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 مؤشرات التنمية المستدامةل طرية وإقليميةقمالمح 

 ا في منطقة االسكولقطاعات مختارة
  

 قطاع الطاقة(١)  
 

 مقدمة 
  
 

يولي العالم اليوم اهتماماً بالغاً بمسيرة تحقيق التنمية المستدامة، مما يستلزم ضرورة العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية و 
دمة التنمية، تغير انماط االنتاج واالستهالك غير المستدام والحد من تلوث البيئة باالضافة الى الحد من الفقر عن طريق إدارتها في خ

 ،تحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل متزايدة على ان يراعى في كل ذلك حق األجيال القادمة بالمشاركة في الموارد الطبيعية
  .اضي خاصة المياه والطاقة واألر

  
 على أهمية تطوير مؤشرات (CSD)وفي ضوء ما تقدم فقد اكدت خطة عمل جوهانسبرج وقرارات دورات لجنة التنمية المستدامة 

األهداف من الهدف السابع  أكدكما  ، القرار في تبني سياسات تضمن تحقيق التنمية المستدامةصانعية للتنمية المستدامة من أجل مساعد
مية نوضعت لجنة التو في اطار ذلك فقد . أهمية تحقيق االستدامة البيئية وتكوين قاعدة بيانات ألهم مؤشراتهاعلى اإلنمائية لأللفية 
استكمال بالدول كما قامت المنظمات اإلقليمية وية المستدامة، مللتن"  مؤشرا٥٨ ، قائمة من ٢٠٠١  العاممم المتحدة فيالمستدامة في األ

 .  واالقليمية مع األولويات الوطنيةتطوير هذه المؤشرات لتتماشى
  

 المختلفة مجاالتالمتنوعة في بتضمين برامجها أنشطة ودراسات ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  وقد عنيت
ك دعماً لجهود الدول  وذلبيئة والقطاعات اإلنتاجية، المياه، الطاقة،وعلى االخص في قطاعات الالتنمية المستدامة تحقيق بذات الصلة 

 قدراتها لتحديث قواعد البيانات ومساندة الدول االعضاء في بناء،  وتطويرهاالسياسات المتصلة بالتنمية المستدامةياغة صاالعضاء في 
  . ذات الصلةالتنمية المستدامة تطوير مؤشراتمع ذلك و ، بما يناسب ظروف بلدان المنطقةالالزمة

  
 )٤(، البيئة )٣(، المياه )٢(، الطاقة )١: ( للقطاعات الست التاليةكتيباتالالسكوا هذه المجموعة من  أعدت ا، تقدم ماطارإوفي 

 في منطقة ، مؤشرات التنمية المستدامةتناول كل منها حيث تالتكنولوجيا )٦(، و قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم)٥(، الزراعة
لمحات قطرية واقليمية يتضمن كل كتيب عرضاً لو.  خصوصاًسكواعضاء في اإلألاثالث عشرة  وفي كل دولة من الدول السكوا عموماًاإل

ولويات الوطنية واالقليمية تم اختيار المؤشرات وتصنيفها بحيث تأخذ باالعتبار األوقد  .لمؤشرات التنمية المستدامة في القطاع المعني
 اتلفية في قطاعألاالهداف االنمائية للمستدامة، وبعض مؤشرات الهدف السابع من  لجنة التنمية ا قائمةوتناول بعض المؤشرات الواردة في

  .الطاقة والزراعة والموارد المائية والبيئة
  
لم تقتصر و. و لسنوات متقاربةأ ،توافرهاوفق  ٢٠٠٣ و٢٠٠٠رسوم بيانية للسنوات ورضت المؤشرات على شكل جداول عو

ولوية والمتعلقة بالمؤشرات المذكورة في البلد ل سلطّت الضوء على أهم القضايا والسياسات ذات األالمالمح على الجوانب الرقمية فحسب، ب
حصاء، والوزارات المعنية بالقطاعات المختلفة، اء البيانات والمؤشرات من مصادر رسمية كمنشورات مكاتب اإليفوقد تم است. المعني

فضالً عن الوثائق والمنشورات ذات الصلة التي ليمية ودولية إقو القواعد الخاصة بمنظمات مم المتحدة المختلفة، أ األاتوقواعد بيانات منظم
  .اصدرتها االسكوا

  
  مختلفبين و المختلفة داخل البلد الواحد  التفاوت في توفر المعلومات بين القطاعات البيانات الواردة في هذة الكتيبات مدىظهروت
ما زالت بحاجة البيئة والقطاع الخاص ليست متوفرة بالقدر الكافي وبحصائية والمؤشرات المتعلقة انات اإلالبيعلى سبيل المثال فإن البلدان، ف

 الضعف والقوة في وعوامل صورة عن الوضع الراهن  هذه الكتيباتعكسوت.الى التطوير بينما مؤشرات قطاعي الطاقة والمياه اكثر توفراً
، ومدى الحاجة الى العمل على تطوير دعم توافر هذه المؤشرات دعماً لخطط سكوامنطقة اإلفي دول التنمية المستدامة توافر مؤشرات 

.التنمية



٢ 

 

 
و التي تركز على المؤشرات المتعلقة بالقضايا , و يعرض هذا الكتيب مؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الطاقة بمنطقة االسكوا

، والتي )CSD 9(، التي حددتها لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في دورتها التاسعةفي مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامةاالساسية 
 تنمية استخدام مصادر الطاقة ) ٣ (؛تحسين كفاءة استخدام الطاقة) ٢ (؛تعزيز إمدادات الطاقة) ١: (اعتمدتها خطة تنفيذ جوهانسبرج، وهي

 
تحتوى  و. متابعة تطورها بهدف٢٠٠٣ و ٢٠٠٠  وذلك لألعوام؛الطـاقة والنقـل) ٥ (؛تقنيات الوقود األحفوري المتقدمة) ٤(؛ والمتجددة
 - ج واستهالكها؛  إنتاج الكهرباء-  بها؛ واستهالكها وإنتاج الطاقة احتياطيات- أ:وفقاً ِلما يليت مصنفة ارشسلسلة بيانات ومؤها كل من

 المتبعة ستراتيجياتاالسياسات وال أهم -ه ؛اقة من أجل التنمية المستدامةقضايا الطالتقدم المحرز في مجال  - د؛مؤشرات استهالك الطاقة
  .قطاع الطاقةفي 

 



٣ 

 

  
  منطقة اإلسكوا

 
 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠   احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها–أ 

  ٦٠٦٥٧٣  ٥٩٦٧٦٠  )مليون برميل( المؤكدة للنفط االحتياطيات

  ١٨٨٠٦  ٢٠١١٧  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 ٣٥٤٤  ٣٢٠٢ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  ١٢٣١٥  ١٣٦٦٦  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ٦١٣٦,٣  ٥٦٨٥,٣  )   يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي

 ٤٦٧٢٩  ٣٤١٨٨  )٣مليار م( حتياطيات الغاز الطبيعيا

 ٢٦٩,٨٥  ٢٢٦,٨٣  )٣مليار م(لغاز الطبيعي ل  الكلينتاجاإل

٢١٦,٠٨  ١٨٤,٣٥  )٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو 

 ٣٣٨٩١٦  ٢٩٤٩٠٢  .)ن.ألف طن م(إجمالي الطاقة المستهلكة 

       إنتاج الكهرباء واستهالكها–ب 

 ٩٧٦٠٧  ٨١٥٥٥  .)و.م( ية المركبةالقدرة الكهربائ

 ٤٠٣٠٩٠  ٣٥١٩٢٠  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة

 ٣٦٤٤٧٠  ٣١٩٠٠٠  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٦٢٠,١٤  ٥٦٢,٥٩  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 حصة الفرد من الطاقة المستهلكة
 ١٩٢٢  ١٨٠٠,٨٦  )فرد./ن.م.كجم(

الكهربائية المنتَجة حصة الفرد من الطاقة 
  ٢٢٨٥,٨  ٢١٤٩ )سنة/فرد./س.و.ك(

 كةالمستهلَالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
  ٢٠٦٦,٨١  ١٩٨٤ )سنة/فرد./س.و.ك(

 
 : التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 

  
  الطاقةإمدادات 

حوالي يقطن  ، مليون نسمة١٧٦,٣٤٤حوالي   في دول االسكواسكانعدد البلغ 
 يعانون من نقص في هم من%٢٠ما زال أكثر من  و. الريففي  منهم %٤٠

 .خدمات الطاقةالحصول على 

  
  المتجددةالطاقـة 

ينتشر في بعض دول شمال اإلسكوا استخدام أجهزة 
هروضوئية الك واستخدام النظم التسخين الشمسي للمياه،

عدد من التطبيقات مثل كهربة القرى الريفية، وضخ في 
 الحماية المهبطية ونظمالمياه من اآلبار في بادية الشام، 

ألنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي في بعض دول الخليج 
العربية، وكهربة محطات االتصاالت البعيدة عن الشبكة 

ليد الكهرباء استخدام المزارع الريحية في تووالكهربائية، 
 في المناطق الواعدة بطاقة الرياح مثل منطقة الغردقة

الساحل الغربي لخليج السويس والبحر والزعفرانة على 
األحمر وعدد من المناطق الواعدة في األردن 

مرتفعات الجوالن، (وسورية ) اإلبراهيمية ووادي عربة(
عدد من الدول األعضاء ويقوم ). ومنطقة غربي حمص

عض األنشطة المتعلقة بإعداد الخطط والمشاريع ببإنجاز 
 .إجراء البحوثوالتطبيقية والبرامج 

  
  ةـالطاق استخداميد ـترش 

إعداد الدراسات وتنفيذ األنشطة والتطبيقات يتم عبر 
وخاصة في القطاع الصناعي وقطاع األبنية السكنية 

إجراء  وتتركز الجهود في هذا المجال على .والتجارية
ة،  الطاقمراجعاتتنفيذ و ،ه استهالك الطاقة ألوجالمسوح

،  الموفرة للطاقةتمجاالالوتنفيذ مشاريع تجريبية في 
والمعايير في األجهزة المواصفات القياسية إعداد و

بطاقة كفاءة  (استخدام اللصاقات والكهربائية المنزلية
تنفيذ دراسات في مجال إدارة الطلب على و. فيها) الطاقة

 كما ال .القدرةنحني الحمل وزيادة عامل الطاقة لتحسين م
دراسة اإلمكانات المتاحة لتحسين العزل الحراري  بد من

نشر التوعية حول مفاهيم  و؛في األبنية السكنية والتجارية
تحسين كفاءة استخدام الطاقـة وذلك عبر إصدار 

 حول ترشيد الطاقة ، واألدلةنات المختلفةالالنشرات واإلع
لجميع توعية لل ندوات  وإقامة؛خدامهاوتحسين كفاءة است
أما في جانب .  والجامعاتفي المدارسالشرائح التعليمية 

توليد الطاقة حيث تتركز الجهود على ترشيد وتحسين 
زيادة مساهمة على والكفاءة في قطاع إنتاج الكهرباء 

  عبرفيتم ذلكفي توليد الطاقة الكهربائية الطبيعي الغاز 
ذات الكهربائية حطات التوليد التوسع في استخدام م

تحويل عمل مجموعات التوليد ، والدورة المركبة
لزيت الوقود، إضافة الطبيعي  الغاز الستخدامالحرارية 

ة في ـ وإدارة الصيانالكفاءةتركيب أجهزة إدارة و
إعادة تأهيل مجموعات  الكهربائية، وات التوليدـمحط

  .ةالقديمالكهربائية التوليد 



٤ 

 

 منطقة اإلسكوا

 تقنيات الوقود األحفوري األنظف 

 واستخدام الغاز الطبيعي في  وخاصة الجازولين والديزللمستخدممواصفات الوقود اتحسين إجراءات ل عمدت معظم دول اإلسكوا إلى اتخاذ
األحفوري اإلسكوا عن استخدامات الوقود قد خلصت دراسة أعدتها  و.توليد الكهرباء والصناعة كأحد مصادر الوقود األحفوري األنظف

قود سواء من ناحية تركيز الكبريت في كل دول المنطقة مواصفات الوالضرورة استمرار الجهود في بعض : إلى األنظف في دول اإلسكوا
 تكرير النفط لزيادة نسبة يضرورة تطوير تقنيات مصاف؛ والرصاصالذي يحتوي على من الديزل والجازولين، أو استخدام الجازولين 

  .إنتاجها المنتجات الخفيفة كالجازولين والكيروسين والديزل

 الطاقة والنقل 

 في المائة من إجمالي ٢٦,٣حوالي بستهالك االمستهلكة الرئيسة للطاقة في دول اإلسكوا حيث قّدر يعتبر قطاع النقل أحد القطاعات ال
  .استهالك المشتقات البترولية، مما يوضح أهمية ترشيد استهالك الطاقة والحد من اآلثار السلبية لهذا القطاع على البيئة

بتنظيم حلقة دراسية و، ٢٠٠١في عام " غازات الدفيئة في قطاع النقلخيارات وفرص الحد من "إعداد دراسة حول ب اإلسكوا وقد قامت
أكدت على أهمية استخدام وقود أنظف، ورفع كفاءة المحركات في وسائل النقل، و ٢٠٠٤حول الوقود النظيف ووسائل النقل البري في عام 

  .رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل وإذكاء الوعي ودعم حمالت التوعية ل وضبطهامحركات المركباتلوأهمية إجراء فحص 

  : أهم سياسات واستراتيجيات الطاقة–هـ
األول داخلي ويقضي بمواصلة العمل في الدول المنتجة للبترول على زيادة االحتياطيات : ينتعتمد استراتيجيات قطاع البترول على مسار

طاقة والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، والتوسع باستخدام الغاز عبر تكثيف البحث عن حقول جديدة، وتغطية الطلب المحلي على ال
أما المسار الثاني فيتعلق بالدور الذي تؤديه الدول المنتجة للنفط داخل منظمة أوبك في تأمين الطلب العالمي على النفط وتحديد و ؛الطبيعي
  .أسعاره

االقتصاديـة التي و في مجال ربط الشبكات الكهربائية واالستفادة من المزايا الفنية إنجاز التكامل اإلقليمي) ١:(قطاع الكهرباءأهم سياسات و
إعادة هيكلة وتنظيم قطاع ) ٢(تحققها مشاريع الربط الكهربائي، وكذلك إنشاء شبكـات أنابيب نقل الغاز الطبيعي بين الدول األعضـاء؛ 

اعتماد سياسة ترشيد االستهالك وتحسين كفاءة استخدام ) ٣(؛  قطاع الكهرباء وإدارةالكهرباء ومشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء
نشر استخدام تقنيات الطاقات المتجددة التي ثبتت جدواها ) ٥(استعمال الوقود األقل تلويثاً للبيئة وخاصة الغاز الطبيعي؛ ) ٤(الطاقة؛ 
.اقتصادياً

  :المصادر 
  .٢٠٠٥، التقرير اإلحصائي السنوي )أوابك(قطار العربية المصدرة للبترول  األ منظمة-١
  ).٢٠٠٥/٧/E/ESCWA/SCU (٢٥ العدد – المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا -٢
  ).٢٠٠٥/١١/E/ESCWA/SDPD( -االتقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكواالسكوا،  -٣
  ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر( الموحد  التقرير االقتصادي العربي-٤
  ).Part II-٢٠٠٥/١/E/ESCWA/SDPD (- في قطاعات مختارة في بعض بلدان االسكواتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الوقود األحفوري األنظف -٥

م      ٢٠٠٣ ة االسكوا لعل ي منطق ة المستهلكة ف اجمالي الطاق
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 طاقة في قطاع اللمملكة األردنية الهاشميةلطرية ق المحم
  

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠   احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها –أ 

  ١  ١  )مليون برميل(االحتياطيات المؤكدة للنفط 

  -  -  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 ١٠١  ٩٥ )ميو./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  -  -  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ١٠٣  ٩٣,١  )   يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي

 ٧  ٦  )٣مليار م( احتياطيات الغاز الطبيعي

 ٠,٣  ٠,٣  )٣مليار م(لغاز الطبيعي  ل  الكلينتاجاإل

٠,٣  ٠,٣  )٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو 

 ٥٧٧٤  ٤٩٦٠  .)ن.ألف طن م(كة إجمالي الطاقة المستهلَ

       إنتاج الكهرباء واستهالكها–ب 

 ١٧٨٨  ١٦٤٠  .)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

 ٧٩٩٤  ٧٣٧٥  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة

 ٧٣٤٦  ٦١٣٣  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٥٨٠  ٥٨٧  )     دوالر١٠٠٠/.ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 حصة الفرد من الطاقة المستهلكة
 ١١١٠  ٩٨٥  )فرد./ن.م.كجم(

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
  ١٥٣٧  ١٤٦٣ )سنة/فرد./س.و.ك(

 المستهلكةالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
  ١٤١٣  ١٢١٨ )سنة/فرد./س.و.ك(

 
 :ن أجل التنمية المستدامة التقدم المحرز في مجال الطاقة م–د 

  
  إمدادات الطاقة 

منهم في الحضر، % ٧٩ مليون نسمة، ٥,٢٠٠:يبلغ عدد السكان
  .في الريف% ٢١و

ويقوم مشروع كهربة الريف . من السكان مزودين بالكهرباء% ٩٩,٨
 .بإيصال الكهرباء إلى بقية التجمعات السكانية

  الطاقة المتجددة 
إجمالي قدرتها .  مشروعا١٢ً في  الرياحتُستخدم طاقة

  .، منها اثنين لتوليد الكهرباء.و. ك١٦٢٠المركبة 
 مصنعاً إلنتاج أجهزة التسخين الشمسي للمياه ٢٥يوجد 
  . سخان شمسي سنويا٤٠٠٠ًوتنتج 
لقطاع الخاص إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ا دِعي

 .و. م١٥٠ بقدرة )BOO(  مشروعوفقالحرارية 
  
 ترشـيد استخدام الطاقـة 
 تم في قطاع األبنية السكنية والتجارية استخدام -١

مفهوم التصميم ، ولمياهل  الشمسيينسخالت أجهزة
 أجهزةمنزلية والجهزة ، واألللمبانيالبيئي المعماري 

  .ترشيد الطاقة في ضخ المياه، وارة عالية الكفاءةناإل
 الطاقة إجراء مراجعات  تم في قطاع الصناعة-٢
نارة عالية اإل أجهزةاستخدام و، تحسين معامل القدرةو

استخدام محركات تحسين كفاءة االحتراق، وو، الكفاءة
واالستفادة من  ،ونظم التوليد المشترك، عالية الكفاءة

واستخدام العزل الحراري لمفقودة ا ةاسترجاع الحرار
  .لخطوط البخار والماء الساخن

  
 تقنيات الوقود األحفوري األنظف 

تحويل عدد من محطات توليد الكهرباء للعمل على -
  .الغاز الطبيعي

خطة للتحول إلى الجازولين الخالي من الرصاص -
  .وتخفيض تركيز الكبريت في الديزل

 الطـاقة والنقـل 
بدال السيارات القديمة والشاحنات  العمل على است-

  .العاملة في أسطول النقل بأخرى حديثة
  . إجراء الصيانة الدورية للمركبات-
 . بناء الجسور واألنفاق لتحسين أنظمة المرور-
 

  : أهم سياسات واستراتيجيات قطاع الطاقة–هـ

 
 توفير الطاقة الالزمة للتنمية بأقل كلفة ممكنة، -

  .يعي في إنتاج الكهرباءواستعمال الغاز الطب
  . العمل على إنتاج المشتقات النفطية الخفيفة-
الطاقة العمل على خصخصة قطاعي توليد وتوزيع -

  .ةالكهربائي
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   طاع الطاقةقية في لمملكة األردنية الهاشملطرية ق المحم

  
  :المصادر

  
The Hashemite Kingdom of Jordan, Ministry of Energy and Mineral Resources, Energy 2005-Facts and Figuers 

 
  .محمد أحمد عمرو، التقرير الوطني حول نظم الطاقة المستدامة في المملكة األردنية الهاشمية. د
  

  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –تصادية واالجتماعية لغربي آسيا المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االق
  

  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -االسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا
  

  .٢٠٠٥، التقرير اإلحصائي السنوي )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
  

  ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(ير االقتصادي العربي الموحد التقر
  

 قطاع الطاقة في األردن –التقدم المحرز والقضايا البيئية : ورقة األردن إلى المؤتمر العربي اإلقليمي حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة
  .E/ESCWA/SDPD/2005/WG.4/18 -ودوره في تحقيق التنمية المستدامة 
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   قطاع الطاقةلإلمارات العربية المتحدة في طرية ق المحم
  

  يشمل تموين السفن والطائرات*   
  
  

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠   احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها –أ 

  ٩٧٨٠٠  ٩٧٨٠٠  )مليون برميل( االحتياطيات المؤكدة للنفط 

  ٢٥٤٧  ٢٤٩٩  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 *٢٩٦  ١٢٢ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  ٢٠٤٨  ١٨١٥  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ٧٧٨  ٧٠٣   )  يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي

 ٦٠٦٠  ٦٠٠٦  )٣مليار م( احتياطيات الغاز الطبيعي

 ٦٣,٨  ٥٠,٥٣  )٣مليار م( الغاز الطبيعي  الكلينتاجاإل

 ٤٤,٨  ٣٨,٣٨  )٣مليار م( الغاز الطبيعي المسوق

 ٤٨٧٩٣  ٤٠٥٠٠  .)ن.ألف طن م(إجمالي الطاقة المستهلكة 

       إنتاج الكهرباء واستهالكها –ب 

 ١٢٩١٧  ٨٢٨٠  .)و.م( ائية المركبةالقدرة الكهرب

 ٥٠٢٧٧  ٤٠١١٨  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة

 ٤٨٦٦٨  ٣٥٢٠٠  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٦٠٨  ٥٧٤  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 حصة الفرد من الطاقة المستهلكة
 ١٢٠٨٩  ١٢٤٧٣  )فرد./ن.م.كجم(

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
  ١٢٤٥٧  ١٢٣٥٥ )سنة/فرد./س.و.ك(

 المستهلكةالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
  ١٢٠٥٨  ١٠٨٤٠ )سنة/فرد./س.و.ك(

  

: التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 

  

 إمدادات الطاقة 
  . الريفمنهم في%١٢ ،ليون نسمة م٤,٠٣٦عدد السكان يبلغ 

 . بالكهرباءتم تزويد معظم التجمعات السكنية

 الطاقة المتجددة 
بإجراء دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع  القيام -

تم اختيار ثالثة مواقع قد  و.إنشاء مزارع طاقة الرياح
 ٦٦مؤهلة إلقامة مزارع ريحية بقدرة إجمالية تصل إلى 

 ساعة ٢٠٠٠- ١٧٠٠ميجاوات وبإنتاجية تتراوح بين 
 . تشغيل بالحمولة القصوى

 تحلية المياه بالطاقة الشمسية في محطة أم النار في أبو -
  .ظبي

مجموعة توليد  ٢٠٠٥عام ال بديةفي  دشِّنَت -
صير بني ياس، المحمية الطبيعية  كهروريحية في جزيرة

 .و. ك٨٥٠مية في إمارة أبو ظبي، تبلغ قدرتها االس
  

  تقنيات الوقود األحفوري األنظف 
  بدالً من الديزل الغاز الطبيعي التحول إلى استخدام-

 والقطاعات وزيت الوقود في محطات توليد الكهرباء
  .األخرى

ط وشرلفق او البترولية المشتقاتتكرير وتسويق  -
  .والقوانين البيئية

 على نحو الديزلخفض نسبة الكبريت في  إجراء -
  .م.ف. ج٥٠٠إلى تدريجي 

 كإضافة لرفع هماستخدالإنتاج مركب ايزو أوكتان،  -
رقم األوكتان في خلطات الجازولين الخالي من 

 وقف ٢٠٠٢تم اعتباراً من بداية عام وقد . الرصاص
استخدام الجازولين الحاوي على الرصاص؛ وصدرت 

 المواصفات القياسية ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢خالل العامين 
 . إضافات الوقودلضبط معايير

  

 : أهم سياسات واستراتيجيات الطاقة-هـ
 
وضع خطة عمل مستقبلية الستخدام الطاقة المتجددة  -

  . المتجددة إنشاء المركز الوطني لبحوث الطاقةمنها
 توظيف المزيد من االستثمارات لتطوير قطاع الغاز -

 وتحويل عمل محطات التوليد لتعمل على الغاز ،الطبيعي
وتزويد المنشآت الصناعية به وتوسيع شبكات الطبيعي 

نقله داخل دولة اإلمارات إضافة للمساهمة في مشروع 
  .دولفين الستيراد الغاز الطبيعي القطري

تخطط شركة أبو ظبي للنفط لزيادة اإلنتاج والسماح  -
  .بشكل محدود للشركات األجنبية للمساهمة في اإلنتاج

  .صة الكهرباءتهدف خطط إمارة أبو ظبي إلى خصخ -
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  لإلمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقةطرية ق المحم

  
  :المصادر

  
  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
 .٢٠٠٥  العربية المتحدةالتقرير الوطني للطاقة والبيئة لدولة اإلمارات

  
  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -االسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا

  
United Arab Emirates, Ministery of Electricity and Water, Renewable Energy Profile for the United Arab Emirates   

 
  .٢٠٠٥، التقرير اإلحصائي السنوي )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

  
).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 



٩ 

 

  في قطاع الطاقة مملكة البحرينل طريةق المحم
  

 
 . ميغاوات١٠٠٠ال تتضمن القدرات المركبة في شركة ألبـا لصناعة األلمنيوم والتي تبلغ حوالي * 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  ستهالكها  احتياطيات الطاقة وإنتاجها وا–أ 

  ١٢٥  ١٤٨  )مليون برميل(االحتياطيات المؤكدة للنفط 

  ٤٨  ٣٨  ) يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز

 ٢٦  ٢٢ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  -  ١,٤  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ٢٨٠  ٢٦٥  )   يوم./ألف ب( تكريرية للمصافيالطاقة ال

 ٩٢  ١١٠  )٣مليار م( حتياطيات الغاز الطبيعيإ

 ١٢,٣  ١١,٧  )٣مليار م(لغاز الطبيعي ل  الكلينتاجاإل

٩,٦٢  ٨,٨  )٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو 

 ٩٩٦٥  ٩٠٥٠  .)ن.ألف طن م(إجمالي الطاقة المستهلكة 

      الكها  إنتاج الكهرباء واسته–ب 

 ١٦٠٩  ١١٩٩  *.)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

 ٧٧٦٨  ٦٢٩٧  .)س.و.ج( جةالطاقة الكهربائية المنتَ

 ٧١٧١  ٥٥١٥  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلَكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ١٠٣٨  ١١٣٥  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 المستهلكةحصة الفرد من الطاقة 
  )فرد./ن.م.كجم(

١٤٤٤٢  ١٣٣٦٨ 

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
 )سنة/فرد./س.و.ك(

١١٢٥٨  ٩٨٦٩  

 المستهلكةالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
 )سنة/فرد./س.و.ك(

١٠٣٩٣  ٨٦٤٤  

 
  : التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 

  
 إمدادات الطاقة 
  . الريفمنهم في% ٧حوالي ،  نسمة ألف٦٩٠عدد السكان بلغ ي

  .من السكان مزودين بالكهرباء % ١٠٠

 تقنيات الوقود األحفوري األنظف  
 

تم التحول الكامل إلى الجازولين الخالي من 
  .الرصاص

  
  
 الطـاقة والنقـل 
 
 حوالي ٢٠٠٢بلغ عدد المركبات في عام  -

  . ألف مركبة٢٤٧
 في ١٤بلغ استهالك قطاع النقـل حوالي  -

  .المائة من إجمالي االستهالك النهائي للطاقة
 بشأن ٢٠٠٢لعام ) ٨(در القرار رقم  ص-

  .معايير ملوثات المركبات والتفتيش عليها
  
  

: أهم سياسات واستراتيجيات قطاع الطاقة–هـ 

 
ط الستيراد الغاز الطبيعي من دولة يخط الت-

  .قطر ومن إيران لتأمين احتياجاتها المتزايدة

 االتفاق مع إحدى الشركات األجنبية -
سييل الغاز الطبيعي لالستثمار في مجال ت

)LNG.(  

  . زيادة احتياطيات النفط الخام والغاز-

 تخفيض تركيز الكبريت من يخطط إلى -
م بحلول الربع   ج ف٢٥٠٠ إلى ٥٠٠٠

 ٥٠٠، ثم تخفيضه إلى ٢٠٠٧الثاني من عام 
  .٢٠١٠ج ف م بحلول عام 

 التوسع في الصناعات التحويلية وخاصة -  
  .از الطبيعيصناعة األلمنيوم باستخدام الغ

 السعي إلى تخصيص كامل قطاع الكهرباء -
  .مستقبالً
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  في قطاع الطاقة مملكة البحرينلطرية قطرية ق المحم

  
  :المصادر

  
  .bh.gov.bahrain.www- ٢٠٠٣ لعام  لمملكة البحرينةالمجموعة اإلحصائي

  
  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -تدامة في دول اإلسكوااالسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المس

  
  .)٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 



١١ 

 

   قطاع الطاقةللجمهورية العربية السورية في طرية ق المحم

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠ احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها –أ 

  ٣١٥٠  ٢٥٠٠  )مليون برميل(االحتياطيات المؤكدة للنفط 

  ٥٣٨  ٥٥٠  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 ٢٧٩  ٢٢٠ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  ٣٣٦  ٣٣٤  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ٢٤٠  ٢٤٢,١  )   يوم./ألف ب( يالطاقة التكريرية للمصاف

 ٣٧١  ٢٤١  )٣مليار م( حتياطيات الغاز الطبيعيإ

 ٨,٩٠  ٧,٤٠  )٣مليار م(لغاز الطبيعي ل  الكلينتاجاإل

٥,٢٠  ٥,٧٠  )٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو 

١٧٤٣  ١٤٢٣٤  .)ن.ألف طن م(كة إجمالي الطاقة المستهلَ
٩ 

       إنتاج الكهرباء واستهالكها –ب 

 ٧٦١٤  ٦٥٥٩  .)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

٢٩٥٣  ٢٥٢٨٦  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة
٣ 

١٩٣٦  ١٥٥٤٠  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلكة 
٩ 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٨١٥  ٧٥٢  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 كةحصة الفرد من الطاقة المستهلَ
  )فرد./ن.م.كجم(

٩٨٦  ٨٩٣ 

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
 )سنة/فرد./س.و.ك(

١٧٢٧  ١٥٨٦  

 كةالمستهلَالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
 )سنة/فرد./س.و.ك(

١١٠١  ٩٧٥  

 
 

  : التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 
  
 إمدادات الطاقة 

 . الريفمنهم في% ٤٨ ، مليون نسمة١٧,٥٨٢ان عدد السكيبلغ 
  .من السكان مزودين بالكهرباء% ٩٨,٥

 
   المتجددةالطاقـة 
 تم إعداد مخطط عام لتنمية وتطوير استخدام مصادر الطاقة -

  .المتجددة

 
 منشأة صناعية إلنتاج أجهزة ١٥ يوجد أكثر من -

خين الشمسي للمياه، وتتبنى الدولة مشروع لتسويق التس
 آالف ١٠السخانات الشمسية عن طريق تقسيط تكاليف 

جهاز تسخين شمسي للمياه للموظفين لمدة ثالث سنوات 
  .وبدون فوائد

 محطة رصد آلية لتقييم مصادر الرياح ٢٠ تم تركيب -
 ميغاوات في ٥ويخطط لتنفيذ مزرعة ريحية باستطاعة 

  .مصمحافظة ح
 تم تنفيذ وبالتعاون مع اإلسكوا عدداً من وحدات الغاز -

 . الحيوي
  
  الطاقـةاستخدامترشيد  
 إجراء مسح شامل ألوجه استهالك الطاقة في القطاع -

المنزلي والتجاري والخدمي ودراسة وتنفيذ مشاريع 
تجريبية في مجال اإلنارة الموفرة للطاقة واستخدام أنظمة 

  .للثالجات) ءة الطاقةبطاقة كفا(اللصاقات 
 منشأة ٢٥٠ في حوالي يل تدقيق طاقي أو إنجاز-

 ٢٠ وتنفيذ ة في القطاعين العام والخاصاتيصناعية وخدم
 .دراسة تدقيق طاقي تفصيلي

  
  األنظفاألحفوري تقنيات الوقود 
 التوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة -

د التي تعتمد على الكهربائية وزيادة قدرة محطات التولي
  .استخدام الغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة

 صدور عدد من المواصفات القياسية لتحسين خواص -
 .الجازولين والديزل والنفط الخام

 والنقـل الطاقـة  
إعداد مواصفات قياسية سورية لجودة الهواء  تم -

تطوير عمل مديريات  ووللسيارات السياحية الداخلة للدولة؛
نقل في المحافظات وإنشاء مراكز للفحص الفني للمركبات ال

  الجزئي الستخدام التحولوتنفيذ مشروعبكافة أنواعها؛ 
 .الغاز الطبيعي في المركبات

 : أهم سياسات واستراتيجيات الطاقة–هـ
 إحداث المركز الوطني لبحوث الطاقة بموجب القانون -

  .، يتبع لوزارة الكهرباء٢٠٠٣ لعام ٨رقم 
شجيع البحوث والتطوير في مجال استخدام تطبيقات ت -

ونظم الطاقة المتجددة مع استهداف تحقيق وفر يصل إلى 
، وتبني برامج وخطط طموحة ٢٠١٠خمسة بالمائة عام 

لترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في 
مختلف قطاعات إنتاج واستهالك الطاقة، والعمل على 

لقوانين الالزمة لتحقيق هذه استصدار التشريعات وا
  .السياسات



١٢ 

 

   للجمهورية العربية السورية في قطاع الطاقةطرية ق المحم

  
  :المصادر

  
  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –ة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجن

  
  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -االسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا

  
  . وزارة الكهرباء-يان العالومهندس سف -التقريرالوطني حول نظم الطاقة المستدامة في الجمهورية العربية السورية

  
  .٢٠٠٥، التقرير اإلحصائي السنوي )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

  
.)٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 



١٣ 

 

   الطاقةقطاع في جمهورية العراقلطرية ق المحم

  

  

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها –أ 

  ١١٥٠٠٠  ١١٢٥٠٠  )مليون برميل(االحتياطيات المؤكدة للنفط 

  ١٣٤٨  ٢٥٨٣  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 ٣٦٣  ٣٨٧ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  ٣٨٨,٦  ٢٠٤٠  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ٦٨٧  ٦٠٣  )   يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي

 ٣١١٥  ٣٢٨٥  )٣مليار م( حتياطيات الغاز الطبيعيإ

 ١٣,٨٠  ١٤,٥  )٣مليار م(لغاز الطبيعي ل  الكلينتاجاإل

 ١٠,٤٠  ١٠,٩  )٣مليار م( الغاز الطبيعي المسوق

 ٢٩٨٥٠  ٢٩٠٧٠  .)ن.ألف طن م(ستهلكة إجمالي الطاقة الم

       إنتاج الكهرباء واستهالكها –ب 

 ٨٥٠٠  ٦٩١٠  .)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

 ٣٢١٥٠  ٣١٩٠٠  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة

 ٣٠٤٨١  ٢٩١٦٠  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلَكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ١٢٧٣  ١٠٨٤  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(قة كثافة الطا

 حصة الفرد من الطاقة المستهلكة
 ١٢٤٤  ١٢١٥  )فرد./ن.م.كجم(

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
  ١٢٥٥,٤  ١٣٣٣ )سنة/فرد./س.و.ك(

 المستهلكةالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
  ١١٩٠,٢  ١٢١٩ )سنة/فرد./س.و.ك(

 

  :رز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة التقدم المح–د 

 
 إمدادات الطاقة 

  . الريفمنهم في% ٣٢حوالي   نسمة مليون٢٥,٦٠٩عدد السكان يبلغ 
 .مزودين بالكهرباءالالسكان ال يوجد معلومات عن نسبة 

 
 

 تقنيات الوقود األحفوري 
  

تكرير النفط في عدة مصافي منها صالح الدين في 
. الشمال والدورة في الوسط والبصرة في الجنوب

ويحتوي كل الجازولين المنتج في العراق على 
كما يحتوي الديزل على نسبة مرتفعة . الرصاص

 ٣,٣من الكبريت، وتبلغ هذه النسبة في زيت الوقود 
 .ئة بالوزن في الما٤,٢ –
 
 

: لطاقة ا أهم سياسات واستراتيجيات قطاع–هـ

 
نظراً للظروف التي مر بها العراق خالل العقـد          -

الماضي وأوضاع االحتالل الحالية فـإن معطيـات        
 العراق  تإنتاج واستهالك الطاقة ال تعبر عن إمكانيا      

ويمتلك العراق ثالث احتيـاطي     . ومتطلباته الحقيقية 
وتسعى الحكومـة العراقيـة إلـى       للنفط في العالم،    

 ٢,٢توظيف االستثمارات الالزمة لزيادة اإلنتاج من       
وقد . يوم/ مليون برميل  ٣,٢يوم حتى   /مليون برميل 

وضعت عدة خطط إلنشـاء أنابيـب لنقـل الـنفط           
وتعـاني مصـافي    . العراقي عبر األردن وسورية   

تكرير النفط من توقفات مستمرة مما يضطر العراق        
 .لمشتقات النفطية من الدول المجاورةإلى استيراد ا

 
 
 تخطط الحكومة لزيادة إنتاج الغاز واسـتخداماته        -

محلياً وتقليل االعتماد على المشتقات النفطية كمـا        
 -.تلحظ الخطط تصدير الغاز إلى الدول المجـاورة       

التخطيط للوصول إلى قدرة كهربائية مركبة ال تقل        
 .قبلةفي األعوام القليلة الم. و. م٩٠٠٠عن 

  
  
 التخطيط الستكمال الربط الكهربائي مع سورية -

  .وتركيا ضمن مشروع الربط الكهربائي السباعي



١٤ 

 

   الطاقةقطاع في جمهورية العراقلطرية ق المحم

  
  :المصادر

  
  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا المجموعة اإلحصائية لمنطقة ال

  
  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -االسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا

  
-٢٠٠٥/١/E/ESCWA/SDPD (- بلدان االسكواتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الوقود األحفوري األنظف في قطاعات مختارة في بعض

Part II.(  
  

  .٢٠٠٥، التقرير اإلحصائي السنوي )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
  

        ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 
  
  



١٥ 

 

   في قطاع الطاقة ُعمانسلطنة لطرية ق المحم

 

  

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠   واستهالكها  احتياطيات الطاقة وإنتاجها–أ 

  ٥٨٠٠  ٥٥٠٦  )مليون برميل(لنفط االحتياطيات المؤكدة ل

  ٨١٩  ٩٥٩  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 ٦٨  ٤٢ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  ٧٦٣  ٩٠٥  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ٨٥  ٨٥  )   يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي

 ٨٤٩  ٨٢٩  )٣مليار م( حتياطيات الغاز الطبيعيإ

 ٢٤,١٣  ١٥,٣  )٣مليار م(لغاز الطبيعي  ل  الكلينتاجاإل

١٦,٥٠  ١٠,٩  )٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو 

 ٦٩٤٣  ٤٩٠٠  .)ن.ألف طن م(إجمالي الطاقة المستهلكة 

       إنتاج الكهرباء واستهالكها–ب 

 ٢٧٨٨  ٢٣٠٥  .)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

 ١٠٧١٣  ٩١١١  .)س.و.ج(  المنتجةالطاقة الكهربائية

 ٨٠٥٩  ٦٨٣٤  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٣٢٢  ٢٤٧  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 ٢٩٦٥  ٢٧٥٥  )فرد./ن.م.كجم (حصة الفرد من الطاقة المستهلكة

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
  ٤٥٧٦  ٥١٢٤ )سنة/فرد./س.و.ك(

 المستهلكةالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
  ٣٤٤٢  ٣٨٤٣ )سنة/فرد./س.و.ك(

 
  : التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 

 
  إمدادات الطاقة 
  . الريفمنهم في% ٢٣ حوالي ،مليون نسمة ٢,٣٤١عدد السكان يبلغ  -

   . كافة أنحاء السلطنة ما عدا بعض القرى النائيةتم إيصال الكهرباء إلى

بلغت نسبة المستفيدين من الكهرباء حوالي  -
 من إجمالي عدد السكان وتقدر هذه %٩٨,٧١

  .%٩٥,٥١النسبة في المناطق الريفية بِـ 
  
 تقنيات الوقود األحفوري األنظف 
 
مان إلنتاج جازولين تطوير مصفاة نفط عتم  -

  .خفض الكبريتومنخالي من الرصاص 
المخلفات والمنتجات الثقيلة  تم تحويل -

 مصفاة عمان إلى منتجات عالية لدىفرة االمتو
  .صحار مصفاةفي  أقل تلويثاًالجودة 

 عدد من المواصفات القياسية ارصد تم إ-
  .لتحسين مواصفات الديزل

  
 الطـاقة والنقـل  
 
 ، ألف مركبة٥٥٥ بلغ عدد المركبات حوالي -

من % ٢٣,٢وبلغ استهالك قطاع النقل حوالي 
  .إجمالي االستهالك النهائي للطاقة

 لتخفيف آثار قطاع النقل  القيام بجهود مهمة-  
  .على البيئة

  

:أهم سياسات واستراتيجيات قطاع الطاقة- هـ
  
  .حماية البيئة ومكافحة التلوث ر قانونوصد -
 زيادة معدل االستخراج وتحقيـق اكتشـافات        -

  .جديدة
 مـن    مليـون طـن    ٢٢ العمل على استثمار     -

رواسب الفحم الذي تم استكشافه فـي السـلطنة         
والذي يمكن أن يزود محطة توليـد كهربائيـة         

 . سنة٤٠ ميجا وات لمدة ٣٠٠قدرتها 
 زيادة مساهمة القطاع الخـاص فـي توليـد          -

الطاقـة الكهربائية وقيام الوزارة بدور المـنظم       
)Regulator (وتولي مسؤولية التوزيع.  
  



١٦ 

 

    الطاقةفي قطاع ُعمانسلطنة لطرية ق المحم

  
  :المصادر

  
  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  .om.gv.moneoman.www -٢٠٠٣الكتاب اإلحصائي السنوي لسلطنة عمان لعام 

  
  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -االسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا

  
-E/ESCWA/SDPD/2005/1 (-تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الوقود األحفوري األنظف في قطاعات مختارة في بعض بلدان االسكوا

Part II.(  
  

Country Analysis Brief – www.eia.doe.gov/emeu/cabs/oman  
  

  ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 



١٧ 

 

  قطاع الطاقة ن فيفلسطيلطرية ق المحم

 

  .يشمل الكهرباء المشتراة* 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠ احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها –أ 

  -  -  )مليون برميل(االحتياطيات المؤكدة للنفط 

  -  -  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 -  - )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا
  -  -  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 -  -  )   يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي

 -  -  )٣مليار م( حتياطيات الغاز الطبيعيإ

 -  -  )٣مليار م(لغاز الطبيعي ل  الكلينتاجاإل
٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو(  -  - 
 ١٧٠٠  ١٣٥٠  *.)ن.ألف طن م(كة إجمالي الطاقة المستهلَ

      الكها إنتاج الكهرباء واسته–ب 

 ٩٢  -  .)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

 ٣٤٦  -  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة

 ٣٤٣٣  ٢٣٠٨  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٦٢٧  ٣٠٤  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 
 حصة الفرد من الطاقة المستهلكة

 ٤٥٧  ٤١٨  )فرد./ن.م.كجم(

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
  -  - )سنة/فرد./س.و.ك(

 المستهلكةالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
  ٩٢٢  ٧١٦ )سنة/فرد./س.و.ك(

  

  : التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 
 
 إمدادات الطاقة 

 
في % ٥٤مة يتوزعون بنسبة  مليون نس٣,٧٢يبلغ عدد السكان 

يعيشون في  % ٦في المناطق الريفية و % ٣٠المناطق الحضرية و 
  . مخيمات

  
تزويد عدد من القرى بالكهرباء ومن ذلك مشروع كهرباء منطقة تم 

 قرية بالكهرباء، ومشروع شمال ٢٢طوباس والذي يهدف إلى إمداد 
   قرية ٢٩ والضفة  قرية شمال ٤٠الضفة الغربية والذي يهدف إلى إنارة 

  

  
كهربة الريف في  ومشروع ،في محافظة جنين

 قرى وإعادة ٦ والذي يهدف إلى إنارة  الخليلمحافظة
  . قرى٧تأهيل شبكات التوزيع في 

 
 ة المتجددةـالطاق 
  

 تم تنفيذ عدد من وحدات الغاز الحيوي في الريف -
  .الفلسطيني بمساندة من االتحاد األوروبي

 استخدام أجهزة التسخين الشمسي للمياه في أكثر من -
  .نازل، ويتم تصنيع هذه السخانات محلياًمن الم% ٧٠
  
 الطاقـة استخدامترشـيد  
 

 المرحلة األولى من برنامج توزيع المصابيح  تم تنفيذ-
  .)لمبات الفلورسنت المدمجة(الموفرة للطاقة 

دراسة أولية لتقييم أثر العمر الزمني  تم العمل على -
  .يةللثالجة على كلفة استخدامها من قبل األسرة الفلسطين

  
  الطـاقة والنقـل  
  

 . ألف٤٩بلغ عدد المركبات في قطاع غزة حوالي 
 من %٥٠يستهلك النقل البري في فلسطين أكثر من و

  .إجمالي استهالك الطاقة
  

 :  أهم سياسات واستراتيجيات قطاع الطاقة–هـ

  
:  إعادة تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية ويشمل-

 قطاع النقل بيد تخصيص قطاعي التوليد والتوزيع وجعل
  .السلطة، وإنشاء الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء

 تعزيز إمدادات الطاقة لكافة التجمعات السكنية -
 كفاءتها،وخاصة الريف، وترشيد استهالك الطاقة ورفع 

واستخدام التقنيات الحديثة لتطبيقات الطاقة الجديدة 
والمتجددة، والترويج الستخدام وقود أحفوري أنظف، 
واستكشاف الثروة البترولية والغاز الطبيعي، وتشجيع 
التنقيب ومنح الرخص لتنمية وتطوير الحقول، والعمل 
على توفير المشتقات البترولية محليا، وزيادة التحريات 
والبحوث الجيولوجية، وإنشاء محطات تحلية المياه 

  .واستثمار الطاقة الفائضة في محطات توليد الكهرباء
 وتشجيع  الطبيعي واستخدامهلتطوير الغازإعداد خطة  -

   .ه وتسويقته ومعالجهاالستثمارات في مشروعات نقل



١٨ 

 

  قطاع الطاقة ن فيفلسطيلطرية ق المحم

   
  :المصادر

  
  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  . وزارة الطاقة والموارد الطبيعية–طنية الفلسطينية السلطة الو-٢٠٠٥تحديث التقرير الوطني حول نظم الطاقة المستدامة 

  
 التقدم المحرز حول –التقدم المحرز والقضايا البيئية : ورقة فلسطين إلى المؤتمر العربي اإلقليمي حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة

 ).E/ESCWA/SDPD/2005/WG.4/12 (–الطاقة في مجاالت التنمية المستدامة في فلسطين 
  

  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -االسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا
  

  ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 



١٩ 

 

  الطاقة قطاع لدولة قطر فيطرية ق المحم
  

  
  
  
  
  

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠   احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها –أ 

  ١٥٢٠٧  ١٣١٥٧  )مليون برميل(االحتياطيات المؤكدة للنفط 

  ٧٩٥  ٨٥٥  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 ٣٧  ٢٥ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  ٥٤٠,٧  ٦١٧,٦  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ١٣٧  ٦٣  )   يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي

 ٢٥٧٨٣  ١٤٤٤٣  )٣مليار م( حتياطيات الغاز الطبيعيإ

 ٣٨,١٠  ٣٣,١  )٣مليار م(لغاز الطبيعي  ل  الكلينتاجاإل

٣١,٤٠  ٢٤,٩  )٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو 

 ١٢١٠٠  ٩٩٠٠  .)ن.ألف طن م(كة إجمالي الطاقة المستهلَ

       إنتاج الكهرباء واستهالكها–ب 

 ٢٢٣٠  ١٨٦٤  .)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

 ١٠٨١١  ٩١٣٤  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة

 ٩٩٥٠  ٨٦١٧  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٥٩٣  ٥٥٧  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 حصة الفرد من الطاقة المستهلكة
 ١٩٠٢٥  ١٧٥٢٢  )فرد./ن.م.كجم(

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
  ١٦٩٩٨  ١٦١٦٧ )سنة/فرد./س.و.ك(

 كةالمستهلَالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
  ١٥٦٤٤  ١٥٢٥١ )سنة/فرد./س.و.ك(

  

  : التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة– د
 
 إمدادات الطاقة 

  . الريفمنهم في% ٧ حوالي ، نسمة ألف٦٣٦عدد السكان يبلغ 
  .بالكهرباءتم تزويد جميع المجمعات السكانية 

  
   الطاقةاستخدام رشيدت 

تعمل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
على وضع استراتيجية وخطة لترشيد ) كهرماء(

استهالك الطاقة في قطاع الكهرباء القطري 
وإجراء الدراسات لوضع الطاقة الكهربائية، 
وتحديد برامج ترشيد استهالكها وتحسين كفاءة 

 .استخدامها بالتعاون مع اإلسكوا
 
 تقنيات الوقود األحفوري األنظف 

مصافي النفط عدة إجراءات لتحسين  تتّخذ -
خالي من الج المنتَالجازولين وكل  الجازولين،
بدالً ) MTBE(م مادة الـ ا، واستخدالرصاص

  . من الرصاص لتحسين خواص الجازولين
تم إصدار حوالي عشر مواصفات لتحسين  -

 .جودة الوقود المنتج
 الطبيعي إلى سوائل بترولية تحويل الغاز و-
)GTL(.  
  
  الطاقـة والنقـل 

 مواصفة قياسية منذ عام ١١تم إصدار  -
، تعنى بطرق اختبار ٢٠٠٣ حتى عام ١٩٩٢

وحدود الملوثات الصادرة من أنواع المركبات 
  . المختلفة

 بتنظيم ٢٠٠٤لسنة ) ٢١(ر قرار رقم و صد-
 . استيراد المركبات الميكانيكية المستعملة

  

  : أهم سياسات واستراتيجيات الطاقة–ـه

ع مصادر الدخل،  وتحقيق قـيم مضـافة          تنوي -
عبر االستخدام األمثل لمصادر الطاقة المتاحـة،       

تصدير المشتقات المكـررة والمنتجـات       دةازيو
   .البتروكيميائية

تحقيق مزيد من االستكشافات واالسـتثمارات       -
ز ط لنقـل الغـا    يخط، والت في مجال الغاز المسيل   

  . القطري إلى الكويت والبحرين
 وإعادة النظر ، خصخصة قطاع مجال الكهرباء-

  .بأسعار مبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين



٢٠ 

 

  
  الطاقة قطاع لدولة قطر فيطرية ق المحم

   

  :المصادر
  

  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا المجموعة اإلحصائية لمنطقة ال
  

  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -االسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا
  

-E/ESCWA/SDPD/2005/1 (- بلدان االسكواتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الوقود األحفوري األنظف في قطاعات مختارة في بعض
Part II.(  

  
  ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 

  
  .٢٠٠٣النشرة اإلحصائية الصادرة عن االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء لعام 

  
  
  



٢١ 

 

  الطاقة قطاع  فيدولة الكويتلطرية ق المحم
  

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  اجها واستهالكها احتياطيات الطاقة وإنت–أ 

  ٩٩٠٠٠  ٩٦٥٠٠  )ميلمليون بر(االحتياطيات المؤكدة للنفط 

  ٢١٣٨  ٢١٠٥  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 ٢٦٦  ٢٠٢ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  ١٢٤٢  ١٢٣١  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ٩٠٥  ٨٩٩  )   يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي

 ١٥٧٢  ١٤٩٢  )٣مليار م( حتياطيات الغاز الطبيعيإ

 ١١,٠٢  ١١,٢  )٣مليار م(لغاز الطبيعي ل  الكلينتاجاإل

٩,١٠  ٩,٦  )٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو 

 ٢١٤٠٤  ١٨٦٠٠  .)ن.ألف طن م(كة إجمالي الطاقة المستهلَ

       إنتاج الكهرباء واستهالكها–ب 

 ٩١٨٩  ٩١٨٩  .)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

 ٣٩٨٠٢  ٣٢٨٥٣  .)س.و.ج( لمنتجةالطاقة الكهربائية ا

 ٣٣٠٨٥  ٢٨٢٦٢  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٥١٣  ٥٠٢  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 ٨٣٢٣  ٨٣٩٠  )فرد./ن.م.كجم (حصة الفرد من الطاقة المستهلكة

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
  ١٥٦٢٧  ١٤٨١٩ )سنة/فرد./س.و.ك(

 المستهلكةالكهربائية من الطاقة  حصة الفرد
  ١٢٩٩٠  ١٢٧٤٧ )سنة/فرد./س.و.ك(

  

  : التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 
 
 إمدادات الطاقة 

تم تزويد جميع  .منهم في الريف% ٤ مليون نسمة، ٢,٥٤٧يبلغ عدد السكان 
  .سكانية بالكهرباءالتجمعات ال

  
 استخدام الطاقة ترشيد 
  

صدار  عبر اقامت وزارة الطاقة بوضع خطة مكثفة لترشيد استهالك الطاقة
قواعد عامة وتطبيقية للعزل الحراري وحفظ الطاقة في المباني والمواصفات 

  .الخاصة للتمديدات الكهربائية وأسس ايصال التيار الكهربائي

تقوم الوزارة بحمالت توعية على كافة و
المستويات لترشيد استهالك الطاقة حيث تم توفير 

  .من الطاقة الكهربائية والمائية% ٣٠
 

 تقنيات الوقود األحفوري األنظف 

 جرى إنتاج الجازولين الخالي من الرصاص -
، وتم ١٩٩٨أكتوبر /اعتباراً من تشرين األول

حول التام إلى الجازولين الخالي من الت
  .الرصاص

 ٥٠٠ جرى إنتاج الديزل بتركيز كبريت -
، وتستمر الجهود لخفض نسبة الكبريت .م.ف.ج

  .م.ف. ج٥٠إلى 
  
 الطـاقة والنقـل 

 حوالي ٢٠٠٢ بلغ عدد المركبات في عام -
  . ألف مركبة٨٩٥,٥

من % ١٤,٤٥ بلغ استهالك قطاع النقل -
  .لنهائي للطاقةإجمالي االستهالك ا

 تُبذل جهوٌد مهمة من قبل الجهات المعنية -
  .لتحسين وضع قطاع النقل وتخفيف آثاره البيئية

  

: أهم سياسات واستراتيجيات قطاع الطاقة–هـ

من عائدات النفط إلى صندوق % ١٠ تحويل -
  .أجيال المستقبل

 ٤ مضاعفة إنتاج النفط والوصول إلى إنتاج -
 بزيادة ٢٠٢٠ي عام يوم ف/ مليون برميل

  .مساهمة االستثمارات األجنبية
 ٥ تطوير قطاع التكرير واستثمار حوالي -

 وذلك إلنتاج ٢٠١٠مليار دوالر لغاية عام 
  .أنواع من المشتقات عالية الجودة

 تطوير قطاع الصناعات البتروكيميائية بما -  
يساهم في رفد االقتصاد الكويتي بمداخيل 

  .إضافية
دام الغاز الطبيعي المحلي  زيادة استخ-

  . والمستورد في توليد الكهرباء
 زيادة أعمال االستكشاف والتنقيب و -

  . االستيراد من الدول المجاورة
 في ٢٠١٠ مليار دوالر لغاية عام ٤ استثمار -

قطاع الطاقة الكهربائية إلنشاء محطات توليد 
  .كهربائية جديدة



٢٢ 

 

  الطاقة قطاع  فيويتدولة الكلطرية ق المحم

   

  :المصادر
  

  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  

 الطاقة :التقدم المحرز والقضايا البيئية: إلى المؤتمر العربي اإلقليمي حول الطاقة من أجل التنمية المستدامةالورقة الوطنية لدولة الكويت 
  .)E/ESCWA/SDPD/2005/WG.4/8(  -ألجل التنمية المستدامة 

  
-E/ESCWA/SDPD/2005/1 (-تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الوقود األحفوري األنظف في قطاعات مختارة في بعض بلدان االسكوا

Part II.(  
 

  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -دول اإلسكوااالسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في 
  

  ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 
  



 

 

  الطاقة قطاع  فيلجمهورية اللبنانيةلطرية ق المحم

  

  
  .يتم استيراد جزء من الطاقة الكهربائية من الجمهورية العربية السورية* 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠   احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها–أ 

  -  -  )مليون برميل(حتياطيات المؤكدة للنفط اال

  -  -  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 ١٠٢  ١١٢ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  -  -  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 -  -  )   يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي

 -  -  )٣ ممليار( حتياطيات الغاز الطبيعيإ

 -  -  )٣مليار م(لغاز الطبيعي  ل  الكلينتاجاإل

٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو(  -  - 

 ٥٣٦٥  ٥٨٨٣  .)ن.ألف طن م(كة إجمالي الطاقة المستهلَ

       إنتاج الكهرباء واستهالكه–ب 

 ٢٦٤١  ٢٥١٥  .)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

 ١٠٥٨٠  ٩٥١٠  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة

 ١٠٥٣٨  ٨٩٣٢  *.)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٢٩٦  ٣٥٧  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 كةحصة الفرد من الطاقة المستهلَ
 ١٣٩٥  ١٦٨٢  )فرد./ن.م.كجم(

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
  ٢٧٥٣  ٢٧٢٠ )سنة/فرد./س.و.ك(

 كةالمستهلَالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
  ٢٧٤٢  ٢٥٥٦ )سنة/فرد./س.و.ك(

  : التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 
 
 إمدادات الطاقة 

 
  . الريفمنهم في% ١٠ حوالي ، مليون نسمة٣,٨عدد السكان يبلغ 
 .من السكان مزودين بالكهرباء % ١٠٠

   
 الطاقة المتجددة 

 
  عدد  تُستخدم أجهزة التسخين الشمسي للمياه في-

  .من المباني الريفية ومباني المدن قليلة الطوابق
تم إجراء تجارب مختلفة لبناء وحدات الغاز  -

الحيوي بمساندة من برنامج المساعدة الفنية 
والجمعيات األهلية في ) USAID(األمريكية 

الشمال في منطقة عكار وفي الجنوب في منطقة 
  .مرجعيون

  
  الطاقـة استخدامترشـيد 

 
عية اللبنانية لترشيد استهالك الطاقة  الجمقامت -

 مشروع ترشيد بتنفيذ (ALMEE) وحماية البيئة
الطاقة في المباني السكنية بالتعاون مع وزارة 
البيئة، والوكالة الفرنسية لترشيد استعمال الطاقة، 

  .والصندوق الفرنسي لإلنماء
  .  يجري إعداد دليل العزل الحراري لألبنية-
 تخطيط وترشيد استهالك تنفيذ مشروعيجري  -

الطاقة بالتعاون بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
   .ووزارة الطاقة والمياه

  
 الطـاقة والنقـل 

 
 استخدام الجازولين الخالي من الرصاص يجري -

ومنع استيراد المحركات التي تعمل بالديزل، ومنح 
أصحاب الباصات والشاحنات المتوسطة حوافز 

محركات العاملة على الديزل إلى مالية لتحويل ال
الجازولين، واعتماد نظام المعاينة الميكانيكية 

  .للمركبات من خالل القطاع الخاص اإللزامية
   

  :أهم سياسات واستراتيجيات قطاع الطاقة –هـ

التحول  : إعداد وزارة الطاقة والمياه خطة عمل-
التدريجي نحو خصخصة قطاع الكهرباء، وفصل 

لتوزيع مع إبقاء النقل ملكا للقطاع العام، التوليد عن ا
وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان وتحويلها إلى 
شركات مستقلة، وإنشاء الهيئة الناظمة للقطاع، 

التحول الستخدام الغاز الطبيعي في محطات توليد و
  .الكهرباء

  
 الخاص بخفض التلوث ٣٤١ اعتماد القانون رقم -

  .الناجم عن قطاع النقل
  



٢٤ 

 

  الطاقة قطاع  فيلجمهورية اللبنانيةلطرية ق المحم

  
  :المصادر

  
  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -ي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوااالسكوا، التقدم اإلقليم

  
  www.cas.gov.lb– احصاءات حديثة – الجمهورية اللبنانية –ادارة االحصاء المركزي 

  
التحديات : م المحرز والقضايا البيئيةالتقد: شفيق أبي سعيد إلى المؤتمر العربي اإلقليمي حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة. ورقة م

  ).E/ESCWA/SDPD/2005/WG.4/14 (-واقع ومرتجى: والفرص لتنمية مستدامة لقطاع الطاقة في لبنان
  

  .٢٠٠٥، التقرير اإلحصائي السنوي )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
  
 .لبنانيةوليد الدغيلي ، أوضاع الطاقة وتطورها في الجمهورية ال. د
  

  ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 
  
  
  
 
  

 



٢٥ 

 

  الطاقة قطاع  فيجمهورية مصر العربيةلطرية ق المحم
  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها –أ

  ٣٧٠٠  ٢٩٤٨  )مليون برميل(االحتياطيات المؤكدة للنفط 

  ٦٩٥  ٧٨١  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكاال
 )يوم./ن.م

٤٨١  ٥٦٤ 

  ١٤٣,٤٧  ١٤٧  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ٧٢٦,٣  ٧٢٦,٣ )   يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي
 ١٧٥٥  ٩٩٦  )٣مليار م( ياطيات الغاز الطبيعيحتإ

 ٣٢,٥٠  ٢٩,٣  )٣مليار م(لغاز الطبيعي ل  الكلينتاجاإل
 ٢٧,٧٦  ٢٤,٩  )٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسّو

 ٥١٠٥٣  ٤٥٣٥٥  .)ن.ألف طن م(إجمالي الطاقة المستهلكة 

       إنتاج الكهرباء واستهالكها –ب 

 ١٧٦٧١  ١٥١٠٠  .)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

 ٨٩١٩٠  ٧٣٣٧٤  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة

 ٧٤٩٤٧  ٥٧٦٣٥  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلَكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٧١٨  ٤٦٣  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 
 حصة الفرد من الطاقة المستهلكة

  )فرد./ن.م.كجم(
٧٥١  ٧١٦ 

الكهربائية المنتجة ة الفرد من الطاقة حص
 )سنة/فرد./س.و.ك(

١٣٥٥  ١١٥٩  

الكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
 )سنة/فرد./س.و.ك (المستهلكة

١١٠٢  ٩١٠  

  

: التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 

 
  الطاقةإمدادات 

 
  . الريففيمنهم % ٥٧،  نسمةمليون ٦٧,٣١٣ عدد السكانيبلغ 

 مناطق الريف المصري بالطاقة معظم الريف بتزويد ةهيئة كهرب قامت
  .الكهربائية

 ة المتجددةـالطاق 
 ألف جهاز تسخين شمسي للمياه وتم ٢٥٠ تم تركيب حوالي - 

 وتنفيذ خليج السويسمنطقة لصيلي إصدار أطلس رياح تف
  ميجاوات١٤٠ بقدرة  في الزعفرانةرياحال مزارع لطاقة اريعمش
كما .  الدانمرك وألمانيا بالتعاون مع ميغاوات في الغردقة٥و 

يجري حالياً التعاون مع إسبانيا لتركيب مزرعة لطاقة الرياح 
مع  بالتعاون ميغاوات١٢٠ وأخرى بقدرة  ميجاوات٨٥بقدرة 

  .ليابانا
 ترشـيد استخدام الطاقـة 

اعتماد نظام اللصاقات  تم في قطاع األبنية السكنية والتجارية -
وضع مواصفات قياسية ، وفي األجهزة) بطاقة كفاءة الطاقة(

 وإنشاء مختبرات تقييم للثالجات والغساالت وأجهزة التكييف
 األداء وقياس استهالك الطاقة الكهربائية لألجهزة المنزلية،

مشروعات تنفيذ ، و)كود (إعداد دليل كفاءة الطاقة في المبانيو
  . بعض المنشات الحكوميةفياإلضاءة عالية الكفاءة 

 دراسة حالة حول ٣٠ تم في قطاع الصناعة تنفيذ حوالي -
 ١٠٠ترشيد استهالك الطاقة في عدة مواقع، وإجراء أكثر من 

  .دراسة حول ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها
شروع تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض غازات االحتباس  قام م-

الحراري والذي يشرف على تنفيذه وزارة الكهرباء والطاقة 
  .  منها٢٠ دراسة عن مراجعات الطاقة تم تنفيذ ١٩٠بإجراء 

األكثر كفاءة الكبيرة الكهربائية استخدام وحدات التوليد تم  -
 الدورة  نظام، والتوسع في إدخالفي قطاع توليد الكهرباء 

   .المركبة

 الوقود األحفوري األنظف 
ات توليد استخدام الغاز الطبيعي في قطاع التحول إلى تشجيعتم 

 وتطوير ،القطاع المنزلي والتجاريالنقل والصناعة والكهرباء و
 ،معامل التكرير إلنتاج مزيد من المقطرات المتوسطة والخفيفة

تبذل ، و)CDM(يفة اإلطار التنفيذي آللية التنمية النظاعتمادو
تطوير معامل التكرير لتصبح قادرة على تكرير جهود حثيثة ل

  .المنتجات الثقيلة إلنتاج مزيد من المقطرات المتوسطة والخفيفة
  
  والنقـلالطـاقة 

الغاز ، وإلى  الخالي من الرصاصالجازولينالتحول إلى 
النقل الجماعي استخدام ، والطبيعي المضغوط في السيارات

وتنفيذ برامج اختبارات العادم وضبط  ،نفاقمترو األبواسطة 
  .السيارات

  

  : أهم سياسات واستراتيجيات قطاع الطاقة–هـ

 لتحقيق اقتصاديات أفضل للقطاع،  تسعير الطاقةةمراجعة سياس
 مشروعاتالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء وتشغيل و

 النفط والغاز زيادة الجهود واالستثمارات للتنقيب عن والطاقة،
ر تقنيات الطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء من يالطبيعي، وتطو

طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتوسع في استخدام الغاز 
 نقل الغازشبكات  الربط الكهربائي وومشروعاتالطبيعي، 
زيادة إنتاج المشتقات النفطية الخفيفة ذات ، و اإلقليميةالطبيعي

  .الجودة العالية
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  الطاقة قطاع  فيجمهورية مصر العربيةلطرية ق المحم
   

  :المصادر
  

  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  

   . وزارة التخطيط– جهاز تخطيط الطاقة – ٢٠٠٢/٢٠٠٣ مصر الطاقة في
  

  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -االسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا
  
  .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول– تقرير عن الطاقات المتجددة وترشيد استخدام الطاقة في مصر –بثينة راشد . م
  

  ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 
  

 



٢٧ 

 

  الطاقة في قطاع  للمملكة العربية السعوديةطريةق المحم

  

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠ احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها –أ 

  ٢٦٢٧٩٠  ٢٦١٧٠٠  )مليون برميل(حتياطيات المؤكدة للنفط اال

  ٩٤٢٠  ٩٢٩٧  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 ١٤٣٧  ١٣٣٣ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  ٦٥٢٢,٩  ٦٢٥٣  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ١٩٩٥  ١٨٢٥  )   يوم./ألف ب( الطاقة التكريرية للمصافي

 ٦٦٤٦  ٦٣٠١  )٣مليار م( حتياطيات الغاز الطبيعيإ

 ٦٥  ٥٣,٥  )٣مليار م(لغاز الطبيعي ل  الكلينتاجاإل

٦١  ٤٩,٩٧  )٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو 

 ١٢٦٢٣٣  ١٠٧٢٠٠  .)ن.ألف طن م(إجمالي الطاقة المستهلكة 

       إنتاج الكهرباء واستهالكها–ب 

 ٣٠٠٩١  ٢٥١٦٩  .)و.م( القدرة الكهربائية المركبة

 ١٥٣٠٠٠  ١٠٣٥٤٦  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة

 ١٤٢١٩٥  ١١١٨٩٦  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٥٨٩  ٥٦٩  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 حصة الفرد من الطاقة المستهلكة
 ٥٣٧٧  ٥٠٢٧  )فرد./ن.م.كجم(

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
  ٦٧٤٩  ٤٨٥٦ )سنة/فرد./س.و.ك(

 المستهلكةالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
  ٦٢٧٣  ٥٢٤٧ )سنة/فرد./س.و.ك(

  : التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 

 إمدادات الطاقة 
 

  . الريفمنهم في% ١٣ ، مليون نسمة٢٢,٦٧٠عدد السكان يبلغ 
  .من السكان مزودين بالكهرباء % ٩٣,٧٦ 
 

 الطاقـة المتجددة 
 دعم وتطوير أبحاث الطاقة الشمسية وإنجاز عدد -

 تتغذى بالطاقة الشمسية من المشاريع والتطبيقات التي
  .مثل تحلية المياه وأجهزة التبريد الشمسية

 إجراء أبحاث في مجال إنتاج الهيدروجين هدفت -
إلى تطوير محركات تعمل بالهيدروجين ثابتة 

كما جرت دراسة خاليا الوقود التي تعمل . ومتحركة
  .على الهيدروجين

  

 ترشيد الطاقـة 
 لترشيد الطاقة تم البدء بتنفيذ البرنامج الوطني

(NEEP) والذي يهدف إلى مساعدة قطاع الطاقة 
السعودي لمواجهة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة 
من خالل خطط تعتمد على كفاءة الطاقة واالستهالك 
األمثل لها مما يؤدي إلى تأمين مصادر بديلة لتقابل 
التوسع المتزايد في توليد الطاقة، وفي نفس الوقت 

  .لى البيئة المحليةالمحافظة ع
  

  تقنيات الوقود األحفوري األنظف 
، كأحد بدائل الوقود األحفوري لغاز الطبيعي إنتاج ا-

 المخصصة  النفطمصافياألنظف، وتتوافر في 
للتصدير العديد من وحدات المعالجة والتحويل إلنتاج 

، وتم إزالة الرصاص من الجازولين نظفأوقود 
  .ديلكب) MTBE(واستخدام مركب الـ 

 صدور المواصفات القياسية المتعلقة بتركيز -
الكبريت والخواص الفيزيائية والكيميائية للوقود، 

  . وللجازولين الخالي من الرصاص

 الطاقـة والنقـل 
تشجيع أصحاب المركبات التي تعمل على الديزل 

، وإخضاع المركبات )فالتر(على تركيب مرشحات 
  .لبرنامج فحص فني دوري

 

  :ياسات واستراتيجيات الطاقة أهم س–هـ

 
 األسواق  الىتأمين توافر النفطاالسهام فب  -

  .العالمية
تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في  -

المملكة وذلك بإنشاء محطات توليد جديدة تقدر 
  .٢٠١٩ جيجاوات لغاية عام ٢٠قدراتها بِـ 

شجيع تواعتبار الخصخصة خياراً استراتيجياً  -
في ستثمارات األجنبية في قطاع النفط والغاز، واال

 تم اتخاذ عدة إجراءات ومنها تخفيض سبيل ذلك
الضرائب والسماح بزيادة حصة الشريك األجنبي 

  .المحليووضمان عدم التمييز بين المستثمر األجنبي 
د الطاقة وتحسين كفاءة ترشيل اعتماد برامج -

  .استخدامها خاصة في قطاع الكهرباء
  



٢٨ 

 

  الطاقة في قطاع  للمملكة العربية السعوديةطريةق المحم
   

  :المصادر
  

  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  

     www.neep.org.sa-قة في المملكة العربية السعوديةالبرنامج الوطني الدارة ترشيد الطا
  

  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -االسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا
  

  .٢٠٠٥، التقرير اإلحصائي السنوي )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
  

  ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(العربي الموحد التقرير االقتصادي 
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  اليمنية في قطاع الطاقة جمهوريةللطرية ق المحم

  

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠   احتياطيات الطاقة وإنتاجها واستهالكها –أ 

  ٤٠٠٠  ٤٠٠٠  )مليون برميل(االحتياطيات المؤكدة للنفط 

  ٤٥٨  ٤٥٠  )يوم/ألف برميل(إنتاج النفط وسوائل الغاز 

 ٨٨  ٧٨ )يوم./ن.م. ألف ب(لنفط ل  اإلجماليستهالكالا

  ٣٣١  ٣٢٢  )يوم/ألف برميل(صادرات النفط 

 ٢٠٠  ١٨٠,٨  )   يوم./ألف ب( مصافيالطاقة التكريرية لل

 ٤٧٩  ٤٧٩  )٣مليار م( حتياطيات الغاز الطبيعيإ

 -  -  )٣مليار م(لغاز الطبيعي ل  الكلينتاجاإل

٣مليار م( قالغاز الطبيعي المسو(  -  - 

 ٤٣٦٨  ٣٩٠٠  .)ن.ألف طن م(كة إجمالي الطاقة المستهلَ

       إنتاج الكهرباء واستهالكها –ب 

 ٩٧٧  ٨٢٥  .)و.م(  الكهربائية المركبةالقدرة

 ٤٠٣٠  ٣٤١٦  .)س.و.ج( الطاقة الكهربائية المنتجة

  ٢٧٣٧  ٢٩٦٨  .)س.و.ج(الطاقة الكهربائية المستهلَكة 

       مؤشرات استهالك الطاقة–ج 

 ٣٧٨  ٤٠٩  )     دوالر١٠٠٠./ن.م.كجم(كثافة الطاقة 

 حصة الفرد من الطاقة المستهلكة
 ٢٠٨  ٢١٤  )فرد./ن.م.كجم(

الكهربائية المنتجة حصة الفرد من الطاقة 
  ٢٠٠  ١٨٧ )سنة/فرد./س.و.ك(

 كةالمستهلَالكهربائية حصة الفرد من الطاقة 
  ٢٦٩  ١٦٢ )سنة/فرد./س.و.ك(

  

: التقدم المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة–د 

  الطاقةإمدادات 
 في% ٧٥ ، حواليسمة مليون ن٢٠,٢حوالي عدد السكان يبلغ 
  .الريف

وتعتبر نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية للمناطق الريفية منخفضة وال 
من سكان الريف بالطاقة % ١٢ حيث يتم تزويد %٢٧تتجاوز 

  الكهربائية من قبل المؤسسة العامة للكهرباء 

من سكان الريف عبر % ١٥ بينما يتم تزويد ما نسبته
ولدات خاصة وينخفض نصيب الفرد في المناطق م

 كيلوات ساعي ١٠٠الريفية المزودة بالكهرباء إلى حوالي 
  .سنوياً

 
  المتجددةالطاقة  
 

إقامة منشئات صناعية إلنتاج أجهزة التسخين  -
  . وحدة شهريا٥٠٠ًالشمسي للمياه قدرتها النظرية 

  
ضمن إطار برامج التعاون الفني مع  تم تنفيذ -

كوا مشروع متكامل لمعالجة المخلفات الريفية اإلس
وإنتاج الغاز الحيوي ضمن برنامج لتطوير القرى 

 تم  كماوتدريب النساء على التعامل مع هذه النظم،
 وحدة غاز حيوي إضافية في إحدى قرى ٣٢تنفيذ 

 . جنوب اليمن
 

 : أهم سياسات واستراتيجيات الطاقة–هـ
 
يـة السـتخدام    على وضع اسـتراتيجية وطن     العمل   -

الطاقـة المتجددة في الريف اليمني بمشاركة عدد من        
الجهات المعنية في الدولة وبالتعاون مع وكالة التعاون        

، ومساعدة فنية من اإلسـكوا    ) GTZ(الفني األلمانية   
  .وبدعم من البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي

  
 ،خصخصة المرافق الصناعية والبنى التحتية -

  .لغاء الدعم الحكوميوتخفيض أو إ
  
/  مليون برميل١لوصول إلى لمضاعفة إنتاج النفط  -

  . ٢٠٠٦يوم في عام
  
ي تكرير جديدتين طاقة كل منهما إنشاء مصفاتَ -

  .٢٠٠٧يوم حتى عام / ألف برميل١٠٠
  
 وتصديره بالتعاون مع LNG إنتاج الغاز المسيل -

  .عدد من الشركات األجنبية
  
ي إنتاج الكهرباء  تعويض النقص الحاصل ف-
  . بالقطاع الخاصةستعانباال



٣٠ 

 

  اليمنية في قطاع الطاقة جمهوريةللطرية ق المحم

  
  :المصادر

  
  ).E/ESCWA/SCU/2005/7 (٢٥ العدد –حصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا المجموعة اإل

  
.٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول– وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن -الجمهورية اليمنية  

  
  ).E/ESCWA/SDPD/2005/11( -االسكوا، التقدم اإلقليمي المحرز حول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا

  
  .٢٠٠٥، التقرير اإلحصائي السنوي )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

  
  ).٢٠٠٤أيلول /سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد 

  
www.eia.doe.gov/emeu/cabs/yemen 


