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  االستثمار في المنطقة العربية 

  
الريـاض  ( واالجتماعية   اديةاالقتص: في إطار التحضير لعقد الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية         -

-88ع  .د-1879ق( وإشارة إلـى قـرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم               )2013
  -:بشأن موضوع االستثمار في الدول العربية والذي نص على) 15/9/2011

أهمية إدراج موضوع االستثمار في المنطقة العربية على جدول أعمال الدورة الثالثة للقمـة              . 1"
 2013االقتصادية واالجتماعية المقرر عقدها في الرياض عام : مويةالعربية التن

الطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مـع المؤسـسة العربيـة لـضمان                . 2
االستثمار وائتمان الصادرات إعداد تقرير عن واقع االسـتثمارات العربيـة البينيـة وعـن               

فيها في الوطن العربـي ، والمعوقـات التـي تواجـه            القطاعات الواعدة الممكن االستثمار     
االقتـصادية  : االستثمار العربي البيني ، لعرضها على الدورة الثالثة للقمة العربية التنمويـة             

 إلى تزويد المؤسسة ببيانات االستثمار العربي المباشـر         ةواالجتماعية ، ودعوة الدول العربي    
 عربي إضافة إلى التوزيع القطاعي لموزعة جغرافيا حسب دولة إقامة المستثمر ا

حث الدول العربية على إبرام اتفاقيات ثنائية لتشجيع االستثمارات المتبادلـة ومنـع االزدواج              . 3
 . الضريبي دعما لحركة االستثمار العربي البيني

 .الطلب من الدول العربية األعضاء موافاة األمانة العامة بنقاط االتصال المعنية باالستثمار. 4

أن تقوم األمانة العامة للجامعة بالتعاون مع المؤسسة العربية لـضمان االسـتثمار وائتمـان               . 5
الصادرات بتقديم مقترحات حول تطوير االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربيـة            

  ."في الدول العربية ووضع بدائل أو آليات لتفعيلها 
 بتـاريخ   4918/5العربية بمذكرة األمانة العامة رقـم       تم تعميم القرار السابق على كافة الدول         -

 251/1 وعلى مؤسسات العمل العربي المشترك وهيئات االستثمار العربية بـرقم    27/9/2011
  .  لتنفيذ ما جاء به لدعم االستثمار العربي البيني27/9/2011بتاريخ 

 لالستثمار والمناطق الحـرة     بالتعاون مع الهيئة العامة   ) القطاع االقتصادي (قامت األمانة العامة     -
في جمهورية مصر العربية بعقد ورشة عمل خاصة باالستثمار في المنطقـة العربيـة يـومي                

 في مقر األمانة العامة، وقد وجهت األمانة العامة الدعوة لحضور ورشة            30/11-1/12/2011
لعربية، هيئات  الدول العربية، مؤسسات العمل العربي المشترك، االتحادات ا       : العمل إلى كل من   

عـدد  ) القطاع االقتصادي (االستثمار العربية و القطاع الخاص ، وقد وردت إلى األمانة العامة            
العديد من الدول العربية  من الجهات المعنية باالسـتثمار  من األوراق والدراسات والبحوث من     

 يمقراطية الـشعبية  مملكة البحرين، الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الد      :  من   كٍلمن  
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الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية ، ومن مؤسسات وأيضا من 
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، االتحاد        : العمل العربي المشترك وهي     

بي ، الصندوق العربي    العام لغرف التجارة و الصناعة والزراعة للبالد العربية، ، البرلمان العر          
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، المركز العربي لدراسـات     

ربيـة للتنميـة الـصناعية والتعـدين، اتحـاد      المناطق الجافة واألراضي القاحلة ، المنظمة الع 
 االستثمار فيهـا    مكنالقطاعات الواعدة الم  ، حيث تناولت البحوث والدراسات      المصارف العربية 
وحثت الدول العربية على     ،   ، والمعوقات التي تواجه االستثمار العربي البيني      في الوطن العربي  

ـ            ا لحركـة   إبرام اتفاقيات ثنائية لتشجيع االستثمارات المتبادلة ومنع االزدواج الـضريبي دعم
تطوير االتفاقية الموحدة   ، وأيضا تناولت العديد من المقترحات لتعديل و       االستثمار العربي البيني  

  .الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية

 قدمت ورشة العمل مجموعة من المقترحات والتي تتعلق بأهمية تطـوير وتفعيـل االتفاقيـة                -
، تطوير مناخ االستثمار في الـدول       ألموال العربية في الدول العربية    الموحدة الستثمار رؤوس ا   

   .العربي البيني وكيفية الحد منهاالمعوقات التي تواجه االستثمار العربية  وبيان أهم 
أعاله ، قام القطاع االقتصادي بالتعاون مع المؤسسة العربية لـضمان           إليه  تنفيذاً للقرار المشار     -

االستثمار وائتمان الصادرات بعرض موضوع االستثمار بالمنطقة العربية على الدورة  العادية            
ادي واالجتماعي وقد تضمن البند المقدم مقترحات القطـاع االقتـصادي           للمجلس االقتص ) 89(

وتطوير االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول باألمانة العامة حول تعديل 
القطاعات الواعدة الممكن االستثمار فيها في الوطن العربي ، والمعوقات التي           عرض  العربية ،   

حث الدول العربية على إبرام اتفاقيات ثنائية لتـشجيع          ، وأيضاً    عربي البيني تواجه االستثمار ال  
 .االستثمارات المتبادلة ومنع االزدواج الضريبي دعما لحركة االستثمار العربي البيني

 –89ع  . د – 1911ق(وفي هذا الصدد صدر أيضا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـم             -
  :ثمار والذي ينص علىالخاص بموضوع االست) 9/2/2012
المجلـس   فـي  الـدول  وممثلـي  العربية الدول في باالستثمار المعنية الجهات من لجنة تشكيل.  1

فـي   العربية األموال رؤوس الستثمار الموحدة االتفاقية تعديل لدراسة واالجتماعي االقتصادي
القـادم   االجتمـاع  علـى  التعديالت وعرض العامة، لألمانة الواردة والمقترحات العربية الدول

 .للمجلس

فـي   الصادرات وائتمان االستثمار لضمان العربية المؤسسة مع التعاون إلى العربية الدول دعوة. 2
بتـاريخ   (86) ع.د 1843 رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس لقرار تنفيذًا بالبيانات، إمدادها

واألجنبي  العربي المباشر ماراالستث لبيانات شامل مسح أول إنجاز أجل من وذلك ،2010/9/30
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 :التنموية العربية القمة على عرضه المزمع التقرير في نتائجه لتضمين تمهيدا العربية، الدول في

  .2013)ثان كانون / ناير ي:الرياض(الثالثة دورتها في واالجتماعية االقتصادية
 االتفاقيـة الموحـدة السـتثمار      اللجنة المعنية بدراسة التعديالت على     تشكيلتنفيذاً لهذا القرار تم      -

 اجتماعات إلجراء التعديالت علـى      التي عقدت أربع  رؤوس األموال العربية في الدول العربية ،        
عرض المسودة  األولية لالتفاقية على الـدورة االسـتثنائية للمجلـس االقتـصادي              االتفاقية وتم   
 )6/12/2012 –أ.  د – 1941ق  (رقم  حيث أصدر قراره     6/12/2012-5  بتاريخ واالجتماعي
 :التالي نصه 

اإلحاطة علماً بتقريري وتوصيات االجتماع الثالث والرابع للجنة المعنية بدراسة التعديالت على .1
  .االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية

ية في الدول العربيـة      الموافقة على مشروع االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العرب        . 2
االقتصادية واالجتماعيـة فـي   : بالصيغة المرفقة ورفعه إلى القمة العربية التنموية   ) المعدلة(

  .1العتماده) 22/1/2013-21:الرياض (دورتها الثالثة 
 بعد اعتمادها من القمة     2014حث الدول العربية على التصديق على التعديالت قبل نهاية عام           .3

  .)22/1/2013-21:الرياض ( الثالثة االقتصادية واالجتماعية في دورتها: وية العربية التنم
  

  :اإلجراء المطلوب
 )المعدلة(الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية         الموافقة على مشروع االتفاقية الموحدة    

فـي دورتهـا الثالثـة      االقتصادية واالجتماعيـة    : رفعه إلى القمة العربية التنموية    و بالصيغة المرفقة 
 .العتماده) 22/1/2013-21:الرياض(

                                                 
لتي وردت في الفقرة ا) وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل(  العبارة التالية إضافةتتحفظ الجزائر على  1
 .)6( من المادة 1
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  ة ـديباج

ألهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع تحقيقاً . إن حكومات الدول األعضاء في جامعة الدول العربية
المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية ومجمل المبادئ والغايات التي تتضمنها 

 لجامعة واالجتماعياتفاقيات العمل االقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس االقتصادي 
 العربية الشاملة والتكامل االقتصادية واالجتماعية وانطالقاً من هدف تعزيز التنمية. الدول العربية

وإيماناً بان عالقات االستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل االقتصادي . االقتصادي العربي
 العربي المشترك مجاالً أساسيا يمكن من خالل تنظيمه، تعبئة عوامل اإلنتاج لدعم التنمية واالجتماعي

واقتناعاً منها بان توفير مناخ مالئم . المنافع المتبادلة والمصالح العربيةالمشتركة فيها على أساس 
يتطلب تسهيل  في ميدان االستثمار العربي المشترك العربيةلالستثمار لتحريك الموارد االقتصادية 

تسهيل انتقال رؤوس األموال العربية وتوظيفها واإلجراءات المتعلقة باالستثمار في الدول العربية، 
مايتها داخل الدول العربية وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية وح

 وإذ تعتبر أن األحكام الواردة في .المستدامة فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها
يجب أن تكفله  العربية هذه االتفاقية إنما تشكل حداً أدنى في معاملة رؤوس األموال واالستثمارات

قد أقرت هذه االتفاقية وملحقها الذي يعتبر . لقة باالستثمار في الدول العربيةالتشريعات الوطنية المتع
جزءاً ال يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصاً وروحاً مؤكدة رغبتها في بذل 

  .قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغاياتها
  

  :تفقت على ما يليقد ا
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  المادة األولي

يقصد ألغراض هذه االتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها إال إذا دل سياق               
  :ذلكالنص على غير 

 بين  هي االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية المعقودة          : االتفاقية .1
 . )المعدلة( دول الجامعة العربية األطراف فيها

  .هي جامعة الدول العربية: الجامعة .2

  .هي الدولة العضو بجامعة الدول العربية : الدولة العربية  .3
 .ن االتفاقية نافذة بالنسبة إليهاهي الدولة العربية التي تكو: الدولة الطرف .4

  .الستثمارات العربية داخل حدودها الجغرافية التي تكون ا الطرفهي الدولة: الدولة المضيفة .5
هو المال الذي يملكه المستثمر العربي ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من             : رأس المال العربي   .6

  .حقوق مادية ومعنوية
في أحد المجاالت االقتـصادية أو      هو استخدام رأس المال العربي      : استثمار رأس المال العربي    .7

تحقيق  بهدفلة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي أو تحويله إليها           في إقليم دو  االجتماعية  
  . وفقاً ألحكام هذه االتفاقية عوائد

 ويقـوم    الذي يملـك رأس مـال عربـي        عتباريهو الشخص الطبيعي أو اال    : المستثمر العربي  .8
لعربي في على أال تقل نسبة مساهمة المستثمر اباستثماره في إقليم دولة طرف ال يتمتع بجنسيتها   

   .بصورة مباشرة% 51 عن االعتباريرأس مال الشخص 
 .هو المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية: المجلس .9

 . بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية داخل الدولة الطرفةالمعني جهةال يه: الجهة المركزية .10

 .العربيةهي محكمة االستثمار : المحكمة .11

ار وجميع المبالغ المالية التي يدرها االستثمار وعوائدها، وتـشمل          مخرجات االستثم  : العوائد .12
 ال الحصر، األرباح والفوائد والمكاسـب الرأسـمالية واإلتـاوات والرسـوم             سبيل المثال على  

  .والتعويضات

إقليم الدولة المضيفة لالستثمار والبحر اإلقليمي والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف        : اإلقليم .13
  . طبقاً للقانون الدولي المعمول به في هذا الشأنالحقوق السيادية الدولة ذي تمارس عليهالقاري ال
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  المادة الثانية

 بانتقال رؤوس األموال العربية فيما - وفي إطار أحكامها -تسمح الدول األطراف في هذه االتفاقية 
ة التشريعات واألنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة مع مراعا بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها

 وتتمتع رؤوس األموال العربية اواالستثمارات وعوائده ، وتتعهد بأن تحمي المستثمر وحماية البيئة
 متطلبات أداء أو ةن ال تفرض أيأفي الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع األوقات، و

  . ذات أثر سلبي عليه أو التمتع بهقبول قد تكون ضارة باالستثمار أو

  المادة الثالثة

  .تشكل أحكام هذه االتفاقية حداً أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها. 1
وفي حدود هذا الحد األدنى تكون األولوية في التطبيق ألحكام االتفاقية عند تعارضها مع قوانين . 2

  .وأنظمة الدول األطراف

  المادة الرابعة

تخالص األحكام المتعلقة بهذه االتفاقية وفي تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها يستهدى في اس
واألهداف التي استلهمتها ثم بالقواعد والمبادئ المشتركة في تشريعات الدول األعضاء في جامعة 

  .الدول العربية ثم باألعراف التجارية الدولية
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   الخامسةلمادةا

يتمتع المستثمر العربي بحرية االستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجـاالت المتاحـة وفقـاً                 . 1
لألنظمة والقوانين في الدولة الطرف وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون        

  .وفقاً ألحكام هذه االتفاقيةالدولة الطرف كما يتمتع المستثمر بالتسهيالت واالمتيازات والضمانات 
 معاملة ال تقل تفضيالً عـن رأس المـال          المضيفةيعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة        . 2

  . المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل بال تمييز
 عامة فـي الدولـة    للمستثمر العربي حق االختيار في أن يعامل أية معاملة أخرى تقررها أحكام             . 3

 بموجب قانون أو اتفاقية دولية أو اتفاقات استثمارية أخرى وال يشمل ذلك ما قد تمنحـه                 المضيفة
  . من معاملة متميزة الستثمار محدد نظراً ألهميته الخاصة لتلك الدولة الطرفالدولة

  :ال تسري أحكام هذه المادة على ما يلي. 4
اف المتعاقدة لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويتها فـي         المزايا التي يمنحها أي من األطر       . أ

  .منطقة تجارة حرة أو إتحاد جمركي أو سوق مشتركة
  . المعاملة الضريبية أو الزكوية. ب
  . والعقارات تملك األراضي . ج

  المادة السادسة

 طرف بدون    دولة ةيتمتع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال المستثمر وعوائده في إقليم أي           . 1
تأخير ، ثم إعادة تحويله إلى أي دولة بدون تأخير بعد الوفاء بااللتزامات القانونية التـي ترتبـت     
على المشروع االستثماري المستحقة في الدولة المضيفة بدون أن يخضع في ذلك إلى أية قيـود                

 2ملية التحويل تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على ع             
  .، وال يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية

 بإحـدى العمـالت القابلـة        بالعملة األصلية لالستثمار أو    بدون أي تأخير  وتتم التحويالت بحرية    . 2
المعرفة من قبل صندوق النقد الدولي ويتم التحويل بسعر الصرف السائد فـي تـاريخ               وللتحويل  

  .التحويل في الدولة المضيفة
                                                 

وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسـوم علـى    (  العبارة التالية    إضافة على   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   تتحفظ   2
  .)6( من المادة 1التي وردت في الفقرة ) عملية التحويل
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  المادة السابعة

يجوز للمستثمر العربي أن يتصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعتـه                . 1
  .المضيفةوبما ال يتعارض مع القوانين واألنظمة السارية في الدولة 

  .تستمر معاملة االستثمار حسب أحكام هذه االتفاقية ما دامت تتوفر له الشروط المحددة فيها. 2

  ة الثامنةالماد

ال يخضع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه االتفاقية ألية تدابير خاصـة أو عامـة        . 1
دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله أو احتياطياته أو عوائده كلياً أو                 

لتأميم أو التصفية أو الحـل      جزئياً وتؤدي إلى المصادرة أو االستيالء الجبري أو نزع الملكية أو ا           
أو انتزاع أو تبديد أسرار الملكية الفكرية أو الحقوق العينية األخرى أو منـع سـداد الـديون أو                   
تأجيلها جبراً أو أية تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور                  

يه للمالك من سلطات جوهرية تتمثـل       المساس بحق الملكية في ذاته أو إلى اإلخالل بما يترتب عل          
في سيطرته على االستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على عوائده أو اسـتيفاء حقوقـه               

  .والوفاء بالتزاماته
  

  :نه يجوزأعلى . 2
 سلطة القيام     أو مؤسساتها من    المضيفة نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة        .  أ

ووفقاً ألحكام  ذ المشاريع العامة شريطة أن يتم ذلك على أساس غير تمييزي            بوظائفها في تنفي  
و مقابل تعويض عادل ومساوي للقيمة السوقية لالستثمار قبل         قانونية عامة تنظم نزع الملكية      

وإذا لم يكن من الممكـن  . اتخاذ قرار نزع الملكية أو يكون معروفاً للجمهور أيهما كان أسبق 
السوقية، يتم تحديد التعويض طبقاً لألصول المتعارف عليها عموماً بالنـسبة          التأكد من القيمة    

 رأس المـال    - ضمن أمـور أخـرى     -للتقييم وعلى أساس مبادئ منصفة تأخذ في االعتبار       
يتعـين تحديـد مبلـغ     ، المستثمر، واإلهالك، وقيمة اإلحالل والعناصر األخرى ذات الصلة    

 وجعله قابالً لألداء ودفعه بدون تـأخير         - هذه المادة     من 2 المشار إليه في الفقرة      التعويض
وفي حالة التـأخير  . في مدة أقصاها سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية         

 ابتداء مـن نهايـة     سعر السوق التجاري،  في األداء تحتسب فائدة على التعويض على أساس         
يحـق  . تتجاوز هذه المدة ثالثة أشهر أخـرى        أن ال  ىالمدة المحددة ولغاية تاريخ األداء، عل     
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 الملكية ، فرصة الطعن فـي إجـراءات نـزع    عللمستثمر العربي الذي تتأثر استثماراته بنز  
  . و مقدار التعويض بالطرق القانونية/ أوالملكية

إتخاذ اإلجراءات التحفظية المؤقتة الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات        . ب
  .كام الصادرة من جهة قضائية مختصةتنفيذ األح

  المادة التاسعة

نتيجة قيام  يتناسب مع هذا الضرر     يستحق المستثمر العربي تعويضاً عادالً عما يصيبه من ضرر          . 1
  : أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي المضيفةدولةال

 والناشئة مضيفةمفروضة على عاتق الدولة ال اإلخالل بأي من االلتزامات والتعهدات الدولية ال        . أ
عن هذه االتفاقية لمصلحة المستثمر العربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كـان ذلـك      

  .ناشئاً عن عمد أو إهمال
  .االمتناع عن تنفيذ حكم قضائي أو تحكيمي واجب التنفيذ ذي صلة مباشرة باالستثمار. ب
ل أو باالمتناع في أحداث ضرر للمستثمر العربي بمخالفة األحكام          التسبب بأي وجه أخر بالفع    . ج

  .  المضيفةالقانونية النافذة في الدولة
في حالة تعرض استثمارات المستثمر العربي لخسائر في إقليم الدولة المضيفة نتيجة حـرب أو                . 2

منحها لمستثمريها  تمعاملة ال تقل أفضلية عن تلك التي        تمنح الدولة المضيفة    حالة طوارئ وطنية    
  . أو طرف ثالث أيهما أفضل

تكون قيمة التعويض عادلة لما لحق بالمستثمر من ضرر وتبعاً لنوع الضرر ومقداره، ويكـون                . 3
  ).6( المادة من أحكام) 2( الفقرة بعملة قابلة للتحويل حسب

  المادة العاشرة

  .قبل وقوع الضرريكون التعويض نقدياً إذا تعذر إعادة االستثمار إلى حاله   .1
يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خالل ستة أشهر من يوم وقوع الضرر وان يـدفع                   .2

خالل سنة من تاريخ االتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية وإال استحق               
نقضاء هذه المدة وفقاً    المستثمر فوائد تأخيرية على المبلغ غير المدفوع اعتباراً من اليوم التالي ال           

من هذه  ) 6(من أحكام المادة    ) 2(وفقا للفقرة المضيفة  ألسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة       
  .االتفاقية

  



 

 19 <íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<»<íée†ÃÖ]<Ù]çÚù]<Œæõ…<…^Ûnj‰÷<ì‚uç¹]<íéÎ^Ëi÷]<Åæ†�ÚEíÖ‚Ã¹]D< <

  المادة الحادية عشرة

 يتمتع المستثمر العربي مع أفراد أسـرته بحـق          المضيفة،بما ال يتعارض مع أنظمة وقوانين الدولة        
وال تفرض قيود على المضيفة، عائق في إقليم الدولة  تقال والمغادرة بحرية وبال   الدخول واإلقامة واالن  

ويتمتع العاملون في االستثمار وأسرهم بتـسهيالت الـدخول و اإلقامـة            . هذا الحق إال بأمر قضائي    
  .والمغادرة

  
  

  المادة الثانية عشرة

اراته من أيد عاملة عربية ومن تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي الحصول على ما تحتاجه استثم   
على أن تكون األولوية فـي توظيـف        ،  خبرات عربية وأجنبية وفقاً لقوانينها السارية في هذا الشأن          

أن تبـذل الدولـة     ، و العمالة والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال توفر المؤهالت المطلوبـة            
  .وير وتحديث االستثمارات فيهاالمضيفة قصارى جهدها بأال تشكل تشريعاتها عائقًا لتط

  المادة الثالثة عشرة

المضيفة يلتزم المستثمر العربي في مختلف أوجه نشاطه أقصى قدر ممكن من التنسيق مع الدولة               . 1
  . ومع مؤسساتها وأجهزتها المختلفة وعليه احترام قوانينها ونظمها

دة في الفقرة السابقة وفقاً للقانون النافـذ   بااللتزامات الوارهيتحمل المستثمر العربي مسؤولية إخالل . 2
  . يقع فيها اإلخالل بااللتزام التيوالمضيفة أفي الدولة 
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  المادة الرابعة عشرة

 مزايا إضافية لالستثمار العربي تجاوز الحد األدنى المنصوص عليه في هذه ةللدولة المضيفة تقرير أي
  .االتفاقية

  
<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]< <

íéÎ^Ëi÷]<„éËßi<íÃe^jÚ<»< <

  مسة عشرةالمادة الخا

  :يتولى المجلس اإلشراف على تنفيذ أحكام هذه االتفاقية وله في سبيل ذلك
  .إصدار وتعديل وإلغاء القواعد واإلجراءات الالزمة لمتابعة تنفيذ أحكام االتفاقية   .1
 واألحكام واإلجراءات المتعلقة باالسـتثمار فـي        مة القواعد ءمع الدول األطراف في مال    التعاون  . 2

  .أغراضهاتحقيق الدول األطراف بما يساعد على تنفيذ أحكام االتفاقية و
جمع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتـشريعات والقواعـد واإلحـصاءات المتعلقـة              . 3

لدول األطراف بعد الحصول    باالستثمار ومجاالته والقطاعات المفتوحة لالستثمار وشروطها في ا       
عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف أصـحاب رؤوس األمـوال العـرب بغيـة        

  .تشجيعهم ومساعدتهم على االستثمار في المشاريع العربية
المساعدة على إنشاء النظم والمؤسسات التي تسهل أو تشجع على تحقيق أغـراض االتفاقيـة أو                . 4

ة االستشارية والتنفيذية وأجهزة ونظم تجميع الموارد المالية والبـشرية  تكملها بما في ذلك األجهز   
  .وتوجيهها نحو االستثمار داخل الدول العربية توجيها متوازياً

  لمادة السادسة عشرةا

للمجلس أن يوافق على وقف العمل بأي من أحكام االتفاقية في أية دولة طرف بناء على طلبها وله . 1
مانية أو مكانية أو موضوعية وعلى الجهات المسئولة في الدولة أن تسترشد            أن يقيد ذلك بحدود ز    

  .بمالحظات وتوصيات المجلس لضمان العودة إلى التقيد بأحكام االتفاقية
ألي المزايا والضمانات التـي سـبق منحهـا          من هذه المادة     1ال يشمل الحكم الوارد في الفقرة       . 2

  .في نطاق هذه االتفاقيةمستثمر عربي 
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  المادة السابعة عشرة

للمجلس أن يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من يمثلهم وأن يخولها ما يراه من اختصاصاته كما يجوز 
  :للمجلس أن يشكل

وباقي عناصر االستثمار وذلك المضيفة لالستثمار لجاناً فنية تمثل مصالح المستثمرين والدول . 1
  .لدراسة ما يرى إسناده إليها من مسائل

  .االتفاقيةهذه لجنة فنية لتفسير أحكام . 2
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   عشرةالثامنةالمادة 

للمستثمر العربي أن يؤمن على استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات             
  .أو أي جهة تأمين يراها مناسبة

  التاسعة عشرةالمادة 

ل العربية أن تتفق مع المؤسسة العربيـة لـضمان االسـتثمار وائتمـان              لألمانة العامة لجامعة الدو   
) 3(ا يقع ضمن اختصاصها على القيام بأية مهمة من المهام التي تنص عليها الفقرتـان          مالصادرات في 

  ).15(من المادة ) 4(و

  المادة العشرون

ر العربـي نتيجـة     ضرار تعرض لها المستثم   أإذا ما دفعت أية دولة طرف أو جهة عربية مبلغاً عن            
 وائتمـان  ضمان كانت قد قدمته له منفردة أو باالشتراك مع المؤسسة العربيـة لـضمان االسـتثمار               

 تدابير تأمينية ، يحل الدافع محل المستثمر تجـاه الدولـة            ة أو مع جهة أخرى أو نتيجة أي       الصادرات
ناً للمستثمر تجاه تلك الدولة في حدود ما دفعه على أن ال يتعدى في ذلك الحقوق المقررة قانو          المضيفة  

  .وتظل حقوق المستثمر تجاه الدولة المذكورة قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت له
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Œ�^ŠÖ]<Ø’ËÖ]< <
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   والعشرونالحاديةالمادة 

طبقاً لقواعد االختصاص فيها وذلـك فـي        المضيفة   القضاء في الدولة     إلى أ يلج أنللمستثمر العربي   
 إحـدى  أمـام  رفع المستثمر العربي الـدعوى  إذا التي تدخل في اختصاص المحكمة على انه  وراألم

  .األخرى الجهة أمامالجهتين امتنع عليه رفعها 

   والعشرونالثانيةالمادة 

إذا لم يتفق أطراف النزاع على خالف ذلك، تتم تسوية المنازعات الناشئة بين أطـراف االسـتثمار                 
التفاقية عن طريق المحكمة وفقاً لنظامهـا األساسـي الـذي يبـين تـشكيلها               المتعلقة بتطبيق هذه ا   

  .  ونظام عملهااواختصاصاته

  والعشرون الثالثةالمادة 

إذا تعذر حسم النزاع بالوسائل التي تم االتفاق عليها بين أطراف االستثمار يتم اللجوء إلـى محكمـة                  
  .االستثمار العربية

  المادة الرابعة والعشرون 

التوفيـق والتحكـيم وفقـاً للقواعـد        و الوسـاطة كون  م يوجد اتفاق مغاير بين أطراف النزاع  ت        إذا ل 
  .، والذي يعد جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية الواردة في ملحق االتفاقية واإلجراءات

  المادة الخامسة والعشرون

باالستثمار ضمن نطاق جامعة الـدول       اتفاق يتعلق    أي أو استثماراً عربياً    تنشئدولية    نصت اتفاقية عربية   إذا
باتفـاق   قـضاء دولـي جـاز    أو تحكيم دولي   إلى نزاع ما    أولة  أ مس إحالة على   أعضائها فيما بين    أوالعربية  
 . اعتباره داخالً ضمن والية المحكمةأطرافه
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  والعشرونالسادسة المادة 

مدة ال تزيد عن سنة من تاريخ دخول االتفاقية حيـز            كل دولة من الدول األطراف خالل        تكلف. 1
النفاذ جهة مركزية واحدة فيها بمسؤولية تسهيل تنفيذ أحكام االتفاقية داخل إقليمها فـي مراحـل                

  . االستثمار المختلفة وتبلغ األمانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك
  هـات األخـرى بـشان كـل         أن تتخاطـب مباشـرة مـع المـستثمرين والج          ركزيةللجهة الم   .2

  .ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها

   والعشرونالسابعةالمادة 

في أية حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا ألحكام االتفاقية يتم التحويل بعملة االستثمار أو بأية عملـة    . 1
أخرى حرة قابلة للتحويل ، بموجب سعر الصرف السائد في الدولة التي يجري بها التحويل وذلك                

  .)6المادة (قاً ألحكام وف
يتم التحويل خالل المدة الالزمة عادة الستكمال اإلجراءات المصرفية بال تأخير فإذا تأخر تحويل              . 2

مستثمر على  للالمال أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ تقديم طلب مستوف الشروط القانونية، يستحق              
تاريخ انتهاء تلك المهلة بأسـعار الفائـدة    فوائد عن المال غير المحول اعتباراً من       المضيفة الدولة

  . المضيفة المصرفية السائدة في الدولة

   والعشرونالثامنةالمادة 

تكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في أي من الدول األطراف أو              
 االلتزامـات التـي      أحد األدلة الستعمال الحقوق واثبات     – في حدود اختصاصاته     -يصدرها المجلس 

ترتبها االتفاقية وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهالت العاملين في المشروع دون الخضوع إلى     
  .إجراءات تصديق المحررات األجنبية في الدول األطراف
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   والعشرونالتاسعةالمادة 

ربية في الدول العربية    تصدق الدول األطراف في االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال الع          .1
على هذه االتفاقية المعدلة طبقا ألنظمتها الداخلية وتودع وثائق التصديق لـدى األمانـة العامـة         

 . للجامعة

يجوز للدول العربية التي لم تنضم إلى االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية فـي                .2
وذلك بإيداع وثيقة انـضمامها لـدى األمانـة    الدول العربية أن تنضم إلى هذه االتفاقية المعدلة،        

 .العامة للجامعة

  . إبالغ الدول األعضاء بإيداع وثائق التصديق عليهاللجامعةتتولى األمانة العامة  .3

  الثالثونالمادة 

تدخل هذه االتفاقية المعدلة حيز النفاذ بعد ثالثة أشهر من إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمـس               
تفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية، وتسري فـي            دول أطراف في اال   

شأن الدولة العربية المصدقة أو المنضمة إلى االتفاقية المعدلة بعد شهر مـن تـاريخ إيـداع وثيقـة                   
  .تصديقها أو انضمامها لدى األمانة العامة للجامعة

  الحادية والثالثونالمادة 

أن تنسحب منها إال بعد مرور خمـس سـنوات علـى    المعدلة  في االتفاقية ال يجوز ألية دولة طرف  
، وال يـصبح    للجامعـة نفاذها بالنسبة إليها ، ويكون االنسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى األمين العام             

  .سارياً إال بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا اإلشعار

  الثانية والثالثونالمادة 

 أو أوقف العمل بحكم  من أحكام االتفاقيـة بموجـب             المعدلة  في االتفاقية  إذا انسحبت أي دولة طرف    
 ذلك ال يؤثر على الحقوق وااللتزامات الناجمة عن االستثمار والمكتـسبة بموجـب              فإن) 16(المادة  

  .نصوص االتفاقية

  الثالثة والثالثونالمادة 

تعديل نافذاً في حق الدول المـصدقة       بموافقة ثلثي الدول األطراف ويصبح ال      يكون تعديل هذه االتفاقية   
  .بعد ثالثة أشهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على األقل
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Ð{v×Ú< <
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  األولى المادة

  الوساطة
  

عن طريق الوساطة يتم اختيار الوسيط من قبل طرفي تسوية النزاع  على الطرفينفي حالة اتفاق  -1
 . التي تتولى متابعة إجراءات الوساطةلجامعة الدول العربيةاع ويخطران به األمانة العامة النز

يتضمن اتفاق الطرفين وصف النزاع ومطالبات األطراف واسم الوسيط واألتعاب التي قُـررت             -2
 .له، وتقوم األمانة العامة بتبليغ الوسيط نسخة من هذا االتفاق

هات النظر، ويصدر تقريره خالل شهر من تاريخ إبالغـه       تقتصر مهمة الوسيط على تقريب وج      -3
 . عن طريق األمانة العامة لجامعة الدول العربيةبمهمته

  .تنطبق باقي اإلجراءات الخاصة بالتوفيق على ذات إجراءات الوساطة -4
  

  المادة الثانية
  التوفيق

  

ع ولمطالبـات   في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن االتفـاق وصـفا للنـزا               -1
األطراف فيه، واسم الموفق الذي اختير واألتعاب التي قُررت له، ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من      
األمين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولى التوفيق بينهما، وتقوم األمانة العامة للجامعة              

   .بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق ويطلب إليه مباشرة مهمته
المقترحـات   إبـداء  حق له ويكون المختلفة النظر وجهات بين التقريب تقتصر مهمة الموفق على    -2

الكفيلة بحل يرتضيه األطراف، وعلى األطراف تزويده بالبيانات والوثائق التـي تـساعده علـى     
النهوض بمهمته، وعلى الموفق أن يقدم خالل ثالثة اشهر من تبليغه بمهمة التوفيق تقريرا إلـى                

 يتضمن تلخيصا ألوجه الخالف ومقترحاته بشأن تسويتها وما         مين العامة لجامعة الدول العربية    األ
يكون األطراف قد قبلوه من حلول ويجب تبليغ األطراف بهذا التقرير خالل أسبوعين من تقديمه               

 .التبليغ  أي فيه خالل أسبوعين من تاريخولكل منهم إبداء الر

 .جية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاعال يكون لتقرير الموفق أية ح -3



 

 27 <íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<»<íée†ÃÖ]<Ù]çÚù]<Œæõ…<…^Ûnj‰÷<ì‚uç¹]<íéÎ^Ëi÷]<Åæ†�ÚEíÖ‚Ã¹]D< <

  
  المادة الثالثة
  التحكيم
  

إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التوفيق، أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المـدة                   -1
اللجوء االتفاق على  المحددة، أو لم يتفق األطراف على قبول الحلول المقترحة فيه، جاز للطرفين     

 .إلى التحكيم

تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف اآلخر                -2
في المنازعة ويوضح في هذا اإلخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيهـا واسـم               
المحكم المعين من قبله ويجب على الطرف اآلخر خالل ثالثين يوما من تـاريخ تقـديم ذلـك                  

خطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ويختار المحكمان خالل ثالثين يومـا             اإلخطار أن ي  
ن له صوت مرجح عنـد      خرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكو       آمن تاريخ تعيين    

 .تساوى اآلراء

إذا لم يعين الطرف اآلخر محكما أو لم يتفق المحكمان على تعيين الحكم المرجح خالل اآلجـال                  -3
رة لذلك تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بيـنهم حكـم                  المقر

 .مرجح ، ويكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب األمين العام لجامعة الدول العربية

ال يجوز ألي طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى إال أنه في                   -4
أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بعين الطريقة التي عين بها                حالة استقالة   

 .واجباته المحكم األصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم األصلي ويقوم بجميع 

 ثم تقرر الهيئـة  المرجح،تنعقد هيئة التحكيم ألول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم   -5
 .دها ومواعيدهابعد ذلك مكان انعقا

 .تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد اإلجراءات الخاصة بها -6

تسمح هيئة التحكيم لجميع األطراف بفرصه عادلة لتقديم مذكراتهم واإلدالء بـأقوالهم وتـصدر               -7
بيـة  قراراتها بأغلبية األصوات متضمنة أسباب كل قرار ويجب أن يكون القرار موقعا مـن أغل        

 .أعضاء الهيئة على األقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل طرف

يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا ألحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب علـى الطـرفين                 -8
االمتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، وال يجـوز                  

 .الطعن في قرار التحكيم
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 من تاريخ أول انعقاد للهيئـة       أشهريجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خالل مدة ال تتجاوز ستة             -9
ولألمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة أن يمد تلك المـدة إذا رأي                  

 . ضرورة لذلك لمرة واحدة وبما ال يتجاوز ستة أشهر أخرى

ل العربية أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من األشخاص الذين         يحدد األمين العام لجامعة الدو     -10
يكلفون باألعمال واإلجراءات المتعلقة بالتحكيم ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات             
التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاتـه أو نـسبة         

 .طريقة دفعهاتوزيعها بين الطرفين وإجراءات و

 بالنسبة للدول من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي) 37(يتم تنفيذ حكم التحكيم وفقا لنص المادة       -11
 .األطراف فيها

إذا مضت مدة ثالثة أشهر من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع األمر إلـى محكمـة                   -12
 . للحكم بما تراه مناسبا لتنفيذهةاالستثمار العربي

 

  لرابعةالمادة ا
  أحكام عامة

  
 :يتم اللجوء إلى هذا الملحق بناء على -1

"  :لنموذج التاليا مع إمكانية اختيارإدراج شرط في العقود المبرمة بين أطراف االستثمار   - أ
جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو عن تطبيقه أو بمناسبته تتم تسويتها وفقا لملحق               

 الخـاص   )المعدلة(ألموال العربية في الدول العربية      االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس ا    
 ."بالوساطة والتوفيق والتحكيم 

 .اتفاق الحق على نشوء النزاع  - ب

ما لم يرد بشأنه نص في هذا الملحق تطبق بشأنه قواعد التوفيق والتحكيم للجنة األمم المتحدة                 -2
  .)األونسيترال(للقانون التجاري الدولي 

متابعة إجـراءات تنفيـذ     ) قطاع الشؤون القانونية  (امعة الدول العربية    تتولى األمانة العامة لج    -3
عد جامعة الدول العربيـة     تُأحكام هذا الملحق تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي و        

  .)األونسيترال(سلطة التعيين المشار إليها في قواعد 
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  مذكرة شارحة 

  بشأن

  )2030-2010( لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة العربية اإلستراتيجية
  

 :عرض الموضــوع

مقـر األمانـة     (153أصدر المجلس الوزاري العربي للكهرباء خالل دورته التاسعة القرار رقم            -
 : ، والذي ينص على)22/12/2011: العامة

القتصادية واالجتماعية بالمملكة ا: اإلحاطة علماً بموعد عقد الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية"
 العربية لتطوير استخدامات اإلستراتيجية"، واختيار موضوع )2013الرياض (العربية السعودية 
 ".إلدراجه ضمن جدول أعمال القمة" 2030 -2010الطاقة المتجددة 

لـذي   ا 143كما أصدر المجلس الوزاري العربي للكهرباء خالل دورته التاسعة أيضاً القرار رقم              -
 العربيـة لتطـوير     اإلستراتيجيةكلّف بموجبه أمانة المجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو رفع          

  .استخدامات الطاقة المتجددة إلى القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية القادمة
وفي إطار متابعة تنفيذ القرارين الصادرين أعاله قدمت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء              -

) 2030 – 2010(لملخص التنفيذي لإلستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجـددة          ا
إلى االجتماع الذي عقد على هامش االجتماعات التحضيرية للقمـة العربيـة الدوريـة ضـمن                

، كما قامت الحقـاً  )2012يوليو (الموضوعات التي تقدمت بها المجالس والمنظمات المتخصصة      
 الصادر عن االجتماع السادس والعـشرين للمكتـب    192 تنفيذاً للقرار رقم     اتيجيةاإلستربتحديث  

والذي ينص في   ) 23/11/2010: مقر األمانة العامة  (التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء      
 :على) 1(فقرته 

  
  

عتها  العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بشكلها النهائي وطبااإلستراتيجيةاعتماد "
وتعميمها على الدول العربية، على أن يتم تحديثها بشكل دوري وفقاً لألهداف التي تضعها الدول 

  ."العربية والتطورات في هذا الشأن
  

قامت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بعرض الموضوع علـى لجنـة خبـراء الطاقـة            -
، والتي كلّف   )10/5/2012-9:  اللبنانية الجمهورية(المتجددة وكفاءة الطاقة في اجتماعها الرابع       

)  سـابقاً  اإلستراتيجيةفريق عمل   (أمانة المجلس بالدعوة لعقد اجتماع لفريق عمل الطاقة المتجددة          
 والمطلوب عرضـها    اإلستراتيجية، وذلك لمناقشة المشروعات المتعلقة ب     2012خالل شهر يونيو    
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، وكذلك تحديث خطة عمل     )2013يناير  : ياضالر(االقتصادية واالجتماعية   : على القمة التنموية  
  ).اإلستراتيجيةإعداد تصور لكيفية حساب وتحليل مؤشرات األداء لتنفيذ محاور  (اإلستراتيجية

اطلع فريق العمل على مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، واستمع للشرح الذي قدمته حول      -
  :التحضيرات الجارية لإلعداد للقمة، ثم أوصى بــ

تكليف أمانة المجلس بالشروع في مخاطبة الدول العربية لموافاتها بمشروعاتها التجريبية  .1
، وذلك وفق النموذج المرفق 2020والتجارية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة حتى عام 

  .2012في موعد أقصاه بداية أغسطس 
ة لإلستراتيجية لمدة عامين االستمرار في تنفيذ األنشطة والبرامج الواردة في الخطة التنفيذي .2

  .بالتعاون مع المنظمات المعنية

 ومرفقهـا   11/6/2012 بتاريخ   3637وبناء على ذلك، قامت أمانة المجلس بتعميم مذكرتها رقم           -
النموذج المرفق على كافة المندوبيات تمهيداً إلعداد ورقة حول هذه المشروعات وما قد تتطلبـه               

فـي  ) 2030-2010(عربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة       ال اإلستراتيجيةمن تمويل تلحق ب   
  .نسختها المحدثة

 العربية على االجتماع الثالث للجنة المعنية بالمتابعـة واإلعـداد للقمـم             اإلستراتيجيةتم عرض    -
: األمانـة العامـة   (االقتصادية واالجتماعية على مـستوى كبـار المـسئولين          : العربية التنموية 

  :د المناقشة تم إبداء المالحظتين التاليتين، وبع)12/9/2012
 :العربية بالدول الطاقة لشؤون واإلقليمي الوطني التخطيط 1.1.3.2 الفقرة .1

 بـالفقرة  عنهـا  ويـستعاض  ،)المرفق هذا........مرحلة في ذلك يتبع (الخاصة الفقرة حذف
 المـستوى  علـى  الكهربائيـة  الطاقة.......الكهرباء قطاع لمنظمي العربي للمنتدى ويمكن(

  ).اإلقليمي
  .العربي/ العربي التعاون 1.3.3 الفقرة .2

 ).واستدامته دعمه يضمن بما ....... عربي صندوق إنشاء (بــ الخاصة الفقرة حذف

، وأصدر )13/9/2012: مقر األمانة العامة(عقد المجلس االقتصادي واالجتماعي دورته التسعين  -
 العربية  اإلستراتيجيةمتعلقة بالموافقة على إدراج موضوع      وال)  ثانياً -2الفقرة   (1923قراره رقم   

لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ضمن الموضوعات االقتصادية المعروضة على جدول أعمال       
 .2013االقتصادية واالجتماعية بالرياض : الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية

 علـى   12/9/2012 بتـاريخ    5200/5ا رقـم    وبناء عليه، قامت أمانة المجلس بتعميم مـذكرته        -
المذكورة  (اإلستراتيجيةمندوبيات الدول العربية إلبداء المالحظات حول التعديالت المقترحة على          

 من قبل اللجنة، ) أعاله
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 وفق ما جاء في مالحظات اللجنة بعد موافقة رئيس وأعضاء           اإلستراتيجيةتم إجراء التعديل على      -
وهو الفريق المكلف من قبل لجنة خبراء الطاقة المتجـددة وكفـاءة            (ة  فريق عمل الطاقة المتجدد   

 ، )اإلستراتيجيةالطاقة بمتابعة 

بموجب ) بعد إجراء تعديالت اللجنة   ( العربية على مندوبيات الدول العربية       اإلستراتيجيةتم تعميم    -
) إن وجدت ( لإلطالع وإبداء المالحظات     27/9/2012 بتاريخ   2717/3مذكرة أمانة المجلس رقم     

، وذلك تمهيداً إلصدار النسخة النهائية من اإلستراتجية بغيـة          2012 أكتوبر   20في موعد غايته    
االقتصادية واالجتماعية بالمملكـة العربيـة      : إدراجها ضمن جدول أعمال القمة العربية التنموية      

 . السابق ذكره153، وذلك تنفيذاً لنص قرار المجلس رقم )2013الرياض (السعودية 

 من كل من المملكة العربية السعودية، جمهورية        اإلستراتيجيةتلقت أمانة المجلس مالحظات حول       -
العراق، الجمهورية اللبنانية، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، كما تلقت مالحظـات مـن              

، وعليه قامت أمانة المجلس     )(ESCWAلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا        
 .إدراج التعديالت المقترحةب

من جهة أخرى، تتابع أمانة المجلس ما تم اتخاذه من توصيات من قبل لجنـة خبـراء الطاقـة                    -
 :المتجددة وكفاءة الطاقة وفريق عمل الطاقة المتجددة على النحو التالي

 المجلس ةأمان تلقت فقد العربية الدول بها تقوم التي والتجريبية التجارية بالمشروعات يتعلق فيما �

 العربية المملكة السودان، جمهورية من كل من عممته الذي النموذج من مستوفاة نسخاً

 مصر جمهورية اللبنانية الجمهورية الكويت، دولة العراق، جمهورية عمان، سلطنة السعودية،
 .اليمن وجمهورية العربية

 الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة اإلقليمي المركز مع بالتعاون المتجددة الطاقة عمل فريق يعكف كما �

 بالنسبة تم ما غرار على (الوطنية الخطط مستوى على اإلستراتيجية تنفيذ لمتابعة نموذج بإعداد

 النموذج عرض المزمع ومن ؛)الطاقة كفاءة لتحسين الوطنية والخطط العربي االسترشادي لإلطار

 إلقراره تمهيداً القادم، اجتماعها في الموقرة المتجددة الطاقة خبراء لجنة على النهائي بشكله
 .به لالسترشاد العربية الدول على وتعميمه

من المزمع عرض الموضوع بمستجداته على االجتماع الثامن والعشرين للمكتب التنفيذي للمجلس  -
 . إلصدار التوجيهات المناسبة2013الوزاري العربي للكهرباء بالدوحة في يناير 

  
  :اإلجراء المطلوب

  )2030 – 2010(د اإلستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة اعتما
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  لتطوير العربية اإلستراتيجية
  )2030- 2010( المتجددة الطاقة استخدامات

  المحتويـــات
  تقديم

   تنفيذي ملخص
 

 في المتجددة الطاقة لمساهمة الحالي والوضع العربي الوطن في الكهربائية الطاقة :األول البــاب

  الطاقة ميزان

  مقدمــة1.1

  2030 عام حتى الطلب وتوقعات الكهربائية الطاقة مؤشرات  2.1

  الكهربائية الطاقة إنتاج مؤشرات 1.2.1

  الكهربائية الطاقة استخدام مؤشرات  2.2.1

  الكهربائية الطاقة على الطلب مؤشرات  3.2.1

   المتجددة للطاقة الراهن الوضع  3.1

  القائمة المشروعات  1.3.1

  المـائية الطاقة 1.1.3.1

  الريـاح طاقة  2.1.3.1

   الشمسية الطاقة  3.1.3.1

  الحية الكتلة طاقة  4.1.3.1

  المتجددة الطاقة مصادر من االستفادة مبادرات  2.3.1

  المتجددة للطاقة الراهن الوضع تقييم  3.3.1

  التنظيمية الهياكل 1.3.3.1

  العملي والتطبيق المتجددة الطاقة 2.3.3.1

  وافزالح 3.3.3.1

  والتطوير العلمي والبحث الدراسات 4.3.3.1

  واإلقليمي العربي التعاون  5.3.3.1

  المتجـددة الطاقـة استـخدام محددات  4.1

  والمؤسسية اإلستراتيجية المحددات 1.4.1

  التقنية الفجوة  2.4.1
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  التسويق 3.4.1

  التوعية 4.4.1

   التعريفة 5.4.1
 

التطبيق ومحاور المتجددة الطاقة استخدامات لتطوير العربية اإلستراتيجية هدف :الثاني البــاب

  المتجددة الطاقة مساهمة أهداف حساب أسس  1.2 

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

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

  2030-2020 الفترة في المتجددة قةالطا منظومة : الثانية المرحلة  2.2.2

  األدنى البديل 1.2.2.2

  المتوسط البديل 2.2.2.2

  المرتفع البديل  3.2.2.2

  اإلستراتيجية يقتطب محـاور  3.2

  المتجددة الطاقة مصادر الستخدام المحفزة والتشريعات السياسات تطوير: األول المحور  1.3.2

  العربية بالدول الطاقة لشؤون واإلقليمي الوطني التخطيط  1.1.3.2

  والتشريعية القانونية األطر  2.1.3.2

  العربية التنظيمية اإلجراءات  3.1.3.2

  المحفزة التمويلية اإلجراءات  4.1.3.2

  المتجددة الطاقة مجاالت في التصنيعية قدراتال بناء: الثاني المحور 2.3.2

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

  التقنية وتوطين العربية المعرفية القدرات بناء  2.2.3.2

  وتوطينها المعرفة ونقل العلمي البحث تعزيز  3.2.3.2

  المتجددة الطاقة لمصادر األمثل االستخدام : الثالث المحور  3.3.2

  المناخي التغير ظاهرة مع يفوالتكي البيئة على الحفاظ سياسات دمج  1.3.3.2

 في لها األمثل واالستخدام الطبيعية والموارد البيئة على المحافظة سياسات تفعيل  2.3.3.2

   الكهربائية الطاقة إنتاج مجال
 

  اإلستراتيجية تفعيل إجراءات: الثالث البــاب

  اإلجراءات  1.3

  اإلستراتيجية تطبيق لمتابعة التنفيذية العمل خطة  2.3
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  اإلستراتيجية وتقييم تنفيذ لمتابعة لجنة إنشاء  1.2.3

  المتجددة الطاقة نظم استخدامات لنشر التعاون تعزيز آليات  3.3

   العربي/ العربي التعاون 1.3.3

  األوروبي/العربي التعاون 2.3.3

   الدولي /العربي التعاون  3.3.3
 

  اإلستراتيجية تطبيق من المتوقعة النتائج :الرابع البــاب

  اإلستراتيجية محاور لتنفيذ األداء مؤشرات  1.4

  األداء مؤشرات مفهوم  1.1.4

  األداء مؤشرات أهداف  2.1.4

  األداء مؤشرات هيكلية 3.1.4

  الوطنية المتابعة مؤشرات تحديد  4.1.4

  اإلقليمية التقييم مؤشرات تحديد 5.1.4

  الوطني المستوى على الداعمة المؤشرات  6.1.4

   والمقترحات النتائج  7.1.4

  الصةوالخ المتوقعة النتائج 2.4

  االقتصادية النتائج  1.2.4

  البيئية النتائج  2.2.4

  االجتماعية النتائج  3.2.4

  

   عامــة خلفيــة): 1 (ملحق

  المتجددة المصـادر من الكهرباء إلنتاج الوطنية الخطط): 2 (ملحق

  :الهاشمية االردنية المملكة  -

  المتحدة العربية اإلمــارات -

  :التونسية هوريةالجم -

  الشعبية الديموقراطية الجزائرية الجمهورية -

  السعودية العربية المملكة -

  السودان جمهورية -

  السورية الجمهورية -
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  العــراق جمهورية -

  فلسطيـــن دولة -

  الكـويت دولة -

  اللبنــانية الجمهورية -

  ليبيا -

  العربية مصــر جمهورية -

  المغربية المملكة -

  اليمنية الجمهورية -

 الطاقة استخدامات لتطوير العربية راتيجيةاإلست تنفيذ لمتابعة عمل خطة مقترح): 3 (ملحق

  عامين لمدة المتجددة
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  تقديم

يتوجه العالم دائماً إلى البحث في سبل استخدام كافة البدائل المتاحة من مصادر الطاقة لمواجهة               
الطلب المتزايد على الطاقة حاضراً ومستقبالً، وهو ما أعطى األولوية للطاقة المتجددة في مجـاالت               

حث والتطوير والتطبيق باعتبارها أول مصدر تحسسه اإلنسان على ظهر األرض، وأيضا كونهـا              الب
  . لتلبية االحتياج المتزايد من الطاقة الكهربائيةمالئمةأكثر البدائل الواعدة 

 أثبتـت   إذوفي هذا اإلطار يمثل تنويع مصادر الطاقة ضرورة قـصوى للمنطقـة العربيـة،               
 بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،           ع تتمت  المنطقة أنالدراسات  

 بإمكانات جيدة فـي     هاحيث تقع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي، كما تتمتع معظم دول            
مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، عالوة على مصادر الطاقة المائية في بعض الدول، إلى جانـب                 

 لذلك يبدو الحل المتمثل في استغالل مصادر الطاقة المتجددة المتاحـة،  .الكتلة اإلحيائيةمصادر طاقة   
ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية خياراً استراتيجياً للمنطقة العربيـة لتـأمين            

صـفات العالميـة   وتنويع مصادر الطاقة لديها، وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربياً استرشاداً بالموا  
ومن ثم تسويقها إقليمياً في بادئ األمر فعالمياً في مرحلة الحقة؛ وكذلك االحتفاظ بالمصادر األحفورية 

  . كمخزون استراتيجي لألجيال القادمة
 العربية لتطوير استخدامات    اإلستراتيجية" بعنوان   يسعدني أن أقدم هذه الوثيقة    وفي هذا الصدد،    

، والتي اعتمدها المكتب التنفيـذي للمجلـس الـوزاري العربـي            ∗"2030-2010: الطاقة المتجددة 
؛ ووجـه   192 بموجب قراره رقـم      23/11/2010للكهرباء في اجتماعه السادس والعشرين بتاريخ       

 ولقد قام المكتب بتكليف لجنة      .بتحديثها بشكل دوري وفق ما تعلنه الدول العربية من أهداف مستقبلية          
وكفاءة الطاقة المنبثقة عن المجلس ببحث آليات مشاركة القطاع الخاص بشكل           خبراء الطاقة المتجددة    

أكثر فاعلية في االستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، واقتراح مصادر مناسبة للتمويل تساهم في              
 تتـضمن البـرامج     لإلستراتيجيةبناء سوق عربية للطاقة المتجددة، وكذلك وضع خطة عمل تنفيذية           

مزيـداً مـن   ) 1(يتضمن ملحـق  (تي تتناسب مع األولويات التي تضعها الدول العربية،     واألنشطة ال 
  .)التفاصيل

 كثمرة للجهود التي يبذلها المجلس الوزاري العربي للكهرباء         اإلستراتيجيةوإذ يأتي ظهور هذه     
ين من  ومكتبه التنفيذي، واللجان التابعة له، وفرق عمله المتخصصة بالتعاون مع الخبراء المتخصص           

الهيئات والمنظمات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي شاركت في اإلعداد؛ فإنـه               
يعد أول عمل عربي مشترك يوجه لتنمية مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لذا فهو ينتظـر                 

  .من أجلهالكثير من الدعم والجهد حتى يوضع موضع التنفيذ بما يحقق الهدف الذي أعد 

                                                 
 )2012أول كانون / يسمبر د (اإلستراتيجية هذه هي النسخة المحدثة من ∗∗∗∗
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 اإلستراتيجية ويسعدني في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لكل الخبراء الذين ساهموا في إعداد              
 سواء من الخبراء العرب العاملين تحت       2030-2010: العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة    

مات والمؤسسات  مظلة المجلس الوزاري العربي للكهرباء أو أولئك المتخصصين من الهيئات والمنظ          
المركز واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      وكالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،      

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واالتحاد العربي        واإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،      
 الخياط على جهده المـشكور فـي إعـداد    ىلدكتور محمد مصطف لللكهرباء، كما أتوجه بشكر خاص 

  .لدكتور محمد السبكي على الصياغة النهائية لإلستراتيجيةل، ولإلستراتيجيةالمسودة األولى 

                           واهللا ولي التوفيق،،،
  

  محمد بن إبراهيم التويجري/ األستاذ الدكتور
  

  األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية
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   العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددةاتيجيةاإلستر

  

  ملخص تنفيذي

  

اتخذ المجلس الوزاري العربي للكهرباء القرار المتعلق بتنمية التعاون وتنسيق الجهود فـي مجـاالت               
إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية، وكلّف أمانته بتنظيم ورشـة عمـل حـــــول                

 المتجددة لتشكل مخرجاتهـا اللبنـة       ةتي تؤدي إلى تعزيز استخدامات الطاق     السياسات واإلجراءات ال  
 العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة مـستهدفة صـياغة رؤيـة            اإلستراتيجيةاألولى في بناء    

وداعية القائمين على تخطيط الطاقة مراعاة تكامل التخطـيط لـنظم اإلمـداد             ،  عربية في هذا الشأن   
 على بناء قدرات وطنية في مجاالت تكنولوجيات الطاقة المتجددة تشغل فراغ الفجوة             بالطاقة، والعمل 

 .الرقمية والمعرفية، وبما يسهم في زيادة نسبة مشاركة هذه المصادر في خليط الطاقة بالدول العربية              
  .)1 لمزيد من التفاصيل انظر ملحق(

 في أربعة أبواب، يتضمن بابها األول يجيةاإلستراتمن هذه األسس ونحو تلك األهداف ُأعدت       وانطالقاً  
كمتوسـط نمـو    % 6المشهد الراهن للطاقة الكهربائية في الوطن العربي من حيث اإلنتاج في ظـل              

% 6.5للطلب، والقدرات المركبة بمختلف تكنولوجياتها والتي تشارك فيها المصادر المتجددة بنحـو             
ت سطوع شمسي عال ومتوسط سرعات ريـاح        من إجمالي قدرات توليد الكهرباء، ومع توافر معدال       

واعد نشأت المبادرات الدولية واإلقليمية فُأعلن عن الخطة الشمسية المتوسطية، ومبادرة تكنولوجيـا             
 تطمح إلى تـدبير جانـب مـن احتياجاتهـا      أوروبية عن جهات    تيهما صدر تالصحراء، ومع أن كل   

كات نقل تربط بين منابع اإلنتاج في جنـوب         المستقبلية من الكهرباء من مصادر متجددة تمتد عبر شب        
من " صندوق التكنولوجيا النظيفة  "المتوسط إلى نقاط االستهالك في الشمال، فقد جاءت المبادرة الثالثة           

كيان دولي يطمح إلى إحداث طفرة في تطبيقات الطاقة الشمسية عالمياً ارتكازاً على ثـراء المنطقـة          
  .العربية بمعدالت إشعاع شمسي متميز

د الباب األول أسباب انخفاض مساهمة التكنولوجيات المتجددة في مـزيج الطاقـة             إلى جانب ذلك يفنّ   
العربي، مؤكداً حاجة الهياكل التنظيمية إلى كيانات مستقلة إلدارة المـوارد المتجـددة، بـصالحيات               

وتبتكـر  تمكّنها من وضع خطط مستقبلية تراعي معطيات الوطن وتنسجم ضمن منظومة الطاقة به،              
آليات للتمويل تعزز مشاركة المؤسسات الوطنية واإلقليمية، كما تراعي فـرص التعـاون الـدولي               

 من الدراسات ومروراً باالبتكار والتطوير ضمن برامج بحث علمـي تقـدم حلـوالً               اَواإلقليمي بدء 
  . ومنتجات تتواءم وطبيعة المستهلك العربي ومتطلبات بيئتهةابتكاري
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لدول من سياسات لتنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة يظل مرهوناً بمدى قدرتها             إن ما تتبناه ا   
  .على تحقيق األهداف الكمية التي تسعى إليها

ومن ثم يعرض الباب الثاني نطاق مساهمات الطاقة المتجددة في خليط الطاقة بالدول العربيـة فـي                 
 وصوالً للهـدف    2030 إلى   2020ألخرى من   ، وا 2020 إلى   2010 الزمنية الممتدة من العام      ةالفتر

 والمحدد بزيادة نسبة المصادر المتجددة في خليط الطاقـة لـدى            اإلستراتيجيةالمنشود من إعداد هذه     
خالل هاتين الفترتين على مجموعة من      ) الكمية(الدول العربية؛ وقد اعتمد حساب األهداف المستقبلية        

  :األسس يأتي في مقدمتها
   .لنتها الدول العربية بشكل رسمياألهداف التي أع •
أن األهداف المشار إليها من جانب الدول العربية تمثل نسبة من الطاقة الكهربائية المتوقع إنتاجها  •

  .في العام الذي تم تحديده لتحقيق الهدف المستقبلي في هذه الدولة
  ."لكهربائيةالطاقة ا"إلى نسب من " الطاقة األولية"ترجمة األهداف التي وضعت كنسب من  •
شمول األهداف المعلنة لمشاركة المصادر المتجددة مستقبلياً على كافة أشكال الطاقة المتجددة  •

  .)مائية، رياح، شمسية، كتلة حية(
استدالالً بالمؤشرات الفعلية التاريخية بلغ المتوسط السنوي لمعدل النمو في الطلب على الكهرباء  •

   .2030 إلى 2020للفترة من % 4.5الي ، وحو2020 إلى 2010في الفترة من % 6

أن نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عـام              اإلستراتيجيةن  تبي 
، ونظراً لقلة عـدد الـدول   %5.1 وطبقاً لما أعلنته الدول العربية من أهداف سوف تصل إلى       2020

سـيناريوهات لمـشاركة    / ثالث مقاربـات   اتيجيةاإلستر قدمت   2030التي حددت أهدافها حتى عام      
  :المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية على الشكل التالي

  

فطبقاً لما أعلنته الدول العربية من أهداف ينتظر أن تكون مساهمة الطاقة الكهربائية : البـديل األدنى
  ..%2.3المنتجة من المصادر المتجددة حوالي 

عتمد هذا البديل على فرضية تنامي اهتمام الدول العربية بمصادر الطاقة المتجددة، ي: البديل المتوسط
إما رغبة في تنويع مصادر الطاقة أو لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري، 

 2010وعليه فإن معدل النمو في االعتماد على الطاقة المتجددة خالل الفترة من 
التالية لتصل مساهمة المصادر  سوف يسري خالل العشر سنوات 2020حتى 

  .من إجمالي الكهرباء المنتجة% 4.7 إلى 2030المتجددة بحلول عام 
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يستند هذا البديل على مضاعفة النسبة التي أعلنتها الدول العربية كهدف حتى عام : البديل المرتفـع
، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة 2020

  .2030من إنتاج عام % 9.4هربائية لتصل إلى الك

 تتكامل مع بعـضها الـبعض يمثـل         ةإال أن ضمـان الوصول لهذه األهداف يعتمد على محاور ثالث         
محورها األول األطر القانونية والتشريعية الكفيلة بتنظيم االستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في         

 الدول العربية كمنسق بين األطراف كافـة، أطـــر          ظل مناخ إقليمي يبرز من خالله دور جامعة       
  .تضمن الشفافية والمساواة في الفرص وتقدم بدائل تمويلية محفزة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة

 فيعتمد على حفز القدرات الصناعية العربية على التكامل فيما بينها في منظومـة              الثانيأما محورها   
لخاص في مجاالت الطاقة المتجددة، وبنـاء القـدرات المعرفيـة         واحدة تضم القطاعين الحكومي وا    

العربية وتوطين التقنية عن طريق البحث العلمي ونقل المعرفة بالتعاون مع المؤسـسات اإلقليميـة               
  .والدولية

 تحديد معايير االستخدام األمثل للمصادر المتجددة ومراعاة البيئة العربية           يمثل المحور الثالث   وأخيراً
ل سخاء عطاء الطبيعة وتفعيل سياسات المحافظة على البيئـة والمـوارد الطبيعيـة وترشـيد                في ظ 

  .استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية

 يتلخص في مساعدة الـدول العربيـة علـى          اإلستراتيجيةإن المبدأ الذي ترتكز عليه إجراءات تفعيل        
در المتجددة ضمن منظوماتها الوطنية، من الوصول إلى ما أعلنته من أهداف مستقبلية لمشاركة المصا

  :هذا المنطلق يقدم الباب الثالث اإلجراءات التالية
اعتماد سياسات وطنية وإقليمية لتهيئة المناخ المالئم لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة ونشر  :أوالً

  ة المستدامة؛تطبيقاتها ميدانياً، مع زيادة مساهمة مصادرها في مزيج الطاقة المشارك في التنمي
تبادل الخبرة، وتعزيز آليات التعاون اإلقليمي والدولي، مع تعميم الوعي باإلمكانات الفنية  :ثانياً

والتطبيقية لنظم الطاقة المتجددة وإيجاد مناخ عربي قابل الستيعاب تقنياتها وتطويعها طبقا 
   .لمتطلباته

م واستخدامات الطاقة المتجددة مع دعم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير نظ :ثالثاً
البحث العلمي والتطبيقي في المجال، بما يؤدي إلى توافر معدات الطاقة المتجددة بأسعار 

  .ميسرة

 خطة عمل تنفيذية لمتابعة مراحل تطبيقها عن طريق لجنـة خبـراء             اإلستراتيجيةولتحقيق ذلك تقدم    
لة المجلس الوزاري العربي للكهربـاء للتحقـق مـن          الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة العاملة تحت مظ      
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العوائد اإليجابية لألداء الجماعي، وأيضا تطويره اعتماداً على االلتزام الطـوعي للجميـع، وتفعيـل               
 وتعزيز آليات التعاون لنشر استخدامات نظم الطاقة المتجددة، مع حـرص            ،منتدى منظمي الكهرباء  

حاب المصلحة في تطوير تقنيات الطاقة المتجـددة ونـشر          الجامعة العربية على تعظيم مشاركة أص     
إن آليات تعزيز التعاون لنشر استخدامات نظم الطاقـة         .  بشكل أكبر  اإلستراتيجيةاستخداماتها لتفعيل   

الياباني /األوربي، وكذلك التعاون العربي   /العربي إلى نظيره العربي   /المتجددة تمتد من التعاون العربي    
  .الدولي/ني، لتشمل فيما تشمل أيضاَ التعاون العربيالصي/والتعاون العربي

لقد تكونت في السنوات األخيرة خبرات عربية متميزة في تناول تقنيات الطاقة المتجددة سـواء فـي                 
مجاالت االستخدام أو التدريب، ومن ثم فإن الحث على المشاركة في التقدم التقنـي، بمعنـى إنتـاج                

، وهو ما يحتاج إلى آليات      ة والثقافة العربي   العربي تآلفها مع المناخ  معدات وأدوات ذات تقنيات تتميز ب     
  .تهدف إلى استنبات بذور تقنيات الطاقة المتجددة، والعمل على نموها عربياً وتسويقها دولياً

وينتقل الباب الرابع إلى عرض مؤشرات تقييم األهداف الوطنية المعلنة من جانب الدول ليشكل فـي                
، وأيضاً إيجاد آلية موحدة لتقييم التطـورات ومـدى          اإلستراتيجيةبي الذي تحدده    مجمله الهدف العر  
، والتحقق من كون محاورها ومحتوياتها تنسجم مع ما يتم تحقيقه في            اإلستراتيجيةاتساقها مع أهداف    

الواقع العملي؛ ومن ثم العمل على تحديثها على أسس منطقية واعتماد منهجية محددة لقياس التطـور                
نوي وتحليله بغية االستفادة من الممارسات الناجحة وتجنب ما قد يواجهنا مـن مـصاعب فـي                 الس

من خالل تزويد فريق العمل المسئول بالمعلومات المطلوبة وفقاً للخطط الزمنية التي            وذلك  المستقبل،  
   .أقرها فريق الخبراء العرب

الحسابات الخاصـة بهـا، وأيـضاً       ومن خالل تعريف المؤشرات وتقديم المعادالت الالزمة إلجراء         
الجداول الالزمة لتجميع مختلف البيانات، من هذا المنطلق تنقسم المؤشرات إلى مؤشـرات للمتابعـة      
وهي تلك الهادفة إلى حصر ورصد كافة األنشطة والفعاليات التي نفذتها الدول األعـضاء وصـوالً                

معلنة أو على مستوى حجم المشاريع المنفذة       ، سواء على مستوى الخطط ال     اإلستراتيجيةلتنفيذ أهدافها   
 بقياس اآلثار والنتائج الناجمة عن مجموعة األنشطة        تختصفي كل دولة على حدة؛ ومؤشرات للتقييم        

، ليس هـذا    اإلستراتيجيةوالفعاليات المنجزة على المستوى اإلقليمي والتي تمت باتجاه تحقيق أهداف           
  : والتي تضماإلستراتيجيةالمتوقعة جراء تنفيذ  الباب على النتائج  هذافحسب بل يشتمل

 مما يساهم في زيادة ،نتائج اقتصادية مثل زيادة نسبة االستثمارات والمنافسة الصناعية والتجارية •
رأس المال اإلقليمي وزيادة احتياطيات النقد جراء تشجيع وتفعيل االستثمارات الوطنية والعربية 

  واألجنبية في هذا المجال،
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يئية تضم تحسين البيئة العربية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وبالتالي المساهمة في نتائج ب •
مجابهة ظاهرة التغير المناخي وتخفيض معدالت التلوث الناتجة عن حرق الوقود األحفوري 

  إلنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية وأخيراً،
 فرص عمل جديدة في مجال الطاقة المتجددة نتائج اجتماعية مثل محاربة البطالة من خالل توفير •

  .على المستوى الفني واإلداري والتشريعي وتحسين مستوى المعيشة لألفراد

 العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ما       اإلستراتيجيةوفي الختام خلصت الوثيقة إلى أن إعداد        
 مـن  اإلستراتيجيةالعمل الجاد لتطبيق هذه  العمل في تمهيده، يقيناً أن       ئهو إال بداية لطريق طويل بد     

خالل وضع خطط وبرامج تنفيذية يتم متابعتها بشكل مستمر بإشراف المجلـس الـوزاري العربـي                
   . الوسيلة المثلى لتمهيد هذا الطريق هوللكهرباء قد يكون

لما لذلك من    العربية تتطلب سرعة تكاتف الجهود لتحقيقها        اإلستراتيجيةإن الحاجة الملحة لوجود هذه      
إليجاد مسارات  وتأثير على تنويع االستثمارات في االستفادة من مصادر الطاقة في المنطقة العربية،             

يمكن أن نسرع الخطى فيها جنباً إلى جنب مع حسن إداراتنا لمشروعات الطاقة التقليدية سواء المقامة       
لى المستوى االقتصادي، وبالتـالي     ها، بما يضمن تحقيق مردود إيجابي ع      ؤحديثاً أو تلك المزمع إنشا    

تحقيق منافع كثيرة يعززها ويضيف إليها طبيعة جغرافية الحمة ولسان عربي مبين يؤكـدان وحـدة            
العمل، ووحدة الهدف في ظل تعاون إقليمي يحقق بارتكازه على المكاسب المشتركة أبعاداً أكبر بكثير               

  .من مجرد الحصول على طاقة نظيفة
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  األول البــاب

   الحالي والوضع العربي الوطن في الكهربائية طاقةال

  الطاقة ميزان في المتجددة الطاقة لمساهمة

  

  مقدمــة 1.1

 اإلنتاج وحدات من متكافئ مزيج على العربي الوطن في الكهربائية الطاقة إنتاج أنظمة تعتمد
 طبيعة االعتبار في آخذة اليوم مدار على األحمال تغطية احتياجات وفق تعمل التي التقليدية الحرارية

 الوقود بأنواع معظمها غنى ذلك يدعم مناسب، دوار احتياطي توافر من تتطلبه وما الذروة أوقات
 أما الكهربائية، الطاقة إنتاج قدرات من% 93.5 من يقرب ما الحرارية المحطات وتمثل األحفوري،

 إلى تترجم) 3)(ةوشمسي رياحو ةمائي (المتجددة الطاقة مصادر من فتأتي ،%6.5 الباقية، النسبة
 وحدات وتتألف. 2010 عام المنتجة الكهرباء من) ةوشمسي رياح% 0.3و ةمائي% %3.8 (4.1

 والدورة والغازية البخارية المحطات من خليط من العربي الوطن في التقليدية الحرارية اإلنتاج
 رئيسي، بشكل الكهرباء إلنتاج كوقود الطبيعي والغاز النفط على تعتمد التي الديزل ووحدات المركبة
 مكافئ نفط طن ألف 155 إلى العربية الكهرباء قطاعات في المستخدم الوقود كميات إجمالي ويصل

  %.51.4 نسبته ما منها الطبيعي الغاز يمثل ،2010 عام في
 توجه المستقبل، في والغاز النفط نضوب من المخاوف وتزايد الخام النفط أسعار اضطراب ضوء وفي
 على المتزايد الطلب لمواجهة عليها االعتماد يمكن أخرى بدائل استخدام في النظر إلى ككل العالم

 أكثر باعتبارها والتطبيق والتطوير البحث مجاالت في أولوية المتجددة الطاقة أعطى ما وهو الطاقة،
  .الكهربائية الطاقة من االحتياجات لتلبية مالئمة الواعدة البدائل

 قصوى ضرورة عليها الطلب وخفض واستخدامها إنتاجها كفاءة وتحسين الطاقة مصادر عتنوي ويمثل 
 نمو بمتوسط األولية الطاقة على الطلب زيادة إلى اإلحصائية التقديرات تشير حيث العربية، للمنطقة
  %.6 حوالي يبلغ سنوي
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 2030 الطاقة الكهربائية وتوقعات الطلب حتى عام   مؤشرات2.1

  ات إنتاج الطاقة الكهربائية مؤشر1.2.1

) 4(188 حوالي إلى العربي الوطن في الكهرباء إلنتاج المركبة القدرات إجمالي وصل 2010 عام في
 في والتوسع المطرد السكاني للنمو فعل كرد الكهربائية الطاقة استخدام معدالت تزايد ومع جيجاوات،

 تيراوات، 814.3 إلى عربياً المنتجة ربائيةالكه الطاقة وصلت والصناعية، التحتية البنية مجاالت
 وتزداد ساعة، تيراوات 722.6 بـ والمقدرة 2008 بعام مقارنةً% 12.6 بحوالي تقدر نسبية بزيادة
 في تزال معظمها ما العربية الدول أن حيث سنوياً، العربية الدولفي  المستخدمة الكهربائية الطاقة
   .الطاقة على المتزايد الطلب تلبية يستدعي مما ةاالقتصادي المجاالت شتى في نمو مرحلة
     مؤشرات استخدام الطاقة الكهربائية2.2.1

إتاحة  تختلف معدالت نمو استخدام الطاقة الكهربائية في الدول العربية وفق طبيعة االستخدام ومستوى
لكهرباء بنحو مصادر الطاقة بكل دولة، وتشير اإلحصاءات إلى زيادة متوسط استهالك األفراد من ا

  . سنة/  كيلوات ساعة3486، ليصل متوسط نصيب المواطن العربي إلى 2009مقارنة بعام % 2.5
     مؤشرات الطلب على الطاقة الكهربائية3.2.1

في المتوسط خالل العشر سنوات الماضية، % 6.2ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية عربياً بنسبة 
 تيراوات 1139، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 2010ي عام  تيراوات ساعة ف655.8ليصل إلى 

  ).5(2020 حتى عام ساعة تيراوات 1535، وإلى 2015 بحلول عام ساعة
، ومن 2010 جيجاوات في عام 150في حين ارتفع متوسط الحمل األقصى للدول العربية إلى 

نشاء قدرات إنتاج ، مما يستدعى إ2015 جيجاوات في عام 200المتوقع أن يصل إلى حوالي 
 لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة 2015 جيجاوات بحلول عام 50كهربائية ال تقل عن 
 فيه معدالت إنتاج تفوق توجد ميجاوات سنوياً، يأتي هذا في الوقت الذي 8000الكهربائية، بمتوسط 

  .معدالت االستهالك في بعض الدول، مثل دول الخليج العربي
  الوضع الراهن للطاقة المتجددة  3.1
� ا��اه�، و���� ����� ا��61ت آ�ه4 �23 ا�'�1 دة ا�/��& *.�در ا,�+ ا*�ت )�'#& %! ا��$#"! ا� ور 

  .)6(ر$#"! ;:48 ا�789*#&

                                                 
 2010 النشرة اإلحصائية -  االتحاد العربي للكهرباء )4(
 2010 النشرة اإلحصائية - االتحاد العربي للكهرباء )  5(
 2010 النشرة اإلحصائية -االتحاد العربي للكهرباء  )6(
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     المشروعات القائمة1.3.1
  المـائية الطاقة 1.1.3.1

��ب *� ��'4Cات  *#�1و10500 إ�� ).4 *�آA& � رات ;@?'��! ا�'�$#& ا�/��& ):�رك� �* 6 %

 ا��P;#& ا�'�$#& ا�'.�در *OLP د�M��,N و�LGًا ،2010 �3م ا��68;�ء ��GHج ا�'�آA& ا�� رات *�

�7�)  *#�1وات1250 (ا�"7دان %! *�وي ,  *:�وع )�S#M أ3'�ل ;��6�Gء�� *:�رآ& A"G& ا�M+Gض 

  .�3م ;P  �3*ً� ا��P;#& ا��68;�$#& ا�/��& X#2Y %! ا�'�$#& ا�/��&
    طاقة الريـاح2.1.3.1

 P( &��Z ح���& ا�'.�در *� ا�'��%"& �23 ا���درة ا��7�7�8?#�ت إ� ى ا�� #2� ا��XM �23 ا�'�P' ة ا��
 ,'79G a �23 ا����ح )7ر;#��ت )/7رت �� . ا�'.�در �S6` ا��P,_�; &#'��Pر ا�'��رG& �3  وا�^�ز

�& *�GN�; �ً#'��3 &A"�8:�ر ��6b ���'C�"'رات ;@?'��! ا� � &A729ل ?#�1وات 240 �7ا�! *�آ; 

�23 *�� *& ،2012 �3م ��c+ات ا�:'"#& ا�d7(ا�:'"#& ا�/��& و*�آ.(  

� )��:� ذا)e ا�ZHر و%!� ا�7ا�P& ا� ول %! ا��P;! ا��Z7 %! ا����ح ��Z& *� ا��68;�ء إ��Gج *:�ر

�#&، ا���رة g'�ل� إ��Gج � رات إ?'��! *�% 79G 0.43 ا����ح *dارع *"�ه'& ;h^2 و�  ا_%�

� رات *��رG& و*9 ودة i^#�ة *"�ه'& وه� 2011 �3م ا��P;! ا��Z7 %! ا��68;�$#& ا�/��&��; 

 ;�ا*�A( k! ا��P;#& ا� ول %! ا����ح �/��& ا�'"��2A#& ا�':�و�3ت ��اءة و)A#�. ه�ؤإG:� ا�'��ح

&#;�1���دة إd� �3'�دN�23 )"��  23#�6 ا X/Y ا)#1#&إ, وأه اف�� .�#A� �3 �'9&) 2 ا�'m92 (و

X/+ا� &#�Z7ج ا���GH ا� ول %! ا�'�1 دة ا�'.�در *� ا��68;�ء &#;�Pا�.  

    الطاقة الشمسية3.1.3.1
 وات كيلو 8 إلى 4 بين تتراوح الكلي الشمسي اإلشعاع من مرتفعة بمعدالت العربية الدول تتمتع
 وات كيلو 2800 إلى 1700 بين المباشر سيالشم اإلشعاع كثافة تتراوح كما يوم،/2م/ساعة
 وهي العام مدار على% 20 إلى% 10 بين يتراوح منخفض سحب غطاء مع سنة،/ 2م/ساعة

  .حالياً المتوافرة الشمسية التقنيات مع فعال بشكل لالستخدام وقابلة ممتازة معدالت
 وبعض للمياه، المنزلي ينالتسخ مجالي في الشمسية الطاقة استخدام العربية الدول بعض في ينتشر

 الشمسي التسخين أنظمة إنتاج مصانع من العديد أيضاً يوجد كما. المياه لتحلية الريادية النماذج
 باستخدام الكهرباء إنتاج في الشمسية الطاقة استخدام بدأ كما العربية؛ الدول من العديد في للمياه
 محطات ثالث بإنشاء والمغرب، مصروالجزائر  من كل في الشمسية الطاقة مركزات تقنية

 على ، ميجاوات،470 ،140 ،150 بقدرات المركبة، الدورة مع بالتكامل حرارية شمسية
 ميجاوات، وفي الجزائر 20 بقدرة والمغرب مصر من بكل الشمسي الحقل فيها شارك الترتيب،

                                                 
)5( www.ren21.net  
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تخدام المباشر  في مجال االسالملحوظ التقدم عن فضالً ،)2 الملحق راجع. ( ميجاوات25بقدرة 
  .2011 ميجاوات في عام 32للطاقة الشمسية في الدول العربية الذي يقارب 

    طاقة الكتلة الحية4.1.3.1

 الحية الكتلة توفر حيث المغربية المملكة في العربي الوطن في الحية الكتلة طاقة استخدام يتركّز
 المعروف ومن الريفية، المناطق في بكثافة استخدامها ويتزايد األولية الطاقة على الطلب ثلث نحو
 مياه من مكعب متر مليون 1.1 ونحو القمامة من طن 8000 الـ قرابة يومياً نتجت المغرب أن

 المناطق في تدويرال أو االستخدام إعادة وعمليات لمعالجات أغلبها يخضع الصحي، الصرف
 .الخشب حرق ىعل اعتماداً لعامةا الحمامات مياه تسخين في استخدامها جانب إلى النائية، الريفية

 تقدر حيث الحمامات بتلك المياه تسخين في الطاقة استهالك لترشيد عديدة برامج تنفيذ تم وقد
. حمام 5000 نحو تغذي طن مليون 1,25 بحوالي الغرض لهذا الخشب من السنوية االحتياجات

% 38 بنحو الغاليات هذه تستخدمها التي األخشاب كمية خفض إلى البرنامج هذا أدى وقد
 .فقط أشهر عشرة خالل الغاليات تطوير نفقات واستعيدت

 مع بالتعاون الزراعية المخلفات والنفايات من اإليثانول إلنتاج مشروعات السودان في توجد كما
  .برازيلية شركات

   مصادر الطاقة المتجددةفادة منالستا  مبادرات 2.3.1

 نشأت المبادرات الدولية ،سط سرعات رياح واعدمع توافر معدالت سطوع شمسي عال ومتو
يهما تواإلقليمية فُأعلن عن الخطة الشمسية المتوسطية، ومبادرة تكنولوجيا الصحراء، ومع أن كل

بية تطمح إلى تدبير جانب من احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء من و عن جهات أورتصدر
بع اإلنتاج في جنوب المتوسط إلى نقاط مصادر متجددة تمتد عبر شبكات نقل تربط بين منا

من كيان دولي " صندوق التكنولوجيا النظيفة"االستهالك في الشمال، فقد جاءت المبادرة الثالثة 
يطمح إلى إحداث طفرة في تطبيقات الطاقة الشمسية عالمياً ارتكازاً على ثراء المنطقة العربية 

  .بمعدالت إشعاع شمسي متميز
 (MSP)   توسطيةالم الشمسية الخطة •

تعتبر أحد األهداف الستة إلعالن االتحاد من أجل المتوسط، وتتلخص في تنفيذ مشروعات تتصل 
بالطاقة المتجددة وتعتمد أساساً على الطاقة الشمسية إلى جانب طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء بقدرات 

 في الوفاء باالحتياجات  بمنطقة المتوسط للمساهمة2020 جيجاوات بحلول عام 20مركبة تصل إلى 
 ..المحلية وتصدير جزء من الطاقة المنتجة إلى أوروبا من خالل خطوط الربط عبر المتوسط

  (DESERTEC) الصحراء تقنية مبادرة •
هي مبادرة تسمح باالستفادة من الطاقة الشمسية المتاحة بوفرة في المناطق الصحراوية باستخدام 
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 والتي يمكن أن تنتج نصف الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق تركيز األشعة الشمسية الحرارية،
 .األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا على وجه اقتصادي

 الصناعية (DII) الصحراء تقنية مبادرة •

تتألف من الشركات المساهمة في مشروع ديزرتيك لتؤسس شركة مساهمة متضامنة موزعة بين 
ة الكهرباء من خالل إنشاء سوق مترابطة وفعالة لإلمداد شمال وجنوب المتوسط، وذلك لتعزيز تجار

 .بالكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة
 (CTF) النظيفة التكنولوجيا صندوق مشروع •

تم إنشاؤه في البنك الدولي إلتاحة التمويل الميسر بهدف زيادة انتشار التقنيات النظيفة إلنتاج الكهرباء 
نياتها المختلفة، ويحقق هذا المشروع فوائد متعددة للدول العربية بواسطة المركزات الشمسية بتق

 .والنامية كحماية البيئة ونقل التكنولوجيا النظيفة والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة
  "الشمسية الطاقة الستغالل العربية الرؤية " حول العربي الوزاري اإلعالن •

ي العربي للكهرباء كان قد اصدر اإلعالن الوزاري العربي تجدر اإلشارة إلى أن المجلس الوزار
، انطالقا من حرص جامعة 22/12/2011، بتاريخ "الرؤية العربية الستغالل الطاقة الشمسية " حول 

على أن يكون ) المجلس الوزاري العربي للكهرباء(الدول العربية ومجالسها الوزارية المتخصصة 
) MSP(قف عربي موحد تجاه الخطة الشمسية المتوسطية للدول العربية رؤية واضحة ومو

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

 .الواقعة في نطاق الحزام الشمسيالتي تزخر بها منطقتنا العربية 

    تقييم الوضع الراهن للطاقة المتجددة3.3.1

   الهياكل التنظيمية1.3.3.1

تتفاوت المشاركة الحكومية بتنوع الهياكل التنظيمية لقطاعات الطاقة، ففي حين نجد هيئات 
ملكة العربية حكومية مستقلة تعنى بالشؤون المختلفة للطاقة المتجددة في عدة دول عربية كالم

السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، وتلك الواقعة حول البحر المتوسط نجد حصر أنشطة 
الطاقة المتجددة في إدارات فرعية ضمن هيئات ومؤسسات أكبر في بعض الدول األخرى كما في 

سسات وقد شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة واضحة على صعيد إنشاء المؤ. العراق، واليمن
  .وسن التشريعات التي تنظم العمل في مجال الطاقة المتجددة

  المتجددة والتطبيق العملي   الطاقة2.3.3.1

من المالحظ أن الطاقة المتجددة ال تحظى حتى اآلن باألهمية الالزمة التي يجب أن تحظى بها في 
يقة اإلمكانات المتاحة معظم الدول العربية، وال تعكس مساهمتها في ميزان الطاقة بتلك الدول حق
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منها والتي يمكن االستفادة منها في المنطقة العربية، خاصة طاقة الرياح التي تتوافر في العديد 
من المواقع الواعدة في عدد من الدول العربية، وتأخر استخدام الطاقة الشمسية على الرغم من 

ا بإشعاع شمسي عال وفترات وقوع معظم البلدان العربية على الحزام الشمسي العالمي وتمتعه
  .سطوع طويلة سنوياً

   الحوافز 3.3.3.1

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

  .العربية
  والبحث العلمي والتطويرالدراسات  4.3.3.1

وعلى صعيد الدراسات والبحث العلمي والتطوير، يوجد عدة مراكز للبحث والتطوير في مجال 
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ إال أن نسبة مشاركة هذه المراكز في وضع الخطط 

أسس واإلستراتيجيات المستقبلية مازالت محدودة، وهو ما يعني ضرورة بناء بحث علمي على 
قياسية تراعي تطور وسائل الرصد والتحليل والقياس، وترتبط موضوعاته بمتطلبات الصناعة 
والتنمية، لتتحول في نهاية المطاف إلى منتج تجارى يسهم في تحسين أداء نظم الطاقة المتجددة 

  .   ويرفع من دورها
  التعاون العربي واإلقليمي  5.3.3.1

ية لرؤية محددة حول التعاون العربي المشترك في مجال توجد دراسات لدى بعض الدول العرب
الطاقة المتجددة، وهناك إجماع من الدول العربية على ضرورة تعزيز هذا التعاون على 

ولعل أبرز ما تم في هذا المجال هو ما قامت به دولة . المستويات التقنية والتصنيعية والتمويلية
في مدينة ) ايرينا(للوكالة الدولية للطاقة المتجددة اإلمارات العربية المتحدة من استضافتها 

بالدخول في شراكة مع عدد من ) مصدر(أبوظبي، وكذلك بدأت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
المراكز البحثية العالمية، كما استضافت القاهرة المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

)(RCREEE.  
  المتجـددة اقـة  محددات استـخدام الط4.1

   والمؤسسيةاإلستراتيجية المحددات 1.4.1

 : والمؤسسية لدى الدول العربية فياإلستراتيجيةتتركز أهم المحددات 

 ؛محدودية السياسات الجاذبة لالستثمار الخاص وقصور الموارد الحكومية المخصصة لها •

 ؛ة المتجددةضعف السياسات الهادفة إليجاد شراكات في مجال استخدام مصادر الطاق •

  ؛محدودية اإلمكانيات المؤسسية الموجهة لتطوير نظم الطاقة المتجددة وصعوبة التنسيق بينها •
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انخفاض مستوى الوعي العام باإلمكانيات المتاحة ونظم الطاقة المتجددة التي يمكن استخدامها  •
 ؛بصورة فنية واقتصادية

  ؛وعدم مالئمته في الوقت الراهنصعوبة تطبيق نظام تمويل حكومي خاص بالطاقة المتجددة  •

 محدودية التعاون والتنسيق اإلقليمي في مجال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة واالعتماد على  •
  .برامج التمويل األجنبي

 تنويع في المتجددة الطاقة دور فإن الطاقة، مصادر تأمين منظور من األهم وهو ذلك، إلى باإلضافة
 أمن تعزيز وسائل من وسيلة وهى الحراري والتسخين الكهرباء نتاجإل خاصة كبير، الطاقة مصادر
 لألجيال استراتيجي كاحتياطي بالنفط االحتفاظ في المساهمة وأيضاً ،)Energy Security (الطاقة
 الدول من الكثير سنّت مجتمعة األسباب ولهذه. مالئم بديل يوجد ال حيث فقط استخدامه يمكن القادمة

 قطاع فيعتمد العربية الدول في أما المجال، هذا في الدخول على المستثمرين تحفز نقواني األوروبية
 فإن وبالتالي الكهربائية؛ القوى محطات وإدارة وتشغيل تملك في الدولة على معظمها في الكهرباء
 القطاع ودور التقنيات عن النظر بصرف شكل بأي للمواطنين الخدمة هذه لتوفير تعطى األولوية
 األحفورية بالمصادر مقارنة الشمسية الطاقة محطات إنشاء تكلفة الرتفاع ألن ونظراً ،الخاص

 بالتعريفة منها يتعلق ما خاصة المستثمرين دخول تنظم وتشريعات قوانين وجود وعدم األخرى،
 كبيرة بمصادر المنطقة بغنى تتعلق أخرى عوامل ذلك إلى يضاف المنتجة، النظيفة الكهرباء وأسعار

 محطات من بكثير أقل بأسعار الكهرباء إلنتاج كوقود استخدامها يمكن والتي الطبيعي والغاز النفط من
  .المتجددة بالمصادر مقارنة األحفورية المصادر دور تعظيم إلى ذلك كل أدى فقد المتجددة، الطاقة
    الفجوة التقنية2.4.1

صنيع المحلي ينحصر في تصنيع في مجال تصنيع مكونات ومعدات توربينات الرياح نجد أن الت
الكابالت الكهربائية والمحوالت وأبراج التوربينات، على الرغم من أن بدايات استخدام هذه النظم في 
الدول العربية وتحديداً مصر شهد مساهمات للتصنيع المحلي بنسبة أكبر، حيث تم تصنيع ريش 

بعض المكونات األخرى، أما بالنسبة إلى جانب ) مع وجود مساعدة دانمركية(التوربينات محلياً 
لمكونات نظم التسخين الشمسي للمياه فالعديد من الدول العربية استطاعت توطين صناعتها، نظراً 
لبساطة تكنولوجياتها بالمقارنة بالنظم األخرى مثل الخاليا الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما ساعد على 

ة مثل األردن وتونس ولبنان؛ وإن عانت هذه نمو استخدام هذه النظم في بعض الدول العربي
بعض المقترحات واألنشطة القائمة ) 3الملحق رقم ( ويبين .الصناعات الحقاً من خدمات ما بعد البيع

  .في سبيل سد الفجوة التقنية في مجال تصنيع معدات الطاقة المتجددة
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   التسويق3.4.1

ويلة األمد ترتبط بنشر منافذ بيع أنظمة تتمثل المعوقات التسويقية في عدم وجود خطط تسويق ط
الطاقة المتجددة سواء الخاصة باالستخدام المنزلي أو التطبيقات التجارية أو الصناعية، ويترافق مع 
هذا ارتفاع أسعار أنظمة الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى غياب القدرة التنافسية لهذه األنظمة مع 

ر الطاقة التقليدية، إن عدم وجود خطط وطنية لتسويق هذه مثيالتها المعتمدة على استخدام مصاد
األنظمة مشمولة بتيسيرات في تمويل إنشاء وتركيب هذه النظم ينعكس على تأخر اندماج تطبيقات 
الطاقة المتجددة في األسواق العربية، وهذا التمويل الميسر يمكن أن يقدم من خالل المصارف الوطنية 

  .ز قروضها بانخفاض معدالت الفائدة وطول مدة السدادأو من مصارف إقليمية تتمي
   التوعية 4.4.1

تقوم كل الدول العربية بتطبيق برامج توعية تستهدف المستخدمين بالقطاعات المنزلية والصناعية 
والحكومية باعتبارهم من القطاعات األكثر استخداماً للكهرباء من خالل حمالت قومية، تهدف إلى 

ستخدام مصـادر بديلة للطاقة الكهربائيـة، بجـانب مجهـودات المنظمات غير التعريف بأهمية ا
 والجمعيات األهلية والتي يتركز (Non-Governmental Organizations, NGOs)الحكوميـة 

دورها في تنظيم ورش عمل مع الجهات المسئولة عن توعية الجماهير في المدن والقرى، وإقامة ما 
ي المدارس والمناطق الريفية والتجمعات النائيـة، وقـد تتضمن حمــالت ف يعرف بحمالت التوعية

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

 بالتخمر الالهوائي في المناطق الريفية، وتدريب النساء على استخدام هذه النظم؛ الزراعية والحيوانية
وعلى الرغم من كل ما تقوم به الدول العربية في مجال التوعية، فهناك المزيد الذي يمكن بل يجب 
فعله من أجل تغيير ثقافة المواطن العربي من ناحية أهمية إدراج مصادر الطاقة المتجددة في 

 .دام اليومي المرتبط بالنشاط اإلنساني العادياالستخ

   التعريفة5.4.1

ومن أهم أوجه القصور بالدول العربية عدم تطبيق تعريفة كهربائية ترتبط بوقت االستخدام مما يجعل 
التحول الستخدام وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر البديلة لوحدات االستخدام الصغيرة في 

نية والتجارية محدودة جداً، ليؤدي هذا القصور مع غياب الوعي لدى المستخدم بأهمية القطاعات السك
هذه األنظمة وجدواها االقتصادية والبيئية في عدم اإلقبال على استخدامها، واألمر يتطلب وضع 

طاقة قوانين إلزامية مرتبطة بالتعريفة الكهربائية، والمحفزات لتشجيع استخدام المعدات التي تستخدم ال
  .المتجددة وبيع الكهرباء على أسس تحقق الربح للشركات العاملة في مجاالتها
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  الثاني البــاب

 التطبيق ومحاور المتجددة الطاقة استخدامات لتطوير العربية اإلستراتيجية هدف

 يركز اإلطار العام للباب الثاني على تحديد نطاق مساهمات الطاقة المتجددة في خليط الطاقة بالدول
 إلى 2020، وتلك الممتدة من 2020 إلى 2010العربية مستقبلياً، وتحديداً الفترة الممتدة من العام 

، وذلك في ظل توقعات اإلتحاد العربي للكهرباء بأن المتوسط السنوي لمعدل النمو في الطلب 2030
نخفض إلى خالل الفترة األولى، في حين يتوقع أن ي% 6على الطاقة الكهربائية سوف يصل إلى 

  .2030 إلى 2020للفترة من % 4.5حوالي 

   الطاقة المتجددةهمةاس  أسس حساب أهداف م1.2

أعلنت بعض الدول العربية أهدافها المستقبلية لمشاركة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة الكهربائية، 
إما كنسبة من % 42إلى % 1، وتتراوح هذه األهداف بين )1(وذلك على النحو المبين في الجدول 

الطاقة الكهربائية المنتجة في هذه البلدان أو كنسبة من الطاقة األولية، أيضاً اتسمت بعض األهداف 
بتحديد القدرات المركبة التي ينبغي الوصول إليها، ليس هذا فحسب بل حددت هذه القدرات طبقا لنوع 

  .دول مستقبلياًالتكنولوجيا، وهو ما ييسر إمكانية تقييم ما وصلت إليه تلك ال
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  )1(جدول 

  األهداف المعلنة لمشاركة الطاقة المتجددة في الدول العربية وفقاً لنطاق األهداف
  

 الدولــــــــــة األهــــــــداف نطاق األهداف

 السودان من الطاقة الكهربائية% 1 2011

 فلسطين من الطاقة الكهربائية% 10 2013

 ستون األولية الطاقة من% 4 2014
 األردن األولية الطاقة من% 10 2020
 الكويت من الطاقة الكهربائية% 5 2020

االحتياجات لإلنتاج الكهربائي % 12 2020
 والحراري

 لبنان

 ليبيا من الطاقة الكهربائية% 10 2020

 مصر من الطاقة الكهربائية% 20 2020

 المغرب من الطاقة الكهربائية% 42 2020

 اليمن ة الكهربائيةمن الطاق% 15 2020

 اإلمارات )8(الكهربائية الطاقة من% 7 2030
 الجزائر الكهربائية الطاقة من% 10 2030
 سوريا من الطاقة األولية% 4.3 2030

  
ومن ثم فقد اعتمد حساب األهداف المستقبلية لمشاركات الطاقة المتجددة في الدول العربية لفترتي 

  :على األسس التالية" 2030 حتى 2020، ومن 2020 حتى 2010من  "اإلستراتيجية
 ".1"األهداف التي أعلنتها الدول العربية بشكل رسمي والمشار إليها في جدول  •

أن األهداف المعلنة إنما تمثل نسبة من الطاقة الكهربائية أو الطاقة األولية المتوقع إنتاجهـا فـي                •
 .لنته كل دولةالعام الذي تم تحديده لتحقيق تلك األهداف وبحسب ما أع

                                                 
   النسبة من قبل إمارة أبوظبي  تم إعالن هذه)8(
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 )7(.الطاقة الكهربائية"إلى نسبة من " الطاقة األولية"تحويل األهداف التي وضعت كنسبة من  •

مائيـة،  (شمول األهداف المعلنة لمشاركة الطاقة المتجددة مستقبلياً كافة أنواع الطاقة المتجـددة              •
 ).رياح، شمسية، كتلة حية

 :لكهربائية اعتمادا على ما يليحساب متوسط معدل النمو في الطلب على الطاقة ا •
 

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

  المصدر
 في النمو متوسط
 الطاقة على الطلب

  الكهربائية
  الفترة

 2020 حتى 2010  %6  للكهرباء العربي اإلتحاد

 خالل الطلب في النمو معدلاء على بن حسابه تم
  .  السابقة الفترة

 2030 حتى 2020  4.5%

، وذلك على "األدنى، والمتوسط، والمرتفع" ثالثة بدائل هي 2030تضمن توقع األهداف حتى عام  •
 :، كما يلي)3(النحو المبين في جدول 

o              دول  8 (2020اعتماد البديالن المتوسط والمرتفع على أن الدول التي أعلنت أهدافاً حتى عام 
 .2030رى حتى عام سوف تعلن عن أهداف أخ)  دولة11من أصل 

o               بالنسبة للدول التي لم تعلن عن أهداف مستقبلية، أخذ الوضع الحالي لمشاركة الطاقة المتجددة
 .دون تغيير في المستقبل

  متجددةلطاقة البدائل األهداف المستقبلية ل): 3(جدول 
  

 البديل األدنـى يمثل إجـمـالي ما أعلنته الدول العربية من أهــداف

 حتى 2020ار معدل نمو الطاقة المتجددة خالل الفترة من افتراض استمر
 .2020 حتى 2010 بنفس معدل الفترة من 2030

 البديل المتوسط

 حتى 2020افتراض مضاعفة معدل نمو الطاقة المتجددة خالل الفترة من 
 .2020 حتى 2010، بما تحقق في الفترة من 2030

 البديل المرتفع

 

                                                 
 .تم االستناد في ذلك إلى ما أعلنته المملكة المغربية) 7(
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  2030حتى عام  المتجددة في خليط الطاقة في الدول العربيةمساهمة الطاقة بدائل   2.2

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

يتوقع أن تصل نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية خالل هذه الفتـرة                
ح تليها الطاقة المائية، ثم مشاركات صغيرة مـن  حيث تأتى النسبة األكبر من طاقة الريا      % 5.1إلى  

الطاقة الشمسية والكتلة الحية، مع وجود استخدامات أخرى للطاقة المتجددة، مثل اسـتخدام الطاقـة               
  . الشمسية ألغراض تسخين المياه سواء في بعض القطاعات الصناعية والمنزلية

  2030-2020فترة منظومة الطاقة المتجددة في ال:   المرحلة الثانية 2.2.2

 أن تصل مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في إنتـاج      اإلستراتيجيةيتوقع خالل المرحلة الثانية لتنفيذ      
، ويرجع االنخفاض في المشاركة إلى ارتفاع مشاركة مصادر الطاقـة           %2.3الطاقة الكهربائية إلى    

، إال لـثالث    2030تى عام   من الوقود األحفوري، وعدم تضمين أهداف إستراتيجية للدول العربية ح         
وسوريا وليبيا، علما بأن مـشاركة المـصادر المختلفـة سـوف     ) أبوظبي(دول فقط هي اإلمارات  

  . تتصدرها الطاقة الشمسية تعززها الخطة الطموحة التى أعلنتها المملكة العربية السعودية مؤخراً
   البديل األدنى1.2.2.2

تكون مساهمة الطاقة الكهربائية المنتجـة مـن المـصادر          طبقا لما أعلنته الدول العربية ينتظر أن        
  %.2.3المتجددة 
   البديل المتوسط 2.2.2.2

يعتمد هذا البديل على فرضية تنامي حاجة الدول العربية لمصادر الطاقة المتجددة، إما لرغبة فـي                
ألثـر البيئـي،    تنويع مصادر الطاقة أو لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري وبالتالي التقليل من ا            

، يمكن 2020 حتى 2010وعليه فإن معدل النمو في االعتماد على الطاقة المتجددة خالل الفترة من        
، وهو ما سيؤدي إلى ارتفـاع نـسبة         )2030أي حتى العام    (أن يسري خالل العشر سنوات التالية       

  . 2030من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام % 4.7مساهمة المصادر المتجددة إلى 
    البديل المرتفع 3.2.2.2

، وهو 2020يستند هذا البديل على مضاعفة النسبة التي أعلنتها الدول العربية كأهداف لها حتى عام 
من % 9.4ما يؤدي إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى               

اقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائيـة       نسب مساهمة الط  ) 4(، ويوضح الجدول    2030إنتاج عام   
  .2030للبدائل الثالثة عام 
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التوقعات المستقبلية لمشاركة مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة الكهربائية في ): 4(جدول 
  2030الدول العربية بحلول عام 

  

  اإلستراتيجية  محـاور تطبيق 3.2

  تطوير السياسات والتشريعات المحفزة الستخدام مصادر الطاقة المتجددة:   المحور األول1.3.2
    التخطيط الوطني واإلقليمي لشؤون الطاقة بالدول العربية1.1.3.2

جمع كافة الدول مصلحة مشتركة، وهو يعد التخطيط اإلقليمي في مجال الطاقة أمراً حيوياً، حيث ي
ما نجده في العديد من الكيانات الدولية، ومن هنا كانت ضرورة الدعوة إلى تضافر الجهود 
والعمل وفق منهج واحد واعتماد ميزانيات تكفل توفير غطـاء مـالي للوفاء بمتطلبات 

من الدقة والجودة، مشروعات الطاقة المتجددة إلى جانب تبني إجراء أبحاث على مستوى عال 
 العربية في مجال الطاقة إلى جانب البعد البيئي المصاحب اإلستراتيجيةوهو ما يمكن أن تقدمه 

  .لعمليات إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة
فتوافر شبكات ربط كهربائي إقليمية يساعد على مجابهة النقص في إمدادات الطاقة المتجددة في 

ة، بمعنى أنه في حالة غياب جزء من مشاركة الطاقة المتجددة في الدول المرتبطة بهذه الشبك
إحدى الدول، كنتيجة النخفاض سرعة الرياح مثالً، تعمل الشبكة العربية الموحدة على تغطية هذا 
العجز والحفاظ على استقرار الشبكات المحلية التي تُكَوِن الشبكة اإلقليمية، من هنا يجب أن 

أنظمة للتنبؤ بمعدالت الرياح والسطوع الشمسي تسمح لشبكات الربط يترافق مع هذه الشبكات 
الكهربائي بأن تؤدي دورها بفعالية أكبر وأن تكون على استعداد مسبق لمجابهة االنخفاض في 

  .            إنتاج األنظمة المتجددة
لتنظيم العمل ) ومركز وطني للتحكم(ومن األطر التي تدعم الشبكات اإلقليمية وجود مرفق إقليمي 

بقطاع الكهرباء، وعلى المستوى الوطني، يهدف إنشاء مرفق وطني للكهرباء إلى تنظيم ومتابعة 
ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقالً وتوزيعاً واستخداماً وبما يضمن 

ألسعار مع الحفاظ على توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه االستخدام المختلفة بأنسب ا

 البديل مشاركة المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة

 األدنى 2.3%

 لمتوسطا 4.6%

 المرتفع 9.4%
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البيئة، وذلك بمراعاة مصالح مستخدمي الطاقة الكهربائية، فضالً عن مصالح منتجي وناقلي 
ويقترح في هذا الصدد إنشاء مرافق وطنية في الدول التي ليس بها كيان . وموزعي الكهرباء

حلة أولى، أن مناظر لعمل مرفق الكهرباء، ويمكن للمنتدى العربي لمنظمي قطاع الكهرباء كمر
  .يقوم بتنظيم ومتابعة ومراجعة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية على المستوى اإلقليمي

    األطر القانونية والتشريعية2.1.3.2

تنظم هذه األطر إجراءات اإلمداد بالطاقة، وتضمن الشفافية والمساواة في الفرص والتأكد من تقديم 
ية األطر القانونية لقطاع الطاقة في ضمان تحقيق الجوانب الخدمات بسعر مناسب، وتنحصر أهم

 :التالية

 .إقامة أسواق مفتوحة ومنافسة تسمح بتنوع المشاركة، وذلك لضمان تمتعها باالستدامة •

 .أداء مهام السوق بكفاءة تضمن مراعاة تنوع المصادر •

 .ضرورة أن تعكس أسواق الطاقة األسعار الحقيقية لإلنتاج •

 .داول معلومات الطاقة بين األجهزة المختلفة داخل الدولة وخارجهاالشفافية في ت •

 .تأمين المصادر المالية المحلية الالزمة لالستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة •

إصدار استراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية تكفل التزام شركات نقل وتوزيـع الكهربـاء              •
ر الطاقة المتجددة، وإصدار تشريعات قادرة علـى        بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصاد     

  .استيعاب نسبة متفق عليها من الطاقة المتجددة
تضمين التخطيط العمراني خطط وبرامج لتخصيص األراضي الالزمة إلقامـة مـشروعات             •

  . إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة
  .ي تدعم السياسات المتبعةتبني وإقرار التشريعات والحوافز واإلعفاءات الت •
تشجيع االستثمار من جانب القطاع الخاص بإضافة تشريعات خاصة محفزة لالستثمار في هذا  •

 Feed-in Tariff and Net المجال مثل قانون تعريفة إنتاج وتغذية الـشبكات بالكهربـاء  

Metering  للطاقة المنتجة من المصادر المتجددة المختلفة .  
راسات وطنية أو تحديث المتوفر منها لمعرفة مدى توافر وتنوع مصادر           العمل على إجراء د    •

  .الطاقة المتجددة في كل دولة عربية
إنشاء آليات وطنية وإقليمية للتعاون في مجال تصنيع نظم ومعدات الطاقة المتجددة وبما يحقق  •

  .التكامل العربي
 عبر تأمين تـسعير ثابـت       تأمين سوق ثابت إلنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، خصوصاً         •

  .وعادل لشراء الطاقة المنتجة
  .إبرام عقود طويلة األمد نسبياً محدد بها تعريفة لشراء كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة •
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  .اإلعالن عن تسعير جاذب للطاقة يختلف حسب تقنية وحجم ومصدر اإلنتاج •
ر فـي مجـال الطاقـة       حوافز استثمارية مشجعة وضمانات اقتصادية تشجع على االسـتثما         •

 .المتجددة، تشمل الكثير من البنود السابقة

    اإلجراءات التنظيمية العربية3.1.3.2
 العربية الدول في المتجددة للطاقة التنظيمية الهياكل   )أ 

يتطلب النهوض بشئون الطاقة المتجددة تفعيل التعاون على الصعيدين العربي والدولي، سواء على 
العربي تستطيع الدول العربية / يمـي، ففي مجـال التعـاون العربيالمستوى الوطني أو اإلقل

تبادل الخبرات في مجال بناء القدرات اعتماداً على الخبرات الوطنية التي تم تنميتها في مجاالت 
دراسات جدوى تنفيذ المشروعات وتحليل البيانات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، في حين 

لدولي على نقل تقنيات الطاقة المتجددة إلى الدول العربية، بما يساعد  ا-يركز التعاون العربي 
على إيجاد منتجات وأنظمة طاقة متجددة عربية تسهم في تنمية قطاع الطاقة والقطاعات ذات 

ومن اإلجراءات التي يمكن أن . الصلة والعمل على استخدام الطاقة ألغراض التنمية المستدامة
يات التعاون االستفادة من المبادرات اإلقليمية والدولية بما يخدم مصالح تساعد على تنمية ودفع آل

 .الدول العربية، وهو ما يتطلب موقف عربي واحد تتبناه الدول العربية مجتمعة

  العربية الدول جامعة دور   )ب 

 العربية لتطوير استخدامات الطاقة اإلستراتيجيةيبرز دور جامعة الدول العربية، في مجال 
دة، في أهمية التنسيق بين الدول العربية وبعضها البعض في تبني وجهة نظر موحدة تجاه المتجد

قضايا الطاقة والمبادرات اإلقليمية والدولية مع وضع أهداف محددة لمشاركة الطاقة المتجددة في 
منظومة الطاقة العربية، من خالل دور المجلس الوزاري العربي للكهرباء في التنسيق بين 

 . الكهرباء في الدول العربيةوزارات

    اإلجراءات التمويلية المحفزة4.1.3.2

تتركز أغلب استثمارات الطاقة في الدول العربية على خدمة قطاع الطاقة المنتجة من الوقود 
األحفوري، فعلى الرغم من تخصيص جانب من االستثمار والمنح الدولية المخصصة من خالل 

روعات الطاقة المتجددة، إال أن هذه االستثمارات محدودة للغاية إذا االتفاقيات الحكومية لخدمة مش
  .قورنت في المقابل بما يتم إنفاقه على مشروعات الطاقة األحفورية

من هنا تبرز الحاجة إلى إنشاء آليات تمويل عربية ذات شروط إقراض ميسرة عن طريق فائدة 
عالن عن صكوك خضراء، وتشجيع سنوية منخفضة وفترات طويلة السترداد القرض، أو اإل

البنوك على الدخول في المشروعات كجهات تمويل وشركاء في رأس المال، فعلى الصعيد الدولي 



 

 63 <oÖ^nÖ]<‚ßfÖ]I<†ÃÖ]<íéréi]�‰ý]<ì�‚rj¹]<íÎ^ŞÖ]<l^Ú]‚~j‰]<†èçŞjÖ<íéeE2010<–<2030D 

تخصص القروض الميسرة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ويمكن هنا بحث سبل االستفادة 
  .يةمن اآلليات السابق ذكرها في الجزء الخاص بالمبادرات اإلقليمية والدول

  بناء القدرات التصنيعية في مجاالت الطاقة المتجددة :  المحور الثاني2.3.2
  .دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص في تصنيع المعدات وتطوير استخداماتها 1.2.3.2

ة في الدول التي بها نسب تتركز معظم األبحاث المتعلقة بتصنيع وتطوير معدات الطاقة المتجدد
جاالت ذات الصلة، حيث يؤدي االستثمار الكبير فيها إلى تحفيز شركات استثمار عالية في الم

القطاع الخاص على االستثمار في تطوير المعدات، وذلك شريطة وجود إطار عمل تكفله الدولة 
للجهات المستثمرة في مجاالت الطاقة المتجددة، وذلك بأن تتضمن أطر العمل حوافز في مجاالت 

، وغيرها من حوافز حث مشاركة الجهات )د أدنى للمكونات المحليةبتحديد ح(التصنيع المحلي 
، )إلخ.. تشريعات، تمويل، (ذات الصلة، ويمكن إيجاز ذلك في طرح آليات تحفيز التعاون 

وتوفير مناخ استثمار مناسب للقطاع الخاص؛ ولعله من المناسب الشروع في إنشاء قاعدة بيانات 
اقة المتجددة تكون متاحة لكافة الدول العربية، واالستفادة في ومعلومات لتقنيات واستخدامات الط

الذي أصدره دليل إمكانات الدول العربية في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ذلك من 
  .، ويجري تحديثه اآلن2011المجلس الوزاري العربي للكهرباء عام 

    بناء القدرات المعرفية العربية وتوطين التقنية2.2.3.2

 العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة العمل على بناء قدرات وطنية في اإلستراتيجيةتتبنى 
مجال تقنيات الطاقة المتجددة، فإلى جانب التطور الكبير في مجال الطاقة سواء األحفورية أو 

نظم المتجددة يجب أن تتطرق أنشطة البحث العلمي إلى النظر في رفع كفاءة إنتاج واستخدام 
الطاقة المتجددة كافة، والعمل بشكل جدي ومثمر على استبدال أنماط االستهالك غير الفعال للطاقة 

 -:بأنماط أخرى رشيدة ذات فاعلية، وتتلخص إجراءات بناء القدرات الوطنية في

تخطيط المـشروعات،   :  مثل(دعم التعاون اإلقليمي في المجاالت التي أصبح لها مرجعية عربية            •
 ). الجدوى، واقتصاديات الطاقةودراسات

التعاون الدولي في إعداد وتطوير الكوادر الوطنية لتصميم وتصنيع وتوطين مكونات أنظمة الطاقة  •
 .المتجددة وذلك بتيسير فرص للتدريب في الداخل والخارج في التخصصات المختلفة

لمـستويين الـوطني    تسهيل تبادل المعلومات ونشر المعرفة بين منتجي ومستخدمي الطاقة على ا           •
 .واإلقليمي

    تعزيز البحث العلمي ونقل المعرفة وتوطينها3.2.3.2

تختلف هيكلية مؤسسات البحث من بلد آلخر في منطقتنا العربية، وتساهم الجامعات ومراكز 
البحث العلمي في زيادة المعرفة المتاحة وتعمل على تطويرها، تشمل التوسع في تطبيقات وأبحاث 
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جددة قطاعات التعليم بكافة مراحلها، وبالتالي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الطاقة المت
  :وربط ذلك بالقطاع الصناعي وذلك عن طريق

 تسهيل تبادل المعلومات ونشر المعرفة بين منتجي ومستخدمي الطاقة على كافة 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، والعمل على التغلب على مشاكل               •
قطاع الطاقة بحيث تتناسب األبحاث مع متطلبات القطاع وذلك من خالل تخـصيص ميزانيـة               

 -:للبحث العلمي تمكّنه من 

o   زيادة االعتمادية على بدائل الطاقة المتجددة بما يـسمح لهـا أن تـؤدى دوراً موازيـاً        بحث
  .للمصادر التقليدية

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

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

  
 

  االستخدام األمثل لمصادر الطاقة المتجددة:   المحور الثالث 3.3.2
    دمج سياسات الحفاظ على البيئة والتكييف مع ظاهرة التغير المناخي1.3.3.2

  المتجددة الطاقة لمصادر البيئية األبعاد  ) أ 

أدى االستخدام الكثيف للمصادر األحفورية للطاقة إلى تراكم كميات هائلة من المواد السامة 
دل يصعب على الطبيعة أن تتحمله، مما أدى إلى تزايد االهتمام بالتغيرات المناخية والتي بمع

كان من نتائجها إصدار االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، وقد أرست هذه 
االتفاقية هدفاً نهائياً يقضي بتثبيت التركيزات الجوية لغازات االحتباس الحراري عند 

ومن خالل آلية التنمية النظيفة يمكن إنشاء مشروعات خفض االنبعاثات التي . ويات آمنةمست
تساعد الدول النامية على إدراك التنمية المستدامة، كما أنها تتضمن التزام الدول الغنية بنقل 
التقنيات النظيفة إلى الجنوب والمساعدة في تنميته، حيث يتم إصدار شهادات موثقة بمقادير 

ي أكسيد الكربون المعادلة لمقادير االنبعاثات التي يتم خفضها عند إقامة المشروع وتشتري ثان
الدول المتقدمة هذه الشهادات نظير مقابل مادي تدفعه للدولة النامية التي أقيم بها المشروع، 
ومن أنواع المشروعات التي تندرج تحت مظلة آلية التنمية النظيفة، مشروعات الطاقة 

ة مثل إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومشروعات خاليا الوقود المتجدد
الهيدروجيني ومشروعات الكتلة الحية، وأيضاً مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، 
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واستبدال الوقود ومشروعات التوليد المشترك، وكذا مشروعات التشجير حيث تقوم األشجار 
  . ونبامتصاص ثاني أكسيد الكرب

 الكربون وتجارة النظيفة التنمية آليات من االستفادة مشروعات  ) ب 

أصبح ثاني أكسيد الكربون سلعة يمكن التجارة فيها، ويباع اآلن في السوق األوربية بأسعار 
متفاوتة للطن، وبحسب التقديرات الحالية يتوقع أن يبلغ إجمالي حجم التجارة في الكربون عام 

، وهو ما يعد طفرة كبيرة إذا قورنت بالمعدالت السابقة، ومن  مليار دوالر60 نحو 2012
هذا المنطلق، يوفر بيع شهادات الكربون دخالً إضافياً للمستثمرين في مجاالت الطاقة النظيفة، 
مع األخذ في االعتبار أن هذا 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 لهـا فـي               2.3.3.2
  مجال إنتاج الطاقة الكهربائية

يقصد بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية استخدام وسائل غير تقليدية وتقنية حديثة 
لمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة من خالل إدارة بيئية فاعلة في مجال ا

واستدامتها، وتوضح المعطيات أن العديد من الدول العربية حققت تقدماً واضحاً في إعداد 
البرامج والسياسات واألطر التشريعية، وفي تحسين المؤشرات ذات الداللة البيئية والمعيشية، 

 والتنمية وهو ما يتطلب العمل على تطوير ودعم التشريعات ذات العالقة بقضايا الطاقة
    .خاصة التي تتعلق بالطاقة المتجددة
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  الثالث البــاب

  اإلستراتيجية تفعيل إجراءات

    اإلجراءات1.3

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

ونشر  المتجددة الطاقة تقنيات لتطوير المالئم مناخال لتهيئة وإقليمية وطنية سياسات اعتماد  :أوالً
التنمية  عمليات في المستخدم الطاقة مزيج في مصادرها مساهمة زيادة مع ميدانياً، تطبيقاتها

 المستدامة؛

الوعي  تعميم مع المجال، هذا في الخبرة وتبادل والدولي، اإلقليمي التعاون آليات تعزيز  :ثانياً
 المتجددة؛  الطاقة لنظم تطبيقيةوال الفنية باإلمكانات

 دعم مع المتجددة الطاقة واستخدامات نظم تطوير في المشاركة على الخاص القطاع تشجيع:  ثالثاً

 .بأسعار ميسرة المتجددة الطاقة معدات توفر إلى يؤدي بما المجال، في والتطبيقي العلمي البحث

 على عرض التوجهات الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجيةفي ضوء ما تقدم، ستركّز إجراءات تفعيل 
المرجوة مع استعراض أهم األطر المؤسسية والتشريعية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل اإلنجاز 
في مجال تطوير تقنيات الطاقة المتجددة ونشر استخداماتها ومن ثم اقتراح حزمة من اإلجراءات 

عي في الدول العربية من تحقيق تطوير حقيقي ومؤثر في واآلليات لتمكين البناء المؤسسي والتشري
  .زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة

  اإلستراتيجية  خطة العمل التنفيذية لمتابعة تطبيق 2.3
  اإلستراتيجية  إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ وتقييم 1.2.3

 المتجددة بمدى االلتزام بتنفيذ ما جاء بها  العربية الستخدامات الطاقةاإلستراتيجيةيرتبط تحقيق أهداف 
من إجراءات وآليات، ومن هنا يبرز دور جامعة الدول العربية في التنسيق بين الدول األعضاء 
والتحقق من العوائد اإليجابية لألداء الجماعي بشكل يضمن تحقيق األهداف، وأيضاً تطوير األداء 

 مناخ من الصراحة والمكاشفة واقتناع كل األطراف اعتماداً على االلتزام الطوعي لكل دولة في
 من قبل لجنة أو فريق اإلستراتيجية، وهو ما يتطلب متابعة تطبيق اإلستراتيجيةبأهمية أهداف هذه 

  ،)8(عمل، وفيما يلي نطاق عمل الفريق

                                                 
 اإلسـتراتيجية  تم تشكيل فريق عمل الطاقة المتجددة لمتابعة كافة الموضوعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وأهمها               )8(

لمستحدثة بعد تعديل النظام األساسي للمجلس      العربية ويرفع توصياته للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ا         

 .2010في مارس 
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  .التنسيق بين الدول العربية في مجاالت الطاقة المتجددة -
  .اإلستراتيجيةمية في تحقيق أهداف متابعة اإلنجازات الوطنية واإلقلي -
إصدار تقارير سنوية عن موقف الطاقة المتجددة بالدول العربية ومدى التقدم في تحقيق أهداف               -

  .اإلستراتيجية
اقتراح التطوير والتحديث الالزم لإلستراتيجية بما يتناسب والمتغيرات المستقبلية فـي مجـال              -

 .خاصةالطاقة بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة 

 وتحقيق الهدف منها في االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة اإلستراتيجيةإن ضمان تطبيق هذه 
بشكل متكامل وفعال، بكل ما يحمله من نتائج تنموية اجتماعية وثقافية واقتصادية يتطلب تحديداً 

بعة دورية لمراحل  آلية متااإلستراتيجيةواضحاً للمسؤوليات وآليات المتابعة، حيث تتضمن خطة عمل 
تنفيذها وتنسيق التعاون بين الدول العربية واقتراح التطوير والتحديث الالزم لإلستراتيجية، بما 

كما سيتم عرضها على المجلس الوزاري العربي للكهرباء . يتناسب والمتغيرات المستقبلية في المجال
 مختلف مراحلها وأية عقبات قد  فياإلستراتيجيةبشكل دوري لضمان إطالعه على سير عملية تنفيذ 

تعترضها، بهدف تمكينه من أداء دوره الهام في التوجيه بأفضل البدائل إلتمام تنفيذها وتذليل ما قد 
-2012 للفترة اإلستراتيجيةخطة العمل لمتابعة تطبيق ) 3الملحق (ويبين . يعترضها من عقبات

2013.  

  الطاقة المتجددة   آليات تعزيز التعاون لنشر استخدامات نظم 3.3
  العربي/  التعاون العربي1.3.3

تكونت في السنوات األخيرة لدى بعض الدول العربية خبرات بشرية قادرة على التعامل مع تقنيات 
الطاقة المتجددة سواء في مجاالت االستخدام أو التدريب، وألن أسواق الطاقة المتجددة العربية في 

تقدم التقني، بمعنى إنتاج معدات وأدوات ذات تقنيات تتميز حاجة إلى الحث على المشاركة في ال
بتآلفها مع المناخ والثقافة العربيين، ومن ثم البحث عن آليات تهدف إلى استنبات بذور تقنيات 

  .الطاقة المتجددة، والعمل على نموها عربياً وتسويقها دولياً

لمتاحة في مجاالت نشر استخدامات إلى جانب هذا، تأتي ضرورة االستفادة من الخبرات العربية ا
  :وتطبيقات تقنيات الطاقة المتجددة التي يمكن أن تأخذ األشكال التالية

والتي أطلقها الملك عبد اهللا بن عبـد العزيـز          " الطاقة من أجل الفقراء   "االستفادة من مبادرة     •
 . 2008عاهل المملكة العربية السعودية في يونيو 

إلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة في تفعيل التعاون         االستفادة من وجود المركز ا     •
العربي واإلقليمي في مجال نشر السياسات الداعمة للطاقة المتجـددة وتبـادل اآلراء علـى               

  .الصعيد اإلقليمي حول القضايا ذات الصلة بالطاقة المتجددة
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 بتنسيق مـن جامعـة      راتيجيةاإلستإعداد برنامج لبناء القدرات منسجم مع احتياجات تطبيق          •
 .الدول العربية تنفذه الكوادر العربية ذات الخبرة

توفير إطار حديث لجميع البحوث اإلحصائية المتخصصة وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات             •
الستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبهـا بـرامج التنميـة               

  .داريةاالقتصادية واالجتماعية واإل
توفير البيانات والمؤشرات الرسمية المعتمدة من الدول بهـدف تـوفير متطلبـات الدولـة،                •

واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات األساسية التي تتطلبها خطط التنمية على غرار            
  .الدليل الذي أعدته أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء

ال الطاقة المتجددة فيما بين الدول العربيـة سـواء علـى            تبادل المعلومات والخبرات في مج     •
 .المستوى الثنائي أو من خالل المنظمات العربية

  األوروبي/ التعاون العربي2.3.3

إن واقعنا في مجال الطاقة يثبت قدرتنا على اإلنجاز من خالل حذو نفس المنهج الذي ُأتبع في 
  :م لزم على دول المنطقة العمل علىالسنوات الماضية في مجال النفط، في ضوء ما تقد

العمل على االستفادة القصوى من المبادرات األوروبية المذكورة آنفاً من خالل التنسيق مع الدول  -
  األوروبية في بناء القدرات ونقل التقنيات كجزء أساسي في تنفيذ هذه المبادرات؛

 حيث يتضمن مقترحات تعزز "الربط الكهربائي األورومتوسطي"العمل على االنتهاء من مشروع  -
والذي يعد من أهم مشروعات التكامل " الربط الكهربائي العربي الشامل"فوائد مشروعات 

االقتصادي العربي التي يمكن أن تنعكس نتائجها إيجابياً على مجاالت أخرى للعمل العربي 
 وتطوير الصناعات المشترك مثل دعم االتصاالت البينية، ونشر استخدام تقنية المعلومات، وتنمية

 ذات الصلة، فضالً عن التأثيرات اإليجابية على البيئة العربية؛

توحيد الرؤية العربية فيما يتعلق بالمؤتمرات واالتفاقات الدولية المتعلقة بالطاقة والبيئة مما يسمح  -
باالستفادة من الهبات والمنح والقروض الدولية التي تعزز من فرص االستثمار في الطاقة 

 . متجددةال

  الدولي /  التعاون العربي3.3.3. 

على المستوى االقتصادي، أصبحت الدول العربية من أكبر شركاء التجارة واالستثمار مع كثير من 
دول العالم، وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهد في تحقيق التوازن في هذه العالقات، اعتماداً على 

بالتعاون الفني في مجاالت اإلنتاج والتنمية والبحث العلمي؛ زيادة االستثمارات المتبادلة واالرتقاء 
ويتطلب النهوض بشئون الطاقة المتجددة التعاون على الصعيدين العربي والدولي، وكذلك إنشاء 
مراكز للبحث والتطوير في الدول العربية، بما يساعد في نقل واستنبات تقنيات حديثة وإيجاد 
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ية تسهم في تنمية قطاع الطاقة والقطاعات ذات الصلة، والعمل منتجات وأنظمة طاقة متجددة عرب
ومن اإلجراءات التي يمكن أن تساعد . على استخدام الطاقة المتجددة ألغراض التنمية المستدامة

  :على تنمية ودفع آليات التعاون

، تعتمد على نشر استخدامات الطاقة المتجددة "طــاقة بال حدود"إطالق مبادرة تحت عنوان  -
وتقوية إجراءات الربط الكهربائي بين الدول العربية، لتنمية تصدير الطاقة المنتجة بين الدول 
العربية من كافة المصادر مع التركيز على المصادر المتجددة، وبما يجعلها تعمل كبنوك طاقة 

  . لبعضها البعض وقت الحاجة
 الدولية الخاصة بقضايا التنمية التأكيد على مشاركة الدول العربية في المؤتمرات واالتفاقيات -

المستدامة والطاقة البيئية للمساهمة في مناقشة مخرجات هذه المؤتمرات واالتفاقيات لتكون 
  متوازنة، وتراعي المصالح والقدرات االقتصادية والمتطلبات االجتماعية واإلنمائية للدول العربية؛

  ر استخدامات الطاقة المتجددة؛العمل على تفعيل مخرجات وتوصيات المنتديات كافة لنش -
  التعاون في بناء القدرات في المجاالت غير المتوافرة عربياً؛  -
 الذي يتولى البنك Clean Technology Fund, CTF""االستفادة من صندوق التقنية النظيفة  -

  .الدولي إدارته في نشر استخدامات الطاقة المتجددة



 

 70 <oÖ^nÖ]<‚ßfÖ]I<†ÃÖ]<íéréi]�‰ý]<ì�‚rj¹]<íÎ^ŞÖ]<l^Ú]‚~j‰]<†èçŞjÖ<íéeE2010<–<2030D 

  الرابع البــاب

  اإلستراتيجية يقتطب من المتوقعة النتائج

  اإلستراتيجية  مؤشرات األداء لتنفيذ محاور 1.4

   مفهوم مؤشرات األداء1.1.4

 تنفيذ في الحاصل التطور وتقييم تحديد في المتجددة للطاقة العربية لإلستراتيجية األداء مؤشرات تساعد
 مدى لقياس واضحة طريقة تحديد خالل من منها، المرجوة األهداف تحقيق  تجاهاإلستراتيجية محاور

 ،اإلستراتيجية لتنفيذ المحددة المدة المؤشرات هذه تغطي ما وعادة األهداف، هذه تحقيق نحو التقدم هذا
 مستوى على المنجزة التطورات لحجم وفقاً المدى طويلة أو المدى قصيرة مرحلية إما كونها خالل من

  .واإلقليمي المحلي المستويين  علىاإلستراتيجية تنفيذ

    أهداف مؤشرات األداء2.1.4

  :يلي ما تحقيق إلى اإلستراتيجية تنفيذ أداء مؤشرات تهدف
 ذلك ويشمل ،اإلستراتيجية محاور تنفيذ في االلتزام مدى ومراقبة لمتابعة محدد نظام وضع •

 . اإلستراتيجية تحدده الذي العربي والهدف المعلنة الوطنية األهداف

 .اإلستراتيجية في الموضوعة لألهداف مالءمته ومدى لحاصلا التطور لتقييم موحدة آلية إيجاد •

 العملي الواقع في تحقيقه يتم ما مع  متماشيةاإلستراتيجية ومحتويات محاور كون من التحقق •
 .وواقعية منطقية أسس على تحديثها على والعمل

 من ات،المؤشر هذه وتحليل حساب على العمل في األعضاء الدول لمشاركة محددة طريقة اعتماد •
 .الموضوعة الزمنية للخطط وفقاً المطلوبة بالمعلومات المسئول العمل فريق تزويد خالل

 تقييم في للمساهمة العربية الدول على توزيعه يتم الوطنية البيانات ومعالجة إلدخال نموذج إعداد •
 واقعالم أحد على إتاحته العربية الدول جامعة ترى وقد واإلقليمي، الوطني اإلنجاز مستوى

 .للمتخصصين إلتاحته لها التابعة اإلليكترونية

 الطاقة استخدام تطور مدى يخص فيما الذاتي للتقييم نظام لبناء كأساس بيانات قاعدة توفير •
 أتيحت التي العمل فرص حجم تقدير إلى باإلضافة واإلقليمي، الوطني المستويين على المتجددة

 .التطور لهذا نتيجة

   األداء هيكلية مؤشرات3.1.4

 :هما اإلستراتيجية بتنفيذ المتعلقة المؤشرات من أساسيين نوعين هناك



 

 71 <oÖ^nÖ]<‚ßfÖ]I<†ÃÖ]<íéréi]�‰ý]<ì�‚rj¹]<íÎ^ŞÖ]<l^Ú]‚~j‰]<†èçŞjÖ<íéeE2010<–<2030D 

������ ����ات  .أ � والفعاليات األنشطة كافة ورصد حصر إلى تهدف التي المؤشرات وهي ا
 مستوى على سواء ،اإلستراتيجية أهداف لتنفيذ وصوالً األعضاء الدول من تنفيذها تم التي

 .حدة على دولة كل في المنفذة اريعالمش حجم أو المعلنة الخطط

� ����ات  .ب �� �� مجموعة عن الناجمة والنتيجة األثر لقياس تهدف التي المؤشرات وهي ا
 أهداف تحقيق باتجاه تمت والتي اإلقليمي المستوى على المنجزة والفعاليات األنشطة

  .اإلستراتيجية

    تحديد مؤشرات المتابعة الوطنية4.1.4

 على المعلنة األهداف تحقيق باتجاه الوطنية الخطط تنفيذ متابعة خاللها من يتم التي المؤشرات وهي
 وبشكل  يتعلقاإلستراتيجية لتنفيذ الرئيسي المتابعة مؤشر أن تصور الممكن ومن المحلي، المستوى

 على المتجددة الطاقة محطات من سنوياً المنتجة الطاقة على الدال الكمي المؤشر مع مباشر
 مدى لتحديد الدول قبل من المعلنة الوطنية األهداف مع المؤشر هذا ومقارنة وطني،ال المستوى
  .األهداف هذه بتحقيق االلتزام

 أطلق والتي الفرعية، المؤشرات بعض تحديد األمر يتطلب الذكر سابق المؤشر على وللحصول
 التطور مدى تبين التي التقييم مؤشرات حساب خاللها من يمكن التي المتابعة، مؤشرات مسبقاً عليها

  .اإلستراتيجية تنفيذ في الحاصل
 الدول قبل من تزويدها سيتم التي المعلومات خالل من المتابعة مؤشرات على الحصول يتم

 استخدام في التطور يخص فيما الوطنية باإلنجازات مباشر وبشكل تتعلق أنها حيث األعضاء،
 أية أو الحرارية الطاقة إلنتاج أو الكهربائية طاقةال توليد ألغراض سواء المتجددة الطاقة تقنيات

  .أخرى أغراض
 وتأمين جمع مهمة اعتبار مع تحديثها، يضمن دوري بشكل المؤشرات هذه على الحصول المهم من

 يتحملون الذين دولة، كل في االرتباط نقاط مسؤولية من الوطني المستوى على المطلوبة المعلومات
 لجنة عن المنبثق المتجددة الطاقة عمل فريق بعد فيما ليقوم لمعلومات،ا هذه صحة مسؤولية أيضاً

 مدى وتقييم متابعة في الستخدامها المعلومات هذه بجمع الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقة خبراء
  .اإلستراتيجية في المعلن الهدف تحقيق  تجاهاإلستراتيجية بتنفيذ االلتزام
 الطاقة ومؤشرات المركبة االستطاعة مؤشرات في ءاألعضا للدول األداء مؤشرات وتتركز
  :المثال سبيل فعلى المنتجة،

 االستطاعة عالية المائية المحطات •
 االستطاعة صغيرة المائية المحطات •
 الرياح طاقة محطات •
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 بالشبكة المرتبطة الشمسية الخاليا النظم •
 بالشبكة المرتبطة غير الشمسية الخاليا النظم •
  يةالشمس المركزات محطات •
 )والجزر والمد األمواج طاقة (البحار طاقة محطات •
 الجوفية الحرارة طاقة محطات •
 اإلحيائية الكتلة طاقة •
 الشمسية بالطاقة المياه تسخين أجهزة •
 بأنواعه الحيوي الوقود •

 التقييم، عملية إلجراء الضرورية المتابعة مؤشرات بعض هناك فإن سابقاً ورد ما إلى باإلضافة
  :يلي فيما مؤشراتال هذه وتتمثل

  :المتجددة الطاقة يخص فيما المعلنة الوطنية األهداف -1

 محددة أهداف عن مسبقاً تعلن لم التي الدول يخص األول المؤشر، هذا مع للتعامل نمطان يوجد
 معلنة استراتيجيات أو أهداف أي إلى اإلشارة يتم حيث المتجددة، الطاقة استخدام لتطور بالنسبة
 طاقة قطاع (بذاتها محددة تقنية مستوى على ذلك كان سواء المتجددة الطاقة طاعق بتنمية تتعلق
  .كافة المتجددة الطاقة تقنيات مستوى على أو) المثال سبيل على الرياح

 الطاقة مشاركة تحديد "قياسها يمكن أهداف عن أعلنت التي الدول فيخص الثاني النمط أما
 على المنتجة الطاقة أو المركبة الكلية االستطاعة أو مالعا الطاقة ميزان من كنسبة المتجددة
 ".الدولة مستوى

  ):الوطني المستوى على (الفعلي األداء مؤشر -2

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

 وفق حسابه تم  قداإلستراتيجية في المحدد الهدف كون من ذلك وينبع ،اإلستراتيجية محاور تنفيذ
 المؤشر هذا حساب ويتم األعضاء الدول قبل من المعلنة األهداف على واعتماداً المنهجية نفس
 الطاقة استخدام تطور مدى معرفةل) سبق لما وفقاً سنتين كل أو (سنوياً الوطني المستوى على

  .وطنياً المعلن الهدف تحقيق اتجاه في حدة على دولة كل في المتجددة
 :الوطني المستوى على الحيود مؤشر -3

 المستوى على الموضوعة والخطط المعلنة األهداف عن االنحراف مدى يعرف الذي المؤشر هو
 تم ما يحقق لم إليه التوصل تم ما أن حال في سلبياً المؤشر هذا يكون أن الممكن ومن الوطني

 الهدف  الفعلي اإلنجاز تخطى حال إيجابياً االنحراف يكون أن أيضاً الممكن ومن له، التخطيط
  .والمخطط  الفعلي األداء بين كنسبة الحيود مؤشر حساب ويتم المعلن،
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   تحديد مؤشرات التقييم اإلقليمية5.1.4

 مجموعة عن الناجمة والنتيجة األثر لقياس تهدف التي المؤشرات هي التقييم مؤشرات أن بما
 المعلن الهدف تحقيق باتجاه تمت والتي العربية المنطقة مستوى على المنجزة والفعاليات األنشطة

  يتعلقاإلستراتيجية لتنفيذ الرئيسي التقييم مؤشر أن تصور الممكن من فإنه ،اإلستراتيجية في
 محطات من سنوياً المنتجة الكلية الكهربائية الطاقة على دالال الكمي المؤشر مع مباشر وبشكل
 المؤشر هذا ومقارنة الوطنية، المستويات من ابتداء العربية المنطقة مستوى على المتجددة الطاقة

 مع المؤشر هذا ربط الطبيعي ومن األهداف، هذه بتحقيق االلتزام مدى لتحديد المعلنة األهداف مع
 إلى باإلضافة التقليدية، أو المتجددة الطاقة محطات من سواء المنتجة هربائيةالك الطاقة نمو مؤشر
  .اإلستراتيجية من الثاني الباب في المعلن الهدف مع اتساقه مدى
 االتجاه في  يسيراإلستراتيجية تطبيق على العمل كان إذا ما يتبين المؤشرات، هذه خالل ومن

 الهدف لتحقيق الجهود بذل من المزيد إلى بحاجة المنطقة مستوى على العمل أن أم الصحيح
  .المطلوب
  :تضم والتي الضرورية، التقييم مؤشرات بعض هناك فإن سابقاً ورد ما إلى باإلضافة

 المتجددة الطاقة محطات من المنتجة الكهربائية الطاقة مجموع نسبة :األول الفعلي األداء مؤشر -1
 التقليدية المحطات من المنتجة الكهربائية الطاقة وعمجم إلى المائية المحطات متضمنة غير كافة
 اإلقليمي المستوى على المؤشر هذا حساب ويتم ذاته، العام في األعضاء الدول في أنواعها بكافة
 تحقيق اتجاه في المتجددة الطاقة استخدام تطور مدى لمعرفة) سبق لما وفقاً سنتين كل أو (سنوياً
  .اإلستراتيجية في المعلن الهدف

 المتجددة الطاقة محطات من المنتجة الكهربائية الطاقة مجموع نسبة :الثاني الفعلي األداء مؤشر -2
 بكافة التقليدية المحطات من المنتجة الكهربائية الطاقة مجموع إلى المائية المحطات متضمنة كافة

 اإلقليمي توىالمس على المؤشر هذا حساب ويتم كافة، ذاته العام في األعضاء الدول في أنواعها
 تحقيق اتجاه في المتجددة الطاقة استخدام تطور مدى لمعرفة) سبق لما وفقاً سنتين كل أو (سنوياً
  .اإلستراتيجية في المعلن الهدف

 محطات من المنتجة الحرارية الطاقة مجموع تطور نسبة وهو :الحراري الفعلي األداء مؤشر -3
 تطور مدى ويبين اإلحصاء، أو القياس عملية فيه يتأجر الذي العام في الحرارية المتجددة الطاقة
 البحر مياه تحلية الشمسية، بالطاقة المياه تسخين أجهزة مثل الحرارية، المتجددة الطاقة قطاع
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. األخرى التطبيقــات من ومجموعة البخار لتوليد الحرارية الشمسية الطاقة الشمسية، بالطاقة
)9( 

 في المعلنة األهداف عن االنحراف مدى معرفة خالله من ميت الذي المؤشر وهو :الحيود مؤشر -4
 ما يحقق ال إليه التوصل تم ما أن حال في سلبياً المؤشر هذا يكون أن الممكن  ومناإلستراتيجية

 المرحلي الهدف تجاوز تم حال في إيجابياً االنحراف يكون أن أيضاً الممكن ومن له، التخطيط تم
 .اإلستراتيجية في

  ؤشرات الداعمة على المستوى الوطني  الم6.1.4

 بالطاقة الخاصة الوطنية والتشريعات السياسات تطور مدى على لالستدالل كمية مؤشرات وهي
 الفعاليات أو باألنشطة  وترتبطاإلستراتيجية بنود تطبيق تخدم والتي األعضاء، الدول في المتجددة

  :التالية

  

                                                 
: نسبة زيادة كميات الوقود لوسائط النقل المنتج من التقنيات المتجددة: مؤشر أداء وسائط النقل الخضراء  )9(

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

   تج لوسائط النقل من التقنيات المتجددة حتى نهاية العام الذي أجري فيه القياسمجموع كميات الوقود المن      س
 كميات الوقود المنتج لوسائط النقل من التقنيات المتجددة خالل الفترة الممتدة من القياس قبل األخير حتى      ع 

 نهاية العام الذي أجري فيه القياس

  الرقم الفعالية أو النشاط الكمي المؤشر

  1 المتجددة الطاقة بتطوير خاصة سياسة عن اإلعالن 

 
 الطاقـة  بتطـوير  معنيـة  هيئة تسمية أو متخصص عمل فريق تشكيل

  المتجددة
2  

  3  المتجددة للطاقة هدف تحديد 
  4 المتجددة الطاقة من المنتجة الطاقة تعرفة لتحديد قانون اعتماد 

  5 متجددة طاقة طاتمح لبناء والمستثمرين الخاص القطاع دعوة 
  6 المتجددة الطاقة مجال في لالستثمار مالية حوافز إقرار 
  7  المتجددة الطاقة مشاريع لدعم صندوق تأسيس 
  8 المتجددة الطاقة مجال في القدرات وبناء التوعية بنشاطات القيام 
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  النتائج والمقترحات 7.1.4

 إلى بها تقارير وإرسال الوطنية المتابعة تمؤشرا حساب على بالعمل الوطنية االرتباط نقاط تقوم
 المتابعة مؤشرات لكافة شامالً التقرير هذا ويكون والتدقيق، المتابعة بأعمال المكلف العمل فريق

 يتعلق فيما المشترك للتنسيق خطة ووضع والقوة، الضعف نقاط تحديد بهدف تحليلية نظرة مع الوطنية
  .التنفيذ في العالية والفعالية الكفاءة يضمن بما الحلول، وإيجاد البيانات بتوفير
 متضمناً المؤشرات تقرير  بإعداداإلستراتيجية تنفيذ بمتابعة الخاص العمل فريق يقوم ثم ومن

 وضع يتم حيث الذكر، سابقة للمؤشرات تبعاً عليها الحصول تم التي للنتائج وفقاً المعدة المقترحات
 العام الهدف على وتأثيره مؤشر كل وفعالية بكفاءة علقةالمت القضايا كافة في المقترحات هذه

 التنفيذية واألدوات والوسائل بالهدف المرتبطة الرئيسية المؤشرات تحليل خالل من ،اإلستراتيجية
 .األداء بمؤشر المرتبطة الجزئية تلك في واإلجرائية

 إعداد يتم حيث األداء تقييم نظام من الالحقة للمرحلة اإلعداد يتم المؤشرات تقرير نتائج على بناء
 من الموضحة المعطيات واقع من المعنية  للفترةاإلستراتيجية تنفيذ معدل حول مختصر نهائي تقرير
  وفقاًاإلستراتيجية الخطة بإنجاز التقدم مدى على انعكاسها مدى وتحديد األداء، مؤشرات تقرير خالل
 لتحديث ضرورية العمل فريق يراها التي ترحاتوالمق المالحظات التقرير تضمين مع الثالث، للباب
 خبراء لجنة قبل من ومناقشتها مراجعتها ليتم حذف، أو إضافة أو تعديل من ،اإلستراتيجية الخطة
 .للكهرباء العربي الوزاري للمجلس التنفيذي للمكتب رفعها قبل الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقة

   النتائج المتوقعة والخالصة2.4

 رئيسياً دوراً العربية، الدول في هائلة بإمكانات تتمتع والتي المتجددة، الطاقة تلعب أن ريالضرو من
 التي واالقتصادية البيئية التهديدات مواجهة أجل من وذلك المنطقة، مستوى على الطاقة إمدادات في

  .العربية الدول اقتصادات على وملموس كبير بشكل تأثيرها يتعاظم

  قتصادية  النتائج اال1.2.4

 المال رأس زيادة في يساهم مما والتجارية الصناعية والمنافسة االستثمارات نسبة زيادة .1
 .اإلقليمي

 .المجال هذا في األجنبية االستثمارات وتفعيل تشجيع جراء النقد احتياطي زيادة .2
 من االستفادة فرصة يتيح مما األحفوري الوقود مصادر استهالك في معتبرة وفورات تحقيق .3

 .المدعومة باألسعار محلياً بيعه عن بدالً العالمية باألسعار ديرهتص
 .النظيفة التنمية آلية إطار في العربية المنطقة في الخضراء والشهادات الكربون تجارة تفعيل .4
 الصناعات ببناء يتعلق فيما األخص وعلى المنطقة مستوى على جديدة عمل مجاالت خلق .5

 .ةالمتجدد الطاقة لتقنيات المحلية
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 ثقيالً حمالً لها المستوردة للبلدان تشكل التي األحفوري الوقود مصادر على االعتماد تقليل .6
 .العامة الخزينة على

 وأمن Energy Security الطاقة أمن تعزيز خالل من المستدامة التنمية متطلبات دعم .7
 .المنطقة لدول اإلمدادات

   النتائج البيئية2.2.4

 .المناخي التغير ظاهرة من الحد في المساهمة وبالتالي لدفيئةا غازات انبعاثات من الحد .1
 أو الكهربائية الطاقة لتوليد األحفوري الوقود حرق عن الناتجة التلوث معدالت تخفيض .2

 .الحرارية
 .العالمية الكربون تجارة من االستفادة .3

   النتائج االجتماعية3.2.4

 المستوى على المتجددة الطاقة مجال في جديدة عمل فرص توفير خالل من البطالة محاربة .1
 .والتشريعي واإلداري الفني

 مما األرياف في وخاصة الطاقة من متطلباتهم تلبية خالل من لألفراد المعيشة مستوى تحسين .2
 .المدن إلى الريف من الهجرة ظاهرة من يقلل

 .تقنياتها وتوطين وتطوير المتجددة الطاقة بتطوير مباشرة متعلقة عمل فرص خلق .3
 .المستدامة التنمية عمليات في يساهم مما األعضاء للدول الطاقي األمن زيادة .4

 التي الفقيرة للمناطق الالزمة الطاقة تأمين خالل من العربية الدول في الفقر ظاهرة من الحد .5
 .المناطق هذه في االجتماعي المستوى وتحسن جديدة عمل فرص تخلق أن شأنها من

  :الخالصة

 وتحقيق الهدف منها في االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة اإلستراتيجية إن ضمان تطبيق هذه
بشكل متكامل وفعال، يتطلب تحديداً واضحاً للمسؤوليات وآليات المتابعة وهو ما سعت هذه 

 إلى تضمينه واإلشارة إليه، يلي ذلك خطة عمل للمتابعة الدورية لكافة مراحل تنفيذها، اإلستراتيجية
اون بين الدول العربية واقتراح التطوير والتحديث الالزم لإلستراتيجية بما يتناسب وتنسيق التع

  .والمتغيرات المستقبلية في المجال
وعرضها بشكل دوري على المجلس الوزاري العربي للكهرباء لضمان إطالعه على سير عملية تنفيذ 

كينه من أداء دوره الهام في  في مختلف مراحلها وأية عقبات قد تعترضها، بهدف تماإلستراتيجية
  . التوجيه بأفضل البدائل إلتمام تنفيذها وتذليل ما قد يعترضها من عقبات
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  خلفيــة عامــة: )1( ملحق

أحد المجالس الوزارية المنشأة تحت مظلة جامعة الدول -اتخذ المجلس الوزاري العربي للكهرباء 
المتعلق بتنمية التعاون وتنسيق الجهود ) 98(قم القرار ر) 2007إبريل ( في دورته السابعة -العربية

في مجاالت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية، وكلّف أمانته بتنظيم ورشة عمل 
، "السياسات واإلجراءات التي تؤدي إلى تعزيز استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة: "حــــول

  :حيث عرضت بها أربعة محاور وهى
  

 األول المحور والتشريعية؛ ؤسسيةالم األطر
 ومصادر التقنيات، ونقل والتطويـر، البحوث: والمتجددة الجديدة الطاقة

 التمويل؛
 الثاني المحور

 من المستفادة والدروس العربي الوطن في المتجددة الطاقة استخدام
  السابقة؛ التجارب

 الثالث المحور

 الرابع المحور .العربية المنطقة في تطبيقها وإمكانات والمتجددة الجديدة الطاقة
  التياإلستراتيجية هذه بناء في األولى اللبنة بمثابة أعاله المذكورة العمل ورشة مخرجات اعتبار وتم

 بالطاقة، اإلمداد لنظم التخطيط تكامل مراعاة بلد كل في الطاقة تخطيط أمور على القائمين تدعو
 تقل آلليات الترويج ثم ومن المتجددة، الطاقة تكنولوجيات تمجاال في وطنية قدرات بناء على والعمل

 باإلضافة ألنظمتها، المستخدمين وأيضاً المختلفة مجاالتها في المستثمرين تجابه التي المعوقات معها
 وبنـاء المتجددة، الطاقة مصادر الستغالل المحفزة وللتشريعات للسياسات تطوير من يتبعها ما إلى

 الطاقة لمصادر األمثل واالستخدام المتجددة، الطاقة مجاالت في العربية يةالتصنيع القـدرات
 القانوني واإلطار المؤسسي البناء مثل الداعمة التنظيمية اإلجراءات توافر يتطلب هذا وكل المتجددة،
  .الطاقة سوق لشفافية الضامن
 لمتابعة للكهرباء العربي ريالوزا المجلس دور أهمها لتفعيلها عدة ركائز  علىاإلستراتيجية وتعتمد
 موضع وضعها على القادرة التنظيمية اإلجراءات وتحقيق والدولي، العربي التعاون خالل من تطبيقها
  .المتجددة الطاقة استخدامات وتنمية تطوير في تساهم عربية وطنية قدرات بناء يكفل الذي التنفيذ
 واالجتماعية، والبيئية االقتصادية اآلثار من ة مجموعاإلستراتيجية هذه لتطبيق يكون أن المتوقع ومن
 وضعها يتم تنفيذية عمل خطة بدوره يتطلب والذي التطبيق نجاح مدى لقياس مؤشرات تشكل التي

  .أهدافها  وتحقيقاإلستراتيجية ومحاور بنود تنفيذ بهدف بعناية
 دورته إلى المتجددة ةالطاق استخدامات بموضوعات للكهرباء العربي الوزاري المجلس اهتمام يرجع  

 البديلة، الطاقة مصادر استخدام بوضع 25/9/1997 بتاريخ 19 رقم القرار عنها صدر والتي الثانية
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 لديها تتوافر التي العربية الدول ودعا المجلس، عمل أولويات ضمن الكهربائية الطاقة استخدام وترشيد
 أهداف تضمنت كما بها، لالستعانة اًتمهيد تجاربها عن ملخصات لتقديم المجاالت هذه في تجارب
 العربية الدول في المتاحة المتجددة الطاقة مصادر الستخدام الجهود وتنسيق التعاون تنمية المجلس

  :حول تتمحور التي
 مع مصادرها وتنويع وتكامل وتنمية الكهربائية الطاقة إنتاج مجاالت في العربية السياسات تنسيق •

  .البيئية اتاالعتبار الحسبان في األخذ
 الخاص القطاع مشاركة ودعم المشتركة، المشروعات وإقامة الكهرباء قطاع في االستثمار تشجيع •

  .الكهرباء وتوزيع ونقل إنتاج مشروعات في
 وتوزيع ونقل إنتاج معدات تصنيع مجال في االستثمارات وتشجيع العربي التكامل تعزيز •

  .ئيةالكهربا المعدات صناعة توطين بهدف الكهرباء،
  .المتجددة الطاقة واستخدامات تقنيات وتطوير الكهربائية، الطاقة مجال في العلمي البحث تشجيع •
 مع بالتعاون العربية المصالح لتحقيق الدولية المحافل في العربية المواقف وتنسيق الجهود توحيد •

  .والطاقة الكهرباء مجال في العاملة والدولية العربية والمنظمات الهيئات
 في المتاحة اإلمكانيات من باالستفادة القدرات وبناء الخبرات تبادل على األعضاء الدول عتشجي •

  .العربية الدول
 .المتجددة الطاقة استخدامات تطوير شأنها من التي الدراسات وإعداد والبرامج الخطط وضع •

 للدول وسةملم مصالح لتحقيق سعيه في الثقة لتعزيز المجلس عمل في جديدة روح بث على وحرصاً
 قبل من المعد التقرير على السادسة دورته في للكهرباء العربي الوزاري المجلس وافق األعضاء،

 التعاون على العربية الدول تشجيع: " على التاسعة فقرته تنص والذي عمله تطوير حول أمانته
 تعزيز وعموض كان كما ". المتجددة الطاقة استخدامات مجاالت في والتجارب الخبرات وتبادل

 الوزاري للمجلس السابعة الدورة أعمال جدول ضمن المتجددة الطاقة تقنية استخدامات وتطوير
 العربية الدول دعوة" تضمن والذي 25/4/2007 بتاريخ 92 رقم القرار أصدر الذي للكهرباء العربي
 المتجددة، الطاقة استخدامات لتطوير المعنية والتطبيقية البحثية المؤسسات بين التنسيق تعزيز إلى

 أعضاء الدول لخبراء القادم االجتماع هامش على عمل ورشة عقد بترتيب المجلس أمانة وتكليف
  ". التنفيذي المكتب

 واإلجراءات السياسات لبحث التنسيقي االجتماع عقد إليه؛ المشار المجلس قرار تنفيذ متابعة إطار وفي
 ارتأى وقد بالقاهرة، العامة األمانـة بمقر ددة،المتج الطاقة استخدامات تعزيز إلى تؤدي التي

 والتي العمل ورشة عن الصادرة التوصيات تكون أن - المجلس قرار إلى الرجوع بعد - االجتماع
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 االنطالق نقطة العربية البلدان في المتجددة الطاقة الستخدامات عربية إستراتيجية وضع بطلب انتهت
 . القادمة المرحلة في المجلس لعمل

عن الصادر ،2009 لسنة 111 رقم القرار على  اعتماداًاإلستراتيجية هذه إعداد تم ذلك، على وبناء 
 بالطاقة المتعلق التالي النص تضمن الذي الثامنة دورته في للكهرباء العربي الوزاري المجلس
 العربية المنظمة: من وكل العربية الدول من المختصين الخبراء من عمل فريق تشكيل"  المتجددة
 العربي االتحاد والتعدين، الصناعية للتنمية العربية المنظمة ،)ألكسو (والعلوم والثقافة للتربية

 اإلقليمي والمركز ،)اإلسكوا (آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة للكهرباء،
   :مهمته تكون المجلس أمانة إلى باإلضافة ،)RCREEE (الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة
 المنهجيـة  ضمن المتجددة الطاقة استخدامات لتنمية  العربية اإلستراتيجية مشروع تطوير )1(

 مـن  إعـداده  تـم  مـا  االعتبار في أخذاً صياغتها، وإعادة العمل فريق بها أوصى التي
 المكتب على لعرضه تمهيداً وذلك األخرى، الطاقة مصادر مجال في عربية استراتيجيات

  .التنفيذي
 بعـد  الكهربـاء،  قطـاع  في الطاقة كفاءة لتحسين العربي االسترشادي اإلطار ستكمالا )2(

 التي االستمارة من الثاني الجزء (الطاقة كفاءة بتحسين المتعلقة البيانات حصر من االنتهاء
 ).العربية الدول على تعميمها وتم المجلس أمانة أعدتها

 فـي  األخـذ  مع إليه، الموكلة المهام من االنتهاء حتى دورية اجتماعات العمل فريق يعقد )3(
 الكهربائي الربط خطوط عبر المنقولة الكهرباء إنتاج في المتجددة الطاقة مساهمة االعتبار
 .العربي

 فريـق  فـي  العضو المختص خبيرها باسم المجلس أمانة موافاة العربية الدول من الطلب )4(
 . 2009 يوليو شهر نهاية أقصاه موعد في وذلك أعاله إليه المشار العمل

 أكتـوبر  شـهر  خـالل  العمـل  لفريق األول االجتماع لعقد بالدعوة المجلس أمانة تكليف )5(
2009." 

  

 الفترة خالل العامة األمانة بمقر األول اجتماعه العمل فريق عقد المجلس، أمانة من لدعوة واستجابة
 البحرين، مملكة الهاشمية، األردنية المملكة: من كل من خبراء بمشاركة ،12-14/10/2009

 الجمهورية السعودية، العربية المملكة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية التونسية، الجمهورية
 الليبية العربية الجماهيرية اللبنانية، الجمهورية الكويت، دولة العراق، جمهورية السورية، العربية
 الصناعية للتنمية العربية المنظمة إلى إلضافةبا العربية، مصر جمهورية العظمى، االشتراكية الشعبية

 تحديد  معاإلستراتيجية أبواب من باب لكل ومنسق أعضاء تحديد إلى االجتماع انتهي وقد. والتعدين
  .اإلستراتيجية إعداد من لالنتهاء نهائي كموعد 2010 ديسمبر في تنتهي مدة
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 دورته في للكهرباء العربي الوزاري المجلس من كل عن قرارات عدة صدرت أخرى، جهة من
 1820 رقم واالجتماعي االقتصادي والمجلس ،14/1/2010 بتاريخ 127 رقم القرار منها االستثنائية

 دورته في 7199 رقم العربية الدول جامعة ومجلس ،11/2/2010 بتاريخ 85 العادية دورته في
 تسمى لجنة باستحداث مجلس،لل األساسي النظام بتعديل المتعلق ،3/3/2010 بتاريخ 133 العادية

 االهتمام وتتولى التنفيذي، ومكتبه المجلس لمساعدة "الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقـة خـبراء لجنة"
 الدول كافة عضويتها في تشارك الطاقة، وكفاءة المتجددة الطاقة بمصادر المتعلقة بالموضوعات

 الطاقة بشؤون المعنية المؤسسات أو الوزارات في الفنيين المختصين كبار من بخبراء العربية
 واإلقليمية العربية والمنظمات الهيئات مشاركة يجوز كما الطاقة؛ وكفاءة المتجددة والطاقة الكهربائية،

 الدول من متخصصة فنية عمل فرق أو لجان وتشكيل اللجنة، اجتماعات في المتخصصة والدولية
 العربي العمل بمؤسسات واالستعانة مهامه، ذوتنفي أهدافه تحقيق في المجلس لمساعدة األعضاء
 في المؤسسات تلك وكوادر خبرات من واالستفادة العمل، فرق أو اللجان تلك عضوية في المشترك

 الالزمة العربية اإلستراتيجيات وضع "ومنها المجلس ألعمال الالزمة والبحوث الدراسات إعداد
 المتجددة الطاقة استخدامات وتنمية الكهربائية، طاقةال مصادر وتكامل وتنويع الكهرباء، قطاع لتطوير
  . "الطاقة واستخدام إنتاج كفاءة وتحسين
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  المتجددة المصـادر من الكهرباء إلنتاج الوطنية الخطط): 2(ملحق 

   الهاشميةاألردنيةالمملكة 

 1125في حين تبلغ قدرة الثانية      . و. ك 320يوجد باألردن مزرعتي رياح صغيرتين قدرة األولي        
 وليس كمشروعات تجارية، هذا باإلضافة إلـي        تجريبية، وبالتالي فهما يصنفان كمشروعات      .و.ك

استخدام طاقة الرياح في ضخ المياه بالمناطق النائية، كما يبلغ عدد سخانات المياه الشمسية المنتجة             
  . نظام، وهو ما يعني ارتفاع استثمارات الطاقة الشمسية4000سنوياً قرابة الـ 

علن األردن عن المرحلة األولى من مشروع إلنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بتكلفة         وأ
وسينفذ المشروع على أربع مراحل في محافظة معـان         .  مليون دوالر  400استثمارية تبلغ حوالي    

  . 2012 ميجاوات من الكهرباء في نهاية العام 100، إلنتاج حوالي ) كلم جنوب عمان212(
  :فز وأهداف الطاقة المتجددةحوا
تهدف الخطة الوطنية بالمملكة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلـي               -

 .2020مع عام % 10  و2015مع عام% 7بحدود 

يوجد مسودة قانون لتشجيع العمل بالطاقة المتجددة، وتحفيز القطاع الخاص للعمـل فـي نـشر                 -
 .سماح بتطبيق آلية صافي القياساستخداماتها، إلى جانب ال

 .تتضمن مسودة القانون إنشاء صندوق لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة -

توجد بعض الجهات التي تقوم باألعمال البحثية في مجاالت الطاقة المتجددة إلى جانب البحث في                -
 .سياسات التنمية لتطبيقاتها

  المتحدة العربية اإلمــارات

 كشركة تعمل في إطار الرؤية الشاملة لدولة اإلمــارات التـي            2006في عام   " مصدر"تأسست  
تتناغم حركتها بشكل طبيعي مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تطوير جميـع               

   .مجاالت قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة
بع تقريبا منصة الستعراض طاقة المستقبل       كيلو متر مر   6التي تبلغ مساحتها    "  مصدر"وتعد مدينة   

 ألف نسمة ومئـات     40والتقنيات النظيفة وإجراء البحوث عليها، ومن المتوقع أن تحتضن المدينة           
الذي يركز على األبحاث التطبيقية ذات المردود المباشر علـى  " معهد مصدر"الشركات، كما تضم    

معهـد  "حث العلمي المنتشرة في أنحاء العالم، مثل        التطبيقات النهائية للطاقة، يتفاعل مع مراكز الب      
جنـرال  "، ومركـز  "Massachusetts Institute of Technology ماساتشوستس للتكنولوجيا

 Centre of Excellence in Building Technologies R&D إلكتريـك لإلبـداع البيئـي   

centre; GE" باسف"، و BASF"لألبحـاث والتطـوير  " شنايدر" ، ومركز Ecomagination 

Centre; Schneiderوغيرها ،.  
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التي تعمل على تطـوير وتـشغيل مـشروعات الطاقـة     " مصدر للطاقة"أيضا تضم مصدر وحدة    

المتجددة ليس في دولة اإلمارات فحسب وإنما في المنطقة العربية وباقي دول العالم، مثل المشروع         
لمركزات الطاقة الشمسية " 1شمس " لتطوير محطة "Total" و "Abengoa Solar" المشترك مع

باإلضـافة إلـى    . في المنطقة الغربية من أبوظبي لتصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في العـالم            
صـير بنـي   " على جزيرة الشمسية الخاليا ميجاوات ومحطة 30مزرعة توليد طاقة الرياح بقدرة     

ى من الطاقة مـن مـصادر       من احتياجات أبوظب  % 7في أبوظبي بغية  المساهمة في توليد        " ياس
لتوليـد   "London Array" ، ولعل أبرز المشروعات الدولية مزرعـة 2020متجددة بحلول عام 

   . ميجاوات1000الطاقة من الرياح الساحلية وقدرتها 
بـإدارة مـشروعات    Masdar Carbon "مصدر إلدارة الكربون"من جهة أخرى تختص شركة 

ءة استهالك الطاقة واسترداد الحرارة المفقودة، إضافة إلى        خفض انبعاثات الكربون عبر تعزيز كفا     
في مناطق الشرق األوسط    " آلية التنمية النظيفة  "تجميع وتخزين الكربون مع التركيز على استثمار        

 التي تضم محفظة Masdar Capital" "مصدر لالستثمار "وإفريقيا وآسيا، يدعمها في ذلك وحدة 
 والتقنيات النظيفة الواعدة، إلى جانب مساعدة الشركات على النمو          لكبرى شركات الطاقة المتجددة   

   .والتطور بتقديم رأس المال والخبرة اإلدارية
من هذا المنطلق نجد أن دولة اإلمارات قد أصبحت العباً رئيسياً في قطاع الطاقة المستدامة، إلـى            

م، جنباً إلى جنب مع العديد من       المستوى الذي يؤهلها الحتالل مرتبة الصدارة في هذا القطاع المه         
الدول المتطورة والتي تحقق معدالت نمو مرتفعة لتعكس الهدف االسـتراتيجي لمكانـة أبـوظبي               

  ".ايرينا"خاصةَ بعد استضافتها المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

 بـشأن اسـتخدام الطاقـة       2009 سنة   12/155صدر قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم        -
من احتياجات إمارة أبوظبى من الطاقة الكهربائية بحلول        % 7المتجددة والذي يستهدف توفير     

 .2020عام 

بادرت اإلمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوة واثبة لتطوير وتنمية تقنيات الطاقة المتجـددة              -
 كشركة تعمل في إطار الرؤية الشاملة 2006لطاقة المستقبل في عام " مصدر "بتأسيس شركة 

 .لإلمـارات العربية المتحدة

 عن مشروع مدينة دبي المستدامة، والذي يهدف إلى توفير          2012أعلنت مدينة دبي في يوليو       -
، %100من استهالك المياه، ومعالجة المخلفات بنسبة       % 50من استهالك الكهرباء، و   % 50

مـن  % 50من المساحة الكليـة للمدينـة، وإنتـاج         % 75ونشر المساحات الخضراء بنسبة     
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احتياجات الكهرباء من مصادر متجددة، وأيضاً تحويل وسائل النقل إلى وسائل مستدامة بنسبة             
100.% 

  :الجمهورية التونسية

تمثل المحطات الحرارية المورد الرئيسي في تونس للحصول على الطاقة الكهربائية يضاف لهـا              
تحدد أسعار الكهرباء في تونس من قبل       . ن الطاقة المائية وطاقة الرياح    لكل م % 4نسبة ال تتعدي    

وزارة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالمقارنة مع التعريفة العالمية تعـد            
  .تعريفة الكهرباء في تونس منخفضة القيمة

 والتي تأسست عـام     ANME وعلى صعيد الطاقة المتجددة تعني الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة        
ترويج اسـتخدامات   ) 2(توفير الطاقة،   ) 1: ( بأنشطتها، وتعمل على تحقيق األهداف التالية      1985

  .إحالل أنماط جديدة إلنتاج الطاقة من مصادر تراعي البعد البيئي) 3(الطاقة المتجددة، 
د البتـرول الخـام،      أصبحت تونس إحدى الدول العربية التي تعتمد على استيرا         2000بحلول عام   

حيث لم يعد إنتاجها يكفي حد الطلب على الطاقة، وهو ما حدا بالحكومة التونسية إلي إصدار عدة                 
 120قرارات تهدف إلي ترشيد استهالك الطاقة، والبحث عن مصادر جديدة إلنتاجها، يوجد بتونس 

 ميجاوات محطـات   62 ميجاوات من توربينات الرياح تم تركيبها في مناطق مختلفة باإلضافة إلى          
  .مائية

من ناحية أخري، تعتبر تجربة سخانات المياه الشمسية في تونس أحد التجارب الناجحة، حيث تـم                
البدء بالمشروع من خالل تعاون مشترك بين الحكومة التونسية ومرفق البيئة العالمي والحكومـة              

من التكلفة الرأسـمالية    % 35ة   برنامج لدعم سخانات المياه الشمسية بنسب      1995البلجيكية في عام    
للسخان وتقسيط القيمة الباقية على سبع سنوات تسدد على فاتورة الكهرباء، وهو ما سـاعد علـى               
نشر هذه السخانات في تونس وإقامة سوق وصناعة محلية أمكن من خاللهـا تـوطين صـناعة                 

  .سخانات المياه الشمسية
وعاً في إطـار شـراكة القطـاعين العـام           مشر 40ويهدف المخطط الشمسي التونسي إلى إنجاز       

 5 مـشروعاً مقابـل      29، حيث سيتولى القطاع الخاص إنجـاز        2016 –2010والخاص للفترة   
 مشروعات ستنجزها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقد        3مشاريع سينفذها القطاع العام، منها      

طاليا واليابان واإلتحاد األوروبي    تم التعهد بعدة مشروعات خاصة مع مؤسسات التعاون بألمانيا وإي         
  .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

 دون اعتبار الحطب وفحم الحطب      2014من استهالك الطاقة األولية بحلول عام       % 4.3نسبة   -
 .مع أخذهما في االعتبار% 13و



 

 84 <oÖ^nÖ]<‚ßfÖ]I<†ÃÖ]<íéréi]�‰ý]<ì�‚rj¹]<íÎ^ŞÖ]<l^Ú]‚~j‰]<†èçŞjÖ<íéeE2010<–<2030D 

ي للطاقة المتجددة، والـشامل      متضمنا تعريفا بالبرنامج الوطن    2004 لسنة   72صدر القانون    -
 .إنتاج الطاقة من المصادر المختلفة

 .توجد حزم متميزة ومشجعة الستخدام نظم التسخين الشمسي والخاليا الكهروضوئية -

    الشعبيةالديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 

إلي تتميز الجزائر بوجود احتياطي هائل للطاقة، وعلى وجه الخصوص الغاز الطبيعي، باإلضافة             
وجود قدرات واعدة لالستفادة من الطاقة المتجددة وبخاصة الشمس والرياح، ويعد وضع الطاقة في 

الغـاز  : الجزائر متقدماً، فمصادر الطاقة الكهربائية يتم توفيرها من ثالث مصادر رئيـسية هـي             
ـ       %5، في حين تأتي الطاقة المائية بنحو        %94.5الطبيعي ويمثل    ل ، أما الطاقـة الشمـسية فتمث

0.5 .%  
هذا وقد تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة الجزائرية والتي تتولى نشر وتـرويج اسـتخدامات الطاقـة                 
المتجددة بالجزائر، والمسئولة عن تنفيذ مشروع المحطة الشمسية الحرارية بالتكامل مـع الـدورة              

 المركـزات   والذي يقوم بتنفيذه إتحاد شركات أسباني باسـتخدام تقنيـة      "BOOT"المركبة بنظام   
 ميجاوات  130 ميجاوات تتكون من دورة مركبة       150الشمسية ذات القطع المكافئ بقدرة إجمالية       

 مليـون يـورو، نفـذت بنظـام         316 ميجاوات تطلبت استثمارا بحوالي      25وحقل شمسي بقدرة    
(BOO) بمعرف الشركة اإلسبانية Abener.  

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
فـي  % 6ر المتجددة في رصيد الكهرباء الوطنية إلى ما يقارب نسبة           تحديد مساهمة المصاد   -

 . 2015عام 

  .تطبيق نظام تعريفة التغذية لشراء الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة -
البرنامج اإلرشادي الجزائري لتنميـة     "تم تحديد حافظة كبيرة من مشاريع الطاقة ضمن إطار           -

 من جهة، والبرنامج الوطني لتنمية الطاقـة        2017-2009الهياكل األساسية وإنتاج الكهرباء     
 . من جهة أخرى2050-2009المتجددة 

وجود كيانات مستقلة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنـشاء محطـات طاقـة                -
 .شمسية وطاقة رياح

  السعودية العربية المملكة

 هـ، بهدف إدخال الطاقة 3/5/1431اريخ تم إنشاء مدينة الملك عبد اهللا للطاقة الذرية والمتجددة بت       
الذرية والمتجددة ضمن منظومة توليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية مما يقلل          
من االعتماد على الموارد الهيدروكربونية، ويوفر ضماناً إضافياً إلنتاج المـاء والكهربـاء فـي               
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نية األمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها         المستقبل ويوفر ذاته الموارد الهيدروكربو    
  .مصدراً للدخل لفترة أطول

إن قرارا إنشاء المدينة جاء على فهم دقيق ورؤية واعية ونظرة شاملة، وإحاطة بواقع قطاع الطاقة  
وحاجاته المستقبلية ومجسداً في رؤيته الشاملة الحاجة ألن يفي هذا القطـاع بمتطلبـات التنميـة                

  .الوطنية المستدامة
إن المطلوب من قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، خاصة عند النظر إلى المستقبل، أن يوفر الكهرباء           

 إضافة للطاقة المناسبة للصناعة، مقلالً في الوقت نفسه من استهالك –والمياه لكافة شرائح المجتمع 
ـ      ن كفـاءة التوليـد ومفعـالً لترشـيد     الوقود األحفوري بهدف الحفاظ عليه ألجيال الغد، ورفعاً م

االستهالك، ممكنا الصناعة الوطنية من القيام بدورها كامالً في تطوير منظومة الطاقة المستقبلية،             
معتمداً غي ذلك على الكفاءات الوطنية المؤهلة، محققاً كل ما سبق بالعمـل المباشـر والتنـسيق                 

  .المستمر مع شركاء العمل داخل المملكة وخارجها
عى المدينة منذ إنشائها إلى تحقيق هدفين رئيسين هما الوفاء بمتطلبات الهدف من إنشائها، ومن               تس

ثم العمل على تحقيق الهدف األول وذلك بإيجاد آليات تنفيذ وتمكين تضمن بناء واستدامة منظومة               
قتصادي متكامل توليد الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة الذرية والمتجددة، ويتحقق ذلك ببناء قطاع ا

  :مستدام يرتكز على منظومة الطاقة الذرية والمتجددة، ويسعى لتحقيق عناصر االستدامة الثالثة
 .إيجاد وتطوير القوى البشرية المؤهلة لبناء قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة -

 .بناء المنظومة المستهدفة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بحيث تكون مجدية اقتصادياً -

ليل األثر البيئي لكامل منظومة توليد الكهرباء وتحلية المياه، وذلك بإحالل الطاقة النظيفـة،              تق -
 .في جّل مراجل تطوير منظومة الطاقة، محل الطاقة المعتمدة على المصادر الهيدروكربونية

اعتمدت المدينة في صياغة إستراتيجيتها على ما تم انجازه من دراسات ومشروعات سبقت تاريخ              
شائها، ثم على القيام بدراسات مستفيضة لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة في مختلف أنحاء العالم              إن

لالستفادة من الخبرات المتوافرة في مجال التخطيط والتنفيذ، إضافة للخبـرات الفنيـة والعلميـة               
 جهات عدة في    والبحثية واإلدارية والتمويلية المختلفة في هذا المجال، وتبني المدينة على ما قامت           

المملكة بعمله في الفترات الماضية، مثل األطلس الشمسي وأطلس طاقة الرياح التـي أصـدرتهما               
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتستفيد من الخبرات إلي تجمعت لدى الجهـات البحثيـة                

كما تعمل المدينة   . تقنيةوالتعليمية في مشاريع الطاقة الشمسية مثل جامعة الملك عبد اهللا للعلوم وال           
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة على إنجاح المبادرات الوطنية ذات العالقة بالطاقة المتجددة مثل              
مبادرة الملك عبد اهللا للتحلية بالطاقة الشمسية التي تشرف عليها مدينة الملك عبد العزيـز للعلـوم                

  .والتقنية
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طاقة الذرية المتجددة والخيارات المتاحة لخفض استهالك      تقدمت المدينة بدراسات إستراتيجية عن ال     
الوقود الهيدروكربوني في منظومة الكهرباء وتحلية المياه، وتبين من هذه الدراسات إمكانية خفض             

 مـ بما يؤدي إلى أن يصل إسهام الطاقة المتجددة في           2032بحلول عام   %) 50(االستهالك بنسبة   
 التعامل حالياً على صياغة األطر القانونية واالستثمارية لقطاع    ويتم%) 30(هذا الهدف إلى حوالي     

الطاقة المتجددة، بما يتضمن تعرفة الشراء المقترحة وآلية شراء الكهرباء مـن شـركات توليـد                
  .الكهرباء من الطاقة المتجددة

وفي ما يلي جدول يوضح الخطة الوطنية إلنتاج الكهرباء من المصادر المتجـددة فـي المملكـة                 
  .المؤشرات الداعمة على المستوى الوطني) 4,1,6(
  

  الرقم الفعالية أو النشاط الكمي المؤشر

 الملك مدينة إنشاء تم
 الذرية للطاقة اهللا عبد

  1 المتجددة الطاقة بتطوير خاصة سياسة عن اإلعالن

 الملك مدينة إنشاء تم
 الذرية للطاقة اهللا عبد

ـ  تسمية أو متخصص عمل فريق تشكيل  معنيـة  ةهيئ
  المتجددة الطاقة بتطوير

2  

 الكهرباء من% 30: تم
 المولدة

  3  المتجددة للطاقة هدف تحديد

 على جاري العمل
 .القانون صياغة

 الطاقـة  من المنتجة الطاقة تعرفة لتحديد قانون اعتماد
 المتجددة

4  

 له التخطيط يتم
 طاقة محطات لبناء والمستثمرين الخاص القطاع دعوة
  ةمتجدد

5  

  6 المتجددة الطاقة مجال في لالستثمار مالية حوافز إقرار الدراسة تحت
  7  المتجددة الطاقة مشاريع لدعم صندوق تأسيس الدراسة تحت
 هذا على جاري العمل

 الموضوع
 الطاقة مجال في القدرات وبناء التوعية بنشاطات القيام

  المتجددة
8  
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  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
 15 جيجـاوات، منهـا      41 إلى   2032ت المملكة الوصول بمشاركة الطاقة الشمسية عام        أقر -

جيجا خاليا كهروضوئية، والباقي مركزات شمسية، وهو ما يعنى الوصول بمشاركة الكهرباء            
 .في ذلك العام% 22 – 16المنتجة من الطاقة الشمسية إلى نسبة تتراوح من 

 .مج المشجعة لبحوث وتطبيقات الطاقة المتجددةتم إعتماد العديد من السياسات والبرا -

في مجال طاقة الرياح، تم إعداد أطلس الرياح السعودي، حيث يتم إعداد ودراسات واختبارات         -
  .  مواقع مختلفة بالمملكة لبحث إمكانية إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح8في 

كميـة لمـشاركة الطاقـة      أيضا يجرى إعداد سياسة الستخدام الطاقة المتجددة تحدد أهـداف            -
  .المتجددة في نسيج الطاقة

  السودان جمهورية
من احتياجات الطاقة في السودان، في حين يشارك البترول بـ          % 87تساهم الكتلة اإلحيائية بنحو     

 345، وتصل إجمالي الطاقة المائية في السودان إلـي          %1، والمحطات الحرارية والمائية      12%
 ميجـاوات وبتـشغيل     280نات أكبرها خزان الروصيرص بقـدرة       ميجاوات تأتي من أربعة خزا    
  . ميجاوات جديدة إلى المصادر المتجددة1250مشروع سد مروي أضيفت 

 وتم االنتهاء من المرحلة األولى لحصر مصادر طاقة الرياح من خالل برنامج تعاون مشترك بين           
 مصر ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة       وزارة الطاقة والتعدين السودانية ووزارة الكهرباء والطاقة في       

والمتجددة لتنفيذ برنامج لحصر مصادر الرياح في السودان وإعداد أطلس للرياح تحدد من خاللـه               
  . المناطق الواعدة والتي يمكن االستفادة منها في إنشاء مزارع رياح

والسدود والتي تضم   ولقد قام السودان بإنشاء إدارة متخصصة في الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء            
قسماً للطاقة الشمسية، وتم التعاقد مع شركة استشارية لعمل دراسات لتحديـد المنـاطق الواعـدة                
بالتوليد من الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، كما تم توقيع مذكرة مع شـركة سـوالر يوروميـد         

  .الفرنسية إلنشاء محطات للطاقة الشمسية
  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

-     &A"oo�; &oo��/ان ا�doo#* !oo% دة oo1�'ا� &oo��/رآ& ا��:oo*1 %   دcAoo2� &#"oo'+ا� &oo/+ا� &oo��6�;2007-
2011.  

  ةسوريالجمهورية ال

تعتمد إستراتيجية الطاقة المتجددة في سوريا على تعظيم مساهمة تطبيقات الطاقة المتجـددة فـي               
 في االعتماد على المصادر الوفاء بجانب من الطلب على الطاقة، وهو ما يتوقع أن يواكبه انخفاض    

هذا وقد تـم    . الهيدروكربونية، وبالتالي تحسين النظم البيئية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة         
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، كما صدر قانون تعريفة التغذيـة       2004إصدار الخطة القومية السورية للطاقة المتجددة في العام         
Feed-in Tariff اقة الكهربائية من شـراء الكهربـاء    محدداً أسعار شراء الط2012 في فبراير

 .المنتجة من كل من القمامة، الكتلة الحيوية، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية

وبصفة عامة توجد بعض االستخدامات لطاقة الرياح في ضخ المياه، وتـسخين الميـاه بالطاقـة                
السورية الستكمال ، كما تسعى وزارة الكهرباء     ) درجة مئوية  80حتى  (الشمسية للتطبيقات المنزلية    

إنشاء مزرعة رياح لتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة حمص وذلك بالتعاون مع الحكومة األلمانيـة،              
والتي توقفت نتيجة للعقوبات االقتصادية ضد سوريا، من ناحية أخرى يبلـغ إجمـالي مـساحات                

  .  ألف متر مربع800السخانات الشمسية بسوريا حوالي 

  جمهورية العــراق

من إجمالي القدرات المركبة لتوليد الطاقـة الكهربائيـة فـي           % 13ل الطاقة الكهرومائية نحو     تمث
العراق وتشمل المحطات العاملة بالوقود األحفوري المحطات البخارية والغازية والديزالت حيـث            

 ميجاوات، فـي حـين      1864 بحدود   2012تبلغ القدرة المركبة للمحطات الكهرومائية نهاية عام        
 ميجاوات فقط، ذلك ألن الواقع المـائي فـي   855القدرة المتاحة من هذه القدرة المركبة هو        كانت  

العراق شهد ومنذ سنوات عديدة تناقصاً ملحوظاً في كميات المياه المتدفقة إلى العراق عبر نهـري              
ستخدام دجلة والفرات الذي أثر سلباً على خطة الوزارة في تبني مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية با              

  .المحطات الكهرومائية
وألهمية مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي ودعم المنظومة الكهربائية بطاقات إضـافية وتنويـع             
مصادرها جاء االهتمام بالطاقة المتجددة باستحداث مركز للطاقة المتجـددة والبيئـة فـي وزارة               

يع المهمة في قطاعي التوليـد      ، حيث وضعت خطة واعدة لتنفيذ بعض المشار       2010الكهرباء عام   
  .والتوزيع

ويجري حالياً توجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية مختصة مؤهلة في تنفيـذ مـشاريع الطاقـة              
 محافظات في العراق حيث يعد هذا النشاط مـن أولويـات            8 موقع في    15الشمسية والرياح في    

المعزولة عن الشبكة الوطنية بالطاقـة      الوزارة في استخدام الطاقة المتجددة إلمداد المناطق النائية         
  .الكهربائية

ويعد هذا المشروع الحيوي من أكبر المشروعات المنفذة في العراق حيث السعة اإلجمالية ستكون              
  . ميجاوات50

على الوصول إلى نسبة مـشاركة      ) 2015-2012(من جهة أخرى، ترتكز خطة الوزارة لألعوام        
، وكذلك تفعيـل بـرامج      2015لطاقة الكهربائية بنهاية عام     من الطاقة المتجددة من إجمالي ا     % 2



 

 89 <oÖ^nÖ]<‚ßfÖ]I<†ÃÖ]<íéréi]�‰ý]<ì�‚rj¹]<íÎ^ŞÖ]<l^Ú]‚~j‰]<†èçŞjÖ<íéeE2010<–<2030D 

 LEDكفاءة وترشيد استهالك الطاقة بإدخال معدات كفوءة كمشاريع اإلنارة الحديثـة باسـتخدام              
  .والسخانات الشمسية ومنظومات التوليد الذاتي في قطاع توزيع الطاقة

 20000يادية للطاقة الشمسية بإدخال     جدير بالذكر أن العراق من الدول السباقة في تبني مشاريع ر          
-2008 ميجـاوات عـام      3.5منظومة إنارة الشوارع بتقنية الطاقة الشمسية وبسعة إجمالية تقدر          

، 2010كما أن وزارة الصناعة قد استحدثت مصنع لتجميع األلواح الشمسية فـي عـام               . 2009
 التي تتركـز فـي اسـتخدام        إضافة إلى تبني العديد من وزارات الدولة بعض المشاريع الريادية         
  .منظومات الطاقة الشمسية في مجال السقي واإلرواء وتصفية المياه

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
  .)2020(للسنوات القادمة % 10في مراحل اإلعداد للمساهمة بنسبة  -

  فلسطيـــندولة 
ة للطاقة المتجـددة     العام اإلستراتيجية على   14/3/2012صادق مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ      

 في فلسطين حسب الخطة التي أعدتها سلطة الطاقة والتي تهدف إلى الحصول تـدريجياً علـى   

من % 10 لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بما يعادل) على األقل (جيجاوات ساعة240
   .طاع الطاقة لقاإلستراتيجيةحسب الخطة  2020 القدرة الكهربائية المنتجة محليا بحلول عام

من مجمل استهالك الطاقة الحالي فـي       % 18بحوالي  ) الحرارية(يقدر استغالل المصادر المتجددة     
وتستخدم بشكل خاص في    ) كطاقة كهربائية ( جيجاوات ساعة    2287فلسطين والذي يمثل ما قيمته      

كطاقـة  % (25 تسخين المياه والتدفئة وبذلك تكون نسبة االعتماد على الطاقة المتجددة بما يعـادل        
  .2020بحلول عام ) الكهربائية

   
على نطاق واسع في القطاع السكني فـي فلـسطين   )  (SWHكما تستخدم سخانات المياه الشمسية

وبلغ مجموع القدرات الحالية المركبة     ) ٪ من األسر تستخدم أنظمة التسخين الشمسية      72أكثر من   (
من أعلى المعدالت فـي     (اللواقط الشمسية    مليون متر مربع من      1.5في جميع القطاعات أكثر من      

  : إلى مرحلتيناإلستراتيجية، وتقسم مراحل تنفيذ )المنطقة
  

 ميجاوات من مختلف أنواع الطاقة 25الهدف هو الحصول على   :)2015-2012(المرحلة األولى   
  وتتضمن هذه المرحلة...) خاليا شمسية، طاقة رياح، غاز حيوي(المتجددة 

 الخاليا باستخدام الصغيرة المشاريع من العديد تنفيذ تم حيث صغيرة قدرات ذات مشاريع تنفيذ •
 . تقريباً كيلووات 105 تركيبها تم التي القدرة مجموع وبلغ مختلفة نائية مناطق في الشمسية
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 وهو كيلووات 300 بقدرة الشمسية بالطاقة تعمل توليد محطة أول مشروع تنفيذ من االنتهاء •
 وربطـه  منـه  االنتهاء تم حيث أريحا منطقة  في  JICA اليابانية لةالوكا من ممول مشروع

 . 2012 تموز في الشبكة على

  .كيلووات 500 من أكثر إلى تصل بقدرة التنفيذ قيد الشمسية المشاريع من العديد •
 .  ميجاوات 100 تبلغ بقدرة الكهرباء لتوليد الرياح طاقة الستخدام الدراسة قيد عديدة مشاريع •

 صغيرة مشاريع إقامة إلى تهدف حيث ميجا 5 بقدرة الشمسية للطاقة الفلسطينية لمبادرةا تنفيذ •
 إجمـالي  وبعدد المنازل أسطح على تركيبها يتم مشروع لكل كيلووات 5 حتى بقدرة متفرقة

 تـم  وقد سنوات ثالث لمدة تمتد مراحل ثالثة من المبادرة هذه تتكون حيث منزل 1000 يبلغ
 كهربـاء  تعرفه على سيحصل منزله في النظام هذا بتركيب يقوم مواطن كلو. بالتنفيذ البدء

 .الشمسية الخاليا من المنتجة للطاقة مميزة

 ميجاوات تـأتي بعـد نـضوج        105 الهدف هو الحصول على       ):2020-2016(المرحلة الثانية 
 ذات قـدرات    السوق المحلي نحو تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها وذلك من خالل تنفيذ مشاريع           

  . ميجاوات130وهو  2020عالية تمكننا من الوصول إلى الهدف المنشود بحلول سنة 
  

 :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

  .إجراء تقييم شامل لمصادر الطاقة المتجددة في فلسطين  -
 لقطـاع   اإلسـتراتيجية  حسب الخطة    2020بحلول عام   % 10استهداف إنتاج الكهرباء بنسبة      -

 . الطاقة

 العامـة للطاقـة المتجـددة بتـاريخ         اإلسـتراتيجية دقة مجلس الوزراء الفلسطيني على      مصا -
14/3/2012.  

 .تطبيق نظام التعرفه المميزة لشراء الطاقة المنتجة من مصادر متجددة -

  .تعزيز استخدام وصناعة الطاقة المتجددة وتشجيع االستثمار وتوفير امكانات البحث العلمي -

  الكـويتدولة 

 من غنى دولة الكويت بمصادر النفط، إال أن وزارة الكهرباء والماء الكويتية تتبني إعداد على الرغم
 ميجـاوات،   100دراسة جدوى إنشاء محطة شمسية حرارية بالتكامل مع الدورة المركبـة قـدرة              

 باستخدام تقنية المركزات الشمسية ذات القطع المكافئ بالتعاون مع معامل الطاقة الشمسية األلمانية            
  ."DLR"بمعهد علوم الفضاء األلماني 

مـن الطاقـة الكهربائيـة      % 5ترصد دولة الكويت الوصول إلى مشاركة المصادر المتجددة بنسبة          
 كهدف استراتيجي مع تنفيذ العديد من الدراسات الفنية واالقتصادية إلنشاء 2020المولدة بحلول عام 
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فة إلى االنتهاء من دراسة اقتـصادية فنيـة         محطة شمسية حرارية واختيار أفضل التقنيات، باإلضا      
  . ميجاوات60 ميجاوات، يبلغ فيها سعة المكون الشمسي 280إلنشاء محطة شمسية حرارية بسعة 

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
مـن الطاقـة الكهربائيـة      % 5تهدف الكويت الوصول إلى مشاركة المصادر المتجددة بنسبة          -

 .ف استراتيجي كهد2020المنتجة بحلول عام 

يجرى تنفيذ العديد من البحوث والدراسات الفنية واالقتصادية إلنـشاء المحطـات الشمـسية               -
  .الحرارية للكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية في نظم التبريد والتكييف المختلفة

  يةلبنــانالجمهورية ال
سية وهو ما يعادل نحو     من المنازل لسخانات المياه الشم    % 13تشير اإلحصاءات إلى استخدام نحو      

 2011 خالل العـام     2 م 43500، مع اإلشارة إلى تركيب      2011 ألف متر مربع لغاية العام       250
وحده، حيث تعمل وزارة الطاقة والمياه من خالل عدة مبادرات مشتركة مع مصرف لبنان وإدارة               

 وصوالً 2014العام  و2009 ما بين العام 2 ألف م190برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تركيب 
  .2020إلى تركيب مليون متر مربع في العام 

وفيما يتعلّق بإنتاج الطاقة من خالل الرياح، فقد تم إطالق إعالن نوايا والـذي سـيليه اسـتدراج                  
 ميجاوات من خالل طاقة الرياح خـالل العـامين          100 إلى   60عروض عالمي لتأمين إنتاج من      

 .2020 ميجاوات من طاقة الرياح في العام 500لى  إ400القادمين وصوالً إلى تحقيق 

وتعمل وزارة الطاقة والمياه على تركيب أول مروحة هوائية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان خـالل               
، كما تعمل على تركيب أول مشروع نموذجي إلنتاج الطاقة من خـالل المركـزات               2013العام  

 2013الشمسية خالل العام 

  :جددةحوافز وأهداف الطاقة المت
موافقة الحكومة على الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة المعتمدة على اإلطار االسترشادي العربـي             -

لتحسين كفاءة الطاقة ليكون لبنان أول دولة عربية تعتمد الخطة على مـستوى الحكومـات،               
وصوالً إلى الهدف االستراتيجي الذي يتمثل بأن تكون نسبة مساهمة الطاقـة المتجـددة فـي                

 .2020في العام % 12ج الكهربائي الحراري اإلنتا

 من خالل التعـاون     NEEREAإطالق آلية تمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة          -
 مليون دوالر كاستثمارات حتـى      200بين الوزارة ومصرف لبنان والذي سيخلق سوقا بحجم         

  .2015العام 
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 في هبة تقدر قيمتهـا بخمـسة        NIFوار  سيستفيد لبنان من آلية االستثمار األوروبية لدول الج        -
ماليين يورو لمشروع يتعلق بالطاقات المتجددة والمبادرة التحضيرية لبرنامج الدعم لمخطـط            

  ).MSP-PPI( الطاقة الشمسية للمتوسط 
في عدد ) PV( مليون دوالر لتركيب خاليا شمسية      9.07نفّذ مشروع سيدرو استثمارات بقيمة       -

 كيلووات لكل موقـع ، ويـتم        1.8 ومؤسسات القطاع العام بقدرة      واسع من المدارس الرسمية   
  NET METERINGربطها جميعها حاليا على الشبكة وفق مبدأ 

 الوطنية إلمكانات استخدام الكتلة الحيوية بحيث يتم تحقيق الهدف المعلن           اإلستراتيجيةأنجزت   -
  .الل أربع سنوات ميجاوات خ25 إلى 15من قبل وزارة الطاقة والمياه إلنتاج ما بين 

  2012أنجزت خطة تطوير مشاريع إنتاج الطاقة المائية وسيتم اإلعالن عنها قبل نهاية العام  -

  ليبيا

 ميجاوات صناعة أسبانية لتكون أول مزرعة رياح بها يـتم           60تستعد ليبيا الفتتاح مزرعة رياح      
 لهـذه الخطـوات     ربطها على الشبكة، وينتظر أن يتبع هذه المزرعة مزارع أخـري، وتمهيـداً            

المستقبلية تهتم ليبيا بإعداد الكوادر الفنية من خالل إتاحة التدريب الخارجي المتخصص لهم فـي               
  .مصر في نواحي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسياسات الطاقة المتجددة

 50 ميجاوات رياح ومحطة شمسية حرارية بقـدرة         500وتتضمن الخطة المستقبلية لليبيا تركيب      
 100 ميجـاوات ريـاح     و         1000، والوصول بهذه القدرات إلـي       2015ات بنهاية عام    ميجاو

  .2020ميجاوات محطات شمسية بحلول عام 
 ميجـاوات،  60كما تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية فنية إلنشاء محطة شمسية حراريـة بقـدرة         

تهدف الخطة الليبية إلى زيادة     باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، و         
 ميجاوات من محطـات الطاقـة       1000مساهمة الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء إلى تنفيذ حوالي         

، وفي هذا االتجاه )CSP( ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية المركزة    1200، و (PV)الشمسية  
جنوب الليبي بقدرة إجمالية    يجري اإلعداد لطرح عطاء عالمي لتنفيذ محطة للمركزات الشمسية بال         

، كما يتضمن البرنامج التنموي للطاقة المتجددة تنفيذ )2015 – 2010( ميجاوات خالل الفترة 300
 ميجاوات خالل   100عدد من محطات الخاليا الشمسية المرتبطة بالشبكة بقدرة إجمالية تصل إلى            

  .)2015 – 2010(الفترة 
  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

بحلول سـنة  % 10ساهمة مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة الليبية إلى حدود   رفع م  -
2020. 

 .العمل على تنفيذ المشاريع القائمة على استخدام الطاقة المتجددة واستغالل المصادر المتاحة -
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تشجيع دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة؛ واقتراح التشريعات واللوائح الالزمة لدعم            -
 .تسهيل استخدام الطاقة المتجددةو

إجراء حصر وتخطيط شامل لمصادر الطاقة المتجددة بكافة مناطق ليبيا والقيـام بدراسـات               -
  .تحديد السوق الحالية والمستقبلية؛ وتكوين وبناء كوادر مؤهلة

   العربيةمصــرجمهورية 

متجددة والتي تتمتع مصر استخدام مصادر الطاقة ال تهتم وزارة الكهرباء والطاقة في مصر بتنمية
 لتمثل نقطة االرتكـاز  1986بثراء واضح فيها، حيث تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام            

الوطنية للجهود المبذولة في نشر استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة، لتوليد الكهرباء على المستوى             
 وفير استهالك الوقود األحفـوري الـذي  التجاري، وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة بما يسهم في ت

يمكن تصديره للخارج باعتباره أحد مصادر الدخل القومي، أو اسـتخدامه محليـاً فـي صـناعة                 
  .البتروكيماويات، لتعظيم العائد من تصدير منتجاتها

 إستراتيجية للطاقة المتجددة تعتمد بصفه رئيسيه       2008وقد أقر المجلس األعلى للطاقة في فبراير        
مشاركة القطاع الخاص ليصل إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من طاقة الرياح بحلول عام             على  
كهربـاء مولـدة مـن    % 8من الكهرباء المولدة بالشبكة الكهربائية، يضاف لها  % 12 إلى   2020

  . في ذلك الوقت% 20المصادر المائية، لتمثل المصادر المتجددة مجتمعة نحو 
 ميجاوات بالزعفرانة في إطـار      550م تنفيذ محطة توليد الكهرباء قدرة       وفي مجال طاقة الرياح ت    

عدد من المشروعات، بما يجعلها أكبر مزرعة رياح بأفريقيا والشرق األوسط، وقد تم تنفيذ هـذه                
المشروعات في إطار اتفاقيات تعاون دولية من خالل هياكل تمويل تتضمن قروضاً ميسره لتمويل              

لذي كان له تأثير إيجابي على تنفيذ مراحل البرنامج حتى اآلن مـن حيـث               تكلفة المعدات األمر ا   
توفير التمويل المطلوب، وخلق الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع هذه التقنيات، فضال عن تحسين              

  .اقتصاديات هذه المشروعات
 القـرار رقـم     8/7/2012المنعقـد بتـاريخ     ) 25(كما صدر عن اجتماع مجلس الوزراء رقـم         

 بشأن الخطة المصرية للطاقة الشمسية التي تهدف إلى إنـشاء مـشروعات طاقـة               25/7/12/23
 ميجـاوات   2800 (2027 ميجاوات بحلول عام     3500كهربائية بقدرات مركبة تصل إلى حوالي       

من خالل  )  ميجاوات من الخاليا الفوتوفولطية    700من المركزات الشمسية الحرارية باإلضافة إلى       
مشروعات حكومية مـن    % 33من تنفيذ القدرات المطلوبة و    % 67الخاص بنسبة   مشاركة القطاع   

  .خالل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
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وفي مصر تم تشغيل محطة توليد الكهرباء باستخدام النظم الشمسية الحرارية بالتكامل مع الـدورة           
 20 يبلغ فيها المكـون الشمـسي         ميجاوات 140، من خالل محطة قدرة      2011المركبة في يوليو    

  .ميجاوات، باستخدام تقنية المركزات الشمسية ذات القطع المكافئ
أيضا، يوجد بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مركزاً لبحوث واختبارات الطاقة المتجـددة وترشـيد              

ات البيئية  ، بالتعاون مع االتحاد األوروبي وإيطاليا يختص بالدراس       1996الطاقة تم إنشاؤه في عام      
واالختبارات القياسية ألداء وجودة معدات الطاقة المتجددة، هذا بخالف المشاركة في دعم مركـز              
التميز اإلقليمي للطاقة المتجددة والذي يشارك فيه كل من االتحاد األوروبي وبنك التعمير األلماني              

  .ووكالة التنمية الدنمركية
مجال الطاقة المتجددة يوجـد دور الجامعـات ومراكـز          وباإلضافة للدور الذي تقوم به الهيئة في        

البحث العلمي في مجال أبحاث الطاقة المتجددة، وذلك بهدف توطين تكنولوجيا الطاقـة المتجـددة               
  .بمصر وإيجاد منتج يتناسب مع الظروف المحلية

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
تراتيجية جديدة للطاقة تعتمد بـصفة       إس 2008أقر المجلس األعلى للطاقة بمصر في فبراير عام          -

رئيسية على مشاركة القطاع الخاص في االستثمار في مجال إنشاء مزارع طاقة رياح للوصـول               
 ميجاوات تنتج سنوياً طاقة كهربائية تعـادل        7200بإجمالي اإلمكانات المتاحة المركبة منها إلى       

 . 2020ل عام من إجمالي الطاقة المنتجة من الشبكة الكهربائية بحلو% 12

 ميجاوات تقسم على النحو التـالي،       3500العمل على إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية          -
 . ميجاوات باستخدام الخاليا الفوتوفلطية700 ميجاوات باستخدام المركزات الشمسية، و2800

نة بـسعر    س 25 – 20إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح لمدة تتراوح بين             -
 .يغطى التكلفة والعائد من االستثمار

توفير ضمان من الحكومة لاللتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقيـة               -
 .شراء الطاقة

  .إعفاء معدات الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات -

ة نسبة بالعملة المحلية لتغطيـة التكـاليف        تحديد عملة الشراء على أن يتضمن سعر شراء الطاق         -
 .المحلية واإلنتاج المحلي والباقي بالعملة األجنبية

 .إنشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة -

 .تم الحصول على موافقة جميع الجهات صاحبة الوالية على األرض وتطهيرها من األلغام -

روعات بتلـك األراضـي مثـل    إجراء التجهيزات والدراسات المبدئية والضرورية إلقامة المـش    -
 .الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها

 :يتم منح األرض إلقامة المشروع بمقابل نسبة من الطاقة يحدده مجلس الوزراء على أن -



 

 95 <oÖ^nÖ]<‚ßfÖ]I<†ÃÖ]<íéréi]�‰ý]<ì�‚rj¹]<íÎ^ŞÖ]<l^Ú]‚~j‰]<†èçŞjÖ<íéeE2010<–<2030D 

o              تسترجع حيازة األرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقاً لالتفاقية الخاصة بذلك بنهاية
 مر اإلنتاجي للمشروع، الع

o    تسترد الهيئة من المستثمر قيمة التكاليف الفعلية التي تكلفتها في إعداد وتجهيز األرض وتدخل
 هذه التكاليف ضمن التكلفة االستثمارية للمشروع، 

o                يقوم المستثمر بسداد التكلفة على أقساط سنوية، على مدار من ثالث إلي خمس سنوات مالية
  .تاجعقب البدء في اإلن

  يةالمغربالمملكة 
تعتمد المملكة المغربية في إنتاج الطاقة الكهربائية على المحطات الحرارية وتأتي الطاقة المائية في  

 ميجـاوات، ونتيجـة     240المرتبة الثانية، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح نحـو            
مية تطبيقاتها يهتم بتنفيذ األنشطة المختلفـة       الهتمام المملكة بالطاقة المتجددة فقد تم إنشاء مركز لتن        

الدراسات، نقل المعرفة، والدورات التدريبية، والتفتيش      : في المجاالت المختلفة للطاقة المتجددة مثل     
التوسـع فـي    ): 2(تأمين موارد الطاقة،    ): 1: (على المعدات، وذلك لتحقيق األربعة أهداف التالية      

حمايـة  ): 4(قيق مزيد من التنافسية في قطاع إنتاج الطاقـة،          تح): 3(خدمات الطاقة للمواطنين،    
  .البيئة

وفي هذا اإلطار وبالتعاون مع بعض الجهات األجنبية مثل الهيئة األلمانية للتعاون الفني المـشترك   
GIZ     وبنك التعمير األلماني ،KfW     وبنك االستثمار األوربي ،EIB     أنشأت الحكومة المغربيـة ،

ناحية أخرى، تتراوح سرعات الرياح في مناطق مثل طنجة، وططـوان،           من  . عدة مزارع رياح  
ثانية، وهو ما يعني توافر إمكانية إنشاء مزارع أخـري بهـذه            / ميجاوات 11 إلي   8وأغادير من   

بحلول عام  % 42المناطق، حيث تهدف خطة الطاقة المتجددة إلي مساهمة المصادر المتجددة بنحو            
ة تم تشغيل محطة شمسية حرارية بالتكامل مع الدورة المركبة          وعلى صعيد الطاقة الشمسي   . 2030
 من الطاقة الشمسية وذلك بالتعاون مـع        2010 ميجاوات في أكتوبر     20 ميجاوات منها    470قدرة  

  .GEFمرفق البيئة العالمي
على نحو آخر، توفر الكتلة اإلحيائية نحو ثلث الطلب على الطاقة األولية بالمغرب، حيث يتزايـد                

 طن  8000امها بكثافة في المناطق الريفية، ومن المعروف أن المغرب تنتج يومياً قرابة الـ              استخد
 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، يخـضع أغلبهـا لمعالجـات              1.1من القمامة ونحو    

  .وعمليات إعادة االستخدام بشكل مكثف في المناطق الريفية النائية
مشروع للربط الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، تبلغ تكلفتـه         وأعلن في المغرب عن البدء في أكبر        

 سـعياص   2020 ميجاوات بحلول عام     2000تسعة مليارات دوالر، وسوف تبلغ القدرة اإلنتاجية        
  .إلى خفض اعتمادها على واردات الكهرباء والنفط والغاز
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: ريع بقـدرات   على إطالق مـشا    ADEREEوتعمل الوكالة الوطنية للتنمية والمعروفة اختصاراً       
 ميجاوات طاقة رياح، من خالل وضع آليات لتسهيل دخول          2000 ميجاوات طاقة شمسية و    2000

المستثمرين المحليين والدوليين، وأيضاً تم إنشاء شـركة الوكالـة المغربيـة للطاقـة الشمـسية                
MASENلتمويل مشروعاتها  .  

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
 . لتنمية استثماراتها ونشرها بأرجاء المملكة1982ددة عام تم إنشاء مركز الطاقة المتج -

 .إصدار عدة قوانين بشأن تنمية مشروعات الطاقة المتجددة -

مـن  % 42 المغربية إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات تـصل إلـى            اإلستراتيجيةتتضمن   -
ائيـة، وذلـك   إجمالي القدرات المركبة بمشاركة طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والكتلة اإلحي        

  %.14بمشاركة كل منها بـ 

  يةاليمنالجمهورية 

تتضمن إستراتيجية اليمن للطاقة المتجددة التوسع في نشر تطبيقاتها وخاصة في المناطق الريفيـة              
والنائية، ويوجد باليمن سبع شركات لتصنيع سخانات المياه الشمسية، كما يتم بالتعاون مع الحكومة              

أيـضا تـولي    . ة لتعظيم االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بـاليمن        األلمانية إعداد خطة قومي   
الجمهورية اليمنية أهمية كبرى لبرامج بناء القدرات الوطنية وذلك بالتعاون مع الدول ذات الخبرة              

آسـيا   لغربـي  واالجتماعيـة  في مجال الطاقة المتجددة مثل مصر، كما تشرف اللجنة االقتصادية
 باسـتخدام   - كيلو متر عن مدينة عدن     150 والتي تبعد نحو     -قرية القعوة   على كهربة   ) اإلسكوا(

  . الخاليا الشمسية من خالل منحة ال ترد مقدمة من كل من اإلسكوا ومنظمة أوبك للبترول
 الوطنية للطاقة المتجددة باليمن العديد من اآلليات المحفزة يمكن اسـتخدامها            اإلستراتيجيةوحددت  

قطاع الخاص في مجال الرياح والطاقة الحرارية من األرض وغاز النفايـات   لتشجيع استثمارات ال  
 سنوات لطاقة الرياح، وخطـة  10وأنواع الطاقة الشمسية، وأسندت لإلستراتيجية خطة عمل لفترة         

عمل للطاقة الشمسية المركزة وخطة عمل لسخانات المياه بالطاقة الشمسية، كما تم إنشاء صندوق              
  .فاءة الطاقةللطاقة المتجددة وك

  حوافز وأهداف الطاقة المتجددة
االستخدام األمثل لموارد الطاقة لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري والتقليل مـن واردات              -

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

مرتبطة بالشبكة الوطنية ومن الشبكات المستقلة وصوالً إلى المنازل الفردية في المنـاطق             ال(
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لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري، وتحسين الوضع االقتصادي للبلد وحمايـة           ) المعزولة
  .البيئة والمناخ عن طريق التقليل من الغازات الدفينة

الكهربائية والطلب وقت الذروة التي يواجههـا       العمل على تقليص العجز في إمدادات الطاقة         -
قطاع الكهرباء من خالل تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وذلك عن طريق تحـسين              

  .كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة عليها بين فئات االستهالك الرئيسية
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  تخدامات الطاقة المتجددة لمدة عامين العربية لتطوير اساإلستراتيجيةمقترح خطة عمل لمتابعة تنفيذ ): 3(ملحق 

 )2013(العام الثاني  )2012(العام األول 

  النشاط

إجراء 
الربع  الربع األول تمهيدي

 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع  الربع األول الربع الرابع
 الثاني

 الربع الرابع الربع الثالث

 بمتابعة تنفيذ اإلستراتيجيةتكليف فريق عمل 
بقيادة رئيس الفريق ووفق ما يراه  (اإلستراتيجية

 )مناسباً

�          

مخاطبة الدول إلعداد البيانات المطلوبة لحساب 
 اإلستراتيجيةالمؤشرات الواردة في 

 

�   �   �   �   

  للمتابعةاإلستراتيجيةإرسال البيانات إلى فريق عمل 
 

 �   �   �   �  

   إعداد المؤشرات وتحليل البيانات
 �   �   �   �  

   للمتابعة اإلستراتيجية عمل اجتماع أعضاء فريق
�   �   �   �   

   �   �   �    إرسال تقرير المتابعة النصف سنوي

تجارب الدول العربية في . ا

 التشريعات والقوانين

 

ورشات العمل          �

 الدورية
       �    بناء القدرات التصنيعية. ب

        �   تعريفة التغذية الكهربائية
 الدورات التدريبية 

    �       لربط والشبكات الذكيةآليات ا
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 )2013(العام الثاني  )2012(العام األول 

  النشاط

إجراء 
الربع  الربع األول تمهيدي

 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع  الربع األول الربع الرابع
 الثاني

 الربع الرابع الربع الثالث

تحديث دليل إمكانات الدول العربية في مجاالت الطاقة 
 المتجددة وكفاءة الطاقة

 

 �  

  �     �     النشرة اإلعالمية

مادة إعالمية على شكل إعالنات تلفزيونية أو برامج 
 وثائقية

     �  
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  مذكـرة شارحـة

  ن بشـأ

 )2012(عربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية الر مؤتمال

  ـــــــــ

  :عرض الموضوع

وفقاً لمعايير عرض الموضوعات االقتصادية واالجتماعية على القمة العربية التي أقرها المجلس             -
االقتصادي واالجتماعي، بحث مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب التحضير للقمـة فـي             

 10دية الحادية والثالثين التي عقدت في الجمهورية اللبنانية خالل الفترة مـن             اجتماع دورته العا  
، عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفيـة          2011كانون األول   /  ديسمبر   11إلى  

تعزيز جهود تنفيذ األهـداف التنمويـة       "بشأن  ) 22(، تنفيذاً لقرار قمة شرم الشيخ رقم        )2012(
الدعوة إلى عقد مؤتمر عربـي حـول تنفيـذ األهـداف            " نص في فقرته السابعة      ، الذي "لأللفية

 ."2013، ترفع نتائجه إلى القمة التنموية القادمة عام )2012(التنموية لأللفية في نهاية 

، وأن 2013بناء على أن نتائج هذا المؤتمر سوف تعرض علـى القمـة التنمويـة القادمـة            -
ة يتم متابعته من خـالل عـدد مـن المجـالس الوزاريـة              موضوع األهداف التنموية لأللفي   

 العرب  الوزراء – وزراء البيئة    – وزراء الصحة    –وزراء الشؤون االجتماعية    (المتخصصة  
، باإلضافة إلى عدد من المنظمات العربية المتخصـصة،         ) وزراء اإلسكان والتعمير   –للمياه  

العربية، وفي ضوء أن نتـائج هـذا        ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة العاملة في المنطقة        
المؤتمر سوف يتم رفعها أيضاً إلى االجتماع العام رفيع المستوى للجمعيـة العامـة لألمـم                

، ونظراً إلى أن اإلعداد والتحضير    2013المتحدة الخاصة بتنفيذ األهداف التنموية لأللفية عام        
خرجاتها أوراق خلفية لهـذا     لهذا المؤتمر يتطلب عقد عدد من االجتماعات واللقاءات تكون م         

المؤتمر الهام باإلضافة إلى التنسيق بين كافة الجهات ذات العالقة بهـذا المـؤتمر، أصـدر                
) 660(قـرار رقـم     مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته الحادية والثالثين ال         

 :، الذي نص على2011كانون األول /  ديسمبر10بتاريخ 

 إلى تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف          دعوة القطاع االجتماعي   -1
التنموية لأللفية بالتنسيق مع القطاعات واإلدارات ذات العالقة في األمانة العامة لجامعة            

 .الدول العربية
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الطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي تشكيل لجنة بعضوية رئيس المكتب التنفيذي      -2
تماعية العرب ورؤساء المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية    لمجلس وزراء الشؤون االج   

العربية المتخصصة ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة ذات العالقة بتنفيذ األهداف          
 .التنموية لأللفية لإلعداد والتحضير للمؤتمر

 في شهر   االمقرر انعقاده ) 23(عرض الموضوع على القمة العربية في دورتها العادية          -3
  . بجمهورية العراق، وفقاً لإلجراءات المتبعة في هذا الشأن2012مارس 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي التي أصـدر      ) 89(تم عرض الموضوع على الدورة العادية        -
 لمجلس الجامعة على مستوى القمة      بشأن الملف االقتصادي واالجتماعي   ) 1908(القرار رقم   

لذي نـصت فقرتـه الخامـسة مـن أوالً     ، ا )2012 بغداد   –جمهورية العراق   ) (23الدورة  (
الخاصة بالموضوعات التي سيتضمنها الملف االقتصادي واالجتماعي للعرض على القمـة،           

، كمـا   )2012(اإلعداد والتحضير للمؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية          "على  
كتب التنفيذي لمجلـس    تشكيل لجنة بعضوية رئيس الم    "نصت الفقرة السادسة من القرار على       

وزراء الشؤون االجتماعية العرب ورؤساء المكاتب التنفيذية للمجـالس الوزاريـة العربيـة             
المتخصصة ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة ذات العالقة بتنفيذ األهـداف التنمويـة            

  ).2012(لأللفية لإلعداد والتحضير للمؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية 

لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي        ) 23(تم عرض الموضوع على الدورة       -
ع . د564ق .ق( الذي أصدر القـرار رقـم       بجمهورية العراق،  2012 مارس   29عقدت في   

دعم جهود جامعـة الـدول العربيـة        " الذي نصت فقرته األولى على       )29/3/2012 -)23(
ر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية المقرر انعقـاده          لإلعداد والتحضير الجيد للمؤتم   

 لتمثل نتائجه تقييم موقف الدول العربية لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية، ورصـد             2012عام  
التطور التشريعي في العالم العربي لتحقيق األهداف التنموية لأللفية، ودور المجتمع المـدني             

، كما  " وما بعده  2015فية، وتصوراً للتحرك المطلوب حتى عام       العربي في تحقيق أهداف األل    
االقتـصادية  : عرض نتائج المؤتمر على القمة العربيـة التنمويـة        "نصت فقرته الثانية على     

، وعلى المؤتمر العام    )2013كانون الثاني   / يناير  : الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة     
 ".2013أيلول / المتحدة سبتمبر رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم 

تنفيذاً للقرار المشار إليه أعاله قامت األمانة العامة بإعداد اإلطار العام للمؤتمر الذي تـضمن           -
الصادر عـن القمـة العربيـة       ) 22(اإلشارة إلى أن انعقاده يأتي في إطار تنفيذ القرار رقم           

ـ  /  يناير   19: شرم الشيخ (االقتصادية والتنموية واالجتماعية الثانية      ) 2011ي  ـكانون الثان
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، وعلى قرار القمة العربية في بغداد رقـم         "تعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية لأللفية     "بشأن  
 .المشار إليهما أعاله) 29/3/2012 –) 23(ع. د564ق .ق(

 :وفي هذا اإلطار تم تحديد أهداف المؤتمر على النحو التالي -

دم المحرز في تحقيق كل هدف من األهداف التنمويـة،          اإلطالع على الحالة الراهنة للتق     �
 .فيما عدا الهدف الثامن، وذلك لكل دولة من الدول العربية

 اإلطالع على أهم العوامل التي أثّرت على الحالة الراهنة للتقدم المحرز في تحقيق كـل                �
 .أعاله) أ(هدف من األهداف التنموية كما في 

ق كل هدف من األهداف التنموية في الفترة الزمنيـة           اإلطالع على تقديرات تكلفة تحقي     �
 .، وذلك لكل دولة من الدول العربية2015المتبقية حتى حلول عام 

 اإلطالع على مصادر التمويل اإلضافية المطلوبة لتحقيق األهداف التنموية لكل دولة من             �
 .الدول العربية

المتخصـصة، ذات الـصلة     اإلطالع على جهود المجالس الوزارية، والمنظمات العربية         �
 .بتحقيق األهداف التنموية

 .2013االتفاق على صياغة توصية بنتائج المؤتمر ترفع إلى القمة التنموية القادمة عام  �

 .رصد التطور التشريعي في العالم العربي لتحقيق األهداف التنموية لأللفية �

  .دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف األلفية �

لعام المتطلبات المنهجية الفنية لتقييم اإلنجاز التنموي وكـذلك متطلبـات           كما تضمن اإلطار ا    -
منهجية لتقدير تحقيق األهداف التنموية لأللفية في ضوء ما صدر من أدبيات متخصصة فـي               

تحـت  ) 2001(هذا الشأن وفي مقدمتها تقرير لجنة زيديللو الذي صدر عن األمم المتحـدة              
 ".وى حول تمويل التنميةتقرير اللجنة عالية المست"عنوان 

 الخلفية للمؤتمر، اقترح اإلطار العام تكليف خبراء متخصـصين          األوراقوفيما يتعلق بإعداد     -
 المعلومات والمنهجيات،   أحدثلكتابة أوراق علمية مركزة حول تنفيذ أهداف األلفية باستخدام          

بتحقيق األهداف  والطلب من المجالس الوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة          
 .التنموية بإعداد تقارير حول جهودها فيما يتعلق بأهداف المؤتمر

بتكليف فريق من الخبراء العرب     ) إدارة التنمية والسياسات االجتماعية   (قام القطاع االجتماعي     -
المميزين إلعداد أوراق العمل المطلوبة على أن يتم االنتهاء من أوراق العمل وإعداد الورقة              

 تمهيـداً  2012ية لألهداف التنموية لأللفية للدول العربية في منتصف شهر نـوفمبر      التجميع
، وفيما يتعلق بأوراق العمـل التـي        2012إلعدادها للعرض على المؤتمر في شهر ديسمبر        
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ستصدر من المجالس الوزارية المتخصصة ذات العالقة حول جهودها  لتنفيذ أهداف األلفية،             
نات الفنية لهذه المجالس إلعداد األوراق المطلوبة وتـسليمها خـالل   فجاري التنسيق مع األما  

 .2012شهر نوفمبر 

وجه معالي األمين العام الدعوات للمشاركة في أعمال المؤتمر إلى كل مـن معـالي وزراء                 -
الوزراء رؤساء المكاتب التنفيذية للمجالس الوزاريـة العربيـة         و الشؤون االجتماعية العرب،  

المنظمات العربيـة  كما تم توجيه الدعوات إلى ، ذ أهداف األلفيةتنفيبعالقة  المتخصصة ذات ال  
الحاصلة على صفة مراقب فـي      المنظمات  المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني العربي و     

إلى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة     وكذلك  ذات العالقة،    المجلس االقتصادي واالجتماعي  
 .UNDGالمتحدة للتنمية  وخاصة مجموعة األمم ذات العالقة

 فـي القـاهرة، بمـشاركة       2012كانون األول   /  ديسمبر   3-2تم عقد أعمال المؤتمر يومي       -
أصحاب المعالي وزراء التنمية والشؤون االجتماعية في الدول العربية، وأصحاب المعـالي            

الـشباب والرياضـة،    (رؤساء المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية العربيـة المتخصـصة          
، وعدد من ممثلي وكـاالت األمـم المتحـدة          )لصحة، والبيئة، والمياه، واإلسكان والتعمير    وا

 .المتخصصة والمنظمات العربية ومنظمات المجتمع المدني

ووفقاً لتوجهات القمة صدر عن المؤتمر توصيات بشأن التحرك العربي المطلوب حتى عـام               -
ة والثالثين لمجلس وزراء الـشؤون       وما بعد، وتم عرضها على اجتماع الدورة الثاني        2015

 في القـاهرة، وبعـد أن     2012كانون األول   /  ديمسبر   4االجتماعية العرب، الذي انعقد يوم      
بحث معالي الوزراء التوصيات مرة أخرى بعد تعديلها في ضوء مالحظاتهم في المـؤتمر،              

: لتنمويـة اإلعـداد والتحـضير للقمـة العربيـة ا        ، بشأن   )689(أصدر المجلس القرار رقم     
، الذي نص البند    )2013كانون ثان   / يناير  : الرياض(الدورة الثالثة    االقتصادية واالجتماعية 

 :ثانياً منه على

 .الموافقة على توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية -

لتنموية تكليف األمانة الفنية برفع تقرير وتوصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف ا            -
كـانون  /  ينـاير  –الرياض(لأللفية المرفقة، إلى القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة          

 2015 للتحرك العربي المطلوب حتى عام       ة، إلقرارها لتمثل الرؤية العربي    )2013الثاني  
 .، وذلك وفقاً لإلجراءات المتبعة في هذا الشأنوما بعد

    :اإلجراء المطلوب

.راه مناسباًت الموقر التخاذ ما المجلس األمر معروض على
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/  يناير 19: شرم الشيخ(تنفيذاً لقرار القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثانية 
الصادر عن الدورة الثالثة والعشرين لمجلـس       ) 564(، والقرار رقم    )22(رقم  ) 2011كانون الثاني   

، ومتابعتاً لتنفيـذ قـرارات   )2012آذار /  مارس 29:بغداد(جامعة الدول العربية على مستوى القمة     
مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ذات العالقة، نظم المجلس أعمال المؤتمر العربـي حـول               

 19-18 الموافق   2012كانون األول   /  ديسمبر   3-2 من   تنفيذ األهداف التنموية لأللفية، خالل الفترة     
  .هـ، في القاهرة1434محرم 

شارك في أعمال المؤتمر أصحاب المعالي وزراء التنمية والشؤون االجتماعية فـي الـدول              
الـشباب  (العربية، وأصحاب المعالي رؤساء المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية العربية المتخصصة        

، وعدد من ممثلي وكاالت األمم المتحـدة        )ة، والبيئة، والمياه، واإلسكان والتعمير    والرياضة، والصح 
  .المتخصصة والمنظمات العربية ومنظمات المجتمع المدني

 األمين العام لجامعة الدول العربية، المؤتمر في جلسته         –خاطب معالي الدكتور نبيل العربي      
المؤتمر، معرباً عن ارتياحه لما توصـل إليـه مـن           الختامية بكلمة أكد فيها على أهمية أعمال هذا         

، مشيراً  2015توصيات هامة تسهم في تنفيذ األهداف التنموية لأللفية وتطوير رؤية مستقبلية لما بعد              
إلى قيامه باتخاذ الالزم لرفع هذه التوصيات الهامة إلى القمة العربية التنموية القادمة فـي الريـاض                 

 لها حتى يتسنى البدء على الفور في تنفيذ ما ورد بها وبما ينعكس إيجابـاً  ألخذ الدعم السياسي الالزم  
على المواطن العربي، مؤكداً على إيجاد اآلليات الالزمة ليس لمجرد تنفيذ التوصيات، وإنمـا أيـضاً          

  .لضمان جودتها

لي في ختام أعمال المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية، وبعد أن نـاقش معـا   
وزراء الشؤون االجتماعية، ومعالي رؤساء المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية العربية المتخصصة           
والمشاركين في المؤتمر من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمـع المـدني، أوراق       

لدول األعضاء مـن    العمل العلمية حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية، وإذ يشيد المؤتمر بما حققته ا            
انجازات لتنفيذ أهداف األلفية، وإدراكاً لما تواجه عدد من الدول العربية من تحديات وصراعات قـد                
تحول دون تحقيقها لكافة األهداف المرجوة، باإلضافة إلى التغيرات المناخية والبيئية والكوارث وتأثير 

ما يشكله الـصراع العربـي اإلسـرائيلي        ذلك على قدرة الدول على تنفيذ أهداف األلفية، فضالً عن           
ومواصلة العدوان اإلسرائيلي الغاشم على فلسطين من تأثير مباشر وغير مباشر على تحقيق أهـداف    

  .األلفية

وإذ يتوجه المؤتمر بالتهنئة لدولة فلسطين على حصولها على صفة دولة مراقب غير عـضو             
كبار للشعب الفلسطيني ومقاومته لهـذا العـدوان        في األمم المتحدة، وإذ يقدم المؤتمر تحية إجالل وإ        
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الغاشم، وإذ يؤكد على دعم كافة الجهود الرامية إلنهاء االحتالل ومواصلة كافة أشكال الدعم للـشعب      
  .الفلسطيني والسيماً الدعم االقتصادي واالجتماعي والتنموي

ـ       ع كافـة الـشركاء   وإدراكاً لضرورة التحرك لتسريع وتيرة التنمية في المنطقة بالتعـاون م
الدوليين واإلقليميين ومنظمات المجتمع المدني، وإذ يؤكد على تعزيز التعاون مـع وكـاالت األمـم                
المتحدة المتخصصة وفي مقدمتها البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بوصفه رئـيس مجموعـة األمـم               

سيق مع وكاالت األمـم المتحـدة       المتحدة للتنمية والمكلف بمتابعة تنفيذ األهداف التنموية لأللفية بالتن        
  :المتخصصة، يوصي المؤتمر بما يلي

 :2015 بحلول عام  فيما يتعلق بتحقيق األهداف التنموية لأللفية في الدول العربية:الجزء األول

الشؤون االجتماعيـة، والـصحة، والـشباب       (دعم جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة        -
، لتنفيذ األهداف التنموية لأللفيـة بحلـول عـام         )واإلسكان والتعمير والرياضة، والمياه، والبيئة،    

 وما بعدها، والعمل على إيجاد آلية فاعلة للتعاون فيما بينهمـا لـدمج الجهـود التنمويـة                 2015
 .الموجهة لكافة قطاعات المجتمع في تكامل وتنسيق مشترك

 العرب والمجالس الوزاريـة     التأكيد على ما تضمنته قرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية         -
العربية المتخصصة ذات العالقة بتنفيذ األهداف التنموية لأللفية، بأهمية قيام الدول أعضاء بموافاة 
هذه المجالس باإلحصاءات والبيانات ذات العالقة وفقاً للمعايير الدولية، بما يمكن هذه المجـالس              

 .من إعداد التقارير اإلقليمية في هذا الشأن

 اآلليات العربية القائمة في مجال توفير اإلحصاءات التنموية، وربطها باألجهزة الوطنيـة             تفعيل -
توطئة لتأسيس قواعد بيانات متينة ورصينة ومتسقة حسب المعايير الدولية المتعارف عليها فـي              

 .هذا الصدد

ة بالتقارير  إعادة التأكيد مجدداً على قرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ذات العالق            -
العربية اإلقليمية بشأن دراسة تنفيذ األهداف التنموية لأللفية وأن تستخدم البيانات الوطنية في مثل              

  .هذه الدراسات، على أن تقوم الدول األعضاء بتوفير المعلومات المطلوبة في هذا الشأن

وية واالجتماعيـة األولـى   التأكيد مجدداً على أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية االقتصادية والتنم      -
بـشأن البرنـامج    ) 11(، وخاصة القرار رقم     )2009كانون الثاني   /  يناير   20 – 19: الكويت(

العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية، وتفعيل هذا القرار من خالل إنشاء آلية لمـساعدة الـدول       
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 والسـيما التـدخل الـسريع       على تحقيق الغاية الثالثة من الهدف األول الخاصة بمكافحة الجوع،         
 .لمواجهة اآلثار الناجمة عن األزمات الطارئة على األمن الغذائي

دعوة الدول األعضاء إلعطاء أولوية متقدمة لتسريع تحقيق األهداف التي لم يتم فيهـا تـسجيل                 -
 .انجازات ملموسة

سلطات االحتالل دعم صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة االحتالل وسياسات التفتيت التي تقوم بها  -
اإلسرائيلي، ودعم النشاطات والمشروعات التنموية للمجتمع الفلسطيني فـي مجمـل األراضـي             
المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار على قطاع غزة، من أجل تمكينهـا مـن تحقيـق                 

 .في الضفة الغربية) ج(األهداف التنموية لأللفية، مع إعطاء أولوية للقدس والمناطق 

طار تفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق األهداف التنموية لأللفيـة، يوصـى بمراجعـة               في إ  -
التشريعات الخاصة بالمجتمع المدني بما يمكن من بناء شراكات قوية مع األطـراف الحكوميـة               
والقطاع الخاص تستند على توافق في األهداف وتوزيع المسؤوليات والمساءلة والمحاسبة، وبناء            

ت المجتمع المدني، واالستفادة من التجارب الرائدة في الدول األعضاء في كل هذه             قدرات منظما 
 .المجاالت

  :2015فيما يتعلق بالتوجهات نحو التحرك العربي المطلوب ما بعد 

مع األخذ في االعتبار التوصيات المشار إليها أعاله فيما يخص األهداف التنموية لأللفية التي 
موساً، واستعداداً للمساهمة الفعالة فيما يتعلق بالمناقشات الدولية التي ستدور لم يحقق فيها انجازاً مل

 :حول عملية التنمية، وضرورة تطوير رؤية عربية، يوصي بما يلي

 التزام الدول بتضمين األهداف التنموية التي سيتم االتفاق عليها في أطرها ووثائقها التخطيطية،              :أوالً
 األولويات التنموية لكل األهداف المعنية في كل منطقة من منـاطق            لألخذ بعين االعتبار تحديد   

  .البلد الواحد وذلك للتصدي للتفاوت بين المناطق في مختلف البلدان العربية

 صياغة مؤشرات مؤسسية تلقى قبوالً عاماً، والتوسع باالهتمام بكافة المؤشـرات ذات العالقـة    :ثانياً
قضايا الخاصة ببطالة الشباب وخلق فرص العمـل الالئـق          باألهداف التنموية وبما في ذلك ال     

  . كهدفين محوريين من األهداف التنموية التي سيتم االتفاق عليها



 

 126 <Äe]†Ö]<‚ßfÖ]<l^ÏÊ†ÚI<<íéËÖúÖ<íèçÛßjÖ]<Í]‚âù]E2000<–<2015‚Ãe<^Úæ<D 

 إعادة صياغة غايات األهداف التنموية لتأخذ في االعتبار جودة الخدمات العامة المقدمة للشعوب   :ثالثاً
ليم والحـد مـن البطالـة وزيـادة         العربية في كل المجاالت وبخاصة في مجالي الصحة والتع        

  .التشغيل

 وفي إطار توسيع مفهوم التنمية وتطوير المؤشرات المالئمة لقياس اإلنجازات التي يمكـن أن               :رابعاً
تتحقق، يوصي بتشجيع المبادرات البحثية الرامية إلى إعادة النظر في قياس األهداف التنموية             

مادي منه والبشري، بما يمكن من المساهمة الفعالة        بما في ذلك الغايات المتعلقة بقياس الفقر ال       
  . في المناقشات الدولية من منظور عربي

 الطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظيم ورشة عمل فنية لبلورة رؤية عربيـة                :خامساً
 من  حول التوجهات المستقبلية المذكورة أعاله أو غيرها من التوجهات، لتمكين الدول العربية           

  . 2015المشاركة الفعالة في المحافل الدولية المعنية بقضايا التنمية ما بعد 
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  مذكرة شارحة

  أنــبش

  )األمراض غير السارية(التصدي لألمراض غير المعدية 

______________  

دمتها وأكثرها انتشاراً، ، والتي تأتي في مق)األمراض غير السارية(تشكل األمراض غير المعدية  -
أمراض القلب والشرايين وداء السكري واألمراض السرطانية واألمراض التنفسية المزمنة، تحدياً 
تنموياً وعبئاً على االقتصاديات والنظم الصحية في الدول العربية وخاصة الدول األقل نمواً 

  .والفئات األكثر فقرا في هذه الدول
مليون 35 في وفاة  2005،  عام )األمراض غير السارية(معدية وقد تسببت األمراض غير ال- -

إنسان على مستوى العالم، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الوفيات الناجمة عن 
، 2018بحلول عام %  17،  ستزيد لتصل إلى )األمراض غير السارية(األمراض غير المعدية 

  ، 2030شيوعاً عام ويتوقع أن تكون أكثر أسباب الوفيات  
، فإن الوفيات 2010وفيما يتعلق بالدول العربية وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام  -

%) 84، و%27(تتراوح نسبتها بين ) األمراض غير السارية(الناجمة عن األمراض غير المعدية 
  .)1 رقم مرفق(

غير ( نتيجة لألمراض السارية وطبقا لما أصدرته منظمة الصحة العالمية فان الفاقد التراكمي -
 تريليون دوالر، أخذاً في 7 سيصل قيمته إلى 2025- 2012بالدول النامية في الفترة من ) المعدية

االعتبار تكلفة عالج هذه األمراض ومضاعفاتها ونقص القدرة اإلنتاجية لألفراد نتيجة لإلصابة 
  بهذه األمراض،  

األمراض غير (ة، يتضح مدى تأثير األمراض غير المعدية وبالنظر إلى األرقام والمعدالت السابق -
، الخاص بالحد من الفقر )1(،  في إعاقة تحقيق األهداف التنموية لأللفية ومنها الهدف )السارية

الخاصين ) 5(و ) 4(والجوع، إلى جانب تأثيرها على إنتاجية المجتمع ودخل األسرة والهدفين 
  .ن مخاطر بالغة لألم والجنيناغط الدم وسكري الحمل يسبببصحة األم والطفل حيث أن ارتفاع ض

من أمراض القلب والسكتة الدماغية والنمط % 80ووفق منظمة الصحة العالمية، فإنه يمكن توقي  -
 حاالت السرطان، وهنا تبرز أهمية تأمين التمويل المنصف 1/3من داء السكري وأكثر من ) 2(

،  )األمراض غير السارية( من األمراض غير المعدية لخدمات الرعاية الصحية، ودمج الوقاية
  .ومكافحتها في استراتيجيات الحد من الفقر وفى السياسات االجتماعية االقتصادية ذات الصلة
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،  مهمة وطنية يشترك في تحملها )األمراض غير السارية(وتعد مكافحة األمراض غير المعدية  -
ضرائب، التعليم، الزراعة، الصناعات الغذائية، ال(واالضطالع بها كافة المؤسسات الحكومية 

، وتشارك في هذه المسئولية المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات )والمستحضرات الصيدالنية
 .المجتمعية واألكاديمية

،  )األمراض غير السارية(كما أن هناك عدد من األوبئة المستجدة من األمراض غير المعدية  -
األوبئة وتحليل محدداتها التقنية واالجتماعية واالقتصادية كأساس تحتاج إلى رسم خريطة لهذه 

لوضع السياسات والتدابير البرمجية والتشريعية والمالية الالزمة من أجل دعم الوقاية ومكافحة 
،  باإلضافة إلى العمل على خفض مستوى )األمراض غير السارية(األمراض غير المعدية 

نية لعوامل الخطر الشائعة والمشتركة لألمراض غير المعدية تعرض األفراد والمجموعات السكا
  ) .التدخين، التغذية غير الصحية، قلة النشاط البدني ومسببات السرطان البيئية(

 ومن األهمية البالغة  العمل على تطبيق االستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض عوامل الخطر  -
، وكذلك االهتمام بدعم البحوث الوبائية ) غير الساريةاألمراض(المرتبطة باألمراض غير المعدية 

  .لهذه األمراض
وكذلك تعزيز السياسات وبرامج النظم الصحية الوطنية وأهمية التغطية الشاملة في النظم الصحية  -

الوطنية، والسيما من خالل توفير الرعاية الصحية األولية وآليات الحماية االجتماعية، من أجل 
لصحية للمواطنين وخاصة الشرائح السكانية الفقيرة، وإدراج الوقاية من األمراض إتاحة الخدمات ا

ومكافحتها في برامح الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل، ) األمراض غير السارية(غير المعدية 
  .وخاصة على مستوى الرعاية الصحية األولية

  ير المعدية جهود منظمة الصحة العالمية في االستجابة للتصدي لألمراض غ
لقد كان لمنظمة الصحة العالمية دوراً قيادياً في تعزيز ورصد اإلجراءات العالمية لمكافحة األمراض  -

، من خالل االستجابة للتصدي لهذه األمراض بداية من )األمراض غير السارية(غير المعدية 
نظمة اإلطارية الخاصة بمكافحة ، ثم اتفاقية الم2000اإلستراتيجية العالمية للوقاية منها ومكافحتها عام 

  . واإلستراتيجية العالمية الخاصة بالنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة2003التبغ 
 بشأن 23-60وتواصالً مع هذه الجهود صدر قرار من الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية  -

  .2007الوقاية من األمراض غير المعدية لتنفيذ اإلستراتيجية العالمية عام 
  . صدر تقرير المنظمة بشأن وباء التبغ العالمي2008وفي عام  -
،اصدر االتحاد الدولي لمرض السكري، واالتحاد الدولي لمكافحة السرطان 2009وفى عام  -

. واالتحاد العالمي للقلب بياناً مشتركاً في وقت يتزامن مع اجتماع جمعية الصحة العالمية في جنيف
  :لخطة عمل منظمة الصحة العالمية ودعت المجتمع الدولي إلى ما يليوأبرزت المنظمات تأييدها 



 

 131 

) األمراض غير السارية(ضمان توفير األدوية األساسية لعالج األمراض غير المعدية  �
   للمرضي الذين يعيشون في البلدان القليلة والمتوسطة الدخل 

   زيادة تمويل األمراض المزمنة بصورة كافية وسريعة  �
في النظم الصحية ) األمراض غير السارية(ة من األمراض غير المعدية إدراج الوقاي �

   الوطنية وخطة التنمية العالمية
األمراض غير المعدية بتكليف مبعوث خاص لألمين العام لألمم المتحدة يختص  �

   ).األمراض غير السارية(
لمعدية تنظيم دورة استثنائية للجمعية العامة باألمم المتحدة بشأن األمراض غير ا �

  ).األمراض غير السارية(

كما تمت الدعوة إلى توفير حلول بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لمواجهة انتشار األمراض غير  -
 دواء أساسياً لعالج األمراض غير 12 إلى 10  منمع توفير) األمراض غير السارية(المعدية 
 يمكن إنقاذ حياة -ا قروشاً زهيدة ومعظمها أدوية يتكلف إنتاجه-)األمراض غير السارية(المعدية 

مثل هذا اإلجراء سيجعل المجتمع الدولي قريباً للغاية من تحقيق . الماليين من األشخاص في العالم
ستصبح الحكومات التي تستثمر في مجال الوقاية حالياً . أهداف األلفية اإلنمائية لألمم المتحدة

  .ة الحاالت المزمنة فيما بعدبمنأى عن التكاليف الضخمة التي ستنفق على رعاي
 من أجل إستراتيجية عالمية للوقاية من األمراض غير 2013-2008خطة عمل منظمة الصحة العالمية  -

ومكافحتها، والموجهة إلى كافة األطراف المعنية بالعمل وعلى نحو ) األمراض غير السارية(المعدية 
  :ددت خطة العمل أهدافها فيعاجل للتصدي للعبء المتزايد لألمراض غير المعدية، وح

في العمل ) األمراض غير السارية(رفع مستوي األولوية الممنوحة لألمراض غير المعدية  -1
اإلنمائي على الصعيدين العالمي والوطني، وإدراج أنشطة الوقاية ومكافحتها في السياسات 

 .الخاصة بجميع إدارات الحكومة

ال الوقاية من األمراض غير المعدية وضع وتعزيز السياسات والخطط الوطنية في مج -2
 .ومكافحتها) األمراض غير السارية(

تعزيز التدخالت الرامية إلى الحد من أهم عوامل الخطر القابلة للتغيير والمشتركة بين  -3
 ).األمراض غير السارية(األمراض غير المعدية 

) الساريةاألمراض غير (تشجيع البحوث الخاصة بالوقاية من األمراض غير المعدية  -4
 .ومكافحتها

 .ومكافحتها) األمراض غير السارية(تشجيع شراكات الوقاية من األمراض غير المعدية  -5

ومحدداتها وتقييم التقدم المحرز على ) األمراض غير السارية(رصد األمراض غير المعدية  -6
  .األصعدة الوطنية واإلقليمية والعالمية
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ذي عقد في بكين توصيات شملت تسريع العمل ، أصدر االجتماع الوزاري ال2009في أبريل   -
من خالل المعرفة الصحية، بما في ) األمراض غير السارية(على مكافحة األمراض غير المعدية 

  .ذلك استخدام تدخالت للتوعية الصحية تتسم بقلة التكلفة والفعالية
) لساريةاألمراض غير ا( صدر إعالن الدوحة بشأن األمراض غير المعدية 2009وفي مايو  -

األمراض (واإلصابات، دعا إلى دمج المؤشرات المسندة بالبيانات والخاصة باألمراض غير المعدية 
  .واإلصابة في النظام األساسي للرصد والتقييم الخاص بالمرامي اإلنمائية لأللفية) غير السارية

ط الحياة الصحية  عقد االجتماع الوزاري العالمي األول في موسكو المعني بأنما2011وفي أبريل  -
ومكافحة األمراض غير المعدية في دول العالم، نظمته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة 

  .الصحة والتنمية االجتماعية الروسية
، في اجتماعها 2011جاء اإلعالن السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر  -

اية من األمراض غير المعدية ومكافحتها، بمشاركة رؤساء الدول الرفيع المستوى المعني بالوق
والحكومات، للتصدي للتحديات اإلنمائية، تأكيداً لالهتمام الدولي، وغيرها من التحديات الذي 
تضمن أن الوقاية هي حجر الزاوية في جهود التصدي لألمراض غير المعدية، وإمكانية التقليل 

خصصة لهذا الغرض مع أهمية تعزيز القدرات على األصعدة منها وأهمية حشد الموارد الم
  .الوطنية الكفيلة بالتصدي لها ومكافحتها على نحو فعال، وخاصة في الدول النامية

 األمراض غير المعدية نبشأن الوقاية م ،Res/A/238/65وقد اعتمدت الجمعية قرارا رقم 
  .ومكافحتها

-21 من الفترة خالل جنيف في عقده تم يوالذ السنوي العالمية الصحة منظمة اجتماع

 : 2012 مايو 26

 تمت التي الموضوعات رأس على) األمراض غير السارية(األمراض غير المعدية  إدراج تم •
التوصيات إصدار اإلجراءات و  إلى المتعلقة االجتماعات انتهت خالل االجتماع وقد مناقشتها

   :اآلتية
 نتيجة المبكرة الوفاة نسبة تقليل وهو عالمي هدف تبنى على األعضاء الدول ممثلو موافقة** 

  .2025 عام بحلول وذلك% 25 بنسبة) األمراض غير السارية(األمراض غير المعدية 
  :الجهود العربية

) 13( القرار رقم 2009أصدرت القمة العربية االقتصادية في دورتها األولى بدولة الكويت يناير  -
نطلق يعزز من تقديم الخدمات الصحية ومن بينها السيطرة على بشأن تحسين الرعاية الصحية كم

  .وتحقيق األمن الصحي للمواطن العربي) األمراض غير السارية(األمراض غير المعدية 
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 الصحة لمنظمة اإلقليمي المكتب عم التعاون عالقات توثيق على للجامعة العامة األمانة وتحرص -
 وهو المعدية، غير لألمراض التصدي مجال في خبراتها من واالستفادة المتوسط، لشرق العالمية

  .2010 نوفمبر في بينهما الموقعة التفاهم مذكرة بنود تضمنتها التي واألنشطة البرامج أحد
وتضمن اإلعالن الصادر عن القمة كذلك ايالء العناية باألمراض غير المعدية وعلى نحو خاص  -

زارات الصحة في الدول العربية لوضع الخطة مكافحة داء السكري، وتشكلت لجنة من خبراء و
اعتمدها ) 2016-2011(اإلستراتيجية لتطوير الرعاية الصحية وطب األسرة في الدول العربية 

، واعتبرها مرجعية أساسية 2011 بيروت -35مجلس وزراء الصحة العربي في دورته العادية 
  .في كافة األنشطة والبرامج ذات الصلة في الدول العربية

التقليل من عبء المراضة على المجتمع : وقد نص الهدف اإلستراتيجي األول في هذه الخطة على -
وتحسين نوعية حياة األفراد عن طريق توفير الخدمات الصحية التعزيزية، الوقائية، العالجية، 

ر التأهيلية لجميع الفئات العمرية طوال حياتهم في إطار مفاهيم الرعاية الصحية األولية، وتصد
  .التصدي المزدوج لألمراض غير المعدية البرامج العشر المحققة لهذا الهدف

، للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية )66(دعت المجموعة العربية في كلمتها أمام الدورة  -
ضمن ) األمراض غير السارية(، إلى إدراج مكافحة األمراض غير المعدية 2011جنيف /مايو

لفية، تفاعالً مع التوجهات الدولية والجهود الرامية إلى مكافحة األمراض غير األهداف التنموية لأل
، حيث ال يمكن الحديث عن مكافحة الفقر وتحقيق تنمية شاملة )األمراض غير السارية(المعدية 

  .دون رفع مستوى األولوية الممنوحة لمكافحة هذه األمراض على الصعيد الوطني والعالمي
، اإلطار العام للخطة الخليجية 2011لصحة لدول مجلس التعاون في فبراير اعتمد مجلس وزراء ا -

، وأكد المجلس على أهمية التركيز على الجانب 2020-2010لمكافحة األمراض غير المعدية 
 - القلب–السكري (مع استمرارية دعم عمل اللجان األخرى لمكافحة ) الوقائي وتعزيز الصحة(

، وشدد على أهمية توفير الدعم الدولي وتوجيهه لدعم مبادرات )صحية التوعية ال- التبغ-السرطان
وبرامج مكافحة األمراض غير المعدية، وحث الحكومات على االلتزام بتوفير الدعم والموارد 

  .الالزمة على الصعيد الوطني لمكافحة هذه األمراض، ووضع آلية للمراقبة ومتابعة األداء
األردن / بعمان) 37( قراره الصادر عن دورته العادية أكد مجلس وزراء الصحة العرب في -

 على أهمية المشاركة الفاعلة للدول العربية في المؤتمر الدولي ألنماط الحياة 2012مارس 
  .2012سبتمبر /الصحية واألمراض غير المعدية بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية

تعزيز الجهود العربية :  على2012بالعراق مارس كما تضمن إعالن القمة العربية في بغداد  -
لتطوير الرعاية الصحية األولية ومكافحة األمراض المعدية وغير المعدية، ودعم الدول العربية، 

 . األقل نمواً لالرتقاء بنوعية خدمات الرعاية الصحيةةوخاص



 

 134 

 "الم العربي والشرق األوسطواألمراض غير السارية في الع المؤتمر الدولي ألنماط الحياة الصحية"عقد  -
عقد وقد ، 2012 سبتمبر 12-9في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من 

، التي )35(الصادر عن دورته العادية الـ) 9(المؤتمر تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب، رقم 
الترحيب : "، ونص على2011مارس 10-9عقدت في العاصمة بيروت بالجمهورية اللبنانية يومي 

، بحضور "  غير المعديةضباستضافة المملكة العربية السعودية، ألعمال المؤتمر العربي حول األمرا
 لبحوث والمؤسسات األكاديمية، وذوىممثلين عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومراكز ا

 شارك في جلسات المؤتمر خبراء ط، كماالعالقة من المجتمع المدني في العالم العربي والشرق األوس
، وكان للمملكة العربية  في البلدان المتقدمةالمعدية تجربة مكافحة األمراض غير في تقديمدوليون 

السعودية دورها الرائد في اإلعداد والتنظيم لهذا المؤتمر، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة 
 .)2مرفق رقم (،وصدر عنه إعالن الرياض )توسطرق المالمكتب اإلقليمي لش(الصحة العالمية 

 قامت األمانة العامة بتعميم إعالن الرياض والتوصيات الصادرة عنه على وزارات الصحة العربية  -
وزراء الشباب والرياضة العرب، وزراء اإلعالم العرب، ( والمجالس الوزارية المتخصصة 

ليم العرب من خالل المنظمة العربية للتربية وزراء الشؤون االجتماعية العرب، وزراء التع
تعزيز العمل : (في إعالن الرياض والتي تنص على) 16(تفعيالً للتوصية رقم ) والثقافة والعلوم

، "الوكالة المتخصصة لألمم المتحدة من أجل الصحة"المشترك بين منظمة الصحة العالمية 
لمنظمات العربية المتخصصة وسائر وكاالت والجامعة العربية ومجالسها الوزارية ذات الصلة وا

األمم المتحدة ذات الصلة، وبنوك التنمية والمنظمات الدولية الرئيسة من أجل دعم الدول األعضاء 
وأولويات مكافحتها في ) األمراض غير السارية(في مجال دمج الوقاية من األمراض غير المعدية 

  ) .لعالم العربي والشرق األوسطبرامج أعمال التنمية الوطنية المستدامة في ا
من معالي وزير الصحة في المملكة العربية خطاب  1/12/2012 تلقت األمانة العامة بتاريخ  -

 رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب تضمنت طلب إدراج مذكرة –السعودية 
أعمال القمة ول على جد) األمراض غير السارية(شارحة عن موضوع األمراض غير المعدية 

االقتصادية واالجتماعية الثالثة ليتم اعتماد المشروع الخاص بالموضوع وفق ما : العربية التنموية
  ).3مرفق رقم ( الدولي ألنماط الحياة الصحية رصدر عن المؤتم

 :اإلجراء المطلوب

  . األمر معروض على المجلس الموقر التخاذ ما يراه مناسباً
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   الغير معديةاألمراضوفيات الناجمة عن معدالت ال

  2010 بجامعة الدول العربية عن عام األعضاء بالدول 
  

  م الدولة  الغير معديةاألمراضنسبة الوفيات الناجمة عن 

  1 مصر 82%

  2 األمارات 67%

  3 البحرين 79%
  4 الجزائر 63%
  5 السعودية 71%
  6  سوريا  77%
  7 السودان 44%

  8 الصومال 27%

  9 العراق 44%
  10 الكويت 76%

  11 المغرب 75%

  12 اليمن 45%

  13 تونس 72%

  14 جزر القمر 40%
  15  جيبوتي 42%

  16  عمان 82%
  17  فلسطين 
  18  قطر 69%

  19  لبنان 84%
  20  ليبيا 78%
  21  األردن 84%

  22  موريتانيا 32%
  

 2010وفقاً إلحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام **
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 الديباجة

عقد المؤتمر الدولي ألنماط الحياة الصحية واألمراض غير السارية في العالم العربي والشرق األوسط 
هـ الموافق 1433 شوال 25-22في العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، خالل الفترة من

في ) 4(تنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب رقم ، وذلك تنفيذاً لقرار المكتب الم2012سبتمبر 12ـ9
المتخذ في الدورة السابعة ) 9(م في القاهرة ، والقرار رقم 2011دورته غير العادية في أكتوبر 
 األردن، وقد أعرب المشاركون في –م في العاصمة عمان 2012والثالثين المنعقدة في مارس 

الحكومية ومراكز البحوث والمؤسسات األكاديمية، المؤتمر، الذين يمثلون الحكومات والمنظمات غير 
وذوو العالقة من المجتمع المدني في العالم العربي والشرق األوسط، عن امتنانهم وشكرهم لخادم 

  . الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز على تفضله برعاية هذا المؤتمر

لدورها الرائد في اإلعداد والتنظيم لهذا المؤتمر، كما عبروا عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية 
  ).المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط(بالتعاون مع جامعة الدول العربية و منظمة الصحة العالمية 

وأكدوا دعمهم الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية 
ة على األمراض غير السارية، والتزامهم بالسعي الحثيث من أجل من خالل الوقاية والسيطرة الفعال

للوقاية من ) UNGAPD(تحقيق التعهدات الواردة في اإلعالن السياسي  للجمعية العامة لألمم المتحدة 
 .األمراض غير السارية ومكافحتها

  مسوغات اإلجراء 
عية الدموية والداء السكري  تعد األمراض غير السارية وعلى رأسها أمراض القلب واألو-أوالً

وأمراض السرطان واألمراض التنفسية المزمنة، من األسباب الرئيسة عالمياً للوفيات وحاالت 
٪ من الوفيات في 60حيث أنها تتسبب حاليا فيما نسبته أكثر من . العجز التي يمكن الوقاية منها

٪ 50شكل عام يعزى أكثر من وب. م2030٪ بحلول عام 75العالم، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 

<íè…^ŠÖ]<�Æ<š]†Úù]æ<íév’Ö]<ì^é£]<½^´ù<êÖæ‚Ö]<†³ö¹]
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من مجموع الوفيات في الشرق األوسط إلى األمراض غير السارية بينما تبلغ هذه النسبة 
كما أن وتيرة . مستويات أعلى من ذلك في عدد من الدول بما في ذلك دول الخليج العربي

 الرتفاع انتشار األمراض غير السارية في هذه المنطقة هي األسرع من أي مكان آخر، نتيجة
وعلى الصعيد العالمي تشهد العديد من دول المنطقة أعلى . مستويات عوامل الخطورة المعروفة

معدالت للداء السكري وقلة النشاط البدني والسمنة، فضالً عن استمرار التعرض لعوامل 
هم الخطورة، مثل تعاطي التبغ كالسجائر والشيشة وسوء التغذية وتفاقم التلوث البيئي الذي يس

في زيادة حدوث األمراض التنفسية المزمنة، وأمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض 
  .السرطان

 األعباء الجسيمة التي تتحملها الخدمات الصحية وأسر المصابين بهذه  األمراض، وما لها من -ثانياً
ليف الرعاية أثر سلبي خطير في التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع البلدان، حيث أن تكا

للمصابين بهذه األمراض وضعف اإلنتاجية بسبب العجز والمرض والوفاة المبكرة تؤدي إلى 
 .إفقار األسر وإضعاف االقتصاد

 الجدوى االقتصادية المبنية على البراهين والتدخالت الفعالة لمكافحة األمراض غير السارية -ثالثاً
ثال تدابير لمكافحة التبغ وتعاطي الكحول، والحد والتي تشمل على سبيل الم"االستثمار األفضل "

من تناول الملح والدهون وكذلك عبر تعزيز الوعي العام حول مزايا اتباع نظام غذائي صحي 
وممارسة النشاط البدني، وهي تدخالت ذات تأثير ملموس وفي  متناول المناطق ذات الموارد 

 .  من األمراض غير الساريةالمحدودة، وقد ثبت أنها فعالة في منع نسبة كبيرة

 دور القيادة السياسية بتوجيه كل أجهزة الدولة أمر أساسي للحد من عوامل الخطورة والوقاية -رابعاً
وينبغي على القطاعات غير الصحية مثل المالية، والزراعة، . من األمراض غير السارية

المدن والبيئة والصناعة والتجارة، والنقل، والتعليم، وتخطيط , والنشاط البدني، والشؤون الدينية 
أن تعمل بنشاط وبالتوازي مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية واألوساط 

 .األكاديمية والقطاع الخاص على حد سواء

 االلتزام بالعمل الوطني

صلحة في يلتزم المجتمعون فرادى وجماعات بالمشاركة الفعالة مع القطاعات ذات الصلة وأصحاب الم
  :بلدانهم من أجل تحقيق اإلجراءات التالية
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توفير الدعم السياسي والمالي واللوجستي لتوسيع نطاق مكافحة األمراض غير السارية وتنفيذ  -1
 في العالم العربي والشرق "UNGAPD"اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة 

 .األوسط

و المجتمع المدني وخاصة القطاع الخاص التي تم تعزيز دور القطاعات الحكومية المختلفة،  -2
 .تعريفها بوضوح في اإلعالن السياسي

  استنادا إلى 2013تضع الدول سياسات وبرامج تشمل القطاعات المختلفة بحلول عام  -3
 .اإلستراتيجية العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

نهج متكامل في التشريعات واللوائح حتى تحدث التزام السلطة التنفيذية بالمحافظة على  -4
استجابة فعالة وشاملة لمجابهة تهديد األمراض غير السارية، مع مالحظة عدم تداخل 

 .المصالح

زيادة المخصصات في الميزانية لبرامج األمراض غير السارية، واستكشاف خيارات تمويل  -5
 .قابلة للتطبيق لتحقيق هذه الغاية

مع مشاركة كل القطاعات المهتمة ومنظمات " االستثمار األفضل"ت تسريع تطبيق تداخال -6
 .المجتمع المدني حسب الحاجة

التعجيل في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ واالستراتيجيات  -7
ذات القائمة والتوصيات التي أقرتها جمعية الصحة العالمية للوقاية من األمراض غير السارية 

 .الصلة ومكافحتها

تعزيز تنسيق سياسات القطاعات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من اإليجابية وتقليل التأثيرات  -8
 .السلبية لعوامل الخطورة والعبء الناجم عن سياسات القطاعات األخرى

تقوية التوافق في السياسات للوصول إلى أقصى درجات النجاح وخفض التأثيرات السلبية  -9
طورة لألمراض غير السارية واإلشكاالت التي تنتج عن سياسات القطاعات لعوامل الخ

 .  األخرى

مراجعة األنظمة الصحية واالستثمارات التقنية تدريب الموارد البشرية للوصول للنتائج  -10
  .المرجوة لتحقيق المساواة والعدالة في التغطية واالستجابة

حية والتوسع في دمج الخدمات الوقائية إعادة توجيه األنظمة الصحية لتحسين الرعاية الص -11
األساسية وخدمات إدارة األمراض غير السارية في الرعاية الصحية األولية، وفقا لألولويات 

 .الوطنية والموارد المتوفرة
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تطوير كفاءة شراء وتوزيع األدوية وتعزيز خيارات تمويل قابلة للتطبيق لتوفير األدوية  -12
 فرص الحصول على الخدمات الوقائية، والعالجية بأسعار معقولة، فضال عن تحسين

 .وخدمات إعادة التأهيل السيما على المستوى المجتمعي

تشجيع التحالفات والشبكات التي تجمع منظمات المجتمع المدني والمعاهد األكاديمية والبحثية  -13
 .التطوير المبادرات المجتمعية التي تدعم الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحته

تشجيع البحث، والترجمة والنشر لنتائج التي تساعد على التعرف على المحددات الثقافية  -14
  .للعوائق العملية والمخاطر التي تحد من تحقيق أعلى درجة من الوقاية والعالج

تعزيز وتشجيع استخدام المعلومات وتقنية االتصاالت اإلبداعية من أجل تحسين تنفيذ برامج   -15
 .اض غير السارية ومكافحتهاالوقاية من األمر

الوكالة المتخصصة لألمم المتحدة من "تعزيز العمل المشترك بين منظمة الصحة العالمية  -16
، والجامعة العربية ومجالسها الوزارية ذات الصلة والمنظمات العربية "أجل الصحة

لية المتخصصة وسائر وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة، وبنوك التنمية والمنظمات الدو
الرئيسة من أجل دعم الدول األعضاء في مجال دمج الوقاية من األمراض غير السارية 
وأولويات مكافحتها في برامج أعمال التنمية الوطنية المستدامة في العالم العربي والشرق 

  .األوسط
وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للتقليل التدريجي من نسبة الملح والسكر والدهون في  -17

  .جات الغذائية، متضمنة حمالت توعية صحية وتشريعات ملزمةالمنت
تشجيع االلتزام بأدلة الرضاعة الطبيعية اآلمنة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تأكيدا  -18

على أهمية الرضاعة الطبيعية كعامل حماية مستقبلي من اإلصابة بالمتالزمة االستقالبية 
 إلى الفائدة الوقتية لتمتع المواليد الجدد بصحة واضطرابات الجهاز القلبي الوعائي إضافة

  .جيدة
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  توصيات للتطبيق العملي 
خلصت مناقشات المختصين والخبراء المجتمعين في المؤتمر الدولي ألنماط الحياة الصحية واألمراض 

اض بالمملكة العربية السعودية غير السارية في العالم العربي والشرق األوسط المنعقد في مدينة الري
وأوصوا بالنقاط العملية . م2012 سبتمبر12-9الموافق . هـ1433/ شوال25 – 22خالل الفترة من 

  :التالية
عمل مسح دوري لعوامل االختطار بما في ذلك حاالت ما قبل ارتفاع ضغط الدم، ما قبل  -1

الل مراكز الرعاية الصحية األولية اإلصابة بداء السكري، زيادة الوزن والتدخين  للبالغين من خ
على أن تكون متاحة للجميع وفق اإلمكانيات المالية المتاحة لدى كل دولة وتوفير الرعاية 

  .الصحية األولية
كما أن مراكز إعادة التأهيل . اعتبار المدارس أهم أماكن الوقاية من األمراض غير السارية -2

المدارس (دة إلى معايير منظمة الصحة العالمية والتعليم للذكور واإلناث يجب أن تكون مستن
وخاصة التثقيف البدني، وتكون األولوية في الحصول على غذاء صحي في ) المعززة للصحة

 .النظام التعليمي بقدر أهمية القراءة والكتابة

ضرورة اشتمال رخص تخطيط المدن لألحياء الجديدة على مضامير للمشي وقيادة الدراجات  -3
ماكن للتجمعات االجتماعية ومناطق آمنة لمزاولة األنشطة البدنية للنساء وكبار السن الهوائية وأ
 .واألطفال

تبني سياسات محددة لمراقبة تسويق المواد الغذائية المصنعة محلياً والمستوردة وحظر توفير  -4
 .األغذية والمشروبات عالية السعرات الحرارية

 .أسعار ميسورة للجميعتشجيع توفير الفواكه والخضروات الطازجة ب -5

خفض نسبة الملح تدريجياً في األطعمة المصنعة وذلك خالل خمس سنوات، لتصل إلى النسبة  -6
 .الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية

  . حظر توفير  الشيشة في المقاهي واألماكن العامة -7
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  مذكرة شارحة 

  بشأن

  منتدى القطاع الخاص العربي

  )    2013كانون ثان /يناير : الرياض(

  
  :رض الموضوع ع

: الرياض(  دورته الثالثةفياالقتصادية واالجتماعية :  إطار التحضير للقمة العربية التنمويةفي -
 األمانة العامـة للجامعـة   واالجتماعي االقتصادي، كلف المجلس  )2013كانون الثاني   / يناير

لى غرار   تعرض نتائجه على القمة ع     العربيبعقد منتدى القطاع لخاص     ) القطاع االقتصادي (
االقتصادية واالجتماعية في دورتهـا األولــى       :  القمة العربية التنموية   فيهو معمول به     ما
كانون /  يناير19: شرم الشيخ(ودورتها الثانية ) 2009كانون الثاني /  يناير20-19: الكويت(

  ).2011الثاني 
اعا مع االتحـاد    اجتم)القطاع االقتصادي (وفى هذا الخصوص، عقدت األمانة العامة للجامعة         -

 ة بمقر األمان  26/7/2012-25العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية يومي         
كـانون  /يناير  : الرياض(العامة للجامعة لبحث الترتيبات لعقد منتدى القطاع الخاص العربي          

وقد تم االتفاق على إحالة كافة المشروعات والبرامج التـي تـشمل فـرص              ).  2013ثان  
  . استثمارية إلى المنتدى لمناقشتها وبلورتها واختيار المالئم منها للعرض على القمة

 العربيـة للتنميـة     المنظمـة ( طلبت األمانة العامة للجامعة المنظمات العربية المتخصـصة          -
الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمركز العربي لدراسـات المنـاطق            

ضي القاحلة والهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي  ومنظمة العمل العربية       الجافة واألرا 
بتقديم مبادرات محددة قابلـة للتنفيـذ       ) والمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات    

االقتـصادية  : تطرح على منتدى القطاع الخاص الذي سيسبق القمة العربية التنموية الثالثـة           
  ) .2013لرياض ا(واالجتماعية 

لمناقشة المبادرات المقدمة مـن المنظمـات    للجامعة ثالث اجتماعاتاألمانة العامة  بمقر  عقد   -
المذكورة أعاله وبلورتها في صورتها النهائية لعرضها على منتدى القطاع الخاص العربـي             

ـ  القمة العربية    إلىتمهيدا لرفعها     بالرياض   13/1/2013-12 يوميالمقرر عقده    : ةالتنموي
 . لمباركتها) 22/1/2013-21:الرياض(الثالثة  دورتها فياالقتصادية واالجتماعية 

وسوف يتم عرض تقرير حول النتـائج        أعالهالمذكور  منتدى  المرفق مشروع جدول أعمال      -
 . االجتماع االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة الحقافي إليها يتم التوصل التي
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  5/12/2012نسخة معدلة 

  ت رعاية صاحب السمو الملكيتح

  األمير سعود الفيصل

  وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية
  

  مشروع برنامج

  منتدى القطاع الخاص العربي

  :للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية التحضيري

  االقتصادية واالجتماعية
  

  مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنميةنحو «

  »ل االقتصادي العربيوالتكام
  

  2013) يناير (الثاني كانون 13 – 12
  المملكة العربية السعودية – الرياض

  
  3201) يناير (الثاني كانون 12اليوم األول 

  
  تسجيل المشاركين  13:00 – 10:00
  الجلسة االفتتاحية  19:30 – 18:00

لتجـارة   العـام لغـرف ا      رئيس االتحاد  ،عدنان القصار  األستاذ معاليكلمة   •  
  .والصناعة والزراعة للبالد العربية

 رئـيس مجلـس الغـرف       ، المبطي  بن سعيد   عبد اهللا  المهندسسعادة  كلمة   •  
  .السعودية

  . األمين العام لجامعة الدول العربية،الدكتور نبيل العربي معاليكلمة  •  
 وزير التجارة والصناعة فـي      الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة،     معاليكلمة   •  

  .لكة العربية السعوديةالمم
وزيـر  صاحب السمو الملكي األمير سـعود الفيـصل،         المنتدى  كلمة راعي    •  

  .الخارجية في المملكة العربية السعودية
  .تكريم الجهات الداعمة والراعية للمنتدى •  
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  مؤتمر صحافي  20:30 – 19:30
   وعشاءحفل استقبال  21:30 – 20:30

    
  3201) يناير (الثاني كانون 13 الثانياليوم 

  :جلسة العمل األولى  10:30 – 9:00
وقضايا أساسية أمام قمة    نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ االقتصاديتين       «  

  »الرياض االقتصادية
    
، الرئيس، غرفة تجارة وصـناعة      علي ثنيان الغانم    األستاذ :رئيس الجلسة   

  .الكويت
  :المتحدثون  
   .دير عام صندوق النقد العربي، رئيس وم جاسم المناعيالدكتور •  
التحديات التي تواجه التجارة العربيـة البينيـة ومتطلبـات تفعيـل                  «  

  »منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  .، الرئيس، االتحاد العام للغرف التجارية المصريةاألستاذ أحمد الوكيل •  
  »بالد العربيةمتطلبات التغلّب على مشكالت النقل والتنقل بين ال    «  
، األمين العـام المـساعد للـشؤون        محمد بن إبراهيم التويجري   . د. أ •  

  .االقتصادية، جامعة الدول العربية
  »نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ االقتصاديتين«  
الرئيس، غرفة تجارة وصـناعة     الدكتور عبد الرحمن عبد اهللا الزامل،        •  

  .بضة، السعوديةالرياض، ورئيس شركة مجموعة الزامل القا
  »قضايا أساسية أمام قمة الرياض االقتصادية    «  
مدير إدارة التنمية االقتـصادية والعولمـة،       الدكتور عبد اهللا الدردري،      •  

  ).اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
التداعيات االقتصادية للربيع العربي وآليات تعزيز وحمايـة التجـارة             «  

  »ستثمارواال
، المستشار االقتصادي، الـصندوق     عبد الحميد محفوظ الزقلعي   األستاذ   •  

  .العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
التطورات المحرزة في مجال قرارات القمم االقتصادية المكلّف بهـا              «  

  »الصندوق
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  .مناقشة عامة •  
    

  :جلسة العمل الثانية  12:00 – 10:30
وج بمبادرات ومشروعات يمكن تنفيذها على مـستوى        جلسة حوار للخر  «  

  »العالم العربي
    
  .، خبير اقتصادي سعوديويزالدكتور عبد اهللا الق : الجلسةيدير  
   :ونالمتحدث  
  .رئيس، غرفة تجارة األردنالاألستاذ نائل الكباريتي،  •  
، الرئيس، االتحاد العـام للغـرف التجاريـة         األستاذ محمد عبده سعيد    •  

  .اعية اليمنيةالصن
الـرئيس، اتحـاد الغـرف التجاريـة        األستاذ جعفر رسول الحمداني،      •  

  .العراقية
الـرئيس، الغرفـة اإلسـالمية للتجـارة        الشيخ صالح عبد اهللا كامل،       •  

  .والصناعة والزراعة، ومجموعة دلّة البركة

الرئيس والعـضو المنتـدب،      نائباألستاذ يوسف بن إبراهيم البسام،       •  
  .سعودي للتنميةالصندوق ال

  .الجمهورية اإلسالمية الموريتانية •  
  .مناقشة عامة •  

  صالة الظهر  12:30 – 12:00
  

12:30 - 13:15   12:30 - 13:15  
   عملورشة   عملورشة

  مشروع منظمة العمل العربية •  إنشاء مراكز لرواد األعمال في الغرف العربية •
  :الورشة يدير

س اإلدارة، ، رئيس مجلالدكتور إحسان بوحليقة
مركز جواثا االستشاري، وعضو سابق في مجلس 

  .الشورى السعودي

  :الورشة يدير
 رئيس غرفة تجارة ،األستاذ خليل الخنجي

وصناعة عمان ورئيس اتحاد غرف مجلس 
  .التعاون الخليجي

  :ونالمتحدث
، رئيس مكتب ترويج الدكتور هاشم حسين -

  .ريناالستثمار والتكنولوجيا لدى يونيدو، البح

  :المتحدث
، المدير العام لمنظمة أحمد لقمانالدكتور معالي 

  .العمل العربية
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، األمين العام السابق ن الجماليالدكتور حس -
للصندوق االجتماعي للتنمية في جمهورية مصر 

  .العربية
  مداخلة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  :تعقيب
عضو المكتب األستاذ محمد الصحراوي، 

 االتحاد التونسي للصناعة والتجارة التنفيذي،
  .والصناعات التقليدية

13:15 – 14:00  13:15 – 14:00  

  ورشة عمل  ورشة عمل

مشروع المنظمـة العربيـة لتكنولوجيـات        •   مشروع البورصة العربية المشتركة •
  االتصال والمعلومات 

  :المتحدث
، رئـيس مجلـس     األستاذ سفر بن عايض الحارثي    

 IREX)رصات العقارية العالمية إدارة مجموعة البو

Group).  

  :المتحدث
 األمينة العامة للمنظمة األستاذة خديجة الغرياني،

  .العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات

  :تعقيب
الشريك والمـدير بـرايس      األستاذ خالد محضر،     -

  .ووتر هاوس كوبرز بالرياض

  :تعقيب
ة ، المدير اإلداري، شرككريم تاجااألستاذ  -

  .آرثر دوليتل، تونس
، العضو المنتدب  الدكتور طارق عبد الباري-

  .  ومدير عام شركة مصر للمقاصة والتسوية، مصر
، الرئيس، شركة  ساويرسسميحاألستاذ  -

  .، مصرللتنميةكوم تليكوم أوراس
، الخبير في شركة أرنست  األستاذ أسامة توما-

  .ويونغ المالية، البحرين
  

  حفل غداء  15:30 – 14:00

15:30 – 16:15  15:30 – 16:15  

   عملورشة   عملورشة

مشروع المنظمة العربية للتنميـة الـصناعية        •
  .والتعدين

  .مشروع المنظمة العربية للتنمية الزراعية •

  :المتحدث
، المـدير العـام للمنظمـة     األستاذ محمد بن يوسف   

  .العربية للتنمية الصناعية والتعدين
  
  

  :المتحدث
 طارق بـن موسـى الزدجـالي،      كتور  الد معالي

  .المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
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  :تعقيب
، األمين العام، الهيئة العامـة    محمد الكنهـل   الدكتور

  .للغذاء والدواء، السعودية

  :تعقيب
 وزارة الزراعـة    وكيـل الدكتور عبد اهللا العبيد،     

 المملكـة العربيـة     ،لشؤون األبحـاث والتنميـة    
   .              ةالسعودي

16:15 – 17:00  16:15 – 17:00  

   عملورشة   عملورشة

مشروع المركز العربـي لدراسـات المنـاطق         •
  .الجافة واألراضي القاحلة

مبادرة المساعدة من أجل التجـارة للـدول         •
  العربية

  :المتحدث
، المدير العـام للمركـز      رفيق علي صالح  الدكتور  

  .واألراضي القاحلةالعربي لدراسات المناطق الجافة 

  :المتحدث
، الرئيس التنفيذي، المؤسسة    الدكتور وليد الوهيب  

  .اإلسالمية الدولية لتنمية التجارة
  :تعقيب

، GLB Invest، الرئيس، شـركة  األستاذ فراس بدرا
  .لبنان

  :تعقيب
األمين العام، اتحاد الدكتور بكري يوسف عمر، 
  .عام أصحاب العمل السوداني

17:00 – 17:45  17:00 – 17:45  

   عملورشة   عملورشة

مشروع الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء  •
  .الزراعي

مشروع االستثمار في الـسكن االجتمـاعي        •
  بالدول العربية

  :المتحدث
، مدير إدارة الدكتور شعالن علوان المشايخي

الدراسات واإلنماء، الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء 
  .الزراعي

  :المتحدث
، رئيس قـسم المـساحة،      األستاذ فيصل العوضي  

  .المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت

  :تعقيب
نائب رئيس مجموعة األستاذ مرزوق الخرافي، 

  .الخرافي، الكويت

  :تعقيب
، الرئيس، شركة   محمد بن علي العبار   األستاذ   -

  .إعمار العقارية، دبي
لتصديري رئيس المجلس ا،  الدكتور عالء لطفي-  

  .لصناعة االستثمار العقاري المصري
األمنـاء العـامون للجهـات      : اختتام أعمال المنتدى    18:15 – 17:45

  .المنظمة
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  مذكرة شارحة

  بشأن

  منتدى الشباب

  :عرض الموضوع

I      الثالثـة  االقتصادية واالجتماعيـة فـي دورتهـا        : في إطار التحضير للقمة العربية التنموية
: الكويـت (، ووفقاً لما هو متبع في القمتين الـسابقتين          )2013كانون ثان   / يناير  : الرياض(

  . على القمة وتوصياته، بتنظيم منتدى للشباب تعرض نتائجه)2011شرم الشيخ (و ) 2009
I               بحثت اللجنة المشكلة من اإلدارات المعنية بالقطاع االجتماعي في األمانة العامـة موضـوع

الرأي على أن يكون عنوان المنتدى    ، واستقر   2013دى الذي يعقد على هامش القمة لعام        المنت
 ."نحو تنمية مستدامة: الشباب العربي" 

I             تـوفير فرصـة للحـوار      وسيبحث المنتدى في هذا اإلطار عدد من المحاور التي تهدف إلى
بلورة آراء   و ركته،واإلطالع وتبادل التجارب الناجحة في مجاالت تمكين الشباب وتفعيل مشا         

 عربية، عملية وقابلة للتنفيذ، يجري تنفيـذها فـي          -ومقترحات لسياسات ومشروعات إقليمية   
 .إطار شراكة واسعة

I           وزراء الـشباب والرياضـة العـرب،       ومن المنتظر أن يشارك في أعمال المنتدى عدد من
شـابات  /شباب   و جلس وزراء الشباب والرياضة العرب،    أعضاء اللجنة الشبابية المعاونة لم    و

مـن المجتمـع    + ياضة العرب   مقترحون من قبل وزارات الشباب والر     (من الدول األعضاء    
، لي عدد من المنظمات العربية واإلقليمية والدولية ذات العالقة     ، وشباب قياديون، وممث   )المدني

  .) شعراء وأدباء– إعالميون –سيدات أعمال / رجال–سياسيون (شخصيات عامة و
I   وضوع في اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الـشباب والرياضـة            تم عرض الم

بشأن اإلعداد للقمـة العربيـة التنمويـة االقتـصادية          ) 14(العرب، وأصدرت التوصية رقم     
 :، والتي تضمنت نصاً مفاده ما يلي2013الرياض ) الدورة الثالثة(واالجتماعية 

نة الشبابية وأمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي فـي        تكليف األمانة الفنية التنسيق مع اللج     "
جامعة الدول العربية لإلعداد لعقد منتدى الشباب العربي الثالث الذي سيعقد ضـمن فعاليـات      

 "القمة التنموية الثالثة

I 35(في دورته العاديـة  ) 755( القرار رقم    العرب الشباب والرياضة  مجلس وزراء    وأصدر (
لكة العربية السعودية باعتماد توصيات اللجنة الفنية الشبابية المعاون          بالمم 4/4/2012بتاريخ  

   .المشار إليها أعاله) 14(للمجلس ومنها التوصية رقم 
I مرفق مشروع جدول أعمال منتدى المجتمع المدني. 
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  مشروع جدول األعمال

  
  :اليوم األول

  2013كانون ثان / يناير6األحد الموافق 
  

  التسجيل  10:00 – 09:30
  

  االفتتاح الرسمي للمنتدى  10:30 – 10:00
 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) 35(كلمة رئيس الدورة  -

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربيةكلمة  -

 .كلمة ألحد القيادات الشبابية -
 

  التقاط صور تذكارية+ استراحة   11:00 – 10:30
 

  جلسة العمل األولى  13:00 – 11:00
 )احد القيادات الشبابية: ميسر الجلسة(

واقع واحتياجات الشباب العربي في ضوء التقارير العربية " :المحور األول
 "والدولية

 . دقيقة20: المدة -
 )سيحدد الحقاً: (المتحدث الرئيسي -
 .شابة/ شاب : المعقب -
  

 ".أولويات األجندة الجديدة للشباب العربي": المحور الثاني

 . دقيقة20: المدة -
 مدير إدارة السياسات السكانية –األستاذ خالد الوحيشي : ولالمتحدث األ -

 .والتعاون اإلقليمي والدولي
 .شابة/ شاب : المتحدث الثاني -
  

 ).نقاش مفتوح حول المحورين وحول ما ورد في الكلمات االفتتاحية للمنتدى عقب الجلسة األولى(
 

  استراحة غداء   14:30 – 13:00
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  :لمجموعات العم  16:30 – 14:30
 : مجموعات عمل، وتشمل موضوعاتها ما يلي4تقسيم الشباب إلى 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة: التشغيل والبطالة -
 سياسات بناء قدرات الشباب  -
 الشراكة العربية الدولية لتعزيز سياسات الشباب -
 .اقتصادياً سياسياً، اجتماعياً،: والتنمية المشاركة في الشباب حق -

  
  :اليوم الثاني

  2013كانون ثان / يناير7ثنين الموافق اال

  عرض نتائج مجموعات العمل لليوم األول  11:00 – 09:30
أحد أعضاء اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب : الميسر (

 )والرياضة العرب

 مقرر المجموعةعرض نتائج كل مجموعة عمل من قبل  -
 .نقاش مفتوح -

 

  استراحة  11:30 – 11:00
 

  جلسة العمل الثانية  12:30 – 11:30
 )أحد القيادات الشبابية: ميسر الجلسة(

 "فرص وتحديات ومستلزمات تفعيل مشاركة الشباب" :المحور الثالث

 . دقيقة20: المدة -
 رئيس منظمة القيادات الشابة –األستاذة منى القرق : المتحدث األول -

 .وسيدة أعمال
 خبير -القيادات الشبابية  أحد –األستاذ أحمد هنداوي : المتحدث الثاني -

 .في مجال المشاركة والتطوع المدني
 .نقاش مفتوح -

 

  :مجموعات العمل  14:30 – 12:30
 : مجموعات عمل، وتشمل موضوعاتها ما يلي4تقسيم الشباب إلى 

 القوانين والتشريعات الداعمة لحق الشباب في المشاركة المجتمعية -
 الجتماعي والسياسي للشبابدور الشبكات االجتماعية في زيادة الوعي ا -
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تعزيز التبادل والتعاون والتشبيك بين المنظمات الشبابية وبينها وبين  -
 متخذي القرار

 .آليات دعم وتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب -
 

  استراحة غداء  15:30 – 14:30
  

  عرض نتائج مجموعات العمل لليوم الثاني  17:00 – 15:30
لشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب أحد أعضاء اللجنة ا: الميسر (

 )والرياضة العرب

 مقرر المجموعةعرض نتائج كل مجموعة عمل من قبل  -
 .نقاش مفتوح -

  
  :اليوم الثالث

  2013كانون ثان / يناير8الثالثاء الموافق 
  عروض المؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الشباب  11:00 – 09:30

 ) لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة: الميسر (

 – األلكسو –منظمة العمل العربية : المؤسسات العربية المقترحة -
SILATEC) مؤسسة قطرية.( 

 المركز الثقافي – UNFPA – UNDP: المؤسسات الدولية المقترحة -
قطاع الشباب ( المجلس األوروبي – أنالند – البنك الدولي –البريطاني 
منظمة مجتمع مدني مدعوم من (للشباب  المنتدى األوروبي –) والرياضة

 .UNV – Oxfam –) المجلس األوروبي
 . دقائق لكل متحدث10: المدة -
 .نقاش مفتوح -

 

  استراحة  11:30 – 11:00
 

  :مائدة مستديرة  13:30 – 11:30
 .حوار مفتوح بين متخذي القرار والقادة الشباب: موضوع الجلسة -
 .بيةالقاعة الكبرى بالجامعة العر: مكان الجلسة -
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األمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس : رئاسة الجلسة -
 رئيس الدورة الحالية –العام لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية 

 .لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) 35(
 األستاذ الجامعي وعضو -عمرو حمزاوي : ميسر الجلسة والمعقب -

 .مجلس الشعب المصري
 تقديم الضيوف وتقديم شرح مبسط عن –منى الميرغني :  الجلسةمقدم -

 مجريات المنتدى وآراء الشباب
 :عدد أعضاء الجلسة -

 .شابة/  شاب 15 •
وزير الشباب والرياضة بالمملكة المغربية رئيس الدورة السابقة  •

 .لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
س الدورة القادمة وزير الشباب والرياضة بالجمهورية اللبنانية رئي •

 .لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
 .وزير الشباب بجمهورية مصر العربية •
أعضاء اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة  •

 .العرب
 .المنظمات العربية والدولية •

 .الشابات المشاركين في المنتدى/ مشاركة الشباب  -
 .نقاش مفتوح -

 

 سة الختامية وعرض التوصياتالجل  14:30 – 13:45
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  مذكرة شارحة
  بشأن

  منتدى المجتمع المدني
  

  :عرض الموضوع
I      االقتصادية واالجتماعيـة فـي دورتهـا الثالثـة         : في إطار التحضير للقمة العربية التنموية

 القمتـين الـسابقتين     ، ووفقاً لما هو متبع في     )2013كانون ثان   /  يناير   22 – 21: الرياض(
، بتنظيم منتدى للمجتمع المـدني تعـرض نتائجـه          )2011شرم الشيخ   (و  ) 2009: الكويت(

 .وتوصياته على القمة

I               بحثت اللجنة المشكلة من اإلدارات المعنية بالقطاع االجتماعي في األمانة العامـة موضـوع
 وما زالت عـدد مـن   ، وفي ضوء ما شهدته2013المنتدى الذي يعقد على هامش القمة لعام     

الدول العربية من أزمات وكوارث، ونظراً ألهمية دور منظمات المجتمع المدني فـي هـذا               
دور منظمات المجتمع المدني في التنمية      " الرأي على أن يكون عنوان المنتدى       الشأن، استقر   

 ."االجتماعية وعمليات اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية

I     ر عدد من المحاور التي تهدف إلى تحقيق شراكة فاعلة بـين            وسيبحث المنتدى في هذا اإلطا
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهودهم الرامية إلى تحقيق التنميـة االجتماعيـة             
بوصفهم شركاء رئيسيين في العملية التنموية وكذلك إلى تنسيق جهودهم مع الحكومات فـي              

 .حاالت اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية

I  نتظر أن يشارك في أعمال المنتدى عدد من المنظمات ومؤسسات المجتمـع المـدني     ومن الم
العربي الفاعلة في هذا الشأن باإلضافة إلى وكاالت األمم المتحدة ذات العالقـة وعـدد مـن              
الخبراء العرب المعنيين في هذا المجال، وسيستعرض المنتدى في هذا اإلطار أيضاً تجـارب              

لمدني العربية بما يمكن من عمل رصد وتقييم لدور هذه المنظمات عدد من منظمات المجتمع ا
والوقوف على اإلشكاليات الموضوعية واللوجستية والفنية التي تواجهها لتحقيق دورها الهـام        

  .في هذه المجاالت
I              تم عرض الموضوع في الدورة الستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة

ت المادة الثالثة   الذي نص ) 14/10/2012) 60ع  .د (355ق  (ارا رقم   العرب الذي أصدر قر   
 :  على ما يليمنه
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االقتـصادية  : الموافقة على رعاية المجلس لمنتدى المجتمـع المـدني للقمـة التنمويـة             -1
منتدى "  تحت عنوان )2013كانون ثان / يناير : الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة 

  " االجتماعية وعمليات اإلغاثة والمساعدات اإلنسانيةالمجتمع المدني والتنمية
 دوالر  30000الموافقة على دعم األعمال اللوجستية والموضوعية للمنتدى بمبلغ وقدره           -2

احتيـاطي  (خصماً من رصيد الوفورات النقدية ) فقط ثالثين ألف دوالر أمريكي  (أمريكي  
 .للصندوق العربي للعمل العربي) النقدي

عضاء إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجـاالت           دعوة الدول األ   -3
 .التنمية االجتماعية واإلغاثة والمساعدات اإلنسانية المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى

مـن  ) 2(و  ) 1(تكليف األمانة الفنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الفقرتين العاملتين           -4
نسيق مع رئاسة المكتب التنفيذي وفقاً لإلجراءات المتبعة في هـذا           ثالثاً في هذا القرار بالت    

 .الشأن

I مرفق مشروع جدول أعمال منتدى المجتمع المدني. 
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  مشروع جدول األعمال
  

  :اليوم األول
  2013كانون ثان / يناير9األربعاء الموافق 

  التسجيل  10:00 – 09:30
  

  االفتتاح الرسمي للمنتدى  10:30 – 10:00

 .ة الدول العربيةكلمة جامع -

 وزيرة التأمينات والشؤون –كلمة معالي الدكتورة نجوى خليل  -
 رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس –االجتماعية في جمهورية مصر العربية 

 .وزراء الشؤون االجتماعية العرب

 .كلمة منظمات المجتمع المدني -
 

  جلسة العمل األولى  11:30 – 10:30

 وزيرة التأمينات والشؤون –ة نجوى خليل معالي الدكتور: رئيس الجلسة(
 رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس –االجتماعية في جمهورية مصر العربية 

  )وزراء الشؤون االجتماعيـة العـرب
نحو شراكة فاعلة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني " :المحور األول

 "لتحقيق التنمية االجتماعية المنشودة

  دقيقة للمناقشة30عرض ، و  دقيقة لل30: المدة -
 )سيحدد الحقاً: (المتحدث -

 

  استراحة  12:00 – 11:30
 

  جلسة العمل الثانية  13:00 – 12:00

  )معالي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب: رئيس الجلسة(
وبناء )  بعد– أثناء –قبل ( إلدارة األزمة إستراتيجيةوضع " :المحور الثاني

 " المجتمع المدني إليجاد أفضل اآلليات للتعامل مع األزمةقدرات مؤسسات

  دقيقة للمناقشة30 دقيقة للعرض ، و 30: المدة -
 )سيحدد الحقاً: (المتحدث -

 

  جلسة العمل الثالثة  14:00 – 13:00
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  )سيحدد الحقاً: رئيس الجلسة(
تفعيل دور اإلعالم واإلعداد للبرامج التي تساهم في نشر " :المحور الثالث

وعي واستقطاب المؤسسات الحكومية والغير الحكومية في تقديم الدعم ال
 "اإلنساني

  دقيقة للمناقشة30 دقيقة للعرض ، و 30: المدة -
 )سيحدد الحقاً: (المتحدث -

 

  استراحة غداء  15:00 – 14:00
 

  مجموعات العمل  17:00 – 15:00

 :المجموعة األولى للتباحث حول المحور األول

ين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية نحو شراكة فاعلة ب -1
 "االجتماعية المنشودة

 :المجموعة الثانية للتباحث حول المحورين الثاني والثالث

قدرات مؤسسات وبناء )  بعد– أثناء –قبل ( إلدارة األزمة إستراتيجيةوضع  -2
ن تعيد  من شأنها أ إليجاد أفضل اآلليات للتعامل مع األزمةالمجتمع المدني
 تأهيل المجتمع

تفعيل دور اإلعالم اإلنساني واإلعداد للبرامج التي تساهم في نشر الوعي  -3
 واستقطاب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم اإلنساني
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  :اليوم الثاني
  2013كانون ثان / يناير10الخميس الموافق 

  نتائجهماستكمال أعمال المجموعتين الستخراج   11:30 – 09:30
 

  استراحة  12:00 – 11:30
  جلسة العمل الرابعة  13:00 – 12:00

  

  )سيحدد الحقاً: رئيس الجلسة(
 .عرض نتائج أعمال المجموعتين: أوالً

 .  دقيقة لكل مجموعة15: المدة -
االقتصادية : عرض لرسالة المنتدى المقدمة إلى القمة التنموية: ثانياً

  .وإقرارها) 2013رياض يناير ال(واالجتماعية في دورتها الثالثة 

  دقيقة 30: المدة -
 

  :الجلسة الختامية  13:15 – 13:00

 .كلمة جامعة الدول العربية •

 .كلمة معالي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب •
< <

  


