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  مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية في الشارقةسلطان بن محمد القاسمي يفتتح  .د الشيخ

  طاقة متجددة يصّدرها العرب مع النفط والغاز": أفد"تقرير 

  

تنمية ، الذي ُأطلق في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة وال"الطاقة المستدامة في البلدان العربية"نبَّه تقرير 

مليون عربي ال  60في الجامعة األميرآية في الشارقة، إلى أن نحو ) أآتوبر(تشرين األول  29و 28المنعقد في ) أفد(

يحصلون على خدمات طاقة حديثة، وبشكل خاص الكهرباء، مع أن آثافة استهالك الطاقة في المنطقة هي بين األعلى في 

كثير من مناطق العالم، تنعم بوفرة مصادر الطاقة النظيفة المتجّددة، وعلى رأسها غير أن المنطقة العربية، بخالف ال. العالم

  .الشمس والرياح

ُيظهر التقرير أنه يمكن للمنطقة العربية تخفيض استهالك الطاقة إلى النصف، مع الحفاظ على مستويات اإلنتاج نفسها، 

ويخلص إلى أنه إذا . ن اإلقليمي في إنتاج الطاقة وتوزيعهاوهو يؤآد على أهمية التعاو. وذلك عن طريق تحسين الكفاءة فقط

التزمت البلدان العربية بسياسات واستثمارات مالئمة، يمكنها أن تكون عضوًا رائدًا في مجتمع الطاقة النظيفة العالمي، 

الدعم غير لفت إلى أن  لكن التقرير. فتخلق فرص عمل حقيقية لمواطنيها، وتصّدر الطاقة المتجددة إضافة الى النفط والغاز

في المئة أحيانًا، يمنع التطوير الواسع النطاق للطاقة  95المنضبط للوقود التقليدي وألسعار الكهرباء، الذي يصل إلى 

المتجددة وال يشجع استثمارات القطاع الخاص، آما يحول دون تحسين آفاءة الطاقة التي يبلغ معدلها في المنطقة العربية 

  .لمئةفي ا 50أقل من 

صاحب السمو الشيخ الدآتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى وحاآم وحضور المؤتمر برعاية  افتتح

دولة عربية وأجنبية،  52مسؤول واختصاصي من  800وشارك فيه نحو . الشارقة ورئيس الجامعة األميرآية في الشارقة

 80اآز األبحاث والمنظمات اإلقليمية والدولية، إضافة إلى ممثلي من الحكومات والقطاع العام والشرآات والجامعات ومر

  .وسيلة إعالمية عربية وأجنبية

وآان بين الحضور رئيس وزراء األردن السابق الدآتور عدنان بدران، ووزير البيئة والمياه في اإلمارات الدآتور راشد 

السميع، ووزير الزراعة في مصر الدآتور أيمن أبوحديد، أحمد بن فهد، ووزير الطاقة والكهرباء في اليمن الدآتور صالح 

وعضو لجنة المياه واألشغال العامة في مجلس الشورى السعودي الدآتور علي الطخيس، واألمين التنفيذي للمنظمة 

ة آريستين اإلقليمية لحماية البيئة البحرية الدآتور عبدالرحمن العوضي، والمديرة التنفيذية لشبكة سياسات الطاقة المتجدد

  .لينس، والمدير والممثل اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الدآتور إياد أبومغلي

وحضرت وفود نيابية عربية ووفود من صناديق التنمية العربية، وعدد آبير من الديبلوماسيين ورجال األعمال ورؤساء 

  .جامعة عربية 26وشارك أساتذة وطالب من  .الشرآات والهيئات األعضاء في المنتدى العربي للبيئة والتنمية

 

  تنويع مزيج الطاقة وآفاءة استخدامها: بن فهد

Tel: +961 1 321800, Fax: +961 1 321900 
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، خصوصًا ما أورده حول تنويع "أفد"نوَّه وزير البيئة والمياه في اإلمارات الدآتور راشد أحمد بن فهد في آلمته بتقرير 

وأشار الى اعتماد اإلمارات خيار الطاقة . ه والغذاءمزيج الطاقة وآفاءة استخدامها والترابط بين قضايا الطاقة والميا

ميغاواط وافتتاح المشروع األول في مجمع الشيخ محمد بن  100بطاقة   1المتجددة، فتم هذه السنة افتتاح محطة شمس 

أربع إلنشاء  آما تبنت خيار الطاقة النووية لألغراض السلمية وبدأت العمل. ميغاواط 13راشد للطاقة الشمسية بطاقة 

وتعمل اإلمارات حاليًا . وستوفر ربع احتياجات البالد الى الكهرباء 2020و 2017محطات سيبدأ تشغيلها تباعًا بين عامي 

   .على استكشاف أشكال من الطاقة المتجددة بما فيها تحويل النفايات الى طاقة

  التقدم العلمي طريق لتطوير المجتمع: هوستيتلر

. ألقاها الدآتور توماس هوستيتلر، مدير الجامعة بالوآالة الشارقة، التي تستضيف المؤتمر، آلمة الجامعة األميرآية في

وتسعى إلى اعتماد أساليب االستدامة، وتعمل على تعزيز التقدم " أفد"بأن الجامعة عضو في  ًامنوه بالحضور، فرحب

إلى أن طالب  وأشار .وس علوم في العلوم البيئيةوهي تمنح شهادة بكالوري. العلمي الذي تعتبره طريقًا إلى تطوير المجتمع

  .من خالل منتدى قادة المستقبل البيئيين" أفد"الجامعة يشارآون باستمرار في نشاطات 

  الثورات ليست بديًال عن التنمية المستدامة: صعب

" أفد"تقارير  ، جاء فيه أن2013قدم أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب تقريرًا عن أعمال المنتدى لسنة 

اجتماعًا وتقريرًا  42، وساهم المنتدى في 2013برنامجًا تنفيذيًا خالل سنة  32اسُتخدمت آمراجع رئيسية في أآثر من 

حول " أفد"وتم اعتماد مبادرة . وبرنامجًا إقليميًا ودوليًا، آما آان شريكًا فاعًال في المفاوضات العالمية حول تغيُّر المناخ

في معظم " البيئة في المدرسة"وانتشر دليل . قتصاد األخضر لتطوير استراتيجيات تنمية في آثير من البلدان العربيةاال

آما ُوضع آامل أرشيف . أنحاء العالم العربي، فتم تدريب آالف األساتذة على استخدام الدليل والموقع اإللكتروني المرافق

العنوان اإللكتروني  www.afedmag.comجانًا على اإلنترنت، وبات الموقع سنة م 17لفترة " البيئة والتنمية"مجلة 

  .مليون زيارة خالل عشرة أشهر 12أما صفحة الفيسبوك للمجلة فقد استقطبت مئتي ألف عضو و. المرجعي األول بالعربية

ة يواجه نصف سكانها ثورات لقد بدا شبيهًا بالمستحيل في بعض األحيان محاولة تنفيذ أجندة بيئية في منطق: "وقال صعب

وانتفاضات، لكن بعد آل النزاعات سيبقى الناس بحاجة إلى حماية الرأسمال الطبيعي، ألن الثورات ليست بديًال عن التنمية 

  ".المستدامة

  دعم الطاقة والمياه يعيق آفاءة االستهالك: بدران

. دنان بدران أبرز ما جاء في تقرير المنتدى عن الطاقةعرض رئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية الدآتور ع

في المئة من إجمالي الطاقة في بعض البلدان العربية، ومع  50تحلية المياه أو استخراج المياه الجوفية تستهلك  ومن ذلك أن

وقد . في المئة 50أقل من  في المئة، فيما يبلغ معدل آفاءة الطاقة 40ذلك فإن آفاءة الري في المنطقة العربية آكل ال تتعدى 

في المئة في حاالت آثيرة، هو العقبة الرئيسية أمام  95وجد التقرير أن الدعم غير المقيد للطاقة والمياه، الذي يصل إلى 

  .تحقيق نتائج ملموسة في آفاءة استهالك الطاقة والمياه

وفرة الطاقة المتجددة في المنطقة، وبلغ مجموع وأشار إلى أن بلدانًا عربية آثيرة أعلنت عن مشاريع وسياسات الستغالل 

بليون دوالر، ما يوازي ستة أضعاف مجموع االستثمارات في  1,9نحو  2012االستثمارات الجديدة في هذا القطاع عام 

 ورأى أنه إذا آان تخفيض االنبعاثات الكربونية هو التحدي الرئيسي الذي يواجه حرق الوقود، فإن السالمة. 2004العام 

  .واألمن والتخزين الدائم للنفايات المشعة هي التحديات التي تواجه خيار الطاقة النووية
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) أوفيد(فتحدث سليمان الحربش، المدير العام لصندوق األوبك للتنمية الدولية . تخللت جلسة االفتتاح آلمتان رئيسيتان

لجميع، عن استخدام دخل البترول لتحقيق التنمية وعضو لجنة األمم المتحدة الرفيعة المستوى بشأن الطاقة المستدامة ل

آما أآد على أهمية . المستدامة في الدول المنتجة ودعم الدول النامية لهذا الهدف أيضًا باعتبار أن المسؤولية مشترآة

الهالل  وتناول مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط. محاربة فقر الطاقة مع المحافظة على المعايير البيئية في آن وأحد

  .المشارآة في تنظيم المؤتمر، أهمية الغاز العربي في تنويع مزيج الطاقة وتخفيف االنبعاثات الكربونية

آما ألقى تالميذ مدارس ". طاقة تضيء المستقبل"وتم عرض فيلم وثائقي أنتجه المنتدى العربي للبيئة والتنمية بعنوان 

  .ل المستقبلفي اإلمارات تعهدًا شبابيًا بيئيًا ألج" أمسي"

  

أدارها الدآتور عدنان . تناولت الجلسة األولى سبل التحول إلى الطاقة المستدامة وتحديات تغّير المناخ في البلدان العربية

الدآتور محمد العشري الرئيس " أفد"شهاب الدين، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وشارك فيها محررا تقرير 

رفق البيئة العالمي، والدآتور ابراهيم عبدالجليل أستاذ آرسي الشيخ زايد للطاقة والبيئة في جامعة الخليج التنفيذي السابق لم

  .وشارك في النقاش وزراء وقادة أعمال. العربي

، وذلك في ضوء تجربة صندوق األوبك للتنمية "الطاقة في خدمة التنمية المستدامة"ُخصصت الجلسة الثانية لموضوع 

  .، وأدارها فارس حسن مدير األبحاث في الصندوق)وفيدأ(الدولية 

الطاقة والمياه ومبادرات المستقبل آانت محور الجلسة الثالثة التي أدارها خالد اإليراني، وزير الطاقة والبيئة السابق في 

حديد وزير الزراعة وشارك فيها الدآتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه اإلماراتي، والدآتور أيمن أبو. األردن

المصري، والدآتور علي الطخيس من لجنة المياه واألشغال العامة في مجلس الشورى السعودي، والدآتور وليد الزباري 

  .مدير برنامج إدارة موارد المياه في جامعة الخليج العربي

ارها الدآتور محمد العشري، وشارك فيها أد. أما الجلسة الرابعة فكانت حول الطاقة المتجددة والطاقة النووية وآفاءة الطاقة

الدآتورة آريستين لينس المديرة التنفيذية لشبكة سياسة الطاقة المتجددة، والدآتور هولغر روغنر الرئيس السابق لقسم 

طاقة تخطيط الطاقة النووية في الوآالة الدولية للطاقة الذرية، والدآتور طارق أمطيرة المدير التنفيذي للمرآز اإلقليمي لل

المتجددة وآفاءة الطاقة في القاهرة، والدآتور ثاني الزيودي مدير إدارة شؤون الطاقة وتغّير المناخ في وزارة الخارجية في 

  .اإلمارات، والدآتور سائد دبابنة أستاذ الفيزياء النووية في جامعة البلقاء في األردن

وهم عقدوا ". منتدى قادة المستقبل البيئيين"إطار مبادرة  جامعة عربية في 26وتميز المؤتمر بمشارآة مئات الطالب من 

  .ندوة خاصة بعد انتهاء الجلسات، ناقشوا فيها المواضيع المطروحة تمهيدًا إلعداد إعالن شبابي يقدمونه في الجلسة الختامية

العام والخاص في تمويل  يبدأ اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة حول مستقبل النفط والغاز، تليها جلستان حول دور القطاعين

وتعقد ثالث جلسات متزامنة تتناول سياسات الطاقة . الطاقة المستدامة، ومبادرات االستدامة من أجل إدارة أآفأ للموارد

  .المستدامة في دول الخليج، ومنتدى قادة المستقبل البيئيين، وإنتاج طاقة من النفايات

  .وسوف تعلن توصيات المؤتمر في جلسة ختامية

  www.afedonline.org/conference مكن تنزيل تقرير المنتدى آامًال من الموقع اإللكترونيي
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  الملخص التنفيذي لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية

  حول الطاقة المستدامة في البلدان العربية

  

ليها أنواع الوقود األحفوري آما في معظم مناطق العالم، هي أنظمة غير أنظمة الطاقة في المنطقة العربية، التي تهيمن ع

وعلى رغم أن مستويات آثافة استهالك الطاقة وانبعاثات . ُمستدامة سواء من الناحية االقتصادية أم البيئية أم االجتماعية

خدمات طاقة حديثة، وبشكل خاص مليون عربي ال يحصلون على  35الكربون للفرد هي من بين األعلى عالمّيًا، فإن نحو 

غير أن المنطقة العربية، بخالف الكثير من مناطق العالم، تنعم بوفرة مصادر الطاقة النظيفة المتجّددة، وعلى . الكهرباء

ومن شأن هذه المصادر المتجّددة، بالتوازي مع اعتماد التقنيات األنظف وتحسين آفاءة الطاقة، أن . رأسها الشمس والرياح

  .في تنويع الطاقة وتعزيز استدامتها في المستقبل تساهم

حول الطاقة المستدامة في البلدان العربية، إذا التزمت ) أفد(للمنتدى العربي للبيئة والتنمية  2013وفق التقرير السنوي 

المي، وبهذا تخلق الدول العربية بسياسات واستثمارات مالئمة فيمكنها أن تكون عضوًا فاعًال في مجتمع الطاقة النظيفة الع

في ما يأتي أبرز ما أورده التقرير من . المزيد من فرص العمل المجزية وتصّدر الطاقة المتجددة، إضافة إلى النفط والغاز

  .معلومات وأرقام

  

  استهالك استنزافي للنفط والغاز

فإيرادات النفط والغاز هـي . دية للمنطقةيؤدي قطاع الطاقة في البلدان العربية دورًا حيوّيًا في التنمية االجتماعية واالقتصا

مصدر الدخل األساسي في معظم الدول العربية، خصوصًا في منطقة الخليج، إذ تشير أرقام صندوق النقد العربي إلى أن 

وتتراوح نسبة إيرادات . في المئة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي العربي 36قطاع النفط والغاز يشّكل ما يصل إلى 

في المئة في اقتصاد اإلمارات العربية  33واد الهيدروآربونية من مداخيل صادرات معظم الدول العربية المنِتجة بين الم

 97في المئة في االقتصادات المعتمدة بشكل عام على التصدير مثل السعودية وقطر، وتتجاوز  88المتحدة المتنّوع نسبّيًا، و

قد شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي، وهي الدول العربية الرئيسية المصّدرة و. في المئة في آل من الجزائر والعراق

وتّمت االستفادة من مداخيل النفط في . للنفط، على مدى العقود الثالثة األخيرة، تحّوالت اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة

  .تحديث البنية التحتية وزيادة فرص العمل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية

ّن عائدات النفط، من ناحية أخرى، لم تؤدِّ إلى خلق التنويع االقتصادي بالقدر الذي طمحت إليه دول عربية عديدة منِتجة لك

آما إن االضطرابات . للنفط، مّما جعل معظمها معتمدًا، بشكل استثنائي، على إيرادات النفط التي أثبتت أنها متقّلبة إلى حّد آبير

ة أنظمة عربية آشفت عن مدى تأّثر إمدادات النفط اإلقليمية بالقالقل السياسية في ظل األزمة التي السياسية التي أطاحت بعّد

بيد أن النفط ال يزال أهم الموارد الطبيعية في العالم العربي، وتشير آل االحتماالت إلى استمرار هذا الوضع . تعصف بالمنطقة

منها مثًال الزيت الصخري في (ية ضخمة مؤخرًا خارج العالم العربي وعلى رغم اآتشاف احتياطات نفط. في المدى المنظور

، من )الواليات المتحدة، والرمال الزيتية في آندا، وغاز طبقات الفحم في أوستراليا، ونفط المناطق البحرية العميقة في البرازيل

مرار سيطرته على تجارة النفط الخام الدولية المتوّقع أن يحتفظ العالم العربي بمكانته في أسواق النفط العالمية، وذلك باست

  .وامتالآه معظم القدرة االحتياطية في العالم
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ُيضاف إلى ذلك أن المخاوف المتعّلقة بتغّير المناخ والتخفيضات المتوّقعة في انبعاثات غازات االحتباس الحراري على 

واق الطاقة العالمية نحو مصادر طاقة نظيفة أآثر الصعيد العالمي يمكن أن تؤدي إلى تحّوالت في السياسات العامة ألس

وفي حين أن المفاوضات الجارية حالّيًا في إطار األمم المتحدة بشأن المناخ لم تتوّصل بعد إلى . آفاءة وأقّل احتواًء للكربون

الوطنية لبعض آبار ، فإن التحّوالت بدأت فعًال في سياسات المناخ 2020اتفاق حول نظام مناخي طويل األجل لما بعد سنة 

مستهلكي الطاقة، آالواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والصين، وذلك بالتوّجه نحو تحسين تقنيات تخفيض الكربون، مّما 

الواردة في تقرير ) أوبك(ووفقًا لتقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط . سينعكس تطّوراٍت استثنائية في سوق النفط العالمية

، ُينتظر أن تكون الزيادة في الطلب على أنواع الوقود السائل أسرع في قطاع النقل من 2011في العالم عام  توقعات النفط

غير أن . أي قطاع استخدام نهائي آخر، ومن المتوقَّع أن تكون معظم الزيادة من الدول النامية، وعلى رأسها الصين والهند

قود البديل في السوق ستؤدي إلى تخفيض الطلب العالمي على النفط بنحو زيادة انتشار تقنيات النقل المتطورة وأنواع الو

  .، بالمقارنة مع سيناريو استمرار السياسات الراهنة2035سبعة ماليين برميل يومّيًا سنة 

  

  ضياع اإليرادات

اقة، أما الطاقة في المئة من الطلب المحلي على الط 97تعتمد االقتصادات العربية على النفط والغاز لتلبية أآثر من 

لكن سوق الطاقة المتجّددة في البلدان العربية آخذة في التوّسع . في المئة 3المتجّددة فتساهم في توفير النسبة المتبقية، أي 

بسرعة، إذ آشفت مجموعة متنّوعة من البلدان عن مشاريع وسياسات لتوجيه وفرة موارد الطاقة المتجددة في المنطقة نحو 

آما أن استمرار اعتماد العالم العربي على المواد الهيدروآربونية للوفاء بحاجاته . ادية وتحسين أمن الطاقةالتنمية االقتص

االرتفاع الحاّد في الطلب المحلي على الطاقة يعني زيادة في استنزاف : المحلية من الطاقة يطرح تحديات من نوع آخر

وتقّدر بعض الدراسات أن الدول . إلى السوق المحلية بدل التصديرالنفط المنَتج في المنطقة، وتحويل جزء متزايد منه 

  .دوالرًا في آل برميل نفط ُيستهلك محلّيًا بدًال من تصديره 90العربية المنتجة للنفط يمكن أن تخسر ما يصل إلى 

. ع وتغّير في نمط العيشتأتي هذه الزيادة في الطلب على الطاقة استجابة لما حّققته المنطقة من نمّو اقتصادي وحرآة تصني

لقد تأّخر . غير أن هذا االرتفاع في الطلب ال يؤدي بالضرورة إلى ازدياد تلوث الهواء، بما في ذلك زيادة انبعاثات الكربون

وآن . البدء بإدارة الطلب والتحّول الجذري إلى رفع درجة آفاءة استخدام الطاقة، أي حجم الناتج مقابل خفض آمية الوقود

آي تنتقل المنطقة إلى اعتماد الطاقة المتجّددة بشكل واسع، وهذه النقلة الكبرى سوف تخلق فرصًا اقتصادية األوان 

  .منخفضة الكربون وتضمن أمن الطاقة وتوّفر بيئة أنظف

ا ال يمكن تحّمل ضياع اإليرادات في حال استمرار األمور على حالها، في ظل هذا االقتصاد غير المتنّوع بشكل عام، مّم

ما هو الدور الذي ُيفترض أن يؤديه النفط في االقتصادات العربية في المدى البعيد؟ هذا يعني أّن على : يدعو إلى التساؤل

العديد من الدول العربية المنتجة للنفط أن تزيد استثمارات رؤوس األموال وتضاعف الجهود من أجل إيجاد حوافز للقطاع 

آما ُيفترض أن . لى صناعة النفط والصناعات األخرى الشديدة االستهالك للطاقةالخاص للدخول في أنشطة ال تقتصر ع

وقد . تساهم مداخيل النفط الحالية، بشكل أآثر فاعلية، في تحسين قدرات المنطقة في أبحاث الطاقة المتجددة وتطوير تقنياتها

  .ات والسعوديةبدأ هذا التوّجه فعًال في بعض الدول الرئيسية المنتجة للنفط، مثل اإلمار

  

  هدر الطاقة والمياه
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من الجدير ذآره أيضًا أن قطاع الطاقة يلعب دورًا أساسّيًا في تأمين احتياجات الماء والغذاء في البلدان العربية، حيث يشيع 

التي تضم  استخدام محطات التوليد المزدوج للحرارة والكهرباء العاملة بالوقود األحفوري لتحلية مياه البحر في هذه المنطقة

آما أن الطاقة الكهربائية المدعومة األسعار والموّلدة في محطات تعمل . في المئة من قدرات التحلية العالمية 50نحو 

لكن على رغم آل . بالوقود األحفوري هي من أآثر مصادر الطاقة األولية المعتمدة الستخراج المياه الجوفية وتوزيعها

لماء العذب في بعض البلدان العربية القاحلة هو من أعلى المعدالت في العالم، في حين أن ذلك، فإن معّدل استهالك الفرد ل

وهكذا فإن إنتاج الغذاء في المنطقة ال يزال معتمدًا . في المئة 40آفاءة الري هي في المستويات الدنيا عالمّيًا إذ ال تزيد على 

لذا فإن االنتقال إلى ممارسات أآثر آفاءة . قليل الفعالّية والكفاءة على موارد طاقة غير متجّددة باهظة الكلفة ُتستخدم بشكل

وإلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يوّفر خيارات مالئمة لضمان إمدادات مستدامة من موارد المياه وإنتاج 

  .الغذاء في العقود المقبلة

لغاز الطبيعي، لم تتّم حتى اآلن االستفادة الكاملة من االمكانات مع أن البلدان العربية تنعم بثروة ضخمة نسبّيًا من موارد ا

التي يوّفرها هذا الوقود لمساعدة المنطقة في توفير احتياجاتها من الطاقة، وفي الوقت عينه إدارة بصمتها الكربونية 

فإبقاء . حقة من البلدان العربيةويعود ذلك إلى جملة عوامل أساسية، أّولها سياسات تسعير الغاز في األآثرية السا. العالمية

أسعار المستخدمين النهائيين في مستويات منخفضة بشكل مصطنع لم يساهم فقط في سرعة تزايد الطلب على الغاز في 

ُيضاف إلى ذلك أّنه نظرًا لسياسات تسعير الغاز العـربي . المنطقة، بل آان حائًال دون تطوير مصادر جديدة إلمدادات الغاز

ألولى، والطاقة عمومًا، آان من العسير جدًا جذب االستثمارات الالزمة للتوصل إلى مزيج الطاقة الذي تحتاج بالدرجة ا

ومع تزايد عوامل جذب شرآات النفط العالمية إلى حقول الغاز الناضجة والناشئة في أجزاء أخرى من العالم، . إليه المنطقة

  .ول العربية أآثر إلحاحًا من أي وقت مضىأصبحت الحاجة إلى إصالح ظروف االستثمار في الد

هذا . ُتعتبر المنطقة العربية من بين مناطق العالم األقّل تكاُمًال اقتصادّيًا، ما يعيق قيام سوق إقليمية قوية للغاز الطبيعي

المئة من مجمل الغاز العربي المنقول  في 11النقص في تجارة الغاز اإلقليمية، حيث إن ما ُيصدَّر ضمن المنطقة ال يتجاوز 

باألنابيب، إنما يعني أن آميات الغاز الفائضة في المنطقة العربية قد بيعت باستمرار في األسواق البعيدة، ما حرم البلدان 

  .العربية المفتقرة إلى الغاز الحصول من البلدان المجاورة على أي إمدادات بأسعار تنافسية

  

  آفاءة االستهالك

تجاهات الحالية ألنماط استهالك الطاقة تضع االقتصادات العربية في مصاّف االقتصادات األقّل آفاءة على الصعيد اال

. فعلى مدى العقد المنصرم لم يحدث في المنطقة العربية أي فك لالرتباط بين النمو االقتصادي والطلب على الطاقة. العالمي

في المئة سنوّيًا،  4االقتصادي، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي حوالى  وآان نمّو استهالك الطاقة أسرع من النمّو

  . في المئة 8في حين بلغت زيادة الطلب على الطاقة األولية والكهرباء نحو 

فأسواق . جدير بالذآر أن دعم الوقود األحفوري هو من العوامل الرئيسية المؤدية إلى عدم الكفاءة في استخدام الطاقة

المستهلكين في القطاع السكني في البلدان العربية، مثًال، هي األآثر تلقيًا للدعم، حيث يصل الدعم الضمني المقّدم في بعض 

ومن العوامل األخرى أن البنية التحتية للكهرباء في غالبية بلدان المنطقة تفتقر بمعظمها . في المئة 95البلدان العربية إلى 

في المئة،  19.4ير َفْقد الطاقة الكهربائية في التوليد والنقل والتوزيع في الدول العربية، البالغ إلى الكفاءة، فمتوسط مقاد

  .في المئة 8.3يفوق ضعفي المعّدل العالمي البالغ 
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إلى إقرار  2010وإدراآًا من جامعة الدول العربية ألهمية المكاسب التي ُيمكن أن ُتجنى من آفاءة الطاقة، عمدت في العام 

مبادئ التوجيهية العربية لكفاءة الطاقة، لتعزيز التحسينات المجدية اقتصادّيًا في االستخدام النهائي للكهـرباء في الـدول ال

لكن على رغم آثرة بيانات القادة العرب ووعودهم . األعضاء عن طريق أهداف توجيهية وآليات وحوافز وُأُطر مؤسساتية

نجد في المنطقة اليوم سوى عدد قليل من الدول التي أعلنت  عن استراتيجيات لكفاءة بزيادة تنمية الطاقة المستدامة، ال 

فالعديد من العوائق االجتماعية واالقتصادية والسياسية ال تزال . الطاقة ذات أهداف محّددة آّمّيًا وتدابير سياسات داعمة

إلمكان تعزيز آفاءة الطاقة عن طريق التأثير في آما أن با. قائمة بوجه آفاءة الطاقة في المنطقة، وهذه ينبغي تجاوزها

  .تصّرفات المستهلكين بواسطة الحوافز، للتمّكن من التغّلب على عوائق السوق، سواء أآانت متعّلقة باألسعار أم بسواها

ز، التي وُيشار إلى أن تطبيق نظام وضع ملصقات لكفاءة الطاقة يؤدي الى الجمع بين توفير المعلومات والتوعية والحواف

تدفع المستهلكين إلى اعتماد تقنيات آفاءة الطاقة وتدفع المنتجين إلى االستثمار في االبتكارات التكنولوجية واستيفاء معايير 

  .أداء الطاقة

  

  الطاقة المتجددة

باإلضافة إلى  تتمتع البلدان العربية بإمكانات هائلة من موارد الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،

ولقد تطّورت . الطاقة المائّية والطاقة الحرارية الجوفية في بعض المواقع، وهذه جميعًا لم ُتستغّل آما يجب حتى اآلن

  .سوق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية بسرعة خالل السنوات األخيرة 

يث في سوق الطاقة المتجددة في المنطقة، وهذا التوسع الحد. آشفت عدة بلدان عن مشاريع وسياسات في هذا المجال

باإلضافة إلى تنّوع الدول المشارآة فيه، ناجم عن الحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الزيادة الكبرى في الطلب 

مشروعًا جديدًا للطاقة المتجّددة بقدرة  64، يجري العمل على 2013فاعتبارًا من أوائل سنة . ومعالجة مشكلة ندرة المياه

  .جيغاواط، وفي ذلك زيادة تصل إلى أربعة أضعاف القدرة الحالية 6إجمالية تبلغ نحو 

بليون دوالر، أي ما يوازي ستة  1.9نحو  2012وبلغ مجموع االستثمارات الجديدة في الطاقة المتجّددة خالل العام 

عالمية في الطاقة المتجّددة في وللمقارنة، فإن مجموع االستثمارات ال. 2004أضعاف مجموع االستثمارات في العام 

أما مجموع استثمارات الطاقة . بليون دوالر، وهو ثاني أضخم رقم يسجل في سنة واحدة 244العام نفسه وصل إلى 

  .تريليون دوالر 1.3فبلغ نحو  2006المتجّددة منذ العام 

لتوليد الكهرباء في المنطقة، تليها طاقة تحتل الطاقة الكهرمائية المرآز األول بين مصادر الطاقة المتجّددة المستخدمة 

  . الرياح

آما . ، آانت لدى سبع دول عربية على األقل، في مقدمتها مصر، قدرات للتوليد بطاقة الرياح2012في نهاية العام 

أآثر ُينتظر أن تزيد محطات الطاقة الشمسية المرّآزة مساهمة الطاقة الشمسية في قدرات التوليد في المنطقة، علمًا أن 

في المئة من البلدان التي تشّغل محطات طاقة شمسية مرّآزة في العالم هي بلدان عربية، وبالتحديد الجزائر  30من 

، أصبحت اإلمارات ذات دور فاعل في سوق الطاقة الشمسية 2013) مارس(وفي آذار . ومصر واإلمارات والمغرب

أآبر محطة طاقة شمسية مرّآزة في العالم بقدرة مرّآبة التي اعتبرت » 1شمس «المرّآزة، حين بدأت تشغيل محطة 

في المئة من احتياجاتها الطاقوية  33من ناحية أخرى، وضعت السعودية هدفًا طموحًا لتلبية . ميغاواط 100تصل إلى 

  .2032المحلية من مصادر متجددة بحلول سنة 
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المتجّددة في مزيج الطاقة، وهذا يعطي ثماره تساعد السياسات الصحيحة على النجاح في زيادة حصص مصادر الطاقة 

 16من الدول العربية سياسات ذات أهداف واضحة، فيما أقّرت  20ولقد أصبح لدى . على صعيدي االقتصاد والبيئة

دولة منها مستوى معينًا من السياسات المالئمة للطاقة المتجّددة مثل التعرفة التفضيلية والحوافز الضريبّية والتمويل 

يبقى أن نرى إلى «: على آل حال، آما أشار تقرير حالة الطاقة المتجددة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. امالع

أي مدى ستؤدي الطموحات الحكومية التي يدعمها التمويل العام حالّيًا إلى سياسات وآليات تشجيعية شفافة وطويلة 

  .»ى المشارآة في توسيع قدرات التوليد بالطاقة المتجددةاألجل ومرتبطة بالسوق، مّما يشّجع القطاع الخاص عل

الحظ خبراء السياسات واالستثمار واألعمال، على حّد سواء، أن اقتصاد الطاقة النظيفة آخذ في البروز آأحد أهم 

والوطنية  وأخذ القادة، على جميع المستويات المحلية. الفرص االقتصادية والبيئية العالمية في القرن الحادي والعشرين

في أرجاء العالم، يدرآون أن استخدام الطاقة المأمونة والموثوقة والنظيفة يمّكنهم من خلق الوظائف واألعمال، وتحسين 

وفي وسع البلدان العربية، إذا . أمن الطاقة، ورفع مستوى جودة الهواء والصحة العامة، والتخفيف من حدة تغّير المناخ

وإذا ُوجدت السياسات واالستثمارات المناسبة، أن تنضّم إلى نادي الطاقة النظيفة العالمي، آان ثّمة التزام طويل األجل 

  .وأن تخلق بذلك فرص عمل جديدة عالية األجور وتصّدر الطاقة المتجّددة باإلضافة إلى النفط والغاز

  

  الجدل النووي

طاقة الذي تعتمده، وذلك للوفاء بالطلب آشفت بعض البلدان العربية عن خطط إلضافة الطاقة النووية إلى مزيج ال

وتعتبر البلدان المنتجة للنفط أنها، بإضافة الطاقة النووية إلى مزيجها الطاقوي، تعّزز أمن . المتنامي على الكهرباء

الطاقة تحّسبًا لنضوب االحتياطات الهيدروآربونية، فضًال عن تحرير المزيد من آميات النفط للتصدير واالستفادة من 

وترى البلدان األخرى أن الطاقة النووية هي الحل الذي يمّكنها من تجاوز مشكلة افتقارها . سعار المؤاتية في األسواقاأل

  .إلى الموارد الهيدروآربونية

لكن قدرة الدول العربية على إدارة آامل دورة حياة الطاقة النووية هي موضع شّك، إذ تظّل المسائل األساسية المتعّلقة 

فإضافة إلى مخاطر الحوادث المحتملة في محطات الطاقة النووية، ال تزال مشاآل تخزين . ة بحاجة إلى معالجةبالسالم

وآما ورد في تقرير المنتدى . النفايات النووية والتخّلص منها بحاجة إلى حلول، وهي تشّكل مخاطر على الصحة العامة

مخاوف الدولية حيال انتشار األسلحة النووية، المرتبطة بدورة الوقود فقد تسبَّبت ال«، 2011العربي للبيئة والتنمية للعام 

النووي وتخصيب اليورانيوم، في فرض قيود عالمية على هذه التكنولوجيات ستجبر البلدان العربية على االعتماد على 

ُيضاف إلى ذلك أن القدرات .  السوق العالمية للتزّود بالوقود النووي، حتى لو آانت احتياطات اليورانيوم متوافرة محّليًا

التقنية المحلية لبناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية في البلدان العربية هي ضعيفة للغاية، األمر الذي يثير 

لذا فإن الطاقة النووية قد ال تكون . مخاوف جدية بشأن أمن الطاقة والسالمة واالعتماد الشديد على العمالة األجنبية

ويمكن االستفادة في هذا . »نسب، على المدى البعيد، لسياسات إمدادات الطاقة وأمنها في المنطقة العربيةالخيار األ

والواقع أنه، آما ورد في تقرير وضع الصناعة النووية في العالم لسنة . المجال من خبرات مناطق أخرى في العالم

، التي تشّكل معًا ربع الناتج )الصين وألمانيا واليابان(فإن ثالثة من االقتصادات األربعة األآبر في العالم «، 2013

. »المحلي اإلجمالي العالمي، تعتمد اآلن في اقتصاداتها على الطاقات المتجّددة أآثر من االعتماد على الطاقة النووية

لرياح بكمية أآبر ، ولدتا آهرباء من طاقة ا2012الصين والهند، للمرة األولى في العـام «ويشير التقرير نفسه إلى أن 

  .»مما ولدتا من محطات الطاقة النووية
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  تغير المناخ

في المئة بين العامين  247ازدادت انبعاثات ثاني أوآسيد الكربون المرتبطة باحتراق الوقود في المنطقة العربية بنسبة 

في المئة من هذه  95زيد على ونجَم ما ي. ، متجاوزة بدرجات آبيرة نسبة النمّو السكاني في الفترة نفسها2010و 1990

 5وعلى رغم أن مجمل مساهمة المنطقة في تغّير المناخ العالمي ال تتجاوز نسبة . االنبعاثات عن استخدام النفط والغاز

في المئة، فالمنطقة ال يمكنها أن تقف مكتوفة األيدي، سواء على المستويات العالمية أم اإلقليمية أم الوطنية، نظرًا لشّدة 

  . 2009رها بالمفاعيل المحتملة التي وثَّقها تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية للعام تأّث

وبناًء على بيانات . ليس ثّمة شك علمي في الحقائق األساسية التي تشير إلى أن درجات حرارة عالمنا آخذة في االرتفاع

آان األشّد حرارة في التاريخ الحديث، حيث  2010ـ   2001المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، فإن العقد المنصرم 

آما أن مستوى سطح البحر آخذ في االرتفاع، وجليد المحيط . بلدًا 94ُسجِّلت خالله أعلى درجات الحرارة القياسية في 

  .المتجمد الشمالي آخذ في الذوبان بوتيرة أسرع من التوقعات بسنوات

ثار التغّير المناخي بدأت تظهر فعًال في العديد من مناطق الشرق األوسط وقد توّصل تقرير حديث للبنك الدولي إلى أن آ

ُيضاف إلى ذلك أنه من المتوّقع ازدياد الجفاف وارتفاع معدل درجات الحرارة في المنطقة وتعرضها . وشمال أفريقيا

ة الجفاف القياسية ، وبفتر2006واستشهد التقرير بفيضان حوض نهر النيل عام . لخطر ارتفاع مستويات سطح البحر

درجة حرارة قياسية في  19ومن بين أعلى . 2008في حوض نهر األردن التي دامت خمس سنوات وانتهت في العام 

درجة مئوية في العام  52.6، آان الربع تقريبًا في العالم العربي، بما في ذلك الكويت حيث ُسجِّلت حرارة 2010العام 

ثاني أشّد إعصار في سجالته، حيث بلغت سرعة الرياح  2010بحر العرب عام وشهد . 2011في العام  53.5و  2010

  . مليون دوالر في ُعمان 700شخصًا وسّببت أضرارًا بقيمة  44آيلومترًا في الساعة وأودت بحياة  230

يتوقع أن تصبح المنطقة هي من بين أآثر مناطق العالم معاناة من الشّح المائي، ومع تغّير المناخ اآلِخذ في الزيادة، 

وإلى ذلك، فإن معظم أشكال توليد الطاقة، ومنها الطاقة النووية، . موجات الجفاف أشّد حّدة وأن تتفاقم ندرة المياه

وإذا آانت الطاقة النووية ستستخدم للحّد من تأثيرات تغّير المناخ، فينبغي أن . معّرضة بطريقة ما لتأثيرات تغّير المناخ

ع هذه التأثيرات، ومنها ازدياد درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر المناخية تكون قابلة للتكّيف م

  .المتطرفة وندرة المياه

. من مصلحة البلدان العربية اتخاذ إجراءات صارمة على الصعيد العالمي لتخفيف اآلثار والتكّيف في ما يتعلق بتغير المناخ

وم بواجبها لناحية تطوير استراتيجيات فاعلة للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف وعلى الحكومات العربية بدورها أن تق

تتضمن اإلجراءات في . وفي قطاع الطاقة، تشمل تدابير تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة ناحيتي العرض والطلب. مع تأثيراته

ام التوليد المزدوج للحرارة والطاقة في إنتاج جانب العرض زيادة آفاءة الطاقة في توليد الكهرباء وتكرير النفط، واستخد

الكهرباء والمياه، وتخفيف االعتماد على أنواع الوقود الكربوني، واستيراد الكهرباء عبر شبكات آهرباء إقليمية، وتخفيض 

ما إن الرابط بين آ. فقد الطاقة في النقل والتوزيع، وتوليد الكهرباء باستخدام مصادر متجّددة آطاقة الرياح والطاقة الشمسية

  .توليد الكهرباء وتحلية المياه مهم جدًا لتحقيق آفاءة استخدام الطاقة في المنطقة العربية

  

  جذب االستثمارات إلى قطاع الطاقة
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هناك تحّد رئيسي يواجه الحكومات في معظم البلدان العربية، يتمّثل في تخصيص األموال الكافية لدعم النمّو المتوقع في 

جيغاواط،  202األعضاء في جامعة الدول العربية  22تبلغ قدرة التوليد المرآبة للتوليد في الدول الـ . الطاقة الطلب على

في المئة من إجمالي قدرات التوليد المرآبة على مستوى العالم، وفقًا لما ورد في  4وهي بذلك ال تتجاوز نسبة 

وبلغ متوسط استهالك الفرد العربي للكهرباء سنوّيًا . 2013م إحصاءات البنك الدولي والمرصد العالمي للطاقة في العا

آيلوواط ساعة في  248آيلوواط ساعة في الكويت و 18319، متراوحًا بين 2010آيلوواط ساعة في العام  2396

لمراوحة في المئة سنوّيًا، وُيتوّقع أن تستمّر في ا 10و 5وتراوحت معدالت نمّو الطلب خالل العقد المنصرم بين . اليمن

لذا فإّن تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية من قاعدة المستهلكين، اآلخذة بالنمّو . في المئة خالل العقد المقبل 8و 4بين 

جيغاواط سنوّيًا على مدى  24من حيث الحجم ومعّدل االستهالك للفرد، تحتاج إلى مواصلة إضافة قدرة توليد بنحو 

بليون دوالر في آل عام، أي ما يوازي  31عني ضرورة توفير استثمارات جديدة تفوق وهذا ي. السنوات العشر المقبلة

تضاف إلى هذه المتطلبات المالية استثمارات رأسمالية في . في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان العربية 1.5

ووفقًا . وال الالزمة لدعم أسعار الوقودالبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، وآذلك نفقات التشغيل والصيانة واألم

لسيناريو استمرار النمو االقتصادي والتطّور االجتماعي واالقتصادي، فإن التمويل الالزم لتنمية ودعم البنية التحتية 

اب لذا ال بد من اجتذ. إلمدادات الطاقة سوف يفوق قدرة القطاع العام على اإلنفاق وإدارة المشاريع الرأسمالية بفعالية

التمويل من مصادر أخرى، عبر مقاربات ابتكارية تعّزز األموال العامة المحدودة وتمّكنها من جذب استثمارات ضخمة 

  .من القطاع الخاص

آان نموذج منتجي الطاقة المستقّلين أبرز أسلوب للشراآة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة خالل السنوات 

جيغاواط، شّكلت ما يزيد  40بلغت قدرات مشاريع شرآات إنتاج الطاقة المستقلة نحو  ، حيث2010ففي العام . األخيرة

وتمّثل خبرة السعودية وأبوظبي وقطر وعمان . بليون دوالر من استثمارات وتمويالت القطاع الخاص 50على 

وفي اآلونة األخيرة، . يدوالمغرب خالل العقد الماضي نموذجًا ُيَسجَّل لمشارآة القطاع الخاص في تطوير قدرات التول

نجح مطورو إنتاج الطاقة المستقلون والمصارف في هذه البلدان في بناء قدرات آافية للقيام بدور قيادي في تمويل 

  .وتنفيذ مشاريع توليد واسعة النطاق في أنحاء المنطقة العربية وخارجها

  

  للدول العربية» أفد«توصيات 

ة قطاع الطاقة باتخاذ خيارات استراتيجية هاّمة تؤمن مكاسب اقتصادية وافرة، وتضمن تستطيع الدول العربية تعزيز استدام

تشمل هذه الخيارات تحسين آفاءة الطاقة، واستغالل اإلمكانات الضخمة غير . في الوقت عينه االدارة المتوازنة للموارد

وينبغي توظيف . أساليب أنظف وأآثر تنافسيةالمستثمرة في موارد الطاقة المتجّددة، واستخدام احتياطات النفط والغاز ب

جزء من إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات اإلقليمية على تطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك استكشاف 

  .امكانات احتجاز الكربون وتخزينه

ي التحّول إلى قطاع طاقة عربي جملة توصيات للمساهمة ف 2013يطرح تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية لسنة 

  :ُمستدام، وبالدرجة األولى َحّث صانعي السياسات على القيام بجهود منسَّقة في مختلف االتجاهات
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على صانعي السياسات رصد استثمارات آافية في القدرة اإلنتاجية للمحافظة على مكانة المنطقة في طليعة المنتجين  ●

وزيادة فعالية استخدام عائدات النفط والغاز لتنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من  العالميين، خالل العقود المقبلة،

  .استمرار االعتماد على أنواع الوقود األحفوري، وإدارة العرض والطلب المحليين على الطاقة

لى نظام للطاقة على صانعي السياسات إصالح آليات تسعير الغاز ومنتجات الطاقة ذات الصلة، بطريقة تدفع التحّول إ ●

  .المستدامة، حيث يمكن أن يكون للغاز الطبيعي دور أعظم في التحّول الطاقوي العربي والتنمية االقتصادية في المستقبل

على صانعي السياسات في المنطقة العربية إرساء العوامل المالئمة لمساهمة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية  ●

ويمكنهم البناء على أساس نموذج . ا في ذلك السياسات الواضحة المحّددة واإلطار التنظيمي السليمإلمدادات الطاقة، بم

وعن طريق إرساء . منتجي الطاقة المستقلين المتعارف عليه، مع بعض التعديالت لمواجهة عدد من المعوقات الرئيسية

سسات تنظيمية مؤهلة، واتباع عمليات منهجية إلجراء إدارة رشيدة بعيدة المدى لاللتزامات المالية الحكومية، وإنشاء مؤ

مناقصات المشاريع، تستطيع الحكومات العربية تعزيز الموارد المالية العامة المحدودة فتجذب استثمارات آبيرة من القطاع 

  .الخاص

شاء صناديق استثمار ينبغي أن يعمل صانعو السياسات على تسهيل تمويل االستثمارات والديون المحلية من خالل دعم إن ●

طرف ثالث، وتطوير آليات قانونية أآثر مرونة مثل شراآات البيع وعقود إيجار البيع، ومنح شرآات تطوير البنية التحتية 

  .فرصًا أفضل للوصول إلى أسواق سندات الشرآات والصكوك اإلسالمية

ارنات بين المشاريع والبلدان، على أساس المطلوب من صانعي السياسات والهيئات الناظمة إتاحة مجال إجراء المق ●

الشفافية، في ما خّص العوامل المؤثرة على قرارات االستثمار، بما في ذلك خطط االستثمارات المتوّقعة، ومخّصصات 

  .إمدادات الوقود، وآليات التعويض

ن أجل تحفيز االنتشار على صانعي السياسات التوقيف التدريجي لدعم أسعار الطاقة، وإصالح سياسات تسعيرها، م ●

ومن التدابير التي تساهم في تعزيز فرص االستثمارات الخاصة . السريع لكفاءة الطاقة وتكنولوجيات الطاقات المتجّددة

  .إتاحة المجاالت المتكافئة أمام مصادر الطاقة المتجّددة، والحّد من االعتماد على القروض الميّسرة والتمويل العام

، وذلك بوضع 2010السياسات تنفيذ الخطوط التوجيهية العربية لكفاءة الطاقة المعتمدة في العام يتوجب على صانعي  ●

وعلى الحكومات آذلك . استراتيجيات وطنية لكفاءة الطاقة ذات أهداف محّددة آّمّيًا وجداول زمنية وتدابير سياسات داعمة

  .ات وممارسات آفاءة الطاقةالعمل على نشر الوعي وتقديم الحوافز لتشجيع اعتماد تكنولوجي

المطلوب من صانعي السياسات، عند مقاربة سبل التخفيف من مسببات تغّير المناخ والتكّيف مع تأثيراته في قطاع  ●

  :الطاقة، القيام بالخطوات اآلتية

  .ناختقييم ورصد أنظمة الطاقة بشكل منهجي لضمان قدرتها على التكّيف مع التأثيرات المتوّقعة لتغير الم -

الخاصة ) SEA(وتقارير التقييم البيئي االستراتيجي ) EIA(إدخال تقييم التأثيرات المناخية في تقارير تقييم األثر البيئي  -

  .بالخطط الجديدة لتوسيع نظم الطاقة

  .معالجة فقر الطاقة آجزء ال يتجّزأ من استراتيجيات التكّيف -

  .إلمدادات الطاقة المتجددة في المناطق النائية واألريافتعزيز التحّول نحو اعتماد أنظمة المرآزية  -

  .تنفيذ تدابير آفاءة الطاقة وإدارة الطلب آأحد إجراءات التكّيف -
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  .تطوير مقاربة تكاملية جديدة للعمل على أساس الترابط بين الطاقة والمياه والمناخ في المنطقة العربية -

طاقة المستدامة المتطورة آوسيلة لتحقيق قفزة اقتصادية وتنموية، ودعم على صانعي السياسات تشجيع تكنولوجيات ال ●

  .االبتكار في عالم األعمال وتصنيع البرامج واألجهزة، والعمل على انتشارها الواسع في المنطقة
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