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 .1مقدمة
ساىمت جامعة الدول العربية بشكل واضح في دعم نشر مفاىيم كفاءة الطاقة وترشيد االستيالك

بداية من إعالن الكويت الخاص باالرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي والصادر عن القمة
العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية (الكويت  )2009/1/20وذلك من خالل الفقرة التي تنص

عمى تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة ،ومن ثم اعتماد اإلطار االسترشادي العربي لتحسين

كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا بموجب القرار رقم  195الصادر عن االجتماع السادس
والعشرين لممكتب التنفيذي لممجمس الوزاري العربي لمكيرباء بتاريخ .2010/11/23
ومن بعد أن تم اعتماد االطار االسترشادي العربي رسمياً من قبل المجمس الوزاري العربي ،تعاونت

األمانة العامة لجامعة الدول العربية مع كل من المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
والمشاريع المنبثقة عن االتحاد األوروبي والعاممة في مجال الطاقة عمى المستوى اإلقميمي ممثمة
بمشروع تكامل أسواق الطاقة األورومتوسطي  MED-EMEPومشروع كفاءة الطاقة في قطاع البناء

 MED-ENECفي نشر مفاىيم اإلطار والترويج العتماده من قبل الدول العربية ،ولقد أدت الجيود

الحثيثة والمستمرة في جعل اإلطار االسترشادي أحد أىم المبادرات العربية في مجال الطاقة وأكثرىا

نجاحاً عمى مستوى المنطقة العربية.
ولقد تعددت األساليب التي اتخذتيا الدول في تطبيق اإلطار االسترشادي العربي مع االتفاق عمى

اليدف نفسو والذي يقضي بضرورة إدماج كفاءة الطاقة في خميط الطاقة الكمي عمى المستوى الوطني
من خالل التخطيط المدروس المنطوي عمى تحديد أىداف محددة واجراءات لتحقيق ىذه األىداف
يخصص لتطبيقيا مبالغ مالية بمصادر معروفة ومدرجة ضمن الخطط المالية الوطنية.
ويأتي ىذا التقرير ليمخص كافة الفعاليات واألنشطة التي تم تنفيذىا في سبيل تنفيذ اإلطار

االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا عمى المستويين اإلقميمي
والمحمي حتى نياية عام  2012ومدى التفاعل الذي أبدتو الدول العربي في إطار تنفيذ بنوده

ومتطمباتو.
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 .2تطور استهالك الطاقة في المنطقة العربية وأهمية كفاءة الطاقة
لقد شيدت األعوام السابقة العديد من التحديات فيما يتعمق بأمن إمداد الطاقة في الوطن العربي،
ارتبط ذلك بالتقمبات السياسية واالقتصادية التي شيدىا العالم العربي والتي أثرت بشكل مباشر
عمى خريطة الطاقة في المنطقة.
ولكن يجب األخذ بعين االعتبار أن مشاكل الطاقة ال تكون وليدة المحظة بل تتعمق بالتخطيط
االستراتيجي طويل األمد المترافق مع الدراسات التحميمية التي تراقب تطور معدالت نمو الطمب
اء عمى المستوى
بناء عمى المصادر المتاحة سو ً
عمى الطاقة وتطرح الحمول لمواجية ىذا الطمب ً

الوطني أو عمى المستوى العربي ،ومن خالل نظرة تكاممية شاممة تأخذ بعين االعتبار كافة
العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية بما يتخمميا من تغيرات غير خطية لطالما ألفتيا
المنطقة العربية.
ولقد وضحت الدراسات أن معدالت نمو استيالك الطاقة في المنطقة العربية في الفترة من
 2000إلى  2009تفوق معدالت اإلنتاج خالل نفس الفترة ،ومن المتوقع أن الفجوة بين اإلنتاج
واالستيالك سوف تستمر في التعاظم بالتزامن مع التزايد المضطرد الستيالك الطاقة.

Source: * BP, Statistical Review of World Energy, June 2009
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كما أوضح التقرير االقتصادي العربي لعام  2011أن معدل نمو استيالك الطاقة السنوي خالل
الفترة  2010-2006في المنطقة العربية يتجاوز نسبة  %5في الوقت الذي تراجع فيو إنتاج
العالم العربي من النفط الخام في الفترة نفسيا بنسبة  %8و تزايد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة ال
تتجاوز  .%1باإلضافة إلى ذلك ،يتسم نمط استيالك الطاقة الكيربائية في الدول العربية
بمعدالت نمو عالية جداً تتراوح بين  %10-5سنوياً ،مما يحتم عمى الدول بناء محطات لتوليد
الطاقة الكيربائية بشكل مستمر لمواجية ىذا الطمب المتزايد عمى الطاقة الكيربائية.
وبالنظر لما سبق ،أقدم أصحاب القرار في الدول العربية إلى التفكير ممياً في آليات
واستراتيجيات لتخفيض ىذا الطمب المتنامي عمى الطاقة ،من خالل وضع خطط واستراتيجيات
لترشيد استيالك الطاقة ورفع كفاءتيا في جميع القطاعات وعمى كافة المستويات.
ولقد لوحظ مؤخ اًر أن أغمب الدول العربية قد أولت اىتماماً متزايداً في مجال كفاءة الطاقة ،فمنيا
من قطع شوطاً في ىذا المجال كما ىو الحال في تونس التي أظيرت نجاحات متميزة في كافة
األطر التنظيمية والتشريعية والتنفيذية ،ومنيا من قام بتنفيذ مجموعة من البرامج التي تناولت
مجموعة من اإلجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة كما ىو الحال في الكثير من الدول.
وفي ىذا اإلطار فمقد عمدت أغمب الدول إلى وضع خطط واستراتيجيات في مجال كفاءة الطاقة
تساعد في تخفيض استيالك الطاقة األولية بشكل عام والكيربائية عمى وجو الخصوص ،وفي
الوقت الذي يتمايز فيو مستوى تقدم الدول العربية في مجال كفاءة الطاقة يأتي اإلطار
االسترشادي العربي مكمالً لإلجراءات المتبعة من الدول كمبادرة عربية تسعى إلى توحيد
المنيجيات في مجال كفاءة الطاقة كأحد عناصر التنمية المستدامة.
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 .3اإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهالكها
لدى المستهمك النهائي
يعتبر اإلطار االسترشادي العربي خطوة في الطريق الصحيح فيما يتعمق بكفاءة الطاقة الكيربائية في

المنطقة العربية ويأتي تمبيةً لمطمب المتزايد عمى الطاقة بمختمف أشكاليا من جية ،وارتفاع أسعارىا
من جية أخرى ،األمر الذي يساىم في تحقيق وفورات ممحوظة في الطاقة يمكن االستفادة منيا في

مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية.
يشكل اإلطار االسترشادي العربي خارطة طريق مدتيا عشر سنوات تشمل أىداف استرشادية لكفاءة

الطاقة ،يتم تحقيقيا عن طريق وضع وتنفيذ مجموعة من الخطط الوطنية ،ويتم ذلك من خالل

مجموعة من التدابير التي تحددىا آلية العمل باإلطار االسترشادي ،كالتحضير لخطة عمل كفاءة
الطاقة لمدة ثالث سنوات بغرض تحقيق ىدف مرحمي قصير األمد ومن ثم التحضير لخطة عمل
كفاءة الطاقة لثالث سنوات إضافية قبل انتياء مدة الخطة األولى وتنفيذ اإلج ارءات الفنية المدرجة

فييا .كما يتطمب ذلك أن تقوم الدولة بتحديد مسؤولية التنفيذ والرقابة لواحدة أو أكثر من الييئات
والمؤسسات الجديدة أو القائمة وبعد ذلك إعادة النظر بخطة كفاءة الطاقة بشكل سنوي لمتأكد من
وفائيا

بأىدافيا.

ويضم اإلطار االسترشادي في نطاقو مقدمي الخدمات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ،موردي الطاقة
ومشغمي أنظمة توزيع الطاقة وشركات بيع الطاقة ،باإلضافة إلى الطاقة لممستخدمين النيائيين.

تباينت طرق تحديد األىداف االستراتيجية بالنسبة لمدول العربية التي اعتمد بعضيا عمى وضع نسب
محددة لتخفيض استيالك الطاقة األولية وفق جدول زمني محدد كما في المممكة األردنية الياشمية
والجميورية التونسية والجميورية العربية السورية التي وضعت األىداف الكمية لمطاقات المتجددة
وكفاءة الطاقة لمختمف المشاريع في مختمف المجاالت ،بينما تم تحديد األىداف في مجموعة أخرى
من الدول العربية من خالل وضع نسب لتخفيض الزيادة السنوية المتوقعة في الحمل األقصى
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وتحسين كثافة استيالك الطاقة كما في المممكة العربية السعودية والجميورية المبنانية ،بينما وضعت
بعض الدول كجميورية مصر العربية ب ارمج لكفاءة الطاقة و ليس أىدافا إستراتيجية كمية ،وان
الغرض من اإلطار االسترشادي تعزيز وتحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا لدى
المستيمك النيائي من خالل :
 توفير األىداف اإلرشادية فضالً عن اآلليات والحوافز واألطر المؤسسية والتدابير
المالية والقانونية الالزمة إلزالة الحواجز والعيوب الموجودة في السوق والتي تعيق
كفاءة االستخدام النيائي لمطاقة
 تييئة الظروف المناسبة لتطوير وتعزيز سوق خدمات الطاقة باإلضافة إلى تقديم ما
يمزم من تدابير أخرى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة لممستخدمين النيائيين.

تقرير حول تطـ ـ ـور تنفيذ اإلط ـ ـ ـ ـ ـار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا
لدى المستيمك النيائي – ابريل 2013

6

.3

األدوات التقنية الداعمة لمجهود المبذولة لتنفيذ اإلطار االسترشادي

تم تطوير اإلطار

االسترشادي العربي وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجامعة العربية ،والمركز

اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،والمشاريع الممولة من االتحاد األوروبي حيث وضعت
األدوات التقنية الالزمة التي تساعد الدول األعضاء في وضع خططيا الوطنية بحسب اإلطار

االسترشادي وىذه األدوات ىي :

 .3.4نموذج الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة 1142 -1144
تم إعداد نموذج الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة من قبل المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة بالتعاون مع مشروع تكامل سوق الطاقة األورومتوسطي حيث يقدم صورة عن ىيكمية الخطة

الوطنية األولى لكفاءة الطاقة  3124 – 3122التي سيتم إعدادىا من قبل الجية الوطنية المسؤولة .
يعتبر النموذج أحد األدوات غير اإللزامية التي يمكن استخداميا لمساعدة الجيات المعنية لجدولة

كافة نشاطات كفاءة الطاقة عمى المستوى الوطني ،و اليدف منو ىو جمع وجدولة كافة إجراءات

كفاءة الطاقة الكيربائية قيد التنفيذ أو المخطط لتنفيذىا عمى مستوى التوليد والنقل والتوزيع واالستخدام

لمطاقة الكيربائية والتي تيدف لتحقيق اليدف الوطني لكفاءة الطاقة في نموذج واحد.
 .3.1المنهجية المقترحة لممساعدة في إعداد الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة حسب اإلطار
االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة

تيدف المنيجية إلى اقتراح تسمسل الخطوات الواجب اتباعيا من الدول األعضاء العتماد اإلطار
االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة وتحضير الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ،حيث تقوم الدولة بإخطار

جامعة الدول العربية برغبتيا في اعتماد اإلطار االسترشادي العربي ،وتسمية المؤسسة التي ستكون
نقطة اتصال مع الجامعة العربية والجيات المعنية ،ومن ثم المباشرة بإعداد الخطة الوطنية ،وذلك
بإعالم جميع المؤسسات المعنية عمى المستوى الوطني ،وجمع المعمومات المطموبة حول استيالك

الطاقة الكيربائية عمى مستوى القطاعات وعمى المستوى الوطني ،والتي تشمل خميط الطاقة الحالي

والمستقبمي والطمب عمى الطاقة حتى عام  ،3131مما يسيل عممية تقدير اليدف االسترشادي

الوطني وفقاً لإلطار االسترشادي العربي .
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وبناء عمى المعمومات الواردة من جميع الجيات ،يتم وضع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وفقاً
ً
لمتطمبات مواد اإلطار االسترشادي ونموذج إعداد الخطة الوطنية ،مع مراعاة إضافة إجراءات أخرى
بشرط أن تتماشى مع متطمبات مواد اإلطار االسترشادي ،وتعرض المسودة النيائية عمى الوزير

المختص تمييداً لعرضيا عمى مجمس الوزراء العتمادىا عمى المستوى الوطني وارسال نسخة منيا

لسكرتاريا المجمس الوزاري العربي لمكيرباء .

وفي حال اعتماد الخطة يتم العمل عمى تنفيذىا واصدار التشريعات والقوانين الالزمة لتطبيقيا ،ومن

ثم عرضيا عمى سكرتاريا المجمس الوزاري العربي لمكيرباء لطمب المساعدة الفنية .

حيث يمكن لمدولة أن تستعين بدعم فني من المنظمات اإلقميمية أو الدولية ،وذلك عن طريق إرسال

طمبات لألمانة العامة لممجمس الوزاري العربي لمكيرباء بيدف دعم إعداد الخطة الوطنية لكفاءة
الطاقة ،وفقاً لإلطار االسترشادي العربي لممساعدة في جمع المعمومات المتعمقة بحساب األىداف
االسترشادية لعام  ،3131باإلضافة إلى تقديم المساعدة لمجية المسؤولة المكمفة بإعداد المسودة
األولى من الخطة ومساعدة الجية الوطنية المسؤولة في تنظيم ورشة عمل لمجيات المحمية المعنية .

يتولى المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ميمة متابعة التطور النوعي والتأثير الكمي

لخطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة ،والعمل عمى نشر تقرير سنوي حول النتائج المحققة بالتنسيق
مع الجيات الوطنية المعنية في كافة الدول العربية ،باإلضافة إلى وضع نظام مراقبة وتقييم لمخطط

الوطنية لكفاءة الطاقة لمراقبة مدى تحقيق اليدف االسترشادي عمى المستوى الوطني بالتنسيق مع

سكرتاريا المجمس .

 .3.2المساعدة التقنية والدعم المباشرين لمدول األعضاء لتطوير خططهم الوطنية لكفاءة
الطاقة

يقوم المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بتقديم الدعم الالزم لمواءمة سياسات كفاءة
الطاقة عمى المستوى اإلقميمي .وبدعم من إدارة الطاقة في الجامعة العربية ،فإن المركز يمعب دو اًر

ميماً في تقديم المساعدات التقنية والفنية لمدول العربية الراغبة بوضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة
وبالتعاون أيضاً مع مشروع كفاءة الطاقة في قطاع البناء  MED-ENECالممول من قبل االتحاد

األوروبي.
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ولقد ساىم ىذا الدعم الفني بشكا كبير في تنفيذ اإلطار االسترشادي العربي حيث كان وراء جميع
الخطط الوطنية التي تم إنجازىا والتي ىي في طور اإلنجاز كما ىو موضح الحقاً في ىذا التقرير.
 .3.3منهجية التقييم والمتابعة
تم تكميف المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رسمياً من قبل المجمس الوزاري العربي

لمكيرباء لمتابعة التطور النوعي والتأثير الكمي لخطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة ،ونشر تقرير

سنوي منتظم حول النتائج التي توصل إلييا ليتم توزيعيا عمى نطاق واسع ومناقشتيا مع الجيات

المعنية .

وفي ىذا اإلطار قام المركز بإطالق مشروع خاص بمؤشرات كفاءة الطاقة لمدول األعضاء تم من

خاللو بناء ىيكمية محددة لحساب مجموعة من المؤشرات التي يتم من خالليا تقييم ومراقبة تطور
تطبيق إجراءات وبرامج كفاءة الطاقة والوفورات المتحققة منيا وانعكاسيا عمى قطاع الطاقة عمى

المستوى الوطني.

وقدم المركز اإلقميمي تقريرين سنويين األول في نياية عام  3122والثاني في نياية عام 3123
استعرض كل منيما التطور النوعي والكمي لتطبيق اإلطار االسترشادي العربي في الدول العربية

والذي سيتم شرحو في بالتفصيل الحقاُ في ىذا التقرير.
 .3.4ورشات العمل الوطنية واإلقميمية

قامت األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومشاريع
االتحاد األوروبي بتنظيم ورشات عمل لنشر مفاىيم اإلطار االسترشادي ومتطمباتو ،وذلك لمتابعة
تطور الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة مع ممثمي الدول األعضاء ،وعقدت منتديات لتبادل المعارف

والدروس المستفادة بشأن التقدم بالخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ،وعرض الدول ألساليب إعداد وتنفيذ
الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة في المنطقة ،واستعراض آخر خطط تقييم منيجية سياسات
واسترتيجيات الطاقة .

والجدول التالي يتناول استعراض لورشات العمل ومتابعة تنفيذ خطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة:
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المكان

اسم الورشة والهدف منها

كفاءة االستخدام النهائي لمطاقة "الخطط الوطنية لتحديات الطاقة تونس

الزمان
3121/8/38-37

اإلقميمية "

من أجل البدء بعممية إعداد لخطة العمل الوطني لكفاءة الطاقة لمدة
ثالث سنوات وذلك من خالل زيادة الوعي لتطوير السياسات اإلقميمية
الجديدة واالستفادة من الخبرات اإلقميمية واألوروبية فضالً عن تنفيذ

نموذج الخطط الوطنية عمى المستوى الوطني بما ينسجم مع توجيات
ومعايير كفاءة الطاقة في االطار االسترشادي .
األردن

"كفاءة استخدام الطاقة "

3121/21/6

استعراض نشاطات كفاءة الطاقة في األردن وضرورة وضع خطة وطنية

لكفاءة الطاقة.
"خطة العمل الوطني لكفاءة الطاقة "

األردن

3121/23/7-6

عرض خطة عمل كفاءة الطاقة في قطاع الكيرباء لمدول العربية

واالستفادة من خبراتيم في ىذا المجال ،وتنفيذ اإلطار االسترشادي
العربي لتحقيق االستراتيجية الوطنية التي تسعى لموصول إلى وفر بنسبة

تساوي  %20من سنة األساس ،وتناولت ورشة العمل أيضاً فرص
التمويل الدولية المتاحة لتمويل مشاريع وبرامج كفاءة الطاقة.

"اجتماع لحوار الطاقة رفيع المستوى بشأن كفاءة الطاقة وسياسات سوريا

3121/23/29

الطاقة المتجددة "

مناقشة السياسات والتدابير المطموبة والمتخذة لوضع خطة عمل وطنية
لكفاءة الطاقة في إطار متابعة

تطبيق اإلطار االسترشادي العربي

لتحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا لدى المستخدم
النيائي.
"المخطط الوطني التوجيهي لكفاءة الطاقة في الجمهورية المبنانية "

لبنان

3121/23/25

إعالن المخطط الوطني لكفاءة الطاقة في لبنان من خالل معالي

الميندس جبران باسيل وزير الطاقة والمياه الذي يحتوي عمى أربعة عشر
مبادرة>
"خطط العمل الوطنية كفاءة الطاقة ( )NEEAPلمدول األعضاء في تونس

3122/5/39

المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "

مناقشة التطورات في إعداد ( )NEEAPلمدول األعضاء في المركز
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اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  ،حيث تم عرض تجارب تونس
ولبنان  ،وشارك في الورشة أعضاء مجمس أمناء المركز اإلقميمي لمطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة.
"دعوة لحوار بناء حول منهجية إدماج كفاءة الطاقة في االقتصاد مصر – عين 3122/6/6-5
المصري"

السخنة

مناقشة مقترح بوضع إطار مؤسسي لمرحمة انتقالية تقوم عمى إعطاء
المجمس األعمى لمطاقة الدور الرئيسي في التخطيط الوطني المتكامل
والمبني عمى التعاون والتنسيق مع وحدات يتم تكوينيا داخل كل قطاع

منتج ومستيمك لمطاقة ،وتقوم ىذه الوحدات بوضع خطط وأىداف
قطاعية لتكون جزءاً ال يتج أز من الخطة الوطنية الشاممة ،وشارك في
الورشة المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع وحدة

ترشيد الطاقة التابعة لمجمس الوزراء المصري  ،واألمانة العامة لجامعة
الدول العربية  ،والمشروع األوروبي لكفاءة الطاقة في قطاع األبنية

( )MEDENECباإلضافة لمعديد من المنظمات اإلقميمية والدولية ذات

الصمة (االتحاد األوروبي – البنك الدولي – اإلسكوا – البرنامج اإلنمائي
لألمم المتحدة).
تنفيذ اإلطار االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة وترشيد استهالكها السودان

3122/22/32

"المتطمبات العامة -األهداف واإلجراءات "

مناقشة التخطيط ما قبل تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة  ،الجدوى

االقتصادية إلجراءات وخطط كفاءة الطاقة ،آليات المتابعة والتقييم،
المتطمبات العامة لنجاح اإلطار االسترشادي ،وشارك في الورشة كل من
(تونس ،فمسطين ،سورية ،لبنان ،األردن ،الجزائر ،السودان ،السعودية،

مصر ،البحرين ).

ورشة عمل وطنية لمناقشة خطة كفاءة الطاقة الفمسطينية

فمسطين

ديسمبر 3122/

عرض المسودة األولى لخطة العمل الوطنية الفمسطينية لمنقاش ،حيث

احتوت الخطة عمى  34إجراء  ،شممت قطاعات مختمفة كاألبنية
والصناعة
تطور خطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية "منهجية اليمن

3123/23/22

المتابعة والتقييم"

عرض منيجية تقييم الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ومتابعة تنفيذ اإلطار
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االسترشادي وتطور الخطط الوطنية ودفع اليمن باتجاه وضع الخطة
الوطنية لكفاءة الطاقة.
ورشة عمل وطنية إلطالق الخطة الوطنية لمسودان

السودان

3123/:/3:

إطالق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في السودان ،وشارك في الورشة
و ازرة الكيرباء والموارد المائية السودانية بالتعاون مع جامعة الدول العربية
 ،والمركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
ورشة عمل وطنية إلطالق خطة العمل الوطنية المصرية لكفاءة الطاقة

مصر

3123/22/6

إطالق خطة العمل الوطنية المصرية لكفاءة الطاقة  ،وشارك في الورشة
المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ووزير الكيرباء والطاقة

المصري.

ورشة عمل وطنية لعرض المسودة األولى لخطة العمل الوطنية لكفاءة األردن

3123/23/4

الطاقة

عرض المسودة األولى لخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة بحضور

معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور عالء البطاينة ومجموعة من
ممثمي الجيات المعنية عمى المستوى الوطني.
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 .5تطور وضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة:
لقد شيدت الفترة الماضية العديد من اإلنجازات فيما يتعمق بتطبيق اإلطار االسترشادي العربي
لتحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا لدى المستيمك النيائي ،ووضع الخطط الوطنية
لكفاءة الطاقة من قبل الدول العربية .وىذا إن دل عمى شيء فإنما يدل عمى مدى توافق اإلطار
االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة مع سياسات الدول العربية واحتياجاتيا في وجود سبل غير تقميدية
في مواجية تنامي الطمب عمى الطاقة ،كما قامت العديد من الدول العربية باالنتياء من إعداد
خططيا الوطنية لكفاءة الطاقة واعتمادىا عمى أعمى المستويات ،فمقد تبنت الحكومة المبنانية رسمياً
الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لمفترة  2015 – 2011من خالل القرار رقم  26الصادر عن مجمس
الوزراء يوم  10نوفمبر  ، 2011واعتبرت بذلك أول إستراتيجية شاممة لكفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة تم اعتمادىا من قبل الحكومة المبنانية مما جعل من لبنان أول دولة عربية تتخذ ىذه
الخطوة ،ومن ثم توالت الدول العربية تباعاً في إعداد واعتماد الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة،
ف صادقت األمانة العامة لمجمس الوزراء في السمطة الوطنية الفمسطينية عمى الخطة الوطنية لكفاءة
الطاقة وترشيد االستيالك لدى المستيمك النيائي في قرارىا رقم أ.ع.م.و 387/2012/بتاريخ
 ،2012/3/19وبالتالي أصبحت فمسطين الدولة العربية الثانية التي تعتمد رسمياً خطة وطنية
لكفاءة الطاقة حسب متطمبات اإلطار االسترشادي العربي ،وبتاريخ  2012/7/11تم اعتماد الخطة
الوطنية لكفاءة الطاقة في قطاع الكيرباء في جميورية مصر العربية من قبل رئاسة مجمس الوزراء،
كما تم إطالق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في جميورية السودان رسمياً بتاريخ  31سبتمبر من عام
 2012من قبل معالي وزير الدولة لشؤون الكيرباء والموارد المائية.
كما عرضت المسودة األولى لمخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في المممكة األردنية الياشمية في ورشة
عمل عقدت تحت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ  3ديسمبر  2012بيدف
مناقشتيا مع الجيات المعنية كافة بيدف اعتمادىا الرسمي واطالقيا عمى المستوى الوطني.
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كما تمقت إدارة الطاقة في األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة و
كفاءة الطاقة مجموعة من الخطابات الرسمية من العديد من الدول العربية تعمن فييا اعتمادىا
لإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا لدى المستيمك
النيائي ،وتبدي رغبتيا في وضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة وىذه الدول ىي مممكة البحرين،
جميورية الجزائر ،دولة ليبيا ،دولة الكويت ،وجميورية اليمن.
ويوضح الشكل التالي مدى تطور الدول العربية في تطبيق اإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة
الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا لدى المستيمك النيائي ووضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة وفقاً
لمنيجية وضع الخطط الوطنية المعتمدة من قبل فريق عمل كفاءة الطاقة في اجتماعو الرابع الذي
انعقد في بيروت بتاريخ :2012/5/8
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ونستعرض فيما يمي بالتفصيل النشاطات واإلجراءات التي جرت خالل عام  2012في الدول
العربية التي اتخذت خطوات محددة باتجاه وضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة:
(أ) المممكة األردنية الهاشمية:
بدأ العمل عمى وضع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في األردن منذ عام  2010حيث تم
عقد ورشة عمل وطنية حول " كفاءة استخدام الطاقة " ( أكتوبر  ،) 2010اختصت
الستعراض نشاطات كفاءة الطاقة في األردن وضرورة وضع خطة وطنية لكفاءة الطاقة،

تمتيا ورشة عمل إقميمية في ديسمبر  2010تمحورت حول آليات تنفيذ اإلطار االسترشادي
العربي لتحقيق االستراتيجية الوطنية التي تسعى لموصول إلى نسبة تساوي  %20من كفاءة

الطاقة بحمول  ،2020وفي يونيو  2011طمب معالي الدكتور /خالد طوقان – وزير
الطاقة والثروة المعدنية األسبق– تقديم المساعدة الفنية لألردن في مجال كفاءة الطاقة من

أجل إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ،وبعض اإلجراءات المتعمقة بيا كتصميم برنامج
تشجيع استخدام السخانات الشمسية ،وتصميم برنامج توزيع المصابيح الموفرة لمطاقة
ومراجعة وتنقيح نظام ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتيا ،وتم تحديد الجية المعنية بشؤون كفاءة

الطاقة وىي إدارة ترشيد وكفاءة الطاقة التابعة لو ازرة الطاقة والثروة المعدنية في المممكة

األردنية الياشمية .

حيث قام المشروع األورومتوسطي لكفاءة الطاقة في قطاع األبنية (  ) MEDENECالممول
من قبل االتحاد األوروبي بالتعاقد مع خبير وطني لمعمل عمى وضع المسودة األولية لمخطة
الوطنية لكفاءة الطاقة في األردن والتي تم عرض مالمحيا األولية في ورشة العمل التي
عقدت في السودان في نوفمبر  2012ولقد اعتمدت الخطة نفس الطريقة الواردة في اإلطار
االسترشادي لحساب اليدف االسترشادي لكفاءة الطاقة وضمت مجموعة من اإلجراءات
أىميا استبدال المصابيح التقميدية بأخرى موفرة لمطاقة ومجموعة أخرى من اإلجراءات.
ولقد تم االنتياء من إعداد المسودة األولى لمخطة وتم تسميميا إلى الجية المسؤولة في شير
مايو من عام  2012وتم عرضيا في ورشة العمل التي عقدت في المممكة بتاريخ 3
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ديسمبر  2012بحضور معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور عالء البطاينة
ومجموعة من ممثمي الجيات المعنية عمى المستوى الوطني ،ولقد خمصت ىذه الورشة إلى
ضرورة استكمال الخطة الوطنية بالشكل المطموب بالتواصل مع كافة الجيات المعنية بيدف
اعتمادىا رسمياً في العام .2013
(ب)

الجمهورية التونسية:

تم إعداد الخطة الوطنية التونسية لكفاءة الطاقة من قبل الوكالة الوطنية لمتحكم بالطاقة في

تونس انطالقاً من الخطط الموضوعة مسبقاً خالل عام  ،2011ولقد تم عرضيا بالشكل

المتوافق مع نموذج وضع الخطط الوطنية الممحق باإلطار االسترشادي العربي في ورشة

العمل التي عقدت في تونس عمى ىامش اجتماع مجمس أمناء المركز اإلقميمي لمطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة (  28إبريل  ) 2011والتي شارك فييا ممثمين من الدول العربية،
جامعة الدول العربية _ إدارة الطاقة  ،-باإلضافة إلى الخبراء المختصين من مشاريع االتحاد

األوروبي.

وحيث اعتمدت الخطة التونسية كثافة الطاقة معيا اًر لوضع اليدف وقياسو من خالل البرنامج
الرئاسي الذي يمتد حتى  ،2016فمقد كان من المقرر أن تصل كثافة الطاقة في عام
 2010إلى  05259ط.م.ن/ألف دينار ،في الوقت الذي دلت فيو البيانات أن كثافة الطاقة
في العام نفسو تساوي إلى  05308ط.م.ن/ألف دينار وبانزياح قدره  %5عن اليدف والذي
يعتبر انجا اًز متمي اًز.
والجدير بالذكر أن التجربة التونسية تتميز بتكامميا حيث تناولت جميع المجاالت ذات
العالقة بكفاءة الطاقة بدءاً من وجود اإلرادة السياسية وبناء األطر التشريعية والتنظيمية
والحمالت اإلعالمية ،حيث ترافق اإللزام مع التحفيز والتخطيط مع التنفيذ.
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(ج) الجمهورية العربية السورية:
تم عقد اجتماع " لحوار الطاقة رفيع المستوى بشأن كفاءة الطاقة وسياسات الطاقة المتجددة "

(  18ديسمبر  ) 2010كان الغرض من ىذا االجتماع ىو مناقشة السياسات والتدابير
المطموبة والمتخذة لوضع خطة عمل وطنية لكفاءة الطاقة في إطار متابعة تطبيق اإلطار
االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا لدى المستخدم

النيائي ،وقد قام معالي الميندس /عماد خميس – وزير الكيرباء – باإلشارة في خطابو

الموجو لسعادة األمين العام المساعد لمشؤون االقتصادية بموافقة و ازرة الكيرباء في سوريا
عمى اعتماد إلطار االسترشادي العربي كموجو رئيسي في وضع الخطة الوطنية لكفاءة

الطاقة في سوريا .
وقد تم تحديد نقطة االتصال لمتابعة تطبيق اإلطار االسترشادي العربي وىو المركز
الوطني لبحوث الطاقة ،ولقد تم إعداد المسودة األولى لمخطة حيث تناولت أربعة قطاعات

رئيسية ىي الصناعة من خالل  4إجراءات واألبنية  11إجراء والزراعة  3إجراءات
واجرائين في مجال النقل ،كما تطرقت مسودة الخطة إلى اإلجراءات التي سيتم تنفيذىا في

قطاع الكيرباء و 4إجراءات أخرى تكميمية تتناول موضوع التعميم واإلعالم وتشجيع القطاع
الخاص إلنشاء شركات خدمات الطاقة .كما حددت مسودة الخطة ىدفاً لعام  2020يساوي
إلى تخفيض  %10من استيالك الطاقة آنذاك ،ولقد توقف العمل عمى وضع الخطة نتيجة

الظروف الحالية التي تمر بيا سورية .
(د) الجمهورية المبنانية:

بناء عمى طمب منيا ،فقد تم تقديم المساعدة من قبل المشروع األورومتوسطي لكفاءة الطاقة
في قطاع األبنية (  ) MEDENECفي إعداد النموذج المخصص والمرفق باإلطار
االسترشادي العربي ،كما قامت األمانة الفنية لممجمس الوزاري العربي لمكيرباء بالتعاون
والتنسيق مع المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  RCREEEومشروع تكامل
سوق الطاقة األورومتوسطي  MED EMIPوالمشروع األورومتوسطي لكفاءة الطاقة في
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قطاع األبنية  MED ENECبإقامة ورشة عمل بعنوان " المخطط الوطني التوجييي لكفاءة
الطاقة " بالجميورية المبنانية ( ديسمبر  ) 2010الذي تم فيو إعالن المخطط الوطني
لكفاءة الطاقة في لبنان من خالل معالي الميندس /جبران باسيل – وزير الطاقة والمياه –
حيث يحتوي المخطط عمى أربعة عشر مبادرة ،وتم تسميتيا " National Energy
 ،"Efficiency Action Planولقد تبنت الحكومة المبنانية رسمياً القرار رقم  26وذلك من
خالل مجمس الوزراء يوم  10نوفمبر  2011الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لمفترة – 2011
 ،2015وتعتبر أول إستراتيجية شاممة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة تم اعتمادىا من قبل
الحكومة المبنانية مما يجعل من لبنان أول دولة عربية تتخذ ىذه الخطوة.
ويقوم المركز المبناني لحفظ الطاقة اآلن في تنفيذ اإلجراءات األربع عشرة الواردة في الخطة،
حيث تم تحقيق العديد من التطورات في مجال التنفيذ وخاصة فيما يخص إنشاء الصندوق
المبناني لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ( )NEEREAبالتعاون مع مصرف لبنان المركزي.
(ه) دولة فمسطين:

قامت سمطة الطاقة الفمسطينية ( (PEAباإليعاز لمركز الطاقة الفمسطيني ( (PECبإعداد

الخطة الوطنية حسب متطمبات اإلطار االسترشادي العربي .وبناء عمى ذلك قام مركز

الطاقة الفمسطيني بطمب المساعدة الفنية من قبل المشروع األورومتوسطي لكفاءة الطاقة في
قطاع األبنية ( (MED-ENECفي إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة .عرضت المسودة
األولى لمخطة الوطنية لمنقاش خالل ورشة عمل عقدت في شير ديسمبر  2011في رام اهلل
بالتعاون مع مشروع  ،MED-ENECولقد حددت ىدفاً يساوي إلى  %5من استيالك الطاقة

الكيربائية لعام  2020يتم تحقيق منيا  %1في الخطة الوطنية األولى لكفاءة الطاقة التي

تستمر حتى نياية عام  ،2013ولقد حوت الخطة  23إجراء شممت قطاعات مختمفة
كاألبنية والصناعة وحددت إجراءات يتبناىا القطاع العام ليمعب دو اًر ريادياً في مجال كفاءة

الطاقة.
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صادقت األمانة العامة لمجمس الوزراء في السمطة الوطنية الفمسطينية عمى الخطة الوطنية
لكفاءة

الطاقة

وترشيد

االستيالك

لدى

المستيمك

النيائي

في

قرارىا

رقم

أ.ع.م.و 387/2012/بتاريخ  ،2012/3/19وبالتالي أصبحت فمسطين الدولة العربية
الثانية التي تعتمد رسمياً خطة وطنية لكفاءة الطاقة حسب متطمبات اإلطار االسترشادي
العربي .وتيدف الخطة إلى تحقيق اليدف االسترشادي الذي تم تبنيو في الخطة الوطنية
اإلستراتيجية لقطاع الطاقة والذي ييدف إلى تحقيق وفر في الطاقة الكيربائية عمى األقل
 %5من مجمل الطمب عمى الطاقة الكيربائية في القطاعات المختمفة

بحمول العام

 .2020وباألخذ بعين االعتبار إجمالي االستيالك الحالي من الطاقة الكيربائية واالستيالك
المتوقع في العام  2020واألسعار الحالية لمطاقة الكيربائية فإن تحقيق ىذا اليدف يعني
الوصول إلى وفر في الطاقة المستيمكة بحمول العام  2020يقدر بحوالي  384غيغاواط
ساعة سنويا في الطاقة المستيمكة مما يؤدي إلى توفير  55مميون دوالر أمريكي سنوياً
عمى األقل من كمفة الطاقة المستيمكة في فمسطين وتخفيض  285,000طن/سنوياً من
انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.
وستكون سمطة الطاقة والموارد الطبيعية/المركز الفمسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة من خالل
دائرة كفاءة الطاقة المقرر استحداثيا ىو المسؤول عن تنفيذ برامج الخطة الوطنية لكفاءة
الطاقة وترشيد االستيالك عبر تنسيق العمل بين كافة المؤسسات المشاركة وانشاء مختبر
الفحص والقياس لألجيزة الكيربائية واناطة مسؤولية إدارتو لمركز أبحاث الطاقة والبيئة ورفع
التقارير والتوصيات إلى مجمس الوزراء بخصوص مدى اإلنجاز والمعوقات والتوصيات.
(و) جمهورية السودان:
عقدت في السودان ورشة عمل حول تنفيذ اإلطار االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة وترشيد
استيالكيا في المتطمبات العامة "األىداف واإلجراءات" بالخرطوم خالل الفترة
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 22نوفمبر  ) 2011سبقيا مجموعة من االجتماعات قامت بيا األمانة العامة والمركز
اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  RCREEEمع مجموعة من المسؤولين عن قطاع
الطاقة في السودان وعمى رأسيم معالي وزير الدولة لشؤون الكيرباء الذي أبدى اىتمامو
باإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا لدى
المستخدم النيائي وحرص السودان عمى وضع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وفقاً لو ،حيث
قام المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  RCREEEبالتعاقد مع خبير وطني
لمعمل عمى وضع المسودة األولية لمخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في السودان وفقاً لمتطمبات
اإلطار االسترشادي العربي ،حيث تم عرض مالمحيا األولية في ورشة العمل التي عقدت
في الخرطوم في شير نوفمبر  ،2011ولقد قام الخبير بوضع المسودة النيائية لمخطة والتي
قسمت إلى مرحمتين:المرحمة األولى من 2013وحتى 2016والثانية من عام  2017وحتى
 2020حيث اعتبر عام  2012م عام وضع الخطة .ومن الواضح أن الخطة أولت
اىتماماً بقطاعي إنتاج واستيالك الكيرباء عمى حد سواء ،كما تقع مسؤولية تطبيق ىذه
الخطة عمى عاتق الجياز الفني لتنظيم ورقابة الكيرباء وذلك وفقاً لقرار مجمس و ازرة الكيرباء
والسدود فى اجتماعو رقم  4بتاريخ  17أبريل  2011واجتماعو رقم  5بتاريخ  13مايو
 ،2011وتناولت مسودة الخطة إجراءات كفاءة الطاقة في القطاع السكني والحكومي
والصناعي باإلضافة إلى قطاع الكيرباء متضمنة مشاريع الطاقة المتجددة .ولقد قامت و ازرة
الكيرباء والموارد المائية بالتعاون مع

جامعة الدول العربية والمركز اإلقميمي لمطاقة

المتجددة وكفاءة الطاقة بتنظيم ورشة عمل وطنية بتاريخ  31ديسمبر  2012إلطالق
الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بحضور كل من معالي السيد وزير الدولة لشؤون الكيرباء
والموارد المائية ،السيد معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني ،وزير الدولة لشؤون مجمس
الوزراء ووزير التربية والتعميم العالي.
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(ز) جمهورية مصر العربية:
قام المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  RCREEEبعقد ورشة عمل " لحوار

بناء حول منيجية إدماج كفاءة الطاقة في االقتصاد المصري " ( مايو ،) 2011بالتعاون
مع وحدة ترشيد الطاقة التابعة لمجمس الوزراء المصري واألمانة العامة لجامعة الدول العربية

والمشروع األوروبي لكفاءة الطاقة في قطاع األبنية  ، MED ENECو حضر الورشة نخبة
من الخبراء المتخصصين والعاممين في مختمف القطاعات المعنية بتحسين كفاءة الطاقة في

مصر (الصناعة – الكيرباء – البترول – البيئة – اإلسكان – السياحة – التنمية المحمية
والجامعات) والعديد من المنظمات اإلقميمية والدولية ذات الصمة (اإلتحاد األوروبي  -البنك

الدولي – اإلسكوا والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة) ،رحب المشاركون بمقترح وضع إطار
مؤسسي لمرحمة انتقالية تقوم عمى إعطاء المجمس األعمى لمطاقة الدور الرئيسي في
التخطيط الوطني المتكامل والمبني عمى التعاون والتنسيق مع وحدات يتم تكوينيا داخل كل

قطاع منتج ومستيمك لمطاقة ،تقوم ىذه الوحدات بوضع خطط وأىداف قطاعية لتكون جزءاً

ال يتج أز من الخطة الوطنية الشاممة.

ومن المتوقع أن يتطور اإلطار المؤسسي المرحمي في الوقت المناسب بما يضمن الوصول

إلى كيان مستقل ذو إمكانات وأدوات تخطيطية وتنفيذية وموارد مالية وبشرية تمكنو من
وضع األىداف الوطنية وتحقيق األثر المطموب.
قامت و ازرة الكيرباء والطاقة المصرية بالتعاون مع الشركة القابضة لكيرباء مصر ومشروع
تحسين كفاءة الطاقة لإلضاءة واألجيزة المنزلية و المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة  RCREEEبالعمل عمى وضع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في قطاع الكيرباء والتي
عرضت مالمحيا األولى في ورشة العمل التي عقدت في السودان نوفمبر .2011
ولقد تم إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في قطاع الكيرباء واعتمادىا من قبل رئاسة
مجمس الوزراء بتاريخ  11يوليو  2012وتم عرضيا في ورشة عمل إطالق الخطة التي
عقدت بتاريخ  5نوفمبر  2012بحضور السيد وزير الكيرباء والطاقة المصري .حيث
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حددت الخطة المصرية ىدفاً لترشيد الطاقة الكيربائية من جانب الطمب حتى  %5من
استيالك الطاقة لكيربائية من عام .2015
(ح) مممكة البحرين:
تم عرض تجربة مممكة البحرين من إجراءات وأنشطة تقوم بيا في مجال كفاءة الطاقة والتي
سوف تترجم في النموذج المعد لذلك والمرفق باإلطار االسترشادي العربي أثناء ورشة عمل
حول تنفيذ اإلطار االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة وترشيد استيالكيا في المتطمبات العامة
"األىداف واإلجراءات" التي عقدت بالسودان /الخرطوم 22-21 :نوفمبر  .2011ومن ثم
قامت ىيئة الكيرباء والماء البحرينية بإرسال خطاب رسمي لمعمل عمى وضع الخطة الوطنية
لكفاءة الطاقة يتضمن تسمية إدارة ترشيد الكيرباء والماء كجية وطنية معتمدة لمتابعة تنفيذ
الخطة ومرفقاً بو جدول يوضح اإلطار الزمني لمعمل عمى الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في
البحرين في عام .2013
(ط) دولة قطر:
قامت شركة الكيرباء والماء القطرية بوضع مسودة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لدولة قطر
حيث أعدىا قسم الحفاظ عمى الطاقة في الشركة بتوجيو من عيسى ىالل الكواري المدير
العام لممؤسسة العامة القطرية لمكيرباء والماء .حيث اعتمدت الخطة عمى تحديد مؤشر
االستيالك ( )Energy unit per capitaكأساس في التخطيط مع تحديد بعض
اإلجراءات المحددة في مجال كفاءة الطاقة كبطاقات ومعايير كفاءة الطاقة ألجيزة التكييف،
بناء عمى
وجدير بالذكر أن الخطة شممت أيضاً قطاعي الكيرباء والماء .ولم يتم وضعيا ً

نموذج اإلطار االسترشادي العربي.
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(ك) جمهورية اليمن:
تحت رعاية معالي السيد وزير الكيرباء والطاقة اليمني تم تنظيم ورشة عمل إقميمية بعنوان
"الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة منيجية المتابعة والتقييم" وذلك في العاصمة اليمنية صنعاء
بتاريخ  11ديسمبر  2012تبعيا االجتماع الثالث لفريق كفاءة الطاقة ،وجاء ذلك بعد أن
تقدمت اليمن بطمب رسمي لمحصول عمى المساعدة الفنية في إعداد الخطة الوطنية لكفاءة
الطاقة وسيتم البدء بالخطوات التنفيذية لمخطة خالل العام .2013
(ي) ليبيا:
تقدمت ليبيا بطمب رسمي إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص المساعدة
الفنية في وضع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ،ويعمل المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة بالتعاون مع أحد الخبراء المكمفين بيذه الميمة بالعمل عمى وضع الخطة
خالل عام  .2013حيث تم وضع المسودة األولى لمخطة ومن المزمع أن يتم رفعيا
لالعتماد رسمياً من قبل رئاسة مجمس الوزراء في نياية عام .2013
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 .6متابعة التطور النوعي والتأثير الكمي لخطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة:
تعد كثافة الطاقة أبسط مؤشر إحصائي لكفاءة الطاقة لدولة ما ،وتُعرف بأنيا نسبة إجمالي إمدادات
الطاقة األولية إلى الناتج اإلجمالي المحمي لمدولة .وقد يكون ىناك بعض الفروق في حساب كل من
ىذه األرقام وخاصةً عند قياس الناتج اإلجمالي المحمي .وتعتمد كثافة الطاقة القتصاد ما بقوة عمى
بنية ذلك االقتصاد ،ومن الواضح أن االقتصاد الذي يرتكز عمى الصناعات الثقيمة بطبيعة الحال

يتمتع بكثافة طاقة أعمى من االقتصاد التي يعتمد بشكل كبير عمى أنشطة األعمال ذات القيمة

المضافة والخدمات.

لذلك فإن كثافة الطاقة تعتبر مفيدة بشكل أساسي لدراسة التوجيات ،وليست حكم شخصي عمى أداء

دولة بعينيا.
ويبين الشكل التالي كثافة الطاقة في بعض الدول العربية محسوباً وفق استيالكات الطاقة األولية

بالطن مكافئ نفط نسبة لكل  1000دوالر من الناتج اإلجمالي المحمي

المصدرProf. Giacomo Luciani, Development in the Arab World: Energy Opportunities and Risks :
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ونجد أن معدل متوسط كثافة الطاقة لمدول العربية أعمى المعدالت في العالم ،عمى الرغم من تمتعيا
بالمناخ المعتدل ومستوى المعيشة المرتفع نسبياً ،فضالً عن كونيا دوالً غير صناعية ،إال أن معدل
كثافة الطاقة لدييا أعمى من معظم األقاليم الصناعية في العالم .حيث أن معدل متوسط كثافة الطاقة
أعمى بكثير من معدل المتوسط المالحظ في أوروبا (ثالثة أضعافو تقريباً) وأكثر من ضعف معدل
متوسط كثافة الطاقة في أمريكا الشمالية ،وىذا يدل عمى ضرورة أخذ معايير الكفاءة بعين االعتبار
في الخطط المستقبمية لمطاقة عمى مستوى اإلنتاج واالستيالك.
بناء عمى قرار المكتب التنفيـذي رقم ( ق  – 195د  26م.ت.ك ،) 2010/11/23 -.الفقرة ""6
التي تنص عمى الطمب من المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ( )RCREEEتولي
ميمة متابعة التطور النوعي والتأثير الكمي لخطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة ،والعمل عمى نشر
تقرير سنوي حول النتائج المحققة بالتنسيق مع الجيات الوطنية المعنية في كافة الدول

العربية.

يقوم المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة باإلعداد لمتعاقد مع جية دولية متخصصة
لممساعدة في أعمال تقييم ومتابعة التطور النوعي والتأثير الكمي لمخطط الوطنية لكفاءة الطاقة عمى
مستوى الدول العربية  ،ولقد تم إعداد المواصفات الفنية المطموبة وتحديد الميام التي سيتم القيام بيا
من خالل وثيقة عرضت عمى فريق كفاءة الطاقة في اجتماعو األول الذي عقد في الخرطوم بتاريخ
 23نوفمبر من عام  2011لممراجعة وأخذ المالحظات إن وجدت قبل اإلعالن عن المشروع.
إن قياس مدى نجاح تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة يعتبر من األمور التي تحتاج إلى دراسة فائقة
ومراقبة حثيثة لخطوات تنفيذ ىذه اإلجراءات وعمى المدى البعيد والمتوسط ،فمن غير الممكن
ا العتماد عمى القراءات المحظية لتقييم أي إجراء لترشيد استيالك الطاقة ورفع كفاءتيا ولكن البد من
وجود منيجية واضحة وآلية محددة لكل إجراء بما يتالءم مع طبيعتو ومكان تنفيذه ،وتجدر اإلشارة
إلى أن تقييم ومتابعة خطط وبرامج كفاءة الطاقة ليست بالميمة السيمة ،حيث أنيا تحتاج لبناء
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منيجية تعتمد عمى وضع مجموعة من المؤشرات التي بدورىا تراقب تغيرات االستيالك وتحدد
األسباب التي تنتج عنيا ىذه التغيرات ،ويجب تحديد ىذه المؤشرات بعناية بما يتوافق مع طبيعة
اإلجراءات التي شممتيا ىذه الخطط والبرامج  ،ويمكن تمخيص األىداف الرئيسية لمتابعة وتقييم
الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة بما يمي:
 -1تطوير منيجية محددة لتقييم الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة بحيث تتمتع ىذه المنيجية
بالمرونة الكافية لتتعامل مع اإلجراءات المختمفة التي سيتم تحديدىا من قبل الدول وفق
احتياجاتيا.
 -2وضع آلية إلجراء مسوحات شاممة يمكن من خالليا معرفة المرحمة التي وصمت إلييا
األعمال فيما يتعمق بوضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة وتنفيذ ىذه الخطط.
 -3جمع المعمومات وتحميميا بشكل مستمر وتشاركي مع الدول األعضاء بيدف التطوير الدائم
آللية العمل ولمخطط الموضوعة واألىداف المحددة.
 -4وضع المؤشرات والتي يمكن من خالليا تقييم الخطط الوطنية ومراقبتيا.
 -5تأسيس شبكة من المعنيين من جميع الدول العربية وتحديد مياميا فيما يتعمق بميمة التقييم
والمتا بعة بحيث تكون ىذه الشبكة ذات فعالية لمربط بين صانعي القرار والقطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الجيات ذات العالقة التي يمكنيا المشاركة في وضع
وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة.
 -6تبادل الخبرات بين الدول العربية فيما بينيا ،واظيار النجاحات التي تم تحقيقيا والترويج ليا
بيدف التحفيز ونقل المعرفة والخبرة والتجربة.
 -7وضع نموذج محدد لمتقارير السنوية ،بحيث يكون ىذا النموذج شامل يغطي جميع النشاطات
ذات العالقة في الدول العربية ،ويتمتع بالسيولة التي من خالليا يمكن لغير المختصين
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معرفة التطور الحاصل في تطبيق اإلطار االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة عمى المستوى
العربي.
 -8التركيز عمى استمرار حمالت التوعية والنشاطات المتعمقة بيا من ورشات العمل اإلقميمية
والوطنية بين البمدان العربية والمؤتمرات والنشرات الدورية التي توصف حالة الخطط الوطنية
لكفاءة الطاقة محمياً وتطور تطبيق اإلطار عربياً.
وبناء عمى ذلك قام المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بإطالق مشروع خاص بـ"
مؤشرات كفاءة الطاقة" في الدول األعضاء بالمركز تم من خاللو بناء ىيكمية محددة لحساب
مجموعة من المؤشرات التي من خالليا يتم تقييم ومراقبة تطور تطبيق إجراءات وبرامج كفاءة الطاقة
والوفورات المتحققة منيا وانعكاسيا عمى قطاع الطاقة عمى المستوى الوطني.
ولقد تم إصدار مجموعة من التقارير الوطنية التي توصف حالة كفاءة الطاقة في الدول األعضاء في
المركز اإلقميمي .باإلضافة إلى تقرير إقميمي يجمع الدول األعضاء كافة في دراسة تحميمية شاممة،1
ومن الممكن تعميم التجربة عمى باقي الدول في حال رغبت في ذلك بالتنسيق مع المركز اإلقميمي.
كما يقوم المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بإعداد دراسة شممت تحميالً عممياً لمخطط
الوطنية لكفاءة الطاقة التي تم االنتياء من وضعيا لكل من لبنان وفمسطين ومصر والسودان من
خالل وثيقة أولية عرضت عمى فريق كفاءة الطاقة في اجتماعو الثالث الذي عقد في اليمن بتاريخ
 12ديسمبر من عام .2012
اعتمدت ىذه الدراسة عمى وضع مجموعة من االستنتاجات التي بنيت عمى المنيجيات التي تم
اتبعاىا في وضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة واختيار اإلجراءات ،كما وضحت نقاط القوة
والضعف في ىذه الخطط وخاصة من ناحية قابميتيا لمتطبيق والقياس.
1

يمكن الحصول على هذه التقارير من الموقع االلكتروني للمركز www.rcreee.org
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ولقد تناولت الدراسة نظرة أكثر تعمقاُ في األىداف التي وضعتيا الدول لتخفيض استيالك الطاقة
والتي يمكن تمخيصيا بالجدول التالي:

حيث نالحظ االختالفات في وضع األىداف المرحمية وطويمة األمد حيث اعتمدت مصر في بنائيا
لمخطة عمى وضع ىدف مرحمي يساوي إلى  % 5من استيالك الطاقة الكيربائية دون التطرق إلى
وضع ىدف طويل األجل يحدد الوفر المزمع تحقيقو في عام  ،2020بينما قامت لبنان بالعكس
تماماً حيث حددت ىدفاً طويل األجل يساوي إلى  %5من معدل النمو دون وضع ىدف مرحمي
ينسجم مع الفترة الزمنية التي يتم من خالليا تنفيذ الخطة .بينما وضعت فمسطين والسودان أىدافاً
مرحمية وأخرى طويمة األجل حتى عام .2020
ليس بالضرورة أن تكون أي من المنيجيات المتبعة ىي األفضل ولكن بشرط أن تكون مبنية عمى
أساس منطقي يتناغم مع اإلحصائيات والتحميالت الخاصة بنمط تطور االستيالك وتمتقي مع
اإلنجازات المتوقع تحقيقيا من خالل اإلجراءات الموضوعة في الخطة.
ومن المتوقع االنتياء من ىذه الدراسة التحميمية في الربع األول من عام  2013عمى أن يتم عرضيا
عمى فريق كفاءة الطاقة في اجتماعو القادم.
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 .7الخالصة:
إن تطور العمل عمى وضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة في الدول العربية وفقاً لإلطار
االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا لدى المستيمك النيائي يعتبر
مثاالً مبي اًر لمعمل العربي المشترك تحت مظمة جامعة الدول العربية ،فمقد تجاوز النجاح
الذي تم تحقيقو كافة التوقعات في الحين الذي بدأت فيو العديد من الدول باالىتمام بموضوع
كفاءة الطاقة وأخذ خطوات جدية في جعميا من أولويات العمل عمى أمن الطاقة المستقبمي
ومواجية الطمب المتزايد عمى الطاقة.
كما وأنو سيتم العمل في عام  2013عمى تقديم المساعدات الفنية لمدول إلعداد خططيا
الوطنية لكفاءة الطاقة ،ومن المخطط أن تكون الدول العربية كافة قد قامت بوضع خططيا
الوطنية لكفاءة الطاقة وفق اإلطار االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد
استيالكيا لدى المستيمك النيائي في نياية عام .2015
وفي ىذا اإلطار البد من إلقاء الضوء عمى األىمية التي تكمن في متابعة الخطط الوطنية
عمى جميع المستويات وأىمية اإلطار االسترشادي كمبادرة عربية أمكن من خالليا دفع
الجيود العربية وبشكل استثنائي فاق ما تم تنفيذه في مناطق أخرى في العالم فيما يتعمق
بموضوع كفاءة الطاقة.

تقرير حول تطـ ـ ـور تنفيذ اإلط ـ ـ ـ ـ ـار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكيربائية وترشيد استيالكيا
لدى المستيمك النيائي – ابريل 2013

29

