في التطورات مناقشة بهدف ليةلآل الوطنية

 بحيث 2003 أبريل/نيسان شهر في واختصاصاتها اآللية اسم تعديل جرى وقد.  المجال هذا في والخبرات
 استخدامات لتنمية اإلقليمية ليةاآل" اسمها وأصبح المستدامة، بالتنمية المرتبطة الطاقة نظم كافة أنشطتها تشمل
  ".المستدامة التنمية أجل من الطاقة

  
 وتقدم عام، بشكل الفني التعاون بأنشطة اإلسكوا في الفني والتعاون البرامج تخطيط شعبة وتقوم  
 وضع حول األعضاء، البلدان لطلبات تلبية اإلقليميين، المستشارين من فريق خالل من االستشارية الخدمات

 الوطني المستويين على الميدانية المشاريع وتنفيذ اإلنمائية، والبرامج الوطنية واالستراتيجيات ساتالسيا
 القدرات وبناء الناجحة الخبرات تبادل أجل من دراسية وحلقات تدريبية عمل ورش وتنظم.  واإلقليمي
  .الوطنية العمل برامجو واالستراتجيات السياسات ومراقبة وتقييم وتنفيذ إلعداد والمؤسسية الفردية

                                                            
وإدراج قضايا النوع االجتماعي في االهتمامات نهج للتخفيف من الفقر، : ، بناء القدرات في نظم الطاقة المستدامةاإلسكوا) 48(  

 .www.escwa.un.org. (E/ESCWA/SDPD/2003/17) التقدم المحرز: الرئيسية، الجزء الثاني
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 الفقيرة المناطق إلى الطاقة إمدادات وإيصال المتجددة الطاقة استخدامات نشر مجال في أنشطتها إطار وضمن
 الشمسية الطاقة باستغالل لليمن، الجنوبي الساحل على قعوة قرية إنارة مشروع بتنفيذ اإلسكوا تقوم والنائية،

  .الدولية للتنمية األوبيك صندوق المشروع تمويل في ويساهم الكهروضوئية، الخاليا عبر
  

  العربية الدول جامعة إطار وفي العربية البلدان بين التعاون  - 2
  

 البيئةإدارة و الطاقة، ةإدار مع اإلسكوا في الطاقة قسم/واإلنتاجية المستدامة التنمية شعبة تتعاون  
 بشؤون المعني العرب الوزراء مجلس من كل عوم العربية الدول جامعة في المستدامة والتنمية واإلسكان
 العرب، والتعمير اإلسكان وزراء ومجلس البيئة، شؤون عن المسؤولين العرب الوزراء ومجلس الكهرباء،

 المستدامة التنمية تحقيق بهدف العربية، المنطقة في الطاقة مجال في اإلقليمي التعاون تعزيز بأنشطة للقيام
  :اإلطار هذا في المقررة األنشطة أهم يلي وفيما.  فيةلألل اإلنمائية واألهداف

  
 االستراتيجية هذه تمهد أن المتوقع من :المتجددة الطاقة الستخدامات عربية استراتيجية إعداد  )أ(  

  ؛الكهربائي الربط وشبكات المتجددة الطاقة مجاالت في التعاون آفاق لفتح إنجازها بعد
  

 الباب النشاط هذا يفتح: السكنية المباني في الطاقة ستهالكا لترشيد موحد عربي كود وضع  )ب(  
  ؛المنطقة في مشتركة أخرى أنشطة أمام

  
 العربية االستراتيجية بإعداد العربية الدول لجامعة التابعة الذرية للطاقة العربية الهيئة قيام  )ج(  

 الحادية العربية القمة على ةاالستراتيجي عرضت وقد: 2020 عام حتى الذرية للطاقة السلمية لالستخدامات
 االستخدامات تنمية حول 471 رقم القرار بشأنها فصدر) 2009 مارس/آذار 31- 30 الدوحة،( والعشرين
 برنامج وضع حول 472 رقم والقرار العربية، الدول جامعة في األعضاء الدول في النووية للطاقة السلمية
 على إيجاباً األمر هذا ينعكس أن المتوقع ومن.  السلمية ضاألغرا في النووية الطاقة الستخدام عربي جماعي
 اإلقليمي التعاون مجاالت تصبح وأن النووية، الطاقة باستخدام البحر مياه وتحلية الكهرباء إنتاج إمكانيات
  .الكهربائي الربط من واالستفادة مشتركة محطات بناء عبر المجال هذا في وواسعة ممكنة

  
 إلى تهدف التي العامة العربية اإلقليمية والمنتديات والمجالس التجمعات من العديد هناك أن كما  
 بالبلدان بأخرى أو بصورة ويرتبط دولي، رسمي طابع ذات هو ما منها الطاقة، مجاالت في التعاون تعزيز

 لىع بعضها تعداد ويمكن.  المدني المجتمع منظمات من هو ما ومنها العربية، الدول وبجامعة اإلسكواوب
  :يلي فيما الحصر ال المثال سبيل

  
 الكهرباء وهيئات وشركات مؤسسات ويضم: الكهرباء وموزعي وناقلي لمنتجي العربي االتحاد  )أ(  

 وخرائط الكهرباء إحصاءات نشر عبر فاعالً دوراً 1987 عام في إنشائه منذ ويمارس العربية، البلدان في
 واإلنكليزية، والفرنسية العربية باللغات الكهرباء قطاع في المستخدمة الفنية المصطلحات وقاموس الربط
 كهرباء مجلة وإصدار الطاقة، مجاالت في رأي وتبادل توعية وندوات الكهربائية للصناعات معارض وتنظيم
  ؛العرب

  
 طابع ذات متخصصة إقليمية منظمة وهي: )أوابك( للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  )ب(  
 تعزيز إلى وتهدف وتصدره، البترول تنتج التي العربية البلدان من عدد بين اتفاقية بموجب أنشئت دولي،
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 المشاريع وإقامة مجاالتها، شتى في البترولية الصناعة لتطوير السبل أفضل وإيجاد الجهود وتوحيد التعاون
 إعداد في األخرى اإلقليميةو العربية المنظمات مع أوابك وتتعاون.  متكاملة بترولية صناعة وإنشاء المشتركة
 التنمية لتحقيق الطاقة الستخدام العربية البلدان بين اإلقليمي التعاون إلى الهادفة والمبادرات الدراسات
 في سنوات أربع كل للطاقة العربي المؤتمر عقد بتنظيم أوابك تقوم كما.  لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة

  .يستضيفه عربي بلد
  

  األوروبي واالتحاد المتوسط األبيض البحر حوض وبلدان اإلسكوا بين عاونالت  - 3
  

 خالل من األوروبي واالتحاد المتوسط األبيض البحر حوض وبلدان اإلسكوا بين التعاون يجري  
  :التالية الهيئات

  
  ) 49(الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة اإلقليمي المركز  )أ(
  

 Regional Center for Renewable Energy and) اإلنكليزية بالعبارة راًاختصا المعروف المركز هذا افتتح  
Energy Efficiency(RCREEE  من بلدان ستة بتعاون وذلك القاهرة، ومقره 2008 يونيو/حزيران 25 في 

 بلدان وأربعة واليمن، ومصر، ولبنان، وفلسطين، السورية، العربية والجمهورية األردن،: هي اإلسكوا منطقة
 الليبية، العربية والجماهيرية والجزائر، تونس،: هي المتوسط األبيض البحر على أفريقيا شمالي من

 إعالن توقيع عن التعاون هذا أسفر وقد.  األوروبي واالتحاد والدانمرك ألمانيا من شركاء مع والمغرب،
 وكفاءة المتجددة الطاقة التمجا في إقليمية تعاون شبكة مد على المتوسطية البلدان حرص يوضح الذي النوايا
 إرادة على دليالً يعتبر مما أخرى، ناحية من األوروبي االتحاد بلدان وبين وبينها ناحية، من بينها فيما الطاقة
 على الطاقة كفاءة إجراءات وتطبيق المتجددة الطاقة تقنيات استخدام نشر أجل من للتعاون المشاركة البلدان
  .شعوبها مصالح يحقق نحو

  
 هذا شأن من البيئة، وحماية المناخ وتغير بالطاقة التزود بقضايا المتزايد الدولي لالهتمام ونظراً  
 مستقالً مركزاً باعتباره وذلك المنطقة، في المتوفرة المتجددة الطاقة مصادر استثمار في يسهم أن المركز
 بين والشراكة الطاقة؛ وكفاءة ددةالمتج الطاقة سياسات: هي مجاالت ثالثة في العمل لتنسيق وأداة للبحث

 المتجددة الطاقة لتكنولوجيات والتطوير العلمي البحث وسياسات القدرات؛ وبناء والخاص العام القطاعين
  . الصلة ذات المجاالت في التكنولوجيا ونقل الطاقة وكفاءة

  
 االقتصادي التقييم: منهاو بتنفيذها، الفوري للبدء المركز أنشطة أولويات المشاركة البلدان بلورت وقد  
 بتوليد مقارنة الكهربائية بالشبكات المرتبطة الكبيرة واألنظمة والصغيرة الالمركزية المتجددة الطاقة ألنظمة
 بكفاءة يتعلق ما وخاصة وتطبيقاتها الطاقة كفاءة وقواعد معايير ووضع األحفورية، المصادر من الكهرباء
 والتصنيع التكنولوجيا، نقل فرص ودراسة المباني، في الطاقة استهالك دوترشي المنزلية، األجهزة في الطاقة
 التصنيع، مجال في والواعدة المتاحة الفرص وتحديد الطاقة، وكفاءة المتجددة الطاقة لمكونات المحلي
 المياه سخانات ونشر تطوير برامج مقارنة إلى باإلضافة الرياح،) عنفات( توربينات مكونات على والتركيز
 والبدء خاص، بشكل واليونان إسبانيا من وكل عام، بشكل األوروبي االتحاد بلدان في بمثيالتها الشمسية

                                                            
  )49 (www.rcreee.org. 
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 وكفاءة المتجددة الطاقة مجال في والخاص العام القطاعين بين الشراكة تطبيق إلمكانية مقارن تحليل بإجراء
  .الطاقة

  
 وتطوير المتجددة، الطاقة تقنيات نقل مجال في بارزاً دوراً المركز هذا يؤدي أن المتوقع ومن  
 الخاصة المتطلبات بين الربط وكذلك الصلة، ذات المجاالت في معلوماتية كمرجعية والعمل الوطنية، القدرات
 للتطبيق قابل أساس على االحتياجات هذه تلبية أجل من بها المتعلقة واألبحاث الالزمة والسياسات للبلدان
   .مستدام نحو وعلى

  
   )50(للطاقة المتوسطي لمرصدا  )ب(
  

 شركة 35(Observatoire Méditerranéen de l’Energie-OME)  للطاقة المتوسطي المرصد يضم  
 حوض بلدان في متجددةال والطاقة والكهرباء والغاز النفط: المختلفة الطاقة مجاالت في عاملة عامة ومؤسسة
 تونس، وهي اإلسكوا في األعضاء غير من ضهابع عربية بلدان ستة ضمنها ومن التوسط، األبيض البحر

.  ومصر ولبنان فلسطين وهي اإلسكوا في األعضاء من اآلخر والبعض الليبية العربية والجماهيرية والجزائر،
 تنظيم يتم اإلطار، هذا وفي.  الطاقة مشاريع في اإلقليمي والتعاون الحوار تشجيع إلى المرصد هذا ويهدف
 وتمويل الالزمة، األساسية والبنية عليها، والطلب الطاقة إمدادات حول راساتد ووضع ومؤتمرات ندوات

 والتطور المستدامة، والتنمية المتجددة، الطاقة ومجاالت والتنظيمية، المؤسسية واألطر المطلوبة، االستثمارات
  .البيئة وحماية االقتصادي،

  
  )51(المتوسط أجل من االتحاد  )ج(
  

 قمة في) المتوسط أجل من االتحاد: برشلونة عملية الرسمية بتسميته( متوسطال أجل من االتحاد أطلق  
 فرنسا لرئيس مشتركة برئاسة ،2008 يوليو/تموز 13 في باريس، في عقدت التي المتوسط أجل من باريس
 والبرلمان األوروبي، االتحاد عن وممثلين وزارة ورئيس دولة رئيس 43 وبحضور مصر ورئيس

 العربية، الدول وجامعة الخليجي، التعاون ومجلس المتوسطية،- األوروبية البرلمانية الشراكة/األوروبي
 والبنك للتنمية، األفريقي والبنك اإلسالمي، المؤتمر ومنظمة العربي، المغرب واتحاد األفريقي، واالتحاد
 األوروبية ةبالشراك يعرف لما جديدة صيغة هو االتحاد وهذا.  الدولي والبنك لالستثمار، األوروبي
 باريس إعالن القمة هذه عن وصدر.  برشلونة بعملية أيضاً والمعروفة 1995 عام منذ القائمة المتوسطية

 من مجدداً الجهود إطالق على المجتمعين المتوسطية- األوروبية والحكومات الدول رؤساء تأكيد تضمن الذي
 أن إلى واإلشارة ورخاء، وتعاون مقراطيةودي سالم منطقة إلى المتوسط األبيض البحر منطقة تحويل أجل
 التكامل إمكانيات مضاعفة إلى ترمي األطراف متعددة شراكة هي المتوسط أجل من االتحاد برشلونة عملية

 هذه بأن مشتركة قناعة على والحكومات الدول رؤساء أن باريس إعالن أكد كما.  اإلقليميين والتماسك
- األوروبية المنطقة تواجهها التي المشتركة التحديات مواجهة في هاماً دوراً تؤدي أن يمكن المبادرة

 األمن مجال في العالمية واألزمة واالجتماعية؛ االقتصادية التنمية المثال سبيل على ومنها المتوسطية،
  .  والهجرة والطاقة؛ والتصحر؛ المناخ تغير ذلك في بما البيئي، الوضع وتدهور الغذائي؛

                                                            
  )50( www.omenergie.com. 

  )51( http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm. 



  

 

 -39 -

 المدى بعيدة حر تبادل منطقة بإنشاء المرتبطة االقتصادية وبالفوائد تحقق الذي لتقدمبا اإلعالن ونوه  
.  أبعاده بجميع اإلقليمي االقتصادي التكامل وتعزيز 2010 عام بحلول المتوسطية- األوروبية المنطقة في

 إزالة جاالتبم المتعلقة المبادرات من عدد إطالق المتوسط أجل من لالتحاد األولى المرحلة في وتقرر
 الجدوى دراسات إجراء لالتحاد العامة األمانة كُلفت حيث والطاقة، والنقل، الكوارث، من والوقاية التلوث،
 تبلغ قدرة تجهيز بنودها أهم من ،)52((Mediterranean Solar Plan-MSP) متوسطية شمسية خطة ووضع

  .المتوسط شرقو جنوب بلدان في المتجددة الطاقة من الكهرباء إلنتاج و.ج 20

                                                            
  )52( nergy.net/conference/2009eusew0213a.htmlhttp://www.manage. 
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   تحقيق أجل من الطاقة مجال في اإلقليمي التعاون تعزيز إمكانيات  -اًثالث
  اإلسكوا منطقة في لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية      

  
 من السابقة التجربة أخذ ومع الطاقة، مجال في اإلقليمي التعاون مشاريع في المحرز التقدم ضوء في  
 مجاالت في اإلقليمي التعاون الفصل هذا يتناول االعتبار، بعين أخرى ناحية من المتوفرة كانياتواإلم ناحية
 لألغراض النووية والطاقة النفط، ومنها األخرى الطاقة مجاالت وفي الغاز، وشبكات الكهربائي، الربط

 تحقيق أجل من التعاون هذا زتعزي وإمكانيات األنظف، الوقود وتقنيات المتجددة، الطاقة واستخدامات السلمية،
  .لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية

  
  الكهربائي الربط  -ألف

  
 الطاقة خدمات تأمين فرص تحسين إلى الكهربائي الربط مجال في اإلقليمي التعاون تعزيز يهدف  
 من العمل فرص توليد يمكن حيث الريفية، والمناطق الصناعية للمناطق سيما وال مناسبة، بأسعار الكهربائية
 ناحية من واالجتماعي والصحي المعيشي المستوى لتحسين الالزمة الطاقة خدمات إلى الحاجة وتلبية ناحية،
 يلي وفيما.  المناخ تغير آثار من التخفيف يشمل الذي البيئي البعد أيضاً االعتبار بعين يؤخذ أن على أخرى،
 طابع ذات وعوائق صعوبات من بعضها تحقيق يعترض وما هربائي،الك الربط من المتوقعة للفوائد عرض
 إلى والحاجة الموحدة، للشبكة تنسيقي مراقبة مركز إنشاء أهمية تبيان مع وسياسي، ومؤسسي ومالي فني
  . الكهربائية الطاقة لتجارة سوق

  
  الكهربائي الربط من المتوقعة الفوائد  - 1

  
 والبيئية، االقتصادية، للفوائد نظراً واالجتماعية االقتصادية نميةالت تحقيق في الكهربائي الربط يسهم  
  :)53(عنه الناتجة والقانونية والسياسية، واالجتماعية، والفنية،

  
  االقتصادية الفوائد  )أ(
  

 االحتياطي هامش وتقليل جديدة توليد محطات إنشاء إلى الحاجة تأجيل عن الناتج المباشر الوفر  )1(  
   والصيانة؛ التشغيل تكاليف وتقليل ةحد على نظام لكل

 الربط لنظام الدوار االحتياطي على اعتماداً حدة على نظام لكل الدوار االحتياطي تخفيض  )2(  
   الموحد؛

 يتمكن حيث للحمل، واليومي واألسبوعي الموسمي التفاوت بسبب الممكن االقتصادي التبادل  )3(  
 حملها عند تكون أخرى نظم من الطاقة اءشر من األقصى حمله فترة في منفرد نظام أي

   المتوسط؛ أو األدنى

 وطريقة األحجام حيث من الكهرباء إنتاج وحدات تنوع بسبب اإلنتاج تكاليف في االختالف  )4(  
 التكاليف فروق على بناء الطاقة في بالتجارة يسمح والصيانة، التشغيل وخصائص العمل
   الحدية؛

                                                            
 . (E/ESCWA/ENR/1999/10) اإلسكوا، طرائق التعاون في مجال ربط الشبكات الكهربائية بين الدول األعضاء في اإلسكوا) 53(  
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 كالمصادر األدنى، الحد إلى فيها اإلنتاج تكاليف تصل التي األماكن يف اإلنتاج محطات إنشاء  )5(  
 آخر؛ إلى نظام من الرخيصة الطاقة تصدير يتيح المائية،

 التكلفة تكون أخرى منطقة إلى تواجدها منطقة من الرخيصة الكهربائية الطاقة توريد إمكانية  )6(  
 أعلى؛ فيها

  .العبور بلدان عليها تحصل التي المالية العائدات  )7(  
  
   ةالفني الفوائد  )ب(
  

   التغذية؛ فقد توقع أو احتمال وانخفاض النظام وموثوقية متاحية زيادة  )1(  

 الربط خطوط أو شبكات إحدى في عطل حدوث عند الطوارئ حاالت في المتبادلة المساعدة  )2(  
   األحمال؛ فصل وتقليص

 استقراره استعادة على المنفردة النظم من أقدر تكاملالم النظام لكون الديناميكية استقرار زيادة  )3(  
  ؛)الجهد( والتوتر) الذبذبة( التردد تنظيم وتحسين الجسيمة، الحوادث أو االضطرابات بعد

  .أفضل بشكل الوقائية الصيانة برامج إجراء إمكانية أمام الفرص إتاحة  )4(  
  
   ةالبيئي الفوائد  )ج(
  

   كفاءة؛ األكثر اإلنتاج باستخدام االنبعاثات تقليل  )1(  

 األحمال مراكز عن بعيدة عموماً تكون التي المائية، وخاصة المتجددة، الطاقة مصادر استخدام  )2(  
   السكانية؛ الكثافة حيث

 هذه من أكبر عدد توفر نتيجة اإلنتاج محطات إلنشاء المواقع أفضل اختيار فرص تزايد  )3(  
  .المواقع

  
  والقانونية لسياسيةوا االجتماعية الفوائد  )د(
  

 الزيارات تبادل نتيجة اجتماعية وصالت وشائج وتكوين للبلدان المختلفة الثقافات بين التواصل  )1(  
  المرتبطة؛ الشبكات ومخططي مشغلي بين

 مصالح ووجود والحوار التعاون أجواء بث بسبب السياسي واالستقرار الدولي األمن تدعيم  )2(  
  مشتركة؛ اقتصادية

  الدولي؛ القانون مع لتتواءم المحلية القوانين وتوفيق القانونية الخبرات ادةزي  )3(  

 .المرتبطة البلدان لشبكات التنظيمية القواعد توافق  )4(  
  

 واألردن مصر بين إال لتاريخه اإلسكوا منطقة في فعلياً يتم لم الربط تشغيل أن إلى اإلشارة وتجدر  
 المتوفرة، المعطيات وضمن البلدان هذه في الحاصلة التجربة ءضو وفي.  السورية العربية والجمهورية

 النظام موثوقية زيادة سيما وال الفني، الطابع ذات الفوائد تحقيق ممكناً كان المعتمدة، الصيغة أساس وعلى
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 ئالطوار حاالت في المساعدة وتبادل) التردد( الذبذبة تنظيم وتحسين الديناميكي واستقراره الموحد الكهربائي
 بذل تثبت لم الماضية التجربة أن حين في جزئية، بصورة القانوني وربما والسياسي االجتماعي الطابع ذات
  .والبيئية االقتصادية الفوائد لتحقيق وجدية حقيقية عملية مساع

  
 التعاون مجلس بلدان بين الربط سيما وال ،اإلسكوا منطقة في األخرى الربط مشاريع في أما  
  . المعتمدة الصيغة ضمن فعلياً وتشغيله الربط إنجاز بعد ستتحقق التي الفوائد معرفة المبكر من فإنه الخليجي،

  
  الكهربائي للربط والبيئية االقتصادية الفوائد تحقيق  - 2

  
 المستدامة التنمية عملية في تساهم والتي الكهربائي للربط والبيئية االقتصادية الفوائد تحقيق يتطلب  
  :يلي ما مراعاة

  
 المتجددة الطاقة مصادر من منتجة الكهربائي الربط عبر المستقدمة الكهربائية الطاقة تكون أن  )أ(  

 الشبكات على مربوطة كبيرة بقدرات الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة الرياح، طاقة مثل اإلمكان، قدر
 منتجة تكون أن أو الكربون، أكسيد يثان النبعاثات تالفياً نووية مصادر من منتجة تكون أن أو الكهربائية،

  المائة؛ في 60 حوالي إلى الكفاءة تصل حيث مثالً، المركّبة الدارة أسلوب اعتماد عبر عالية بكفاءة
  

 على وقادرة ومناسبة مقبولة الربط عبر المستورد ساعة الكيلوواط إنتاج تكلفة تكون أن  )ب(  
  المنافسة؛

  
  ممكن؛ قدر أقل إلى الكهربائية لشبكاتا على الخسارات تخفيض يتم أن  )ج(  

  
 عدة إلى تمتد طويلة لفترة إليها الركون يمكن بحيث بها، موثوقاً المستوردة الطاقة تكون أن  )د(  
 الحالية واالتفاقات العقود أن إلى اإلشارة مع توفرها، لقانون تخضع وعابرة قصيرة لفترات وليس سنوات،
 الشبكة على النقل وإمكانية المصدرة الشبكة على فائض توفر حال في فقط تأمينها تلحظ الربط لبلدان

 لدى المفاجئة االنقطاعات عن بمنأى الربط خطوط تكون أن الطاقة هذه إلى الركون يتطلب كما.  الوسيطة
  الشبكة؛ على خضات أية حصول

  
 طالاألع حصول لتجنب كاف نحو على متماسكة بلد كل في الداخلية الشبكات تكون أن  )ه(  

 سيما وال المناطق، كافة إلى الكهربائية الطاقة إليصال يكفي بما وممتدة المفاجئة، الجزئية واالنقطاعات
  والنائية؛ الريفية

  
 مستورد وطرف مورد طرف بين طويلة لفترات الطاقة لتوريد عقود إبرام إمكانية تتاح أن  )و(  
 الطاقة إلنتاج وحدات لتجهيز ضخمة اتاستثمار توظيف البائع للطرف يمكن بحيث كافية، بضمانات
 للطرف يمكن وبحيث مستقبالً، ثمنها على والحصول بيعها من متأكداً توريدها يعتزم التي الكهربائية
  شرائها؛ على تعاقد التي الطاقة كميات على حصوله من متأكداً ذلك إلى الركون المستورد

  
 العرف وفق الممكن االقتصادي التبادل امإلتم الفرص اغتنام إلى األطراف جميع يسعى أن  )ز(  
  .األطراف لجميع وعادلة ومعلنة شفافة عمليات وضمن التجاري
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  والعوائق الصعوبات  - 3

  
 حصر يمكن الكهربائي، الربط لمشاريع الحالية التجربة ومن المنشودة األهداف من انطالقاً  

 السبل وتحديد األخطاء، لتالفي الدروس نم واالستفادة العبر أخذ بهدف وتوصيفها، والعوائق الصعوبات
  :والعوائق الصعوبات لتلك عرض يلي وفيما.  لذلك

  
 تمرير تلحظ كما الفائض، توفر إذا آخر، إلى بلد من الطاقة توريد الحالية الربط اتفاقيات تلحظ  )أ(  
 الصعوبة من عليج األمر وهذا.  بذلك الشبكة هذه ظروف سمحت إذا وسيطة شبكة عبر الكهربائية الطاقة
 ذلك حال وقد وسيط، بلد عبر أو مباشرة آخر بلد من الكهربائية الطاقة استيراد على بلد أي اعتماد بمكان

  كبيرة؛ المتبادلة الطاقة كميات تكون أن دون ولتاريخه
  

 الشبكات، قدرات مع بالمقارنة ضعيفة هي وآخر بلد بين الربط خطوط أن 5 الشكل من يتضح  )ب(  
 عنق بمثابة منها ربط وكل الموحدة الشبكة في الضعف نقاط تعتبر بحيث التبادل، قدرات من الحد ىإل وتؤدي
 معينة بسقوف ذلك ويحكم مستقبالً التبادل إمكانيات من يحد مما الموحد، الكهربائي النظام في الزجاجة
 الربط، لمشروع بداية لتمث وقدراتها الخطوط هذه كانت وإذا.  تجاوزها يمكن ال ومحددة محدودة وقدرات

  المستقبل؛ في التعاون إمكانيات من يحد نفسه المستوى على بقاءها فإن
  

 نقص من تعاني ما لشبكة العون تقديم أي ،)54"(النجدة تبادل" إطار في لتاريخه التبادل كان لقد  )ج(  
 ألعطال أو إنتاج، عاتبمجمو الشبكة هذه تجهيز برنامج في كتأخر معينة، ظروف بسبب اإلنتاجية القدرة في

 وفق يعمد، لم بلد أي أن بمعنى اقتصادي، لهدف التبادل يكن ولم.  ذلك وغير المعقول، تجاوزت طارئة
 تكلفة ارتفاع أو كفاءتها انخفاض بسبب معامله في اإلنتاجية الوحدات وقف إلى والمتوفرة، المعلنة المعلومات
 الذروة أوقات وتفاوت االستهالك منحنيات أن رغم أقل، كلفةبت المستوردة الطاقة من واالستفادة إنتاجها،
 التبادل عن اإلحجام سبب ويعود.  االقتصادي بالتبادل يسمح مما آخر، إلى بلد من تختلف االستهالك ونوعية

 التعرفات مساوئ إلى أو بلد، كل داخل الطاقة لحركة االقتصادية اإلدارة في قصور إلى إما االقتصادي
  المعتمدة؛

  
 والتي ولبنان السورية العربية والجمهورية مصر في العاملة المائية المجموعات استثنينا ما إذا  )د(  
 كبيرة قدرات من لتاريخه االستفادة تتم لم السنة، من فترة أية في فائضاً تعتبر وال السنين عشرات منذ تعمل
 بوشر إذا المستقبل في االستفادة هذه تحقيق في ويؤمل المتجددة، الطاقة مصادر من الكهربائية الطاقة إلنتاج
 العشوائي الطابع إلى السياق هذا في اإلشارة وتجدر.  واسع نطاق على الشمسية والطاقة الرياح طاقة باعتماد
 نهاراً، إال متوفرة ليست الشمسية الطاقة أن وإلى ساعة، والعشرين األربع مدار على الرياح طاقة لتواجد
 عدة بين الكهربائي الربط وأن معيناً، حداً تتجاوز ال أن ينبغي معينة شبكة على جدهاتوا نسبة فإن ولذلك
  تواجدها؛ نسبة سقف ويرفع المصادر هذه من الكهرباء إنتاج مجموعات اعتماد فرص من يزيد شبكات

  
 ائيةالكهرب الطاقة في تزايد وتائر تشهد وهي النامية البلدان من اإلسكوا منطقة بلدان تُعتبر  )ه(  
 في 9.3و السورية العربية الجمهورية في المائة في 2.3 بين ما فيها األقصى الحمل في النمو نسبة تتراوح
 لتلبية إضافية قدرات تجهيز على مجبرة البلدان هذه فإن وبالتالي ،)55(المتحدة العربية اإلمارات في المائة

                                                            
 .uptde.orgwww.a.  2007مايو /، أيار13مجلة كهرباء العرب، العدد  االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء،) 54(  

 .لالتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء 2008النشرة اإلحصائية ) 55(  
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 إلى األحيان أكثر في تتعرض والتنفيذ التلزيم تعمليا لكن للتجهيز، خططاً تضع وهي لديها، الطلب في النمو
 التنفيذ آليات في قصور إلى إما معظمه في يعود التأخير وهذا اإلنتاجية، القدرة في عجز إلى يؤدي تأخير

 توريد فرص فإن ولذلك،.  مجتمعة األسباب هذه كل إلى أو التمويل، في نقص إلى أو القرار، اتخاذ وسرعة
  محدودة؛ تبقى دائم بشكل أخرى إلى شبكة نم الكهربائية الطاقة

  
 مما والتأهيل، والتحديث الصيانة مشاكل من الكهرباء وهيئات وشركات مؤسسات بعض تعاني  )و(  
 بها، والتقيد والتأهيل الصيانة برامج ووضع لديها اإلنتاج مجموعات تجديد عن مستنكفة أو قادرة غير يجعلها
  المتقدمة؛ الصناعية البلدان في مثيالتها من أقل الشبكة على عاتالمجمو هذه جهوزية نسبة تظل بحيث

  
 بالتشاور المعنية الوزارات عبر تمر آخر إلى بلد من الكهربائية الطاقة استجرار عقود زالت ما  )ز(  

 وتتأثر البلدان، هذه من كل في الوزراء مجلس لموافقة ربما وتخضع توجد، حيث القطاع تنظيم هيئة مع
 والتنفيذ القرار واتخاذ مرونة أكثر التعامل يكون أن المرجح ومن وإدارية، سياسية معطيات جملةب بالتالي
  بذلك؛ تسمح التي التشريعات وضع بعد المهام، هذه الخاص القطاع شركات تولت إذا أسرع نحو على

  
 اإلنتاجية رةالقد يجعل الكهرباء، إنتاج معامل في االستثمار وإمكانيات التمويل في النقص إن  )ح(  
 ممكناً االستثمار كان إذا أما.  الوطنية وبرامجها المالية وقدراتها الدولة بإمكانيات محدودة ما بلد في المجهزة
 مع عقود وتوقيع الالزمة اإلنتاج معامل تجهيز الجهات لهذه فيمكن الخاص، القطاع داخل الراغبة للجهات
 متوسطة أو قصيرة عقود ووفق الكهربائية بالطاقة زويدهالت أخرى بلدان في مؤسسات أو هيئات أو شركات

  مؤاتية؛ مالية شروطاً تتضمن األجل طويلة أو
  

 المصادر من الطاقة إنتاج مشاريع لتنفيذ الالزمة األموال رؤوس جذب عوامل توفر عدم  )ط(  
  والسياسية؛ األمنية النزاعات إلى إضافة البلدان، هذه اقتصادات ضعف نتيجة أفريقيا وشرق وسط في المائية

  
 وطاقة الشمسية الطاقة أي المتجددة، الطاقة مصادر من ساعة الكيلوواط إنتاج تكلفة ارتفاع  )ي(  
  الرياح؛

  
  النقل؛ خطوط إلنشاء الالزمة االستثمارات ضخامة  )ك(  

  
  .التدعيم إلى وحاجتها البلدان من عدد في الداخلية الشبكات ضعف  )ل(  

  
 المعتمدة واآلليات واإلجراءات السياسات إلى بعضها في تعود والعوائق باتالصعو هذه أن ويتبين  
 االستعانة عبر تجاوزه يمكن الذي التمويل في قصور إلى اآلخر بعضها وفي للتعديل، قابلة معظمها في وهي

  .نطقةالم في الكهربائي القطاع في االستثمار على لإلقبال الكافية الضمانات إعطائه شرط الخاص، بالقطاع
  

  الفنية الصعوبات  - 4
  

  :كالتالي مجموعات عدة إلى اإلسكوا في األعضاء البلدان شبكات تقسيم يمكن  
  

 بالشبكة شبكتها لربط جاهدة تسعى التي تركيا باستثناء الثمانية، الربط بلدان مجموعة  )أ(  
 على ملحوظ هو ما تجهيز اقالعر إنجاز بانتظار لتاريخه، موحدة شبكة تمتلك ال المجموعة وهذه األوروبية،
 مع التنفيذ تعيق التي والسياسية األمنية المشاكل وحل الوطني، التحكم مركز تجهيز لبنان وإنجاز أراضيه،
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 وتُبذل المجموعة، هذه ضمن اإلسكوا منطقة خارج من وهي الليبية العربية الجماهيرية وتندرج.  فلسطين
  المغاربي؛ الربط بشبكة شبكتها لربط جهود

 على وتشغيلها الموحدة شبكتها إنجاز بصدد وهي الخليجي، التعاون مجلس بلدان مجموعة  )ب(  
  مراحل؛

 مجلس لبلدان الموحدة بالشبكة وبالتالي السعودية، بالشبكة شبكته ربط تنفيذ يلحظ الذي اليمن  )ج(  
  الخليجي؛ التعاون

 من جزءاً شبكته لتكون أيضاً عويتطل المصرية، الشبكة مع شبكته ربط يلحظ الذي السودان  )د(  
  .أفريقيا شرقي لبلدان الطاقة وعاء شبكة

  
  والمناطق المجاورة لها اإلسكوامجموعات الشبكات المترابطة في منطقة   -5 الشكل
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  اإلسكوا منطقة في الكهربائي الربط شبكات  -6 الشكل
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 امتداد: التالية االمتدادات لها فستكون لها، المخطط المشاريع إنجاز في اإلسكوا منطقة بلدان نجحت وإذا  
 شرقي بلدان حوض إلى وصوالً السودان عبر جنوباً وآخر األوروبية، الشبكة إلى وصوالً تركيا عبر الشمال إلى

) والمغرب والجزائر، تونس،( العربي المغرب بلدان إلى الليبية العربية جماهيريةال عبر غرباً وثالث أفريقيا،
.  (Mediterranean Ring Project-Med Ring) المتوسطية الحلقة تتحقق بحيث األوروبية، والشبكة إسبانيا إلى وصوالً
  :أهمها جمة صعوبات ذلك دون تحول ولكن

  
 نوفمبر/الثاني تشرين 21 في التونسي الليبي الربط جربةت إجراء محاولة عند أنه المعروف من  )أ(  
 وبلدان الليبية العربية الجماهيرية عبر ومصر واألردن السورية العربية الجمهورية شبكات يربط الذي 2005
 حوادث لحصول تالفياً بها المباشرة بعد اضطرارياً التجربة وقف تم األوروبية، بالشبكة المغاربي الربط
 التخطيط ويتم الفنية األسباب لمعالجة إجراءات اتخذت الحين ذلك ومنذ.  المغاربي الربط بكةش على خطرة
 المصرية، الشبكة عن منفصلة الليبية الشبكة تكون األولى المرحلة في: مرحلتين على وربما التجربة، لمعاودة
.  والسورية واألردنية لمصريةا بالشبكات مرتبطة الليبية الشبكة تكون حيث الثانية المرحلة تليها أن على

 داخل الشبكة طول بسبب سيما وال التونسي، الليبي الربط تجربة نجاح عدم من حقيقي تخوف وهناك
 المستمر بالتيار عاملة وصلة إنشاء إلى األمر اضطر وربما كلم، 2500 عن يزيد الذي الليبية األراضي

(DC) يورو مليون 40 بقيمة إضافي استثمار إلى الحاجة لديو مما الليبية، العربية والجماهيرية مصر بين 
  ؛)56(السنتين تتجاوز تنفيذ مدة مع و،.م 300 وبقدرة

  
 ،اإلسكوا منطقة بلدان شبكة توحيد إمكانية لمعرفة متكاملة فنية دراسة إجراء لتاريخه  يتم لم  )ب(  
 الربط دراسة إجراء قرار زال وما ي،الخليج التعاون مجلس بلدان بشبكة الثُماني الكهربائي الربط شبكة بربط

 في المستويات أعلى على المتخذ الكهرباء، لتصدير الطبيعي الغاز استغالل وتقييم الشامل العربي الكهربائي
 ذلك لكن ممكنة، فنية حلول بالطبع وهناك.  هذاتخا على عامين مضي رغم تنفيذ دون من العربية، البلدان
  نفيذ؛للت ووقتاً عالية تكلفة يتطلب

  
 الجمهورية( المجاورة البلدان شبكات من بجيوب شبكتها ربطت قد تركيا أن المعروف من  )ج(  
 ستكون ما حول مطروح السؤال ولكن متقطعة، فترات على) وجورجيا وإيران، والعراق، السورية، العربية
 لشبكتها سواء الربط، تجارب نجاح وإمكانية األوروبية، بالشبكة شبكتها ربط في نجحت إذا الحالة عليه

 بالتيار عاملة بوصلة الربط كان إذا وما الثُماني، الكهربائي الربط بلدان شبكة من كجزء الحقاً أو منفردة
  البلغارية؛ الشبكة أو اليونانية الشبكة عبر األوروبية الشبكة مع المستمر

  
  :)57(وهي المتوسط يضاألب البحر عبر كهربائي ربط مشاريع عدة في التداول حالياً يجري  )د(  

  
   وإسبانيا؛ المغرب بين إضافي ربط  )1(    

  مستمر؛ تيار/و.م 2000و 1000 بين تتراوح بقدرة والجزائر إسبانيا بين ربط  )2(    

                                                            
  )56(Observatoire Méditerranéen de l’Energie, Global Energy for the Mediterranean (GEM), Evolution of the Electrical 

Interconnections around the Mediterranean Sea due to the Mediterranean Solar Plan, by François Meslier and Edouard Dahome, 
MEDELEC. October 2009.                                                                                                                                                                           

 .المرجع نفسه )57(  
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 والحقاً سردينيا عبر وربما مستمر، تيار/و.م 500 بقدرة والجزائر إيطاليا بين ربط  )3(    
  اً؛أيض مستمر تيار/و.م 500 تبلغ إضافية بقدرة

  مستمر؛ تيار/و.م 1200و 1000 بين تتراوح بقدرة وتونس إيطاليا بين ربط  )4(    

  .مستمر تيار/و.م 500×  2 بقدرة الليبية العربية والجماهيرية إيطاليا بين ربط  )5(    
  

 التي المتوسطية الشمسية الخطة اعتماد إلى السعي المشاريع هذه لتسويق الحماس في ساهم وقد  
 المتوسط، وشرقي جنوب بلدان في المتجددة الطاقة من الكهرباء إلنتاج و.ج 20 بحدود درةق تجهيز تتضمن

  .األوروبية الشبكة إلى منها و.ج 7 بنقل التفكير مع
  

 إمكانات هناك أن بينت قد 2006 عام في )DLR()58( األلماني الفضاء مركز أجراها دراسة وكانت  
 المتوسط األبيض البحر جنوب منطقة في الرياح وطاقة يةالشمس الطاقة من ضخمة كميات لتوليد هائلة

 لتأمين منها هائلة كميات نقل الممكن من والتي ،2050 عام في و.ج 20 إلى تصل قد أفريقيا وشمال
 من الالزمة األساسية البنية وجود بشرط منافسة، وبأسعار األوروبية للقارة المتزايدة الكهربائية االحتياجات
  .األحمال مراكز إلى اإلنتاج مصادر من الهائلة القدرات هذه لنقل ائيةالكهرب الشبكات

  
 بحسب المتوسط األبيض البحر حوض في الكهربائي للربط المستقبلية الرؤية 7 الشكل ويوضح  
 الرؤية الحمراء الخطوط توضح بينما الحالي الربط الزرقاء الخطوط تمثل حيث المتوسطية، الشمسية الخطة

  . لربطل المستقبلية
  

  المتوسط األبيض البحر حوض وجنوب شمال بين الكهربائي للربط المستقبلية الرؤية  -7 الشكل
  

  
  .OME :المصدر

  

                                                            
  )58( 13/-www.dlr.de/en/desktopdefault.aspx/tabid. 
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 لمجمل شاملة دراسة لتاريخه تجر ولم منفصلة مجموعات أساس على تمت الدراسة تلك أن والحقيقة  
 جدوى هناك تكون عندما المجموعات هذه تقسيم إعادة تتم أن مستقبالً الممكن ومن الشبكات، مجموعات
 من مفر وال سياسية، وحتى واقتصادية فنية عوائق بوجود الزمن مع سباق وهناك.  سواها أو اقتصادية
  .العوائق هذه لتجاوز والمستمر والمرن الجاد اإلقليمي التعاون

  
 األبيض البحر من الشمالي الجزء فيللتشبيك  القوية البنية بين أساسي فارق وجود الواضح ومن  
 الشريط أساساً تشمل بتغطية يتميز الذي منه الجنوبي الجزء في الشكل الوحيدةالضعيفة  والبنية المتوسط
 ما وهذا العربي، المشرق بلدان شبكات بين نسبياً الضعيفة والوصالت العالية، السكانية الكثافة ذا الساحلي
 تتميز خطوط نقل للطاقة الكهربائية لتسيير حماية يباتترت ووضع دراسات بإجراء مسبقاً القيام ضرورة يبرز
  .القدرة في التفاوت من عالية بدرجة

  
  والمالية والمؤسسية السياسية الصعوبات  - 5

  
 وكان الكهربائي، الربط مشاريع بشأن واضحة سياسية قرارات المنطقة بلدان حكومات اتخذت لقد  
 بشروط قروضاً أتاح الذي واالجتماعي االقتصادي لإلنماء يالعرب الصندوق من أساسي بشكل مؤمناً التمويل
 االستفادة وضرورة وتعددها الربط مشاريع تطور لكن.  الالزمة الدراسات بعض إلجراء منحاً وقدم ميسرة
 الالزمة بالخطوات للقيام ومستدام كاف وتمويل قوية ومؤسسات فعالة آليات وجود يتطلب منها الفضلى
  .الضرورية بالسرعة

  
 لربطل العامة التجارية االتفاقية توقيع على عاماً عشر ستة من أكثر مضي بعد المثال، سبيل وعلى  
 على المنجز القسم من االستفادة تكن ولم بالكامل المقررة المشاريع تنجز لم ثُمانياً، صار الذي ،الخُماسي
 كافية، ليست فهي مثالً، العراق في أمني طابع ذات مبررات من هناك كان وإذا.  واآلمال الطموحات مستوى
 قدماً المضي على القادرة والمؤسسات الجدية والنوايا المطلوب والتمويل الفعالة اآلليات غياب الواضح ومن
 تقرر عامين من أكثر منذ أنه إلى باإلشارة االكتفاء يمكن ذلك على وكمثال.  الطموحة المشاريع هذه في

 تتم لم ولكن الكهرباء، لتصدير الطبيعي الغاز استغالل وتقييم الشامل لعربيا الكهربائي الربط دراسة إجراء
 البلدان بعض على المتوجبة المبالغ من ضئيلة نسبة تحويل وتعذر التمويل نقص بسبب لتاريخه بذلك المباشرة
  .الالزم االستشاري اختيار إجراءات اتخاذ دون حال مما وهيكلية، إدارية ألسباب

  
  التنسيقي المراقبة كزمر إنشاء  - 6

  
 لبلدان) 59((Coordination Control Center-CCC) التنسيقي المراقبة مركز إنشاء جدوى دراسة أكدت  
 وبلدان) ومصر ولبنان، والعراق، السورية، العربية والجمهورية وتركيا، األردن،: حينه في( السداسي الربط

 عام في بإجرائها كُلف التي ،)والمغرب الليبية، عربيةال والجماهيرية والجزائر، تونس،( العربي المغرب
 أهمية واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق من بتمويل SwedPower االستشاري المكتب 2002
) التردد( الذبذبة مراقبة متابعة ومنها فنية، مهام جملة المركز يتولى أن المفترض ومن.  المركز هذا إنشاء
 الطاقة حركة لناحية الشبكات أمان ومتابعة المربوطة، الشبكات من محددة نقاط في) رالتوت( والجهد

                                                            
  )59(SwedPower, Feasibility study for Establishment of a Coordination Control Center for the Electrical Interconnection 

between Turkey, Lebanon, Syria, Iraq, Jordan, Egypt, Libya, Tunisia, Algeria and Morocco, September (2002).                                    
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 المستوردة والبلدان المصدرة للبلدان التبادل حسابات حول تتمحور تجارية مهام إلى باإلضافة واالحتياطي،
  .لذلك العائدة والتعرفات العبور، وبلدان

  
 في باإلسراع قراراً اتخذت قد) 2005 مارس/آذار 22( رالجزائ في عقدت التي العربية القمة وكانت  
 المعنيين العرب الوزراء مجلس وأصدر ربطها، اكتمل التي العربية للبلدان التنسيقي المراقبة مركز إقامة

 الربط بلدان بدعوة قراراً )2005 أبريل/نيسان 14- 13 القاهرة،( السادسة دورته في الكهرباء بشؤون
 شركة تأسيس بمشروع التداول جرى ثم.  الموضوع لبحث اجتماع عقد إلى المغاربي ربطال وبلدان السداسي
 تنسيق شركة تسمى أن على الشبكات، بين الطاقة تبادل سوق وتنسيق الكهربائي الربط تنسيق مهمتها مشتركة
 المؤسسية الصيغة إيجاد لتاريخه يتم لم أنه يظهر ولكن.  القاهرة في الرئيسي مقرها ويكون الكهربائي الربط
 الكهرباء بشؤون المعنيين العرب الوزراء مجلس واتخذ.  مؤقتاً التنسيق أمور المصري الجانب ويتولى لذلك
 الربط شبكات تشغيل تنسيق اتحاد إنشاء بتأجيل قراراً) 2009 مايو/أيار 20 القاهرة،( الثامنة دورته في

 شبكات تشغيل تنسيق لجنة هيكلة إعادة أهمية على التأكيدو لذلك، المناسبة الظروف تهيئة حين إلى الكهربائي
 مؤشر هو المذكور المركز إنشاء في التأخر أن الواضح ومن.  عملها وتطوير العربي الكهربائي الربط

  .اإليجابي االتجاه في الربط مشاريع تطور تعيق التي للصعوبات
  

  الكهربائية الطاقة لتجارة سوق  - 7
  

 الحر التبادل مبدأ عليها ويطبق الكهربائي، الربط بفضل وتنمو للكهرباء ليةالدو التجارة تتطور  
 العمليات إجراء ممكناً كان إذا إال االقتصادية أبعاده الكهربائي الربط يأخذ وال.  والمنافسة االنتقال وحرية
 عوائد بتحقيق نفسه الوقت في والبائع للشاري تسمح بحيث سواء، حد على والقدرة الطاقة تشمل التي التجارية
 يمكن وما البائع يتكلفه ما بين الوسط في تكون التعرفة أن أي ،"المنافع تقاسم" مبدأ وفق الربط من اقتصادية

  .بلده داخل الخاصة بوسائله ذلك تأمين إلى اضطر إذا الشاري يتكلفه أن
  

 ذلك عن يعلن أن ضاًفائ يمتلك الذي للمنتج تتيح ما، صيغة أو آلية هناك تكون أن الضروري ومن  
 ولذلك،.  التجارية العملية تحصل بحيث فائض، من يتوفر ما معرفة من بالشراء الراغب وتمكّن لآلخرين،

 متابعة يمكن ذلك توفر ما وإذا.  )60(المنطقة في الكهربائية الطاقة لتجارة ديناميكية سوق إلى الحاجة تبرز
 لكل ويمكن للبيع، المتوفرتين والقدرة الطاقة أسعار لمعرفة ة،األوروبي المنطقة في يجري كما يومياً، األمور
 إذا الغازية مجموعاته تشغيل وقف إلى مثالً يعمد كأن األجدى، االقتصادي النحو على شبكته إدارة طرف
 المنخفضة، الحمولة هذه على عادة تنخفض كفاءتها كون معينة ظروف في منخفضة حمولة على تعمل كانت
  .أقل بتكلفة فائضاً يمتلك الذي الطرف نم الشراء وإلى

  
 منطقة بلدان شبكة على المجهزة اإلجمالية القدرة أن 2008 لعام المتوفرة اإلحصاءات من ويتبين  
 أن أي ساعة، و.ج 61027 بمقدار طاقة وأنتجت و،.م 132497 بلغت الكهربائية الطاقة إلنتاج اإلسكوا
 ال الكهربائية الطاقة إنتاج تجهيزات توظيفات في المجمدة اميلالرس أن يؤكد مما ،0.53 كان السعة عامل
 مستقل احتياطي إلى للحاجة نتيجة هو المجهزة القدرات تضخم وأن األمثل، االقتصادي النحو على تستثمر
 على بلد كل يعتمد أن اقتصادياً األجدى من يكون ولذلك،.  الحادة الذروات لتلبية أو/و وطنية شبكة لكل

                                                            
جامعة الدول العربية، أمانة مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، دراسة توجيهية حول تحليل التوسع ) 60(  

 . 2009يونيو /، إعداد الدكتور علي حينون، حزيران2030المستقبلي األمثل ألنظمة التوليد الكهربائية للدول العربية لغاية عام 
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 وعلى.  ضخمة إضافية رساميل توظيف على يجبره باحتياطي نفسه يخصص أن ال اإلجمالي طياالحتيا
 االحتياطي يكون أن وجوب) 61(الثُماني الربط مشروع واكبت التي الدراسات إحدى أوضحت المثال، سبيل
 ريةالجمهو في و.م 71و مصر في و.م 197و تركيا في و.م 380 حينه في السداسي الربط لبلدان األولي
 بلد كل يحتفظ أن ينبغي كان الكهربائي الربط غياب في أنه حين في لبنان، في و.م 32و السورية العربية

 إلى اإلشارة تجدر كما.  الشبكة على لديه عاملة إنتاج مجموعة أكبر قدرة عن يقل ال أكبر أولي باحتياطي
 المدى على االستطاعة"و" اليومية الستطاعةا" لتكاليف يعود ما وتعرفاتها التبادل اتفاقات تلحظ أن إمكانية
 لمدة أو يومياً المباعة القدرة" بالميغاواط له محددة قدرة تقديم آخر لبلد ما بلد يضمن أن أي إلخ،" القصير
 والتزاماته تشغيله واحتياطي أحماله تغطية" من المشتري لتمكين" الطاقة بدون أو مع أكثر أو أسبوع أخرى،

.  )62"(تشغيله احتياطي من البائع يستقطعه بينما تشغيله احتياطي في المشتراة اليومية السعة وإدراج المذكورة،
  .الربط لعملية االقتصادية الفوائد هذه لتحقيق المناسبة األرضية تقدم الكهربائية الطاقة تجارة سوق ووحدها

  
 من كافية أساسية بنية ااإلسكو منطقة في الثُماني الربط بلدان أغلبية لدى أصبح أخرى، جهة ومن  
 في األساسية االستفادة إلى إضافة السلكية، االتصاالت ألغراض منها االستفادة يمكن التي الضوئية األلياف
 هذا من االستفادة أيضاً الكهربائية الطاقة لسوق ويمكن.  الكهربائية المنظومة أجزاء وحماية وقيادة مراقبة
  .النشاط

  
  :يلي ما الكهربائية الطاقة لتجارة سوق إنشاء رصف تعزز التي العوامل ومن  

  
 لتوليد حقيقية فرص توجد حيث وتنوعها، المنطقة في الكهرباء لتوليد ضخمة مصادر توافر  )أ(  
 أفريقيا، ووسط شرق من كل في الضخمة المائية المصادر باستغالل للبيئة وصديقة رخيصة كهرباء

  آسيا؛ غرب وجنوب أفريقيا شمال بلدان في الرياح وطاقة الشمسية الطاقة وباستغالل

 بنقل يسمح الذي للربط واالقتصادية الفنية الجدوى المختلفة الكهربائي الربط دراسات أظهرت  )ب(  
  األحمال؛ مراكز إلى اإلنتاج مصادر من الطاقة

 الخوف ظل في للطاقة جديدة مصادر توفير إلى أوروبا في الغنية الصناعية البلدان حاجة  )ج(  
 من االنبعاثات لتخفيض المساعي بذل وضرورة ناحية، من للطاقة التقليدية المصادر نضوب من العالمي
 18- 7 المناخ، تغير حول كوبنهاغن مؤتمر عن ينتج أن المتوقع واالتفاق كيوتو، بروتوكول( أخرى ناحية
 من الكهربائية الطاقة تاجبإن مستقبالً البلدان هذه بعض قيام استبعاد دون ،)2009 ديسمبر/األول كانون

  الموحدة؛ الشبكة على وبيعها النووية المصادر

 التنمية وبرامج خطط تنفيذ أجل من الغربية األموال رؤوس جذب إلى النامية البلدان حاجة  )د(  
  الكهربائية؛ التغذية على يحصلون الذين السكان عدد زيادة ذلك في بما المستدامة،

  وبيئياً؛ واجتماعياً، وسياسياً، واقتصادياً، فنياً، الكهربائي بطللر المتنوعة الفوائد  )ه(  

                                                            
  )61(Electricité de France, Feasibility study of the 400 kV interconnection of electrical networks between Syria and 

Lebanon, 1999.                                                                                                                                                                                              

ڤ بين شبكتي كهرباء المؤسسة .ك 400المجلس األعلى السوري اللبناني، االتفاقية الثنائية للربط الكهربائي على التوتر ) 62(  
 .5و 4ة في الجمهورية العربية السورية ومؤسسة كهرباء لبنان في الجمهورية اللبنانية، الملحقان العامة لتوليد الطاقة الكهربائي



  

 

 -53 -

 كانون 20- 19 الكويت،( واالجتماعية والتنموية االقتصادية العربية القمة عن الصادر القرار  )و(  
  .الكهربائية للطاقة عربية سوق إنشاء ضرورة على التأكيد تم حيث ،)2009 يناير/الثاني

  
 الطاقة لتجارة سوق إلنشاء مؤاتية ظروف لتهيئة وحدها تكفي ال ذكرها تقدم التي األسباب لكن  
 والتنظيمية القانونية واألطر المناخات لتوفير اتخاذها يجب تدابير فهناك.  أعمالها سير وحسن الكهربائية
 المؤسسية األطر انسجام وتحقيق المنطقة، في الكهرباء ومؤسسات شركات هيكلة إعادة ومنها الالزمة،

 آليات وإرساء تمييزية، غير بصورة المباعة الطاقة لمرور الشبكات وفتح والتقنية، واإلدارية التنظيميةو
  .وشفافة عادلة لتسعيرة

  
 بلدان سيما وال المجال، هذا في األخرى المناطق خبرة من االستفادة اإلسكوا منطقة لبلدان ويمكن  
 أثينا في اجتماعهم خالل المتوسطية البلدان في الطاقة راءوز اتفق فقد.  األوروبية والبلدان العربي المغرب

 لسوق تدعيماً( للكهرباء األوروبية السوق في تدريجياً ودمجها للكهرباء مغاربية سوق إنشاء على ،2003 عام
 اروم في للكهرباء المغاربية السوق إنشاء اتفاقية إبرام فعالً تم وقد).  1995 عام برشلونة في المقررة الطاقة
 ونائب وتونس والجزائر المغرب من كل في الطاقة وزراء قبل من 2003 ديسمبر/األول كانون 2 بتاريخ
 برشلونة،( متوسطي- األورو الوزاري المؤتمر وكان.  والنقل بالطاقة المكلف األوروبية المفوضية رئيس
 االقتصادية الشراكة منض الطاقة لقطاع المركزي الدور على أكد قد) 1995 نوفمبر/الثاني تشرين 27-28

 الحر التبادل منطقة لتحقيق خصوصاً الطاقة، صناعة تنافسية على تنفيذها يرتكز التي المتوسطية- األوروبية
  .)63(2010 عام بحلول

  
  الغاز شبكات مجال في اإلقليمي التعاون تعزيز  -باء

  
 تسييله يتطلب الغاز تخزين ألن الصعوبة، غاية في أمراً اآلبار من استخراجه بعد الغاز تخزين يعتبر  
 ذلك بعد ويتوجب مرة، 600 حوالي حجمه تخفيض يتم لكي مئوية درجة 160 ناقص حرارة حتى بتبريده
 المنشآت أن وبما".  تغويزه" إعادة يتوجب الغاز استعمال إلى الحاجة وعند.  الحرارة هذه على الحفاظ

 استثمارات تتطلب لنقله العمالقة والناقالت تغويزه دةإعا ثم وتخزينه الغاز لتسييل الالزمة والتجهيزات
 في 33و 25 بين ما على العمالقة الناقالت بواسطة نقله يتم والذي المسيل الغاز تجارة اقتصرت فقد ضخمة،
 الغاز تجارةمن  المائة في 75و 66 بين تراوحأن ما ي حين في العالم، في المستهلك الغاز إجمالي من المائة
 . )64(األنابيب ةبواسط تتم
  

 الضخمة الناقالت استعمال تكاليف يوفر الغاز لنقل األنابيب شبكات اعتماد فإن أخرى، ناحية من  
 األنابيب شبكات إيجابيات من ذلك ويعتبر.  المسيل الغاز برودة على وللحفاظ لها الالزمة الطاقة واستهالك

 Cedigas( الباحثين من العديد ويرى.  المستدامة لتنميةا وتحقيق المناخ تغير آثار من التخفيف في تساهم التي
 الطبيعية الظروف في أقصى كحد كلم 5000 مسافة وحتى األنابيب بواسطة الغاز نقل تكلفة أن) وغيرها
 نقل تكلفة عن تقل ،)الخط بها يمر التي المياه أو األراضي طبيعة باختالف الرقم هذا يختلف إذ( المالئمة
 منطقة في له المستهلكة والبلدان للغاز المنتجة البلدان بين تفصل التي المسافات إلى وبالنظر.  المسيل الغاز

                                                            
 .2007مايو /، أيار13مجلة كهرباء العرب، العدد  االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء،) 63(  

  )64( , September 1999ats et Prix du Gaz NaturelMarché, Transport, Contrde l'Energie,  enéditerranéObservatoire M. 
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 دراسة وضع إلى المنطقة بلدان بعض عمدت وقد.  األفضل األسلوب هو باألنابيب النقل أن يتبين ،اإلسكوا
 وتتضاعف.  )65( األنابيب شبكة اعتماد جدوى لها فتأكدت المسيل، والغاز باألنابيب المنقول الغاز بين مقارنة
.  أوسع قطر ذات أنابيب وبواسطة أكبر المنقولة الكميات تكون عندما باألنابيب الغاز لنقل االقتصادية الجدوى
 تتعدى ال أضعاف ثالثة بمقدار األنابيب خط سعة زيادة عن الناتجة التكلفة زيادة فإن المثال، سبيل وعلى
  .)66(فقط ضعفاً 1.75

  
 في التعاون إمكانيات سنحصر فإننا ،اإلسكوا منطقة في كبيرة بكميات الغاز لتوفر نظراًو ولذلك،  
 األمن مشاكل بعض بأن علماً عبرها، الغاز وتجارة األنابيب شبكات مد بمشاريع الطبيعي الغاز مجال

  .لالمسي بالغاز التعامل ربما، مؤقتة بصورة البلدان هذه بعض على تفرض قد والسالمة والسياسة
  

  للغاز وأقاليمية إقليمية شبكة إنشاء من المتوقعة الفوائد  - 1
  

 والتعاون التكامل تعزيز في وجوارها اإلسكوا منطقة في الغاز شبكات إنشاء يساهم أن المتوقع من  
 اقتصادية فوائد على الحصول عبر لأللفية، اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية وتحقيق الطاقة مجال في
  :يلي ما أهمها ومن عديدة، وسياسية يةوبيئ

  
 بموارده؛ الغنية البلدان لدى الطبيعي الغاز من الفائض لتصدير األسواق ضمان  )أ(  

 العالقة؛ ذات البلدان في عمل فرص توليد  )ب(  

 الترانزيت؛ رسوم من العبور لبلدان دخل تحقيق  )ج(  

 ؛المستفيدة البلدان في المواطنين معيشة مستوى رفع  )د(  

 إلى أدى الذي العربي الغاز خط مشروع من ذلك على أدل وليس البلدان، بين التعاون دعم  )ه(  
  :وهي المستفيدة، البلدان كافة في أنشطتها تمارس مشتركة شركات عدة تكوين

 
 والجمهورية األردن، فيها ويساهم دمشق ومقرها الغاز وتسويق لنقل العربية الشركة  )1(    

 الغاز أنابيب خطوط وتشغيل وإدارة إنشاء ومهمتها ومصر، ولبنان، السورية، العربية
 والحدود األردنية السورية الحدود وحتى األردن في الرحاب منطقة من بدءاً الطبيعي،
 اللبنانية؛ السورية

  
 السورية، العربية والجمهورية األردن، فيها ويساهم بيروت ومقرها للغاز العربية الهيئة  )2(    

 وتملّك إنشاء عن المسؤولة الشركات بين العمل تنسيق إلى وتهدف صر،وم ولبنان،
 برامج على واالطالع التشغيل، عمليات ومراقبة العربي، الغاز أنابيب خط وتشغيل
  التصدير؛ طاقة لزيادة الفنية الدراسات وإجراء الصيانة،

  

                                                            
  )65 (Kellog Brown & Root, Feasibility Study for LNG in Lebanon, 2001. 

الغاز الطبيعي والكهرباء، الجزء األول : اإلسكوا، تحديث دراسة الوضع الراهن لقطاعات مختارة للطاقة في دول اإلسكوا) 66(  
 .(E/ESCWA/SDPD/2003/4)قطاع الغاز الطبيعي 
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 شركة وهي بورسعيد، ومقرها الطبيعي والغاز البترول أنابيب لصناعة العالمية الشركة  )3(    
  .األنابيب إلنتاج بورسعيد في مصنعاً أقامت كويتية مصرية

  
 استعماله على لإلقبال الطبيعي، الغاز فيها يتأمن التي البلدان في المستهلكين أمام الفرصة إتاحة  )و(  
 االنبعاثات؛ تخفيف في يساهم أنظف كوقود

 يمكن وحيث األعلى، المردود ذات المركبة ارةالد أسلوب باستخدام الكهربائية الطاقة إنتاج  )ز(  
 بأقل ساعة الكيلوواط على الحصول وبالتالي أقل، غيار قطع استهالك) االحتراق وغرف العنفة( للتجهيزات

 .تكلفة
  

  للغاز شبكات إنشاء تواجه التي العقبات  - 2
  

  :أهمها والعقبات، التحديات من العديد للغاز شبكات إنشاء يواجه  
  

 ربما األنابيب خطوط مرور وضرورة المستهلكة، والبلدان المنتجة البلدان بين الكبيرة مسافاتال  )أ(  
  ؛إقليمية أو دولية اتفاقيات يتطلب مما البلدان، من العديد أراضي عبر

  
 والفنية االقتصادية النواحي من منها األفضل واختيار الخطوط مسارات درس ضرورة  )ب(  
 والبيئية؛

  
 وطبيعة وأقطارها، طولها، باختالف تختلف والتي األنابيب، خطوط لمد العالية التكلفة  )ج(  
 والجبلية، الوعرة المناطق في منها أقل والسهلة المنبسطة األراضي عبر فالتكلفة.  عبرها تمر التي األراضي

 العالية، كلفةالت من الرغم وعلى.  المحيطات أو البحار عبر تمر التي األنابيب تكلفة من أقل بدورها وهذه
 مراحل بعض تمويل ذلك، على دليل وأكبر االقتصادية، الجدوى حال في التمويل إمكانيات تتوفر أن يمكن
 االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق مثل عربية، صناديق فيه ساهمت والذي العربي، الغاز خط

  ؛العربية االقتصادية للتنمية الكويتي والصندوق واالجتماعي،
  

 فوق بار 100و 70 بين ما ضغط على عادة نقلي الذي للغاز ضغط محطات تجهيز ورةضر  )د(  
 ما مع ،)67()تقريباً كلم 150 كل( الخط مسار على البحار أعماق في بار 170و 150 بين وما األرض، سطح
 كمصدر المتجددة الطاقة اعتماد في متزايد أمل وهناك كهربائية، أو ميكانيكية طاقة مصادر من ذلك يتطلبه
 اإلمكانية؛ هذه فيها تتوفر التي المناطق في خاصة مستقبالً لذلك

  
 سطح فوق طويلة مسافات على تمتد فهي ومكلفة، صعبة عملية األنابيب خطوط حماية  )ه(  
  ؛الحربية أو التخريبية لألعمال بآخر أو بشكل معرضة وتكون بسيطة، أعماق على أو األرض،

  
 بين عقود توقيع من بد ال األنابيب، خطوط ومد الغاز استخراج يف االستثمار يمكن حتى  )و(  
 ومنها الصعوبات، من العديد يصادف العقود هذه توقيع لكن.  عاماً 20 عن مدتها تقل ال والمصدر المستورد

  :يلي ما
 

                                                            
  )67( , September 1999Marché, Transport, Contrats et Prix du Gaz Naturelde l'Energie,  enéditerranéMObservatoire . 



  

 

 -56 -

 الخط نفقات المصدر البلد يتحمل أن فإما ستتحمله، التي الجهات أو والجهة التمويل إيجاد  )1(    
 تمويل في تم ما غرار على أراضيه في يمر الذي الجزء بتمويل بلد كل يقوم أو بأكمله،
  األوروبية؛ البلدان إلى الروسي االتحاد من الغاز ينقل الذي الصداقة خط

  
 .وصيانتها األنابيب خطوط على اإلشراف  )2(    

  
 التنفيذ حيز وضعها يتطلب ضخمة باستثمارات مرتبطة بكونها الغاز تجارة عقود تتميز  )ز(  
 لمدة التنفيذ ويستمر التوريد، بعملية البدء قبل سنوات عدة عادةً توقيعه يتم الغاز توريد فعقد كافية، ضمانات
 بنود وتتناول.  تنفيذه حسن يكفل ما العقد هذا تضمين إلى والشاري البائع يسعى ولذلك عاماً، 20 تتجاوز
  :)68(التالية النواحي العقد
 

 التمديد؛ إمكانية مع سنة 25 إلى 20 من: العقد مدة  )1(    

 بالعبارة المعروف الشرط العقود معظم وتتضمن: سنوياً عليها المتعاقد الغاز كميات  )2(    
 وهو العقد في ملحوظة دنيا كمية باستالم يتعهد الشاري أن أي ،Take or pay اإلنكليزية

 في العقود بعض تتضمن كما استالمها؛ من يتمكن لم لو حتى ثمنها دفع على مجبر
 معينة مبالغ بدفع يتعهد البائع أن أي ،Deliver or pay بالعبارة المعروف الشرط المقابل
  عليها؛ المتعاقد الدنيا الكمية تسليمه من يتمكن لم إذا الشاري إلى

 بأنه علماً ،BTU البريطانية الحرارية الوحدة سعر عادةً لذلك ويحدد: المورد الغاز سعر  )3(    
 لمفاوضات وتخضع معلنة ليست أسعاره فإن الغاز، لتجارة العالمية السوق غياب في
  عدة؛ عوامل فيها تتداخل شاقة

  الغاز؛ قيمة تسديد طريقة  )4(    

 يطرأ ما على عادةً مبنية وهي سنوات، ثالث أو سنتين كل األسعار مراجعة معادالت  )5(    
  النفط؛ أسعار في تغيرات من

  التحكيم؛ طشرو  )6(    
  

 ولم المستهلكين، على الغاز لتوزيع داخلية وطنية شبكات إلى اإلسكوا منطقة بلدان معظم تفتقر  )ح(  
 صناعة على التفكير يقتصر إذ بلد، لكل الالزمة الكميات من يقلل وهذا ذلك، إلقامة خطط وجود عن يعلن
 الغاز كميات كانت إذا نسبياً تتضاءل ألنابيبا شبكات تكلفة فإن ذكره، سبق وكما.  باإلجمال الكهرباء إنتاج

 الحرارية الوحدة سعر ينخفض بحيث المباعة بالكميات تتأثر الغاز توريد أسعار أن كما أكبر، المنقولة
 وتخطيط بدرس المباشرة البلدان هذه مصلحة من فإنه ولذلك.  أكبر الكميات تكون عندما BTU البريطانية
 بحاجاتهم مستهلكيها كبار تغذية األقل على يمكن بحيث اإلقليمية، بالشبكة بربطها ترغب التي الوطنية شبكاتها

  والنائية؛ الريفية المناطق في للمستثمرين األولوية إعطاء مع الطبيعي، الغاز من
  

                                                            
 .المرجع نفسه) 68(  
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 مع بالمقارنة ضئيلة حدة على اإلسكوا منطقة في مستهلك بلد لكل الوطنية الحاجات تُعتبر  )ط(  
 بين اإلقليمي التعاون ضرورة ويبرز عالية، ونقله الغاز توريد تكلفة يجعل مما لصناعية،ا البلدان حاجات
  .التكلفة لتخفيض موحدة شبكة عبر حاجاتها تأمين أجل من المصدرة البلدان مع للتفاوض المستهلكة البلدان

  
  العقبات تجاوز إمكانيات  - 3

  
  :التالية اإلجراءات اذخات لغازل شبكات إنشاء أمام تقف التي العقبات تجاوز يتطلب  

  
  المستدامة؛ التنمية متطلبات متضمنة واضحة وطنية استراتيجيات وضع  )أ(  
  وأمنياً؛ سياسياً هادئ جو في وطيدة اقتصادية عالقات ترسيخ  )ب(  
  كافية؛ ضمانات إعطائه بعد االستثمارات في الخاص القطاع إشراك عبر الالزم التمويل توفير  )ج(  
  .للتأويل مجاالً تترك ال واضحة ارتباطات مع األمد طويلة عقود يعتوق  )د(  

  
 القمة عن الصادر" العربي المواطن معيشة بمستوى االرتقاء" الكويت إعالن أن إلى اإلشارة وتجدر  
 على االتفاق تضمن ،)2009 يناير/الثاني كانون 20- 19 الكويت،( واالجتماعية والتنموية االقتصادية العربية
 يشكل مما وإدارتها، استثماراتها في الخاص القطاع مشاركة وزيادة وتوسيعها الطبيعي الغاز شبكات زتعزي
  . أعاله المذكورة العقبات لتجاوز واضحاً سياسياً دعماً

  
  األخرى الطاقة مجاالت  -جيم

  
 لأللفية، إلنمائيةا واألهداف المستدامة التنمية لتحقيق والغاز الكهرباء مجالي في التعاون إلى باإلضافة  
 : أهمها يلي وفيما األخرى، الطاقة مجاالت في للتعاون متعددة وفرص واسعة إمكانيات هناك

  
  النفط  - 1

  
 األبيض البحر حوض إلى العربية الخليج بلدان من الخام النفط لنقل األنابيب خطوط مد الممكن من  
 إلى النفط هذا تصدير إما يتم بحيث سطين،وفل ومصر ولبنان السورية العربية الجمهورية عبر المتوسط
 عبر الخارج إلى تصديرها أو محلياً واستخدامها مشتقاته على للحصول النفط تكرير أو أقصر، بطرق أوروبا
 تساهم عمل وفرص بها يستهان ال اقتصادية عائدات تؤمن أن المشاريع هذه شأن ومن.  متخصصة مرافئ
 أو/و المصافي فيها ستنشأ التي وللبلدان العبور لبلدان سيما وال جتماعية،واال االقتصادية التنمية تحقيق في

 بخط المعروف الخام النفط خط منها اإلطار، هذا في ناجحة تجارب السابق في سجلت وقد.  التصدير مرافئ
 في انيالزهر مصفاة إلى السورية العربية والجمهورية األردن عبر السعودي النفط وصول أمن الذي التابالين
-Iraq Petroleum Company) العراق نفط لشركة التابع الخام النفط وخط المتوسط، األبيض البحر على لبنان
IPC) هناك كانت وحيث ولبنان، السورية العربية الجمهورية عبر الخام نفطه تصدير من العراق مكّن الذي 
  .طالمتوس األبيض البحر شاطئ على لبنان، في البداوي مصفاة أيضاً

  
  السلمية لألغراض النووية الطاقة  - 2

  
 أن المعروف ومن الصناعية، بالطرق المنتجة العذبة المياه إلى اإلسكوا منطقة بلدان بعض تحتاج  
 إلى يؤدي نفسه، الوقت في الكهربائية الطاقة إنتاج مع الحرارية الطاقة من باالستفادة المحالة المياه إنتاج
 المحالة والمياه الكهرباء إلنتاج محطات وتجهيز إنشاء في النظر المجدي فمن لك،ولذ.  عالية إجمالية كفاءة
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 بلدان بين مشتركة شاريعم إقامة وشفافة، عادلة واتفاقيات صيغ وفق يمكن، حيث النووي، الوقود باستخدام
  .الذرية للطاقة الدولية الوكالة مظلة وتحت المتقدمة الصناعية والبلدان اإلسكوا منطقة

  
 في قرر قد الكهرباء بشؤون المعنيين العرب الوزراء مجلس أن إلى السياق هذا في اإلشارة تجدرو  
 للطاقة العربية اإلستراتيجية على االطالع بعد ،)69()2009 مايو/أيار 20 القاهرة،( الثامنة دورته

 المجلس أمانة تكليف ،2009 الدوحة قمة راتاوقر 2020 عام حتى الذرية للطاقة السلمية لالستخدامات
 عقد خالل من العربية البشرية الموارد تنمية مجال في الذرية للطاقة العربية الهيئة مع التعاون مواصلة
 القوانين واستكمال والتشريعية، الرقابية واألطر الجدوى، ودراسات الطاقة تخطيط تشمل تدريبية دورات
 وتنظيم الكهرباء، لتوليد نووية محطات وإنشاء تنفيذ سبل حول العربية الرؤى وتدارس النووية، الوطنية
 إعالن وكان.  2010 عام في العربية المنطقة في النووية بالطاقة الكهرباء توليد آفاق حول عربي مؤتمر
 والتنموية االقتصادية العربية القمة عن الصادر" العربي المواطن معيشة بمستوى االرتقاء" الكويت

 النووية الطاقة تقنيات استخدام توسيع إلى دعا قد ،)2009 يناير/الثاني كانون 20- 19 الكويت،( واالجتماعية
 بناء في بالشروع جدياً تفكر اإلسكوا منطقة بلدان بعض بدأت وقد.  اإلنتاج عملية في السلمية لألغراض
   .)70(النووية الطاقة باستخدام الكهرباء إلنتاج محطات

  
  الكبيرة اتبالقدر المتجددة الطاقة استخدامات  - 3

  
 األمين لالستثمار فرص عن يبحث الذي المال رأس هجرة من تعاني اإلسكوا منطقة أن المعروف من  
 مشتركة مشاريع بتمويل الخاص القطاع قيام الممكن فمن الكافية، السياسية الضمانات توفرت وإذا والمربح،

.  فيها ذلك جدوى تتأكد التي البلدان في مسيةالش والطاقة الرياح طاقة من الكهرباء إلنتاج المنطقة بلدان بين
 األجنبية التمويل آليات من واالستفادة الربط مشاريع مع التكامل تحقق أن المشاريع هذه شأن من وسيكون
 التي األخرى واآلليات (Clean development mechanism-CDM) النظيفة التنمية آلية ومنها المتاحة، والدولية
 ،)2009 ديسمبر/األول كانون 18- 7( المناخ تغير حول كوبنهاغن قمة اجتماعات بعد نشوؤها يتوقع

 إعالن أكد وقد.  منها المطلوب االنبعاثات بتخفيض التقيد إلى المتقدمة الصناعية البلدان حاجة مع خصوصاً
  .اإلنتاج عمليات في المتجددة الطاقة تقنيات استخدام توسيع تعزيز على أيضاً الكويت

  
  والغاز النفط وصناعة المتجددة والطاقات الكهربائية الطاقة معدات نيعتص  - 4

  
 جدوى ذات ناجحة صناعة إقامة المتعذر من جعل حد إلى العالم في االقتصادية العالقات تطورت  
 وقد.  عالمية صناعية حلقات في الدخول بالتالي وتوجب الصانعة، الشركة بلد سوق على فقط باالعتماد
  وهو والسياسي، االجتماعي االندماج حد إلى ذهبت اقتصادية تجمعات نشوء العشرين القرن نهاية شهدت

 أن وبما  .وزن ذات اقتصادية كتلة قيام مقومات باألساس تملك التي اإلسكوا منطقة لبلدان تحدياً يفرض ما
 للبنية األساسية األركان من هما ثانية ناحية من الكهربائية الطاقة وإنتاج ناحية من الكهربائية المعدات تصنيع

 المنطقة في الحالي الواقع من وانطالقاً واإلنتاج، التصنيع بين الجدلية للعالقة ونظراً بلد، أي في الصناعية
  الكهربائية المعدات تصنيع أن حين في سريعة بوتيرة والمستهلكة المنتجة الكهربائية الطاقة تتزايد حيث

                                                            
 .التقرير والقرارات: 2009أبريل /نيسان 20الدورة الثامنة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء ) 69(  

امعة الدول العربية، أمانة مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، دراسة توجيهية حول تحليل التوسع ج) 70(  
 .2009يونيو /، إعداد الدكتور علي حينون، حزيران2030المستقبلي األمثل ألنظمة التوليد الكهربائية للدول العربية لغاية عام 



  

 

 -59 -

 يتطلب مما جدواها وأثبتت تطورت قد وتطبيقاتها المتجددة الطاقة تقنيات إن وحيث التزايد، هذا يماشي ال
 ةيأهم تبرز متزايدة، بكميات والغاز النفط صناعة معدات إلى الحاجة إلى إضافة كبيرة، بكميات معداتها إنتاج
 في الغازو النفط وصناعة المتجددة الطاقة إنتاج ومعدات الكهربائية المعدات تصنيع لتطوير الدؤوب السعي
 تتجاوز موحدة سوق في والمستهلك الصانع تشمل متكاملة صناعية حلقة إقامة عبر ،اإلسكوا منطقة بلدان
  .حامية أو مانعة كانت سواء القطرية الحدود

  
 أيضاً يمكن التي والخبرة المتخصصة، الفنية العاملة اليد اإلسكوا منطقة بلدان بعض في وتتوافر  
.  الصاعدة الصناعية والبلدان المتقدمة الصناعية البلدان في متوفرة أجنبية خبرات من االستفادة عبر تدعيمها

 فإنه ولذلك المنطقة، بلدان كل في واعدة أسواق وهناك الخارج، إلى تهاجر التي الفائضة الرساميل تتوافر كما
 صناعية شركات مع شراكة صيغ عبر فنياً ومدعومة بلدان عدة بين مشتركة مشاريع إقامة المجدي من

 األقل على والغاز، النفط صناعة وتجهيزات المتجددة الطاقة ومعدات الكهربائية المعدات إلنتاج )72)(71(عريقة
 عمل فرص توليد في يسهم مما وظروفها، حاجاتها تناسب معدات تتطلب التي النامية أسواقها حاجات لسد

  .المنطقة في األطراف كافة على واالجتماعية االقتصادية بالمنافع ويعود واستثمار،
  

  األخضر والوقود األنظف الوقود تقنيات  - 5
  

 األنظف األحفوري الوقود تقنيات مجال في وبرامج أبحاث للنفط المصدرة البلدان بعض لدى  
 األخرى البلدان بعض قام كما التلوث، وتخفيض االحتراق تحسين شأنها من التي المعالجة وطرق واإلضافات
 ،)73()مثالً السكر مصانع في( الزراعية والمخلفات الفضالت من االستفادة مجال في بأنشطة مصرو كالسودان
 الجيل من) اإليثانول( البيولوجي الوقود لتصنيع األخرى اإلسكوا منطقة بلدان إلى التجربة هذه نقل ويمكن
 تعديل أي إلى الحاجة دون مائةال في 25 تتجاوز ال بنسبة الغازولين/البنزين مع خلطه بعد واستعماله الثاني،

  .)74(السيارة في
  

  والتوعية القدرات وبناء العلمي البحث  - 6
  

 وبث والتدريب القدرات وبناء العلمي البحث أنشطة إلى بحاجة المنطقة بلدان مجتمعات زالت ما  
  اآلخر البعض فإن األنشطة، هذه بعض تنفيذ باشر قد البلدان تلك بعض كان وإذا.  التوعية ونشر المعرفة

 الخبرة تقديم لناحية أو الالزم، التمويل تأمين لناحية سواء اإلطار، هذا في خارجي دعم إلى بحاجة زال ما
  .المجاالت هذه في جاراتها لمساعدة مؤهلة المنطقة في بلدان بعض وإن والمعرفة،

  

                                                            
التجربة اللبنانية في الشراكة وتطوير الصناعات الكهربائية العربية،  عي الكهرباء،االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموز) 71(  

 .1997 إعداد الدكتور وليد الدغيلي،

إمكانيات التكامل العربي في مجال تصنيع المعدات الكهربائية العربية،  االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء، )72(  
 .1997، إعداد لجنة الهندسة والتصنيع

المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية، تدوير المخلفات الزراعية في الدول العربية، ورقة عمل مقدمة ) 73(  
 .2009يونيو /حزيران 30-28إلى المؤتمر اإلقليمي حول النقل المستدام، القاهرة، 

تخدام الطاقة وتطوير تطبيقات الطاقة المتجددة في السودان، إعداد السياسات والتشريعات لتحفيز رفع كفاءة اس تقرير حول) 74(  
 .2009يونيو /حزيران 23سياسات وتخطيط الطاقة في وزارة الطاقة والتعدين في السودان،  إدارةكوثر عبد القادر الشيخ، مدير  ةالسيد
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  اإلقليمي التعاون آليات عمل تفعيل  - 7
  

 المتخصصة، والمنظمات المهنية كاالتحادات المنطقة، في تركالمش العمل هيئات من العديد هناك  
 المنشأ الكهرباء قطاع لمنظمي العربي والمنتدى الكهرباء، وموزعي وناقلي لمنتجي العربي االتحاد ومنها
 المصدرة الدول ومنظمة للبترول، المصدرة العربية األقطار ومنظمة الربط، لمشاريع العامة واألمانات حديثاً،
.  الجماعي العمل روح وغياب التنسيق ضعف بسبب الفعالية تنقصه األحيان بعض في عملها ولكن.  زللغا
 كافة من االستفادة تتم بحيث منفتحة بعقلية والتنسيق للتعامل الجهود بذل الضروري من اإلطار، هذا وفي

 واألقاليمي ،اإلسكوا منطقة داخل اإلقليمي والتكامل التعاون تعزيز بهدف الحالية اآلليات وتفعيل اإلمكانيات،
  .المجاورة المناطق مع
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  والتوصيات الخالصة  -اًابعر
  

  الخالصة  -ألف
  

. لأللفية اإلنمائية األهداف وبلوغ المستدامة التنمية تحقيق مجال في تقدماً اإلسكوا منطقة حققت لقد  
 ومعوقات انتكاسات حدثت كما موحات،الط بمستوى تكن لم تحقيقها تم التي والنتائج بذلت التي الجهود ولكن
 في والنقص المؤسسي، البناء وضعف االقتصادي، األداء نجاعة عدم منها ، عدة عوامل إلى تعزى أن يمكن

 وغياب والنزاعات، السياسي التوتر وتزايد االجتماعية، للسياسات المخصص التمويل كفاية وعدم السياسات،
 بأمس المنطقة بلدان جعل مما الخاص، القطاع مشاركة كفاية وعدم المال، رأس وهجرة اإلقليمي، التعاون
 لها، المحدد الزمني اإلطار ضمن لأللفية اإلنمائية األهداف وتحقيق المستدامة التنمية عملية تسريع إلى الحاجة
 اض،األمر من جديدة أنواع وانتشار والبطالة، كالفقر بالعالم، تعصف التي الحالية األزمات ظل في وخاصة

 العالمية المالية كاألزمة االقتصادية واألزمات والتلوث، الحراري واالحتباس المناخ كتغير البيئية واألزمات
  .قائمة تداعياتها مازالت التي

  
 األهداف هذه تحقيق يمكن ال إذ المستدامة، التنمية تحقيق في مهماً عنصراً الطاقة خدمات توفر ويعد  

 جداً ضروري والموثوقة والمناسبة الرخيصة الطاقة خدمات توفر أن كما  .الطاقة خدمات توفير دون
 وتحسين الدخل زيادة في للطاقة المباشر األثر خالل من سواء لأللفية، اإلنمائية األهداف تحديات لمواجهة
 المستوى وتحسين التعليم عملية تسهيل في للطاقة المباشر غير األثر خالل من أو االقتصادي، الوضع

  . الجنسين بين المساواة تحقيق على والمساعدة البيئية والشروط لصحيا
  

 الطاقة سيما وال واالجتماعية، االقتصادية التنمية وقضايا الطاقة بين االرتباط الدراسة هذه بينت وقد  
 كاتوشب الكهربائي الربط شبكات وأهمية المتجددة، والطاقة الطبيعي الغاز من المنتجة والطاقة الكهربائية
 استعراض تم كما.  لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية لتحقيق اإلقليمي والتعاون الغاز أنابيب

 في سيما وال المجاورة، المناطق ومع ،اإلسكوا منطقة داخل اإلقليمي التعاون تظهر التي المتعددة المشاريع
 العائدة المعدات وصناعة المتجددة والطاقة النفط مجاالت وفي الغاز، أنابيب وشبكات الكهربائي الربط مجال
  .الحالية واألقاليمي اإلقليمي التعاون وآليات ذلك، لكل
  

 وتبني الجهود تضافر تذليلها يتطلب عقبات وتواجه صعوبات تعاني المشاريع هذه أن تبين وقد  
 اإلنمائي والهاجس االقتصادي سالهاج غياب تبين كما.  المناسبة اآلليات وإيجاد اإلجراءات واتخاذ السياسات

 القطاع إشراك ضرورة تبرز ولذلك التنفيذ، في والبطء التمويل نقص إلى إضافة األحيان، من الكثير في
  .المنطقة في االستثمار على اإلقدام على لحثه كافية ضمانات إعطائه بعد التنمية، عملية في الخاص

  
 واألقاليم البلدان إلى اإلسكوا منطقة بلدان من الغاز يبأناب وشبكات الربط مشاريع المتدادات ونظراً  
 بوضع والمباشرة الشاملة، والدراسات الخطط ووضع األقاليمي، التعاون تعزيز ضرورة برزت المجاورة،
 لتجارة سوق وإنشاء الشامل العربي الكهربائي الربط دراسة سيما وال بشأنها، التعاون وآليات السياسات
  .ةالكهربائي الطاقة
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  التوصيات  -باء
  

  :التالية اإلجراءات واتخاذ السياسات باعتماد الدراسة هذه توصي تقدم، ما ضوء في  
 

  المستدامة التنمية خطط دعم  - 1
  

 واعتماد ورعايتها، وصونها البيئة على المحافظة إلى اآليلة اإلجراءات واتخاذ السياسات تبني  )أ(  
 والوقود المتجددة الطاقة مصادر استخدام تنمية خالل من سيما وال ،المستدامة واالستهالك اإلنتاج أنماط

  واإلقليمية؛ الوطنية والبرامج الخطط ضمن ذلك وإدراج واستخدامها، الطاقة إنتاج كفاءة وتحسين األنظف

 ورفع النفط، على تعتمد التي المنطقة القتصادات البنيوية الدعائم في الضعف لتدارك التخطيط  )ب(  
 العمل، فرص وتولد المعرفة على تقوم ومنصفة منوعة اقتصادات إقامة نحو التحرك مع لدخل،ا مستوى
  النفط؛ بعد ما مرحلة في اآلتية األجيال عليها ستعتمد التي العيش سبل وتحمي

 والنائية، الفقيرة للمناطق الطاقة إمدادات تأمين خالل من الغذائي األمن تحقيق على العمل  )ج(  
   فقراً؛ األكثر البلدان في سيما وال المنطقة، أرجاء في اإلنسانية التنمية مسيرة ودعم التغذية سوء على والقضاء

 المستلزمات ومن اإلنسان، حقوق من حقاً باعتبارها للجميع، الصحة بمستويات االرتقاء  )د(  
 النائية المناطق في الصحية كزللمرا الطاقة إمدادات لتأمين اإلقليمي التعاون من واالستفادة األساسية، اإلنسانية
 الكهربائية الطاقة إلنتاج الالمركزية النظم استخدام عبر أو أمكن، حيث الكهرباء شبكات مد عبر إما والفقيرة،

  الوقود؛ من أو توفرت، إذا المتجددة الطاقة من

 المنطقة بلدان في والتنمية بالطاقة العالقة ذات البيانات وتحليل لجمع الكافية األهمية إعطاء  )ه(  
 أجل من الطاقة مجال في اإلجراءات واتخاذ السياسات وضع لتسهيل ذلك، تحقيق إلى الرامية الجهود ودعم
  .المستدامة التنمية

  
  الكهربائي والربط الكهرباء صناعة  - 2

  
 الشامل العربي الكهربائي الربط حول عامين من أكثر منذ المقررة الدراسة إجراء في اإلسراع  )أ(  

 إلى لها التابعة التمويل وصناديق العربية البلدان ودعوة وتصديرها، الكهرباء إلنتاج الطبيعي الغاز استغاللو
 بإجراء تسمح وإجراءات سياسات واعتماد التمويل آليات وإيجاد الدراسة، هذه تكلفة تغطية في المساهمة
  المستدامة؛ التنمية ألغراض اإلقليمي التعاون وتعزيز الكهربائية الطاقة مجال في مشتركة أخرى دراسات

 استيراد يتاح بحيث بلد، كل داخل موثوقيتها وضمان وتحديثها الكهربائي النقل شبكات تقوية  )ب(  
  بذلك؛ الجغرافي موقعه يسمح بلد كل عبر آخر إلى بلد من الكهربائية الطاقة

 اإلمكان، قدر والريفية النائية قالمناط إلى ومدها بلد كل داخل الوطنية الكهرباء شبكات توسيع  )ج(  
  المتجددة؛ الطاقة مصادر من سيما وال الالمركزية، الطاقة إنتاج بنظم االستعانة ذلك، تعذر وإذا
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 حقيقة التعرفات تعكس بحيث بلد، كل في الكهرباء سوق أداء لتطوير سياسات واعتماد وضع  )د(  
 في االجتماعية األوضاع تراعى أن على المنطقة، في الكهربائية للطاقة سوق إلنشاء الطريق وتمهد التكلفة
  الفقيرة؛ الطبقات لدعم آليات باعتماد بلد كل

 والتبادل والمراقبة التنسيق بمهام للقيام اإلسكوا منطقة بلدان أحد في تنسيقي مراقبة مركز إنشاء  )ه(  
 واتخاذ الكهربائية، الطاقة لتجارة وقس وقيام المجاورة، المناطق بلدان وبين وبينها البلدان، هذه بين التجاري

  :يلي ما ومنها ذلك، لتحقيق الممهدة اآلليات عووض اإلجراءات
  

 والقواعد والتنظيمي القانوني األساس أي السوق، هيكل لتصميم المالئم المناخ تهيئة  )1(    
  التوجه؛ هذا مع لتتواءم المحلية واإلجراءات األنظمة وتعديل الحاكمة،

 وتشغيل تنفيذ قواعد يشمل السوق لشكل ومستقر واضح وتنظيمي قانوني هيكل إنشاء  )2(    
 أنشطة لتنفيذ إتباعها الواجب والخطوات والقواعد التنظيمات ويحدد الربط، مشاريع
  السوق؛

 لقياس كوسيلة ويستخدم تنفيذها مدةو السوق إنشاء خطوات يتضمن زمني إطار وضع  )3(    
   العام؛ توجهال تنفيذ في بلد كل جدية مدى

 وذلك واجتماعياً، واقتصادياً مالياً الربط مشاريع وفوائد لتكاليف العادل التوزيع ضمان  )4(    
 .واالجتماعي السياسي الدعم ضمان أجل من

  
 بحيث المجاورة، المناطق شبكات مع اإلسكوا لمنطقة الموحدة الشبكة تكامل جدوى دراسة  )و(  
  الدراسة؛ هذه ضوء في اتإجراء من يلزم ما اتخاذ إلى يصار

 المجاورة األوروبية المنطقة في الكهربائي الربط مجال في المتوفرة الخبرات من االستفادة  )ز(  
  السياسات؛ ووضع المعرفة ونقل القدرات بناء في للمساعدة

) ةالشمسي والطاقة الرياح طاقة( المتجددة الطاقة مصادر من الكهربائية الطاقة إنتاج على العمل  )ح(  
  البيئية؛ االستدامة وتحقيق االنبعاثات تخفيف سياسة ضمن الكهربائية الشبكة على وربطها الكبيرة بالقدرات

 ناحية، من الالزم التمويل لتأمين االستثمارات في المساهمة على الخاص القطاع تحفيز  )ط(  
  ثانية؛ ناحية من المشاريع تنفيذ في وسرعته حركته مرونة من واالستفادة

 تنفيذ في سيما وال اإلجراءات، اتخاذ سرعة وتأمين االعتبار، بعين االقتصادي العامل أخذ  )ي(  
  العالمي؛ التطور مواكبة في للتأخر تالفياً السياسات، واعتماد المشاريع

 بحيث الربط، شبكات عبر الكهربائية الطاقة الستجرار األمد طويلة عقود توقيع على التشجيع  )ك(  
  .الكافية الضمانات على حصولهم بعد القطاع، هذا في استثماراتهم توظيف من ونالمستثمر يتمكن
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  والنفط الغاز  - 3
  

 لمعامل سيما وال الغاز، إمدادات تأمين شأنها من التي الداخلية الغاز شبكات وتخطيط درس  )أ(  
 مشاريع إقامة على شجيعهمت غيةب والنائية، الريفية المناطق في المستهلكين وكبار الكهربائية الطاقة إنتاج
  المناطق؛ هذه في منتجة

 داخلية وطنية شبكات إنشاء سيما وال أوسع، بشكل الغاز استخدام على تشجع سياسات اعتماد  )ب(  
  اإلقليمية؛ الشبكة من تغذيتها تتم

 إلى الغاز لتصدير ،اإلسكوا منطقة في اإلقليمية الغاز شبكات من االستفادة إمكانيات دراسة  )ج(  
  ذلك؛ يتوافر حيث منها الغاز استيراد أو/و المجاورة البلدان شبكات

 على الخاص القطاع حث شأنها من التي اإلجراءات واعتماد السياسات ووضع التشريعات سن  )د(  
  والغاز؛ النفط على والعالمي اإلقليمي الطلب لتلبية المنطقة، لبلدان المشتركة المشاريع في االستثمار

 واالستفادة مشتركة، مشاريع وإقامة القدرات وبناء الخبرات تبادل عبر اإلقليمي، تعاونال تعزيز  )ه(  
 والتكرير واالستخراج التنقيب أي والنفط، الغاز صناعة مجاالت في ومشاركته الخاص القطاع تمويل من

  األنظف؛ الوقود وإنتاج والمعالجة،

 الكربون أكسيد ثاني غاز اقتناص تقنيات طبيقلت الغاز شبكات من االستفادة إمكانيات في النظر  )و(  
 هذا في للغاز المنتجة المجاورة البلدان تجارب من واالستفادة ،)75(النفط حقول في تخزينه وإعادة ونقله
 التنمية آلية تضمين إلمكانية نظراً ،)ذلك لتطبيق تجاري نموذج أول نفذت التي الجزائر ومنها( المجال
  المشاريع؛ هذه تمويل مستقبالً النظيفة

 تأمين يتم بحيث اإلقليمية، الغاز شبكات بشأن المنطقة لبلدان إستراتيجية وضع على العمل  )ز(  
  ومتوازن؛ عادل بشكل العبور وبلدان المستهلكة والبلدان المنتجة البلدان مصالح

 بعد ،1990 عام أحداث نتيجة توقف قد كان الذي والكويت العراق بين الغاز خط تشغيل إعادة  )ح(  
 في السالم لتكريس مفيدة وسياسية وتنموية اقتصادية منافع التشغيل عادةإلإن  حيث االقتصادية، جدواه تأكيد
  المنطقة؛ هذه

 على الواقعة األخرى البلدان إلى المنتجة اإلسكوا منطقة بلدان من النفط أنابيب مد في النظر  )ط(  
 لبلدان عائدات يؤمن مما للتكرير، مصاف إنشاء أو/و نطقة،الم خارج إلى لتصديرها المتوسط، األبيض البحر

  المستدامة؛ التنمية تحقيق في ويساهم المنطقة

 على المستثمرين لحث كافية، ضمانات مع األمد، طويلة عقود بتوقيع األطراف قيام تشجيع  )ي(  
  .والنفط الغاز قطاع في التوظيف

  

                                                            
 .(E/ESCWA/P1/2009/13)، تغير المناخ وتقنيات اقتناص واحتجاز الكربون وتخزينه اإلسكوا )75(  
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  المتجددة الطاقة استخدام  - 4
  

 وتصنيع ،اإلسكوا منطقة بلدان إلى المتجددة الطاقة لنظم المتطورة التقنيات نقل ىعل العمل  )أ(  
  المعدات؛ هذه وصيانة وتشغيل تنفيذ مجال في الوطنية القدرات وبناء محلياً، معداتها

 تحقيق أجل من المتجددة الطاقة استخدام مجال في واإلقليمية الوطنية البحوث برامج تطوير  )ب(  
  لها؛ الالزم التمويل وتوفير تدامة،المس التنمية

 لالستثمار المحفزة السياسات ووضع المتجددة، الطاقة خدمات تتولى إقليمية شركات إنشاء  )ج(  
  المجال؛ هذا في الخاص

 رفع باتجاه جهودها وتنويع وتكثيف الدولية والوكاالت اإلقليمية والمنظمات الحكومات تعاون  )د(  
 لهذه ومتوسطة صغيرة صناعات إلقامة القدرات وبناء المتجددة، الطاقة يقاتلتطب والمعرفة الوعي مستوى

  المنطقة؛ في نمواً األقل البلدان في وخاصة التطبيقات،

 المنطقة في وخدماتها المتجددة الطاقة مجال في لالستثمار التمويل مصادر تأمين إلى السعي  )ه(  
 العاملة والعالمية اإلقليمية والصناديق الدولية التمويل تآليا من واالستفادة ذلك، في الخاص القطاع وإشراك

  المجال؛ هذا في

 وفي والصناعية، المنزلية االستخدامات في المتجددة الطاقة مصادر تطبيقات لنشر التعاون  )و(  
  ؛)البحر مياه وتحلية المياه لضخ الرياح وطاقة الشمسية الطاقة استخدام( الشرب مياه تأمين أساليب

 الثاني، الجيل من) اإليثانول( البيولوجي الوقود إنتاج مجال في المنطقة بلدان بين الخبرة قلن  )ز(  
 جدواه تأكيد بعد لذلك، مشتركة مشاريع وإقامة تدويرها، وإعادة الزراعية المخلفات من االستفادة إطار في

  . المنطقة في والبيئية االقتصادية
  

  والغاز طالنف ومعدات المتجددة الطاقة ومعدات الكهربائية المعدات صناعة  - 5
  

 النفط وصناعة المتجددة والطاقة الكهربائية الطاقة معدات إلنتاج صناعات إلقامة سياسات اعتماد  
 العالمية بالخبرات وباالستعانة الخاص، القطاع مع وبالمشاركة مشتركة، إقليمية مشاريع ضمن والغاز،
  .والصاعدة ةالمتقدم الصناعية البلدان في المتوفرة

  
  المياه وتحلية الكهرباء إلنتاج النووية الطاقة استخدام  - 6

  
 درس بعد المياه، وتحلية الكهربائية الطاقة إلنتاج اإلسكوا منطقة بلدان بين مشتركة مشاريع إقامة  

  .الذرية للطاقة الدولية الوكالة مظلة وتحت المتقدمة البلدان من فني وبدعم ذلك، جوانب كافة
  

  الطاقة قطاع في اإلقليمي التعاون آليات  - 7
  

 والقيام والتوعية، المعرفة ونقل القدرات لبناء والتعاون الحالية، اآلليات عمل وتفعيل الجهود تنسيق  
  .لأللفية اإلنمائية األهداف وتحقيق المستدامة التنمية عملية تخدم التي المشتركة بالمشاريع
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   المرفق
  

  إلسكواا منطقة في الطبيعي الغاز
  

.  )**(الحر والغاز )*(للنفط المصاحب بنوعيه الطبيعي الغاز من ضخماً احتياطياً أراضيها في اإلسكوا منطقة تضم  
 الطبيعي الغاز احتياطي من المائة في 88.7 يعادل ما أي ،3م تريليون 48.2 بحوالي 2008 عام نهاية في االحتياطي هذا وقُدر
 الغاز يشكل ،3م تريليون 182.8 بحوالي نفسها الفترة خالل والمقدر العالم احتياطي من المائة في 26.3و العربية، البلدان في
 والعراق الخليجي التعاون مجلس بلدان في االحتياطي هذا معظم ويقع).  7 والشكل 6 الجدول( الثلثين حوالي منها الحر

 أي ،3م تريليون 43.4 بحوالي فيقدر العربية، المنطقة في افهاكتش والمتوقع الطبيعي الغاز من اإلضافي االحتياطي أما.  ومصر
  .المؤكد الحالي االحتياطي من المائة في 81 يقارب ما
  

   اإلسكوا منطقة في الطبيعي للغاز المسوق واإلنتاج المؤكد االحتياطي  - 6 الجدول
  2008 لعام والعالم العربية والمنطقة

  )مكعب ترم مليار(
  

االحتياطي المؤكد 2008المسوق خالل عام  الطبيعي إنتاج الغاز
الغاز الطبيعيمن اإلجمالي المسيل البلد

 األردن )أ(6 )أ(0.4 -
 العربية المتحدة اإلمارات )ب(6091 )ب(50.24 7.5
 البحرين )ج(90 )أ(11.5 -
 المملكة العربية السعودية )ج(7570 )ج(80.44 -
 السودان )أ(84 0.5 -
 الجمهورية العربية السورية )أ(290 )أ(5.8 -
 العراق )ج(3170 )ب(1.88 -

 عمان )ج(980 )ب(24 10.9
 قطر )ب(25466 )ب(76.9 34.7

 الكويت )ب(1784 )ب(12.7 -
 مصر )ب(2128 )ب(48.3 14.1

 اليمن )أ(473 0.3 -
 العربية البلدان باقي 6100 105.6 22.3
 اإلسكواالبلدان األعضاء في  48138 313.04 67.2
 العربية البلدان 54232 418.64 89.5

 العالم )ب(182842 )ب(3054 -
  

  ؛)2008 عام أرقام( 2009 السنوي اإلحصائي التقرير وابك،األ) أ: (المصادر
  ؛OPEC, Annual Statistical Bulletin 2009 (2008 figures) )ب(  
 .BP Statistical Review of World Energy, June 2009 (2008 figures) )ج(  

                                                            
الذي يكون في ظروف المكمن الطبيعية غالباً مذاباً في النفط أو على شكل قبعات غازية، ويرتبط إنتاجه بإنتاج النفط، ) *(  

ويختلف تركيبه عن الغاز الحر باحتوائه على كميات أكبر من سوائل الغاز الطبيعي، خاصة إذا كان من النوع الرطب، ويحرص العاملون 
 .تاج على الحد من إنتاجه، خاصة من القبعات الغازيةفي اإلن

 .هو الغاز الموجود في مكامن خاصة ال عالقة لها بالمكامن النفطية) **(  
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 العالمي، االحتياطي إجمالي من المائة في 14.2 احتياطيها يشكل التي قطر في رئيسي بشكل الطبيعي الغاز يتوافر  

 في ياطياالحت إجمالي من المائة في 52 حوالى احتياطيها يمثل كما وإيران، الروسي االتحاد بعد عالمياً الثالث ترتيبها ويأتي
 المائة، في 6.12 المتحدة العربية اإلمارات ثم المائة، في 15.6 السـعودية العربية المملكة تليها ،اإلسكوا في األعضاء البلدان

  ).8 والشكل 6 الجدول( المائة في 4.5 فمصر المائة، في 6.5 العراق ثم
  

  2008 لعام لعالموا اإلسكوا منطقة في الطبيعي الغاز من المؤكد االحتياطي - 8 الشكل
  

  
  

  .6 الجدول إلى استناداً اإلسكوا وتصميم احتساب: المصدر  
  

  2008 لعام اإلسكوا في األعضاء البلدان في الطبيعي الغاز من المؤكد االحتياطي - 9 الشكل
  

  
 .6 الجدول إلى استناداً اإلسكوا وتصميم احتساب: المصدر

  
 بحوالي 2008 عام في) الفاقد أو حقنه المعاد الغاز يشمل ال( اإلسكوا منطقة في المسوق الطبيعي الغاز إجمالي قُدر  

 البلدان في المسوق الغاز إجمالي من المائة في 74.7 حوالي يمثل ،)المسيل الغاز من 3م مليار 89.5 منها( 3م مليار 313
  ). 10 والشكل 6 الجدول( 3م مليار 3054 بحوالي نفسه العام في والمقدر العالمي اإلجمالي من ةالمائ في 10.3و العربية

182.8 
  مكعب متر تريليون

 اإلسكوامنطقة إجمالي
26.3٪ 

 العالم بلدان باقي
73.7٪  

  عمـان
2٪ 

  العـراق
6.6٪  

  قطـر

52.9٪  

 العربية المملكة
  السعودية

15.7٪ 

48.25  
  مكعب متر مليار

 منطقة بلدان باقي
  اإلسكوا

  الكويت
3.7٪  

 بيةالعر اإلمارات
 المتحدة

12.7٪  

  مصـر
4.4٪  
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 80.4 بحصة المسوق الغاز كمية حيث من اإلسكوا في األعضاء البلدان طليعة في السـعودية العربية المملكة وتأتي  

 المائة في 25.7 وحوالي العالم، في المسوق الغاز اليإجم من المائة في 2.63 حوالي تشكل والتي ،2008 عام خالل 3م مليار
 في 16 بنسبة المتحدة العربية اإلمارات ثم المائة، في 24.6 بنسبة قطر وتليها ،اإلسكوا لمنطقة المسوق الغاز إجمالي من

  ).11 والشكل 6 الجدول( المائة في 7.7 بنسبة فعمـان المائة، في 15.42 بنسبة مصـر ثم المائة،
  

  2007 لعام العالم بلدان وباقي اإلسكوا منطقة في المسوق الطبيعي الغاز  -10 لالشك
  

  
  

  .2009 األوابك التقرير اإلحصائي السنوياحتساب وتصميم اإلسكوا استناداً إلى : المصدر
  

  2007 لعام اإلسكوا في األعضاء البلدان في المسوق الطبيعي الغاز  -11 الشكل
  

 
  

  .2009 األوابك التقرير اإلحصائي السنوياحتساب وتصميم اإلسكوا استناداً إلى : المصدر
  

 43.5 حوالي يشكل إذ النفط، بعد ويأتي اإلسكوا في األعضاء البلدان في للطاقة الثاني المصدر الطبيعي الغاز يعتبر  
 7.90 حوالي 2007 عام في الطبيعي الغاز من البلدان هذه استهلكت وقد.  التجارية لطاقةا استهالك إجمالي من المائة في

.  يوم/نفط مكافئ برميل مليون 8.25 من أكثر إلى 2010 عام في استهالكها يصل أن ويتوقع.  يوم/نفط مكافئ برميل مليون
 النمو هذا يستمر أن ويتوقع المائة، في 5.33 حوالي األخيرة السنوات خالل للغاز استهالكها في السنوي النمو معدل بلغ وقد

3054  
  مكعب متر مليار

اإلسكوامنطقة
10.3٪  

  العالم بلدان باقي
89.7٪  

 األعضاء نالبلدا باقي
  اإلسكوا في

2.8٪  

 العربية المملكة
  السعودية

  رقط  25.7٪
24.6٪  

 العربية اإلمارات
  المتحدة

16٪  

313  
  مكعب متر مليار

  البحرين
3.7٪  

  تيالكو
4.1٪  

عمان
  مصـر 7.7٪

15.4٪  
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  عليه الحصول إمكانية أو لوفرته، تبعاً آخر، إلى بلد من الطاقة مزيج في الطبيعي الغاز حصة وتختلف.  قادمة لسنوات
  ). 12 الشكل(

  2007 لعام اإلسكوا في األعضاء البلدان في األولية الطاقة استهالك  -12 الشكل
  

  
  .2009 األوابك التقرير اإلحصائي السنوي: المصدر

 
  األهمية بحسب مرتبة اإلسكوا منطقة في الطبيعي للغاز المستهلكة القطاعات أهم التالية القطاعات وتُعتبر  

  ):12 الشكل(
 
  .والغاز النفط صناعة  - 1

 .)المياه تحلية فيه بما( الكهرباء توليد  - 2

 .واألسمدة البتروكيماويات صناعة ويشمل ي،الصناع القطاع  - 3

  .والمنزلي التجاري القطاع  - 4

 ومستوى المكمن ضغط على المحافظة بهدف للنفط، المنتجة البلدان معظم في وذلك النفط، مكامن في الحقن إعادة  - 5
 .رهاوغي ظبي أبو في البخوش أبو وحقل البحرين، في العوالي حقل ذلك على وكمثال اآلبار، إنتاجية

  .االستهالك من المائة في 1 من أقل: المواصالت قطاع  - 6

   ٪1.34 الكهرومائية الطاقة  ٪54.9 النفطية المنتجات

  ٪43.5 الطبيعي الغـاز ٪0.25الفحم
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  2008 لعام القطاع بحسب الطبيعي الغاز من اإلسكوا في األعضاء البلدان استهالك  -13 الشكل
  

القطاع الصناعي
28.0%

قطاع توليد الكهرباء
30.0%

صناعة النفط والغاز
36.0%

التجاري والمنزلي
6.0%

 
  .احتساب وتصميم اإلسكوا استناداً إلى إحصاءات األوابك :المصدر

  
 اإلسكوا منطقة في الطبيعي للغاز المستهلكة القطاعات طليعة في ،المياه تحلية ضمنه ومن الكهرباء، توليد قطاع ويأتي  

 يبلغ حيث المنطقة، في الكهرباء لتوليد الوقود استهالك إجمالي من المائة في 51.6 حوالي حصته تبلغ إذ ،)13 الشكل(
 وحوالي وقطر، البحرين نم كل في المائة في 100 حوالي إلى تصل عالية نسبة القطاع ذلك في الطبيعي الغاز على االعتماد

  . ومصر المتحدة العربية اإلمارات من كل في المائة في 80
  

  2008 لعام اإلسكوا منطقة في الكهرباء توليد قطاع في المستهلك الوقود  -14 الشكل
  

  
 .احتساب وتصميم اإلسكوا استناداً إلى إحصاءات األوابك :المصدر

  
 الوقود إجمالي من المائة في 22 حوالي تبلغ العالم في الكهرباء توليد في الطبيعي الغاز حصة فإن وللمقارنة،  
  .القطاع ذلك في المستهلك

  
  

  الخفيف الوقـود زيت
10.9٪  

  يبيعالط ازالغ
51.6 ٪  

  الثقيـل الوقود زيت
37.5٪ 




