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تم اعتماد االستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجـددة              

رك في مجـال الطاقـة      كإطار للعمل العربي المشت   ) 2010-2030(
االقتصادية واالجتماعية  : المتجددة، وفقاً لقرار القمة العربية التنموية     

 ). 2013كانون ثان  / يناير22-21: الرياض(في دورتها الثالثة 

  .]22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع . د31مرفق قرار القمة رقم [
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 واالجتماعية، االقتصادية  :ةالتنموي العربية القمة مستوى على الجامعة مجلس إن

 :اطالعه بعد  -

  العامة، األمانة مذكرة على �

 - 90ع .د - 1923 ق (واالجتمـاعي  االقتـصادي  المجلـس  قـرار  علـى و �
االقتـصادية  : التنمويـة  العربيـة  القمة أعمال جدول تحديد  بشأن) 2012/9/13

 ،)2013كانون ثان /  يناير 22-21: الرياض(الثالثة  دورتها في الجتماعيةوا

 -  ا .د -  1942  ق(واالجتمـاعي   االقتـصادي  المجلـس  قـرار  وعلـى  �
 المتجددة الطاقة استخدامات لتطوير العربية االستراتيجية رفع بشأن )6/12/2012

 القمة، إلى النهائية صيغتها في )2010-2030( 

 - م ك9 د – 153( للكهربـاء  العربـي  الـوزاري  جلـس الم قـرار  وعلـى  �
اسـتخدامات   لتطوير العربية االستراتيجية موضوع اختيار بشأن) 22/12/2011

 .القمة أعمال جدول ضمن ليدرج )2030-2010(الطاقة المتجددة 

 – 2010 ( المتجـددة  الطاقـة  اسـتخدامات  لتطوير العربية االستراتيجية وعلى �
2030(، 

 الخارجيـة  لـوزراء  المـشترك  االجتماع من المرفوعة لقراراتا مشاريع وعلى �

العربيـة   للقمـة  التحضيري واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء
 ،)الثالثة الدورة( واالجتماعية القتصاديةا: التنموية

  المناقشات، ضوء وفي  -
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) 2030-2010( المتجددة الطاقة تاستخداما لتطوير العربية االستراتيجية اعتماد 1- 
ودعوة  المتجددة، الطاقة مجال في المشترك العربي للعمل كإطار المرفقة بالصيغة

 العربية عند االستراتيجية وثيقة في ورد بما االعتبار في األخذ إلى األعضاء الدول

 يف المتجددة بما لطاقة ا استخدامات لتعزيز الوطنية استراتيجياتها تطوير أو وضع
 .الصلة ذات المشروعات في لالستثمار المناسب المناخ تهيئة ذلك

لتطبيـق   تنفيـذي  عمـل  برنامج بوضع للكهرباء العربي الوزاري المجلس تكليف  2-
واالجتماعية  االقتصادية :التنموية العربية للقمة دوري تقرير وتقديم االستراتيجية؛

 .الشأن هذا في المحرز التقدم حول

تقـديم   والوطنية والعربية واإلقليمية الدولية التمويل وصناديق مؤسسات من الطلب  3-
 التنمية في خطط يخدم بما المتجددة الطاقة مشروعات لتنفيذ المطلوب المالي الدعم

 .العربية المنطقة

فـي   المتجددة الطاقة تقنيات استخدام تعزيز في المساهمة إلى الخاص القطاع دعوة  4-
الخطـط   وفـق  يعمـل  أساسي كشريك مشروعاتها في تثمارواالس العربية الدول

  .العربية الدول في المعتمدة الوطنية
 

  )22/1/2013-3 ج –) 3(ع .د 31: ق.ق(
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يتوجه العالم دائماً إلى البحث في سبل استخدام كافة البدائل المتاحـة مـن              

 لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة حاضراً ومستقبالً، وهـو مـا            مصادر الطاقة 
أعطى األولوية للطاقة المتجددة في مجاالت البحث والتطوير والتطبيق باعتبارهـا           

 كونها أكثر البدائل الواعدة     أيضاًأول مصدر تحسسه اإلنسان على ظهر األرض، و       
  .يةمالئمة لتلبية االحتياج المتزايد من الطاقة الكهربائ

وفي هذا اإلطار يمثل تنويع مصادر الطاقة ضـرورة قـصوى للمنطقـة             
العربية، إذ أثبتت الدراسات أن المنطقة تتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة المتجـددة             
خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تقع معظم الدول العربية فـي منطقـة              

ة في مجال طاقة الرياح لتوليد      الحزام الشمسي، كما تتمتع معظم دولها بإمكانات جيد       
الكهرباء، عالوة على مصادر الطاقة المائية في بعض الدول، إلى جانب مـصادر             

لذلك يبدو الحل المتمثل في استغالل مصادر الطاقة المتجددة         . طاقة الكتلة اإلحيائية  
ياً استراتيجالمتاحة، ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية خياراً           

للمنطقة العربية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة لديها، وإرساء قواعد صناعة أنظمتها           
عربياً استرشاداً بالمواصفات العالمية ومن ثم تسويقها إقليمياً في بادئ األمر فعالمياً            

ي اسـتراتيج في مرحلة الحقة؛ وكذلك االحتفاظ بالمصادر األحفوريـة كمخـزون           
  .لألجيال القادمة

 العربية  يةستراتيجاال" الصدد، يسعدني أن أقدم هذه الوثيقة بعنوان         وفي هذا 
، والتي اعتمـدها المكتـب      )∗("2030-2010: لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة   

التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في اجتماعه السادس والعشرين بتـاريخ           
شكل دوري وفق ما تعلنه     ؛ ووجه بتحديثها ب   192 بموجب قراره رقم     23/11/2010

ولقد قام المكتب بتكليف لجنة خبـراء الطاقـة         . الدول العربية من أهداف مستقبلية    
المتجددة وكفاءة الطاقة المنبثقة عن المجلس ببحث آليات مشاركة القطاع الخـاص            
بشكل أكثر فاعلية في االستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، واقتراح مـصادر            

تساهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة، وكذلك وضـع خطـة            مناسبة للتمويل   
                                                 

، والتي تم عرضها على القمـة       )2013كانون ثاني   / يناير(هذه هي النسخة المحدثة من االستراتيجية         )∗(
 ).2013 يناير 22-21: الرياض(قتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة اال: العربية التنموية
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 تتضمن البرامج واألنشطة التي تتناسب مـع األولويـات          يةستراتيجلالعمل تنفيذية   
  .التي تضعها الدول العربية

 كثمرة للجهـود التـي يبـذلها المجلـس          يةستراتيجاالوإذ يأتي ظهور هذه     
، واللجان التابعـة لـه، وفـرق عملـه          الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي    

المتخصصة بالتعاون مع الخبراء المتخصصين من الهيئات والمنظمات العاملة فـي           
مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي شاركت في اإلعداد؛ فإنه يعد أول عمل             
عربي مشترك يوجه لتنمية مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقـة، لـذا فهـو               

لكثير من الدعم والجهد حتى يوضع موضع التنفيذ بما يحقق الهـدف الـذي       ينتظر ا 
  .أعد من أجله

 ويسعدني في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لكل الخبراء الذين ساهموا في            
 2030-2010:  العربية لتطوير استخدامات الطاقـة المتجـددة       يةستراتيجاالإعداد  

 المجلس الوزاري العربي للكهرباء أو      سواء من الخبراء العرب العاملين تحت مظلة      
أولئك المتخصصين من الهيئات والمنظمات والمؤسسات كالمنظمة العربية للتنميـة          
الصناعية والتعدين، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، والمركز اإلقليمي         

ثقافـة  للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومنظمة األمم المتحـدة للتربيـة والعلـم وال            
واالتحاد العربي للكهرباء، كما أتوجه بشكر خاص للدكتور محمد مصطفى الخيـاط            

، وللـدكتور محمـد     يةسـتراتيج لالعلى جهده المشكور في إعداد المسودة األولى        
 توجيه الشكر ألمانـة     أيضاً، وال يفوتني    يةستراتيجالسبكي على الصياغة النهائية لال    

 تحديث االستراتيجية وإعداد    فيجهودها الحثيثة    للكهرباء ل  العربي الوزاريالمجلس  
  .الوثائق المتعلقة بها وعرضها على االجتماعات ذات الصلة

  واهللا ولي التوفيق،،،

  محمد بن إبراهيم التويجري/ األستاذ الدكتور

  األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية
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  المسمى الوظيفي  االسم  الدولة

  المملكة األردنية الهاشمية
  

مدير مديرية التكاليف والتسعير في  وجدان الربضي/ المهندسة 
 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 -باء والماءأخصائي بهيئة الكهر  ناصر الرويلي/ المهندس مملكة البحرين
مكتب نائب الرئيس التنفيذي 

  للتخطيط والمشاريع
  مدير الطاقات المتجددة عمر العونلي/ السيد   الجمهورية التونسية

 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
مدير الدراسات بوزارة الطاقة  محمد رأس الكاف/ السيد 

 والمناجم
للطاقات الجديدة  مديرة فرعية شهرزاد بوزيد/ سيدة ال

 والمتجددة
 مديرة فرعية بالتحكم في الطاقة نورة زواوي/ السيدة 

الجمهورية الجزائرية 
  الديمقراطية الشعبية

  المدير العام -مستشارة الرئيس  عائشة عظامو/ السيدة 
للشركة الجزائرية   للطاقات 

  المتجددة
 المركز السعودي لكفاءة مدير عام  نايف العبادي/ الدكتور  المملكة العربية السعودية

 رئيس فريق عمل –الطاقة 
فريق عمل الطاقة  (–االستراتيجية 
  )المتجددة حالياً

 محمد عبد اهللا/ المهندس جمهورية السودان
  العلوي

 مدير إدارة الطاقات المتجددة

  معاون وزير الكهرباء  عبد الحليم قاسم/ المهندس  الجمهورية العربية السورية
قصي عبد الستار / السيد   قجمهورية العرا

  مجبور
 –مسؤول نشاطات الطاقة المتجددة 

  وزارة الكهرباء
الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب   مشعان العتيبي/ الدكتور

وزارة الكهرباء  وزارة الكهرباء  -
  والماء

  دولة الكويت

 زنبيل عبد العزي/ المهندس 
  عبدال

-مهندس اختصاصي أول ميكانيك 
  رباء والماءوزارة الكه

                                                 
 . تم إضافة المسمى الوظيفي كما كان وقت إعداد االستراتيجة ∗
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نائب رئيس المركز اللبناني لحفظ  زياد الزين/ السيد 
  الطاقة

  الجمهورية اللبنانية

بسام عبد اهللا /  المهندس 
  معوض

  مهندس في مؤسسة كهرباء لبنان

يوسف خليفة /  المهندس
  بوكر

  مدير إدارة المشروعات

المهندس فتحي محمد أبو 
  قراض

جهاز التنفيذي أمين لجنة إدارة ال
  للطاقة المتجددة

  دولة ليبيا

مدير مكتب تخطيط ودراسات   رمضان علي ابديوي
الطاقة الشمسية بالجهاز التنفيذي 

  للطاقات المتجددة
 -رئيس قطاع الشؤون الفنية   محمد الخياط/ الدكتور

  هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
  جمهورية مصر العربية

  

ؤون اقتصادية بهيئة مسؤول ش  بثينة أمين راشد/ المهندسة
  الطاقة الجديدة والمتجددة

المنظمة العربية للتنمية 
  الصناعية والتعدين

  مدير المكتب اإلقليمي بالقاهرة  صالح الجغداف/ المهندس

المنظمة العربية للتربية 
  والثقافة والعلوم

 إدارة العلوم -منسق برامج علمية  ن القلقيمأ/ الدكتور
  والبحث العلمي

لمياء يوسف عبد / المهندسة  لعربي للكهرباءاالتحاد ا
  مالحكي

مدير عام ربط محطات القطاع 
  الخاص للطاقة الجديدة والمتجددة

المركز اإلقليمي للطاقة   المدير التنفيذي للمركز   حسنسمير/ المهندس
المتجددة وكفاءة الطاقة 

)RCREEE(  مدير مشروعات بالمركز  أشرف كريدي/ المهندس  

المتحدة االقتصادية لجنة األمم 
واالجتماعية لغربي آسيا 

)ESCWA(  

  خبير طاقة  صالح قنديل/ الدكتور

منظمة األمم المتحدة للتربية 
  والعلوم والثقافة

  رئيس وحدة العلوم والتكنولوجيا  نزار حسن/ الدكتور

  ر إدارة الطاقةمدي  جميله مطر/ المهندسة

  رئيس قسم الطاقة المتجددة  صالحه أبوسبعه/ السيدة

  خبير طاقة  خالد حسن/ المهندس
  موظف محلي بإدارة الطاقة  وليد جودة/ السيد

أمانة المجلس الوزاري 
العربي للكهرباء  جامعة 

  الدول العربية

  موظف محلي بإدارة الطاقة  يحيى أبو العزائم/ السيد
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لطاقة ية العربية لتطوير استخدامات استراتيجاال

  )2030-2010  (المتجددة

 ملخص تنفيذي

  

اتخذ المجلس الوزاري العربي للكهرباء القرار المتعلـق بتنميـة التعـاون            
وتنسيق الجهود في مجاالت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية، وكلّف            
أمانته بتنظيم ورشة عمل حول السياسات واإلجراءات التي تـؤدي إلـى تعزيـز              

 يةسـتراتيج االات الطاقة المتجددة لتشكل مخرجاتها اللبنة األولى في بنـاء           استخدام
العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة مستهدفة صياغة رؤية عربية في هـذا            
الشأن، وداعية القائمين على تخطيط الطاقة مراعاة تكامل التخطيط لـنظم اإلمـداد             

مجاالت تكنولوجيات الطاقة المتجـددة     بالطاقة، والعمل على بناء قدرات وطنية في        
تشغل فراغ الفجوة الرقمية والمعرفية، وبما يسهم في زيادة نـسبة مـشاركة هـذه               

  .)1لمزيد من التفاصيل انظر ملحق . (المصادر في خليط الطاقة بالدول العربية
 في أربعة   يةستراتيجاالوانطالقاً من هذه األسس ونحو تلك األهداف ُأعدت         

ن بابها األول المشهد الراهن للطاقة الكهربائية في الوطن العربي من           أبواب، يتضم 
كمتوسط نمو للطلـب، والقـدرات المركبـة بمختلـف          % 6حيث اإلنتاج في ظل     

من إجمالي قدرات   % 6.5تكنولوجياتها والتي تشارك فيها المصادر المتجددة بنحو        
ـ           رعات ريـاح   توليد الكهرباء، ومع توافر معدالت سطوع شمسي عال ومتوسط س

واعد نشأت المبادرات الدولية واإلقليمية فُأعلن عن الخطة الشمـسية المتوسـطية،            
ومبادرة تكنولوجيا الصحراء، ومع أن كلتيهما صدرت عن جهات أوروبية تطمـح            
إلى تدبير جانب من احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء من مصادر متجددة تمتد عبر         

نتاج في جنوب المتوسط إلى نقاط االسـتهالك فـي          شبكات نقل تربط بين منابع اإل     
من كيـان دولـي     " صندوق التكنولوجيا النظيفة  "الشمال، فقد جاءت المبادرة الثالثة      

يطمح إلى إحداث طفرة في تطبيقات الطاقة الشمسية عالمياً ارتكـازاً علـى ثـراء               
  .المنطقة العربية بمعدالت إشعاع شمسي متميز
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ب األول أسباب انخفاض مـساهمة التكنولوجيـات        إلى جانب ذلك يفنّد البا    
المتجددة في مزيج الطاقة العربي، مؤكداً حاجة الهياكل التنظيمية إلى كيانات مستقلة            
إلدارة الموارد المتجددة، بصالحيات تمكّنها من وضع خطـط مـستقبلية تراعـي             

            ز معطيات الوطن وتنسجم ضمن منظومة الطاقة به، وتبتكر آليات للتمويـل تعـز
مشاركة المؤسسات الوطنية واإلقليمية، كما تراعي فرص التعاون الدولي واإلقليمي          
بدءاَ من الدراسات ومروراً باالبتكار والتطوير ضمن برامج بحث علمي تقدم حلوالً            

  .ابتكارية ومنتجات تتواءم وطبيعة المستهلك العربي ومتطلبات بيئته

دامات مصادر الطاقة المتجـددة     إن ما تتبناه الدول من سياسات لتنمية استخ       
  .يظل مرهوناً بمدى قدرتها على تحقيق األهداف الكمية التي تسعى إليها

ومن ثم يعرض الباب الثاني نطاق مساهمات الطاقة المتجددة فـي خلـيط             
، 2020 إلـى    2010الطاقة بالدول العربية في الفترة الزمنية الممتدة مـن العـام            

 يةستراتيجاالالً للهدف المنشود من إعداد هذه        وصو 2030 إلى   2020واألخرى من   
والمحدد بزيادة نسبة المصادر المتجددة في خليط الطاقة لدى الدول العربيـة؛ وقـد     

 خالل هاتين الفترتين على مجموعة مـن        )الكمية(اعتمد حساب األهداف المستقبلية     
  :األسس يأتي في مقدمتها

  .سمياألهداف التي أعلنتها الدول العربية بشكل ر �
أن األهداف المشار إليها من جانب الدول العربية تمثـل نـسبة مـن الطاقـة                 �

الكهربائية المتوقع إنتاجها في العام الذي تم تحديده لتحقيق الهدف المستقبلي في            
  .هذه الدولة

الطاقـة  "إلى نسب من    " الطاقة األولية "ترجمة األهداف التي وضعت كنسب من        �
  ".الكهربائية

معلنة لمشاركة المصادر المتجددة مستقبلياً على كافة أشـكال         شمول األهداف ال   �
  .)مائية، رياح، شمسية، كتلة حية(الطاقة المتجددة 
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استدالالً بالمؤشرات الفعلية التاريخية بلغ المتوسط السنوي لمعدل النمـو فـي             �
% 4.5، وحـوالي    2020 إلى   2010في الفترة من    % 6الطلب على الكهرباء    

  .2030  إلى2020للفترة من 
 أن نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة          يةستراتيجاالتبين  

 لما أعلنته الدول العربية مـن أهـداف سـوف    طبقاً و2020الكهربائية بحلول عام  
 2030، ونظراً لقلة عدد الدول التي حددت أهـدافها حتـى عـام              %5.1تصل إلى   

لمشاركة المصادر المتجددة في إنتاج     تصورات   / ثالث مقاربات  يةستراتيجاالقدمت  
  :الطاقة الكهربائية على الشكل التالي

 لما أعلنته الدول العربية من أهـداف ينتظـر أن تكـون             طبقاًف     : األدنىتصورال
من المصادر المتجددة حوالي    مساهمة الطاقة الكهربائية المنتجة     

2.3.%  
مي اهتمام الـدول العربيـة       على فرضية تنا   تصوريعتمد هذا ال    : المتوسطتصورال

بمصادر الطاقة المتجددة، إما رغبة في تنويع مصادر الطاقة أو          
لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري، وعليه فإن معدل النمـو          

 حتـى   2010في االعتماد على الطاقة المتجددة خالل الفترة من         
 سوف يسري خالل العشر سنوات التالية لتصل مساهمة         2020

مـن إجمـالي    % 4.7 إلى   2030لمتجددة بحلول عام    المصادر ا 
  .الكهرباء المنتجة

 على مضاعفة النسبة التـي أعلنتهـا الـدول          تصوريستند هذا ال    : المرتفعتصورال
، وهو ما يؤدي إلى زيادة نـسبة        2020العربية كهدف حتى عام     

مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلـى          
  .2030 عام من إنتاج% 9.4

إال أن ضمان الوصول لهذه األهداف يعتمد على محاور ثالثة تتكامل مـع             
بعضها البعض يمثل محورها األول األطر القانونية والتـشريعية الكفيلـة بتنظـيم             
االستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في ظل مناخ إقليمي يبرز من خالله دور             
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ف كافة، أطر تضمن الشفافية والمساواة في       جامعة الدول العربية كمنسق بين األطرا     
  .الفرص وتقدم بدائل تمويلية محفزة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة

أما محورها الثاني فيعتمد على حفز القدرات الصناعية العربية على التكامل           
فيما بينها في منظومة واحدة تضم القطاعين الحكومي والخاص في مجاالت الطاقة            

بناء القدرات المعرفية العربية وتوطين التقنية عن طريق البحث العلمي          المتجددة، و 
  .ونقل المعرفة بالتعاون مع المؤسسات اإلقليمية والدولية

وأخيراً يمثل المحور الثالث تحديد معايير االسـتخدام األمثـل للمـصادر            
المتجددة ومراعاة البيئة العربية في ظل سخاء عطاء الطبيعـة وتفعيـل سياسـات              

لمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وترشيد اسـتخدامها فـي إنتـاج الطاقـة              ا
  .الكهربائية

 يـتلخص فـي     يةسـتراتيج االإن المبدأ الذي ترتكز عليه إجراءات تفعيل        
مساعدة الدول العربية على الوصول إلى ما أعلنته من أهداف مـستقبلية لمـشاركة        

من هذا المنطلق يقدم البـاب الثالـث        المصادر المتجددة ضمن منظوماتها الوطنية،      
  :اإلجراءات التالية

اعتماد سياسات وطنية وإقليمية لتهيئة المناخ المالئم لتطـوير تقنيـات             :  أوالً
الطاقة المتجددة ونشر تطبيقاتها ميدانياً، مع زيادة مساهمة مصادرها في          

  مزيج الطاقة المشارك في التنمية المستدامة؛

، وتعزيز آليات التعاون اإلقليمي والدولي، مع تعميم الوعي         تبادل الخبرة   :  ثانياً 
باإلمكانات الفنية والتطبيقية لنظم الطاقة المتجددة وإيجاد مناخ عربـي          

  . لمتطلباتهطبقاًقابل الستيعاب تقنياتها وتطويعها 

تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير نظـم واسـتخدامات             :  ثالثاً 
دعم البحث العلمي والتطبيقي في المجال، بما يؤدي        الطاقة المتجددة مع    

  .إلى توافر معدات الطاقة المتجددة بأسعار ميسرة
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 خطة عمل تنفيذية لمتابعة مراحل تطبيقهـا        يةستراتيجاالولتحقيق ذلك تقدم    
عن طريق لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة العاملة تحت مظلة المجلـس             

 أيـضاً ء للتحقق من العوائد اإليجابية لألداء الجمـاعي، و        الوزاري العربي للكهربا  
تطويره اعتماداً على االلتزام الطوعي للجميع، وتفعيل منتدى منظمـي الكهربـاء،            
وتعزيز آليات التعاون لنشر استخدامات نظم الطاقة المتجددة، مع حرص الجامعـة            

اقة المتجـددة   العربية على تعظيم مشاركة أصحاب المصلحة في تطوير تقنيات الط         
إن آليات تعزيز التعاون لنـشر      .  بشكل أكبر  يةستراتيجاالونشر استخداماتها لتفعيل    

العربـي إلـى نظيـره       /استخدامات نظم الطاقة المتجددة تمتد من التعاون العربي       
الـصيني،   /الياباني والتعـاون العربـي   /األوربي، وكذلك التعاون العربي   /العربي

  .الدولي /لتعاون العربي اأيضاًلتشمل فيما تشمل 
لقد تكونت في السنوات األخيرة خبرات عربية متميزة في تنـاول تقنيـات             
الطاقة المتجددة سواء في مجاالت االستخدام أو التدريب، ومن ثم فإن الحث علـى              
المشاركة في التقدم التقني، بمعنى إنتاج معدات وأدوات ذات تقنيات تتميز بتآلفهـا             

لثقافة العربية، وهو ما يحتاج إلى آليات تهدف إلـى اسـتنبات            مع المناخ العربي وا   
  .بذور تقنيات الطاقة المتجددة، والعمل على نموها عربياً وتسويقها دولياً

وينتقل الباب الرابع إلى عرض مؤشرات تقييم األهداف الوطنية المعلنة من           
 أيـضاً ، و يةسـتراتيج جانب الدول ليشكل في مجمله الهدف العربي الذي تحدده اال         

ية، والتحقق  ستراتيجإيجاد آلية موحدة لتقييم التطورات ومدى اتساقها مع أهداف اال         
من كون محاورها ومحتوياتها تنسجم مع ما يتم تحقيقه في الواقع العملي؛ ومن ثـم               
العمل على تحديثها على أسس منطقية واعتماد منهجيـة محـددة لقيـاس التطـور              

 من الممارسات الناجحة وتجنب ما قد يواجهنا مـن          السنوي وتحليله بغية االستفادة   
ل بالمعلومـات   ؤومصاعب في المستقبل، وذلك من خالل تزويد فريق العمل المـس          

  .المطلوبة وفقاً للخطط الزمنية التي أقرها فريق الخبراء العرب
ومن خالل تعريف المؤشرات وتقديم المعادالت الالزمة إلجراء الحـسابات          

 الجداول الالزمة لتجميع مختلف البيانات، من هـذا المنطلـق           أيضاًالخاصة بها، و  
تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات للمتابعة وهي تلك الهادفة إلى حصر ورصد كافـة             

ية، ستراتيجاألنشطة والفعاليات التي نفذتها الدول األعضاء وصوالً لتنفيذ أهدافها اال         
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اريع المنفذة في كـل     سواء على مستوى الخطط المعلنة أو على مستوى حجم المش         
دولة على حدة؛ ومؤشرات للتقييم تختص بقياس اآلثـار والنتـائج الناجمـة عـن               
مجموعة األنشطة والفعاليات المنجزة على المستوى اإلقليمي والتي تمـت باتجـاه            

ية، ليس هذا فحسب بل يشتمل هذا البـاب علـى النتـائج             ستراتيجتحقيق أهداف اال  
  : والتي تضميةتيجسترااالالمتوقعة جراء تنفيذ 

نتائج اقتصادية مثل زيادة نسبة االستثمارات والمنافسة الـصناعية والتجاريـة،            �
مما يساهم في زيادة رأس المال اإلقليمي وزيادة احتياطيات النقد جراء تـشجيع             

  وتفعيل االستثمارات الوطنية والعربية واألجنبية في هذا المجال،
تقنيات الوقود النظيـف    استخدام  وتعزيز  ية  نتائج بيئية تضم تحسين البيئة العرب      �

  أو الحرارية وأخيراً، محطات توليد الطاقة الكهربائية في
نتائج اجتماعية مثل محاربة البطالة من خالل توفير فرص عمل جديـدة فـي               �

مجال الطاقة المتجددة على المستوى الفنـي واإلداري والتـشريعي وتحـسين            
  .مستوى المعيشة لألفراد

 العربيـة لتطـوير     يةسـتراتيج اال خلصت الوثيقة إلى أن إعداد       وفي الختام 
استخدامات الطاقة المتجددة ما هو إال بداية لطريق طويل بدئ العمل في تمهيـده،              

 من خالل وضع خطط وبرامج تنفيذية       يةستراتيجااليقيناً أن العمل الجاد لتطبيق هذه       
ربي للكهرباء قد يكون هو     يتم متابعتها بشكل مستمر بإشراف المجلس الوزاري الع       

  .الوسيلة المثلى لتمهيد هذا الطريق
 العربية تتطلب سـرعة تكـاتف       يةستراتيجاالإن الحاجة الملحة لوجود هذه      

الجهود لتحقيقها لما لذلك من تأثير على تنويع االستثمارات في االستفادة من مصادر             
الخطى فيها جنباً إلى    الطاقة في المنطقة العربية، وإليجاد مسارات يمكن أن نسرع          

جنب مع حسن إداراتنا لمشروعات الطاقة التقليدية سواء المقامـة حـديثاً أو تلـك               
المزمع إنشاؤها، بما يضمن تحقيق مردود إيجابي علـى المـستوى االقتـصادي،             
وبالتالي تحقيق منافع كثيرة يعززها ويضيف إليها طبيعة جغرافية الحمـة ولـسان             

لعمل، ووحدة الهدف في ظـل تعـاون إقليمـي يحقـق            عربي مبين يؤكدان وحدة ا    
بارتكازه على المكاسب المشتركة أبعاداً أكبر بكثير من مجرد الحصول على طاقـة             

  .نظيفة
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  الباب األول
 الطاقة الكهربائية في الوطن العربي والوضع الحالي 

  لمساهمة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة

  

  مقدمــة  1.1

لطاقة الكهربائية في الوطن العربي على مزيج متكـافئ         تعتمد أنظمة إنتاج ا   
التي تعمل وفـق احتياجـات تغطيـة    التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية وحدات  المن  

األحمال على مدار اليوم آخذة في االعتبار طبيعة أوقات الذروة وما تتطلبـه مـن               
بـأنواع  بـي   معظم دول الوطن العر   توافر احتياطي دوار مناسب، يدعم ذلك غنى        

مـن قـدرات    % 93.5الوقود األحفوري، وتمثل المحطات الحرارية ما يقرب من         
، فتـأتي مـن مـصادر الطاقـة         %6.5إنتاج الطاقة الكهربائية، أما النسبة الباقية،       

رياح % 0.3مائية و % 3.8% (4.1تترجم إلى    )1()مائية ورياح وشمسية  (المتجددة  
وتتألف وحـدات اإلنتـاج الحراريـة       . 2010 من الكهرباء المنتجة عام      )وشمسية

التقليدية في الوطن العربي من خليط من المحطات البخاريـة والغازيـة والـدورة              
المركبة ووحدات الديزل التي تعتمد على النفط والغاز الطبيعـي كوقـود إلنتـاج              
الكهرباء بشكل رئيسي، ويصل إجمالي كميات الوقـود المـستخدم فـي قطاعـات              

، يمثـل الغـاز     2010طن نفط مكافئ في عـام       مليون   155إلى  الكهرباء العربية   
  %.51.4الطبيعي منها ما نسبته 

 تشهده أسواق النفط بين حينٍ وآخر، تسارع        الذيعدم االستقرار   وفي ضوء   
       اسـتخدام   في النظر   إلىه العالم   البحث عن مصادر أخرى غير تقليدية للطاقة وتوج 

  . مواجهة الطلب المتزايدفيساهمة مصادر متجددة يمكن االعتماد عليها للم

                                                 
 .2010 النشرة اإلحصائية –االتحاد العربي للكهرباء   )1(
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ويمثل تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة إنتاجها واسـتخدامها وخفـض           
الطلب عليها ضرورة قصوى للمنطقة العربية، حيث تشير التقديرات اإلحصائية إلى           

  %.6زيادة الطلب على الطاقة األولية بمتوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 
  2030ة وتوقعات الطلب حتى عام مؤشرات الطاقة الكهربائي  2.1

  مؤشرات إنتاج الطاقة الكهربائية  1.2.1

 وصل إجمالي القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء في الـوطن          2010في عام   
، ومع تزايد معدالت استخدام الطاقة الكهربائية       تواجيجا )2(188العربي إلى حوالي    

تزيد نية التحتية والصناعية،    كرد فعل للنمو السكاني المطرد والتوسع في مجاالت الب        
، بزيـادة نـسبية تقـدر       ساعة/ واتتيرا 815عن  الطاقة الكهربائية المنتجة عربياً     

ـ  2008مقارنةً بعام   % 12.6بحوالي    ساعة، وتـزداد    واتتيرا 722.6 والمقدرة ب
الطاقة الكهربائية المستخدمة في الدول العربية سنوياً، حيث أن الدول العربيـة مـا              

لبيـة  ها في مرحلة نمو في شتى المجاالت االقتصادية ممـا يـستدعي ت            تزال معظم 
  .الطلب المتزايد على الطاقة

  مؤشرات استخدام الطاقة الكهربائية  2.2.1

تختلف معدالت نمو استخدام الطاقة الكهربائية في الـدول العربيـة وفـق             
ت إلى  طبيعة االستخدام ومستوى إتاحة مصادر الطاقة بكل دولة، وتشير اإلحصاءا         

، ليصل  2009مقارنة بعام   % 2.5زيادة متوسط استهالك األفراد من الكهرباء بنحو        
  .سنة/  كيلوات ساعة3486عربي إلى متوسط نصيب المواطن ال

  رات الطلب على الطاقة الكهربائيةمؤش  3.2.1

في المتوسط خالل   % 6.2ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية عربياً بنسبة        
، ومـن   2010 ساعة في عام     واتتيرا 655.8اضية، ليصل إلى    العشر سنوات الم  

 1535، وإلى   2015 ساعة بحلول عام     واتتيرا 1139المتوقع أن يصل إلى حوالي      
  .)3(2020 ساعة حتى عام واتتيرا

                                                 
 .2010 النشرة اإلحصائية –االتحاد العربي للكهرباء   )2(
 .2010 النشرة اإلحصائية –ء االتحاد العربي للكهربا  )3(
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 تواجيجـا  150في حين ارتفع متوسط الحمل األقصى للدول العربية إلى          
، 2015 في عام    تواجيجا 200، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي        2010في عام   

 بحلـول عـام     تواجيجا 50مما يستدعى إنشاء قدرات إنتاج كهربائية ال تقل عن          
 8000 لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية، بمتوسط           2015

  .ميجاوات سنوياً
  الوضع الراهن للطاقة المتجددة  3.1

مية استخدامات مصادر الطاقة    حتى وقتنا الراهن، يقع الدور الرئيسي في تن       
  .)4(المتجددة على كاهل الجهات الحكومية بشكل رئيسي

  المشروعات القائمة  1.3.1

  الطاقة المائية 1.1.3.1

 ميجـاوات   10500تشارك الطاقة المائية بإجمالي قدرات مركبة تصل إلى         
 ، ونظـراً  2010من القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء عام       % 6لتمثل ما يقرب من     

الستنفاد معظم المصادر المائية العربية بانتهاء أعمال تنفيذ مشروع سد مروي فـي             
 يتوقع انخفاض نسبة مشاركة الطاقة المائية في خلـيط          ) ميجاوات 1250(السودان  

  . بعد عامعاماًالطاقة الكهربائية العربية 
  طاقة الرياح 2.1.3.1

لمنافسة مـع المـصادر     تعد طاقة الرياح إحدى التكنولوجيات القادرة على ا       
. التقليدية المعتمدة على النفط والغاز عند المقارنة باألسعار العالمية لهذه المـصادر           

لقد تطورت توربينات الرياح على نحو سمح لها باالنتشار عالميـاً مكتـسبة ثقـة               
، 2012 بحلـول عـام      تواجيجـا  240المستثمرين بإجمالي قدرات مركبة حوالي      

  .)5(لشمسية ومركزات الطاقة الشمسيةمتقدمة على الخاليا ا

                                                 
 .2010 النشرة اإلحصائية –االتحاد العربي للكهرباء   )4(

(5) www.ren21.net 
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وفي اإلطار ذاته تنتشر مشاريع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في الوطن            
العربي في الدول الواقعة شمال القارة األفريقية، وقد بلغت مساهمة مزارع الريـاح             

من إجمالي قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية في الوطن العربـي عـام            % 0.43نحو  
وتبـين  .  مساهمة صغيرة ومحدودة مقارنة بالقدرات المتاح إنـشاؤها         وهى 2011

قراءة المشروعات المستقبلية لطاقة الرياح في الدول العربية تبني بـرامج إيجابيـة             
 )2الملحـق   (ويبـين   . يةاستراتيجلزيادة االعتماد عليها تستند على خطط وأهداف        

  . المتجددة في الدول العربيةلمحة عن الخطط الوطنية إلنتاج الكهرباء من المصادر
  الطاقة الشمسية 3.1.3.1

تتمتع الدول العربية بمعدالت مرتفعة من اإلشعاع الشمسي الكلي تتـراوح           
يوم، كما تتراوح كثافـة اإلشـعاع الشمـسي          /2م / وات ساعة كيلو 8 إلى   4بين  

سـنة، مـع غطـاء سـحب        / 2م / وات ساعة كيلو 2800 إلى   1700المباشر بين   
على مدار العام وهي معدالت ممتازة وقابلة       % 20إلى  % 10اوح بين   منخفض يتر 

  .لالستخدام بشكل فعال مع التقنيات الشمسية المتوافرة حالياً

ينتشر في بعض الدول العربية استخدام الطاقة الشمسية في مجالي التسخين           
عديـد مـن     ال أيضاًكما يوجد   . المنزلي للمياه، وبعض النماذج الريادية لتحلية المياه      

مصانع إنتاج أنظمة التسخين الشمسي للمياه في العديد من الدول العربية؛ كما بـدأ              
استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء باستخدام تقنية مركزات الطاقة الشمسية           
في كل من الجزائر ومصر والمغرب، بإنشاء ثالث محطـات شمـسية حراريـة              

ـ     ، ميجـاوات، علـى     470،  140،  150رات  ة، بقـد  ـبالتكامل مع الدورة المركب
 ميجـاوات،   20الترتيب، شارك فيها الحقل الشمسي بكل من مصر والمغرب بقدرة           

، فضالً عن التقدم الملحوظ في      )2راجع الملحق   . ( ميجاوات 25وفي الجزائر بقدرة    
 32مجال االستخدام المباشر للطاقة الشمسية في الـدول العربيـة الـذي يقـارب               

  .2011ام ميجاوات في ع
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  طاقة الكتلة الحية 4.1.3.1

يتركّز استخدام طاقة الكتلة الحية في الوطن العربي في المملكة المغربيـة            
حيث توفر الكتلة الحية نحو ثلث الطلب على الطاقة األوليـة ويتزايـد اسـتخدامها               

ـ             8000بكثافة في المناطق الريفية، ومن المعروف أن المغرب تنتج يومياً قرابة ال
 مليون متر مكعب من مياه الصرف الـصحي، يخـضع           1.1ن القمامة ونحو    طن م 

أغلبها لمعالجات وعمليات إعادة االستخدام أو التدوير في المناطق الريفية النائيـة،            
. إلى جانب استخدامها في تسخين مياه الحمامات العامة اعتماداً على حرق الخـشب            

قة في تسخين المياه بتلك الحمامـات       وقد تم تنفيذ برامج عديدة لترشيد استهالك الطا       
 مليون طـن    1,25حيث تقدر االحتياجات السنوية من الخشب لهذا الغرض بحوالي          

وقد أدى هذا البرنامج إلى خفض كمية األخـشاب التـي           .  حمام 5000تغذي نحو   
واستعيدت نفقات تطوير الغاليات خالل عشرة      % 38تستخدمها هذه الغاليات بنحو     

  .أشهر فقط

جد في السودان مشروعات إلنتاج اإليثانول من النفايات والمخلفـات          كما تو 
  .الزراعية بالتعاون مع شركات برازيلية

  مبادرات االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة 2.3.1

مع توافر معدالت سطوع شمسي عال ومتوسط سرعات رياح واعد، نشأت           
تقنيـة  ية المتوسطية، ومبادرة    المبادرات الدولية واإلقليمية فُأعلن عن الخطة الشمس      

الصحراء، ومع أن كلتيهما صدرت عن جهات أوروبية تطمح إلى تدبير جانب من             
احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء من مصادر متجددة تمتد عبر شبكات نقل تـربط             
بين منابع اإلنتاج في جنوب المتوسط إلى نقاط االستهالك في الشمال، فقد جـاءت              

من كيان دولي يطمح إلى إحداث طفرة       " صندوق التكنولوجيا النظيفة  "لثة  المبادرة الثا 
في تطبيقات الطاقة الشمسية عالمياً ارتكازاً على ثراء المنطقة العربيـة بمعـدالت             

  .إشعاع شمسي متميز
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  )MSP(الخطة الشمسية المتوسطية  �

تعتبر أحد األهداف الستة إلعالن االتحاد من أجل المتوسط، وتتلخص فـي            
فيذ مشروعات تتصل بالطاقة المتجددة وتعتمد أساساً على الطاقة الشمـسية إلـى             تن

 بحلـول   تواجيجا 20جانب طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء بقدرات مركبة تصل إلى          
 بمنطقة المتوسط للمساهمة في الوفاء باالحتياجات المحلية وتصدير جزء          2020عام  

  .ط الربط عبر المتوسطمن الطاقة المنتجة إلى أوروبا من خالل خطو
  )DESERTEC(مبادرة تقنية الصحراء  �

هي مبادرة تسمح باالستفادة من الطاقة الشمسية المتاحة بوفرة في المناطق           
الصحراوية باستخدام تركيز األشعة الشمسية الحرارية، والتي يمكن أن تنتج نصف           

ا على وجـه    الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروب         
  .اقتصادي

   الصناعية)DII(مبادرة تقنية الصحراء  �

تتألف من الشركات المساهمة في مشروع ديزرتيك لتؤسس شركة مساهمة          
متضامنة موزعة بين شمال وجنوب المتوسط، وذلك لتعزيز تجارة الكهربـاء مـن             

  .ددةخالل إنشاء سوق مترابطة وفعالة لإلمداد بالكهرباء المنتجة من المصادر المتج
  )CTF(مشروع صندوق التكنولوجيا النظيفة  �

تم إنشاؤه في البنك الدولي إلتاحة التمويل الميسر بهـدف زيـادة انتـشار              
التقنيات النظيفة إلنتاج الكهرباء بواسطة المركزات الشمـسية بتقنياتهـا المختلفـة،      

قـل  ويحقق هذا المشروع فوائد متعددة للدول العربية والنامية كحمايـة البيئـة ون            
  .التكنولوجيا النظيفة والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة

  "عربية الستغالل الطاقة الشمسيةالرؤية ال"اإلعالن الوزاري العربي حول  �

تجدر اإلشارة إلى أن المجلس الوزاري العربي للكهرباء كان قـد اصـدر             
، بتـاريخ   "لشمسيةالعربية الستغالل الطاقة ا   الرؤية  "اإلعالن الوزاري العربي حول     

 جامعة الدول العربيـة ومجالـسها الوزاريـة          من حرص  ، انطالقاً 22/12/2011
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 على أن يكون للدول العربية رؤية       )المجلس الوزاري العربي للكهرباء   (المتخصصة  
 والمبادرات  )MSP(واضحة وموقف عربي موحد تجاه الخطة الشمسية المتوسطية         

في إنتاج الكهرباء، بحيث تراعي مصالح كافـة        المشابهة الستغالل الطاقة الشمسية     
األطراف المعنية بشكل متكافئ؛ أخذاً في االعتبار العائدات غير المنظورة الستخدام           

  .الطاقة الشمسية التي تزخر بها منطقتنا العربية الواقعة في نطاق الحزام الشمسي

  تقييم الوضع الراهن للطاقة المتجددة  3.3.1

  ظيميةالهياكل التن 1.3.3.1

تتفاوت المشاركة الحكومية بتنوع الهياكل التنظيمية لقطاعات الطاقة، ففـي          
حين نجد هيئات حكومية مستقلة تعنى بالشؤون المختلفة للطاقة المتجددة فـي عـدة      
دول عربية كالمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، وتلك الواقعـة           

 الطاقة المتجددة في إدارات فرعية ضـمن        حول البحر المتوسط نجد حصر أنشطة     
أنـشأت   ،هيئات ومؤسسات أكبر في بعض الدول األخرى كما في العراق، واليمن          

وقد . ليبيا وزارة معنية بالطاقات المتجددة وهى وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة         
شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة واضحة على صعيد إنشاء المؤسسات وسـن            

  .يعات التي تنظم العمل في مجال الطاقة المتجددةالتشر

  الطاقة المتجددة والتطبيق العملي 2.3.3.1

من المالحظ أن الطاقة المتجددة ال تحظى حتى اآلن باألهمية الالزمة التي            
يجب أن تحظى بها في معظم الدول العربية، وال تعكس مساهمتها في ميزان الطاقة              

لمتاحة منها والتي يمكن االستفادة منها فـي المنطقـة          بتلك الدول حقيقة اإلمكانات ا    
العربية، خاصة طاقة الرياح التي تتوافر في العديد من المواقع الواعدة في عدد من              
الدول العربية، وتأخر استخدام الطاقة الشمسية على الرغم من وقوع معظم البلـدان             

ال وفترات سـطوع    العربية على الحزام الشمسي العالمي وتمتعها بإشعاع شمسي ع        
  .طويلة سنوياً
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   الحوافز3.3.3.1

تتوافر بعض الحوافز المشجعة الستخدام الطاقة المتجددة في عدد من الدول           
 بعض هذه   )2الملحق  (العربية؛ بينما تغيب في عدد آخر من الدول العربية؛ ويبين           

  .الحوافز في مجموعة من الدول العربية

  لتطويرالدراسات والبحث العلمي وا 4.3.3.1

وعلى صعيد الدراسات والبحث العلمي والتطوير، يوجد عدة مراكز للبحث          
والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقـة؛ إال أن نـسبة مـشاركة هـذه       

يات المستقبلية مازالت محدودة، وهو ما يعني       ستراتيجالمراكز في وضع الخطط واال    
 تطور وسائل الرصد والتحليـل      ضرورة بناء بحث علمي على أسس قياسية تراعي       

والقياس، وترتبط موضوعاته بمتطلبات الصناعة والتنميـة، لتتحـول فـي نهايـة             
 يسهم في تحسين أداء نظم الطاقة المتجددة ويرفـع مـن            يالمطاف إلى منتج تجار   

  .دورها

  التعاون العربي واإلقليمي 5.3.3.1

لتعاون العربي  توجد دراسات لدى بعض الدول العربية لرؤية محددة حول ا         
المشترك في مجال الطاقة المتجددة، وهناك إجماع من الدول العربية على ضرورة            

ولعل أبرز ما تم    . تعزيز هذا التعاون على المستويات التقنية والتصنيعية والتمويلية       
في هذا المجال هو ما قامت به دولة اإلمارات العربية المتحـدة مـن استـضافتها                

 في مدينة أبوظبي، وكـذلك بـدأت شـركة          )ايرينا(قة المتجددة   للوكالة الدولية للطا  
 بالدخول في شراكة مع عدد من المراكز البحثيـة          )مصدر(أبوظبي لطاقة المستقبل    

العالمية، كما استضافت القاهرة المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفـاءة الطاقـة            
)RCREEE(.  
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  محددات استخدام الطاقة المتجددة  4.1

  ية والمؤسسيةستراتيجمحددات االال  1.4.1

  :ية والمؤسسية لدى الدول العربية فيستراتيجتتركز أهم المحددات اال
محدودية السياسات الجاذبة لالسـتثمار الخـاص وقـصور المـوارد            �

  الحكومية المخصصة لها؛
ضعف السياسات الهادفة إليجاد شراكات في مجال اسـتخدام مـصادر            �

  الطاقة المتجددة؛
مكانيات المؤسسية الموجهة لتطوير نظم الطاقة المتجـددة        محدودية اإل  �

  وصعوبة التنسيق بينها؛
انخفاض مستوى الوعي العام باإلمكانيات المتاحة ونظم الطاقة المتجددة          �

  التي يمكن استخدامها بصورة فنية واقتصادية؛
  ؛لمتجددةصعوبة تطبيق نظام تمويل حكومي خاص بالطاقة ا �
ق اإلقليمي في مجال تمويل مشروعات الطاقة       محدودية التعاون والتنسي   �

  .المتجددة واالعتماد على برامج التمويل األجنبي
باإلضافة إلى ذلك، وهو األهم من منظور تأمين مصادر الطاقة، فـإن دور             
الطاقة المتجددة في تنويع مصادر الطاقة كبير، خاصة إلنتاج الكهرباء والتـسخين            

 أيضاً، و)Energy Security(ز أمن الطاقة الحراري وهى وسيلة من وسائل تعزي
 ولهـذه األسـباب     .لألجيال القادمة المحافظة على الثروات البترولية     المساهمة في   

مجتمعة سنّت الكثير من الدول األوروبية قوانين تحفز المستثمرين على الدخول في            
الدولة في  هذا المجال، أما في الدول العربية فيعتمد قطاع الكهرباء في معظمها على             

تملك وتشغيل وإدارة محطات القوى الكهربائية؛ وبالتالي فإن األولوية تعطى لتوفير           
هذه الخدمة للمواطنين بأي شكل بصرف النظر عن التقنيات ودور القطاع الخاص،            

 تعمـل   التيبالمحطات  ونظراً الرتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية مقارنة         
وعدم وجود قوانين وتشريعات تنظم دخول المستثمرين       ،  بمصادر الوقود األحفوري  

خاصة ما يتعلق منها بالتعريفة وأسعار الكهرباء النظيفة المنتجة، يضاف إلى ذلـك             
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عوامل أخرى تتعلق بغنى المنطقة بمصادر كبيرة من النفط والغاز الطبيعي والتـي             
ت الطاقـة   يمكن استخدامها كوقود إلنتاج الكهرباء بأسعار أقل بكثير مـن محطـا           

المتجددة، فقد أدى كل ذلك إلى تعظيم دور المصادر األحفورية مقارنة بالمـصادر             
  .المتجددة
  الفجوة التقنية  2.4.1

في مجال تصنيع مكونات ومعدات توربينات الريـاح نجـد أن التـصنيع             
المحلي ينحصر في تصنيع الكابالت الكهربائية والمحوالت وأبـراج التوربينـات،           

أن بدايات استخدام هذه النظم في الدول العربية وتحديداً مصر شهد           على الرغم من    
مع (مساهمات للتصنيع المحلي بنسبة أكبر، حيث تم تصنيع ريش التوربينات محلياً            

 إلى جانب بعض المكونات األخرى، أما بالنسبة لمكونات         )وجود مساعدة دانمركية  
ية استطاعت توطين صناعتها،    نظم التسخين الشمسي للمياه فالعديد من الدول العرب       

نظراً لبساطة تكنولوجياتها بالمقارنة بالنظم األخرى مثل الخاليا الشمـسية وطاقـة            
الرياح، وهو ما ساعد على نمو استخدام هذه النظم في بعض الدول العربيـة مثـل                

. األردن وتونس ولبنان؛ وإن عانت هذه الصناعات الحقاً من خدمات ما بعد البيـع             
 بعض المقترحات واألنشطة القائمة في سبيل سـد الفجـوة           )3لحق رقم   الم(ويبين  

  .التقنية في مجال تصنيع معدات الطاقة المتجددة
  التسويق  3.4.1

تتمثل المعوقات التسويقية في عدم وجود خطط تسويق طويلة األمد تـرتبط            
بنشر منافذ بيع أنظمة الطاقة المتجددة سـواء الخاصـة باالسـتخدام المنزلـي أو               

لتطبيقات التجارية أو الصناعية، ويترافق مع هذا ارتفاع أسـعار أنظمـة الطاقـة              ا
المتجددة، مما يؤدي إلى غياب القدرة التنافسية لهذه األنظمة مع مثيالتها المعتمـدة             
على استخدام مصادر الطاقة التقليدية، إن عدم وجود خطط وطنية لتـسويق هـذه              

اء وتركيب هذه النظم ينعكس على تـأخر        األنظمة مشمولة بتيسيرات في تمويل إنش     
اندماج تطبيقات الطاقة المتجددة في األسواق العربية، وهذا التمويل الميسر يمكن أن            
يقدم من خالل المصارف الوطنية أو من مصارف إقليمية تتميز قروضها بانخفاض            

  .معدالت الفائدة وطول مدة السداد
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  التوعية  4.4.1

يـق بـرامج توعيـة تـستهدف المـستخدمين         تقوم كل الدول العربية بتطب    
بالقطاعات المنزلية والصناعية والحكومية باعتبارهم من القطاعات األكثر استخداماً         

ـ     ـالت قومي ــللكهرباء من خالل حم    ة اسـتخدام   ـة، تهدف إلى التعريف بأهمي
ـ نب مجهودات المنظمـات غيـر الحكوم      مصادر بديلة للطاقة الكهربائية، بجا     ة ـي

)Non-Governmental Organizations, NGOs(  والجمعيات األهلية والتـي 
لة عن توعية الجماهير فـي    ؤويتركز دورها في تنظيم ورش عمل مع الجهات المس        

المدن والقرى، وإقامة ما يعرف بحمالت التوعية في المدارس والمنـاطق الريفيـة             
          والتجمعات النائيـة، وقـد تتـضمن حمـالت التوعيـة إنـشاء نمـاذج رياديـة                

)Pilot Plants(  مثل نظم السخانات الشمسية للمياه ببعض مناطق الخدمات) مراكز
، وإنتاج غاز الميثان من المخلفات الزراعيـة        )الخ. .تجمع الشباب، وحدات صحية،   

والحيوانية بالتخمر الالهوائي في المناطق الريفية، وتدريب النساء على استخدام هذه           
به الدول العربية في مجال التوعيـة، فهنـاك         النظم؛ وعلى الرغم من كل ما تقوم        

المزيد الذي يمكن بل يجب فعله من أجل تغيير ثقافة المواطن العربي مـن ناحيـة                
أهمية إدراج مصادر الطاقة المتجددة في االسـتخدام اليـومي المـرتبط بالنـشاط              

  .اإلنساني العادي
  التعريفة  5.4.1

يق تعريفة كهربائية ترتبط    ومن أهم أوجه القصور بالدول العربية عدم تطب       
بوقت االستخدام مما يجعل التحول الستخدام وسائل إنتاج الطاقة الكهربائيـة مـن             

لوحدات االستخدام الصغيرة فـي القطاعـات الـسكنية والتجاريـة           أخرى  مصادر  
محدودة جداً، ليؤدي هذا القصور مع غياب الوعي لدى المـستخدم بأهميـة هـذه               

ية والبيئية في عدم اإلقبال علـى اسـتخدامها، واألمـر           األنظمة وجدواها االقتصاد  
يتطلب وضع قوانين إلزامية مرتبطة بالتعريفة الكهربائيـة، والمحفـزات لتـشجيع            
استخدام المعدات التي تستخدم الطاقة المتجددة وبيع الكهرباء علـى أسـس تحقـق              

  .الربح للشركات العاملة في مجاالتها
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 الباب الثاني

ية العربية لتطوير استخدامات الطاقة ستراتيجهدف اال 

 المتجددة ومحاور التطبيق

  

يركز اإلطار العام للباب الثاني على تحديد نطاق مساهمات الطاقة المتجددة           
 إلى  2010في خليط الطاقة بالدول العربية مستقبلياً، وتحديداً الفترة الممتدة من العام            

ي ظل توقعات اإلتحاد العربي     ، وذلك ف  2030 إلى   2020، وتلك الممتدة من     2020
للكهرباء بأن المتوسط السنوي لمعدل النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية سوف            

% 4.5خالل الفترة األولى، في حين يتوقع أن ينخفض إلى حـوالي            % 6يصل إلى   
  .2030 إلى 2020للفترة من 

  أسس حساب أهداف مساهمة الطاقة المتجددة  1.2

عربية أهدافها المستقبلية لمشاركة الطاقة المتجددة في       أعلنت بعض الدول ال   
، وتتراوح هـذه    )1(منظومة الطاقة الكهربائية، وذلك على النحو المبين في الجدول          

إما كنسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة في هذه البلدان         % 42إلى  % 1األهداف بين   
بتحديد القدرات المركبـة     اتسمت بعض األهداف     أيضاًأو كنسبة من الطاقة األولية،      

 لنـوع   طبقـاً التي ينبغي الوصول إليها، ليس هذا فحسب بل حددت هذه القـدرات             
  .التكنولوجيا، وهو ما ييسر إمكانية تقييم ما وصلت إليه تلك الدول مستقبلياً
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  )1(جدول 
  األهداف المعلنة لمشاركة الطاقة المتجددة في الدول العربية وفقاً لنطاق األهداف

  

  نطاق األهداف  دافاألهـ  دولــةال

  .2011  من الطاقة الكهربائية% 1  السودان

  .2013  من الطاقة الكهربائية% 10  فلسطين

  .2014  من الطاقة األولية% 4  تونس

  .2020  من الطاقة األولية% 10  األردن

  .2020  من الطاقة الكهربائية% 5  الكويت

االحتياجات لإلنتاج الكهربائي % 12  لبنان
  لحراريوا

2020.  

  .2020  من الطاقة الكهربائية% 10  ليبيا

  .2020  من الطاقة الكهربائية% 20  مصر

  .2020  من الطاقة الكهربائية% 42  المغرب

  .2020  من الطاقة الكهربائية% 15  اليمن

  .2030  )6(من الطاقة الكهربائية% 7  اإلمارات

  .2030  من الطاقة الكهربائية% 10  الجزائر

  .2030  من الطاقة األولية% 4.3  سوريا

                                                 
 .تم إعالن هذه النسبة من قبل إمارة أبوظبي  )6(
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ومن ثم فقد اعتمد حساب األهداف المستقبلية لمشاركات الطاقة المتجددة في           
 حتـى   2020، ومـن    2020 حتى   2010من   "يةستراتيجاالالدول العربية لفترتي    

  :على األسس التالية" 2030
  .)1(األهداف التي أعلنتها الدول العربية بشكل رسمي والمشار إليها في جدول  �
أن األهداف المعلنة إنما تمثل نسبة من الطاقة الكهربائيـة أو الطاقـة األوليـة                �

المتوقع إنتاجها في العام الذي تم تحديده لتحقيق تلك األهداف وبحسب ما أعلنته             
  .كل دولة

الطاقـة  "إلى نسبة من    " الطاقة األولية "تحويل األهداف التي وضعت كنسبة من        �
  .)7( "الكهربائية

هداف المعلنة لمشاركة الطاقة المتجددة مستقبلياً كافة أنـواع الطاقـة           شمول األ  �
  .)مائية، رياح، شمسية، كتلة حية(المتجددة 

 على مـا    ب متوسط معدل النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية اعتماداً         حسا �
  :يلي

  )2(جدول 
  حساب متوسط النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية

  

 في الطلب متوسط النمو  الفترة
  المصدر  على الطاقة الكهربائية

  اإلتحاد العربي للكهرباء  %6  2020 حتى 2010

  %4.5  2030 حتى 2020
تم حسابه بناء على معدل 

النمو في الطلب خالل الفترة 
  السابقة

                                                 
 .تم االستناد في ذلك إلى ما أعلنته المملكة المغربية  )7(



@ @

@ @

-34-  

األدنى، والمتوسط،  " هي   تصورات ثالثة   2030تضمن توقع األهداف حتى عام       �
  :، كما يلي)3(ين في جدول ، وذلك على النحو المب"والمرتفع

o   ن المتوسط والمرتفع على أن الدول التي أعلنت أهدافاً حتى          يتصوراعتماد ال
 سوف تعلن عن أهـداف أخـرى        ) دولة 11 دول من أصل     8 (2020عام  

  .2030حتى عام 
o                 بالنسبة للدول التي لم تعلن عن أهداف مـستقبلية، أخـذ الوضـع الحـالي

  .ن تغيير في المستقبللمشاركة الطاقة المتجددة دو

  )3(جدول 

   األهداف المستقبلية للطاقة المتجددةتصورات

 تصورال
  يمثل إجمالي ما أعلنته الدول العربية من أهداف  األدنـى

 تصورال
  المتوسط

افتراض استمرار معدل نمو الطاقة المتجددة خالل الفترة من 
 حتى 2010 بنفس معدل الفترة من 2030 حتى 2020

2020.  

   المرتفعصورتال
افتراض مضاعفة معدل نمو الطاقة المتجددة خالل الفترة من 

 حتى 2010، بما تحقق في الفترة من 2030 حتى 2020
2020.  

 مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في الدول العربية تصورات  2.2
  2030حتى عام 

  2020-2010منظومة الطاقة المتجددة في الفترة  :المرحلة األولى  1.2.2

يتوقع أن تصل نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة فـي إنتـاج الطاقـة         
 النسبة األكبر من طاقـة الريـاح   يحيث تأت% 5.1لى الكهربائية خالل هذه الفترة إ   
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تليها الطاقة المائية، ثم مشاركات صغيرة من الطاقة الشمسية والكتلة الحيـة، مـع              
مثل استخدام الطاقة الشمسية ألغـراض      وجود استخدامات أخرى للطاقة المتجددة،      

  .تسخين المياه سواء في بعض القطاعات الصناعية والمنزلية
  2030-2020 منظومة الطاقة المتجددة في الفترة :المرحلة الثانية  2.2.2

 أن تصل مشاركة مـصادر      يةستراتيجااليتوقع خالل المرحلة الثانية لتنفيذ      
، ويرجـع االنخفـاض فـي       %2.3هربائية إلى   الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الك     

المشاركة إلى ارتفاع مشاركة مصادر الطاقة من الوقود األحفوري، وعدم تـضمين            
، إال لـثالث دول فقـط هـي         2030ية للدول العربية حتى عـام       استراتيجأهداف  

 وسوريا وليبيا، علما بأن مشاركة المصادر المختلفـة سـوف           )أبوظبي(اإلمارات  
 أعلنتها المملكـة العربيـة      التية الشمسية تعززها الخطة الطموحة      تتصدرها الطاق 

  .السعودية مؤخراً

   األدنىتصورال 1.2.2.2

 لما أعلنته الدول العربية ينتظر أن تكون مساهمة الطاقـة الكهربائيـة             طبقاً
  %.2.3المنتجة من المصادر المتجددة 

   المتوسطتصورال 2.2.2.2

مي حاجة الدول العربية لمصادر الطاقة       على فرضية تنا   تصوريعتمد هذا ال  
الوقود ترشيد ورفع كفاءة استهالك     المتجددة، إما لرغبة في تنويع مصادر الطاقة أو         

األحفوري وبالتالي التقليل من األثر البيئي، وعليه فإن معدل النمو في االعتماد على             
 العشر  ، يمكن أن يسري خالل    2020 حتى   2010الطاقة المتجددة خالل الفترة من      

، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نـسبة مـساهمة   )2030أي حتى العام    (سنوات التالية   
  .2030من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام % 4.7المصادر المتجددة إلى 
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   المرتفعتصورال 3.2.2.2

 على مضاعفة النسبة التي أعلنتها الدول العربية كأهداف         تصوريستند هذا ال  
هو ما يؤدي إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجـددة فـي            ، و 2020لها حتى عام    

، ويوضح الجـدول    2030من إنتاج عام    % 9.4إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى      
 الثالثـة   للتـصورات  نسب مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية          )4(

  .2030عام 
  )4(جدول 

   المتجددةة لمشاركة مصادر الطاقةالتوقعات المستقبلي

  2030في منظومة الطاقة الكهربائية في الدول العربية بحلول عام 
  

  مشاركة المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة  تصورال

  %2.3  األدنى
  %4.6  المتوسط
  %9.4  المرتفع

  

  محاور تطبيق االستراتيجية  3.2

در تطوير السياسات والتشريعات المحفزة الستخدام مصا: المحور األول  1.3.2
  الطاقة المتجددة

  التخطيط الوطني واإلقليمي لشؤون الطاقة بالدول العربية 1.1.3.2

يعد التخطيط اإلقليمي في مجال الطاقة أمراً حيوياً، حيث يجمع كافة الدول            
مصلحة مشتركة، وهو ما نجده في العديد من الكيانات الدولية، ومـن هنـا كانـت               

 وفق منهج واحد واعتماد ميزانيات تكفل       ضرورة الدعوة إلى تضافر الجهود والعمل     
توفير غطاء مالي للوفاء بمتطلبات مشروعات الطاقة المتجددة إلـى جانـب تبنـي              
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إجراء أبحاث على مستوى عال من الدقة والجودة، وهـو مـا يمكـن أن تقدمـه                 
 العربية في مجال الطاقة إلى جانب البعد البيئي المـصاحب لعمليـات             يةستراتيجاال

  .خدام الطاقة المتجددةإنتاج واست
فتوافر شبكات ربط كهربائي إقليمية يساعد على مجابهة النقص في إمدادات           
الطاقة المتجددة في الدول المرتبطة بهذه الشبكة، بمعنى أنه في حالة غياب جزء من              
مشاركة الطاقة المتجددة في إحدى الدول، كنتيجة النخفاض سرعة الريـاح مـثالً،             

ة الموحدة على تغطية هذا العجز والحفاظ على استقرار الشبكات          تعمل الشبكة العربي  
المحلية التي تُكَوِن الشبكة اإلقليمية، من هنا يجب أن يترافق مع هذه الشبكات أنظمة              
للتنبؤ بمعدالت الرياح والسطوع الشمسي تسمح لشبكات الربط الكهربائي بأن تؤدي           

ـ      دورها بفعالية أكبر وأن تكون على استعداد مسب        اج ق لمجابهة االنخفاض فـي إنت
  .األنظمة المتجددة

ومركـز  (ومن األطر التي تدعم الشبكات اإلقليمية وجود مرفـق إقليمـي            
 لتنظيم العمل بقطاع الكهرباء، وعلى المستوى الوطني، يهدف إنشاء          )وطني للتحكم 

مرفق وطني للكهرباء إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلـق بنـشاط الطاقـة               
ربائية إنتاجاً ونقالً وتوزيعاً واستخداماً وبما يضمن توافرها واسـتمرارها فـي            الكه

الوفاء بمتطلبات أوجه االستخدام المختلفة بأنسب األسعار مع الحفاظ علـى البيئـة،          
وذلك بمراعاة مصالح مستخدمي الطاقة الكهربائية، فضالً عـن مـصالح منتجـي             

لصدد إنشاء مرافق وطنية في الـدول       ويقترح في هذا ا   . وناقلي وموزعي الكهرباء  
التي ليس بها كيان مناظر لعمل مرفق الكهرباء، ويمكن للمنتدى العربي لمنظمـي             
قطاع الكهرباء كمرحلة أولى، أن يقوم بتنظيم ومتابعة ومراجعة كل ما يتعلق بنشاط             

  .الطاقة الكهربائية على المستوى اإلقليمي
  األطر القانونية والتشريعية 2.1.3.2

نظم هذه األطر إجراءات اإلمداد بالطاقة، وتضمن الشفافية والمساواة فـي           ت
الفرص والتأكد من تقديم الخدمات بسعر مناسب، وتنحصر أهمية األطر القانونيـة            

  :لقطاع الطاقة في ضمان تحقيق الجوانب التالية
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إقامة أسواق مفتوحة ومنافسة تسمح بتنوع المشاركة، وذلك لـضمان تمتعهـا             �
  .امةباالستد

  .أداء مهام السوق بكفاءة تضمن مراعاة تنوع المصادر �
  .ضرورة أن تعكس أسواق الطاقة األسعار الحقيقية لإلنتاج �
الشفافية في تداول معلومات الطاقة بـين األجهـزة المختلفـة داخـل الدولـة                �

  .وخارجها
تأمين المصادر المالية المحلية الالزمة لالسـتثمار فـي مـشروعات الطاقـة              �

  .المختلفة
يات وسياسات وطنية وإقليمية تكفل التزام شركات نقل وتوزيع         استراتيجإصدار   �

الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وإصدار          
  .تشريعات قادرة على استيعاب نسبة متفق عليها من الطاقة المتجددة

 الالزمة إلقامـة    تضمين التخطيط العمراني خطط وبرامج لتخصيص األراضي       �
  .مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة

  .تبني وإقرار التشريعات والحوافز واإلعفاءات التي تدعم السياسات المتبعة �
تشجيع االستثمار من جانب القطاع الخاص بإضافة تشريعات خاصـة محفـزة             �

تغذية الشبكات بالكهربـاء    اج و ـلالستثمار في هذا المجال مثل قانون تعريفة إنت       
Feed-in Tariff and Net Metering  للطاقة المنتجة من المصادر المتجددة

  .المختلفة
العمل على إجراء دراسات وطنية أو تحديث المتوفر منها لمعرفة مدى تـوافر              �

  .وتنوع مصادر الطاقة المتجددة في كل دولة عربية
ل تصنيع نظـم ومعـدات الطاقـة        إنشاء آليات وطنية وإقليمية للتعاون في مجا       �

  .المتجددة وبما يحقق التكامل العربي
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تأمين سوق ثابت إلنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، خصوصاً عبـر تـأمين              �
  .تسعير ثابت وعادل لشراء الطاقة المنتجة

إبرام عقود طويلة األمد نسبياً محدد بها تعريفة لشراء كل نوع من أنواع الطاقة               �
  .المتجددة

  .عالن عن تسعير جاذب للطاقة يختلف حسب تقنية وحجم ومصدر اإلنتاجاإل �
حوافز استثمارية مشجعة وضمانات اقتصادية تشجع على االستثمار في مجـال            �

 .الطاقة المتجددة، تشمل الكثير من البنود السابقة

  اإلجراءات التنظيمية العربية 3.1.3.2

  ول العربيةالهياكل التنظيمية للطاقة المتجددة في الد )أ 

ن الطاقة المتجددة تفعيل التعاون علـى الـصعيدين         ؤويتطلب النهوض بش  
العربي والدولي، سواء على المستوى الوطني أو اإلقليمي، ففـي مجـال التعـاون              

العربي تستطيع الدول العربية تبادل الخبرات في مجـال بنـاء القـدرات             / العربي
ها في مجاالت دراسات جـدوى تنفيـذ        اعتماداً على الخبرات الوطنية التي تم تنميت      

المشروعات وتحليل البيانات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، في حين يركز           
 الدولي على نقل تقنيات الطاقة المتجددة إلى الدول العربية، بمـا            -التعاون العربي   

يساعد على إيجاد منتجات وأنظمة طاقة متجددة عربية تسهم في تنمية قطاع الطاقة             
. طاعات ذات الصلة والعمل على استخدام الطاقة ألغراض التنميـة المـستدامة          والق

ومن اإلجراءات التي يمكن أن تساعد على تنمية ودفع آليات التعاون االستفادة مـن              
المبادرات اإلقليمية والدولية بما يخدم مصالح الدول العربية، وهو ما يتطلب موقف            

  .ةعربي واحد تتبناه الدول العربية مجتمع
  دور جامعة الدول العربية )ب 

 العربيـة لتطـوير     يةستراتيجااليبرز دور جامعة الدول العربية، في مجال        
استخدامات الطاقة المتجددة، في أهمية التنسيق بين الدول العربية وبعضها الـبعض            
في تبني وجهة نظر موحدة تجاه قضايا الطاقة والمبادرات اإلقليمية والدوليـة مـع              
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محددة لمشاركة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة العربية، من خالل          وضع أهداف   
دور المجلس الوزاري العربي للكهرباء في التنسيق بين وزارات الكهرباء في الدول            

  .العربية
  اإلجراءات التمويلية المحفزة 4.1.3.2

تتركز أغلب استثمارات الطاقة في الدول العربية على خدمة قطاع الطاقـة            
ة من الوقود األحفوري، فعلى الرغم من تخصيص جانـب مـن االسـتثمار              المنتج

والمنح الدولية المخصصة من خالل االتفاقيات الحكومية لخدمة مشروعات الطاقـة           
المتجددة، إال أن هذه االستثمارات محدودة للغاية إذا قورنت في المقابل بمـا يـتم               

  .إنفاقه على مشروعات الطاقة األحفورية
 الحاجة إلى إنشاء آليات تمويل عربية ذات شـروط إقـراض            من هنا تبرز  

ميسرة عن طريق فائدة سنوية منخفضة وفترات طويلـة السـترداد القـرض، أو              
اإلعالن عن صكوك خضراء، وتشجيع البنوك على الـدخول فـي المـشروعات             
كجهات تمويل وشركاء في رأس المال، فعلى الصعيد الدولي تخـصص القـروض         

مشروعات الطاقة المتجددة، ويمكن هنا بحث سبل االسـتفادة مـن           الميسرة لتمويل   
  .اآلليات السابق ذكرها في الجزء الخاص بالمبادرات اإلقليمية والدولية

  نيعية في مجاالت الطاقة المتجددةبناء القدرات التص: المحور الثاني  2.3.2

وتطوير دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص في تصنيع المعدات  1.2.3.2
  استخداماتها

تتركز معظم األبحاث المتعلقة بتصنيع وتطوير معدات الطاقة المتجددة في          
الدول التي بها نسب استثمار عالية في المجاالت ذات الصلة، حيث يؤدي االستثمار             
الكبير فيها إلى تحفيز شركات القطاع الخاص على االستثمار في تطوير المعـدات،             

مل تكفله الدولة للجهات المستثمرة في مجاالت الطاقـة         وذلك شريطة وجود إطار ع    
بتحديد (المتجددة، وذلك بأن تتضمن أطر العمل حوافز في مجاالت التصنيع المحلي            

، وغيرها من حوافز حث مشاركة الجهات ذات الصلة،         )حد أدنى للمكونات المحلية   
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، )الـخ  ..تـشريعات، تمويـل،   (ويمكن إيجاز ذلك في طرح آليات تحفيز التعاون         
وتوفير مناخ استثمار مناسب للقطاع الخاص؛ ولعله من المناسب الشروع في إنشاء            
قاعدة بيانات ومعلومات لتقنيات واستخدامات الطاقة المتجددة تكون متاحـة لكافـة            
الدول العربية، واالستفادة في ذلك من دليل إمكانات الدول العربية في مجالي الطاقة             

، 2011الذي أصدره المجلس الوزاري العربي للكهرباء عام        المتجددة وكفاءة الطاقة    
  .ويجري تحديثه اآلن

  بناء القدرات المعرفية العربية وتوطين التقنية 2.2.3.2

 العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة العمل علـى  يةستراتيجاالتتبنى  
طور الكبير في   بناء قدرات وطنية في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، فإلى جانب الت          

مجال الطاقة سواء األحفورية أو المتجددة يجب أن تتطرق أنشطة البحـث العلمـي             
إلى النظر في رفع كفاءة إنتاج واستخدام نظم الطاقة المتجددة كافة، والعمل بـشكل              
جدي ومثمر على استبدال أنماط االستهالك غير الفعال للطاقة بأنماط أخرى رشيدة            

  :راءات بناء القدرات الوطنية فيجذات فاعلية، وتتلخص إ
 :مثـل (دعم التعاون اإلقليمي في المجاالت التي أصبح لها مرجعيـة عربيـة              •

  .)تخطيط المشروعات، ودراسات الجدوى، واقتصاديات الطاقة
التعاون الدولي في إعداد وتطوير الكوادر الوطنية لتصميم وتـصنيع وتـوطين             •

ير فـرص للتـدريب فـي الـداخل         مكونات أنظمة الطاقة المتجددة وذلك بتيس     
  .والخارج في التخصصات المختلفة

تسهيل تبادل المعلومات ونشر المعرفة بين منتجي ومستخدمي الطاقـة علـى             •
  .المستويين الوطني واإلقليمي

  تعزيز البحث العلمي ونقل المعرفة وتوطينها 3.2.3.2

تـساهم  تختلف هيكلية مؤسسات البحث من بلد آلخر في منطقتنا العربية، و          
الجامعات ومراكز البحث العلمي في زيادة المعرفة المتاحة وتعمل على تطويرهـا،            
تشمل التوسع في تطبيقات وأبحاث الطاقة المتجددة قطاعات التعليم بكافة مراحلهـا،       
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وبالتالي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وربط ذلك بالقطاع الصناعي وذلـك           
  :عن طريق

ات ونشر المعرفة بين منتجي ومستخدمي الطاقة على كافة         تسهيل تبادل المعلوم   •
  المستويات؛

  دور الجامعات ومراكز األبحاث لنقل وتبادل المعرفة والتقنيات؛ •
  إدخال الطاقة المتجددة ضمن المناهج التعليمية في المراحل العليا؛ •
االستفادة من مراكز البحث العلمي المتاحة في الوطن العربي، والعمـل علـى              •

لب على مشاكل قطاع الطاقة بحيث تتناسب األبحاث مع متطلبات القطـاع            التغ
  :وذلك من خالل تخصيص ميزانية للبحث العلمي تمكّنه من

o               بحث زيادة االعتمادية على بدائل الطاقة المتجددة بما يسمح لها أن تـؤدى
  .دوراً موازياً للمصادر التقليدية

o       يؤثر على معدالت أدائها وفترات      خفض التكلفة االستثمارية للمعدات بما ال 
  .تشغيلها

o            موائمة التطورات التكنولوجية للطاقة المتجددة مع المتطلبات المحلية لكـل
  .بلد

   االستخدام األمثل لمصادر الطاقة المتجددة:المحور الثالث  3.3.2

1.3.3.2 ف مع ظاهرة التغير المناخيدمج سياسات الحفاظ على البيئة والتكي  

  بعاد البيئية لمصادر الطاقة المتجددةاأل )أ 
تزايـد االهتمـام    أدى االستخدام الكثيف للمصادر األحفورية للطاقة إلـى         

ومن خالل آلية التنمية النظيفة يمكن إنشاء مشروعات خفـض          . بالتغيرات المناخية 
االنبعاثات التي تساعد الدول النامية على إدراك التنمية المستدامة، كما أنها تتضمن            

تزام الدول الغنية بنقل التقنيات النظيفة إلى الجنوب والمساعدة في تنميته، حيث يتم             ال
إصدار شهادات موثقة بمقادير ثاني أكسيد الكربون المعادلة لمقادير االنبعاثات التي           
يتم خفضها عند إقامة المشروع وتشتري الدول المتقدمة هذه الشهادات نظير مقابل            

ية التي أقيم بها المشروع، ومن أنواع المـشروعات التـي           مادي تدفعه للدولة النام   
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تندرج تحت مظلة آلية التنمية النظيفة، مشروعات الطاقة المتجـددة مثـل إنتـاج              
الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومشروعات خاليا الوقود الهيـدروجيني           

طاقـة،   مشروعات تحـسين كفـاءة اسـتخدام ال        أيضاًومشروعات الكتلة الحية، و   
واستبدال الوقود ومشروعات التوليد المشترك، وكذا مشروعات التشجير حيث تقوم          

  .األشجار بامتصاص ثاني أكسيد الكربون

  مشروعات االستفادة من آليات التنمية النظيفة وتجارة الكربون )ب 
أصبح ثاني أكسيد الكربون سلعة يمكن التجارة فيها، ويباع اآلن في السوق            

عار متفاوتة للطن، وبحسب التقديرات الحالية يتوقع أن يبلـغ إجمـالي            األوربية بأس 
 مليار دوالر، وهو ما يعـد طفـرة         60 نحو   2012حجم التجارة في الكربون عام      

كبيرة إذا قورنت بالمعدالت السابقة، ومن هذا المنطلق، يوفر بيع شهادات الكربون            
، مع األخذ في االعتبار أن هذا       دخالً إضافياً للمستثمرين في مجاالت الطاقة النظيفة      

الدخل ال يمكنه تحويل مشروع خاسر إلى رابح، إال أنه يحسن من معدل العائد من               
  .المشروع
تفعيل سياسات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واالستخدام األمثل لها  2.3.3.2

  في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية

ارد الطبيعية استخدام وسائل غير تقليدية      يقصد بالمحافظة على البيئة والمو    
وتقنية حديثة لتحقيق التنمية المستدامة من خالل إدارة بيئيـة فاعلـة فـي مجـال                
المحافظة على البيئة واستدامتها، وتوضح المعطيات أن العديد من الـدول العربيـة             

ين حققت تقدماً واضحاً في إعداد البرامج والسياسات واألطر التشريعية، وفي تحـس           
المؤشرات ذات الداللة البيئية والمعيشية، وهو ما يتطلب العمل على تطوير ودعـم             

  .التشريعات ذات العالقة بقضايا الطاقة والتنمية خاصة التي تتعلق بالطاقة المتجددة
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 اب الثالثالب

 يةستراتيجإجراءات تفعيل اال 

  

  راءاتــاإلج  1.3

استخدامات الطاقة المتجددة العمل    يقترح لتفعيل اإلستراتجية العربية لتطوير      
  :من خالل المحاور األساسية التالية

اعتماد سياسات وطنية وإقليمية لتهيئة المناخ المالئم لتطوير تقنيات الطاقـة             :أوالً
المتجددة ونشر تطبيقاتها ميدانياً، مع زيادة مساهمة مصادرها فـي مـزيج            

  الطاقة المستخدم في عمليات التنمية المستدامة؛
تعزيز آليات التعاون اإلقليمي والدولي، وتبادل الخبرة في هذا المجال، مـع       :ثانياً

  التطبيقية لنظم الطاقة المتجددة؛تعميم الوعي باإلمكانات الفنية و
تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير نظم واستخدامات الطاقة المتجـددة              :ثالثاً

مجال، بما يؤدي إلى توفر معـدات الطاقـة         مع دعم البحث العلمي والتطبيقي في ال      
  .المتجددة بأسعار ميسرة

 علـى عـرض     يةسـتراتيج االفي ضوء ما تقدم، ستركّز إجراءات تفعيل        
التوجهات الالزمة لتحقيق أهدافها المرجوة مع استعراض أهم األطـر المؤسـسية            

نيـات  والتشريعية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل اإلنجاز في مجال تطوير تق            
الطاقة المتجددة ونشر استخداماتها ومن ثم اقتراح حزمة من اإلجراءات واآلليـات            
لتمكين البناء المؤسسي والتشريعي في الدول العربية من تحقيـق تطـوير حقيقـي              

  .ومؤثر في زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة

  يةستراتيجخطة العمل التنفيذية لمتابعة تطبيق اال  2.3

  يةستراتيجإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ وتقييم اال  1.2.3

 العربية الستخدامات الطاقـة المتجـددة       يةستراتيجااليرتبط تحقيق أهداف    
بمدى االلتزام بتنفيذ ما جاء بها من إجراءات وآليات، ومن هنا يبرز دور جامعـة               
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يجابية لـألداء  الدول العربية في التنسيق بين الدول األعضاء والتحقق من العوائد اإل 
 تطوير األداء اعتماداً على االلتـزام       أيضاًالجماعي بشكل يضمن تحقيق األهداف، و     

الطوعي لكل دولة في مناخ من الصراحة والمكاشفة واقتناع كل األطراف بأهميـة             
 من قبل لجنـة     يةستراتيجاالية، وهو ما يتطلب متابعة تطبيق       ستراتيجأهداف هذه اال  

  :)8(ي نطاق عمل الفريقعمل، وفيما يلأو فريق 
  .التنسيق بين الدول العربية في مجاالت الطاقة المتجددة -
  .يةستراتيجمتابعة اإلنجازات الوطنية واإلقليمية في تحقيق أهداف اال -
إصدار تقارير سنوية عن موقف الطاقة المتجددة بالدول العربية ومدى التقـدم             -

  .يةستراتيجفي تحقيق أهداف اال
ية بمـا يتناسـب والمتغيـرات       سـتراتيج لتحديث الالزم لال  اقتراح التطوير وا   -

  .المستقبلية في مجال الطاقة بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة
 وتحقيق الهدف منها في االعتماد علـى        يةستراتيجاالإن ضمان تطبيق هذه     

مصادر الطاقة المتجددة بشكل متكامل وفعال، بكل ما يحمله مـن نتـائج تنمويـة               
 وثقافية واقتصادية يتطلب تحديداً واضحاً للمسؤوليات وآليـات المتابعـة،           اجتماعية

 آلية متابعة دورية لمراحل تنفيذها وتنـسيق        يةستراتيجاالحيث تتضمن خطة عمل     
ية، بمـا   سـتراتيج التعاون بين الدول العربية واقتراح التطوير والتحديث الالزم لال        

ما سيتم عرضها على المجلس الوزاري      ك. يتناسب والمتغيرات المستقبلية في المجال    
 يةسـتراتيج االالعربي للكهرباء بشكل دوري لضمان إطالعه على سير عملية تنفيذ           

في مختلف مراحلها وأية عقبات قد تعترضها، بهدف تمكينه من أداء دوره الهام في              
ويبـين  . التوجيه بأفضل البدائل إلتمام تنفيذها وتذليل ما قد يعترضها من عقبـات           

  .2013-2012 للفترة يةستراتيجاال خطة العمل لمتابعة تطبيق )3ملحق ال(

                                                 
وعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وأهمها االستراتيجية العربيـة        تم تشكيل فريق عمل الطاقة المتجددة لمتابعة كافة الموض          )8(

ويرفع توصياته للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المستحدثة بعد تعديل النظام األساسي للمجلس في مـارس                 
2010. 
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  ر استخدامات نظم الطاقة المتجددةآليات تعزيز التعاون لنش  3.3

  العربي/ التعاون العربي  1.3.3

تكونت في السنوات األخيرة لدى بعض الدول العربية خبرات بشرية قادرة           
اء في مجاالت االستخدام أو التـدريب،       على التعامل مع تقنيات الطاقة المتجددة سو      

وألن أسواق الطاقة المتجددة العربية في حاجة إلى الحث على المشاركة في التقـدم              
التقني، بمعنى إنتاج معدات وأدوات ذات تقنيات تتميز بتآلفها مع المنـاخ والثقافـة              
العربيين، ومن ثم البحث عن آليات تهدف إلى اسـتنبات بـذور تقنيـات الطاقـة                

  .لمتجددة، والعمل على نموها عربياً وتسويقها دولياًا
إلى جانب هذا، تأتي ضرورة االستفادة من الخبرات العربية المتاحـة فـي             
مجاالت نشر استخدامات وتطبيقات تقنيات الطاقة المتجددة التـي يمكـن أن تأخـذ             

  :األشكال التالية
والتي أطلقها الملك عبـد اهللا بـن        " الطاقة من أجل الفقراء   "ة من مبادرة    االستفاد •

  .2008عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية في يونيو 
االستفادة من وجود المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة في            •

مـة للطاقـة    تفعيل التعاون العربي واإلقليمي في مجال نشر الـسياسات الداع         
المتجددة وتبادل اآلراء على الصعيد اإلقليمي حول القضايا ذات الصلة بالطاقة           

  .المتجددة
 بتنـسيق   يةستراتيجاالإعداد برنامج لبناء القدرات منسجم مع احتياجات تطبيق          •

  .من جامعة الدول العربية تنفذه الكوادر العربية ذات الخبرة
ئية المتخصصة وإيجاد قاعدة عريضة     توفير إطار حديث لجميع البحوث اإلحصا      •

من البيانات الستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التـي            
  .تتطلبها برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلدارية

توفير البيانات والمؤشرات الرسمية المعتمدة من الدول بهدف توفير متطلبـات            •
لباحثين من البيانات األساسية التـي تتطلبهـا        الدولة، واحتياجات المخططين وا   

خطط التنمية على غرار الدليل الذي أعدته أمانة المجلس الـوزاري العربـي             
  .للكهرباء
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تبادل المعلومات والخبرات في مجال الطاقة المتجددة فيما بين الدول العربيـة             •
  .سواء على المستوى الثنائي أو من خالل المنظمات العربية

  األوروبي /ون العربيالتعا  2.3.3

إن واقعنا في مجال الطاقة يثبت قدرتنا على اإلنجاز من خالل حذو نفـس              
بع في السنوات الماضية في مجال النفط، في ضوء ما تقدم لزم على             المنهج الذي ُأتّ  

  :دول المنطقة العمل على
 العمل على االستفادة القصوى من المبادرات األوروبية المذكورة آنفاً من خالل           -

التنسيق مع الدول األوروبية في بناء القدرات ونقل التقنيات كجزء أساسي فـي             
  تنفيذ هذه المبادرات؛

حيـث  " الربط الكهربـائي األورومتوسـطي    "العمل على االنتهاء من مشروع       -
" الربط الكهربائي العربـي الـشامل     "يتضمن مقترحات تعزز فوائد مشروعات      
قتصادي العربي التي يمكن أن تنعكس      والذي يعد من أهم مشروعات التكامل اال      

نتائجها إيجابياً على مجاالت أخرى للعمل العربي المشترك مثل دعم االتصاالت           
البينية، ونشر استخدام تقنية المعلومات، وتنمية وتطوير الصناعات ذات الصلة،          

  فضالً عن التأثيرات اإليجابية على البيئة العربية؛
علق بالمؤتمرات واالتفاقات الدولية المتعلقة بالطاقة      توحيد الرؤية العربية فيما يت     -

والبيئة مما يسمح باالستفادة من الهبات والمنح والقروض الدولية التي تعزز من            
 .ص االستثمار في الطاقة المتجددةفر

  الدولي/ التعاون العربي  3.3.3

على المستوى االقتصادي، أصبحت الدول العربية من أكبر شركاء التجارة          
ستثمار مع كثير من دول العالم، وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهد في تحقيق               واال

التوازن في هذه العالقات، اعتماداً على زيادة االسـتثمارات المتبادلـة واالرتقـاء             
بالتعاون الفني في مجاالت اإلنتاج والتنمية والبحث العلمـي؛ ويتطلـب النهـوض             

يدين العربي والدولي، وكـذلك إنـشاء       ن الطاقة المتجددة التعاون على الصع     ؤوبش
مراكز للبحث والتطوير في الدول العربية، بما يساعد في نقل واسـتنبات تقنيـات              
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حديثة وإيجاد منتجات وأنظمة طاقة متجددة عربية تسهم في تنمية قطـاع الطاقـة              
والقطاعات ذات الصلة، والعمل على استخدام الطاقة المتجددة ألغـراض التنميـة            

  :ومن اإلجراءات التي يمكن أن تساعد على تنمية ودفع آليات التعاون. المستدامة
، تعتمد على نشر استخدامات الطاقة      "طاقة بال حدود  "إطالق مبادرة تحت عنوان      -

المتجددة وتقوية إجراءات الربط الكهربائي بين الدول العربية، لتنمية تـصدير           
 مع التركيز على المصادر     الطاقة المنتجة بين الدول العربية من كافة المصادر       

  .ك طاقة لبعضها البعض وقت الحاجةالمتجددة، وبما يجعلها تعمل كبنو
التأكيد على مشاركة الدول العربية في المؤتمرات واالتفاقيات الدولية الخاصـة            -

بقضايا التنمية المستدامة والطاقة البيئية للمساهمة في مناقشة مخرجـات هـذه            
ون متوازنة، وتراعي المصالح والقدرات االقتصادية      المؤتمرات واالتفاقيات لتك  

  والمتطلبات االجتماعية واإلنمائية للدول العربية؛
العمل على تفعيل مخرجات وتوصيات المنتديات كافة لنشر استخدامات الطاقـة            -

  المتجددة؛
  التعاون في بناء القدرات في المجاالت غير المتوافرة عربياً؛ -
 "Clean Technology Fund, CTF"ة النظيفـة  االستفادة من صندوق التقني -

  .الذي يتولى البنك الدولي إدارته في نشر استخدامات الطاقة المتجددة
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 الباب الرابع

 يةستراتيجالنتائج المتوقعة من تطبيق االمؤشرات األداء و 

  

  يةستراتيجمؤشرات األداء لتنفيذ محاور اال  1.4

  مفهوم مؤشرات األداء  1.1.4

ية العربية للطاقة المتجددة فـي تحديـد        ستراتيجت األداء لال  تساعد مؤشرا 
 تجاه تحقيق األهداف المرجوة     يةستراتيجاالوتقييم التطور الحاصل في تنفيذ محاور       

منها، من خالل تحديد طريقة واضحة لقياس مدى هذا التقدم نحـو تحقيـق هـذه                
ية، مـن   سـتراتيج الاألهداف، وعادة ما تغطي هذه المؤشرات المدة المحددة لتنفيذ ا         

خالل كونها إما مرحلية قصيرة المدى أو طويلة المدى وفقـاً لحجـم التطـورات               
  . على المستويين المحلي واإلقليمييةستراتيجاالالمنجزة على مستوى تنفيذ 

  أهداف مؤشرات األداء  2.1.4

  :ية إلى تحقيق ما يليستراتيجتهدف مؤشرات أداء تنفيذ اال
ية، ستراتيجومراقبة مدى االلتزام في تنفيذ محاور اال      وضع نظام محدد لمتابعة      •

  .يةستراتيجويشمل ذلك األهداف الوطنية المعلنة والهدف العربي الذي تحدده اال
إيجاد آلية موحدة لتقييم التطور الحاصل ومدى مالءمته لألهداف الموضـوعة            •

  .يةستراتيجفي اال
ة مع ما يتم تحقيقه فـي   متماشييةستراتيجاالالتحقق من كون محاور ومحتويات    •

  .الواقع العملي والعمل على تحديثها على أسس منطقية وواقعية
اعتماد طريقة محددة لمشاركة الدول األعضاء في العمل على حساب وتحليـل             •

ل بالمعلومات المطلوبـة    ؤوهذه المؤشرات، من خالل تزويد فريق العمل المس       
  .وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة

دخال ومعالجة البيانات الوطنية يتم توزيعه على الدول العربيـة          إعداد نموذج إل   •
للمساهمة في تقييم مستوى اإلنجاز الوطني واإلقليمي، وقد ترى جامعة الـدول            

  .العربية إتاحته على أحد المواقع اإلليكترونية التابعة لها إلتاحته للمتخصصين
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يما يخص مـدى تطـور      توفير قاعدة بيانات كأساس لبناء نظام للتقييم الذاتي ف         •
استخدام الطاقة المتجددة على المستويين الوطني واإلقليمي، باإلضافة إلى تقدير          

  .حجم فرص العمل التي أتيحت نتيجة لهذا التطور
  هيكلية مؤشرات األداء  3.1.4

  :ية هماستراتيجهناك نوعين أساسيين من المؤشرات المتعلقة بتنفيذ اال
 التي تهدف إلى حصر ورصد كافة       مؤشرات المتابعة وهي المؤشرات     - أ

األنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها من الدول األعضاء وصوالً لتنفيذ          
ية، سواء على مستوى الخطط المعلنـة أو حجـم          ستراتيجأهداف اال 

  .المشاريع المنفذة في كل دولة على حدة
مؤشرات التقييم وهي المؤشرات التي تهدف لقياس األثـر والنتيجـة             - ب

ن مجموعة األنشطة والفعاليات المنجزة علـى المـستوى         الناجمة ع 
  .يةستراتيجاإلقليمي والتي تمت باتجاه تحقيق أهداف اال

  تحديد مؤشرات المتابعة الوطنية  4.1.4

وهي المؤشرات التي يتم من خاللها متابعة تنفيذ الخطط الوطنيـة باتجـاه             
ـ           صور أن مؤشـر    تحقيق األهداف المعلنة على المستوى المحلي، ومن الممكـن ت

 يتعلق وبشكل مباشر مع المؤشر الكمي الـدال         يةستراتيجاالالمتابعة الرئيسي لتنفيذ    
على الطاقة المنتجة سنوياً من محطات الطاقة المتجددة على المـستوى الـوطني،             
ومقارنة هذا المؤشر مع األهداف الوطنية المعلنة من قبل الدول لتحديد مدى االلتزام        

  .فبتحقيق هذه األهدا
وللحصول على المؤشر سابق الذكر يتطلب األمر تحديد بعض المؤشـرات           
الفرعية، والتي أطلق عليها مسبقاً مؤشرات المتابعة، التي يمكن من خاللها حـساب        

  .يةستراتيجمؤشرات التقييم التي تبين مدى التطور الحاصل في تنفيذ اال
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تـي سـيتم    يتم الحصول على مؤشرات المتابعة من خـالل المعلومـات ال          
تزويدها من قبل الدول األعضاء، حيث أنها تتعلق وبـشكل مباشـر باإلنجـازات              
الوطنية فيما يخص التطور في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة سـواء ألغـراض             

  .توليد الطاقة الكهربائية أو إلنتاج الطاقة الحرارية أو أية أغراض أخرى
ي يضمن تحديثها، مـع     من المهم الحصول على هذه المؤشرات بشكل دور       

اعتبار مهمة جمع وتأمين المعلومات المطلوبة على المستوى الوطني من مـسؤولية   
 مسؤولية صحة هذه المعلومـات،      أيضاًنقاط االرتباط في كل دولة، الذين يتحملون        

ليقوم فيما بعد فريق عمل الطاقة المتجددة المنبثق عن لجنة خبراء الطاقة المتجـددة              
بجمع هذه المعلومات الستخدامها في متابعة وتقيـيم مـدى االلتـزام    وكفاءة الطاقة  

  .يةستراتيج تجاه تحقيق الهدف المعلن في االيةستراتيجاالبتنفيذ 
وتتركز مؤشرات األداء للدول األعضاء في مؤشرات االستطاعة المركبـة          

  :ومؤشرات الطاقة المنتجة، فعلى سبيل المثال
  ةالمحطات المائية عالية االستطاع •
  المحطات المائية صغيرة االستطاعة •
  محطات طاقة الرياح •
  النظم الخاليا الشمسية المرتبطة بالشبكة •
  النظم الخاليا الشمسية غير المرتبطة بالشبكة •
  محطات المركزات الشمسية •
  )طاقة األمواج والمد والجزر(محطات طاقة البحار  •
  محطات طاقة الحرارة الجوفية •
  طاقة الكتلة اإلحيائية •
  ة تسخين المياه بالطاقة الشمسيةأجهز •
  الوقود الحيوي بأنواعه •
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باإلضافة إلى ما ورد سابقاً فإن هناك بعض مؤشرات المتابعة الـضرورية            
 :إلجراء عملية التقييم، وتتمثل هذه المؤشرات فيما يلي

  :معلنة فيما يخص الطاقة المتجددةاألهداف الوطنية ال -1

ول يخص الدول التي لـم تعلـن        يوجد نمطان للتعامل مع هذا المؤشر، األ      
مسبقاً عن أهداف محددة بالنسبة لتطور استخدام الطاقة المتجددة، حيث يتم اإلشارة            

يات معلنة تتعلق بتنمية قطاع الطاقة المتجددة سواء كان         استراتيجإلى أي أهداف أو     
  أو على  )قطاع طاقة الرياح على سبيل المثال     (ذلك على مستوى تقنية محددة بذاتها       

  .مستوى تقنيات الطاقة المتجددة كافة
تحديـد  "أما النمط الثاني فيخص الدول التي أعلنت عن أهداف يمكن قياسها            

مشاركة الطاقة المتجددة كنسبة من ميزان الطاقة العام أو االستطاعة الكلية المركبة            
  ".أو الطاقة المنتجة على مستوى الدولة

  :)يعلى المستوى الوطن(مؤشر األداء الفعلي  -2

هو نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة إلى الطاقة           
الكهربائية الكلية المنتجة في كل دولة، ويعتبر هذا المؤشر أحد المؤشرات الرئيسية            

ية، وينبع ذلك من كون الهـدف       ستراتيجالتي يعتمد عليها في متابعة تنفيذ محاور اال       
 حسابه وفق نفس المنهجية واعتماداً علـى األهـداف           قد تم  يةستراتيجاالالمحدد في   

المعلنة من قبل الدول األعضاء ويتم حساب هذا المؤشر على المـستوى الـوطني              
 لمعرفة مدى تطور استخدام الطاقة المتجددة في        )أو كل سنتين وفقاً لما سبق     (سنوياً  

  .كل دولة على حدة في اتجاه تحقيق الهدف المعلن وطنياً

  : على المستوى الوطنيمؤشر الحيود -3

هو المؤشر الذي يعرف مدى االنحراف عن األهـداف المعلنـة والخطـط         
الموضوعة على المستوى الوطني ومن الممكن أن يكون هذا المؤشر سلبياً في حال             
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 أن يكـون    أيـضاً أن ما تم التوصل إليه لم يحقق ما تم التخطيط له، ومن الممكـن               
الهدف المعلن، ويتم حـساب مؤشـر        از الفعلي االنحراف إيجابياً حال تخطى اإلنج    

  .والمخطط الحيود كنسبة بين األداء الفعلي

  تحديد مؤشرات التقييم اإلقليمية  5.1.4

بما أن مؤشرات التقييم هي المؤشرات التي تهدف لقياس األثـر والنتيجـة             
الناجمة عن مجموعة األنشطة والفعاليات المنجزة على مستوى المنطقـة العربيـة            

ية، فإنه من الممكن تصور أن      ستراتيجي تمت باتجاه تحقيق الهدف المعلن في اال       والت
 يتعلق وبشكل مباشر مع المؤشر الكمـي        يةستراتيجاالمؤشر التقييم الرئيسي لتنفيذ     

الدال على الطاقة الكهربائية الكلية المنتجة سنوياً من محطات الطاقة المتجددة على            
     من المستويات الوطنية، ومقارنة هذا المؤشـر مـع         مستوى المنطقة العربية ابتداء

األهداف المعلنة لتحديد مدى االلتزام بتحقيق هذه األهداف، ومن الطبيعي ربط هذا            
المؤشر مع مؤشر نمو الطاقة الكهربائية المنتجة سواء من محطات الطاقة المتجددة            

ـ            اب الثـاني مـن     أو التقليدية، باإلضافة إلى مدى اتساقه مع الهدف المعلن في الب
  .يةستراتيجاال

ومن خالل هذه المؤشرات، يتبـين مـا إذا كـان العمـل علـى تطبيـق                 
 يسير في االتجاه الصحيح أم أن العمل على مستوى المنطقـة بحاجـة              يةستراتيجاال

  .إلى المزيد من بذل الجهود لتحقيق الهدف المطلوب
 الـضرورية،   باإلضافة إلى ما ورد سابقاً فإن هناك بعض مؤشرات التقييم         

  :والتي تضم
 نسبة مجموع الطاقة الكهربائيـة المنتجـة مـن          :مؤشر األداء الفعلي األول    -1

محطات الطاقة المتجددة كافة غير متضمنة المحطات المائية إلـى مجمـوع            
الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات التقليدية بكافة أنواعهـا فـي الـدول             

ذا المؤشر على المـستوى اإلقليمـي       األعضاء في العام ذاته، ويتم حساب ه      
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 لمعرفة مدى تطـور اسـتخدام الطاقـة         )أو كل سنتين وفقاً لما سبق     (سنوياً  
  .يةستراتيجالمتجددة في اتجاه تحقيق الهدف المعلن في اال

 نسبة مجموع الطاقة الكهربائيـة المنتجـة مـن          :مؤشر األداء الفعلي الثاني    -2
طات المائية إلى مجموع الطاقـة      محطات الطاقة المتجددة كافة متضمنة المح     

الكهربائية المنتجة من المحطات التقليدية بكافة أنواعها في الدول األعـضاء           
في العام ذاته كافة، ويتم حساب هذا المؤشر على المستوى اإلقليمي سـنوياً             

 لمعرفة مدى تطور استخدام الطاقة المتجددة في        )أو كل سنتين وفقاً لما سبق     (
  .يةستراتيجف المعلن في االاتجاه تحقيق الهد

 وهو نسبة تطور مجموع الطاقـة الحراريـة         :مؤشر األداء الفعلي الحراري    -3
المنتجة من محطات الطاقة المتجددة الحرارية في العام الذي أجريـت فيـه             
عملية القياس أو اإلحصاء، ويبين مـدى تطـور قطـاع الطاقـة المتجـددة        

ة الشمسية، تحليـة ميـاه البحـر        الحرارية، مثل أجهزة تسخين المياه بالطاق     
وعـة مـن    بالطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية الحرارية لتوليد البخـار ومجم        

  .)9(التطبيقات األخرى
 وهو المؤشر الذي يتم من خالله معرفة مدى االنحراف عـن            :مؤشر الحيود  -4

 ومن الممكن أن يكون هذا المؤشر سلبياً في         يةستراتيجاالاألهداف المعلنة في    
 أن  أيضاًن ما تم التوصل إليه ال يحقق ما تم التخطيط له، ومن الممكن              حال أ 

  .يةستراتيجيكون االنحراف إيجابياً في حال تم تجاوز الهدف المرحلي في اال

                                                 
قنيـات  نسبة زيادة كميات الوقود لوسائط النقل المنـتج مـن الت          : مؤشر أداء وسائط النقل الخضراء      )9(

  :ويحسب كما يلي: المتجددة
  .}100×]س/ع[{: مؤشر أداء وسائط النقل الخضراء

مجموع كميات الوقود المنتج لوسائط النقل من التقنيات المتجددة حتى نهايـة العـام                س
  .الذي ُأجري فيه القياس

كميات الوقود المنتج لوسائط النقل من التقنيات المتجددة خالل الفترة الممتـدة مـن                ع
 .القياس قبل األخير حتى نهاية العام الذي ُأجري فيه القياس
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  المؤشرات الداعمة على المستوى الوطني  6.1.4

وهي مؤشرات كمية لالستدالل على مدى تطور الـسياسات والتـشريعات           
اقة المتجددة في الدول األعضاء، والتي تخـدم تطبيـق بنـود      الوطنية الخاصة بالط  

 : وترتبط باألنشطة أو الفعاليات التاليةيةستراتيجاال
 

  المؤشر الكمي  النشاط أو الفعالية  مـالرق

اإلعالن عن سياسـة خاصـة بتطـوير الطاقـة            .1
  المتجددة

  

تشكيل فريق عمل متخصص أو تـسمية هيئـة معنيـة             .2
  تجددة بتطوير الطاقة الم

  

    تحديد هدف للطاقة المتجددة   .3

اعتماد قانون لتحديد تعرفة الطاقة المنتجـة مـن           .4
  الطاقة المتجددة

  

دعوة القطاع الخاص والمستثمرين لبناء محطـات        .5
  طاقة متجددة

  

إقرار حوافز مالية لالستثمار في مجـال الطاقـة           6
  المتجددة

  

    متجددة تأسيس صندوق لدعم مشاريع الطاقة ال  7

القيام بنشاطات التوعية وبناء القدرات في مجـال          8
  الطاقة المتجددة

  

  

  النتائج والمقترحات  7.1.4

تقوم نقاط االرتباط الوطنية بالعمل على حساب مؤشرات المتابعة الوطنيـة           
وإرسال تقارير بها إلى فريق العمل المكلف بأعمال المتابعة والتدقيق، ويكون هـذا             

 لكافة مؤشرات المتابعة الوطنية مع نظرة تحليلية بهدف تحديد نقـاط            التقرير شامالً 
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الضعف والقوة، ووضع خطة للتنسيق المشترك فيما يتعلق بتوفير البيانات وإيجـاد            
  .الحلول، بما يضمن الكفاءة والفعالية العالية في التنفيذ

تقريـر   بإعداد   يةستراتيجاالومن ثم يقوم فريق العمل الخاص بمتابعة تنفيذ         
المؤشرات متضمناً المقترحات المعدة وفقاً للنتائج التي تم الحـصول عليهـا تبعـاً              
للمؤشرات سابقة الذكر، حيث يتم وضع هذه المقترحات في كافة القضايا المتعلقـة             

ية، من خالل تحليـل     ستراتيجبكفاءة وفعالية كل مؤشر وتأثيره على الهدف العام اال        
بالهدف والوسائل واألدوات التنفيذية واإلجرائية فـي       المؤشرات الرئيسية المرتبطة    

  .تلك الجزئية المرتبطة بمؤشر األداء
بناء على نتائج تقرير المؤشرات يتم اإلعداد للمرحلة الالحقة من نظام تقييم            

 للفتـرة  يةسـتراتيج االاألداء حيث يتم إعداد تقرير نهائي مختصر حول معدل تنفيذ        
لموضحة من خالل تقرير مؤشـرات األداء، وتحديـد         المعنية من واقع المعطيات ا    

 وفقاً للباب الثالث، مـع      يةستراتيجاالمدى انعكاسها على مدى التقدم بإنجاز الخطة        
تضمين التقرير المالحظات والمقترحات التي يراها فريق العمل ضرورية لتحـديث   

شتها مـن   ية، من تعديل أو إضافة أو حذف، ليتم مراجعتها ومناق         ستراتيجالخطة اال 
قبل لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قبل رفعها للمكتب التنفيذي للمجلـس     

  .الوزاري العربي للكهرباء

  النتائج المتوقعة والخالصة  2.4
من الضروري أن تلعب الطاقة المتجددة، والتي تتمتع بإمكانات هائلة فـي            

ى مستوى المنطقة، وذلـك مـن       الدول العربية، دوراً رئيسياً في إمدادات الطاقة عل       
أجل مواجهة التهديدات البيئية واالقتصادية التي يتعاظم تأثيرها بشكل كبير وملموس           

  .على اقتصادات الدول العربية
  النتائج االقتصادية  1.2.4

زيادة نسبة االستثمارات والمنافسة الصناعية والتجارية مما يساهم في زيـادة            -1
  .رأس المال اإلقليمي
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ياطي النقد جراء تشجيع وتفعيل االستثمارات األجنبيـة فـي هـذا            زيادة احت  -2
  .المجال

تحقيق وفورات معتبرة في استهالك مصادر الوقود األحفـوري ممـا يتـيح              -3
فرصة االستفادة من تصديره باألسعار العالمية بدالً عن بيعه محلياً باألسعار           

  .المدعومة
قة العربية في إطار آلية     تفعيل تجارة الكربون والشهادات الخضراء في المنط       -4

  .التنمية النظيفة
خلق مجاالت عمل جديدة على مستوى المنطقة وعلى األخص فيمـا يتعلـق              -5

  .ببناء الصناعات المحلية لتقنيات الطاقة المتجددة
تقليل االعتماد على مصادر الوقود األحفوري التي تشكل للبلدان المـستوردة            -6

  .لها حمالً ثقيالً على الخزينة العامة
لدول استغالل جميع مصادر الطاقة     دعم متطلبات التنمية المستدامة من خالل        -7

  .المنطقة
  النتائج البيئية  2.2.4

  .المساهمة في الحد من ظاهرة التغير المناخيخفض معدالت التلوث و -1
  .االستفادة من تجارة الكربون العالمية -2

  النتائج االجتماعية  3.2.4
عمل جديدة في مجال الطاقة المتجددة      محاربة البطالة من خالل توفير فرص        -1

  .على المستوى الفني واإلداري والتشريعي
تحسين مستوى المعيشة لألفراد من خالل تلبية متطلباتهم من الطاقة وخاصة            -2

  .في األرياف مما يقلل من ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن
ين خلق فرص عمل متعلقة مباشرة بتطوير الطاقة المتجددة وتطـوير وتـوط         -3

  .تقنياتها
  .زيادة األمن الطاقي للدول األعضاء مما يساهم في عمليات التنمية المستدامة -4
الحد من ظاهرة الفقر في الدول العربية من خالل تـأمين الطاقـة الالزمـة                -5

للمناطق الفقيرة التي من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة وتحسن المستوى            
  .االجتماعي في هذه المناطق
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 وتحقيق الهدف منها في االعتماد علـى        يةستراتيجاالضمان تطبيق هذه    إن  
مصادر الطاقة المتجددة بشكل متكامل وفعال، يتطلب تحديداً واضحاً للمـسؤوليات           

 إلى تضمينه واإلشارة إليه، يلي ذلك       يةستراتيجاالوآليات المتابعة وهو ما سعت هذه       
ا، وتنسيق التعاون بين الدول العربية      خطة عمل للمتابعة الدورية لكافة مراحل تنفيذه      

والمتغيرات المـستقبلية   ية بما يتناسب    ستراتيجواقتراح التطوير والتحديث الالزم لال    
وعرضها بشكل دوري على المجلس الوزاري العربي للكهرباء لضمان          في المجال 

 في مختلف مراحلها وأية عقبـات قـد         يةستراتيجاالإطالعه على سير عملية تنفيذ      
 إلتمـام   التصوراترضها، بهدف تمكينه من أداء دوره الهام في التوجيه بأفضل           تعت

  .تنفيذها وتذليل ما قد يعترضها من عقبات
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  خلفيــة عامــة: )1(ملحق 

أحد المجالس الوزارية المنـشأة      -اتخذ المجلس الوزاري العربي للكهرباء      
ـ  الق )2007 إبريل( في دورته السابعة     - تحت مظلة جامعة الدول العربية     رار ــ

 المتعلق بتنمية التعاون وتنسيق الجهود في مجاالت إنتاج ونقل وتوزيـع            )98(رقم  
الـسياسات  : "الكهرباء في الدول العربية، وكلّف أمانته بتنظيم ورشة عمـل حـول           

، حيـث   "واإلجراءات التي تؤدي إلى تعزيز استخدامات الطاقة الجديدة والمتجـددة         
  :ىعرضت بها أربعة محاور وه

  األطر المؤسسية والتشريعية؛  :المحور األول
البحوث والتطـوير، ونقـل التقنيـات،       : الطاقة الجديدة والمتجددة    :المحور الثاني

  ومصادر التمويل؛
استخدام الطاقة المتجددة في الوطن العربي والدروس المستفادة من           :المحور الثالث

  التجارب السابقة؛
  .والمتجددة وإمكانات تطبيقها في المنطقة العربيةالطاقة الجديدة   :المحور الرابع

وتم اعتبار مخرجات ورشة العمل المذكورة أعاله بمثابة اللبنة األولى فـي            
 التي تدعو القائمين على أمور تخطيط الطاقة فـي كـل بلـد            يةستراتيجاالبناء هذه   

ية فـي   مراعاة تكامل التخطيط لنظم اإلمداد بالطاقة، والعمل على بناء قدرات وطن          
مجاالت تكنولوجيات الطاقة المتجددة، ومن ثم الترويج آلليات تقل معها المعوقـات            

 المستخدمين ألنظمتها، باإلضافة    أيضاًالتي تجابه المستثمرين في مجاالتها المختلفة و      
إلى ما يتبعها من تطوير للسياسات وللتشريعات المحفزة الستغالل مصادر الطاقـة            

ت التصنيعية العربية في مجاالت الطاقة المتجددة، واالستخدام        المتجددة، وبناء القدرا  
األمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وكل هذا يتطلب تـوافر اإلجـراءات التنظيميـة             

  .الداعمة مثل البناء المؤسسي واإلطار القانوني الضامن لشفافية سوق الطاقة
جلس الوزاري   على ركائز عدة لتفعيلها أهمها دور الم       يةستراتيجاالوتعتمد  

العربي للكهرباء لمتابعة تطبيقها من خالل التعـاون العربـي والـدولي، وتحقيـق       
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اإلجراءات التنظيمية القادرة على وضعها موضع التنفيذ الذي يكفل بنـاء قـدرات             
  .وطنية عربية تساهم في تطوير وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة

 مجموعـة مـن اآلثـار       يةجسـتراتي االومن المتوقع أن يكون لتطبيق هذه       
االقتصادية والبيئية واالجتماعية، التي تشكل مؤشرات لقياس مدى نجاح التطبيـق            
والذي يتطلب بدوره خطة عمل تنفيذية يتم وضعها بعناية بهدف تنفيذ بنود ومحاور             

  . وتحقيق أهدافهايةستراتيجاال
ات يرجع اهتمام المجلس الوزاري العربي للكهرباء بموضوعات اسـتخدام        

 بتـاريخ   19الطاقة المتجددة إلى دورته الثانية والتي صدر عنهـا القـرار رقـم              
 بوضع استخدام مصادر الطاقة البديلة، وترشـيد اسـتخدام الطاقـة            25/9/1997

الكهربائية ضمن أولويات عمل المجلس، ودعا الدول العربية التي تتـوافر لـديها             
ها تمهيداً لالستعانة بها، كمـا      تجارب في هذه المجاالت لتقديم ملخصات عن تجارب       

تضمنت أهداف المجلس تنمية التعاون وتنسيق الجهود الستخدام مـصادر الطاقـة            
  :المتجددة المتاحة في الدول العربية التي تتمحور حول

تنسيق السياسات العربية في مجاالت إنتاج الطاقة الكهربائية وتنميـة وتكامـل             •
  .االعتبارات البيئيةوتنويع مصادرها مع األخذ في الحسبان 

تشجيع االستثمار في قطاع الكهرباء وإقامة المـشروعات المـشتركة، ودعـم             •
  .مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء

تعزيز التكامل العربي وتشجيع االستثمارات في مجال تصنيع معـدات إنتـاج             •
  . الكهربائيةونقل وتوزيع الكهرباء، بهدف توطين صناعة المعدات

تشجيع البحث العلمي في مجال الطاقة الكهربائية، وتطوير تقنيات واستخدامات           •
  .الطاقة المتجددة

توحيد الجهود وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية لتحقيـق المـصالح             •
العربية بالتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية العاملـة فـي مجـال           

  .قةالكهرباء والطا
تشجيع الدول األعضاء على تبادل الخبرات وبناء القـدرات باالسـتفادة مـن              •

  .اإلمكانيات المتاحة في الدول العربية
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وضع الخطط والبرامج وإعداد الدراسات التي من شأنها تطـوير اسـتخدامات             •
  .الطاقة المتجددة

وحرصاً على بث روح جديدة في عمل المجلس لتعزيز الثقة فـي سـعيه              
صالح ملموسة للدول األعضاء، وافق المجلس الوزاري العربي للكهربـاء          لتحقيق م 

في دورته السادسة على التقرير المعد من قبل أمانته حول تطوير عمله والذي تنص              
تشجيع الدول العربية على التعاون وتبادل الخبرات والتجارب        : "فقرته التاسعة على  
ـ  ". امات الطاقة المتجددة  في مجاالت استخد   ان موضـوع تعزيـز وتطـوير       كما ك

استخدامات تقنية الطاقة المتجددة ضمن جدول أعمال الـدورة الـسابعة للمجلـس             
 والذي  25/4/2007 بتاريخ   92الوزاري العربي للكهرباء الذي أصدر القرار رقم        

دعوة الدول العربية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات البحثية والتطبيقيـة           "تضمن  
دامات الطاقة المتجددة، وتكليف أمانة المجلس بترتيـب عقـد          المعنية لتطوير استخ  

  ".ورشة عمل على هامش االجتماع القادم لخبراء الدول أعضاء المكتب التنفيذي
وفي إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس المشار إليه؛ عقد االجتماع التنـسيقي            

المتجـددة،  لبحث السياسات واإلجراءات التي تؤدي إلى تعزيز استخدامات الطاقـة          
 بعـد الرجـوع إلـى قـرار         -اع  بمقر األمانة العامة بالقاهرة، وقد ارتأى االجتم      

 أن تكون التوصيات الصادرة عن ورشة العمل والتي انتهت بطلب وضع            -المجلس
ية عربية الستخدامات الطاقة المتجددة في البلدان العربية نقطة االنطـالق           استراتيج

  .لعمل المجلس في المرحلة القادمة
 111 اعتماداً على القرار رقـم       االستراتيجيةوبناء على ذلك، تم إعداد هذه       

، الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الثامنة الذي           2009لسنة  
تشكيل فريق عمـل مـن الخبـراء        "تضمن النص التالي المتعلق بالطاقة المتجددة       

 العربية للتربية والثقافـة والعلـوم       المنظمة: المختصين من الدول العربية وكل من     
، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، االتحاد العربـي للكهربـاء،           )ألكسو(

، والمركـز   )سـكوا اال(لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربـي آسـيا          
س ، باإلضافة إلى أمانة المجل    )RCREEE(اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة      

  :تكون مهمته
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 العربية لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة ضمن       يةستراتيجاالتطوير مشروع    )1(
المنهجية التي أوصى بها فريق العمل وإعادة صياغتها، أخذاً في االعتبار ما            

يات عربية في مجال مصادر الطاقة األخرى، وذلـك         استراتيجتم إعداده من    
  .تمهيداً لعرضه على المكتب التنفيذي

ستكمال اإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفـاءة الطاقـة فـي قطـاع             ا )2(
الكهرباء، بعد االنتهاء من حصر البيانات المتعلقة بتحـسين كفـاءة الطاقـة             

الجزء الثاني من االستمارة التي أعدتها أمانة المجلس وتم تعميمهـا علـى             (
  .)الدول العربية

من المهام الموكلة إليه، مع     يعقد فريق العمل اجتماعات دورية حتى االنتهاء         )3(
األخذ في االعتبار مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء المنقولة عبـر            

  .خطوط الربط الكهربائي العربي
الطلب من الدول العربية موافاة أمانة المجلس باسم خبيرها المختص العضو            )4(

 يوليـو   في فريق العمل المشار إليه أعاله وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر           
2009.  

تكليف أمانة المجلس بالدعوة لعقد االجتماع األول لفريق العمل خالل شـهر             )5(
  ."2009أكتوبر 

واستجابة لدعوة من أمانة المجلس، عقد فريق العمل اجتماعه األول بمقـر            
: ، بمشاركة خبراء مـن كـل مـن        14/10/2009-12األمانة العامة خالل الفترة     

لكة البحـرين، الجمهوريـة التونـسية، الجمهوريـة         المملكة األردنية الهاشمية، مم   
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية الـسعودية، الجمهوريـة العربيـة           

، جمهوريـة   ليبيـا السورية، جمهورية العراق، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية،        
وقد انتهي  . دينمصر العربية، باإلضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتع        

 مع تحديد مدة    يةستراتيجاالاالجتماع إلى تحديد أعضاء ومنسق لكل باب من أبواب          
  .يةستراتيج كموعد نهائي لالنتهاء من إعداد اال2010تنتهي في ديسمبر 
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من جهة أخرى، صدرت عدة قرارات عن كل مـن المجلـس الـوزاري              
، 14/1/2010 بتاريخ   127رقم  العربي للكهرباء في دورته االستثنائية منها القرار        

 بتـاريخ   85 فـي دورتـه العاديـة        1820والمجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     
 133 في دورته العاديـة      7199، ومجلس جامعة الدول العربية رقم       11/2/2010

، المتعلق بتعديل النظام األساسي للمجلس، باستحداث لجنة تسمى         3/3/2010بتاريخ  
لمساعدة المجلس ومكتبـه التنفيـذي،      " ددة وكفاءة الطاقة  لجنة خبراء الطاقة المتج   "

وتتولى االهتمام بالموضوعات المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة وكفـاءة الطاقـة،           
تشارك في عضويتها كافة الدول العربية بخبراء من كبار المختصين الفنيـين فـي              

ة المتجددة وكفاءة   الوزارات أو المؤسسات المعنية بشؤون الطاقة الكهربائية، والطاق       
الطاقة؛ كما يجوز مشاركة الهيئـات والمنظمـات العربيـة واإلقليميـة والدوليـة              
المتخصصة في اجتماعات اللجنة، وتشكيل لجان أو فرق عمل فنية متخصصة مـن             
الدول األعضاء لمساعدة المجلس في تحقيق أهدافه وتنفيـذ مهامـه، واالسـتعانة             

 عـضوية تلـك اللجـان أو فـرق العمـل،            بمؤسسات العمل العربي المشترك في    
واالستفادة من خبرات وكوادر تلك المؤسسات فـي إعـداد الدراسـات والبحـوث          

يات العربية الالزمة لتطوير قطاع     ستراتيجوضع اال "الالزمة ألعمال المجلس ومنها     
الكهرباء، وتنويع وتكامل مصادر الطاقة الكهربائية، وتنميـة اسـتخدامات الطاقـة            

  ".سين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقةتحالمتجددة و
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  الخطط الوطنية إلنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة: )2(ملحق 
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و في حـين    . ك 320يوجد باألردن مزرعتي رياح صغيرتين قدرة األولي        
، وبالتالي فهما يصنفان كمشروعات تجريبيـة ولـيس         و. ك 1125تبلغ قدرة الثانية    

مشروعات تجارية، هذا باإلضافة إلي استخدام طاقة الريـاح فـي ضـخ الميـاه               ك
بالمناطق النائية، كما يبلغ عدد سخانات المياه الشمـسية المنتجـة سـنوياً قرابـة               

  . نظام، وهو ما يعني ارتفاع استثمارات الطاقة الشمسية4000الـ
هربائية من  وأعلن األردن عن المرحلة األولى من مشروع إلنتاج الطاقة الك         

وسينفذ المشروع  .  مليون دوالر  400الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي       
 100، إلنتاج حـوالي  ) كلم جنوب عمان212(على أربع مراحل في محافظة معان     

  .2012ميجاوات من الكهرباء في نهاية العام 

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
لوصول بنسبة مساهمة الطاقـة المتجـددة فـي    تهدف الخطة الوطنية بالمملكة ل   -

  .2020مع عام % 10و 2015 مع عام% 7خليط الطاقة الكلي بحدود 
يوجد مسودة قانون لتشجيع العمل بالطاقة المتجددة، وتحفيز القطـاع الخـاص             -

  .للعمل في نشر استخداماتها، إلى جانب السماح بتطبيق آلية صافي القياس
صندوق لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة      تتضمن مسودة القانون إنشاء      -

  .الطاقة
توجد بعض الجهات التي تقوم باألعمال البحثية في مجاالت الطاقة المتجددة إلى             -

  .جانب البحث في سياسات التنمية لتطبيقاتها
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  ا()�رات ا�&%$�� ا��#"!ة

 كشركة تعمل في إطار الرؤيـة الـشاملة         2006في عام   " مصدر"تأسست  
اإلمارات التي تتناغم حركتها بشكل طبيعي مع توجهات دول مجلس التعاون           لدولة  

الخليجي الهادفة إلى تطوير جميع مجاالت قطـاع الطاقـة المتجـددة والتقنيـات              
  .المستدامة

ـ        6 مساحتها   التي تبلغ  "مصدر"وتعد مدينة     منـصة   اً كيلـو متـر مربـع تقريب
اء البحوث عليهـا، ومـن المتوقـع أن         الستعراض طاقة المستقبل والتقنيات النظيفة وإجر     

الذي يركز على   " معهد مصدر " ألف نسمة ومئات الشركات، كما تضم        40تحتضن المدينة   
األبحاث التطبيقية ذات المردود المباشر على التطبيقات النهائية للطاقة، يتفاعل مع مراكز            

نولوجيـا  معهـد ماساتـشوستس للتك    "البحث العلمي المنتشرة في أنحـاء العـالم، مثـل           
Massachusetts Institute of Technology" جنرال إلكتريك لإلبداع البيئي "، ومركز

Centre of Excellence in Building Technologies R&D centre; GE"، 
 ;Ecomagination Centreلألبحـاث والتطـوير   " شنايدر" ، ومركز"BASFباسف "و

Schneiderوغيرها ،.  
التي تعمل على تطوير وتـشغيل      " صدر للطاقة م" تضم مصدر وحدة     أيضاً

مشروعات الطاقة المتجددة ليس في دولة اإلمارات فحسب وإنما في المنطقة العربية            
 "Total" و"Abengoa Solar"وباقي دول العالم، مثل المـشروع المـشترك مـع    

لمركزات الطاقة الشمسية في المنطقة الغربية من أبـوظبي         " 1شمس"لتطوير محطة   
باإلضافة إلى مزرعة توليـد طاقـة        . أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم      لتصبح

" صير بني يـاس   " ميجاوات ومحطة الخاليا الشمسية على جزيرة        30الرياح بقدرة   
 من الطاقة مـن     ظبيمن احتياجات أبو  % 7ة في توليد    ـالمساهم في أبوظبي بغية  

لدوليـة مزرعـة    ، ولعل أبـرز المـشروعات ا      2020مصادر متجددة بحلول عام     
"London Array " ميجاوات1000لتوليد الطاقة من الرياح الساحلية وقدرتها .  

 Masdar Carbon" مصدر إلدارة الكربون"من جهة أخرى تختص شركة 
بإدارة مشروعات خفض انبعاثات الكربون عبر تعزيز كفـاءة اسـتهالك الطاقـة             

ن الكربون مع التركيز علـى      واسترداد الحرارة المفقودة، إضافة إلى تجميع وتخزي      
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في مناطق الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا، يدعمها في        " آلية التنمية النظيفة  "استثمار  
 التي تـضم محفظـة لكبـرى    "Masdar Capital" "مارمصدر لالستث"ذلك وحدة 

شركات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة الواعدة، إلى جانب مـساعدة الـشركات            
  .طور بتقديم رأس المال والخبرة اإلداريةعلى النمو والت

من هذا المنطلق نجد أن دولة اإلمارات قد أصبحت العباً رئيسياً في قطاع             
الطاقة المستدامة، إلى المستوى الذي يؤهلها الحتالل مرتبة الصدارة في هذا القطاع            
المهم، جنباً إلى جنب مع العديد من الدول المتطورة والتي تحقـق معـدالت نمـو                

ي لمكانة أبوظبي خاصةَ بعد استـضافتها المقـر         ستراتيجمرتفعة لتعكس الهدف اال   
  ".ايرينا"الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
 بشأن استخدام   2009 سنة   12/155صدر قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم        -

 مـن   ظبيأبـو  احتياجات إمارة    من% 7الطاقة المتجددة والذي يستهدف توفير      
  .2020الطاقة الكهربائية بحلول عام 

بادرت اإلمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوة واثبة لتطوير وتنميـة تقنيـات             -
 كشركة  2006لطاقة المستقبل في عام     " مصدر"طاقة المتجددة بتأسيس شركة     ال

  .تعمل في إطار الرؤية الشاملة لإلمارات العربية المتحدة
 عن مشروع مدينة دبي المستدامة، والـذي        2012ت مدينة دبي في يوليو      أعلن -

من اسـتهالك الميـاه،     % 50من استهالك الكهرباء، و   % 50يهدف إلى توفير    
مـن  % 75، ونشر المساحات الخضراء بنسبة     %100ومعالجة المخلفات بنسبة    

من احتياجات الكهربـاء مـن مـصادر        % 50المساحة الكلية للمدينة، وإنتاج     
  %.100 تحويل وسائل النقل إلى وسائل مستدامة بنسبة أيضاًتجددة، وم

  ا�-��+ر,� ا�#+�*��

تمثل المحطات الحرارية المورد الرئيسي في تونس للحصول على الطاقـة           
. لكل من الطاقة المائية وطاقـة الريـاح       % 4الكهربائية يضاف لها نسبة ال تتعدي       

رة الصناعة والطاقـة والمـشروعات      تحدد أسعار الكهرباء في تونس من قبل وزا       
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الصغيرة والمتوسطة، وبالمقارنة مع التعريفة العالمية تعد تعريفـة الكهربـاء فـي             
  .تونس منخفضة القيمة

وعلى صعيد الطاقة المتجددة تعني الوكالـة الوطنيـة للطاقـة المتجـددة             
ANME     بأنشطتها، وتعمل على تحقيق األهداف التالية      1985 والتي تأسست عام  :

 إحالل أنماط جديدة    )3( ترويج استخدامات الطاقة المتجددة،      )2( توفير الطاقة،    )1(
  .إلنتاج الطاقة من مصادر تراعي البعد البيئي

 أصبحت تونس إحدى الدول العربية التي تعتمـد علـى           2000بحلول عام   
استيراد البترول الخام، حيث لم يعد إنتاجها يكفي حد الطلب على الطاقة، وهو مـا               

دا بالحكومة التونسية إلي إصدار عدة قرارات تهدف إلي ترشيد استهالك الطاقة،            ح
 ميجاوات مـن توربينـات      120والبحث عن مصادر جديدة إلنتاجها، يوجد بتونس        
  . ميجاوات محطات مائية62الرياح تم تركيبها في مناطق مختلفة باإلضافة إلى 

سية فـي تـونس أحـد       من ناحية أخري، تعتبر تجربة سخانات المياه الشم       
التجارب الناجحة، حيث تم البدء بالمشروع من خالل تعاون مشترك بين الحكومـة             

 برنـامج لـدعم     1995التونسية ومرفق البيئة العالمي والحكومة البلجيكية في عام         
من التكلفة الرأسمالية للسخان وتقسيط القيمـة       % 35سخانات المياه الشمسية بنسبة     

 تسدد على فاتورة الكهرباء، وهو ما ساعد على نشر هـذه            الباقية على سبع سنوات   
السخانات في تونس وإقامة سوق وصناعة محلية أمكن من خاللها توطين صـناعة             

  .سخانات المياه الشمسية
 مشروعاً في إطار شراكة     40ويهدف المخطط الشمسي التونسي إلى إنجاز       

 القطاع الخاص إنجاز    ، حيث سيتولى  2016 –2010القطاعين العام والخاص للفترة     
 مشروعات سـتنجزها    3 مشاريع سينفذها القطاع العام، منها       5 مشروعاً مقابل    29

الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقد تم التعهد بعـدة مـشروعات خاصـة مـع               
مؤسسات التعاون بألمانيا وإيطاليا واليابان واإلتحاد األوروبـي وبرنـامج األمـم            

  .المتحدة اإلنمائي
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  : وأهداف الطاقة المتجددةحوافز
 دون اعتبار الحطب    2014من استهالك الطاقة األولية بحلول عام       % 4.3نسبة   -

  .مع أخذهما في االعتبار% 13وفحم الحطب و
 متضمنا تعريفـا بالبرنـامج الـوطني للطاقـة          2004 لسنة   72صدر القانون    -

  .المتجددة، والشامل إنتاج الطاقة من المصادر المختلفة
متميزة ومشجعة السـتخدام نظـم التـسخين الشمـسي والخاليـا            توجد حزم    -

  .الكهروضوئية

  � ا�-3ا2%,� ا�!,�1%ا��0 ا�/&.��ا�-��+ر,

تتميز الجزائر بوجود احتياطي هائل للطاقة، وعلى وجه الخصوص الغـاز           
الطبيعي، باإلضافة إلي وجود قدرات واعدة لالستفادة من الطاقة المتجددة وبخاصة           

 ويعد وضع الطاقة في الجزائر متقدماً، فمصادر الطاقة الكهربائية          الشمس والرياح، 
، في حين   %94.5الغاز الطبيعي ويمثل    : يتم توفيرها من ثالث مصادر رئيسية هي      

  %.0.5، أما الطاقة الشمسية فتمثل %5تأتي الطاقة المائية بنحو 
وتـرويج  هذا وقد تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة الجزائرية والتي تتولى نشر            

لة عـن تنفيـذ مـشروع المحطـة         ؤواستخدامات الطاقة المتجددة بالجزائر، والمس    
والذي يقوم بتنفيذه   " BOOT"الشمسية الحرارية بالتكامل مع الدورة المركبة بنظام        

إتحاد شركات أسباني باستخدام تقنية المركزات الشمسية ذات القطع المكافئ بقـدرة            
 ميجاوات وحقل شمسي بقدرة     130ورة مركبة    ميجاوات تتكون من د    150إجمالية  

 )BOO( مليون يورو، نفـذت بنظـام        316 ميجاوات تطلبت استثمارا بحوالي      25
  .Abenerبمعرف الشركة اإلسبانية 

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
تحديد مساهمة المصادر المتجددة في رصيد الكهرباء الوطنية إلى مـا يقـارب              -

  .2015في عام % 6نسبة 
  .بيق نظام تعريفة التغذية لشراء الطاقة المنتجة من المصادر المتجددةتط -
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تم تحديد حافظة كبيرة من مشاريع الطاقة ضمن إطـار البرنـامج اإلرشـادي               -
 مـن جهـة،     2017-2009الجزائري لتنمية الهياكل األساسية وإنتاج الكهرباء       

  .خرى من جهة أ2050-2009والبرنامج الوطني لتنمية الطاقة المتجددة 
وجود كيانات مستقلة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والتـي تـشمل إنـشاء              -

  .محطات طاقة شمسية وطاقة رياح

  ا������ ا�&%$�� ا�*&+د,�

لذريـة والمتجـددة بتـاريخ      تم إنشاء مدينـة الملـك عبـد اهللا للطاقـة ا           
هـ، بهدف إدخال الطاقة الذرية والمتجـددة ضـمن منظومـة توليـد             3/5/1431

باء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية مما يقلل من االعتمـاد علـى              الكهر
الموارد الهيدروكربونية، ويوفر ضماناً إضافياً إلنتاج الماء والكهرباء في المستقبل          
ويوفر ذاته الموارد الهيدروكربونية األمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتـالي            

  .ولإبقائها مصدراً للدخل لفترة أط
إن قرار إنشاء المدينة جاء على فهم دقيق ورؤية واعية ونظـرة شـاملة،              
وإحاطة بواقع قطاع الطاقة وحاجاته المستقبلية ومجسداً في رؤيته الشاملة الحاجـة            

  .ألن يفي هذا القطاع بمتطلبات التنمية الوطنية المستدامة
ـ           ر إلـى   إن المطلوب من قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، خاصة عند النظ

 إضافة للطاقة المناسبة    –المستقبل، أن يوفر الكهرباء والمياه لكافة شرائح المجتمع         
للصناعة، مقلالً في الوقت نفسه من استهالك الوقود األحفوري بهدف الحفاظ عليـه             

      فَألجيال الغد، ورفعاً من كفاءة التوليد ومع   الً لترشيد االستهالك، مالـصناعة   نـاً كِّم 
ـ القيام بدورها كامالً في تطوير منظومة الطاقة المستقبلية، معتمداً          الوطنية من    ي ف

ذلك على الكفاءات الوطنية المؤهلة، محققاً كل ما سبق بالعمل المباشـر والتنـسيق              
  .المستمر مع شركاء العمل داخل المملكة وخارجها

تسعى المدينة منذ إنشائها إلى تحقيق هدفين رئيسين هما الوفاء بمتطلبـات            
لهدف من إنشائها، ومن ثم العمل على تحقيق الهدف األول وذلك بإيجاد آليات تنفيذ              ا

وتمكين تضمن بناء واستدامة منظومة توليد الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة الذرية            
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والمتجددة، ويتحقق ذلك ببناء قطاع اقتصادي متكامل مستدام يرتكز على منظومـة            
  :ى لتحقيق عناصر االستدامة الثالثةالطاقة الذرية والمتجددة، ويسع

  .إيجاد وتطوير القوى البشرية المؤهلة لبناء قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة -
بناء المنظومة المستهدفة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بحيـث تكـون مجديـة              -

  .اقتصادياً
حالل تقليل األثر البيئي لكامل منظومة توليد الكهرباء وتحلية الميـاه، وذلـك بـإ              -

ل تطوير منظومة الطاقة، محل الطاقة المعتمدة على        حالطاقة النظيفة، في جّل مرا    
  .المصادر الهيدروكربونية

يتها على ما تم انجازه مـن دراسـات         استراتيجاعتمدت المدينة في صياغة     
ومشروعات سبقت تاريخ إنشائها، ثم على القيام بدراسات مستفيضة لقطاعي الطاقة           

 في مختلف أنحاء العالم لالستفادة من الخبرات المتوافرة في مجال           الذرية والمتجددة 
التخطيط والتنفيذ، إضافة للخبرات الفنية والعلمية والبحثيـة واإلداريـة والتمويليـة     
المختلفة في هذا المجال، وتبني المدينة على ما قامت جهات عدة في المملكة بعمله              

طلس طاقة الرياح التي أصـدرتهما      في الفترات الماضية، مثل األطلس الشمسي وأ      
 تجمعـت لـدى     التيمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتستفيد من الخبرات          

الجهات البحثية والتعليمية في مشاريع الطاقة الشمسية مثل جامعة الملـك عبـد اهللا              
كما تعمل المدينة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقـة علـى إنجـاح         . للعلوم والتقنية 

لمبادرات الوطنية ذات العالقة بالطاقة المتجددة مثل مبادرة الملك عبد اهللا للتحليـة             ا
  .بالطاقة الشمسية التي تشرف عليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ية عن الطاقة الذرية المتجددة والخيـارات  استراتيجتقدمت المدينة بدراسات    
كربوني في منظومة الكهرباء وتحلية المياه،      المتاحة لخفض استهالك الوقود الهيدرو    

 بحلـول عـام     )%50(وتبين من هذه الدراسات إمكانية خفض االستهالك بنـسبة          
م بما يؤدي إلى أن يصل إسهام الطاقة المتجددة في هذا الهدف إلى حـوالي               2032

 ويتم التعامل حالياً على صياغة األطر القانونية واالستثمارية لقطاع الطاقة           )30%(
المتجددة، بما يتضمن تعرفة الشراء المقترحة وآلية شراء الكهرباء مـن شـركات             

  .توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة
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وفي ما يلي جدول يوضح الخطة الوطنية إلنتاج الكهرباء مـن المـصادر             
 :المتجددة في المملكة

 
  

  المؤشر الكمي  النشاط أو الفعالية  الرقم
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  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
، تواجيجا 41 إلى   2032أقرت المملكة الوصول بمشاركة الطاقة الشمسية عام         -

ـ سية، وهو مـا يع     جيجا خاليا كهروضوئية، والباقي مركزات شم      15منها    ين
الوصول بمشاركة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى نسبة تتراوح مـن            

  .في ذلك العام% 22 – 16
 العديد من السياسات والبرامج المشجعة لبحوث وتطبيقـات الطاقـة           اعتمادتم   -

  .المتجددة
في مجال طاقة الرياح، تم إعداد أطلس الرياح السعودي، حيـث يـتم إعـداد                -

 مواقع مختلفة بالمملكة لبحث إمكانية إنتاج الكهرباء        8سات واختبارات في    ودرا
  .من طاقة الرياح

 يجرى إعداد سياسة الستخدام الطاقة المتجددة تحدد أهداف كمية لمشاركة           أيضاً -
  .الطاقة المتجددة في نسيج الطاقة

  ��5+ر,� ا�*+دان

في السودان، فـي    من احتياجات الطاقة    % 87تساهم الكتلة اإلحيائية بنحو     
ـ    ، وتصل إجمالي   %1، والمحطات الحرارية والمائية     %12 حين يشارك البترول ب

 ميجاوات تأتي من أربعة خزانات أكبرها خزان        345الطاقة المائية في السودان إلي      
 1250 ميجاوات وبتشغيل مشروع سد مـروي أضـيفت          280الروصيرص بقدرة   

  .ميجاوات جديدة إلى المصادر المتجددة
وتم االنتهاء من المرحلة األولى لحصر مصادر طاقة الرياح مـن خـالل              

برنامج تعاون مشترك بين وزارة الطاقة والتعـدين الـسودانية ووزارة الكهربـاء             
والطاقة في مصر ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ برنـامج لحـصر              

 خالله المناطق الواعـدة     مصادر الرياح في السودان وإعداد أطلس للرياح تحدد من        
  .والتي يمكن االستفادة منها في إنشاء مزارع رياح

ولقد قام السودان بإنشاء إدارة متخصصة في الطاقـة المتجـددة بـوزارة             
الكهرباء والسدود والتي تضم قسماً للطاقة الشمسية، وتم التعاقد مع شركة استشارية            
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ن الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة،     لعمل دراسات لتحديد المناطق الواعدة بالتوليد م      
كما تم توقيع مذكرة مع شركة سوالر يوروميد الفرنسية إلنشاء محطـات للطاقـة              

  .الشمسية

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
بنهاية الخطـة الخمـسية     % 1مشاركة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة بنسبة         -

  .2011-2007للبالد 

  ا�*+ر,�ا�&%$�� ا�-��+ر,� 

ية الطاقة المتجددة في سوريا على تعظيم مساهمة تطبيقـات          استراتيجتعتمد  
الطاقة المتجددة في الوفاء بجانب من الطلب على الطاقة، وهو ما يتوقع أن يواكبـه               
انخفاض في االعتماد على المصادر الهيدروكربونية، وبالتالي تحسين النظم البيئيـة           

هذا وقد تم إصدار الخطة القومية الـسورية        . والعمل على تحقيق التنمية المستدامة    
 Feed-in Tariff، كما صدر قانون تعريفة التغذية 2004للطاقة المتجددة في العام 

 محدداً أسعار شراء الطاقة الكهربائية من شراء الكهرباء المنتجة          2012في فبراير   
  .من كل من القمامة، الكتلة الحيوية، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية

فة عامة توجد بعض االستخدامات لطاقة الرياح فـي ضـخ الميـاه،             وبص
، كمـا   ) درجة مئويـة   80حتى  (وتسخين المياه بالطاقة الشمسية للتطبيقات المنزلية       

تسعى وزارة الكهرباء السورية الستكمال إنشاء مزرعـة ريـاح لتوليـد الطاقـة              
والتي توقفت نتيجة   الكهربائية بمنطقة حمص وذلك بالتعاون مع الحكومة األلمانية،         

للعقوبات االقتصادية ضد سوريا، من ناحية أخرى يبلغ إجمالي مساحات السخانات           
  . ألف متر مربع800الشمسية بسوريا حوالي 

  ��5+ر,� ا�&%اق

من إجمالي القدرات المركبـة لتوليـد       % 13تمثل الطاقة الكهرومائية نحو     
لة بالوقود األحفوري المحطات    الطاقة الكهربائية في العراق وتشمل المحطات العام      

البخارية والغازية والديزالت حيث تبلغ القدرة المركبة للمحطات الكهرومائية نهاية          
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 ميجاوات، في حين كانت القدرة المتاحة من هذه القـدرة           1864 بحدود   2012عام  
 ميجاوات فقط، ذلك ألن الواقع المائي في العـراق شـهد ومنـذ              855المركبة هو   

 تناقصاً ملحوظاً في كميات المياه المتدفقة إلى العراق عبـر نهـري             سنوات عديدة 
دجلة والفرات الذي أثر سلباً على خطة الوزارة في تبني مـشاريع إنتـاج الطاقـة                

  .الكهربائية باستخدام المحطات الكهرومائية
وألهمية مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي ودعم المنظومـة الكهربائيـة          

تنويع مصادرها جاء االهتمام بالطاقة المتجددة باستحداث مركـز         بطاقات إضافية و  
، حيث وضعت خطة واعدة     2010للطاقة المتجددة والبيئة في وزارة الكهرباء عام        

  .لتنفيذ بعض المشاريع المهمة في قطاعي التوليد والتوزيع
ويجري حالياً توجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية مختصة مؤهلـة فـي          

 محافظات فـي العـراق      8 موقع في    15ع الطاقة الشمسية والرياح في      تنفيذ مشاري 
حيث يعد هذا النشاط من أولويات الوزارة في استخدام الطاقـة المتجـددة إلمـداد               

  .المناطق النائية المعزولة عن الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية
ـ            ث ويعد هذا المشروع الحيوي من أكبر المشروعات المنفذة في العراق حي

  . ميجاوات50السعة اإلجمالية ستكون 
 علـى   )2015-2012(من جهة أخرى، ترتكز خطة الـوزارة لألعـوام          

من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائيـة        % 2الوصول إلى نسبة مشاركة     
، وكذلك تفعيل برامج كفاءة وترشيد اسـتهالك الطاقـة بإدخـال            2015بنهاية عام   

 والـسخانات الشمـسية     LEDنارة الحديثـة باسـتخدام      معدات كفوءة كمشاريع اإل   
  .ومنظومات التوليد الذاتي في قطاع توزيع الطاقة

جدير بالذكر أن العراق من الدول السباقة في تبني مشاريع ريادية للطاقـة             
 منظومة إنارة الشوارع بتقنية الطاقـة الشمـسية وبـسعة           20000الشمسية بإدخال   

ـ   3.5إجمالية تقدر    كمـا أن وزارة الـصناعة قـد        . 2009-2008ام   ميجاوات ع
، إضافة إلى تبني العديـد      2010استحدثت مصنع لتجميع األلواح الشمسية في عام        

من وزارات الدولة بعض المشاريع الريادية التي تتركز في اسـتخدام منظومـات             
  .الطاقة الشمسية في مجال السقي واإلرواء وتصفية المياه
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  :ددةحوافز وأهداف الطاقة المتج
  .)2020(للسنوات القادمة % 10بنسبة في مراحل اإلعداد للمساهمة  -

  دو�� 9�*7�8

 يةسـتراتيج اال على   14/3/2012صادق مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ      
العامة للطاقة المتجددة في فلسطين حسب الخطة التي أعدتها سلطة الطاقـة والتـي              

 لتوليـد   )علـى األقـل   (ة  جيجاوات سـاع   240 تهدف إلى الحصول تدريجياً على    
من القدرة الكهربائية المنتجة    % 10الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بما يعادل        

  . لقطاع الطاقةيةستراتيجاال حسب الخطة 2020محليا بحلول عام 
مـن مجمـل    % 18 بحـوالي    )الحرارية(يقدر استغالل المصادر المتجددة     

 سـاعة   تواجيجـا  2287ثل ما قيمته    استهالك الطاقة الحالي في فلسطين والذي يم      
 وتستخدم بشكل خاص في تسخين المياه والتدفئة وبـذلك تكـون            )كطاقة كهربائية (

 بحلـول   )طاقة الكهربائيـة  الك% (25نسبة االعتماد على الطاقة المتجددة بما يعادل        
  .2020عام 

 على نطاق واسع في القطاع      )SWH (كما تستخدم سخانات المياه الشمسية    
 )٪ من األسر تستخدم أنظمة التـسخين الشمـسية        72أكثر من   (ي فلسطين   السكني ف 

 مليون متر   1.5وبلغ مجموع القدرات الحالية المركبة في جميع القطاعات أكثر من           
، وتقسم مراحل تنفيـذ     )من أعلى المعدالت في المنطقة    (مربع من اللواقط الشمسية     

  : إلى مرحلتينيةستراتيجاال
 ميجاوات مـن    25 الهدف هو الحصول على      :)2015-2012(المرحلة األولى    -

 )...خاليا شمسية، طاقة ريـاح، غـاز حيـوي        (مختلف أنواع الطاقة المتجددة     
  :وتتضمن هذه المرحلة

تنفيذ مشاريع ذات قدرات صغيرة حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الـصغيرة              •
درة التي تـم    باستخدام الخاليا الشمسية في مناطق نائية مختلفة وبلغ مجموع الق         

  . كيلووات تقريبا105ًتركيبها 
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 300االنتهاء من تنفيذ مشروع أول محطة توليد تعمل بالطاقة الشمسية بقـدرة              •
منطقة أريحا حيث    في JICAكيلووات وهو مشروع ممول من الوكالة اليابانية        

  .2012تم االنتهاء منه وربطه على الشبكة في تموز 
 500 التنفيذ بقدرة تـصل إلـى أكثـر مـن            العديد من المشاريع الشمسية قيد     •

  .كيلووات
مشاريع عديدة قيد الدراسة الستخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء بقـدرة تبلـغ              •

  . ميجاوات100
 ميجا حيث تهدف إلى إقامـة       5تنفيذ المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية بقدرة        •

 تركيبها علـى     كيلووات لكل مشروع يتم    5مشاريع صغيرة متفرقة بقدرة حتى      
 منزل حيث تتكون هذه المبادرة مـن        1000أسطح المنازل وبعدد إجمالي يبلغ      

وكل مـواطن يقـوم     . ثالثة مراحل تمتد لمدة ثالث سنوات وقد تم البدء بالتنفيذ         
بتركيب هذا النظام في منزله سيحصل على تعرفه كهرباء مميزة للطاقة المنتجة            

  .من الخاليا الشمسية
 ميجـاوات   105 الهدف هو الحصول علـى       :)2020-2016( ةالمرحلة الثاني  -

تأتي بعد نضوج السوق المحلي نحو تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها وذلـك            
من خالل تنفيذ مشاريع ذات قدرات عالية تمكننا من الوصـول إلـى الهـدف               

  . ميجاوات130 وهو 2020المنشود بحلول سنة 

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
  . تقييم شامل لمصادر الطاقة المتجددة في فلسطينإجراء -
 حـسب الخطـة     2020بحلـول عـام     % 10استهداف إنتاج الكهرباء بنـسبة       -

  . لقطاع الطاقةيةستراتيجاال
 العامة للطاقة المتجـددة     يةستراتيجاالمصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على       -

  .14/3/2012بتاريخ 
  .قة المنتجة من مصادر متجددة المميزة لشراء الطاةالتعرفتطبيق نظام  -
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 إمكانـات تعزيز استخدام وصناعة الطاقة المتجددة وتشجيع االستثمار وتـوفير           -
 .البحث العلمي

;,+�  دو�� ا�

على الرغم من غنى دولة الكويت بمصادر النفط، إال أن وزارة الكهربـاء             
امل مع  والماء الكويتية تتبني إعداد دراسة جدوى إنشاء محطة شمسية حرارية بالتك          

 ميجاوات، باستخدام تقنية المركزات الشمسية ذات القطع        100الدورة المركبة قدرة    
المكافئ بالتعاون مع معامل الطاقة الشمسية األلمانية بمعهد علوم الفضاء األلمـاني            

"DLR."  
% 5ترصد دولة الكويت الوصول إلى مشاركة المصادر المتجددة بنـسبة           

ي مع تنفيذ العديـد     استراتيج كهدف   2020 بحلول عام    من الطاقة الكهربائية المولدة   
من الدراسات الفنية واالقتصادية إلنشاء محطة شمسية حراريـة واختيـار أفـضل             
التقنيات، باإلضافة إلى االنتهاء من دراسة اقتصادية فنية إلنشاء محطـة شمـسية             

  . ميجاوات60 ميجاوات، يبلغ فيها سعة المكون الشمسي 280حرارية بسعة 

  :وافز وأهداف الطاقة المتجددةح
من الطاقـة   % 5تهدف الكويت الوصول إلى مشاركة المصادر المتجددة بنسبة          -

  .ياستراتيج كهدف 2020الكهربائية المنتجة بحلول عام 
 تنفيذ العديد من البحوث والدراسات الفنية واالقتصادية إلنشاء المحطات          ييجر -

قة الشمسية في نظم التبريد والتكييف      الشمسية الحرارية للكهرباء واستخدام الطا    
  .المختلفة

  ا�-��+ر,� ا��.>����

من المنازل لـسخانات الميـاه      % 13تشير اإلحصاءات إلى استخدام نحو      
، مع اإلشـارة    2011 ألف متر مربع لغاية العام       250الشمسية وهو ما يعادل نحو      

اقة والمياه   وحده، حيث تعمل وزارة الط     2011 خالل العام    2 م 43500إلى تركيب   
من خالل عدة مبادرات مشتركة مع مصرف لبنان وإدارة برنامج األمـم المتحـدة              
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 وصوالً إلـى    2014 والعام   2009 ما بين العام     2 ألف م  190اإلنمائي على تركيب    
  .2020تركيب مليون متر مربع في العام 

وفيما يتعلّق بإنتاج الطاقة من خالل الرياح، فقد تم إطـالق إعـالن نوايـا               
 ميجاوات من   100 إلى   60 لتأمين إنتاج من     ةوالذي سيليه استدراج عروض عالمي    

 500 إلـى    400خالل طاقة الرياح خالل العامين القادمين وصوالً إلـى تحقيـق            
  .2020ميجاوات من طاقة الرياح في العام 

وتعمل وزارة الطاقة والمياه على تركيب أول مروحـة هوائيـة لـصالح             
، كما تعمل علـى تركيـب أول مـشروع          2013الل العام   مؤسسة كهرباء لبنان خ   

  .2013نموذجي إلنتاج الطاقة من خالل المركزات الشمسية خالل العام 

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
موافقة الحكومة على الخطة الوطنية لكفاءة الطاقـة المعتمـدة علـى اإلطـار               -

ول دولة عربية تعتمـد     االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة ليكون لبنان أ       
ي الـذي يتمثـل   ستراتيجالخطة على مستوى الحكومات، وصوالً إلى الهدف اال    

% 12بأن تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في اإلنتاج الكهربائي الحـراري            
  .2020في العام 

 مـن   NEEREAإطالق آلية تمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة          -
 200 بحجـم    زارة ومصرف لبنان والذي سيخلق سـوقاً      خالل التعاون بين الو   

  .2015مليون دوالر كاستثمارات حتى العام 
 في هبـة تقـدر      NIFسيستفيد لبنان من آلية االستثمار األوروبية لدول الجوار          -

قيمتها بخمسة ماليين يورو لمشروع يتعلـق بالطاقـات المتجـددة والمبـادرة             
  .)MSP-PPI( الشمسية للمتوسط التحضيرية لبرنامج الدعم لمخطط الطاقة

 مليون دوالر لتركيب خاليا شمسية      9.07نفّذ مشروع سيدرو استثمارات بقيمة       -
)PV(            1.8 في عدد واسع من المدارس الرسمية ومؤسسات القطاع العام بقدرة 

ـ  ــ على الشبك   ويتم ربطها جميعها حالياً    ،كيلووات لكل موقع   ق مبـدأ   ـة وف
NET METERING.  
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 الوطنية إلمكانات استخدام الكتلة الحيوية بحيث يتم تحقيق         يةاتيجستراالأنجزت   -
 ميجاوات  25 إلى   15الهدف المعلن من قبل وزارة الطاقة والمياه إلنتاج ما بين           

  .خالل أربع سنوات
أنجزت خطة تطوير مشاريع إنتاج الطاقة المائية وسيتم اإلعالن عنها قبل نهاية             -

  .2012العام 

  �ــ��.�دو�� 

ليبيا بإمكانيات هامة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يعتبران          تتمتع  
من المصادر الواعدة مستقبالً في إنتاج الكهرباء بإتاحة مشجعة الستغاللهما، وقـد            

 للقيـام برسـم     2012وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في العـام         حديثاًأنشأت  
بيا، وفي هذا اإلطـار تـم إنـشاء         سياسات استخدام وتطوير الطاقة المتجددة في لي      

والذي يتبع اآلن الوزارة، وهـو       م2007الجهاز التنفيذي للطاقة المتجددة منذ العام       
المعني بتنفيذ المشاريع القائمة على استخدام الطاقات المتجددة واستغالل المـصادر           
المتاحة منها والقيام باألعمال التي من شأنها تحقيق األهـداف الموصـوفة بقـرار              
إنشائه وإنجاز المهام المناط بها، كذلك أنشأ مركز بحوت ودراسات الطاقة الشمسية            

م، لالهتمام بإعداد كافة الدراسـات والبحـوث المتعلقـة بالطاقـة            1978منذ العام   
المتجددة وتنفيذ المشاريع التجريبية والبحثية لنقل المعرفة والتقنية وتوطينها، والذي          

  .عالي والبحث العلمييتبع اآلن وزارة التعليم ال
استخدمت منظومات الخاليا الشمسية صغيره الحجم والمعزولة منذ أكتر من          

 في ليبيا، في تطبيقات متعددة منها االتصاالت وكهربة المناطق النائيـة            عاماًثالثين  
 ميجاوات، كما استخدمت منظومـات      5والحماية المهبطية، بقدرة إجمالية تصل إلى       

  . منظومة1000ة الشمسية على نطاق ضيق بما يعادل تسخين المياه بالطاق
على اعتبارها مصدراً إلنتاج      ليبيا اهتماماً واضحاً بالطاقات المتجددة     يولوتُ

من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة، وتتبنى منهجية وضع سياسـات      الطاقة الكهربائية 
قنيـة والقانونيـة   من شأنها االرتقاء بمجال الطاقات المتجددة من الجوانب الفنية والت    

والتمويلية االستثمارية واالقتصادية، لخلق البيئة المناسبة لكل من القطـاعين العـام            
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والخاص لتنفيذ المشروعات بمختلف األحجام وتحقيق مستهدفات البرامج المتعلقـة          
بها، وإقرار الحوافز التي تشجع وتدعم اسـتخدامات الطاقـات المتجـددة لكافـة              

  .للجميع المستويات بالمنهجيات التي تؤسس لمبدأ االستفادةالتطبيقات وعلى جميع 
) 2025-2013(وفي هذا اإلطار وضع المخطط الوطني للطاقات المتجددة         

الطاقـة الشمـسية   (استناداً على اإلمكانيات المتاحة من مصادر الطاقات المتجـددة          
حراء ، حيث يوفر الحزام الشمسي الذي تقع به جزء كبير من الـص            )وطاقة الرياح 

المتر المربـع    / كيلووات 7(الليبية أعلى معدالت اإلشعاع الشمسي والتي تصل إلى         
، كما تم إنجاز أطلس مبدئي للرياح يبين مؤشرات سرعات الرياح، حيث            )في اليوم 

 متر فـوق سـطح      50على ارتفاع   ) ثانية/  متر 10(بلغ المتوسط السنوي لها حتى      
شمسي العمودي حيـث بلـغ المتوسـط        األرض، كما تم تحديد خارطة اإلشعاع ال      

  . كيلووات ساعة للمتر المربع3000السنوي إلى حدود 
واستهدف المخطط إنجاز عدة مشاريع من خالل تقسيمه إلى مخطط قصير           
المدى ومخطط متوسط المدى، بقدرات مركبة في الطاقة الشمسية وطاقـة الريـاح             

 ميجـاوات مـن     260ذ  ومنظومات التسخين الشمسي، ففي قصير المدى سيتم تنفي       
 ميجاوات من المركزات الشمسية المدمجة بمحطـات الـدورة          25مزارع الرياح،   

  . ميجاوات من محطات الخاليا الشمسية المدمجة بالشبكة الكهربائية85المزدوجة، 
 375 ميجاوات من مزارع الرياح،      630أما متوسط المدى فيستهدف إنجاز      

 ميجاوات من محطـات الخاليـا       715ميجاوات من محطات المركزات الشمسية،      
  .الشمسية

 االهتمام بوضع برنـامج وطنـي       أيضاً) 2025-2013(يستهدف المخطط   
الستخدام سخانات المياه الشمسية، بالعمل على توفيرها في السوق المحلي بما يعادل            

 ميجاوات على طول فترتي المخطط، وتوفير البيئة الالزمة التي تشجع علـى             450
وتـشجع   نامج بسن القوانين والتشريعات وإقرار الحوافز التي تـدعم        تبني هذا البر  

  .االستخدام والتوريد والتصنيع
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  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
رفع مساهمة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقـات المتجـددة فـي              -

، )2020% (7،  )2015% (3منظومة اإلمداد الطاقوي الوطنية إلـى حـدود         
10) %2025.(  

العمل على أن تصبح ليبيا من الدول المصدرة للطاقة الكهربائية المنتجـة مـن               -
  .مصادر الطاقة المتجددة من خالل المبادرات الدولية المطروحة

إنشاء وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والذي يتبعها الجهاز التنفيذي للطاقات           -
  .المتجددة

عات المنظمة للطاقات المتجددة من     العمل على إعداد وصياغة القوانين والتشري      -
  .كافة الجوانب

  ��5+ر,� )<% ا�&%$��

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة في مصر بتنمية اسـتخدام مـصادر الطاقـة             
المتجددة والتي تتمتع مصر بثراء واضح فيها، حيث تم إنشاء هيئة الطاقة الجديـدة              

د المبذولـة فـي نـشر        لتمثل نقطة االرتكاز الوطنية للجهو     1986والمتجددة عام   
استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة، لتوليد الكهرباء على المستوى التجاري، وتوطين          
تقنيات الطاقة المتجددة بما يسهم في توفير استهالك الوقود األحفوري الذي يمكـن             
تصديره للخارج باعتباره أحد مصادر الدخل القومي، أو اسـتخدامه محليـاً فـي              

  .يات، لتعظيم العائد من تصدير منتجاتهاصناعة البتروكيماو
لطاقـة  ية ل اسـتراتيج  2008وقد أقر المجلس األعلى للطاقة فـي فبرايـر          

 على مشاركة القطاع الخاص ليصل إجمـالي الطاقـة          ة رئيسي ةالمتجددة تعتمد بصف  
مـن الكهربـاء    % 12 إلـى    2020الكهربائية المولدة من طاقة الرياح بحلول عام        

كهرباء مولدة من المـصادر المائيـة،       % 8لكهربائية، يضاف لها    المولدة بالشبكة ا  
  .في ذلك الوقت% 20لتمثل المصادر المتجددة مجتمعة نحو 

 ميجاوات  550وفي مجال طاقة الرياح تم تنفيذ محطة توليد الكهرباء قدرة           
بالزعفرانة في إطار عدد من المشروعات، بما يجعلها أكبر مزرعة رياح بأفريقيـا             
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ألوسط، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات في إطار اتفاقيات تعاون دولية من            والشرق ا 
خالل هياكل تمويل تتضمن قروضاً ميسره لتمويل تكلفة المعدات األمر الذي كان له             
تأثير إيجابي على تنفيذ مراحل البرنامج حتى اآلن مـن حيـث تـوفير التمويـل                

 عن تحسين    هذه التقنيات، فضالً   المطلوب، وخلق الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع      
  .اقتصاديات هذه المشروعات

 المنعقـد بتـاريخ     )25(كما صدر عن اجتمـاع مجلـس الـوزراء رقـم            
 بشأن الخطة المصرية للطاقة الشمسية التـي   25/7/12/23 القرار رقم    8/7/2012

 3500تهدف إلى إنشاء مشروعات طاقة كهربائية بقدرات مركبة تصل إلى حوالي            
 ميجاوات من المركزات الشمـسية الحراريـة        2800 (2027 بحلول عام    ميجاوات

 من خالل مشاركة القطـاع      ) ميجاوات من الخاليا الفوتوفولطية    700باإلضافة إلى   
مشروعات حكوميـة مـن    % 33من تنفيذ القدرات المطلوبة و    % 67الخاص بنسبة   

  .خالل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
م تشغيل محطة توليد الكهربـاء باسـتخدام الـنظم الشمـسية            وفي مصر ت  

 140، من خالل محطة قدرة      2011الحرارية بالتكامل مع الدورة المركبة في يوليو        
 ميجـاوات، باسـتخدام تقنيـة المركـزات         20ميجاوات يبلغ فيها المكون الشمسي      

  .الشمسية ذات القطع المكافئ
تجددة مركـزاً لبحـوث واختبـارات       ، يوجد بهيئة الطاقة الجديدة والم     أيضاً

، بالتعـاون مـع االتحـاد       1996الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تم إنشاؤه في عام         
األوروبي وإيطاليا يختص بالدراسات البيئية واالختبارات القياسـية ألداء وجـودة           
معدات الطاقة المتجددة، هذا بخالف المشاركة في دعم مركز التميز اإلقليمي للطاقة            

تجددة والذي يشارك فيه كل من االتحاد األوروبي وبنك التعمير األلماني ووكالة            الم
  .التنمية الدنمركية

وباإلضافة للدور الذي تقوم به الهيئة في مجال الطاقة المتجددة يوجـد دور             
الجامعات ومراكز البحث العلمي في مجال أبحاث الطاقة المتجددة، وذلـك بهـدف             

  .لمتجددة بمصر وإيجاد منتج يتناسب مع الظروف المحليةتوطين تكنولوجيا الطاقة ا
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  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
ية جديـدة   اسـتراتيج  2008أقر المجلس األعلى للطاقة بمصر في فبراير عام          -

للطاقة تعتمد بصفة رئيسية على مشاركة القطاع الخاص فـي االسـتثمار فـي         
إلمكانات المتاحـة المركبـة     مجال إنشاء مزارع طاقة رياح للوصول بإجمالي ا       

من إجمـالي   % 12 ميجاوات تنتج سنوياً طاقة كهربائية تعادل        7200منها إلى   
  .2020الطاقة المنتجة من الشبكة الكهربائية بحلول عام 

 ميجـاوات تقـسم     3500العمل على إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية          -
 700ات الشمـسية، و    ميجاوات باسـتخدام المركـز     2800على النحو التالي،    

  .ميجاوات باستخدام الخاليا الفوتوفلطية
 – 20تتراوح بين   إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح لمدة           -

  . التكلفة والعائد من االستثماري سنة بسعر يغط25
توفير ضمان من الحكومة لاللتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهربـاء            -

  . اتفاقية شراء الطاقة لبنودطبقاً
  .إعفاء معدات الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات -
تحديد عملة الشراء على أن يتضمن سعر شراء الطاقة نسبة بالعملـة المحليـة               -

  .لتغطية التكاليف المحلية واإلنتاج المحلي والباقي بالعملة األجنبية
  .إنشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة -
الحصول على موافقة جميع الجهات صاحبة الوالية على األرض وتطهيرها          تم   -

  .من األلغام
إجراء التجهيزات والدراسات المبدئية والضرورية إلقامة المـشروعات بتلـك           -

األراضي مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسـات أبحـاث           
  .التربة وغيرها
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 نسبة من الطاقة يحدده مجلس الوزراء       يتم منح األرض إلقامة المشروع بمقابل      -
  :على أن

o           لالتفاقيـة   طبقاًتسترجع حيازة األرض للدولة خالية من مكونات المشروع 
  الخاصة بذلك بنهاية العمر اإلنتاجي للمشروع،

o                تسترد الهيئة من المستثمر قيمة التكاليف الفعلية التي تكلفتهـا فـي إعـداد
   ضمن التكلفة االستثمارية للمشروع،وتجهيز األرض وتدخل هذه التكاليف

o               يقوم المستثمر بسداد التكلفة على أقساط سنوية، على مدار من ثالث إلـي
  .خمس سنوات مالية عقب البدء في اإلنتاج

  ا������ ا��?%$��

تعتمد المملكة المغربية في إنتاج الطاقة الكهربائية على المحطات الحرارية          
تبة الثانية، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة مـن طاقـة          وتأتي الطاقة المائية في المر    

 ميجاوات، ونتيجة الهتمام المملكة بالطاقة المتجددة فقد تم إنـشاء           240الرياح نحو   
مركز لتنمية تطبيقاتها يهتم بتنفيذ األنشطة المختلفة في المجاالت المختلفـة للطاقـة             

ريبيـة، والتفتـيش علـى      الدراسات، نقل المعرفة، والـدورات التد     : المتجددة مثل 
: )2(تأمين مـوارد الطاقـة،      : )1: (المعدات، وذلك لتحقيق األربعة أهداف التالية     

تحقيق مزيد من التنافسية فـي قطـاع        : )3(التوسع في خدمات الطاقة للمواطنين،      
  .حماية البيئة: )4(إنتاج الطاقة، 

 األلمانيـة   وفي هذا اإلطار وبالتعاون مع بعض الجهات األجنبية مثل الهيئة         
، وبنـك االسـتثمار     KfW، وبنك التعمير األلمـاني      GIZللتعاون الفني المشترك    

من ناحيـة أخـرى،     . ، أنشأت الحكومة المغربية عدة مزارع رياح      EIBاألوربي  
 11 إلـي    8تتراوح سرعات الرياح في مناطق مثل طنجة، وططوان، وأغادير من           

 بهـذه المنـاطق،     ىخرإنشاء مزارع أ  ثانية، وهو ما يعني توافر إمكانية        /ميجاوات
% 42 مساهمة المـصادر المتجـددة بنحـو         ىحيث تهدف خطة الطاقة المتجددة إل     

وعلى صعيد الطاقة الشمسية تم تشغيل محطة شمسية حراريـة          . 2030بحلول عام   
 ميجاوات فـي أكتـوبر      20 ميجاوات منها    470بالتكامل مع الدورة المركبة قدرة      

  .GEF ة وذلك بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي من الطاقة الشمسي2010
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على نحو آخر، توفر الكتلة اإلحيائية نحو ثلث الطلب على الطاقة األوليـة             
بالمغرب، حيث يتزايد استخدامها بكثافة في المناطق الريفية، ومـن المعـروف أن             

ـ      مليون متر مكعـب     1.1 طن من القمامة ونحو      8000المغرب تنتج يومياً قرابة ال
ن مياه الصرف الصحي، يخضع أغلبها لمعالجات وعمليات إعادة االستخدام بشكل           م

  .مكثف في المناطق الريفية النائية
وأعلن في المغرب عن البدء في أكبر مشروع للربط الكهربائي عبر الطاقة            

 2000الشمسية، تبلغ تكلفته تسعة مليارات دوالر، وسوف تبلغ القـدرة اإلنتاجيـة             
 إلى خفض اعتمادهـا علـى واردات الكهربـاء          سعياً 2020عام  ميجاوات بحلول   

  .والنفط والغاز
 علـى   ADEREEوتعمل الوكالة الوطنية للتنمية والمعروفـة اختـصاراً         

 ميجـاوات طاقـة     2000 ميجاوات طاقة شمسية و    2000: إطالق مشاريع بقدرات  
 أيضاً، و رياح، من خالل وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين المحليين والدوليين         

  . لتمويل مشروعاتهاMASENتم إنشاء شركة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

 لتنمية استثماراتها ونشرها بأرجـاء      1982تم إنشاء مركز الطاقة المتجددة عام        -
  .المملكة

  .إصدار عدة قوانين بشأن تنمية مشروعات الطاقة المتجددة -
 المغربية إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات تصل إلـى          يةتيجسترااالتتضمن   -

من إجمالي القدرات المركبة بمشاركة طاقة الرياح، والطاقة الشمـسية،          % 42
  %.14 والكتلة اإلحيائية، وذلك بمشاركة كل منها بـ
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  ا�-��+ر,� ا���>��

تتضمن إستراتيجية اليمن للطاقة المتجددة التوسع في نشر تطبيقات الطاقـة           
المتجددة وخاصة في المناطق الريفية والنائية ويوجد باليمن ثالث معامل لتـصنيع            

الشمسية كما تم بالتعاون مع الحكومة األلمانية والبنك الدولي إعـداد            سخانات المياه 
  .خطة وطنية لزيادة االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة باليمن

رامج بناء القـدرات الوطنيـة       الجمهورية اليمنية أهمية كبرى لب     يول تُ أيضاً
وذلك بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الخبرة في مجال الطاقة            

والمركز اإلقليمـي للطاقـة المتجـددة       ) هيئة الطاقة المتجددة  (المتجددة مثل مصر    
) سكوااال(واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا      ) RCREEE(وكفاءة الطاقة   

 كيلومتر عـن    70 والتي تبعد نحو     –ي تبنت وبتمويل األوبك كهربة قرية قعوة        والت
  . باستخدام الخاليا الشمسية–مدينة عدن الصغرى 

وحددت اإلستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة في اليمن العديد من اآلليـات           
المحفزة يمكن استخدامها لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فـي مجـال الريـاح             

 60حيث يتم حالياً الشروع في إعداد محطة تنـتج          (اقة الحرارية من األرض     والط
وكذلك حفر أول بئر استكشافي      ميجاوات في منطقة المخاء من مصادر طاقة الرياح       

 متر إلنتاج الطاقة الكهربائية من حرارة األرض في منطقة اللسي في            1500بعمق  
اقة المتجددة وكفاءة الطاقـة أن      محافظة ذمار حيث حددت اإلستراتيجية الوطنية للط      

 ميجاوات يمكن توليدها عملياً من الحرارة الجوفية في الجمهوريـة           2900ما يعادل   
وغاز النفايات وأنواع الطاقة الشمسية وأسندت لإلستراتيجية خطـة عمـل           ) اليمنية
 سنوات لطاقة الرياح وخطة عمل للطاقة الشمسية المركزة وخطة عمـل            10لفترة  

مياه بالطاقة الشمسية والتوصية بإنشاء صندوق للطاقة المتجددة باإلضافة         لسخانات ال 
إلى الشروع في إعداد الخطة االستثمارية للطاقة المتجددة في إطار برنـامج دعـم              

  .م2013الطاقات المتجددة التابع للبنك الدولي بدءا من الربع األول للعام 
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  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
ل لموارد الطاقة لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري والتقليـل          االستخدام األمث  -

  .من واردات الكهرباء في المستقبل وتحسين أمن إمدادات الطاقة
تنويع مزيج الطاقة من خالل زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة فـي توليـد               -

نازل المرتبطة بالشبكة الوطنية ومن الشبكات المستقلة وصوالً إلى الم        (الكهرباء  
 لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري، وتحسين       )الفردية في المناطق المعزولة   

الوضع االقتصادي للبلد وحماية البيئة والمناخ عن طريق التقليل من الغـازات            
  .ةئالدفي

العمل على تقليص العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية والطلب وقت الـذروة             -
 خالل تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة       التي يواجهها قطاع الكهرباء من    

وذلك عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة عليهـا بـين فئـات              
  .االستهالك الرئيسية
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 العربية لتطوير يةستراتيجااللمتابعة تنفيذ  مقترح خطة عمل: )3(ملحق 
  استخدامات الطاقة المتجددة لمدة عامين
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 209تم تعديل اسم فريق عمل االستراتيجية ليصبح فريق عمل الطاقة المتجددة، تنفيذا لقـرار رقـم                   )10(

-1-8(الصادر عن االجتماع الثامن والعشرين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهربـاء            
2013.( 
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