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Agenda 21   ٢١جدول أعمال القرن 

Johannesburg Plan of Implementation (JPOI)     خطـة  "المسـتدامة   خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة
 "غجوهانسبر

United Nations Commission on Sustainable 
Development 

 لجنة التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة 

WEHAB Initiative  مبادرة ويهاب 

Gender Issues   قضايا الجنسين(قضايا النوع االجتماعي( 

Energy Accessibility   إمكانات الوصول(تعزيز إمدادات الطاقة( 

Over-arching/Cross-cutting Issues  ا المشتركةالقضاي 

Human Settlements  التجمعات البشرية 

United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) 

  األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخياتفاقية 

Millennium Declaration  إعالن األلفية 

Millennium Development Goals (MDG)  أهداف األلفية للتنمية 

Vulnerable Groups   الهشة(الفئات الضعيفة( 

Sinks of Greenhouse Gases (GHG)   مصبات غازات الدفيئة 

Energy Audits  الطاقةحسابات تدقيق /مراجعات الطاقة 

Energy Services Companies (ESCOs)  شركات خدمات الطاقة 

Energy Intensity  كثافة الطاقة 

Energy Labels  ات الطاقةلوح 

Cost Affordability   التكاليف المقبولة(إمكانية تحمل التكاليف( 

Energy mix  خليط الطاقة/مزيج الطاقة 

Code of practice  الترمز/شروط التنفيذ واالستخدام/األكواد 

Public awareness  الوعي العام 

 



 مقدمة
 

، بدايـة مرحلـة     ١٩٩٢يونيو  /حزيرانة، المعقود في    كان مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمي       
 وقـد أقـر     . هامة من التعاون الدولي المبني على االعتراف بالحاجة إلى ضمان اسـتدامة عمليـة التنميـة               

، وهي تتناول   ٢١المؤتمر خطة عمل عالمية شاملة للقرن الحادي والعشرين، عرفت باسم جدول أعمال القرن              
 . )١(مية في نطاق واسع من المجاالت، وتحدد األهداف المنشودة في كل مجـال منهـا              العالقة بين البيئة والتن   

 بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خـالل تنفيـذ           ١٩٩٢وعلى الرغم من أن الدول قد التزمت في عام          
ا الـدول    الممارسة أن أغلب الدول، بما فيه      أثبتت،  ٢١البرامج واألنشطة التي وردت في جدول أعمال القرن         

اإلسكوا، لم تنجح بعد في تحقيق التكامل بين الركائز االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة لعمليـة               في  األعضاء  
 .مستدامة في عمليات اإلنتاج واالستهالكال كما لم يتم تفادي الممارسات غير ،التنمية

 
ة مرور عشر سـنوات علـى       تحقيق التنمية المستدامة، وبمناسب   بوحرصاً على تأكيد االلتزام الدولي       

، مـؤتمر   "مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة     "، قامت األمم المتحدة بعقد      ٢١إصدار جدول أعمال القرن     
 فـي جوهانسـبرغ، جنـوب       ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٤أغسطس إلى   / آب ٢٦، وذلك خالل الفترة     غجوهانسبر

طة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة         خ: إسموقد صدر عن المؤتمر خطة عمل أطلق عليها          . أفريقيا
، التي تستهدف اإلسراع في تنفيذ ما تبقى من األهداف واألنشطة الواردة فـي              "غخطة جوهانسبر "المستدامة،  

 مع تحقيق التكامل بين الركائز الثالث للتنمية المستدامة، وذلك بالعمـل علـى كافـة           ٢١جدول أعمال القرن    
الفقر، وتغييـر أنمـاط    وطأة   أن التخفيف من     مراعاة التعاون اإلقليمي والدولي، مع      المستويات وفي إطار من   
مستدامة وحماية الموارد الطبيعية هي أهداف أساسية ومشـتركة لتحقيـق التنميـة             الاإلنتاج واالستهالك غير    

 .)٢(المستدامة
 

عة لألمم المتحدة دورتهـا     ، كرست لجنة التنمية المستدامة التاب     غوفي إطار اإلعداد لمؤتمر جوهانسبر     
تركيـزاً  فيهـا   ركـزت   و، لمسائل الطاقة والنقل والغالف الجوي،       ٢٠٠١أبريل  /التاسعة، المنعقدة في نيسان   

ـ            للتنميـة المسـتدامة االجتماعيـة،       ةصريحاً على الطاقة ودورها البالغ األهمية وارتباطها باألركـان الثالث
 هذه الدورة حتى اآلن أهم عناصر االتفاق العالمي حول األهداف           وتشكل نتائج مداوالت   . االقتصادية والبيئية 

واألنشطة المطلوب تنفيذها في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، والتي اعتمدت كمرجعيـة أساسـية               
 فـي كما أنه سعياً لتحديد المجاالت التي يمكن من خاللها تحقيق تأثير واسع النطـاق                . )٣(غلخطة جوهانسبر 

قليص الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اقترح األمين العام مبادرة الميـاه، الطاقـة، الصـحة،                 ت سبيل
تهدف إلى تركيز العمـل فـي هـذه المجـاالت      ولتي أقرها المؤتمر،    ا) ويهاب(الزراعة والتنويع البيولوجي    

 .)٤(حقيق التنمية المستدامة وإعطاء قوة دفع للعمل بها كجزء من نهج دولي متماسك إزاء تةالرئيسية الخمس
 

                                                            
)١(  United Nations Department of Public Information, Agenda 21: The United Nations Programme of Action from RIO, 

New York, June 1992. Chapters 3, 4, 7, 9 and 14.                                                                                                                                        

)٢(  United Nations Division for Sustainable Development, World Summit on Sustainable Development: Plan of 
: Website.  Implementationdocuments/sustdev/esa/org.un.www                                                          .                                                       

)٣(  United Nations Division for Sustainable Development Commission of Sustainable Development; Report of the 9th 
Session 2001 (E/2001/29 – E/CN.17/2001/19).                                                                                                                                            

)٤(  WEHAB Working Group.  A Framework for Action on Energy, August 2002. 
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في ضوء ما تقدم، ونظراً للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الطاقة في دعم برامج التنمية االقتصـادية                  
إلسـكوا،  لواالجتماعية والنمو المتزايد في الطلب على الطاقة في دول اإلسكوا، فقد أولت األمانة التنفيذيـة                

بمساندة جهود الدول األعضاء، وتأكيد دوره في تحقيق         تنمية قطاع الطاقة  خالل العقد الماضي، اهتماماً كبيراً ل     
ومنـذ العـام     . ٢١التنمية المستدامة، وذلك في إطار األهداف واألنشطة التي تضمنها جدول أعمال القـرن              

 اإلسكوا   برامج تركّز وفي إطار اإلعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ مقرراته،             ٢٠٠١
في مجال الطاقة على القضايا الرئيسية التي حددتها الدورة التاسعة للجنة التنميـة المسـتدامة فـي المجـال                   

معاونـة الـدول    و، ذلك مع التركيز على دعم التعاون اإلقليمـي،          غوالتوصيات الواردة في خطة جوهانسبر    
 .األعضاء في بناء قدراتها الوطنية في المجال

 
) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(متوسطة األجـل الحاليـة      الن المحور األساس لبرامج الخطة      إم، ف وفي ضوء ما تقد    

تطبيق مناهج متكاملة لزيادة مساهمة موارد الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة           "لإلسكوا في مجال الطاقة هو      
ن أهمية بالغـة  م لبناء القدرات الوطنية للدول األعضاء   ماوفي إطار هذا المحور، ونظراً       ". في دول المنطقة  

في المجاالت المتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية المستدامة، خاصة تلك المرتبطة بالتخفيف من الفقـر وتغييـر                
مستدام للطاقة، فقد حرصت اإلسكوا على تضمين برنامج عملها في مجـال            الاالستهالك غير   اإلنتاج و أنماط  

ء القدرات في نظم الطاقة المستدامة، نهج للتخفيـف         بنا"، نشاطاً عملياً حول     )٢٠٠٣-٢٠٠٢(الطاقة للعامين   
 : ما يلي، ويستهدف"هتمامات الرئيسية االفي قضايا النوع االجتماعي وإدراجمن الفقر، 

 
نشاط عملي لمتابعة تفعيل أنشطة اآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجـددة التـي أنشـأتها                 -١

 :ناء القدرات الوطنية للدول األعضاء في المجال، ويتضمن، خاصة في مجال ب٢٠٠٠اإلسكوا عام 
 

 توسيع نطاق عمل اآللية ليشمل كافة القضايا الرئيسية في مجال الطاقة ألغـراض              السعي إلى  )أ( 
 ؛التنمية المستدامة، والترتيب لعقد االجتماع الدوري الثالث لنقاط االرتكاز الوطنية لآللية

 
فيذ أنشطة بناء القدرات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة واالسـتجابة           االستمرار في تنظيم وتن    )ب( 

 ؛للطلبات التي ترد من الدول األعضاء بشأن الخدمات الفنية في نظم الطاقة المستدامة
 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير التمويل المطلوب والبدء بتنفيذ أنشطة مشروع نشر تطبيقـات              )ج( 
 ؛دول اإلسكوافي خفيف من الفقر في المناطق الريفية الطاقة المتجددة، للت

 
 .إعداد تقرير حول التقدم المحرز في أنشطة اآللية )د( 

 
 .في دول اإلسكوا" الطاقة ألغراض التنمية المستدامة"إصدار وثيقة فنية حول  -٢
 

 تم إعـداد    فقد،  هذا وقد تم إحراز تقدم واضح في تنفيذ األهداف المخططة للنشاط العملي المشار إليه              
 وتصدر اإلسكوا تقريرهـا حـول نتـائج هـذا           . الوثيقة الفنية، وتنفيذ األنشطة واإلجراءات المذكورة أعاله      

الطاقة ألغراض التنمية المستدامة    "يعرض الجزء األول منهما للوثيقة الفنية حول         . ينأالنشاط العملي في جز   
محرز في تفعيل أنشطة اآللية اإلقليمية لتنميـة اسـتخدامات          ، ويعرض الجزء الثاني للتقدم ال     "في دول اإلسكوا  

، "اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المسـتدامة      "الطاقة المتجددة، التي تم تعديل اختصاصاتها ومسماها لتصبح         
 التي حـددتها لجنـة التنميـة        ةولتشمل أنشطتها كافة متطلبات الدول األعضاء في المجاالت الرئيسية الخمس         
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تعزيز إمدادات الطاقة، تحسين كفاءة اسـتخدام       : وهي" الطاقة ألغراض التنمية المستدامة   "ستدامة في مجال    الم
 .)٦(الطاقة، تنمية استخدام الطاقة المتجددة، تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة والطاقة والنقل

 
ة ألغراض التنمية المسـتدامة  الطاق" الوثيقة الفنية حول )الجزء األول(ويتناول هذا الجزء من التقرير     

، التي تتضمن معلومات مرجعية حول عالقة الطاقة بمقومات التنمية المستدامة طبقـاً لمـا               "في دول اإلسكوا  
ورد في وثائق المؤتمرات الرئيسية لألمم المتحدة، باإلضافة إلى استعراض خصائص قطاع الطاقة فـي دول                

ة المستدامة في دول المنطقة، بما في ذلك دمـج قضـايا النـوع              اإلسكوا، وإمكانات إسهامه في تحقيق التنمي     
فضالً عن تقويم إجمالي للتقدم المحرز في المنطقـة فـي مجـال الطاقـة               ؛  االجتماعي ضمن قضايا الطاقة   

 :وذلك في خمسة فصول تعرض لآلتي. ألغراض التنمية المستدامة
 

يق التنمية المستدامة وذلك في إطار مـا        إيجاز لدور قطاع الطاقة في تحق     بيعرض هذا الفصل      -أوالً 
، وما تضمنته الوثائق الصادرة عن المؤتمرات الدولية ذات العالقة، كما يركـز             ٢١ورد بجدول أعمال القرن     

على مناقشة أهم نتائج االجتماعات التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة التي أقرتها القمة، ومن               
التي حددتها نتائج الـدورة التاسـعة للجنـة         ،  ت والقضايا الرئيسية المتعلقة بمجال الطاقة     التحديا) ١: (أبرزها

القضـايا  ) ٣ (؛ذلـك مـع   والتي أطلقها األمين العام لألمم المتحـدة،        " ويهاب"مبادرة  ) ٢ (؛التنمية المستدامة 
اسـتعراض اإلجـراءات      هذا فضالً عـن    . المشتركة للتنمية المستدامة، خاصة ما يرتبط منها بمجال الطاقة        

، غوالتوصيات األساسية المتعلقة بمجال الطاقة والواردة في الفصول ذات العالقـة مـن خطـة جوهانسـبر                
 كمـا   غباإلضافة إلى المبادئ العامة والتزامات األطراف المختلفة المتعلقة بمتابعة تنفيذ مقررات جوهانسـبر            

 أبريـل إلـى    / نيسـان  ٢٨شرة، المنعقدة في الفترة مـن       حددتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية ع       
 .)٧(كما يعرض أيضاً ألسلوب تنظيم أعمال اللجنة خالل العقد القادم . ٢٠٠٣مايو / أيار٩
 

يتناول هذا الفصل بالتحليل الخصائص األساسية لقطاع الطاقة في دول اإلسـكوا وعالقتهـا                -ثانياً 
تطـور مصـادر    والل استعراض هيكلية القطاع وأنشطته األساسية،       بمقومات التنمية المستدامة، وذلك من خ     
 فـي ، فضالً عن سياسات الطاقة المتبعة وتأثيراتهـا         )٢٠٠١-١٩٩٦(إنتاج واستهالك الطاقة خالل السنوات      

يم إمكانات إسهام القطاع في تحقيق التنميـة        يذلك مع توضيح المؤشرات األساسية المرتبطة بتق       . أداء القطاع 
ة في دول المنطقة، والتحديات التي واجهت ذلك خالل العقد الماضي، والفرص المتاحة لتحقيقه خالل               المستدام

 .العقد القادم
 

، يعرض هذا الفصـل للتقـدم       غ، خطة جوهانسبر  ٢١في ضوء ما ورد بجدول أعمال القرن          -ثالثاً 
الرئيسـية المتعلقـة بمجـال      ، بشأن القضايا    )٢٠٠٣( وحتى اآلن    ١٩٩٢المحرز في دول المنطقة منذ العام       

، باإلضافة إلـى    هذا المضمار الطاقة ألغراض التنمية المستدامة ، كما يعرض لبرامج وإنجازات اإلسكوا في            
 .مشروعات وآليات التعاون والتكامل اإلقليمي القائمة واإلنجازات التي تحققت من خاللها في المجال

 
، وقضايا الطاقـة،    )قضايا الجنسين (النوع االجتماعي   يعرض هذا الفصل للعالقة بين قضايا         -رابعاً 

وطأة خاصة ما يتعلق منها بتطوير أوضاع المرأة باعتبارها أحد المحاور الهامة في مجال العمل على تخفيف                 
                                                            

)٦(  United Nations Division for Sustainable Development Commission of Sustainable Development; Report of the 9th 
Session 2001 (E/2001/29 – E/CN.17/2001/19).                                                                                                                                            

يونيـو  /حزيران،  عشرةتقرير لجنة التنمية المستدامة عن دورتها الحادية،  يجتماع واال ي المجلس االقتصاد  –األمم المتحدة     )٧(
٢٠٠٣ (E/2003/29 - E/CN.17/2003/6). 



 

 

-٤-

كما يناقش هذا الفصل المعوقات التي تواجه دمج القضايا المشـار إليهـا              . الفقر، خاصة في المناطق الريفية    
 قضـايا النـوع     إلدراجاقة، ويتضمن مقترحاً لحزمة من السياسات واإلجـراءات الالزمـة           ضمن قضايا الط  

 . قضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامةفياالجتماعي 
 

ما ورد بالتقرير من حيـث دور الطاقـة فـي تحقيـق التنميـة               ل  هذا الفصل خالصةً    يقّدم  -خامساً 
وا، والتقدم المحرز في مجال الطاقـة ألغـراض التنميـة           المستدامة، وخصائص قطاع الطاقة في دول اإلسك      

المستدامة ويخلص إلى عدد من التوصيات، التي تتعلق بالسياسات واإلجراءات الالزمة لحفز العمل في مجال               
 الـوطني،   الصعيدينالطاقة ألغراض التنمية المستدامة ومجابهة مسؤوليات العقد القادم في هذا المجال على             

 .لياإلقليمي والدو



 

 

-٥-

 "منظور عام"دور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة   -أوالً
 

عامالً أساسياً  تشكل   إمداداتها   ألنيعد توفر خدمات الطاقة عنصراً هاماً في تحقيق التنمية المستدامة،            
 في دفع عجلة اإلنتاج وتحقيق االستقرار والنمو في الميدان االقتصادي، مما يؤدي إلى توفير فـرص العمـل                 

 غياب أو قصور خدمات الطاقة الحديثة بالكثير من مؤشرات الفقـر،            يرتبطوتحسين مستويات المعيشة، بينما     
 ذلك فإن خـدمات     إلىو . مثل سوء التعليم ونقص الرعاية الصحية والمشاق المفروضة على النساء واألطفال          

وع طبقاً لطبيعة كّل منها، لـذا فقـد         الطاقة ترتبط بشكل وثيق بكافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية، وتتن        
 لالرتباط بين الطاقة والتنمية المستدامة في فصول متعددة منه، وحدد األهداف            ٢١عرض جدول أعمال القرن     

كما أن نتائج العديد من      . واألنشطة الالزمة إلسهام قطاع الطاقة في تحقيق هذه التنمية في القطاعات المختلفة           
الطاقـة  "لدولية خالل العقد السابق قد تضمنت توصيات وأحكاماً ذات صلة بموضوع            المؤتمرات واالتفاقيات ا  

 ".ألغراض التنمية المستدامة
 

وفي إطار برامج ومقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، كرست لجنة التنميـة المسـتدامة                
ف الجوي، كما أقترح األمين العـام لألمـم         التابعة لألمم المتحدة دورتها التاسعة لمسائل الطاقة والنقل والغال        

وفضالً عن ذلك فإن خطـة       ). ويهاب(الزراعة والتنوع البيولوجي    والصحة  والطاقة  والمتحدة مبادرة المياه    
قد أبرزت دور الطاقة في تحقيق التنمية       " غخطة جوهانسبر "تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة        

 للجنة التنمية المستدامة، قد عرضـت لتنظـيم         ةت المختلفة، كما أن الدورة الحادية عشر      المستدامة في المجاال  
 خـالل   غأعمال اللجنة وبرنامج عملها، ومسؤوليات األطراف المختلفة في متابعة تنفيذ مقررات جوهانسـبر            

 .العقد القادم
 

المسـتدامة بأبعادهـا    إيجاز لدور الطاقة في تحقيق التنميـة        ب هذا الفصل    يعرضفي ضوء ما تقدم،      
  والوثـائق   ٢١ االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وذلك في إطار مـا ورد بجـدول أعمـال القـرن                 :ةالثالث

، مـع عـرض المبـادئ العامـة         غالصادرة عن المؤتمرات الدولية المشار إليها، المنتهية بخطة جوهانسبر        
 كما حددتها لجنة التنمية المسـتدامة       غات جوهانسبر والتزامات األطراف المختلفة المتعلقة بمتابعة تنفيذ مقرر      

 .في دورتها الحادية عشرة، ذلك فضالً عن أسلوب تنظيم أعمال اللجنة خالل العقد القادم
 

 االرتباط بين الطاقة ومقومات التنمية المستدامة  -ألف
 

تماعيـة المسـتدامة،    تشكل إمدادات وخدمات الطاقة مدخالً أساسياً لتحقيق التنمية االقتصـادية واالج           
مستدامة، كما ترتبط في الوقت ذاتـه       الخاصة فيما يتعلق بتقليص الفقر وتغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير           

 وفي إطار ذلك يتضـمن هـذا الجـزء عرضـاً            . بقضايا الحفاظ على الموارد مع إدارتها في خدمة التنمية        
 :تدامة في المجاالت اآلتيةموجزاً لعالقة الطاقة بمقومات تحقيق التنمية المس

 
 )٨(الطاقة واالبعاد االقتصادية واالجتماعية للتنمية المستدامة  -١

 
األبعـاد االجتماعيـة    "حول  ) ٨(إلى  ) ٢( الفصول   ٢١تضمن الجزء األول من جدول أعمال القرن        ي 

اط اإلنتاج واالسـتهالك    تغير أنم ) ٤(مكافحة الفقر،   ) ٣(، وقد احتوت الفصول     "واالقتصادية للتنمية المستدامة  
 :التجمعات البشرية، أهدافاً وأنشطة ترتبط بقطاع الطاقة، نعرض لها فيما يلي) ٧(و

                                                            
)٨(  United Nations Department of Public Information, Agenda 21: The United Nations Programme of Action from RIO. 

New York, June 1992, Chapters 3, 4, and 7.                                                                                                                                                 
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 في مجال تقليص الفقر وتنمية التجمعات البشرية )أ(
 

 تحقيق التنمية المستدامة تطوير حيـاة األفـراد، خاصـة فـي             يقتضينتيجة للنمو السكاني المطرد،      
وفير ظروف معيشية مستدامة لهم، تعتمد على اإلدارة المستدامة للموارد المتاحـة مـع              المناطق الفقيرة، مع ت   

 . ، لتعزيز النمو االقتصادي بهذه المنـاطق      المالئمة فرص العمل المناسبة والظروف الصحية والتعليمية        تهيئة
لنامية، ويتطلب تـوفير     ا للبلدان من األهداف الهامة     همالى ذلك فإن تقليص الفقر وتنمية التجمعات البشرية         إو

 :مصادر طاقة كافية ومنتظمة، تعتمد على الموارد المتوفرة بمواقع االستخدام ما أمكن، مما يستلزم
 

 إدارة المصادر المتاحة والحفاظ عليها بما يسمح بالوفاء باالحتياجات األساسية لكافة السكان؛ )١( 
 

ع التجمعات البشرية وتزويـدها بـنظم الطاقـة         تطوير البنية األساسية بالمناطق الفقيرة ومواق      )٢( 
 المناسبة للتنمية والتقنيات المالئمة لالستخدام في هذه المناطق؛

 
تـوفير التقنيـات والحلـول      ) أ: (توفير نظم للطاقة والنقل في التجمعات البشرية، يراعى فيها         )٣( 

طاقـة المتجـددة، ونشـر      تطوير تقنيات ال  ) ب(العملية الالزمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة؛       
الحد من اآلثار البيئية الضارة إلنتاج واستهالك الطاقـة         ) ج(استخدامها لخدمة هذه التجمعات،     

 .على صحة اإلنسان
 
 مستدامةالفي مجال تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير  )ب(
 

بير للمـوارد الطبيعيـة،     تؤدي أنماط اإلنتاج واالستهالك السائدة حالياً في مجاالت متعددة إلى هدٍر ك            
 ولما كان قطاع الطاقة من أهـم القطاعـات          . فضالً عن أنها تسبب التلوث الذي يهدد البيئة المحلية والعالمية         

التي تتنوع بها أنماط اإلنتاج واالستهالك ويتسم أغلبها بمعدالت هدر مرتفعة مـع الزيـادة المطـردة فـي                   
 :قتضي ي فإن األمر،االستهالك نتيجة للنمو السكاني

 
 االحتياجات األساسية للطاقة وتشجع علـى       تلبية تستهدف   وطنية استراتيجيات وسياسات    اعتماد )١( 

، الستغالل الموارد المتاحـة بأفضـل صـورة         غير السليمة إلنتاجها واستهالكها   نماط  األتغيير  
 ممكنة؛

 
لدى الحكومـات واألسـر      االستهالك السليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة         ترويج مفاهيم  )٢( 

 واألفراد؛
 

تطبيق سياسات تسعير لمصادر الطاقة سليمة اقتصادياً وبيئياً، مع مراعـاة ظـروف الفئـات                )٣( 
 الفقيرة؛

 
يم االستهالك، مع استحداث مفاهيم جديدة الستخدام       ي في مجال تق   والتطويردعم أنشطة البحوث     )٤( 

  االقتصادي الناجح؛الموارد باألساليب التي يمكن أن تحقق النمو
 

 . مستدامة الستهالك الطاقةتنمية برامج التعاون اإلقليمي والدولي الهادفة إلى تحقيق أنماٍط )٥( 
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 )٩(الطاقة وقضايا الحفاظ على الموارد وإدارتها في خدمة التنمية  -٢

 
اني مـن جـدول     ، التي عرض لها الجزء الث     "في خدمة التنمية   الموارد وإدارتها  المحافظة على "تعتبر   

  أيضـاً بقطـاع الطاقـة،       صـلة تم، من أهم المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة وال        ٢١أعمال القرن   
خاصة فيما يتعلق بحماية الغالف الجوي من مصادر التلوث الناجمة عن اسـتخدام الطاقـة فـي األنشـطة                   

ذلك باإلضافة إلى تعزيـز التنميـة       ولصناعة،   في قطاعي النقل وا    ال سّيما االقتصادية واالجتماعية المختلفة،    
 .المستدامة في الزراعة والمناطق الريفية لمواجهة الزيادة المطردة في السكان

 
 في مجال حماية الغالف الجوي )أ(
 

 ، الهادفة إلى حماية الغالف الجـوي      ٢١على الرغم من تعدد البرامج الواردة في جدول أعمال القرن            
 األهداف المحـّددة ق أهدافه مع ف الذي تت،"تعزيز التنمية المستدامة" بمجال الطاقة برنامج   أكثرها ارتباطاً  يعتبر

 تتطلب في مجموعها الحد من التأثيرات السلبية        إذ،  )١٩٩٢(في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخي        
اقـة علـى الفئـات المختلفـة؛        لقطاع الطاقة على الغالف الجوي، مع مراعاة العدالة في توزيع مصادر الط           

مراعاة ظروف الدول التي يعتمد دخلها القومي على مصادر الطاقة األولية أو تلك التي يصعب عليها تغيير                 و
 :وتتضمن األهداف واألنشطة الواردة بالبرنامج ما يلي . نظم الطاقة القائمة بها

 
 تطوير سياسات وبرامج الطاقة المستدامة )١( 

 
 ؛لمختلف الفئات مصادر وإمدادات الطاقة الالزمة لعمليات التنمية المستدامة تعزيز توفر -أ  

 
 من مصادر الطاقة المتوفرة، خاصة تلك األقل تلويثـاً، وذلـك للحـد مـن                مزيجتطوير   -ب  

 ة؛ئالتأثيرات البيئية لقطاع الطاقة، خاصة انبعاث غازات الدفي
 

لقطاعات االقتصادية المختلفة، وذلك بـالربط      تحقيق التكامل بين سياسات قطاع الطاقة وا       -ج  
  دراسات األثر البيئي للمشروعات؛وإجراءبين السياسات البيئية واالقتصادية، 

 
 كفاءة نظم وأساليب اسـتخدام الطاقـة، مـع          تعزيز الالزمة ل  نميةدعم برامج البحوث والت    -د  

  كفاءتها؛زيادةالتركيز على إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القائمة ل
 

 ؛تطوير ودعم المؤسسات العلمية والتطبيقية المختصة بتطوير وتنفيذ نظم الطاقة المستدامة -•  
 

 ؛تشجيع البرامج التعليمية وبرامج نشر الوعي العام في مجال الطاقة والتنمية المستدامة -و  
 

ي الطاقـة المتجـددة     دعم التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي في مجال الطاقة، متضمناً مجال          -ز  
 .وترشيد استهالك الطاقة، والعمل على نقل تقنياتها ونشر استخداماتها

 

                                                            
)٩(  United Nations Department of Public Information, Agenda 21: The United Nations Programme of Action from RIO. 

New York, June 1992, Chapters 9 and 14.                                                                                                                                                    
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 تنمية قطاع مستدام للنقل )٢( 

 
  وأقل تلويثاً، خاصة نظم النقل الجماعي؛أكفأتطوير تقنيات ونظم للنقل  -أ  

 
 لنقل؛دعم الترابط بين تخطيط التجمعات الحضرية والريفية والتخطيط لنظم ا -ب  

 
الطاقـة  ودعم الجهود الرامية إلى جمع وتحليل البيانات عن العالقة بين قطاعـات النقـل        -ج  

 قاعدة بيانات عن االنبعاثات الصادرة عن استخدام الطاقة في قطـاع            استحداثوالبيئة، مع   
 .النقل

 
 تشجيع التنمية الصناعية المستدامة )٣( 

 
 كفـاءة  أو نقل تقنيات ونظم أكثر       على استحداث اتها  تشجيع الصناعات الوطنية، ودعم قدر     -أ  

  للبيئة؛ومالئمةفي استخدام مصادر الطاقة على أن تكون مقبولة الكلفة 
 

 تنمية االستخدامات الصناعية لمعدات ترشيد استهالك الطاقة ونظم الطاقة المتجددة؛ -ب  
 

حية لمكونـات ونظـم      وإجراءات ومنح شهادات الصـال     واألكواددعم برامج المواصفات     -ج  
 .الطاقة

 
 في مجال تعزيز التنمية المستدامة للزراعة ودعم اإلنتاجية في المناطق الريفية )ب(
 

ئمـة  ال ال تتوفر لها مصـادر الطاقـة الم        ،لما كانت أغلب المناطق الريفية، خاصة في العالم النامي         
تجارية للطاقة، أو على إمدادات غير      ال غير    ما زالت تعتمد على المصادر     إذلالحتياجات المطردة للتنمية بها،     

منتظمة للمصادر التقليدية مع ارتفاع أسعارها، فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب وضع السياسات الالزمـة               
لتوفير الطاقة للمناطق الريفية، وذلك باالعتماد على خليط من المصادر التقليدية والمتجددة للطاقة وعلـى أن                

 : مناسب الكلفة ومقبوالً بيئياً، وذلك عن طريقيكون هذا الخليط
 

زيادة إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية لتوفير خدماتها الالزمة للقطاع المنزلي وللصناعات             )١( 
الزراعية، وذلك بإحداث نقلة نوعية في إمدادات الطاقة من خالل برامج مقننة لنقل وتـوطين               

 اءة االستخدام للمصادر التقليدية؛تقنيات الطاقة المالئمة، مع رفع كف
 

تجارية للطاقة إلى االعتماد على مصـادر تجاريـة         الالتحول من االعتماد على المصادر غير        )٢( 
  كفاءة استخدام المصادر التقليدية؛تحسينمتنوعة، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مع 

 
دة المختلفة، والمناسبة للمنـاطق الريفيـة،       وضع وتنفيذ مشروعات ريادية لنظم الطاقة المتجد       )٣( 

  استخدام التطبيقات المرتبطة بها في هذه المناطق؛تعميموالعمل على 
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دعم القدرات المحلية في المناطق الريفية لنشر استخدام نظم الطاقة المستدامة وتشـجيع قيـام                )٤( 
ج التدريب علـى    ذلك عن طريق تكثيف برام    وصناعات وشركات أعمال صغيرة لهذه النظم،       

 .وسائل تمويل مناسبة لنظمهاوإيجاد التقنيات الجديدة 
 )١٠( الطاقة ونتائج المؤتمرات واالتفاقيات الدولية ذات العالقة -باء

 
، قامت مؤتمرات دولية عديدة بمناقشة الخطوات الالزمة للتعجيل بتنفيـذ جـدول             الماضيخالل العقد    

ات الرئيسية الوثائق وااللتزامات الصـادرة عـن هـذه المـؤتمرات             وقد تضمنت االتفاقي   . ٢١أعمال القرن   
كما كرسـت لجنـة التنميـة        . "الطاقة ألغراض التنمية المستدامة   "توصيات أو أحكاماً ذات صلة بموضوع       

فـي   .  لمسائل الطاقة والنقل والغالف الجـوي      ٢٠٠١أبريل  /المستدامة دورتها التاسعة التي عقدت في نيسان      
  هذا الجزء في إيجاز لألهداف األساسـية لهـذه المـؤتمرات ومـا صـدر عنهـا مـن        ضوء ذلك، يعرض  

توصيات أو أحكام ذات صلة بموضوع الطاقة وألغراض التنمية المستدامة، خاصة تلك التـي عقـدت بعـد                  
 .١٩٩٢مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في العام 

 
 سيالمؤتمرات المعنية بالطاقة بشكل أسا  -١

 
 ٢٠٠١أبريل /نيسان )١١(الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة )أ(
 

 فقد الثالثة،   بأركانهااستهدفت الدورة التأكيد على دور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، وارتباطها             
 مجـال   اللجنة القضايا األساسية في   دورة  وحددت نتائج    . ركزت على مسائل الطاقة والنقل والغالف الجوي      

تعزيز إمدادات الطاقة، كفاءة الطاقة، الطاقة المتجـددة، تقنيـات          : بما يلي الطاقة ألغراض التنمية المستدامة،     
 مـن القضـايا     كما أكدت على العالقة بين الطاقة وعددٍ       . الوقود األحفوري المتقدمة فضالً عن الطاقة والنقل      
التعاون اإلقليمي والدولي وتـوفير مصـادر       ول التقنيات   نقوالمشتركة للتنمية المستدامة، خاصة بناء القدرات       

 .التمويل الالزمة لتنفيذ األنشطة المطلوبة
 
 ١٩٩٧ديسمبر /كانون األول )١٢(بروتوكول كيوتو )ب(
 

ـ يتمثل الهدف الرئيسي لبروتوكول كيوتو في الحد من انبعـاث غـازات الدفي              ة وتتحـدد أهـداف     ئ
دامة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات االقتصادية المختلفـة           البروتوكول المرتبطة بالتنمية المست   

زيادة استخدامات نظم الطاقة الجديدة والمتجددة باإلضافة إلى زيادة المصبات المتاحة المتصاص غـازات               و
 .ةئالدفي

 
 ١٩٩٦سبتمبر /أيلول )١٣( مبادرة اليونسكو–مؤتمر القمة العالمي للطاقة الشمسية  )ج(
 

                                                            
)١٠(  WEHAB Working Group.  A Framework for Action on Energy, August 2002. 

)١١(  United Nations Division for Sustainable Development Commission of Sustainable Development; Report of the 9th 
Session, 2001 (E/2001/29 – E/CN.17/2001/19).                                                                                                                                           

)١٢(  : Website.  Kyoto Protocolhtml.convkp/resource/int.unfccc.www. 

)١٣(  :  Website.  1996World Solar Summit org.unesco.www. 
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تنمية استخدامات الطاقة المتجددة فـي سـبيل تحقيـق التنميـة االقتصـادية              هذا المؤتمر   هدف  است 
 .هذه المجاالتالتدريب وبناء القدرات في وكهربة الريف وواالجتماعية، وركز على قضايا تحلية المياه 

 
 
 ١٩٩٢مايو /يار أ)١٤(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخي )د(
 

 لـى في الجـو ع    ةئتفاقية على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان استقرار تركز غازات الدفي         تركز اال  
 استقرار النظـام    فيمستوى، يمكن معه خالل فترة زمنية محددة، تفادي حدوث تغييرات مناخية خطرة تؤثر              

 .اإليكولوجي وتهدد إمكانات تحقيق التنمية المستدامة
 

 مؤتمرات، عرضت لموضوع الطاقة  -٢
 
 ٢٠٠١مايو /يار أ)١٥(مؤتمر األمم المتحدة الثالث للدول األقل نموا )أ(
 

 صـعيد أكد المؤتمر أهمية توفر خدمات الطاقة لتعزيز فرص وإمكانات نمو الدول األقل نمواً على ال               
 استخداماتها، ووضـع السياسـات وتـوفير        وتعميمالوطني، خاصة عن طريق تطوير نظم الطاقة المتجددة         

 .لالزم لذلكالتمويل ا
 
 ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول)١٦(إعالن األلفية )ب(
 

اليوم إلى النصـف بحلـول عـام        واحد في   ستهدف اإلعالن خفض عدد من يقل دخلهم عن دوالر          ي 
 لجنـة التنميـة     أكـدت  ولتحقيق ذلك    . )مع  تطوير الظروف الصحية والتعليمية بالمناطق الفقيرة       (،  ٢٠١٥

 توفير إمدادات وخدمات الطاقة األساسية لهؤالء الفقراء بكلفة ميسـرة           ورةضرالمستدامة في دورتها التاسعة     
 .وبوسائل نظيفة بيئياً ومقبولة اجتماعياً

 
 ١٩٩٧يونيو / حزيران)١٧(٢١الدورة الخاصة للجمعية العامة لمراجعة تطبيق جدول أعمال القرن  )ج(
 

 اون الـدولي فـي مجـالي الطاقـة         أوصت الدورة بالعمل على تطوير البرامج الوطنية وبرامج التع         
وكفاءة استخدام المواد، كما شجعت الجهات الدولية واإلقليمية المختلفة على دعم جهود الـدول الناميـة فـي                  

كما دعت لجنة التنمية المستدامة لتكريس دورتهـا التاسـعة           . المجالين وبناء القدرات الوطنية الالزمة لذلك     
 .ستدامةلموضوع الطاقة ألغراض التنمية الم

 
 ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني– ٢٠٠٢يونيو / حزيران)١٨(القمة العالمية للغذاء )د(

                                                            
)١٤(  : Website.  United Nations Framework Convention on Climate Changehtml.conv/conv/resource/int.unfccc.www. 

)١٥(  : Website.  2001Developed Countries Third United Nations Conference on the Least /conference/org.unctad.www. 

)١٦(  : Website.  Millennium Declarationsummit/millennium/org.un.www. 

)١٧(  United Nations Department of Economic & Social Affairs. Special Session of the General Assembly to Review & 
: Website) . +5EARTH SUMMIT  (21Appraise the Implementation of Agenda /earthsummit/esa/org.un.www                            .           

)١٨(  : Website.  1996World Food Summit htm.homepage/wfs/org.fao.www. 
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 ٢٠٠٢ أكدت القمة على أهمية الطاقة للتنمية الزراعية وإنتاج الغذاء، وفـي العـام               ،١٩٩٦في العام    

ـ       اصإيأشارت إلى أن خدمات الطاقة الالزمة للطهي و        ي مـن أهـم     ل الكهرباء إلى فقراء الريف والحضر ه
التحديات التي تواجه التنمية المستدامة للمناطق الزراعية وتوفير الغذاء، ودعت إلى تعزيز إمـدادات الطاقـة            

 .وتوفير خدماتها بهذه المناطق
 
 ١٩٩٦يونيو / حزيران)١٩(مؤتمر األمم المتحدة للتجمعات البشرية )•(
 

ثـار  آجمعات السكنية، مع مراعاة الحد مـن        أكد المؤتمر على أهمية تعزيز إمدادات الطاقة لكافة الت         
قطاع النقل عند تحديد استخدامات األراضي بالتجمعات الجديدة وإيجاد نظام لحفز اإلنتاج واالستهالك األنظف              

 .للطاقة
 
 ١٩٩٥سبتمبر /أيلول )٢٠(ينج خطة عمل بي– المعني بالمرأةالمؤتمر العالمي الرابع  )و(
 

لحصول على خدمات مساوية من إمدادات الطاقة المقبولـة اجتماعيـاً            في ا  المرأةساند المؤتمر حق     
 المنزلية مع دعم مشاركة المرأة على المستويين المحلي والـوطني فـي             اوبيئياً، وذلك لتسهيل ممارسة مهامه    
 .وضع سياسات وبرامج قطاع الطاقة

 
 ١٩٩٥مارس /راذآ )٢١(مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية )ز(
 

على أهمية توفر خدمات وإمدادات الطاقة للمجتمعات المحلية مـع تشـجيع اسـتخدام              المؤتمر   ركز 
 . ترتبط بها، خاصة في المناطق الريفيةل فرص عموتهيئةالمصادر المتجددة 

 
 ١٩٩٤سبتمبر / أيلول)٢٢(مؤتمر األمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية )ح(
 

تراتيجيات لتطوير أساليب إدارة بيئية فّعالة مع التركيز على         الحكومات إلى وضع اس   هذا المؤتمر   دعا   
 .لبيئة في قطاع النقل والطاقةالمالئمة لالتقنيات 

 
 ١٩٩٤يونيو / حزيران)٢٣(بروتوكول األمم المتحدة للحد من التصحر )ط(
 

خاصـة   بذلك، كفاءة استخدام الطاقة وبرامج التدريب المرتبطة        لزيادةتشجيع تطوير برامج تطبيقية      
 .قودمصادر للو وذلك للحد من االعتماد على األخشاب ك،لطاقة المتجددةإلى ا ظربالن

                                                            
)١٩(  : Website.  HABITAT II- 1996United Nations Conference on Human Settlements org.unhabitat.www. 

)٢٠(  : Website.  The Beijing Conference Platform for Action–Fourth World Conference on Women 
platform/beijing/daw/womenwatch/org.un.www                                                                                                                         .               

)٢١(  : Website.  1995World Summit on Social Development wssd/socdev/esa/org.un.www. 

)٢٢(  : Website.   ICPD- 1994United Nations International Conference on Population and Development 
/icpd/org.unfpa.www                                                                                       .                                                                                            

)٢٣(  or /United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and
: Website. Desertification/text/convention/int.unccd.www.                                                                                                                         
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 الطاقة في إطار برامج اإلعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  -جيم
 

في إطار اإلعداد النعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، تم عقـد العديـد مـن االجتماعـات          
يم التقدم المحرز في تنفيذ جـدول  يضيرية للمؤتمر، تناولت بالمناقشة الموضوعات ذات العالقة، خاصة تق     التح

 باإلضافة إلى تحديـد اإلجـراءات والترتيبـات         ،، والتحديات األساسية التي واجهت التنفيذ     ٢١أعمال القرن   
 .الالزمة لمواجهتها وحفز العمل في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة

 
عرض هذا الجزء ألهم نتائج االجتماعات المشار إليها فيما يتعلق بمجال الطاقة وما أسفرت عنـه                وي 

التحـديات والقضـايا    ) ١: (من توصيات ومبادرات عرضت على القمة للنظر فيها وإقرارها، ومن أبرزهـا           
مبـادرة  ) ٢(لمسـتدامة،  الرئيسية المتعلقة بمجال الطاقة والتي حددتها نتائج الدورة التاسعة للجنـة التنميـة ا           

اإلشـارة إلـى القضـايا المشـتركة للتنميـة          ) ٣(ذلك مع   والتي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة،       " ويهاب"
 .التنميةهذه المستدامة التي ترتبط بمجال الطاقة ألغراض 

 
 )٢٤(التحديات والقضايا الرئيسية  -١

 
تركيزاً صريحاً على الطاقة واعترفـت بوضـوح        ركزت لجنة التنمية المستدامة في دورتها التاسعة         

وقـد    .االجتماعية واالقتصادية والبيئية  : بدورها البالغ األهمية وبارتباطها باألركان الثالثة للتنمية المستدامة       
 عرضت النتائج التي توصلت إليها تلك الدورة للتحديات والقضايا الرئيسية فـي مجـال الطاقـة ألغـراض                  

 : مجاالت أساسية هية وذلك في خمس،ه من إجراءات فاعلة في السنوات المقبلةقتضيوما تالتنمية المستدامة 
 
 تعزيز إمدادات الطاقة )أ(
 

إن تعزيز إمدادات الطاقة بما يتيح إمكانية وصول خدماتها إلى المواطنين على نطاق واسع، بأسـعار                 
حدي الهدف اإلنمائي لأللفيـة المتمثـل        هو شرط ضروري لمواجهة ت     ،ميسرة وبشكل مقبول اجتماعياً وبيئياً    

ويرتبط ذلك   . ٢٠١٥تخفيض نسبة من يعيشون على أقل من دوالر واحد في اليوم إلى النصف بحلول عام                ب
بما تواجهه المناطق الريفية حالياً من تحد عظيم للحصول على هذه الخدمات، كما أن المشكلة تزداد حدة فـي                   

اخل المدن وعلى أطرافها، والتي تنشأ نتيجة التوجه الحالي نحـو التوسـع             المجتمعات الفقيرة األكبر حجماً د    
 مـن الحكومـات اتخـاذ       تقتضي" تعزيز إمدادات الطاقة  " فإن قضية    ، ذلك  وإلى . العمراني في البلدان النامية   

ن  في ضوء الظروف الوطنية السائدة، والمعايير التي حددها جدول أعمال القر           إجراءات وترتيبات حاسمة كلّ   
 :ومن هذه اإلجراءات والترتيبات المطلوبة ما يلي؛ ٢١
 

العمل على تنويع مصادر الطاقة المستخدمة مع مراعاة الحفاظ على البيئة وتطوير استخدامات              )١( 
في كـل   حتياجات والظروف السائدة    لالمصادر الوقود األنظف ومصادر الطاقة المتجددة طبقاً        

 بلد؛
 

                                                            
)٢٤(  United Nations Division for Sustainable Development Commission of Sustainable Development; Report of the 9th 

Session 2001 (E/2001/29 – E/CN.17/2001/19).                                                                                                                                            
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 سواء اعتماداً على نظـم التوليـد        ،الطاقة الكهربائية للمناطق المختلفة   زيادة إمدادات وخدمات     )٢( 
، وبما يناسب مصادر الطاقة المتـوفرة بمواقـع         )النظم محدودة القدرة  (المركزية أو الموزعة    

 ؛االستخدام
 للطاقة المسـتدامة تعتمـد علـى        الستحداث نظمٍ دعم وتطوير جهود مؤسسات البحث العلمي        )٣( 

مشاركة في تطوير هـذه     على ال رة محليا، مًع تشجيع القطاعين العام والخاص        المصادر المتوف 
 ؛النظم

 
ـ مراعـاة ذلـك عنـد تق      مـع   العمل على توفير إمدادات الطاقة للجنسين على حد سواء،           )٤(  يم ي

 .االحتياجات وصياغة سياسات وخطط الطاقة المحلية والوطنية
 
 تحسين كفاءة استخدام الطاقة )ب(
 

 ما زالت كفاءة استخدام الطاقة في البلدان        ،من التقدم العلمي والتقني لمعدات ونظم الطاقة      على الرغم    
المختلفة دون المستوى الممكن وبدرجات متفاوتة، سواء كان ذلـك نتيجـة النخفـاض كفـاءة المعـدات أو                   

ـ      اً واضح اًن هناك تحدي  إلى ذلك ف  إ و . للممارسات المهدرة في االستخدام    وير الفـرص    في مدى إمكانيـة تط
 باإلضافة إلى العمل على رفـع كفـاءة         ،المتاحة الستخدام الطاقة بكفاءة أعلى في جميع القطاعات والخدمات        

وقد دعت لجنة التنميـة المسـتدامة إلـى     . العمليات المرتبطة بإنتاج وتوليد الطاقة، خاصة الطاقة الكهربائية    
 :م الطاقة، الذي يتطلب اتخاذ تدابير ترمي إلىمواجهة التحدي المتمثل في تحسين كفاءة إنتاج واستخدا

 
 السياسات والخطـط القطاعيـة   فيدمج قضايا تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهالكها    )١( 

المختلفة، خاصة للقطاعات األكثر استهالكاً للطاقة مثل قطاعات النقل، الصـناعة، والقطـاع             
 ؛المنزلي

 
 كفاءة في استخدام الطاقة، ودعـم تصـنيعها فـي إطـار بـرامج       ل التقنيات األعلى    قتشجيع ن  )٢( 

 ؛التعاون الدولي، وبشروط مشجعة للدول النامية
 

 بإمكانات ترشيد استهالك الطاقة مع تعميق برامج بناء القدرات الوطنية           العام عامةً نشر الوعي    )٣( 
لتدريب على مسـتويات    المجال على كافة المستويات، بما في ذلك البرامج التعليمية وا         هذا  في  

 ؛التخطيط والتنفيذ
 

ن الوطني واإلقليمي، مع دعـم      صعيديوضع وتنفيذ برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة على ال         )٤( 
 ؛وتقوية المؤسسات الوطنية المعنية بالمجال

 
تشجيع قيام شركات لخدمات الطاقة، تعمل على تطوير معدات وخدمات تحسين كفاءة الطاقـة               )٥( 

 . وجذب االستثمارات لهذا المجال،ها أقل كلفةوجعل
 
 تنمية استخدامات الطاقة المتجددة )ج(
 

تم خالل العقدين الماضيين تطوير العديد من تقنيات الطاقة المتجددة، حتى وصل بعضها إلـى حيـز                  
قنيـات نظـم    االستخدام التطبيقي في مجاالت متعددة وأصبحت متوفرة تجارياً ومجربة ميدانياً، بما في ذلك ت             

وفي ضوء ذلك فإن تقنيات الطاقـة        . الطاقة الشمسية والرياح وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية الصغيرة        
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 المتجددة يمكن أن تكون واعدة بتوفير طاقات هائلة لتلبية االحتياجات األساسـية لخـدمات الطاقـة، ولـدعم                  
ما يمكن أن تشكل مجاالً خصباً لنقل تقنياتها من الـدول           التنمية المستدامة، ك  تعزيز  عملية تخفيف حدة الفقر و    

ن هذه التقنيات لـم     إوعلى الرغم من ذلك ف     . المتقدمة إلى البلدان النامية أو بين البلدان النامية بعضها البعض         
تخاذ اإلجراءات الالزمة لإلسـراع     ا مما يتطلب    ،سد النقص في خدمات الطاقة    لتستخدم بعد على نطاق واسع      

 لذا فقد دعت لجنة التنميـة المسـتدامة الـدول           . ال نظمها واعتمادها على المستوى التطبيقي الموسع      في إدخ 
 :قاً للظروف الوطنية السائدة لديه إلىوف والحكومات، كالً

 
 المناخ المالئم لتطوير تقنيات الطاقـة المتجـددة ونشـر           تهيئة سياسات وطنية وإقليمية ل    اعتماد )١( 

 الطاقة المستخدم في عمليات التنميـة       مزيج مع زيادة مساهمة مصادرها في       تطبيقاتها ميدانياً، 
 ؛المستدامة

 
 المشاركة في تطوير نظم واستخدامات الطاقة المتجددة مـع دعـم            علىتشجيع القطاع الخاص     )٢( 

البحث العلمي والتطبيقي في المجال، بما يؤدي إلى توفر معدات الطاقـة المتجـددة بأسـعار                
 ؛ميسرة

 
 الـوعي   تعمـيم المجـال، مـع     هذا   آليات التعاون اإلقليمي والدولي، وتبادل الخبرة في         تعزيز )٣( 

 .باإلمكانات الفنية والتطبيقية لنظم الطاقة المتجددة
 
 تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة )د(
 

 بالنظر إلى   سيظل الوقود األحفوري الخيار الرئيسي لتوفير الطاقة في العالم لفترة طويلة قادمة، وذلك             
ويتمثل التحدي في كيفية استخدامه بكفاءة       . مساهمته الكبيرة في مجموع إمدادات الطاقة على النطاق العالمي        

وثمة إدراك بأن عملية االنتقال إلى تقنيات الوقـود األحفـوري            . أعلى مع تخفيض آثاره السلبية على البيئة      
ية المستدامة، خاصة في البلدان الناميـة، حيـث سـيؤدي           األنظف واألكثر تطوراً شرط ال بد منه لدعم التنم        

ازدياد الطلب على خدمات الطاقة وازدياد عدد السكان إلى زيادة مطردة في القدرات الكهربائيـة المطلـوب                 
 :وينبغي أن تركِّز الجهود في هذا المجال على . تركيبها وبالتالي زيادة الطلب على إمدادات الوقود األنظف

 
كفاءة محطات توليد الكهرباء ونظم النقل مع استخدام أنواع الوقود األنظف فـي كـل               تحسين   )١( 

 ؛منهما
 

 وتنفيذ برامج هادفة إلى تعزيز توفر مصادر الوقود األنظف وخفض كلفتها، بما في ذلك               وضع )٢( 
 ؛برامج للتعاون مع الصناعة في إنتاج هذه األنواع من الوقود، وزيادة االعتماد عليها

 
 حول تحويل مصادر الوقود الصلب إلى مصادر سائلة وغازية،          التنميةتكثيف برامج البحوث و    )٣( 

 .والعمل على نقل تقنياتها إلى الدول النامية، كلما كان ذلك مناسباً
 
 الطاقة والنقل )•(
 

ـ   بناًء   استهالكاً للطاقة، خاصة الوقود السائل، و      أكثر القطاعات يعتبر النقل      مـن أهـم   ن  إعلى ذلك ف
 عنه  ينسجم خاصة ما    ،ترتب على استخدام الطاقة في النقل     تالتحديات التي تواجه التنمية المستدامة اآلثار التي        
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كما  . ضر بصحة اإلنسان  أثر م من تلوث له آثار سلبية على البيئة على الُصُعد العالمي واإلقليمي والمحلي، و            
وفي ضوء هذا    . ن العوامل التي تسهم في الفقر     أن محدودية توفر وسائط النقل في بعض المجتمعات تعتبر م         

ن يواجهان قطاعي الطاقة والنقل يتمثالن في اعتماد وقود أنظـف علـى نطـاق               ين اللذ ين الرئيسي ين التحدي إف
 األمـر   يقتضـي كما   . أوسع، وتحويل وسائط النقل إلى استخدام أنواع وقود أنظف وتقنيات نقل أكثر كفاءة            

مـن  " ألف" في هذا الشأن، والمعروضة في الجزء        ٢١اردة في جدول أعمال القرن      أيضاً تنفيذ التوصيات الو   
 . أكثر كفاءة وزيادة االعتماد على النقل الجماعيصورةهذا الفصل، خاصة إدارة الطلب على النقل ب

 
 )٢٥()١٩٩٥(الطاقة ومبادرة ويهاب   -٢

 
ي تقرر بموجبه أن يركـز مـؤتمر        ، الذ ٥٥/١٩٩أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم         

القمة العالمي للتنمية المستدامة على المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من الجهود لتنفيذ جدول أعمـال القـرن                  
 الذي يدعو إلى القيام بمبادرات جديدة تسهم في التنفيذ          ٦٥/٢٢٦، كما أصدرت الجمعية العامة القرار رقم        ٢١

واسـتجابة لهـذين القـرارين       .  تعزيز االلتزامات على جميع المستويات      مع ٢١الكامل لجدول أعمال القرن     
 اقترح األمين العام لألمم المتحدة      ،وإسهاماً منه في األعمال التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة         

 .الطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجيوللمياه ) ويهاب(مبادرة 
 

ـ     " ويهاب"وتهدف مبادرة     الطاقـة  ولميـاه  ا: ة التاليـة إلى تركيز العمل في المجاالت الرئيسية الخمس
والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، وإعطاء قوة دفع للعمل في هذه المجاالت كجزء ال يتجزأ مـن نهـج                  

التـي  وقد سعى األمين العام في ذلك إلى تحديد المجاالت           .  تحقيق التنمية المستدامة   في سبيل دولي متماسك   
 من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، خاصة مـا          اًيمكن من خاللها تحقيق تأثير على أوسع وأشمل نطاق        

هـذا وقـد اسـتهدفت       . بتخفيف نسبة الفقر، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت ذاتـه           منها  يتعلق  
 . مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة للتنفيذ والعمل أثناء متابعة مهٍمالمبادرة أيضاً توفير إطاٍر

 
 ركزت مبادرة ويهاب على أهمية العمل في اتجاه تعزيز التقدم في تنفيذ البـرامج               ،وفي مجال الطاقة   

 إلـى القضـايا     ظر، خاصة بالن  "غتنفيذ جوهانسبر "، وخطة   ٢١المتعلقة بمجال الطاقة في جدول أعمال القرن        
  الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة والمشار إليها فـي الجـزء السـابق    الخمس ذات األولوية التي حددتها    

تنميـة اسـتخدامات الطاقـة      وتعزيز إمدادات الطاقة، تحسين كفاءة استخدام الطاقة،        :  وهي ،من هذا التقرير  
 اً، الزمـاً  مدخالً أساسـي   الطاقة   ولما كانت في ضوء ذلك،     . تقنيات الوقود النظيف والطاقة والنقل    والمتجددة،  

 األخرى لمبادرة ويهاب، فأن هذا الجزء يوضح بإيجاز العالقة بين الطاقة وكل من              ةلكل من المجاالت األربع   
 .هذه المجاالت

 
 الطاقة والمياه )أ(
 

إن من أهم أولويات التنمية في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء تأمين احتياجـات الميـاه                  
لشـرب  ا فضالً عـن الخـدمات، مثـل ميـاه           ،السياحةوالصناعة  وفة في الزراعة    لألنشطة التنموية المختل  

تخزينها و وهي جميعها تحتاج إلى توفر مصادر الطاقة الالزمة لضخ المياه،            ؛واالستخدامات المنزلية وغيرها  
 :وتوزيعها فضالً عن معالجتها أو تحليتها في المناطق التي تحتاج إلى ذلك، وعلى سبيل المثال

                                                            
)٢٥(  : Website.  ICPD- 1994nce on Population and Development United Nations International Confere

/icpd/org.unfpa.www                                          .                                                                                                                                         
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ن توفر مصادر الطاقة المالئمة وباألسعار المناسبة هو أمر الزم لتوفير مياه الري، التي تمثل               إ )١( 

 ممـا يثـري     ، للعمليات الزراعية، خاصة فيما يتعلق بتوفرها على مدار العـام          اً أساسي مدخالً
التركيبة المحصولية للزراعة ويترتب عليه زيادة إنتاج الغذاء وتوفير فرص عمل على مـدار              

 ؛لعاما
 

إن مواجهة مشاكل الحصول على المياه النظيفة، تتطلب بالضرورة تـوفر مصـادر الطاقـة                )٢( 
 باإلضافة إلى الطاقة الالزمة لتشغيل نظـم        ،الالزمة لضخ المياه النظيفة أو تحلية المياه المالحة       

 ؛الصرف أو معالجة مياهها في المناطق الريفية للبلدان النامية
 

 : أيضاً تأثيراتها السلبية على مصادر المياه ومنهالمصادر الطاقة يكون دومن جهة ثانية، ق 
 

ضة المياه التي تنتج عن الصرف الناشئ عن النظم التي تستخدم الوقود األحفوري هي              وإن حم  )١( 
 ؛مشكلة كبيرة في كثير من مناطق العالم وتؤثر على الزراعة وعلى التوازن البيئي بشكل عام

 
وتشغيل المحطات المائية لتوليد الكهرباء بقدرات كبيرة، على الرغم مـن تأثيراتهـا             إن إنشاء    )٢( 

اإليجابية من حيث إنشاء شبكات الطرق وتوليد الكهرباء الالزمة للتنمية بالمناطق المحيطة بها،             
 وأثر ذلـك فـي     من إقامة السدود، وغمر األراضي       تترك أيضاً آثاراً سلبية بسبب ما يالزمها      

 محيطة، خاصة المجتمعات المحيطة بمجـاري الميـاه والكائنـات الحيـة المرتبطـة              البيئة ال 
 .بالمجرى المائي

 
 الطاقة والصحة )ب(
 

 على مدى توفر خدمات الطاقة للمنشآت الصحية، خاصة         انإن مستوى وجودة الخدمات الصحية يتوقف      
تظامها يؤثر علـى تـوفير اإلمكانـات        ن عدم توفر مصادر الطاقة أو عدم ان       أل ،في المناطق الريفية والنائية   

ويضاف إلـى   . اقهات واألعباء الملقاة على ع  المرأة صحة   تأثيراً بالغاً في   كما يؤثر    ،الالزمة للمنشآت الصحية  
 يمثل أهم مصادر تلوث الهواء المؤثرة علـى الصـحة العامـة    الذيذلك تزايد الملوثات نتيجة حرق الوقود،   

 فضالً عن تعـرض السـكان للـدخان         ،تسبب األمراض الصدرية والسرطانات    التي   ، الجزئيات العالقة  بسبب
 .تجارية للوقودالولمخاطر الحريق عند استخدام المصادر غير 

 
: ن المنشآت الصحية من تـوفير ن تعزيز إمدادات الطاقة وتحسين خدماتها، يمكّإ ف،وفي ضوء ما تقدم  
 تشغيل المعدات الطبية، أجهـزة العقـم        –ية واألمصال    معدات التبريد الطبية لألدو    – ضخ المياه    –اإلضاءة  
 كما أن تـوفر     – وجميعها الزمة للحد من وفيات األطفال ومشاكل الوالدة والسيطرة على المرض             ،والمراوح

 .الطاقة يساعد أيضاً على توفير اإلمكانات التعليمية لنشر الثقافة الصحية
 
 الطاقة والزراعة )ج(
 

مية ملموسة في المناطق الزراعية ودعم إنتاجيتها على العديد من المقومـات            يتوقف تحقيق معدالت تن    
 تـوفر وسـائل     ؛زيادة االعتماد على الميكنة في العمليات الزراعية      وتوفر مصادر المياه الالزمة للري      : منها

ـ           وتخزين مناسبة للمحاصيل     ة تطوير صناعات زراعية صغيرة باإلضافة إلى توفر وسائل نقل مؤمنة ومقبول
توفر خدمات الطاقة الالزمـة لألنشـطة المشـار         بويرتبط النجاح في تحقيق ذلك       . لنقل اإلنتاج إلى األسواق   
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 يحـد   الذي من الحاجة إلى الميكنة والري        التي تؤدي بدورها إلى مزيدٍ     ، مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية     ،إليها
وبطبيعـة   . لبيئية السلبية الناتجة عن اسـتخدامها     من الحاجة إلى استخدام األسمدة، وبالتالي تقليل التأثيرات ا        

 من زيادة لفرص تصنيع المحاصيل ودعم إنتاجيـة القطـاع           ،ن ما يترتب على توفر إمدادات الطاقة      إاألمر ف 
 يؤدي في محصلته إلى زيادة العوائد المالية للزارعة وإتاحة فرص عمل إضـافية فـي المنـاطق                  ؛الزراعي
 .الريفية

 
م أن هناك العديد من نظم الطاقة الحرارية أو الكهربائية الحديثة التي تعتمد علـى               يضاف إلى ما تقد    

مصادر الكتلة الحية أو على مصادر الطاقة الشمسية ويمكن استخدامها بديالً عن الديزل في الري، واإلنـارة                 
يرات الناتجـة عـن     التأثيزيل   مما يقلل من االعتماد على الوقود األحفوري و        ،وغيرها من العمليات الزراعية   

 .حرقه
 
 الطاقة والتنوع البيولوجي )د(
 

أولهما اآلثار المترتبة على إنشاء     : ترتبط قضايا التنوع البيولوجي بنظم الطاقة على محورين متباينين         
 ال يمكن   فادحة تؤدي في كثير من األحيان إلى خسائر         التيالمحطات المائية لتوليد الكهرباء بالقدرات الكبيرة،       

ن بناء السدود الضـخمة ينـتج       إوباإلضافة إلى ذلك ف    . وع عنها في تنوع األحياء واألنظمة اإليكولوجية      الرج
عنه خسائر في مساحات من الغابات وأحياء البيئة البرية، وكذلك في تجمعات الكائنات الحية التـي تعتـاش                  

ملة، باإلضافة إلى خسـارة فـي       كما يمكن أن تؤدي خزانات المياه أمام السدود إلى إغراق مناطق كا            . هناك
أما التأثير الثـاني فيـرتبط باسـتخدام         . تنوع األحياء المائية وتجمعات األسماك في منابع ومصبات األنهار        

 في إنتاج الطاقة مما يمكن أن يؤثر تأثيراً واضـحاً فـي األنظمـة               ، من غابات ومخلفات   ،المصادر الحيوية 
يعوق التنوع الحيوي، بشكل يتوقف على األساليب المسـتخدمة فـي           اإليكولوجية المحيطة بها، بما يعزز أو       

 .ستنزاف المصدر الحيوي كوقوداإنتاج الطاقة ومعدالت 
 

 )٢٦(القضايا المشتركة للتنمية المستدامة  -٣
 

إن مواجهة التحديات والقضايا الرئيسية في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، ترتبط بضرورة              
من الظروف التي يمكن أن تدعم إمكانات تنفيذ اإلجراءات المطلوبة لمواجهـة كـّل مـن هـذه                  توفر العديد   

ين الثالث والرابع منه للقضايا المشتركة للتنميـة        أفي الجز ) ٢١(لذا فقد عرض جدول أعمال القرن        . القضايا
رير لجنة التنمية المستدامة    المستدامة، خاصة دعم دور الفئات الرئيسية، ووسائل وأساليب التنفيذ، كما تناول تق           

، وذلك في   ٢١عن دورتها التاسعة التعرض لهذه القضايا والتأكيد على ما ورد بشأنها في جدول أعمال القرن                
، والوارد موجز   "غخطة جوهانسبر "ويضاف إلى ذلك أن الفصل التاسع من         ). ٩/١(من قرار اللجنة    ) د(البند  

ن ما يلـي يركـز      إوعلى ذلك ف  . ناول األمور المتعلقة بوسائل التنفيذ    من هذا الفصل، قد ت    " دال"له في الجزء    
لدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة في شأن ثالث مـن القضـايا    ل)٩/١(من القرار ) د(على ما ورد بالبند     

بنـاء القـدرات    ) أ: ( التي ترتبط بشكل أساسي بموضوع الطاقة ألغراض التنمية المستدامة وهي          ،المشتركة

                                                            
)٢٦(  United Nations Department of Public Information, Agenda 21: The United Nations Programme of Action from RIO. 

New York, June 1992, Chapters 3, 4 and 7.                                                                                                                                                  

-  United Nations Division for Sustainable Development Commission of Sustainable Development; Report of the 9th 
Session, 2001 (E/2001/29 – E/CN.17/2001/19).                                                                                                                                          
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هـذا  التعاون اإلقليمي والـدولي فـي       ) ج(تعزيز الشراكة بين المجموعات الرئيسية و       ) ب(نقل التقنيات،   و
 .المجال

 
 
 نقل التقنياتوفي مجال بناء القدرات  )أ(
 

لما كان غياب اإلمكانات والقدرات الوطنية الفاعلة، في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، هو               
للجنة التنمية المستدامة   ) ٩/١( تعوق تعزيز خدمات الطاقة بالدول النامية، فقد أكد القرار           من أهم العوامل التي   

لبيئة إلى  المالئمة ل ن تحقيق أهداف الطاقة ألغراض التنمية المستدامة يستلزم توفر إمكانات نقل التقنيات             أعلى  
لمجال ونقل المعرفة المرتبطة بـه،      الدول النامية، وذلك من خالل ترتيبات تساعد على دعم التعاون في هذا ا            

 تحقيق ذلـك  يقتضيو . فضالً عن بناء القدرات الفنية واإلدارية الالزمة لالستفادة من هذه التقنيات وتطويرها    
 :جهوداً متزايدة سواء من الدول بذاتها أو من خالل التعاون اإلقليمي والدولي، وعلى النحو التالي

 
مكونـاً أساسـاً فـي      عنصـراً    يكون بناء القدرات الوطنيـة       ، يجب أن   الوطني الصعيدعلى   )١( 

 :االستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق استدامة قطاع الطاقة، بما في ذلك
 

تطوير مناهج وفرص التعليم والتدريب حول سبل إدارة موارد الطاقـة لتحقيـق التنميـة                -أ  
ات الالزمـة لتسـهيل تبـادل       المستدامة، مع رفع مستوى الوعي العام واتخاذ اإلجـراء        

 المعلومات في المجال؛
 

القطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتحقيق أفضـل النتـائج         وتنسيق الجهود بين الحكومة      -ب  
ه ذلك من تدريب وبناء للقدرات علـى كافـة          قتضيلشراكات خاصة وطويلة المدى وما ي     

 ؛المستويات
 

 البرامج المتعلقة بتحقيق استدامة قطـاع الطاقـة،        تقوية المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ       -ج  
ـ المع تشجيع وتمويل برامج البحوث والتطوير المحلية في المجال با          ك مـع الـدول     ارتش

الصناعية؛ وزيادة إسهام القطاع العام في تمويل وتنفيذ نظم الطاقة المسـتدامة وصـناعة              
 .معداتها

 
الدولية والمانحة، وفي ظل الظروف السائدة فـي        ، على الجهات     اإلقليمي والدولي  الصعيدعلى   )٢( 

 :لبيئةالمالئمة لكل بلد، العمل على توفير الوسائل التالية في مجال بناء القدرات ونقل التقنيات 
 

 برامج لبناء القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وعلى األخص في             إعداد -أ  
قة المتجددة، مع توفير مصادر التمويل الالزمة، بما في         مجاالت تحسين كفاءة الطاقة والطا    

 والتمويل الـذي يتيحـه      (CDM)ستفادة من آلية التنمية النظيفة      لالذلك تمكين الدول النامية     
 وذلك للتغلب على مشاكل التغير المنـاخي وتحقيـق التنميـة            (GEF)مرفق البيئة العالمي    

 المستدامة؛
 

النامية لبناء قدرات تساعد على فهم االتفاقيات والبروتوكـوالت         تقديم المساعدة إلى الدول      -ب  
 ها؛فيالمتعلقة بالتنمية المستدامة، حتى يمكن تحقيق االلتزام بالمعايير الواردة 
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دعم التعاون العلمي والفني مع الدول النامية لتطوير القدرات المحلية الالزمة في مجـال               -ج  
 مع تعميق التعاون الدولي في مجال نقل تقنيات ونظـم           الطاقة ألغراض التنمية المستدامة،   

 الشمال والجنوب أو الجنوب مع بلدان الجنـوب        سواء من خالل تعاون      ،الطاقة المستدامة 
 .والتغلب على المعوقات التي تواجه ذلك

 تعزيز الشراكة بين األطراف المعنية بقضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة )ب(
 

نمية المستدامة على الحاجة الملحة لتكوين وتعزيز شراكات جديدة وخالقة للتغلب على            أكدت لجنة الت   
، إلـى  )الطـوعي ( وتهدف المبادرات، ذات الطابع االختياري     .التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة     

، غنسـبر ، وخطـة جوها   ٢١العمل المستمر مع الحكومات والشركاء اآلخرين لتطبيق جدول أعمال القـرن            
 التـي تركـز     ،وبالتالي سوف تستدعي هذه المبادرات سلسلة من االرتباطات والتجمعات ذات الطابع العملي           

  بيـان   األول المرفـق    فـي .  على تقديم أفضل النتائج وتساهم بترجمة االرتباطات السياسـية إلـى أفعـال            
 .لعالمي للتنمية المستدامةبالشراكات ذات العالقة بمجال الطاقة والتي أعلنت خالل مؤتمر القمة ا

 
 العديد من اللقاءات والمناقشـات بـين        غهذا وقد تضمنت اإلجراءات التحضيرية لمؤتمر جوهانسبر       

األطراف المختلفة حول أنواع الشراكات الطوعية ومستوياتها، ومراحل تنفيذها فضالً عن الخبرات المكتسبة             
اً لنتائج ذلك، مع بعض تجارب الشراكات فـي قطـاع            موجز الثاني ويعرض المرفق    . من الشراكات القائمة  

الطاقة العربي، وذلك بهدف توفير بيانات أولية حول إمكانات ومراحل تعزيز الشراكة بين األطراف المعنيـة                
 .بقضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة

 
 في مجال التعاون اإلقليمي والدولي )ج(
 

مية التعاون اإلقليمي في المجـاالت الالزمـة لتطـوير وتنميـة     أكدت لجنة التنمية المستدامة على أه   
التعلـيم  واستخدامات نظم الطاقة المستدامة، خاصة إن ذلك يمكن أن يكون مؤثراً في مجاالت بناء القـدرات                 

وفـي   . نقل التقنيات، تبادل المعلومات، وتوفير التمويل الالزم في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة            و
 : دعت اللجنة الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية التخاذ اإلجراءات التالية،إلطارهذا ا

 
تقوية ودعم المؤسسات الوطنية واإلقليمية المعنية بقضايا الطاقة ألغراض التنمية المسـتدامة،             )١( 

لتمكينها من دعم الجهود الوطنية الساعية إلى توفير خدمات الطاقة المسـتدامة لكافـة فئـات                
 ؛لسكانا

 
تطوير برامج التدريب وتبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الطاقة والتنميـة المسـتدامة،              )٢( 

؛ مع تنظيم حلقات نقـاش بـين المنتجـين    األنظفخاصة ما يتعلق بالطاقة  المتجددة، والوقود       
 ؛ الوطني واإلقليمي في المجالالصعيدينوالمستهلكين للطاقة على 

 
قوية شبكات وآليات التعاون اإلقليمي القائمة بين المراكز المتميزة فـي مجـاالت       استحداث أو ت   )٣( 

 ؛ مع إنشاء مراكز لتبادل المعلومات كلما أمكن ذلك–الطاقة ألغراض التنمية المستدامة 
 

 التعاون اإلقليمي في مجاالت البحوث والتطوير والبيان العملي لتقنيات الطاقة المستدامة،            تعزيز )٤( 
 مع زيادة المساهمة الوطنية في التمويل       ،ائل المناسبة لنقل هذه التقنيات إلى الدول النامية       والوس

 ؛المجالهذا ودعم برامج بناء القدرات الوطنية للدول النامية في 
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التأكيد على الجهود والسياسات الرامية لتحقيق التعاون والتكامل اإلقليمي عن طريـق تجـارة               )٥( 

ذلك من خالل ربط الشبكات الكهربائية ومد شـبكات الغـاز اإلقليميـة،             و الطاقة عبر الحدود،  
 فضالً عن زيادة إسهام القطاع الخاص في مشروعات الطاقة؛

تطوير برامج التعاون الدولي الهادفة إلى توفير مصادر التمويل والمساعدات الفنيـة والتقنيـة               )٦( 
 ات والوسائل الالزمة لذلك؛الالزمة لتحقيق استدامة قطاع الطاقة وتطوير المؤسس

 
تقديم المعونة الفنية والمالية إلى الدول النامية إلتمام مراجعات إقليمية دوريـة لمـدى التقـدم                 )٧( 

 .المحرز في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة وعالقته بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
 

 ي للتنمية المستدامة،  الطاقة في إطار مقررات مؤتمر القمة العالم-دال
 مسؤوليات العقد القادم

 
 )٢٧(غالطاقة في إطار خطة جوهانسبر  -١

 
، مما تـم تحقيقـه مـن        "غخطة جوهانسبر  "،تنطلق خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة        

العمـل علـى     وتستهدف اإلسراع في تنفيذ ما تبقى منها، وذلك ب         ٢١األهداف الواردة في جدول أعمال القرن       
تركز  . كافة المستويات وفي إطار من التعاون الدولي مع تحقيق التكامل بين الركائز الثالث للتنمية المستدامة              

مستدامة مع حماية الموارد الطبيعية هي      الالخطة على أن تقليص الفقر، وتغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير           
ا وقد أكد زعماء العالم في مقدمة الخطة على أهميـة أن تخـدم              هذ.  أهداف أساسية لتحقيق التنمية المستدامة    

  كافـة األطـراف المعنيـة       وأن تشـمل  النساء والشباب واألطفال،    وبرامجها الجميع خاصة الفئات الضعيفة      
 عن ذلك فأن برنامج العمل يؤكـد علـى          وفضالً . وتحفز المشاركة بينها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة       

 .اإلدارة المستدامة تحقيق األمن والسالم واحترام حقوق اإلنسان والقيم البشرية الساميةهدف أن تستأهمية 
 

 إلـى   ٢(، تتضمن باإلضافة إلى المقدمة، الفصول مـن         "غخطة جوهانسبر "وفي إطار ما تقدم، فإن       
 الفقـر،   القضـاء علـى   ) ٢: ( التي تعرضت ألهم القضايا المرتبطة بتحقيق التنمية المسـتدامة وهـي           ،)١٠

 إدارة وحماية الموارد الطبيعية الالزمـة للتنميـة،        ) ٤(مستدامة،  التغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير      ) ٣(
التنميـة المسـتدامة للجـزر      ) ٧(الصحة والتنمية المسـتدامة،     ) ٦(التنمية المستدامة في ظل العولمة،      ) ٥(

 اإلطـار المؤسسـي    ) ١٠(وسـائل التنفيـذ،     ) ٩(،  التنمية المستدامة ألفريقيا ومناطق أخرى    ) ٨(الصغيرة،  
 .لتحقيق التنمية المستدامة

 
ن الفصول  فإوعلى الرغم من أن كل الفصول الواردة في الخطة ترتبط بقطاع الطاقة بشكل أو بآخر،                 

عـرض  نولذلك  . بشكل مباشر" الطاقة ألغراض التنمية المستدامة "هي التي ترتبط بموضوع     ) ٤(و) ٣(،  )٢(
يلي للمحاور األساسية المتعلقة بالطاقة في كل من هذه الفصول باإلضافة إلى اإلشارة إلى ما يمكـن أن                  فيما  

 .الصحة والتنمية المستدامة) ٦(يرتبط بمجال الطاقة بالنسبة للفصل 
 
  الفقرالقضاء على: الفصل الثاني )أ(

                                                            
)٢٧(  United Nations Division for Sustainable Development, World Summit on Sustainable Development: Plan of 

: bsiteWe.  Implementationdocuments/sustdev/esa/org.un.www.                                                                                                                 
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وهو شرط أساسي لتحقيـق التنميـة        الفقر هو أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم،          القضاء على إن   
 خاصة في الدول النامية مما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة على كافة المسـتويات                ،المستدامة

 الواردة في جدول أعمـال  وال سيما األهدافلتمكين الدول النامية من تحقيق األهداف الدولية في هذا المجال،         
 تنفيـذ العديـد مـن       غ تضمنت خطة جوهانسبر   ،وفي هذا اإلطار  .  لفيةعالن األمم المتحدة لأل   إ و ٢١القرن  

 ؛الطاقـة ) ٣ (؛الميـاه ) ٢ (اإلنمائية؛السياسات  ) ١: (األهداف الالزمة لتقليص الفقر في مجاالت متعددة، هي       
 .سكان المناطق العشوائية) ٥ (؛التنمية الصناعية باإلضافة إلى) ٤(
 

علـى  " غخطة جوهانسـبر "الطاقة الالزمة لتقليص الفقر، أكدت       الحتياجات   البارزوفي ضوء التزايد     
أهمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة على كافة المستويات من أجل تعزيز وتحسين إمدادات وخدمات الطاقة علـى                

 :نطاق واسع في ضوء االعتبارات والظروف الوطنية لكل بلد، وأكدت الخطة على
 

ات الالزمة لتوفير الظروف المؤسسية واالقتصـادية التـي         تطوير السياسات الوطنية والتشريع    )١( 
 المناطق الفقيرة   لتبلغتمكن قطاع الطاقة من تعزيز إمدادات الطاقة وخدماتها، خاصة الكهرباء،           
 ؛في الريف والحضر، بأسعار ميسرة وبأساليب مقبولة اجتماعياً ومناسبة بيئياً

 
نظم الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة اسـتخدام       وكزية،  االعتماد المتزايد على نظم الطاقة الالمر      )٢( 

 ؛الطاقة مع استخدام مصادر الوقود األنظف كلما كانت بأسعار ميسرة ومقبولة بيئياً واجتماعياً
 

تعميق التعاون اإلقليمي والدولي في سبيل تعزيز إمدادات الطاقة كجزء متكامـل مـع بـرامج                 )٣( 
 تسهيل المساعدات المالية والفنية للدول النامية من خـالل          تقليص الفقر، وذلك مع المساعدة في     

 .مشاركات بين القطاعين العام والخاص، والعمل على بناء القدرات الوطنية في المجال
 
 مستدامةالتغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير : الفصل الثالث )ب(
 

مستدامة، وعلى أن تأخذ    الك غير    إلى ضرورة تغيير أنماط اإلنتاج واالستهال      غدعت خطة جوهانسبر   
 ،الدول المتقدمة المبادرة في ذلك، كما شجعت الخطة، على إعداد إطار عمل لعشر سنوات في هـذا المجـال                  

 دعـت   ،وفـي هـذا اإلطـار      . لمساندة المبادرات اإلقليمية والوطنية لإلسراع في تحقيق التنمية المسـتدامة         
كافة األطراف للعمل على تنفيذ توصيات لجنة التنمية المستدامة في          الحكومات والمنظمات اإلقليمية والدولية و    

 مراعاةدورتها التاسعة المتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية المستدامة متضمنة االعتبارات الواردة فيما بعد ومع              
 :بما يلي بين الدول وذلك ما يتباين منهاالمسؤوليات المشتركة و

 
 ةفي مجال سياسات ونظم الطاق )١( 

 
البرامج الوطنية للتنميـة االقتصـادية       في    قضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة     إدراج -أ  

 ألكثـر القطاعـات   واالجتماعية خاصة كفاءة الطاقة، وتعزيز إمداداتها، خاصة بالنسـبة          
 ؛استخداماً للطاقة وتلك المتعلقة بتنفيذ وصيانة البنى التحتية طويلة العمر

 
 االحتياجـات   يلّبـي  يمكن أن    ،متوازن من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة      خليطتحقيق   -ب  

ذلك مع العمل علـى زيـادة       والمتزايدة لخدمات الطاقة على المدى البعيد بشكل مستدام،         
مساهمة المصادر المتجددة في إجمالي إمدادات الطاقة، بشكل يتـواءم مـع االعتبـارات              

 ؛الوطنية واإلقليمية الخاصة



 

 

-٢٢-

 
تطوير استخدامات مصادر الطاقة المتوفرة محلياً، خاصة مصادر الطاقة المتجددة وتنمية            -ج  

المشاركة في المجتمعات الريفية الستخدام هذه المصادر، مع وضع برامج محلية للطاقـة             
 كفاءة االستخدام والتقنيات األكثر كفاءة، كلمـا        لزيادةبهذه المناطق من خالل نظم بسيطة       

 ؛كان ذلك ممكناً
 الوطني والـدولي مـع دعـم    الصعيدينتنمية برامج البحث العلمي في مجال الطاقة على     -د  

المراكز البحثية وبرامجها الستحداث نظم طاقة أكثر كفاءة بكلفة مناسبة ومقبولة اجتماعياً            
 ؛وبيئياً

 
مة فـي   تشجيع الدول على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ توصيات لجنة التنمية المسـتدا            -•  

دورتها التاسعة، خاصة فيما يتعلق بدعم الشراكة بين األطراف المختلفة لتحقيـق التنميـة              
  الخبرات المتوفرة لكل منها في المجاالت ذات الصـلة         وضعالمستدامة لقطاع الطاقة مع     

 .موضع االعتبار
 

 في مجال تمويل نقل التقنيات وبناء القدرات )٢( 
 

 تقنيات الطاقة الكفؤة والنظيفة إلى الدول النامية مـن خـالل            تسريع العمل في مجال نقل     -أ  
ذلك مع دعـم المؤسسـة الوطنيـة         و . ترتيبات وتسهيالت تمويل مناسبة وبأسعار مقبولة     

 ؛ بيئياًالمالئمةالمتخصصة في المجال في سبيل تعميم استخدام التقنيات 
 

وذلك لتقديم الدعم المالي إلى الدول      ،  "GEF"  ،"CDM"استخدام آليات التمويل المتوفرة، منها       -ب  
 علـى نظـم الطاقـة       ا خاصة األقل نمواً لتوفير إمكانات التدريب وبناء قـدراته         ،النامية

 .المستدامة
 

 في مجال تحرير أسواق الطاقة )٣( 
 

مراجعة سياسات تسعير الطاقة، والحد من الدعم لتعزيز فرص ترشيد اسـتهالك الطاقـة               -أ  
 ؛روف الوطنية للدول الناميةذلك مع مراعاة الظو

 
 التوجه إلى مشروعات تجارة الطاقة عبر الحدود، خاصة مشروعات الربط الكهربائي            دعم -ب  

 ؛زيادة تأمين إمدادات الطاقة وتحسين كفاءة االستخدامبغية  ،وشبكات الغاز الطبيعي
 

لطاقـة فـي مجـالي      مساندة الجهود الرامية إلى توفير المعلومات والشفافية عن أسواق ا          -د  
العرض والطلب بهدف توفير استقرار لهذه األسواق وضمان توفير اإلمدادات للمسـتهلك            

ذلك مـع تقويـة فـرص الحـوار          و . بشروط اقتصادية وبيئية مناسبة ومقبولة اجتماعياً     
 ؛اإلقليمية والدوليةوواالجتماعات المشتركة بين منتجي الطاقة على المستويات الوطنية 

 
ع الحكومات على اتباع السياسات الالزمة لتطوير أداء أسواق الطاقة الوطنية بطريقة            تشجي -•  

 حتياجات التنمية المستدامة، مع العمل علـى التغلـب علـى معوقـات ذلـك               ال تستجيب
 .وعلى أن تكون السياسات واالستراتيجيات مناسبة إلمكانات وظروف كل دولة



 

 

-٢٣-

 
 دوليفي مجال دعم التعاون اإلقليمي وال )٤( 

 
تقوية المؤسسات الحكومية واإلقليمية للطاقة مع دعم وتعميق التعاون اإلقليمـي والـدولي              -أ  

بينها، وعلى األخص في مجال مساعدة الدول النامية في مجهوداتها الوطنية لتوفير نظـم              
 ؛الطاقة المستدامة لكافة فئات السكان وبناء قدراتها الوطنية في المجال

التنسيق بين المراكز المتخصصة، بما في ذلك الشبكات اإلقليمية وذلك لـربط            تنمية آليات    -ب  
المراكز المتميزة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة التي يمكنها مساندة الجهود الراميـة             

 .لمعلومات في المجالانقل التقنيات ودعم تبادل وإلى بناء القدرات الوطنية 
 

 وفيما يتعلق بقطاع النقل )٥( 
 

 تطوير نهج متكامل للسياسات المحلية والوطنيـة واإلقليميـة لخـدمات           إلى   غدعت خطة جوهانسبر   
البنـى  و متضمنة التخطيط والسياسات المرتبطة باسـتخدامات األراضـي          ،النقل ألغراض التنمية المستدامة   

نة ومتيسرة وكفـؤة    النقل العام وشبكات نقل البضائع وذلك من منطلق توفير مصادر ونظم طاقة آم            والتحتية،  
 .  مما يؤدي إلى الحد من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة في النقل واآلثار الصحية المرتبطة به                ،لقطاع النقل 

 :ويمكن أن يتضمن ذلك. ذلك مع األخذ في االعتبار األولويات والظروف الوطنية
 

المحليـة والوطنيـة    العمل على أن تعكس استراتيجيات وسياسات قطاع النقل الخصائص           -أ  
 ةئواإلقليمية وما يلزم لتحقيق استدامة القطاع في ظلها وخاصة خفض انبعاث غازات الدفي            

عن طريق استخدام مصادر وقود أنظف وتقنيات أكثر تطـوراً إلمـدادات الطاقـة فـي                
 ؛المركبات

 
اميـة علـى     لمساعدة الدول الن   ةالتأكيد على أهمية توفير االستثمارات والشراكات الالزم       -ب  

عتمد على كفاءة استخدام الطاقة وتعدد وسائل النقل، بمـا فيهـا            تتطوير نظم نقل مستدامة     
 .النقل الجماعي

 
 الحفاظ على الموارد وإدارتها في خدمة التنمية: الفصل الرابع )ج(
 

، على أهمية العمل على إدارة المـوارد الطبيعيـة بأسـلوب            غكد هذا الفصل من خطة جوهانسبر     يؤ 
 دام، للحد من تدهورها، ذلك من خالل برامج وأهداف محددة على كافة المسـتويات، تتضـمن سلسـلة                  مست

أهداف األلفية المرتبطة بميـاه     ) ١: (كبيرة من اإلجراءات والسياسات المطلوبة في سبع مجاالت مختلفة، هي         
  ؛النقـل البحـري   ) ٤ (؛البيئيـة البحريـة والسـاحلية     ) ٣ (؛اإلدارة المتكاملة لمصادر الميـاه    ) ٢ (؛الشرب

 . عـة االتحول البيولوجي والزر  ) ٧ (؛ظاهرة التغيير المناخي فضالً عن    ) ٦ (؛الكوارث والنفايات المشعة  ) ٥(
منها يرتبط بمجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، نوجز فيما يلي ما ورد بشأنه             ) ٦(ولما كان المجال رقم     

 :في الخطة
 

أكـدت  ف ، الفصل الرابع من الخطة لمواجهة ظاهرة التغير المنـاخي         ، من ٣٧و ٣٦عرضت الفقرتين    
ر المناخي من حيث تحقيق استقرار مستوى تركيـز         طارية للتغيُّ على أهمية التحرك لتحقيق أهداف االتفاقية اإل      



 

 

-٢٤-

، الغازات في الجو عند الحد الذي ال يمثل تدخالً خطراً على النظام المناخي ويحد من اآلثار المترتبـة عليـه                   
 :وفي هذا اإلطار دعت الخطة إلى . خاصة ما يرتبط منها بالمياه والغذاء والصحة العامة

 
نبعاثـات   للبدء بتنفيذ بروتوكول كيوتو وااللتزامات المرتبطة به، خاصة الحـد مـن اال             سعيال )١( 

 ؛الصادرة عن كافة القطاعات الفرعية للطاقة
 

يب الغازات المصاحبة للنفط في مواقع اإلنتاج، وتقديم        مساندة الجهود الرامية إلى الحد من تسر       )٢( 
 ؛المعونة المالية الالزمة لذلك إلى الدول النامية

دعت الدول المتقدمة إلى تقديم كل أنواع العون الفني والمالي الالزم إلى الدول النامية لتنفيذ ما                 )٣( 
 .رامج التعاون الدوليتقدم، مع التركيز على تطوير تقنيات الطاقة المستدامة وتكثيف ب

 
 الصحة والتنمية المستدامة: الفصل السادس )د(
 

  الناتجـة عـن أسـباب       واألمراضيعد الحفاظ على الصحة العامة والحد من األمراض بصفة عامة            
، لـذا فقـد أكـدت الخطـة         ٢١بيئية بصفة خاصة، من أهم االعتبارات التي عرض لها جدول أعمال القرن             

 مع اإلشارة إلى االرتباط بين الصحة العامة وتقلـيص الفقـر خاصـة بالنسـبة للفئـات                 التنفيذية على ذلك،    
واقترحت الخطة العديد من اإلجراءات لتحقيق ذلك منها ما يـرتبط            . األطفال والشباب و النساء   فة أي الضعي

 :بمجال الطاقة، خاصة
 

  ، البنيـة التحتيـة    التأكيد على تعزيز الخدمات الصحية للنساء ومـا تتطلبـه مـن عناصـر              )١( 
تـوفير مصـادر    ل المساعدة للدول الناميـة      ، وإسداء  إمدادات وخدمات المياه والطاقة    وال سيما 

 ؛الطاقة الالزمة للتنمية
 

العمل على الحد من أمراض الجهاز التنفسي واألمراض األخرى الناتجة عن تلـوث الهـواء                )٢( 
  ؛رصـاص فـي الجـازولين، مـع       االسـتغناء التـدريجي عـن ال      ) أ: (وذلك بالتأكيد علـى   

نبعاثات غازات الدفيئة وذلك باسـتخدام      امساندة اإلجراءات والسياسات الهادفة إلى خفض       ) ب(
باإلضافة إلى الحد مـن اعتمـاد        . مصادر الوقود األنظف والوسائل الحديثة للتحكم في التلوث       

معدالت عالية للتلـوث    تجارية للطاقة والتي تسبب     السكان المناطق الريفية على المصادر غير       
 .وتؤثر على الصحة العامة

 
 وسائل التنفيذ: الفصل التاسع )•(
 

اإلقليمي والدولي لكل مـا يـرتبط       و الوطني   الصعيد هذا الفصل وسائل التنفيذ المقترحة على        يتناول 
لفيـة  ، فضالً عن أهداف األ    غ، خطة جوهانسبر  ٢١بتنفيذ األهداف واألنشطة الواردة في جدول أعمال القرن         

وتستند الوسائل المقترحة إلى أن هناك حاجة إلى جهود متزايدة لتحقيق التنمية المستدامة سواء مـن                 . للتنمية
الدول بذاتها، باعتبار كل دولة هي المسؤولة بذاتها عن التنمية في مجتمعهـا مـن خـالل إتبـاع سياسـات                     

 . لدولي استناداً إلى قاعدة المسؤولية المشتركة     واستراتيجيات وطنية محددة، أو من خالل التعاون مع المجتمع ا         
 وتشـترك جراءات في المجاالت المختلفة     إوقد تضمنت الوسائل المقترحة نصوصاً تعرض لكل ما  تقدم من            

التأكيد على التعاون اإلقليمي والدولي ودور منظمات التمويل والدول المتقدمة في مساندة الدول النامية              بجميعاً  
بنقل التكنولوجيات وتنمية اإلبداع    وية، خاصة فيما يتعلق بتطوير البرامج التعليمية ذات العالقة          في تحقيق التنم  

 . وهو ما سنعرض له في األجزاء التالية،فضالً عن بناء القدرات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة
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 )٢٨(مسؤوليات العقد القادم: الطاقة ألغراض التنمية المستدامة  -٢

 
العديد من االلتزامات المتعلقة بالقضـايا األساسـية للتنميـة المسـتدامة         " غخطة جوهانسبر "تضمنت   

رفيعة المسـتوى المسـؤولة عـن التنميـة         الولما كانت لجنة التنمية المستدامة هي اللجنة        .  وبوسائل التنفيذ 
ـ               /نيسـان  ٢٨رة مـن    المستدامة في منظومة األمم المتحدة، فقد عقدت اللجنة دورتها الحادية عشرة في الفت

  وناقشت المسؤوليات واإلجراءات المتعلقة بمتابعـة مـؤتمر القمـة العـالمي             ٢٠٠٣مايو  /يارأ ٩أبريل إلى   
لى ذلك، فقد تناولـت     إو.  للتنمية المستدامة وركزت على الدور المقبل للّجنة في التنفيذ وأسلوب تنظيم عملها           

ادي واالجتماعي المسؤوليات المنوطة بكل من المجموعـات        القرارات التي رفعتها اللجنة إلى المجلس االقتص      
منظمات األمـم   و على جميع المستويات، خاصة الحكومات والمؤسسات،        غالرئيسية في تنفيذ خطة جوهانسبر    

كما حددت اللجنـة    .  المنظمات اإلقليمية األخرى باإلضافة إلى الشراكات الطوعية التي يتم تكوينها         والمتحدة،  
 .غكافة المجموعات في إطار تنفيذ خطة جوهانسبرب الخاصةادئ وااللتزامات العامة  من المبعدداً

 
، غولما كانت الطاقة ألغراض التنمية المستدامة هي إحدى المجاالت األساسـية لخطـة جوهانسـبر               

تزامـات  فيما يلي عرضاً موجزاً للمبادئ واالل     نورد  وترتبط بكافة المبادئ والتنظيمات المتعلقة بتنفيذ الخطة،        
 وفقـاً تنظيم برنامج عمل لجنة التنمية المستدامة، فضالً عن التزامات األطراف المختلفة بها، وذلك              والعامة،  

 .لما ورد في تقرير اللجنة عن دورتها الحادية عشرة
 
  والتزامات عامةئمباد )أ(
 

 واالستهالك، وحمايـة    التأكيد على أن القضاء على الفقر وتغيير األنماط غير المستدامة لإلنتاج           )١( 
قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها في خدمة التنمية هي أهداف عامة وشروط أساسـية للتنميـة               

 ؛)٢٠١٢-٢٠٠٢(المستدامة، وينبغي أن تظل الموضوع األساس للعمل خالل عقد جوهانسبرغ 
 

أصـحاب  ن على كافـة     اإن تنفيذ خطة جوهانسبرغ ليس من مسؤولية الحكومات وحدها، بل            )٢( 
 فائق األهمية يؤدونه في تنفيـذها؛ وعلـى          دوراً ، بما فيهم الشراكات الطوعية أيضاً     ،المصلحة

ذلك يجب أن تلتزم جميع األطراف باتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة على جميـع المسـتويات               
أ لتنفيذ الخطة، وذلك  في إطار من تعزيز التعاون الدولي، مع مراعاة مبادئ ريو، بما فيها مبد                

 من إعالن ريـو بشـأن البيئـة         ٧المسؤوليات المشتركة ولكنها مختلفة كما وردت في المبدأ         
 والتنمية؛

 
إن الرصد الجيد للتقدم الذي يتم إحرازه في التنفيذ والمعوقات التي قد تواجهـه، مـع تـوافر                   )٣( 

 التركيز علـى     من األمور األساسية لتقييم هذا التقدم، فهي تمكن من         ،المؤشرات وآليات اإلبالغ  
 عالمي لتبـادل    برذلك مع ضرورة االستعانة بلجنة التنمية المستدامة كمن       واإلجراءات المالئمة،   

 المعارف والخبرات وأفضل الممارسات؛
 

على الصعيد المحلي يكملها العمل المتعدد األطـراف        قضايا التنمية المستدامة    تحسين إدارة   ن  إ )٤( 
 .دةوالتعزيز من منظومة األمم المتح

                                                            
 يونيو/ران، حزي ةتقرير لجنة التنمية المستدامة عن دورتها الحادية عشر       اعي،   المجلس االقتصادي واالجتم   –األمم المتحدة     )٢٨(

٢٠٠٣ (E/2003/29 - E/CN.17/2003/6). 



 

 

-٢٦-

 
 تنظيم أعمال لجنة التنمية المستدامة وبرنامج العمل المقبل )ب(
 

، ٢١لما كان الدور الرئيسي للجنة التنمية المستدامة يتمثل في رصد تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن                    
، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ على جميع المستويات، بناء علـى          ٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن       

 قشات اللجنة في دورتها الحادية عشرة، فقد قرر المجلس االقتصـادي االجتمـاعي تنظـيم أعمـال                 نتائج منا 
 :على النحو التالياللجنة وبرنامج العمل المقبل لها 

 
 تنظيم أعمال اللجنة )١( 

 
يتم تنظيم أعمال اللجنة كسلسلة من دورات التنفيذ ذات الوجهة العملية بحيث تكون مدة كل                -أ  

 ؛ين وتشمل دورة استعراض ودورة سياساتمنها سنت
 

 وذلك علـى    ،يتم تحديد محور أساسي للتركيز لكّل من دورات العمل التي تستغرق عامين            -ب  
، األمر الـذي يمكـن      أن يضم هذا المحور مجموعة من المسائل المتصلة ببعضها بعضٍ         

صل إلـى نتـائج     اللجنة من التعامل مع هذا المحور بصورة متعمقة وشاملة، من أجل التو           
 ؛ملموسة

 
-٢٠٠٤(أن يكون موضوع المياه هو محور التركيز الرئيسي لـدورة العمـل األولـى                -ج  

، وأن تكون الطاقة هي محور التركيز الرئيسي للدورة الثانية لبرنامج عمل اللجنة             )٢٠٠٥
وأن يشمل محور الطاقة مجموعة من المسائل، مـن قبيـل تعزيـز             ).  ٢٠٠٧-٢٠٠٦(

 ؛ والطاقة المتجددة،تغير المناخ، وتنويع مصادر الطاقةوطاقة، وكفاءة الطاقة، إمدادات ال
 

اختيار بعض المسائل أثناء أيـة دورة       ) ١: (أن يسترشد في تنفيذ برنامج العمل هذا باآلتي        -د  
معينة ال يقلل من أهمية االلتزامات المتعهد بها فيما يتعلق بالمسائل التي ينظر فيها أثنـاء                

ينبغـي أن   ) ٢ (، التالية؛ وأن يتم رصد وإبالغ التقدم المحرز في شأنها وأيضـاً           الدورات
 والفصـل   ٢١تبحث في كل دورة وسائل التنفيذ كما هي محددة في جدول أعمال القـرن               

 ؛جوهانسبرغ العاشر من خطة
 

 أن تقوم أمانة اللجنة، بتعاون وثيق مع المؤسسات األخرى في منظومة األمـم المتحـدة،                -•  
اتخاذ تدابير لتبسيط اإلبالغ بقصد تفادي االزدواجية وتجنب تحميل الـدول           ) ١: (بما يلي 

ت والتحـديات   اتقديم معلومات مركزة تبرز االتجاهات والمعوق     ) ٢(أعباء غير ضرورية؛    
تقديم المساعدة الفنية إلى البلدان، بناء على طلبها، فـي          ) ٣(والمسائل الناشئة ذات الصلة؛     

 . الوطني، باستخدام مصادر الميزانية العادية والخارجة عن الميزانيةمجال اإلبالغ
 

 برنامج العمل المقبل )٢( 
 

مايو لمدة تتراوح بين أسبوعين     / أيار –أبريل  / تعقدها اللجنة في نيسان    دورات لالستعراض  -أ  
رز في  وثالثة أسابيع في السنة األولى من الدورة وتقوم فيها باستعراض وتقييم التقدم المح            

التنفيذ، في الوقت الذي تركز فيه على تحديد القيود والعقبات التي تواجه عملية التنفيذ فيما               



 

 

-٢٧-

كما تشمل دورات االسـتعراض      . يتعلق بمجموعة الموضوعات التي تم اختيارها للدورة      
جزءا رفيع المستوى لتبادل الخبرات اإلقليمية، وتقاسم أفضـل الممارسـات والـدروس             

ى ذلك فأن التقييم الذي يتم خاللها سوف يساعد على زيادة فهم األمور ذات              المستفادة وعل 
 دورةاألولوية في تنفيذ مجموعة الموضوعات المختارة وتيسير إجراء مناقشة فعالة خالل            

وتضطلع دورات االستعراض بهذا التقييم      . السياسات، وذلك بغرض تيسير وتعزيز التنفيذ     
العام عن حالة التنفيذ، التي تعد على أسـاس المعلومـات           تقارير األمين   ) ١: (على أساس 

مسـاهمات  ) ٢(تقارير مؤسسات األمم المتحـدة وهيئاتهـا؛        والمقّدمة في تقارير البلدان     
نتـائج االجتماعـات اإلقليميـة ودون       ) ٣(وكاالت األمم المتحدة وبرامجها وصناديقها؛ و     

تقريرا يتضمن ملخصا للـرئيس،     وستكون نتيجة دورة االستعراض      . اإلقليمية وأنشطتها 
 بالنظر إلى التنفيذ؛يحدد القيود والعقبات والنهج الممكنة وأفضل الممارسات 

 
، حيث تعقد اللجنة اجتماعا تحضيريا حكوميا دوليا في نيويـورك لمـدة             دورات السياسات  -ب  

 مارس من العـام الثـاني للـدورة، لمناقشـة الخيـارات           / آذار –فبراير  /أسبوع في شباط  
المتعلقة بالسياسات وما يمكن اتخاذه من إجراءات للتصدي للقيود والعقبات التـي تواجـه              

مايو مـن   / أيار –أبريل  /يعقب االجتماع انعقاد دورات السياسات في نيسان       . عملية التنفيذ 
الدورة التخاذ مقررات تتعلق بالتدابير والخيارات العملية الالزمة لإلسراع بالتنفيذ بالنسبة           

عة الموضوعات المختارة، مع مراعاة المناقشـات التـي جـرت فـي االجتمـاع               لمجمو
 . التحضيري الحكومي الدولي وتقارير األمين العام وغير ذلك من المدخالت ذات الصـلة            

 أفضـل الممارسـات     تبادلتتضمن نتائج عمل اللجنة خالل دورة السياسات أيضاً         و ،هذا
وتبادل الخبرات المتعلقة بتنفيـذ اسـتراتيجيات       والدروس المستفادة ألنشطة بناء القدرات،      

 .التنمية المستدامة، والشراكات التي تدعم التنفيذ حسبما يكون مناسباً
 
 مسؤوليات البلدان والحكومات )ج(
 

على الحكومات أن تضع استراتيجيات وطنية للتنمية المسـتدامة، وذلـك فـي إطـار خطـة                  )١( 
ع نهج أكثر تكامال إزاء تحقيق التنميـة المسـتدامة علـى            ؛ مع االلتزام بكفالة اتبا    غجوهانسبر

الصعيد القطري وفي جميع المنتديات ذات الصلة؛ ذلك مع إشراك الوزراء المسـؤولين عـن               
مختلف القطاعات في وضع ومتابعة تنفيذ هذه االستراتيجيات، تحقيقا للتخطيط المتكامل للتنمية            

 المستدامة؛
 

 الـوطني،   الصـعيد عمل على وضع مؤشرات للتنمية المستدامة على         ال )أو مواصلة (البدء في    )٢( 
 على أساس طوعي، بما يتمشى مع األوضاع واألولويات الوطنية؛

 
على الحكومات والمجموعات الرئيسية على جميع المستويات القيام بمبادرات وأنشطة تتـوخى             )٣( 

.   تنفيذ برامج التنمية المستدامة    تحقيق نتائج تدعم برنامج عمل اللجنة وتؤدي إلى تشجيع وتيسير         
 ؛وينبغي أن تكون نتائج هذه المبادرات واألنشطة مدخالت تقدم إلى اللجنة حسبما يكون مناسباً

 
سيما لدورة االستعراض للجنة التنمية      على البلدان تقديم تقارير وطنية على أساس طوعي، وال         )٤( 

 بما في ذلك اإلنجـازات والقيـود والتحـديات          المستدامة، تركز على التقدم العملي في التنفيذ،      
 ؛والفرص

 



 

 

-٢٨-

على الشراكات التي تعزز التنمية المستدامة، بوصفها مبادرات طوعية ألصـحاب المصـلحة              )٥( 
 .المتعددين، أن تسهم في تنفيذ االلتزامات الحكومية الدولية في المجال

 
 مسؤوليات منظمات األمم المتحدة وبرامجها )د(
 

 من خطة جوهانسبرغ، فعلى وكـاالت       ١٤٠االقتصادي واالجتماعي، أنه إعماال للفقرة      قرر المجلس    
علة في حدود والياتها، في أعمال لجنة التنمية المستدامة، وذلـك عـن             ااألمم المتحدة وبرامجها المشاركة الف    

 :طريق
 وبرنامج  ٢١ المساهمة في مساندة جهود الدول األعضاء في اإلسراع بتنفيذ جدول أعمال القرن            )١( 

ذلك مع التركيز   و وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر جوهانسبرغ؛       ٢١مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن      
 على مجموعة الموضوعات التي تتناولها دورة التنفيذ الجارية؛

 
تنظيم اجتماعات إقليمية لتقييم التقدم المحرز في التنفيذ ، قبل دورة االستعراض التـي تعقـدها             )٢( 

 نية المستدامة، وذلك بالتعاون مع أمانة اللجنة ومع المؤسسات والهيئات اإلقليمية ودو           لجنة التنم 
 ؛اإلقليمية األخرى، حسبما يكون مناسباً

 
تقديم مـدخالت   تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان، بناء على طلبها، في مجال اإلبالغ الوطني؛              )٣( 

 الميزانية العاديـة    داروباستخدام م لمستدامة؛ وذلك   لتقارير األمين العام ودورات لجنة التنمية ا      
 .الخارجة عن الميزانيةالموارد و



 

 

-٢٩-

 الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في دول اإلسكوا  -ثانياً
 

يعد قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي تسهم إسـهاماً إيجابيـاً فـي تحقيـق التنميـة االقتصـادية                    
 يوفر احتياجات القطاعات المختلفة من مصادر الطاقة األولية والكهربـاء           واالجتماعية في دول اإلسكوا، فهو    

 . المولدة، كما أن العائدات التي تحققها تجارة النفط والغاز تعد من أهم مصادر الدخل القومي في هذه الـدول                  
 مما  ،سبة الهدر ن األنماط السائدة إلنتاج واستهالك الطاقة تتسم بالكفاءة المنخفضة وارتفاع ن          إخر ف في مجال آ  و

 وعلى الرغم من توفر مصادر الطاقـة   . يترتب عليه انخفاض العوائد االقتصادية الناتجة عن استهالك الطاقة        
الذين يعيشون فـي المنـاطق      ال سيما   ن حوالي عشرة في المائة من إجمالي سكان المنطقة و         فإ ،بدول اإلسكوا 

ا محرومين تماماً من خدمات الطاقة، بينما يعاني سكان         ما زالو )  مليون نسمة  ١٦ر٠٠حوالي  (الريفية والنائية   
المناطق الحضرية الفقيرة من عدم انتظام إمدادات الطاقة، ذلك إضافةً إلى ما لقطاع الطاقة من تأثيرات سلبية                 

 .متعددة على البيئة
 

جتماعيـة  ويواكب ما تقدم الحاجة الملحة في دول المنطقة إلى تكثيف برامج التنمية االقتصـادية واال               
لشعوبها واللحاق بركب التطور الحضاري المتسارع، الذي يؤدي إلى زيادة مطردة في الطلب على الطاقـة،                
ويستلزم ضرورة توفير مصادرها الالزمة لالستهالك المحلي، وفي ذات الوقت الحفاظ على العوائد الماليـة               

ية تحقيق التوازن بين هذه االحتياجات اآلنيـة         صادراتها، مما يتطلب النظر بعين االعتبار إلى أهم        تدّرهاالتي  
مسـتدامة،  الوتحقيق مقومات التنمية المستدامة، خاصة تقليص الفقر وتغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غيـر              

 .فضالً عن الحفاظ على استدامة الموارد وإدارتها في خدمة التنمية
 

ع الطاقة في دول اإلسـكوا وعلـى        إيجاز لخصائص قطا  بفي ضوء ما تقدم، فأن هذا الفصل يعرض          
-١٩٩٦(تطور مصادر إنتاج واستهالك الطاقة خالل السـنوات         واألخص هيكلية القطاع وأنشطته األساسية      

وذلك لتوضيح أهمية هذا القطـاع       . ، فضالً عن سياسات الطاقة المتبعة وتأثيراتها على أداء القطاع         )٢٠٠١
إمكانات إسهامه في تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة،         الحيوي، وشرح المؤشرات األساسية المرتبطة ب     

 .والتحديات التي واجهت تحقيق ذلك، خالل العقد الماضي، والفرص المتاحة لذلك خالل العقد القادم
 

 هيكلية وسياسات قطاع الطاقة  -ألف
 

 )٢٩(هيكلية قطاع الطاقة  -١
 

: اع الطاقة في دول اإلسكوا، وعلى األخص في مجاالت         الماضية نمواً كبيراً لقط    ةشهدت العقود الثالث   
نقـل  الإنشاء الصناعات البترولية، أنشـطة      واالستكشاف، واإلنتاج لمصادر النفط والغاز الطبيعي،       و ،التنقيب

كما تم التوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء وشـبكات النقـل             . والتصدير المرتبطة بقطاع النفط والغاز    
 خاصة فـي قطـاع      ،وقد ارتبط نمو قطاع الطاقة بملكية الدولة لمنشآته وإدارتها لها          . بطة بها والتوزيع المرت 

الكهرباء، مما أصبح يمثل عبئاً كبيراً، نتيجة اللتزام الحكومات بتوفير كامل االستثمارات المطلوبـة لتشـغيل                
ويضاف  . ب اإلدارة الحكومية  وتطوير القطاع، ومواجهة احتياجات نموه، فضالً عن تأثر أنماط تطوره بأسالي          

إلى ذلك صعوبة تحقيق الجدوى االقتصادية للعديد من منشآت القطاع نتيجة لسياسات الدعم التي التزمت بهـا                 
 فيه النمو السريع للطلـب علـى        سفرذلك في الوقت الذي أ     . ؤدي إلى الهدر في االستهالك    مما ي  ،الحكومات

 .فيرها للوفاء باحتياجات نمو وتطوير القطاع ضخامة االستثمارات المطلوب توعنالطاقة 
                                                            

 .٢٠٠٢، الكويت ٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي ، )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   )٢٩(



 

 

-٣٠-

وفي ضوء ما تقدم وما هو مطروح حالياً حول إدراج خدمات الطاقة ضمن مفاوضات التجارة فـي                  
قطـاع  ) ٢(النفط والغـاز؛ و ) ١: (الخدمات، ففيما يلي موجز لتطور المالمح األساسية لهيكلة كل من قطاعي        

مقارناً بالدول العربيـة، وذلـك باعتبارهمـا        ) ٢٠٠١-١٩٩٦( عامي   الطاقة الكهربائية في دول اإلسكوا بين     
 .ذلك مع اإلشارة إلى طبيعة الخدمات التي يتطلبها كال القطاعين . قطاعي إنتاج الطاقة األساسيين

 
 قطاع النفط والغاز )أ(
 

ول العربية،  يمثل قطاع النفط والغاز أهم القطاعات االقتصادية التي تسهم في تحقيق الدخل القومي للد              
 يحتل المكانة األولى في صادرات هذه الدول إلى الخارج، فضالً عما يـوفره مـن                فهوخاصة دول اإلسكوا،    

وفي ضوء ذلك نعرض فيما يلي       . فرص عمل كبيرة ومتنوعة للوفاء بالخدمات الالزمة لكافة أنشطته الفرعية         
 ).٢٠٠١-١٩٩٦(ز بين عامي يتضمنها قطاع النفط والغاكان لتطور األنشطة األساسية التي 

 
 أنشطة التنقيب واالستكشاف )١( 

 
سكوا والدول العربية حيث تمثل األنشطة      اإل حجم أنشطة التنقيب واالستكشاف بدول       ١يوضح الجدول    

التي تتم في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، أكثر من ثلثي األنشطة بـدول                
 بالمقارنة بعام   ٢٠٠١يالحظ تراجع عدد االكتشافات اإلضافية لكل من النفط والغاز خالل عام            كما   . اإلسكوا
  في جميع دول المنطقة، مع تركز أغلب االكتشافات الجديدة لهمـا فـي كـل مـن سـلطنة عمـان                      ١٩٩٦

ات المسـح   وتتنوع الخدمات المطلوبة لهذا القطاع بين األنشطة الجيولوجية وعملي         . وجمهورية مصر العربية  
الزلزالي، التي غالباً ما تتم بمعرفة الشركات العالمية صاحبة االمتياز في الحقول، وبين الخـدمات الالزمـة                 

 من الشركات الوطنية والمشـتركة التـي   هذا ويتوفر في الدول العربية عدٌد . لتشغيل اآلبار وخدمات المواقع 
 .فاعلية في تقديم الخدمات المطلوبة لهاكتسبت خبرات واسعة في هذا المجال ويمكن أن تشارك ب

 
 في دول اإلسكوا، تطور أنشطة التنقيب واالستكشاف لقطاع البترول والغاز  -١الجدول 

 )٢٠٠١-١٩٩٦(إجمالي الدول العربية 
 

 عدد اكتشافات النفط عدد اكتشافات الغاز الطبيعي
 المسح الزلزالي

 )الشهر/عدد الفرق(
 المنطقة/الدولة ١٩٩٦ ٢٠٠١ ١٩٩٦ ٢٠٠١ ١٩٩٦ ٢٠٠١

 دولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٤ ٣١ ١ - - -
 مملكة البحرين - - - - ١ ١
 المملكة العربية السعودية ٦٠ ٩٠ ٢ ١ ١ -
 الجمهورية العربية السورية ١٥ ٢٦ - ١ - -
 جمهورية العراق ٧ ٢٤ - ١ - -
 سلطنة ُعمان ٦٦ ٢٧ ٩ ٧ ٣ ٢
 دولة قطر ٣ ١٤ ١ - ١ -
 دولة الكويت ١٢ .م.غ - ١ - -

 جمهورية مصر العربية ٥٢ ٢٨ ١٥ ١٢ ١٩ ١٠
 الجمهورية اليمنية ٦ ٣٩ ٢ ٢ ١ -
 إجمالي دول اإلسكوا ٢٤٥ ٢٧٩ ٣٠ ٢٥ ٢٤ ١٣
 إجمالي الدول العربية ٤٥١ ٤١١ ٤٣ ٣٦ ٢٨ ١٦

 .٢٠٠٢وي التقرير اإلحصائي السن، "أوابك" منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  :المصدر

 أنشطة تصدير ونقل النفط والغاز )٢( 
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  وقـد  ). ٢٠٠٠-١٩٩٦( تطور صادرات النفط الخام والمشتقات البترولية بين عامي          ٢يبين الجدول    
 إلى مـا    ١٩٩٦يومياً عام   " ي./ب.م" مليون برميل    ١٦ر٥ارتفع إجمالي صادرات الدول العربية من حوالي        

سكوا، بنسبة حوالي   اإلي من دول    ./ب. م ١٦ر٢ و ١٤ر٤ارناً بـ   ، مق ٢٠٠٠ي عام   ./ب. م ١٨ر٥يربو على   
في المائة من صادرات الدول العربية، وكانت أعلى الصادرات في كل من المملكة العربية السعودية               ) ٨٥ر٦(

 . ي./ب. م ١ر٩٢ و ٢ر٢١،  ٧ر٤٨ودولة اإلمارات العربية المتحدة والكويت حيث بلغت على التوالي حوالي           
 . ألف برميل يوميا٥٤٠ً واردات النفط ومشتقاته إلى دول المنطقة زتتجاوهذا ولم 

 
 دول في صادرات النفط الخام والمشتقات البترولية وحمولة ناقالت النفط  -٢الجدول 

 )٢٠٠٠-١٩٩٦ ()١(وإجمالي الدول العربية اإلسكوا
 

 )٢(اليوم/صادرات النفط الخام ألف برميل ألف طن ساكن )٣(حمولة ناقالت النفط
 الدولة ١٩٩٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ ٢٠٠٠
 دولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٢١٥ ٢٢٠٧ ٧٨٦ ٢٩٢
 مملكة البحرين ٢٦٠ ٢٤٥ ٩٦ .م.غ

 المملكة العربية السعودية ٧٦٠١ ٧٤٨١ ٧٩٧ ٥٧٩
 الجمهورية العربية السورية ٣٨١ ٣٤٤  -
 جمهورية العراق ١١٢ ٢٠١٩ ١٤٩٣ ٥٣٤
 سلطنة ُعمان ٨٧٦ ٨٥٦  -
 دولة قطر ٤٧٤ ٦٩٣ ١٩٠ ٣٦٩
 دولة الكويت ١٩٧٦ ١٩٢٠ ٣٤٤٢ ٢٨٦٣

 جمهورية مصر العربية ٢٤٤ ١٦٠ ٣٥٢ .م.غ
 الجمهورية اليمنية ٢٨٧ ٣٠٥ ٤١٤ .م.غ

 سكوااإلإجمالي دول  ١٤٤٢٦ ١٦٢٣٠ ٧٥٧٠ ٤٦٣٧
 إجمالي الدول العربية ١٦٥٤٤ ١٨٤٩٣ ٨٩٦٦ ٥٤٣٥

 )Κ(ل العربية سكوا إلى الدواإلنسبة  ٨٧ر٢ ٨٥ر٦ ٨٤ر٤ ٨٥ر٣

السـلطة  و وال يتضمن المملكة األردنية الهاشمية       ،٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي    ): أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول      )  ١( :المصدر
 .الفلسطينية والجمهورية اللبنانية

 . في المائة منها مشتقات بترولية٤٥حوالي  ألف برميل يومياً، ٥٤٠لم تتعد واردات النفط ومشتقاته إلى دول المنطقة )  ٢( 

فقط ويبلغ إجمالي الحمولة    العربية المتحدة   اإلمارات  والسعودية  والمملكة العربية   تتوفر ناقالت سوائل الغاز الطبيعي في كل من الكويت          )  ٣( 
 .٣مليون م) ١ر٧-(حوالي 

 
لعمالقة التـي يغلـب اسـتخدامها،       ويتم نقل وتصدير النفط والغاز عن طريق األنابيب أو الناقالت ا           

ـ    ٢وكما يتضـح مـن الجـدول         . خاصة للتصدير إلى األسواق الخارجية      ن إجمـالي الحمولـة     إ أيضـاً ف
 ٥ر٤٣ إلى   ٩ من حوالي    ٢٠٠٠ و   ١٩٩٦الساكنة لناقالت النفط العاملة بالدول العربية قد انخفض بين عامي           

وتمتلـك كـلٍّ مـن       . سكوااإل طن ساكن بدول      مليون ٤ر٦٤ إلى   ٧ر٦مليون طن ساكن، بينما انخفض من       
 أعلى قـدرات نقـل      الترتيب، على    العربية المتحدة،  السعودية واإلمارات والمملكة العربية   العراق،  والكويت،  

  مليون طن ساكن في دولة اإلمـارات       ٠ر٣ مليون طن ساكن في الكويت، وحوالي        ٢ر٨٦للنفط تتراوح بين    
  ١ر٧٠ حـوالي    ٢٠٠٠ات ناقالت سوائل الغاز الطبيعي المسال فـي عـام           وقد بلغت قدر   . العربية المتحدة 

وبطبيعة الحال فإن هذا األسطول الضخم للناقالت يحتاج إلى خدمات التوريد، وخدمات هندسـية               . ٣مليون م 
 .للتشغيل والصيانة، وخدمات الشحن والتفريغ في الموانئ

 
 تطور صناعات النفط والغاز )٣( 
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نفط والغاز مصافي التكرير، ووحدات معالجة سوائل الغاز، فضالً عن الصناعات           تتضمن صناعات ال   
وقد شهدت حقبة السبعينات طفرة في إنشاء هذه الصناعات وتطورها، إال أن ذلك قد تباطـأ                 . البتروكيماوية

صـناعة  ولما كانـت ال    . خالل العقدين األخيرين، خاصة فيما يتعلق بالشركات المشتركة بين الدول العربية          
البترولية العالمية تواجه تغيرات كبيرة نتيجة التوجه السائد حالياً لالندماج بين الشركات البترولية العالمية في               
إطار توجهات العولمة االقتصادية، فإن الشركات البترولية العربية مطالبة بتحديد السياسات التي تمكنها مـن               

 .)٣٠(التواؤم مع هذا التوجه وما يمثله من تحديات
 

 مليـون   ٥ر٧٢ فإن إجمالي طاقة مصافي التكرير في دول اإلسكوا قـد بلغـت              ٣وكما يبين الجدول     
وتمتلك المملكة العربية    . الدول العربية في  اليوم  / مليون برميل  ٦ر٩٤ مقارنة بـ    ٢٠٠١اليوم في عام    /برميل

ال أن طاقات التكرير في كلٍّ مـن        اليوم، إ / مليون برميل  ١ر٨ إذ تناهز السعودية أكبر طاقات مصافي التكرير      
 فـي   ٢٥، بينما ارتفعت بحوالي     ٢٠٠١ و ١٩٩٦المملكة العربية السعودية واليمن لم تحقق تطوراً بين عامي          

 . في المائة في دولة قطر٩٠العربية، وأكثر من  المائة في جمهورية مصر
 

  العربيةتطور صناعات النفط والغاز في دول اإلسكوا وإجمالي الدول  -٣الجدول 
 )٢٠٠١-١٩٩٦ ()اليوم/ألف برميل(

 
من وحدات  إنتاج سوائل الغاز
 المعالجة

من إجمالي إنتاج المصافي 
 طاقة مصافي التكرير القائمة المشتقات النفطية

 الدولة ١٩٩٦ ٢٠٠١ ١٩٩٦ ٢٠٠١ ١٩٩٦ ٢٠٠١
 المملكة األردنية الهاشمية ٨٤ ١٠٣ ٦٨ ٨٥ - -
  اإلمارات العربية المتحدةدولة ٢٤٠ ٧٧٨ ٢٧٢ ٥٤٥ ٢٣٠ ١٦٥
 مملكة البحرين ٢٦٥ ٢٦٥ ٢٨٨ ٢٦٦ ١١ ١١
 المملكة العربية السعودية ١٧٩٥ ١٧٩٥ ١٨٥٧ ١٩٣٠ ٧٠٢ ٧٠٦
 الجمهورية العربية السورية ٢٤٥ ٢٤٥ ٢٧٣ ٢٨٦ ١١ ١١
 جمهورية العراق ٥٥٠ ٥٧٠ ٥١٤ ٤٥٧ ٤٨ ٥٠
 سلطنة عمان ٨٠ ٨٠ ٧٨ ٨٨ - -
  قطردولة ٦٣ ١٢٠ ٦٥ ٩٠ ٧٥ ٧٩
 دولة الكويت ٨٥٠ ٧٥٠ ٨٧٨ ٨٢٠ ١٢٥ ١٤٠
 جمهورية مصر العربية ٦٥٨ ٨١٩ ٦٠٥ ٦٩٠ ٤٨ ٦٥
 اليمن ٢٠٠ ٢٠٠ ١١١ ١١٢  -

 سكوااإلدول  ٥٠٢٠ ٥٧٢٥ ٥٠١٠ ٥٣٦٩ ١٢٦٠ ١٢٣٩
 الدول العربية ٦١٨٦ ٦٩٤٥ ٥٩٦٤ ٦٤٤٣ ٢٠١٤ ٢٠٦٢

 .٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي  ،"أوابك"منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  : المصدر

 قطاع الطاقة الكهربائية )ب(
 

 في تحقيق التنمية في دول المنطقـة، وال سـيما علـى             الفاعلةيعّد قطاع الكهرباء من أهم القطاعات        
ويتولى قطـاع   .  ضوء تزايد الطلب على الكهرباء لتلبية احتياجات القطاعات االقتصادية والخدماتية المختلفة          

ولية إنشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيـع والنقـل فضـالً عـن خـدمات                 ؤمسالكهرباء  
 فإن القدرات اإلسمية المركبة للنظم الكهربائية بالدول العربية قد بلغت           ٤وكما يتبّين من الجدول      . لمستهلكينا

ات المركبة فـي    كما أن القدر  .   جيجاوات ١٠٩ر٩ إلى   ٢٠٠١ وارتفعت عام    ١٩٩٦ جيجاوات عام    ٨٣ر٢٢

                                                            
، مؤتمر الطاقة العربـي     مية وأثرها على الصناعة البترولية العربية     إدماج الشركات البترولية العال   عاطف محمد الجبيلي،      )٣٠(

 .٢٠٠٢مايو / أيار١٤-١١ ،السابع، القاهرة
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 جيجاوات عـام    ٨٠ر٥ إلى حوالي    ١٩٩٦ جيجاوات عام    ٦٧ر٤٤دول اإلسكوا عدا فلسطين قد ارتفعت من        
.   جيجاوات من المحطـات المائيـة      ٩ر٠ جيجاوات من النظم الحرارية المختلفة وحوالي        ٧١ر٥ منها   ٢٠٠١

، )و. م ٢٣٢٣٠(العربية السـعودية    ، في كل من المملكة      ٢٠٠١وتتركز أكبر القدرات الكهربائية المركبة عام       
، ودولة اإلمارات العربيـة  )و. م٩٢٩٨(من دولة الكويت   كل  ، تليها   )و. م ١٥٢٨٦(وجمهورية مصر العربية    

 ).و. م٨٦١١(المتحدة 
 

 في دول اإلسكوا تطور القدرات الكهربائية المركبة والطاقة المولدة  -٤الجدول 
 )٢٠٠١-١٩٩٦(وإجمالي الدول العربية 

 
 اقة الكهربائية المولدةالط

 .و.القدرات الكهربائية المركبة م .س. و.ج
 المنطقة/الدولة )١(١٩٩٦ ٢٠٠١ ١ ١٩٩٦ ٢٠٠١
 )٢(المملكة األردنية الهاشمية ١٢٥٠ ١٥٧٨ ٥٨٧١ ٧٥٤٤
 )٣(دولة اإلمارات العربية المتحدة ٧٦٣٤ ٨٦١١ ٢١١٤٣ ٣١٧٤٣
 )٣(مملكة البحرين ٩٧٦ ١٢٤٨ ٥١٦٣ ٦٦٥٦

 )٢(المملكة العربية السعودية ١٨٨٠٥ ٢٣٢٣٠ ١٠٦٦٠٦ ١١١ر١٦١
 )٢(الجمهورية العربية السورية ٤٦٦٦ ٦٨٠٤ ١٨٣٤١ ٢٦٧١٢
 )٣(جمهورية العراق ٨٠٠٠ ٦٩١٠ ٣٠٠٤١ ٣٢٢٥١
 )٢(سلطنة عمان ٢٢٠٧ ٢٢٩٨ ٧٣٦٩ ٩٥٠٥

 )٤(السلطة الفلسطينية - - - -
 )٢(دولة قطر ١٦٤٢ ١٨٧٢ ٦١٠٥ ٩٩٥١
 دولة الكويت ٦٨٩٨ ٩٢٩٨ ٢٥٧٥١ ٣١٥٣٦
 الجمهورية اللبنانية ١٦٤٥ ٢٥١٥ ٧٧٢٠ ٩٨٨١
 )٢(جمهورية مصر العربية ١٢٩٧٨ ١٥٢٨٦ ٥٢٣٠٤ ٧٧ر٧٠٣

 )٢(اليمن ٧٣٧ ٨٣٣ ٢٠٥٣ ٢٤٥٢
 إجمالي دول اإلسكوا، عدا فلسطين ٦٧٤٣٨ ٨٠ر٤٨٣ ٢٨٨٤٦٧ ٣٤٧١٦٤
 إجمالي الدول العربية ٨٣٢٢٠ ١٠٩ر٨٨٦ ٣٤١٧٢٩ ٤١٣٢٧٦

 .٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي ": أوابك"منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )  ١( :دراالمص

 .معلومات رسمية واردة من الوزارات المختصة بالدول األعضاء)  ٢( 

ـ     .  "ن بشؤون الكهربـاء   ياألمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمانة مجلس الوزراء العرب المعني         ) ٣(  ي لإلنمـاء   تقريـر الصـندوق العرب
 ".٢٠٠٣أبريل /اإلنجازات والتحديات، نيسان: االقتصادي واالجتماعي حول الربط الكهربائي العربي

 .٢٠٠٢عام . و. م٩٢ر٠٠طبقاً للمعلومات الواردة من جهات االختصاص بالسلطة الفلسطينية، تم تركيب معدات توليد بقدرة )  ٤( 
 

 لتنمية المخططـة فـي دول المنطقـة ومعـدالت النمـو         استناداً إلى برامج ا    ،وتوضح الدراسات أنه   
المترتبة عليها في استهالك الكهرباء، فإن الطلب على الطاقة الكهربائية يتزايد باطراد لمواجهة االحتياجـات               

يؤدي ذلك إلى ضخامة االستثمارات المطلوب توفيرهـا        ، و وتتزايد معه الحاجة إلى إنشاء وحدات توليد جديدة       
 مثـل جمهوريـة مصـر       -لذا فقد شهد عقد التسعينات توجهاً من بعض دول المنطقـة             . طلبللوفاء بهذا ال  

 إلى إشـراك القطـاع      -العربية، وسلطنة ُعمان، والمملكة األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات العربية المتحدة           
 الميزانيـات   الخاص في ملكية وإدارة محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لتمويل اإلنشـاء مـن خـارج               

 كما  ،الحكومية، مع ضمان نوع من إدارة القطاع على أسس تجارية في ظل سياسات مناسبة لتسعير الخدمات               
إال أن هذا التوجه مـا زال        . سيرتبط بهذا التوجه تزايد الحاجة إلى خدمات خارجية متنوعة لقطاع الكهرباء          

ت بعـض  برز، باإلضافة إلى أن التجربة العملية أ  في بداياته وما زال العبء األكبر يقع على عاتق الحكومات         
 .)٣١(السلبيات المترتبة على هذا التوجه، وهي موضع الدراسة بمعرفة جهات االختصاص بالدول المعنية

                                                            
، اجتماع الخبـراء حـول بنـاء القـدرات          الخبرات المكتسبة من الربط الكهربائي في دول شمال اإلسكوا        محمد عوض،     )٣١(

 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٧-١٥، والتكامل اإلقليمي من أجل قطاع مستدام للطاقة، بيروت



 

 

-٣٤-

 
 سياسات قطاع الطاقة  -٢

 
 وما ارتبط بها مـن طفـرة فـي          -لما كانت وفرة المصادر التقليدية للطاقة في أغلب دول اإلسكوا            

 قد واكبت سعي هذه الدول لبناء قـدراتها الوطنيـة وتطـوير             -لدخل القومي ألغلب دول المنطقة      معدالت ا 
مرافقها، فإن سياسات الطاقة في المنطقة خالل العقود السابقة قد أولت أهمية للوفاء باحتياجات التنميـة مـن                  

وقد  . مواطنين بأسعار مدعومة  وتطوير إمكانات القطاع وقدراته، مع توفير إمدادات الطاقة لل         وتعزيز   الطاقة،
تباع هذه السياسات، خاصة التوسع في سياسات دعم أسعار الطاقة، إلى اإلسراف في اسـتخدام الطاقـة            اأدى  

 في الطلب على الطاقة وضخامة االسـتثمارات         سريعٌ مما ترتب عليه نموٌ    . دون رعاية لكفاءة هذا االستخدام    
هت أغلب دول المنطقة بدرجات متفاوتة إلـى مراجعـة سياسـات            لذلك فقد توج   . المطلوب توفيرها للقطاع  

 ولعل مـن أهـم      . الطاقة، بهدف تحقيق اقتصاديات أفضل للقطاع وإسهام مقبول في تحقيق التنمية المستدامة           
 :السياسات الحالية ما يلي

 
الطبيعـي   والغاز   النفطزيادة الجهود واالستثمارات الموجهة لعمليات التنقيب واالستكشاف عن          )أ( 

 ؛والعمل على تكثيف إنتاج الحقول القائمة، واستخدام تقنيات أنظف في االستخراج
 

 مراجعة سياسات تسعير الطاقة تدريجياً، بما يحقق اقتصاديات االستخدام، مـع الحفـاظ علـى             )ب( 
 ؛حق الفئات الفقيرة في الدعم

 
يعي بين دول المنطقة لتسهيل تبـادل       دراسة وتنفيذ شبكات الربط الكهربائي وشبكات الغاز الطب        )ج( 

 . االستفادة من المصادر المتاحةزيادةوتصدير مصادر الطاقة بينها و
 

 .لسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء وتشغيل منشآت الطاقة وشركاتهااالتجاه نحو ا )د( 
 

اصـة قطاعـات    العمل على تحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة في القطاعات المختلفـة، خ            )•( 
 مع التحول إلى استخدام مصادر الوقود األقل تلويثاً للبيئة، خاصة التوسـع فـي               ،اإلسكان والنقل والصناعة،  

 ؛استخدام الغاز الطبيعي في قطاعي توليد الكهرباء والنقل
 

االهتمام بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات تطبيقية لها، خاصة في مجال إنتاج              )و( 
 . سواء بالنظم الالمركزية محدودة القدرة، أو بالقدرات الكبيرة،الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية

 
 بغـرض هذا وسوف يستعرض الفصل الثالث من هذا التقرير الجهود التي بذلتها الـدول األعضـاء                 

 .تطوير وتطبيق هذه السياسات والتقدم المحرز في كل مجال منها
 الطاقةوإنتاج  مصادر  -باء

 
 مصادر الطاقة  -١

 
على الرغم من أن أغلب دول اإلسكوا تتمتع بوفرة في مصادر الطاقة التقليدية من النفط الخام والغاز                  

ن بعضها يكاد يكون محروماً من هذه المصادر، بينما تتوفر مصادر الطاقة المتجددة فـي جميـع                فإالطبيعي،  
 وفيمـا يلـي عـرض مـوجز         . الت غير مستثمرة بما يكفـي     دول المنطقة بدرجات متفاوتة، إال أنها ما ز       

 . مقارناً بالدول العربية٢٠٠١-١٩٩٦ وتطورها خالل الفترة اإلسكواللمصادر المتوفرة بدول 
 



 

 

-٣٥-

 مصادر النفط الخام والغاز الطبيعي )أ(
 

   تطور احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي في دول اإلسكوا والـدول العربيـة             ٥يوضح الجدول    
 ٦٠٤ر٢ حـوالي    ٢٠٠١ بلغت احتياطيات النفط الخام المؤكدة في نهاية العام          وقد،  ٢٠٠١-١٩٩٦بين عامي   

 في المائة من احتياطيات الدول العربية       ٥٦ر٨ و   ٩٢ر٥سكوا، أي ما يربو على      إلفي دول ا   )٣٢(بليون برميل 
كما بلغ االحتياطي المؤكد للغاز      .  في المائة  ٠ر٥٦ وبمعدل نمو خالل ذات الفترة بلغ        ترتيب، على ال  ،والعالم

 فـي المائـة مـن       ٨٥ر٧ مليار متر مكعب، تمثل      ٣٤٩١٤سكوا  اإل في دول    ٢٠٠١الطبيعي في نهاية العام     
 .  فـي المائـة    ٥ر٣االحتياطي العالمي، بمعدل نمو حـوالي       من   في المائة    ٢٠االحتياطيات العربية وحوالي    

 ٨٥، باحتياطيات مقـدرة تبلـغ       ٢٠٠٢ي بقطاع غزة خالل عام      وتجدر اإلشارة إلى ثبوت توفر الغاز الطبيع      
 .٣مليار م

 
 في دول اإلسكوا تطور احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي  -٥الجدول 

 )١()٢٠٠١-١٩٩٦(إجماالً الدول العربية و
 

 )مليار برميل(احتياطيات النفط الخام  )٢()٣مليارم(احتياطيات الغاز الطبيعي 
 ةالمنطق/الدولة ١٩٩٦ ٢٠٠١ ١٩٩٦ ٢٠٠١
 المملكة األردنية الهاشمية - - ٦ ٧

 دولة اإلمارات العربية المتحدة ٩٨ر١ ٩٧ر٨ ٥٧٤٨ ٦٠٠٣
 مملكة البحرين ٠٠ر٢ ٠٠ر١ ١٣٢ ٩٢
 المملكة العربية السعودية ٢٦١ر٥ ٢٦٢ر٨ ٥٣٥٤ ٦١٩٣
 الجمهورية العربية السورية ٢ر٥ ٣ر٢ ٢٣٥ ٣٧١
 جمهورية العراق ١١٢ر٠٠ ١١٥ر٠٠ ٣٣٦٠ ٣١٠٠
 سلطنة عمان ٥ر٢ ٥ر٩ ٧٩٩ ٨٥٩
 السلطة الفلسطينية - - - ٨٥

 دولة قطر ٤ر٥ ١٥ر٢ ٨٥٠٠ ١٤٦١١
 دولة الكويت ٩٦ر٥ ٩٦ر٥ ١٤٨٩ ١٥٥٧
 جمهورية مصر العربية ٣ر٠٠ ٣ر٧ ٨٤٩ ١٥٥٧
 اليمن ٤ر٠٠ ٤ر٠٠ ٤٧٩ ٤٧٩
 إجمالي دول اإلسكوا ٥٨٧ر٥ ٦٠٤ر٥ ٢٦٩٥١ )٢(٣٤٩١٤
 إجمالي الدول العربية ٦٤٣ر٠٠ ٦٥٣ر٣ ٣٢١٤٣ )٢(٤٠٧٢٦

 .٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي ": أوابك"منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )  ١( :المصدر
 ).٣ مليار م٨٥(تتضمن احتياطات الغاز الطبيعي الحر، كما يتضمن المجموع احتياطي فلسطين )  ٢( 

 مصادر الطاقة المتجددة )ب(
 

. نطقة اإلسكوا بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة التي لم يتم استغاللها بشكل كاٍف حتى اآلن              تتمتع م  
ـ  ؛وتتوفر الطاقة المائية الالزمة لتوليد الكهرباء بكميات محدودة في عدٍد مـن دول المنطقـة               غ القـدرات   تبل

فـي الـدول    . و. م ٨٩٦٧بينما بلغـت     ،٢٠٠١حتى العام   .) و.م( ميجاوات   ٧٢١٧الكهرومائية المركبة بها    
هذا وتتوفر في جميع الدول العربية مصادر هائلة من الطاقة الشمسية، حيث يتراوح اإلشـعاع                . )٣٣(العربية

السنة طبقاً للموقع، وتتوفر طاقة الرياح بسرعات       /٢م/س.و. ك ٣٠٠٠ إلى أكثر من     ١٤٦٠الشمسي الكلّي بين    
 يتـراوح  ) م١٠(ا، فهي ذات متوسط سنوي عند ارتفـاع         سكواإلقابلة لالستخدام في مناطق متعددة من دول        

                                                            
 .٢٠٠٢، الكويت ٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي ، )أوابك(  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )٣٢(

 .٢٠٠٢، الكويت ٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي ، )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   )٣٣(



 

 

-٣٦-

الثانية في كـلٍّ مـن األردن وهضـبة         /م) ٧-٥(الثانية على سواحل البحر األحمر، وبين       /متر) ١١-٨(بين  
 .)٣٤(الجوالن، ذلك باإلضافة إلى توفر مصادر الكتلة الحية والزيت الطفلي في بعض دول المنطقة

 
 )٣٥(تطور إنتاج الطاقة  -٢

 
 إجمالي إنتاج الطاقة األولية )أ(
 

 ٢٤ر٨و ٢١ر٩٣ أن إجمالي إنتاج الطاقة األولية في دول اإلسكوا قد بلغ حـوالي              ٦يوضح الجدول    
  فـي   ٧٩، بنسـبة    رتيـب  علـى الت   ٢٠٠١-١٩٩٦بين عامي   ) اليوم/ن.م.ب (مليون برميل معادل نفط يومياً    

 . في المائة٢ر٥ نمو سنوي ، وبمعدل٢٠٠١المائة من اإلجمالي بالدول العربية عام 
 
 إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي )ب(
 

 إلـى   ١٦ر٣  من حوالي  ٢٠٠١-١٩٩٦سكوا بين عامي    اإلتطور متوسط إنتاج النفط الخام في دول         
 المنتجة فـي الـدول      الكميات في المائة من     ٧٣ر٢،  ٢٠٠١مثل في عام    كانت ت اليوم،  / مليون برميل  ١٨ر١٥

كمـا تطـور     .  في المائة في كٍل منهـا      ٢ر٢ يناهز ٢٠٠١-١٩٩٦سنوي خالل الفترة    العربية، بمعدل نمو    
اليـوم،  ./ن.م. مليون ب  ٤ر٧٤ إلى   ٣ر٨سكوا في ذات الفترة بين      اإلاإلنتاج اإلجمالي للغاز الطبيعي في دول       

  فـي  ٣ر٣سـكوا، و  اإل في المائة في دول      ٤ر٥  بنسبة بمتوسط معدل نمو في اإلنتاج خالل السنوات الخمس       
 .المائة في الدول العربية، متخطياً بذلك معدالت النمو في إنتاج النفط الخام

 
 أكثر من   ٢٠٠١هذا وقد بلغت مشاركة النفط الخام في إجمالي إنتاج الطاقة األولية بدول اإلسكوا عام                

ة مصـادر   بينما بلغت مشـارك    .  في المائة  ٢٤ الغاز الطبيعي وسوائل الغاز أكثر من        وإسهام في المائة،    ٧٣
 . في المائة٣الطاقة المائية والمصادر األخرى للطاقة المتجددة حوالي 

 
 إنتاج الطاقة الكهربائية )ج(
 

في الجزء ألف من هذا الفصل، بلغت الطاقة الكهربائية المولدة فـي            و،  ٤في ضوء ما ورد بالجدول       
 -في دول اإلسـكوا     .) س.و.ج( ألف   ٣٤٧ر٢منها  . س.و. ألف ج  ٤١٣ر٣ حوالي   ٢٠٠١الدول العربية عام    

في المائة منها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصـر العربيـة            ) ٥٤( أكثر من    - باستثناء فلسطين 
ـ . س.و. ألـف ج   ٢٨٨ر٥ قد بلغ    ١٩٩٦ولما كان إجمالي الكهرباء المولدة في دول اإلسكوا عام           . فقط ن إف

 .٢٠٠١-١٩٩٦ الفترة  في المائة سنويا خالل٣ر٨معدل النمو يقدر بحوالي 
 

 ةتطور إنتاج الطاقة في دول اإلسكوا والدول العربية وتوزيعها على المصادر األولي  -٦الجدول 
 )١()اليوم/ن.م.ألف ب(

 
 المصادر األولية الدول العربية سكواإلدول ا

                                                            
)٣٤(  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia.  Regional Approach for Disseminating 

Renewable Energy Technologies. Part 1: The Regional Renewable Energy Profile. New York 2001, (E/ESCWA/ENR/2001/10)  
(Part 1).                                                                                                                                                                                                          

 .٢٠٠٢، الكويت ٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي ، )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   )٣٥(



 

 

-٣٧-

  ١٩٩٦ ٢٠٠١ )٢()Κ(معدل النمو ١٩٩٦ ٢٠٠١ )٢()Κ(معدل النمو

 إجمالي إنتاج الطاقة األولية ٢٨٠٤٠ ٣١٤٢١ ٢ر٣ ٢١٩٣٠ ٢٤٧٩٨ ٢ر٥

 ٢ر٢
١٨١٤٩ 

 )٧٣ر٢(

١٦٢٤٩ 

 )٧٤ر١(
 ٢ر٢

٢٠٦٤٥ 

 )٦٥ر٧(

١٨٥٣٤ 

 )٦٦ر١(
 )٢(إنتاج النفط الخام

 ٤ر٥
٤٧٤١ 

 )١٩ر٢(

٣٨٠٧ 

 )١٧ر٤(
 ٣ر٢٧

٧٦٩٧ 

 )٢٤ر٥(

٦٥٥٤ 

 )٢٣و٤(
 )٢(الطبيعي إنتاج الغاز

 إنتاج سوائل الغاز ٢٠١٤ ٢٠٦٢ ٠ر٥ ١٢٦٠ ١٢٤١ -

 الطاقة الكهرومائية ١٦١ر٤ ١٦٧ر٤ ٠ر٧ ١٣٤ر٢ ١٣٩ ٠ر٧

 .٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي ": أوابك"منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )  ١( :المصدر

 . إجمالي إنتاج الطاقةإلىقيم محسوبة، األرقام بين األقواس هي نسبة مشاركة المصدر األولي )  ٢( 
 
 )٣٦(استخدامات الطاقة المتجددة )د(
 

 ١٣٩،  ٢٠٠١ضافة إلى مصادر الطاقة الكهرومائية، التي بلغت مساهمتها في إنتاج الكهرباء عام             اإلب 
، بدأت بعض تقنيات الطاقة المتجـددة األخـرى   )في السنة. م. ن.ط. م٧ر٠٠أي حوالي (اليوم ./ن.م.ألف ب 

الت تسـخين الميـاه     تدخل إلى حيز االستخدام التطبيقي في دول اإلسكوا منذ سنوات، وعلى األخص في مجا             
 ألـف   ٧٥٠ بحوالي   ٢٠٠١ يقدر عدد سخانات المياه الشمسية المستخدمة عام         إذوتجفيف المحاصيل والضخ،    

ذلك فضالً عن توليـد الكهربـاء   و، )اليوم./ن.م. ألف ب ٦ر٦(سنويا  . ن.م. ألف ط  ٣٣٠ توفر حوالي    ،سخان
ة والتوربينات الريحية الصـغيرة وبإجمـالي       بقدرات محدودة بالمناطق الريفية، باستخدام النظم الكهروضوئي      

هذا وقد بـدأت بعـض    . من الكهرباء. س.و. مليون ك٦٠ر٠٠تنتج سنوياً حوالي    .) و.م٢٠(يقدر في حدود    
 القـدرات    تبلغ . دول المنطقة في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء بالقدرات الكبيرة            

 ٢٠٠١عـام   . و. م ٦٣شبكات الكهربية في جمهورية مصر العربية إلى أكثر من          التي تم تركيبها وربطها بال    
ن مساهمة مصادر الطاقة المتجددة عدا الطاقة المائية        إ، وعلى ذلك ف   .س.و. مليون ك  ٢٥٠تنتج سنوياً حوالي    

، وهـي مسـاهمة     )اليوم/ن.م.ف ب الآ ٨(سنوياً، أو إجمالي    . ن.م. ألف ط  ٤٠٠ تقدر بحوالي    ٢٠٠١في عام   
 .دودة، تعد مؤشراً ألهمية العمل على تنمية استخدامات هذه المصادرمح
 
 
 

 استهالك الطاقة  -جيم
 

 )٣٧(استهالك الطاقة األولية  -١
 

سـكوا خـالل الفتـرة      اإل تطور استهالك الطاقة األولية في الدول العربية ودول          ٧يتضمن الجدول    
 :تي اآلبّين، وتوزيعها على المصادر األولية، وي٢٠٠١-١٩٩٦

 

                                                            
، اجتماع الخبـراء حـول بنـاء القـدرات          الخبرات المكتسبة من الربط الكهربائي في دول شمال اإلسكوا        محمد عوض،     )٣٦(

 .٢٠٠٢أكتوبر /ين األول تشر١٧-١٥والتكامل اإلقليمي من أجل قطاع مستدام للطاقة، بيروت، 

 .٢٠٠٢، الكويت ٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي ، )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   )٣٧(



 

 

-٣٨-

 إجمالي استهالك الطاقة األولية )أ(
 

برميـل نفـط    معادل   مليون   ٤ر٦٠تزايد إجمالي استهالك الطاقة األولية في دول اإلسكوا من حوالي            
، وبمتوسط معدل نمو سـنوي      ٢٠٠١باليوم عام   .) ن.م.ب.م (٥ر٧ إلى حوالي    ١٩٩٦عام  ) اليوم./ن.م.ب.م(

 . في المائة لمجموعة الدول العربية٤ر٢٠، مقابل ٢٠٠١-١٩٩٦ في المائة خالل الفترة ٤ر٥بنسبة 
 

 )١()اليوم/ن.م.ألف ب(تطور استهالك الطاقة األولية وتوزيعها على المصادر   -٧الجدول 
 

 الدول العربية سكواإلدول ا
  ١٩٩٦ ٢٠٠١ )٢()Κ(معدل النمو ١٩٩٦ ٢٠٠١ )٢()Κ(معدل النمو
 الك الطاقة األوليةإجمالي استه ٥٧٦٨ ٧٠٨٥ ٤ر٢ ٤٥٨٠ ٥٧١٤ ٤ر٥

 ٣١٧٨ ٣ر٦
 )٥٥ر٦(

٢٦٦٥ 
 ٣٨٨٦ ٣ر٥٤ )٥٨ر٢(

 )٥٤ر٨(
٣٢٦٥ 

 )٢(استهالك النفط )٥٦ر٦(

 ٢٣٨١ ٢ر٦
 )٤١ر٧(

١٧٦٥ 
 ٥ر٤ )٣٨ر٥(

٢٩٥٧ 
) ٤١ر٧(

)Κ( 

٢٢٧٠ 
) ٣٩ر٤(

)Κ( 
 )٢(الطبيعي استهالك الغاز

١,٣ 
 ١٤٧ر٠٠
) ٢ر٦(

)Κ( 

 ١٣٧ر٥
) ٣ر٠(

)Κ( 
 ٥ر٤٣

١٨٤ 
 )Κ() ٢ر٦(

 ١٦٧ر٠٠
 )Κ() ٢ر٩(

ــددة  ــة المتج ــتهالك الطاق اس
 )٢()أخرى+ المائية (

 .٢٠٠٢التقرير الإلحصائي السنوي : منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول أوابك)  ١( :المصادر

 .قيم محسوبة، األرقام بين األقواس هي نسبة مشاركة المصدر األولي في إجمالي استهالك الطاقة األولية)  ٢( 

 
 ر المختلفة في الطاقة األولية المستهلكةمساهمة المصاد )ب(
 

 علـى الـنفط     ،دول اإلسكوا في  تعتمد إمدادات الطاقة األولية المستهلكة في المنطقة العربية، خاصة           
باإلضافة إلـى    . ٢٠٠١ في المائة عام     ٩٧ر٣ معاً أكثر من     اللذين كانا يمثالن  والغاز الطبيعي بشكل أساسي     

  إمـدادات الطاقـة      تتسـم بنيـة    . مائيةوة المتجددة، متضمنة الطاقة الكهر    مشاركة محدودة من مصادر الطاق    
 :األولية باآلتي

 
 مشاركة النفط في إجمـالي      ، فقد كانت  انخفاض نسبة مشاركة النفط في إمدادات الطاقة تدريجياً        )١( 

اليـوم، أي مـا نسـبته       ./ ن.م.ب. م ٣ر٢ في دول اإلسكوا حوالي      ٢٠٠١عام  تبلغ  االستهالك  
 ؛١٩٧٣ في المائة عام ٧٥، و١٩٩٦ في المائة عام ٥٨ر٢ حوالي بل مقا،في المائة ٥٥ر٧

 
 في المائة فقط خـالل      ٢٠الزيادة المطردة في نسب مساهمة الغاز الطبيعي، التي كانت حوالي            )٢( 

اليوم، أي ما نسـبته  ./ن.م. مليون ب٢ر٣٨١ حوالي ٢٠٠١عقد السبعينات وارتفعت لتبلغ عام    
  من إجمالي االستهالك في منطقة اإلسكوا؛ في المائة٤١ر٧

 كانـت حـوالي     –مائية  و بما فيها المصادر الكهر    – ٢٠٠١إن مساهمة المصادر المتجددة عام       )٣( 
 في المائة فقط، نظراً ألن التوسع في االستهالك يعتمد على المصادر التقليدية، مما يؤدي               ٢ر٦

ذلك باإلضافة إلى أن التقنيات الجديدة      وية،  إلى الخفض التدريجي لنسبة مشاركة المصادر المائ      
للطاقة الشمسية والرياح وغيرها ما زالت في مرحلة تطور خالل هذه الفترة مع بـدء دخـول                 

 .بعضها إلى حيز االستخدام التطبيقي
 



 

 

-٣٩-

 )٣٨(االستهالك النهائي للطاقة  -٢
 

علـى  يعتمـد   ٢٠٠١ في العام  االستهالك النهائي للطاقة في القطاعات المختلفة في دول اإلسكوا       كان 
الكهرباء المولدة والمشتقات البترولية فضالً عن الغاز الطبيعي، ومساهمة ضئيلة للفحـم والطاقـة الشمسـية                

، بينمـا بلـغ     )ن.م. طـن ( مليون   ١٥٨ر٣بلغ إجمالي استهالك المشتقات البترولية حوالي       و . وطاقة الرياح 
أما الطاقة الكهربائية التي تـم اسـتهالكها فـي          ). ن.م.طن( مليون   ١١٨ر٦استهالك الغاز الطبيعي حوالي     

 .س.و. ألف ج٣٥٣ر٠٠بلغت حوالي فالقطاعات المختلفة بدول المنطقة في ذات العام 
 

 الترتيب، على   ، تستهلك فهي ،تمثل قطاعات النقل واألبنية والصناعة أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة         
ي استهالك المشتقات البترولية، كما يستهلك قطاع األبنية ما يربـو            في المائة من إجمال    ١٧ و ١٨ و ٤٣حوالي  

 في المائـة مـن      ٢٦ في المائة من استهالك الكهرباء في دول اإلسكوا، يليه قطاع الصناعة بحوالي              ٥٥على  
هذا وال تتوفر بيانات مقننة للتوزيع القطاعي الستهالكات الغـاز الطبيعـي، والـذي               . )٣٩(استهالك الكهرباء 

تهلك أساساً في توليد الكهرباء والصناعة، وقد بدأ دخوله إلى حيز االستخدامات المنزلية والنقل على نطاق                يس
 .محدود، خاصة في جمهورية مصر العربية

 
 مؤشرات استهالك الطاقة  -٣

 
ي يتوقف تقدير العوائد االقتصادية واالجتماعية المرتبطة باستهالك الطاقة على العديد من العوامل، ف             

مقدمتها مدى توفر إمدادات وخدمات الطاقة للمواطنين، ونصيب الفرد من استهالك الطاقة األولية، فضالً عن               
كما أن المعيار المتبع لقياس الجدوى االقتصادية الستهالكات الطاقة هو ما يعرف بكثافـة               . الكهرباء المولدة 

وفيما يلي   . ر واحد من الناتج المحلي اإلجمالي     استهالك الطاقة، ويقصد بها كمية الطاقة المستخدمة لكل دوال        
 .٨عرض لهذه المؤشرات في دول اإلسكوا مقارنة بالدول العربية والعالم طبقاً للموضح بالجدول 

 
 توفر اإلمداد بالطاقة )أ(
 

على الرغم من توفر مصادر الطاقة والكهرباء المولدة ألغلب المناطق بدول اإلسكوا ووصول نسـب                
 في المائـة    ٥٠ هذه النسبة تنخفض إلى أقل من        فإن في المائة في أغلبها،      ٩٥الكهرباء إلى أكثر من     اإلمداد ب 

 مليون نسمة، أي    ١٦في كل من اليمن وفلسطين، وعلى ذلك فأن إمدادات الكهرباء لم تصل بعد إلى أكثر من                 
، كما أن نسبة مماثلة مـن       )٤٠(حوالي عشرة في المائة من سكان المنطقة، خاصة في المناطق الريفية والنائية           

السكان في المناطق الحضرية الفقيرة تعاني من عدم انتظام إمدادات الكهرباء وصعوبة الحصول على مصادر               
وعلى ذلك فإن قطاع الطاقة مطالب بضرورة توفير إمـدادات وخـدمات الطاقـة               . الوقود السائلة والغازية  

 .ادية واالجتماعية في هذه المناطق النائيةلهؤالء السكان، لدعم إمكانات التنمية االقتص
 
 معدل استهالك الفرد من الطاقة األولية )ب(

                                                            
 .٢٠٠٢، الكويت ٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي ، )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   )٣٨(

تحليل الخيـارات فـي دول      : تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع األبنية      آسيا،    لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي     لا  )٣٩(
 .(E/ESCWA/ENR/2001/16) ٢٠٠١، نيويورك، سكواإلمختارة أعضاء في ا

)٤٠(  International Energy Agency. World Energy Outlook: Energy and Poverty 2002, Paris 2002. 



 

 

-٤٠-

 
 قد بلـغ    ٢٠٠١ أن متوسط نصيب الفرد من الطاقة األولية في دول اإلسكوا عام             ٨يتبين من الجدول     
 ١ر٢٢السنة، بما يفوق متوسط اسـتهالك الفـرد فـي الـدول العربيـة البـالغ                 /فرد/ن.م. طن ١ر٧حوالي  

 .السنة/الفرد/ن.م. طن١ر٤٥١السنة والمتوسط العالمي الستهالك الفرد البالغ ./ن.م.طن
 

 بشكل كبير بين دول اإلسكوا، حيث يتراوح بين         ٢٠٠١وقد تباين نصيب الفرد من الطاقة األولية عام          
ح بـين    ودولة قطر، أي بنسـبة تتـراو       اليمنفي كلٍّ من    ) السنة/ن.م.طن (٣٢ر٥٠٠،)السنة/ن.م.طن (٠ر٢
  المتوسط العالمي، مما يعكس األوضـاع المتباينـة لمسـتوى تـوفر اإلمـداد       وهي ضعفا ) ٢٢ر- و ٠ر١٥(

 .بالطاقة ومعدالت االستهالك بين دول المنطقة
 

 )١()٢٠٠١(الدول العربية دول اإلسكوا ومؤشرات استهالك الطاقة وتباينها بين   -٨الجدول 
 

 مؤشرات االستهالك
نصيب الفرد من 
الكهرباء المولدة 

 السنة./س.و.ك

كثافة استهالك 
 الطاقة

 )دوالر/كجم(
 استهالك للفرد

 )سنة/ن.م.طن(

إجمالي الناتج 
 ليالمح

 )مليون دوالر(

 استهالك إجمالي
 الطاقة

 )السنة/ن.م.مليون ط(
 السكان

 المنطقة/الدولة )مليون نسمة(
 الدول العربية ٢٨٨ر٨٤ ٣٥٢ر٨ ٦٩٥٩٩١ ١ر٢٢١ ٠ر٥١ ٢٠٨٦
 دول اإلسكوا ١٦٦ر٤٥ ٢٨٤ر٥٣ ٥٤١٦٤٧ ١ر٧٠٩ ٠ر٥٢ ١٤٣١

 التباين بين مؤشرات دول المنطقة
 البحرين ٠ر٧١٤ ١٢ر٠ ٧٨٩٩ ١٦ر٨ ١ر٥٢ ٩٣٢٢

 ٢٢ر٧٥١ ٩٠ر١ ١٧٨٤٨٥ ٣ر٩٦ ٠ر٥٠ ٥٤١٨
المملكة العربية  

 السعودية
 قطر ٠ر٥٧٤ ١٩ر٨ ١٦١٥٢ ٣٢ر٥ ١ر٢٣ ١٧٣٣٦
 مصر ٦٥ر٣٤ ٤٧ر٠ ٩١٧٥٤ ٠ر٧٢ ٠ر٥١ ١١٣٧
 اليمن ١٨ر٩ ٣ر٦٣ ٩١٠٠ ٠ر١٩ ٠ر٤ ١٢٧

 .٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي  ). أوابك( منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ) ١( :المصدر

 
 معدل استهالك الفرد من الكهرباء المولدة )ج(
 

 قد  ٢٠٠١ أيضاً، أن متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المولدة في عام             ٨يتضح من الجدول     
 ١٤٣١ البالغ   ، في المائة من نصيبه في الدول العربية       ١٤٥السنة مثلت   ./س.و. ك ٢٠٨٦بلغ في دول اإلسكوا     

 في المائة فقط من المتوسط العالمي لنصيب الفـرد مـن اسـتهالك الكهربـاء                ٨٤السنة، وحوالي   ./س.و.ك
بـين دول اإلسـكوا فتعـدى       وقد تباين متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية          ). فرد./س.و. ك ٢٤٨٢(

ضعفاً لـه   ) ١ر٢ و ٧(المتوسط العالمي في مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تراوح بين              
كما انخفض عن المتوسط العالمي في أغلب الدول األعضـاء ذات االقتصـاد              . في دولة قطر وسلطنة ُعمان    

اليمن ولبنان، ويعد هذا تأكيداً ألهميـة النظـر فـي           منه في كلٍّ من     ) ١ر٠٥ و ٠ر٠٤(المختلط، وتراوح بين    
 الكهرباء المولدة للمناطق المحرومة، والعمل على ترشيد استخداماتها فـي المنـاطق ذات االسـتهالك                توفير
 .المرتفع

 كثافة استهالك الطاقة األولية )د(
 

دوالر، مقارناً  ./ن.م. كجم ٠ر٥٢٢ في دول اإلسكوا     ٢٠٠١بلغ متوسط كثافة استهالك الطاقة في عام         
 وبالتـالي .  دوالر على مستوى العـالم    ./ن.م. كجم ٠ر٣٢٠دوالر في الدول العربية و    ./ن.م. كجم ٠ر٥١ بـ

 في المائة مـن المتوسـط       ١ر٦٣يتبين أن متوسط كثافة استهالك الطاقة في دول اإلسكوا مرتفع ويصل إلى             



 

 

-٤١-

افة الطاقة أعلى قيمة لها فـي مملكـة البحـرين           العالمي، إال أنه يتباين بين دول المنطقة، ففي حين بلغت كث          
 مما يعـد مؤشـراً علـى مـدى          ،بين كلٍّ من اليمن ودولة قطر     ) ١ر٢٣و ٠ر٤(، فقد تراوحت بين     )١ر٥٢(

 .انخفاض العوائد االقتصادية الستهالك الطاقة في جميع دول المنطقة
 

 اآلثار البيئية إلنتاج واستهالك الطاقة  -دال
 

في منطقة اإلسكوا بوجود أنشطة ضخمة ومتعددة في مجاالت استكشـاف وإنتـاج             يتسم قطاع الطاقة     
 ونقل وتوزيع النفط والغاز، فضالً عن معامل التكريـر والصـناعات البتروكيماويـة؛ والقـدرات الكبيـرة                 
 لمحطات توليد الكهرباء التي يعمل أغلبها بالنظم الحرارية للتوليد، ذلك باإلضافة إلى قطاعـات االسـتهالك               

 وعلـى   .  األبنية المنزلية والتجارية، وقطاع الصناعة وقطاع النقـل        –النهائي، وعلى األخص قطاع األبنية      
إن له تأثيراته البيئية السلبية، وعلى األخص فيما يتعلق بتلـوث           فالرغم من أهمية قطاع الطاقة لعملية التنمية،        

 . فضالً عن آثاره السلبية على مصـادر الميـاه        الهواء وإصدار غازات الدفيئة والتأثير على طبقة األوزون،         
 :وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى اآلتي

 
 مليون طـن    ١٠٢ من قطاع الطاقة في المنطقة من        CO2تزايدت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون       )أ( 

 بالمنطقـة  CO2وقد كان نصيب الفرد من انبعاثـات     . ٢٠٠١ مليون طن عام     ٧٩٤ إلى أكثر من     ١٩٧٣عام  
 إلى حوالي   ٢٠٠١ أقل بكثير من المتوسط العالمي، إال أنه تزايد بشكل مطرد حتى وصل في عام                ١٩٧٣عام  

 .  في المائـة   ٢٠ يتجاوز، وهو ما يزيد عن المعدل العالمي لنصيب الفرد من االنبعاثات بما             )فرد/ طن ٤ر٨(
 صعيدلي ارتفعت بشكل ملحوظ على       فإن نسبة هذه االنبعاثات إلى الناتج المحلي اإلجما        ،وعلى الرغم من ذلك   

المنطقة وبنسب متفاوتة بين دولها، مما يعد مؤشراً إلى أن عوائد الطاقة المستهلكة ال تتناسب والزيـادة فـي                   
مع اإلشارة إلى أهمية العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة لتحقيق جدواها مـن النـاحيتين                 . االستهالك

ولة عن قطاع النفط والغاز إلى زيادة االعتماد علـى          ؤد توجهت المؤسسات المس    وق . االقتصادية والبيئية معاً  
 ؛)٤١(تقنيات أنظف بيئياً في عمليات اإلنتاج، مع إنتاج أنواع من الوقود األنظف

 
 مصادر الميـاه يـرتبط أساسـاً        فيإن التأثير البيئي لصناعات النفط والغاز وخطوط نقلهما،          )ب( 

ويظهر التلـوث فـي وجـود        . كميات كبيرة من الماء في عمليات التكرير      فيه  دم   تستخ الذيبتكرير النفط،   
الزيت، واألمونيا، والمركبات الفينولية، والكبريت، واألحماض العضوية، وبعـض المعـادن األخـرى فـي               

 . فضالت الماء الناتج عن االستعمال والذي يعاد ضخه إلى المصادر المائية المحيطة بما يحويه من ملوثـات                
التربة، والمياه الجوفية، نتيجة تـدفق هـذه الملوثـات، أو بعـض             ووهناك احتماالت لتلوث المياه السطحية،      

المنتجات األولية لمعامل التكرير، وذلك فضالً عن التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشـطة التوليـد الحـراري                 
بد من اإلشـارة أيضـاً إلـى أن     وال . للكهرباء، وصرف مياه التبريد الساخنة إلى المجاري المائية السطحية      

األحيـاء المائيـة    وعلى  إنشاء المحطات الكهرومائية له تأثيراته الجغرافية والديموغرافية على مواقع اإلنشاء           
 .)٤٢(والبيئية المحيطة

                                                            
لطاقة الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة وعالقتها بتنمية مصادر المياه والحفاظ عليها في منطقة             سياسات ا أنهار حجازي،     )٤١(

، عمـان،  ٢٠٠٠أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٤-٢٣  .، ندوة تطوير سياسات الطاقة الداخلية وعالقتها بقطاع المياه في الوطن العربي           سكواإلا
 .األردن

زمة لتحقيق التنمية المستدامة وعالقتها بتنمية مصادر المياه والحفاظ عليها في منطقة            سياسات الطاقة الال  أنهار حجازي،     )٤٢(
، عمـان،  ٢٠٠٠أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٤-٢٣  .، ندوة تطوير سياسات الطاقة الداخلية وعالقتها بقطاع المياه في الوطن العربي           سكواإلا

 .األردن



 

 

-٤٢-

 
 التحديات والفرص المتاحة: الطاقة ألغراض التنمية المستدامة  -هاء

 
، فـي مجـال الطاقـة       ١٩٩٢لمعنية في دول اإلسكوا منذ العام       أسفرت الجهود التي بذلتها الجهات ا      

ويرجع ذلك إلى أن     . ألغراض التنمية المستدامة، عن تحقيق مستويات مختلفة، ولكنها غير كافية من النجاح           
، إال أنها في ذات الوقـت قـد         اإلنجازهذه الجهود قد اصطدمت بعدد من التحديات التي أثرت على مستوى            

 يمكن أن تكون باإلضافة إلى المناخ الدولي الـداعم، الـذي تـوفر نتيجـة                ، متعددة اًفرصوفرت إمكانات و  
لمقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، منطلقاً خالل العقد القادم للعمل علـى تحقيـق التوجهـات                 

لجـزء   يعـرض هـذا ا     ،وفي ضوء ذلك   .  في مجال الطاقة   غ وخطة جوهانسبر  ٢١الواردة في جدول القرن     
للتحديات األساسية التي واجهت، وما زالت، إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة بدول اإلسـكوا،                

 .فضالً عن الفرص المتاحة لتعميق هذا اإلسهام
 

 )٤٣(في تحقيق التنمية المستدامة التحديات التي تواجه إسهام قطاع الطاقة  -١
 

 فيمـا   غ وخطة جوهانسـبر   ٢١تي يتضمنها جدول أعمال القرن      إن إحراز تقدم مؤثر في المجاالت ال       
 تغييرات هائلة في اتجاهات عدة، بـدءاً بالسياسـات          قتضييتعلق بمجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، ي      

 العامة لقطاع الطاقة وإمكانات تكاملها مع سياسات القطاعات االقتصـادية األخـرى، وحتـى الممارسـات                
 وفي هذا اإلطار، فإن هناك عدداً مـن التحـديات األساسـية             . طاعات اإلنتاج واالستهالك  اليومية في كافة ق   

 التحـديات بإمكانات تحقيق التنمية المسـتدامة بشـكل عـام أو           منها  رتبط  ي ماالتي تواجه تحقيق ذلك، سواء      
 .ما هو وارد أدناهنحو المرتبطة بقطاع الطاقة بشكل خاص، وذلك على 

 
 منظور عام: ة المستدامةتحديات التنمي )أ(
 

 ومنهـا خـدمات   ، وما يرتبط به من زيادة الطلب على الخـدمات       -في ضوء النمو السكاني المطرد       
 أكدت على أن المحاور األساسية لتحقيق التنمية المستدامة تتركز حول سـبل             غ فإن خطة جوهانسبر   -الطاقة  

 فـي   ةدامة فضالً عن الحفاظ على الموارد الطبيعي      تقليص الفقر وتحسين أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المست       
سكوا فإن ذلك يتطلب أيضاً الحفاظ على مصالح دول المنطقة، التـي تعتمـد        اإلوبالنسبة لدول     .خدمة التنمية 

 . تجارة النفط والغاز من مواردتحققهإيراداتها األساسية ومعدالت التنمية فيها على ما 
 

، الذي صدر خـالل مرحلـة اإلعـداد         )٤٤( العام لألمم المتحدة   األمين أشار تقرير    ،وفي إطار ما تقدم    
 والتقدم المحـرز فـي      ٢١، إلى أن الفجوة بين األهداف الواردة في جدول أعمال القرن            غلمؤتمر جوهانسبر 

 : أساسية هيعوامل محّددةتطبيقها، في أغلب دول العالم، خاصة الدول النامية، قد ارتبطت بأربعة 
 

                                                            
الورقـة  سكوا التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة،  اإل أوراق لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،    لا  )٤٣(

 ٢٠٠٢أغسـطس   /آب،  التحديات والفرص التـي تواجـه إسـهام قطـاع الطاقـة فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة                   ) ٣(الموجزة رقم   
(E/ESCWA/ENR/2002/3). 

)٤٤(  United Nations Economic and Social Council. Implementing Agenda 21: Report of the Secretary General, CSD 
second preparatory session for WSSD, January 2002 (E/CN.17/2002/PC.2/….).                                                                                       



 

 

-٤٣-

تكامل بين السياسات القطاعية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة؛ خاصة بـين سياسـات             غياب ال  )١( 
  الوطني أو الدولي؛الصعيدالتنمية االقتصادية واالجتماعية والحفاظ على البيئة، سواء على 

 
ة مستدام، وتدني كفاء  الانخفاض معدل التغيير الذي تم تحقيقه في أنماط اإلنتاج واالستهالك غير             )٢( 

 استخدام الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها موارد الطاقة؛
 

قصور موارد التمويل التي تم توفرها لبرامج التنمية المستدامة، وعلى األخـص فـي الـدول                 )٣( 
ذلك مع ضعف مصادر التمويل الخاص التي أقـدمت         والنامية، نتيجة لضغوط الدين الخارجي،      
 تدامة، في الدول النامية؛على المساهمة في تمويل نظم الطاقة المس

 
 السياسات التمويلية المتبعة بقطاع الطاقة، وغياب السياسـات         علىغلبة السياسات قصيرة األمد      )٤( 

 .طويلة األمد التي تراعي اعتبارات التنمية المستدامة
 
 لتحديات المرتبطة بقطاع الطاقةا )ب(
 

قة ألغـراض التنميـة المسـتدامة خـالل         اصطدمت الجهود التي بذلتها دول اإلسكوا في مجال الطا         
 :السنوات العشر السابقة بعدد من التحديات في اتجاهات مختلفة؛ منها ما يلي

 
 االستراتيجيات والسياسات المتبعة )١( 

 
  فـي  بصـورة متكاملـة   لم يتم إدراج السياسات المتعلقة بتحقيق استدامة قطـاع الطاقـة             -أ  

 سات القطاعية المختلفة، مما حدَّ من فرص تنفيذها؛ السيافيسياسات الطاقة العامة أو 
 

للحفاظ على  وذلك   ، بعض دول المنطقة مترددة نوعاً ما في دعم نظم الطاقة المستدامة           تبدو -ب  
حجم األسواق المتاحة لنفطها، وضمن هذا التوجه فقد كان لبعض دول المنطقـة وجهـات        

خفض التأثيرات البيئية لقطاع الطاقة، إال أن       تفاقيات الدولية من معايير ل    نظر فيما أقرته اال   
، الذي أصدره الوزراء العـرب المختصـون فـي          ٢٠٠٣إعالن أبو ظبي للبيئة والطاقة      

، قد أوضح توجه الدول العربية للتمشي مع ما أقرته االتفاقيات الدولية            ٢٠٠٣فبراير  /شباط
 ؛خفيض االنبعاثاتلتزامات رقمية أو زمنية لتافي هذا الشأن مع عدم القبول بأية 

 
محدودية السياسات الجاذبة لالستثمار الخاص في مجال نظم الطاقة المستدامة، وقصـور             -ج  

إضافة إلى غياب أو ضعف السياسات الرامية إلى خلق         ،  الموارد الحكومية المخصصة لها   
 .المجالهذا شراكات فاعلة في 

 مصادر التمويل )٢( 
 

تخصيص االستثمارات المتاحة لقطاعات الطاقة التقليديـة،       تركز أغلب دول المنطقة على       -أ  
 يقتضيوعلى األخص لتنمية مناطق االستكشاف وتطوير تقنيات استخراج أنظف، وهو ما            



 

 

-٤٤-

 ، ويؤدي إلى الحد من الموارد التي يمكـن إتاحتهـا لتطـوير نظـم               )٤٥(طائلةاستثمارات  
 الطاقة المستدامة؛

 
لية التي أتيحت لتطوير نظم الطاقة المستدامة، مـن خـالل           أن االستثمارات المحلية والدو    -ب  

برامج التعاون الدولي المتعددة التي تم تنفيذها، كانـت محـدودة للغايـة بالمقارنـة مـع           
 للنظم التقليدية للطاقة، والتي تم تنفيذها دون اعتبـار          خُصِّصتاالستثمارات الضخمة التي    

صة تعزيز إمدادات وخـدمات الطاقـة إلـى         واضح لمراعاة معايير التنمية المستدامة، خا     
 المناطق الفقيرة في الريف والحضر؛

 
 مـن طـابع      التعاون والتنسيق اإلقليمي في مجال تمويل مشـروعات الطاقـة          ما يتسم به   -ج  

 . في تطوير نظم الطاقة المستدامةة، واالعتماد المفرط على برامج التمويل األجنبيمحدود
 

 تنفيذ والتطبيقالظروف التي واجهت ال )٣( 
 

محدودية اإلمكانات المؤسسية التي تم توجيهها إلى تطوير نظم الطاقة المستدامة وضـعف              -أ  
 سبل التنسيق بينها، مع قصور اإلمكانات البشرية والمالية التي تم توفيرها في المجال؛

 
مية المسـتدامة    مستوى التعاون والمشاركة بين األطراف المختلفة المعنية بتحقيق التن         تدني -ب  

ولي التخطيط في قطاعات االسـتهالك      ؤ واضعي السياسات ومس   يشمللقطاع الطاقة، بما    
  في المناطق الريفية؛ال سيماالنهائي، فضالً عن المستهلكين على وجه العموم، 

 
انخفاض مستوى الوعي العام باإلمكانات المتاحة والنظم التي يمكن استخدامها بشكٍل مجٍد             -ج  

 اقتصادياً لترشيد استهالك الطاقة والطاقة المتجددة؛فنياً و
 

 قصور برامج نقل تقنيات الطاقة المسـتدامة وتوطينهـا، نتيجـة لعـدم تـوفر التمويـل                  -د  
 الالزم، أو المعلومات الفنية المدققة عن هذه التقنيات، وغياب األطر العامة لحقوق الملكية؛

 
قصور القـدرات   و محدودةة بنظم الطاقة المستدامة      برامج البحوث والتطوير المتعلق    كون -•  

واإلمكانات الصناعية المتوفرة الستيعاب وإنتاج معداتها، فضالً عن غياب خدمات ما بعد            
 .البيع وأنشطة التسويق والترويج بالنسبة لهذه المعدات

 
 المجالهذا الفرص المتاحة لحفز العمل في   -٢

 
دعم قضايا التنمية المستدامة، وما تضمنته نتائج مـؤتمر القمـة         ىلإفي ضوء التوجه العالمي الحالي       

العالمي للتنمية المستدامة من إعالن عن شراكات إقليمية ودولية، والدعوة لدعم جهود الـدول الناميـة فـي                  
 فرص متعددة لدول اإلسكوا يمكن استثمارها لتعزيز العمل في مجال تحقيق التنمية المسـتدامة،               تتاحالمجال،  

 ولعل مـن أهـم هـذه        ؛ الوطني واإلقليمي  الصعيدين واكب الظروف المشار إليها إجراءات مناسبة على         إذا
 :الفرص بالنسبة إلى قطاع الطاقة ما يلي

 

                                                            
)٤٥(  United Nations Division for Sustainable Development Commission of Sustainable Development; Report of the 9th 

Session 2001 (E/2001/29 – E/CN.17/2001/19).                                                                                                                                            



 

 

-٤٥-

 في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة دعم جهود الدول الناميةنحو التوجه العالمي  )أ(
 

 الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة على األهميـة         كما ورد بالفصل األول من هذا التقرير، ركزت        
 للتنمية المستدامة، كما حددت اللجنة القضايا الرئيسية للعمل في مجال           ةالبالغة للطاقة وارتباطها باألبعاد الثالث    

رص وفي هذا اإلطار، تتوفر حالياًً ف      . غالطاقة ألغراض التنمية المستدامة، التي أكدت عليها خطة جوهانسبر        
 :جيدة لحفز العمل في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، من أهمها

 
 على أهمية تعزيز إمدادات وخدمات الطاقة للمناطق الفقيرة، والمطالبة          غتأكيد خطة جوهانسبر   )١( 

الجهات اإلقليمية والدولية المانحة بتوفير التمويل الالزم للدول الناميـة  وبالتزام الدول المتقدمة،    
 يمكـن أن    ، برامج ومشاريع مناسبة   تصميملتحقيق ذلك وعلى ذلك فإن الفرصة ستكون متاحة ل        

تحظى بموافقة جهات التمويل، فضالً عن إمكانات الحصول على المساعدات الفنية الالزمة من             
 ؛المنظمات الدولية في ظل ما تقدم

 
ت وطنية للتنمية المستدامة، مـع      طالبت لجنة التنمية المستدامة الحكومات أن تضع استراتيجيا        )٢( 

اتباع نهج أكثر تكامالً إزاء تحقيقها، مع الرصد الجيد للتقدم الذي يـتم إحـرازه فـي                 بااللتزام  
 مما يمكن أن يحفز     ،التنفيذ والمعوقات التي تواجهه من خالل تطوير مؤشرات لقياس هذا التقدم          

 ؛سات المتبعة في مجال الطاقة القطري ويسمح بتوفر التكامل في السياصعيدالعمل على ال
 

مطالبة اللجان اإلقليمية ومنظمات األمم المتحدة بمساندة جهود الدول األعضاء فـي اإلسـراع               )٣( 
 وعقد اجتماعات إقليمية لتقييم التقدم المحرز وتبـادل الخبـرات           ٢١بتنفيذ جدول أعمال القرن     

قيق تقدم أسرع، ويسـهل تبـادل       المرتبطة بذلك، مما يمكن أن يساعد الدول األعضاء على تح         
 ؛ اإلقليميالصعيدالخبرات على 

 
التركيز على أهمية مساندة الدول النامية في مجال نقل تقنيات الطاقة المستدامة وبناء القـدرات                )٤( 

  مع دعـوة الـدول المتقدمـة والجهـات          ،الوطنية واإلقليمية الالزمة لدعم انتشار استخداماتها     
 .مويل الالزم لذلك من خالل برامج التعاون اإلقليمي والدولي توفير الت إلىالدولية

 
 الخبرات الوطنية وآليات التعاون اإلقليمي القائمة )ب(
 

على الرغم من أن التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء باإلسكوا في مجال الطاقة ألغراض التنميـة                 
 اكمت فـي بعـض الـدول األعضـاء فـي           هناك خبرات متنوعة قد تر     فإنالمستدامة ما زال دون المرجو،      

مجاالت الطاقة المتجددة وترشيد استهالك الطاقة والطاقة الريفية، فضالً عن توجه الشركات الوطنيـة للـنفط      
والغاز في المنطقة إلى إدخال تقنيات اإلنتاج األنظف إلى مرافقها، مما يجعل دول المنطقة مهيـأة إلحـداث                  

يسية في المجال، وذلك من خالل آليات التعاون اإلقليمي والدولي المتـوفرة            طفرة في التعامل مع القضايا الرئ     
 :لدول المنطقة، مع التركيز على

العمل على نقل التقنيات المتطورة للطاقة المستدامة، وعلى تصنيع معداتها محليـاً، مـع بنـاء              )١( 
تركيز على تبـادل    القدرات الوطنية في مجال تنفيذ وتشغيل وصيانة هذه المعدات، وذلك مع ال           

 ؛الخبرات بين دول المنطقة عن طريق التعاون الثنائي أو من خالل اآلليات اإلقليمية القائمة
 



 

 

-٤٦-

 تقنيات الوقود األنظـف، مـع       وتضمينهاتطوير برامج البحوث الوطنية واإلقليمية في المجال،         )٢( 
 ؛ية العاملة في المجالالعمل على توفير التمويل الالزم لها ما أمكن من خالل الصناديق العرب

 
 مثل اآلليـة    –المجال، من خالل اآلليات اإلقليمية القائمة       هذا  دعم برامج التعاون اإلقليمي في       )٣( 

 ؛ أو استحداث الالزم منها– اإلقليمية لنظم الطاقة المستدامة التي أنشأتها اإلسكوا
 

وضع السياسات المحفزة   و الطاقة   استثمار الخبرات المتوفرة بالمنطقة في إنشاء شركات خدمات        )٤( 
 .لالستثمار الخاص في مجال نظم الطاقة المستدامة

 
ويضاف إلى ما تقدم وجود منظمات إقليمية تتوفر لها الخبرات الالزمة لدعم برامج الطاقة المستدامة،                

مة لدول المنطقة   ومنها اإلسكوا، وبعض منظمات الجامعة العربية، والتي يمكن أن تقدم المساعدات الفنية الالز            
 .في إطار ما تقدم، وما أقرته خطة جوهانسبرغ في هذا المجال الهام

 
 برامج التكامل اإلقليمي في مجال الطاقة )ج(
 

سكوا تقدماً ملحوظاً في دراسة وتنفيذ مشروعات التكامل اٌإلقليمـي فـي            اإلحقق قطاع الطاقة بدول      
ي بما لها من أهمية استراتيجية في تحسـين كفـاءة الـنظم             مجال الطاقة، خاصة تنفيذ شبكات الربط الكهربائ      

تأمين إمدادات الطاقة الالزمة لعمليات التنمية في المنطقة، فضالً عن بدء           والكهربائية القائمة في دول الربط،      
 كفاءة اسـتخدام    لتعزيز دون اإلقليمي، مما يتيح الفرصة       الصعيدتنفيذ مشروعات شبكات الغاز الطبيعي على       

 فـي تحقيـق     فّعـال وهو ما يسهم بشكل      .  الطاقة المتوفرة بالمنطقة، وإتاحتها للدول التي تفتقر إليها        مصادر
 .التنمية المستدامة لدول المنطقة، وسوف يعرض لهذه البرامج بتفصيل أكثر في الفصل الثالث من هذا التقرير
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   التقدم المحرز في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة-ثالثاً
 في دول اإلسكوا

 
 والمتعلقة بمجـال    ٢١ وفي إطار األهداف واألنشطة الواردة في جدول أعمال القرن           ١٩٩٢منذ العام    

لت الجهات الوطنية المعنية في دول اإلسـكوا والمنظمـات اإلقليميـة            الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، بذ    
وقد أسـفرت   .  العاملة بالمنطقة جهوداً متعددة في المجاالت المرتبطة بتحقيق األهداف واألنشطة المشار إليها           

هذه الجهود عن مستويات مختلفة من النجاح، وإن لم تكن كافية في أغلب األحوال لبلوغ مستوى مقبول مـن                   
واستندت هذه الجهـود إلـى مبـادرات وطنيـة،          .  إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة       

باإلضافة إلى ما تم تنفيذه في إطار برامج التعاون اإلقليمي والدولي في المجال، كما أن الـدول والمنظمـات                   
 لجنة التنمية المستدامة في دورتيها التاسـعة        اإلقليمية تبذل حالياً جهوداً حثيثة لتنسيق أنشطتها في إطار نتائج         

 .والحادية عشرة، خطة جوهانسبرغ
 

في ضوء ما تقدم، يعرض هذا الجزء للتقدم المحرز بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بمجـال الطاقـة                  
ضـافة  ، وبرامج وإنجازات اإلسكوا في المجال، ذلك باإل       ١٩٩٢والتنمية المستدامة في دول المنطقة منذ العام        

 .إلى مشروعات وآليات التعاون والتكامل اإلقليمي في هذا المجال
 

   إنجازات وبرامج الدول األعضاء-ألف
 

على الرغم من أن أغلب دول اإلسكوا قد اعتمدت خالل العقد الماضي سياسات مختلفة، ترتبط بشكل                 
الفصل الثاني من هذا التقرير، فإن ذلك       أو بآخر بتحقيق مقومات التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، كما ورد ب           

كان في توجهات مختلفة وبلغ مستويات متباينة من اإلنجاز، غير كافية فـي مجموعهـا لتحقيـق األهـداف                   
ومع ذلك فقد حققت بعض دول المنطقـة إنجـازات          .  المرجوة في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة      

.  ية في المجال، يمكن أن تكون نماذج رائدة للتعاون اإلقليمي المثمر          ملحوظةً فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيس     
 :وفيما يلي أهم مالمح التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية الخمس

 
 في مجال تعزيز إمدادات الطاقة وتقليص الفقر  -١

 
اً ملموساً في نطاق إمـدادات وخـدمات        حققت الدول األعضاء باإلسكوا خالل السنوات السابقة تقدم        

الطاقة المختلفة، شملت برامج متعددة لتزويد المناطق الريفية بخدمات الطاقة، حتى بلغت معه نسبة وصـول                
إال أن هذه الخـدمات مـا زالـت         .  )٤٦( في المائة من سكان المنطقة     ٩٠ر٥ إلى حوالي    ٢٠٠١الكهرباء عام   

 في المائـة مـنهم      ٢٥ر من سكان المناطق الريفية والنائية، إذ يعاني         قاصرة عن الوفاء باحتياجات قطاع كبي     
من عدم وصول الكهرباء أو مصادر الوقود السائلة والغازية إليهم فضالً عـن أن              )  مليون نسمة  ١٦حوالي  (

 .إمدادات هذه المصادر غير منتظمة إلى العديد من المناطق الحضرية الفقيرة
 

ق من تعزيز إمدادات وخدمات الطاقة في أغلب دول المنطقة قد اسـتند  وتجدر اإلشارة إلى أن ما تحق    
أساساً إلى السياسات المتعلقة بدعم أسعار الطاقة ومد خدمات الكهرباء، لضمان وصولها إلى المناطق الفقيرة،               

يـة  مع جهود محدودة في مجالي تنويع مصادر الطاقة، وتطوير نظم الطاقة المتجددة المالئمة للمنـاطق الريف               
وقد كانت هذه الجهود ملموسة في كل من المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العربية السـورية               .  والفقيرة

                                                            
)٤٦(  International Energy Agency. World Energy Outlook: Energy and Poverty 2002, Paris 2002. 
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وجمهورية مصر العربية، ومحدودة جداً في باقي الدول األعضاء، ذلك مع غياب المشاركة من جانب القطاع                
 .الخاص في توفير وتنفيذ هذه النظم

 
 نتاج واستخدام الطاقةفي مجال تحسين كفاءة إ  -٢

 
 على أهمية العمل علـى تغييـر وتحسـين أنمـاط اإلنتـاج              ٢١في إطار تأكيد جدول أعمال القرن        

واالستهالك غير المستدامة لمصادر الطاقة المختلفة، اعتمد عدٌد من الدول األعضاء باإلسكوا، خالل السنوات              
اءة استخدامها في القطاعات المختلفة، كما أنشـأت        السابقة، سياسات وبرامج لترشيد استهالك الطاقة ورفع كف       

بعض الدول األعضاء أجهزة وطنية مسؤولة عن تطوير هذا المجال، وعلى األخص في كـلٍّ مـن المملكـة                   
وقد أسفرت هـذه الجهـود      .  )٤٧(األردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية       

 :عن
 

 فـي   ٦ر٤نمو السنوي الستهالك الطاقة األولية في دول المنطقة مـن           خفض متوسط معدل ال    )أ( 
 في  ٢، مقابل حوالي    )٤٩(١٩٩٩/٢٠٠٠ في المائة في العام      ٤ر٤ إلى حوالي    )٤٨(١٩٩٢/١٩٩٣المائة في عام    

 ، كما تـم خفـض كثافـة اسـتهالك الطاقـة بـين عـامي                )٥٠(المائة فقط على الصعيد العالمي لذات العام      
  في المائة؛٩دوالر، أي بحوالي نسبة / ن.م. كجم٠ر٥٢ إلى حوالي  ٠ر٥٧٠الي  من حو٢٠٠١-١٩٩٢

 
 خفض االستهالك القياسي للوقود في محطات توليد الكهرباء بعدد مـن دول المنطقـة بنسـبة                 )ب( 

  في المائة، نتيجة للتوسع في استخدام نظم الدورة المركبة، ووحـدات التوليـد بالقـدرات الكبيـرة                  ٣٠-٢٠
 باإلضافة إلى تحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع؛.  للوحدة)/و. م٦٠٠-٣٠٠(
 

تنفيذ العديد من الدراسات والمسوح، وبرامج البيان العملي لتقنيات وأساليب ترشـيد اسـتهالك               )ج( 
 :الطاقة في قطاع الصناعة والقطاع المنزلي والتجاري، وقد كان لهذه البرامج نتائج إيجابية منها

 
 كوادر وطنية متخصصة في مجاالت متعددة لترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءتها،            بناء )١(  

 مع ارتفاع نسبي لمستوى الوعي العام بأهمية العمل في هذا المجال؛
 

مما أدى إلى توفير     الطاقة، خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة،        مراجعاتتنفيذ عدد من     )٢(  
 ؛)٥١(م الطاقة المتوفرة وإمكانات ترشيد استهالك الطاقة بهاقواعد بيانات مرجعية عن نظ

                                                            
)٤٧(  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Regional Approach for Disseminating 

Renewable Energy Technologies. Part 1: The Regional Renewable Energy Profile. New York 2001 (E/ESCWA/ENR/2001/10)  
(Part 1).                                                                                                                                                                                                          

 نيويورك   .تحسين كفاءة استخدام الطاقة من منظور إقليمي في دول اإلسكوا         "جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      لال  )٤٨(
١٩٩٨ (E/ESCWA/ENR/1997/13). 

 .٢٠٠٢، الكويت ٢٠٠٢التقرير اإلحصائي السنوي ، )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   )٤٩(

)٥٠(  United Nations Development Programme, United Nations Department of Economic and Social Affairs, and World 
Energy Council. World Energy Assessment: Energy and the Challenge of Sustainability, New York 2000.                                              

نيويورك  . تحسين كفاءة استخدام الطاقة من منظور إقليمي في دول اإلسكوا         "جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      لال  )٥١(
١٩٩٨ (E/ESCWA/ENR/1997/13). 

الورقـة  رية لمؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة،         سكوا التحضي اإلجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، أوراق       لال  -
 .) ENR/ESCWA/E/2002/7(  ٢٠٠٢أغسطس /آب، ترشيد استهالك الطاقة في قطاع الصناعة) ٧(الموجزة رقم 
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 صناعات وطنية مرتبطة ببعض تقنيات ومعدات تحسين كفاءة الطاقة، وبـدء إنشـاء              بدء )٣(  
 وتشغيل شركات صغيرة لخدمات الطاقة في المجال؛

 
ك الطاقة فـي    تنفيذ مشروعات للبيان العملي وبعض المشروعات التطبيقية لترشيد استهال         )٤(  

الصناعة، وفي محطات توليد الكهرباء والمنشآت السياحية وغيرها، أدت إلى البـدء فـي              
تطوير أساليب إنتاج واستهالك الطاقة بهذه القطاعات وإلى توفير بيانات مقننة حـول أداء              

 ؛)٥٢(وتكاليف المشروعات التي يمكن تنفيذها بهذه القطاعات وجدواها الفنية واالقتصادية

 
إصدار مواصفات قياسية لبعض معّدات ترشيد استهالك الطاقة، وإدخال نظـم لوحـدات              )٥(  

 .)٥٣(الطاقة على المعّدات المنزلية المستهلكة لها

 
 أيضـاً، قـد     - المملكة العربية السعودية ودولة قطر     –يضاف إلى ما تقدم أن بعض الدول الخليجية          

استخدام الطاقة، ووضع برامج محددة له، خاصـة فـي قطـاع            بدأت باالهتمام بقضايا تحسين كفاءة إنتاج و      
وتجدر اإلشارة إلى أن ما اتبعته الدول األعضاء من سياسات وما اعتمدت من برامج فـي هـذا                  .  الكهرباء

المجال يتماشى مع ما ورد في قرارات الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة، وخطة جوهانسـبرغ، إال أن                 
 . للطاقةالكفؤةيد من الجهود في مجال برامج بناء القدرات الوطنية ونقل التقنيات هناك حاجة إلى مز

 
 )٥٤(في مجال  تنمية استخدامات الطاقة المتجددة  -٣

 
 من تأكيد أهمية العمل على تطوير تقنيـات الطاقـة           ٢١باإلضافة إلى ما تضمنه جدول أعمال القرن         
 خطة جوهانسبرغ الضوء على أهمية زيادة مساهمة هذه المصـادر            استخدام تطبيقاتها، سلطت   ونشرالمتجددة  

في مزيج الطاقة، ودعت الدول المتقدمة والمنظمات اإلقليمية والدولية إلى تقديم المساعدة إلى الدول الناميـة                
 وفي هذا المجال، اعتمدت أغلب دول اإلسكوا خالل العقدين الماضيين         .  لتطوير ونقل تقنيات الطاقة المتجددة    

سياسات وبرامج لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة وعلى األخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة              
 :الحية، وقد أسفرت تلك البرامج عن إنجازات متعددة، من أهمها

 
 منها المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العربية السـورية،         -إن عدداً من الدول األعضاء       )أ( 
 قد تبنت استراتيجيات تستهدف تحقيق نسب محددة لمسـاهمة مصـادر الطاقـة              -رية مصر العربية    وجمهو

                                                            
)٥٢(  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Efficient Use of Energy in the Industrial 

Sector: An analysis of options for selected ESCWA Member States, New York 2001 (E/ESCWA/ENR/2001/14).                                   

-  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Options and Opportunities for Greenhouse Gas 
Abatement in the Energy Sector of ESCWA Region. Volume II: The Power Sector, New York 2001 (E/ESCWA/ENR/2001/15)  

(Vol. II).                                                                                                                                                                                                        

، التقرير االستشاري المقدم إلى اإلسكوا حول تطور نظم الطاقة المستدامة في جمهورية مصر العربيـة              صالح قنديل،   . د  )٥٣(
 .٢٠٠٣سبتمبر /أيلول

، نظم الطاقة المستدامة في الجمهورية العربية السـورية       التقرير االستشاري المقدم إلى اإلسكوا حول تطور        سفيان العالو،   . م  -
٢٠٠٣. 

)٥٤(  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Regional Approach for Disseminating 
Renewable Energy Technologies. Part 1: The Regional Renewable Energy Profile. New York 2001 (E/ESCWA/ENR/2001/10)  

(Part 1).                                                                                                                                                                                                          
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المتجددة في مزيج الطاقة، كما أنشأت مؤسسات متخصصة في المجال تتولى المسؤولية المتكاملـة لتطـوير                
 ؛)٥٥(استخدامات هذه المصادر بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى بالدولة

 
لجامعات ومراكز البحوث بدراسة تقنيات ونظم الطاقـة المتجـددة وتحديـد أنسـبها              اهتمت ا  )ب( 

للظروف السائدة في كل دولة وتطوير بعض التصميمات المحلية لها مع إتمام دراسـات مسـحية إلمكانـات                  
 االستخدام ولحجم الطلب الممكن، وذلك مع بدء إدخال موضوعاتها في برامج التعليم للمراحل المختلفة؛

 
تم إصدار عدد من المواصفات القياسية، ومعايير االختبار والتقيـيم لمعـدات ونظـم الطاقـة                 )ج( 

 في كلٍّ مـن المملكـة األردنيـة الهاشـمية           -المتجددة، كما أنشئت بعض المراكز الختبار المعدات والنظم         
ـ             وإن  -ر العربيـة    والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وجمهوريـة مص

 تباينت اإلمكانات المتوفرة لكل منها؛
 

بدء بعض الصناعات الوطنية بإنتاج معدات التسخين الشمسي وملحقاتها، في كلٍّ من جمهورية              )د( 
مع قيـام   .  مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية          

  الرياح؛لتوربيناتي جمهورية مصر العربية للمكونات األساسية صناعة محلية ف
 

تنفيذ مشروعات متعددة الختبار التقنيات والنظم ميدانياً، لتقييم أدائها، وتحديد أنسبها للتطبيـق،              )•( 
 فضالً عن بناء قواعد بيانات وخبرات محلية حول هذه النظم ومعدالت أدائها؛

 
ظم الطاقة المتجددة إلى حيز االستخدام التطبيقي، فقد بلغ عدد سخانات المياه            بدء دخول بعض ن    )و( 

 ألـف   ٣٣٠ ألف سـخان، تـوفر مـا يعـادل           ٧٥٠حوالي  ) ٢٠٠١عام  (الشمسية المركبة في دول اإلسكوا      
ء كما بدأ عدد من الدول األعضاء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهربا             .  سنوياً. م.ن.طن

 بالقدرات الصغيرة في المناطق الريفية والنائية، والتوجه إلنشاء مشروعات توليد الكهرباء بقـدرات كبيـرة               
أنشأت جمهورية مصر العربية مزارع للرياح بلغت القدرات التـي تـم            .  من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح    

تجاوز ت، ومن المقدر أن     )١الشكل   (٢٠٠١عام  .) و.م( ميجاوات   ٦٨ربطها بالشبكات الكهربية منها أكثر من       
، إضافة إلى التوجه لتنفيذ أول محطة شمسية حرارية بقـدرة    ٢٠٠٤في نهاية عام    . و.م١٥٠ المركبةالقدرات  

كما أن كالً من المملكة األردنيـة       .  و. م ١٢٦ترتبط مع نظام توليد بالدورة المركبة وبقدرة إجمالية         . و. م ٣٠
 .)٥٦( بصدد البدء في تنفيذ برامج مماثلةالهاشمية والجمهورية العربية السورية

                                                            
)٥٥(  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Regional Approach for Disseminating 

Renewable Energy Technologies. Part 1: The Regional Renewable Energy Profile. New York 2001 (E/ESCWA/ENR/2001/10)  
(Part 1).                                                                                                                                                                                                          

، ربية السـورية  التقرير االستشاري المقدم إلى اإلسكوا حول تطور نظم الطاقة المستدامة في الجمهورية الع            سفيان العالو،   . م  -
٢٠٠٣. 

التقرير االستشاري المقدم إلى اإلسكوا حول تطور نظم الطاقة المسـتدامة فـي الجمهوريـة العربيـة                 سفيان العالو،   . م  )٥٦(
 .٢٠٠٣، السورية

، يةالتقرير االستشاري المقدم إلى اإلسكوا حول تطور نظم الطاقة المستدامة في المملكة األردنيـة الهاشـم               محمد عمرو،   . د  -
٢٠٠٣. 
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  جمهورية مصر العربية–بالزعفرانة . و. م٦٣  مزرعة الرياƝ قدرة -١الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في مجال تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة  -٤
 

 من التوجه إلى زيادة االعتماد على مصـادر الطاقـة           ٢١في إطار ما أكد عليه جدول أعمال القرن          
ظيفة والطاقة المتجددة، األقل تلويثاً مثل الغاز الطبيعي، إضافة إلى استخدام التقنيات المتطورة التي تزيـد                الن

من كفاءة استخدام الوقود األحفوري وتحّد من التلوث البيئي الناتج عنه، ونظراً لما شهده عقد التسعينات مـن                  
 اإلسكوا، حرصـت هـذه الـدول علـى زيـادة           نمو لمصادر الغاز الطبيعي في العديد من الدول األعضاء ب         

االعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات توليد الكهرباء، فـي المنشـآت الصـناعية واالسـتخدامات                 
 في المائـة    ٤١ر٧ حوالي   ٢٠٠١وحققت نجاحاً كبيراً في ذلك، إذ بلغ استهالك الغاز الطبيعي عام            .  المنزلية

  فـي المائـة فقـط    ٢٠ولية في منطقة اإلسكوا، مقابل نسبة مساهمة تبلـغ      من االستهالك اإلجمالي للطاقة األ    
 .خالل عقد السبعينات

 
وشهد عقد التسعينات أيضاً توجهاً إلى استخدام التقنيات المتطورة للوقود األحفوري، مثل نظم الدورة               

 ٦٠ و ٥٠لحرارية ما بـين     المركبة لتوليد الكهرباء، وهي أعلى نظم توليد الكهرباء كفاءة، إذ تصل كفاءتها ا            
 في المائة من إجمالي القدرات المركبة في المنطقة،         ١٠ حوالي   ٢٠٠١وبلغت قدراتها في عام     .  )٥٧(في المائة 

وبدء التوجـه لدراسـة     .) و. م ٦٠٠-٣٠٠(فضالً عن االعتماد على وحدات توليد الكهرباء بالقدرات الكبيرة          
 .ة المختلفة، خاصة في قطاعي النقل والصناعةإمكانات استخدام خاليا الوقود في نظم الطاق

 
 في مجال الطاقة والنقل  -٥

 
لما كان قطاع النقل من أكبر القطاعات استهالكاً للطاقة، يعتمد أساساً على المشتقات البترولية، فإنـه                 

فـي الفصـل     ٢١لذا فقد أكد جدول أعمال القرن       .  يسهم بشكل فّعال في انبعاث غازات الدفيئة الملوثة للبيئة        
  على وضع السياسات والبرامج الالزمة للحد مـن االنبعاثـات الصـادرة             -" حماية الغالف الجوي   "-التاسع  

عن قطاع النقل، كما أن خطة جوهانسبرغ، قد أشارت إلى أن التحديين الرئيسيين اللذين يواجهـان اسـتخدام                  
 .ووسائل نقل أعلى كفاءة في استخدام الطاقةالطاقة في النقل هما التحول إلى استخدام أنواع أنظف للوقود، 

 
                                                            

إمكانات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول اإلسـكوا،  جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  لال  )٥٧(
 .(E/ESCWA/ENR/2001/4/Add.1) ٢٠٠١، نيويورك النظم الشمسية الحرارية: الجزء الثاني
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وقد اقتصرت جهود الدول األعضاء في اإلسكوا في هذا المجال على بعض الدراسات الراميـة إلـى                
تجميع وتحليل البيانات المتعلقة بانبعاث غازات الدفيئة من القطاع، باإلضافة إلى تعمـيم اسـتخدام البنـزين                 

واستثناًء مما سـبق    ).  نها الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية     م(الخالي من الرصاص في عدة دول       
خالل حقبة التسعينات، أولت الجهات المختصة بالطاقة والبيئة في جمهورية مصر العربية اهتماماً كبيراً للحد               

 ذلك أساسـاً    من اآلثار البيئية لقطاع النقل وذلك من خالل برامج التعاون المشترك مع الجهات الدولية، وتمثل              
إدخال تقنية استخدام الغاز الطبيعي كوقود إلى المركبات، إذ بلغ عدد المركبات التي تعمـل بالغـاز                 ) أ: (في

، كمـا   ٢٠٠٣ ألف مركبـة عـام       ٤٧، ارتفعت إلى حوالي     )٥٨( ألف مركبة  ٢٧ أكثر من    ٢٠٠١الطبيعي عام   
 بدء تجارب ميدانية الستخدام تقنية خاليـا        )ب(؛  )٥٩( محطة للتزود بالغاز الطبيعي لهذه المركبات      ٧٣أنشئت  

هذا وقد شرعت كل من المملكة األردنية الهاشـمية والجمهوريـة           ).  األتوبيسات(الوقود في تسيير الحافالت     
 .، في اعتماد برامج مماثلة الستخدام الغاز الطبيعي في المركبات٢٠٠٣العربية السورية، خالل عام 

 
   برامج وإنجازات اإلسكوا-باء

 
نظراً للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الطاقة في دعم برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية في دول                

اإلسكوا، أولت األمانة التنفيذية لإلسكوا، خالل العقد الماضي، اهتماماً كبيراً لمساندة جهود الدول األعضـاء               
ة، وذلك في إطـار األهـداف واألنشـطة التـي           لتنمية قطاع الطاقة، وتأكيد دوره في تحقيق التنمية المستدام        

 وفي إطار اإلعداد لمـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة            ٢٠٠١ومنذ العام   .  ٢١تضمنها جدول أعمال القرن     
المستدامة ومتابعة تنفيذ مقرراته، تركّز برامج اإلسكوا في مجال الطاقة على القضايا الرئيسية التي حـددتها                

ية المستدامة في المجال والتوصيات الواردة في خطة جوهانسبرغ، ذلك مع العمـل             الدورة التاسعة للجنة التنم   
 .على دعم التعاون اإلقليمي ومعاونة الدول األعضاء في بناء قدراتها الوطنية في المجال

 
المحاور واألنشـطة األساسـية لبـرامج       : وفي إطار ما تقدم، يتناول هذا الجزء عرض التوجه العام          

ل الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، مع استعراض موجز ألهم اإلنجازات التي تم تحقيقهـا              اإلسكوا في مجا  
 ).٢٠٠٣-١٩٩٢(في هذا المجال، خالل الفترة 

 
 التوجه العام، المحاور واألنشطة األساسية لبرامج اإلسكوا  -١

 
 مساهمة قطاع الطاقة     على زيادة  ١٩٩٨يركز التوجه العام لبرامج اإلسكوا في مجال الطاقة منذ العام            

) ٢٠٠١-١٩٩٨(في تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة وقد تركزت أهداف الخطة المتوسطة األجـل               
في مجال الطاقة، على التوجه إلى تحقيق أنماط أكثر استدامةً إلنتاج واسـتهالك الطاقـة؛ كمـا أن المحـور           

تطبيق مناهج متكاملة لزيادة مسـاهمة      "هو  ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(األساس لبرامج الخطة المتوسطة األجل الحالية       
؛ وهو ما ينسجم مع كل من القضايا الرئيسية التي          "موارد الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة        

 .حددتها الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة، واألهداف الواردة في خطة جوهانسبرغ
 

                                                            
)٥٨(  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Options and Opportunities for Greenhouse 

Gas Abatement in the Energy Sector of ESCWA Region. Volume I: The Transport Sector, New York 2001 (E/ESCWA/ENR/2001/15) 
(Vol. I).                                                                                                                                                                                                          

 .٢٠٠٣سبتمبر /أيلول ٢٦جريدة األهرام المصرية، : تصريح لوزير البترول المصري  )٥٩(
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ر األساسية لبرامج عمل اإلسكوا في مجال الطاقة تتحدد بنـاء علـى             وفي إطار ما تقدم، فإن المحاو      
 ، وأهـداف األلفيـة     ٢١احتياجات الدول األعضاء، واألهداف واألنشطة الواردة في جدول أعمـال القـرن             

باإلسكوا وهـي اللجنـة     " لجنة الطاقة "ذلك فضالً عن توصيات     .  للتنمية، وتلك الواردة في خطة جوهانسبرغ     
 المنوط بها المشاركة في وضع األولويات المتعلقة        -لإلسكوا  ) ١٨-د(٢٠٤لمشكلة بالقرار رقم     ا -الحكومية  

تتضـمن المحـاور    .  ببرامج العمل والخطط متوسطة األجل، في مجال الطاقة، ورصد التقدم المحرز بشأنها           
 :األساسية ألنشطة اإلسكوا في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة ما يلي

 
، وقطاعات  )الكهرباء، النفط والغاز  ( في قطاعات اإلنتاج     حسين كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة    ت )أ( 

 ؛)الصناعة، والنقل، والقطاع المنزلي، وغيرها(االستهالك النهائي 
 

ـ  على النطاق التطبيقي، من خـالل تق       تطوير وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة     )ب(  يم تقنياتهـا   ي
 استخداماتها في   ونشرخدامها في دول المنطقة، والعمل على بناء القدرات الوطنية لها           وإمكانات ومجاالت است  

 المنطقة؛
 

، وتحديد األساليب والسياسات الالزمة لـذلك،       والحد منها  لقطاع الطاقة    التƉثيرات البيئية تقييم   )ج( 
  والكهرباء والصناعة؛باإلضافة إلى المعايير والتشريعات الالزمة للحد منها، خاصة في قطاعات النقل

 
، من خالل إنشاء وتفعيل اآلليات اإلقليميـة        تعميق التعاون والتكامل اإلقليمي في مجال الطاقة       )د( 

الالزمة لذلك، وتقييم المتغيرات الهيكلية للقطاع، خاصة في مجاالت ربط الشبكات الكهربائية وشبكات الغـاز               
 في تنمية قطاع الطاقة؛الطبيعي، وتقييم إمكانات إشراك القطاع الخاص 

 
عن طريق اجتماعات    في مجال نظم الطاقة المستدامة،        وبناء القدرات الوطنية   العامبƘ الوعي    )•( 

الخبراء وورش العمل، وأنشطة بناء القدرات الوطنية في المجال سواء على الصعيد الوطني أو مـن خـالل                  
 .لدول األعضاء في المجالبرامج آليات التعاون اإلقليمي ودعم جهود ا

 
 وتجدر اإلشارة إلى أن المحاور المشار إليها أعاله تتناول في مجموعها القضايا الخمـس الرئيسـية                 

في مجال الطاقة، التي حددتها الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة، باإلضافة إلى بعض القضايا المشـتركة               
وفي هذا اإلطار تتضـمن األنشـطة   .  عم التعاون اإلقليمي والدوليللتنمية المستدامة، خاصة بناء القدرات ود 

 :المتبعة لتنفيذ برامج عمل اإلسكوا في مجال الطاقة ما يلي
 

، حول القضايا الهامة لقطاع الطاقة في المنطقة، علـى الصـعيدين الـوطني              الدراسات الفنية  )أ( 
 ج وتوصـيات يمكـن أن تخـدم بـرامج الـدول            واإلقليمي، وتشمل تقييم القضايا المختلفة، والخروج بنتـائ       

 األعضاء، وتبرز وتدعم فرص التعاون اإلقليمي بينها؛
 

، حول القضايا الملحة في مجال الطاقة، مـع تهيئـة فـرص    اجتماعات الخبراء وورƩ العمل  )ب( 
ليميـة  الحوار المفتوح وتبادل الخبرات بين المختصين في دول المنطقة، وبينهم وبين ممثلـي الجهـات اإلق               

كما تستهدف ورش العمل وبرامج التدريب، بناء القدرات الوطنية واإلقليمية فـي المجـاالت ذات               .  والدولية
 األولوية المرتبطة بقضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة؛

 



 -٥٤-

، ذلك من خالل تحديد وتقييم المجاالت المتاحة للتعاون         دعم التعاون اإلقليمي بين دول اإلسكوا      )ج( 
قليمي والترويج لها، مع توفير البيانات المتعلقة بذلك لدول المنطقة، فضالً عن إنشـاء وتفعيـل اآلليـات                  اإل

 الالزمة لحفز وتعميق هذا التعاون؛
 

، حول القضايا المهمة لتحقيق استدامة القطاع، والسـعي لتـوفير           إعداد مقترحات المشروعات   )د( 
 ليمية والدولية، والمشاركة في تنفيذها، ما أمكن؛التمويل الالزم لها من جهات التمويل اإلق

 
، بناء على طلب الدول األعضاء، حول الموضوعات المحددة التـي     تقديم الخدمات االستشارية   )•( 

 .تطلبها الدول وتتفق مع التوجهات األساسية لبرامج اإلسكوا في المجال
 

 منجزات اإلسكوا في هذا المجال  -٢
 

نجازات التي تحققت فيما يتعلق بكل من المحاور األساسية لبـرامج العمـل             فيما يلي عرض ألهم اإل     
 :المشار إليها في البند السابق

 
 في مجال تحسين كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة )أ(
 

 العديد من الدراسات ونظمت اجتماعات الخبراء في مجـال تحسـين            ١٩٩٧أتمت اإلسكوا منذ العام      
وقطـاع  ) المنزلـي والتجـاري   (ة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع األبنيـة         كفاءة إنتاج واستهالك الطاق   

، والعوائـد   )٦٠(الصناعة، ذلك مع تحديد أساليب ونظم ترشيد استهالك الطاقة األنسب للتطبيق بهذه القطاعات            
ء دراسـات   كما تم إجرا  .  المترتبة عليها، فضالً عن اإلجراءات المؤسسية والفنية الالزمة للتوسع في تطبيقها          

حالة لقطاعي األبنية والصناعة في كل من الجمهورية العربية السورية والجمهوريـة اللبنانيـة، وجمهوريـة             
حـول  عـن دليـل     ، دراسة شاملة    ٢٠٠٣وباإلضافة إلى ذلك تصدر اإلسكوا في نهاية العام         .  مصر العربية 

بيان وثائق اإلسكوا الصـادرة فـي هـذا         ) الثالثالمرفق  (يتضمن  .   في قطاع السياحة   اإلدارة الكفؤة للطاقة  
 .المجال

 
 في مجال تطوير وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة )ب(
 

 ودعـم التعـاون      تنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة     ١٩٩٧استهدفت برامج اإلسكوا منذ العام       
 :وفي سبيل ذلك أتمت اإلسكوا تنفيذ اآلتي.  اإلقليمي بين الدول األعضاء في المجال

 
 وضع وتطوير نهج إقليمي لتنمية استخدامات الطاقة المتجـددة يعتمـد علـى بنـاء القـدرات              )١( 

لمنـاطق   استخدامات الطاقة المتجددة فـي ا      نشرالوطنية ودعم التعاون اإلقليمي في المجال مع        
 الريفية والنائية؛

 
                                                            

تحليل الخيـارات فـي دول      : تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع األبنية      ي آسيا،     جنة االقتصادية واالجتماعية لغرب   لال  )٦٠(
 .(E/ESCWA/ENR/2001/16) ٢٠٠١، نيويورك، سكوااإلمختارة أعضاء في 

-  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Efficient Use of Energy in the Industrial Sector: 
An analysis of options for selected ESCWA Member States, New York, 2001 (E/ESCWA/ENR/2001/14).                                               
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إجراء دراسات متعددة إلمكانات استخدام مصادر الطاقة المتجددة فـي التطبيقـات المختلفـة،               )٢( 
خاصة فيما يتعلق بنظم الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسـية وطاقـة الريـاح                

 ؛)الثالثالمرفق (
 

مل التي ناقشت القضايا المتعلقة بتطـوير وتنميـة         عقد عدد من اجتماعات الخبراء وورش الع       )٣( 
 التالي؛) •(استخدامات الطاقة المتجددة، وبناء القدرات الالزمة لذلك، كما سيرد في البند 

 
، لتعميق التعاون اإلقليمي بـين الـدول        ٢٠٠٠إنشاء اآللية اإلقليمية للطاقة المتجددة، في العام         )٤( 

 ثالث دورات تدريبية إقليمية في مجالي الطاقـة الشمسـية           األعضاء، وقد تم من خاللها تنفيذ     
، بهدف  ٢٠٠٢أكتوبر  /وطاقة الرياح، كما تم تعديل مسمى واختصاص اآللية، في تشرين األول          

 توسيع نطاق أنشطتها لتشمل األنشطة المتعلقة بتنمية نظم الطاقة المستدامة؛
 

وا مشروعاً لنشر تطبيقـات الطاقـة المتجـددة         انطالقاً من أهداف األلفية للتنمية، تتبنى اإلسك       )٥( 
ويسـتهدف المشـروع    .  للتخفيف من وطأة الفقر في المناطق الريفية والنائية في دول اإلسكوا          

 تطبيقاتها في هـذه المنـاطق،       ونشربناء القدرات المحلية والوطنية في مجال الطاقة المتجددة،         
فحة الفقر، مع تخفيف العـبء عـن النسـاء          باعتبارها وسيلة لتزويدها بمقومات التنمية ومكا     

 : وفي هذا اإلطار، تندرج أنشـطة المشـروع فـي أربعـة محـاور     .  )٦١(والحفاظ على البيئة  
) ب(دراسات مسحية لتقدير إمكانات التطبيق وحجم الطلب على نظم الطاقـة المتجـددة؛              ) أ(

برنـامج لبنـاء    ) ج(امها؛  برنامج إقليمي لبث الوعي بتقنيات الطاقة المتجددة وإمكانات استخد        
القدرات الوطنية الالزمة لدعم انتشار الطاقة المتجددة وخلق فرص عمل جديدة بهدف تحسـين              

تنفيذ عدد من مشاريع البيان العملي في الريف اليمني بوصفه نموذجاً           ) د(نوعية الحياة عموماً؛    
فيذ بعض أنشطته، وتسعى    وقد تم تدبير تمويل جزئي للمشروع والبدء بتن       .  للمناطق المستهدفة 

 .اإلسكوا للحصول على تمويل إضافي لحفز العمل في تنفيذ المشروع تنفيذاً متكامالً
 
 في مجال تقييم ما لقطاع الطاقة من آثار بيئية والحد منها )ج(
 

 البيئية لقطاع الطاقـة،  التأثيراتحرصت اإلسكوا من خالل برامج عملها في مجال الطاقة على تقويم       
ر المياه والهواء والصحة العامة، باإلضافة إلى دراسة وتحديد السياسات والتقنيات الالزمة للحـد              على مصاد 

.  من هذه التأثيرات تحديد السياسات والمعايير والتشريعات البيئية المتعلقة بها، واإلجراءات الالزمة لتطبيقهـا             
ي القطاعات المختلفة إلنتـاج واسـتهالك       وذلك ابتغاًء للتعريف بها، ومساعدة الدول األعضاء على تطبيقها ف         

إنتاج واسـتهالك الـنفط، قطـاع الطاقـة         : وقد تضمنت دراسات اإلسكوا في هذا المجال قطاعات       .  الطاقة
 ).الثالثالمرفق  (فيالكهربائية، وقطاع النقل، وذلك ضمن الوثائق الموضحة 

 
  الطاقةمجالفي مجال تعميق التعاون والتكامل اإلقليمي في  )د(
 

تتضمن أنشطة اإلسكوا الهادفة إلى دعم التعاون والتكامل اإلقليمي فـي مجـال الطاقـة محـورين                  
أساسيين، أولهما هو إنشاء وتفعيل اآلليات اإلقليمية الالزمة لدعم التعاون اإلقليمي في المجال، ومنهـا اآلليـة        

                                                            
)٦١(  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Promotion of New and Renewable Sources of 

Energy, with Particular Emphasis on Rural and Remote Areas, New York, 2000 (E/ESCWA/ENR/1999/24).                                        
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تمت في إطارها في البند جيم من هـذا         اإلقليمية لنظم الطاقة المستدامة، التي سيعرض لها، ولإلنجازات التي          
والثاني إجراء الدراسات واجتماعات الخبراء الالزمة لتقييم التغيرات الهيكلية لقطاع الطاقة، ورصد            .  الفصل

وقد .  التجارب الوطنية واإلقليمية في المجال وتحديد الدروس المستفادة منها، ونقلها إلى باقي الدول األعضاء             
 : وا في مجال تقويم التغيـرات الهيكليـة لقطـاع الطاقـة موضـوعات هامـة منهـا                 تناولت أنشطة اإلسك  

التجـارب الوطنيـة    ) ٢(مشروعات ربط الشبكات الكهربائية، على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛          ) ١(
 والدروس المستفادة في مجال مشاركة القطاع الخاص فـي ملكيـة وتشـغيل محطـات توليـد الكهربـاء؛                   

 ).الثالثالمرفق (ات شبكات الغاز الطبيعي على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي مشروع) ٣(و
 
  وبناء القدرات الوطنيةالعامفي مجال بث الوعي  )•(
 

 العديد من اجتماعات الخبراء وورش العمل حول قضايا الطاقـة ألغـراض التنميـة               عقدت اإلسكوا  
هذه االجتماعات بحضور ممثلي الـدول األعضـاء والمنظمـات اإلقليميـة            المستدامة بالمنطقة؛ وقد حظيت     

وكان لهذه االجتماعات تأثير إيجابي في تبادل الخبرات والمعلومات بين المختصين فـي             .  والدولية المختصة 
دول المنطقة وأسهمت في بلورة رؤى مشتركة وتوصيات حول العديد من الموضوعات الهامة لتنمية قطـاع                

 .ي المنطقة، التي تحرص اإلسكوا على متابعة تنفيذها، وتضمين برامجها ما يرتبط بذلك من أنشطةالطاقة ف
 

 في مجال الطاقة بدول اإلسـكوا       ١٩٩٧وقد تناولت االجتماعات وورش العمل التي عقدت منذ العام           
 تقنيـات الطاقـة     نشـر ) ٢( المعايير البيئية في قطاع الطاقـة؛        مواءمة) ١: (موضوعات متعددة من أهمها   

استخدام الطاقة بكفاءة والحد من انبعاث غازات الدفيئة؛        ) ٤(الطاقة من أجل التنمية المستدامة؛      ) ٣(المتجددة؛  
 إذكـاء الـوعي    ) ٦(بناء القدرات الوطنية وتحقيق التكامل اإلقليمي فـي مجـال الطاقـة المسـتدامة؛               ) ٥(

إحصاءات اإلنتـاج واالسـتهالك     ) ٧(امة وباإلضافة إلى؛    والمشاركة في وضع سياسات ونظم الطاقة المستد      
، )٢٠٠١-١٩٩٧(هذا وقد شارك خبراء اإلسكوا خالل الفترة        .  القطاعي للطاقة والقضايا البيئية المتعلقة بها     

في العديد من المؤتمرات اإلقليمية والدولية وورش العمل التي انعقدت في دول المنطقة، وقد قـاموا بإعـداد                  
 . ورقة فنية في المجاالت المتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية المستدامة٢٠ثر من وتقديم أك

 
 في مجال أنشطة التعاون الفني مع الدول األعضاء )و(
 

تتحدد أنشطة اإلسكوا للتعاون الفني في مجال الطاقة، باالستناد إلى ما تطلبه الدول األعضـاء مـن                  
وتتضمن خدمات اإلسكوا تقديم المشورة الفنية، إعـداد        .  الدولةخدمات، ترتبط بتطوير وتنمية قطاع الطاقة ب      

.  مقترحات ومستندات المشروعات، فضالً عن المشاركة في تقييم السياسات والبرامج الوطنية لقطاع الطاقـة             
: فـي مجـاالت   ) ٢٠٠٢-١٩٩٢(وقد تركزت أنشطة التعاون الفني لإلسكوا في مجال الطاقة خالل الفتـرة             

طاعات الصناعة والنقل والقطاع المنزلي، خاصة في المملكة األردنيـة الهاشـمية؛ الطاقـة              مسوح الطاقة لق  
 ومملكة البحـرين والجمهوريـة      المتجددة وترشيد استهالك الطاقة في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة          

 لطاقـة المتجـددة   إال أن مجـالي ا .  دولة قطر والجمهوريـة اليمنيـة   و السلطة الفلسطينية والعربية السورية   
 ٢٠٠٠هذا، وقد أعدت اإلسكوا في عام       .  ومسوح الطاقة قد حظياً بالجانب األكبر من طلبات الدول األعضاء         

دراسة ميدانية لتقييم قطاع الطاقة في كل من غزة والضفة الغربية مع تحديد احتياجات تأهيل قطاع الكهرباء                 
 .التابع للسلطة الفلسطينية
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 اد النعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةفي إطار اإلعد )ز(
 

في إطار اإلعداد النعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ، وعلى ضوء نـدرة                
المعلومات المتوفرة باللغة العربية حول االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات الالزم اتخاذها لتحقيق التنمية            

 الموجزة التي تلقي الضـوء علـى بعـض          األوراق دول المنطقة، أصدرت اإلسكوا عدداً من        المستدامة في 
الموضوعات ذات األولوية المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، خاصة في مجاالت الطاقة والمياه              

ت ومعلومات مقننة عـن     والبيئة، وذلك حرصاً على أن توفر للمعنيين والمهتمين بقضايا التنمية بالمنطقة بيانا           
قضايا هامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإمكانات تحقيق استدامة عملية التنمية وبعالقتها بحماية البيئـة فـي الـدول                  

وقد تضمنت هذه األوراق عشرة أبحاث تعرض إلمكانات تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الطاقـة              .  األعضاء
خصائص قطاع الطاقـة    ) "١: (ت االقتصادية المختلفة؛ وذلك حول    ذاته؛ ولنظم الطاقة المستخدمة في القطاعا     

 ؛ "، األهـداف والتقـدم المحـرز فـي تطبيقـه          ٢١الطاقة وجدول أعمال القـرن      ) "٢(؛  "في منطقة اإلسكوا  
األنشـطة التـي    ) "٤(؛  "التحديات والفرص التي تواجه إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة          ) "٣(

؛ "تنمية استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة    ) "٥(؛  "سكوا في مجال الطاقة والتنمية المستدامة     اضطلعت بها اإل  
ترشيد استهالك الطاقـة فـي قطـاع        ) "٧(؛  "ترشيد استهالك الطاقة في قطاع األبنية في منطقة اإلسكوا        ) "٦(

 انبعاث غازات الدفيئـة مـن       الحد من ) "٩(؛  "الحد من انبعاث غازات الدفيئة من قطاع النقل       ) "٨(؛  "الصناعة
 ".التنمية المستدامة وإدراج قضايا النوع االجتماعي في قضايا الطاقة) "١٠(؛ "قطاع الكهرباء

 
   التقدم المحرز في مجال مشروعات وآليات التعاون والتكامل اإلقليمي-جيم

 
ني في مجال الطاقة    باإلضافة إلى التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في اإلسكوا على الصعيد الوط            

ألغراض التنمية المستدامة، تم أيضاً تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة مـن خـالل التعـاون الثنـائي ودون                   
اإلقليمي بين دول المنطقة، من شأنها دعم إمكانات تحقيق التنمية المستدامة وتعميق التكامـل اإلقليمـي فـي                  

 الشبكات الكهربائية ومشروعات إنشـاء خطـوط        وتتنوع هذه المشروعات لتشمل مشروعات ربط     .  المنطقة
وشبكات النفط والغاز الطبيعي، باإلضافة إلى العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجاالت تصنيع معـدات                

وفضالً عما تقدم، تم إنشاء وتفعيل عدة       .  الطاقة وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، وترشيد استهالك الطاقة       
تنسيق السياسات والجهود المتعلقة بمجال الطاقة والتنمية المستدامة، باإلضافة إلى إنشاء عدد            آليات تساهم في    

 .من الهيئات والشركات المشتركة التي تدعم التكامل اإلقليمي في هذا المجال
 

 مشروعات شبكات الكهرباء والغاز  -١
 

، إذ دخلت حيز    ٢٠٠٣-١٩٩٢ة  شهدت مشروعات ربط الشبكات الكهربائية تطوراً كبيراً خالل الفتر         
كما تم إبرام العديد من االتفاقيات بين الدول العربية لنقل الغاز الطبيعـي مـن الـدول    .  التنفيذ وبدء التشغيل  

المنتجة له إلى الدول التي تواجه نقصاً في إمداداته، أو البلدان التي تفتقر إليه، مما أدى إلى بدء إنشاء شبكات                    
 :ستوى دون اإلقليمي، وذلك طبقاً لما يليللغاز الطبيعي على الم

 
 مشروعات ربط الشبكات الكهربائية )أ(
 

تسهم مشروعات ربط الشبكات الكهربائية بين دول اإلسكوا في تعزيز كفاءة إنتاج واستهالك الطاقـة                
: عددة منهـا  الكهربائية وتحقيق استدامة قطاع الكهرباء على الصعيدين الوطني واإلقليمي، ألنها تحقق فوائد مت            

تـوفير احتيـاطي    ) ٢(إمكانية تبادل القدرة والطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة في شـبكة الـربط؛              ) ١(
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تخفيض االحتياطي الدوار لكل دولة مشاركة، مما يؤدي إلـى خفـض          ) ٣(استراتيجي من الطاقة الكهربائية؛     
بناء وحدات توليد كبيرة القدرة ذات كفاءة عاليـة         توفر إمكانية   ) ٤(تكاليف التشغيل والصيانة؛ باإلضافة إلى؛      

شبكة الربط الكهربائي القائمة والمقترحة بين دول اإلسكوا، ويتلخص         ) ٢الشكل  (ويبّين  .  وتكلفة رأسمالية أقل  
 :، فيما يلي)٢٠٠٣(الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، 

 
ي للشبكات الكهربائية، تحديـداً فـي       ، بدأ تنفيذ مشروعات الربط اإلقليم     في دول شمال اإلسكوا    )١( 

، حين وافق وزراء الكهرباء والطاقة في كلٍّ مـن المملكـة األردنيـة الهاشـمية                ١٩٩٢العام  
 باإلضـافة إلـى     -والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية         

لـربط الكهربـائي    مشـروع ا  " على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بينها وقد ُدعـي           -تركيا  
، ١٩٩٣وأعقب ذلك وضع االتفاقية التجارية العامة للربط الخماسـي فـي عـام              ".  الخماسي

، إضافة إلى االتفاقيات الثنائية بـين       ١٩٩٦واالتفاقية العامة للربط الكهربائي الخماسي في عام        
طار هـذه   وفي إ .  )٦٢(كل دولتين، متضمنة التزامات كل طرف لتنفيذ منشآت الربط الكهربائي         

االتفاقيات، تم تنفيذ الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشـمية             
ساعة من مصر   - جيجاوات ٦٨١ تبادل   ٢٠٠٢حتى عام   ، وجرى   ١٩٩٩وبدأ تشغيله في العام     

ساعة من األردن إلى مصر كما أن خط الربط قد أسـهم عـدة              - جيجاوات ٢١٠إلى األردن و  
، وباإلضـافة إلـى     )٦٣(اجهة الفصل الفجائي لوحدات التوليد على أي من الجانبين        مرات في مو  

كما انضـمت الجمهوريـة     .  ٢٠٠٠السوري وتم تشغيله في العام      -ذلك، أنجز الربط األردني   
اللبنانية إلى اتفاقية الربط الكهربائي الخماسي ليصبح مشروع الربط السداسي، ومـن المزمـع              

 اللبنانية في إطار ذلك؛ربط الشبكتين السورية و
 

، أولى المجلس اهتماماً خاصاً لدراسة مشـروع        وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية       )٢( 
ربط الشبكات الكهربائية لدول الخليج، وأتم تحديد البديل الفني الذي سيتم تنفيذه علـى ثـالث                

عربية السـعودية بالشـبكات     ربط شبكة كهرباء المنطقة الشرقية في المملكة ال       ) أ: (مراحل هي 
ربط الشبكة الكهربائيـة الموحـدة فـي دولـة          ) ب(الكهربائية في الكويت والبحرين وقطر؛      

اإلمارات العربية المتحدة والشبكة الكهربائية الموحدة في سلطنة ُعمان، وذلـك بعـد أن يـتم                
توقع االنتهاء منه في    استكمال الربط الكهربائي الداخلي للشبكات الكهربائية في كلٍّ منهما، والم         

كما تم إشـهار هيئـة الـربط       .  ربط المرحلة األولى بالمرحلة الثانية    ) ج(؛ و ٢٠٠٣نهاية عام   
 .الكهربائي لدول الخليج العربية، لتكون مسؤولة عن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي

 
هورية العربية السورية   هذا وتجدر اإلشارة إلى أن تشغيل مشروعات الربط بين مصر واألردن والجم            

من جهة، ومصر وليبيا من جهة أخرى قد أدى إلى اكتساب خبرات فنية متعددة من أهمها بناء لغة مشـتركة                    
 للتخاطب بين مراكز التحكم في الربط، والمعاونة في تقليل مخاطر الحـوادث، وخـروج وحـدات التوليـد،            

ق األنظمة العالمية المستخدمة في شـبكات الـربط         حماية الشبكات من مخاطر األخطاء، ذلك مع متابعة تطبي        
وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض       .  متوسطي-الدولية، خاصة األوروبية تمهيداً للدخول في الربط األورو       

حـرب الخلـيج    ) ١: (المعوقات التي واجهت أو قد تواجه استكمال مشروعات الربط الكهربائي، من أهمهـا            

                                                            
طرائق التعاون في مجال ربط الشبكات الكهربائية بين الدول األعضاء فـي            جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      لال  )٦٢(

 .(E/ESCWA/ENG/1999/10) ١٩٩٩ألمم المتحدة، نيويورك ا، ااإلسكو

، اجتماع الخبـراء حـول بنـاء القـدرات          الخبرات المكتسبة من الربط الكهربائي في دول شمال اإلسكوا        محمد عوض،     )٦٣(
 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٧-١٥والتكامل اإلقليمي من أجل قطاع مستدام للطاقة، بيروت، 
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االستثمارات الالزمة لتقوية الشبكات الكهربائية الداخلية فـي بعـض دول           ) ٢(الثانية والموقف في العراق؛     
 الحاجة إلى وضع سياسات حاكمة لتسعير الطاقة المتبادلة عبر شـبكات الـربط، فضـالً عـن؛                 ) ٣(الربط؛  

 .اختالف المصطلحات والمواصفات والمقاييس المتبعة لدى الدول العربية) ٤(
 

 ربائي القائمة والمقترحة بين دول اإلسكوا  شبكة الربط الكه-٢الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .، اإلسكوا٤١المرجع :  المصدر
 
 )٦٤(مشروعات شبكات الغاز الطبيعي )ب(
 

تزايدت أهمية الغاز الطبيعي في إمدادات الطاقة، عالمياً وإقليمياً، خالل العقود الثالثة الماضية، وذلك               
 االحتياطيات المؤكدة له في العديد من الـدول، مـع تطـور تقنيـات              تصاعد  : نتيجة لعدة عوامل، من أهمها    

الدورة المركبة لتوليد الكهرباء، التي يفضل أن تستخدم الغاز كوقود، وبروز المعايير البيئيـة التـي تشـجع                  
كما أن انخفاض كلفة محطات تسييل الغاز، وعدم وجود كميات كافية منه في مراكز االسـتخدام،                .  استخدامه

ولقد واكب ذلـك  .  عد على التوجه إلى تصدير الغاز سواًء عن طريق الناقالت أو عبر خطوط األنابيب   قد سا 
وفي ضوء  .   العربية، مع زيادة الكميات المتاحة للتصدير      الدولزيادة مطردة لالحتياطيات المؤكدة للغاز في       

بيعي على الصعيدين الثنـائي ودون      ذلك، اتجهت الدول العربية إلى إقامة مشاريع للتعاون في مجال الغاز الط           
 :اإلقليمي والدولي، ويتمثل التقدم المحرز في هذا المجال بين دول المنطقة في اآلتي

 
 بين دول شمال اإلسكوا )١( 

 
، عقد اتفاق بين جمهورية مصر العربية وكلٍّ من المملكـة           ٢٠٠١يناير  /في كانون الثاني   -أ  

ية السورية والجمهورية اللبنانيـة، لتنفيـذ مشـروع         األردنية الهاشمية والجمهورية العرب   
، ولبنـان،   الجمهورية العربيـة السـورية    تصدير الغاز المصري إلى األردن ومنها إلى        

                                                            
، ورقة مقدمـة إلـى      التعاون العربي في مجال الغاز الطبيعي والنفط      ،  )أوابك(ر العربية المصدرة للبترول     منظمة األقطا   )٦٤(

 .٢٠٠٢مايو، / أيار١٤-١١مؤتمر الطاقة العربي السابع، القاهرة 
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.  ، وعلى أن ينقل الغاز المصري، والسوري الحقاً، إلى كلٍّ من قبرص وتركيا            )٣الشكل  (
 سنوياً، بحيث   ٣ م ات مليار ١٠ويستهدف المشروع إنشاء خط أنابيب، تبلغ طاقته اإلجمالية         

، ترتفع تدريجياً مع تطور     ٢٠٠٣ من الغاز سنوياً إلى األردن عام        ٣ م مليار واحد يبدأ بنقل   
وقد تم بالفعل االنتهاء من المرحلة األولى للمشروع، التـي نُفـذت بمعرفـة              .  المشروع

 ٢٤٨وتشمل خط أنابيب طولـه      .  ٢٠٠٣يوليو  / تموز ٢٧شركات مصرية، وافتتاحها في     
من العريش بمصر إلى خليج العقبة جنوب طابا، ثم إلـى مينـاء العقبـة               ) كم (اًكيلومتر

ويجري حالياً تنفيذ المرحلـة     .  األردني، ليستخدم في تشغيل محطة توليد الكهرباء بالعقبة       
داخل األردن من ميناء العقبة إلى مدينة الرحاب الصناعية، وذلك بخـط طولـه              .  الثانية
 .٢٠٠٤قع االنتهاء منه قبل نهاية عام  كم، من المتو٣٧٠

 
   مشروعات شبكات الغاز الطبيعي بين دول شمال اإلسكوا-٣الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٤٣المرجع :  المصدر
 

 ولبنان إلنشاء خط أنابيب     الجمهورية العربية السورية   تم االتفاق بين     ٢٠٠١مايو  /في أيار  -ب  
 بتزويد لبنان بكمية مـن الغـاز        العربية السورية الجمهورية   كم، وعلى أن تبدأ      ٤٥بطول  

 ٣ ماليـين م   ٦ يومياً في المرحلة األولى، ثم ترتفع إلـى          ٣ن م يي مال ٣ و ١ر٥تتراوح بين   
أما النصف الثـاني فمـن      .   نصف الطلب اللبناني على الغاز     -يومياً في المرحلة الثانية     

م لنقل الغـاز مـن منطقـة     ك٣٢المتوقع أن يتم تزويده من الغاز المصري، وبخط طوله        
 .الدبوسية على الحدود السورية إلى طرابلس ومنها إلى محطة البداوي

 
 بين دول مجلس التعاون الخليجي )٢( 

 
تم االتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على أربعة مشاريع لتزويد الغاز من قبـل دولـة                   

 والبحرين ومن عمان إلـى اإلمـارات      ، والكويت،    العربية المتحدة  قطر إلى كلٍّ من اإلمارات    
 :، هي)٤الشكل (، وهذه المشاريع العربية المتحدة
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، الذي ينشأ بموجبه خـط أنابيـب        )العربية المتحدة  بين قطر واإلمارات  (مشروع دولفن    -أ  
 يومياً، يتفرع إلى شقين، يتجه أحدهما إلى محطـة          ٣ مليار قدم  ٢ر٩بحري طاقته القصوى    

باء في أبو ظبي، أما الثاني فيتجه إلى منطقة جبل علي الصناعية في             الطويلة لتوليد الكهر  
 ؛٢٠٠٥ في عام  العربية المتحدةوعلى أن يبدأ تدفق الغاز إلى دولة اإلمارات.  دبي

 
، ويتم في إطاره إنشاء خط بحري لنقل الغاز من رأس لفان في قطـر               بين قطر والكويت   -ب  

  يومياً؛٣مليار قدمإلى ميناء الزور جنوب الكويت، بقدرة 
 

   مشروعات الغاز الطبيعي في دول مجلƧ التعاون الخليجي-٤الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٤٣المرجع :  المصدر
 

 االتفاق علـى تزويـد مملكـة        ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاني ، وقد تم في     بين قطر والبحرين   -ج  
 عن طريق خط أنابيب      يومياً من الغاز، على أن يتم نقله       ٣ مليون قدم  ٥٠٠البحرين بحوالي   

 الكويتي المقترح؛–مخصص لذلك، أو أن يتفرع من األنبوب القطري
 

، على توريـد    ٢٠٠٢يوليو  /ُعقد االتفاق في تموز   .   العربية المتحدة  بين عłمان واإلمارات   -د  
، وبمعـدل   ٢٠٠٣الغاز بواسطة خط أنابيب من ُعمان إلى إمارة الفجيرة، بدءاً من عـام              

يومياً، ذلك بصورة مؤقتة ريثما يستكمل مشروع استيراد الغاز من دولة            ٣ مليون قدم  ١٢٠
 .قطر

 
يتضح من العرض السابق أن دول المنطقة قد قطعت شوطاً كبيراً في دراسة وتنفيذ مشروعات الربط                 

كما شهدت السـنوات     . الكهربائي دون اإلقليمي بينها، فضالً عن التحرك نحو تحقيق الربط اإلقليمي الكامل           
الثالث الماضية تطوراً كبيراً في تنفيذ وتخطيط مشروعات مد شبكات أنابيب الغاز الطبيعـي بـين الـدول                  

وعلى الرغم من ذلك، فإن دراسة وتنفيذ شبكات الربط الكهربائي ومشـروعات الغـاز              .  المتجاورة بالمنطقة 
ستراتيجي فّعال لمـوارد الغـاز      الطبيعي  ما زالت تتم بمعزل عن بعضها، مما ال يمكِّن من تحقيق استثمار ا              

الطبيعي، ونظم الطاقة الكهربائية القائمة، والمزمع إقامتها، مما يستلزم العمل على تحقيق التكامل في تخطيط               
وتنفيذ هذه المشروعات من خالل إتمام دراسات فنية واقتصادية وقانونية متعمقة لتحديـد األسـلوب األمثـل                 

استخدام الغاز في مواقع    ) ١: (ولويات تنفيذها، خاصة عند المفاضلة بين بديلي      لتحقيق التكامل بينها، وبدائل وأ    
أو نقل الغاز عبر شبكات إقليمية وتوليد الكهرباء        ) ٢(إنتاجه لتشغيل محطات الكهرباء ونقل الكهرباء المولدة؛        

 .في مواقع االستخدام
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 آليات التعاون والتكامل اإلقليمي في المجال  -٢
 

 لدعم جهود الدول األعضاء في سبيل تحقيق التنمية المسـتدامة للشـعوب العربيـة،               في إطار سعيها   
حرصت المنظمات اإلقليمية المعنية، خاصة جامعة الدول العربية واإلسكوا، على إيجاد آليات مناسبة لتنسـيق     

ى دعم العمل   كما أن الدول األعضاء، أنشأت عدداً من الهيئات والشركات التي تهدف إل            . جهودها في المجال  
 وفيما يلي مـوجز حـول أبـرز اآلليـات           . المشترك المتعلق بمشروعات التكامل اإلقليمي في مجال الطاقة       

 :القائمة والتقدم المحرز في أنشطتها
 
 األمانة العربية المشتركة للتنمية المستدامة )أ(
 

سـبتمبر  /عة العربية في أيلـول في إطار اإلعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، قّررت الجام     
، إنشاء أمانة مشتركة لتنسيق الجهود العربية في اإلعداد للمؤتمر، تضم في عضويتها األمانة              ٢٠٠١من العام   

التنفيذية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية واإلسكوا وبرنامج األمـم               
 وعقـب انتهـاء المـؤتمر وصـدور خطـة           ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون األول  وفي.  المتحدة للبيئة لغربي آسيا   

جوهانسبرغ، طلبت الجامعة العربية من األمانة المشتركة تولي مهمة متابعة تنفيذ برامج جوهانسـبرغ فـي                
  .المنطقة العربية وتحديد األولويات اإلقليمية في ذلك، باالرتباط مع ما ورد بالمبادرة العربية للتنمية المستدامة              

ولما كانت الطاقة هي من أولويات التنمية المستدامة، فقد أولت األمانة العربية المشتركة للتنميـة المسـتدامة                 
 :اهتماماً ببرامج الطاقة ذات العالقة، وكان من أبرز نتائج ذلك اآلتي

 
 ، الذي صدر عن االجتماع الوزاري العربـي       )٦٥(٢٠٠٣إصدار إعالن أبو ظبي للبيئة والطاقة        )١( 

فبرايـر  / شـباط  ٣ أبو ظبي، يوم     فيالمشترك لوزراء البيئة، ووزراء الطاقة العرب الذي عقد         
 وقد عبر اإلعالن عن توافق اإلرادة السياسية للـوزراء العـرب المسـؤولين عـن               .  ٢٠٠٣

شؤون البيئة والطاقة حول جملة من األمور التي تتفق في معظمها ومقررات جوهانسبرغ فـي               
التأكيد على حق الدول العربية في تنمية واستغالل مواردها         ) أ: ( ومن أهمها  شأن قضايا الطاقة  

من الطاقة بشكل مستدام مع ضرورة استمرار تدفق النفط والغاز إلى األسواق العالمية وتـأمين      
اتخاذ تدابير لخفض االنبعاثات الصادرة عـن قطـاع         ) ب(الموارد المالية المترتبة على ذلك؛      

تراتيجيات الالزمة لذلك، مع عدم القبـول بالتزامـات رقميـة أو زمنيـة              الطاقة، ووضع االس  
دعوة الدول المتقدمة لدعم الدول النامية فـي نقـل تقنيـات الطاقـة             ) ج(لتخفيض االنبعاثات؛   

تعزيز العمل على رفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة خاصة بالقطاعات األكثـر            ) د(المستدامة؛  
 إمدادات الطاقة للمناطق الريفية والنائيـة وتنويعهـا بـين مصـادر            تعزيز  ) •(استهالكاً لها؛   

الطاقة التقليدية والمتجددة المتاحة مع التأكيد على أهمية مشروعات ربط الشبكات الكهربائيـة             
 وشبكات الغاز اإلقليمية ودون اإلقليمية؛

 
إطار قرارات المكتـب    ، في   إعداد مشروع وثيقة إطار عمل الطاقة والبيئة في المنطقة العربية          )٢( 

بيـروت،  (التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعه الثالثـين             
، تم تشكيل فريق عمل من خبراء الجهات المشاركة في األمانـة            )٢٠٠٣يونيو  / حزيران ٤-٣

ة والبيئـة   المشتركة، ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول إلعداد وثيقة إلطار عمل الطاق          

                                                            
 .٢٠٠٣إعالن أبو ظبي، للبيئة والطاقة   )٦٥(
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ومـن  .  ٢٠٠٣في المنطقة العربية استناداً إلى ما جاء في إعالن أبو ظبي عن البيئة والطاقة               
 واسـتطالع   ٢٠٠٣نـوفمبر   /ثانيالالمتوقع انتهاء إعداد هذه الوثيقة في منتصف شهر تشرين          

رأي الدول العربية بشأنها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شـؤون              
 .البيئة لمناقشتها

 
 وخطوط االتصال  هيكلية اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة -٥الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فريق عمل الطاقة، اإلسكوا: المرجع:  المصدر
 
 اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة )ب(
 

اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقـة المتجـددة كشـبكة         ، أنشأت اإلسكوا اآللية     ٢٠٠٠في العام    )١( 
إقليمية بين جهات االختصاص الوطنية، تستهدف العمل على تنميـة تقنيـات ونظـم الطاقـة                
المتجددة وتحقيق انتشارها على المستوى التطبيقي، عن طريق دعم وتعميق التعاون اإلقليمـي             

انضـمت إلـى    .  ت الذاتية المتوفرة لهـا    بين الدول األعضاء، اعتماداً على الخبرات والقدرا      
 :عضوية اآللية اثنتا عشرة دولة من الدول األعضاء، وتم إنجاز العديد من األنشطة من أهمها

 
 إصدار التقرير اإلقليمي عن مسح وتقييم أنشطة الطاقة المتجددة فـي دول المنطقـة فـي                 -أ  

قـدرات المتـوفرة بالمنطقـة      وقد تضمن التقرير بياناً لكافة الخبـرات وال       .  ٢٠٠١عام  
 وإمكانات تبادلها لدعم القدرات اإلقليمية؛

 
".  بناء القدرات الوطنية في مجال الطاقة المتجـددة       "وضع وتنفيذ برنامج إقليمي شامل لƂ        -ب  

وقد تم بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لليونسكو بالقاهرة عقد دورتين تدريبيتين في مجـال              
، جرى فيهما تـدريب  ٢٠٠٢ و٢٠٠١ء من الرياح وذلك خالل عامي   تقنيات توليد الكهربا  

سـبتمبر  /كما تم تنفيذ دورة ثالثة في نهاية أيلول       .   مهندساً وفنياً من سبع دول أعضاء      ٢٧
تسع مـن   :  دولة عربية  ١٣ متدرباً من    ٣٩ في مجال الكهرباء الشمسية، حضرها       ٢٠٠٣

 . في شمال أفريقياالدول األعضاء باإلسكوا وأربع من الدول العربية

 
نقاط االرتكاز
 الوطنية

طلبات الدول أو خدماتها من وإلى وحدة التنسيق

اإلسكواخدمات التنسيق

 وحدة التنسيق

 

الربط مع المنظمات 
 يةوالجهات الدول

نقاط االرتكاز
 الوطنية

الوطنية الجهات
 المعنية

الوطنية الجهات
 المعنية
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التزاماً بإعالن جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وبرنامج العمـل اللـذين كرسـا الطاقـة،                )٢( 
باعتبارها من المجاالت ذات األولوية لتحقيق التنمية المستدامة، وافقت لجنة الطاقة في اإلسكوا             

ف توسيع نطـاق أنشـطتها      على اقتراح األمانة التنفيذية بتعديل مسمى واختصاص اآللية، بهد        
لتشمل األنشطة المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخمس التي حددتها لجنة التنمية المستدامة في مجال             

بذلك تكون هذه اآللية هي األولى من نوعها في المنطقـة العربيـة             .  الطاقة والتنمية المستدامة  
وقد اعتمد المجلـس    .  المستدامةالتي تعنى بدعم التعاون اإلقليمي في مجاالت الطاقة والتنمية          

، ودعا القرار الدول األعضاء     )٢٢-د (٢٥٠الوزاري لإلسكوا توصية لجنة الطاقة بقراره رقم        
 .إلى التعاون مع اإلسكوا في وضع وتفعيل اإلجراءات الكفيلة بحفز العمل باآللية

 
 )٦٦(الهيئات والشركات المشتركة في المجال )ج(
 

كات الكهربائية ومشروعات شبكات الغاز الطبيعي إلى إنشاء العديـد مـن            أدى تنفيذ مشروعات الشب    
كما تم تأسيس عدد من الشركات والصناعات المشتركة لتنفيذ، وتشغيل          .  الكيانات واألطر المؤسسية إلدارتها   

 :يليومن أهم هذه الكيانات ما .  هذه المشاريع، مما يعظم العوائد االقتصادية واالجتماعية لهذه المشاريع
 

ومقرها المملكة العربية السعودية، وهي مسـؤولة       : هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية      )١( 
 ؛٢٠٠١يوليو /عن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي؛ وقد بدأت أعمالها اعتباراً من تموز

 
ـ      ٢٠٠٢يونيو  /حزيرانتأسست في   : هيئة الغاز العربي   )٢(  ين مصـر    على المستوى الـوزاري ب

، ومهمتها رسم السياسة العامة لمشـاريع الغـاز         والجمهورية العربية السورية  واألردن ولبنان   
 المشتركة، ومقرها بيروت؛

 
أنشئت باالتفاق بين الدول األربع كيمـا تتـولى         : الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي      )٣( 

كات الغاز الطبيعي، ويكـون مقرهـا       التنفيذ والمتابعة وإدارة عمليات الخطوط لمشروعات شب      
 دمشق؛

 
 وهي  ٢٠٠١يوليو  /تأسست في تموز  : الشركة العالمية لصناعة أنابيب البترول والغاز الطبيعي       )٤( 

شركة مصرية كويتية برأسمال مشترك، واختصاصها إنتاج األنابيب المستخدمة في مشروعات           
 شبكات الغاز الطبيعي، ومقرها بور سعيد؛

 
، وتتـولى   ٢٠٠٠تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة في منتصف عـام           : لفينشركة دو  )٥( 

 . العربية المتحدةدراسة وتنفيذ مشروعات الغاز بين قطر واإلمارات

                                                            
سنوي لتطورات العولمة والتكامل اإلقليمي فـي دول منطقـة          االستعراض ال جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      لال  )٦٦(

 .)GRID/ESCWA/E/2002/1( ٢٠٠٢ ،، نيويورك٢٠٠٢سكوا، اإل
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  قضايا النوع االجتماعيإدراج: التنمية المستدامةألغراض   الطاقة -رابعاً
 )الجنسين(

 
، وخطـة جوهانسـبرغ     )١٩٩٢(لمعني بالبيئة والتنميـة     في إطار ما استهدفه مؤتمر األمم المتحدة ا        

من أهمية تحقيق التوازن بين النمو االقتصادي والتطور االجتماعي مع االلتزام بالمحافظـة علـى               ) ٢٠٠٢(
البيئة أكدا كالهما على توفير ظروف معيشية مستدامة للمرأة والرجل في التجمعات البشرية والعمـل علـى                 

.  المناسبة للتنمية وخاصة تعزيز إمدادات وخدمات المياه والطاقة فـي هـذه المنـاطق             تطوير البنية األساسية    
، وقضـايا   )قضـايا الجنسـين   (وفي ضوء ذلك، فإن هذا الفصل يعرض للعالقة بين قضايا النوع االجتماعي             

قضـايا  الطاقة، خاصة ما يتعلق منها بتطوير أوضاع المرأة، والمعوقات التي تواجه إدراج هذه القضايا فـي                
كما يتضمن هذا الفصل أيضاً اقتراحاً لمجموعة من السياسات واإلجراءات الالزمة إلدراج قضـايا              .  الطاقة

 .النوع االجتماعي في قضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة
 

   الطاقة واعتبارات النوع االجتماعي في دول اإلسكوا-ألف
 

من سكان دول اإلسكوا يعيشون في منـاطق ريفيـة           بالمائة   ٤٠ر٥ أن حوالي    ٩يتضح من الجدول     
 في المائة   ٤ بين   ٢٠٠٠ونائية، إال أن نسبة سكان هذه المناطق، تتفاوت بين دول المنطقة حيث تراوحت عام               

هذا وتتجاوز نسبة النساء بين سكان المنطقـة        .  )٦٧( في المائة في الجمهورية اليمنية     ٧٥ر٣في دولة الكويت و   
 .)٦٨(المائةفي  ٥٢
 

   نسبة سكان الريف ومعدل وصول الكهرباء إلى السكان في دول اإلسكوا-٩الجدول 
 ٢٠٠٠عام 

 
نسبة سكان  السكان المحرومون من الكهرباء

 النسبة اإلجمالي )Κ(الريف 
نسبة وصول 

 الدولة إجمالي السكان )Κ(الكهرباء 
 المملكة األردنية الهاشمية ٥٠٣٥٠٠٠ ٩٥ر٠ ٥ ٢٥١٧٥٠ ٢١ر٣
 دولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٨٢٠٠٠٠ ٩٦ر٠ ٤ ١١٢٨٠٠ ١٣ر٣
 مملكة البحرين ٦٧٧٠٠٠ ٩٩ر٤ ٠ر٦ ٤٠٦٢ ٧ر٨
 الجمهورية العربية السورية ١٦٥٦٠٠٠٠ ٨٥ر٩ ١٤ر١ ٢٣٣٤٩٦٠ ٤٨ر٦
 جمهورية العراق ٢٣٢٢٤٠٠٠ ٩٥ر٠ ٥ ١١٦١٢٠٠ ٣٢ر٥
 سلطنة عمان ٢٦٠٩٠٠٠ ٩٤ر٠ ٦ ١٥٦٥٤٠ ٢٤ر٠

 فلسطين - - - - -
 دولة قطر ٥٨١٠٠٠ ٩٥ر٠ ٥ ٢٩٠٥٠ ٧ر٣
 دولة الكويت ٢٢٤٧٠٠٠ ١٠٠ ٠ ٠ ٤ر٠
 الجمهورية اللبنانية ٣٤٧٨٠٠٠ ٩٥ر٠ ٥ ١٧٣٩٠٠ ١٠ر٣
 جمهورية مصر العربية ٦٧٧٨٤٠٠٠ ٩٧ر٠ ٣ ٢٠٣٣٥٢٠ ٥٧ر٣
 المملكة العربية السعودية ٢٢١٤٧٠٠٠ ٩٧ر٧ ٢ر٣ ٥٠٩٣٨١ ١٣ر٨
 ورية اليمنيةالجمه ١٨٠١٧٠٠٠ ٥٠ر٠ ٥٠ ٩٠٠٨٥٠٠ ٧٥ر٣
 إجمالي دول االسكوا ١٦٥١٧٩٠٠٠ ٩٠ر٤٥ ٩ر٥٥ ١٥٧٥٥٦٦٣ ٤٠ر٥

 .٢٥: المرجع:  المصدر

                                                            
)٦٧(  International Energy Agency. World Energy Outlook: Energy and Poverty 2002, Paris 2002. 

)٦٨(  International Energy Agency. World Energy Outlook: Energy and Poverty 2002, Paris 2002. 
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وعلى الرغم من أن المنطقة غنية بمصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، فإن مسـتوى تـوفر خـدمات                  

ولة، ذلك أنه يتضح أيضاً     الطاقة يتباين بين دولها، كما يتفاوت أيضاً بين المناطق الحضرية والريفية في كل د             
، مـا زالـوا     ) مليون نسـمة   ١٦حوالي  ( في المائة من إجمالي سكان المنطقة        ١٠، أن حوالي    ٩من الجدول   

محرومين تماماً من خدمات الطاقة الكهربائية، والمصادر التجارية للوقود، فضالً عـن أن سـكان المنـاطق                 
ي ضوء ذلك، ولما كان توفير خدمات الطاقة لجميع فئات          ف.  الحضرية الفقيرة يعانون من عدم انتظام خدماتها      

 المجتمع رجاالً ونساًء، أمراً حيوياً لتحقيق التنمية والمساواة االجتماعية كهدف أساسـي للتنميـة المسـتدامة،                
 خدمات الطاقة يسهم في تدهور األوضاع االجتماعية وانخفاض مستوى التعليم           - أو عدم انتظام     -ن غياب   إف

 . الصحية، والحد من فرص التنمية المستدامة خاصة بالنظر للنساء واألطفالوالرعاية
 

على ضوء ما تقدم، نعرض فيما يلي موجزاً ألوضاع المرأة بدول اإلسكوا من حيث التنمية البشرية،                 
 باإلضافة إلى تحليل مختصر للعوامل المؤثرة في تقييم قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة وانعكاسـها               

على إمكانات تطوير الظروف المعيشية للنساء في دول اإلسكوا، ذلك باإلضافة إلى مناقشة المعوقـات التـي                 
 .تواجه دمج قضايا النوع االجتماعي وقضايا الطاقة

 
 )٦٩(التنمية البشرية وأوضاع المرأة  -١

 
حياة المجتمـع، وعـدم      ل يتقتضي التنمية المستدامة للموارد البشرية إشراك المرأة في التيار الرئيس          

إال أن أوضاع النساء في دول اإلسكوا ال تمكنهن         .  تهميش دورها أو حرمانها من المشاركة في اتخاذ القرار        
في أغلب الحاالت من المشاركة الفاعلة، خاصة في المناطق الريفية، حيث تقع مسـؤولية تـوفير مقومـات                  

 على عاتق النساء، وتحد من الفـرص المتاحـة لهـن            -  بما فيها مصادر الطاقة والمياه     -الخدمات المنزلية   
 :ولعل من أهم مؤشرات التنمية البشرية للمرأة في دول اإلسكوا ما يلي.  للتنمية

 
على الرغم مما حققته دول اإلسكوا من انخفاض مستويات األميـة فيمـا بـين               : فرص التعليم  )أ( 

 في المائـة للرجـال      ١٦ّمية على صعيد المنطقة يبلغ      ن متوسط نسبة األ   إالبالغين خالل العقدين الماضيين،  ف     
إال أن هذه النسب متفاوتة بين دول المنطقة، والفجوة بـين الجنسـين             .   في المائة للنساء   ٣٠ر٤ويرتفع إلى   

علـى سـبيل    ) ٢٠٠٠(كبيرة في بعضها، حيث بلغت نسبة أمية النساء في كل من اليمن ومصر، في العـام                 
 في المائة بـين الرجـال فـي         ٣٣ر٤ و ٣٢ر٦ائة، على الترتيب بينما لم تتجاوز        في الم  ٥٦ر٣ و ٧٥المثال،  
هذا وتبلغ نسبة أمّية النساء أقلها في دول الخليج العربية، حيث تبلغ أدنى مستوياتها فـي كـل مـن                    .  البلدين

 ؛)٧٠( في المائة، على الترتيب١٧ر٣، ١٦ر٨مملكة البحرين ودولة قطر ونسبة 
 

ارتفعت مستويات الخدمات الصحية لمواطني دول اإلسكوا خالل العقـدين          : الظروف الصحية  )ب( 
 التـي ال تصـلها خـدمات    –الماضيين حتى في المناطق الريفية، إال أنه ما زالت بعض المناطق النائية فيها   

                                                            
 مسـح التطـورات االقتصـادية واالجتماعيـة فـي منطقـة اإلسـكوا              جنة االقتصادية واالجتماعية لغربـي آسـيا،        لال  )٦٩(

 .)ED/ESCWA/E/2000/2( ٢٠٠١، نيويورك )٢٠٠٠-١٩٩٩(

-  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, Women and Men in the Arab Countries 
(ESCWA/SDD/2003/brochure/2).                                                                                                                                                                

)٧٠( United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, Women and Men in the Arab Countries  
(ESCWA/SDD/2003/brochure/2).                                                                                                                                                                
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 تعاني من نقص شديد في الخدمات الصحية، فضالً عن أن استخدام مصادر الطاقة غيـر                –الطاقة المنتظمة   
جارية وحرقها يتسببان في مشاكل صحية عديدة تعاني منها النساء واألطفال خاصـة، ومنهـا األمـراض                 الت

 الصدرية، أمراض الرمد، والعظام، فضالً عن مشاكل الوالدة، ووفيات األطفال وغيرها؛
 

ض من األيدي العاملة النسائية المؤهلة في دول اإلسكوا خـالل عقـد             وإن المعر : فرص العمل  )ج( 
إال أن نسبة النساء فـي مجمـوع        .  سعينات قد فاق ضعفي الطلب عليها، وبنسب متفاوتة بين دول المنطقة          الت

 فـي  ٣١ر٣ إلى ١٣القوى العاملة قد شهدت زيادة معتدلة في أغلب دول اإلسكوا، إذ ارتفعت في الكويت من                
 العام للقوى العاملة مـن      ولكن ظلت حصة المرأة في المعدل     .   في المائة  ٣٠ر٤ إلى   ٨المائة وفي مصر من     

 في المائة فقط على مستوى      ٢٦ أدنى بكثير من المتوسط العالمي، ألنها لم تبلغ إال           ٢٠٠٠ في عام    –البالغين  
وتتركز األيدي العاملة النسائية العربية عادة في مهن مثل التعليم، والخدمات الكتابية، وتنخفض             .  )٧١(المنطقة

 في المائة من القوى العاملـة  ٧٠ويضم قطاع الخدمات ما يزيد عن .  لقياديةنسبتهن في المناصب اإلدارية وا  
.   في المائة من هذه القوى في القطاع الزراعي، بينما تعمل البقية فـي الصـناعة               ٢٠النسائية؛ ويعمل حوالي    

زلية غير   تمارس كثيراً من األنشطة المن     - الحضرية والريفية على حد سواء       -وتجدر اإلشارة إلى أن المرأة      
 في المزرعـة وفـي التصـنيع        -مدفوعة األجر، فضالً عن أن المرأة الريفية تمارس أيضاً أنشطة إنتاجية            

 .الزراعي
 

 تقييم قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة  -٢
 

يهتم مسؤولو الطاقة في دول اإلسكوا بوضع سياسات الطاقة والتخطيط لخدماتها طبقـاً الحتياجـات                
االقتصادية المختلفة، وال يوجهون أي اهتمام إلى إدراج اعتبارات النوع االجتماعي في سياسـات              القطاعات  

وبرامج قطاع الطاقة، وذلك بدعوى أن توفر مصادر الطاقة يخدم الجميع، وليس ثمة ما يدعو إلى التصـنيف                  
 بـين اسـتخدامات الرجـال    إال أن هذه النظرة قد ال تكون صحيحة ألن هناك تفاوتاً    .  طبقاً للنوع االجتماعي  

والنساء للطاقة، فضالً عن تباين مسؤوليات كل منهما في تحديد أنماط اإلنتاج واالستهالك وخاصة في القطاع                
لذا، ال بد مـن االنتبـاه   .  المنزلي، حيث يقع العبء األكبر على عاتق النساء، ال سيما في المجتمعات الريفية    

ير التنمية المستدامة في التوزيع العادل لخـدمات الطاقـة وضـمان            إلى هذه الفروق حتى يمكن تحقيق معاي      
وإلى ذلك فـإن تقيـيم إمكانـات إدراج قضـايا النـوع             .  مشاركة فاعلة للمرأة في تحسين كفاءة االستخدام      

االجتماعي في قضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، يتطلب إتمام تحليل دقيق لالعتبارات المؤثرة علـى               
 :)٧٢(كما أن مدى أهمية هذا التحليل يتوقف على العديد من العوامل، منها.   هذا الدمجإمكانات

 
الذي يؤثر على مدى وفرة خدمات الطاقـة، وسـهولة الحصـول            : مستوى التنمية االقتصادية   )أ( 

سـاواة  عليها؛ فإنه كلما ازداد االقتصاد نمواً، توفرت خدمات الطاقة لقطاعات السكان المختلفة وتحققـت الم              
في حين إن غياب المسـاواة      .  بينها، وتضاءلت الحاجة إلى مناقشة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة          

بين مسؤوليات الرجال والنساء في مجاالت توفير إمدادات الطاقة في أقل المجتمعات نمواً يبرز أهمية مناقشة                
ولما كانت مستويات التنمية ومعـدالت تـوفر        .  هذه القضايا، طبقاً للظروف المجتمعية السائدة في كل حالة        

خدمات الطاقة تتباين بشكل واضح داخل المجتمع الواحد في دول اإلسكوا، وبينها وبين البعض اآلخر، فـإن                 

                                                            
)٧١(  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, Women and Men in the Arab Countries 

(ESCWA/SDD/2003/brochure/2).                                                                                                                                                                

)٧٢(  Jyotik Parikh, Gender Issues in Energy Policy, Energy Policy, Vol. 23, No. 9, pp. 745-754, (1995). 
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المبادرة بمناقشة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة تصبح أمراً ضرورياً لتمكين النساء مـن تحقيـق                 
 معدالت تنمية أفضل؛

 كما  –تتباين أوضاع النساء داخل كل من دول اإلسكوا         : تباين مستويات تطور المرأة بالمجتمع     )ب( 
نساء في المستوى األدنى من     ) ١(، وبنسب متفاوتة، بين ثالث مجموعات،       -هي في العديد من الدول النامية       

لطاقة الالزمة لتلبية االحتياجات    التنمية، وهن الالئى يتحملن عبئاً أساسياً وكبيراً في توفير خدمات وإمدادات ا           
 إن لمناقشة قضـايا النـوع االجتمـاعي        .  المنزلية، وللصناعات الزراعية وغيرها، وذلك دون أجر مدفوع       

نساء في مرحلة متوسطة للتطور االجتماعي، وتتوفر لهن إمـدادات الطاقـة            ) ٢(أهمية بالغة بالنسبة إليهن؛     
وتتكون هذه الفئة من ربات بيوت ينتمين       .   مستدامة الستهالك الطاقة   الالزمة، ويتحملن مسؤولية اتباع أنماط    

 إلى قطاع الخدمات في الحضر، ويقدمن دخالً إضافياً لألسر؛ وتعتبر مناقشة موضـوع النـوع االجتمـاعي                 
نساء حققن المساواة، ووصلن إلى مستوى مرتفع من المشـاركة فـي            ) ٣(أمراً نسبياً بالنظر إليهن؛ وأخيراً؛      

 نشطة الثقافية والسياسية واالجتماعية، وال يمثل النوع االجتماعي في مجال الطاقة أمراً مهما لهن؛األ
 

 يختلف الدور الذي تقوم به النساء في تـوفير خـدمات الطاقـة             : )ريفية/حضرية(نوعية البيئة    )ج( 
 عن اإلدارة الرشيدة الستهالك     فبينما قد يكون هذا الدور محدوداً بالمسؤولية      .  بين المناطق الريفية والحضرية   

فإن النساء في الريف يتحملن العبء الكامل لتوفير الوقود         .  الطاقة في القطاع المنزلي في المناطق الحضرية      
وال شك أن لذلك أثراً غير منصف بحق النسـاء          .  غير التجاري بكافة أنواعه ونقله لمسافات قد تكون طويلة        

كما أن عظم هذه األعباء يجبـر المـرأة فـي غالبيـة             .   المشار إليها  ويعرضهن للضرر الناتج عن األنشطة    
 األحيان على أن تستبقي فتياتها في المنزل للمساعدة في هذه األعمال عوضاً عن إرسـالهن إلـى المدرسـة؛                   

ويضاف إلى ما تقدم أن القصور في خدمات الطاقة في          .  مما يحد من فرص تعليمهن وتطورهن في المستقبل       
الريفية يؤدي إلى انخفاض معدالت التنمية وقلة فرص العمل المتاحة، وبالتالي يسـاهم فـي نـزوح             المناطق  

الرجال من الريف إلى المدينة بحثاً عن عمل، بينما تبقى النساء في المناطق الريفية وقد يتحملن إعالة األسرة                  
 .إلى جانب أعبائهن األخرى

 
 )٧٣(الجتماعي وقضايا الطاقةالمعوقات التي تواجه دمج قضايا النوع ا  -٣

 
يتضح من العرض السابق أن للمرأة دوراً أساسياً في توفير وإدارة خدمات الطاقة لألسرة، فضالً عن                 

لذا فإن توفير وتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة الالزمـة         .  االستخدامات اإلنتاجية خاصة في المناطق الريفية     
متهن في تحقيق التنمية، يعد أمراً بالغ األهمية؛ إال أن سياسات الطاقة            لتسهيل مسؤوليات النساء وتعميق مساه    

.   ال تتعرض العتبارات النوع االجتماعي     – ودراسات الطلب عليها، فضالً عن تحديد نوعية نظمها          –الحالية  
فـي  وإلى ذلك فإن هناك عدداً من المعوقات التي تواجه توفير خدمات الطاقة للمرأة، وتحد مـن مسـاهمتها                   

 :تحقيق التنمية المستدامة خاصة في المجتمعات الريفية من هذه المعوقات ما يلي
 

عدم توفر بيانات إحصائية حول توزع اسـتهالك مصـادر الطاقـة المختلفـة طبقـاً للنـوع                   )أ( 
 كما ال يتوفر بيانات حول نسب استهالك المصادر غيـر التجاريـة، ومجـاالت اسـتهالكها،                .  االجتماعي

 البيئية والصحية المترتبة على الجنسين؛وآثارها 
 

                                                            
 الورقـة  ،سكوا التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة اإلجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، أوراق     لال  )٧٣(

 .)ENR/ESCWA/E/2002/10( ٢٠٠٢نيويورك ، اقةالتنمية المستدامة وإدراج قضايا النوع االجتماعي ضمن قضايا الط) ١٠(رقم 
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غياب االعتبارات الخاصة بالنوع االجتماعي عند وضع سياسات الطاقة والتخطـيط لنظمهـا؛              )ب( 
فضالً عن غياب دراسات تقويم مستوى الجهد والوقت الذي تبذله النساء في توفير وإدارة خـدمات الطاقـة                  

 ألسرهن؛
 باء إلى المناطق الريفية، نتيجة النخفاض القـدرات المطلوبـة،          ارتفاع تكاليف تمديدات الكهر    )ج( 

مما يقلل من احتماالت مد الشبكات الكهربائية إلى هذه المناطق في المستقبل المنظور، ويحّد من قدرة األسرة                 
 على تحسين نمط الحياة وإيجاد فرص عمل واعدة للمستقبل؛

 
ل المصادر والتقنيات البديلة للطاقة، خاصة نظـم        عدم توفر المعلومات للمجتمعات الريفية حو      )د( 

الطاقة المتجددة، وكيفية استخدامها، مما يمثل معوقاً النتشار استخدام التقنيات الجديـدة والكفـؤة، وال يتـيح                 
 للرجال والنساء معاً الفرص المناسبة لالختيار بين البدائل المتاحة طبقاً لظروف كل دولة؛

 
خصخصة منشآت الطاقة، للتخفيف من عبء تنفيذ نظمها علـى موازنـة            توجه الحكومات إلى     )•( 

 الدول، وهذا من شأنه التأثير على توفر إمدادات الطاقة للفقراء، إذ أنه من غيـر المتوقـع توجـه القطـاع                     
 .الخاص لتحمل أعباء الطاقة الريفية دون مساندة حكومية

 
  المؤتمرات العالمية لǔمم المتحدة  الطاقة وقضايا النوع االجتماعي في إطار نتائج-باء

  
تناولت القرارات الصادرة عن عدد من المؤتمرات العالمية التي عقدتها األمم المتحدة خـالل الفتـرة                 
، كالً من قضايا النوع االجتماعي، وقضايا الطاقة، والعالقة بينهما في إطار معـايير التنميـة                ٢٠٠٢-١٩٩٢

 الصادر عن مؤتمر األمـم المتحـدة للبيئـة والتنميـة            ٢١ أعمال القرن    وقد بّين ذلك في جدول    .  المستدامة
باإلضـافة إلـى    ) ١٩٩٥(لمرأة  المعني بـا  ، وخطة عمل بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع          )١٩٩٢(

والـذي  ) ٢٠٠٢( ذلك فضالً عما ورد في الفصل الثاني من خطـة جوهانسـبرغ              -) ٢٠٠٠(إعالن األلفية   
وفيما يلي موجز ألهم ما ورد بالوثائق المشار إليهـا فـي هـذا              .  أوالً من هذا التقرير   عرض له في الفصل     

 .الشأن
 

 )٧٤(مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية  -١
 

األبعـاد االجتماعيـة    "، حول   )٨(إلى  ) ٢( الفصول   ٢١تضمن الجزء األول من جدول أعمال القرن         
 تغييـر أنمـاط االسـتهالك      ) ٤(مكافحـة الفقـر،     ) ٣(الفصـول   ؛ واحتوت   "واالقتصادية للتنمية المستدامة  

التجمعات البشرية، أهدافاً وأنشطة ترتبط بتوفير ظروف معيشية مستدامة للمرأة والرجل، خاصة فـي              ) ٧(و
المناطق الفقيرة، مع تعزيز إمدادات الطاقة والتقنيات المالئمة لالستخدام في التجمعات البشرية، وذلك علـى               

 :صل في الفصل أوالً من هذا التقرير ولعل من أهم التوصيات ذات العالقة بقضايا الجنسين ما يليالنحو المف
 

اإلدارة المستدامة للموارد المتاحة، مع تهيئة فرص العمـل والظـروف الصـحية والتعليميـة                )أ( 
منتظمة، مع مراعـاة    المالئمة، لتعزيز النمو االقتصادي بالمناطق الفقيرة، وذلك بتوفير مصادر طاقة كافية و           

 العدالة في توزيعها على الفئات المختلفة، وبين الجنسين؛
 

                                                            
)٧٤(  United Nations Department of Public Information, Agenda 21: The United Nations Programme of Action from RIO. 

New York, June 1992, Chapters 3,4 and 7.                                                                                                                                                  
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تنمية مفاهيم االستهالك السليم، وتغيير توجهات األسر واألفراد للعمل على اسـتغالل مـوارد               )ب( 
 الطاقة المتاحة بأفضل صورة ممكنة، وهو الدور الذي تضطلع به النساء في األسرة؛

 
يد مواقع التجمعات البشرية بمرافق البنية األساسية، خاصـة مرافـق الطاقـة             العمل على تزو   )ج( 

 ، مع اهتمام خاص باحتياجات المرأة؛٢٠٢٥والمياه، بحلول عام 
 

وضع السياسات الالزمة للحد من االعتماد على المصادر غير التجارية للطاقة والتعويل علـى               )د( 
 ، وعلى أن يكون هذا الخليط مناسب الكلفة ومقبوالً بيئياً؛ من المصادر التقليدية والمتجددة للطاقةخليط

 
دعم القدرات المحلية الالزمة لتوفير خدمات الطاقة في المناطق الريفية، وذلك بتنظيم بـرامج               )•( 

 .تدريب للنساء والشباب على التقنيات الجديدة، وإيجاد وسائل تمويل مناسبة لنظمها
 

 )٧٥(لمرأةباعني المالمؤتمر العالمي الرابع   -٢
 

 علـى   - ١٩٩٥ الذي أنعقد في بكين عـام        - المعني بالمرأة أكد مؤتمر األمم المتحدة العالمي الرابع        
الدور األساسي للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أكد على إيجاد فرص متزايدة لمشاركة المـرأة فـي                  

 غيـر   –مصادر الطاقة يمثل أعباء إضافية لعمل المرأة        عملية التنمية، وتطوير إمكاناتها؛ ولما كان عدم توفر         
 : ويحد من فرص تحسين أوضاعها، فقد أكدت خطة عمل بكين على اآلتي-المدفوع األجر 

 
أهمية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من أجل التوصل إلى تحقيق استدامة عملية التنميـة                )أ( 

ومات الدول النامية بالعمل على توفير فرص مساوية للمرأة في          االقتصادية واالجتماعية، وذلك مع توصية حك     
 الحصول على تقنيات الطاقة المستدامة وبكلفة مناسبة؛

 
التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به النساء في تطوير أساليب إنتاج واسـتهالك                 )ب( 

 .الالزمة لرفع قدراتهن في هذا المجالالطاقة، خاصة في القطاع المنزلي، وضرورة إعداد برامج التدريب 
 

 )٧٦(إعالن األلفية  -٣
 

 ١٨٩(يتضمن إعالن األمم المتحدة لأللفية الثالثة التوصية بأن تقوم الدول األعضاء باألمم المتحـدة                
 :أهداف األلفية للتنمية الواردة في اإلعالن، ومنها بتحقيق - ٢٠١٥ حتى العام -) دولة

 
 فـي   ٥٠اليوم إلـى    / دوالر ١مدقع، بخفض عدد الفقراء الذين يقل دخلهم عن         مكافحة الفقر ال   )أ( 

 المائة من مستواه الحالي، وذلك بتوفير البنية األساسية الالزمة للتنمية؛
 

تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومساندة احتياجات النساء في القضايا المتعلقة بالتنمية، مع              )ب( 
 . المناطق الفقيرةتهيئة فرص عمل للشباب في

                                                            
)٧٥(  : Website.   The Beijing Conference Platform for Action–Fourth World Conference on Women 

platform/beijing/daw/womenwatch/org.un.www                                                                                                   .                                     

)٧٦(  : Website.  llennium DeclarationMisummit/millennium/org.un.www. 
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ولما كان توفر مصادر الطاقة هو مطلب أساسي وحيوي لمقاومة الفقر وتحقيق اإلنماء االقتصـادي،                

كما أن نسبة النساء هي النسبة األكبر بين من يعانون من الفقر المدقع، فإن تحقيق أهـداف األلفيـة للتنميـة                     
 .نساء والشبابيتطلب تعزيز إمدادات الطاقة للفئات الفقيرة، خاصة ال

 
  قضايا النوع االجتماعي في قضايا الطاقةإلدراج  السياسات واإلجراءات المقترحة -جيم

 )٧٧(ألغراض التنمية المستدامة
 

يقتضي تحديد وتنفيذ السياسات التي يمكن أن تسهم في إدراج قضايا النوع االجتماعي فـي قضـايا                  
تحديد خدمات الطاقة ذات األولوية التي تسـهم        ) ١: (قدمتهاالطاقة اتباع عدد من اإلجراءات الالزمة، وفي م       

في توفر ظروف معيشية، وفرص عمل أفضل للنساء والشباب، مع تحديد أنماط االستهالك المرتبطة بها على                
 إيجاد الوسائل الالزمة للتغلب على المعوقات السـابق اإلشـارة إليهـا؛            ) ٢(مختلف المستويات االجتماعية؛    

إلى ذلك فـإن األمـر      .  وافز لمساندة تنفيذ السياسات المطلوبة وتوفير هذه الخدمات المستهدفة        تقديم ح ) ٣(و
 :يتطلب ثالث مجموعات أساسية من السياسات والبرامج التي تتعلق باآلتي

 
 تعزيز إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية والفقيرة  -١

 
لمناطق الريفية والفقيرة يمكن أن يعـزز معـدالت        إن توفير إمدادات الطاقة بمصادرها المختلفة إلى ا        

 :التنمية بها للجنسين، ويؤدي إلى ظروف معيشية أفضل، وذلك عن طريق
 

االهتمام بإنشاء وتوفير شبكات كهرباء مستقلة ومنفصلة عن الشبكة الرئيسية، مـع اسـتخدام               )أ( 
لمناطق الريفية، وخاصة أن المـرأة تحتـاج        أنظمة الطاقة المتجددة كلما أمكن، وذلك لدعم عملية التنمية في ا          

كما أن ضخ المياه    .  لإلنارة والستعمال األدوات الميكانيكية والكهربائية في نطاق عملها ومسؤولياتها الرئيسية         
بواسطة مضخات كهربائية يساهم في تحسين ري األراضي الزراعية، وزيادة إنتاجيتها وبالتالي تأمين الغذاء              

 ين؛بكميات أوفر للجنس
 

إتباع سياسات تسعير مناسبة لمصادر الوقود، مع تسهيل نقله إلى مناطق االستخدام، وتشـجيع               )ب( 
 . مثل غاز البيوتان المسال أو الغاز الطبيعي–استخدام أنواع الوقود األنظف بيئياً بالمناطق الحضرية 

 
 عليها من توفير خـدمات      وتجدر اإلشارة إلى إن العمل على وضع وتنفيذ هذه السياسات، وما يترتب            

الطاقة للنساء، يتيح للمرأة أن تقوم بدورها بشكل افضل في رعاية األطفال وتثقيفهم عالوة على تفعيل دورها                 
 .ومشاركتها في األنشطة التثقيفية والتعليمية واالجتماعية واألنشطة اإلنتاجية الصغيرة

 
 تطوير التقنيات المالئمة  -٢

 
جديدة من تقنيات ونظم الطاقة المستدامة، يستوجب مشاركة فاعلة من النساء،           إن التحول إلى نوعيات      

 :ويستلزم ذلك النظر في إقرار سياسات تستهدف ما يلي.  نظراً لدورهن في إمدادات واستخدامات الطاقة
                                                            

 الورقـة ة، سكوا التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدام اإلجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، أوراق     لال  )٧٧(
 .)ENR/ESCWA/E/2002/10( ٢٠٠٢، الطاقةدامة وإدراج قضايا النوع االجتماعي ضمن قضايا التنمية المست) ١٠(رقم 
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وتشجيع إقامة نظم مستقلة     . تشجيع تطوير تقنيات بسيطة، كفؤة تفي باحتياجات النظم المنزلية         )أ( 

 مع مالحظة ما يتوفر لبعضها من إمكانات التصنيع المحلي؛.  لطاقة في المناطق الريفيةل
 

توفير آليات تمويل جديدة ومشجعة، يمكن أن تتيح لألسر وأصـحاب األعمـال الصـغيرة أن                 )ب( 
يحصلوا على تسهيالت لشراء معدات طاقة أعلى كفاءة وأقل كلفة اقتصادياً، كما تتـيح لهـم بـدء أنشـطة                    

 .تصادية صغيرة لتصنيع هذه المعدات وصيانتهااق
 

ومن شأن هذه السياسات أن تسهم في تحسين أوضاع المرأة الريفية ونوعية الخدمات المقدمة لها، إذ                 
يمكن أن يكون لها أهمية قصوى في الحد من الجهـد           ) المواقد المحسنة (أن التقنيات المحسنة للطهي والتدفئة      

.  دات الطاقة المتجددة توفر وسائل سهلة التداول ونظيفة بيئياً ألغلب خدمات الطاقة            كما أن مع   ،والوقت الالزم 
 .لذلك يمكن أن تحدĉث التقنيات المشار إليها تغييراً محورياً في أوضاع المرأة الريفية

 
 سياسات وإجراءات عامة  -٣

 
بوضـع مخططـات    لما كانت معايير التنمية المستدامة توجب على الـدول والحكومـات أن تقـوم                

واستراتيجيات تضمن تحسين قطاع الطاقة وحماية المستهلك، خاصة الفئة الفقيرة، وتوفير الطاقة إلـى أكبـر              
وبما أن المخططات العامة للطاقة الهادفة إلى دعم دور المرأة تتضمن المخططـات             .  عدد ممكن من السكان   

 مع التركيز على الخدمات المتعلقة بالطاقة التـي         األساسية والضرورية لدعم تطور المناطق الريفية والنائية،      
 : تحتاج المرأة إليها بشكل أساسي، فمن المقترح اتخاذ اإلجراءات الالزمة لآلتي

 
دراسة النمط االقتصادي لألنشطة التي تقوم بها المرأة، وخاصة األنشطة التي تكون فيها الطاقة               )أ( 

 عنصراً أساسياً، وتصنيف هذه االستخدامات؛
 

المبادرة لمناقشة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة، كأمر ضـروري إلدراجهـا فـي                )ب( 
 اإلستراتيجيات أو الخطط الوطنية للطاقة، وبما يوفر للنساء ظروفاً معيشية، ومعدالت تنمية أفضل؛

 
 لتـوفير   التركيز باهتمام على البرامج الهادفة إلى تعريف المرأة على وسائل وتقنيات جديـدة             )ج( 

 .خدمات الطاقة، ولتسهيل مهامها، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في أعمال تؤدي إلى زيادة دخل األسرة
 

إن وضع السياسات المشار إليها فيما تقدم، من خالل مشاركة واسعة وفعالة لمنتجي الطاقة وموزعيها                
حاولة مجابهتها، وخاصـة مـا تواجـه        ومستهلكيها، بإمكانه أن يساعد كل الفئات على تفهم المشاكل وعلى م          

لذلك كان ال بّد من مشاركتهن في التخطيط وفي وضـع سياسـات         .  النساء منها كمستهلكات أساسيات للطاقة    
إن تثقيف المرأة ومساعدتها على الحصول على معلومات إضافية حول التقنيات الجديدة من الممكـن    .  الطاقة

 .فلتقنيات المتطورة والوقود النظيها العتماد اأن يساهما في تقديم الحلول المناسبة ل
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 الخالصة والتوصيات  -خامساً
 

نظراً للدور الحيوي لقطاع الطاقة في دعم برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية في دول اإلسـكوا،               
 جهود الدول األعضاء لتنمية قطاع      بالغاً لمساندة إلسكوا، خالل العقد الماضي، اهتماماً      لأولت األمانة التنفيذية    

 وفي ضوء ذلك، ونظراً ألهمية بنـاء القـدرات الوطنيـة            . لتنمية المستدامة الطاقة، وتأكيد دوره في تحقيق ا     
 للدول األعضاء في المجاالت المتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية المستدامة، ومنها تلـك المرتبطـة بـالتخفيف        

عمـل  من الفقر، وتحسين أوضاع المرأة، وتغيير أنماط االستهالك الغير مستدام للطاقة، فقد تضمن برنـامج                
 بناء القدرات في نظم الطاقة المستدامة     "، نشاطاً عملياً حول     ٢٠٠٣-٢٠٠٢اإلسكوا في مجال الطاقة للعامين      

تضمن هذا النشاط    و . " اإلهتمامات الرئيسية  في قضايا النوع االجتماعي     وإدراج نهج للتخفيف من الفقر،      –
 ألغøراض التنميøة المسøتدامة فøي دول          الطاقة"إصدار هذǇ الوثيقة الفنية حول      : منهاعدة أنشطة فرعية    

 لمـا ورد  المستدامة وفقاً تحتوي على معلومات مرجعية حول عالقة الطاقة بمقومات التنمية  وهي ؛"اإلسøكوا 
ذلـك   . غ وخطـة جوهانسـبر    ٢١في وثائق المؤتمرات الرئيسية لألمم المتحدة، خاصة جدول أعمال القرن           

 في دول اإلسكوا، وإمكانات إسـهامه فـي تحقيـق التنميـة             باإلضافة إلى استعراض خصائص قطاع الطاقة     
كما تعرض الوثيقة،    . قضايا الطاقة و قضايا النوع االجتماعي     إدراجالمستدامة في دول المنطقة، بما في ذلك        

 .يماً إجمالياً للتقدم المحرز في المنطقة في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامةيتق
 

ما يلي ملخصاً تنفيذياً لما ورد في فصول هذه الوثيقة من معلومات حول             في ضوء ما تقدم، نعرض في     
في دول اإلسكوا، موجزاً لألهداف واألنشطة ذات العالقة بمجال الطاقـة           " الطاقة ألغراض التنمية المستدامة   "

، غرخطـة جوهانسـب   ونتائج الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة،        و ٢١والواردة في جدول أعمال القرن      
 من التوصيات المتعلقة بحفز العمل في المجال في دول المنطقة، سواء تلك المتعلقـة               مجموعةباإلضافة إلى   

 . في مجال الطاقةغبااللتزامات وكذلك اإلجراءات المطلوبة لمتابعة تنفيذ خطة جوهانسبر
 

 ملخص تنفيذǎ  -ألف
 

 دور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة  -١
 

 مقومات التنمية المستدامةالطاقة و )أ(
 

 أكدت كافة الوثائق الصادرة عن المؤتمرات الرئيسـية لألمـم المتحـدة، خاصـة جـدول أعمـال                  
 في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة      وفاعالً، على أن لقطاع الطاقة دوراً هاماً        غ، وخطة جوهانسبر  ٢١القرن  

، كما ترتبط في الوقت ذاتـه       غير المستدامة واالستهالك  فيما يتعلق بالتخفيف من الفقر، وتغيير أنماط اإلنتاج         
 فضالً عن دور الطاقـة فـي تحقيـق التنميـة             هذا، . بقضايا الحفاظ على الموارد وإدارتها في خدمة التنمية       

كما أبرزت هذه الوثائق أن هناك حاجة        . والمساواة االجتماعية بين الجنسين، كهدف أساسي للتنمية المستدامة       
على كافة المستويات وفي إطار من التعاون اإلقليمي والدولي لدعم إسهام قطاع الطاقة في تحقيق               لحفز العمل   

 وخطـة   ٢١وذلك في إطار األهداف واألنشـطة الـواردة فـي جـدول أعمـال القـرن               ،  التنمية المستدامة 
 .من الفصل األول من هذه الوثيقة" جيم"، "ألف"ين أ، والمعروضة تفصيالً في الجزغجوهانسبر
 

  التحديات والقضايا الرئيسية في مجال الطاقة )ب(
 

في إطار اإلعداد النعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، عقدت لجنة التنمية المستدامة دورتها              
تركيزاً صريحاً على الطاقة واعترفت بوضـوح بـدورها         خاللها  ركزت  و،  ٢٠٠١أبريل  /التاسعة في نيسان  
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 وقـد تناولـت     . االجتماعية واالقتصادية والبيئية  : رتباطها باألركان الثالثة للتنمية المستدامة    البالغ األهمية وبا  
نتائج تلك الدورة التحديات والقضايا الرئيسية في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة وما تتطلبـه مـن                 

 من أهداف وأنشطة بشأن     ٢١رن  القأعمال  إجراءات فاعلة في السنوات المقبلة وذلك طبقاً لما ورد في جدول            
كّل منها، وعلى أن يتم العمل بأي منها في ضوء الظروف الوطنية السائدة ومصادر الطاقة المتـوفرة بكـل                   

 : مجاالت أساسية هيةدولة، وذلك في خمس
 
تعزيز إمدادات الطاقة، بما يتيح إمكانية وصول خدماتها إلى المواطنين علـى نطـاق واسـع،                 )١( 

 ويمثل ذلك   ،ناطق الريفية والفقيرة، بأسعار ميسرة وبشكل مقبول اجتماعياً وبيئياً        خاصة في الم  
 ؛ لمواجهة تحدي األهداف اإلنمائية لأللفيةاً ضرورياًأيضاً مطلب

 
 نظراً لتدني كفاءة إنتاج واسـتخدام الطاقـة حاليـاً بـدرجات             – تحسين كفاءة استخدام الطاقة    )٢( 

 في مدى إمكانية تطوير الفرص المتاحة السـتخدام الطاقـة           اً واضح اًن هناك تحدي  إمتفاوتة، ف 
 كفـاءة   تحسـين باإلضافة إلى أهمية العمل على      ،  بكفاءة أعلى في جميع القطاعات والخدمات     

 ؛العمليات المرتبطة بإنتاج وتوليد الطاقة، خاصة الطاقة الكهربائية
 

ماضيين تطوير العديد من تقنيات الطاقة       تم خالل العقدين ال    – تنمية استخدامات الطاقة المتجددة    )٣( 
المتجددة، حتى وصل بعضها إلى حيز االستخدام التطبيقي في مجـاالت متعـددة وأصـبحت               

وعلى الرغم من ذلك فأن هذه التقنيات لم تستخدم بعـد علـى          . متوفرة تجارياً ومجربة ميدانياً   
جراءات الالزمة لإلسـراع    نطاق واسع في سد النقص في خدمات الطاقة، مما يتطلب إتخاذ اإل           

 في تطوير هذه التقنيات والتغلب على العقبـات التـي تواجـه اسـتخدامها وإدخـال نظمهـا                  
 ؛واعتمادها على المستوى التطبيقي الموسع، كلما كان ذلك مناسباً

 
 لما كان الوقود األحفوري سيظل الخيار الرئيسي لتـوفير          – تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة    )٤( 

قة في العالم لفترة طويلة قادمة، فإن التحدي في ذلك يتمثل في كيفية استخدامه بكفاءة أعلى                الطا
 ذلك فإن االنتقال إلى الوقود األحفـوري األنظـف          إلىو. مع تخفيض آثاره السلبية على البيئة     

 ؛واألكثر تطوراً شرط ال بد منه لدعم التنمية المستدامة
 

ى ذلـك   إل القطاع األكثر استهالكاً للطاقة، خاصة الوقود السائل، و        يعتبر النقل  –الطاقة والنقل    )٥( 
 المشاكل الرئيسية التي تواجه التنمية المستدامة اآلثار المترتبة على استخدام الطاقة في             منن  إف

ن يواجهان قطاعي الطاقة والنقل يتمثالن فـي اعتمـاد          ين اللذ ين الرئيسي ين التحدي إلذا ف  . النقل
طاق أوسع، وتحويل وسائط النقل إلى استخدام أنواع وقود أنظف وتقنيـات            وقود أنظف على ن   

 .كفؤة، فضالً عن إدارة الطلب على النقل بشكل أكثر كفاءة
 

 وتجدر اإلشارة إلى أن لجنة التنمية المستدامة حددت اإلجـراءات المطلوبـة لتفعيـل العمـل فـي                  
 مـن الفصـل األول     " جيم"ى النحو الوارد في الجزء      ذلك عل والمجاالت المشار إليها خالل السنوات المقبلة،       

 .من هذه الوثيقة
 
 "ويهاب"الطاقة ومبادرة  )ج(
 

ن الـدعوة إلـى     ي، والمتضـمن  ٦٥/٢٢٦ و ٥٥/١٩٩تنفيذاً لقراري الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم        
ى جميع المستويات،    عل ٢١التركيز على المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من الجهد لتنفيذ جدول أعمال القرن              
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وإسهاماً منه في األعمال التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، اقترح األمين العام لألمم المتحدة               
 .الطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي وللمياه) ويهاب(مبادرة 

 
 -  الطاقـة  – لميـاه ا: اليـة ة الت تهدف مبادرة ويهاب إلى تركيز العمل في المجاالت الرئيسية الخمس         

والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، وإعطاء قوة دفع للعمل في هذه المجاالت كجزء ال يتجزأ مـن نهـج                  
تأثير على أوسع   ال إزاء تحقيق التنمية المستدامة، وذلك باعتبارها المجاالت التي يمكن من خاللها             متسقدولي  

 هـذا   . لفية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت ذاتـه         نطاق من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأل      
 .وقد استهدفت المبادرة أيضاً توفير إطار مهم للتنفيذ والعمل لمتابعة نتائج مؤتمر جوهانسبرغ

 
 ركزت مبادرة ويهاب على أهمية العمل في اتجاه تعزيز التقدم في تنفيذ البـرامج               ،وفي مجال الطاقة  

، وخطة جوهانسبرغ، خاصة بالنسبة إلى القضـايا الخمـس ذات           ٢١ في جدول أعمال القرن      المتعلقة بالطاقة 
 ةكما أشارت إلى أن الطاقة هي مدخل أساسي والزم لكل من المجاالت األربع             . األولوية السابق اإلشارة إليها   

 .ثيقةمن الفصل األول بهذه الو" جيم"النحو المبين بالجزء على األخرى لمبادرة ويهاب، وذلك 
 

 الطاقة والقضايا المشتركة للتنمية المستدامة )د(
 

 ترتبط مواجهة التحديات والقضايا الرئيسية في مجال التنمية المستدامة بضـرورة تـوفر الظـروف               
لذا فقد عرض جدول     . التي يمكن أن تدعم إمكانات تنفيذ اإلجراءات المطلوبة لمواجهة كّل من هذه التحديات            

لقضايا المشتركة للتنمية المستدامة، خاصة دعم دور الفئات الرئيسية، ووسائل وأسـاليب            ل) ٢١(أعمال القرن   
التنفيذ، كما تناول تقرير لجنة التنمية المستدامة عن دورتها التاسعة التعـرض لهـذه القضـايا المشـتركة،                  

 :، خاصة ما يلي)٩/١(من قرار اللجنة ) د(المرتبطة بمجال الطاقة، في البند 
 
ن تحقيق أهداف   أللجنة التنمية المستدامة على     ) ٩/١( أكد القرار    - نقل التقنيات  و ء القدرات بنا )١( 

 لبيئـة إلـى    ل المؤاتيـة الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، يستلزم توفر إمكانات نقل التقنيات          
 مع   ترتيبات تدعم التعاون في هذا المجال ونقل المعرفة المرتبطة به،          عبرالدول النامية، وذلك    

ويتطلب تحقيـق    . بناء القدرات الفنية واإلدارية الالزمة لالستفادة من هذه التقنيات وتطويرها         
 ؛ذلك جهوداً متزايدة سواء من الدول بذاتها أو من خالل التعاون اإلقليمي والدولي

 
جنـة   أكدت ل  . بقضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة     تعزيز الشراكة بين األطراف المعنية     )٢( 

التنمية المستدامة على الحاجة الملحة لتكوين وتعزيز شـراكات جديـدة وخالقـة ذات طـابع                
 وذلك للتغلب على التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، من خـالل العمـل               ،اختياري

، وخطـة   ٢١المستمر مع الحكومات والشركاء اآلخـرين لتطبيـق جـدول أعمـال القـرن               
يز على تقديم أفضل النتائج والمساهمة في ترجمة االرتباطات السياسـية           جوهانسبرغ، مع الترك  

 لهذه الوثيقة موجزاً حـول أنـواع الشـراكات الطوعيـة            الثانيويتضمن المرفق    . إلى أفعال 
الخبرات المكتسبة من الشراكات القائمة، مـع بعـض تجـارب           وومستوياتها، ومراحل تنفيذها    

وذلك بهدف توفير بيانات أولية حول إمكانـات ومراحـل          الشراكات في قطاع الطاقة العربي،      
 ؛تعزيز هذه الشراكات في مجال الطاقة
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مؤثراً في المجاالت الالزمة لتطـوير      هذا التعاون    يمكن أن يكون     - التعاون اإلقليمي والدولي   )٣( 
نقـل  والتعلـيم    و وتنمية استخدامات نظم الطاقة المستدامة، خاصة في مجاالت بناء القـدرات          

. التقنيات، تبادل المعلومات، وتوفير التمويل الالزم في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة           
وقد دعت لجنة التنمية المستدامة الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية التخاذ اإلجراءات الالزمة            

 .من الفصل األول لهذه الوثيقة) ٣-جيم( لما هو وارد في البند وفقاًلتحقيق ذلك، 
 

 الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، مسؤوليات العقد القادم )•(
 

ولما كانت لجنة التنمية المستدامة هي المسؤولة عن التنمية المستدامة في منظومة األمم المتحدة، فقـد           
 وناقشـت المسـؤوليات     ٢٠٠٣مايو  /يارأ ٩أبريل إلى   /نيسان ٢٨عقدت دورتها الحادية عشرة في الفترة من        

ءات المتعلقة بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وركزت على الدور المقبل للجنـة فـي                واإلجرا
وقد تناولت القرارات التي رفعتها اللجنة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي،          .  التنفيذ وأسلوب تنظيم عملها   

 :ي من الفصل األول من هذه الوثيقة، ما يل) ٢-دال(والمعروضة في الجزء 
 
أن القضاء على الفقر وتغيير األنماط غيـر المسـتدامة          ) أ(وتتضمن  : مبادىء والتزامات عامة   )١( 

لإلنتاج واالستهالك، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها في خدمة التنمية ينبغي أن تظـل              
إن تنفيـذ خطـة     ) ب(؛  )٢٠١٢-٢٠٠٢(الموضوع األساس للعمل خالل عقـد جوهانسـبرغ         

سبرغ ليس من مسؤولية الحكومات وحدها، بل أن على كافة أصحاب المصلحة بما فيهم              جوهان
إن الرصد الجيد للتقـدم     ) ج( فائق األهمية يؤدونه في تنفيذها؛        دوراً ،الشراكات الطوعية أيضاً  

 ،الذي يتم إحرازه في التنفيذ والمعوقات التي قد تواجهه، مع توافر المؤشرات وآليات اإلبـالغ              
علـى  لقضايا التنمية المسـتدامة     أن اإلدارة الحسنة    ) د(ور األساسية لتقييم هذا التقدم؛      من األم 

 ؛ منظومة األمم المتحدةودعمالصعيد المحلي يكملها العمل المتعدد األطراف 
 

 :تنظيم أعمال لجنة التنمية المستدامة، وذلك طبقاً لآلتي )٢( 
 

 بحيث تكون مـدة     ، التنفيذ ذات الوجهة العملية    يتم تنظيم أعمال اللجنة كسلسلة من دورات       -أ  
ويتم تحديـد محـور أساسـي        . كل منها سنتين وتشمل دورة استعراض ودورة سياسات       

للتركيز لكل من دورات العمل، وذلك على أن يضم هذا المحور مجموعة مـن المسـائل                
 ؛المتصلة ببعضها بعض، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة

 
 ع المياه هو محور التركيـز الرئيسـي لـدورة العمـل األولـى للجنـة               أن يكون موضو   -ب  

، والطاقة هي محور التركيز الرئيسي للدورة الثانيـة لبرنـامج عمـل             )٢٠٠٥-٢٠٠٤(
 ؛)٢٠٠٧-٢٠٠٦(

 
أن اختيار بعض المسائل أثناء أية دورة معينة ال يقلل من أهمية االلتزامات المتعهـد بهـا     -ج  

ي ينظر فيها أثناء الدورات التالية؛ وأن يتم رصد وإبـالغ التقـدم             فيما يتعلق بالمسائل الت   
 ؛المحرز في شأنها، كما ينبغي أن تبحث في كل دورة وسائل التنفيذ
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 أن تقوم أمانة اللجنة، بتعاون وثيق مع المؤسسات األخرى في منظومة األمـم المتحـدة،                -د  
تقديم معلومات مركـزة تبـرز      ) ٢ (اتخاذ تدابير لتبسيط إجراءات اإلبالغ؛    ) ١: (بما يلي 

تقديم المساعدة الفنية إلى البلدان، بناء على طلبها،        ) ٣(االتجاهات والمعوقات والتحديات؛    
 ؛في مجال اإلبالغ الوطني

 
 :المسؤوليات المنوطة بالمجموعات الرئيسية لتنفيذ خطة جوهانسبرغ، وتتضمن )٣( 

 
وضـع  ) ١: (اللجنة على مسؤولية الحكومات فـي     أكدت  .  مسؤوليات البلدان والحكومات   )أ(  

  ؛استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة وااللتزام باتباع نهج أكثـر تكـامالً إزاء تحقيقهـا             
 الـوطني وبمـا يتمشـى       الصـعيد البدء في وضع مؤشرات للتنمية المستدامة على        ) ٢(

 بتقديم تقارير وطنية حول     أن تقوم البلدان  ) ٣ (؛ذلك مع التأكيد على   وواألولويات الوطنية،   
 ؛التقدم المحرز والعقبات التي تواجه التنفيذ إلى دورة االستعراض للجنة

 
مساندة جهود الدول فـي     ) ١(ترتكز حول   ومسؤوليات منظمات األمم المتحدة وبرامجها،       )ب(  

ناولها دورة لجنـة    تمجال التنمية المستدامة، مع التركيز على مجموعة الموضوعات التي ت         
تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان في مجال اإلبالغ الوطني وتقـديم           ) ٢ (؛التنمية المستدامة 

 .مدخالت إلى تقارير األمين العام ودورات اللجنة
 

 الطاقة والتنمية المستدامة في دول اإلسكوا  -٢
 

 االقتصـادية  يعد قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي تسهم إسـهاماً إيجابيـاً فـي تحقيـق التنميـة                 
 إال أن األنماط السائدة إلنتاج واستهالك الطاقة تتسم بالكفاءة المنخفضة ممـا             . واالجتماعية في دول اإلسكوا   

 في المائة من إجمـالي سـكان المنطقـة          ١٠يترتب عليه انخفاض العوائد االقتصادية لها، كما أن أكثر من           
لنائية ما زالوا محرومين تماماً من خدمات الطاقـة،         وخاصة في المناطق الريفية وا    )  مليون نسمة  ١٦حوالي  (

ويواكب ذلك الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة، مما يستلزم ضرورة تـوفير              . أو عدم انتظام إمداداتها   
مصادرها الالزمة لالستهالك المحلي، وفي ذات الوقت الحفاظ على العوائد المالية المترتبة على صـادراتها،               

وفي ضوء ما تقدم،      .يق التوازن بين هذه االحتياجات اآلنية وتحقيق مقومات التنمية المستدامة         مما يتطلب تحق  
عرض الفصل الثاني من هذه الوثيقة في إيجاز لخصائص قطاع الطاقة فـي دول اإلسـكوا، والمؤشـرات                  ي

 : إلى اآلتيخلصو ،األساسية المرتبطة بإمكانات إسهامه في تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة
 

 هيكلية وسياسات قطاع الطاقة )أ(
 

:  الماضية نمواً كبيراً لقطاع الطاقة في دول اإلسـكوا، خاصـة فـي مجـاالت               ةشهدت العقود الثالث  
إنشـاء الصـناعات    والنقل والتصدير لمصادر الـنفط والغـاز الطبيعـي،          واالستكشاف، واإلنتاج   والتنقيب،  
وقـد   .  محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع المرتبطـة بهـا          كما تم التوسع في إنشاء     . البترولية

 :تضمن ذلك
 
 إذ  يمثل قطاع النفط والغاز أهم القطاعات االقتصادية في دول اإلسـكوا،              .قطاع النفط والغاز   )١( 

ا يوفره مـن فـرص      أنه يحتل المكانة األولى في صادرات هذه الدول إلى الخارج، فضالً عمّ           
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إال أنه يالحـظ تراجـع       . متنوعة للوفاء بالخدمات الالزمة لكافة أنشطته الفرعية      عمل كبيرة و  
 فـي   ١٩٩٦ بالمقارنة بعـام     ٢٠٠١عدد االكتشافات اإلضافية لكل من النفط والغاز خالل عام          

جميع دول المنطقة، مع تركز أغلب االكتشافات الجديدة لهما فـي كـل مـن سـلطنة عمـان             
سطوالً ضخماً من ناقالت الـنفط والغـاز        أ تمتلك دول المنطقة     كما . وجمهورية مصر العربية  

ويتوفر في دول المنطقة عـدد       . ٣ مليون م  ١ر٧ حوالي   ٢٠٠٠المسال بلغت قدراته في العام      
 التي اكتسبت خبرات واسعة في هذا المجال ويمكن أن تشارك           المشتركةومن الشركات الوطنية    

 .بفاعلية في تقديم الخدمات المطلوبة له
 

 ارتفعت صادرات الـنفط الخـام والمشـتقات البتروليـة مـن دول اإلسـكوا، بـين عـامي                     
  فـي المائـة     ٨٥ر٦، بنسبة حوالي     مليون برميل يومياً   ١٦ر٢ و ١٤ر٤من  ) ٢٠٠٠-١٩٩٦(

 ٥٤٠ واردات النفط ومشتقاته إلى دول المنطقـة         تتجاوزمن صادرات الدول العربية، بينما لم       
 مليون  ٥ر٧٢ن إجمالي طاقة مصافي التكرير في دول اإلسكوا قد بلغ           كما أ  . ألف برميل يومياً  

 ؛الدول العربيةفي اليوم / مليون برميل٦ر٩٤ ـ بمقابل ٢٠٠١اليوم في عام /برميل
 
 بلغت القدرات الكهربائية المركبة في دول اإلسـكوا عـدا فلسـطين             . قطاع الطاقة الكهربائية   )٢( 

 جيجاوات من الـنظم الحراريـة المختلفـة         ٧١ر٥ا   منه ،٢٠٠١ جيجاوات عام    ٨٠ر٥حوالي  
وتتركز أكبر القدرات الكهربائية المركبـة عـام        .   جيجاوات من المحطات المائية    ٩وحوالي  
، وجمهوريـة مصـر العربيـة       )و. م ٢٣٢٣٠( في كل من المملكة العربية السـعودية         ٢٠٠١

رات العربيـة المتحـدة     ، ودولة اإلما  )و. م ٩٢٩٨(، تليها كل من دولة الكويت       )و. م ١٥٢٨٦(
 ٣٤٧ر٢،  ٢٠٠١هذا وقد بلغت الطاقة الكهربائية المولدة في دول اإلسكوا عام            ). و. م ٨٦١١(

-١٩٩٦( في المائـة سـنويا خـالل الفتـرة           ٣ر٨، بمعدل نمو يقدر بحوالي      .)س.و.ج(ألف  
٢٠٠١(. 

 
ة باطراد، مما يـؤدي      يتزايد الطلب على الطاقة الكهربائي     ،ونتيجة لبرامج التنمية بدول المنطقة      

لذا فقـد توجهـت بعـض دول         . إلى الحاجة إلنشاء محطات جديدة تحتاج استثمارات ضخمة       
المنطقة إلى إشراك القطاع الخاص في ملكية وإدارة محطات توليد الكهرباء، وذلـك لتـوفير               
التمويل الالزم، مع ضمان إدارة القطاع على أسس تجارية في ظل سياسات مناسـبة لتسـعير                

 ؛خدماتال
 
  أولت سياسات الطاقة في المنطقة أهميـة كبيـرة لتطـوير إمكانـات              . سياسات قطاع الطاقة   )٣( 

مما أدى   . القطاع وقدراته، والوفاء باحتياجات التنمية والمواطنين من الطاقة، بأسعار مدعومة         
 بشـكل   باإلضافة إلى نمو الطلـب     . إلى اإلسراف في استخدام الطاقة وتدني كفاءة االستخدام       

لذلك فقد توجهت أغلب دول المنطقة، وبدرجات متفاوتـة إلـى مراجعـة              . سريع على الطاقة  
سياسات الطاقة، بهدف تحقيق اقتصاديات أفضل للقطاع وإسهام مقبول له في تحقيـق التنميـة               

 .المستدامة
 

غـاز  العمل على تكثيف إنتاج حقـول الـنفط وال        ) أ: (هذا وقد تضمنت السياسات المشار إليها       
مراجعـة  ) ب(الطبيعي القائمة، واستخدام تقنيات أنظف في عمليات االستكشاف واالستخراج؛          

دراسة وتنفيذ شبكات الربط الكهربائي وشـبكات الغـاز         ) ج(سياسات تسعير الطاقة تدريجياً؛     
العمل على تحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة في القطاعـات          ) د(الطبيعي بين دول المنطقة؛     
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االهتمام بتطوير تقنيات الطاقة المتجـددة، وتنفيـذ مشـروعات           )• (؛تلفة؛ باإلضافة إلى  المخ
 .تطبيقية لها، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية

 
  مصادر وإنتاج الطاقة )ب(
 

يعـي، إال أن    تتمتع أغلب دول اإلسكوا بوفرة في مصادر الطاقة التقليدية من النفط الخام والغاز الطب              
بعضها يكاد يكون محروماً من هذه المصادر، بينما تتوفر مصادر الطاقة المتجددة في جميـع دول المنطقـة                  

 :٢٠٠١بدرجات متفاوتة، وفيما يلي موجز لمصادر وإنتاج الطاقة في المنطقة في نهاية عام 
 

 ٦٠٤ر٢المؤكـدة حـوالي      بلغت احتياطيات النفط الخام      . مصادر النفط الخام والغاز الطبيعي     )١( 
 في المائة من احتياطيـات الـدول العربيـة          ٥٦ر٨ ،   ٩٢ر٥بليون برميل، أي ما يربو على       

  ). ٢٠٠١-١٩٩٦( في المائـة خـالل الفتـرة         ٠ر٥٦ وبمعدل نمو بلغ     الترتيب، على   ،والعالم
 فـي  ٢٠ و ٨٥ر٧ مليار متر مكعب، مثلت    ٣٤ ٩١٤كما بلغ االحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي       
 فـي المائـة     ٥ر٣ بمعدل نمو حـوالي      الترتيب على   ،المائة من االحتياطيات العربية والعالمية    

 ؛خالل ذات الفترة
 

  مليـون برميـل معـادل نفـط يوميـاً      ٢٤ر٨ إجمالي إنتاج الطاقة األوليـة حـوالي         بلغكما    
وقد ). ٢٠٠١-١٩٩٦( في المائة خالل الفترة      ٢ر٥  بنسبة ، بمعدل نمو سنوي   )اليوم/ن.م.ب.م(

 ١٨ر١٥( فـي المائـة      ٧٣بلغت مشاركة المصادر األولية في إجمالي إنتاج الطاقة أكثر مـن            
 فـي   ٣حـوالي   وللغاز الطبيعي   ) اليوم./ن.م.ب. م ٤ر٧٤( في المائة    ٢٤للنفط،  ) اليوم./ب.م

 .المائة فقط لمصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة المائية
 

 ألـف  ١٣٩ بلغت مساهمة المصادر المائية في إنتاج الكهرباء . مصادر وإنتاج الطاقة المتجددة    )٢( 
، وباإلضافة لذلك فقد بـدأت بعـض نظـم         )في السنة . م. ن.ط. م ٧أي حوالي   (اليوم  ./ن.م.ب

الطاقة المتجددة األخرى تدخل إلى حيز االستخدام التطبيقي في دول اإلسـكوا منـذ سـنوات،                
الضخ، وتوليد الكهرباء، حيث سـاهمت      وصيل  تجفيف المحا وخاصة في مجاالت تسخين المياه      

، وهي مساهمة محدودة،    )اليوم/ن.م. ألف ب  ٨(سنوياً، أو إجمالي    . ن.م.ألف ط ) ٤٠٠(بحوالي  
 .تعد مؤشراً إلى أهمية العمل على تنمية استخدامات هذه المصادر

 
 استهالك الطاقة )ج(
 

قة األولية في دول اإلسكوا خالل الفتـرة          تزايد إجمالي استهالك الطا     .استهالك الطاقة األولية   )١( 
  بنسـبة  ، وبمتوسط معدل نمو سـنوي     )اليوم./ن.م.ب.م (٥ر٧ إلى   ٤ر٦٠ من   ٢٠٠١-١٩٩٦

 في المائـة    ٢ في المائة لمجموعة الدول العربية، وحوالي        ٤ر٢٠ في المائة، وذلك مقابل      ٤ر٥
 :  بـاآلتي  هيكـل اسـتهالك مصـادر الطاقـة األوليـة           وقـد اتسـم     . العالمي الصعيدعلى  

 في  ٩٧ر٣ معاً أكثر من     فقد كانا يمثالن   ،االعتماد على النفط والغاز الطبيعي بشكل أساسي      ) أ(
انخفاض نسبة مشـاركة الـنفط فـي إجمـالي     ) ب(؛ ٢٠٠١المائة من إجمالي االستهالك عام  

 ٤١ر٧ بلغتاستهالك الطاقة تدريجياً، مع زيادة مطردة في نسب مساهمة الغاز الطبيعي، حتى             
 مسـاهمة المصـادر المتجـددة بمـا فيهـا المصـادر            ) ج (؛، بينما إن  ٢٠٠١في المائة عام    

 ؛ في المائة فقط٢ر٦ قد بلغت –الكهرمائية 
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 مؤشرات استهالك الطاقة الواردة فيما يلي انخفاض العوائـد          تبّين . مؤشرات استهالك الطاقة   )٢( 
 :تخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة ذلكاالقتصادية واالجتماعية لهذا االستهالك، والحاجة إلى ا

 
 على الرغم من توفر مصادر الطاقة األولية والكهرباء ألغلب دول           . توفر اإلمداد بالطاقة   -أ  

  فـي المائـة     ٩٥و ٥٠ قد تراوحت بـين      ٢٠٠٠اإلسكوا وأن نسب وصول الكهرباء عام       
سـمة مـن سـكان       مليون ن  ١٦ن الكهرباء لم تصل بعد إلى حوالي        فإبين دول المنطقة،    

فضالً عن عدم انتظامها في المنـاطق الحضـرية          .  في المناطق الريفية والنائية    المنطقة
 ؛الفقيرة

 
 ١ر٧ حـوالي    ٢٠٠١بلغ متوسط استهالك الفرد من الطاقة األولية، في دول اإلسكوا عام             -ب  

 ة، السـن /الفـرد /ن.م. طـن  ١ر٤٥١السنة، بما يفوق المتوسط العالمي البالغ       /فرد/ن.م.طن
 ٣٢ر٥٠٠و ٠ر٢ بـين    إذ كانت تتـراوح   كما تباينت قيمته بشكل كبير بين دول اإلسكوا،         

 ؛في كل من الجمهورية اليمنية ودولة قطر) السنة/ن.م.طن(
 

 ٢٠٨٦ في دول اإلسـكوا      ٢٠٠١بلغ متوسط استهالك الفرد من الكهرباء المولدة في عام           -ج  
في المائة فقط من المتوسـط العـالمي         ٨٤ حوالي   ال يمثل سوى  السنة، وهو ما    ./س.و.ك

 ؛)فرد./س.و. ك٢٤٨٢(لنصيب الفرد من الكهرباء 
 

 ٠ر٥٢٢ فـي دول اإلسـكوا       ٢٠٠١بلغ متوسط كثافة استهالك الطاقة األولية، في عـام           -د  
 العـالم، ممـا يعـد       صعيددوالر على   ./ن.م. كجم ٠ر٣٢٠دوالر، مقارناً بـ و   ./ن.م.كجم

 .ئد االقتصادية الستهالك الطاقة في جميع دول المنطقةمؤشراً على مدى انخفاض العوا
 
 اآلثار البيئية إلنتاج واستهالك الطاقة )د(
 

 له تأثيراته البيئيـة السـلبية،       فإنعلى الرغم من أهمية قطاع الطاقة لعملية التنمية في دول اإلسكوا،             
 على طبقة األوزون، فضالً عن آثاره        غازات الدفيئة والتأثير   وانبعاثوعلى األخص فيما يتعلق بتلوث الهواء       

السلبية على مصادر المياه، وذلك نتيجة وجود أنشطة ضخمة ومتعددة في كافة مجاالت قطاع النفط والغـاز،                 
 من قطاع   (CO2)هذا وقد بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون         . ذلك باإلضافة إلى قطاعات االستهالك النهائي     

 كمـا أن نصـيب الفـرد مـن هـذه            . ٢٠٠١ مليـون طـن عـام        ٧٩٤ن  الطاقة في دول المنطقة أكثر م     
وتجدر اإلشارة إلى أن     .  في المائة  ٢٠اإلنبعاثات يزيد عن المعدل العالمي لنصيب الفرد منها بما يربو على            

 .الكهرباء إلتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من هذه التأثيرات البيئيةو والغاز ، في قطاعي النفطاًهناك توجه
 
 التحديات والفرص المتاحة: الطاقة ألغراض التنمية المستدامة )•(
 

مستويات مختلفة ولكنها غير كافية من النجاح في مجال الطاقة           ١٩٩٢ دول اإلسكوا منذ العام      حققت
ذلك أن الجهود التي بذلت في المجال قد اصطدمت بعدد من التحـديات التـي                . ألغراض التنمية المستدامة  

 يمكـن أن تكـون      ، متعـددة  اً اإلنجاز، إال أنها في ذات الوقت قد وفرت إمكانات وفرص          أثرت على مستوى  
باإلضافة إلى المناخ الدولي الداعم، منطلقاً خالل العقد القادم للعمل على تحقيق األهداف واألنشطة الواردة في                

 : وخطة جوهانسبرغ في مجال الطاقة، ويتضمن ذلك٢١القرن أعمال جدول 
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من " هاء"يعرض الجزء     .ت التي تواجه إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة         التحديا )١( 
الفصل األول للتحديات األساسية التي واجهت، وما زالت، إسهام قطاع الطاقـة فـي تحقيـق                

 التكامل  بين السياسات القطاعية وسياسـات        ضعف) أ: (التنمية المستدامة بدول اإلسكوا، ومنها    
قصور موارد التمويل المتاحة لألنشطة في المجال، وضـعف مسـاهمة           ) ب (؛الوطنيةالتنمية  

ذلـك  وغلبة السياسات قصيرة األمد بين السياسات التمويلية لقطاع الطاقة          ) ج (؛القطاع الخاص 
تردد بعض دول المنطقة في دعم سياسات الطاقة المسـتدامة، ومحدوديـة            ) د (؛باإلضافة إلى 

 ؛لمتاحة في المجالاإلمكانات المؤسسية ا
 
 هناك عدد من الفرص المتاحة لتعميق إسهام قطـاع          . الفرص المتاحة لحفز العمل في المجال      )٢( 

التوجه العـالمي لـدعم     ) أ: (دامة، وخاصة ما يتعلق منها باآلتي     تالطاقة في تحقيق التنمية المس    
الخبرات الوطنية وآليات   ) ب (؛جهود الدول النامية في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة        

برامج التعاون والتكامل اإلقليمي القائمة بين دول اإلسكوا فـي          ) ج( و ؛التعاون اإلقليمي القائمة  
 .مجال الطاقة

 
 التقدم المحرز في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في دول اإلسكوا  -٣

 
 والمتعلقة بمجال   ٢١ول أعمال القرن    ، وفي إطار األهداف واألنشطة الواردة في جد       ١٩٩٢منذ العام   

الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، بذلت الجهات الوطنية المعنية في دول اإلسـكوا، والمنظمـات اإلقليميـة                
وقد أسـفرت    . العاملة بالمنطقة جهوداً متعددة في المجاالت المرتبطة بتحقيق األهداف واألنشطة المشار إليها           

 مستوى مقبول مـن     بلوغتلفة من النجاح، وإن لم تكن كافية في أغلب األحوال ل          هذه الجهود عن مستويات مخ    
وقد عرض الفصل الثالث من هذه الوثيقـة للتقـدم    . إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة     

 :المحرز في المجال، نوجزه فيما يلي
 

 إنجازات وبرامج الدول األعضاء )أ(
 

متباينة، فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية الخمس في مجال        بمستويات   منجزاتكوا  حققت أغلب دول اإلس   
 :الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وقد تضمن التقدم المحرز ما يلي

 
حققت دول المنطقة توسعات كبيـرة فـي نطـاق          : تعزيز إمدادات الطاقة والتخفيف من الفقر      )١( 

 إلى حـوالي    ٢٠٠١ نسبة وصول الكهرباء عام      ا معه إمدادات وخدمات الطاقة المختلفة، بلغت    
 إال أن هذه الخدمات ما زالـت قاصـرة عـن الوفـاء               . في المائة من سكان المنطقة     ٩٠ر٥

 مليون نسمة من سكان المناطق الريفية والنائية، كمـا كانـت الجهـود              ١٦باحتياجات حوالي   
 للمنـاطق   المالئمـة متجـددة   محدودة في مجالي تنويع مصادر الطاقة، وتطوير نظم الطاقة ال         

 ؛الريفية والفقيرة
 

 عدد من الدول األعضاء باإلسكوا سياسات وبرامج        اعتمد: تحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة     )٢( 
كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفـة، كمـا أنشـأت    مستوى  لترشيد استهالك الطاقة ورفع     

:  أسفرت هذه الجهود عن    ؛وير هذا المجال  لة عن تط  ؤوبعض الدول األعضاء أجهزة وطنية مس     
 ٦ر٤ض متوسط معدل النمو السنوي الستهالك الطاقة األولية في دول المنطقـة مـن               يخفت) أ(
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 االسـتهالك   تخفـيض ) ب(،  ١٩٩٩/٢٠٠٠،  ١٩٩٢/١٩٩٣ فترتـي  في المائة بين     ٤ر٤إلى  
 ٣٠-٢٠وح بـين    القياسي للوقود في محطات توليد الكهرباء بعدد من دول المنطقة بنسبة تترا           

 من الدراسات والمسوح، وبرامج البيان العملي لتقنيـات وأسـاليب           كثيرتنفيذ  ) ج(في المائة،   
 أدت إلى بناء كوادر وطنية متخصصـة وبـدء          ،ترشيد استهالك الطاقة في القطاعات المختلفة     

توفير قواعد بيانات مرجعيـة عـن نظـم الطاقـة           ) د(ذلك مع   وصناعات وطنية في المجال،     
 ؛توفرة وإمكانات وتكاليف مشروعات ترشيد استهالك الطاقة بهاالم

 
 أغلب دول اإلسـكوا خـالل العقـدين الماضـيين           اعتمدت: تنمية استخدامات الطاقة المتجددة    )٣( 

سياسات وبرامج لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة وعلى األخص الطاقـة الشمسـية وطاقـة              
إن ) أ: (ت تلك البرامج عن إنجازات متعددة مـن أهمهـا         الرياح وطاقة الكتلة الحية، وقد أسفر     

عدداً من الدول األعضاء قد تبنت استراتيجيات تستهدف تحقيق نسب محددة لمساهمة مصـادر              
 الطاقة، كما أنشأت مؤسسات متخصصة في المجال تتولى المسؤولية          مزيجالطاقة المتجددة في    

 اهتمت الجامعات ومراكز البحوث بدراسة      )ب( استخدامات هذه المصادر،     عن تطوير المتكاملة  
إصدار عـدد   ) ج(تقنيات ونظم الطاقة المتجددة وتحديد أنسبها للظروف السائدة في كل دولة،            

ـ من المواصفات القياسية، ومعايير االختبـار والتق        يم لمعـدات ونظـم الطاقـة المتجـددة،         ي
لمكونـات األساسـية     بعض الصناعات الوطنية لمعـدات التسـخين الشمسـي، ول          إنطالق) د(

تنفيذ مشروعات متعددة لالختبار الميـداني لتقنيـات ونظـم الطاقـة            ) •(لتوربينات الرياح،   
دخـول  ) و(يم أدائها، وتحديد أنسبها للتطبيق، فضالً عن أن هذه الجهود أدت إلى             يالمتجددة، لتق 

ن المياه وتوليد   بعض نظم الطاقة المتجددة إلى حيز االستخدام التطبيقي، خاصة في مجالي تسخي           
 ؛الكهرباء

 
اتجهت دول المنطقة إلى زيادة االعتماد على الغاز الطبيعي         : تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة    )٤( 

وحققـت   . في تشغيل محطات توليد الكهرباء في المنشآت الصناعية واالستخدامات المنزليـة          
اً إلى استخدام التقنيـات المتطـورة       كما شهد عقًد التسعينات أيضاً توجه      . نجاحاً كبيراً في ذلك   

للوقود األحفوري، مثل نظم الدورة المركبة لتوليد الكهرباء، وبدء التوجـه لدراسـة إمكانـات               
 ؛استخدام خاليا الوقود في نظم الطاقة المختلفة، خاصة في قطاعي النقل والصناعة

 
ا في هذا المجـال علـى       اقتصرت جهود الدول األعضاء في اإلسكو     : في مجال الطاقة والنقل    )٥( 

واستثناًء من ذلك، تم في جمهورية       . تعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص في عدة دول        
إدخال تقنية استخدام الغاز الطبيعي كوقود إلى المركبات، حيث بلـغ عـدد             ) ١(مصر العربية   

 تجـارب  بـدء ) ٢(، ٢٠٠٣ ألف مركبة عـام  ٤٧المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي حوالي     
  كـل مـن     بـدأ وقـد    . )األتوبيسات(الحافالت  ميدانية الستخدام تقنية خاليا الوقود في تسيير        

 . واألردن في التوجه لدراسة برامج مثيلةالجمهورية العربية السورية
 

 برامج وإنجازات اإلسكوا )ب(
 

 مساهمة قطاع الطاقة     على زيادة  ١٩٩٨يركز التوجه العام لبرامج اإلسكوا في مجال الطاقة منذ العام           
في تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة، بما يتواءم مع كل من القضايا الرئيسية التي حـددتها الـدورة                   

وفي هذا اإلطـار فقـد تضـمنت         . التاسعة للجنة التنمية المستدامة، واألهداف الواردة في خطة جوهانسبرغ        
 : ما يليإنجازات اإلسكوا، خالل السنوات الست السابقة،
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 العديد من الدراسات الفنيـة فـي        ١٩٩٧سكوا منذ العام    اإلأتمت   -في مجال الدراسات الفنية      )١( 
تحسين كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع األبنية           ) أ: (مجاالت

ات المختلفـة   يم إمكانات استخدام مصادر الطاقة المتجددة في التطبيق       يتق) ب(وقطاع الصناعة؛   
 الحد منهـا،    بهدفالبيئية لقطاع الطاقة    اآلثار  يم  يتق) ج(لنظم الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء؛      

 ؛قطاع الطاقة الكهربائية، وقطاع النقل وخاصة لقطاعات النفط والغاز
 
 ركزت إنجازات اإلسكوا فـي      –  الطاقة مضمارفي مجال تعميق التعاون والتكامل اإلقليمي في         )٢( 

إنشاء وتفعيل اآللية اإلقليميـة لـنظم الطاقـة         :  هو هماهذا المجال على محورين أساسيين، أول     
والثاني  . التالي) ج(المستدامة، التي سيعرض لها، ولإلنجازات التي تمت في إطارها في البند            

 يم التغيرات الهيكليـة لقطـاع     ياجتماعات الخبراء الالزمة لتق   عقد   الدراسات الفنية و   إجراءهو  
 المسـتفادة منهـا،     العĉبłر وذلك لتحديد    ،الطاقة، ورصد التجارب الوطنية واإلقليمية في المجال      

ونقلها إلى باقي الدول األعضاء، خاصة في مجاالت مشروعات ربـط الشـبكات الكهربائيـة               
 ؛خصخصة قطاع الطاقة الكهربائية، شبكات الغاز الطبيعيو

 
سكوا العديـد مـن اجتماعـات       اإلعقدت   –رات الوطنية    الوعي العام وبناء القد    بثفي مجال    )٣( 

 كـان لهـذه     . الخبراء وورش العمل حول قضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة بالمنطقة         
االجتماعات تأثير إيجابي في تبادل الخبرات والمعلومات بين المختصـين فـي دول المنطقـة               

  الموضـوعات الهامـة لتنميـة       وأسهمت في بلورة رؤى مشتركة وتوصيات حول العديد من        
سكوا على متابعة تنفيذها، وتضمين برامجها مـا يـرتبط          اإلقطاع الطاقة في المنطقة، تحرص      

 ؛بذلك من أنشطة
 
 إلسـكوا  لتركŮزت أنشطة التعاون الفنـي       –في مجال أنشطة التعاون الفني مع الدول األعضاء          )٤( 

الطاقـة المتجـددة    ول والقطاع المنزلـي،     مسوح الطاقة لقطاعات الصناعة والنق    : في مجاالت 
دولة اإلمارات العربية المتحدة،    ووترشيد استهالك الطاقة في كل من المملكة األردنية الهاشمية          

السلطة الفلسطينية، دولة قطـر والجمهوريـة        و ومملكة البحرين والجمهورية العربية السورية    
 ؛اليمنية

 
حرصاً من اإلسكوا على أن تـوفر للمعنيـين          – نسبرغفي إطار اإلعداد النعقاد مؤتمر جوها      )٥( 

والمهتمين بقضايا التنمية بالمنطقة بيانات ومعلومات مقننة عن قضايا هامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً             
 األوراقعدداً مـن    اللجنة  بإمكانات تحقيق استدامة عملية التنمية في الدول األعضاء، أصدرت          

. وعات ذات األولوية المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة      الموجزة التي تلقي الضوء على الموض     
 عشر أوراق تعرض إلمكانات تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الطاقة          وراقاألوقد تضمنت هذه    

 .ذاته؛ ولنظم الطاقة المستخدمة في القطاعات االقتصادية المختلفة
 

  اإلقليميالتقدم المحرز في مجال مشروعات وآليات التعاون والتكامل )ج(
 

  الـوطني فـي مجـال       الصـعيد باإلضافة إلى التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في اإلسكوا على           
الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، فقد تم أيضاً تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة من خالل التعـاون الثنـائي                  

التنمية المسـتدامة وتعميـق التكامـل       ودون اإلقليمي بين دول المنطقة، التي من شأنها دعم إمكانات تحقيق            
 :ومن أهم ما تضمنته هذه المشروعات ما يلي . اإلقليمي في المنطقة
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شهدت مشروعات ربط الشبكات الكهربائية تطوراً كبيـراً         :مشروعات شبكات الكهرباء والغاز    )١( 
لعديد من  كما تم إبرام ا    . ، حيث دخلت حيز التنفيذ وبدء التشغيل      )٢٠٠٣-١٩٩٢(خالل الفترة   

االتفاقيات بين دول اإلسكوا لنقل الغاز الطبيعي من الدول المنتجة له إلى الدول التـي تواجـه                 
 :نقصاً في إمداداته أو تفتقر إليه، ويتلخص الموقف التنفيذي لهذه المشروعات فيما يلي

 
ين دول  بدأ تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السداسي ب      : مشروعات ربط الشبكات الكهربائية    -أ  

 تنفيذ الربط الكهربائي بين جمهورية مصـر        فعالً، وقد تم    ١٩٩٢شمال اإلسكوا في العام     
كمـا أنجـز الـربط       . ١٩٩٩العربية والمملكة األردنية الهاشمية وبدأ تشغيله في العـام          

ومن المزمع إتمام ربط الشبكتين السورية       . ٢٠٠٠السوري وتم تشغيله في العام      -األردني
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن تشغيل مشروعات الربط التي تم           . ٢٠٠٤الل عام   واللبنانية خ 

 من أهمها بناء لغة مشتركة للتخاطب بين        ،تنفيذها قد أدى إلى اكتساب خبرات فنية متعددة       
تقليل مخاطر الحوادث، وخروج وحدات التوليد،      ساعدة على   مراكز التحكم في الربط، والم    

 ؛طاءحماية الشبكات من مخاطر األخ
 
هذا وقد أولى مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماماً خاصاً لدراسة مشـروع ربـط                  

 تنفيذه على ثـالث     سيجريالشبكات الكهربائية لدول الخليج، وأتم تحديد البديل الفني الذي          
كما تم إشهار هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية، لتكون مسؤولة عـن               . مراحل
 .شروع الربط الكهربائي الخليجيتنفيذ م

 
نتيجة للزيادة المطردة لالحتياطيات المؤكدة للغاز فـي        : مشروعات شبكات الغاز الطبيعي    -ب  

بعض دول المنطقة، اتجهت هذه الدول إلى إقامة مشاريع للتعاون بينها في مجال شـبكات               
 :ه المشاريعالغاز الطبيعي على الصعيدين الثنائي ودون اإلقليمي، وقد تضمنت هذ

 
 الجمهورية العربية السـورية مشروع تصدير الغاز المصري إلى األردن ومنها إلى     ‘١‘   

وقد تم بالفعل    .  سنوياً ٣ م ات مليار ١٠ خط أنابيب، تبلغ طاقته اإلجمالية       عبرولبنان  
افتتاح المرحلة األولى للمشروع، من العريش بمصر إلى ميناء العقبة األردني، في            

 حالياً تنفيـذ المرحلـة       ويجري .  من الغاز  ٣، بطاقة مليار م   ٢٠٠٣وليو  ي/ تموز ٢٧
كمـا تـم     . ٢٠٠٤الثانية، داخل األردن، ومن المتوقع االنتهاء منها قبل نهاية عام           

 بتزويد لبنان بكميـة مـن الغـاز         الجمهورية العربية السورية  االتفاق على أن تبدأ     
، ترتفع إلـى  )٢٠٠٤(مرحلة األولى  يومياً في ال٣ ميين مال ٣ر٠و ١ر٥تتراوح بين   

 ؛ يومياً في المرحلة الثانية٣ ماليين م٦
 
مشـروع  ) أ: (أربعة مشاريع لشبكات الغاز بين دول مجلس التعاون الخليجي وهي          ‘٢‘   

خط أنابيب بحـري    في إطاره   ينشأ  و،  ) العربية المتحدة  بين قطر واإلمارات  (دولفن  
 ويبدأ تدفق الغاز إلـى دولـة اإلمـارات          . يومياً ٣ مليار قدم  ٢ر٩طاقته القصوى   
بين قطر والكويت، يتم إنشاء خط بحري لنقل        ) ب (؛٢٠٠٥ في عام    العربية المتحدة 

بين قطر والبحرين، يتم تزويد مملكة البحـرين        ) ج (؛ يومياً ٣الغاز بقدرة مليار قدم   
 بـين ُعمـان واإلمـارات     ) د (؛ يومياً من الغاز القطري    ٣ مليون قدم  ٥٠٠بحوالي  

، على توريد الغاز بواسطة خـط       ٢٠٠٢يوليو  /تموز تم االتفاق في     :العربية المتحدة 
 ١٢٠، وبمعـدل    ٢٠٠٣أنابيب من سلطنة ُعمان إلى إمارة الفجيرة، بدءاً من عـام            

 . يوميا٣ًمليون قدم
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 حرصت المنظمات اإلقليميـة المعنيـة، خاصـة    . آليات التعاون والتكامل اإلقليمي في المجال    )٢( 
كمـا   .  آليات مناسبة لتنسيق جهودها في المجال      استحداثاإلسكوا على   وة الدول العربية    جامع
ت الدول األعضاء عدداً من الهيئات والشركات التي تهدف إلى دعم العمل المشترك فـي               أأنش

 : وفيما يلي موجز حول أبرز اآلليات القائمة والتقدم المحرز في أنشطتها .مجال الطاقة
 
العربية المشتركة للتنمية المستدامة، تضم في عضويتها األمانة التنفيذيـة لمجلـس            األمانة   -أ  

برنـامج  واإلسـكوا   ون عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية        يالوزراء العرب المسؤول  
وتتولى مهمة متابعة تنفيـذ بـرامج جوهانسـبرغ فـي            . األمم المتحدة للبيئة لغربي آسيا    

  .ولويات اإلقليمية فيما يتعلق بكافة مجاالت التنميـة المسـتدامة         المنطقة العربية وتحديد األ   
 : وقد أولت األمانة اهتماماً ببرامج الطاقة ذات العالقة، وكـان مـن أبـرز نتـائج ذلـك                 

 إعداد مشـروع وثيقـة إطـار        )٢ (؛٢٠٠٣إصدار إعالن أبو ظبي، للبيئة والطاقة       ) ١(
 ؛عمل الطاقة والبيئة في المنطقة العربية

 
سـكوا اآلليـة    اإل أنشـأت    ،٢٠٠٠ في العام    . اآللية اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة      -ب  

اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة كشبكة إقليمية بين جهات االختصاص الوطنية،           
تستهدف العمل على تنمية تقنيات ونظم الطاقة المتجددة وتحقيق انتشارها على المسـتوى             

وانضمت إلى عضوية اآللية اثنتا عشرة دولة من الدول األعضاء، وتم إنجـاز              . التطبيقي
 إصدار التقرير اإلقليمي عـن مسـح وتقـويم أنشـطة           ) ١: (أهمهاو ،العديد من األنشطة  

وضع وتنفيذ برنامج إقليمي شـامل      ) ٢ (؛٢٠٠١الطاقة المتجددة في دول المنطقة في عام        
 حـول   إعتماد مشروع إقليمـي   ) ٣ (؛" الطاقة المتجددة  بناء القدرات الوطنية في مجال    "لـ  

 استخدامات الطاقة المتجددة، لتخفيف الفقر في المنـاطق الريفيـة والنائيـة بـدول               نشر"
هذا وقد تم تعديل مسمى واختصاص اآللية، بهدف توسيع نطاق أنشطتها لتشمل             ". اإلسكوا

ها لجنة التنمية المستدامة في مجـال       األنشطة المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخمس التي حددت      
بذلك تكون هذه اآللية هي األولى من نوعهـا فـي المنطقـة              . الطاقة والتنمية المستدامة  

 ؛العربية التي تعنى بدعم التعاون اإلقليمي في مجاالت الطاقة والتنمية المستدامة
 

شـروعات الشـبكات    أدى التوجه إلى تنفيـذ م       .الهيئات والشركات المشتركة في المجال     -ج  
طـر  الكهربائية ومشروعات شبكات الغاز الطبيعي إلى إنشاء العديد مـن الكيانـات واأل            

 عدد من الشركات والصناعات المشتركة لتنفيذ، وتشغيل        إنشاءكما تم    . المؤسسية إلدارتها 
هيئـة الغـاز العربـي      وهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية       : هذه المشاريع، منها  

شركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي، الشركة العالمية لصناعة أنابيـب البتـرول             الو
والغاز الطبيعي، باإلضافة إلى شركة دولفن، وذلك بتمويل مشترك من الدول والصـناديق             

 .العربية
 

 )الجنسين( قضايا النوع االجتماعي إدراج: الطاقة والتنمية المستدامة  -٤
 

خطة جوهانسبرغ على توفير ظروف معيشية مستدامة للمـرأة          و ٢١ القرن   أكد كل من جدول أعمال    
خاصة تعزيز إمـدادات    ووالرجل في التجمعات البشرية والعمل على تطوير البنية األساسية المناسبة للتنمية،            

 المعنـي كما أكدت توصيات مؤتمر األمم المتحدة العالمي الرابـع           . وخدمات المياه والطاقة في هذه المناطق     
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  على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به النساء في تطوير أسـاليب إنتـاج واسـتهالك الطاقـة،                    بالمرأة
 بالمائـة،  ٥٢ تتجاوزوفي ضوء ذلك، ولما كانت نسبة النساء بين سكان المنطقة     .  خاصة في القطاع المنزلي   

لرابع من هذه الوثيقة للعوامل     يعانين من ظروف معيشية غير مناسبة في أكثر األحوال، فقد عرض الفصل ا            و
 : قضايا الطاقة في دول اإلسكوا، متضمنةفي قضايا النوع االجتماعي إدراجالمؤثرة على إمكانات 

 
 التنمية البشرية وأوضاع المرأة في دول اإلسكوا )أ(

 
 أن   إال  .تتطلب التنمية المستدامة للموارد البشرية إشراك المرأة في التيار الرئيس لحيـاة المجتمـع             

سكوا ال تمكنهن في أغلب الحاالت من المشاركة الفاعلة، خاصـة فـي المنـاطق               اإلأوضاع النساء في دول     
 على عـاتق    -  بما فيها مصادر الطاقة والمياه     - لية توفير مقومات الخدمات المنزلية    ؤو حيث تقع مس   ،الريفية

 التنميـة البشـرية للنسـاء فـي دول          ولعل من أهم مؤشرات    . النساء، وتحد من الفرص المتاحة لهن للتنمية      
 :اإلسكوا ما يلي

 
  فـي   ٣٠ر٤ في المائة للرجال ويرتفـع إلـى         ١٦ر١ متوسط نسبة األّمية     يبلغ: فرص التعليم  )١( 

 ؛المائة للنساء، بنسب متفاوتة بين دول المنطقة، مع فجوة كبيرة بين الجنسين في بعضها
 
 الصحية لمواطني دول اإلسكوا خالل العقـدين         مستويات الخدمات  ارتفعت: الظروف الصحية  )٢( 

 ما زالت تعـاني     - التي ال تصلها خدمات الطاقة المنتظمة      –، إال أن بعض المناطق      الماضيين
 ؛من نقص شديد في الخدمات الصحية، وهو ما يؤثر على النساء واألطفال بصفة خاصة

 
هلة خالل عقد التسعينات، قد فـاق        من األيدي العاملة النسائية المؤ     المعروضإن  : فرص العمل  )٣( 

 الطلب عليها، وبنسب متفاوتة بين دول المنطقة، كما أن حصة المرأة في المعدل العـام                يضعف
 .  في المائة فقط على مسـتوى المنطقـة        ٢٦ بلغت   ،٢٠٠٠ في عام    ،للقوى العاملة من البالغين   

نشـطة المنزليـة غيـر       كثيراً مـن األ    –  الحضرية والريفية على حد سواء     – وتمارس المرأة 
 . في المزرعة وفي التصنيع الزراعي- مدفوعة األجر، كما أنها تمارس أيضاً أنشطة إنتاجية

 
 م قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقةييتق )ب(

 
  يقتضـي إجـراء    إن التوجه إلى إدراج اعتبارات النوع االجتماعي في سياسات وبرامج قطاع الطاقة           

 :، ويتوقف ذلك على العديد من العوامل، منهااإلدراجت المؤثرة على إمكانات هذا تحليل دقيق لالعتبارا
 
 الذي يؤثر على وفرة خدمات الطاقة، وسهولة الحصول عليها؛: مستوى التنمية االقتصادية )١(
 
نساء في  :  تتباين بنسب متفاوتة بين ثالث مجموعات هي       هي: مستويات تطور المرأة بالمجتمع    )٢( 

األدنى من التنمية، نساء في مرحلة متوسطة للتطـور االجتمـاعي، ونسـاء حققـن               المستوى  
 المساواة؛

 
 يختلف الدور الذي تقوم به النساء في تـوفير خـدمات الطاقـة             ): ريفية/حضرية(نوعية البيئة    )٣( 

كما أن القصور في خدمات الطاقة في المناطق الريفية يؤدي           . بين المناطق الريفية والحضرية   



 

 

-٨٧-

 انخفاض معدالت التنمية وقلة فرص العمل المتاحة، وبالتالي نزوح الرجال إلى المدن بحثاً              إلى
 .عن عمل، بينما تتحمل النساء إعالة األسرة

 
  قضايا الطاقةفي قضايا النوع االجتماعي راجالمعوقات التي تواجه إد )ج(
 

 : قضايا الطاقة، ما يليفي جهاراالمعوقات التي تواجه توفير خدمات الطاقة للمرأة إدمن أبرز 
 
غياب االعتبارات الخاصة بالنوع االجتماعي عند وضع سياسات الطاقة والتخطيط لنظمها مـع              )١( 

لنـوع  ا حسـب ع استهالك مصـادر الطاقـة المختلفـة         عدم توفر بيانات إحصائية حول توزّ     
 االجتماعي؛

 
وعدم توفر المعلومـات لسـكان هـذه        ارتفاع تكاليف تمديدات الكهرباء إلى المناطق الريفية،         )٢( 

المناطق حول المصادر والتقنيات البديلة للطاقة؛ فضالً عن عـزوف القطـاع الخـاص عـن                
 .تشجيع ذلكلالمساهمة في تمويل نظم الطاقة الريفية، وغياب تحرك حكومي 

 
 األنشطة والتوصياتواألهداف   -باء

 
 األهداف واألنشطة الواردة في الوثائق الصادرة  -١

  لألمم المتحدةالرئيسيةعن المؤتمرات 
 

     łن  وخطة جوهانسبرغ قـد تضـمَّ      ٢١ من جدول أعمال القرن       كالً يتضح من فصول هذه الوثيقة، أن
أهدافاً وأنشطة متعددة ترتبط بمجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، تم تصنيفها فـي كـل حالـة طبقـاً                   

، التي تركز على تقليص الفقر، وتغيير أنماط اإلنتاج واالسـتهالك     لألهداف األساسية لتحقيق التنمية المستدامة    
فضالً عن القضايا المشـتركة للتنميـة       ،  مستدامة مع حماية الموارد الطبيعية وإدارتها في خدمة التنمية        ال غير

قـاً   كما أن نتائج الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة قد صنفت ذات األهـداف واألنشـطة طب                . المستدامة
 األهداف واألنشطة الـواردة فـي       أّن ذلك    يضاف الى  . الرتباطها بالقضايا الرئيسية الخمس في مجال الطاقة      

الوثائق الثالث تقع في مجموعها ضمن إطار متكامل يستهدف اإلسراع في تحقيق إسهام متزايد لقطاع الطاقة                
خطيط والتنفيذ وفـي إطـار مـن التعـاون          في عملية التنمية المستدامة، وذلك بالعمل على كافة مستويات الت         

 .اإلقليمي والدولي
 

بناء على ما تقدم، ولما كانت فصول هذه الوثيقة قد تضمنت عرضاً لألهداف واألنشطة المشار إليهـا       
طبقاً لورودها في كل من الوثائق الثالث، وحتى يمكن إيضاح المحاور األساسية المطلوبـة للتحـرك علـى                  

ن هذا الجزء يعرض موجزاً لهذه األهداف واألنشطة مصنفاً طبقاً للمجـاالت            إليمي، ف  الوطني واإلق  الصعيدين
 ؛نقل التقنيات وبنـاء القـدرات     ) ب (؛استراتيجيات وسياسات الطاقة  ) أ: (األساسية للتحرك المطلوب، خاصة   

 . والمعنيينالتعاون اإلقليمي والدولي في المجال، وذلك لتسهيل الرجوع إليها من قبل متخذي القرار) ج(و
 
 في مجال استراتيجيات وسياسات الطاقة )أ(
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خطة جوهانسبرغ، طالبت لجنة التنميـة المسـتدامة فـي           و ٢١تأكيداً لما ورد بجدول أعمال القرن       
دورتها الحادية عشرة الحكومات أن تضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة، مع االلتزام بكفالة اتباع نهج               

 ويتطلب تحقيق ذلك في مجال الطاقة قيام الحكومـات بتطـوير االسـتراتيجيات              . ء تحقيقها أكثر تكامالً إزا  
 :والسياسات الوطنية والتشريعات الالزمة لما يلي

 
تحقيق التكامل بين السياسات المتعلقة بقضايا الطاقة ألغراض التنمية المسـتدامة، والسياسـات             )١( 

 ؛لقطاعات األكثر استخداماً للطاقة لبالنظروالبرامج الوطنية للتنمية، خاصة 
 

 ، يكـون مناسـباً    في البلد  متوازن من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة المتوفرة         مزيجاعتماد   )٢( 
للوفاء باالحتياجات المتزايدة لخدمات الطاقة، لكافة فئات السكان، على المدى البعيـد وبشـكل              

 ؛مستدام
 

جددة، ومصادر الوقود األنظف في إجمالي إمدادات الطاقـة،         زيادة مساهمة مصادر الطاقة المت     )٣( 
مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، كلما كانت نظمها بأسعار ميسرة ومقبولة بيئياً واجتماعياً وبما              

 ؛يتواءم مع االحتياجات والظروف السائدة في كل دولة
 

بقضايا الطاقة ألغراض التنميـة     تطوير ودعم المؤسسات الوطنية، العلمية والتطبيقية، المعنية         )٤( 
 الظروف المؤسسية واالقتصادية التي تمكن قطاع الطاقة مـن          بما يساعد على تهيئة   المستدامة،  

 ؛تعزيز إمدادات الطاقة وخدماتها، خاصة الكهرباء، إلى المناطق الفقيرة في الريف والحضر
 

ز فرص ترشيد استهالك الطاقـة،       سياسات تسعير الطاقة، والحد من الدعم، ذلك لتعزي        مراجعة )٥( 
 ؛تشجيع استخدام انواع الوقود األنظف بيئياً، مع مراعاة الظروف الوطنية للدول الناميةو

 
ربط الشـبكات   بذلك  وتحقيق التعاون والتكامل اإلقليمي عن طريق تجارة الطاقة عبر الحدود،            )٦( 

انات زيادة إسهام القطاع الخـاص      الكهربائية ومد شبكات الغاز اإلقليمية، فضالً عن دراسة إمك        
 ؛في مشروعات الطاقة

 
مساندة الجهود الرامية إلى توفير المعلومات والشفافية عن أسواق الطاقة في مجالي العـرض               )٧( 

 بهدف توفير استقرار لهذه األسواق وضمان توفير اإلمـدادات للمسـتهلك بشـروط              ،والطلب
 ؛اقتصادية وبيئية مناسبة ومقبولة اجتماعياً

 
 انبعاث غازات الدفيئة منه، وذلك باستخدام مصادر وقود         والحد من تحقيق استدامة قطاع النقل،      )٨( 

 ؛أنظف وتقنيات متطورةً إلمدادات الطاقة في المركبات، مع استخدام أوسع لنظم النقل الجماعي
 

لطاقـة والوقـود     المناخ المالئم لتطوير تقنيات الطاقة المستدامة، خاصة تحسين كفـاءة ا           تهيئة )٩( 
القطاع واألنظف والطاقة المتجددة ونشر تطبيقاتها ميدانياً، ذلك مع تنسيق الجهود بين الحكومة             

 ؛الخاص والمؤسسات البحثية لتحقيق أفضل النتائج لشراكات خاصة وطويلة المدى في المجال
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 الصـغيرة أن     وأصـحاب األعمـال    لألسرتوفير آليات تمويل جديدة ومشجعة، يمكن أن تتيح          )١٠( 
يحصلوا على تسهيالت لشراء معدات طاقة أعلى كفاءة وأقل كلفة اقتصادياً، كمـا تتـيح لهـم                 

 ؛ أنشطة اقتصادية صغيرة لتصنيع هذه المعدات وصيانتهاالشروع في
 

فرص للمرأة في الحصول على نظم وتقنيات       تكافؤ ال توفير  بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل       )١١( 
 . تدامة بكلفة مناسبة، ودعم إمكانات تنمية المجتمعات الريفيةالطاقة المس

 
  الوعيبثبناء القدرات ووفي مجال نقل التقنيات  )ب(
 

 بيئياً إلـى الـدول الناميـة وبنـاء        والمواءمةتسريع العمل في مجال نقل تقنيات الطاقة الكفؤة          )١( 
 . مويل مناسبة وبأسـعار مقبولـة     القدرات الوطنية المرتبطة بها من خالل ترتيبات وتسهيالت ت        

ذلك مع دعم المؤسسات الوطنية المتخصصة في المجال، والعمـل علـى زيـادة المسـاهمة          و
 ؛الوطنية في التمويل

 
 زيادة إمدادات الطاقة إلى المنـاطق الريفيـة لتـوفير خـدماتها الالزمـة للقطـاع المنزلـي                   )٢( 

إمدادات الطاقة من خالل برامج مقننة لنقل       وللصناعات الزراعية، وذلك بإحداث نقلة نوعية في        
 ؛وتوطين تقنيات الطاقة المالئمة، مع رفع كفاءة االستخدام للمصادر التقليدية

 
التأكيد على أهمية توفير االستثمارات والشراكات الالزمة لمساعدة الدول النامية على تطـوير              )٣( 

 ؛د وسائل النقل، بما فيها النقل الجماعيعتمد على كفاءة استخدام الطاقة وتعدتنظم نقل مستدامة 
 

التدريب وبرامج نشر الوعي العام في مجـال قضـايا الطاقـة            وتطوير مناهج وفرص التعليم      )٤( 
 ،خاصة ترشيد استهالك الطاقة والطاقة المتجددة والوقود األنظف       وألغراض التنمية المستدامة،    

ن المنتجين والمستهلكين للطاقـة علـى       وذلك على كافة المستويات، مع تنظيم حلقات نقاش بي        
  الوطني واإلقليمي لتسهيل تبادل المعلومات في المجال؛الصعيدين

 
تشجيع الصناعات الوطنية، ودعم قدراتها الستحداث أو نقل تقنيات ونظم أكثـر كفـاءة فـي                 )٥( 

 الكلفـة   استخدام الطاقة، ودعم تصنيعها في إطار برامج التعاون الدولي، على أن تكون مقبولة            
  وإجـراءات مـنح شـهادات       واألكـواد  مع تطوير برامج المواصـفات        هذا، . وصديقة للبيئة 

 ؛الصالحية لمكونات ونظم الطاقة
 

دعم القدرات المحلية في المناطق الريفية لنشر استخدام نظم الطاقة المستدامة وتشـجيع قيـام                )٦( 
كثيف برامج التـدريب علـى      صناعات وشركات أعمال صغيرة لهذه النظم، ذلك عن طريق ت         

 ؛ وسائل تمويل مناسبة لنظمهاوالعثور علىالتقنيات الجديدة 
 

التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به النساء في تطوير أساليب إنتاج واسـتهالك                 )٧( 
ضرورة إيجاد برامج التدريب الالزمـة لهـن فـي          على  الطاقة، خاصة في القطاع المنزلي، و     

 .المجال
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 في مجال التعاون اإلقليمي والدولي )ج(
 

خطة جوهانسبرغ في شأن القضايا المشتركة للتنميـة         و ٢١في ضوء ما ورد في جدول أعمال القرن         
لجنة التنمية المستدامة على أهمية التعاون اإلقليمي والدولي فـي المجـاالت            ، أكدت   المستدامة ووسائل التنفيذ  

دعت اللجنة الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية إلـى اتخـاذ           و المستدامةالالزمة لتطوير وتنمية نظم الطاقة      
 :لما يلياإلجراءات الالزمة 

 
دعم التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي في مجال الطاقة، خاصة في مجاالت البحوث والتطـوير               )١( 

رشـيد اسـتهالك     مجالي الطاقة المتجددة وت    بما يشمل والبيان العملي لتقنيات الطاقة المستدامة،      
توفير مصادر التمويل والمساعدات الفنية      و الطاقة، والعمل على نقل تقنياتها ونشر استخداماتها      

 والتقنية الالزمة لذلك؛
 
تعميق التعاون اإلقليمي والدولي في سبيل تعزيز إمدادات الطاقة كجزء متكامـل مـع بـرامج                 )٢( 

عدات المالية والفنية للدول النامية في ذلـك         تسهيل المسا  علىتقليص الفقر، وذلك مع المساعدة      
 من خالل مشاركات بين القطاعين العام والخاص؛

 
تقوية المؤسسات الحكومية واإلقليمية للطاقة مع دعم وتعميق التعاون اإلقليمي والدولي بينهـا،              )٣( 

 الطاقة  نظم و وعلى األخص في مجال مساعدة الدول النامية في مجهوداتها الوطنية لنقل تقنيات           
 المستدامة وتوفيرها لكافة فئات السكان وبناء قدراتها الوطنية في المجال؛

 
استحداث أو تطوير آليات التنسيق بين المراكز المتخصصة، بما في ذلـك شـبكات وآليـات                 )٤( 

 وذلك لربط المراكز المتميزة في مجال الطاقـة وألغـراض التنميـة             ،التعاون اإلقليمي القائمة  
نقل التقنيات ودعـم    والتي يمكنها مساندة الجهود الرامية إلى بناء القدرات الوطنية          ،  المستدامة

 ؛تبادل للمعلومات في المجال
 
 برامج للتدريب ولبناء القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا إلى الـدول الناميـة، وعلـى                إعداد )٥( 

 مصادر التمويل الالزمة،    األخص في مجاالت تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، مع توفير         
 والتمويـل الـذي   (CDM)االستفادة من آلية التنمية النظيفة     من  بما في ذلك تمكين الدول النامية       

 وذلك للتغلب على مشاكل التغير المناخي وتحقيـق التنميـة           ،(GEF)يتيحه مرفق البيئة العالمي     
 .المستدامة

 
 التوصيات  -٢

 
 تقدم من عرض موجز لألهـداف واألنشـطة التـي أقرتهـا              الوثيقة وما  في هذه  ضوء ما ورد     على

 من  مجموعةالمؤتمرات الرئيسية لألمم المتحدة في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، نعرض فيما يلي              
 المقترح تنفيذها فـي إطـار أنشـطة         التدابيرالتوصيات في شأن اإلجراءات المطلوبة من الدول األعضاء و        

 .العمل في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة بين دول اإلسكوااإلسكوا، وذلك لحفز 
 
 إجراءات مقترحة للدول األعضاء )أ(
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العمل على نقل التقنيات المتطورة للطاقة المستدامة، والعمل على تصنيع معداتها محليـاً، مـع                )١( 

مع التركيـز علـى     بناء القدرات الوطنية في مجال تنفيذ وتشغيل وصيانة هذه المعدات، وذلك            
تبادل الخبرات مع دول المنطقة عن طريق التعاون الثنائي أو من خـالل اآلليـات اإلقليميـة                 

 ؛القائمة
العمل على تعزيز إمدادات وخدمات الطاقة للمناطق الفقيرة اعتماداً على الـنظم الالمركزيـة               )٢( 

مشاريع مناسبة، وتقديمها   للطاقة المتجددة ومصادر الوقود النظيف ما أمكن مع صياغة برامج و          
 والتنسيق مع المنظمات اإلقليمية للحصول على المساعدات الفنيـة          ،إلى جهات التمويل الدولية   

 ؛الالزمة لذلك
 
تقنيات ونظم للطاقة المستدامة تعتمد علـى       البتكار  دعم وتطوير جهود مؤسسات البحث العلمي        )٣( 

ة اجتماعياً وبيئياً، مع تشجيع القطـاعين العـام          وبكلفة مناسبة ومقبول   المصادر المتوفرة محلياً  
 وبما يؤدي إلـى توفرهـا       أجهزتها في تطوير هذه التقنيات وصناعة       على المشاركة والخاص  

بأسعار ميسرة، مع العمل على توفير التمويل الالزم لها ما أمكن من خالل الصناديق العربيـة                
 ؛العاملة في المجال

 
ة لتنفيذ توصيات لجنة التنمية المستدامة في دورتها التاسـعة، خاصـة    اتخاذ اإلجراءات المناسب   )٤( 

فيما يتعلق بدعم الشراكة بين األطراف المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الطاقـة مـع               
  موضع االعتبار؛ الخبرات المتوفرة لكل منها في المجاالت ذات الصلةوضع

 
الالزمة لقياس التقدم المحرز فـي مجـال الطاقـة          وضع وتطوير المؤشرات    ل الجهود   تضافر )٥( 

 ؛ألغراض التنمية المستدامة، بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية المعنية
 
اتباع السياسات الالزمة لتطوير أداء أسواق الطاقة الوطنية بطريقة تتواءم واحتياجات التنميـة              )٦( 

 تكون السياسات واالستراتيجيات    المستدامة، مع العمل على التغلب على معوقات ذلك وعلى أن         
 ؛مناسبة إلمكانات وظروف كل دولة

 
الطاقة والبيئـة،    و  وتحليل البيانات عن العالقة بين قطاعات النقل       جمعدعم الجهود الرامية إلى      )٧( 

 ؛بعاثات الصادرة عن استخدام الطاقة في قطاع النقلنمع تطوير قاعدة بيانات عن اإل
 
خدمات الطاقة، تعمل على تطوير معدات وخدمات تحسين كفاءة الطاقـة           تشجيع قيام شركات ل    )٨( 

 ؛وجعلها أقل كلفة وجذب االستثمارات لهذا المجال
 

مناقشة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة، كأمر ضروري إلدراجهـا فـي        إلى  المبادرة   )٩( 
دات الطاقة للجنسين علـى      أو الخطط الوطنية للطاقة، مع العمل على توفير إمدا         تاإلستراتيجيا

 ؛التنمية ومشاركة فاعلة في حد سواء، وبما يوفر للنساء ظروفاً معيشية، ومعدالت تنمية أفضل
 

إعادة النظر في السياسات والتشريعات القائمة حاليا بقطاع الطاقة لتواكب متطلبـات اتفاقيـات               )١٠( 
زيز القدرة التنافسية لدول المنطقـة      ذلك مع الحفاظ على المصالح الوطنية وتع       و التجارة الدولية 
 .المنتجة للنفط
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 في إطار أنشطة اإلسكوا )ب(
 

 تحسين رصـد التقـدم    لما كانت لجنة التنمية المستدامة في دورتها الحادية عشرة قد دعت الدول إلى               
ل تطـوير   الذي يتم إحرازه في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالتنمية المستدامة والمعوقات التي تواجهه مـن خـال               

بمساندة جهود الدول   قد طالبت    اللجان اإلقليمية ومنظمات األمم المتحدة       كانتما  ول ؛مؤشرات لقياس هذا التقدم   
 ، فمن المقترح قيام اإلسكوا باآلتي في إطـار أنشـطتها           ٢١األعضاء في اإلسراع بتنفيذ جدول أعمال القرن        

 :في مجال الطاقة
 

التقدم المحرز في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة بـدول          عقد اجتماعات إقليمية لتقييم      )١( 
المنطقة وتبادل الخبرات المرتبطة بذلك، مما يمكن أن يساعد الدول األعضاء على تحقيق تقدم              

 اإلقليمي، خاصة وأن الطاقة ستكون هي الموضوع        الصعيدأسرع، ويسهل تبادل الخبرات على      
 ومن المطلـوب تقـديم تقريـر        ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦دامة لعامي   الرئيسي لدورة لجنة التنمية المست    

 ؛إقليمي عن التقدم المحرز إلى دورة االستعراض في السنة األولى لدورة اللجنة
 

 تضمين برامجها الدراسات واألنشطة الالزمة لتطوير مؤشرات قيـاس التقـدم المحـرز فـي                )٢( 
الفنية للدول األعضاء، والتعاون مع     مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة مع تقديم المعونة         

 ؛منظمات األمم المتحدة في ذلك
 

مساندة الدول األعضاء في مجال تطوير ونقل تقنيات الطاقة المستدامة وبناء القدرات الوطنيـة               )٣( 
التنسيق مع الجهات اإلقليمية والصناديق العربيـة       و استخداماتها   انتشارواإلقليمية الالزمة لدعم    

 ؛لية لتوفير التمويل الالزم لذلك من خالل برامج التعاون اإلقليمي والدوليوالجهات الدو
 

دعم برامج بناء القدرات والتعاون اإلقليمي في مجال سياسات ونظم الطاقة المستدامة، وذلـك               )٤( 
تضـم فـي    هي  من خالل أنشطة اآللية اإلقليمية لنظم الطاقة المستدامة التي أنشأتها اإلسكوا، و           

ميع الدول األعضاء، وذلك من خالل االهتمام بالبرامج الهادفة إلى تعريف المـرأة             عضويتها ج 
الريفية على وسائل وتقنيات جديدة لتوفير خدمات الطاقة، ولتسهيل مهامها، وإتاحة الفرصة لها             

 ؛للمشاركة في أعمال تؤدي إلى زيادة دخل األسرة
 

تستهدف تعزيز إمدادات وخدمات الطاقـة       صياغة برامج ومشاريع     على دول المنطقة    مساعدة )٥( 
 فضالً عن االستمرار في الترويج       .للمناطق الفقيرة، ومساعدتها في تقديمها إلى جهات التمويل       

نشر استخدامات الطاقة المتجددة للتخفيف من الفقر في المناطق الريفية والنائية بدول            "لمشروع  
 ؛، وحفز تنفيذ برامجه"اإلسكوا

 
عدة إلى دول المنطقة لبناء قدرات تساعد على فهـم االتفاقيـات والبروتوكـوالت              تقديم المسا  )٦( 

 بالمعايير الواردة   للتمكن من الوفاء بااللتزام   المتعلقة بمجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة،       
 الدول في أنشطتها التي تستهدف الحد من اإلنبعاثـات الصـادرة عـن كافـة       مساعدةبها؛ مع   

 ؛عية للطاقةالقطاعات الفر
 



 

 

-٩٣-

  فرص الحوار بين منتجـي ومسـتهلكي الطاقـة          لزيادةعقد اجتماعات للخبراء وورش عمل،       )٧( 
على المستويات الوطنية، واإلقليمية، مع إعداد قواعد بيانات للخبـرات المتـوافرة بالمنطقـة،              

ي إنشاء   ف جهد المستطاع ومساعدة الدول على االستفادة من هذه الخبرات ما أمكن، واستثمارها           
 ؛شركات خدمات الطاقة

 
  ضوء االستعراض الوارد في هذه الوثيقة لهيكليـة قطـاع الطاقـة وطبيعـة األنشـطة                 على )٨( 

المرتبطة به، وباإلشارة إلى عالقته المتشابكة مع اتفاقيات التجارة العالمية وخاصـة االتفاقيـة              
 بإعـداد   ،عاون مع الدول األعضاء    بالت ،العامة للتجارة في الخدمات، فمن المقترح قيام اإلسكوا       

دراسات تفصيلية لطبيعة الخدمات المطلوبة للقطاعات الفرعية التخصصية في قطاع الطاقـة،            
يم اإلمكانـات   ين تتضمن تلك الدراسات تق    أذلك على   ووتصنيف الخدمات المطلوبة لكل منها،      

 لتيسـير  تقديم هذه الخدمات     ن تسهم في  أالمحلية واإلقليمية المتوفرة بالدول العربية، التي يمكن        
 ؛وضع األطر التي تعظم االستفادة منها

 
  وبينهـا   اإلسـكوا لما كان المستقبل القريب سيشهد تنامي سوق للتجارة في الطاقة بـين دول               )٩( 

الجاري و نتيجة لمشروعات التكامل اإلقليمي لشبكات الكهرباء والغاز المنفذة          ،وبين دول أخرى  
 عدد من الدراسـات     بإجراءين الدول العربية، فمن المقترح قيام االسكوا        و المخططة ب  أتنفيذها،  

يم معطيات هذا السوق وما يتطلبه من تشريعات جديدة متعلقة بالتجارة في خدمات الطاقـة،               يلتق
 .وبما يتناسب مع االلتزامات التي تتعهد بها دول المنطقة في إطار هذه االتفاقيات

 
وفعالة لمنتجي الطاقة وموزعيهـا     النطاق  مشاركة واسعة   بها فيما تقدم،    إن وضع السياسات المشار إلي     

 .مواجهتها وتقديم الحلول لهاومستهلكيها، بإمكانه أن يساعد كل الفئات على تفهم المشاكل وعلى محاولة 
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المرفقات
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 المرفق األول
 
 التي أعلن عنها  اقةكات في مجال الطانماذج إعالنات الدول ومبادرات الشر

 خالل المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة
 

 إعالنات الدول  -ألف
 

، على عدد من االتفاقات مـع األمـم         E-7وقعت شركات الكهرباء التسع الكبرى، األعضاء في مجموعة          -١
 .المتحدة، تستهدف تسهيل التعاون الفني مع الدول النامية في مجال مشروعات الطاقة المستدامة

 
 مليون دوالر في مجـال الطاقـة، كمـا أعلنـت            ٧٠٠أعلن االتحاد األوروبي عن مبادرة شراكة بقيمة         -٢

 مليـون دوالر    ٤٣تبلغ  الواليات المتحدة األمريكية عن اعتزامها توفير استثمارات لمشروعات الطاقة المستدامة           
 .٢٠٠٣خالل العام 

 
 مبادرات الشراكة  -باء

 
 مليون دوالر كحد أدنى، نـورد       ٢٦حاً لشراكات في مشاريع للطاقة بمساهمات تقدر بƂ          اقترا ٣٢تلقت األمم المتحدة     
 :أمثلة منها

 
 شراكات في مجال تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة الوقود النظيف  -١

 
 ؛الشراكة العالمية لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي )أ( 

 
خالي من الرصاص عبر تقديم المسـاعدات الفنيـة والتكنولوجيـة           المبادرة العالمية لتشجيع استخدام الوقود ال      )ب( 

 ؛والمالية للدول النامية
 

تخفـيض  و،  )البنزين( نسب الرصاص في الغازولين      تقليلمبادرة عالمية لتوفير الدعم المالي والتقني لعمليات         )ج( 
 ؛نسبة الكبريت والبنزين في الوقود والجزئيات الدقيقة من عادم السيارات

 
 ؛شراكات لتطوير تقنيات إنتاج الوقود النظيف وتحقيق انتشارها على المستوى التجاري )د( 

 
بأنواع وقود  ) مصادر الكتلة الحية  (تجارية  الشراكات إقليمية للمساعدة في استبدال الفحم ومصادر الوقود غير           )•( 

 .نظيف ومقبول الكلفة
 

 ة المستدامةراكات في مجال دعم أنشطة الطاقة ألغراض التنميش  -٢
 

 ؛شراكات عالمية لتقديم الدعم المالي في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة )أ( 
 

التجمع العالمي لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الكفؤة للمصادر التقليدية للطاقـة، خاصـة                )ب( 
 .لخدمات الطاقة الريفية



 

 

-٩٨-

 المرفق الثاني
 

  ،" الطوعية ألغراض التنمية المستدامةالشراكات"موجز حول 
 مراحل التنفيذ والخبرات المكتسبةأنواعها و

 
 ترتيبات مؤسسية وقانونية مساندة على المستويات الوطنيـة واإلقليميـة           استحداثن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب      إ 

اون بين المؤسسات المختلفة وتوفير المعلومـات   من تعميق التع٢١والدولية، وهو ما يتواءم مع ما استهدفه جدول أعمال القرن     
لمتخذي القرار، وذلك من خالل ضمان مشاركة فاعلة لكافة األطراف في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بتحقيق التنميـة                  

رغ، يتضمن ما   في ضوء ذلك واستناداً إلى نتائج المناقشات التي تمت أثناء اإلجراءات التحضيرية لمؤتمر جوهانسب              . المستدامة
يلي موجزاً ألنواع ومستويات الشراكات التي يمكن تكوينها في سبيل تحقيق ما تقدم، ومراحل تنفيذ هـذه الشـراكات وبعـض                     

 .الخبرات المكتسبة من الشراكات القائمة، ذلك فضالً عن نماذج لبعض تجارب الشراكات في قطاع الطاقة العربي
 

 في مجال الطاقة  عيةأنواع ومستويات الشراكات الطو  -ألف
 ألغراض التنمية المستدامة

 
 أنواع ومستويات الشراكات  -١

 
 المبادرات المتعلقـة بتعزيـز      دعمالشراكات على المستوى المحلي والوطني، التي يمكنها أن تكون فعالة في             )أ( 

 يجب أن تكون    ،لكي تتحقق هذه الفعالية   و .  الريفية منها  وال سيما خدمات الطاقة، خاصة إمدادات الكهرباء للمجتمعات المحلية،        
 ؛ وبين القطاعـات المختصـة     امبنية على أساس مشاركة األطراف المستفيدة في الحوار والتخطيط والتنفيذ وكذلك التعاون بينه            

 :ويتباين مستوى هذه الشراكات طبقاً لما يلي
 

كمن السر في ذلك بأنها وسيلة األطـراف        حيث تعتبر المظلة األكثر نجاحاً للمشاركة وي      :  المحلي الصعيدعلى   )١( 
 ؛ المحلي وتحديد األولويات وإيجاد الحلول ومن ثم تطبيقهاالصعيدالمتعددة للوصول إلى القرار على 

 
 معظمهـا مـن هيئـات       يتكون لجان وطنية للتنمية المستدامة في دول عديدة،         إنشاءتم  :   الوطني الصعيدعلى   )٢( 

 . جماع اآلراء عليهـا وتطبيقهـا     إ إلى   التّوصلح الحلول للمشاكل وتساهم في      استشارية متعددة األطراف تقتر   
 ،ومما يجدر مالحظته أنه ليس من السهولة قياس مدى تأثير هذه الشراكات بسبب طبيعة عملهـا االستشـاري                 
ن الذي ال يتضمن االتخاذ المباشر للقرارات، إال أنه يمكن مالحظة أن البلدان التي كونـت مثـل هـذه اللجـا                    

 . من البلدان األخرىأبعد نحو التنمية المستدامة أشواطاً من التقدمقطعت االستشارية 
 

 أصبح هذا النوع من الشراكة مألوفاً منـذ مـؤتمر البيئـة والتنميـة               . الشراكات ما بين المجموعات الرئيسية     )ب( 
وقد أصبحت هـذه     .  العالم صعيدة على   حكومية واألعمال التجاري  ال، وتشمل العالقات المثمرة ما بين المنظمات غير         )١٩٩٢(

 ؛متعددة الجنسيات والمنظمات الحكوميةالالشراكات قائمة بين العشرات من الشركات 
 

  وذلك لخلـق الحـوارات      ، القائمة على أساس تعميق االنفتاح والمشاركة والشفافية       ،المنهجية داخل الحكومات   )ج( 
هذه الحوارات ما بين الحكومات وعدد كبيـر        لتخاذ القرارات، وقد ثبت أن      ا في   بين األطراف المتعددة ضماناً إلذكاء المشاركة     
  وجدواها؛من األطراف والمجموعات المشاركة فعاليتها

 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطبيق أهداف التنميـة                  )د( 

 مار ونقل التكنولوجيات المالئمة والمشاركة في دعـم البحـث العلمـي والتطبيـق فـي                المستدامة من خالل المساهمة باالستث    
 ؛المجاالت المتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية المستدامة

 
هناك دور ملحوظ للتعاون اإلقليمي واألقاليمي، والمسـاعدات التـي تقـدمها            : الشراكات اإلقليمية واألقاليمية   )•( 

 واألهـداف ت التمويل الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على وجـه العمـوم               منظمات األمم المتحدة ووكاال   
 :المرتبطة بمجال الطاقة، ويمكن لهذه الشراكات أن تسهم في اآلتي



 

 

-٩٩-

رف بالسياسـات الالزمـة      خطط تمويل مبتكرة، تعزز إمكانية الحصول على القروض والمنح، وتعِّ          استحداث )١( 
طاع الخاص في مشاريع الطاقة، باإلضافة إلى تقديم اقتراحات بالحوافز المناسبة والترتيبات            ع استثمار الق  يلتشج

 ؛لقروض ميسرة للمستخدمين، خاصة بالمناطق الريفية والفقيرة
 

 ة والمنظمات الدوليـة والوكـاالت المانحـة        ينطبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، أن الشراكات بين الجهات الو         )٢( 
  ؛ تطوير برامج لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا في مجـال الطاقـة           "١": ون لها مشاركة مؤثرة في    يمكن أن تك  

 توفير الدعم للدول النامية لتمكينها مـن        "٣" ؛ دعم وتشجيع االبحاث والتطوير بالتعاون مع الدول الصناعية        "٢"
 .تنفيذ االتفاقيات الدولية والبروتوكوالت ذات الصلة

 
 ألغراض التنمية المستدامة بالدول العربية لي للشراكات في مجال الطاقةالموقف الحا  -٢

 
 المعنيين من وزراء ومنظمـات،      من قبل إن السياسات المتعلقة بالطاقة في أغلب البلدان العربية يتم وضعها وتنفيذها             

ية لها مبادرات تستهدف تفعيل أكبر      إال أن بعض الدول العرب     . بينما إن مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المحلي محدودة جداً        
 :لمشاركة بعض القطاعات إضافة للقطاع العام بهدف تطوير سياسات قطاع الطاقة ومخططاته وتطبيقاتها العملية، ومن ذلك

 
 بتخطـيط  مجالس وطنية لتنسيق المواضيع المتعلقة       بشكل الوطني، وذلك    الصعيدإنشاء هيئات استشارية على      )أ( 

ومن الدول التي    . وطنيال الصعيدلطاقة وللوصول إلى بناء إجماع حول استراتيجيات ومخططات الطاقة على           السياسات ونظم ا  
 ؛تونسو  والجمهورية العربية السوريةأتبعت مثل هذه الشراكات مصر

 
ة المغرب وسلطن وفي العديد من الدول العربية ومنها مصر         . تكوين شراكات ما بين القطاعين العام والخاص       )ب( 

عمان، حيث خضع قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية إلصالحات سمحت بمشاركة القطاع الخاص، وذلك بهدف الحصول                
 ؛على رأس المال المطلوب لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة

 
 خـالل    اإلقليمي، يمثل مجلس وزراء الكهرباء والطاقة العرب شراكة إقليمية مؤثرة، وذلك مـن             الصعيدعلى   )ج( 

 . ككل الدول العربيةصعيدتنسيق الجهود والمخططات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة الكهربائية على 
 

أن المجتمع المدني في البلدان العربية يركز اهتمامه األكبـر علـى            ) ١: (على الرغم مما تقدم، تجدر مالحظة اآلتي       
حكومية ذات االهتمام البيئـي؛     ال بعدد من المنظمات غير      ةمحصورأن مساهمة القطاع الخاص     ) ٢(االحتياجات المحلية للطاقة؛    

 .المجالهذا أن هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على تعزيز التكامل اإلقليمي ما بين الدول العربية في ) ٣(
 

 مراحل تنفيذ الشراكات  -باء
 

حول أنـواع الشـراكات ومراحـل       خلصت المناقشات التي تمت خالل االجتماعات التحضيرية لمؤتمر جوهانسبرغ،           
  إلى اقتراح إطار لتسهيل عملية تكوين الشراكات مع المراعاة بأن ال تؤدي المبادرات الفرديـة مـن قبـل األطـراف                      ،تنفيذها

 وفيمـا يلـي شـرح        . المجهودات أو القيود على مدخالت المصادر من قبل األطراف المشاركة          ازدواجيةالفاعلة المتعددة إلى    
 بيان مبدئي باألطراف المـؤثرة فـي شـراكات الطاقـة            ١ الجدول   ويرد في ل تكوين الشراكات في المجال، كما       موجز لمراح 

 .ألغراض التنمية المستدامة
 

تقوم الشراكات على الحوار، ويبادر به أحد األطراف أو أطراف رئيسية متعددة أو تجمع              : العملية االستشارية  )أ( 
قـد  .   في مراحلها األولى    لدفع الشراكة نحو األمام وخصوصاً     ور الشريك األساسي هاماً   ويعتبر د  . عالمي أو بعض الوسطاء   

 واسع حول الشراكات بهدف تبـادل الخبـرات والمعلومـات علـى جميـع               نطاقيكون من الضروري القيام بمشاورات على       
يصـبح باإلمكـان    بـل    الفردية معزولة     بحيث ال تبقى المبادرات    ،المستويات سواء كانت محلية أو وطنية أو إقليمية أو عالمية         

 ؛تنميتها عبر طرق ومبادرات أوسع
 

 يتم تحديد وتعريف األهداف واألنشطة، وتنفيذ وتنسـيق كافـة الترتيبـات المتعلقـة               :تعريف أهداف الشراكة   )ب( 
المؤسسات المشاركة   و يويتطلب ذلك تنسيق وجهات النظر واالحتياجات ما بين الشركاء الذين يقدمون الدعم الماد            .  بالشراكات

:  أهداف الشـراكات خاصـة   تستند إليها عن تحديد المبادئ الضمنية التي        فضالً هذا،   . واألطراف األخرى  المجموعات التقنية و
 ؛الهدف واالحترام المتبادل بين جميع األطرافووحدة التأكيد على المصالح المتبادلة 
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ألنها تقـوم   ،  احل الحاسمة التي تؤدي إلى نجاح الشراكات عموماً       تعتبر هذه المرحلة من المر    : تعبئة المصادر  )ج( 
 ما يتم البدء بهذه المرحلة بالترابط مع بدء العمل          وغالباً ). المؤسساتية واالنسانية  و المادية(بالتزويد العملي بمصادر المدخالت     

 ؛الذي يقوم به الشركاء نحو الهدف المحدد
 

ـ  ،طابع ديناميكي، ومن خالل مرحلة إطالق الشـراكة       ب الشراكات   تتسم: تنفيذ الشراكة  )د(   الفرصـة أمـام     اح تت
 االستفادة من هذه الفرصة لدراسـة مـا إذا كانـت           كذلك  بإمكان الشركاء    و . األطراف المشاركة لمتابعة بدء التنفيذ العملي لها      

 ؛هناك حاجة لمهارات إضافية أو توفير مصادر جديدة لدعم هذه الشراكة
 

في هذه المرحلة، تصبح مبادرة الشراكة فعالة، وبإمكان جميع األطراف المشـاركة            : لتطورات والنتائج متابعة ا  )•( 
 يتم تطور ونمو الشراكة بمـا       ،وبناء على النتائج   . مراجعة وتقييم العمليات والخبرات على أرض الواقع وعلى فترات متعاقبة         

 ؛يسمح بإجراء التحسينات الالزمة على األنشطة
 

 نحتاج لخطوات مناسبة لمتابعة تطورهـا وللقيـام         ،حين تصبح مبادرة الشراكة راسخة    : يم مبادرة الشراكة  تقي )و( 
 استراتيجيات للمشاركة   إعتمادولكي نوازن األمور فإن الشركاء بحاجة إلى         . بربطها باألنشطة األخرى ذات المجاالت المقاربة     

 .الوصول إلى األهدافوكذلك أدوات للربط حتى نتمكن من مواجهة التحديات و
 

، قـد دعـت كـل       )لجنة التنمية المسـتدامة   (هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الجهات المعنية داخل منظومة األمم المتحدة             
 مؤتمر القمة العـالي     أمانةأصحاب المبادرات في مجال الشراكة لتحضير ورقة معلومات حول أية مبادرة محددة وتقديمها الى               

  .  الخـاص بهـا    (Website)قد قامت السكرتارية باإلعالن عن كل مقترحات الشراكة على موقـع وبـƂ              و . للتنمية المستدامة 
في قائمة المراجـع    ) ٤(المرجع  (يمكن الحصول على معلومات مفصلة حول هذا الموضوع من موقع وب الرسمي لهذه القمة،               

 ). في هذا التقرير
 

 الخبرات المكتسبة بين الشراكات القائمة  -جيم
 

 في أنحاء العالم بتكوين شراكات حول قضايا للتنمية المستدامة تحمل أنماطـاً مختلفـة، ومارسـت                 ةقامت دول عديد   
 منها  بعضاً وقد أسفر ذلك عن التجارب التالية التي نورد          ؛أساليب المشاركة في اتخاذ القرارات وتطبيق البرامج المتعلقة بالطاقة        

 : العبرة منهااستخالصت مماثلة من لكي تتمكن الدول المقبلة على ممارسا
 
وعلـى  الفوائـد،   والمخـاطر،   وتكون الشراكات أكثر فاعلية وجدوى حينما تبنى على قاعدة مشتركة من األهـداف               -١

 وكذلك االحترام المتبادل لخصوصـيات كـل األطـراف          ، العامة إزاءة  فافيالمسؤوليات المشتركة والش   و المعلومات الصحيحة 
 .المشاركة

 
 إلصالحات نجم عنها شـراكة بـين القطـاعين العـام     ، بما فيها الكهرباء في كثير من البلدان،ت البنية التحتية خضع -٢

 .والخاص تلبي الحاجة الماسة لرأس المال وتسمح بالتالي بالتوسع في تقديم خدمات الكهرباء للمحرومين منها
 
لية استشارية أو لجان ربط ما بين الوزارات، وكان          مجالس مح  بشكل الدول هيئات استشارية مشاركة      بعضأقيمت في    -٣

 .لها التأثير اإليجابي في بناء اإلجماع لوضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة
 
حكوميـة  النتيجة لتنامي وعي المستهلك واهتمامه بالتنمية المستدامة، استطاعت منظمات المستهلكين والمنظمات غير              -٤

 بهـا  الحملة التي قامـت      : وعلى سبيل المثال   . ي زيادة وعي المستهلك بمدى تأثير خياراته االستهالكية        دوراً كبيراً ف   تؤديأن  
 .بعض الدول حول نوعية وسائل المواصالت والوقود الذي تستخدمه

 
  تمت مواجهة مشاكل متعـددة أيضـاً، خاصـة    ، في مقابل النجاحات المتعددة التي تم تحقيقها     ،وتجدر اإلشارة إلى أنه    

، أو فشل الشراكات التي ال تبنى على أهداف مشتركة بـين            )اللجان الوطنية (فيما يتعلق بالفاعلية المحدودة للمجالس اإلستشارية       
 . التي ال تتوفر اإلرادة السياسية لدعمها وإعطائها الفرصة في التحركالشركاتمجموعة الشركاء أو 
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 المرفق الثالث
 

 ها اإلسكوابيان وثائق الدراسات التي أصدرت
 )٢٠٠٢–١٩٩٧(في مجال الطاقة ألغراض التنمية المستدامة 

 
 استهالكهاالدراسات والوثائق في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد   -ألف

 
 ،E/ESCWA/ENR/1997/13: تحسين كفاءة استخدام الطاقة من منظور إقليمي في دول اإلسكوا، وثيقة رقم           : سكوااإل -١

 ).باللغة العربية (١٩٩٧صدرت عام 
 
تحليل الخيارات في دول مختارة أعضاء في اإلسكوا، وثيقـة          : تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع األبنية      : سكوااإل -٢

 ).باللغة العربية (٢٠٠١ ، صدرت عام E/ESCWA/ENR/2001/16: رقم
 
ارات في دول مختارة أعضاء فـي اإلسـكوا،         تحليل الخي : تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة      : سكوااإل -٣

 ).ليزيةكباللغة اإلن (٢٠٠١، صدرت عام E/ESCWA/ENR/2001/14: وثيقة رقم
 
 .٢٠٠٣، يصدر في نهاية عام "لطاقة في قطاع السياحةحول اإلدارة الكفؤة لدليل : "سكوااإل -٤
 

 الدراسات والوثائق في مجال الطاقة المتجددة  -باء
 
باللغـة   (١٩٩٧ صـدرت عـام      ،"المصادر وآفاق المستقبل  : "نمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة    برنامج إقليمي لت   -١

 .E/ESCWA/ENR/1997/14: ، وثيقة رقم)اإلنكليزية
 
باللغـة   (١٩٩٩ صدرت عـام     ،تنمية استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في المناطق الريفية والنائية           -٢

 .E/ESCWA/ENR/1999/24: وثيقة رقم) ليزيةكاإلن
 
، E/ESCWA/ENR/2001/4: سكوا، وثيقة رقم  اإلإمكانات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول            -٣

 : في ثالثة أجزاء هي٢٠٠١صدرت عام 
 

 ليزية؛ك منظور عام لنظم طاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، األصل باللغة اإلن:الجزء األول  - 

  نظم للتوليد الشمسي الحراري للكهرباء، األصل باللغة العربية؛:والجزء الثاني  - 

  النظم الشمسية الكهرضوئية، األصل باللغة العربية؛:والجزء الثالث  - 
 
 في جـزأين    ٢٠٠١، صدرت عام    E/ESCWA/ENR/2001/10: وثيقة رقم . نهج إقليمي لنشر تقنيات الطاقة المتجددة      -٤

 .زية، مع ملخصات تنفيذية باللغة العربيةليكباللغة اإلن
 

  التقرير اإلقليمي للطاقة المتجددة؛ :الجزء األول  - 

 . التقدم المحرز في إنشاء وتفعيل اآللية اإلقليمية للطاقة المتجددة:والجزء الثاني  - 
 

 نبعاƘ غازات الدفيئةافي مجال الحد من   -جيم
 
: سـكوا وثيقـة رقـم   اإلمة المعايير البيئية في قطاع الطاقـة فـي دول     اءل مو مجلد وثائق اجتماع فريق الخبراء حو      -١

E/ESCWA/ENR/1999/12 ؛)ليزيةكباللغة اإلن (١٩٩٩، صدرت عام 
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، صدرت عام   E/ESCWA/ENR/1999/21: سكوا وثيقة رقم  اإلحو مواءمة المعايير البيئية في قطاع الطاقة في دول          ن -٢
 ؛)ليزيةكباللغة اإلن (١٩٩٩

: يارات وفرص الحد من إنبعاث غـازات الدفيئـة مـن قطـاع الطاقـة فـي منطقـة اإلسـكوا، وثيقـة رقـم                        خ -٣
E/ESCWA/ENR/2001/15    والجـزء  ،  قطاع النقل : ليزية، الجزء األول  كين باللغة اإلن  أ في جز  ٢٠٠١، صدرت عام

 .قطاع توليد الكهرباء :الثاني
 

 في مجال مشروعات التكامل اإلقليمي  -دال
 
:  وثيقـة رقـم    ،سـكوا اإلم خصخصة قطـاع توليـد الطاقـة الكهربائيـة فـي دول مختـارة أعضـاء فـي                    تقوي -١

E/ESCWA/ENR/1999/19 ؛)باللغة العربية (١٩٩٩، صدرت عام 
 
 ).١٩٩٩(مجلد وثائق اجتماع فريق الخبراء حول خصخصة قطاع الطاقة الكهربائية  -٢
 
، صـدرت عـام     E/ESCWA/ENR/1999/23: ائية إقليمية وثيقة رقم   الجوانب الفنية واالقتصادية إلقامة شبكة كهرب      -٣

 ؛)باللغة اإلنجليزية (١٩٩٩
 
: وثيقـة رقـم   . طرائق التعاون في مجـال ربـط الشـبكات الكهربائيـة بـين الـدول األعضـاء فـي اإلسـكوا                     -٤

E/ESCWA/ENR/1999/10 باللغة العربية (١٩٩٩، صدرت عام.( 
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