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تقرير األمين العام حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة           - 
االقتصادية واالجتماعية فـي دورتهـا األولـى        : العربية التنموية 

شرم (ودورتها الثانية   ) 2009كانون ثان   /  يناير 20-19: الكويت(
 والقرار الصادر عـن قمـة     ) 2011كانون ثان   /  يناير 19: الشيخ
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الدورة الثالثة لمجلس الجامعة على مـستوى القمـة العربيـة           
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  159 ............االقتصادية واالجتماعية   : على مستوى القمة العربية التنموية    



 -2-  

éÞ^m{{{ğ̂V<<<<š^{è†Ö]<áø{Âc......................................................................................161 

nÖ^m{{{ğ̂V<<<í{{{è†ñ]ˆ¢]<í{{{è…çãÛ¢]<»<ì�{{{}ù]<í{{{ée^â…ý]<í{{{é×ÛÃÖ]<á`�{{{e<á^{{{ée
<<<<<íéfÃ�Ö]<íé�]†Ïµ‚Ö].............................................................................173 

Ãe]…{{{ğ̂<V<íÛ×Ò<̂~Ê<<<�<‹éñ†Ö]<íÚ<J<<<<<<íée†ÃÖ]<†’Ú<íè…çã¶<‹éñ…<î‰†Ú<‚Û¦
<<<<íéu^jjÊ÷]<íŠ×¢]<»..............................................................................177 

ğ̂ŠÚ^}V<íÛ×Ò<<<<<<<<<̂ èˆÃÖ]<‚fÂ<àe<�]<‚fÂ<Ô×¹]<°Ëè†�Ö]<°Ú†£]<Ý�^}<<<�çÃ‰<Ùa<
<<<<<<<<<^â^ÏÖ_<íéu^jjÊ÷]<íŠ×¢]<»<íè�çÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<Ô×Úíe^éßÖ^e<<ä{ßÂ<<
<ÃÖ]<‚{{{fÂ<à{{{e<á^Û×{{{‰<�{{{Úù]<ê{{{Ó×¹]<çÛŠ{{{Ö]<gu^{{{‘�çÃ{{{‰<Ùa<ˆ{{{èˆ< <

êÖæ<<<<<<<Å^Ê‚Ö]<†è‡æ<ð]…‡çÖ]<‹×¥<‹éñ…<gñ^Þ<‚ãÃÖ]<.....................................189 

‰�^‰{ğ̂V<<í{{Û×Ò�<‚éŠ{{Ö]<<J<<í{{ée†ÃÖ]<Ùæ‚{{Ö]<í{{ÃÚ^¢<Ý^{{ÃÖ]<°{{Úù]<ê{{e†ÃÖ]<Ø{{éfÞ< <
<<<<íéu^jjÊ÷]<íŠ×¢]<»..............................................................................195 

Ãe^‰{{{⁄̂V<<<<<<<íÛÏÖ]<»<íÒ…^�¹]<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<�çÊæ<ð^‰õ…<ð^�_<íÛñ^Î...........................205 



 -3-  

  )0088(ق- 09)/13/01/(032- ق

  

  
  
  
  
  
  
  
  

< <
< <
< <
< <

@ @

ğ÷æ_V< <

<l]…]†{{{{{{{{ÏÖ]< <



 -4-  



 -5-  

  
 

القمة   الصادرة عنقراراتالحول متابعة تنفيذ األمين العام تقرير 
في دورتها األولى  االقتصادية واالجتماعية: لتنمويةالعربية ا

ة ـا الثانيـودورته )2009كانون ثان / يناير 20-19: تالكوي(

عن رار الصادر والق )2011كانون ثان / يناير 19: شرم الشيخ(
 العربية لدولة فلسطينبشأن شبكة األمان المالية  2012قمة بغداد 

  

  
  االقتصادية واالجتماعية،: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية

  :بعد اطالعه -
تقرير األمين العام حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربيـة            على   �

كانون ثـان   / يناير: الكويت(ة واالجتماعية في دورتها األولى      االقتصادي: التنموية
  ،)2011كانون ثان / يناير: شرم الشيخ( ودورتها الثانية )2009

 ع. د560ق:ق(قرار مجلس جامعة الدول العربية علـى مـستوى القمـة         على  و �
، بشأن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عـن القمـة          )29/3/2012 - بغداد )23(

تنموية في دورتيها األولى والثانية، والتحضير للـدورة الثالثـة للقمـة            العربية ال 
  التنموية،

ــى و � ــاعي عل ــس االقتــصادي واالجتم ــرار المجل  – 90ع . د– 1923ق (ق
االقتـصادية  :  بشأن تحديد جدول أعمال القمة العربيـة التنمويـة         )13/9/2012

  ،)2013 ثان كانون/  يناير22–21:الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة 
 )6/12/2012 –أ.  د – 1942ق  (قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي     على  و �

بشأن تكليف األمانة العامة بتحديث تقرير متابعة تنفيذ قـرارات القمـة العربيـة              
 والثانيـة   )2009الكويـت   (االقتصادية واالجتماعية في دورتها األولى      : التنموية
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االقتـصادية  : مـة العربيـة التنمويـة      حتى موعد عقـد الق     )2011شرم الشيخ   (
  ،)2013كانون ثان /  يناير22–21:الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة 

مشاريع القرارات المرفوعة من االجتماع المشترك لـوزراء الخارجيـة          على  و �
 للقمـة العربيـة     يوالوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التحضير     

  ،)الدورة الثالثة( واالجتماعية االقتصادية: التنموية
وإذ أحيط علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ القرارات الـصادرة عـن القمـة العربيـة                 -

كـانون ثـان    / يناير: الكويت(االقتصادية والتنموية واالجتماعية في دورتها األولى       
، وبـالجهود التـي     )2011كانون ثان   / يناير: شرم الشيخ (، ودورتها الثانية    )2009

تها وتبذلها الدول األعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة، والمنظمات العربية         بذل
  المتخصصة، والمنظمات اإلقليمية والدولية،

كما أحيط علماً بما تضمنه تقرير األمين العام من تقييم لما تم تنفيـذه، ومقترحـات                 -
  لتذليل المعوقات التي حالت دون التنفيذ الكامل لقرارات القمتين،

ؤكد مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتذليل العقبات التـي حالـت             وإذ ي  -
دون التنفيذ الكامل لقرارات القمتين، ومعالجة مشاكل التمويل التي تحول دون تنفيـذ          
بعض المشروعات، من خالل االستفادة من الموارد المالية المتوافرة لدى مؤسسات           

  الدولية، وإيجاد سبل تمويلية مبتكرة،التمويل الوطنية والعربية واإلقليمية و
وإذ يشيد بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص المنـشأ لـدى               -

الصندوق العربي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الـذي           
االقتصادية واالجتماعيـة فـي دورتهـا األولـى         : انطلق من القمة العربية التنموية    

، وكذلك بمبادرة المساعدة من أجل التجارة التي        )2009كانون ثان    / يناير :الكويت(
  .تهدف إلى تسهيل التجارة بين الدول العربية

  وفي ضوء المناقشات، -
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االقتـصادية واالجتماعيـة فـي      : متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية        :أوالً

  :)2009كانون الثاني / يناير 20-19/ الكويت(دورتها األولى 

 أمير  –مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح           - 1

دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويل مـشاريع           

  :القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي

ـ       اإلحاطة علماً   -أ  ة البـالغ    بالمساهمات التي أعلنت عنها الدول العربي
مليار ومائتان واثنـين مليـون دوالر       (دوالر  مليون   1202قدرها  
 مليـار دوالر    2 من إجمالي رأس مال الحساب الذي يبلغ         )أمريكي

أمريكي، ودعوة الدول األعضاء التي لم تسدد مساهمتها كاملة إلـى           
الوفاء بالتزامها بتسديد المساهمة التي أعلنت عنهـا فـي الحـساب            

التـي لـم تعلـن عـن     األعـضاء  ودعوة الدول الخاص للصندوق  
  .مساهماتها إلى اإلعالن عنها

اإلحاطة علما بالعمليـات االقراضـية التـي يمولهـا الـصندوق              -ب 
مائـة  ( مليون دوالر    175المخصصة لعدد من الدول والبالغ قدرها       

وأخذ العلم بحجم التمويـل     . )وخمسة وسبعون مليون دوالر أمريكي    
ـ  مائمليار وتـسع  ( دوالر    مليار 1.9المقدر بحوالي    ن دوالر  وة ملي

 الذي ستقدمه المؤسسات الوسـيطة التـي يعمـل معهـا            )أمريكي
الصندوق العربي، في ست دول عربية، ودعـوة الـصندوق إلـى            
االستمرار في دعم النشاطات التمويليـة لهـذه المؤسـسات وفقـا            

  .2015-2012لبرامجها وخططها التي وضعتها للفترة 
 الحساب الخاص لصندوق دعم وتمويل مشاريع       الترحيب ببدء نشاط    -ج 

القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الـوطن العربـي ودعـوة           



 -8-  

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي إلى االستمرار في        
تقديم تقرير دوري مفصل حول التقـدم المحـرز إلـي المجلـس             

  .االقتصادي واالجتماعي
  : في قطاع غزةاألوضاع الصحية للشعب الفلسطيني - 2

اإلحاطة علماً بجهود الدول األعضاء في تقديم الدعم والمساندة فـي             -أ 
 .المجال الصحي إلى الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة

دعم جهود مجلس وزراء الصحة العـرب الراميـة إلـى تحـسين               -ب 
األوضاع الصحية للشعب الفلسطيني وإعـادة تأهيـل المؤسـسات          

  .الصحية في قطاع غزة
الدول األعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم والمـساندة للقطـاع          دعوة    -ج 

  .الصحي في قطاع غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب
  :األزمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصاديات العربية - 3

 لمواجهـة   يـة اإلحاطة علماً باإلجراءات التي اتخذتها الـدول العرب         -أ 
  .المالية العالميةالتحديات التي فرضتها األزمة 

دعوة الدول العربية إلى تعزيز قدرة االقتـصادات الوطنيـة فـي               -ب 
  .امتصاص الصدمات االقتصادية المختلفة

العمل على تطوير األنظمة واآلليات المستخدمة في شبكات األمـان            -ج 
  .االجتماعي بما يسهم في حماية الشرائح الفقيرة من السكان

ة ومحفزة لقطاع األعمال في إطار مواصلة العمل على تهيئة بيئة داعم   - د 
  .الجهود المتخذة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز التنويع االقتصادي

  :مشروعات الربط الكهربائي العربي - 4

اإلحاطة علما بالتقدم المحرز على صعيد مـشروعات ودراسـات            -أ 
  :الربط الكهربائي العربي الرئيسية وأهمها
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دة بشبكة الربط الكهربائي استكمال ربط دولة اإلمارات العربية المتح •
  .2011 نيسان/أبريللدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 

االتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربيـة          •
على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بينهما لتبدأ اختبارات التشغيل         

  .2015في 
 العربي لإلنماء   الخطوات اإليجابية التي اتخذها كل من الصندوق       •

الـربط  "االقتصادي واالجتماعي والبنك الدولي في تنفيذ دراسـة         
الكهربائي الشامل، وتقييم اسـتغالل الغـاز الطبيعـي لتـصدير           

؛ وإعداد مسودة مذكرة التفاهم إلنشاء الـسوق العربيـة      "الكهرباء
  .المشتركة للكهرباء

مية قيام لجنة من خبراء الكهرباء بزيـارة الجمهوريـة اإلسـال           •
الموريتانية للتعـرف علـى المنظومـة الكهربائيـة، والخطـط           
المستقبلية، وإعداد تقرير بهذا الشأن تمهيدا لدراسة بدائل ربطهـا          

  .بالدول المجاورة
دعوة مؤسسات التمويل العربية واإلقليمية والدولية إلى المساهمة في           -ب 

ة للدول  الداخليالكهربائية  تمويل المشروعات المتعلقة بتهيئة الشبكات      
  .العربية األقل نموا للربط مع الدول المجاورة

دعوة القطاع الخاص العربي إلى االستثمار فـي أسـواق الطاقـة              -ج 
المنشأة في إطار الربط الكهربائي العربي وفـق مـا تنتهـي إليـه              

  .الدراسة المتعلقة بهذا الشأن
  :مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية - 5

االيجابية التي اتخذتها بعض الدول العربية      اإلحاطة علما بالخطوات      -أ 
  .في مجال الربط البري العربي بالسكك الحديدية



 -10-  

اإلحاطة علماً بالخطوات التي اتخذها مجلس وزراء النقـل العـرب             -ب 
والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في إعداد دراسة        

  .مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية
التمويل الوطنية والعربيـة واإلقليميـة والدوليـة إلـى          دعوة مؤسسات     -ج 

  .المساهمة في تمويل تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية
دعوة القطاع الخاص العربي إلى االستثمار في تنفيذ شبكات الـربط             - د 

  .البري العربي بالسكك الحديدية
ى التواصل مـع  دعوة الدول العربية إلى تهيئة الظروف المالئمة وإل      -هـ

القطاع الخاص العربي لتشجيعه على االستثمار في تنفيـذ شـبكات           
  .الربط البري العربي بالسكك الحديدية

  :البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي - 6

اإلحاطة علما بجهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية من أجل تنفيذ المرحلة             -أ 
  .)2016-2011( العربي األولى من البرنامج الطارئ لألمن الغذائي

اإلشادة بالخطوات التي اتخذتها عدد من الدول العربية فـي مجـال              -ب 
  .تنفيذ البرنامج

الترحيب باستعداد بعض مؤسـسات التمويـل العربيـة واإلقليميـة          -ج 
، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمـاعي     (والدولية ومنها   

ة، صندوق األوبـك    صندوق أبو ظبي للتنمية، البنك اإلسالمي للتنمي      
 للمساهمة في تمويل المشروعات والبـرامج       )للتنمية الدولية واإليفاد  

التي تعدها الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعيـة فـي           
إطار البرنامج الطارئ لألمن الغـذائي العربـي، ودعـوة جميـع            
مؤسسات التمويل العربية واإلقليمية والدولية للمساهمة في تمويـل         

  .مشروعات البرنامج
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الطلب من الدول العربية موافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعيـة            - د 
بتفاصيل المشروعات التي تعدها في إطار البرنامج الطارئ لألمـن          
الغذائي العربي، وبتقارير دورية حول موقـف تنفيـذها لمكونـات           

  .البرنامج
رار في متابعة تنفيذ    باالستمتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية        -هـ

الهيئـة العربيـة    مكونات البرنامج والترويج له وذلك بالتنسيق مع        
لالستثمار واإلنماء الزراعي، والمركز العربي لدراسات المنـاطق        

 والدول العربية   ،القطاع الخاص العربي  ، و الجافة واألراضي القاحلة  
 لإلسـهام   ،ة والمؤسسات المالية العربية واإلقليمية والدولي     ،المستفيدة

في دعم البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي في مرحلته األولى          
2011-2016.  

دعوة الدول العربية ذات الميزات النسبية في المجال الزراعي إلـى             -و
تهيئة المناخ المناسب لجذب االستثمارات في هذا المجال ومنح مزايا          

  .تفضيلية للمستثمر العربي
امة رئـيس جمهوريـة الـسودان لالسـتثمار         الترحيب بمبادرة فخ    -ز

الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سـد الفجـوة الغذائيـة            
وتحقيق األمن الغذائي العربـي، وتكليـف المجلـس االقتـصادي           

 بالخرطوم لبحث   2013واالجتماعي بعقد أحد اجتماعاته خالل عام       
 .اإلجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ المبادرة

  :جمركي العربياالتحاد ال - 7

توجيه المجلس االقتصادي واالجتماعي بالعمل على االنتهـاء مـن            -أ 
كافة متطلبات انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية          

  : المتمثلة فيما يلي2013عام 



 -12-  

وضع قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومعاملة منتجات المنـاطق          -
ية في جذب االستثمارات    الحرة على نحو نهائي لما لهما من أهم       

  .وتعزيز التراكم في الصناعات للدول األعضاء
وضع جداول االلتزامات الخاصة باتفاقية تحرير تجارة الخدمات         -

  .بين الدول العربية في صيغتها النهائية
توفير الدعم المالي والفني الالزم للدول العربيـة األقـل نمـوا             -

  .الكبرىاألعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية 
وضع البرامج الالزمة لتعزيز بنية الخدمات المساندة للتجارة بما          -

  .فيها النقل والمواصالت
وضع المواصفات القياسية للـسلع العربيـة بـصيغتها النهائيـة            -

وتطوير األسلوب المتبع في الدول العربيـة العتمـاد شـهادات           
  .المطابقة بالنسبة للصادرات والواردات العربية البينية

يد النظم والتشريعات والسياسات التجارية فيما بـين الـدول          توح -
  .بالمنافسة ومنع االحتكارالمتعلقة العربية 

اإلحاطة علماً بالخطوات االيجابية التي تمت في إطار جامعة الدول            -ب 
ربي العربية من أجل الوصول إلى اإلعالن عن االتحاد الجمركي الع         

  .م االتحاد وفقاً للبرنامج الزمني لقيا2015في عام 
دعوة الدول العربية إلى الدخول في التفاوض على فئـات التعرفـة              -ج 

الجمركية واالنتهاء منها ضمن الوقت المحدد لإلعالن عن االتحـاد          
  .2015الجمركي العربي عام 

التأكيد على قيام االتحاد الجمركي العربي بين الدول المؤهلة لـذلك             - د 
  .2015في الموعد المحدد له في عام 



 -13-  

التي أطلقتها المؤسسة   " المساعدة من أجل التجارة   "ترحيب بمبادرة   ال  -هـ
اإلسالمية الدولية لتنمية التجارة، ودعوة الدول العربية األعضاء في         
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى إنشاء نقاط اتصال لـديها           
لمتابعة تنفيذ البرامج التي تضمنتها المبادرة التي ستوجه لدعم بنيـة           

دمات المساندة للتجارة وتطوير التشريعات عموما وعلـى وجـه       الخ
  . األقل نموا األعضاء في المنطقةالخصوص الدول العربية

تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعـة تنفيـذ بـرامج              -و
مبادرة المساعدة من أجل التجارة مع المنظمات اإلقليمية والدوليـة          

  .ري للمجلس االقتصادي واالجتماعيالمعنية وتقديم تقرير دو
  :األمن المائي العربي - 8

الترحيب باستجابة عدد من الهيئات الدوليـة والمؤسـسات الماليـة             -أ 
العربية واإلقليمية والدولية لتنفيذ المشاريع المنبثقة عـن مـشروع          
اإلدارة المتكاملة للموارد المالية الذي يشرف عليه المجلس الوزاري         

كز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي      العربي للمياه والمر  
القاحلة ودعوتها إلى التنسيق مع المركز لالتفـاق علـى األسـاليب            

  .العملية للبدء في تنفيذ تلك المشاريع
دعوة المجلس الوزاري العربي للمياه إلى االنتهاء من إعداد المخطط التنفيذي             -ب 

واجهة التحديات والمتطلبات   ية األمن المائي في المنطقة العربية لم      ستراتيجال
المستقبلية للتنمية المستدامة المعتمدة من قبل مجلس الجامعة علـى مـستوى            

  .)2012 –بغداد  )23(ع . د– 562 :ق.ق(القمة بموجب القرار رقم 
  :البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية - 9

يـة فـي تنفيـذ البرنـامج        اإلحاطة علماً بجهود منظمة العمل العرب       -أ 
المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، ودعوتها       
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إلى مواصلة جهودها بالتنسيق مع كافة الجهـات المعنيـة لتـوفير            
  .التمويالت الالزمة للتنفيذ الكامل لمتطلبات البرنامج

دعوة الدول األعضاء ومؤسسات التمويل ومنظمة العمل العربية إلى           -ب 
ستكمال إيداع مساهماتهم وفقاً للنسب المقـررة لتنفيـذ متطلبـات           ا

  .البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية
  :البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية - 10

اإلحاطة علماً بجهود الدول األعـضاء ومجلـس وزراء الـشؤون             -أ 
ج العربي للحد من الفقر في الـدول        االجتماعية العرب لتنفيذ البرنام   

العربية والدعم المالي المقدم من الصندوق العربي للعمل االجتماعي         
في هذا اإلطار، ودعوة المجلس إلى مواصلة جهوده المقَّدرة في هذا           

  .الشأن
دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها في مجال تنفيذ البرنامج            -ب 

عربية مع إعطاء أولوية للسياسات     العربي للحد من الفقر في الدول ال      
  .االجتماعية الموجهة للحد من الفقر

دعم الجهود العربية الرامية إلى مساعدة الدول العربية األقل نمـواً             -ج 
  .لتنفيذ متطلبات البرنامج العربي للحد من الفقر

دعوة الدول األعضاء إلى االستفادة من مبادرة صاحب السمو الشيخ            - د 
 أمير دولة الكويـت بـشأن تـوفير         –صباح  صباح األحمد الجابر ال   

الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويـل مـشاريع القطـاع الخـاص        
الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، بوصفها إحـدى اآلليـات          

  .العربية لخفض الفقر في الدول العربية
تكليف مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بالتنسيق مع الدول           -هـ

ضع نموذج لرصد تنفيذ البرنامج بما يتوافق مع قـدرة          األعضاء بو 



 -15-  

الدول األعضاء على تنفيذ متطلبات البرنامج، بما في ذلـك إعـداد            
تقارير دورية لمتابعة التنفيذ، يتم عرضـها علـى مجلـس وزراء            
الشؤون االجتماعية العرب، والمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي،        

  .تمهيداً لرفعها إلى القمة
انة العامة بالتنسيق مع الـدول األعـضاء ومجلـس وزراء           تكليف األم   -و

الشؤون االجتماعية العرب مواصلة جهودهم بالتعاون مـع مؤسـسات          
  .التمويل العربية والدولية إليجاد اآلليات الالزمة لتمويل وتنفيذ البرنامج

  :البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية - 11

ء الشؤون االجتماعيـة العـرب      اإلحاطة علماً بجهود مجلس وزرا      -أ 
لمساعدة الدول األعضاء وخاصة األقل نمـواً منهـا علـى تنفيـذ             
البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية، وبالـدعم المـالي          
المقدم من الصندوق العربي للعمل االجتماعي فـي هـذا اإلطـار،            

  .ودعوة المجلس إلى مواصلة جهوده المقدرة في هذا المجال
وة الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها على المستوى الـوطني          دع  -ب 

لتنفيذ البرنامج العربي لألهداف التنموية لأللفيـة، وإعـداد تقـارير          
  .دورية حول مدى التقدم المحرز في هذا الشأن

تكليف مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب بتنظـيم دورات            -ج 
متخصصة العاملة فـي    تدريبية بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة ال      

المنطقة العربية للمسؤولين في الدول العربية في مجال إعداد تقارير          
 .تنفيذ أهداف األلفية وفقاً للمواصفات الدولية بهذا الشأن

 جهـود التنميـة     فـي التأكيد على مواصلة دعم جمهورية الصومال         - د 
 تمهيداً لتحقيق األهداف التنموية لأللفيـة، ووضـع         اإلعمار وإعادة

 .اإلطار هذا فيتشريعات الالزمة ال
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  :تطوير التعليم في الوطن العربي - 12

اإلحاطة علماً بجهود الدول األعضاء لتطوير التعليم، ودعوتها إلـى            -أ 
تقديم تقارير سنوية إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في          

  .المواعيد المحددة لذلك
علوم بالتنسيق مع األمانـة     تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة وال       -ب 

العامة إلعداد التقرير التقييمي لخطة تطوير التعلـيم فـي الـوطن            
العربي بعد مرور الخمس سنوات األولى علـى الخطـة، تمهيـداً            

االقتصادية واالجتماعية فـي دورتهـا      : لعرضه على القمة التنموية   
  . بالجمهورية التونسية)2015(الرابعة 

  :حيةتحسين مستوى الرعاية الص - 13

اإلحاطة علماً بجهود الدول األعضاء لتحـسين مـستوى الرعايـة             -أ 
  .الصحية

دعم الجهود العربية الرامية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في            -ب 
  .الدول العربية األقل نمواً

الطلب من الدول األعضاء مواصلة الجهود في تحقيق االكتفاء مـن             -ج 
رص التـدريب   الكوادر الطبية في تخصص صحة األسرة وتوفير ف       

  .الالزمة ألطباء هذا التخصص
دعم جهود مجلس وزراء الصحة العرب لتحسين مستوى الرعايـة            - د 

الصحية وخاصة تحديث وحدات الرعاية الصحية وتطبيق نظام طب         
األسرة في الريف والمناطق العشوائية والمحرومة، وكذلك تحـسين         

  .الخدمات الصحية المقدمة لألمهات واألطفال وكبار السن
تكليف مجلس وزراء الصحة العرب بتكثيف عقـد دورات تدريبيـة         -هـ

 .لتنمية القدرات الفنية للفرق الصحية
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  :دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك - 14

دعوة الدول العربية إلى العمل على وضـع اآلليـات والـسياسات              -أ 
المناسبة التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص على االسـتثمار فـي         

  .مشروعات ذات األولوية للعمل العربي المشتركال
دعوة القطاع الخاص إلى توجيه استثماراته إلى القطاعات اإلنتاجية           -ب 

حسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربيـة، وتكثيـف            
مساهماته في المجاالت االجتماعية والتنموية، بما في ذلك مساهمته         

 .ية التي أقرتها القمم العربيةربفي تنفيذ المشاريع التنموية الع

  :تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي - 15

دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها الراميـة إلـى تحقيـق              -أ 
شراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وخاصة في عملية         

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية
يم المزيـد مـن   دعوة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني إلى تقـد         -ب 

المبادرات في المجاالت االجتماعية والتنموية والمساعدات اإلنسانية،       
  .بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية

االقتـصادية واالجتماعيـة فـي      : متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية       :ثانياً

  :)2011ني كانون الثا/ يناير19/ يخشرم الش(دورتها الثانية 

  :مشروع الربط البحري بين الدول العربية - 19

اإلحاطة علماً بالخطوات التي اتخذها مجلس وزراء النقـل العـرب             -أ 
فيما يتعلق بمحاور الربط البحري بين الدول العربية بما فـي ذلـك             
التصديق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط ودخولهـا حيـز التنفيـذ            

عاون في مجـال النقـل البحـري        للت وإعداد مشروع اتفاقية عربية   
  .لبضائع بين الدول العربيةل
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دعوة مؤسسات التمويل العربية واإلقليمية والدوليـة لإلسـهام فـي             -ب 
  .تطوير صناعة النقل البحري في الدول العربية

  :مشروع ربط شبكات االنترنت العربية - 20

دعوة الشركات المعنية بتبادل المعلومات إلى تفعيل الحـوار بـين             -أ 
وعرض أفضل التجارب والممارسات فـي      في هذا المجال     المعنيين

  .مجال إنشاء نقاط المبادلة
تطوير السياسات العامة إلدارة االتصاالت وتقنية المعلومات العربية          -ب 

من خالل أجهزة مجلس الوزراء العرب لالتـصاالت والمعلومـات          
لزيادة اعتبار أهمية البيئة متعددة األطراف لقطاع االتصاالت وتقنية         
المعلومات بحيث تتولى الحكومات تطوير البنيـة التحتيـة وتهيئـة           
المناخ المناسب لتفعيل دور الشركات المعنية في تنفيذ المـشروعات          
التي تعمل على تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات العربـي          

  .ومشاركة مؤسسات التمويل في تقديم الدعم المالي لها
معات القطاعية األخرى من أجل نقـل  تفعيل التعاون العربي مع التج     -ج 

  .المجالهذا الخبرات وتبادل أفضل التجارب والممارسات في 
  :مبادرة البنك الدولي في العالم العربي - 21

اإلحاطة علماً بالجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة البنك الدولي في العالم            -أ 
  .العربي

 مواصلة تعزيز التعاون بين األمانة العامـة والبنـك الـدولي فـي              -ب 
  .المجاالت الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين

  :األهداف التنموية لأللفيةتنفيذ تعزيز جهود  - 22

  :اإلحاطة علماً بـ  -أ 
  .اإلنجازات التي حققتها الدول العربية لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية -
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جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة بالتنسيق مع الدول         -
  .يذ األهداف التنموية لأللفيةاألعضاء لتنف

تفعيل اآلليات العربية القائمة في مجال توفير اإلحـصاءات التنمويـة             -ب 
وربطها باألجهزة الوطنية توطئة لتأسيس قواعد بيانات متينة ورصينة         

  .ومتسقة حسب المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الصدد
ة الثالثة مـن الهـدف   تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تحقيق الغاي     -ج 

األول الخاصة بمكافحة الجوع في الدول العربية األقل نمواً، السيما          
التدخل السريع لمواجهة اآلثار الناجمة عن األزمات الطارئة فيمـا          

  .يخص األمن الغذائي
دعم جهود مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بالتنسيق مـع            - د 

تقارير عربية متخصصة   وكاالت األمم المتحدة المتخصصة إلعداد      
ترصد اإلنجازات والتحديات تقدم المقترحات لمواصلة تنفيذ األهداف        

  .2015التنموية لأللفية بحلول عام 
تكليف مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة باإلسـراع            -هـ

في تحديث مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية لغـرض سـرعة        
ة المستدامة فـي الـسياسات والبـرامج القطريـة          إدماج مبادئ التنمي  

واإلقليمية، ودعوة المجلس إلى سرعة عقد المنتدى العربي األول للحد          
من مخاطر الكوارث وإلى العمل على تنفيذ المخطط اإلقليمي العربي          

  .2020ية األولية الجديدة للتنوع البيولوجي ستراتيجلدعم أهداف اال
ربي للمياه باالستمرار في جهوده الرامية تكليف المجلس الوزاري الع  -و

إلى استدامة حصول المواطن على مياه الشرب المأمونة وخـدمات          
الصرف الصحي األساسية بما يتماشى مع تحقيق الهـدف الـسابع           

  .لألهداف التنموية لأللفية
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تكليف مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب االستمرار في جهوده الرامية        -ز
  .سكان األحياء الفقيرة والعشوائيةلحسن كبير للظروف المعيشية إلى تحقيق ت

  :المشاريع العربية لدعم صمود القدس - 23

اإلحاطة علماً بجهـود الـدول األعـضاء والمجـالس الوزاريـة              -أ 
  .والمنظمات العربية المتخصصة لدعم صمود القدس

دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها لدعم المشاريع العربيـة            -ب 
  .د القدسلدعم صمو

ـ       "إعطاء األولوية من قبل       -ج  صغيرة صـندوق دعـم المـشروعات ال
، للمشاريع التي قدمتها دولة فلسطين      "والمتوسطة في الوطن العربي   

  .لدعم صمود القدس
مواصلة الجهود لدعم القدس والمشروعات التنموية المقامـة فيهـا،            - د 

ة وذلك بالتنسيق والتعاون المستمرين بين الجامعة العربية والـسلط        
الوطنية الفلسطينية والمجـالس الوزاريـة العربيـة المتخصـصة          
والمنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات والـصناديق الماليـة        

 .واالقتصادية العربية

 : لدولة فلسطينشبكة األمان المالية العربية بشأن 2012متابعة تنفيذ قرار قمة بغداد   :ثالثاً

زام بتوفير شبكة األمان المالية العربية المقدرة       على دعوة الدول العربية االلت    التأكيد  
/ مـارس (بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي شهرياً لدولة فلسطين وفقاً لقرار قمة بغـداد              

، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية             )2012آذار  
ة فلسطين، وتقـديم الـشكر      عدم تحويلها لألموال المستحقة لدول    في  واستمرار إسرائيل   

  .للمملكة العربية السعودية لمبادرتها في تقديم الدعم لشبكة األمان المالية العربية
  

 )22/1/2013 – 3ج –) 3(ع . د29: ق.ق(
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االتفاقية الموحدة الستثمار  – الدول العربية فياالستثمار 
  الدول العربية المعدلةفيرؤوس األموال العربية 

  

  االقتصادية واالجتماعية،: امعة على مستوى القمة العربية التنمويةإن مجلس الج

  :بعد اطالعه -
 ،مذكرة األمانة العامةعلى  �

ــى و � ــاعي عل ــس االقتــصادي واالجتم ــرار المجل  – 90ع . د– 1925ق (ق
   بشأن االستثمار في الدول العربية،)13/9/2012

ــى و � ــاعي عل ــس االقتــصادي واالجتم ــرار المجل  – 90ع . د– 1923ق (ق
االقتـصادية  :  بشأن تحديد جدول أعمال القمة العربيـة التنمويـة         )13/9/2012

  ،)2013كانون ثان /  يناير22–21 :الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة 
 )6/12/2012 –أ  . د –1941ق  (قرار المجلس االقتصادي واالجتمـاعي      على  و �

ربية في الدول العربيـة     بشأن رفع االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال الع       
االقتصادية واالجتماعية في دورتهـا الثالثـة       : المعدلة إلى القمة العربية التنموية    

  .)22/1/2013-21:الرياض(
االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية فـي الـدول العربيـة            على  و �

  المعدلة،
ء الخارجيـة   مشاريع القرارات المرفوعة من االجتماع المشترك لـوزرا       على  و �

 للقمـة العربيـة     يوالوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التحضير     
  ،)الدورة الثالثة(االقتصادية واالجتماعية : التنموية

  وفي ضوء المناقشات، -
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 االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية          الموافقة على  -1
  .)∗( المرفقةالمعدلة بالصيغة

دعوة الدول العربية إلى التصديق على االتفاقية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ مع             -2
  .2014بداية عام 

حث القطاع الخاص العربي على االستفادة مما توفره االتفاقية من مزايـا تتعلـق               -3
 .بتشجيع االستثمارات العربية البينية وضمان تدفقها

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع . د30: ق.ق(

                                                
وبـدون أن   (بارة التاليـة    تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على إضافة الع         )∗(

 ).6( من المادة 1التي وردت في الفقرة )  ضرائب ورسوم على عملية التحويلتترتب أي
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  االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية

  في الدول العربية المعدلة

  ـــ

  :ديباجـة

يقاً ألهداف ميثاق الجامعـة     تحق. إن حكومات الدول األعضاء في جامعة الدول العربية       
ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية ومجمل المبادئ     
والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل االقتصادي العربي والقرارات الـصادرة عـن            

وانطالقاً مـن هـدف تعزيـز       . المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية     
وإيمانـاً  . تنمية االقتصادية واالجتماعية العربية الشاملة والتكامل االقتصادي العربـي        ال

بان عالقات االستثمار بين الدول العربية تشغل في العمـل االقتـصادي واالجتمـاعي              
العربي المشترك مجاالً أساسيا يمكن من خالل تنظيمه، تعبئة عوامـل اإلنتـاج لـدعم               

واقتناعاً منها بان   . أساس المنافع المتبادلة والمصالح العربية    التنمية المشتركة فيها على     
توفير مناخ مالئم لالستثمار لتحريك الموارد االقتصادية العربية في ميدان االسـتثمار            
العربي المشترك يتطلب تسهيل اإلجراءات المتعلقة باالستثمار فـي الـدول العربيـة،             

ها وحمايتها داخل الدول العربية وتسهيل      وتسهيل انتقال رؤوس األموال العربية وتوظيف     
انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها وبما يرفع             

وإذ تعتبر أن األحكام الـواردة فـي هـذه          . مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها    
مارات العربية يجب أن    االتفاقية إنما تشكل حداً أدنى في معاملة رؤوس األموال واالستث         
قد أقرت هذه االتفاقيـة     . تكفله التشريعات الوطنية المتعلقة باالستثمار في الدول العربية       

وملحقها الذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيـذ              
  .نصاً وروحاً مؤكدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغاياتها

  :قد اتفقت على ما يلي
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  فصل تمهيدي

  تعاريف

  المادة األولي

يقصد ألغراض هذه االتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءهـا            
  :إال إذا دل سياق النص على غير ذلك

 هي االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربيـة فـي الـدول             :االتفاقية -1
  .)المعدلة(ة بين دول الجامعة العربية األطراف فيها العربية المعقود

  . هي جامعة الدول العربية:الجامعة -2
  . هي الدولة العضو بجامعة الدول العربية:الدولة العربية -3
  .هي الدولة العربية التي تكون االتفاقية نافذة بالنسبة إليها: الدولة الطرف -4
تثمارات العربية داخل حدودها     هي الدولة الطرف التي تكون االس      :الدولة المضيفة  -5

  .الجغرافية
 هو المال الذي يملكه المستثمر العربي ويشمل كل ما يمكـن            :رأس المال العربي   -6

  .تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية
هو استخدام رأس المال العربي في أحد المجـاالت         : استثمار رأس المال العربي    -7

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

هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك رأس مال عربي      : المستثمر العربي  -8
ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف ال يتمتع بجنـسيتها علـى أال تقـل نـسبة                 

بـصورة  % 51ي في رأس مال الشخص االعتباري عن        مساهمة المستثمر العرب  
  .مباشرة

  .هو المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية: المجلس -9
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هي الجهة المعنية بتنفيذ أحكام هـذه االتفاقيـة داخـل الدولـة             : الجهة المركزية  - 10
  .الطرف

  .هي محكمة االستثمار العربية: المحكمة - 11
يع المبـالغ الماليـة التـي يـدرها االسـتثمار            مخرجات االستثمار وجم   :العوائد - 12

وعوائدها، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر، األربـاح والفوائـد والمكاسـب             
  .الرأسمالية واإلتاوات والرسوم والتعويضات

 إقليم الدولة المضيفة لالستثمار والبحر اإلقليمـي والمنطقـة االقتـصادية           :اإلقليم - 13
 للقانون  طبقاًس عليه الدولة الحقوق السيادية      الخالصة والجرف القاري الذي تمار    

  .الدولي المعمول به في هذا الشأن

  الفصل األول

  أحكام عامة

  المادة الثانية

 بانتقال رؤوس األموال    - وفي إطار أحكامها     -تسمح الدول األطراف في هذه االتفاقية       
ات واألنظمـة   العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التـشريع          

 وتتعهد بأن تحمي المـستثمر واالسـتثمارات        ،المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة    
في وعوائدها وتتمتع رؤوس األموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة            

 متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة باالستثمار أو          جميع األوقات، وأن ال تفرض أي     
  .بي عليه أو التمتع بهذات أثر سل

  المادة الثالثة

  .تشكل أحكام هذه االتفاقية حداً أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها -1
وفي حدود هذا الحد األدنى تكون األولوية في التطبيق ألحكـام االتفاقيـة عنـد                -2

  .تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول األطراف
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  المادة الرابعة

تعلقة بهذه االتفاقية وفي تفسيرها بالمبادئ التي تقوم        يستهدى في استخالص األحكام الم    
عليها واألهداف التي استلهمتها ثم بالقواعد والمبادئ المشتركة في تـشريعات الـدول             

  .األعضاء في جامعة الدول العربية ثم باألعراف التجارية الدولية

  الفصل الثاني

  معاملة االستثمار والمستثمر العربي

  المادة الخامسة

 دولة طرف في المجـاالت      ربي بحرية االستثمار في إقليم أي     ع المستثمر الع  يتمت -1
المتاحة وفقاً لألنظمة والقوانين في الدولة الطرف وذلك في حدود نسب المشاركة            
في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف كما يتمتـع المـستثمر بالتـسهيالت              

  .اقيةواالمتيازات والضمانات وفقاً ألحكام هذه االتف
يعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة المضيفة معاملة ال تقل تفضيالً عن              -2

  .رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل بال تمييز
 معاملة أخرى تقررهـا أحكـام       عربي حق االختيار في أن يعامل أي      للمستثمر ال  -3

انون أو اتفاقية دولية أو اتفاقـات اسـتثمارية         عامة في الدولة المضيفة بموجب ق     
أخرى وال يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة الطرف من معاملة متميـزة السـتثمار               

  .محدد نظراً ألهميته الخاصة لتلك الدولة
  :ال تسري أحكام هذه المادة على ما يلي -4

ضى المزايا التي يمنحها أي من األطراف المتعاقدة لمستثمري دولة ثالثة بمقت            -أ 
  .عضويتها في منطقة تجارة حرة أو إتحاد جمركي أو سوق مشتركة

  .المعاملة الضريبية أو الزكوية  -ب 
  .تملك األراضي والعقارات  -ج 
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  المادة السادسة

يتمتع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال المستثمر وعوائده في إقلـيم أي              -1
تأخير بعـد الوفـاء      ثم إعادة تحويله إلى أي دولة بدون         ،دولة طرف بدون تأخير   

بااللتزامات القانونية التي ترتبت على المشروع االستثماري المستحقة في الدولـة           
 قيود تمييزية مـصرفية أو إداريـة أو         ضيفة بدون أن يخضع في ذلك إلى أي       الم

 وال يسري   ،)∗(قانونية وبدون أن تترتب أي ضرائب ورسوم على عملية التحويل         
  .فيةذلك على مقابل الخدمات المصر

تتم التحويالت بحرية وبدون أي تأخير بالعملة األصـلية لالسـتثمار أو بإحـدى               -2
العمالت القابلة للتحويل والمعرفة من قبل صندوق النقد الدولي ويـتم التحويـل             

  .بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المضيفة

  المادة السابعة

ه بجميع أوجه التصرف الذي تسمح      يجوز للمستثمر العربي أن يتصرف في استثمار       -1
  .به طبيعته وبما ال يتعارض مع القوانين واألنظمة السارية في الدولة المضيفة

تستمر معاملة االستثمار حسب أحكام هذه االتفاقية ما دامت تتوفر لـه الـشروط               -2
  .المحددة فيها

  المادة الثامنة

تفاقيـة ألي تـدابير   ال يخضع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه اال  -1
خاصة أو عامة دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله              
أو احتياطياته أو عوائده كلياً أو جزئياً وتؤدي إلى المصادرة أو االستيالء الجبري             
أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحل أو انتزاع أو تبديد أسرار الملكيـة                

                                                
وبـدون أن   (فظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على إضافة العبارة التاليـة           تتح  )∗(

 ).6( من المادة 1التي وردت في الفقرة ) تترتب أي ضرائب ورسوم على عملية التحويل
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أو الحقوق العينية األخرى أو منع سداد الديون أو تأجيلهـا جبـراً أو أي               الفكرية  
تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك مـن صـور                
المساس بحق الملكية في ذاته أو إلى اإلخالل بما يترتب عليه للمالك من سلطات              

ق إدارته وحصوله على    جوهرية تتمثل في سيطرته على االستثمار وحيازته وحقو       
  .عوائده أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته

  :على أنه يجوز -2
نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة المضيفة أو مؤسـساتها               - أ

سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة شريطة أن يتم ذلك علـى              من
مقابـل   و عامة تنظم نـزع الملكيـة     أساس غير تمييزي ووفقاً ألحكام قانونية       

تعويض عادل ومساوي للقيمة السوقية لالستثمار قبل اتخاذ قرار نزع الملكية           
وإذا لم يكن من الممكن التأكد من       . أو يكون معروفاً للجمهور أيهما كان أسبق      

 لألصول المتعارف عليهـا عمومـاً       طبقاًالقيمة السوقية، يتم تحديد التعويض      
 ضـمن أمـور     -وعلى أساس مبادئ منصفة تأخذ في االعتبار      بالنسبة للتقييم   

 رأس المال المستثمر، واإلهالك، وقيمة اإلحالل والعناصر األخـرى          -أخرى
 مـن هـذه     2 يتعين تحديد مبلغ التعويض المشار إليه في الفقرة          ،ذات الصلة 

وجعله قابالً لألداء ودفعه بدون تأخير في مدة أقصاها سنة من تاريخ             -المادة  
وفي حالة التأخير في األداء تحتسب      . كتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية     ا

فائدة على التعويض على أساس سعر السوق التجاري، ابتداء من نهاية المـدة           
المحددة ولغاية تاريخ األداء، على أن ال تتجاوز هـذه المـدة ثالثـة أشـهر                

 فرصـة   ، الملكيـة  يحق للمستثمر العربي الذي تتأثر استثماراته بنزع      .أخرى
  .مقدار التعويض بالطرق القانونيةو /الطعن في إجراءات نزع الملكية أو

 اإلجراءات التحفظية المؤقتة الصادرة بموجب أمر من جهة قـضائية           اتخاذ  - ب
  .مختصة وإجراءات تنفيذ األحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة
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  المادة التاسعة

عما يصيبه من ضرر يتناسب مـع هـذا        يستحق المستثمر العربي تعويضاً عادالً       -1
الضرر نتيجة قيام الدولة المضيفة أو إحـدى سـلطاتها العامـة أو المحليـة أو                

  :مؤسساتها بما يلي
اإلخالل بأي من االلتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدولـة     -أ 

م المضيفة والناشئة عن هذه االتفاقية لمصلحة المستثمر العربي أو عدم القيـا           
  .بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئاً عن عمد أو إهمال

االمتناع عن تنفيذ حكم قضائي أو تحكيمي واجب التنفيذ ذي صلة مباشـرة              -ب 
  .باالستثمار

التسبب بأي وجه أخر بالفعل أو باالمتناع في أحداث ضرر للمستثمر العربي              -ج 
  .بمخالفة األحكام القانونية النافذة في الدولة المضيفة

ي حالة تعرض استثمارات المستثمر العربي لخسائر في إقليم الدولـة المـضيفة         ف -2
نتيجة حرب أو حالة طوارئ وطنية تمنح الدولة المضيفة معاملة ال تقل أفـضلية              

  .عن تلك التي تمنحها لمستثمريها أو طرف ثالث أيهما أفضل
لـضرر  تكون قيمة التعويض عادلة لما لحق بالمستثمر من ضرر وتبعاً لنـوع ا             -3

  .)6( من أحكام المادة )2(ومقداره، ويكون بعملة قابلة للتحويل حسب الفقرة 

  المادة العاشرة

  .يكون التعويض نقدياً إذا تعذر إعادة االستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر -1
يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خالل ستة أشهر مـن يـوم وقـوع                 -2

خ االتفاق على مقدار التعويض أو اكتـساب        الضرر وان يدفع خالل سنة من تاري      
التقدير صفته القطعية وإال استحق المستثمر فوائد تأخيرية علـى المبلـغ غيـر              
المدفوع اعتباراً من اليوم التالي النقضاء هذه المدة وفقاً ألسعار الفائدة المصرفية            

  . االتفاقية من هذه)6( من أحكام المادة )2(السائدة في الدولة المضيفة وفقا للفقرة
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  المادة الحادية عشرة

بما ال يتعارض مع أنظمة وقوانين الدولة المضيفة، يتمتع المستثمر العربي مع أفـراد              
أسرته بحق الدخول واإلقامة واالنتقال والمغادرة بحرية وبال عائق في إقلـيم الدولـة              

فـي  ويتمتـع العـاملون   . المضيفة، وال تفرض قيود على هذا الحق إال بأمر قـضائي       
  .اإلقامة والمغادرة واالستثمار وأسرهم بتسهيالت الدخول

  المادة الثانية عشرة

تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي الحصول على ما تحتاجه استثماراته مـن أيـد              
 على أن   ،عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية وفقاً لقوانينها السارية في هذا الشأن           

لعمالة والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال تـوفر         تكون األولوية في توظيف ا    
 وأن تبذل الدولة المضيفة قصارى جهدها بأال تـشكل تـشريعاتها            ،المؤهالت المطلوبة 

  . لتطوير وتحديث االستثمارات فيهااًعائق

  المادة الثالثة عشرة

يلتزم المستثمر العربي في مختلف أوجه نشاطه أقصى قدر ممكن من التنسيق مع              -1
  .لدولة المضيفة ومع مؤسساتها وأجهزتها المختلفة وعليه احترام قوانينها ونظمهاا
يتحمل المستثمر العربي مسؤولية إخالله بااللتزامات الواردة في الفقرة الـسابقة            -2

  .وفقاً للقانون النافذ في الدولة المضيفة أو التي يقع فيها اإلخالل بااللتزام

  الفصل الثالث

  ليةفي المعاملة التفضي

  المادة الرابعة عشرة

للدولة المضيفة تقرير أي مزايا إضافية لالسـتثمار العربـي تجـاوز الحـد األدنـى                
  .المنصوص عليه في هذه االتفاقية
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  الفصل الرابع

  في متابعة تنفيذ االتفاقية

  المادة الخامسة عشرة

  :يتولى المجلس اإلشراف على تنفيذ أحكام هذه االتفاقية وله في سبيل ذلك
  .دار وتعديل وإلغاء القواعد واإلجراءات الالزمة لمتابعة تنفيذ أحكام االتفاقيةإص -1
التعاون مع الدول األطراف في مالءمة القواعـد واألحكـام واإلجـراءات المتعلقـة               -2

  .باالستثمار في الدول األطراف بما يساعد على تنفيذ أحكام االتفاقية وتحقيق أغراضها
ات والبيانات والتشريعات والقواعد واإلحـصاءات      جمع وتنسيق التقارير والمعلوم    -3

المتعلقة باالستثمار ومجاالته والقطاعات المفتوحة لالستثمار وشروطها في الدول         
األطراف بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضـعها تحـت تـصرف             
أصحاب رؤوس األموال العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم على االسـتثمار فـي            

  .بيةالمشاريع العر
المساعدة على إنشاء النظم والمؤسسات التي تسهل أو تشجع على تحقيـق أغـراض               -4

االتفاقية أو تكملها بما في ذلك األجهزة االستشارية والتنفيذية وأجهزة ونظـم تجميـع              
  .الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو االستثمار داخل الدول العربية توجيها متوازياً

  المادة السادسة عشرة

للمجلس أن يوافق على وقف العمل بأي من أحكام االتفاقية في أي دولة طـرف                -1
بناء على طلبها وله أن يقيد ذلك بحدود زمانية أو مكانية أو موضـوعية وعلـى                

لة في الدولة أن تسترشد بمالحظات وتوصيات المجلس لـضمان          ؤوالجهات المس 
  .العودة إلى التقيد بأحكام االتفاقية

 من هذه المادة المزايا والضمانات التي سـبق         1لوارد في الفقرة    ال يشمل الحكم ا    -2
  .منحها ألي مستثمر عربي في نطاق هذه االتفاقية
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  المادة السابعة عشرة

للمجلس أن يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من يمثلهم وأن يخولهـا مـا يـراه مـن                   
  :اختصاصاته كما يجوز للمجلس أن يشكل

ستثمرين والدول المضيفة لالستثمار وبـاقي عناصـر        لجاناً فنية تمثل مصالح الم     -1
  .االستثمار وذلك لدراسة ما يرى إسناده إليها من مسائل

  .لجنة فنية لتفسير أحكام هذه االتفاقية -2

  الفصل الخامس

  في ضمان االستثمار

  المادة الثامنة عشرة

ار للمستثمر العربي أن يؤمن على استثماره لدى المؤسسة العربيـة لـضمان االسـتثم             
  .وائتمان الصادرات أو أي جهة تأمين يراها مناسبة

  المادة التاسعة عشرة

لألمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تتفق مع المؤسسة العربية لـضمان االسـتثمار     
وائتمان الصادرات فيما يقع ضمن اختصاصها على القيام بأي مهمة من المهـام التـي               

  .)15(ادة  من الم)4( و)3(تنص عليها الفقرتان

  المادة العشرون

إذا ما دفعت أية دولة طرف أو جهة عربية مبلغاً عن أضرار تعرض لهـا المـستثمر                 
العربي نتيجة ضمان كانت قد قدمته له منفردة أو باالشتراك مـع المؤسـسة العربيـة                
 ،لضمان االستثمار وائتمان الصادرات أو مع جهة أخرى أو نتيجة أي تدابير تأمينيـة             

ع محل المستثمر تجاه الدولة المضيفة في حدود ما دفعه على أن ال يتعدى في               يحل الداف 
ذلك الحقوق المقررة قانوناً للمستثمر تجاه تلك الدولة وتظل حقوق المستثمر تجاه الدولة             

  .المذكورة قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت له
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  الفصل السادس

  تسوية المنازعات

  المادة الحادية والعشرون

 لقواعد االختصاص فيها    طبقاًلمستثمر العربي أن يلجأ إلى القضاء في الدولة المضيفة          ل
وذلك في األمور التي تدخل في اختصاص المحكمة على انه إذا رفع المستثمر العربي              

  .الدعوى أمام إحدى الجهتين امتنع عليه رفعها أمام الجهة األخرى

  المادة الثانية والعشرون

 النزاع على خالف ذلك، تتم تسوية المنازعات الناشئة بين أطـراف         إذا لم يتفق أطراف   
االستثمار المتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية عن طريق المحكمة وفقاً لنظامها األساسي الذي            

  .يبين تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها

  المادة الثالثة والعشرون

بين أطراف االستثمار يتم اللجـوء      إذا تعذر حسم النزاع بالوسائل التي تم االتفاق عليها          
  .إلى محكمة االستثمار العربية

  المادة الرابعة والعشرون

تكون الوساطة والتوفيق والتحكـيم وفقـاً        إذا لم يوجد اتفاق مغاير بين أطراف النزاع       
 والذي يعد جزءاً ال يتجزأ مـن هـذه          ،للقواعد واإلجراءات الواردة في ملحق االتفاقية     

  .االتفاقية

  ة الخامسة والعشرونالماد

إذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشئ استثماراً عربياً أو أي اتفاق يتعلق باالستثمار ضمن              
نطاق جامعة الدول العربية أو فيما بين أعضائها على إحالة مسألة أو نزاع ما إلى تحكيم 

  .دولي أو قضاء دولي جاز باتفاق أطرافه اعتباره داخالً ضمن والية المحكمة
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  فصل السابعال

  أحكام ختامية

  المادة السادسة والعشرون

تكلف كل دولة من الدول األطراف خالل مدة ال تزيد عن سنة من تاريخ دخـول                 -1
االتفاقية حيز النفاذ جهة مركزية واحدة فيها بمسؤولية تسهيل تنفيذ أحكام االتفاقية            

ة لجامعـة الـدول     داخل إقليمها في مراحل االستثمار المختلفة وتبلغ األمانة العام        
  .العربية بذلك

للجهة المركزية أن تتخاطب مباشرة مع المستثمرين والجهات األخرى بشان كـل      -2
  .ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها

  المادة السابعة والعشرون

في أي حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا ألحكام االتفاقيـة يـتم التحويـل بعملـة                 -1
 بموجب سعر الصرف الـسائد      ،ة للتحويل االستثمار أو بأية عملة أخرى حرة قابل      

  .)6المادة (في الدولة التي يجري بها التحويل وذلك وفقاً ألحكام 
يتم التحويل خالل المدة الالزمة عادة الستكمال اإلجراءات المصرفية بال تأخير فإذا             -2

تأخر تحويل المال أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ تقديم طلب مـستوف الـشروط               
تحق للمستثمر على الدولة المضيفة فوائد عن المال غير المحول اعتباراً القانونية، يس

  .من تاريخ انتهاء تلك المهلة بأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة المضيفة

  المادة الثامنة والعشرون

تكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في أي مـن الـدول              
 أحد األدلة الستعمال الحقوق واثبات      – في حدود اختصاصاته     - يصدرها المجلس  األطراف أو 

االلتزامات التي ترتبها االتفاقية وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهالت العـاملين فـي              
  .المشروع دون الخضوع إلى إجراءات تصديق المحررات األجنبية في الدول األطراف
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  المادة التاسعة والعشرون

تصدق الدول األطراف في االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في            -1
 ألنظمتها الداخلية وتـودع وثـائق       طبقاًالدول العربية على هذه االتفاقية المعدلة       

  .التصديق لدى األمانة العامة للجامعة
موال يجوز للدول العربية التي لم تنضم إلى االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األ            -2

العربية في الدول العربية أن تنضم إلى هذه االتفاقية المعدلة، وذلك بإيداع وثيقـة              
  .انضمامها لدى األمانة العامة للجامعة

  .تتولى األمانة العامة للجامعة إبالغ الدول األعضاء بإيداع وثائق التصديق عليها -3

  المادة الثالثون

الثة أشهر من إيداع وثائق التصديق عليهـا        تدخل هذه االتفاقية المعدلة حيز النفاذ بعد ث       
من قبل خمس دول أطراف في االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية فـي     
الدول العربية، وتسري في شأن الدولة العربية المصدقة أو المنـضمة إلـى االتفاقيـة               

نـة العامـة    المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لـدى األما            
  .للجامعة

  المادة الحادية والثالثون

ال يجوز ألي دولة طرف في االتفاقية المعدلة أن تنسحب منها إال بعد مـرور خمـس                 
 ويكون االنسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى األمين العام         ،سنوات على نفاذها بالنسبة إليها    

  .ه بهذا اإلشعارللجامعة، وال يصبح سارياً إال بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغ

  المادة الثانية والثالثون

مـن أحكـام     إذا انسحبت أي دولة طرف في االتفاقية المعدلة أو أوقف العمل بحكـم            
 فإن ذلك ال يؤثر على الحقوق وااللتزامات الناجمة عـن           )16(االتفاقية بموجب المادة    

  .االستثمار والمكتسبة بموجب نصوص االتفاقية



 -38-  

  نالمادة الثالثة والثالثو

يكون تعديل هذه االتفاقية بموافقة ثلثي الدول األطراف ويصبح التعديل نافذاً فـي حـق       
الدول المصدقة بعد ثالثة أشهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمـس               

  .دول على األقل
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  ملحـق

  الوساطة والتوفيق والتحكيم

  المادة األولى

  الوساطة

ة النزاع عن طريق الوساطة يتم اختيار الوسيط        في حالة اتفاق الطرفين على تسوي      -1
من قبل طرفي النزاع ويخطران به األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة التـي              

  .تتولى متابعة إجراءات الوساطة
يتضمن اتفاق الطرفين وصف النزاع ومطالبات األطراف واسم الوسيط واألتعاب           -2

  .الوسيط نسخة من هذا االتفاقالتي قُررت له، وتقوم األمانة العامة بتبليغ 
تقتصر مهمة الوسيط على تقريب وجهات النظر، ويصدر تقريره خالل شهر من             -3

  .تاريخ إبالغه بمهمته عن طريق األمانة العامة لجامعة الدول العربية
  .تنطبق باقي اإلجراءات الخاصة بالتوفيق على ذات إجراءات الوساطة -4

  المادة الثانية

  التوفيق

ق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن االتفاق وصـفا للنـزاع            في حالة اتفا   -1
ولمطالبات األطراف فيه، واسم الموفق الذي اختير واألتعاب التي قُـررت لـه،             
ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من األمين العام لجامعة الدول العربية اختيـار مـن              

يغ الموفق نسخة من اتفاق     يتولى التوفيق بينهما، وتقوم األمانة العامة للجامعة بتبل       
  .التوفيق ويطلب إليه مباشرة مهمته

تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة ويكون لـه حـق               -2
إبداء المقترحات الكفيلة بحل يرتضيه األطراف، وعلى األطراف تزويده بالبيانات          

م خالل ثالثـة    والوثائق التي تساعده على النهوض بمهمته، وعلى الموفق أن يقد         
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 من تبليغه بمهمة التوفيق تقريرا إلى األمين العامة لجامعة الـدول العربيـة     أشهر
يتضمن تلخيصا ألوجه الخالف ومقترحاته بشأن تسويتها وما يكون األطراف قـد       
قبلوه من حلول ويجب تبليغ األطراف بهذا التقرير خالل أسبوعين مـن تقديمـه              

  . أسبوعين من تاريخ التبليغولكل منهم إبداء الرأي فيه خالل
 .ال يكون لتقرير الموفق أي حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع -3

  المادة الثالثة

  التحكيم

إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التوفيق، أو لم يتمكن الموفق مـن إصـدار                 -1
ة فيـه،   تقريره في المدة المحددة، أو لم يتفق األطراف على قبول الحلول المقترح           

  .جاز للطرفين االتفاق على اللجوء إلى التحكيم
تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى              -2

الطرف اآلخر في المنازعة ويوضح في هذا اإلخطار طبيعة المنازعة والقـرار            
ـ             ر المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله ويجب على الطرف اآلخ

خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم ذلك اإلخطار أن يخطر طالب التحكـيم باسـم               
المحكم الذي عينه ويختار المحكمان خالل ثالثين يوما من تاريخ تعيين آخرهمـا             
حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عنـد تـساوى              

  .اآلراء
 المحكمان على تعيين الحكم المرجح      إذا لم يعين الطرف اآلخر محكما أو لم يتفق         -3

خالل اآلجال المقررة لذلك تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي              
 ويكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانـب          ،من المحكمين بينهم حكم مرجح    

  .األمين العام لجامعة الدول العربية
 بعد البدء فـي نظـر       ال يجوز ألي طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي عينه          -4

الدعوى إال أنه في حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمـل يعـين                 
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محكم بدله بعين الطريقة التي عين بها المحكم األصلي ويكـون للخلـف جميـع               
  .واجباته سلطات المحكم األصلي ويقوم بجميع

 الحكم المـرجح،  تنعقد هيئة التحكيم ألول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما          -5
  .ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها

تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختـصاصها وتحـدد اإلجـراءات              -6
  .الخاصة بها

تسمح هيئة التحكيم لجميع األطراف بفرصه عادلـة لتقـديم مـذكراتهم واإلدالء              -7
ة أسباب كل قرار ويجـب أن       بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية األصوات متضمن     

يكون القرار موقعا من أغلبية أعضاء الهيئة على األقل، وتسلم صورة موقعة منه             
  .لكل طرف

يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا ألحكام هذه المادة نهائيا وملزمـا يتوجـب               -8
 على الطرفين االمتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو             

  .لتنفيذ جزء منه، وال يجوز الطعن في قرار التحكيم
 من تاريخ أول    أشهريجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خالل مدة ال تتجاوز ستة             -9

انعقاد للهيئة ولألمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة             
وز ستة أشـهر    أن يمد تلك المدة إذا رأي ضرورة لذلك لمرة واحدة وبما ال يتجا            

  .أخرى
يحدد األمين العام لجامعة الدول العربية أتعاب المحكمين ومكافآت غيـرهم مـن              - 10

األشخاص الذين يكلفون باألعمال واإلجراءات المتعلقة بالتحكيم ويتحمل كل مـن           
الطرفين ما أنفقه من مصروفات التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم تحديد الطرف            

كيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطـرفين وإجـراءات        الذي يتحمل مصروفات التح   
  .وطريقة دفعها
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 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي      )37(يتم تنفيذ حكم التحكيم وفقا لنص المادة         - 11
  .بالنسبة للدول األطراف فيها

إذا مضت مدة ثالثة أشهر من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع األمـر                - 12
  .لعربية للحكم بما تراه مناسبا لتنفيذهإلى محكمة االستثمار ا

  المادة الرابعة

  أحكام عامة

 :يتم اللجوء إلى هذا الملحق بناء على -1

إدراج شرط في العقود المبرمة بين أطراف االستثمار مع إمكانيـة اختيـار               -أ 
جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو عـن تطبيقـه أو            : "النموذج التالي 

وفقا لملحق االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األمـوال        بمناسبته تتم تسويتها    
  ".لخاص بالوساطة والتوفيق والتحكيم ا)المعدلة(العربية في الدول العربية 

  .اتفاق الحق على نشوء النزاع -ب 
ما لم يرد بشأنه نص في هذا الملحق تطبق بشأنه قواعد التوفيق والتحكيم للجنـة                -2

  .)األونسيترال(لي األمم المتحدة للقانون التجاري الدو
 متابعـة   )قطاع الـشؤون القانونيـة    (تتولى األمانة العامة لجامعة الدول العربية        -3

إجراءات تنفيذ أحكام هذا الملحق تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتمـاعي           
  .)األونسيترال(وتُعد جامعة الدول العربية سلطة التعيين المشار إليها في قواعد 
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بية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ية العرستراتيجاال
)2010-2030( 

  

  
  االقتصادية واالجتماعية،: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية

  :بعد اطالعه -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
ــى و � ــاعي عل ــس االقتــصادي واالجتم ــرار المجل  – 90ع . د– 1923ق (ق

االقتـصادية  : مة العربيـة التنمويـة     بشأن تحديد جدول أعمال الق     )13/9/2012
  ،)2013كانون ثان /  يناير22 – 21: الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة 

 )6/12/2012 –ا  .  د – 1942ق  (قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي     على  و �
-2010(ية العربية لتطوير استخدامات الطاقـة المتجـددة         ستراتيجبشأن رفع اال  

  نهائية إلى القمة، في صيغتها ال)2030
ــى و � ــاء عل ــي للكهرب ــوزاري العرب ــس ال ــرار المجل  –م ك 9 د – 153(ق

ية العربية لتطوير اسـتخدامات    ستراتيج بشأن اختيار موضوع اال    )22/12/2011
  .ضمن جدول أعمال القمة  ليدرج)2030-2010(الطاقة المتجددة 

  ،)2030-2010(ة ية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددستراتيجاالعلى و �
مشاريع القرارات المرفوعة من االجتماع المشترك لـوزراء الخارجيـة          على  و �

 للقمـة العربيـة     يوالوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التحضير     
  ،)الدورة الثالثة(االقتصادية واالجتماعية : التنموية

 وفي ضوء المناقشات، -
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 )2030-2010(ربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة      ية الع ستراتيجاعتماد اال  -1
بالصيغة المرفقة كإطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة، ودعوة          

ية العربيـة   ستراتيجالدول األعضاء إلى األخذ في االعتبار بما ورد في وثيقة اال          
طاقة المتجـددة   ياتها الوطنية لتعزيز استخدامات ال    استراتيجعند وضع أو تطوير     

  .بما في ذلك تهيئة المناخ المناسب لالستثمار في المشروعات ذات الصلة
تكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء بوضع برنامج عمل تنفيـذي لتطبيـق             -2

 االقتصادية واالجتماعية   :ية؛ وتقديم تقرير دوري للقمة العربية التنموية      ستراتيجاال
  .حول التقدم المحرز في هذا الشأن

الطلب من مؤسسات وصناديق التمويل الدولية واإلقليمية والعربية والوطنية تقديم           -3
الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بما يخدم خطط التنميـة            

  .في المنطقة العربية
دعوة القطاع الخاص إلى المساهمة في تعزيز استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في             -4

ة واالستثمار في مشروعاتها كشريك أساسي يعمـل وفـق الخطـط            الدول العربي 
  .الوطنية المعتمدة في الدول العربية

  
)22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع .د 31: ق.ق(
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  تقديم

  ملخص تنفيذي

الطاقة الكهربائية في الوطن العربي والوضـع الحـالي لمـساهمة             :  األولاب ـالب

  الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة

  مقدمــة  1.1

  2030ائية وتوقعات الطلب حتى عام مؤشرات الطاقة الكهرب  2.1

  مؤشرات إنتاج الطاقة الكهربائية  1.2.1

  ؤشرات استخدام الطاقة الكهربائيةم  2.2.1

  رات الطلب على الطاقة الكهربائيةمؤش  3.2.1

  اقة المتجددةالوضع الراهن للط  3.1

  المشروعات القائمة  1.3.1

  الطاقة المائية  1.1.3.1

  طاقة الرياح  2.1.3.1

  الطاقة الشمسية  3.1.3.1

  طاقة الكتلة الحية  4.1.3.1

  ستفادة من مصادر الطاقة المتجددةمبادرات اال  2.3.1

  لطاقة المتجددةيم الوضع الراهن لتقي  3.3.1

  يميةالهياكل التنظ  1.3.3.1

  الطاقة المتجددة والتطبيق العملي  2.3.3.1

  الحوافز  3.3.3.1
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  الدراسات والبحث العلمي والتطوير  4.3.3.1

  التعاون العربي واإلقليمي  5.3.3.1

  محددات استخدام الطاقة المتجددة  4.1

  ية والمؤسسيةستراتيجالمحددات اال  1.4.1

  التقنيةالفجوة   2.4.1

    التسويق  3.4.1

  التوعية  4.4.1

  التعريفة  5.4.1

ية العربية لتطـوير اسـتخدامات الطاقـة المتجـددة          ستراتيجهدف اال   : الباب الثاني

  ومحاور التطبيق

  اب أهداف مساهمة الطاقة المتجددةأسس حس  1.2

  2030ة في الدول العربية حتى عام  مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقتصورات  2.2

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

  2030-2020قة المتجددة في الفترة  منظومة الطا:المرحلة الثانية  2.2.2

   األدنىتصورال  1.2.2.2

   المتوسطتصورال  2.2.2.2

   المرتفعتصورال  3.2.2.2

  يةستراتيجمحاور تطبيق اال  3.2

طوير السياسات والتشريعات المحفزة السـتخدام      ت  :المحور األول  1.3.2

   مصادر الطاقة المتجددة

  يمي لشؤون الطاقة بالدول العربيةالتخطيط الوطني واإلقل  1.1.3.2

  األطر القانونية والتشريعية  2.1.3.2
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  اإلجراءات التنظيمية العربية  3.1.3.2

  اإلجراءات التمويلية المحفزة  4.1.3.2

  نيعية في مجاالت الطاقة المتجددةاء القدرات التصبن  :المحور الثاني  2.3.2

نيع دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص فـي تـص     1.2.3.2

  المعدات وتطوير استخداماتها

  المعرفية العربية وتوطين التقنيةبناء القدرات   2.2.3.2

    تعزيز البحث العلمي ونقل المعرفة وتوطينها  3.2.3.2

  م األمثل لمصادر الطاقة المتجددةستخدااال  :المحور الثالث  3.3.2

مـع ظـاهرة    ف  والتكيدمج سياسات الحفاظ على البيئة        1.3.3.2

  التغير المناخي

تفعيل سياسات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعيـة       2.3.3.2

  الطاقة الكهربائيةواالستخدام األمثل لها في مجال إنتاج 

  يةاتيجسترإجراءات تفعيل اال  : الثالباب الث

  اإلجراءات  1.3

  يةستراتيجيذية لمتابعة تطبيق االخطة العمل التنف  2.3

  يةستراتيجتابعة تنفيذ وتقييم االإنشاء لجنة لم  1.2.3

  ر استخدامات نظم الطاقة المتجددةآليات تعزيز التعاون لنش  3.3

   العربي/ التعاون العربي  1.3.3

    األوروبي /التعاون العربي  2.3.3

   الدولي/ ن العربيالتعاو  3.3.3

  يةستراتيج المتوقعة من تطبيق االالنتائجمؤشرات األداء و  : اب الرابعالب

  يةستراتيجألداء لتنفيذ محاور االمؤشرات ا  1.4
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  مفهوم مؤشرات األداء  1.1.4

  أهداف مؤشرات األداء  2.1.4

  ؤشرات األداءهيكلية م  3.1.4

  تحديد مؤشرات المتابعة الوطنية  4.1.4

  د مؤشرات التقييم اإلقليميةتحدي  5.1.4

  شرات الداعمة على المستوى الوطنيالمؤ  6.1.4

  النتائج والمقترحات  7.1.4

  النتائج المتوقعة والخالصة  2.4

  النتائج االقتصادية  1.2.4

  النتائج البيئية  2.2.4

  ج االجتماعيةالنتائ  3.2.4

  خلفية عامة  :)1(ملحق 

   من المصادر المتجددةج الكهرباءالخطط الوطنية إلنتا :)2(ملحق 

  . الهاشميةاألردنيةالمملكة  - 

  .اإلمارات العربية المتحدة - 

  .الجمهورية التونسية - 

  . الشعبيةالديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  - 

  .المملكة العربية السعودية - 

  .جمهورية السودان - 

  .السوريةالعربية الجمهورية  - 

  .جمهورية العراق - 

  .دولة فلسطين - 

  .دولة الكويت - 
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  . اللبنانيةالجمهورية - 

  .ليبيادولة  - 

  .جمهورية مصر العربية - 

  .المملكة المغربية - 

  .الجمهورية اليمنية - 

امات  العربية لتطوير استخد   يةستراتيجاالمقترح خطة عمل لمتابعة تنفيذ        :)3(ملحق 

  .الطاقة المتجددة لمدة عامين
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  :مـتقدي

متاحة من مـصادر    يتوجه العالم دائماً إلى البحث في سبل استخدام كافة البدائل ال          
الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة حاضراً ومستقبالً، وهو ما أعطى األولوية            
للطاقة المتجددة في مجاالت البحث والتطوير والتطبيق باعتبارها أول مصدر تحسـسه            

 كونها أكثر البدائل الواعدة مالئمة لتلبية االحتيـاج         أيضاًاإلنسان على ظهر األرض، و    
  .يد من الطاقة الكهربائيةالمتزا

وفي هذا اإلطار يمثل تنويع مصادر الطاقة ضرورة قصوى للمنطقة العربية، إذ            
أثبتت الدراسات أن المنطقة تتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصـة الطاقـة              
الشمسية وطاقة الرياح، حيث تقع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي، كما             

ظم دولها بإمكانات جيدة في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، عالوة علـى             تتمتع مع 
لذلك . مصادر الطاقة المائية في بعض الدول، إلى جانب مصادر طاقة الكتلة اإلحيائية           

يبدو الحل المتمثل في استغالل مصادر الطاقة المتجددة المتاحة، ونقل التقنيات الخاصة            
ياً للمنطقة العربية لتـأمين وتنويـع       استراتيجعربية خياراً   بتصنيع معداتها إلى الدول ال    

مصادر الطاقة لديها، وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربياً استرشـاداً بالمواصـفات            
العالمية ومن ثم تسويقها إقليمياً في بادئ األمر فعالمياً فـي مرحلـة الحقـة؛ وكـذلك         

  .جيال القادمةي لألاستراتيجاالحتفاظ بالمصادر األحفورية كمخزون 
 العربية لتطوير يةستراتيجاال"وفي هذا الصدد، يسعدني أن أقدم هذه الوثيقة بعنوان 

، والتي اعتمدها المكتب التنفيذي للمجلس      )∗("2030-2010: استخدامات الطاقة المتجددة  
 23/11/2010الوزاري العربي للكهرباء في اجتماعه الـسادس والعـشرين بتـاريخ            

؛ ووجه بتحديثها بشكل دوري وفق ما تعلنه الدول العربية من           192بموجب قراره رقم    
ولقد قام المكتب بتكليف لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفـاءة الطاقـة            . أهداف مستقبلية 

المنبثقة عن المجلس ببحث آليات مشاركة القطاع الخاص بـشكل أكثـر فاعليـة فـي                
                                                

 ).2013كانون ثاني / يناير(هذه هي النسخة المحدثة من االستراتيجية   )∗(
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مصادر مناسبة للتمويل تساهم فـي      االستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، واقتراح       
 تتضمن  يةستراتيجلالبناء سوق عربية للطاقة المتجددة، وكذلك وضع خطة عمل تنفيذية           

  .البرامج واألنشطة التي تتناسب مع األولويات التي تضعها الدول العربية
 كثمرة للجهود التي يبذلها المجلـس الـوزاري         يةستراتيجاالوإذ يأتي ظهور هذه     

هرباء ومكتبه التنفيذي، واللجان التابعة له، وفرق عمله المتخصصة بالتعاون          العربي للك 
مع الخبراء المتخصصين من الهيئات والمنظمات العاملة في مجال الطاقـة المتجـددة             
وكفاءة الطاقة والتي شاركت في اإلعداد؛ فإنه يعد أول عمل عربي مشترك يوجه لتنمية          

طاقة، لذا فهو ينتظر الكثير من الدعم والجهد حتى         مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج ال     
  .يوضع موضع التنفيذ بما يحقق الهدف الذي أعد من أجله

ويسعدني في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لكل الخبراء الذين ساهموا في إعداد             
 سـواء مـن     2030-2010:  العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة     يةستراتيجاال

رب العاملين تحت مظلة المجلس الوزاري العربـي للكهربـاء أو أولئـك             الخبراء الع 
المتخصصين من الهيئات والمنظمات والمؤسسات كالمنظمة العربية للتنمية الـصناعية          
والتعدين، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، والمركـز اإلقليمـي للطاقـة            

ة للتربية والعلم والثقافة واالتحاد العربـي       المتجددة وكفاءة الطاقة، ومنظمة األمم المتحد     
للكهرباء، كما أتوجه بشكر خاص للدكتور محمد مصطفى الخياط على جهده المشكور            

، وللدكتور محمد السبكي على الصياغة النهائية       يةستراتيجلالفي إعداد المسودة األولى     
 للكهرباء  العربي ريالوزا توجيه الشكر ألمانة المجلس      أيضاً، وال يفوتني    يةستراتيجلال

 تحديث االستراتيجية وإعداد الوثائق المتعلقة بها وعرضـها علـى          فيلجهودها الحثيثة   
  .االجتماعات ذات الصلة

  واهللا ولي التوفيق،،،

  محمد بن إبراهيم التويجري/ األستاذ الدكتور

  األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية
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  ات الطاقة المتجددةية العربية لتطوير استخدامستراتيجاال

)2010 -2030(  

  ملخص تنفيذي

اتخذ المجلس الوزاري العربي للكهرباء القرار المتعلق بتنمية التعـاون وتنـسيق       
الجهود في مجاالت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية، وكلّف أمانته بتنظيم             

امات الطاقـة  ورشة عمل حول السياسات واإلجراءات التي تؤدي إلى تعزيـز اسـتخد    
 العربيـة لتطـوير     يةسـتراتيج االالمتجددة لتشكل مخرجاتها اللبنة األولى فـي بنـاء          

استخدامات الطاقة المتجددة مستهدفة صياغة رؤية عربية في هـذا الـشأن، وداعيـة              
القائمين على تخطيط الطاقة مراعاة تكامل التخطيط لنظم اإلمداد بالطاقة، والعمل على            

ي مجاالت تكنولوجيات الطاقة المتجددة تشغل فراغ الفجوة الرقمية         بناء قدرات وطنية ف   
والمعرفية، وبما يسهم في زيادة نسبة مشاركة هذه المصادر في خليط الطاقة بالـدول              

  .)1لمزيد من التفاصيل انظر ملحق . (العربية

 فـي أربعـة     يةسـتراتيج االوانطالقاً من هذه األسس ونحو تلك األهداف ُأعدت         
ضمن بابها األول المشهد الراهن للطاقة الكهربائية في الوطن العربـي مـن             أبواب، يت 

كمتوسـط نمـو للطلـب، والقـدرات المركبـة بمختلـف            % 6حيث اإلنتاج في ظل     
من إجمـالي قـدرات     % 6.5تكنولوجياتها والتي تشارك فيها المصادر المتجددة بنحو        

 سرعات رياح واعـد     توليد الكهرباء، ومع توافر معدالت سطوع شمسي عال ومتوسط        
نشأت المبادرات الدولية واإلقليمية فُأعلن عن الخطة الشمسية المتوسـطية، ومبـادرة            
تكنولوجيا الصحراء، ومع أن كلتيهما صدرت عن جهات أوروبية تطمح إلـى تـدبير              
جانب من احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء من مصادر متجددة تمتد عبر شبكات نقل             

اإلنتاج في جنوب المتوسط إلى نقاط االستهالك في الشمال، فقد جاءت           تربط بين منابع    
من كيان دولي يطمح إلى إحداث طفرة في        " صندوق التكنولوجيا النظيفة  "المبادرة الثالثة   
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تطبيقات الطاقة الشمسية عالمياً ارتكازاً على ثراء المنطقة العربية بمعـدالت إشـعاع             
  .شمسي متميز

باب األول أسباب انخفاض مساهمة التكنولوجيات المتجـددة        إلى جانب ذلك يفنّد ال    
في مزيج الطاقة العربي، مؤكداً حاجة الهياكل التنظيمية إلى كيانـات مـستقلة إلدارة              
الموارد المتجددة، بصالحيات تمكّنها من وضع خطط مستقبلية تراعي معطيات الوطن           

زز مـشاركة المؤسـسات     وتنسجم ضمن منظومة الطاقة به، وتبتكر آليات للتمويل تع        
الوطنية واإلقليمية، كما تراعي فرص التعاون الدولي واإلقليمي بدءاَ مـن الدراسـات             
ومروراً باالبتكار والتطوير ضمن برامج بحث علمي تقدم حلوالً ابتكاريـة ومنتجـات             

  .تتواءم وطبيعة المستهلك العربي ومتطلبات بيئته

تخدامات مصادر الطاقة المتجددة يظـل      إن ما تتبناه الدول من سياسات لتنمية اس       
  .مرهوناً بمدى قدرتها على تحقيق األهداف الكمية التي تسعى إليها

ومن ثم يعرض الباب الثاني نطاق مساهمات الطاقة المتجددة في خلـيط الطاقـة              
، واألخـرى مـن   2020 إلى   2010بالدول العربية في الفترة الزمنية الممتدة من العام         

 والمحدد بزيـادة  يةستراتيجاالصوالً للهدف المنشود من إعداد هذه       و 2030 إلى   2020
نسبة المصادر المتجددة في خليط الطاقة لدى الدول العربية؛ وقد اعتمد حساب األهداف             

  : خالل هاتين الفترتين على مجموعة من األسس يأتي في مقدمتها)الكمية(المستقبلية 
  . رسمياألهداف التي أعلنتها الدول العربية بشكل •
أن األهداف المشار إليها من جانب الدول العربية تمثل نسبة من الطاقة الكهربائيـة               •

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

  .)مائية، رياح، شمسية، كتلة حية(المتجددة 
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استدالالً بالمؤشرات الفعلية التاريخية بلغ المتوسط السنوي لمعدل النمو في الطلـب             •
للفتـرة مـن    % 4.5، وحوالي   2020 إلى   2010في الفترة من    % 6على الكهرباء   

  .2030لى  إ2020

 أن نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في إنتـاج الطاقـة            يةستراتيجاالتبين  
 لما أعلنته الدول العربية من أهداف سوف تـصل          طبقاً و 2020الكهربائية بحلول عام    

 قـدمت   2030، ونظراً لقلة عدد الدول التي حددت أهـدافها حتـى عـام              %5.1إلى  
لمشاركة المصادر المتجددة في إنتـاج الطاقـة     ت  تصورا / ثالث مقاربات  يةستراتيجاال

  :الكهربائية على الشكل التالي
 لما أعلنته الدول العربية من أهداف ينتظر أن تكون مساهمة           طبقاًف :  ىـ األدنتصورال

  %.2.3من المصادر المتجددة حوالي الطاقة الكهربائية المنتجة 
مي اهتمـام الـدول العربيـة        على فرضية تنـا    تصوريعتمد هذا ال   :  المتوسطتصورال

بمصادر الطاقة المتجددة، إما رغبة في تنويع مـصادر الطاقـة أو            
لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري، وعليه فإن معدل النمو فـي           

 2020 حتى   2010االعتماد على الطاقة المتجددة خالل الفترة من        
سوف يسري خالل العشر سنوات التالية لتصل مساهمة المـصادر          

مـن إجمـالي الكهربـاء      % 4.7 إلى   2030لمتجددة بحلول عام    ا
  .المنتجة

 على مضاعفة النسبة التي أعلنتها الدول العربية        تصوريستند هذا ال    :عـ المرتفتصورال
، وهو ما يؤدي إلى زيادة نـسبة مـشاركة          2020كهدف حتى عام    

مـن  % 9.4الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى         
  .2030ج عام إنتا
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إال أن ضمان الوصول لهذه األهداف يعتمد على محاور ثالثة تتكامل مع بعضها             
البعض يمثل محورها األول األطر القانونية والتشريعية الكفيلة بتنظيم االسـتثمار فـي             
مشروعات الطاقة المتجددة في ظل مناخ إقليمي يبرز من خالله دور جامعـة الـدول               

اف كافة، أطر تضمن الشفافية والمساواة في الفرص وتقـدم          العربية كمنسق بين األطر   
  .بدائل تمويلية محفزة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة

أما محورها الثاني فيعتمد على حفز القدرات الصناعية العربية على التكامل فيما            
بينها في منظومة واحدة تضم القطاعين الحكومي والخـاص فـي مجـاالت الطاقـة               

وبناء القدرات المعرفية العربية وتوطين التقنية عن طريق البحـث العلمـي            المتجددة،  
  .ونقل المعرفة بالتعاون مع المؤسسات اإلقليمية والدولية

وأخيراً يمثل المحور الثالث تحديد معايير االستخدام األمثل للمـصادر المتجـددة            
المحافظـة علـى    ومراعاة البيئة العربية في ظل سخاء عطاء الطبيعة وتفعيل سياسات           
  .البيئة والموارد الطبيعية وترشيد استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية

 يتلخص فـي مـساعدة      يةستراتيجاالإن المبدأ الذي ترتكز عليه إجراءات تفعيل        
الدول العربية على الوصول إلى ما أعلنته من أهداف مـستقبلية لمـشاركة المـصادر               

 من هذا المنطلق يقدم البـاب الثالـث اإلجـراءات           المتجددة ضمن منظوماتها الوطنية،   
  :التالية
اعتماد سياسات وطنية وإقليمية لتهيئة المناخ المالئم لتطـوير تقنيـات الطاقـة               :  أوالً

المتجددة ونشر تطبيقاتها ميدانياً، مع زيادة مساهمة مصادرها في مزيج الطاقة           
  المشارك في التنمية المستدامة؛

ة، وتعزيز آليات التعاون اإلقليمي والـدولي، مـع تعمـيم الـوعي        تبادل الخبر   :  ثانياً
باإلمكانات الفنية والتطبيقية لنظم الطاقة المتجددة وإيجاد منـاخ عربـي قابـل             

  . لمتطلباتهطبقاًالستيعاب تقنياتها وتطويعها 
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تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير نظـم واسـتخدامات الطاقـة               :  ثالثاً
 دعم البحث العلمي والتطبيقي في المجال، بما يؤدي إلـى تـوافر             المتجددة مع 

  .معدات الطاقة المتجددة بأسعار ميسرة

 خطة عمل تنفيذية لمتابعة مراحل تطبيقهـا عـن          يةستراتيجاالولتحقيق ذلك تقدم    
طريق لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة العاملة تحت مظلة المجلس الوزاري            

 تطويره اعتمـاداً    أيضاًاء للتحقق من العوائد اإليجابية لألداء الجماعي، و       العربي للكهرب 
على االلتزام الطوعي للجميع، وتفعيل منتدى منظمي الكهرباء، وتعزيز آليات التعـاون        
لنشر استخدامات نظم الطاقة المتجددة، مع حرص الجامعة العربية على تعظيم مشاركة            

طاقة المتجـددة ونـشر اسـتخداماتها لتفعيـل         أصحاب المصلحة في تطوير تقنيات ال     
إن آليات تعزيز التعاون لنـشر اسـتخدامات نظـم الطاقـة            .  بشكل أكبر  يةستراتيجاال

ـ األ /العربي إلى نظيره العربـي     /المتجددة تمتد من التعاون العربي     ي، وكـذلك   وروب
 التعـاون   أيضاًالصيني، لتشمل فيما تشمل      /الياباني والتعاون العربي   /التعاون العربي 

  .الدولي /العربي

لقد تكونت في السنوات األخيرة خبرات عربية متميزة في تناول تقنيات الطاقـة             
المتجددة سواء في مجاالت االستخدام أو التدريب، ومن ثم فإن الحث على المـشاركة              
في التقدم التقني، بمعنى إنتاج معدات وأدوات ذات تقنيات تتميز بتآلفهـا مـع المنـاخ                

والثقافة العربية، وهو ما يحتاج إلى آليات تهدف إلى استنبات بـذور تقنيـات              العربي  
  .الطاقة المتجددة، والعمل على نموها عربياً وتسويقها دولياً

وينتقل الباب الرابع إلى عرض مؤشرات تقييم األهداف الوطنية المعلنة من جانب            
 إيجـاد آليـة     أيضاًية، و ستراتيجالدول ليشكل في مجمله الهدف العربي الذي تحدده اال        

ية، والتحقـق مـن كـون       ستراتيجموحدة لتقييم التطورات ومدى اتساقها مع أهداف اال       
محاورها ومحتوياتها تنسجم مع ما يتم تحقيقه في الواقع العملي؛ ومن ثم العمل علـى               
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تحديثها على أسس منطقية واعتماد منهجية محددة لقياس التطور السنوي وتحليله بغيـة             
دة من الممارسات الناجحة وتجنب ما قد يواجهنا من مصاعب فـي المـستقبل،              االستفا

ل بالمعلومات المطلوبة وفقاً للخطط الزمنية      ؤووذلك من خالل تزويد فريق العمل المس      
  .التي أقرها فريق الخبراء العرب

ومن خالل تعريف المؤشرات وتقديم المعادالت الالزمـة إلجـراء الحـسابات            
 الجداول الالزمة لتجميع مختلف البيانات، من هذا المنطلق تنقـسم           اًأيضالخاصة بها، و  

المؤشرات إلى مؤشرات للمتابعة وهي تلك الهادفة إلى حصر ورصد كافـة األنـشطة              
ية، سواء علـى    ستراتيجوالفعاليات التي نفذتها الدول األعضاء وصوالً لتنفيذ أهدافها اال        

مشاريع المنفذة في كل دولة على حـدة؛        مستوى الخطط المعلنة أو على مستوى حجم ال       
ومؤشرات للتقييم تختص بقياس اآلثار والنتـائج الناجمـة عـن مجموعـة األنـشطة               
والفعاليات المنجزة على المستوى اإلقليمـي والتـي تمـت باتجـاه تحقيـق أهـداف                

ية، ليس هذا فحسب بل يشتمل هذا الباب على النتائج المتوقعة جراء تنفيـذ              ستراتيجاال
  : والتي تضميةراتيجستاال
نتائج اقتصادية مثل زيادة نسبة االستثمارات والمنافسة الصناعية والتجاريـة، ممـا             •

يساهم في زيادة رأس المال اإلقليمي وزيادة احتياطيات النقد جراء تشجيع وتفعيـل             
  االستثمارات الوطنية والعربية واألجنبية في هذا المجال،

 فـي تقنيات الوقود النظيـف     استخدام  وتعزيز  ربية  نتائج بيئية تضم تحسين البيئة الع      •
  أو الحرارية وأخيراً،محطات توليد الطاقة الكهربائية 

نتائج اجتماعية مثل محاربة البطالة من خالل توفير فرص عمل جديدة فـي مجـال     •
الطاقة المتجددة على المستوى الفني واإلداري والتشريعي وتحسين مستوى المعيشة          

  .لألفراد
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 العربية لتطوير استخدامات    يةستراتيجاالام خلصت الوثيقة إلى أن إعداد       وفي الخت 
الطاقة المتجددة ما هو إال بداية لطريق طويل بدئ العمل في تمهيده، يقينـاً أن العمـل                 

 من خالل وضع خطط وبرامج تنفيذية يتم متابعتها بشكل          يةستراتيجاالالجاد لتطبيق هذه    
لعربي للكهرباء قد يكون هو الوسيلة المثلى لتمهيـد         مستمر بإشراف المجلس الوزاري ا    

  .هذا الطريق

 العربية تتطلب سرعة تكاتف الجهـود       يةستراتيجاالإن الحاجة الملحة لوجود هذه      
لتحقيقها لما لذلك من تأثير على تنويع االستثمارات في االستفادة من مصادر الطاقة في              

ع الخطى فيها جنباً إلى جنب مع حسن        المنطقة العربية، وإليجاد مسارات يمكن أن نسر      
إداراتنا لمشروعات الطاقة التقليدية سواء المقامة حديثاً أو تلك المزمع إنـشاؤها، بمـا              
يضمن تحقيق مردود إيجابي على المستوى االقتصادي، وبالتالي تحقيق منـافع كثيـرة             

 العمـل،   يعززها ويضيف إليها طبيعة جغرافية الحمة ولسان عربي مبين يؤكدان وحدة          
ووحدة الهدف في ظل تعاون إقليمي يحقق بارتكازه على المكاسب المشتركة أبعاداً أكبر      

  .بكثير من مجرد الحصول على طاقة نظيفة
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  الباب األول
  الطاقة الكهربائية في الوطن العربي والوضع الحالي

  لمساهمة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة
  ـــ

  مقدمــة  1.1

اج الطاقة الكهربائية في الوطن العربي على مزيج متكـافئ مـن           تعتمد أنظمة إنت  
التي تعمل وفق احتياجات تغطيـة األحمـال        التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية     وحدات  ال

على مدار اليوم آخذة في االعتبار طبيعة أوقات الذروة وما تتطلبه من توافر احتيـاطي           
بـأنواع الوقـود األحفـوري،    العربي معظم دول الوطن دوار مناسب، يدعم ذلك غنى  

من قدرات إنتاج الطاقة الكهربائيـة،      % 93.5وتمثل المحطات الحرارية ما يقرب من       
 )1()مائية ورياح وشمسية  (، فتأتي من مصادر الطاقة المتجددة       %6.5أما النسبة الباقية،    

 من الكهرباء المنتجـة عـام       )رياح وشمسية % 0.3مائية و % 3.8% (4.1تترجم إلى   
وتتألف وحدات اإلنتاج الحرارية التقليدية في الوطن العربي من خلـيط مـن             . 2010

المحطات البخارية والغازية والدورة المركبة ووحدات الديزل التي تعتمد علـى الـنفط         
والغاز الطبيعي كوقود إلنتاج الكهرباء بشكل رئيسي، ويصل إجمالي كميـات الوقـود             

طن نفط مكـافئ فـي عـام        مليون   155بية إلى   المستخدم في قطاعات الكهرباء العر    
  %.51.4، يمثل الغاز الطبيعي منها ما نسبته 2010

 تشهده أسواق النفط بين حـينٍ وآخـر، تـسارع          الذيعدم االستقرار   وفي ضوء   
      اسـتخدام  فـي  النظـر  إلىه العالم البحث عن مصادر أخرى غير تقليدية للطاقة وتوج 

  . مواجهة الطلب المتزايدفي للمساهمة مصادر متجددة يمكن االعتماد عليها

                                                
 .2010نشرة اإلحصائية  ال–االتحاد العربي للكهرباء   )1(
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ويمثل تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وخفض الطلـب           
عليها ضرورة قصوى للمنطقة العربية، حيث تشير التقديرات اإلحصائية إلـى زيـادة             

  %.6الطلب على الطاقة األولية بمتوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 

  2030بائية وتوقعات الطلب حتى عام مؤشرات الطاقة الكهر  2.1

  مؤشرات إنتاج الطاقة الكهربائية  1.2.1

 وصل إجمالي القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء في الوطن العربي          2010في عام   
188إلى حوالي   

، ومع تزايد معدالت استخدام الطاقة الكهربائية كرد فعـل     تواجيجا )2(
الطاقـة  تزيـد    البنية التحتية والـصناعية،      للنمو السكاني المطرد والتوسع في مجاالت     

% 12.6، بزيادة نسبية تقدر بحوالي      ساعة/ واتتيرا 815عن  الكهربائية المنتجة عربياً    
ـ  2008مقارنةً بعام     ساعة، وتـزداد الطاقـة الكهربائيـة        واتتيرا 722.6 والمقدرة ب

معظمها في مرحلة المستخدمة في الدول العربية سنوياً، حيث أن الدول العربية ما تزال     
  .لبية الطلب المتزايد على الطاقةنمو في شتى المجاالت االقتصادية مما يستدعي ت

  مؤشرات استخدام الطاقة الكهربائية  2.2.1

تختلف معدالت نمو استخدام الطاقة الكهربائية في الدول العربية وفـق طبيعـة             
ـ     صاءات إلـى زيـادة   االستخدام ومستوى إتاحة مصادر الطاقة بكل دولة، وتشير اإلح

، ليصل متوسـط  2009مقارنة بعام % 2.5متوسط استهالك األفراد من الكهرباء بنحو     
  .سنة/  كيلوات ساعة3486عربي إلى نصيب المواطن ال

  رات الطلب على الطاقة الكهربائيةمؤش  3.2.1

فـي المتوسـط خـالل      % 6.2ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية عربياً بنسبة        
، ومـن   2010 ساعة فـي عـام       واتتيرا 655.8 الماضية، ليصل إلى     العشر سنوات 

                                                
 .2010 النشرة اإلحصائية –االتحاد العربي للكهرباء   )2(
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 1535، وإلـى    2015 ساعة بحلول عام     واتتيرا 1139المتوقع أن يصل إلى حوالي      
2020 ساعة حتى عام واتتيرا

)3(.  
 في عام   تواجيجا 150في حين ارتفع متوسط الحمل األقصى للدول العربية إلى          

، مما يستدعى 2015 في عام تواجيجا 200ي ، ومن المتوقع أن يصل إلى حوال 2010
 لمواجهـة   2015 بحلول عـام     تواجيجا 50إنشاء قدرات إنتاج كهربائية ال تقل عن        

  . ميجاوات سنويا8000ًالزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية، بمتوسط 

  الوضع الراهن للطاقة المتجددة  3.1

ي تنمية اسـتخدامات مـصادر الطاقـة        حتى وقتنا الراهن، يقع الدور الرئيسي ف      
  .)4(المتجددة على كاهل الجهات الحكومية بشكل رئيسي

  المشروعات القائمة  1.3.1

  الطاقة المائية 1.1.3.1

 ميجاوات لتمثـل    10500تشارك الطاقة المائية بإجمالي قدرات مركبة تصل إلى         
نظـراً السـتنفاد   ، و2010من القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء عام % 6ما يقرب من    

معظم المصادر المائية العربية بانتهاء أعمال تنفيذ مشروع سد مروي فـي الـسودان              
 يتوقع انخفاض نسبة مشاركة الطاقة المائيـة فـي خلـيط الطاقـة              ) ميجاوات 1250(

  . بعد عامعاماًالكهربائية العربية 

  طاقة الرياح 2.1.3.1

لى المنافسة مع المصادر التقليدية     تعد طاقة الرياح إحدى التكنولوجيات القادرة ع      
لقد تطـورت   . المعتمدة على النفط والغاز عند المقارنة باألسعار العالمية لهذه المصادر         

                                                
 .2010 النشرة اإلحصائية –االتحاد العربي للكهرباء   )3(
 .2010 النشرة اإلحصائية –االتحاد العربي للكهرباء   )4(
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توربينات الرياح على نحو سمح لها باالنتشار عالمياً مكتسبة ثقة المستثمرين بإجمـالي             
يا الشمسية  ، متقدمة على الخال   2012 بحلول عام    تواجيجا 240قدرات مركبة حوالي    

  .)5(ومركزات الطاقة الشمسية
وفي اإلطار ذاته تنتشر مشاريع إنتاج الكهرباء من طاقة الريـاح فـي الـوطن               
العربي في الدول الواقعة شمال القارة األفريقية، وقد بلغت مساهمة مزارع الرياح نحو             

 وهى  2011من إجمالي قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية في الوطن العربي عام           % 0.43
وتبين قراءة المـشروعات    . مساهمة صغيرة ومحدودة مقارنة بالقدرات المتاح إنشاؤها      

المستقبلية لطاقة الرياح في الدول العربية تبني برامج إيجابية لزيادة االعتمـاد عليهـا              
 لمحة عن الخطـط الوطنيـة       )2الملحق  (ويبين  . يةاستراتيجتستند على خطط وأهداف     

  .صادر المتجددة في الدول العربيةإلنتاج الكهرباء من الم

  الطاقة الشمسية 3.1.3.1

 4تتمتع الدول العربية بمعدالت مرتفعة من اإلشعاع الشمسي الكلي تتراوح بـين             
يوم، كما تتراوح كثافة اإلشعاع الشمـسي المباشـر بـين            /2م /وات ساعة كيلو 8إلى  
تـراوح بـين    سنة، مع غطاء سحب منخفض ي     / 2م /وات ساعة كيلو 2800 إلى   1700
على مدار العام وهي معدالت ممتازة وقابلة لالستخدام بشكل فعال مع     % 20إلى  % 10

  .التقنيات الشمسية المتوافرة حالياً
ينتشر في بعض الدول العربية استخدام الطاقة الشمسية فـي مجـالي التـسخين              

العديد من مصانع    أيضاًكما يوجد   . المنزلي للمياه، وبعض النماذج الريادية لتحلية المياه      
إنتاج أنظمة التسخين الشمسي للمياه في العديد من الدول العربية؛ كمـا بـدأ اسـتخدام                
الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء باستخدام تقنية مركزات الطاقة الشمسية في كل من             
الجزائر ومصر والمغرب، بإنشاء ثالث محطات شمسية حرارية بالتكامل مع الـدورة            

                                                
)5(  www.ren21.net 
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، ميجاوات، على الترتيب، شـارك فيهـا الحقـل          470،  140،  150درات  المركبة، بق 
 25 ميجـاوات، وفـي الجزائـر بقـدرة          20الشمسي بكل من مصر والمغرب بقدرة       

، فضالً عن التقدم الملحوظ في مجال االستخدام المباشـر          )2راجع الملحق   . (ميجاوات
  .2011عام  ميجاوات في 32للطاقة الشمسية في الدول العربية الذي يقارب 

  طاقة الكتلة الحية 4.1.3.1

يتركّز استخدام طاقة الكتلة الحية في الوطن العربي في المملكة المغربية حيـث             
توفر الكتلة الحية نحو ثلث الطلب على الطاقة األولية ويتزايد استخدامها بكثافـة فـي               

ـ           مـن   طـن    8000المناطق الريفية، ومن المعروف أن المغرب تنتج يومياً قرابة الـ
 مليون متر مكعب من مياه الـصرف الـصحي، يخـضع أغلبهـا              1.1القمامة ونحو   

لمعالجات وعمليات إعادة االستخدام أو التدوير في المناطق الريفية النائية، إلى جانـب             
وقد تـم تنفيـذ   . استخدامها في تسخين مياه الحمامات العامة اعتماداً على حرق الخشب   

اقة في تسخين المياه بتلك الحمامـات حيـث تقـدر           برامج عديدة لترشيد استهالك الط    
 مليون طـن تغـذي نحـو    1,25االحتياجات السنوية من الخشب لهذا الغرض بحوالي      

وقد أدى هذا البرنامج إلى خفض كمية األخشاب التي تـستخدمها هـذه             .  حمام 5000
  .واستعيدت نفقات تطوير الغاليات خالل عشرة أشهر فقط% 38الغاليات بنحو 

وجد في السودان مشروعات إلنتاج اإليثـانول مـن النفايـات والمخلفـات             كما ت 
  .الزراعية بالتعاون مع شركات برازيلية

  مبادرات االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة 2.3.1

مع توافر معدالت سطوع شمسي عال ومتوسط سرعات ريـاح واعـد، نـشأت              
تقنيـة  سية المتوسـطية، ومبـادرة      المبادرات الدولية واإلقليمية فُأعلن عن الخطة الشم      

الصحراء، ومع أن كلتيهما صدرت عن جهات أوروبية تطمح إلى تدبير جانـب مـن               
احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء من مصادر متجددة تمتد عبر شبكات نقل تربط بـين              
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منابع اإلنتاج في جنوب المتوسط إلى نقاط االستهالك في الشمال، فقد جاءت المبـادرة              
من كيان دولي يطمح إلى إحداث طفرة في تطبيقات         " صندوق التكنولوجيا النظيفة  "الثة  الث

  .الطاقة الشمسية عالمياً ارتكازاً على ثراء المنطقة العربية بمعدالت إشعاع شمسي متميز

  )MSP(الخطة الشمسية المتوسطية  •

نفيـذ  تعتبر أحد األهداف الستة إلعالن االتحاد من أجل المتوسط، وتتلخص في ت           
مشروعات تتصل بالطاقة المتجددة وتعتمد أساساً على الطاقة الشمسية إلى جانب طاقة            

 2020 بحلـول عـام      تواجيجـا  20الرياح إلنتاج الكهرباء بقدرات مركبة تصل إلى        
بمنطقة المتوسط للمساهمة في الوفاء باالحتياجات المحلية وتصدير جزء مـن الطاقـة             

  ..وط الربط عبر المتوسطالمنتجة إلى أوروبا من خالل خط

  )DESERTEC(مبادرة تقنية الصحراء  •

هي مبادرة تسمح باالستفادة من الطاقة الشمسية المتاحـة بـوفرة فـي المنـاطق               
الصحراوية باستخدام تركيز األشعة الشمسية الحرارية، والتي يمكن أن تنتج نصف الطلب        

  .وبا على وجه اقتصاديعلى الكهرباء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأور

   الصناعية)DII(مبادرة تقنية الصحراء  •

تتألف من الشركات المساهمة في مشروع ديزرتيك لتؤسـس شـركة مـساهمة             
متضامنة موزعة بين شمال وجنوب المتوسط، وذلك لتعزيز تجارة الكهرباء من خالل            

  .تجددةإنشاء سوق مترابطة وفعالة لإلمداد بالكهرباء المنتجة من المصادر الم

  )CTF(مشروع صندوق التكنولوجيا النظيفة  •

تم إنشاؤه في البنك الدولي إلتاحة التمويل الميسر بهدف زيادة انتـشار التقنيـات              
النظيفة إلنتاج الكهرباء بواسطة المركزات الشمسية بتقنياتها المختلفـة، ويحقـق هـذا             

ونقل التكنولوجيا النظيفـة    المشروع فوائد متعددة للدول العربية والنامية كحماية البيئة         
  .والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة
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  "عربية الستغالل الطاقة الشمسيةالرؤية ال"اإلعالن الوزاري العربي حول  •

تجدر اإلشارة إلى أن المجلس الوزاري العربي للكهرباء كان قد اصدر اإلعـالن     
، بتـاريخ   " الشمـسية  العربيـة السـتغالل الطاقـة     الرؤيـة   "الوزاري العربي حـول     

 جامعـة الـدول العربيـة ومجالـسها الوزاريـة            من حرص  ، انطالقاً 22/12/2011
 على أن يكون للدول العربية رؤيـة        )المجلس الوزاري العربي للكهرباء   (المتخصصة  

 والمبـادرات   )MSP(واضحة وموقف عربي موحد تجاه الخطة الشمسية المتوسـطية          
ة في إنتاج الكهرباء، بحيث تراعـي مـصالح كافـة           المشابهة الستغالل الطاقة الشمسي   

األطراف المعنية بشكل متكافئ؛ أخذاً في االعتبار العائدات غير المنظـورة السـتخدام            
  .الطاقة الشمسية التي تزخر بها منطقتنا العربية الواقعة في نطاق الحزام الشمسي

  تقييم الوضع الراهن للطاقة المتجددة  3.3.1

  تنظيميةالهياكل ال 1.3.3.1

تتفاوت المشاركة الحكومية بتنوع الهياكل التنظيمية لقطاعات الطاقة، ففي حـين           
نجد هيئات حكومية مستقلة تعنى بالشؤون المختلفة للطاقة المتجددة في عدة دول عربية             
كالمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، وتلك الواقعـة حـول البحـر             

طة الطاقة المتجددة في إدارات فرعية ضمن هيئات ومؤسسات         المتوسط نجد حصر أنش   
ليبيا وزارة معنيـة    دولة  أنشأت   ،أكبر في بعض الدول األخرى كما في العراق، واليمن        

وقد شهدت السنوات القليلة    . بالطاقات المتجددة وهى وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة      
ن التشريعات التي تنظم العمل     الماضية طفرة واضحة على صعيد إنشاء المؤسسات وس       

  .في مجال الطاقة المتجددة

  الطاقة المتجددة والتطبيق العملي 2.3.3.1

من المالحظ أن الطاقة المتجددة ال تحظى حتى اآلن باألهمية الالزمة التي يجب             
أن تحظى بها في معظم الدول العربية، وال تعكس مساهمتها في ميزان الطاقـة بتلـك                
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كانات المتاحة منها والتي يمكن االستفادة منها في المنطقـة العربيـة،            الدول حقيقة اإلم  
خاصة طاقة الرياح التي تتوافر في العديد من المواقع الواعدة في عـدد مـن الـدول                 
العربية، وتأخر استخدام الطاقة الشمسية على الرغم من وقوع معظم البلـدان العربيـة             

 شمسي عال وفتـرات سـطوع طويلـة         على الحزام الشمسي العالمي وتمتعها بإشعاع     
  .سنوياً

   الحوافز3.3.3.1

تتوافر بعض الحوافز المشجعة الستخدام الطاقة المتجددة في عـدد مـن الـدول              
 بعـض هـذه     )2الملحق  (العربية؛ بينما تغيب في عدد آخر من الدول العربية؛ ويبين           

  .الحوافز في مجموعة من الدول العربية

  علمي والتطويرالدراسات والبحث ال 4.3.3.1

وعلى صعيد الدراسات والبحث العلمي والتطوير، يوجد عـدة مراكـز للبحـث             
والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ إال أن نسبة مشاركة هذه المراكـز              

يات المستقبلية مازالت محدودة، وهو ما يعني ضـرورة         ستراتيجفي وضع الخطط واال   
ة تراعي تطور وسائل الرصد والتحليـل والقيـاس،         بناء بحث علمي على أسس قياسي     

وترتبط موضوعاته بمتطلبات الصناعة والتنمية، لتتحول في نهاية المطاف إلى منـتج            
  . يسهم في تحسين أداء نظم الطاقة المتجددة ويرفع من دورهايتجار

  التعاون العربي واإلقليمي 5.3.3.1

ة حـول التعـاون العربـي       توجد دراسات لدى بعض الدول العربية لرؤية محدد       
المشترك في مجال الطاقة المتجددة، وهناك إجماع من الدول العربية علـى ضـرورة              

ولعل أبرز ما تم في     . تعزيز هذا التعاون على المستويات التقنية والتصنيعية والتمويلية       
هذا المجال هو ما قامت به دولة اإلمارات العربية المتحدة مـن استـضافتها للوكالـة                

ظبي لطاقة   ظبي، وكذلك بدأت شركة أبو      في مدينة أبو   )ايرينا(ية للطاقة المتجددة    الدول
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 بالدخول في شراكة مع عدد من المراكز البحثيـة العالميـة، كمـا              )مصدر(المستقبل  
  .)RCREEE(استضافت القاهرة المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

  محددات استخدام الطاقة المتجددة  4.1

  ية والمؤسسيةستراتيجالمحددات اال  1.4.1

  :ية والمؤسسية لدى الدول العربية فيستراتيجتتركز أهم المحددات اال
محدودية السياسات الجاذبة لالستثمار الخاص وقصور الموارد الحكومية المخصصة          •

  لها؛
  ضعف السياسات الهادفة إليجاد شراكات في مجال استخدام مصادر الطاقة المتجددة؛ •
ودية اإلمكانيات المؤسسية الموجهة لتطوير نظم الطاقـة المتجـددة وصـعوبة            محد •

  التنسيق بينها؛
انخفاض مستوى الوعي العام باإلمكانيات المتاحة ونظم الطاقة المتجددة التي يمكـن             •

  استخدامها بصورة فنية واقتصادية؛
  ؛لمتجددةصعوبة تطبيق نظام تمويل حكومي خاص بالطاقة ا •
 والتنسيق اإلقليمي في مجال تمويل مشروعات الطاقـة المتجـددة           محدودية التعاون  •

  .واالعتماد على برامج التمويل األجنبي
باإلضافة إلى ذلك، وهو األهم من منظور تأمين مصادر الطاقة، فإن دور الطاقة             
المتجددة في تنويع مصادر الطاقة كبير، خاصة إلنتاج الكهرباء والتـسخين الحـراري             

 المساهمة فـي  أيضاً، و)Energy Security(ائل تعزيز أمن الطاقة وهى وسيلة من وس
 ولهذه األسباب مجتمعة سنّت الكثيـر  .لألجيال القادمةالمحافظة على الثروات البترولية    

من الدول األوروبية قوانين تحفز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، أمـا فـي               
مها على الدولة في تملك وتـشغيل وإدارة        الدول العربية فيعتمد قطاع الكهرباء في معظ      

محطات القوى الكهربائية؛ وبالتالي فإن األولوية تعطى لتوفير هذه الخدمة للمـواطنين            
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بأي شكل بصرف النظر عن التقنيات ودور القطاع الخاص، ونظـراً الرتفـاع تكلفـة         
، حفوري تعمل بمصادر الوقود األ    التيبالمحطات  إنشاء محطات الطاقة الشمسية مقارنة      

وعدم وجود قوانين وتشريعات تنظم دخول المستثمرين خاصة ما يتعلق منها بالتعريفة            
وأسعار الكهرباء النظيفة المنتجة، يضاف إلى ذلك عوامل أخرى تتعلق بغنى المنطقـة             
بمصادر كبيرة من النفط والغاز الطبيعي والتي يمكن استخدامها كوقود إلنتاج الكهرباء            

 من محطات الطاقة المتجددة، فقد أدى كل ذلـك إلـى تعظـيم دور               بأسعار أقل بكثير  
  .المصادر األحفورية مقارنة بالمصادر المتجددة

  الفجوة التقنية  2.4.1

في مجال تصنيع مكونات ومعدات توربينات الرياح نجد أن التـصنيع المحلـي             
لرغم من  ينحصر في تصنيع الكابالت الكهربائية والمحوالت وأبراج التوربينات، على ا         

أن بدايات استخدام هذه النظم في الدول العربية وتحديداً مصر شهد مساهمات للتصنيع             
مـع وجـود مـساعدة      (المحلي بنسبة أكبر، حيث تم تصنيع ريش التوربينات محليـاً           

 إلى جانب بعض المكونات األخرى، أما بالنسبة لمكونـات نظـم التـسخين              )دانمركية
ول العربية استطاعت توطين صناعتها، نظـراً لبـساطة         الشمسي للمياه فالعديد من الد    

تكنولوجياتها بالمقارنة بالنظم األخرى مثل الخاليا الشمسية وطاقة الرياح، وهـو مـا             
ساعد على نمو استخدام هذه النظم في بعض الدول العربية مثل األردن وتونس ولبنان؛              

 بعض  )3الملحق رقم   (بين  وي. وإن عانت هذه الصناعات الحقاً من خدمات ما بعد البيع         
المقترحات واألنشطة القائمة في سبيل سد الفجوة التقنية في مجال تصنيع معدات الطاقة             

  .المتجددة

  التسويق  3.4.1

تتمثل المعوقات التسويقية في عدم وجود خطط تسويق طويلة األمد ترتبط بنـشر             
زلـي أو التطبيقـات     منافذ بيع أنظمة الطاقة المتجددة سواء الخاصـة باالسـتخدام المن          
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التجارية أو الصناعية، ويترافق مع هذا ارتفاع أسعار أنظمة الطاقـة المتجـددة، ممـا           
يؤدي إلى غياب القدرة التنافسية لهذه األنظمة مع مثيالتها المعتمـدة علـى اسـتخدام               
مصادر الطاقة التقليدية، إن عدم وجود خطط وطنية لتسويق هـذه األنظمـة مـشمولة               

مويل إنشاء وتركيب هذه النظم ينعكس على تـأخر انـدماج تطبيقـات             بتيسيرات في ت  
الطاقة المتجددة في األسواق العربية، وهذا التمويل الميسر يمكن أن يقدم مـن خـالل               
المصارف الوطنية أو من مصارف إقليمية تتميز قروضها بانخفاض معـدالت الفائـدة             

  .وطول مدة السداد

  التوعية  4.4.1

بية بتطبيق برامج توعية تستهدف المـستخدمين بالقطاعـات         تقوم كل الدول العر   
المنزلية والصناعية والحكومية باعتبارهم من القطاعات األكثر استخداماً للكهرباء مـن           
خالل حمالت قومية، تهدف إلى التعريف بأهمية اسـتخدام مـصادر بديلـة للطاقـة               

ـ نب مجهـودات المنظمـات غيـر الحكوم   الكهربائية، بجا  Non-Governmental(ة ي

Organizations, NGOs(   والجمعيات األهلية والتي يتركز دورها فـي تنظـيم ورش 
لة عن توعية الجماهير في المدن والقرى، وإقامة ما يعـرف           ؤوعمل مع الجهات المس   

بحمالت التوعية في المدارس والمناطق الريفية والتجمعات النائية، وقد تتضمن حمالت           
مثل نظم السخانات الشمسية للمياه بـبعض   )Pilot Plants( ةالتوعية إنشاء نماذج ريادي

، وإنتاج غاز الميثان من     )الخ. .مراكز تجمع الشباب، وحدات صحية،    (مناطق الخدمات   
المخلفات الزراعية والحيوانية بالتخمر الالهوائي في المناطق الريفية، وتدريب النـساء           

وم به الدول العربيـة فـي مجـال         على استخدام هذه النظم؛ وعلى الرغم من كل ما تق         
التوعية، فهناك المزيد الذي يمكن بل يجب فعله من أجل تغيير ثقافة المواطن العربـي               
من ناحية أهمية إدراج مصادر الطاقة المتجددة في االستخدام اليومي المرتبط بالنـشاط             

  .اإلنساني العادي
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  التعريفة  5.4.1

تطبيق تعريفة كهربائية ترتبط بوقت     ومن أهم أوجه القصور بالدول العربية عدم        
أخرى االستخدام مما يجعل التحول الستخدام وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر            

لوحدات االستخدام الصغيرة في القطاعات السكنية والتجارية محدودة جداً، ليؤدي هـذا            
ـ              صادية القصور مع غياب الوعي لدى المستخدم بأهمية هذه األنظمـة وجـدواها االقت

والبيئية في عدم اإلقبال على استخدامها، واألمر يتطلب وضع قوانين إلزامية مرتبطـة             
بالتعريفة الكهربائية، والمحفزات لتشجيع استخدام المعدات التي تستخدم الطاقة المتجددة          

  .وبيع الكهرباء على أسس تحقق الربح للشركات العاملة في مجاالتها
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  الباب الثاني
  ية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ومحاور التطبيقجستراتيهدف اال

  ـــ

يركز اإلطار العام للباب الثاني على تحديد نطاق مساهمات الطاقة المتجددة فـي             
 إلـى   2010خليط الطاقة بالدول العربية مستقبلياً، وتحديداً الفترة الممتدة مـن العـام             

لك في ظل توقعات اإلتحـاد العربـي        ، وذ 2030 إلى   2020، وتلك الممتدة من     2020
للكهرباء بأن المتوسط السنوي لمعدل النمو في الطلب على الطاقة الكهربائيـة سـوف              

% 4.5خالل الفترة األولى، في حين يتوقع أن يـنخفض إلـى حـوالي    % 6يصل إلى  
  .2030 إلى 2020للفترة من 

  أسس حساب أهداف مساهمة الطاقة المتجددة  1.2

ل العربية أهدافها المستقبلية لمشاركة الطاقـة المتجـددة فـي           أعلنت بعض الدو  
، وتتـراوح هـذه     )1(منظومة الطاقة الكهربائية، وذلك على النحو المبين في الجدول          

إما كنسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة في هذه البلدان أو          % 42إلى  % 1األهداف بين   
داف بتحديد القدرات المركبـة التـي    اتسمت بعض األهأيضاًكنسبة من الطاقة األولية،    

 لنوع التكنولوجيـا،    طبقاًينبغي الوصول إليها، ليس هذا فحسب بل حددت هذه القدرات           
  .وهو ما ييسر إمكانية تقييم ما وصلت إليه تلك الدول مستقبلياً
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  )1(جدول 

  األهداف المعلنة لمشاركة الطاقة المتجددة في الدول العربية وفقاً لنطاق األهداف

  نطاق األهداف  دافاألهـ  الدولــة

  .2011  من الطاقة الكهربائية% 1  السودان
  .2013  من الطاقة الكهربائية% 10  فلسطين
  .2014  من الطاقة األولية% 4  تونس
  .2020  من الطاقة األولية% 10  األردن
  .2020  من الطاقة الكهربائية% 5  الكويت
  .2020   والحرارياالحتياجات لإلنتاج الكهربائي% 12  لبنان
  .2020  من الطاقة الكهربائية% 10  ليبيا
  .2020  من الطاقة الكهربائية% 20  مصر

  .2020  من الطاقة الكهربائية% 42  المغرب
  .2020  من الطاقة الكهربائية% 15  اليمن

  .2030  )6(من الطاقة الكهربائية% 7  اإلمارات
  .2030  من الطاقة الكهربائية% 10  الجزائر
  .2030  من الطاقة األولية% 4.3  سوريا

ومن ثم فقد اعتمد حساب األهداف المستقبلية لمشاركات الطاقـة المتجـددة فـي              
" 2030 حتى   2020، ومن   2020 حتى   2010من   "يةستراتيجاالالدول العربية لفترتي    

  :على األسس التالية
  ".1"ل األهداف التي أعلنتها الدول العربية بشكل رسمي والمشار إليها في جدو •

                                                
 .تم إعالن هذه النسبة من قبل إمارة أبو ظبي  )6(
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أن األهداف المعلنة إنما تمثل نسبة من الطاقة الكهربائية أو الطاقة األولية المتوقـع               •
  .إنتاجها في العام الذي تم تحديده لتحقيق تلك األهداف وبحسب ما أعلنته كل دولة

الطاقـة  "إلى نـسبة مـن      " الطاقة األولية "تحويل األهداف التي وضعت كنسبة من        •
  .)7("الكهربائية

ألهداف المعلنة لمشاركة الطاقة المتجددة مستقبلياً كافة أنواع الطاقة المتجددة          شمول ا  •
  .)مائية، رياح، شمسية، كتلة حية(

  : على ما يليحساب متوسط معدل النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية اعتماداً •

  )2(جدول 

  حساب متوسط النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية

و في الطلب متوسط النم  الفترة

  على الطاقة الكهربائية

  المصدر

  اإلتحاد العربي للكهرباء  %6  2020 حتى 2010
تم حسابه بناء على معدل النمـو         %4.5  2030 حتى 2020

  في الطلب خالل الفترة السابقة
األدنـى، والمتوسـط،    " هي   تصورات ثالثة   2030تضمن توقع األهداف حتى عام       •

  :، كما يلي)3(بين في جدول ، وذلك على النحو الم"والمرتفع
o   ن المتوسط والمرتفع على أن الدول التي أعلنت أهدافاً حتى عـام      يتصوراعتماد ال

 سوف تعلن عن أهداف أخرى حتـى عـام          ) دولة 11 دول من أصل     8 (2020
2030.  

o                بالنسبة للدول التي لم تعلن عن أهداف مستقبلية، أخذ الوضع الحـالي لمـشاركة
  .ون تغيير في المستقبلالطاقة المتجددة د

                                                
 .ستناد في ذلك إلى ما أعلنته المملكة المغربيةتم اال  )7(
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  )3(جدول 

   األهداف المستقبلية للطاقة المتجددةتصورات
  يمثل إجمالي ما أعلنته الدول العربية من أهداف   األدنـىتصورال
 2020افتراض استمرار معدل نمو الطاقة المتجددة خالل الفترة من             المتوسطتصورال

  .2020 حتى 2010 بنفس معدل الفترة من 2030حتى 
 2020افتراض مضاعفة معدل نمو الطاقة المتجددة خالل الفترة من             المرتفعتصورال

  .2020 حتى 2010، بما تحقق في الفترة من 2030حتى 

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

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

يتوقع أن تصل نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية            
 النسبة األكبر من طاقة الريـاح تليهـا الطاقـة    يحيث تأت% 5.1لى خالل هذه الفترة إ  

المائية، ثم مشاركات صغيرة من الطاقة الشمسية والكتلة الحية، مع وجود اسـتخدامات             
ة، مثل استخدام الطاقة الشمسية ألغراض تسخين المياه سواء في          أخرى للطاقة المتجدد  

  .بعض القطاعات الصناعية والمنزلية

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

 أن تصل مشاركة مصادر الطاقـة   يةستراتيجااليتوقع خالل المرحلة الثانية لتنفيذ      
، ويرجع االنخفاض في المشاركة إلـى       %2.3الكهربائية إلى   المتجددة في إنتاج الطاقة     

ية استراتيجارتفاع مشاركة مصادر الطاقة من الوقود األحفوري، وعدم تضمين أهداف           
 وسـوريا   )أبوظبي(، إال لثالث دول فقط هي اإلمارات        2030للدول العربية حتى عام     

طاقة الشمسية تعززهـا    وليبيا، علما بأن مشاركة المصادر المختلفة سوف تتصدرها ال        
  . أعلنتها المملكة العربية السعودية مؤخراًالتيالخطة الطموحة 
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   األدنىتصورال 1.2.2.2

 لما أعلنته الدول العربية ينتظر أن تكون مساهمة الطاقة الكهربائية المنتجـة            طبقاً
  %.2.3من المصادر المتجددة 

   المتوسطتصورال 2.2.2.2

 تنامي حاجة الدول العربيـة لمـصادر الطاقـة           على فرضية  تصوريعتمد هذا ال  
الوقـود  ترشيد ورفع كفاءة اسـتهالك      المتجددة، إما لرغبة في تنويع مصادر الطاقة أو         

األحفوري وبالتالي التقليل من األثر البيئي، وعليه فإن معدل النمو في االعتمـاد علـى       
خـالل العـشر    ، يمكن أن يسري     2020 حتى   2010الطاقة المتجددة خالل الفترة من      

، وهو ما سيؤدي إلى ارتفـاع نـسبة مـساهمة           )2030أي حتى العام    (سنوات التالية   
  .2030من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام % 4.7المصادر المتجددة إلى 

   المرتفعتصورال 3.2.2.2

 على مضاعفة النسبة التي أعلنتها الدول العربية كأهداف لهـا           تصوريستند هذا ال  
، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فـي إنتـاج              2020حتى عام   

 نـسب   )4(، ويوضح الجدول    2030من إنتاج عام    % 9.4الطاقة الكهربائية لتصل إلى     
  .2030 الثالثة عام للتصوراتمساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 

  )4(جدول 

  طاقة المتجددةة لمشاركة مصادر الالتوقعات المستقبلي

  2030في منظومة الطاقة الكهربائية في الدول العربية بحلول عام 

  مشاركة المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة  تصورال

  %2.3  األدنى
  %4.6  المتوسط
  %9.4  المرتفع
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  محاور تطبيق االستراتيجية  3.2

ـ      : المحور األول   1.3.2 صادر تطوير السياسات والتشريعات المحفزة الستخدام م

  الطاقة المتجددة

  التخطيط الوطني واإلقليمي لشؤون الطاقة بالدول العربية 1.1.3.2

يعد التخطيط اإلقليمي في مجال الطاقة أمراً حيوياً، حيث يجمـع كافـة الـدول               
مصلحة مشتركة، وهو ما نجده في العديد من الكيانات الدولية، ومن هنا كانت ضرورة              

مل وفق منهج واحد واعتماد ميزانيات تكفل توفير غطاء       الدعوة إلى تضافر الجهود والع    
مالي للوفاء بمتطلبات مشروعات الطاقة المتجددة إلى جانب تبني إجراء أبحاث علـى             

 العربية في مجال    يةستراتيجاالمستوى عال من الدقة والجودة، وهو ما يمكن أن تقدمه           
  .ستخدام الطاقة المتجددةالطاقة إلى جانب البعد البيئي المصاحب لعمليات إنتاج وا

فتوافر شبكات ربط كهربائي إقليمية يساعد على مجابهة الـنقص فـي إمـدادات     
الطاقة المتجددة في الدول المرتبطة بهذه الشبكة، بمعنى أنه في حالة غياب جزء مـن               
مشاركة الطاقة المتجددة في إحدى الدول، كنتيجة النخفاض سرعة الرياح مثالً، تعمـل           

بية الموحدة على تغطية هذا العجز والحفاظ على استقرار الشبكات المحلية           الشبكة العر 
التي تُكَوِن الشبكة اإلقليمية، من هنا يجب أن يترافق مع هذه الشبكات أنظمـة للتنبـؤ                
بمعدالت الرياح والسطوع الشمسي تسمح لشبكات الربط الكهربائي بأن تؤدي دورهـا            

ـ      بفعالية أكبر وأن تكون على استعداد م       اج األنظمـة   سبق لمجابهة االنخفاض فـي إنت
  .المتجددة

ومركـز وطنـي    (ومن األطر التي تدعم الشبكات اإلقليمية وجود مرفق إقليمي          
 لتنظيم العمل بقطاع الكهرباء، وعلى المستوى الوطني، يهدف إنـشاء مرفـق             )للتحكم

كهربائية إنتاجاً  وطني للكهرباء إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة ال           
ونقالً وتوزيعاً واستخداماً وبما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجـه            
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االستخدام المختلفة بأنسب األسعار مع الحفاظ على البيئة، وذلـك بمراعـاة مـصالح              
. مستخدمي الطاقة الكهربائية، فضالً عن مصالح منتجي وناقلي ومـوزعي الكهربـاء           

 الصدد إنشاء مرافق وطنية في الدول التي ليس بها كيان مناظر لعمـل              ويقترح في هذا  
مرفق الكهرباء، ويمكن للمنتدى العربي لمنظمي قطاع الكهرباء كمرحلة أولى، أن يقوم            

  .بتنظيم ومتابعة ومراجعة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية على المستوى اإلقليمي

  األطر القانونية والتشريعية 2.1.3.2

تنظم هذه األطر إجراءات اإلمداد بالطاقة، وتضمن الشفافية والمساواة في الفرص           
والتأكد من تقديم الخدمات بسعر مناسب، وتنحصر أهمية األطر القانونية لقطاع الطاقة            

  :في ضمان تحقيق الجوانب التالية
إقامة أسواق مفتوحة ومنافسة تسمح بتنـوع المـشاركة، وذلـك لـضمان تمتعهـا                •

  .تدامةباالس
  .أداء مهام السوق بكفاءة تضمن مراعاة تنوع المصادر •
  .ضرورة أن تعكس أسواق الطاقة األسعار الحقيقية لإلنتاج •
  .الشفافية في تداول معلومات الطاقة بين األجهزة المختلفة داخل الدولة وخارجها •
  .فةتأمين المصادر المالية المحلية الالزمة لالستثمار في مشروعات الطاقة المختل •
يات وسياسات وطنية وإقليمية تكفل التزام شركات نقـل وتوزيـع           استراتيجإصدار   •

الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجـددة، وإصـدار            
  .تشريعات قادرة على استيعاب نسبة متفق عليها من الطاقة المتجددة

ضـي الالزمـة إلقامـة      تضمين التخطيط العمراني خطط وبرامج لتخصيص األرا       •
  .مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة

  .تبني وإقرار التشريعات والحوافز واإلعفاءات التي تدعم السياسات المتبعة •
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تشجيع االستثمار من جانب القطاع الخاص بإضـافة تـشريعات خاصـة محفـزة               •
  وتغذيـة الـشبكات بالكهربـاء     لالستثمار في هذا المجال مثل قانون تعريفة إنتـاج          

Feed-in Tariff and Net Metering للطاقة المنتجة من المصادر المتجددة المختلفة.  
العمل على إجراء دراسات وطنية أو تحديث المتوفر منها لمعرفة مدى توافر وتنوع              •

  .مصادر الطاقة المتجددة في كل دولة عربية
ال تصنيع نظم ومعدات الطاقة المتجـددة       إنشاء آليات وطنية وإقليمية للتعاون في مج       •

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

  .ثابت وعادل لشراء الطاقة المنتجة
إبرام عقود طويلة األمد نسبياً محدد بها تعريفة لشراء كل نوع من أنـواع الطاقـة                 •

  .المتجددة
  .عالن عن تسعير جاذب للطاقة يختلف حسب تقنية وحجم ومصدر اإلنتاجاإل •
حوافز استثمارية مشجعة وضمانات اقتصادية تشجع على االستثمار في مجال الطاقة           •

  .المتجددة، تشمل الكثير من البنود السابقة

  اإلجراءات التنظيمية العربية 3.1.3.2

  دول العربيةالهياكل التنظيمية للطاقة المتجددة في ال  )أ 

ن الطاقة المتجددة تفعيل التعاون على الصعيدين العربـي         ؤويتطلب النهوض بش  
العربي / والدولي، سواء على المستوى الوطني أو اإلقليمي، ففي مجال التعاون العربي          

تستطيع الدول العربية تبادل الخبرات في مجال بناء القدرات اعتماداً علـى الخبـرات              
تها في مجاالت دراسات جدوى تنفيذ المشروعات وتحليل البيانـات      الوطنية التي تم تنمي   

 الدولي علـى    -وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، في حين يركز التعاون العربي           
نقل تقنيات الطاقة المتجددة إلى الدول العربية، بما يساعد على إيجاد منتجات وأنظمـة              
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قطاعات ذات الصلة والعمل علـى      طاقة متجددة عربية تسهم في تنمية قطاع الطاقة وال        
ومن اإلجراءات التي يمكن أن تساعد على       . استخدام الطاقة ألغراض التنمية المستدامة    

تنمية ودفع آليات التعاون االستفادة من المبادرات اإلقليمية والدولية بما يخدم مـصالح             
  .عةالدول العربية، وهو ما يتطلب موقف عربي واحد تتبناه الدول العربية مجتم

  دور جامعة الدول العربية  )ب 

 العربيـة لتطـوير     يةسـتراتيج االيبرز دور جامعة الدول العربية، فـي مجـال          
استخدامات الطاقة المتجددة، في أهمية التنسيق بين الدول العربية وبعضها البعض فـي             
تبني وجهة نظر موحدة تجاه قضايا الطاقة والمبادرات اإلقليمية والدولية مـع وضـع               

 محددة لمشاركة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة العربية، مـن خـالل دور              أهداف
  .المجلس الوزاري العربي للكهرباء في التنسيق بين وزارات الكهرباء في الدول العربية

  اإلجراءات التمويلية المحفزة 4.1.3.2

جة تتركز أغلب استثمارات الطاقة في الدول العربية على خدمة قطاع الطاقة المنت           
من الوقود األحفوري، فعلى الرغم من تخصيص جانب من االستثمار والمنح الدوليـة             
المخصصة من خالل االتفاقيات الحكومية لخدمة مشروعات الطاقة المتجـددة، إال أن            
هذه االستثمارات محدودة للغاية إذا قورنت في المقابل بما يتم إنفاقه على مـشروعات              

  .الطاقة األحفورية
ز الحاجة إلى إنشاء آليات تمويل عربية ذات شروط إقراض ميـسرة            من هنا تبر  

عن طريق فائدة سنوية منخفضة وفترات طويلة السترداد القرض، أو اإلعـالن عـن              
صكوك خضراء، وتشجيع البنوك على الدخول في المشروعات كجهات تمويل وشركاء           

 مـشروعات   في رأس المال، فعلى الصعيد الدولي تخصص القروض الميسرة لتمويل         
الطاقة المتجددة، ويمكن هنا بحث سبل االستفادة من اآلليات السابق ذكرها في الجـزء              

  .الخاص بالمبادرات اإلقليمية والدولية
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  نيعية في مجاالت الطاقة المتجددةبناء القدرات التص: المحور الثاني  2.3.2

 وتطـوير   دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص في تـصنيع المعـدات           1.2.3.2

  استخداماتها

تتركز معظم األبحاث المتعلقة بتصنيع وتطوير معدات الطاقة المتجددة في الدول           
التي بها نسب استثمار عالية في المجاالت ذات الصلة، حيث يؤدي االستثمار الكبيـر              
فيها إلى تحفيز شركات القطاع الخاص على االستثمار في تطـوير المعـدات، وذلـك               

عمل تكفله الدولة للجهات المستثمرة في مجاالت الطاقة المتجددة،         شريطة وجود إطار    
بتحديد حـد أدنـى     (وذلك بأن تتضمن أطر العمل حوافز في مجاالت التصنيع المحلي           

، وغيرها من حوافز حث مشاركة الجهات ذات الصلة، ويمكن إيجاز           )للمكونات المحلية 
، وتوفير مناخ اسـتثمار     )الخ. .تشريعات، تمويل، (ذلك في طرح آليات تحفيز التعاون       

مناسب للقطاع الخاص؛ ولعله من المناسب الشروع في إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات            
لتقنيات واستخدامات الطاقة المتجددة تكون متاحة لكافة الدول العربية، واالستفادة فـي            

 الـذي   ذلك من دليل إمكانات الدول العربية في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقـة            
  .، ويجري تحديثه اآلن2011أصدره المجلس الوزاري العربي للكهرباء عام 

  بناء القدرات المعرفية العربية وتوطين التقنية 2.2.3.2

 العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة العمل على بنـاء          يةستراتيجاالتتبنى  
تطور الكبير في مجـال     قدرات وطنية في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، فإلى جانب ال         

الطاقة سواء األحفورية أو المتجددة يجب أن تتطرق أنشطة البحث العلمي إلى النظـر              
في رفع كفاءة إنتاج واستخدام نظم الطاقة المتجددة كافة، والعمل بشكل جـدي ومثمـر     
على استبدال أنماط االستهالك غير الفعال للطاقة بأنماط أخرى رشـيدة ذات فاعليـة،              

  :جراءات بناء القدرات الوطنية فيوتتلخص إ
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تخطـيط   :مثـل (دعم التعاون اإلقليمي في المجاالت التي أصبح لها مرجعية عربية        •
  .)المشروعات، ودراسات الجدوى، واقتصاديات الطاقة

التعاون الدولي في إعداد وتطوير الكوادر الوطنية لتصميم وتصنيع وتوطين مكونات            •
سير فرص للتدريب فـي الـداخل والخـارج فـي           أنظمة الطاقة المتجددة وذلك بتي    

  .التخصصات المختلفة
تسهيل تبادل المعلومات ونشر المعرفة بـين منتجـي ومـستخدمي الطاقـة علـى                •

  .المستويين الوطني واإلقليمي

  تعزيز البحث العلمي ونقل المعرفة وتوطينها 3.2.3.2

وتـساهم  تختلف هيكلية مؤسسات البحث من بلد آلخر فـي منطقتنـا العربيـة،              
الجامعات ومراكز البحث العلمي في زيادة المعرفة المتاحة وتعمل علـى تطويرهـا،             
تشمل التوسع في تطبيقات وأبحاث الطاقة المتجددة قطاعات التعليم بكافـة مراحلهـا،             
وبالتالي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وربط ذلك بالقطاع الصناعي وذلك عـن            

  :طريق
مات ونشر المعرفة بين منتجي ومستخدمي الطاقة علـى كافـة           تسهيل تبادل المعلو   •

  المستويات؛
  دور الجامعات ومراكز األبحاث لنقل وتبادل المعرفة والتقنيات؛ •
  إدخال الطاقة المتجددة ضمن المناهج التعليمية في المراحل العليا؛ •
غلـب  االستفادة من مراكز البحث العلمي المتاحة في الوطن العربي، والعمل على الت          •

على مشاكل قطاع الطاقة بحيث تتناسب األبحاث مع متطلبات القطاع وذلـك مـن              
  :خالل تخصيص ميزانية للبحث العلمي تمكّنه من

o                ًبحث زيادة االعتمادية على بدائل الطاقة المتجددة بما يسمح لها أن تـؤدى دورا
  .موازياً للمصادر التقليدية
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o        ال يؤثر على معـدالت أدائهـا وفتـرات         خفض التكلفة االستثمارية للمعدات بما
  .تشغيلها

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

   االستخدام األمثل لمصادر الطاقة المتجددة:المحور الثالث  3.3.2

1.3.3.2 ف مع ظاهرة التغير المناخيدمج سياسات الحفاظ على البيئة والتكي  

  بعاد البيئية لمصادر الطاقة المتجددةاأل  )أ 

تزايد االهتمام بـالتغيرات    أدى االستخدام الكثيف للمصادر األحفورية للطاقة إلى        
ومن خالل آلية التنمية النظيفة يمكن إنشاء مشروعات خفض االنبعاثات التي           . المناخية

لتزام الدول الغنية   تساعد الدول النامية على إدراك التنمية المستدامة، كما أنها تتضمن ا          
بنقل التقنيات النظيفة إلى الجنوب والمساعدة في تنميته، حيث يـتم إصـدار شـهادات               
موثقة بمقادير ثاني أكسيد الكربون المعادلة لمقادير االنبعاثات التي يتم خفـضها عنـد              
إقامة المشروع وتشتري الدول المتقدمة هذه الشهادات نظير مقابل مادي تدفعه للدولـة             

مية التي أقيم بها المشروع، ومن أنواع المشروعات التي تندرج تحت مظلـة آليـة               النا
التنمية النظيفة، مشروعات الطاقة المتجددة مثل إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة            

 أيـضاً الشمسية ومشروعات خاليا الوقود الهيدروجيني ومشروعات الكتلـة الحيـة، و          
لطاقـة، واسـتبدال الوقـود ومـشروعات التوليـد      مشروعات تحسين كفاءة استخدام ا  

المشترك، وكذا مشروعات التشجير حيث تقوم األشـجار بامتـصاص ثـاني أكـسيد              
  .الكربون

  مشروعات االستفادة من آليات التنمية النظيفة وتجارة الكربون  )ب 

أصبح ثاني أكسيد الكربون سلعة يمكن التجارة فيها، ويبـاع اآلن فـي الـسوق               
أسعار متفاوتة للطن، وبحسب التقديرات الحالية يتوقع أن يبلغ إجمالي حجم           ية ب وروباأل

 مليار دوالر، وهو ما يعد طفـرة كبيـرة إذا           60 نحو   2012التجارة في الكربون عام     
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قورنت بالمعدالت السابقة، ومن هذا المنطلق، يوفر بيع شهادات الكربون دخالً إضافياً            
فة، مع األخذ في االعتبار أن هذا الدخل ال يمكنـه           للمستثمرين في مجاالت الطاقة النظي    

  .تحويل مشروع خاسر إلى رابح، إال أنه يحسن من معدل العائد من المشروع

تفعيل سياسات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واالستخدام األمثـل            2.3.3.2

  لها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية

موارد الطبيعية استخدام وسائل غير تقليدية وتقنية       يقصد بالمحافظة على البيئة وال    
حديثة لتحقيق التنمية المستدامة من خالل إدارة بيئية فاعلة في مجال المحافظـة علـى               
البيئة واستدامتها، وتوضح المعطيات أن العديد من الدول العربية حققت تقدماً واضـحاً             

حسين المؤشرات ذات الداللـة     في إعداد البرامج والسياسات واألطر التشريعية، وفي ت       
البيئية والمعيشية، وهو ما يتطلب العمل على تطوير ودعم التـشريعات ذات العالقـة              

  .بقضايا الطاقة والتنمية خاصة التي تتعلق بالطاقة المتجددة
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  اب الثالثالب
  يةستراتيجإجراءات تفعيل اال
  ـــ

  راءاتــاإلج  1.3

ير استخدامات الطاقة المتجددة العمل مـن   يقترح لتفعيل اإلستراتجية العربية لتطو    
  :خالل المحاور األساسية التالية

اعتماد سياسات وطنية وإقليمية لتهيئة المناخ المالئـم لتطـوير تقنيـات الطاقـة         :أوالً
المتجددة ونشر تطبيقاتها ميدانياً، مع زيادة مساهمة مصادرها في مزيج الطاقـة            

  ة؛المستخدم في عمليات التنمية المستدام
تعزيز آليات التعاون اإلقليمي والدولي، وتبادل الخبرة في هذا المجال، مع تعميم             :ثانياً

  التطبيقية لنظم الطاقة المتجددة؛الوعي باإلمكانات الفنية و
تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطـوير نظـم واسـتخدامات الطاقـة               :ثالثاً

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

 على عرض التوجهـات     يةستراتيجاالفي ضوء ما تقدم، ستركّز إجراءات تفعيل        
الالزمة لتحقيق أهدافها المرجوة مع استعراض أهم األطر المؤسسية والتشريعية التـي            

 تقنيات الطاقة المتجددة ونشر     يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل اإلنجاز في مجال تطوير         
استخداماتها ومن ثم اقتراح حزمة من اإلجراءات واآلليات لتمكين البنـاء المؤسـسي             
والتشريعي في الدول العربية من تحقيق تطوير حقيقي ومؤثر في زيادة إسهام مصادر             

  .الطاقة المتجددة في المنطقة
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  يةجستراتيخطة العمل التنفيذية لمتابعة تطبيق اال  2.3

  يةستراتيجإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ وتقييم اال  1.2.3

 العربية الستخدامات الطاقة المتجـددة بمـدى        يةستراتيجااليرتبط تحقيق أهداف    
االلتزام بتنفيذ ما جاء بها من إجراءات وآليات، ومن هنا يبـرز دور جامعـة الـدول                 

 اإليجابية لألداء الجمـاعي     العربية في التنسيق بين الدول األعضاء والتحقق من العوائد        
 تطوير األداء اعتماداً على االلتزام الطوعي لكل        أيضاًبشكل يضمن تحقيق األهداف، و    

دولة في مناخ من الصراحة والمكاشفة واقتناع كل األطـراف بأهميـة أهـداف هـذه                
عمـل،   من قبل لجنة أو فريق       يةستراتيجاالية، وهو ما يتطلب متابعة تطبيق       ستراتيجاال

  :)8(ا يلي نطاق عمل الفريقوفيم
  .التنسيق بين الدول العربية في مجاالت الطاقة المتجددة -
  .يةستراتيجمتابعة اإلنجازات الوطنية واإلقليمية في تحقيق أهداف اال -
إصدار تقارير سنوية عن موقف الطاقة المتجددة بالدول العربية ومدى التقـدم فـي               -

  .يةستراتيجتحقيق أهداف اال
ية بما يتناسب والمتغيرات المستقبلية في      ستراتيجر والتحديث الالزم لال   اقتراح التطوي  -

  .مجال الطاقة بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة
 وتحقيق الهدف منها في االعتماد على مـصادر         يةستراتيجاالإن ضمان تطبيق هذه     

اعيـة وثقافيـة    الطاقة المتجددة بشكل متكامل وفعال، بكل ما يحمله من نتائج تنموية اجتم           
واقتصادية يتطلب تحديداً واضحاً للمسؤوليات وآليات المتابعة، حيث تتضمن خطة عمـل            

 آلية متابعة دورية لمراحل تنفيذها وتنسيق التعاون بين الدول العربية واقتراح            يةستراتيجاال

                                                
تم تشكيل فريق عمل الطاقة المتجددة لمتابعة كافة الموضوعات المتعلقة بالطاقـة المتجـددة                )8(

وأهمها االستراتيجية العربية ويرفع توصياته للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفـاءة الطاقـة             
 .2010 آذار/ س في مارسالمستحدثة بعد تعديل النظام األساسي للمجل
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كما . لية، بما يتناسب والمتغيرات المستقبلية في المجا      ستراتيجالتطوير والتحديث الالزم لال   
سيتم عرضها على المجلس الوزاري العربي للكهرباء بشكل دوري لضمان إطالعه علـى             

 في مختلف مراحلها وأية عقبات قد تعترضها، بهدف تمكينه          يةستراتيجاالسير عملية تنفيذ    
من أداء دوره الهام في التوجيه بأفضل البدائل إلتمام تنفيذها وتذليل ما قد يعترضـها مـن      

  .2013-2012 للفترة يةستراتيجاال خطة العمل لمتابعة تطبيق )3الملحق  (ويبين. عقبات

  ر استخدامات نظم الطاقة المتجددةآليات تعزيز التعاون لنش  3.3

  العربي/ التعاون العربي  1.3.3

تكونت في السنوات األخيرة لدى بعض الدول العربية خبرات بشرية قادرة على            
ة سواء في مجـاالت االسـتخدام أو التـدريب، وألن      التعامل مع تقنيات الطاقة المتجدد    

أسواق الطاقة المتجددة العربية في حاجة إلى الحث على المشاركة في التقـدم التقنـي،    
بمعنى إنتاج معدات وأدوات ذات تقنيات تتميز بتآلفها مع المناخ والثقافة العربيين، ومن             

قة المتجددة، والعمـل علـى      ثم البحث عن آليات تهدف إلى استنبات بذور تقنيات الطا         
  .نموها عربياً وتسويقها دولياً

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

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

االستفادة من وجود المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقـاهرة فـي              •
تفعيل التعاون العربي واإلقليمي في مجال نشر السياسات الداعمة للطاقة المتجـددة            

  .يد اإلقليمي حول القضايا ذات الصلة بالطاقة المتجددةوتبادل اآلراء على الصع
 بتنـسيق مـن     يةستراتيجاالإعداد برنامج لبناء القدرات منسجم مع احتياجات تطبيق          •

  .جامعة الدول العربية تنفذه الكوادر العربية ذات الخبرة
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توفير إطار حديث لجميع البحوث اإلحصائية المتخصصة وإيجاد قاعدة عريضة من            •
ات الستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبهـا            البيان

  .برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلدارية
توفير البيانات والمؤشرات الرسمية المعتمدة من الدول بهدف توفير متطلبات الدولة،            •

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

تبادل المعلومات والخبرات في مجال الطاقة المتجددة فيما بين الدول العربية سـواء              •
  .على المستوى الثنائي أو من خالل المنظمات العربية

  األوروبي /التعاون العربي  2.3.3

اقة يثبت قدرتنا على اإلنجاز من خالل حذو نفس المنهج          إن واقعنا في مجال الط    
بع في السنوات الماضية في مجال النفط، في ضوء ما تقـدم لـزم علـى دول                 الذي ُأتّ 

  :المنطقة العمل على
العمل على االستفادة القصوى من المبادرات األوروبية المذكورة آنفاً من خالل التنسيق مع              -

  ؛ات ونقل التقنيات كجزء أساسي في تنفيذ هذه المبادراتالدول األوروبية في بناء القدر
حيـث يتـضمن   " الربط الكهربائي األورومتوسطي"العمل على االنتهاء من مشروع   -

والذي يعد مـن    " الربط الكهربائي العربي الشامل   "مقترحات تعزز فوائد مشروعات     
 إيجابياً على   أهم مشروعات التكامل االقتصادي العربي التي يمكن أن تنعكس نتائجها         

مجاالت أخرى للعمل العربي المشترك مثل دعم االتصاالت البينية، ونشر اسـتخدام            
تقنية المعلومات، وتنمية وتطوير الصناعات ذات الصلة، فـضالً عـن التـأثيرات             

  اإليجابية على البيئة العربية؛
ـ          - ة بالطاقـة   توحيد الرؤية العربية فيما يتعلق بالمؤتمرات واالتفاقات الدولية المتعلق

والبيئة مما يسمح باالستفادة من الهبات والمنح والقروض الدولية التي تعـزز مـن              
 .ص االستثمار في الطاقة المتجددةفر
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  الدولي/ التعاون العربي  3.3.3

على المستوى االقتصادي، أصبحت الدول العربية من أكبـر شـركاء التجـارة             
لب بذل مزيد من الجهد فـي تحقيـق         واالستثمار مع كثير من دول العالم، وهو ما يتط        

التوازن في هذه العالقات، اعتماداً على زيادة االستثمارات المتبادلة واالرتقاء بالتعاون           
ن الطاقـة   ؤوالفني في مجاالت اإلنتاج والتنمية والبحث العلمي؛ ويتطلب النهوض بـش          
بحث والتطوير المتجددة التعاون على الصعيدين العربي والدولي، وكذلك إنشاء مراكز لل       

في الدول العربية، بما يساعد في نقل واستنبات تقنيات حديثة وإيجاد منتجات وأنظمـة              
طاقة متجددة عربية تسهم في تنمية قطاع الطاقة والقطاعات ذات الصلة، والعمل على             

ومن اإلجراءات التـي يمكـن أن   . استخدام الطاقة المتجددة ألغراض التنمية المستدامة    
  :مية ودفع آليات التعاونتساعد على تن

، تعتمد على نشر اسـتخدامات الطاقـة        "طاقة بال حدود  "إطالق مبادرة تحت عنوان      -
المتجددة وتقوية إجراءات الربط الكهربائي بين الدول العربية، لتنمية تصدير الطاقة           
المنتجة بين الدول العربية من كافة المصادر مع التركيز على المصادر المتجـددة،             

  .ك طاقة لبعضها البعض وقت الحاجةعلها تعمل كبنووبما يج
التأكيد على مشاركة الدول العربية في المؤتمرات واالتفاقيـات الدوليـة الخاصـة              -

بقضايا التنمية المستدامة والطاقة البيئية للمساهمة فـي مناقـشة مخرجـات هـذه              
ـ          صادية المؤتمرات واالتفاقيات لتكون متوازنة، وتراعي المصالح والقـدرات االقت

  والمتطلبات االجتماعية واإلنمائية للدول العربية؛
العمل على تفعيل مخرجات وتوصيات المنتديات كافة لنـشر اسـتخدامات الطاقـة              -

  المتجددة؛
  التعاون في بناء القدرات في المجاالت غير المتوافرة عربياً؛ -
ذي يتولى  ال"Clean Technology Fund, CTF"االستفادة من صندوق التقنية النظيفة  -

  .البنك الدولي إدارته في نشر استخدامات الطاقة المتجددة
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  الباب الرابع
  يةستراتيجالنتائج المتوقعة من تطبيق االمؤشرات األداء و

  ـــ

  يةستراتيجمؤشرات األداء لتنفيذ محاور اال  1.4

  مفهوم مؤشرات األداء  1.1.4

تجددة في تحديـد وتقيـيم      ية العربية للطاقة الم   ستراتيجتساعد مؤشرات األداء لال   
 تجاه تحقيق األهداف المرجوة منها، من       يةستراتيجاالالتطور الحاصل في تنفيذ محاور      

خالل تحديد طريقة واضحة لقياس مدى هذا التقدم نحو تحقيق هذه األهداف، وعادة ما              
ية، من خالل كونها إما مرحليـة       ستراتيجتغطي هذه المؤشرات المدة المحددة لتنفيذ اال      

يرة المدى أو طويلة المدى وفقاً لحجم التطورات المنجـزة علـى مـستوى تنفيـذ                قص
  . على المستويين المحلي واإلقليمييةستراتيجاال

  أهداف مؤشرات األداء  2.1.4

  :ية إلى تحقيق ما يليستراتيجتهدف مؤشرات أداء تنفيذ اال
ـ وضع نظام محدد لمتابعة ومراقبة مدى االلتزام في تنفيـذ محـاور اال             • ية، تراتيجس

  .يةستراتيجويشمل ذلك األهداف الوطنية المعلنة والهدف العربي الذي تحدده اال
إيجاد آلية موحدة لتقييم التطور الحاصل ومدى مالءمته لألهداف الموضـوعة فـي              •

  .يةستراتيجاال
 متماشية مع ما يـتم تحقيقـه فـي          يةستراتيجاالالتحقق من كون محاور ومحتويات       •

  .مل على تحديثها على أسس منطقية وواقعيةالواقع العملي والع
اعتماد طريقة محددة لمشاركة الدول األعضاء في العمل على حساب وتحليل هـذه              •

ل بالمعلومات المطلوبة وفقاً للخطط     ؤوالمؤشرات، من خالل تزويد فريق العمل المس      
  .الزمنية الموضوعة
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 علـى الـدول العربيـة       إعداد نموذج إلدخال ومعالجة البيانات الوطنية يتم توزيعه        •
للمساهمة في تقييم مستوى اإلنجاز الوطني واإلقليمي، وقد تـرى جامعـة الـدول              

  .العربية إتاحته على أحد المواقع اإلليكترونية التابعة لها إلتاحته للمتخصصين
توفير قاعدة بيانات كأساس لبناء نظام للتقييم الذاتي فيما يخص مدى تطور استخدام              •

 على المستويين الوطني واإلقليمي، باإلضافة إلى تقدير حجم فرص          الطاقة المتجددة 
  .العمل التي أتيحت نتيجة لهذا التطور

  هيكلية مؤشرات األداء  3.1.4

  :ية هماستراتيجهناك نوعين أساسيين من المؤشرات المتعلقة بتنفيذ اال
مؤشرات المتابعة وهي المؤشرات التي تهدف إلى حصر ورصد كافـة األنـشطة               - أ

ية، ستراتيجفعاليات التي تم تنفيذها من الدول األعضاء وصوالً لتنفيذ أهداف اال          وال
سواء على مستوى الخطط المعلنة أو حجم المشاريع المنفذة في كل دولـة علـى               

  .حدة
مؤشرات التقييم وهي المؤشرات التي تهدف لقياس األثر والنتيجة الناجمـة عـن              - ب

المستوى اإلقليمي والتي تمـت باتجـاه   مجموعة األنشطة والفعاليات المنجزة على   
  .يةستراتيجتحقيق أهداف اال

  تحديد مؤشرات المتابعة الوطنية  4.1.4

وهي المؤشرات التي يتم من خاللها متابعة تنفيذ الخطط الوطنية باتجـاه تحقيـق          
األهداف المعلنة على المستوى المحلي، ومن الممكن تصور أن مؤشر المتابعة الرئيسي            

 يتعلق وبشكل مباشر مع المؤشر الكمي الدال على الطاقة المنتجـة            يةتراتيجسااللتنفيذ  
سنوياً من محطات الطاقة المتجددة على المستوى الوطني، ومقارنة هذا المؤشـر مـع              

  .األهداف الوطنية المعلنة من قبل الدول لتحديد مدى االلتزام بتحقيق هذه األهداف
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ألمر تحديـد بعـض المؤشـرات       وللحصول على المؤشر سابق الذكر يتطلب ا      
الفرعية، والتي أطلق عليها مسبقاً مؤشرات المتابعة، التي يمكن من خاللهـا حـساب              

  .يةستراتيجمؤشرات التقييم التي تبين مدى التطور الحاصل في تنفيذ اال
يتم الحصول على مؤشرات المتابعة من خالل المعلومات التي سيتم تزويدها من            

ث أنها تتعلق وبشكل مباشر باإلنجازات الوطنية فيمـا يخـص   قبل الدول األعضاء، حي  
التطور في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة سواء ألغراض توليد الطاقة الكهربائيـة أو             

  .إلنتاج الطاقة الحرارية أو أية أغراض أخرى
من المهم الحصول على هذه المؤشرات بشكل دوري يضمن تحديثها، مع اعتبار            

ن المعلومات المطلوبة على المستوى الوطني مـن مـسؤولية نقـاط            مهمة جمع وتأمي  
 مسؤولية صحة هذه المعلومات، ليقوم فيما       أيضاًاالرتباط في كل دولة، الذين يتحملون       

بعد فريق عمل الطاقة المتجددة المنبثق عن لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة             
 يةسـتراتيج االوتقييم مدى االلتزام بتنفيـذ      بجمع هذه المعلومات الستخدامها في متابعة       

  .يةستراتيجتجاه تحقيق الهدف المعلن في اال
وتتركز مؤشرات األداء للدول األعضاء فـي مؤشـرات االسـتطاعة المركبـة             

  :ومؤشرات الطاقة المنتجة، فعلى سبيل المثال
  المحطات المائية عالية االستطاعة •
  المحطات المائية صغيرة االستطاعة •
  طاقة الرياحمحطات  •
  النظم الخاليا الشمسية المرتبطة بالشبكة •
  النظم الخاليا الشمسية غير المرتبطة بالشبكة •
  محطات المركزات الشمسية •
  )طاقة األمواج والمد والجزر(محطات طاقة البحار  •
  محطات طاقة الحرارة الجوفية •
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  طاقة الكتلة اإلحيائية •
  أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية •
  حيوي بأنواعهالوقود ال •

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

  :معلنة فيما يخص الطاقة المتجددةاألهداف الوطنية ال - 1

يوجد نمطان للتعامل مع هذا المؤشر، األول يخص الدول التي لم تعلن مسبقاً عن              
اف محددة بالنسبة لتطور استخدام الطاقة المتجددة، حيث يتم اإلشارة إلى أي أهداف             أهد
يات معلنة تتعلق بتنمية قطاع الطاقة المتجددة سواء كان ذلك على مـستوى        استراتيجأو  

 أو على مستوى تقنيات الطاقة      )قطاع طاقة الرياح على سبيل المثال     (تقنية محددة بذاتها    
  .المتجددة كافة

تحديـد  "النمط الثاني فيخص الدول التي أعلنت عن أهـداف يمكـن قياسـها     أما  
مشاركة الطاقة المتجددة كنسبة من ميزان الطاقة العام أو االستطاعة الكلية المركبة أو             

  ".الطاقة المنتجة على مستوى الدولة

  :)على المستوى الوطني(مؤشر األداء الفعلي  - 2

 محطات الطاقة المتجـددة إلـى الطاقـة         هو نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من     
الكهربائية الكلية المنتجة في كل دولة، ويعتبر هذا المؤشر أحد المؤشرات الرئيسية التي   

ية، وينبع ذلك من كون الهدف المحـدد        ستراتيجيعتمد عليها في متابعة تنفيذ محاور اال      
هداف المعلنـة مـن    قد تم حسابه وفق نفس المنهجية واعتماداً على األ يةستراتيجاالفي  

أو كـل  (قبل الدول األعضاء ويتم حساب هذا المؤشر على المستوى الـوطني سـنوياً         
 لمعرفة مدى تطور استخدام الطاقة المتجددة في كل دولـة علـى             )سنتين وفقاً لما سبق   

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

 مدى االنحـراف عـن األهـداف المعلنـة والخطـط            هو المؤشر الذي يعرف   
الموضوعة على المستوى الوطني ومن الممكن أن يكون هذا المؤشر سلبياً في حال أن              

 أن يكون االنحـراف     أيضاًما تم التوصل إليه لم يحقق ما تم التخطيط له، ومن الممكن             
لحيود كنسبة بين   الهدف المعلن، ويتم حساب مؤشر ا      إيجابياً حال تخطى اإلنجاز الفعلي    

  .والمخطط األداء الفعلي

  تحديد مؤشرات التقييم اإلقليمية  5.1.4

بما أن مؤشرات التقييم هي المؤشرات التي تهدف لقياس األثر والنتيجة الناجمـة             
عن مجموعة األنشطة والفعاليات المنجزة على مستوى المنطقة العربية والتـي تمـت             

ية، فإنه من الممكن تصور أن مؤشر التقيـيم  راتيجستباتجاه تحقيق الهدف المعلن في اال     
 يتعلق وبشكل مباشر مع المؤشر الكمي الدال على الطاقـة           يةستراتيجاالالرئيسي لتنفيذ   

الكهربائية الكلية المنتجة سنوياً من محطات الطاقة المتجددة علـى مـستوى المنطقـة              
 مع األهداف المعلنة لتحديد     العربية ابتداء من المستويات الوطنية، ومقارنة هذا المؤشر       

مدى االلتزام بتحقيق هذه األهداف، ومن الطبيعي ربط هذا المؤشر مـع مؤشـر نمـو      
الطاقة الكهربائية المنتجة سواء من محطات الطاقة المتجددة أو التقليدية، باإلضافة إلى            

  .يةستراتيجمدى اتساقه مع الهدف المعلن في الباب الثاني من اال
 يةسـتراتيج االالمؤشرات، يتبين ما إذا كان العمل على تطبيـق          ومن خالل هذه    

يسير في االتجاه الصحيح أم أن العمل على مستوى المنطقة بحاجة إلى المزيد من بذل               
  .الجهود لتحقيق الهدف المطلوب

باإلضافة إلى ما ورد سابقاً فإن هناك بعض مؤشرات التقييم الضرورية، والتـي             
  :تضم
 نسبة مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطـات         : األول مؤشر األداء الفعلي   -1

الطاقة المتجددة كافة غير متضمنة المحطات المائية إلى مجموع الطاقة الكهربائية           
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المنتجة من المحطات التقليدية بكافة أنواعها في الدول األعضاء في العـام ذاتـه،              
و كل سـنتين وفقـاً لمـا    أ(ويتم حساب هذا المؤشر على المستوى اإلقليمي سنوياً  

 لمعرفة مدى تطور استخدام الطاقة المتجددة في اتجاه تحقيق الهدف المعلـن             )سبق
  .يةستراتيجفي اال

 نسبة مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطـات         :مؤشر األداء الفعلي الثاني    -2
الطاقة المتجددة كافة متضمنة المحطات المائية إلى مجمـوع الطاقـة الكهربائيـة             
المنتجة من المحطات التقليدية بكافة أنواعها في الدول األعضاء في العـام ذاتـه              

أو كل سنتين وفقـاً     (كافة، ويتم حساب هذا المؤشر على المستوى اإلقليمي سنوياً          
 لمعرفة مدى تطور استخدام الطاقة المتجددة في اتجاه تحقيـق الهـدف             )لما سبق 

  .يةستراتيجالمعلن في اال
 وهو نسبة تطور مجموع الطاقة الحرارية المنتجـة    :فعلي الحراري مؤشر األداء ال   -3

من محطات الطاقة المتجددة الحرارية في العام الذي أجريت فيه عملية القياس أو             
اإلحصاء، ويبين مدى تطور قطاع الطاقة المتجددة الحرارية، مثل أجهزة تـسخين            

ـ          سية، الطاقـة الشمـسية     المياه بالطاقة الشمسية، تحلية مياه البحر بالطاقـة الشم
  .)9(وعة من التطبيقات األخرىالحرارية لتوليد البخار ومجم

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

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

لعام الـذي   مجموع كميات الوقود المنتج لوسائط النقل من التقنيات المتجددة حتى نهاية ا             س
  .ُأجري فيه القياس

كميات الوقود المنتج لوسائط النقل من التقنيات المتجددة خالل الفترة الممتدة من القياس               ع
 .قبل األخير حتى نهاية العام الذي ُأجري فيه القياس
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 وهو المؤشر الذي يتم من خالله معرفة مـدى االنحـراف عـن              :مؤشر الحيود  -4
 ومن الممكن أن يكون هذا المؤشر سلبياً في حال          يةستراتيجاالاألهداف المعلنة في    

 أن يكـون    أيـضاً ط له، ومن الممكن     أن ما تم التوصل إليه ال يحقق ما تم التخطي         
  .يةستراتيجاالنحراف إيجابياً في حال تم تجاوز الهدف المرحلي في اال

  المؤشرات الداعمة على المستوى الوطني  6.1.4

وهي مؤشرات كمية لالستدالل على مدى تطور السياسات والتشريعات الوطنيـة           
 يةسـتراتيج االم تطبيق بنـود     الخاصة بالطاقة المتجددة في الدول األعضاء، والتي تخد       

  :وترتبط باألنشطة أو الفعاليات التالية
  

  المؤشر الكمي  النشاط أو الفعالية  مـالرق

    اإلعالن عن سياسة خاصة بتطوير الطاقة المتجددة  .1
تشكيل فريق عمل متخصص أو تسمية هيئة معنية بتطـوير            .2

  الطاقة المتجددة 
  

    تحديد هدف للطاقة المتجددة   .3
اعتماد قانون لتحديد تعرفة الطاقة المنتجـة مـن الطاقـة             .4

  المتجددة
  

دعوة القطاع الخاص والمستثمرين لبنـاء محطـات طاقـة            .5
  متجددة

  

    إقرار حوافز مالية لالستثمار في مجال الطاقة المتجددة  6
    تأسيس صندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة   7
 القدرات في مجـال الطاقـة       القيام بنشاطات التوعية وبناء     8

  المتجددة
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  النتائج والمقترحات  7.1.4

تقوم نقاط االرتباط الوطنية بالعمل على حـساب مؤشـرات المتابعـة الوطنيـة              
وإرسال تقارير بها إلى فريق العمل المكلف بأعمال المتابعة والتـدقيق، ويكـون هـذا               

تحليلية بهـدف تحديـد نقـاط       التقرير شامالً لكافة مؤشرات المتابعة الوطنية مع نظرة         
الضعف والقوة، ووضع خطة للتنسيق المشترك فيما يتعلق بتـوفير البيانـات وإيجـاد              

  .الحلول، بما يضمن الكفاءة والفعالية العالية في التنفيذ
 بإعـداد تقريـر     يةسـتراتيج االومن ثم يقوم فريق العمل الخاص بمتابعة تنفيـذ          

فقاً للنتائج التـي تـم الحـصول عليهـا تبعـاً            المؤشرات متضمناً المقترحات المعدة و    
للمؤشرات سابقة الذكر، حيث يتم وضع هذه المقترحات في كافة القضايا المتعلقة بكفاءة        

ية، من خالل تحليل المؤشـرات  ستراتيجوفعالية كل مؤشر وتأثيره على الهدف العام اال  
ائية في تلـك الجزئيـة      الرئيسية المرتبطة بالهدف والوسائل واألدوات التنفيذية واإلجر      

  .المرتبطة بمؤشر األداء
بناء على نتائج تقرير المؤشرات يتم اإلعداد للمرحلة الالحقة مـن نظـام تقيـيم               

 للفترة المعنية   يةستراتيجاالاألداء حيث يتم إعداد تقرير نهائي مختصر حول معدل تنفيذ           
د مدى انعكاسها   من واقع المعطيات الموضحة من خالل تقرير مؤشرات األداء، وتحدي         

 وفقاً للباب الثالث، مع تـضمين التقريـر         يةستراتيجاالعلى مدى التقدم بإنجاز الخطة      
ية، ستراتيجالمالحظات والمقترحات التي يراها فريق العمل ضرورية لتحديث الخطة اال         

من تعديل أو إضافة أو حذف، ليتم مراجعتها ومناقشتها من قبل لجنة خبـراء الطاقـة                
  .فاءة الطاقة قبل رفعها للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباءالمتجددة وك

  النتائج المتوقعة والخالصة  2.4

من الضروري أن تلعب الطاقة المتجددة، والتي تتمتع بإمكانات هائلة في الدول العربية،             
يدات البيئية  دوراً رئيسياً في إمدادات الطاقة على مستوى المنطقة، وذلك من أجل مواجهة التهد            
  .واالقتصادية التي يتعاظم تأثيرها بشكل كبير وملموس على اقتصادات الدول العربية
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  النتائج االقتصادية  1.2.4

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

  .األجنبية في هذا المجالزيادة احتياطي النقد جراء تشجيع وتفعيل االستثمارات  -2
تحقيق وفورات معتبرة في استهالك مصادر الوقود األحفوري مما يتـيح فرصـة              -3

  .االستفادة من تصديره باألسعار العالمية بدالً عن بيعه محلياً باألسعار المدعومة
تفعيل تجارة الكربون والشهادات الخضراء في المنطقة العربية فـي إطـار آليـة               -4

  .التنمية النظيفة
خلق مجاالت عمل جديدة على مستوى المنطقة وعلى األخص فيما يتعلـق ببنـاء               -5

  .الصناعات المحلية لتقنيات الطاقة المتجددة
تقليل االعتماد على مصادر الوقود األحفوري التي تشكل للبلدان المـستوردة لهـا              -6

  .حمالً ثقيالً على الخزينة العامة
لـدول  غالل جميع مصادر الطاقـة      استدعم متطلبات التنمية المستدامة من خالل        -7

  .المنطقة

  النتائج البيئية  2.2.4

  .المساهمة في الحد من ظاهرة التغير المناخيخفض معدالت التلوث و -1
  .االستفادة من تجارة الكربون العالمية -2

  النتائج االجتماعية  3.2.4

محاربة البطالة من خالل توفير فرص عمل جديدة في مجال الطاقة المتجددة على              -1
  .ستوى الفني واإلداري والتشريعيالم

تحسين مستوى المعيشة لألفراد من خالل تلبية متطلباتهم من الطاقة وخاصة فـي              -2
  .األرياف مما يقلل من ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن
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  .خلق فرص عمل متعلقة مباشرة بتطوير الطاقة المتجددة وتطوير وتوطين تقنياتها -3
  .عضاء مما يساهم في عمليات التنمية المستدامةزيادة األمن الطاقي للدول األ -4
الحد من ظاهرة الفقر في الدول العربية من خالل تأمين الطاقة الالزمة للمنـاطق               -5

الفقيرة التي من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة وتحسن المستوى االجتماعي في             
  .هذه المناطق

  :الخالصة

نها في االعتماد على مصادر      وتحقيق الهدف م   يةستراتيجاالإن ضمان تطبيق هذه     
الطاقة المتجددة بشكل متكامل وفعال، يتطلب تحديداً واضـحاً للمـسؤوليات وآليـات             

 إلى تضمينه واإلشارة إليه، يلي ذلك خطة عمل    يةستراتيجاالالمتابعة وهو ما سعت هذه      
ح للمتابعة الدورية لكافة مراحل تنفيذها، وتنسيق التعاون بين الـدول العربيـة واقتـرا             

 والمتغيرات المستقبلية في المجـال    ية بما يتناسب    ستراتيجالتطوير والتحديث الالزم لال   
وعرضها بشكل دوري على المجلس الوزاري العربي للكهرباء لضمان إطالعه علـى            

 في مختلف مراحلها وأية عقبات قد تعترضـها، بهـدف           يةستراتيجاالسير عملية تنفيذ    
 إلتمام تنفيذها وتذليل ما قـد       التصوراتتمكينه من أداء دوره الهام في التوجيه بأفضل         

  .يعترضها من عقبات
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  )1(ملحق 

  خلفيــة عامــة

  ـــ

أحد المجالس الوزارية المنشأة تحـت       -اتخذ المجلس الوزاري العربي للكهرباء      
 القـرار رقـم     )2007 نيسان/ أبريل( في دورته السابعة     - لدول العربية مظلة جامعة ا  

 المتعلق بتنمية التعاون وتنسيق الجهود في مجاالت إنتاج ونقل وتوزيع الكهربـاء             )98(
السياسات واإلجراءات التي   : "في الدول العربية، وكلّف أمانته بتنظيم ورشة عمل حول        

، حيث عرضـت بهـا أربعـة        "يدة والمتجددة تؤدي إلى تعزيز استخدامات الطاقة الجد     
  :محاور وهى

  األطر المؤسسية والتشريعية؛  :المحور األول
البحـوث والتطـوير، ونقـل التقنيـات،        : الطاقة الجديدة والمتجددة    :المحور الثاني

  ومصادر التمويل؛
استخدام الطاقة المتجددة في الوطن العربي والدروس المستفادة مـن            :المحور الثالث

  ارب السابقة؛التج
  .الطاقة الجديدة والمتجددة وإمكانات تطبيقها في المنطقة العربية  :المحور الرابع

وتم اعتبار مخرجات ورشة العمل المذكورة أعاله بمثابة اللبنة األولى في بنـاء             
 التي تدعو القائمين على أمور تخطيط الطاقة في كـل بلـد مراعـاة               يةستراتيجاالهذه  

 اإلمداد بالطاقة، والعمل على بناء قدرات وطنيـة فـي مجـاالت             تكامل التخطيط لنظم  
تكنولوجيات الطاقة المتجددة، ومن ثم الترويج آلليات تقل معها المعوقات التي تجابـه             

 المستخدمين ألنظمتها، باإلضافة إلى ما يتبعها       أيضاًالمستثمرين في مجاالتها المختلفة و    
ستغالل مصادر الطاقة المتجـددة، وبنـاء       من تطوير للسياسات وللتشريعات المحفزة ال     

القدرات التصنيعية العربية في مجاالت الطاقة المتجددة، واالستخدام األمثل لمـصادر           
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الطاقة المتجددة، وكل هذا يتطلب توافر اإلجراءات التنظيميـة الداعمـة مثـل البنـاء               
  .المؤسسي واإلطار القانوني الضامن لشفافية سوق الطاقة

 على ركائز عدة لتفعيلها أهمهـا دور المجلـس الـوزاري            يةاتيجستراالوتعتمد  
العربي للكهرباء لمتابعة تطبيقها من خالل التعاون العربي والدولي، وتحقيق اإلجراءات           
التنظيمية القادرة على وضعها موضع التنفيذ الذي يكفل بناء قـدرات وطنيـة عربيـة               

  .ةتساهم في تطوير وتنمية استخدامات الطاقة المتجدد
 مجموعة من اآلثار االقتـصادية      يةستراتيجاالومن المتوقع أن يكون لتطبيق هذه       

والبيئية واالجتماعية، التي تشكل مؤشرات لقياس مدى نجاح التطبيق والـذي يتطلـب             
 يةسـتراتيج االبدوره خطة عمل تنفيذية يتم وضعها بعناية بهدف تنفيذ بنود ومحـاور             

  .وتحقيق أهدافها
لس الوزاري العربي للكهرباء بموضوعات استخدامات الطاقة       يرجع اهتمام المج  

 25/9/1997 بتـاريخ  19المتجددة إلى دورته الثانية والتي صدر عنها القـرار رقـم            
بوضع استخدام مصادر الطاقة البديلة، وترشيد اسـتخدام الطاقـة الكهربائيـة ضـمن              

جارب في هذه المجاالت    أولويات عمل المجلس، ودعا الدول العربية التي تتوافر لديها ت         
لتقديم ملخصات عن تجاربها تمهيداً لالستعانة بها، كما تضمنت أهداف المجلس تنميـة             
التعاون وتنسيق الجهود الستخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في الـدول العربيـة             

  :التي تتمحور حول
 وتكامل وتنويـع  تنسيق السياسات العربية في مجاالت إنتاج الطاقة الكهربائية وتنمية      •

  .مصادرها مع األخذ في الحسبان االعتبارات البيئية
تشجيع االستثمار في قطاع الكهرباء وإقامة المشروعات المشتركة، ودعم مـشاركة            •

  .القطاع الخاص في مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء
ـ             • ل تعزيز التكامل العربي وتشجيع االستثمارات في مجال تصنيع معدات إنتـاج ونق

  .وتوزيع الكهرباء، بهدف توطين صناعة المعدات الكهربائية
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تشجيع البحث العلمي في مجال الطاقة الكهربائية، وتطوير تقنيـات واسـتخدامات             •
  .الطاقة المتجددة

توحيد الجهود وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية لتحقيق المصالح العربية            •
  .بية والدولية العاملة في مجال الكهرباء والطاقةبالتعاون مع الهيئات والمنظمات العر

تشجيع الدول األعضاء على تبادل الخبرات وبناء القدرات باالستفادة من اإلمكانيات            •
  .المتاحة في الدول العربية

وضع الخطط والبرامج وإعداد الدراسات التي من شأنها تطوير استخدامات الطاقـة             •
  .المتجددة

في عمل المجلس لتعزيز الثقة في سعيه لتحقيـق         وحرصاً على بث روح جديدة      
مصالح ملموسة للدول األعضاء، وافق المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورتـه            
السادسة على التقرير المعد من قبل أمانته حول تطوير عمله والذي تنص فقرته التاسعة              

فـي مجـاالت    تشجيع الدول العربية على التعاون وتبادل الخبرات والتجـارب          : "على
كما كان موضوع تعزيز وتطوير استخدامات تقنية الطاقة        ". امات الطاقة المتجددة  استخد

المتجددة ضمن جدول أعمال الدورة السابعة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الـذي            
دعوة الدول العربيـة إلـى      " والذي تضمن    25/4/2007 بتاريخ   92أصدر القرار رقم    

سسات البحثية والتطبيقية المعنية لتطوير اسـتخدامات الطاقـة         تعزيز التنسيق بين المؤ   
المتجددة، وتكليف أمانة المجلس بترتيب عقد ورشة عمل على هامش االجتماع القـادم             

  ".لخبراء الدول أعضاء المكتب التنفيذي
وفي إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس المشار إليه؛ عقد االجتمـاع التنـسيقي لبحـث               

راءات التي تؤدي إلى تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، بمقر األمانة العامة السياسات واإلج
 أن تكـون التوصـيات   - بعد الرجوع إلى قرار المجلـس    -بالقاهرة، وقد ارتأى االجتماع     

ية عربية الستخدامات الطاقة    استراتيجالصادرة عن ورشة العمل والتي انتهت بطلب وضع         
  .نقطة االنطالق لعمل المجلس في المرحلة القادمةالمتجددة في البلدان العربية 
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 لـسنة   111 اعتماداً على القرار رقم      االستراتيجيةوبناء على ذلك، تم إعداد هذه       
، الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الثامنة الذي تضمن            2009

اء المختصين مـن    تشكيل فريق عمل من الخبر    "النص التالي المتعلق بالطاقة المتجددة      
، المنظمـة   )ألكـسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم      : الدول العربية وكل من   

العربية للتنمية الصناعية والتعدين، االتحاد العربي للكهربـاء، لجنـة األمـم المتحـدة            
، والمركز اإلقليمـي للطاقـة المتجـددة        )سكوااال(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا     

  :، باإلضافة إلى أمانة المجلس تكون مهمته)RCREEE(ءة الطاقة وكفا
 العربية لتنمية استخدامات الطاقة المتجـددة ضـمن         يةستراتيجاالتطوير مشروع    )1(

المنهجية التي أوصى بها فريق العمل وإعادة صياغتها، أخذاً في االعتبار ما تـم              
ى، وذلـك تمهيـداً     يات عربية في مجال مصادر الطاقة األخر      استراتيجإعداده من   

  .لعرضه على المكتب التنفيذي
استكمال اإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، بعد            )2(

الجـزء الثـاني مـن    (االنتهاء من حصر البيانات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقـة        
  .)االستمارة التي أعدتها أمانة المجلس وتم تعميمها على الدول العربية

يعقد فريق العمل اجتماعات دورية حتى االنتهاء من المهام الموكلة إليه، مع األخذ              )3(
في االعتبار مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء المنقولـة عبـر خطـوط              

  .الربط الكهربائي العربي
الطلب من الدول العربية موافاة أمانة المجلس باسم خبيرها المختص العـضو فـي               )4(

  .2009  تموز/  مشار إليه أعاله وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يوليوفريق العمل ال
/ تكليف أمانة المجلس بالدعوة لعقد االجتماع األول لفريق العمل خالل شهر أكتوبر            )5(

  ."2009 تشرين أول
واستجابة لدعوة من أمانة المجلس، عقد فريق العمل اجتماعه األول بمقر األمانة            

المملكة األردنية  : ، بمشاركة خبراء من كل من     14/10/2009-12العامة خالل الفترة    
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الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة          
الشعبية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهوريـة العـراق،           

ة مصر العربية، باإلضافة إلـى      ، جمهوري ليبيادولة  دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية،     
وقد انتهي االجتماع إلى تحديـد أعـضاء        . المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين    

 كـانون أول /  مع تحديد مدة تنتهي في ديسمبر   يةستراتيجاالومنسق لكل باب من أبواب      
  .يةستراتيج كموعد نهائي لالنتهاء من إعداد اال2010

رات عن كل من المجلس الـوزاري العربـي         من جهة أخرى، صدرت عدة قرا     
، والمجلـس   14/1/2010 بتاريخ   127للكهرباء في دورته االستثنائية منها القرار رقم        

، 11/2/2010 بتـاريخ    85 في دورتـه العاديـة       1820االقتصادي واالجتماعي رقم    
، 3/3/2010 بتاريخ   133 في دورته العادية     7199ومجلس جامعة الدول العربية رقم      

لجنة خبـراء الطاقـة     "علق بتعديل النظام األساسي للمجلس، باستحداث لجنة تسمى         المت
لمـساعدة المجلـس ومكتبـه التنفيـذي، وتتـولى االهتمـام            " المتجددة وكفاءة الطاقة  

بالموضوعات المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تشارك في عـضويتها           
ختصين الفنيين في الـوزارات أو المؤسـسات        كافة الدول العربية بخبراء من كبار الم      

المعنية بشؤون الطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ كما يجوز مـشاركة         
الهيئات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية المتخصصة فـي اجتماعـات اللجنـة،            

مجلس فـي   وتشكيل لجان أو فرق عمل فنية متخصصة من الدول األعضاء لمساعدة ال           
تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، واالستعانة بمؤسسات العمل العربي المشترك في عـضوية       
تلك اللجان أو فرق العمل، واالستفادة من خبرات وكوادر تلك المؤسسات فـي إعـداد               

يات العربيـة   سـتراتيج وضـع اال  "الدراسات والبحوث الالزمة ألعمال المجلس ومنها       
اء، وتنويع وتكامل مصادر الطاقـة الكهربائيـة، وتنميـة        الالزمة لتطوير قطاع الكهرب   

  ".سين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقةاستخدامات الطاقة المتجددة وتح
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  )2(ملحق 

  الخطط الوطنية إلنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

  ـــ

  المملكة األردنية الهاشمية

في حـين تبلـغ     و  . ك 320يوجد باألردن مزرعتي رياح صغيرتين قدرة األولي        
، وبالتـالي فهمـا يـصنفان كمـشروعات تجريبيـة ولـيس             و. ك 1125قدرة الثانية   

كمشروعات تجارية، هذا باإلضافة إلي استخدام طاقة الرياح في ضخ المياه بالمنـاطق             
ـ            نظام، وهو   4000النائية، كما يبلغ عدد سخانات المياه الشمسية المنتجة سنوياً قرابة ال

  .مارات الطاقة الشمسيةما يعني ارتفاع استث
وأعلن األردن عن المرحلة األولى من مشروع إلنتاج الطاقـة الكهربائيـة مـن              

وسـينفذ المـشروع    .  مليون دوالر  400الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي       
 100، إلنتـاج حـوالي      ) كلم جنوب عمان   212(على أربع مراحل في محافظة معان       

  .2012ي نهاية العام ميجاوات من الكهرباء ف

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

تهدف الخطة الوطنية بالمملكة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فـي خلـيط              -
  .2020مع عام % 10و 2015 مع عام% 7الطاقة الكلي بحدود 

يوجد مسودة قانون لتشجيع العمل بالطاقة المتجددة، وتحفيز القطاع الخاص للعمـل             -
  .ستخداماتها، إلى جانب السماح بتطبيق آلية صافي القياسفي نشر ا

تتضمن مسودة القانون إنشاء صندوق لتمويل مشروعات الطاقة المتجـددة وكفـاءة             -
  .الطاقة

توجد بعض الجهات التي تقوم باألعمال البحثية في مجاالت الطاقة المتجـددة إلـى               -
  .جانب البحث في سياسات التنمية لتطبيقاتها
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  عربية المتحدةاإلمارات ال

 كشركة تعمل في إطار الرؤية الـشاملة لدولـة          2006في عام   " مصدر"تأسست  
اإلمارات التي تتناغم حركتها بشكل طبيعي مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجـي             

  .الهادفة إلى تطوير جميع مجاالت قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة
ـ        6حتها   مسا التي تبلغ  "مصدر"وتعد مدينة     منـصة   اً كيلـو متـر مربـع تقريب

الستعراض طاقة المستقبل والتقنيات النظيفة وإجراء البحوث عليها، ومن المتوقـع أن            
الذي يركـز   " معهد مصدر " ألف نسمة ومئات الشركات، كما تضم        40تحتضن المدينة   

تفاعل مع  على األبحاث التطبيقية ذات المردود المباشر على التطبيقات النهائية للطاقة، ي          
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيـا    "مراكز البحث العلمي المنتشرة في أنحاء العالم، مثل         

Massachusetts Institute of Technology" جنرال إلكتريك لإلبداع البيئـي  "، ومركز
Centre of Excellence in Building Technologies R&D centre; GE"،باسـف  " و

BASF"ألبحاث والتطـوير  ل" شنايدر" ، ومركزEcomagination Centre; Schneider ،
  .وغيرها

التي تعمـل علـى تطـوير وتـشغيل         " مصدر للطاقة " تضم مصدر وحدة     أيضاً
مشروعات الطاقة المتجددة ليس في دولة اإلمارات فحسب وإنما في المنطقة العربيـة             

لتطـوير   "Total" و"Abengoa Solar"وباقي دول العالم، مثل المشروع المشترك مـع  
ظبـي لتـصبح     لمركزات الطاقة الشمسية في المنطقة الغربية من أبو       " 1شمس"محطة  

باإلضافة إلى مزرعة توليد طاقة الرياح بقـدرة         .أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم     
 ظبي بغية  في أبو " صير بني ياس  " ميجاوات ومحطة الخاليا الشمسية على جزيرة        30

 من الطاقة من مصادر متجددة بحلـول         ظبي  احتياجات أبو  من% 7المساهمة في توليد    
لتوليد الطاقـة  " London Array"، ولعل أبرز المشروعات الدولية مزرعة 2020عام 

  . ميجاوات1000من الرياح الساحلية وقدرتها 
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 بإدارة Masdar Carbon" مصدر إلدارة الكربون"من جهة أخرى تختص شركة 
ن عبر تعزيز كفاءة اسـتهالك الطاقـة واسـترداد          مشروعات خفض انبعاثات الكربو   

آليـة  "الحرارة المفقودة، إضافة إلى تجميع وتخزين الكربون مع التركيز على استثمار            
في مناطق الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا، يدعمها فـي ذلـك وحـدة             " التنمية النظيفة 

لطاقـة   التي تضم محفظة لكبـرى شـركات ا  "Masdar Capital" "مارمصدر لالستث"
المتجددة والتقنيات النظيفة الواعدة، إلى جانب مساعدة الشركات على النمو والتطـور            

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

ذا القطاع المهـم،    المستدامة، إلى المستوى الذي يؤهلها الحتالل مرتبة الصدارة في ه         
جنباً إلى جنب مع العديد من الدول المتطورة والتي تحقق معدالت نمو مرتفعة لـتعكس   

ظبي خاصةَ بعد استضافتها المقـر الرئيـسي للوكالـة           ي لمكانة أبو  ستراتيجالهدف اال 
  ".ايرينا"الدولية للطاقة المتجددة 

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

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

  .2020الكهربائية بحلول عام 
طاقـة  بادرت اإلمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوة واثبة لتطوير وتنمية تقنيات ال           -

 كشركة تعمل فـي     2006مستقبل في عام    لطاقة ال " مصدر"المتجددة بتأسيس شركة    
  .إطار الرؤية الشاملة لإلمارات العربية المتحدة

 عن مشروع مدينة دبي المستدامة، والذي يهـدف  2012أعلنت مدينة دبي في يوليو    -
من اسـتهالك الميـاه، ومعالجـة       % 50من استهالك الكهرباء، و   % 50إلى توفير   

من المساحة الكلية   % 75راء بنسبة   ، ونشر المساحات الخض   %100المخلفات بنسبة   
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 تحويـل  أيـضاً من احتياجات الكهرباء من مصادر متجددة، و      % 50للمدينة، وإنتاج   
  %.100وسائل النقل إلى وسائل مستدامة بنسبة 

  :الجمهورية التونسية

تمثل المحطات الحرارية المورد الرئيسي في تـونس للحـصول علـى الطاقـة              
تحـدد  . لكل من الطاقة المائية وطاقة الرياح     % 4تتعدي  الكهربائية يضاف لها نسبة ال      

أسعار الكهرباء في تونس من قبل وزارة الصناعة والطاقة والمـشروعات الـصغيرة             
والمتوسطة، وبالمقارنة مع التعريفة العالمية تعد تعريفة الكهرباء في تونس منخفـضة            

  .القيمة
 ANMEلطاقـة المتجـددة     وعلى صعيد الطاقة المتجددة تعني الوكالة الوطنية ل       

 تـوفير   )1: ( بأنشطتها، وتعمل على تحقيق األهداف التاليـة       1985والتي تأسست عام    
 إحالل أنماط جديدة إلنتاج الطاقة      )3( ترويج استخدامات الطاقة المتجددة،      )2(الطاقة،  

  .من مصادر تراعي البعد البيئي
تمد على اسـتيراد     أصبحت تونس إحدى الدول العربية التي تع       2000بحلول عام   

البترول الخام، حيث لم يعد إنتاجها يكفي حد الطلب على الطاقة، وهو ما حدا بالحكومة               
التونسية إلي إصدار عدة قرارات تهدف إلي ترشيد استهالك الطاقـة، والبحـث عـن               

 ميجاوات من توربينات الرياح تم تركيبهـا        120مصادر جديدة إلنتاجها، يوجد بتونس      
  . ميجاوات محطات مائية62ة باإلضافة إلى في مناطق مختلف

من ناحية أخري، تعتبر تجربة سخانات المياه الشمسية في تونس أحد التجـارب             
الناجحة، حيث تم البدء بالمشروع من خالل تعاون مشترك بـين الحكومـة التونـسية               

ه  برنامج لدعم سخانات الميـا     1995ومرفق البيئة العالمي والحكومة البلجيكية في عام        
من التكلفة الرأسمالية للسخان وتقسيط القيمة الباقية علـى سـبع           % 35الشمسية بنسبة   

سنوات تسدد على فاتورة الكهرباء، وهو ما ساعد على نشر هذه السخانات في تـونس               
  .وإقامة سوق وصناعة محلية أمكن من خاللها توطين صناعة سخانات المياه الشمسية
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 مشروعاً فـي إطـار شـراكة        40ى إنجاز   ويهدف المخطط الشمسي التونسي إل    
، حيث سيتولى القطاع الخاص إنجـاز       2016 –2010القطاعين العام والخاص للفترة     

 مـشروعات سـتنجزها     3 مشاريع سينفذها القطاع العام، منهـا        5 مشروعاً مقابل    29
الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقد تم التعهد بعدة مشروعات خاصة مع مؤسـسات             

  .ن بألمانيا وإيطاليا واليابان واإلتحاد األوروبي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتعاو

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

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

البرنامج الوطني للطاقة المتجـددة،      متضمنا تعريفا ب   2004 لسنة   72صدر القانون    -
  .والشامل إنتاج الطاقة من المصادر المختلفة

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

  ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري

تتميز الجزائر بوجود احتياطي هائل للطاقة، وعلـى وجـه الخـصوص الغـاز              
عي، باإلضافة إلي وجود قدرات واعدة لالستفادة من الطاقة المتجـددة وبخاصـة             الطبي

الشمس والرياح، ويعد وضع الطاقة في الجزائر متقدماً، فمصادر الطاقة الكهربائية يتم            
، في حين تـأتي     %94.5الغاز الطبيعي ويمثل    : توفيرها من ثالث مصادر رئيسية هي     

  %.0.5 الشمسية فتمثل ، أما الطاقة%5الطاقة المائية بنحو 
هذا وقد تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة الجزائريـة والتـي تتـولى نـشر وتـرويج                 

لة عن تنفيذ مـشروع المحطـة الشمـسية         ؤواستخدامات الطاقة المتجددة بالجزائر، والمس    
والذي يقوم بتنفيذه إتحـاد شـركات       " BOOT"الحرارية بالتكامل مع الدورة المركبة بنظام       

 ميجاوات  150ستخدام تقنية المركزات الشمسية ذات القطع المكافئ بقدرة إجمالية          أسباني با 
 ميجاوات تطلبت استثمارا    25 ميجاوات وحقل شمسي بقدرة      130تتكون من دورة مركبة     

  .Abener بمعرف الشركة اإلسبانية )BOO( مليون يورو، نفذت بنظام 316بحوالي 
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  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

ساهمة المصادر المتجددة في رصيد الكهرباء الوطنية إلى ما يقارب نـسبة            تحديد م  -
  .2015في عام % 6

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

 من جهة، والبرنامج الوطني     2017-2009لكهرباء  لتنمية الهياكل األساسية وإنتاج ا    
  . من جهة أخرى2050-2009لتنمية الطاقة المتجددة 

وجود كيانات مستقلة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنشاء محطـات             -
  .طاقة شمسية وطاقة رياح

  المملكة العربية السعودية

هــ،  3/5/1431لمتجددة بتـاريخ    لذرية وا تم إنشاء مدينة الملك عبد اهللا للطاقة ا       
بهدف إدخال الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة توليد الكهرباء وتحلية المياه فـي             
المملكة العربية السعودية مما يقلل من االعتماد على الموارد الهيدروكربونية، ويـوفر            

هيدروكربونية ضماناً إضافياً إلنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر ذاته الموارد ال          
  .األمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول

إن قرار إنشاء المدينة جاء على فهم دقيق ورؤية واعية ونظرة شاملة، وإحاطـة              
بواقع قطاع الطاقة وحاجاته المستقبلية ومجسداً في رؤيته الشاملة الحاجة ألن يفي هـذا   

  .التنمية الوطنية المستدامةالقطاع بمتطلبات 
إن المطلوب من قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، خاصة عند النظر إلى المستقبل،            

 إضافة للطاقة المناسـبة للـصناعة،       –أن يوفر الكهرباء والمياه لكافة شرائح المجتمع        
مقلالً في الوقت نفسه من استهالك الوقود األحفوري بهدف الحفاظ عليه ألجيال الغـد،              

    فَورفعاً من كفاءة التوليد ومع   الً لترشيد االستهالك، مالصناعة الوطنية من القيـام      ناًكِّم 
ي ذلك علـى الكفـاءات      فبدورها كامالً في تطوير منظومة الطاقة المستقبلية، معتمداً         
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الوطنية المؤهلة، محققاً كل ما سبق بالعمل المباشر والتنسيق المستمر مع شركاء العمل             
  .مملكة وخارجهاداخل ال

تسعى المدينة منذ إنشائها إلى تحقيق هدفين رئيسين هما الوفاء بمتطلبات الهـدف             
من إنشائها، ومن ثم العمل على تحقيق الهدف األول وذلك بإيجاد آليات تنفيذ وتمكـين               
تضمن بناء واستدامة منظومة توليد الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة الذرية والمتجددة،            

 ذلك ببناء قطاع اقتصادي متكامل مستدام يرتكز على منظومة الطاقة الذريـة              ويتحقق
  :والمتجددة، ويسعى لتحقيق عناصر االستدامة الثالثة

  .إيجاد وتطوير القوى البشرية المؤهلة لبناء قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة -
  .دية اقتصادياًبناء المنظومة المستهدفة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بحيث تكون مج -
تقليل األثر البيئي لكامل منظومة توليد الكهرباء وتحلية المياه، وذلك بإحالل الطاقـة              -

ل تطوير منظومة الطاقة، محل الطاقة المعتمدة على المصادر         حالنظيفة، في جّل مرا   
  .الهيدروكربونية

يتها على ما تـم انجـازه مـن دراسـات           استراتيجاعتمدت المدينة في صياغة     
عات سبقت تاريخ إنشائها، ثم على القيام بدراسات مستفيضة لقطـاعي الطاقـة             ومشرو

الذرية والمتجددة في مختلف أنحاء العالم لالستفادة من الخبرات المتوافرة فـي مجـال              
التخطيط والتنفيذ، إضافة للخبرات الفنية والعلمية والبحثية واإلدارية والتمويلية المختلفة          

مدينة على ما قامت جهات عدة في المملكة بعمله في الفترات           في هذا المجال، وتبني ال    
الماضية، مثل األطلس الشمسي وأطلس طاقة الرياح التي أصدرتهما مدينة الملك عبـد             

 تجمعـت لـدى الجهـات البحثيـة         التيالعزيز للعلوم والتقنية، وتستفيد من الخبرات       
كمـا  . بد اهللا للعلوم والتقنية   والتعليمية في مشاريع الطاقة الشمسية مثل جامعة الملك ع        

تعمل المدينة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة على إنجاح المبـادرات الوطنيـة ذات              
العالقة بالطاقة المتجددة مثل مبادرة الملك عبد اهللا للتحلية بالطاقة الشمسية التي تشرف             

  .عليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ية عن الطاقة الذريـة المتجـددة والخيـارات         استراتيجت  تقدمت المدينة بدراسا  
المتاحة لخفض استهالك الوقود الهيدروكربوني في منظومة الكهرباء وتحليـة الميـاه،            

م 2032 بحلول عـام     )%50(وتبين من هذه الدراسات إمكانية خفض االستهالك بنسبة         
 ويـتم  )%30(حوالي بما يؤدي إلى أن يصل إسهام الطاقة المتجددة في هذا الهدف إلى   

التعامل حالياً على صياغة األطر القانونية واالستثمارية لقطاع الطاقة المتجـددة، بمـا             
يتضمن تعرفة الشراء المقترحة وآلية شراء الكهرباء من شركات توليد الكهرباء مـن             

  .الطاقة المتجددة
جددة وفي ما يلي جدول يوضح الخطة الوطنية إلنتاج الكهرباء من المصادر المت           

  :في المملكة
  

  المؤشر الكمي  النشاط أو الفعالية  الرقم
تم إنشاء مدينة الملك   اإلعالن عن سياسة خاصة بتطوير الطاقة المتجددة  .1

  عبد اهللا للطاقة الذرية
تشكيل فريق عمل متخصص أو تسمية هيئـة معنيـة            .2

  بتطوير الطاقة المتجددة 
تم إنشاء مدينة الملك 

  لذريةعبد اهللا للطاقة ا
من % 30: تم  تحديد هدف للطاقة المتجددة   .3

  الكهرباء المولدة
اعتماد قانون لتحديد تعرفة الطاقة المنتجة من الطاقـة           .4

  المتجددة
العمل جاري على 

  صياغة القانون
  يتم التخطيط له  دعوة القطاع الخاص والمستثمرين لبناء محطات طاقة متجددة  .5
  تحت الدراسة  ستثمار في مجال الطاقة المتجددةإقرار حوافز مالية لال  .6
  تحت الدراسة  تأسيس صندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة   .7
القيام بنشاطات التوعية وبناء القدرات في مجال الطاقة          .8

  المتجددة
العمل جاري على هذا 

  الموضوع
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  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

، تواجيجـا  41 إلـى    2032ة الشمسية عام    أقرت المملكة الوصول بمشاركة الطاق     -
 الوصول  ين جيجا خاليا كهروضوئية، والباقي مركزات شمسية، وهو ما يع         15منها  

في % 22 – 16بمشاركة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى نسبة تتراوح من 
  .ذلك العام

  .قة المتجددة العديد من السياسات والبرامج المشجعة لبحوث وتطبيقات الطااعتمادتم  -
في مجال طاقة الرياح، تم إعداد أطلس الرياح السعودي، حيث يتم إعداد ودراسـات    -

 مواقع مختلفة بالمملكة لبحث إمكانية إنتاج الكهربـاء مـن طاقـة     8واختبارات في   
  .الرياح

 يجرى إعداد سياسة الستخدام الطاقة المتجددة تحدد أهداف كميـة لمـشاركة             أيضاً -
  .ي نسيج الطاقةالطاقة المتجددة ف

  جمهورية السودان

من احتياجات الطاقة في السودان، فـي حـين      % 87تساهم الكتلة اإلحيائية بنحو     
ـ   ، وتصل إجمالي الطاقـة     %1، والمحطات الحرارية والمائية     %12يشارك البترول ب

 ميجاوات تأتي مـن أربعـة خزانـات أكبرهـا خـزان             345المائية في السودان إلي     
 1250 ميجاوات وبتشغيل مـشروع سـد مـروي أضـيفت            280الروصيرص بقدرة   

  .ميجاوات جديدة إلى المصادر المتجددة
 وتم االنتهاء من المرحلة األولى لحصر مصادر طاقة الرياح من خالل برنـامج             
تعاون مشترك بين وزارة الطاقة والتعدين السودانية ووزارة الكهربـاء والطاقـة فـي              

ة والمتجددة لتنفيذ برنامج لحصر مصادر الرياح في        مصر ممثلة في هيئة الطاقة الجديد     
السودان وإعداد أطلس للرياح تحدد من خالله المناطق الواعدة والتي يمكن االسـتفادة             

  .منها في إنشاء مزارع رياح
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ولقد قام السودان بإنشاء إدارة متخصصة في الطاقة المتجددة بوزارة الكهربـاء            
شمسية، وتم التعاقد مع شـركة استـشارية لعمـل          والسدود والتي تضم قسماً للطاقة ال     

دراسات لتحديد المناطق الواعدة بالتوليد من الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، كما تـم             
  .توقيع مذكرة مع شركة سوالر يوروميد الفرنسية إلنشاء محطات للطاقة الشمسية

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

بنهاية الخطة الخمسية للـبالد     % 1 الطاقة بنسبة    مشاركة الطاقة المتجددة في ميزان     -
2007-2011.  

  السوريةالعربية الجمهورية 

ية الطاقة المتجددة في سوريا على تعظيم مساهمة تطبيقات الطاقة          استراتيجتعتمد  
المتجددة في الوفاء بجانب من الطلب على الطاقة، وهو ما يتوقع أن يواكبه انخفـاض               

الهيدروكربونية، وبالتالي تحسين النظم البيئية والعمل علـى  في االعتماد على المصادر    
هذا وقد تم إصدار الخطة القومية السورية للطاقة المتجددة في          . تحقيق التنمية المستدامة  

 محدداً 2012 في فبراير Feed-in Tariff، كما صدر قانون تعريفة التغذية 2004العام 
كهرباء المنتجة من كل من القمامة، الكتلـة        أسعار شراء الطاقة الكهربائية من شراء ال      

  .الحيوية، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية
وبصفة عامة توجد بعض االستخدامات لطاقة الرياح في ضخ الميـاه، وتـسخين         

، كما تـسعى وزارة     ) درجة مئوية  80حتى  (المياه بالطاقة الشمسية للتطبيقات المنزلية      
رعة رياح لتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة حمص       الكهرباء السورية الستكمال إنشاء مز    

وذلك بالتعاون مع الحكومة األلمانية، والتي توقفت نتيجة للعقوبات االقتـصادية ضـد             
 800سوريا، من ناحية أخرى يبلغ إجمالي مساحات السخانات الشمسية بسوريا حوالي            

  .ألف متر مربع
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  جمهورية العراق

من إجمالي القدرات المركبة لتوليـد الطاقـة        % 13تمثل الطاقة الكهرومائية نحو     
الكهربائية في العراق وتشمل المحطات العاملة بالوقود األحفوري المحطـات البخاريـة            

 2012والغازية والديزالت حيث تبلغ القدرة المركبة للمحطات الكهرومائية نهايـة عـام             
 855ة المركبة هـو      ميجاوات، في حين كانت القدرة المتاحة من هذه القدر         1864بحدود  

ميجاوات فقط، ذلك ألن الواقع المائي في العراق شهد ومنذ سنوات عديدة تناقصاً ملحوظاً              
في كميات المياه المتدفقة إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات الذي أثر سلباً على خطـة    

  .الوزارة في تبني مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام المحطات الكهرومائية
وألهمية مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي ودعم المنظومة الكهربائية بطاقـات          
إضافية وتنويع مصادرها جاء االهتمام بالطاقة المتجددة باسـتحداث مركـز للطاقـة             

، حيث وضعت خطـة واعـدة لتنفيـذ         2010المتجددة والبيئة في وزارة الكهرباء عام       
  .والتوزيعبعض المشاريع المهمة في قطاعي التوليد 

ويجري حالياً توجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية مختصة مؤهلة فـي تنفيـذ             
 محافظات في العراق حيث يعـد       8 موقع في    15مشاريع الطاقة الشمسية والرياح في      

هذا النشاط من أولويات الوزارة في استخدام الطاقة المتجددة إلمداد المنـاطق النائيـة              
  .بالطاقة الكهربائيةالمعزولة عن الشبكة الوطنية 

ويعد هذا المشروع الحيوي من أكبر المشروعات المنفذة في العراق حيث السعة            
  . ميجاوات50اإلجمالية ستكون 

 على الوصـول    )2015-2012(من جهة أخرى، ترتكز خطة الوزارة لألعوام        
 من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية بنهايـة عـام          % 2إلى نسبة مشاركة    

، وكذلك تفعيل برامج كفاءة وترشيد استهالك الطاقة بإدخـال معـدات كفـوءة              2015
 والسخانات الشمسية ومنظومات التوليد الذاتي      LEDكمشاريع اإلنارة الحديثة باستخدام     

  .في قطاع توزيع الطاقة
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جدير بالذكر أن العراق من الدول السباقة في تبنـي مـشاريع رياديـة للطاقـة                
 منظومة إنارة الشوارع بتقنية الطاقة الشمسية وبسعة إجمالية         20000 الشمسية بإدخال 

كما أن وزارة الصناعة قد استحدثت مـصنع        . 2009-2008 ميجاوات عام    3.5تقدر  
، إضافة إلى تبني العديد مـن وزارات الدولـة          2010لتجميع األلواح الشمسية في عام      

مات الطاقة الشمسية في مجـال      بعض المشاريع الريادية التي تتركز في استخدام منظو       
  .السقي واإلرواء وتصفية المياه

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

  .)2020(للسنوات القادمة % 10بنسبة في مراحل اإلعداد للمساهمة  -

  دولة فلسطين

 العامة  يةستراتيجاال على   14/3/2012صادق مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ      
ب الخطة التي أعدتها سلطة الطاقة والتي تهدف إلـى          للطاقة المتجددة في فلسطين حس    

 لتوليد الكهرباء من مصادر     )على األقل (جيجاوات ساعة    240 الحصول تدريجياً على  
 2020من القدرة الكهربائية المنتجة محليا بحلول عام        % 10الطاقة المتجددة بما يعادل     

  . لقطاع الطاقةيةستراتيجاالحسب الخطة 
من مجمل اسـتهالك    % 18 بحوالي   )الحرارية(در المتجددة   يقدر استغالل المصا  

كطاقـة  ( سـاعة    تواجيجـا  2287الطاقة الحالي في فلسطين والذي يمثل ما قيمتـه          
 وتستخدم بشكل خاص في تسخين المياه والتدفئة وبذلك تكون نسبة االعتمـاد             )كهربائية

  .2020 عام  بحلول)طاقة الكهربائيةالك% (25على الطاقة المتجددة بما يعادل 
 على نطاق واسع في القطاع السكني في        )SWH (كما تستخدم سخانات المياه الشمسية    

 وبلغ مجموع القـدرات  )٪ من األسر تستخدم أنظمة التسخين الشمسية    72أكثر من   (فلسطين  
 مليون متر مربع من اللـواقط الشمـسية         1.5الحالية المركبة في جميع القطاعات أكثر من        

  : إلى مرحلتينيةستراتيجاال، وتقسم مراحل تنفيذ )ت في المنطقةمن أعلى المعدال(
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 ميجـاوات مـن     25 الهدف هو الحصول علـى       :)2015-2012(المرحلة األولى    -
 وتتضمن  )...خاليا شمسية، طاقة رياح، غاز حيوي     (مختلف أنواع الطاقة المتجددة     

  :هذه المرحلة
 مـن المـشاريع الـصغيرة       تنفيذ مشاريع ذات قدرات صغيرة حيث تم تنفيذ العديد         •

باستخدام الخاليا الشمسية في مناطق نائية مختلفة وبلغ مجموع القـدرة التـي تـم               
  . كيلووات تقريبا105ًتركيبها 

 300االنتهاء من تنفيذ مشروع أول محطة توليد تعمل بالطاقـة الشمـسية بقـدرة                •
 حيث تـم    منطقة أريحا  في JICAكيلووات وهو مشروع ممول من الوكالة اليابانية        

  .2012االنتهاء منه وربطه على الشبكة في تموز 
  . كيلووات500العديد من المشاريع الشمسية قيد التنفيذ بقدرة تصل إلى أكثر من  •
 100مشاريع عديدة قيد الدراسة الستخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء بقدرة تبلـغ              •

  .ميجاوات
 ميجا حيـث تهـدف إلـى إقامـة          5رة  تنفيذ المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية بقد      •

 كيلووات لكل مشروع يتم تركيبها على أسطح        5مشاريع صغيرة متفرقة بقدرة حتى      
 منزل حيث تتكون هذه المبادرة من ثالثة مراحل         1000المنازل وبعدد إجمالي يبلغ     

وكل مواطن يقوم بتركيب هذا النظـام       . تمتد لمدة ثالث سنوات وقد تم البدء بالتنفيذ       
  .زله سيحصل على تعرفه كهرباء مميزة للطاقة المنتجة من الخاليا الشمسيةفي من

 ميجاوات تأتي بعد 105 الهدف هو الحصول على     :)2020-2016( المرحلة الثانية  -
نضوج السوق المحلي نحو تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها وذلك من خالل تنفيـذ             

 الهدف المنـشود بحلـول سـنة        مشاريع ذات قدرات عالية تمكننا من الوصول إلى       
  . ميجاوات130 وهو 2020

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

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

 العامة للطاقة المتجددة بتاريخ     يةجستراتياالمصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على       -
14/3/2012.  

  . المميزة لشراء الطاقة المنتجة من مصادر متجددةةالتعرفتطبيق نظام  -
 البحـث  إمكاناتتعزيز استخدام وصناعة الطاقة المتجددة وتشجيع االستثمار وتوفير   -

 .العلمي

  دولة الكويت

زارة الكهرباء والمـاء  على الرغم من غنى دولة الكويت بمصادر النفط، إال أن و   
الكويتية تتبني إعداد دراسة جدوى إنشاء محطة شمسية حرارية بالتكامل مـع الـدورة              

 ميجاوات، باستخدام تقنية المركزات الشمسية ذات القطع المكـافئ          100المركبة قدرة   
  ".DLR"بالتعاون مع معامل الطاقة الشمسية األلمانية بمعهد علوم الفضاء األلماني 

مـن  % 5لة الكويت الوصول إلى مشاركة المصادر المتجددة بنـسبة          ترصد دو 
ي مع تنفيـذ العديـد مـن        استراتيج كهدف   2020الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام      

الدراسات الفنية واالقتصادية إلنشاء محطة شمسية حرارية واختيار أفـضل التقنيـات،           
شاء محطة شمسية حراريـة بـسعة       باإلضافة إلى االنتهاء من دراسة اقتصادية فنية إلن       

  . ميجاوات60 ميجاوات، يبلغ فيها سعة المكون الشمسي 280

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

مـن الطاقـة    % 5تهدف الكويت الوصول إلى مشاركة المصادر المتجددة بنـسبة           -
  .ياستراتيج كهدف 2020الكهربائية المنتجة بحلول عام 

الدراسات الفنية واالقتصادية إلنشاء المحطات الشمسية  تنفيذ العديد من البحوث وييجر -
  .الحرارية للكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية في نظم التبريد والتكييف المختلفة
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  الجمهورية اللبنانية

من المنازل لسخانات المياه الشمـسية      % 13تشير اإلحصاءات إلى استخدام نحو      
، مع اإلشارة إلـى تركيـب       2011العام   ألف متر مربع لغاية      250وهو ما يعادل نحو     

 وحده، حيث تعمل وزارة الطاقة والمياه من خالل عـدة           2011 خالل العام    2 م 43500
مبادرات مشتركة مع مصرف لبنان وإدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تركيب            

 وصوالً إلى تركيب مليون متر مربـع        2014 والعام   2009 ما بين العام     2 ألف م  190
  .2020ي العام ف

وفيما يتعلّق بإنتاج الطاقة من خالل الرياح، فقد تم إطالق إعالن نوايـا والـذي               
 ميجاوات من خالل طاقة     100 إلى   60 لتأمين إنتاج من     ةسيليه استدراج عروض عالمي   

 ميجاوات من طاقـة     500 إلى   400الرياح خالل العامين القادمين وصوالً إلى تحقيق        
  .2020الرياح في العام 

وتعمل وزارة الطاقة والمياه على تركيب أول مروحة هوائية لـصالح مؤسـسة             
، كما تعمل على تركيب أول مشروع نموذجي إلنتـاج          2013كهرباء لبنان خالل العام     

  .2013الطاقة من خالل المركزات الشمسية خالل العام 

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

اءة الطاقة المعتمدة على اإلطار االسترشادي      موافقة الحكومة على الخطة الوطنية لكف      -
العربي لتحسين كفاءة الطاقة ليكون لبنان أول دولة عربية تعتمد الخطة على مستوى             

ي الذي يتمثل بأن تكون نـسبة مـساهمة         ستراتيجالحكومات، وصوالً إلى الهدف اال    
  .2020في العام % 12الطاقة المتجددة في اإلنتاج الكهربائي الحراري 

 من خـالل    NEEREAق آلية تمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة         إطال -
 مليـون دوالر    200 بحجم   التعاون بين الوزارة ومصرف لبنان والذي سيخلق سوقاً       

  .2015كاستثمارات حتى العام 



 -121-  

 في هبة تقدر قيمتهـا      NIFسيستفيد لبنان من آلية االستثمار األوروبية لدول الجوار          -
يورو لمشروع يتعلق بالطاقـات المتجـددة والمبـادرة التحـضيرية           بخمسة ماليين   

  .)MSP-PPI(لبرنامج الدعم لمخطط الطاقة الشمسية للمتوسط 
 مليون دوالر لتركيـب خاليـا شمـسية         9.07نفّذ مشروع سيدرو استثمارات بقيمة       -

)PV(               1.8 في عدد واسع من المدارس الرسمية ومؤسسات القطـاع العـام بقـدرة 
 NET علـى الـشبكة وفـق مبـدأ      ويتم ربطها جميعها حالياً،ل موقعكيلووات لك

METERING.  
 الوطنية إلمكانات استخدام الكتلة الحيوية بحيـث يـتم تحقيـق         يةستراتيجاالأنجزت   -

 ميجـاوات   25 إلـى    15الهدف المعلن من قبل وزارة الطاقة والمياه إلنتاج ما بين           
  .خالل أربع سنوات

تاج الطاقة المائية وسيتم اإلعالن عنها قبـل نهايـة          أنجزت خطة تطوير مشاريع إن     -
  .2012العام 

  اــليبيدولة 

ليبيا بإمكانيات هامة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يعتبران          دولة  تتمتع  
أنشأت من المصادر الواعدة مستقبالً في إنتاج الكهرباء بإتاحة مشجعة الستغاللهما، وقد           

 للقيام برسم سياسات استخدام     2012طاقات المتجددة في العام     وزارة الكهرباء وال   حديثاً
وتطوير الطاقة المتجددة في ليبيا، وفي هذا اإلطار تم إنشاء الجهاز التنفيـذي للطاقـة               

والذي يتبع اآلن الوزارة، وهو المعنـي بتنفيـذ المـشاريع            م2007المتجددة منذ العام    
ل المصادر المتاحة منها والقيام باألعمال   القائمة على استخدام الطاقات المتجددة واستغال     

التي من شأنها تحقيق األهداف الموصوفة بقرار إنشائه وإنجاز المهام المناط بها، كذلك             
م، لالهتمام بإعداد كافـة     1978أنشأ مركز بحوت ودراسات الطاقة الشمسية منذ العام         

 التجريبية والبحثية لنقـل     الدراسات والبحوث المتعلقة بالطاقة المتجددة وتنفيذ المشاريع      
  .المعرفة والتقنية وتوطينها، والذي يتبع اآلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ـ استخدمت منظومات الخاليا الشمسية صغيره الحجم والمعزولة منذ أك         ر مـن   ث
 في ليبيا، في تطبيقات متعددة منها االتصاالت وكهربـة المنـاطق النائيـة              عاماًثالثين  
 ميجاوات، كما اسـتخدمت منظومـات       5ة المهبطية، بقدرة إجمالية تصل إلى       والحماي

  . منظومة1000تسخين المياه بالطاقة الشمسية على نطاق ضيق بما يعادل 
على اعتبارهـا مـصدراً إلنتـاج         ليبيا اهتماماً واضحاً بالطاقات المتجددة     يولوتُ

نى منهجية وضع سياسات من     من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة، وتتب      الطاقة الكهربائية 
شأنها االرتقاء بمجال الطاقات المتجددة من الجوانب الفنية والتقنية والقانونية والتمويلية           
االستثمارية واالقتصادية، لخلق البيئة المناسبة لكل من القطاعين العام والخاص لتنفيـذ            

وإقرار الحوافز  المشروعات بمختلف األحجام وتحقيق مستهدفات البرامج المتعلقة بها،         
التي تشجع وتدعم استخدامات الطاقات المتجددة لكافة التطبيقات وعلى جميع المستويات           

  .للجميع بالمنهجيات التي تؤسس لمبدأ االستفادة
استناداً على ) 2025-2013(وفي هذا اإلطار وضع المخطط الوطني للطاقات المتجددة      

، حيث يوفر   )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح   (دة  اإلمكانيات المتاحة من مصادر الطاقات المتجد     
الحزام الشمسي الذي تقع به جزء كبير من الصحراء الليبية أعلى معدالت اإلشعاع الشمـسي               

، كما تم إنجاز أطلس مبدئي للرياح يبين        )المتر المربع في اليوم    / كيلووات 7(والتي تصل إلى    
على ارتفـاع  ) ثانية/  متر10(ا حتى   مؤشرات سرعات الرياح، حيث بلغ المتوسط السنوي له       

 متر فوق سطح األرض، كما تم تحديد خارطة اإلشعاع الشمسي العمـودي حيـث بلـغ                 50
  . كيلووات ساعة للمتر المربع3000المتوسط السنوي إلى حدود 

واستهدف المخطط إنجاز عدة مشاريع من خالل تقسيمه إلى مخطط قصير المدى            
كبة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومنظومـات        ومخطط متوسط المدى، بقدرات مر    

 25 ميجاوات من مزارع الرياح،      260التسخين الشمسي، ففي قصير المدى سيتم تنفيذ        
 ميجـاوات   85ميجاوات من المركزات الشمسية المدمجة بمحطات الدورة المزدوجة،         

  .من محطات الخاليا الشمسية المدمجة بالشبكة الكهربائية
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 375 ميجاوات مـن مـزارع الريـاح،         630ى فيستهدف إنجاز    أما متوسط المد  
 ميجـاوات مـن محطـات الخاليـا         715ميجاوات من محطات المركزات الشمسية،      

  .الشمسية
 االهتمام بوضع برنامج وطني الستخدام      أيضاً) 2025-2013(يستهدف المخطط   

 450 سخانات المياه الشمسية، بالعمل على توفيرها في السوق المحلـي بمـا يعـادل             
ميجاوات على طول فترتي المخطط، وتوفير البيئة الالزمة التي تشجع على تبني هـذا              

وتـشجع االسـتخدام     البرنامج بسن القوانين والتشريعات وإقرار الحوافز التي تـدعم        
  .والتوريد والتصنيع

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

 المتجددة في منظومـة     رفع مساهمة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات        -
  ).2025% (10، )2020% (6، )2015% (3اإلمداد الطاقوي الوطنية إلى حدود 

ليبيا من الدول المصدرة للطاقة الكهربائية المنتجة مـن         دولة  العمل على أن تصبح      -
  .مصادر الطاقة المتجددة من خالل المبادرات الدولية المطروحة

دة والذي يتبعها الجهاز التنفيـذي للطاقـات        إنشاء وزارة الكهرباء والطاقات المتجد     -
  .المتجددة

العمل على إعداد وصياغة القوانين والتشريعات المنظمة للطاقات المتجددة من كافة            -
  .الجوانب

  جمهورية مصر العربية

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة في مصر بتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجـددة            
ها، حيث تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام         والتي تتمتع مصر بثراء واضح في     

 لتمثل نقطة االرتكاز الوطنية للجهود المبذولة في نشر استخدام تطبيقات الطاقـة   1986
المتجددة، لتوليد الكهرباء على المستوى التجاري، وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة بمـا            
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كن تصديره للخارج باعتباره أحـد      يسهم في توفير استهالك الوقود األحفوري الذي يم       
مصادر الدخل القومي، أو استخدامه محلياً في صناعة البتروكيماويات، لتعظيم العائـد            

  .من تصدير منتجاتها
لطاقـة المتجـددة    ية ل استراتيج 2008وقد أقر المجلس األعلى للطاقة في فبراير        

قـة الكهربائيـة    على مشاركة القطاع الخاص ليصل إجمـالي الطا    ة رئيسي ةتعتمد بصف 
من الكهرباء المولـدة بالـشبكة      % 12 إلى   2020المولدة من طاقة الرياح بحلول عام       

كهرباء مولدة من المـصادر المائيـة، لتمثـل المـصادر           % 8الكهربائية، يضاف لها    
  .في ذلك الوقت% 20المتجددة مجتمعة نحو 

ميجـاوات   550وفي مجال طاقة الرياح تم تنفيذ محطة توليد الكهربـاء قـدرة             
بالزعفرانة في إطار عدد من المشروعات، بما يجعلها أكبر مزرعـة ريـاح بأفريقيـا             
والشرق األوسط، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات في إطار اتفاقيات تعاون دوليـة مـن               
خالل هياكل تمويل تتضمن قروضاً ميسره لتمويل تكلفة المعدات األمر الذي كان لـه              

حل البرنامج حتى اآلن من حيث توفير التمويل المطلـوب،          تأثير إيجابي على تنفيذ مرا    
 عن تحسين اقتـصاديات     وخلق الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع هذه التقنيات، فضالً        

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

الشمسية التي تهدف إلى إنشاء      بشأن الخطة المصرية للطاقة      25/7/12/23القرار رقم   
 ميجاوات بحلول عام    3500مشروعات طاقة كهربائية بقدرات مركبة تصل إلى حوالي         

 700 ميجاوات من المركزات الشمـسية الحراريـة باإلضـافة إلـى             2800 (2027
من % 67 من خالل مشاركة القطاع الخاص بنسبة        )ميجاوات من الخاليا الفوتوفولطية   

مشروعات حكومية من خالل هيئة تنميـة واسـتخدام         % 33طلوبة و تنفيذ القدرات الم  
  .الطاقة الجديدة والمتجددة
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وفي مصر تم تشغيل محطة توليد الكهرباء باستخدام النظم الشمـسية الحراريـة             
 ميجـاوات   140، من خالل محطة قدرة      2011بالتكامل مع الدورة المركبة في يوليو       

 باستخدام تقنية المركزات الشمسية ذات القطع        ميجاوات، 20يبلغ فيها المكون الشمسي     
  .المكافئ

، يوجد بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مركزاً لبحوث واختبـارات الطاقـة            أيضاً
، بالتعاون مـع االتحـاد األوروبـي        1996المتجددة وترشيد الطاقة تم إنشاؤه في عام        

اء وجودة معـدات الطاقـة      وإيطاليا يختص بالدراسات البيئية واالختبارات القياسية ألد      
المتجددة، هذا بخالف المشاركة في دعم مركز التميز اإلقليمي للطاقة المتجددة والـذي             

  .يشارك فيه كل من االتحاد األوروبي وبنك التعمير األلماني ووكالة التنمية الدنمركية
وباإلضافة للدور الذي تقوم به الهيئة في مجـال الطاقـة المتجـددة يوجـد دور          

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

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

ية جديدة للطاقـة    استراتيج 2008أقر المجلس األعلى للطاقة بمصر في فبراير عام          -
يسية على مشاركة القطاع الخاص في االستثمار في مجـال إنـشاء            تعتمد بصفة رئ  

 7200مزارع طاقة رياح للوصول بإجمالي اإلمكانات المتاحة المركبة منهـا إلـى             
من إجمالي الطاقة المنتجـة مـن       % 12ميجاوات تنتج سنوياً طاقة كهربائية تعادل       

  .2020الشبكة الكهربائية بحلول عام 
 ميجاوات تقسم علـى     3500اقة شمسية بقدرة إجمالية     العمل على إنشاء محطات ط     -

 ميجـاوات   700 ميجاوات باستخدام المركـزات الشمـسية، و       2800النحو التالي،   
  .باستخدام الخاليا الفوتوفلطية

 25 – 20تتراوح بين   إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح لمدة           -
  .تثمار التكلفة والعائد من االسيسنة بسعر يغط
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 طبقـاً توفير ضمان من الحكومة لاللتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء            -
  .لبنود اتفاقية شراء الطاقة

  .إعفاء معدات الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات -
تحديد عملة الشراء على أن يتضمن سعر شراء الطاقة نسبة بالعملة المحلية لتغطية              -

  .ف المحلية واإلنتاج المحلي والباقي بالعملة األجنبيةالتكالي
  .إنشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة -
تم الحصول على موافقة جميع الجهات صاحبة الوالية على األرض وتطهيرها مـن             -

  .األلغام
إجراء التجهيزات والدراسات المبدئية والـضرورية إلقامـة المـشروعات بتلـك             -

ية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربـة        األراضي مثل الدراسات البيئ   
  .وغيرها

يتم منح األرض إلقامة المشروع بمقابل نسبة من الطاقة يحدده مجلس الوزراء على              -
  :أن
o           لالتفاقية الخاصة   طبقاًتسترجع حيازة األرض للدولة خالية من مكونات المشروع 

  بذلك بنهاية العمر اإلنتاجي للمشروع،
o   من المستثمر قيمة التكاليف الفعلية التي تكلفتها في إعداد وتجهيـز            تسترد الهيئة 

  األرض وتدخل هذه التكاليف ضمن التكلفة االستثمارية للمشروع،
o                يقوم المستثمر بسداد التكلفة على أقساط سنوية، على مدار من ثالث إلي خمـس

  .سنوات مالية عقب البدء في اإلنتاج

  المملكة المغربية

كة المغربية في إنتاج الطاقة الكهربائية على المحطات الحرارية وتأتي          تعتمد الممل 
الطاقة المائية في المرتبة الثانية، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح نحـو              

 ميجاوات، ونتيجة الهتمام المملكة بالطاقة المتجددة فقد تم إنشاء مركـز لتنميـة              240
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:  المختلفة في المجاالت المختلفة للطاقـة المتجـددة مثـل          تطبيقاتها يهتم بتنفيذ األنشطة   
الدراسات، نقل المعرفة، والدورات التدريبية، والتفتيش على المعدات، وذلـك لتحقيـق            

التوسع فـي خـدمات الطاقـة       : )2(تأمين موارد الطاقة،    : )1: (األربعة أهداف التالية  
  .حماية البيئة: )4(اج الطاقة، تحقيق مزيد من التنافسية في قطاع إنت: )3(للمواطنين، 

وفي هذا اإلطار وبالتعاون مع بعض الجهات األجنبية مثل الهيئة األلمانية للتعاون            
ـ ، وبنك االستثمار األ   KfW، وبنك التعمير األلماني     GIZالفني المشترك    ، EIBي  وروب

من ناحية أخرى، تتراوح سرعات الرياح      . أنشأت الحكومة المغربية عدة مزارع رياح     
ثانية، وهـو مـا      / ميجاوات 11 إلي   8في مناطق مثل طنجة، وططوان، وأغادير من        

حيـث تهـدف خطـة الطاقـة      بهذه المناطق، ىخريعني توافر إمكانية إنشاء مزارع أ  
وعلى صـعيد  . 2030بحلول عام % 42 مساهمة المصادر المتجددة بنحو ىالمتجددة إل 

 470لتكامل مع الدورة المركبة قدرة الطاقة الشمسية تم تشغيل محطة شمسية حرارية با      
 من الطاقة الشمسية وذلك بالتعاون مـع        2010 ميجاوات في أكتوبر     20ميجاوات منها   

  .GEF مرفق البيئة العالمي
على نحو آخر، توفر الكتلة اإلحيائية نحو ثلث الطلـب علـى الطاقـة األوليـة                

، ومـن المعـروف أن   بالمغرب، حيث يتزايد استخدامها بكثافة في المنـاطق الريفيـة         
ـ      مليون متر مكعب مـن      1.1 طن من القمامة ونحو      8000المغرب تنتج يومياً قرابة ال

مياه الصرف الصحي، يخضع أغلبها لمعالجات وعمليات إعادة االستخدام بشكل مكثف           
  .في المناطق الريفية النائية

ـ               ة وأعلن في المغرب عن البدء في أكبر مشروع للربط الكهربـائي عبـر الطاق
 2000الشمسية، تبلغ تكلفته تسعة مليارات دوالر، وسـوف تبلـغ القـدرة اإلنتاجيـة               

 إلى خفض اعتمادها على واردات الكهرباء والـنفط         سعياً 2020ميجاوات بحلول عام    
  .والغاز
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 علـى إطـالق     ADEREEوتعمل الوكالة الوطنية للتنمية والمعروفة اختـصاراً        
 ميجاوات طاقة ريـاح، مـن       2000مسية و  ميجاوات طاقة ش   2000: مشاريع بقدرات 

 تـم إنـشاء     أيـضاً خالل وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين المحليين والدوليين، و        
  . لتمويل مشروعاتهاMASENشركة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

ونـشرها بأرجـاء     لتنمية اسـتثماراتها     1982تم إنشاء مركز الطاقة المتجددة عام        -
  .المملكة

  .إصدار عدة قوانين بشأن تنمية مشروعات الطاقة المتجددة -
% 42 المغربية إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى          يةستراتيجاالتتضمن   -

من إجمالي القدرات المركبة بمشاركة طاقة الرياح، والطاقـة الشمـسية، والكتلـة             
  .%14اإلحيائية، وذلك بمشاركة كل منها بـ

  الجمهورية اليمنية

تتضمن إستراتيجية اليمن للطاقة المتجددة التوسع فـي نـشر تطبيقـات الطاقـة              
المتجددة وخاصة في المناطق الريفية والنائية ويوجد باليمن ثـالث معامـل لتـصنيع              

الشمسية كما تم بالتعاون مع الحكومة األلمانية والبنك الدولي إعداد خطة            سخانات المياه 
  .ة االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة باليمنوطنية لزياد
 الجمهورية اليمنية أهمية كبرى لبرامج بناء القدرات الوطنيـة وذلـك       يول تُ أيضاً

بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الخبرة في مجال الطاقة المتجددة            
المتجددة وكفـاءة الطاقـة     والمركز اإلقليمي للطاقة    ) هيئة الطاقة المتجددة  (مثل مصر   

)RCREEE (      واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا)والتـي تبنـت    ) سـكوا اال
 كيلومتر عـن مدينـة عـدن        70 والتي تبعد نحو     –وبتمويل األوبك كهربة قرية قعوة      

  . باستخدام الخاليا الشمسية–الصغرى 
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عديـد مـن اآلليـات      وحددت اإلستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة في الـيمن ال        
المحفزة يمكن استخدامها لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الرياح والطاقـة            

 ميجاوات فـي  60حيث يتم حالياً الشروع في إعداد محطة تنتج (الحرارية من األرض    
 1500وكذلك حفر أول بئر استكشافي بعمـق         منطقة المخاء من مصادر طاقة الرياح     

لكهربائية من حرارة األرض في منطقة اللسي في محافظـة ذمـار            متر إلنتاج الطاقة ا   
 2900حيث حددت اإلستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أن ما يعـادل             

وغـاز  ) ميجاوات يمكن توليدها عملياً من الحرارة الجوفية فـي الجمهوريـة اليمنيـة           
 سـنوات   10 خطة عمل لفتـرة      النفايات وأنواع الطاقة الشمسية وأسندت لإلستراتيجية     

لطاقة الرياح وخطة عمل للطاقة الشمسية المركزة وخطة عمل لسخانات المياه بالطاقة            
الشمسية والتوصية بإنشاء صندوق للطاقة المتجددة باإلضافة إلى الشروع فـي إعـداد             

نك الخطة االستثمارية للطاقة المتجددة في إطار برنامج دعم الطاقات المتجددة التابع للب           
  .2013 من الربع األول للعام الدولي بدءاً

  :حوافز وأهداف الطاقة المتجددة

االستخدام األمثل لموارد الطاقة لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري والتقليل مـن             -
  .واردات الكهرباء في المستقبل وتحسين أمن إمدادات الطاقة

المتجددة في توليد الكهرباء    تنويع مزيج الطاقة من خالل زيادة حصة مصادر الطاقة           -
المرتبطة بالشبكة الوطنية ومن الشبكات المستقلة وصوالً إلى المنازل الفردية فـي            (

 لتقليل االعتماد على الوقـود األحفـوري، وتحـسين الوضـع            )المناطق المعزولة 
  .ةئاالقتصادي للبلد وحماية البيئة والمناخ عن طريق التقليل من الغازات الدفي

تقليص العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية والطلب وقت الذروة التـي           العمل على    -
يواجهها قطاع الكهرباء من خالل تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وذلك عن            

  .طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة عليها بين فئات االستهالك الرئيسية
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  )3(ملحق 

  مقترح خطة عمل

   العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة لمدة عامينيةستراتيجااللمتابعة تنفيذ 
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 ) وما بعد2015-2000(األهداف التنموية لأللفية 
  

  
  االقتصادية واالجتماعية،: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية

  :بعد اطالعه -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
 لمجلس جامعة الدول العربية     )23( الصادر عن الدورة     )564(القرار رقم   على  و �

تمر العربي حـول    ، بشأن اإلعداد والتحضير للمؤ    2012 بغداد   على مستوى القمة  
  ،)2012(تنفيذ األهداف التنموية لأللفية 

االقتصادية واالجتماعية فـي    :  الصادر عن القمة التنموية    )22(القرار رقم   على  و �
  دورتها الثانية، بشأن تعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية لأللفية،

 للمجلـس االقتـصادي     )89( الصادر عـن الـدورة       )1908(القرار رقم   على  و �
جتماعي، بشأن الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس الجامعة على مـستوى    واال

  ،)2012:  بغداد–جمهورية العراق  ()23الدورة (القمة 
 الصادر عن الدورة االستثنائية للمجلس االقتـصادي        )1942(القرار رقم   على  و �

اد واالجتماعي، بشأن االجتماع الثالث للجنة الوزارية المعنية بالمتابعـة واإلعـد          
-21: الريـاض ( الدورة الثالثة –االقتصادية واالجتماعية : للقمة العربية التنموية 

  ،)2013 كانون ثان / يناير22
 لمجلـس وزراء الـشؤون      )31( الصادر عن الـدورة      )660(القرار رقم   على  و �

االجتماعية العرب، بشأن عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفيـة            
)2012(،  
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 لمجلـس وزراء الـشؤون      )32( الصادر عن الـدورة      )689(لقرار رقم   اعلى  و �
االقتـصادية  : االجتماعية العرب، بشأن اإلعداد والتحضير للقمة العربية التنموية       

  ،)2013 كانون ثان / يناير22-21: الرياض(واالجتماعية الدورة الثالثة 
  ،2012فية توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللعلى و �
مشاريع القرارات المرفوعة من االجتماع المشترك لـوزراء الخارجيـة          على  و �

 للقمـة العربيـة     يوالوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التحضير     
  ،)الدورة الثالثة(االقتصادية واالجتماعية : التنموية

ـ          - ا تـم تحقيقـه مـن       وإذ يثمن الجهود المبذولة لتحقيق األهداف التنموية لأللفية وم
  إنجازات،

  ،2015وإذ يؤكد مجدداً على االلتزام بتنفيذ األهداف التنموية لأللفية بحلول عام  -
وإذ يشدد على ضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلـسطينية والعربيـة             -

  المحتلة وتحقيق السالم واالستقرار للمضي قدماً في تنفيذ األهداف التنموية لأللفية،
ذ يؤكد على االهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وخلق فرص العمل الالئـق             وإ -

وقضايا اإلعاقة كأهداف محورية من األهداف التنموية التي سـيتم االتفـاق عليهـا              
  عالمياً،

وإذ يشيد بدور األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة في التعاون مع الدول األعضاء             -
  ،في مجال تحقيق أهداف األلفية

  وفي ضوء المناقشات، -
†{{{{ÏŁè<…< <

-2: القاهرة(اعتماد توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية           -1
، التي أقرها مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب بالـصيغة           )3/12/2012

  .المرفقة
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تكليف األمانة العامة برفع توصيات المؤتمر العربي إلى المـؤتمر العـام رفيـع               -2
لتمثل الموقف العربي بشأن تنفيـذ      " 2015"مستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة      ال

، وأخذها في االعتبار    2015األهداف التنموية لأللفية والرؤية العربية لما بعد عام         
  .في الحوار العالمي المنتظر حول التنمية المستدامة

اء الـشؤون   تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع الـدول األعـضاء ومجلـس وزر            -3
االجتماعية العرب والمجالس والمنظمات العربية المتخصـصة ووكـاالت األمـم           
المتحدة ذات العالقة وكافة الشركاء باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيـذ توصـيات            

  .المؤتمر
  

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع . د32: ق.ق(
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تنفيذاً لقرار القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية في دورتهـا الثانيـة            
 الصادر  )564(، والقرار رقم    )22( رقم   )2011كانون الثاني   /  يناير 19: شرم الشيخ (

 29:بغداد(ربية على مستوى القمة     عن الدورة الثالثة والعشرين لمجلس جامعة الدول الع       
، ومتابعتاً لتنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب         )2012 آذار   /مارس

ذات العالقة، نظم المجلس أعمال المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية،            
هـ، 1434 محرم   19-18 الموافق   2012 كانون األول    / ديسمبر 3-2خالل الفترة من    

  .في القاهرة

شارك في أعمال المؤتمر أصحاب المعالي وزراء التنمية والشؤون االجتماعيـة           
في الدول العربية، وأصحاب المعالي رؤساء المكاتب التنفيذيـة للمجـالس الوزاريـة             

الشباب والرياضـة، والـصحة، والبيئـة، والميـاه، واإلسـكان           (العربية المتخصصة   
االت األمم المتحدة المتخصصة والمنظمـات العربيـة        ، وعدد من ممثلي وك    )والتعمير

  .ومنظمات المجتمع المدني

 األمين العام لجامعة الدول العربية، المؤتمر       –خاطب معالي الدكتور نبيل العربي      
في جلسته الختامية بكلمة أكد فيها على أهمية أعمال هذا المؤتمر، معرباً عن ارتياحـه               

سهم في تنفيذ األهداف التنموية لأللفيـة وتطـوير         لما توصل إليه من توصيات هامة ت      
، مشيراً إلى قيامه باتخاذ الالزم لرفع هـذه التوصـيات           2015رؤية مستقبلية لما بعد     

الهامة إلى القمة العربية التنموية القادمة في الرياض ألخذ الدعم السياسي الـالزم لهـا        
نعكس إيجاباً علـى المـواطن      حتى يتسنى البدء على الفور في تنفيذ ما ورد بها وبما ي           

 أيـضاً العربي، مؤكداً على إيجاد اآلليات الالزمة ليس لمجرد تنفيذ التوصيات، وإنمـا             
  .لضمان جودتها

في ختام أعمال المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفيـة، وبعـد أن              
ـ          ة للمجـالس   ناقش معالي وزراء الشؤون االجتماعية، ومعالي رؤساء المكاتب التنفيذي
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الوزارية العربية المتخصصة والمشاركين في المؤتمر من وكـاالت األمـم المتحـدة             
المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، أوراق العمل العلمية حـول تنفيـذ األهـداف             
التنموية لأللفية، وإذ يشيد المؤتمر بما حققته الدول األعضاء من انجازات لتنفيذ أهداف             

ا تواجه عدد من الدول العربية من تحديات وصراعات قد تحول دون        األلفية، وإدراكاً لم  
تحقيقها لكافة األهداف المرجوة، باإلضافة إلى التغيرات المناخية والبيئيـة والكـوارث            
وتأثير ذلك على قدرة الدول على تنفيذ أهداف األلفية، فضالً عن ما يـشكله الـصراع                

يلي الغاشم على فلسطين من تأثير مباشر       العربي اإلسرائيلي ومواصلة العدوان اإلسرائ    
  .وغير مباشر على تحقيق أهداف األلفية

وإذ يتوجه المؤتمر بالتهنئة لدولة فلسطين على حصولها على صفة دولة مراقب             
غير عضو في األمم المتحدة، وإذ يقدم المؤتمر تحية إجالل وإكبار للشعب الفلـسطيني              

كد على دعم كافة الجهود الرامية إلنهاء االحتالل        ومقاومته لهذا العدوان الغاشم، وإذ يؤ     
ومواصلة كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني والسيماً الدعم االقتصادي واالجتمـاعي           

  .والتنموي

وإدراكاً لضرورة التحرك لتسريع وتيرة التنمية في المنطقة بالتعاون مـع كافـة             
ي، وإذ يؤكد على تعزيز التعاون      الشركاء الدوليين واإلقليميين ومنظمات المجتمع المدن     

مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتها البرنامج اإلنمائي لألمـم المتحـدة             
بوصفه رئيس مجموعة األمم المتحدة للتنمية والمكلف بمتابعة تنفيذ األهداف التنمويـة            

  :يلأللفية بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، يوصي المؤتمر بما يل

  :2015فيما يتعلق بتحقيق األهداف التنموية لأللفية في الدول العربية بحلول عام   :الجزء األول
الشؤون االجتماعية، والـصحة،    (دعم جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة        -

، لتنفيذ األهداف التنمويـة     )والشباب والرياضة، والمياه، والبيئة، واإلسكان والتعمير     
 وما بعدها، والعمل على إيجاد آلية فاعلة للتعـاون فيمـا            2015 عام   لأللفية بحلول 
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بينهما لدمج الجهود التنموية الموجهة لكافة قطاعات المجتمع في تكامـل وتنـسيق             
  .مشترك

التأكيد على ما تضمنته قرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب والمجالس            -
فيذ األهداف التنموية لأللفيـة، بأهميـة   الوزارية العربية المتخصصة ذات العالقة بتن   

قيام الدول أعضاء بموافاة هذه المجالس باإلحصاءات والبيانات ذات العالقـة وفقـاً             
  .للمعايير الدولية، بما يمكن هذه المجالس من إعداد التقارير اإلقليمية في هذا الشأن

، وربطهـا   تفعيل اآلليات العربية القائمة في مجال تـوفير اإلحـصاءات التنمويـة            -
باألجهزة الوطنية توطئة لتأسيس قواعد بيانات متينـة ورصـينة ومتـسقة حـسب              

  .المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الصدد
إعادة التأكيد مجدداً على قرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة العـرب ذات              -

تنمويـة لأللفيـة وأن   العالقة بالتقارير العربية اإلقليمية بشأن دراسة تنفيذ األهداف ال   
تستخدم البيانات الوطنية في مثل هذه الدراسات، على أن تقـوم الـدول األعـضاء               

  .بتوفير المعلومات المطلوبة في هذا الشأن
التأكيد مجدداً على أهمية تنفيذ قـرارات القمـة العربيـة االقتـصادية والتنمويـة                -

، وخاصـة  )2009ني   كـانون الثـا    / يناير 20 – 19: الكويت(واالجتماعية األولى   
 بشأن البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية، وتفعيل هذا          )11(القرار رقم   

القرار من خالل إنشاء آلية لمساعدة الدول على تحقيق الغاية الثالثـة مـن الهـدف                
األول الخاصة بمكافحة الجوع، والسيما التدخل السريع لمواجهة اآلثار الناجمة عن           

  .لطارئة على األمن الغذائياألزمات ا
دعوة الدول األعضاء إلعطاء أولوية متقدمة لتسريع تحقيق األهداف التي لم يتم فيها              -

  .تسجيل انجازات ملموسة
دعم صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة االحتالل وسياسات التفتيت التي تقـوم بهـا              -

يـة للمجتمـع    سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ودعم النشاطات والمـشروعات التنمو       
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الفلسطيني في مجمل األراضي المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار علـى            
قطاع غزة، من أجل تمكينها من تحقيق األهداف التنموية لأللفية، مع إعطاء أولويـة   

  . في الضفة الغربية)ج(للقدس والمناطق 
لفيـة، يوصـى    في إطار تفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق األهداف التنموية لأل           -

بمراجعة التشريعات الخاصة بالمجتمع المدني بما يمكن من بناء شراكات قوية مـع             
األطراف الحكومية والقطاع الخاص تستند على توافـق فـي األهـداف وتوزيـع              
المسؤوليات والمساءلة والمحاسبة، وبنـاء قـدرات منظمـات المجتمـع المـدني،             

  .ألعضاء في كل هذه المجاالتواالستفادة من التجارب الرائدة في الدول ا

  :2015فيما يتعلق بالتوجهات نحو التحرك العربي المطلوب ما بعد 

مع األخذ في االعتبار التوصيات المشار إليها أعاله فيما يخص األهداف التنموية            
لأللفية التي لم يحقق فيها انجازاً ملموساً، واستعداداً للمـساهمة الفعالـة فيمـا يتعلـق                

لدولية التي ستدور حول عملية التنمية، وضرورة تطوير رؤيـة عربيـة،            بالمناقشات ا 
  :يوصي بما يلي

التزام الدول بتضمين األهداف التنموية التي سيتم االتفاق عليها فـي أطرهـا               :أوالً
ووثائقها التخطيطية، لألخذ بعين االعتبار تحديـد األولويـات التنمويـة لكـل             

طق البلد الواحد وذلك للتصدي للتفـاوت       األهداف المعنية في كل منطقة من منا      
  .بين المناطق في مختلف البلدان العربية

، والتوسع باالهتمام بكافة المؤشرات     عاماًصياغة مؤشرات مؤسسية تلقى قبوالً        :ثانياً
ذات العالقة باألهداف التنموية وبما في ذلك القضايا الخاصة ببطالـة الـشباب         

تنموية التي سـيتم    وريين من األهداف ال   وخلق فرص العمل الالئق كهدفين مح     
  .االتفاق عليها
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إعادة صياغة غايات األهداف التنموية لتأخذ في االعتبار جودة الخدمات العامة             :ثالثاً
المقدمة للشعوب العربية في كل المجاالت وبخاصة في مجالي الصحة والتعليم           

  .والحد من البطالة وزيادة التشغيل
 مفهوم التنمية وتطوير المؤشرات المالئمة لقياس اإلنجازات        وفي إطار توسيع    :رابعاً

التي يمكن أن تتحقق، يوصي بتشجيع المبادرات البحثية الرامية إلـى إعـادة             
النظر في قياس األهداف التنموية بما في ذلك الغايات المتعلقة بقيـاس الفقـر              

 الدولية من   المادي منه والبشري، بما يمكن من المساهمة الفعالة في المناقشات         
  .منظور عربي

الطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظيم ورشة عمل فنية لبلـورة              :خامساً
رؤية عربية حول التوجهات المـستقبلية المـذكورة أعـاله أو غيرهـا مـن               
التوجهات، لتمكين الدول العربية من المشاركة الفعالة فـي المحافـل الدوليـة             

     .2015ية ما بعد المعنية بقضايا التنم
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 )غير السارية(التصدي لألمراض غير المعدية 
  

  
  االقتصادية واالجتماعية،: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية

  :بعد اطالعه -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
 للمجلـس االقتـصادي     )89( الصادر عـن الـدورة       )1908(القرار رقم   على  و �

الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس الجامعة على مـستوى  واالجتماعي، بشأن   
  ،)2012:  بغداد–جمهورية العراق  ()23الدورة (القمة 

 الصادر عن الدورة االستثنائية للمجلس االقتـصادي        )1942(القرار رقم   على  و �
واالجتماعي، بشأن االجتماع الثالث للجنة الوزارية المعنية بالمتابعـة واإلعـداد           

-21: الريـاض ( الدورة الثالثة –االقتصادية واالجتماعية : ية التنمويةللقمة العرب 
  ،)2013 كانون ثان / يناير22

 لمجلس وزراء الصحة العرب،     )37(الصادر عن الدورة     )9(القرار رقم   على  و �
االقتـصادية  : بشأن اإلعداد والتحضير للدورة الثالثة للقمـة العربيـة التنمويـة          

  ،)2013ير  ينا/:الرياض(واالجتماعية 
 الصادر عن غير العادية للمكتب التنفيذي لمجلـس وزراء          )4(القرار رقم   على  و �

  الصحة العرب، بشأن األمراض غير المعدية،
مشاريع القرارات المرفوعة من االجتماع المشترك لـوزراء الخارجيـة          على  و �

 للقمـة العربيـة     يوالوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التحضير     
  ،)الدورة الثالثة(االقتصادية واالجتماعية : لتنمويةا

غيـر  (وإذ يؤكد على دعم الجهود الرامية إلى التصدي لألمراض غيـر المعديـة               -
  ،)السارية
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 الصادر عن   )3(مجلس وزراء اإلعالم العرب رقم       كما يؤكد على ما ورد في قرار       -
 األمـراض غيـر      للترويج والتوعية للوقاية من    ،15/1/2013 بتاريخ   )44(الدورة  
  ،)غير السارية(المعدية 

وإذ يشدد على دعم كافة اآلليات العربية والوطنية المعنية بتحسين مستوى الرعايـة              -
  ،)غير السارية(الصحية والتصدي لألمراض غير المعدية 

 وفي ضوء المناقشات، -
†{{{{ÏŁè<…< <

ـ  -1  الـصحية   المؤتمر الدولي ألنماط الحياة   "الصادر عن   " إعالن الرياض "الترحيب ب
: الريـاض " (واألمراض غير السارية فـي العـالم العربـي والـشرق األوسـط            

 المرفق، ودعوة الدول األعضاء إلى العمل به كمنهـاج للتـصدي            )12/9/2012
  .)غير السارية(لألمراض غير المعدية 

غير (دعم جهود مجلس وزراء الصحة العرب في التصدي لألمراض غير المعدية             -2
ها أمراض القلـب والـشرايين، وداء الـسكري، وأمـراض            وفي مقدمت  )السارية

السرطان، واألمراض التنفسية المزمنة، وتوفير الموارد البشرية والمادية الكافيـة          
  .لتطبيق السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بذلك

إشراك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمعية واألكاديمية المعنية، فـي           -3
، )غيـر الـسارية  ( الرامية للحد من انتشار األمراض غير المعدية الجهود الوطنية 

يات الوطنية الهادفة إلى خفض العوامـل       ستراتيجوذلك من خالل إعداد وتطبيق اال     
  .المسببة لهذه األمراض

  .تكليف مجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ ما ورد في اإلعالن -4
  

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع . د33: ق.ق(
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  المملكة العربية السعودية: الرياض
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  إعالن الرياض

  الديباجـة

اض غير السارية فـي العـالم       عقد المؤتمر الدولي ألنماط الحياة الصحية واألمر      
العربي والشرق األوسط في العاصمة الرياض في المملكة العربية الـسعودية، خـالل             

 وذلك تنفيذاً لقـرار     ،م2012سبتمبر  12-9هـ الموافق   1433 شوال   25-22الفترة من 
 في دورته غير العاديـة فـي        )4(المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب رقم        

 المتخذ في الـدورة الـسابعة والثالثـين         )9( والقرار رقم    ،ي القاهرة م ف 2011أكتوبر  
 األردن، وقد أعرب المشاركون فـي       –م في العاصمة عمان     2012المنعقدة في مارس    

المؤتمر، الذين يمثلون الحكومات والمنظمـات غيـر الحكوميـة ومراكـز البحـوث              
 العالم العربـي والـشرق   والمؤسسات األكاديمية، وذوو العالقة من المجتمع المدني في   

األوسط، عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز            
  .على تفضله برعاية هذا المؤتمر

كما عبروا عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية لدورها الرائـد فـي اإلعـداد              
منظمـة الـصحة العالميـة       و والتنظيم لهذا المؤتمر، بالتعاون مع جامعة الدول العربية       

  .)المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط(

وأكدوا دعمهم الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغـه مـن               
الصحة البدنية والعقلية من خالل الوقاية والسيطرة الفعالة على األمراض غير السارية،            

  فـي اإلعـالن الـسياسي      والتزامهم بالسعي الحثيث من أجل تحقيق التعهدات الواردة       
 للوقاية مـن األمـراض غيـر الـسارية          )UNGAPD(للجمعية العامة لألمم المتحدة     

  .ومكافحتها
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  مسوغات اإلجراء

تعد األمراض غير السارية وعلى رأسها أمراض القلب واألوعية الدموية والداء             :أوالً
رئيـسة  السكري وأمراض السرطان واألمراض التنفسية المزمنة، من األسباب ال        

حيث أنها تتـسبب حاليـا      . عالمياً للوفيات وحاالت العجز التي يمكن الوقاية منها       
٪ من الوفيات في العالم، ويتوقع أن ترتفع النـسبة إلـى            60فيما نسبته أكثر من     

٪ من مجموع الوفيات    50وبشكل عام يعزى أكثر من      . م2030٪ بحلول عام    75
 بينما تبلغ هذه النـسبة مـستويات   في الشرق األوسط إلى األمراض غير السارية    

كما أن وتيرة   . أعلى من ذلك في عدد من الدول بما في ذلك دول الخليج العربي            
انتشار األمراض غير السارية في هذه المنطقة هي األسرع من أي مكان آخـر،              

وعلى الصعيد العالمي تشهد    . نتيجة الرتفاع مستويات عوامل الخطورة المعروفة     
لمنطقة أعلى معدالت للداء السكري وقلة النشاط البدني والسمنة،         العديد من دول ا   

فضالً عن استمرار التعرض لعوامل الخطورة، مثل تعـاطي التبـغ كالـسجائر             
والشيشة وسوء التغذية وتفاقم التلوث البيئي الـذي يـسهم فـي زيـادة حـدوث             
األمراض التنفسية المزمنة، وأمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة وأمـراض             

  .لسرطانا
األمراض،  األعباء الجسيمة التي تتحملها الخدمات الصحية وأسر المصابين بهذه          :ثانياً

وما لها من أثر سلبي خطير في التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع البلدان،             
حيث أن تكاليف الرعاية للمصابين بهذه األمراض وضعف اإلنتاجية بسبب العجز           

  . تؤدي إلى إفقار األسر وإضعاف االقتصادوالمرض والوفاة المبكرة
ض الجدوى االقتصادية المبنية على البراهين والتدخالت الفعالة لمكافحة األمـرا           :ثالثاً

والتي تشمل على سبيل المثال تدابير لمكافحـة         "االستثمار األفضل "غير السارية   
يز الوعي  التبغ وتعاطي الكحول، والحد من تناول الملح والدهون وكذلك عبر تعز          

العام حول مزايا إتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، وهي تدخالت            
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متناول المناطق ذات الموارد المحدودة، وقد ثبـت أنهـا           ذات تأثير ملموس وفي   
  .ة كبيرة من األمراض غير الساريةفعالة في منع نسب

اسي للحـد مـن عوامـل       دور القيادة السياسية بتوجيه كل أجهزة الدولة أمر أس         :رابعاً
وينبغي علـى القطاعـات غيـر       . الخطورة والوقاية من األمراض غير السارية     

الصحية مثل المالية، والزراعة، والنشاط البدني، والـشؤون الدينيـة، والنقـل،            
والتعليم، وتخطيط المدن والبيئة والصناعة والتجارة، أن تعمل بنشاط وبـالتوازي           

لمنظمات غير الحكومية واألوسـاط األكاديميـة       مع منظمات المجتمع المدني، وا    
  .والقطاع الخاص على حد سواء

  :االلتزام بالعمل الوطني

يلتزم المجتمعون فرادى وجماعات بالمشاركة الفعالة مع القطاعات ذات الـصلة           
  :وأصحاب المصلحة في بلدانهم من أجل تحقيق اإلجراءات التالية

ي لتوسيع نطاق مكافحة األمراض غيـر       توفير الدعم السياسي والمالي واللوجست     -1
فـي  " UNGAPD"السارية وتنفيذ اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة         

  .العالم العربي والشرق األوسط
المجتمع المـدني وخاصـة القطـاع        و تعزيز دور القطاعات الحكومية المختلفة،     -2

  .الخاص التي تم تعريفها بوضوح في اإلعالن السياسي
 اًاستناد 2013ول سياسات وبرامج تشمل القطاعات المختلفة بحلول عام         تضع الد  -3

  .ية العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاستراتيجإلى اال
التزام السلطة التنفيذية بالمحافظة على نهج متكامل في التشريعات واللوائح حتـى             -4

ير السارية، مع مالحظة    تحدث استجابة فعالة وشاملة لمجابهة تهديد األمراض غ       
  .عدم تداخل المصالح

زيادة المخصصات في الميزانية لبرامج األمراض غير الـسارية، واستكـشاف            -5
  .خيارات تمويل قابلة للتطبيق لتحقيق هذه الغاية
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مع مشاركة كل القطاعـات المهتمـة       " االستثمار األفضل "تسريع تطبيق تداخالت     -6
  .ومنظمات المجتمع المدني حسب الحاجة

التعجيل في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة التبـغ               -7
يات القائمة والتوصيات التي أقرتها جمعية الصحة العالمية للوقاية من          ستراتيجواال

  .األمراض غير السارية ذات الصلة ومكافحتها
 وتقليل  تعزيز تنسيق سياسات القطاعات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من اإليجابية          -8

التأثيرات السلبية لعوامل الخطورة والعبء النـاجم عـن سياسـات القطاعـات             
  .األخرى

تقوية التوافق في السياسات للوصول إلى أقصى درجات النجاح وخفض التأثيرات            -9
السلبية لعوامل الخطورة لألمراض غير السارية واإلشكاالت التـي تنـتج عـن             

  .سياسات القطاعات األخرى
ة الصحية واالستثمارات التقنية تدريب الموارد البشرية للوصـول         مراجعة األنظم  - 10

  .للنتائج المرجوة لتحقيق المساواة والعدالة في التغطية واالستجابة
إعادة توجيه األنظمة الصحية لتحسين الرعاية الصحية والتوسع في دمج الخدمات            - 11

 الـصحية   الوقائية األساسية وخدمات إدارة األمراض غير السارية في الرعايـة         
  .األولية، وفقا لألولويات الوطنية والموارد المتوفرة

تطوير كفاءة شراء وتوزيع األدوية وتعزيز خيارات تمويل قابلة للتطبيق لتـوفير             - 12
األدوية بأسعار معقولة، فضال عن تحسين فـرص الحـصول علـى الخـدمات              

  .تمعيالوقائية، والعالجية وخدمات إعادة التأهيل السيما على المستوى المج
تشجيع التحالفات والشبكات التي تجمع منظمـات المجتمـع المـدني والمعاهـد              - 13

األكاديمية والبحثية لتطوير المبادرات المجتمعية التي تدعم الوقاية من األمـراض     
  .غير السارية ومكافحتها
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تشجيع البحث، والترجمة والنشر لنتائج التي تساعد على التعرف على المحددات الثقافية             - 14
  .ئق العملية والمخاطر التي تحد من تحقيق أعلى درجة من الوقاية والعالجللعوا

تعزيز وتشجيع استخدام المعلومات وتقنية االتصاالت اإلبداعية من أجل تحـسين            - 15
  .الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها تنفيذ برامج

لألمـم  الوكالة المتخصـصة    "تعزيز العمل المشترك بين منظمة الصحة العالمية         - 16
، والجامعة العربية ومجالـسها الوزاريـة ذات الـصلة          "المتحدة من أجل الصحة   

والمنظمات العربية المتخصصة وسائر وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة، وبنوك          
التنمية والمنظمات الدولية الرئيسة من أجل دعم الدول األعضاء في مجال دمـج             

مكافحتها في برامج أعمال التنميـة      الوقاية من األمراض غير السارية وأولويات       
  .الوطنية المستدامة في العالم العربي والشرق األوسط

يات وطنية وإقليمية للتقليل التدريجي من نـسبة الملـح والـسكر            استراتيجوضع   - 17
  .والدهون في المنتجات الغذائية، متضمنة حمالت توعية صحية وتشريعات ملزمة

ية اآلمنة الصادرة عـن منظمـة الـصحة         تشجيع االلتزام بأدلة الرضاعة الطبيع     - 18
العالمية تأكيدا على أهمية الرضاعة الطبيعية كعامل حماية مستقبلي من اإلصـابة           
بالمتالزمة االستقالبية واضطرابات الجهاز القلبي الوعائي إضافة إلـى الفائـدة           

  .الوقتية لتمتع المواليد الجدد بصحة جيدة
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  الملحــق

  توصيات للتطبيق العملي

 مناقشات المختصين والخبراء المجتمعين في المؤتمر الـدولي ألنمـاط           خلصت
الحياة الصحية واألمراض غير السارية في العالم العربي والشرق األوسط المنعقد فـي             

. هـ1433/ شوال 25 – 22مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من         
  :لعملية التاليةوأوصوا بالنقاط ا. م2012 سبتمبر12-9الموافق 

عمل مسح دوري لعوامل االختطار بما في ذلك حاالت ما قبل ارتفاع ضغط الدم،               -1
للبالغين من خـالل مراكـز       ما قبل اإلصابة بداء السكري، زيادة الوزن والتدخين       

الرعاية الصحية األولية على أن تكون متاحة للجميع وفـق اإلمكانيـات الماليـة              
  .الرعاية الصحية األوليةالمتاحة لدى كل دولة وتوفير 

كمـا أن مراكـز     . اعتبار المدارس أهم أماكن الوقاية من األمراض غير السارية         -2
إعادة التأهيل والتعليم للذكور واإلناث يجب أن تكون مستندة إلى معـايير منظمـة        

 وخاصة التثقيـف البـدني، وتكـون        )المدارس المعززة للصحة  (الصحة العالمية   
ى غذاء صحي في النظام التعليمي بقدر أهميـة القـراءة           األولوية في الحصول عل   

  .والكتابة
ضرورة اشتمال رخص تخطيط المدن لألحياء الجديدة على مضامير للمشي وقيادة            -3

الدراجات الهوائية وأماكن للتجمعات االجتماعية ومناطق آمنة لمزاولـة األنـشطة      
  .البدنية للنساء وكبار السن واألطفال

مراقبة تسويق المواد الغذائية المصنعة محليـاً والمـستوردة         تبني سياسات محددة ل    -4
  .وحظر توفير األغذية والمشروبات عالية السعرات الحرارية

  .تشجيع توفير الفواكه والخضروات الطازجة بأسعار ميسورة للجميع -5
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خفض نسبة الملح تدريجياً في األطعمة المصنعة وذلك خالل خمس سنوات، لتصل             -6
  .بها من قبل منظمة الصحة العالميةإلى النسبة الموصى 

  .الشيشة في المقاهي واألماكن العامة حظر توفير -7
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  المنتديات التحضيرية
  االجتماعيةواالقتصادية : للقمة العربية التنموية

 )2013كانون ثان / يناير: الرياض( في دورتها الثالثة
  

  
  ادية واالجتماعية،االقتص: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية

  :بعد اطالعه -
ــى  � ــاعي  عل ــصادي واالجتم ــس االقت ــرار المجل  – 90ع . د– 1923ق (ق

االقتـصادية  :  بشأن تحديد جدول أعمال القمة العربيـة التنمويـة         )13/9/2012
  ،)2013كانون ثان /  يناير22–21:الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة 

 1942ق  (اعي في دورته االستثنائية رقـم       قرار المجلس االقتصادي واالجتم   على  و �
  : بشأن رفع تقرير موجز حول أعمال المنتديات التالية إلى القمة)6/12/2012 –ا .د
-6: القـاهرة (نحو تنمية مستدامة التحضيري للقمـة       : منتدى الشباب العربي   -

8/1/2013(.  
غاثـة  منتدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية االجتماعية وعمليات اإل         -

  .)10/1/2013-9: القاهرة(والمساعدات اإلنسانية التحضيري للقمة 
-12 :الريــاض(منتــدى القطــاع الخــاص العربــي التحــضيري للقمــة  -

13/1/2013(.  
  ،نتائج المنتديات المذكورة أعالهوإذ أحيط علماً ب -

†{{{{ÏŁè<…< <

  :الترحيب بنتائج المنتديات التالية

  .)8/1/2013-6:  القاهرة(ستدامة التحضيري للقمة نحو تنمية م: منتدى الشباب العربي  -أ 
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منتدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية االجتماعيـة وعمليـات اإلغاثـة             -ب 
  .)10/1/2013-9: القاهرة(والمساعدات اإلنسانية التحضيري للقمة 

  .)13/1/2013-12 :الرياض(منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للقمة   -ج 
  

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع . د34: ق.ق(
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  استضافة مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة
  

  
  االقتصادية واالجتماعية،: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية

 لصاحب الجاللة الملك حمد بـن عيـسى آل          ةبعد االستماع للكلمة الضافية والحكيم     -
االقتصادية واالجتماعيـة فـي   : لقمة العربية التنمويةخليفة ملك مملكة البحرين في ا   

 ،21/1/2013دورتها الثالثة المنعقدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

وإذ يشير إلى توصيات منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للقمـة العربيـة              -
/ ير ينـا  13 و 12االقتصادية واالجتماعية الذي عقد في الريـاض يـومي          : التنموية

 ،2013كانون ثاني 

†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيب بمبادرة حضرة صاحب الجاللة ملك مملكة البحرين في دعم مـشروع            
القطاع الخاص إلطالق البورصة العربية المشتركة، ومنح قطعـة أرض الستـضافة            

  .المقر الرئيسي للمشروع في مملكة البحرين
  

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع . د35: ق.ق(
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  لدعمم الحرمين الشريفين مبادرة خاد
  المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة

  

  
  االقتصادية واالجتماعية،: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية

واستجابةً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة،           -
 في التنمية االقتصادية واالجتماعية في إسهامها المشتركة، لتعزيز   والشركات العربية 

 بلداننا العربية،

 وإذ يثمن عالياً لخادم الحرمين الشريفين هذه المبادرة الكريمة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

تكليف مجالس محافظي المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية         
 بالمائـة،   50ة رؤوس أموالها بنسبة ال تقـل عـن          بالشركات العربية المشتركة بزياد   

 . الالزمة لوضع ذلك موضع التنفيذاإلجراءاتتكمال سوا

  

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع . د36: ق.ق(
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الستضافتها   الشكر والتقدير للمملكة العربية السعوديةتقديم
الدورة الثالثة لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية 

 قتصادية واالجتماعيةاال: التنموية
  

  
  االقتصادية واالجتماعية،: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية

لقمـة  تقديرا للمملكة العربية السعودية الستضافتها الكريمة ألعمال الدورة الثالثـة ل           -
االقتصادية واالجتماعية، ولجهودها المقدرة في اإلعداد والتنظـيم        : العربية التنموية 

 ،اله

†{{{{ÏŁè<…< <

تقديم أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن              -1
عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على ما بذله من جهـد كبيـر         

 الملكـي لصاحب الـسمو    ولتوفير أفضل الظروف النعقاد القمة وإنجاح أعمالها؛        
زيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الـدفاع  األمير سلمان بن عبد الع   

وتتويج نتائج أعمالها بقرارات هامة تعـزز مـسيرة   على إدارته الحكيمة لجلساتها   
العمل العربي المشترك وتسهم في تحقيق الرخاء والتنمية للدول العربية، اسـتجابةً           

 .لمنشودلتطلعات الشعوب العربية في تحقيق التكامل االقتصادي العربي ا

التعبير عن االمتنان للمملكة العربية السعودية شعباً وحكومةً على حفاوة االستقبال            -2
وكرم الضيافة، وعلى التنظيم المحكم الجتماع القمة واالجتماعات التحضيرية لها،          

 .وكذلك توفير كافة اإلمكانيات إلنجاح انعقادها في أفضل الظروف

  

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع . د37: ق.ق(
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لمجلس الجامعة والدورة الخامسة موعد ومكان الدورة الرابعة 
  االقتصادية واالجتماعية: على مستوى القمة العربية التنموية

  

  االقتصادية واالجتماعية،: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية

شأن عقـد    ب 29/3/2007 بتاريخ   )19(ع  . د 365استذكاراً لقرار قمة الرياض رقم       -
قمة عربية تُخصص لمناقشة المسائل االقتصادية واالجتماعية والتنموية بناء علـى           

 طلب دولة الكويت وجمهورية مصر العربية،

: واستناداً إلى بيان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية التنمويـة             -
انتظام عقد اجتماعات    بشأن   2009 بالكويت   )الدورة األولى (االقتصادية واالجتماعية   

 االقتصادية واالجتماعية بشكٍل دوري كل عامين،: القمة العربية التنموية

 الجمهورية التونسية بشأن طلب استضافة الدورة الرابعة لمجلـس          وبناء على مذكرة   -
 ،2015 عـام    االقتصادية واالجتماعية : الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية     

لبنانية بشأن طلب استضافة الدورة الخامسة لمجلس الجامعـة         الجمهورية ال مذكرة  و
 ،2017االقتصادية واالجتماعية عام : على مستوى القمة العربية التنموية

†{{{{ÏŁè<…< <

الستضافة الدورة الرابعة لمجلـس الجامعـة        الجمهورية التونسية الترحيب بدعوة    -1
كـذلك  و،  2015عام  عية  االقتصادية واالجتما : على مستوى القمة العربية التنموية    

لمجلـس الجامعـة    دعوة الجمهورية اللبنانية الستضافة الدورة الخامسة       الترحيب ب 
 .2017االقتصادية واالجتماعية عام : على مستوى القمة العربية التنموية

 . االتصاالت الالزمة لتحديد موعد انعقاد الدورتين والتحضير لهمابإجراءتكليف األمين العام  -2

  
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع .د 38: ق.ق(
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:  قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثالثة للقمـة العربيـة التنمويـة          نحن
 10 و 9االقتصادية واالجتماعية بمدينة الرياض في المملكة العربية الـسعودية يـومي            

م، إذ نجدد التزامنا    2013) كانون ثان ( يناير   22 و 21هـ الموافقين   1434ربيع األول   
:  التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين اللتين عقدتا في الكويـت           الكامل بتنفيذ القرارات  

  ،م2011كانون ثان /  يناير19: م، وشرم الشيخ2009كانون ثان /  يناير19-20

 عن ارتياحنا لإلجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في           وإذ نعبر 
 التي أقرتها القمتان السابقتان، ونؤكـد       االقتصادية واالجتماعية : تنفيذ المشاريع التنموية  

على ضرورة اإلسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافة العوائق التي تقف             
  ،أمام انجازها

 بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخـاص بتمويـل            كما ننوه 
 مـن القمـة العربيـة       المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق       

كـانون ثـاني     / ينـاير  :الكويت(االقتصادية واالجتماعية في دورتها األولى      : التنموية
  ،)م2009

 منا بأهمية المضي قدما في اتخاذ ما من شأنه تطوير العمل العربـي              واستشعارا
المشترك بما يخدم المواطن العربي واالرتقاء بمستوى معيشته وتوفير الرعاية الصحية           

  :ملة له فلقد اتفقنا على ما يليالكا



 -164-  

  :تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربي المشترك

 الداعية  الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز          
% 50لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة ال تقـل عـن              

لك المؤسسات لمواجهـة الحاجـات التنمويـة        ألهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به ت      
المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلداننا            
العربية، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويالتها مما يمكنها مـن             

 رؤوس أموال الـشركات     وكذلك زيادة . توسيع نشاطاتها وزيادة االستفادة من مواردها     
 وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس       أيضاً% 50العربية المشتركة وبنسبة ال تقل عن       

مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع           
القطاع الخاص العربي من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التـي             

ا المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من              يحتاجه
  .تلك السلع والخدمات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي

  :تشجيع االستثمار البيني

 منا بأهمية االستثمار ودوره في االرتقاء بمـستوى التكامـل االقتـصادي             إيمانا
 فرص عمل جديدة تـساهم فـي خفـض          وإيجادلعربية البينية   العربي وتنمية التجارة ا   

معدالت البطالة وزيادة مستوى التشغيل، وخفض مستويات الفقـر، واسـتثمار رؤوس            
األموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصادات بلداننا           

ية، فقـد اعتمـدنا االتفاقيـة       العربية، ومن أجل تشجيع تدفق االستثمارات العربية البين       
لتتواءم مع المستجدات على    ) المعدلة(الموحدة الستثمار رؤوس األموال بالدول العربية       

الساحة العربية واإلقليمية والدولية، وتوفير المناخ المالئم لزيادة تـدفق االسـتثمارات            
سـتثمارات،  العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهـذه اال           

مؤكدين التزامنا بالعمل على وضعها موضع التنفيذ، وندعو في الوقت ذاتـه القطـاع              
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الخاص العربي إلى المبادرة باالستفادة مما توفره هذه االتفاقية من مزايا وضمانات، بما         
 العرب المهاجرين الستغالل الفرص المتاحة والمـساهمة فـي          األعمالفي ذلك رجال    

  .ة العربية الشاملةالتنمية االقتصادي
 التزامنا بتهيئة المناخ االستثماري في بلداننا وسن القوانين والتشريعات          كما نؤكد 

الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من االستثمارات واستغالل الثـروات الطبيعيـة             
  .والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا

  :تطوير استخدامات الطاقة

اكبة التطورات العالمية المتمثلة في اسـتخدام مـصادر          من ضرورة مو   وانطالقاً
 العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجـددة       يةستراتيجاالالطاقة المختلفة، فقد اعتمدنا     

بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقـة، وتنويـع مـصادرها        ) م2030 – 2010(
قامة سـوق عربيـة للطاقـة       والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إ       

المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة مـن القطـاع الخـاص،               
وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة           
المتجددة بكافة تقنياتها من خالل تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية الالزمـة            

  .شر استخداماتهالن
  :تنفيذ األهداف التنموية لأللفية

 على التزامنا بالوفاء بتحقيق األهداف التنموية لأللفية والعمل على دعـم            وتأكيدا
جهود الدول العربية األقل نمواً لتحقيق تلك األهداف، بالتركيز على الغاية الثالثة مـن              

السريع لمواجهة اآلثار الناجمـة     الهدف األول المتعلقة بمكافحة الجوع والسيما التدخل        
عن األزمات الطارئة في مجال األمن الغذائي، فقد اعتمدنا توصيات المؤتمر العربـي             

م لبلورة  2015حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام           
 ما بعـد    رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية ألهداف التنمية المستدامة الجديدة          

م، وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط           2015عام  



 -166-  

متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وإيالء مزيد من االهتمام بالقـضايا            
الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل الالئق كهدفين            

  . العربية في إطار ما سيتم االتفاق عليه مستقبالًمحوريين من األهداف
كما نوجه بتعزيز جهود األجهزة العربية ذات العالقة بتنفيذ األهـداف التنمويـة             
لأللفية مثل المجالس الوزارية العربية المتخصصة وبالتعـاون مـع كافـة الـشركاء              

  .اإلقليميين والدوليين واألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة

  :األمراضستوى الخدمات الصحية ومكافحة تحسين م

 من التزامنا بتحسين مستوى الرعاية الصحية، وإيالء مزيد من االهتمام           وانطالقا
بقضايا األمراض غير المعدية لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية             

امج وخطـط   يات والبر ستراتيجواإلسراع بوضع ودعم السياسات واال    . في دولنا العربية  
العمل التي تتخذ بشأن المحددات االجتماعية للصحة، وإشراك كافة القوى المجتمعية في            
ذلك وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه المحددات باعتبارها عـامالً أساسـياً لبلـوغ              
األهداف التنموية لأللفية، واإليفاء بالتعهدات الخاصة بصحة األم والطفـل واستئـصال            

واستمرارا للجهود المبذولة في مجـال      . عدية والتصدي لألمراض السارية   األمراض الم 
مكافحة األمراض والقضاء عليها، ولدعم ما صدر عن القمة العربية االقتـصادية فـي              

ـ   2009 كانون ثان / دورتها األولى بدولة الكويت يناير     " إعالن الريـاض  "م فقد رحبنا ب
 في العالم   لصحية واألمراض غير السارية   المؤتمر الدولي ألنماط الحياة ا    "الصادر عن   

الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية الـسعودية خـالل          " العربي والشرق األوسط  
  .م12/12/2012-9الفترة من 

  :التجارة البينية واالتحاد الجمركي العربي

 لحرصنا على دعم مسيرة التكامل االقتصادي العربـي، وزيـادة حجـم             وتأكيدا
ربية البينية، وتشكيل تجمع اقتصادي عربي متين، فإننا نؤكد تصميمنا علـى            التجارة الع 
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م، وبـذل   2013استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام           
كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك، كما نثمن الجهود التي تبذلها              

 والدولية من أجل    اإلقليميةادات النوعية والهيئات    المنظمات المتخصصة العربية واالتح   
ـ                 ةتعزيز التجارة البينية العربية، معربين في هذا المجال عـن دعمنـا لقـرارات القم

م بدعوة مجلس   2012 التي انعقدت بمكة المكرمة      اإلسالمياالستثنائية لمنظمة التعاون    
 رأس مال البنك بما يـساهم        للتنمية العتماد آلية عمليه لزيادة     اإلسالميمحافظي البنك   

 للتنميـة،   اإلسـالمي بتنمية التجارة واالستثمارات البينية، وتعزيز صندوق التـضامن         
 أطلقتهاومرحبين في نفس الوقت بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي             

  .ماالمؤسسة اإلسالمية الدولية لتنمية التجارة مع التأكيد على أهمية مساندتها ودعه
 الخطوات التي تمت حتى اآلن في طريق بنـاء االتحـاد الجمركـي              وإذ نبارك 

العربي، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل على إتمام باقي متطلبات إطالق االتحاد الجمركـي             
العربي وفق اإلطار الزمني الذي تم االتفاق عليه، وصوال للتطبيق الكامل له في عـام               

  .م2015

  :وره في العمل العربي المشتركالقطاع الخاص العربي ود

 منا بالدور الحيوي للقطاع الخاص العربي كشريك في مـسيرة التنميـة             وإيمانا
، فإننا نؤكـد    اإلنتاجالعربية ودوره في زيادة معدالت النمو االقتصادي وتحريك عجلة          

استمرارنا في دعم هذا القطاع من خالل االستمرار في تـوفير المنـاخ المالئـم لـه                 
 وإزالـة  نشاطه وتشجيع قيام المشروعات االستثمارية المنتجـة والمـشتركة           لممارسة

العقبات التي تقف في طريق تدفق االستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقـال رجـال              
 والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره علـى الوجـه              األعمال

لياته فـي دعـم     ؤوطاع الخاص العربي بمس   المأمول، كما نؤكد على أهمية أن يقوم الق       
  .العمل العربي المشترك وتعزيز مشاركته االقتصادية واالجتماعية في هذا المجال
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 بنتائج منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد في         - في هذا الصدد     – كما نرحب 
 األعمـال الرياض في إطار هذه القمة، وجهود توثيق عـرى التعـاون بـين رجـال                

ين العرب وسعيهم نحو قيام مشروعات عربية مشتركة بينهم تعـود بـالنفع             والمستثمر
  .على الشعوب العربية

  :األمن الغذائي العربي

 على حرصنا على توفير األمن الغذائي لمنطقتنا العربيـة فقـد وجهنـا              وتأكيدا
الهيئات والمنظمات المعنية للعمل على سرعة تنفيذ البرنامج الطارئ لألمـن الغـذائي             

بي والتنسيق في ذلك مع الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج والمؤسسات            العر
 والدولية والقطاع الخاص العربي الذي ندعوه للمساهمة فـي          واإلقليميةالمالية العربية   

  .تنفيذ البرنامج عبر االستثمار في مشروعاته

  :األمن المائي العربي

من المائي في المنطقة العربية باعتباره       من إدراكنا لألهمية القصوى لأل     وانطالقا
جزءا من األمن القومي العربي، آخذين في االعتبار حقيقة الشح المائي الذي تعاني منه              

"  األمن المائي فـي المنطقـة العربيـة        يةاستراتيج"منطقتنا، فإننا سنتابع عن كثب تنفيذ       
ات والمتطلبات المـستقبلية    ، لمواجهة التحدي  "مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية    "و

للموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير االحتياجات الحالية والمـستقبلية           
  .من الماء

  :البيئة والتنمية المستدامة

 أهمية المحافظة على البيئة وما تحظى به قضاياها مـن اهتمـام             وأخذا باالعتبار 
ا بوضع قضية االهتمام بالبيئـة فـي صـدر          على المستوى العالمي فإننا نؤكد التزامن     

  :أولوياتنا من خالل
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اإلسراع في تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقـة العربيـة ومخططهـا               -أ 
، 20+التنفيذي على ضوء نتائج مؤتمر األمم المتحـدة للتنميـة المـستدامة ريـو             

يـر المنـاخي    ومخرجات المؤتمر الثامن عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغ        
  .الذي عقد بالدوحة

 العربية للحد من مخاطر الكوارث، واإلسراع في دمجها         يةستراتيجاالمتابعة تنفيذ    -ب 
  .في الخطط التنموية

حث دول المنطقة التي لديها محطات نووية باإلفصاح عن تقارير السالمة المتبعة،              -ج 
آلثار السلبية علـى     اتفاقية األمان النووي لتجنيب المنطقة ا      إلىودعوتها لالنضمام   

  .البيئة جراء ما قد يترتب من حوادث خطيرة
تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغير المناخ خاصة وأن المنطقة العربية من أكثـر                - د 

مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وأن يكون ذلك على أساس اتفاقية األمم المتحـدة              
  .ااإلطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع له

 الدوليـة الجديـدة     يةستراتيجاالالحفاظ على الموارد الطبيعية واإلسراع في تنفيذ          -هـ
  .م2020للتنوع البيولوجي 

  :التعليم والبحث العلمي

 على مواصلة سعينا لتحسين جودة التعليم واالرتقاء به وتوفيره كحق مـن             التأكيد
ليم في الوطن العربي بما     حقوق اإلنسان، والمضي قدماً في دعم تنفيذ خطة تطوير التع         

يحقق أهدافها، وااللتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الموازنات الخاصة به، وتشجيع           
ورعاية الباحثين والمبدعين العرب في مختلف مناحي البحث العلمي والتقني، وتعزيـز            
 تقنية المعلومات واالتصاالت باعتبارها أداة للتنمية الشاملة وركيـزة لنظـام تعليمـي            

  .يستوعب الجميع
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  :ابــالشب

 الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتهم وتوفير           تمكين
البيئة الداعمة لتمكينهم من خالل التعليم النوعي وتوفير المعلومات والتدريب المتطـور            

 يات متعددة األبعاد وضمن رؤيـة     استراتيجوالرعاية الصحية المتكاملة عبر سياسات و     
موحدة ومتكاملة تستوعب الشباب كشركاء وليس فقط كمستفيدين، وفي هـذا اإلطـار             
نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للشباب العربي، كمـا نـدعو لعقـد                
منتدى للشباب العربي في المملكة العربية السعودية خالل ستة أشـهر مـن تاريخـه               

اهنة وطرح القضايا األساسـية التـي تمـس         لمناقشة أولويات الشباب في المرحلة الر     
مستقبل وتطلعات الشباب العربي من خالل محور رئيس يركز على بحث آليات خلـق              
فرص توظيف الشباب وإتاحة فرص العمل الالئق لهـم ومكافحـة البطالـة، وإتاحـة               

  .مشاركته السياسية واالقتصادية واالجتماعية

  :رأةــالم

ة في التنمية فإننا نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود          للدور الهام للمرأ   وإدراكا منا 
 تطوير النظم والتشريعات التي تمكن المرأة من تنمية قـدراتها ومهاراتهـا             إلىالرامية  

والقضاء على أميتها، والعمل على توظيف طاقاتها عبر إتاحة الفرص لها وعلى قـدم              
  .اسيةالمساواة لمزيد من المشاركة االجتماعية واالقتصادية والسي

  :المجتمع المدني

 إيماننا بأهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء في          وانطالقا من 
العملية التنموية واالقتصادية واالجتماعية والذي أكدنا عليه في القمم السابقة، نعرب عن         

طـر  ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للمجتمع المدني العربي للقمة التنموية من ا            
لمزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيـق التنميـة             

  .االجتماعية المنشودة
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 نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الرياض قررنا عقد القمة العربية            وختاما،،
 م في تونس بناء     2015االقتصادية واالجتماعية الرابعة بعد عامين في مطلع        : التنموية

على دعوة كريمة من الجمهورية التونسية لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جـاء               
في هذا اإلعالن، وتكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي واألمانـة العامـة لجامعـة             
الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية، وعقد             

االقتصادية واالجتماعية في الجمهورية اللبنانية     : العربية التنموية الدورة الخامسة للقمة    
  .م2017عام 

 بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية حكومـة وشـعبا            ونتوجه
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود على استضافتها              

االقتصادية واالجتماعية في دورتهـا الثالثـة،       : نمويةالكريمة ألعمال القمة العربية الت    
 آل سـعود    زعبد العزي  سلمان بن    األميرونشيد باإلدارة الحكيمة لصاحب السمو الملكي       

 أعمالهـا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجلساتها، وتتويج نتـائج             
 تحقيق الرخاء والتنمية    بقرارات مهمة ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في        

  .لدولنا وفي تجسيد تطلعات شعوبنا في تحقيق التكامل االقتصادي العربي المنشود

 عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتـوفير           كما نعرب 
  .عوامل النجاح لهذه القمة

  

  هـ1434ع األول ـربي 10: اضــالري

  م2013كانون ثاني /  يناير22الموافق 
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  بيان صادر عن

  االقتصادية واالجتماعية: الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية

   الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبشأن العملية اإلرهابية األخيرة في الجمهورية

  22/1/2013الرياض 

  ـــ

 في الـدورة الثالثـة      22/1/2013أعرب القادة العرب المجتمعون بالرياض يوم       
االقتصادية واالجتماعية عن إدانتهم الشديدة للعمليـة اإلرهابيـة         : للقمة العربية التنموية  

ين وجنـسيات أخـرى     التي وقعت في الجزائر باحتجاز رهائن من مواطنين جزائـري         
بمنطقة عين أميناس، كما أعربوا عن تضامنهم الكامل مـع الجمهوريـة الجزائريـة              
الديمقراطية الشعبية ودعمهم المطلق لجهودها لمواجهة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره          

  .وذرائعه باعتباره عمالً إجرامياً يعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
افة أشكال األعمال اإلرهابية ويؤكدون رفـضهم لعمليـات         كما أدان القادة بقوة ك    

االبتزاز من قبل الجماعات اإلرهابية سواء كان ذلك من خالل التهديد أو الخطـف أو               
  .قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها اإلرهابية

 
  )22/1/2013 – 3 ج –)3(ع . د3بيان قمة رقم (

 )0105( ص- 24)13/01/(032- ق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  "وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان "

  صدق اهللا العظيم

  

  

 ولـي عهـد     األخ العزيز الكريم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز،          

  المملكة العربية السعودية الشقيقة،

وال يفوتني أن أقدم خالص التحية والتقدير ألخي العزيز الكريم جاللة الملك عبـد اهللا               

  ، في قيادة الشقيقة المملكة العربية السعودية– وفقه اهللا –بن عبد العزيز 

  والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة،  أصحاب الجاللة

  يد الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، الس

  السيدات والسادة،

  الحضور األعزاء، 

يطيب لي أن أستهل حديثي إليكم بتوجيه الشكر والتقدير إلـى خـادم الحـرمين               
وإلى المملكة العربية السعودية الـشقيقة،       الشريفين جاللة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز       

االقتصادية واالجتماعية، وللحرص علـى  : رة للقمة العربية التنموية  الستضافة هذه الدو  
كما أود أن   . توفير كل سبل النجاح ألعمالها، فضالَ عن كرم الضيافة وحسن االستقبال          

 إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها األمين          - أيضاً   -أتوجه بالشكر   
ى الجهد المبذول لإلعداد والتحضير لهذه القمة التي        العام السيد الدكتور نبيل العربي، عل     

تعقد في مرحلة من أهم مراحل تاريخ األمة العربية، وعلى تنظيم ورعاية االجتماعات             
  .واللقاءات ذات الصلة على هامشها
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  أصحاب الجاللة والفخامة، 

  السيدات والسادة الكرام، 

ت الشعب المصري العظـيم،     يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم محمالً بآمال وتطلعا       
 معبراً عن إرادته، ثـائراً علـى الفـساد    - تقريباً –هذا الشعب الذي خرج منذ عامين     

والتزوير والظلم والتبعية، وأراد اهللا سبحانه وتعالى لهذا الشعب أن تنجح ثورتـه وأن              
 وأن تقترب من تحقيق اآلمال فـي مـستقبل أفـضل            ،تخطو مصر وشعبها إلى األمام    

وال ريب في أنكم تتفقون معي على أن اسـتعادة           .يتمناه لها كل شقيق وصديق    يرجوه و 
إنما هو إضـافة إلـى       مصر لدورها الحيوي ولمكانتها المستحقة في المجتمع الدولي،       

رصيد العالم العربي وإلى العمل العربي المشترك على كافة أصعدته، وتعزيـز لقـوة              
ومـن هـذا المنطلـق      . ا وتحقيق مصالحها  أمتنا العربية في دفاعها عن قضاياها وأمنه      

وبهذه الروح الجديدة، تتطلع مصر إلى العمل مع أشـقائها العـرب، لـيس لمواجهـة                
 الستغالل الفـرص المتاحـة،   - أيضا -التحديات التي تواجه هذه األمة فحسب، وإنما       

مـن تنميـة لـصالح     والتي يمكن من خاللها الوصول إلى ما تتطلع إليه الدول العربية    
وأن تنال أمتنا العربية قدرها الذي تستحقه بين         واطنيها ومن تكامل حقيقي فيما بينها،     م

  .أمم العالم والذي انتظرته شعوبها طويالً

إن تبني الدول العربية لعقد سلسلة قمم تنموية اقتصادية واجتماعيـة يـنم عـن               
 –جاالت، كما يـشير  إدراكها المتزايد ألهمية دفع التعاون وتوثيقه فيما بينها في هذه الم   

 إلى تقديرها لمحدودية النتائج التي تحققت من خالل اآلليات القائمة حتى ذلـك              -أيضا  
الحين في كل المجاالت، دون أن ينتقص ذلك من حسن النوايا أو جهود القائمين علـى                
تلك اآلليات، وال شك أن ما تحقق خالل الدورتين السابقتين علـى مـستوى البـرامج                

جدير باإلشادة، السيما المبادرات التي استهدفت قطاعات بعينها، وعلـى          والمشروعات  
رأسها مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولـة الكويـت              
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الشقيقة، بشأن الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويـل مـشروعات القطـاع الخـاص              
ج أعمال هـذه الـدورة الثالثـة        كما أن برنام  . الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي    

يتضمن بدوره بنوداً وموضوعات ينبغي بحق أن تكون موضـع البحـث ثـم التنفيـذ                
  في شقه االقتصادي الذي يـشمل االسـتثمار والطاقـة بكـل             والمتابعة الحثيثة، سواء 

أنواعها، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة ويشمل األهداف التنموية لهذه المرحلة ومـا        
أو في شقه االجتماعي الذي يتناول الحد من البطالة ومكافحة الفقـر ويتنـاول              بعدها،  

  .التعليم والرعاية والصحية، فنحن نريد وطناً عربيا خالياً من األمية والفقر والمرض

وفي نفس الوقت، فلعلكم تتفقون معي على أنه من المهم أن تتولى قمتنا صـياغة               
على نحو   القتصادية الكفيلة بتوجيه تلك الجهود    الخطوط اإلرشادية، وتنسيق السياسات ا    

يقودنا في خالل إطار زمني مقبول محدد إلى مزيد من التكامل والتعاون فـي اإلطـار           
االقتصادي، حتى ال يبقى العمل العربي المشترك رغم تعاقب األجيال يراوح مكانـه،             

قومات التي تجمع بـين     خالفاً للتوقعات التي تبدو نتيجة طبيعية، بل ومتيقنة، لتوافر الم         
كالدين؛ واللغة؛ والتاريخ؛ والجغرافيا؛ والثقافة؛ واألهـداف المـشتركة،   : الدول العربية 

السيما إذا ما قورنت الحالة العربية بالتطورات والنجاحات التي حققتها أقاليم ومنـاطق             
   .أخرى في العالم، سواء في القارة األوروبية أو آسيا أو األمريكيتين

رة العمل العربي المشترك في المجال االقتـصادي والتـي بـدأت منـذ              إن مسي 
منتصف القرن الماضي، شهدت انتشاراً واسعاً للمؤسسات والمنظمات وتوقيع عدد من           

 بمقياس أبسط اإلنجازات وهو معدل التجارة بين الدول         -االتفاقيات، لكن هذه المسيرة     
لتجمعات إقليمية أخرى خالل فتـرات       لم تحقق سوى النذر اليسير مما تحقق         -العربية  

  .زمنية أقصر

 أن نستغل ما يتوافر لدينا من مقومات التكامل فـي           - أيها اإلخوة    –علينا جميعاً   
الموارد الطبيعية والبشرية واختالف في المناخ وتنوع، إلقامة السوق العربية المشتركة           
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الخطـى لنلحـق    التي مثلت لسنوات هدفاً طموحاً لشعوبنا، وأن نـسارع فـي هـذه              
بمجموعات إقليمية أخرى وصلت إلى تحقيق هذا التكامل االقتصادي رغـم اختالفـات             
شعوبها في العرق والدين واللغة، ووجود حدود طبيعية تعوق انسياب حركـة الـسلع              

  . واألفراد بينها

وما أقصده من هذا المثال، ودون الدخول في األسباب التي تقف وراء القـصور              
ة البينية العربية تحديدا، ما أقصده أن تـوافر الهياكـل فـي صـورة               في مجال التجار  

وأن األمر منـوط بوجـود       المؤسسات أو االتفاقيات قد ال يجدي وحده لتحقيق اآلمال،        
إرادة سياسية تكفل وضع برامج زمنية محددة في نطاق أشمل في رؤيتها وأوضح فـي               

 آليات واضحة يتفق عليها للتنفيذ      مع أهمية وجود   صياغتها لألهداف المرحلية والنهائية،   
  .وقابلة دائماً  للمراجعة والتصحيح

  أصحاب الجاللة والفخامة،

  السيدات والسادة األعزاء، 

إن إمكانيات وموارد الدول العربية كبيرة وليست خافية على أحد، وفي مقـدمتها             
ء التقليدية  الموقع الجغرافي شديد الخصوصية، وامتالكنا للعديد من مصادر الطاقة، سوا         

أو المتجددة، وإطالل الدول العربية على ممرات هامة للتجارة العالمية، هذا إلى جانب             
المساحة الشاسعة ووفرة المياه في العديد من الدول العربية، وكذلك عدد السكان الـذي              
يمثل سوقاً ذات درجة عالية من التجانس الثقافي، ونسبة مرتفعة من القـوى العاملـة               

وق مثيلتها عالمياً، ومع استمرار اعتماد االقتصاد العالمي على النفط كمصدر           الشابة تف 
للطاقة، ستستمر الدول العربية في موقعها المتقدم من حيـث اإلنتـاج واالحتياطيـات              

   .المؤكدة، فضالً عن العديد من الموارد والثروات الطبيعية األخرى

لتي تواجهها الـدول العربيـة      لكن التحديات االقتصادية واالجتماعية المشتركة ا     
بدورها جسيمة والمشكالت كثيرة ومتنوعة، وال شك أن التعامل معها من خالل جهود             



 -183-  

ولعل من بـين أبـرز تلـك         مواجهتها على انفراد،   متضافرة أكثر جدوى من محاولة    
   :التحديات المشتركة ما يلي

لمنافسة القوية من جانـب      ا :كيفية التعامل مع اآلثار السلبية للعولمة ومن بينها         :أوالً
الصادرات األقل تكلفة، وتراجع االعتماد على القاعدة الوطنية للبحث العلمـي           

  .والتطوير، في ظل رخص وسهولة استيراد التكنولوجيا الحديثة الجاهزة
ضعف حركة البحث العلمي في الدول العربية واتساع الفجوة المعرفية بينهـا              :ثانياً

فما تنفقه الدول العربية علـى البحـث         ر غير العربية،  وبين العالم ودول الجوا   
من الناتج المحلي، في حين أن متوسـط هـذه          % 1.01العلمي يتراوح ما بين     

ويتـصل بـذلك    % 3 بل وتزيد في بعض الدول علـى     ،%2.2النسبة عالمياً   
   .بطبيعة الحال ضعف حركة النشر العلمي وبراءات االختراع

ق في مواجهة االضطرابات المالية الدولية والتقلبـات فـي          دراسة كيفية التنسي    :ثالثاً
   .أسعار صرف العمالت

التصدي لمشكلة البطالة المرتفعة، خاصة بين الشباب العربي مقارنـة بـدول              :رابعاً
أخرى في العالم، فعدم تمكن الشباب من ممارسة حقه في العمل يولـد لديـه               

لعنيـف أو العـدائي تجـاه    مشاعر اإلحباط التي تجنح بالبعض إلى الـسلوك ا  
  .المجتمع

ضرورة رفع نوعية التعليم وتوثيق صلة العملية التعليمية بـالمجتمع وحركـة              :خامساً
 العمل واإلنتاج فيه، وأهمية وضرورة التدريب والتأهيل، وهو ما ييسر عمليـة           
االنتقال من مرحلة التعليم إلى سوق العمل، وبصفة خاصة فيما يتعلق بـالتعليم            

   .ما تعانيه دولنا العربية من نقص واضح في الكوادر الفنية المؤهلةالفني ل
تجاوز إشكاليات موقع المرأة في المجتمع ودورها في التنمية بحيـث يتـسنى               :سادساً

   .إضافة جهدها إلى التنمية كشريك فيها وبما يتيح لها نصيباً عادالً من عوائدها
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الل تحقيق توافـق مجتمعـي بـشأنها،        إدارة عملية اإلصالح والتطوير من خ       :سابعاً
  . خاصة فيما يتعلق بتبني السياسات االقتصادية واالجتماعية

توفير الموارد المائية الالزمة لدعم النمو ولتلبية االحتياجات المتزايدة للسكان،            :ثامنا
خاصة في ظل الحاجة الملحة إلنتاج الغذاء محلياً لسد الفجوة الغذائية، ولتحقيق            

 يتعين علينا إيالء االهتمام لالستغالل األمثل للمياه الجوفية وميـاه           ذلك الهدف 
األمطار، وإنشاء السدود وتحلية مياه البحر، واستخدام الوسائل الحديثـة فـي            

   .الزراعة والري
التعامل مع التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية المستدامة وموقعنـا مـن               :تاسعاً

اب دعوة مؤتمر الدوحة للتغير المناخي، للتفاوض       النقاش الدولي حولها في أعق    
على اتفاق دولي جديد بنهاية العقد الجاري يتضمن التزامـات جديـدة علـى              

وعليه فإنني أدعو إلى إطالق مبادرة عربية لمتابعـة تنـاول قـضية             . الدول
مفاوضات التنمية المستدامة، والسعي لتنسيق الموقف العربي من خالل تشكيل          

ضين عرب، ومجلس وزاري عربي للتنمية المستدامة، وتنـاول         مجموعة مفاو 
  .تلك القضية بصفة منتظمة ضمن بنود القمم العربية التنموية ومنها هذه القمة

إن التحديات االقتصادية العديدة التي تواجه عالمنا العربي، تفرض علينا تفعيـل            
عربي، خاصة في الوقـت  اآلليات العربية لمساعدة األشقاء وفي مقدمتها صندوق النقد ال 

الذي تواجه فيه عدد من الدول العربية تحديات اقتصادية وسياسية، في عالم متغير بات              
   .من الصعب التنبؤ بحالته االقتصادية في المستقبل

لقد بدأت الدول العربية تجارب العمل المشترك في ظـروف عالميـة وإقليميـة              
أكثر عمقا، لتنفيـذ     ح االقتصادية بأسلوب  معقدة، لم تتح الفرصة لها للتعامل مع المصال       

ومع وجود جامعة الدول    . خطوات عملية وعلمية مدروسة لقيام نظام اقتصادي مشترك       
العربية، برزت أهمية استكمال األبعاد االقتصادية للعمل العربي بالتزامن مـع ازديـاد             
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توجه نحو إنشاء   ومن ثم، فإن ال    التحديات، بل والتهديدات التي يواجهها النظام العربي،      
نظام اقتصادي عربي بات أمراً الزماً لتحقيق المنفعة للجميع، وأمـراً حتميـاً لـدرء               

إن الفرص التي يتيحها العمل االقتصادي العربي المـشترك ال تنحـصر فـي               .التهديد
تحقيق الرفاهية للمواطنين وتحسين مكانة الدول العربية على الصعيد الدولي، وإدماجها           

 عوائـد   - أيـضاً    – العالمي على أساس أفضل فحسب، بـل إن هنـاك            في االقتصاد 
فضالً عـن    إستراتيجية على رأسها جسر الفجوة بين الوطن العربي ومحيطه اإلقليمي،         

أن تحقيق التنمية المستدامة من خالل العمل المشترك من شأنه تأكيـد هويـة اإلقلـيم                
وعلى أهداف يتم تحقيقها عبـر      العربي وإبراز أنها تقوم على مصالح حقيقية مشتركة،         

ال يمكن أن نعمل منفردين، البد مـن أن         . تعبئة الموارد والقدرات في إطار متفق عليه      
إن األمة العربية بهويتها ال تقـوم فقـط         . نتعاون معا من أجل مستقبل أفضل لنا جميعا       

ـ                ي على اللغة والثقافة، أو على استدعاء الماضي الزاهر دونما قدرة علـى التـأثير ف
   .الحاضر وفي صياغة المستقبل

  أصحاب الجاللة والفخامة، 

  السيدات والسادة، 

إنني على ثقة من أن مصر التي حرصت دوماً على دفع مسيرة العمل العربـي               
علـى   - بعون اهللا    - المشترك في كل المجاالت وخاصة في المجال االقتصادي لقادرة        

 على الرغم من التحديات التي تواجهنـا        اآلنية، المساهمة بكفاءة وقوة في هذه المسيرة     
   :وأود في هذا الصدد أن أؤكد على ما يلي  يناير العظيمة،25بعد ثورة 

إن مصر التي تحرص على أمن واستقرار جميع الدول العربية والتي تقف مع كـل                -
 إلى أشقائها   -أيضا   -األشقاء جنباً إلى جنب لدرء أي تهديد ألمنهم، لهي في حاجة            

   .ت االستثمار واالقتصاد، وهذا ضمن أمنها وأمن أشقائها أيضافي مجاال
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إن االقتصاد المصري متعدد القطاعات، ويتمتع بأسس ومقومات قويـة، تتـيح لـه               -
   .إمكانية تحقيق معدالت نمو مرتفعة على مدار السنوات القادمة بإذن اهللا

 حول مـساندة    وتسعى مصر اآلن مع المؤسسات المالية الدولية إلى التوصل التفاق          -
االقتصاد المصري، يقوم على تصور وطني يحوز على توافق شعبي، األمر الـذي             

  .من شأنه أن يوفر مناخاَ مالئماً لتحقيق تقدم ملموس في قطاعات االقتصاد المختلفة
إن هذا المناخ اإليجابي الذي نتطلع إلى توفيره، متواكباً مع مزيـد مـن الـشفافية                 -

و الحافز األمثل لجذب مزيد من االستثمارات الجادة التـي          والضمانات القانونية، له  
نهدف إلى حماية القائم والقادم منها عبر إصالحات وإجراءات تـوفر مزيـداً مـن               
الفرص السانحة التي تحقق عائداً كبيراً للجانبين، للمستثمرين ولمصر وشعبها علـى        

  .حد سواء

  أصحاب الجاللة والفخامة، 

  اإلخوة األعزاء،

وار بشأن كيفية االرتقاء بالعمل العربي المشترك في المستقبل القريـب ال            إن الح 
ينبغي أن يصرفنا عن التعامل مع مشكالت آنية للشعب الفلسطيني الشقيق جـراء مـا               
يتعرض له من ممارسات تعسفية، ولعل من أبسط مظاهر إبداء تكاتفنا وعزمنـا علـى          

 المالية العاجلة للحكومة الفلسطينية حتى      العمل معاً هو المسارعة إلى توفير االحتياجات      
ً  وبـالتوازي مـع      - أيضا   - تتمكن من الوفاء بالتزاماتها إزاء مواطنيها، كما أن علينا        

ذلك أن نحث الدول المانحة والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة، فـضالً عـن             
 ينبغي أبـداً أن     إذ ال  .التحرك لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني من جراء االحتالل        

يضام هذا الشعب لمجرد أنه يطالب بحقه في الحياة الكريمة، أو أن يعاقب على سـعيه                
  .الذي طال للمطالبة بحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة
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وال يمكننا عند الحديث عن معاناة الشعوب العربية، إغفال معانـاة أشـقائنا فـي               
يس فقط إلى القتل والتدمير بصورة وحشية من قبل النظام          سورية، والذين يتعرضون، ل   

 إلى معاناة في حياتهم اليومية وتدمير لبنيتهم األساسـية، بمـا            - أيضا   -وأعوانه، بل   
على االحتياجات اإلنسانية األساسية ويقوض فرص تحقيق التنمية المستدامة          ينعكس سلباً 

  .السوري ا يصبو إليه الشعبويتطلب جهداً كبيرا بعد انتهاء الصراع لتحقيق م

ليتنا جميعاً تجاه الشعب السوري تحتم علينا سـرعة         ؤوأيها اإلخوة جميعا، إن مس    
الحركة مع المجتمع الدولي، لوقف نزيف الدم السوري، وإنهاء هذه الحقبة مـن حكـم               
النظام الحالي في سورية، وتمكين الشعب السوري من اختيار قيادته ونظامه بإرادتـه             

   .وهذا ما نسعى إليه اآلن على كل األصعدةالحرة، 

كما ال يجب أن نغض الطرف عن حاجتنا إلى بلورة أفكار تتيح إعـادة إدمـاج                
الشعوب العربية التي عانت أو مازالت تعاني من تبعات أوضاع صعبه سواء من جراء              
الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها، وذلك من منظور تنموي وليس من منطلـق              

السيما وأن جهات خارجية سارعت أو تسارع إلـى          يم المساعدات العاجلة فحسب،   تقد
صياغة سياسات للتعامل مع أوضاع أشقاء لنا مروا أو يمرون بتلك المحن، لكن مثـل               
تلك السياسات، مع تقديرنا الكامل، لن تحقق أهدافنا اإلستراتيجية من إعادة التأكيد على             

   .مويالتضامن العربي من المنظور التن

على أننا ال نوافق أبدا على التدخل العسكري في مالي؛ ألن هـذا              وأود أن أؤكد  
من شأنه أن يؤجج الصراع في هذه المنطقة، والبد من أن يكون التـدخل سـلميا وأن                 

ال نقبل أبـدا أي تطـرف أو        . تنمويا، وأن تصرف الجهود واألموال إلى التنمية       يكون
 أن نخلق بؤرة جديدة مـن       – أيضا   –نا ال نريد أبدا     عنف أو عدوان على اآلمنين، ولكن     

الصراع الدامي في وسط أفريقيا تعزل ما بين الشمال العربي وبين عمق أفريقيا لهـذا               
  .الشمال العربي



 -188-  

وأود بهذه المناسبة أن أقول لكم، بل أطلب منكم أن نقف إلى جوار الجزائر فـي                
 يعتدي على اسـتقالل أو إرادة أو        ما وقع فيها، وأن نكون دائما ضد كل من يحاول أن          

أمن أي قطر من أقطارنا العربية، هذا موقف حساس ودقيق، فارق بين أن نقف ضـد                
العدوان العسكري أو التدخل العسكري في مالي وأن نكون إلى جوار الشقيقة الجزائـر              

  .في ما هي فيه، درءا ألي مفسدة أو جرا ألي صراع يهدد أمن أي دولة عربية

  وة الكرام،أيها اإلخ

  الحضور الكرام، 

  :أتوجه إلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز

يسعدني باسم جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الثانية للقمة العربية التنموية           
ويقينـي أن    أن أدعو المملكة العربية السعودية لرئاسة هذه القمة في دورتهـا الثالثـة،            

عودية تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين جاللـة الملـك           المملكة العربية الس  
عبد اهللا بن عبد العزيز بما يتمتع به من رؤية ثاقبة، خير من يقوم بهذه المهمـة، وأن                  

لن تألو جهداً كي تضيف خالل هذه الدورة الثالثة إلى لبنات العمـل العربـي                المملكة
 ستكون  – إن شاء اهللا     –قين أن هذه الدورة      وإني على ي   .االقتصادي والتنموي المشترك  

  .إنشاء اهللا إضافة إلى ما سبق، بل أقوى وأنجع بتعاوننا جميعا

  .أشكركم جميعا

  "وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون"

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   أشرف األنبياء والمرسلينوالصالة والسالم على

  
يشرفني أن القي كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد اهللا بـن عبـد                

  :، وفيما يلي نصهاأمام هذا الجمع الكريم - حفظه اهللا –العزيز آل سعود 

  ،،.أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

  ،،.أصحاب المعالي والسعادة

  ،،.الحضور الكريم

  ة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحم

يسعدني باسمي وباسم كافة أفراد الشعب السعودي، أن أرحب بكم في بلدكم الثاني        
أن يكلل العلي القدير  المملكة العربية السعودية، متمنياً لكم طيب اإلقامة، وراجياً من اهللا           
ه وال يفوتني بهـذ   . أعمال قمتنا هذه بالتوفيق والنجاح، لما فيه خير أمتنا ورخاء شعوبنا          

المناسبة، أن أشكر أخي فخامة الرئيس محمد مرسي على ما بذلته جمهوريـة مـصر               
االقتـصادية  : العربية الشقيقة من جهد بنّاء أثناء رئاسـتها للقمـة العربيـة التنمويـة             

  .واالجتماعية الثانية

  :أيها اإلخوة

 التكاتف  إن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية، تتطلب منا جميعاً           
وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجهنا، والسعي            
نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وبما ينعكس إيجابياً وبشكل ملموس علـى حيـاة              

  .يحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم والمواطن العربي،
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  :أيها اإلخوة

لتي تواجه دولنا ازدادت صعوبةً وتعقيداً مع التطورات        إن القضايا التنموية الملحة ا    
العربي، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالـة والمـرض،          عالمنا  األخيرة التي يشهدها    

  .مما يستدعي معه بذل كافة الجهود واالتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها

تضطلع به مؤسـسات العمـل   وفي هذا الشأن، فإننا نؤكد على أهمية الدور الذي         
العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط             
بها بكفاءة أكبر في المشاركة الفعالة بتنفيذ المشروعات العربية المشتركة، وخاصة تلك            

  .التي تم االتفاق عليها في القمتين السابقتين

ناسـبة، ألدعـو إلـى زيـادة رؤوس أمـوال           وإنني من أجل ذلك أنتهز هذه الم      
مـن قيمتهـا الحاليـة،      خمسين في المئة    المؤسسات المالية العربية وبنسبة ال تقل عن        

حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايـد علـى              
  .اتمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية، وخاصة األقل نموا منه

كما أدعو كذلك إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المـشتركة القائمـة،             
من قيمتها الحاليـة، حـسبما تقترحـه        خمسين في المئة     عن   - أيضا   –وبنسبة ال تقل    

مجالس إدارات تلك الشركات، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مـع رؤوس             
  .األموال العربية من القطاع الخاص

أن أعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية للمبادرة بدفع حصتها في           ويسرني  
  .الزيادة التي يتم االتفاق عليها

  :أيها اإلخوة

إن دور القطاع الخاص في االقتصاد العالمي آخذ في التزايد، والقطاع الخـاص             
ـ               الل العربي مدعو ألخذ زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي، من خ
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زيادة حجم التبادل التجاري واالستثماري العربي البيني، وعلى الحكومات العربية بذل           
كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض مسار القطاع الخاص العربي، وتهيئة المنـاخ             

  .المناسب لتشجيع انسياب االستثمارات العربية البينية

فاقية الموحدة السـتثمار رؤوس     ومن أجل هذا الهدف، فإنني أدعو إلى إقرار االت        
األموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمالنا، والتي نأمـل أن تـشكل           

 وأدعـو رجـال     ،عامل جذب لالستثمارات العربية بما توفره من تسهيالت وضمانات        
األعمال والمستثمرين العرب إلى اغتنام هذه الفرصة، والعمل على االستفادة مما توفره            

  .هم هذه االتفاقية من مزايال

  :أيها اإلخوة

إن مستوى التبادل التجاري بين دولنا ال يرقى إلى مستوى إمكاناتنا وطموحاتنـا،             
  .مما يتطلب منا جميعاً العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل االقتصادي العربي المنشود

ـ            رة العربيـة   وعليه، فإنني أدعو إلى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجـارة الح
الكبرى قبل نهاية عامنا هذا، والعمل على إتمام باقي متطلبات االتحاد الجمركي العربي وفق              

  .م2015اإلطار الزمني الذي تم االتفاق عليه سابقاً، وصوالُ للتطبيق الكامل له في عام 

سة كما أنني أرحب بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤس            
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي             
البيني، وأعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية لدعم هـذه المبـادرة والمـساهمة فـي                

  .بما يمكنها من االنطالق ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكنوموازنتها، 

  . الترحيب بكم، متمنياً ألعمال قمتنا هذه النجاح والتوفيقوفي الختام أجدد

  ،،،.والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ، رئيس القمة العربية التنموية،ين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعودخادم الحرم

  صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود،

  ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

  ة،أصحاب المعالي والسعاد

  السيدات والسادة،

يسعدني في البداية أن أعرب عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية الـسعودية             
على ما وفرته من رعاية وإمكانيات مقدرة إلنجاح القمة العربية التنموية الثالثة، وأهنئ             
بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سـعود، علـى                

وليه رئاسة القمة، وقيادة مسيرة العمل العربي التنموي، والدفع به نحو تحسين معيشة             ت
  .المواطن العربي

وأتقدم باسمي وباسم جميع زمالئي وزميالتي في جامعة الدول العربية بجزيـل             
محمد مرسي على كل ما قدمته مصر من جهود         . الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس د     

  . للقمة الثانيةمقدرة أثناء رئاستها

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

تنعقد هذه القمة في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحوالت كبـرى، وتتطلـع              
الشعوب العربية إلى إصالح أوضاعها، وتطوير مجتمعاتها، وتحقيق التنمية المستدامة،          

لعربية جاهدة إلـى    ومن هذا المنظور تسعى جامعة الدول ا      . وكذلك العدالة االجتماعية  
وضع البرامج والمشروعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، وتأخذ            

  .في االعتبار أسباب الحراك الذي تشهده المنطقة والمطالب المشروعة للشعوب العربية
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وفي هذا السياق، شرعت األمانة العامة في عمليـة تطـوير الجامعـة العربيـة               
 إن شاء   – المتخصصة، وسوف أعرض على القمة العادية المقبلة         وأجهزتها ومنظماتها 

 في دولة قطر بعض األفكار التي تمثل أولويات لعملية التطوير، وآمل أن تنظـر               -اهللا  
 الزمنـي  اإلطـار وفـي هـذا      ،فيها القمة وتتخذ القرارات المناسبة للشروع في التنفيذ       

 لألمانة العامة وأنظمتهـا، بحيـث   ومن جانب أخر بدأ تطوير الهيكل التنظيمي       .المحدد
تكون قادرة على مواكبة المهام والمسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيـرات داخـل             
المجتمعات العربية، بما يحقق طموحات المواطن العربي، وبهدف تحسين األداء ورفع           

  .الكفاءة

  السيدات والسادة،

التي تسهم بـشكل فاعـل      إن المنطقة العربية في حاجة إلى مزيد من المبادرات          
ومباشر في تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية، والبد هنا من اإلشادة بالمبـادرة            
التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية والتي تفضل صاحب السمو الملكـي وأشـار          

 اإلشادة بمبادرة حضرة صاحب السمو أميـر        - أيضا   -وأود. إليها في كلمته منذ دقائق    
لكويت حول المشروعات المتوسطة والصغيرة، وحضرة صاحب الجاللة الملـك          دولة ا 

حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين باحتضان مملكـة البحـرين لمـشروع               
  .البورصة العربية المشتركة

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

ج  قرارا هاما بتغيير مـنه     17/11/2012أصدر مجلس وزراء الخارجية العرب في       
، بحيث يركز المجتمع الدولي ممـثال فـي مجلـس            شامالً معالجة القضية الفلسطينية تغييراً   
عن طريق إنهاء االحتالل اإلسرائيلي      - وليس على إدارته   -األمن على إنهاء النزاع برمته      

لألراضي المحتلة في إطار زمني محدد، وذلك بدال من أسلوب إدارة األزمة المتبع منذ أكثر               
 واسـع    عربياً  دبلوماسياً  عاماً والذي ثبت عدم جدواه، وهذا األمر يتطلب تحركاً         من عشرين 
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النطاق، وخاصة مع المجموعات السياسية والجغرافية والدول الفاعلـة لمـساندة الموقـف             
العربي في مجلس األمن لمتابعة التنفيذ في هذا اإلطار الزمني المحدد، وإلى أن يتحقق مـا                

 فالبد مـن مواجهـة   ،نعلم أن هذا لن يكون أمراً سهالً     وكلنا   –لجديد  يسفر عنه هذا التوجه ا    
اآلثار االجتماعية والصحية الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي علـى األراضـي الفلـسطينية             
المحتلة، وهو أحد األهداف الرئيسية التي تعمل عليها أجهزة الجامعة ومجالـسها الوزاريـة              

نا أطالب كافة الشركاء اإلقليميين والدوليين بمواصلة       وه. ومنظماتها المتخصصة ذات الصلة   
جهودهم للتخفيف من وطأة االحتالل والعدوان اإلسرائيلي الغاشم على األراضي الفلسطينية،           
وما ينتج عنه من آثار بالغة الخطورة على الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها صعوبة              

ية، عالوة على ازدياد نسب الفقـر والبطالـة         تقديم الخدمات الرئيسية واالحتياجات الضرور    
وفي هذا اإلطار، فإن اإلدانة الدولية إلسـرائيل لحجبهـا األمـوال الفلـسطينية              . واإلعاقة

المستقطعة كضرائب ال تكفي، فالبد من اتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل لتحويـل هـذه               
سطيني، وحجزها يلحق ضـرراً     األموال المستحقة التي تشكل ركنا أساسياً في االقتصاد الفل        

  .بالغاً ومباشراً على القوت اليومي للمواطن الفلسطيني

وأود بهذه المناسبة توجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين على مساهمة المملكـة            
العربية السعودية في شبكة األمان المالية الفلسطينية، ونتطلع إلى استكمال بقية الـدول             

  .ها في هذا الشأنالعربية للوفاء بالتزامات

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

على صعيد البحث عن حل لألزمة السورية، أجد نفسي مضطرا إلى أن أقر بـأن               و
جميع االتصاالت التي أجراها الممثل الخاص السيد األخضر اإلبراهيمي لم تثمـر حتـى              

لمرحلـة  اآلن عن أي بارقة أمل في وضع هذه األزمة على طريـق االنفـراج، وبـدء ا              
وأمام هذا النزيف اليومي لدماء السوريين،      . االنتقالية التي تقررت منذ أكثر من ستة أشهر       

وقصف تراثهم وأبنيتهم، ونزوح وتشريد اآلالف منهم، اسمحوا لي بمناسبة هذا التجمـع             
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 في ظل استمرار     ضرورياً رفيع المستوى للقادة العرب، أن أضع أمام هذا المحفل طرحاً         
 دعوة مجلس األمن بأن يجتمع فورا ويـصدر         ، األولى :، ويتلخص في نقطتين   هذا الجمود 

قرارا ملزما بوقف فوري إلطالق النار حتى يتوقف شالل الدم في سورية، الثانية، وهي              
 إنشاء قوة مراقبة دولية للتحقق من أن القتال قد توقف، حتى ،مرتبطة لزاما بالنقطة األولى

  .الشعب السوري الذي انتفض منذ عامين من اجلهايمكن أن تتحقق طموحات ومطالب 

ومن جهة أخرى، فإن تفاقم المأساة السورية، وتردي األوضاع اإلنـسانية، حـدا             
بمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته االسـتثنائية التـي عقـدت              

ية أعمالها في األسبوع الماضي إلى اتخاذ قرار بإيفاد بعثة إلـى دول الجـوار لـسور               
للوقوف على أوضاع النازحين وتحديد احتياجاتهم، وسوف تبدأ مهمة هذه البعثة خـالل     

مؤتمر الكويت الـدولي للمـانحين للـشعب        "تمهيداً لعرض األمر على      هذا األسبوع، 
الذي تفضل سمو أمير دولة الكويت ودعا إليه في نهاية شهر يناير الجـاري،              " السوري

  .ة لتلبية تلك االحتياجات العاجلة والملحةوذلك التخاذ اإلجراءات المناسب

  اآلن يـة الجزائرالجمهورية  وفي هذا اإلطار البد من اإلشارة إلى ما تتعرض له           
كما جاء في كلمة فخامة الرئيس محمد مرسي، واإلعراب عن تضامننا مـع الجزائـر               

  .الشقيقة في مواجهة األعمال اإلرهابية

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

ك في أن التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلباً على تدفق االسـتثمار             ال ش 
إلى الدول العربية، لذا كان من األهمية النظر في تعديل االتفاقية الموحـدة السـتثمار               
رؤوس األموال في الدول العربية، والمرفوعة للقمة العتمادها في صـيغتها المعدلـة،             

على الساحتين اإلقليمية والدولية، ولتوفير المنـاخ       بحيث تتواءم مع المتغيرات الجديدة      
المالئم لزيادة االستثمارات العربية، والمساهمة في توجيها إلى داخل المنطقة العربيـة،            

  .بهدف الحد من البطالة والفقر، ورفع مستوى المعيشة
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، تعمـل األمانـة     1996ومنذ انطالق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام         
للجامعة مع المجلس االقتصادي واالجتماعي على متابعة وضع األطر واآلليات          العامة  

وعلى الـرغم مـن     . الالزمة الستكمال متطلبات المنطقة وفق التوقيتات المحددة لذلك       
الجهود المبذولة، فال تزال هناك بعض المعوقات التي يتعـين علـى الـدول العربيـة                

اء من قواعد المنشأ العربية، وتهيئة البنيـة        عدم االنته : األعضاء معالجتها، ومن أهمها   
المالئمة لالنتقال إلى االتحاد الجمركي العربي، والذي يجرى حاليا متابعة تنفيـذ كافـة    

  .اإلجراءات الستكمال متطلباته تمهيدا إلطالقه بعد عامين

كما يمثل موضوع الطاقة المتجددة أحد المشروعات الهامـة المعروضـة علـى          
 وثيقة اإلستراتيجية التي ترسم رؤية مستقبلية للوطن العربي في مجال           القمة، من خالل  

، وباعتماد سياسات وطنية وإقليمية تـساهم فـي         2030الطاقة المتجددة إلى آفاق عام      
تهيئة المناخ لتطوير التقنيات وتعزيز آليات التعاون اإلقليمي والدولي، وتشجيع القطـاع    

  .ات الطاقة المتجددةالخاص على المشاركة في تطور استخدام

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

هناك حوار عالمي سوف يبدأ بعد إجراء تقييم لمدى تنفيـذ األهـداف التنمويـة               
. 2015لأللفية، بهدف وضع األولويات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة ما بعد عـام             

 هذا الحوار العالمي    وانطالقاً من ضرورة وضع رؤية عربية تمثل أولويات المنطقة في         
المؤتمر "المنتظر نحو التنمية المستدامة، معروض على جدول أعمال القمة نتائج أعمال            

، والتي تضمنت تصوراً للتحرك المطلـوب       "العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية     
، وما بعدها، وأولويات المنطقـة فـي هـذا          2015لبلوغ األهداف التنموية لأللفية لعام      

حوار العالمي للتنمية، وآمل أن يتم اعتمادها من القمة والتوجيه برفعها إلى المـؤتمر              ال
  .العام رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة
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إن تحسين صحة المواطن العربي والتصدي لألمراض يعد من القضايا الحيويـة            
ادها في الرياض فـي     في العالم العربي، ومن هنا تبرز أهمية خطة العمل التي تم اعتم           

المؤتمر الدولي ألنماط الحياة الصحية واألمراض غير السارية فـي العـالم العربـي              "
 إلى مقامكم نتائج هذا المؤتمر      - أيضا   –، ومرفوع   2012في سبتمبر    "والشرق األوسط 

للنظر في توجيه كافة األجهزة ذات العالقة بتنفيذ هذه الخطة الهامة، وبما يـسهم فـي                
  .حة كمحور للتنميةتعزيز الص

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

أخذا في االعتبار الدور الفاعل للقطاع الخاص العربي، نظمت األمانـة العامـة             
للجامعة بالتعاون مع االتحاد العام لغرف التجارة والـصناعة والزراعـة فـي الـبالد               

ي الـذي عقـد     العربية، ومجلس الغرف السعودية مؤخرا، منتدى القطاع الخاص العرب        
بالرياض، وشارك فيه حوالي ألف من رجال األعمال، وطرح مشروعات في مجاالت            
التنمية الزراعية، وتنمية االتصاالت وقواعد المعلومات، والثقافة والتعليم، واالقتـصاد          

  .المعرفي وتنمية االبتكار واإلبداع، ومكافحة البطالة، وتسهيل التجارة

ترة بالقاهرة أعمال منتدى الشباب العربي الثالـث        كما نظمت الجامعة في نفس الف     
، وكذلك منتـدى المجتمـع المـدني        "نحو تنمية مستدامة  : الشباب العربي "تحت عنوان   

منظمات المجتمع المدني المعنيـة بالتنميـة االجتماعيـة         "العربي الثالث تحت عنوان     
  ".وعمليات اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية

روضة اآلن على القمة لتبنيها، وتأكيد الحـرص علـى          ونتائج هذه المنتديات مع   
االهتمام بالقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني بوصفهم شركاء رئيـسيين   

  .في منظومة العمل العربي المشترك، تحقيقا للتنمية الشاملة في المنطقة
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  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

 ستشكل إضافة بارزة لتعزيز العمـل        أن مقررات قمة الرياض    فيإنني على ثقة    
التنموي العربي، آمال أن تساهم نتائج هذه القمة في إحداث التغيير المنشود الذي تتـوق         
إليه الدول العربية لتحقيق طموحات شعوبها في التنمية المـستدامة، وبنـاء المـستقبل              

  .األفضل لألجيال القادمة

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  رؤساء وفود الدول العربية قائمة أسماء
  االقتصادية واالجتماعية: التنمويةالمشاركة في القمة العربية 
  )الدورة الثالثة(

  مرتبة حسب الحروف الهجائية ألسماء الدول األعضاء
  ـــ

  ملك المملكة األردنية الهاشمية.......صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين المعظم -
 حاكم إمارة دبـي     -عضو المجلس األعلى    .......................سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -

 رئيس مجلس   -نائب رئيس مجلس الدولة     
  دولة اإلمارات العربية المتحدة-الوزراء 

  ملك مملكة البحرين..الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفةحضرة صاحب الجاللة  -
  رئيس الجمهورية التونسية....................فخامة الرئيس محمد منصف المرزوقي -
ــة ............................سعادة السيد عبد القادر بن صالح - ــس األم ــيس مجل ــة  -رئ الجمهوري

  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  رئيس جمهورية جيبوتي..........................فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة -
ولي العهد نائب رئيس مجلـس الـوزراء        ...سمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعودصاحب ال -

نيابة عن خادم الحـرمين     بال ،وزير الدفاع 
 الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود        

  المملكة العربية السعودية -
  رئيس جمهورية السودان.....................فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير -
 الجمهورية العربية السورية........................................................................ -
  رئيس جمهورية الصومال............................فخامة الرئيس حسن شيخ محمود -
  نائب رئيس جمهورية العراق...............................السيد الدكتور خضير الخزاعي -
  ن سلطنة عما-مستشار جاللة السلطان ..........صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد -
  رئيس دولة فلسطين..................................فخامة الرئيس محمود عباس -
  أمير دولة قطر...حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -
  رئيس جمهورية القمر المتحدة.................................إكليل ظنين. فخامة الرئيس د -
  أمير دولة الكويت.....صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح -
   الجمهورية اللبنانية-رئيس مجلس الوزراء .....................................دولة الرئيس نجيب ميقاتي -
  النائب األول لرئيس وزراء الحكومة الليبية..السيد الدكتور الصديق عبد الكريم عبد الرحمن كريم -
  رئيس جمهورية مصر العربية...............................محمد مرسي. فخامة الرئيس د -
  المملكة المغربية.............. الرشيدمواليصاحب السمو الملكي األمير  -
  اإلسالمية الموريتانية لجمهوريةرئيس ا........................فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز -
  رئيس الجمهورية اليمنية.....................فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي -


