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  مقدمة .1

 عن والصادر استهالكها وترشید الكهربائیة الطاقة كفاءة لتحسین العربي االسترشادي اإلطار ساهم
 كفاءة دور بتعزیز للكهرباء العربي الوزاري للمجلس التنفیذي للمكتب والعشرین السادس االجتماع

 على كبیراً  إقباالً  االسترشادي اإلطار شهد حیث العربیة، للدول بالنسبة كبیرة أهمیة وٕایالئها الطاقة
 المتجددة للطاقة شاملة ةاستراتیجی أول اعتمد الذي لبنان، من بدایةً  العربیة، الدول قبل من اعتماده
 دول ثالث قامت كما الخمس، العربیة الدول بقیة توالت ثم ومن ،2011 عام في الطاقة وكفاءة
 تقوم دول خمس تزال ما حین في الوطنیة، لخططها نهائیة مسودة بوضع الحالي الوقت في عربیة

 .الخطط هذه وتصمیم لوضع التحضیر بمرحلة
 

 على االتفاق مع العربي، االسترشادي اإلطار تطبیق في الدول اتخذتها التي األسالیب تعددت
 المستوى على الكلي الطاقة خلیط في الطاقة كفاءة إدماج بضرورة یقضي والذي نفسه الهدف
 هذه لتحقیق وٕاجراءات محددة أهداف تحدید على المنطوي المدروس التخطیط خالل من الوطني

 المالیة الخطط ضمن ومدرجة معروفة بمصادر مالیة مبالغ لتطبیقها یخصص والتي األهداف
 . الوطنیة

 
 وتنفیذ بوضع یتعلق فیما تنفیذها تم التي واألنشطة الفعالیات كافة لیلخص التقریر هذا ویأتي

 المستویین على استهالكها وترشید الكهربائیة الطاقة كفاءة لتحسین العربي االسترشادي اإلطار
 إطار في ةالعربی الدول أبدته الذي التفاعل ومدى ،2014 فبرایر شهر حتى والمحلي اإلقلیمي

 .ومتطلباته بنوده تنفیذ
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 لدى استهالكها وترشید الكهربائیة الطاقة كفاءة لتحسین العربي االسترشادي اإلطار أهمیة .2
 النهائي المستهلك

 

 مما العربي، الوطن في الطاقة إمداد بأمن یتعلق فیما التحدیات من العدید السابقة األعوام شهدت
 الطاقة، على المتنامي الطلب لتخفیض آلیات اعتماد إلى العربیة الدول في القرار أصحاب دفع

 یعجم في كفاءتها ورفع الطاقة استهالك لترشید واستراتیجیات خطط وضعب اآللیات هذه تجّلت
 من أشكالها بمختلف الطاقة على المتزاید لطلبا لمواجهة وذلك المستویات، كافة وعلى القطاعات

 .أخرى جهة من أسعارها وارتفاع جهة،

 نهایة في تصب واحدة بوتقة في وصهرها الجهود توحید بغرض العربي االسترشادي اإلطار جاء
 أهداف تشمل سنوات عشر مدتها طریق خارطة رسم خالل من الدول مصلحة في المطاف

 ویتم الوطنیة، الخطط من مجموعة وتنفیذ وضع طریق عن تحقیقها یتم الطاقة لكفاءة استرشادیة
 لتحضیركا االسترشادي، باإلطار العمل آلیة تحددها التي التدابیر من مجموعة خالل من ذلك

 ثم ومن األمد قصیر مرحلي هدف تحقیق بغرض سنوات ثالث لمدة الطاقة كفاءة عمل لخطة
 وتنفیذ األولى الخطة مدة انتهاء قبل إضافیة سنوات لثالث الطاقة كفاءة عمل لخطة التحضیر
 والرقابة التنفیذ مسؤولیة بتحدید الدولة تقوم أن ذلك یتطلب كما. فیها المدرجة الفنیة اإلجراءات

 كفاءة بخطة النظر إعادة ذلك وبعد القائمة أو الجدیدة والمؤسسات الهیئات من أكثر أو لواحدة
 .بأهدافها وفائها من للتأكد سنوي بشكل الطاقة

 للكهرباء العربي الوزاري المجلس أمانة خالل من العربیة الدول لجامعة العامة األمانة قامت
 بجهود األوروبي االتحاد عن المنبثقة مشاریعالو  الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة اإلقلیمي والمركز

 ومحلیة، إقلیمیة عمل ورشات بتنظیم تجلت ومتطلباته، االسترشادي اإلطار مفاهیم لنشر حثیثة
 عقد تم كما األعضاء، الدول ممثلي مع الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطط تطور متابعة منها الهدف

 وعرض الطاقة، لكفاءة الوطنیة بالخطط التقدم بشأن المستفادة والدروس المعارف لتبادل منتدیات
 خطط آخر واستعراض المنطقة، في الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطط وتنفیذ إعداد ألسالیب الدول
 .  الطاقة واستراتیجیات سیاسات منهجیة تقییم
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 العمل خطط تنفیذو  وضع ومتابعة العمل لورشات استعراض یتناول التالي والجدول
 :الطاقة لكفاءة الوطنیة

 الزمان المكان الهدف الورشة اسم م

1 
 

 االستخدام كفاءة"
 الخطط" للطاقة النهائي
 لتحدیات الوطنیة
 "اإلقلیمیة الطاقة

 

 الوطني العمل لخطة إعداد بعملیة البدء
 من وذلك سنوات ثالث لمدة الطاقة لكفاءة
 السیاسات لتطویر الوعي زیادة خالل

 الخبرات من واالستفادة الجدیدة اإلقلیمیة
 نموذج تنفیذ عن فضالً  واألوروبیة اإلقلیمیة
 بما الوطني المستوى على الوطنیة الخطط
 في الطاقة كفاءة ومعاییر توجهات مع ینسجم
 .االسترشادي اإلطار

 27/7/2010-26 تونس

 األردن في الطاقة كفاءة نشاطات استعراض "الطاقة استخدام كفاءة" 2
 .الطاقة لكفاءة وطنیة خطة وضع وضرورة

 5/10/2010 األردن

 الوطني العمل خطة" 3
 "الطاقة لكفاءة

 قطاع في الطاقة كفاءة عمل خطة عرض
 خبراتهم من واالستفادة العربیة للدول الكهرباء

 االسترشادي اإلطار وتنفیذ المجال، هذا في
 التي الوطنیة االستراتیجیة لتحقیق العربي
% 20 تساوي بنسبة وفر إلى للوصول تسعى

 العمل ورشة وتناولت األساس، سنة من
 لتمویل المتاحة الدولیة التمویل فرص أیضاً 

 .الطاقة كفاءة وبرامج مشاریع

 األردن

 

5-6/12/2010 

 

 الطاقة لحوار اجتماع" 4
 بشأن المستوى رفیع
 وسیاسات الطاقة كفاءة
 "المتجددة الطاقة

 والمتخذة المطلوبة والتدابیر السیاسات مناقشة
 في الطاقة لكفاءة وطنیة عمل خطة لوضع
 االسترشادي اإلطار تطبیق  متابعة إطار

 الكهربائیة الطاقة كفاءة لتحسین العربي
 .النهائي المستخدم لدى استهالكها وترشید

 18/12/2010 سوریا

 14/12/2010 لبنان في الطاقة لكفاءة الوطني المخطط إعالن الوطني المخطط 5
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 الطاقة لكفاءة التوجیهي
 اللبنانیة الجمهوریة في
  " 

 جبران/ المهندس معالي خالل من لبنان
 على یحتوي الذي والمیاه الطاقة وزیر باسیل
 .مبادرة عشر أربعة

 الوطنیة العمل خطط" 6
 الطاقة كفاءة

)NEEAP (للدول 
 المركز في األعضاء
 للطاقة اإلقلیمي
 وكفاءة المتجددة

 "الطاقة

) NEEAP( إعداد في التطورات مناقشة
 للطاقة اإلقلیمي المركز في األعضاء للدول

 عرض تم حیث الطاقة، وكفاءة المتجددة
 الورشة في وشارك ولبنان، تونس تجارب
 للطاقة اإلقلیمي المركز أمناء مجلس أعضاء
 .الطاقة وكفاءة المتجددة

 28/4/2011 تونس

 حول بناء لحوار دعوة" 7
 كفاءة إدماج منهجیة
 االقتصاد في الطاقة

 "المصري

 لمرحلة مؤسسي إطار بوضع مقترح مناقشة
 األعلى المجلس إعطاء على تقوم انتقالیة
 الوطني التخطیط في الرئیسي الدور للطاقة

 مع والتنسیق التعاون على والمبني المتكامل
 منتج قطاع كل داخل تكوینها یتم وحدات

 بوضع الوحدات هذه وتقوم للطاقة، ومستهلك
 یتجزأ ال جزءاً  لتكون قطاعیة وأهداف خطط

 في وشارك الشاملة، الوطنیة الخطة من
 المتجددة للطاقة اإلقلیمي المركز الورشة
 ترشید وحدة مع بالتعاون الطاقة وكفاءة
 المصري، الوزراء لمجلس التابعة الطاقة
 للكهرباء، العربي الوزاري المجلس وأمانة

 في األورومتوسطي الطاقة كفاءة ومشروع
 باإلضافة ،)MEDENEC( األبنیة قطاع
 ذات والدولیة اإلقلیمیة المنظمات من للعدید
 – الدولي البنك – األوروبي االتحاد( الصلة

 ).المتحدة لألمم اإلنمائي البرنامج – اإلسكوا

 5/5/2011-4 مصر

 21/11/2011 السودان الخطط تنفیذ قبل ما التخطیط مناقشة اإلطار تنفیذ" 8
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 العربي االسترشادي
 وترشید الطاقة لكفاءة

 المتطلبات" استهالكها
 األهداف- العامة

 "واإلجراءات

 االقتصادیة الجدوى الطاقة، لكفاءة الوطنیة
 آلیات الطاقة، كفاءة وخطط إلجراءات
 لنجاح العامة المتطلبات والتقییم، المتابعة
 الورشة في وشارك االسترشادي، اإلطار
 فلسطین، تونس،( من كل عن ممثلین
 السودان، الجزائر، األردن، لبنان، سوریة،

 ). والبحرین مصر السعودیة،

 وطنیة عمل ورشة" 9
 كفاءة خطة لمناقشة
 "الفلسطینیة الطاقة

 الوطنیة العمل لخطة األولى المسودة عرض
 على الخطة احتوت حیث للنقاش، الفلسطینیة

 كاألبنیة مختلفة قطاعات شملت إجراء، 23
 .والصناعة

 2011دیسمبر / فلسطین

 العمل خطط تطور" 10
 الطاقة لكفاءة الوطنیة

 العربیة المنطقة في
 المتابعة منهجیة...

 "والتقییم

 لكفاءة الوطنیة الخطط تقییم منهجیة عرض
 االسترشادي اإلطار تنفیذ ومتابعة الطاقة
 باتجاه الیمن ودفع الوطنیة الخطط وتطور
 .الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة وضع

 11/12/2012 الیمن

 وطنیة عمل ورشة" 11
 الخطة إلطالق
 "للسودان الوطنیة

 في الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة إطالق
 الكهرباء وزارة الورشة في وشارك السودان،
 أمانة مع بالتعاون السودانیة المائیة والموارد
 والمركز للكهرباء، العربي الوزاري المجلس
 . الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة اإلقلیمي

 29/9/2012 السودان

 وطنیة عمل ورشة" 12
 العمل خطة إلطالق
 المصریة الوطنیة
 " الطاقة لكفاءة

 لكفاءة المصریة الوطنیة العمل خطة إطالق
 معالي الورشة فعالیات وافتتح الطاقة،

 والطاقة الكهرباء وزیر بلبع محمود/ المهندس
 الوزاري المجلس أمانة وبحضور المصري
 للطاقة اإلقلیمي والمركز للكهرباء العربي

 .الطاقة وكفاءة المتجددة

 5/11/2012 مصر
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 وطنیة عمل ورشة" 13
 األولى المسودة لعرض
 الوطنیة العمل لخطة
 " الطاقة لكفاءة

 

 الوطنیة العمل لخطة األولى المسودة عرض
 الطاقة وزیر معالي بحضور الطاقة لكفاءة
 البطاینة عالء/ الدكتور المعدنیة والثروة

 على المعنیة الجهات ممثلي من ومجموعة
 .الوطني المستوى

 3/12/2012 األردن

 إقلیمیة عمل ورشة" 14
 تطور متابعة حول
 الخطط وتنفیذ وضع

 الطاقة لكفاءة الوطنیة
 "العربیة المنطقة في

 الخطط وضع في التقدم مدى على التعرف
 آخر وعرض الطاقة لكفاءة الوطنیة

 للدول بالنسبة اإلطار هذا في المستجدات
 التقنیات أحدث إلى باإلضافة العربیة

 الخطط هذه وتقییم متابعة في المستخدمة
 كفاءة مجال في الموضوعة واألهداف

 .الطاقة

 11/12/2013-10 الجزائر
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  الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطط وتنفیذ وضع تطور

 العربي االسترشادي اإلطار بتطبیق یتعلق فیما اإلنجازات من العدید الماضیة الفترة شهدت
 الخطط وتنفیذ ووضع النهائي، المستهلك لدى استهالكها وترشید الكهربائیة الطاقة كفاءة لتحسین
 واضعي قبل من قویة وٕارادة اهتمام على یدل مما العربیة، الدول قبل من الطاقة لكفاءة الوطنیة

 فیه أشارت الذي الوقت في الطاقة، على الطلب تنامي مواجهة على العربیة الدول في السیاسات
 في الطاقة الستهالك السنوي النمو معدل أن إلى )أوابك( للبترول المصدرة العربیة األقطار منظمة
 في الطاقة استهالك بمعدالت مقارنة مرتفعاً  یعد أنه إلى مشیرةً % 5.2 حوالي بلغ العربیة الدول
 جرت التي واإلجراءات النشاطات بالتفصیل یلي فیما ونستعرض ،1العالم في أخرى مناطق بعض
 وتنفیذ وضع باتجاه محددة خطوات اتخذت التي العربیة الدول في 2014 فبرایر شهر لغایة

 .الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطط
 

  الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطط تنفیذ تطور 1.3

 االسترشادي اإلطار بحسب الطاقة لكفاءة الوطنیة خططها باعتماد عربیة دول ست سارعت
 فلسطین قامت المثال، سبیل على الخطط، تنفیذ حیث من تباینت الدول هذه أن إال العربي،
-2012( الخطة من األولى المرحلة في للتوفیر المخطط الهدف من% 50 حوالي بتحقیق
 وفیما والسودان، األردن مثل اإلجراءات تصمیم مرحلة في الدول بعض تزال ما حین في ،)2014

 .الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطط فیذتن لتطور استعراض یلي

  :الهاشمیة األردنیة المملكة 1.1.3

 قبل من لالمموّ ) MED-ENEC( األبنیة قطاع في الطاقة لكفاءة األورومتوسطي المشروع قام

 لكفاءة الوطنیة للخطة األولیة المسودة وضع على للعمل وطني خبیر مع بالتعاقد األوروبي االتحاد

 في السودان في عقدت التي العمل ورشة في األولیة مالمحها عرض تم والتي األردن في الطاقة

 الهدف لحساب االسترشادي اإلطار في الواردة الطریقة نفس الخطة اعتمدت ولقد 2012 نوفمبر

 في الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة تعمیم تم 16/6/2013 وبتاریخ الطاقة، لكفاءة االسترشادي

 رقم الوزراء رئاسة لكتاب وفقاً  وذلك المعنیة الجهات كافة على الوزراء رئاسة قبل من األردن

 2012 الموحد العربي االقتصادي التقریر  1
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 والصناعي المنزلي القطاع وهي رئیسیة، قطاعات عشرة الخطة تناولت ،58/11/1/16439

 المناطق في المتكاملة الطاقة وتخطیط إدارة إلى باإلضافة الشوارع، وٕانارة المیاه ضخو  والتجاري

 ولقطاع العام للقطاع المخصصة جراءاتواإل والتدابیر الحرة، والمناطق الصناعیة والمدن التنمویة

 جمیع بین والمشتركة األفقیة التدابیر األخیر القطاع وضم الطاقة، قطاع ومؤسسات الطاقة

  .السابقة القطاعات على توزعت إجراءًا، وعشرون تسع اإلجراءات عدد وبلغ القطاعات،

  التونسیة الجمهوریة 2.1.3

 وتم. 2013 یونیو في وذلك 2020 -2013 الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة باعتماد تونس قامت

 تحقیق یتم بحیث الخطة، فترة طیلة نفط مكافئ طن ملیون 16.5 بتوفیر یتمثل نهائي هدف وضع

 الخطة من األولى المرحلة في نفط مكافئ طن ملیون) 6.6( ب والمتمثل المتوقع الوفر من% 40

 .2020-2017 الخطة من الثانیة المرحلة في% 60 وفر تحقیق ثم ومن) 2013-2016(

 :یلي كما القطاعات على الوفر هذا ویتوزع

 من%  49 بحوالي یقدر والذي نفط مكافئ طن ملیون) 8( بحوالي یقدر وفر تحقیق: األبنـیة قطاع
 .النهائي الهدف

% 26 بحوالي یقدر والذي نفط مكافئ طن ملیون) 4.4(بحوالي یقدر وفر تحقیق: الصناعة قطاع
 .النهائي الهدف من

 من% 25 بحوالي یقدر والذي نفط مكافئ طن ملیون) 4.1(بحوالي یقدر وفر تحقیق: النقـل قطـاع
 . النهائي الهدف

 :رئیسیة استراتیجیات ثالث على الطاقة كفاءة خطة وتعتمد

 .2016 -2013 الخطة من األولى المرحلة في إجراءات ثمانیة على ویحتوي للقطاعات المباشر الدعم .1

 ورصد التوعیة وحمالت القدرات بناء رئیسیة، محاور ثالثة التدخالت هذه وتغطي األفقیة التدخالت .2

 .التدابیر وتقییم

 .التشریعي اإلطار وتنفیذ دعم .3
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 :هي اإلجراءات وهذه 2020-2013 للفترة الرئیسیة اإلجراءات من عدداً  الخطة تناولت

 للطاقة؛ المشترك التولید •

 الكهربائیة؛ األجهزة وكفاءة •

 اإلنارة؛ في الطاقة كفاءة •

 والمرافق؛ المباني في الطاقة كفاءة •

 .والعقود الحسابات ومراجعة •
 

 السودان جمهوریة 3.1.3

 الوزراء رئاسة مجلس قبل من 2013 أبریل في السودان في الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة إقرار تم

 تولید مجاالت في تتم إجراءات خالل من الكهربائیة الطاقة في وفر تحقیق إلى الخطة وتهدف

 : مرحلتین إلى الخطة تنقسم حیث النهائي، المستهلك مستوى على وكذلك وتوزیعها ونقلها الكهرباء

 بحوالي یقدر وفر تحقیق إلى السودانیة الخطة تهدف :2016 -2013 من األولى المرحلة −

 إجمالي االعتبار بعین وباألخذ ،2016 لعام المستهلكة الكهربائیة الطاقة من% 14

 واألسعار 2020 العام في المتوقع واالستهالك الكهربائیة الطاقة من الحالي االستهالك

 الطاقة في وفر إلى الوصول یعني الهدف هذا تحقیق فإن الكهربائیة للطاقة الحالیة

 .ساعة تجیجاوا 2607 بحوالي یقدر 2016 عام بحلول المستهلكة

 الطلب إجمالي من% 15 بحوالي یقدر وفر تحقیق :2020 -2017 من الثانیة المرحلة −

 .2020 العام حتى 2016 العام من ابتداءً  السودان في الكهربائیة الطاقة على

 الصناعي، والقطاع السكني والقطاع الحكومي القطاع هي رئیسیة قطاعات ثالثة الخطة تناولت

 إجراءات ستة الخطة تناولت كما ،الصناعي القطاع باستثناء الوفر من معینة نسبة قطاع ولكل

 :هي رئیسیة

 الكهرباء قطاع في الطاقة كفاءة إجراءات إلى إضافةً  الثالثة بالقطاعات المتعلقة اإلجراءات •

 ؛)إجراءات ثمانیة(

[10] 
 



  

 ؛)إجراءات سبعة( المتجددة الطاقة كفاءة وٕاجراءات •

  .الطاقة كفاءة بطاقات إجراء تناولت والتي القطاعات بین المشتركة اإلجراءات •

 فلسطین دولة 4.1.3

 لكفاءة الوطنیة الخطة على الفلسطینیة الوطنیة السلطة في الوزراء لمجلس العامة األمانة صادقت

 في العربي االسترشادي اإلطار متطلبات بحسب النهائي المستهلك لدى االستهالك وترشید الطاقة

 . 19/3/2012 بتاریخ 2012/387/و.م.ع.أ رقم قرارها

 في الكهربائیة الطاقة على الطلب مجمل من% 5 األقل على وفر تحقیق إلى الخطة تهدف

 حیث مراحل، ثالث إلى الخطة تقسیم خالل من وذلك ،2020 العام بحلول  المختلفة القطاعات

-2012( الخطة من األولى المرحلة في للتوفیر المخطط الهدف من% 50 یقارب ما تحقیق تم

 هذه على المستهلكة الكهربائیة الطاقة إجمالي من ساعة جیجاوات 43 بتوفیر والمتمثل) 2014

 .الفترة

 اللبنانیة الجمهوریة 5.1.3

 القرارب رسمیاً  2015 – 2011 للفترة الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة بتبني اللبنانیة الحكومة قامت

 .2011 نوفمبر 10 یوم الوزراء مجلس خالل من وذلك 26 رقم

 الخطة عن الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة فصلب حالیاً ) LCEC( الطاقة لحفظ اللبناني المركز ویقوم

 بما مبادرة عشرة أربع تتضمن الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة أن حیث المتجددة، للطاقة الوطنیة

 مبادرات، ثمان فعالیة وقیاس تقییم سیتم لذلك مبادرات، ست وعددها المتجددة الطاقة مبادرات فیها

 لإلطار وفقاً  المتجددة للطاقة الوطنیة االستراتیجیة إعداد فسیتم المتجددة، بالطاقة یتعّلق ما أما

 وذلك ،تكنولوجیات على بل مبادرات على تشتمل لن والتي المتجددة، للطاقة العربي االسترشادي

 العام في دةالمتجد الطاقة من% 12 تحقیق یمكن كیف هو واحد مركزي سؤال على لإلجابة

  استراتیجي، كهدف 2020
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 للطاقة اإلقلیمي المركز من خبیر قام الطاقة، لكفاءة الوطنیة الخطة على العمل إطار وفي

 ضاعر است الزیارة هذه في تم ،2013 العام من یونیو في بیروت إلى بزیارة الطاقة وكفاءة المتجددة

 المنتظر ومن ،والقیاس التقییم لناحیة خاصة الطاقة، لكفاءة اللبنانیة للخطة ةوالقو  الضعف لنقاط

 الخطة، تقویم بإعادة تسمح محددة توصیات على ینطوي تقویمي تقریر بتقدیم الخبیر یقوم أن

 الطاقة لكفاءة األورومتوسطي المشروع یتحّمل أن على ،ومحلي دولي: بخبیرین باالستعانة وذلك

 .التقنیة المساعدة تكلفة تغطیة )MED-ENEC( األبنیة قطاع في
 

 العربیة مصر جمهوریة 6.1.3

 الوزراء مجلس رئاسة قبل من واعتمادها الكهرباء قطاع في الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة إعداد تم

 نوفمبر 5 بتاریخ عقدت التي الخطة إطالق عمل ورشة في عرضها وتم 2012 یولیو 11 بتاریخ

 لترشید هدفاً  المصریة الخطة حددت حیث ،المصري والطاقة الكهرباء وزیر معالي بحضور 2012

 ،2015 عام من لكهربائیة الطاقة استهالك من% 5 حتى الطلب جانب من الكهربائیة الطاقة

 . رئیسیة قطاعات ثالثة على العمل تركیز خالل من وذلك
 

  الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطط وضع تطور 2.3
 

 البحرین مملكة 1.2.3

 الخطة وتطبیق بإعداد المعنیة الجهة تسمیة وتم ،اتصال نقطة بتسمیة البحرین مملكة قامت

 الخمسة لألعوام الطاقة استهالك لقطاعات الفنیة البیانات جمع تم كما الطاقة، لكفاءة الوطنیة

 المركز مع بالتنسیق حالیاً  والماء الكهرباء هیئة وتقوم ،2020 عام حتى القادمة واألعوام الماضیة

 المقترح، للبرنامج وفقاً  الخطة إعداد في البدء أجل من الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة اإلقلیمي

 . والصناعي والتجاري المنزلي القطاع من كل تستهدف أن المزمع من التي
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 الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة 2.2.3

 رقم الطاقة في التحكم قانون إصدار منذ الطاقة لكفاءة الجزائري الوطني بالبرنامج العمل بدأ

 وتم ،)والنقل والصناعة المباني( قطاعات تتناول أساسیة مراحل ثالث من یتكون والذي ،9/1999

 إال العربي، االسترشادي لإلطار وفقاً  2013 -2011 الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة مسودة وضع

 على 2015-2013 فترةال على اعتمادها سیتم اإلجراءات، بعض إنجاز في التأخر بسبب أنه

 .القصیر المدى

 لكفاءة األورومتوسطي المشروع مع بالتعاون الجزائریة الخطة إعداد على حالیاً  العمل ویجري

 الوطنیة الوكالة به تقدمت سابق طلب على بناءً  وذلك ،)MED-ENEC( البناء قطاع في الطاقة

 أمانة مع التواصل یتم كما التقنیة،، المساعدة بغرض) APRUE( الطاقة استخدام وترشید لتنمیة

 لإلطار مالئمتها حیث من التقنیة المساعدات على للحصول للكهرباء العربي الوزاري المجلس

 في النهائیة صیغتها في الجزائریة الخطة وضع المتوقع ومن الطاقة،  لكفاءة العربي االسترشادي

 .2014 الحالي العام من السادس الشهر نهایة
 

 السوریة العربیة الجمهوریة 3.2.3

 لبحوث الوطني المركز وهو العربي االسترشادي اإلطار تطبیق لمتابعة االتصال نقطة تحدید تم

 الصناعة هي رئیسیة قطاعات أربعة تناولت حیث للخطة األولى المسودة إعداد تم ولقد الطاقة،

 كما النقل، مجال في وٕاجراءین إجراءات 3 والزراعة إجراء 11 واألبنیة إجراءات 4 خالل من

 أخرى إجراءات 4و الكهرباء قطاع في تنفیذها سیتم التي اإلجراءات إلى الخطة مسودة تطرقت

 الطاقة خدمات شركات إلنشاء الخاص القطاع وتشجیع واإلعالم التعلیم موضوع تتناول تكمیلیة

)(ESCOs، استهالك من% 10 تخفیض إلى یساوي 2020 لعام هدفاً  الخطة مسودة حددت كما 

 . سوریة بها تمر التي الحالیة الظروف نتیجة الخطة وضع على العمل توقف ولقد آنذاك، الطاقة
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 العراق جمهوریة 4.2.3

 بتاریخ الصادر 362 رقم قرار بموجب الطاقة لكفاءة تمهیدیة خطة باعتماد العراق جمهوریة قامت

 وتهدف الكهرباء، قطاع وتناولت) 2016 -2013( عامي بین الخطة فترة تمتد ،2013/ 26/2

 .2016 لعام الكهربائیة الطاقة استهالك من% 10-5 من وفر لتحقیق

 لتقدیم الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة اإلقلیمي المركز مع الحالي الوقت في العمل وجاري

 مع تتناسب بحیث العراق في الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة لوضع الالزمة الفنیة االستشارة

 .الطاقة لكفاءة العربي االسترشادي اإلطار متطلبات

 قطر دولة 5.2.3

 حیث قطر لدولة الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة مسودة بوضع القطریة والماء الكهرباء شركة قامت
 الكواري هالل عیسى/ المهندس سعادة من بتوجیه الشركة في الطاقة على الحفاظ قسم أعدها
 مؤشر تحدید على الخطة اعتمدت حیث. والماء للكهرباء القطریة العامة للمؤسسة العام المدیر

 اإلجراءات بعض تحدید مع التخطیط في كأساس) Energy unit per capita( االستهالك
 أن بالذكر وجدیر التكییف، ألجهزة الطاقة كفاءة ومعاییر كبطاقات الطاقة كفاءة مجال في المحددة
 من الفترة في عنها واإلعالن الخطة إصدار تم وقد والماء، الكهرباء قطاعي أیضاً  لتشم الخطة

 صدرت حیث بالدوحة، للكهرباء العربي التحادل الرابع مؤتمرال في وذلك ،2013 ینایر 9 إلى 7
 الخطة تعمیم یتم ولم الطاقة، لكفاءة العربي االسترشادي اإلطار متطلبات مع یتعارض ال بشكل

  .هذا وقتنا لغایة النهائي بشكلها
 

 لیبیا دولة 6.2.3

 ،2013 بریلأ شهر في وذلك الطاقة لكفاءة اللیبیة الوطنیة للخطة النهائیة المسودة وضع تم

/ الدكتور  وزیرال معالي لىإ إحالتها تمت حیث رسمي، بشكل اعتمادها على حالیاً  العمل وجاري

 بشكل اعتمادها یتم أن المتوقع ومن ،الوزراء رئاسة إلى حالتهاإ سیتم ثم ومن امحیرق، محمد علي

 .2014 فبرایر شهر خالل الرئاسة من رسمي
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 لیبیا في المتوقع بائیةالكهر  الطاقة نتاجإ إجمالي من% 4 بحوالي وفر تحقیق إلى الخطة تهدف

 تحقیق هو 2016 لسنة الكلي الهدفو  ،ساعة جیجاوات 2723 بحوالي یقدر والذي ،2020 سنة

 كما لیبیا، في الكهرباء استهالك حساب صعوبة بسبب وذلك ،ساعة جیجاوات 1089 بحوالي وفر

 والقطاع السكني القطاع هما، أساسیین قطاعین على توزعت إجراءات، عشرة الخطة حددت

 .الحكومي
 

 المغربیة المملكة 7.2.3

 االستراتیجیة تطویر منها الغرض كان ،2013 مارس في الطاقة لكفاءة وطنیة مناظرة عقد تم

) الزراعةو  اإلضاءة النقل، الصناعة، األبنیة،( قطاعات استهداف خالل من الطاقة، لكفاءة الوطنیة

 عكس على وذلك التوفیر، ناحیة من المغرب في األهم القطاع باعتباره النقل قطاع على والتركیز

 إلى المناظرة تنقسما حیث الطاقة، استهالك في وفر لتحقیق كأولویة المباني تضع التي الدول

 :مراحل ثالث

 . والخارج الداخل في االقتصاد و الطاقة و االستهالك عن عامة عطیاتم جرد :األولى المرحلة

 لنجاعةا( الطاقة لكفاءة وطنیةال ستراتیجیةلال المحكم الوضع كیفیة مقارنة:  هدفال

 2030  )الطاقیة

 والخبراء المهنیة الجمعیات و المحلیة والسلطات الوزارات( المصلحة أصحاب جمیع إخطار :الثانیة المرحلة 

 ملموسة تدابیر اقتراح على والعمل)  ..العلماء و والمحامین

 خطط ووضع  2030أفق في )الطاقیة النجاعة( الطاقة لكفاءة الوطنیة االستراتیجیة تطویر: الثالثة المرحلة 

 . بها المرتبطة العمل

 حیث تنعقد، لم المناظرة هذه أن إال المناظرة، نتائج تقدیمل كموعد 2013 دیسمبر شهر تحدید تم

 .الحق موعد إلى تأجیلها تم
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 الیمنیة الجمهوریة 8.2.3

 بعنوان إقلیمیة عمل ورشة تنظیم تم الیمني والطاقة الكهرباء وزیر السید معالي رعایة تحت

 بتاریخ صنعاء الیمنیة العاصمة في وذلك" والتقییم المتابعة منهجیة الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطط"

 تقدمت أن بعد ذلك وجاء الطاقة، كفاءة لفریق الثالث االجتماع هامش على 2012 دیسمبر 11

 وتم الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة إعداد في الفنیة المساعدة على للحصول رسمي بطلب الیمن

 .2013 العام خالل للخطة التنفیذیة بالخطوات البدء

 تصمیم وضع على حالیاً  العمل وجاري الخوالني سالم أحمد /المهندس  ارتباط نقطة تسمیة تم

 .الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة اإلقلیمي المركز مع بالتنسیق الطاقة لكفاءة الیمنیة الخطة
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 :الطاقة لكفاءة الوطنیة العمل لخطط الكمي والتأثیر النوعي التطور متابعة. 4

 :الهاشمیة األردنیة المملكة

 وبقي التنفیذ، قید إجراءاً  عشر إحدى یزال ما حین في إجراءًا، عشر بستة بالعمل البدء حالیاً  تم

 القطاع بإجراء یتعلق فیما خطوة أي اتخاذ یتم لم أنه حیث التنفیذ، ناحیة من فقیراً  التجاري القطاع

% 20 بنسبة الطاقة استهالك بتخفیض یتلخص استرشادیاً  هدفاً  األردنیة الخطة ووضعت. التجاري

 تناولت وقد ،2014 عام نهایة حتى% 4.4 بنسبة الطاقة استهالك وتخفیض ،2020 عام حتى

 هو كما علیها التطورات وآخر قطاع كل في المستهدفة واإلجراءات القطاعات من عدداً  الخطة

 :التالي النحو على مبین

 

 التطورات آخر اإلجراءات القطاع

 المتوهجة المصابیح من ملیون 1.5 استبدال السكني

 .(CFL) المدمجة الفلوریة بالمصابیح

 هذا تنفیذ إلحالة النهائیة مراحلها في اإلجراءات

 الطاقة وزارة قبل من طرحه تم والذي المشروع

 .الثانیة للمرة المعدنیة والثروة

 أجهزة ألربعة الطاقة كفاءة ملصق إعداد

 . منزلیة

 لعشرة الطاقة كفاءة ملصق إعداد من االنتهاء تم

 .  كهربائیة أجهزة

 المیاه لتسخین شمسي نظام ألف 30 تركیب

 . المنزلي القطاع في

 ترشید ووسائل إجراءات تنظیم  نظام إصدار تم

 ،2012 لسنة) 73( رقم كفاءتها وتحسین الطاقة

 على) 10( رقم المادة من) أ( الفقرة نصت حیث

 تزید التي لألبنیة شمسي سخان تركیب إلزامیة

 تزید التي والشقة مربع، متر) 250( على مساحتها

 الذي والمكتب مربع متر) 150( على مساحتها

 اعتباراً  وذلك مربع متر) 100( على مساحته تزید

 . 1/4/2013 من

 الترویج مشروع تنفیذ على العمل حالیاً  ویتم كما
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 التطورات آخر اإلجراءات القطاع

 القطاعات في الشمسیة السخانات الستخدام

 .المختلفة

 المنزلي للقطاع المیداني المسح من االنتهاء تم .المنزلي للقطاع میداني مسح عمل

 وزارة في المسح تقریر إعداد على حالیاً  العمل ویتم

 .المعدنیة والثروة الطاقة

 المیاه لتسخین شمسي نظام 5162 تركیب

 .األردن نهر مؤسسة مع بالتعاون

 وزارة من وفني مالي بدعم البرنامج هذا تنفیذ یتم

 نهر مؤسسة مع بالتنسیق المعدنیة والثروة الطاقة

 .  العالقة ذات والجهات األردن

 غرفة بإشراف المشروع هذا تنفیذ یتم سوف .المتنقلة والبیئة الطاقة عیادة  الصناعي

 . عمان صناعة

 بكوابح (CB) التقلیدیة الكوابح استبدال  التجاري

 . الفلورسنت لمصابیح   (EB)إلكترونیة

 

 استخدام كفاءة تحسین: األولى المرحلة  المیاه ضخ

  والمرحلة) IEE( األردنیة المیاه لسلطة الطاقة

 ).EEP:  (الثانیة

 المیاه سلطة بإشراف البرنامج هذا تنفیذ یتم

 .(GIZ) مع بالتعاون األردنیة

 بمصابیح الزئبقیة المصابیح استبدال −   الشوارع إنارة

 .كفاءة أكثر

 الشوارع إضاءة ضوابط استخدام −

 .التلقائیة

 .الكهربائي بالجهد تحكم أجهزة تركیب −

 الوطني المركز في تجریبي مشروع تنفیذ یتم

 . الطاقة لبحوث

 وتخطیط إدارة

 الطاقة

 عملیة في"  الطاقة إدارة"  بعد تعزیز

 المناطق تنمیة لهیئة والتشغیل التخطیط

 وبناء التوعیة زیادة خالل من التنمویة

 المناطق هیئة مفوضي مجلس رئیس مخاطبة تم

 وزارة كتاب خالل من الحرة والمناطق التنمویة

 تاریخ 4/3/6/562 رقم المعدنیة والثروة الطاقة
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 التطورات آخر اإلجراءات القطاع

 في المتكاملة

 المناطق

 التنمویة

 والمدن

 الصناعیة

 والمناطق

   الحرة

 مجال في الممارسات أفضل واعتماد القدرات

 .والمیاه الطاقة

 المبادرات تنفیذ لمتابعة وذلك 23/1/2014

 .الطاقة لكفاءة الوطنیة بالخطة المتعلقة والمشاریع

 للطاقة اإلرشادیة الدالئل وتطویر تنفیذ

 التنمویة المناطق في التنفیذیة العمل وخطط

 قطاع. (معان ومدینة المیت البحر منطقة في

 )السیاحة

 والتكنولوجیا الخضراء االستثمارات دعم

 منطقة في) المتجددة الطاقة مشاریع( النظیفة

 للسیاسات الترویج خالل من  التنمویة معان

 .المالئمة والحوافز

 الطاقة ومعلومات بیانات قاعدة إنشاء

 National Energy  Databankالوطنیة

 ومنطقة الصناعیة والمناطق التنمویة للمناطق

 المدن لمؤسسة التابعة الصناعیة الزرقاء

 .JIEC الصناعیة

 المتجددة الطاقة مشاریع وتنفیذ تطویر

 المناطق في الطاقة كفاءة ومشاریع

 الصرف میاه معالجة مصنع/ الصناعیة

 .الثانیة الصناعیة

 في العامة والمرافق الطرق إضاءة مشروع

 الطاقة باستخدام الحرة الموقر منطقة

 .الشمسیة

 والمرافق الحكومیة المباني استهالك تخفیض التدابیر

 %.10 بنسبة العامة

 الوزارات كافة من ارتباط ضباط تسمیة تم

 وتحسین الطاقة استهالك لترشید الحكومیة
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 التطورات آخر اإلجراءات القطاع

 واإلجراءات

 العام للقطاع

 .كفاءتها

 من الطاقوي التدقیق دراسات عملیة تنفیذ حالیاً  یتم

 تعمل والتي الطاقة لبحوث الوطني المركز خالل

 استهالك ترشید فرص في والبحث تقییم على

 .المباني هذه في الطاقة

 باللمبات توهجیة لمبة 50000 استبدال

 .(CFL) للطاقة الموفرة

 عطاء بإحالة المعدنیة والثروة الطاقة وزارة قامت

 موفرة لمبة 50000 لتركیب األولى المرحلة تنفیذ

 . الحكومیة المباني في (CFL) للطاقة

 مؤسسات

  الطاقة قطاع

 الطاقة استهالك لترشید اإلعالمیة الخطة

 .كفاءتها وتحسین

 خطة تنفیذ حالیاً  المعدنیة والثروة الطاقة وزارة تقوم

/ الملكیة العلمیة الجمعیة مع بالتعاون إعالمیة

 . الطاقة لبحوث الوطني المركز

 الخطة بتنفیذ الكهرباء قطاع تنظیم هیئة تقوم

 وتحسین الطاقة استهالك لترشید اإلعالمیة

 . كفاءتها

 لقطاع تدابیر

 الطاقة

 باستخدام الكهربائیة الطاقة تولید مشروع

 .KWp 288 الشمسیة الخالیا

/ الملكیة العلمیة الجمعیة خالل من حالیاً  تنفیذه یتم

 .الطاقة لبحوث الوطني المركز

 وتركیز  الریاح الطاقة مجال في القدرات بناء

 (WECSP Project)        الشمسیة الطاقة

/ الملكیة العلمیة الجمعیة خالل من حالیاً  تنفیذه یتم

 . الطاقة لبحوث الوطني المركز

 التدابیر

 األفقیة

 والمشتركة

 بین

 القطاعات

 وكفاءة المتجددة الطاقة ومعدات أجهزة إعفاء

 وضریبة الجمارك ضریبة من الطاقة

 .المبیعات

 تنفیذه ویتم مستمر برنامج هو  البرنامج هذا إن

 خالل ومن المعدنیة والثروة الطاقة وزارة بإشراف

 عام منذ المعنیة الجهات كافة تضم فنیة لجنة

2010. 

 تقدیم نشاط ممارسة" تعلیمات مسودة إعداد تم (ESCOs) الطاقة خدمات قطاع تطویر

 بصورتها" اإللزامي الطاقي التدقیق خدمات
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 التطورات آخر اإلجراءات القطاع

 .  النهائیة

 استهالك لترشید التوعویة الوطنیة الخطة

 .كفاءتها وتحسین الطاقة

 . منها االنتهاء تم

 ترشید ووسائل إجراءات تنظیم نظام إصدار

 .كفاءتها وتحسین الطاقة استهالك

 .به والعمل إصداره تم

 . بها والعمل إصدارها تم .المباني في الطاقة حفظ كودة

 . بها والعمل إصدارها تم .الشمسیة الطاقة كودة

 . بها والعمل إصدارها تم . لألبنیة الحراري العزل كودة

 مشاریع لدعم AFD الفرنسیة الوكالة برامج

 .الطاقة كفاءة وٕاجراءات

 . التنفیذ تحت

 المتجددة للطاقة األوروبي االتحاد  برنامج

 .األردن في الطاقة استخدام وكفاءة

 . التنفیذ تحت

 

 

 

  التونسیة الجمهوریة

 .االتصال نقطة من معلومات یرد لم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السودان جمهوریة
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 :اإلجراءات تنفیذ تفاصیل

 اإلجراء بتنفیذ المتعلقة التطورات آخر اإلجراء م

1 

 المباني في الكهرباء استهالك خفض

 .الحكومیة

 توجیه وتم ریادي، كمشروع مباني 10 في العمل انطلق

 الحكومیة الوحدات رؤساء لكل بالترشید مناشدة خطابات

 .بالعاصمة

2 

 المنزلیة، األجهزة مواصفات في للنظر قومیة لجنة شكلت .الصناعي بالقطاع اإلنارة استهالك خفض

 مصباح ألف 500 لتورید محلیة شركات مع مباحثات وأجریت

 .مدمج

3 

) kVARh( فعالة الغیر الطاقة مستهلكي على غرامات فرضت .الصناعي بالقطاع القدرة معامل تحسین

 فعالة الغیر الطاقة استهالك وانخفض القدرة، معامل حسب

 %.22.5 بنسبة شهرین خالل

4 
 لمراكز األقرب التولید لتشغیل تشغیلیة إجراءات اتخذت .النقل شبكات في الفقد تخفیض

 .للمشروعات الفقد قلیلة محوالت مواصفات ووضعت األحمال،

5 
 ضغط توزیع محطة 35 في الطاقة عدادات تركیب اكتمل .التوزیع شبكات في الفقد تخفیض

 .89 أصل من متوسط

6 
 التجارة بنك إلى التمویل وتمرفع مقاوالت، شركات 4 تأهیل تم .المائیة سنار محطة تأهیل

 .التفضیلیة

 .مولدات 4 تأهیل اكتمل .المائیة أولیاء جبل تولید محطة تأهیل 7

 .المستهدفة توربینات األربعة في العمل اكتمل .الحراریة قري بمحطة الوقود تغییر 8

9 
 ودنقال میجاوات 20 نیاال ریاح تولید محطة

 .میجاوات 100

 .التمویل عن البحث

 التقییم تحت منزلیة شمسیة وحدة  5000 ل عطاء طرح .الریف كهرباء 10

 .العطاء مستندات أعدت .والجنینة ونیاال الفاشر شمسیة محطات 11
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 اإلجراء بتنفیذ المتعلقة التطورات آخر اإلجراء م

 .التقییم تحت عطاء طرح .میجاوات 10 الشمسیة الخرطوم محطة 12

 

 فلسطین دولة

-2012( الخطة من األولى المرحلة في للتوفیر المخطط الهدف من% 50 یقارب ما تحقیق تم

 هذه على المستهلكة الكهربائیة الطاقة إجمالي من ساعة جیجاوات 43 بتوفیر والمتمثل) 2014

 : یلي كما القطاعات على الوفر هذا توزع حیث الفترة،

 البیوت لربات التوعیة وحمالت الطاقي التدقیق خالل من وذلك% 36: المنزلـي القطاع

 القطاع دعم خالل من وأیضاً  التوعیة وحمالت الطاقي التدقیق خالل من وذلك% 34: الصناعي القطاع

 الطاقة كفاءة مشاریع لتطبیق% 5 بنسبة البنكیة الفائدة تغطیة طریق عن: الخـاص

 استثمار إلى تحتاج ال التي التوصیات وتطبیق

 القطاع دعم خالل من وأیضاً  التوعیة وحمالت الطاقي التدقیق خالل من وذلك% 30: الخدمـات قطاع

 .الدوار الصندوق خالل من العام

 من سیاسات ثالث باعتماد فلسطین قامت الوطنیة الخطة إلنجاز المقترحة السیاسات صعید على

 المرحلة في تحققت التي للنتائج بالنسبة وأما الوطنیة، الخطة في المقترحة األربع السیاسات أصل

 :التالي النحو على كانت الخطة من األولى
 

 :على الطاقي التدقیق

  ؛مصنع  15 •

 ؛والتجاري الخدمات قطاع في تدقیق  11 •

 ؛)الحكومیة والمستشفیات الوزارات(  الحكومیة المباني قطاع في  17 •

 ؛والخاصة الحكومیة المدارس في  4 •
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 ؛المنزلي القطاع في 10 •

 .)دواجن ومزرعة هللمیا مضخات 5( الزراعي القطاع في 6 •

 :الدوار الصندوق عو ر مش

 من الدوار الصندوق إقرار تم وقد الطاقة، كفاءة مشاریع في لالستثمار الدوار الصندوق إنشاء تم

 . 5/2013/ 3 بتاریخ الوزراء مجلس قبل

 ومبنى بنابلس رفیدیا مستشفى مبنى على الشمسیة للسخانات مشروع تطبیق تم أنه حیث

 سلطة لمبنى تحكم نظام یبترك على أیضاً  العمل وجار یطا، ومستشفى اهللا برام الكویتي المستشفى

 .الطاقة

 :الحسن القرض مشاریع

 مجال في مشروع بتنفیذ للتنمیة الفرنسیة الوكالة مع وبالتعاون الفلسطینیة الطاقة سلطة تقوم

 النقدیة التدفقات في مشكلة لوجود ونظراّ . فلسطین في أنواعها بكل الطاقة استهالك ترشید تحسین

 التي للقروض البنكیة الفائدة تغطیة اقتراح تم فقد الفلسطینیة والمؤسسات الشركات من كثیر لدى

 الطاقة، كفاءة برنامج بصلب المتعلقة المعدات وتركیب شراء مجال في الخاص القطاع یحتاجها

 المعدات هذه وجود بسبب الموفرة المبالغ من القرض تسدید المؤسسة أو الشركة تستطیع وبالتالي

 . النظام أو

 البنوك بعض وجود حال وفي ،%)5 عن قیمتها یزید أال على( المتناقصة البنكیة الفائدة تغطیة یتم

 عن تزید التي القیمة تتحمل للقرض المتقدمة الشركة فإن% 5 عن الفائدة فیها تزید التي المحلیة

 .سنوات 5 تتجاوز ال للقرض القصوى والفترة. البنكیة الفائدة من% 5

 :التوعیة حمالت

 التربیة، مدیریات خالل من الطالب تستهدف أنشطة بین ما تتوزع نشاطًا، عشر إحدى تنفیذ تم

 المطبوع األقالم مثل الدعائیة والهدایا الحسن، للقرض الترویج هدفها وطرقیة صحفیة وٕاعالنات
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 بمبادرة خاص كتیب نشر إلى إضافةً  ،)الطاقة لكفاءة العامة اإلدارة( الطاقة كفاءة وحدة اسم علیها

 ).الدوار الصندوق( العام القطاع

 الدولي البنك من CFL لمبة 10000 أصل من LED لمبة 1500 على الموافقة على الحصول

 .2014 العام مطلع بتنفیذها البدء سیتم
 

 اللبنانیة الجمهوریة

  الطاقة لكفاءة اللبنانیة بالمبادرات یتعلق فیما الحاصلة التطورات آلخر جدول یلي فیما

 المبادرة
 بتنفیذ المتعلقة التطورات آخر

 )إنجازه تم ما( المبادرة
 له المخطط

 المصابیح استیراد حظر

 .المتوهجة

 مالیین 3 توزیع مشروع إنجاز تم

 .للطاقة موفرة لمبة

 العام خالل المدمجة الفلوریة اللمبات استیراد منع

 .التشریعیة الظروف توّفر فور 2014

 المصابیح استیراد حظر

 .المتوهجة

 مالیین 3 توزیع مشروع إنجاز تم

 .للطاقة موفرة لمبة

 العام خالل المدمجة الفلوریة اللمبات استیراد منع

 .التشریعیة الظروف توّفر فور 2014

 الطاقة حفظ قانون اعتماد

 لحفظ اللبناني المركز ومؤسسة

 .الطاقة

 یتعلق فیما تطورات أي یوجد ال

 .المبادرة هذه بتنفیذ

 لدراسة اللبنانیة الحكومة انعقاد ظروف توّفر

 إلى إلحالته تمهیداً  الطاقة حفظ قانون مشروع

 .النیابي المجلس

 إستراتیجیة وتنفیذ تصمیم

 .العامة اإلنارة

 على إنارة عامود 800 تركیب تنفیذ

 .الشمسیة الطاقة

 إنارة عامود 1000  لتركیب مشروع إلزام تم -

 .الشمسیة الطاقة على

 على عامود 1000 لتركیب آخر مشروع إلزام تم -

 .الشمسیة الطاقة

 المواقع من عدد إلنارة جدید مشروع إلزام تم -

 .الشمسیة الطاقة على األثریة

 الصینیة الحكومة من هبة قبول مشروع تحضیر -
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 كهبة، أمیركي دوالر ملیون 3,6 مبلغ لتخصیص

 الشمسیة الطاقة على العامة اإلنارة موضوعها

 .رئیسي ألوتوستراد معاً  والهوائیة

 .المباني في الطاقة كفاءة أكواد .المباني في الطاقة كفاءة أكواد المباني في الطاقة كفاءة أكواد

 .والحوافز التمویل آلیات .والحوافز التمویل آلیات والحوافز التمویل آلیات

 السخانات حول توعیة حملتي إطالق القدرات وبناء الوعي

 .الصافي والتعداد الشمسیة

 الطاقة لكفاءة العربي الیوم فعالیات في المشاركة -

 .وٕاعالنیة إعالمیة مستلزمات من یلزم ما وتأمین

 حول 2014 للعام كبرى إعالمیة حملة تحضیر -

 المتجددة والطاقة الطاقة كفاءة تمویل آلیة

NEEREA. 

 التدقیق لتفعیل الطریق تمهید

 اإلسكوا ونشاطات الطافي

 الطاقة كفاءة تمویل آلیة فتحت

 السوق NEEREA المتجددة والطاقة

 خدمات شركات عمل أمام واسعاً 

 من للمستفید یمكن ال حیث الطاقة،

 الدراسة إلى االستناد إال القرض

 .الشركات لهذه االستشاریة

 أكثر 2014 للعام السوق یكون أن المتوقع من

 علمیة أسس وضع دراسة مع وشموًال، اتساًعا

 سیعتمدها التي الشركات هذه تصنیف إلعادة وتقنیة

 مهنیة شروط وفرض الطاقة لحفظ اللبناني المركز

 مع التعاقد خالل من المهندسین تأهیل أبرزها من

 وهندسیة تقنیة دورات على للحصول شنایدر جامعة

 والطاقة الطاقة كفاءة موضوعات في متقدمة

 .المتجددة

 الطاقة كفاءة لمعدات الترویج

 المنزلي القطاعین في

 .والتجاري

 )واللصاقات المعاییر(

 یتعلق فیما تطورات أي یوجد ال

 .المبادرة هذه بتنفیذ

 الصناعیة البحوث معهد مع بالتنسیق العمل یتم

 2014 العام في والمواصفات المقاییس ومؤسسة

 األكثر الكهربائیة األجهزة لبعض اللصاقات إلطالق

 التكییف أجهزة مقدمتها وفي للكهرباء استهالكاً 

 .المنزلیة والتبرید
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 العربیة مصر جمهوریة

 استهالك من% 5 حتى الطلب جانب من الكهربائیة الطاقة لترشید هدفاً  المصریة الخطة حددت

 وكانت رئیسیة قطاعات ثالثة على العمل تركیز خالل من وذلك ،2015 عام من لكهربائیة الطاقة

 :التالي النحو على النتائج

 تمویلي نظام إنشاء یتم ولم منهما، اثنین على العمل جاري إجراءات ثالثة تناول :المنزلي القطاع -

 الحالي الوقت حتى المنازل في الشمسیة السخانات اقتناء لتسهیل

 .التوازي على فیها العمل وجاري إجراءات ثالثة ویتضمن: الحكومیة والجهات العامة المرافق قطاع -

 استخدام نشر آلیة دعم( خالل من الفنادق في الطاقة استهالك ترشید ویتضمن: السیاحي القطاع -

 .)سیناء وجنوب األحمر البحر بمحافظتي الفندقیة بالمنشآت الشمسیة السخانات
 

 قطاع استعداد إطار في وذلك 25/4/2013 بتاریخ الطاقة لترشید إعالمیة حملة إطالق تم كما

 وضع على العمل إلى إضافةً  ،2013 صیف المتوقعة األحمال لمواجهة والطاقة الكهرباء

 2.4 حوالي الحمل في وفر بإجمالي مسجد 200 لعدد الطاقة مراجعة تم حیث الطاقیة المراجعات

 فلورسنت بأخرى الشمعة أو المتوهجة اللمبات باستبدال التوصیة إلى انتهت والتي میجاوات،

 .الحاجة حسب التكییفات وتشغیل درجة 24 حرارة درجة عند التكییف وتشغیل
 

 الكهربائیة الطاقة كفاءة لرفع تنفیذها سیتم التي األخرى اإلجراءات بعض الخطة تتضمن كما

 في الكهربائیة بالشبكة الفقد خفض وتشمل وتجهیزاتها، الكهربائیة الشبكة في استهالكها وترشید

 .المنزلي القطاع في الذكیة العدادات استخدام ونشر التوزیع، شركات بعض

 المركز قام مصر، في الكهرباء قطاع في الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطة تنفیذ متابعة إطار وفي

 الجدیدة الطاقة هیئة مقر في تدریبیة عمل ورشة بتنظیم الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة اإلقلیمي

 إلى باإلضافة الطاقة، لكفاءة الوطنیة الخطط تقییم منهجیة تناولت ،2013 نوفمبر 27 والمتجددة

 .الخطط تصمیم تقییم
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 :لخالصةا. 5

 لإلطار وفقاً  العربیة الدول في الطاقة لكفاءة الوطنیة الخطط وضع على العمل تطور إن

 مثاالً  یعتبر النهائي المستهلك لدى استهالكها وترشید الكهربائیة الطاقة لكفاءة العربي االسترشادي

 العربي الوزاري المجلس خالل من العربیة الدول جامعة مظلة تحت المشترك العربي للعمل مبهراً 

 بدأت الذي الحین في التوقعات كافة تحقیقه تم الذي النجاح تجاوز فلقد ،)الطاقة إدارة( للكهرباء

 أولویات من جعلها في جدیة خطوات وأخذ الطاقة كفاءة بموضوع باالهتمام الدول من العدید فیه

 .الطاقة على المتزاید الطلب ومواجهة المستقبلي الطاقة أمن على العمل

 الوطنیة خططها إلعداد للدول الفنیة المساعدات تقدیم على 2014 عام في العمل سیتم وأنه كما

 لكفاءة الوطنیة خططها بوضع قامت قد كافة العربیة الدول تكون أن المخطط ومن الطاقة، لكفاءة

 المستهلك لدى استهالكها وترشید الكهربائیة الطاقة لكفاءة العربي االسترشادي اإلطار وفق الطاقة

 .2015 عام نهایة في النهائي

 على الوطنیة الخطط متابعة في تكمن التي األهمیة على الضوء إلقاء من البد اإلطار هذا وفي

 العربیة الجهود دفع خاللها من أمكن عربیة كمبادرة االسترشادي اإلطار وأهمیة المستویات جمیع

 .الطاقة كفاءة بموضوع یتعلق فیما العالم في أخرى مناطق في تنفیذه تم ما فاق استثنائي وبشكل

 

 

[28] 
 


