تعاون اإلحتاد األوروبي ( )EUومجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي
مجال الطاقة .تقرير تقني
بقلم عبدالعزيز الشلبي ( )Abdulaziz Al-Shalabiونيكوال كوتري ( )Nicolas Cottretوإميانويال
مينيشيتي (*)Emanuela Menichetti
املختصرات

دراسات بحثية

ADWEC

ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

AER

ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻋﻤﺎن(

AUE

ا ﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

BOT

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

BP

ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم )(British Petroleum

CDM

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

CPF

إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗِﻄﺮيّ

CPP

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ّ
اﻟﻤﺮﻛﺰة
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

DEWA

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ )ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

DLR

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺎﻧﻲ )(German Aerospace Centre

DNI

ا ﺷﻌﺎع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﺎدي

DPC

ﺷﺮﻛﺔ ﻇﻔﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ )ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُ ﻤﺎن(

DSM

ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ECRA

ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وا ﻧﺘﺎج اﻟﻤﺰدوج )اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

EHC

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُ ﻤﺎن(

EIJLLPST

ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق واردن وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺳﻮرﻳﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ

EMMS

ﻧﻈﺎم إدارة ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ

ENEC

ﻣﺆﺳﺴﺔ ا ﻣﺎرات ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ )ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

ENTSO-E

اﻟﺸﺒﻜﺔ اوروﺑﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء )(European Network of Transmission System Operators for Electricity

EOR

اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺰز ﻟﻠﻨﻔﻂ

EPIA
ERRA

اﻟﺮاﺑﻄﺔ اوروﺑﻴﺔ ﻟﻤﺼﻨﻌﻲ اﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ )(European Photovoltaic Industry Association
ّ
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ا ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻈﻤﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ )(Energy Regulators Regional Association

ESMA

ﻫﻴﺌﺔ ا ﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ )ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

EU

ا ﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ )(European Union

EWA

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء )اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ(

CSP

FANR
اﻟﻬﻴﺌﺔ ا ﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ )ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(
التابعة للهيئة الكويتية العامة للبيئة ( .)KEPAنيكوال كوتري هو
الوطنية
األوزون
ووحدة
الصناعي
ﺗﺤﺎدﻳﺔالقسم
ميكانيكي في
* عبد
FEWA
اﻟﻤﺘﺤﺪة(
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺎرات
واﻟﻤﺎء )ا
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
العزيز الشلبي مهندساﻟﻬﻴﺌﺔ ا
الطاقة في قسم الطاقة املتجددة في املرصد املتوسطي للطاقة .إميانويال مينيشيتي هي مديرة قسم الطاقة املتجددة في املرصد املتوسطي
محللGCC
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
للطاقة.
GCCIA
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
GDP

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

GHI

ا ﺷﻌﺎع اﻓﻘﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

GORD

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
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ERRA

اﻟﺮاﺑﻄﺔ اوروﺑﻴﺔ ﻟﻤﺼﻨﻌﻲ اﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ )(European Photovoltaic Industry Association
ّ
ﻟﻤﻨﻈﻤﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ )(Energy Regulators Regional Association
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ا ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ESMA

ﻫﻴﺌﺔ ا ﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ )ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

EU

ا ﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ )(European Union

EWA

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء )اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ(

FANR

اﻟﻬﻴﺌﺔ ا ﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ )ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

FEWA

اﻟﻬﻴﺌﺔ ا ﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء )ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

GCC

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

GCCIA

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

GDP

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

GHG

ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري

GHI

ا ﺷﻌﺎع اﻓﻘﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

GORD

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

IAEA

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ )(International Atomic Energy Agency

IEA

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ )(International Energy Agency

IMF

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ )(International Monetary Fund
ّ
ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﻨﺘﺞ ﻃﺎﻗﺔ

IRENA

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة )(International Renewable Energy Agency
ّ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻨﺘﺞ

JICA

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ )(Japan International Cooperation Agency

K.A.CARE

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا» ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ واﻟﻤﺘﺠﺪدة )اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

KAHRAMAA

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء – ﻛﻬﺮﻣﺎء

KAUST

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا» ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

KEPCO

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻜﻮرﻳﺔ )(Korea Electric Power Company

KISR

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟ¾ﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

KNNEC

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

LEED

اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

LNG

ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺎل

MED

ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

MEDENER

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت

IPP
IWPP

)(Mediterranean Association of National Agencies of Energy Conservation

MEDREG

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز )(Mediterranean Regulators for Electricity and Gas

MENA

اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

MEW

وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء

MIS

ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

MOWE

وزارة اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

MSF

ﻓﻼش ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﺮاﺣﻞ

NEEP

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

NREP

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

OETC

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

OME
OPEC

اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ )(Observatoire Méditerranéen de l’Energie
ّ
ّ
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول – أوﺑﻚ )(Organization of the Petroleum Exporting Countries
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول

OPWP

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

PAEW

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه )ﻋﻤﺎن(

PPP

ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم

PST

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻮﻟﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن

PV

اﻟﻮاح اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ

QNFSP

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟ¾ﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

QP

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول
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OPEC

اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ )(Observatoire Méditerranéen de l’Energie
ّ
ّ
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول – أوﺑﻚ )(Organization of the Petroleum Exporting Countries
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول

OPWP

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

PAEW

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه )ﻋﻤﺎن(

PPP

ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم

PST

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻮﻟﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن

PV

اﻟﻮاح اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ

QEWC

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ

QNFSP

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟ¾ﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

QP

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول

QPEERU

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻣﺜﻞ

QSAS

اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ – ﻛﻴﻮﺳﺎس

QSTec

ﻗﻄﺮ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

QSTP

واﺣﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

RAECO

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ )ﻋﻤﺎن(

RE

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

RO

اﻟﺘﻨﺎﺿﺢ اﻟﻌﻜﺴﻲ

SEC

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

SEEC

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

SEPC

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ )اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

SEWA

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه اﻟﺸﺎرﻗﺔ )ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

TPES

إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اوﻟﻴﺔ

TREC

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
)(Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation

UAE

ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

UNFCCC

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ )(United Nations Framework Convention on Climate Change

UN-ESCWA

ﻟﺠﻨﺔ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮب آﺳﻴﺎ – اﻻﺳﻜﻮا
)(United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

الوحدات
Bcm

ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ

bn b

ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ

GW

ﺟﻴﺠﺎواط

kWh

ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ

MCM

ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

Mtoe

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ

MW

ﻣﻴﺠﺎواط

TWh

ﺗﻴﺮا وات ﺳﺎﻋﺔ
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ملخص تنفيذي
ّ
املقدمة
ّ
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية (املعروف أيض ًا باسم مجلس التعاون اخلليجي أو مختصر  )GCCهو احتاد سياسي
واقتصادي إقليمي نشأ في شهر أيار/مايو  1981لتعزيز االستقرار والتعاون االقتصادي بني أعضائه .يتكون اإلحتاد
من الدول الست العربية في اخلليج ،وهي البحرين والكويت وسلطنة ُعمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة ( .)UAEتُظهر دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبعض اخلصائص املشتركة وهي من الدول املنتجة
واملص ّدرة للنفط والغاز الرائدة في العالم .وهي أيض ًا أعضاء بارزة في منظمة البلدان املص ّدرة للبترول (.)OPEC

دراسات بحثية

تعتمد اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCاعتما ًدا كبي ًرا على موارد الوقود األحفوري التي ساهمت في النمو
االجتماعي واالقتصادي السريع في املنطقة على مدى العقدين املاضيني .وبالفعل ،ال تزال الطاقة مركزية في العالقات
بني دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCواإلحتاد األوروبي ( .)EUوال يزال الوقود األحفوري املنتج األكثر تداو ًال بني
املنطقتي والتكامل بني أمناط إنتاج الطاقة واالستهالك بينهما ،ما ينشئ ظروف
املنطقتي .ويعود ذلك باألساس إلى قرب
نْ
نْ
تبادل مؤاتية بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي (.)GCC
ويهدف هذا التقرير إلى حتديد مجاالت التعاون احملتملة في مجاالت الطاقة والبيئة وتغ ّير املناخ ،ويقوم على حتليل البيانات
األولية والثانوية املنبثقة من مساهمات اجلهات املعنية في اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
ومعرفتهم.

الوضع الراهن
ليست العالقات بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCحديثة العهد .بدأ التعاون االقتصادي
املنطقتي في العام  1981بعد إنشاء مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCوفي  22متوز/يوليو  ،1985ع ّبر مجلس وزراء
بني
نْ
ما كان ُيعرف حينذاك بالسوق األوروبية املشتركة ( )European Economic Community EECعن رغبته العميقة
في تطوير عالقات اقتصادية وسياسية مع دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCوق ّرر من حيث املبدأ عقد اجتماع بني
السوق األوروبية املشتركة ودول اخلليج.
في اآلونة األخيرة ،ومبناسبة انعقاد الدورة العشرين للمجلس املشترك لإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون في
املنطقتي برنامج العمل املشترك بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول
لوكسمبورغ في  14حزيران/يونيو  ،2010أق ّر مسؤولو
نْ
ّ
مجلس التعاون اخلليجي ( ،2013-2010 )GCCالذي مت التفاوض بشأنه في خالل اجتماع كبار املسؤولني في الرياض
في  10-9شباط/فبراير  .2010يهدف برنامج العمل املشترك إلى تعزيز التعاون في املجاالت ذات االهتمام املشترك
اإلستراتيجي في خالل الفترة بني عا َم ْي  2010و .2013ويشمل هذا البرنامج على وجه التحديد الطاقة والكهرباء واملياه
والسالمة النووية من بني مجاالت التعاون الرئيسية بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي (.)GCC
يخص الطاقة على وجه اخلصوص ،يتص ّور البرنامج:
وفي ما
ّ
·
·

تبادل اآلراء واملعلومات واخلبرات بشأن تط ّورات سوق النفط والغاز ،وسياسات الطاقة ،والسياسات واألطر 		
وأفضل املمارسات والتقنيات في قطاعات التنقيب واإلنتاج (املنبع) والنقل والتخزين والتسويق (منتصف الطريق)
والتكرير واملعاجلة (املص ّب)؛
التعاون في مجال معدات الطاقة وتصنيع اآلالت وقطع الغيار ،وبخاصة تلك املستخدمة في صناعات النفط والغاز؛
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·

التعاون في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة واملتجددة ،وسياسة وتدابير كفاءة الطاقة ،وتكنولوجيات وأطر 		
سياسات الطاقة الشمسية.

في قطاع الكهرباء واملاء ،يتص ّور البرنامج:
التعاون التقني في جميع مراحل إنتاج الكهرباء واملياه (التوليد والنقل وتوزيع نقل الطاقة ومق ّدمي اخلدمات) ،مبا
·
في ذلك نقل التكنولوجيا؛
استفادة دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن جتربة اإلحتاد األوروبي ( )EUفي مجال ربط الطاقة ،وإدارة
·
األحمال ،واإلطار التنظيمي ،وإنشاء وتطوير األسواق اإلقليمية لتجارة وتبادل والكهرباء؛
تبادل أفضل املمارسات في مجاالت البحث والتطوير والتكنولوجيا ( )RDTبشأن اإلدارة املتكاملة والتنمية 		
·
املستدامة للمياه من أجل حتقيق األمن املائي في دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCوكذلك تبادل أفضل
املمارسات والتقنيات في االستخدام الكفء للطاقة واستهالك املياه.

دراسات بحثية

وأخير ًا ،في مجال السالمة النووية ،يتص ّور البرنامج:
التعاون في مجال الطاقة الذرية وكذلك في مجال السالمة واألمن النوو َي نْي؛
·
تبادل املعلومات واخلبرات في مسائل مثل اإلطار القانوني للحماية من اإلشعاع ،والسالمة واألمن النوو َي نْي،
·
والنفايات املشعة ،والضمانات ،واملراقبة والنظم املناسبة.

		

في إطار برنامج العمل املشترك ،يت ّم إيالء اهتمام خاص ملسألة تنويع مصادر الطاقة من خالل تطوير تقنيات الطاقة البديلة
(مثل تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REوتطوير كفاءة الطاقة لتكنولوجيات الطاقة التقليدية) ،وكذلك ملسألة تطوير البنية
التحتية للطاقة .في الواقع ،ومنذ بداية التعاون ،ش ّددت اجتماعات املجالس املشتركة وجلنة التعاون املشترك على ضرورة
سياسة الدعم لتعزيز خيارات الطاقة املتجددة ( )REوكفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي (.)GCC
ومع ذلك ،لم تكن متابعة برنامج العمل املشترك كاملة .في الدورة الثانية والعشرين للمجلس املشترك واالجتماع الوزاري
في لوكسمبورغ في  25حزيران/يونيو  ،2012ق ّيم املندوبون التقدم احملرز حتى ذلك احلني ،وتوافقوا على إعداد برنامج
عمل مشترك للفترة التالية ( )2016-2013وحتديد األولويات واألهداف.
وقد أكدت استنتاجات عدة اجتماعات للخبراء من اإلحتاد األوروبي ( )EUومجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى أهمية
تعزيز التعاون في مجال الطاقة ،مع التركيز بشكل خاص على كفاءة الطاقة وحفظها ،والطاقة النظيفة ،وتغ ّير املناخ ،ونقل
التكنولوجيا .وقد أ ّدى هذا النمو االقتصادي واالجتماعي السريع الذي شهدته دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCإلى
عال من الطلب على الطاقة ،ما جعل دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمستهلكة كبيرة للوقود األحفوري .ويت ّم
مستوى ٍ
حتفيز الطلب املتزايد على الطاقة احمللية من خالل عدة عوامل ،مبا في ذلك زيادة عدد السكان ،وارتفاع معدالت التحضر،
شح املياه دول مجلس التعاون اخلليجي
والتصنيع في االقتصادات ،والتغيرات في وسائط النقل ،وندرة املياه .وقد أجبر ّ
( )GCCعلى تطوير عمليات حتلية للمياه تستهلك الطاقة بكثافة.
إنّ امتالك دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCثالث احتياطي للنفط في العالم قد جعلها تفتقر إلى احلوافز الكثيرة
للتن ّبه إلى االستهالك احمللي للطاقة .ومع ذلك ،فإنّ ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء والنقص النسبي في إنتاج الغاز يغ ّيران
مزيج من الطاقة
إستراتيجيات احلكومات .وفي هذه املرحلة ،إنّ دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمقبلة على إنشاء ٍ
املستدامة قادر على تلبية احتياجات املستهلكني من الطاقة من دون اإلضرار بتنمية البلدان االقتصادية.
مزيج الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCأقل تن ّوع ًا بكثير باملقارنة مع ذاك في دول اإلحتاد األوروبي ()EU
الـ .27في الواقع ،يستند ما يقارب  ٪80من إنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى النفط ،بينما
تستند الـ ٪20املتبقية على الغاز .كما تشهد دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCأيض ًا زيادة مستمرة في إنتاج الطاقة
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بلغت  1000مليون طن نفط مكافئ في العام  .2009ويت ّم تصدير معظم الطاقة املنتجة ،في حني يت ّم استهالك ما يقارب
 300مليون طن نفط مكافئ محلي ًا.
اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCهي من بني االقتصادات األكثر استهالك ًا للطاقة ،ولك ّل منها (باستثناء
سلطنة ُعمان) مع ّدل كثافة طاقة يعادل ضعف َْي املعدل العاملي .وبصورة خاصة ،يتزايد الطلب على الكهرباء بسرعة ،إذ
منا هذا الطلب مبعدل سنوي يعادل  ٪6،6خالل الفترة بني عا َم ْي  1999و( 2009الوكالة الدولية للطاقة International
2011 Energy Agencyأ) .ويبدو أنّ احلال هو نفسه أيض ًا بالنسبة للطلب على املياه .ومبا أنّ منطقة دول مجلس التعاون
بشكل واسع
اخلليجي ( )GCCمن أكثر املناطق القاحلة والتي تعاني من ندرة املياه في العالم ،يت ّم استخدام حتلية املياه
ٍ
لتلبية الطلب الوطني على املياه .وتبقى تكنولوجيات حتلية املياه التي تستهلك الطاقة بكثافة البديل األكثر جدوى لزيادة أو
تلبية متطلبات العرض احمللي ،مما يدل على استثمارات هائلة في مجال توليد الطاقة وإمكانات حتلية مياه البحر.

دراسات بحثية

تبحث دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي العديد من التكنولوجيات ،مبا في ذلك الطاقة النووية والطاقة املتجددة
( ،)REلتتم ّكن من توفير جزءٍ من الطاقة اإلضافية املطلوبة .باإلضافة إلى ذلك ،قامت دول مجلس التعاون اخلليجي
( )GCCفي السنوات األخيرة بتنفيذ شبكة الربط لدول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCالذي من شأنها ،من الناحية
النظرية ،أن تسمح بالتوفير في بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتوفير قدرة احتياطية.
بشكل رئيسي احتياجات السكان األساسية،
االرتفاع الشديد للطلب على الطاقة موا ٍز للطلب على الكهرباء واملياه ،وتدفعه
ٍ
مثل تكييف الهواء في املباني ومياه الشرب (املياه احملالة) .ويكشف مزيد من التحليل ألمناط االستهالك هذه عن أنّ
مدفوع إلى ح ّد كبير من جانب القطاع السكني ،تليه
استهالك الكهرباء واملياه في دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
ٌ
القطاعات التجارية واخلدمات العامة.
ويتأ ّكد ارتفاع استهالك الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن خالل سياسة تسعير الطاقة ،والتي هي
مدعومة إلى ح ّد كبير .وإنّ نصيب الفرد من استهالك الطاقة من بني أعلى املعدالت في العالم ،ما يجعل مواطني دول
املجلس من بني أكثر املستهلكني للطاقة .يهدف دعم أسعار الطاقة إلى ضمان حصول جميع املقيمني في دول مجلس
التعاون اخلليجي ( )GCCعليها ،ولكنّ عواقبه االقتصادية هائلة .وفق ًا لصندوق النقد الدولي ( ،)2013( )IMFيؤدي دعم
بشكل
بشكل غير دقيق عن طريق تشجيع االستهالك املفرط للطاقة ،ما يعزّز
أسعار الطاقة إلى تخصيص موارد منتجة
ٍ
ٍ
مصطنع الصناعات التي حتتاج إلى رأسمال كبير ،ويح ّد من حوافز االستثمار في مجال الطاقة املتجددة ( ،)REويس ّرع
استنزاف املوارد الطبيعية.
تاريخي ًا سيطرت على قطاع املرافق في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCشركات طاقة مملوكة للدولة ،مت ّدها بالنفط
املنخفضي األسعار شركات نفط وغاز مملوكة للحكومة في معظمها .يق ّوض تشويه السوق الناجم عن دعم
والغاز الطبيعي
ْ
األسعار هذا إمكانات من ّو الطاقة املتجددة ( )REفي املنطقة.
حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى ب ّينة من العبء على املوازنة العامة للدولة الناجت عن دعم الطاقة ،ولقد
بدأت بعض البلدان بالفعل مبراجعة تعريفات الطاقة .كانت سلطنة ُعمان أول دولة خليجية تقوم مبراجعة تعريفات الطاقة،
وتلتها اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ( .)UAEومع ذلك ،فإنّ املناخ السياسي احلالي في املنطقة
كآلية لتوزيع منافع الوقف
مييل إلى تصعيب مثل هذه املبادرات .وأحد أسباب ذلك هو أنّه يت ّم اعتبار أسعار دعم الطاقة ٍ
باملوارد الطبيعية على السكان.
أما بالنسبة للكهرباء واملياه ،فقد تكون املبادرات املصممة من األعلى إلى األسفل التي لها تكلفة سياسية منخفضة ،أكثر
جدوى من رفع دعم األسعار .ولم تتّخذ دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبعد تدابير ملموسة لتعزيز االستخدام
الكفء للطاقة واحملافظة على املياه .تظهر دراسة لسياسات الطاقة واملبادرات ذات الصلة في دول مجلس التعاون اخلليجي
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(( )GCCرايتشي 2010 Reicheأ) أنّ دول املجلس قد اعتمدت مؤخر ًا نهج ًا أكثر استباقية نحو االستدامة البيئية ،الفتة
أيض ًا إلى أنه على الرغم من بعض املبادرات ذات الصلة ،لم يت ّم وضع إستراتيجيات أو سياسات متسقة أو منسقة حتى
اآلن.
تطلّعت البحرين في اآلونة األخيرة إلى إستراتيجيات كفاءة الطاقة كوسيلة لتلبية االحتياجات احمللية من الطاقة نظر ًا
لتسارع استنفاد احتياطياتها الهيدروكربونية األصلية .ويجري إدخال العديد من برامج التشغيل في السوق لتسهيل إدراج
إستراتيجيات وتدابير كفاءة الطاقة ،ولكن ال يزال التقدم بطيئ ًا نسبي ًا .في العام  ،2010راجعت الكويت ،حيث يق ّدر أنّ
املباني احمللية تستهلك أكثر من  ٪60من الطاقة الكهربائية ،لوائح احملافظة على الطاقة املتّبعة منذ  30عام ًا .وقد هدفت
خطة التنمية املتوسطة األجل  2014-2010في الكويت إلى حتقيق االستدامة االقتصادية على املدى الطويل ،واستهدفت
تطوير القطاعات ،ور ّكزت بشكل خاص على كفاءة موارد النقل واملياه والطاقة.

دراسات بحثية

باإلضافة إلى ذلك ،وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (Japan International Cooperation Agency
 ،)JICAتقوم سلطنة ُعمان حالي ًا بصياغة خطتها الرئيسية لتعزيز احلفاظ على الطاقة في قطاع الكهرباء (الوكالة اليابانية
للتعاون الدولي ( .)2012:109 )JICAوسبق أن وضعت قطر إستراتيجية ملعاجلة العديد من قضايا االستدامة ،وذلك

باألساس في ما يتعلّق باحلفاظ على املياه ،ولكن لم تترجم هذه اإلستراتيجية بعد بتدابير ملموسة .وفي العام ،2005
و ّقعت جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا – االسكوا (United Nations Economic and Social
1
 )Commission for Western Asia – UN-ESCWAاتفاقية مع املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء)
لدعم كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء .وعالوة على ذلك ،تعمل املنظمة اخلليجية للبحث والتطوير ( )GORDعلى إنشاء
مخصص لالستدامة .يعمل ك ّل من البرنامج الوطني
املنظومة القطرية لتقييم االستدامة ( )QSASكنظام تصنيف إقليمي
ّ
لكفاءة الطاقة ( )NEEPفي اململكة العربية السعودية واملركز السعودي لكفاءة الطاقة ( )SEECعلى تطبيق تدابير لتحسني
االستخدام الكفء للطاقة في املباني .وحتذو اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEحذو اململكة إذ تقوم هيئة اإلمارات
ص نْي لظروف البالد.
للمواصفات واملقاييس ( )ESMAبتنفيذ برنامج لوضع العالمات ونظام تصنيف
ّ
مخص َ
التوجه احلالي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCهو نحو إصالح قطاع الطاقة من خالل متكني
ّ
منتجي الطاقة املستقلني ( )IPPsواملنتجني املستقلّني للماء والطاقة ( )IWPPsمن التنافس في مرحلة التوليد .عالوة على
ذلك ،حتاول العديد من دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفصل مراحل التوليد والنقل والتوزيع من أجل تسهيل
االستثمار اخلاص وتشجيعه.
مع تق ّدم إصالح السوق وإنشاء سوق تنافسية ،سوف يبدأ الربط الكهربائي بني دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
ّ
فرصا إلنشاء محطات
بلعب دور ها ّم
يتخطى الدعم في حاالت الطوارئ .ويوفر وجود الربط الكهربائي بني الدول اخلليجية ً
الطاقة وحتلية املياه على مقربة من املوارد ،ما مينح منتجي الطاقة املستقلني واملنتجني املستقلّني للماء والطاقة حرية اختيار
مواقع إستراتيجية تتيح لهم العمل في سوق أكبر مع انخفاض املخاطر .ومن املتوقع أيضً ا ،على املدى الطويل ،أن يت ّم
توسيع نطاق نظام الشبكة اخلليجية لتجارة الطاقة مع املناطق األخرى التي تتمتّع بالترابط.
إنّ تنويع مزيج الوقود لتوليد الكهرباء أمر ضروري بغرض إنشاء ميزة تنافسية بني دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
وتقليل اعتمادها املفرط على املوارد الهيدروكربونية .وتقوم معظم دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCباستكشاف
خيارات الطاقة املتجددة ( ،)REفي حني تتطلع بلدان أخرى أيضً ا إلى تطوير الطاقة النووية .في شهر كانون األول/
ديسمبر  ،2006أعلنت الدول األعضاء الست في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCأنّ املجلس قد كلّف بإعداد دراسة
حول االستخدام السلمي للطاقة النووية .وفي العام  ،2007وافقت دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى التعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAعلى دراسة جدوى برنامج إقليمي للطاقة النووية وحتلية املياه.
كانت اململكة العربية السعودية تقود العمل في هذا املجال ،وتو ّقعت انبثاق برنامج لها في حوالى العام  .2009في آذار/
 .1موقع كهرماء اإللكتروني:

http://www.km.com.qa
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دراسات بحثية

مارس  ،2009أنشأت الكويت اللجنة الوطنية الكويتية الستخدامات الطاقة النووية ( )KNNECوفق ًا ملرسوم أميري.
باإلضافة إلى ذلك ،و ّقعت ك ّل دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى معاهدة احل ّد من انتشار األسلحة النووية،
وصدقت دولة اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEعلى اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAفي
العام  .2003وإلى جانب البرنامج اإلقليمي ،أعرب ك ّل بلد عن اهتمام متفاوت في اخليار النووي .في العام  ،2010أنشأ
مرسوم ملكي سعودي مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة ( )K.A.CAREللمساهمة في التنمية املستدامة في
الصناعات السعودية املتعلقة بالطاقة املتجددة ( )REوالذرية .وفي أيار/مايو  ،2012توقعت مدينة امللك عبد الله للطاقة
الذرية واملتجددة ( )K.A.CAREتثبيت  17جيجاواط من القدرة النووية في اململكة بحلول العام  ،2032كما ّ
مت تأليف
اجلهاز القومي لتنظيم الطاقة الذرية .وعالوة على ذلك ،ح ّددت اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEلنفسها هدف إنتاج
 ٪25من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول العام  .2020ولكن أثار احلادث النووي في محطة فوكوشيما
دايتشي املخاوف في صفوف مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCوتباطأ السعي وراء اخليار النووي في بعض
بلدان املنطقة .في الكويت على سبيل املثال ،صدر مرسوم أميري آخر في متوز/يوليو  2011ألغى اللجنة الوطنية الكويتية
الستخدامات الطاقة النووية ،ناق ًال برنامج البالد النووي إلى معهد الكويت لألبحاث العلمية ( .)KISRولكنّ ال تزال دولة
اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEمستمرة في برنامجها النووي.
فرصا واعدة في دول مجلس التعاون اخلليجي (،)GCC
من ناحية أخرى ،تق ّدم تكنولوجيات الطاقة املتجددة (ً )RE
بشكل خاص تكنولوجيات الطاقة الشمسية .تقع دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي ما يسمى باحلزام
ويشمل ذلك
ٍ
الشمسي ،وتع ّد واحدة من املناطق التي تتمتع بأفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم ،مع قيمة إشعاع أفقي عاملي
( )GHIتتراوح بني  1900كيلو واط ساعي/متر مربع/سنة و 2160كيلو واط ساعي/متر مربع/سنة ،وإشعاع مباشر
عادي ( )DNIبني  2000كيلو واط/متر مربع/ساعة و 2500كيلو واط/متر مربع/ساعة .تبينّ طاقة الرياح عن إمكانية
أق ّل من إمكانية الطاقة الشمسية ،بينما جند أنّه لك ّل من الطاقة احلرارية األرضية وطاقة األمواج إمكانات محدودة.
استكشفت العديد من الدراسات إمكانات تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REاملختلفة في دول مجلس التعاون اخلليجي
( ،)GCCوفي منطقة الشرق األوسط في سياق أوسع ،لتوفير حصة كبيرة من احتياجات الطاقة األوروبية من خالل نظم
مترابطة .في إطار مؤسسة عبر البحر األبيض املتوسط للتعاون في مجال الطاقة املتجددة (Trans-Mediterranean
 ،)Renewable Energy Cooperation TRECحت ّدثت دراسة الطاقة الشمسية املر ّكزة ( )CSPفي منطقة البحر األبيض املتوسط
( )MED- CSPالتي أجراها مركز الفضاء األملاني (( )German Aerospace Centre DLRتريب  Triebوآخرون
 ،)2005ودراسة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة ( )International Energy Agency IEAعلى إمكانات تكنولوجيات
الطاقة املتجددة ( )REعلى املدى الطويل (مولر  Müllerومارميون  Marmionوبيريبوت  ،)2011 Beerepootوالدراسة
التي أجرتها الرابطة األوروبية ملصنعي األلواح الشمسية (،)European Photovoltaic Industry Association EPIA
من بني دراسات أخرى ،عن اإلمكانات والظروف املؤاتية لتكنولوجيات الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون اخلليجي
(.)GCC
على الرغم مما سبق ،فإنّ املستوى احلالي لتطوير ونشر الطاقة املتجددة ( )REفي دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
أق ّل من التوقعات ،وال تزال دول املجلس تفتقر إلى أطر محددة للطاقة املتجددة .ولكنّ هذا ال يعني أنّ املنطقة غير نشطة
في هذا املجال .في الواقع ،ح ّددت دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCكلها أهدا ًفا في مجال الطاقة املتجددة ()RE
وهي تعزز استخدام هذه الطاقة من خالل تقييم املوارد ،ومن خالل الشركات التجريبية النموذجية ودراسات اجلدوى.
أعلنت الكويت ،في العام  ،2011أنها تهدف إلى إنتاج  ٪10من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام
 ،2030ولكنها لم تضع حتى اآلن األطر التشريعية والتنظيمية الالزمة لتحقيق هذا الهدف .وتت ّم حالي ًا صياغة سياسة
وطنية للطاقة املتجددة لس ّد الثغرات الناشئة بني الطلب على الطاقة الكهربائية والعرض .في سلطنة ُعمان ،تتّخذ الهيئة
العامة للكهرباء واملياه ( )PAEWخطوا ٍت لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث ال تتوفر الشبكة املناسبة.
يتطلّب تنظيم ّ
مت اعتماده في العام  2013إدراج مك ّون من تكنولوجيا الطاقة املتجددة (( )REالطاقة الشمسية أو طاقة
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الرياح) في ك ّل مشروع طاقة جديدة في املناطق الريفية .عالو ًة على ذلك ،يجري التخطيط ملشاريع طاقة شمسية على نطاق
واسع مبقدرة تتراوح بني  50و 200ميجاواط للسنوات القادمة.

دراسات بحثية

في قطر ،تشير اإلستراتيجية الوطنية للطاقة  2016-2011إلى أنّه يجدر أن تساعد تكنولوجيات الطاقة املتجددة ()RE
ف لتوليد الكهرباء من الطاقة
على توفير الغاز وخفض انبعاثات الكربون .قام إعالن أميري ،في العام  ،2013بتحديد هد ٍ
الشمسية مقداره  640( ٪2ميجاواط) بحلول العام  .2020وقد ّ
مت اإلعالن عن العديد من املشاريع ،مثل بناء محطة دورة
مركبة للطاقة الشمسية املتكاملة بقوة  3.5جيجاواط ( 500ميجاواط من الطاقة الشمسية املركزة) بحلول العام .2013
ومن املقرر إطالق مناقصة أخرى في العام  2014حملطة ألواح ضوئية بقوة  1800ميجاواط ،ومن املتوقع أيضً ا أن تكتمل
بحلول العام  .2018أعلنت واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر ( )QSTPعن أنه سيت ّم استحداث محطة طاقة باأللواح
الضوئية ( )PVبقوة  100ميجاواط بحلول العام  .2014تأسست قطر لتقنيات الطاقة الشمسية ( )QSTecفي العام
 ،2012وتهدف إلى إنتاج  8000طن متري سنو ًيا من البولي سيليكون الذي من شأنه توفير ما يكفي من الطاقة الشمسية
لتأمني احتياجات حوالى  240ألف منزل ملدة عام كامل.
وفي العام  ،2009وضعت هيئة تنظيم الكهرباء ( )AERواإلنتاج املزدوج ( 2 )ECRAفي اململكة العربية السعودية ،اخلطة
الوطنية للطاقة املتجددة ( 3 .)NREPوقد اقترح برنامج مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة ( )K.A.CAREالذي
يشرف على تطوير الطاقة املتجددة ( )REفي اململكة تأمني  54جيجاواط من إمكانات توليد الطاقة من الطاقة املتجددة
( )REبحلول العام  ،2032وهو يعمل حالي ًا على تطوير األدوات الالزمة لتحقيق هذا الهدف (مدينة امللك عبد الله للطاقة
الذرية واملتجددة (.)2013:15 )K.A.CARE
في دولة اإلمارات العربية املتحدة ( ،)UAEح ّددت دبي هدف ًا إلنتاج  ٪5من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية
بحلول العام  ،2030فيما أعلنت أبوظبي أنّ  ٪7من احتياجاتها اإلجمالية من الطاقة ستأتي من تكنولوجيات الطاقة
املتجددة ( )REبحلول العام  ،2020ولكن لم يت ّم وضع أي إطار تنظيمي محدد .وإنّ اإلمارات العربية املتحدة ()UAE
نشطة في مجال الطاقة املتجددة ( ،)REوعلى األخص من خالل مبادرة مصدر .أعلنت مصدر عن خطط لتطوير مزرعة
صير بني ياس لتوليد طاقة الرياح بقدرة مستهدفة من  25ميجاواط ،ومصنع شمس  1للطاقة الشمسية املر ّكزة بقدرة
 100ميجاواط ،ومحطة نور  1لأللواح الضوئية بقدرة مستهدفة من  100ميجاواط .ستواصل مصدر مساعدة اإلمارات
العربية املتحدة ( )UAEعلى إيجاد طرق جديدة لتنويع مزيج الطاقة لديها.

مجاالت التعاون احملددة
ك ّل ما سبق يد ّل على إمكانية عالية للشراكة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي
مجال الطاقة .ما زالت تدفقات الطاقة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCتر ّكز حتى
اآلن وإلى ح ّد كبير على الوقود األحفوري ،وبخاصة النفط والغاز .ويؤكد تقرير ّ
منظمة الدول املص ّدرة للبترول للعام 2012
أنّ اململكة العربية السعودية تص ّدر إلى أوروبا  ٪12،3من صادراتها من النفط اخلام ،وتص ّدر الكويت  ،٪4،4واإلمارات
العربية املتحدة ( ٪0،1 )UAEفقط .وبالتالي ،ال تزال اململكة العربية السعودية أكبر مص ّدر للنفط إلى أوروبا من دول
مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCمع  890ألف برميل يومي ًا ّ
مت نقلها في العام  2011وحده .وفق ًا لشركة بريتيش بتروليوم
( ٪42 ،)2012( )British Petroleumمن إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي املسال ( )LNGتتّجه إلى أوروبا،
أي ما ميثل  43مليار متر مكعب ،في حني أنّ حصة سلطنة ُعمان من هذه الصادرات هي .٪2
ثمة أيض ًا فرص واضحة لتحسني التعاون بني املنطقتني ،كما يتوفر نطاق لقيام مشاريع ممكنة وذات اهتمام مشترك ،في
 .2موقع هيئة تنظيم الكهرباء ( )AERواإلنتاج املزدوج اإللكتروني:
 .3راجع الشهري (.2010 )Al-Shehri
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قطاع الغاز الطبيعي ،مع األخذ بعني االعتبار إمكانية ربط أسواق الغاز الطبيعي في املنطقتني ،ما سيتطلب تطوير بنية
حتتية مناسبة .في الواقع ،من املتوقع أن يعتمد اإلحتاد األوروبي ( )EUبشكل متزايد على الغاز لتغطية احتياجاته من
الطاقة .وتنويع مصادر إمدادات الغاز هو أمر في بالغ األهمية لضمان أمن الطاقة.
التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمتق ّدم إلى ح ّد بعيد في قطاع الكهرباء كنتيجة
للتبادالت واالجتماعات املنتظمة على املستوى الفني التي نظمها املنتجون ومشغلو نظام النقل واملوزعون واحتاداتهم .ميكن
بالطبع أن يتعزز ذلك من خالل استكمال األنشطة التي يقوم بها اإلحتاد األوروبي ( )EUمع العديد من الدول املجاورة في
إطار سياساته خارج اإلحتاد في مجال الطاقة .على سبيل املثال ،في منطقة البحر األبيض املتوسطوفي إطار التعاون
األورومتوسطي ،تق ّدم منظمة البحر األبيض املتوسط للكهرباء والغاز (Mediterranean Regulators for Electricity
 )and Gas MEDREGأمثلة وممارسات فضلى ودروس مستفادة ذات الصلة بغية تعزيز تكامل السوق واالستثمار في
البنية التحتية.

دراسات بحثية

وفي ما يتعلّق بالربط الكهربائي ،يفتح االنتهاء من شبكة الكهرباء اإلقليمية ملجلس التعاون اخلليجي ( )GCCآفاق ًا جديدة
إلنشاء سوق كهرباء على نطاق أوسع .لإلحتاد األوروبي خبرة طويلة في إنشاء سوق كهرباء مشتركة ،ومن الواضح أنه
ثمة مجال للتعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن ناحية نقل املعرفة في هذا
املجال .باإلضافة إلى ذلك ،ومن خالل دراسة الربط لعموم الدول العربية ،ميكن إجراء بحوث مشتركة بغية دراسة فوائد
وحتديات ربط شبكات طاقة إقليمية عدة.
ميكن أيض ًا استكشاف آفاق التعاون في مجال الطاقة النووية .ففي حني أكدت معظم دول مجلس التعاون اخلليجي
( )GCCالتزامها بتطوير الطاقة النووية على املدى املتوسط ،ال يزال تنفيذ التكنولوجيا النووية يش ّكل حتد ًيا .ال ب ّد من
معاجلة خمس قضايا أساسية ألخذ الطاقة النووية بعني االعتبار كمصدر للطاقة املستدامة :السالمة النووية ،ومقاومة
انتشارها ،وإنتاج احلد األدنى من النفايات املشعة ،وتو ّفر املوارد الطبيعية ،والقدرة التنافسية االقتصادية (كونينغ
 Koningوروشمان  .)2008 Rochmanللعديد من الدول األعضاء في اإلحتاد األوروبي ( )EUخبرة طويلة مع الطاقة
النووية .ويستطيع التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCأن يبني على املمارسات
الفضلى لتمكني نقل هذه املعرفة من اإلحتاد األوروبي ( )EUإلى دول مجلس التعاون اخلليجي (.)GCC
قد تق ّدم تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REإحدى أه ّم فرص تعزيز التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس
التعاون اخلليجي ( ،)GCCنظ ًرا إلمكانات الطاقة املتجددة ( )REالعالية في املنطقة ،ودور اإلحتاد األوروبي ( )EUالبارز
في تطوير مصادر الطاقة املتجددة ( )REعلى املستوى العاملي ،والقدرة الصناعية الكبيرة ودرجة االبتكار اللت نَْي أظهرتهما
شركات اإلحتاد األوروبي ( )EUفي هذا املجال ،وتو ّفر رأس املال في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCلالستثمارات
املربحة في مجال الطاقة املتجددة (.)RE
في إطار تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( ،)REتشكل الطاقة الشمسية أحد اخليارات األساسية ،بالنظر إلى وفرة املوارد،
ما يعني أنّ تطوير تكنولوجيات األلواح الضوئية ( )PVوالطاقة الشمسية املركزة على ح ّد سواء هو فرصة مؤكدة .ويجري
أيض ًا تشجيع تطوير الطاقة الشمسية من خالل العديد من املبادرات القائمة في منطقة أوروبا والبحر األبيض املتوسط
ومنطقة اإلحتاد األوروبي (-)EUالشرق األوسط وشمال أفريقيا( ،)MENAعلى غرار مفهوم ديزيرتيك ()Desertec
وخطة الطاقة الشمسية املتوسطية .ولكن باإلضافة إلى ح ّل التحديات أمام تكامل السوق ونظام الربط ،يحتاج تنفيذ مثل
هذه املشاريع الطموحة إلى أخذ سلسلة من اجلوانب التقنية في عني االعتبار والتغلب عليها ،وهذه اجلوانب تتعلّق في
معظمها بطبيعة املوارد املتقطعة والظروف املناخية القاسية ،التي تقلّل من كفاءة النظم.
خاص من جتربة
بشكل
باإلضافة إلى دراسة هذه اجلوانب التقنية ،ميكن أن تستفيد دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
ٍ
ّ
اإلحتاد األوروبي ( )EUفي تطوير سياسة فعالة وأطر تنظيمية ملصادر الطاقة املتجددة ( .)REال ّ
شك في أنّ تقييم تأثير

الرقم  | 3كانون الثاني/يناير 2014

10
10

آليات التحفيز والعوائق الرئيسية التقنية وغير التقنية التي يتعني معاجلتها عند وضع سياسات الطاقة املتجددة ()RE
سيعود بالفائدة األكيدة على دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCللسماح لها بالتعلم من التجارب السابقة وتفادي
تكرار األخطاء عينها.

دراسات بحثية

وميكن إلطار اإلحتاد األوروبي ( )EUاملؤسسي والتنظيمي املتق ّدم أن يعود أيض ًا بالفائدة على دول مجلس التعاون
اخلليجي ( )GCCفي مجال االستخدام الكفء للطاقة .وستسفيد الدول اخلليجية من التعاون مع اإلحتاد األوروبي ()EU
في طرق عدة ،مثل:
مؤسسي ًا ،من خالل االستفادة من اخلبرات التي جمعها اإلحتاد األوروبي ( )EUفي خض ّم إعداده للعديد من
·
التوجيهات بشأن كفاءة الطاقة (والتي تشمل على سبيل املثال التصميم الذي يحافظ على املعايير البيئية
[ ]ecodesignووضع بطاقات كفاءة الطاقة وقوانني الطاقة في البناء) ،وكذلك في إعداده اخلطط الوطنية لكفاءة
الطاقة ()National Energy Efficiency Action Plans NEEAPs؛
في ما يتعلق بإدارة جانب الطلب ،من خالل تطوير مناذج لشركات خدمات الطاقة ( )ECOsواآلليات القائمة على
·
السوق لدعم االستخدام الكفء للطاقة.
باإلضافة إلى ذلك ،سيم ّثل إنشاء وكاالت وطنية لالستخدام الكفء للطاقة خطو ًة هامة نحو تنفيذ ورصد تدابير ملموسة
للتوفير في الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCوميكن تطوير ذلك أكثر من خالل استكمال األنشطة التي يقوم
بها اإلحتاد األوروبي ( )EUحالي ًا في منطقة البحر األبيض املتوسط ،كما هو احلال في إطار اجلمعية املتوسطية للوكاالت
الوطنية للتحكم في الطاقات (Mediterranean Association of National Agencies of Energy Conservation
 .)MEDENERأخير ًا وليس آخر ًا ،لبناء القدرات أهمية قصوى ،سواء بالنسبة إلى الطاقة املتجددة ( )REأو إلى كفاءة
الطاقة ،وال ميكن للتعاون في هذا املجال إال أن يعود بالنفع على األطراف كلها.

اخلامتة
تبينّ دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعن إمكانات جيدة للتعاون والشراكة مع اإلحتاد االوروبي في سياق مجموعة
واسعة ومتنوعة من القضايا .تق ّدم الطاقة املتجددة ( )REواالستخدام الكفء للطاقة فرص ًا ممتازة للتعاون والشراكة.
املجالي البطيء في املنطقة ،يتزايد االهتمام بهما بني حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي
على الرغم من تطور هذين
نْ
ً
( )GCCاملختلفة .لكن،يختلف مستوى االهتمام من بلد إلى آخر ،متاما كما يختلف نوع االستثمار املستهدف .بشكل عام،
يزداد االهتمام من خالل الرغبة في حتقيق مزيج طاقة مستدامة والتنمية االقتصادية في ٍآن مع ًا.
على الرغم من أوجه الشبه بني دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCثمة أيض ًا اختالفات كبيرة بينها على مجموعة
متنوعة من القضايا .وإنّ أمن الطاقة موضوع يحظى باهتمام دول املجلس كلها .ومع ذلك ،تختلف مقاربة املوضوع من
بلد إلى آخر.
مبا أنّ دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمتتلك ثلث أكبر احتياطي نفط في العالم ،لم تعِ ر الكثير من االهتمام
الستهالكها احمللي للطاقة .ومع ذلك ،يغ ّير ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء والنقص النسبي في إنتاج الغاز من إستراتيجيات
احلكومات.
تواجه دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبالفعل حتديات كبيرة في مجال الطاقة ،ولم تعترف حكوماتها بذلك إال
مؤخر ًا .أيضً ا ،ما من مقاربة مشتركة مط ّبقة للتعامل مع قضايا أمن الكهرباء واملياه .في الواقع ،إنّ جتزئة اجلهود أمر
تقسم العمل بني معاهد البحوث والوكاالت
شائع على صعيد ك ّل بلد ،إذ إنّ معظم دول مجلس التعاون اخلليجي (ّ )GCC
احلكومية والقطاع اخلاص .ومع ذلك ،ميكن أن نالحظ أنّ بعض دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبدأت تتّخذ تدابير
لتوحيد جهودها.
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تعترف حكومات مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبأهمية تنويع مصادر الطاقة احمللية ،وتتجه نحو إصالح السوق ومزيج
الطاقة املستدامة .ولكن تواجه هذه اخلطوة العديد من التحديات .وميكن إرجاع هذه التحديات الى حجم الطلب على
الكهرباء .ويقال إنّ دعم أسعار الكهرباء واملياه قد أ ّدى إلى تفاقم منو الطلب السريع .نتيجة لذلك ،شهد القطاعان تقدم ًا
بسيط ًا من حيث حتسني كفاءة الطاقة واحلفاظ عليها .هذا اجل ّو السياسي احلالي والقيود التي يفرضها على حكومات
مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCيجعل وضع بعض األسس إلصالح السوق صعب ًا إلى حد كبير .ومع ذلك ،فإنه من غير
يخص الكهرباء واملياه ،قد تكون املبادرات من األعلى إلى
املرجح أن يخضع دعم األسعار إلى أي تغيرات كبيرة .وفي ما
ّ
األسفل وذات النكلفة السياسية املنخفضة (على غرار قوانني البناء) أكثر جدوى من رفع دعم األسعار .وال تزال معظم دول
مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي مرحلة مبكرة من تطوير قوانني البناء اخلاصة بها.

دراسات بحثية

بشكل نشط على توسيع قدراتها اإلنتاجية احلالية من أجل تلبية الطلبات
تعمل دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
ٍ
احلالية واملستقبلية على الكهرباء واملاء .العثور على بدائل آمنة للوقود األحفوري وتطوير سوق طاقة إقليمية وتهيئة الظروف
التي حتفز التوفير في استهالك الطاقة أمور أساسية .وقد يق ّوض تأخير االستثمار في هذا املجال االستدامة وأمن
اإلمدادات .باإلضافة إلى ذلك ،اإلستراتيجية الواضحة املعالم هي املفتاح لتأمني إمدادات مستدامة وآمنة من الكهرباء
واملياه .ومع ذلك ،من الواضح أنّ معظم دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبحاجة إلى تكثيف جهودها وحتديد
إستراتيجيات واضحة لتحقيق هذه األهداف.
اصطدمت خطط تطوير الطاقة النووية باملخاوف الشعبية في دولة واحدة على األقل من مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
في أعقاب حادث فوكوشيما ،ما أ ّدى في نهاية املطاف إلى إلغاء البرنامج النووي في تلك الدولة .مع ذلك ،قد تكون الطاقة
النووية ال تزال بدي ًال قاب ًال للتطبيق في بعض دول املجلس .باإلضافة إلى ذلك ،قد تساهم الطاقة النووية في ربط دول مجلس
التعاون اخلليجي ( )GCCلصالح البلدان التي ال ميكن تطبيق تكنولوجيات الطاقة النووية فيها .ينبغي مناقشة مساهمة
الطاقة النووية في مزيج الطاقة املستقبلي في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبصراحة وموضوعية .باستثناء ما
يحصل في دبي ،ال تتق ّدم خطط الطاقة النووية في الوقت احلالي بنفس وتيرة خطط الطاقة املتجددة (.)RE
تق ّدم تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REوكفاءة الطاقة بعضً ا من أفضل فرص تعزيز التعاون بني اإلحتاد األوروبي ()EU
ودول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCمي ّثل دور اإلحتاد األوروبي ( )EUالبارز في تطوير الطاقة املتجددة ( )REعلى
املستوى العاملي ،والقدرة الصناعية الكبيرة ودرجة االبتكار اللت نَْي أظهرتهما شركات اإلحتاد األوروبي ( )EUفي هذا
املجال ،وتو ّفر رأس املال في دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCفرصة استثمار مربحة في مجال الطاقة املتجددة
( ،)REما قد يعزز أمن الطاقة في املنطقتني .وعالوة على ذلك ،لالحتاد األوروبي خبرة طويلة في التعامل مع إصالح
سوق الطاقة وحتقيق الشفافية وسهولة احلصول على الطاقة ،ما ساهم في ضمان أمن إمدادات الطاقة من خالل السماح
لشركات الكهرباء بالنم ّو إلى أبعد من احلدود الوطنية.
بدأ اإلحتاد األوروبي ( )EUبالفعل بتنفيذ أنشطة مع العديد من الدول املجاورة لدول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
في إطار سياسته خارج اإلحتاد في مجال الطاقة .تو ّفر الشراكة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUومنطقة البحر األبيض
املتوسطخير مثال على الكيفية التي ميكن من خاللها تطوير التعاون والشراكة بني اإلحتاد ودول مجلس التعاون اخلليجي
( .)GCCتر ّكز خطط إدماج االستخدام الكفء للطاقة والتقنيات النظيفة والطاقة منخفضة الكربون اآلمنة واملستدامة في
إطار التعاون والشراكة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى دور اإلحتاد العاملي في
مستقبل الطاقة املنخفضة الكربون.

املقدمة
ّ
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية (املعروف أيض ًا باسم مجلس التعاون اخلليجي أو مختصر  )GCCهو احتاد سياسي
واقتصادي إقليمي نشأ في شهر أيار/مايو  1981لتعزيز االستقرار والتعاون االقتصادي بني أعضائه .يتكون اإلحتاد
من الدول الست العربية في اخلليج ،وهي البحرين والكويت وسلطنة ُعمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات
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العربية املتحدة ( .)UAEتُظهر دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبعض اخلصائص املشتركة وهي من الدول املنتجة
واملص ّدرة للنفط والغاز الرائدة في العالم .وهي أيض ًا أعضاء بارزة في منظمة البلدان املص ّدرة للبترول.
تعتمد اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCاعتماد ًا كبير ًا على موارد الوقود األحفوري التي ساهمت في
النمو االجتماعي االقتصادي السريع في املنطقة على مدى العقدين املاضيني .وبالفعل ،ال تزال الطاقة مركزية في العالقات
بني دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCواإلحتاد األوروبي ( .)EUوما زال الوقود األحفوري املنتج األكثر تداو ًال بني
املنطقتي والتكامل بني أمناط إنتاج الطاقة واالستهالك بينهما ،ما ينشئ ظروف
املنطقتي .ويعود ذلك باألساس إلى قرب
نْ
نْ
تبادل مؤاتية بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCونتيجة لذلك ،للطاقة أهمية كبرى في
التدفقات التجارية بني الطرفني .ميثل الوقود املعدني ما يقارب  ٪80من واردات اإلحتاد األوروبي ( )EUمن دول مجلس
التعاون اخلليجي ( ،)GCCوحوالى  ٪9من إجمالي واردات اإلحتاد األوروبي ( )EUفي العام  ،2012البالغة أكثر من 48
مليار يورو (دي جي لإلحصاءات التجارية .)2013 DG Trade Statistics

دراسات بحثية

ليست العالقات بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCحديثة العهد ،فبدأ التعاون االقتصادي
بني املنطقت نَْي في العام  1981بعد إنشاء مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCوفي  22متوز/يوليو  ،1985ع ّبر مجلس وزراء
ما كان ُيعرف حينذاك بالسوق األوروبية املشتركة ( )European Economic Community EECعن رغبته العميقة
في تطوير عالقات اقتصادية وسياسية مع دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCوق ّرر من حيث املبدأ عقد اجتماع بني
السوق األوروبية املشتركة ودول اخلليج.
في اآلونة األخيرة ،ومبناسبة انعقاد الدورة العشرين للمجلس املشترك لالحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون في
لوكسمبورغ في  14حزيران/يونيو  ،2010أق ّر مسؤولو املنطقت نَْي برنامج العمل املشترك بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول
مجلس التعاون اخلليجي ( ،2013-2010 )GCCالذي ّ
مت التفاوض بشأنه في خالل اجتماع كبار املسؤولني في الرياض
في  10-9شباط/فبراير  .2010يهدف برنامج العمل املشترك إلى تعزيز التعاون في املجاالت ذات االهتمام املشترك
اإلستراتيجي في خالل الفترة بني عا َم ْي  2010و .2013ويشمل هذا البرنامج على وجه التحديد الطاقة والكهرباء واملياه
والسالمة النووية من بني مجاالت التعاون الرئيسية بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي (.)GCC
يخص الطاقة على وجه اخلصوص ،يتص ّور البرنامج:
وفي ما
ّ
تبادل اآلراء واملعلومات واخلبرات بشأن تط ّورات سوق النفط والغاز ،وسياسات الطاقة ،والسياسات واألطر 		
·
وأفضل املمارسات والتقنيات في قطاعات التنقيب واإلنتاج (املنبع) والنقل والتخزين والتسويق (منتصف الطريق)
والتكرير واملعاجلة (املص ّب)؛
التعاون في مجال معدات الطاقة وتصنيع اآلالت وقطع الغيار ،وبخاصة تلك املستخدمة في صناعات النفط 		
·
والغاز؛
التعاون في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة واملتجددة ،وسياسة وتدابير كفاءة الطاقة ،وتكنولوجيات وأطر 		
·
سياسات الطاقة الشمسية.
في قطاع الكهرباء واملاء ،يتص ّور البرنامج:
التعاون التقني في جميع مراحل إنتاج الكهرباء واملياه (التوليد والنقل وتوزيع نقل الطاقة ومق ّدمي اخلدمات) ،مبا
·
في ذلك نقل التكنولوجيا؛
استفادة دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن جتربة اإلحتاد األوروبي ( )EUفي مجال ربط الطاقة ،وإدارة
·
األحمال ،واإلطار التنظيمي ،وإنشاء وتطوير األسواق اإلقليمية لتجارة وتبادل والكهرباء؛
تبادل أفضل املمارسات في مجاالت البحث والتطوير والتكنولوجيا بشأن اإلدارة املتكاملة والتنمية املستدامة 		
·
للمياه من أجل حتقيق األمن املائي في دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCوكذلك تبادل أفضل املمارسات
والتقنيات في االستخدام الكفء للطاقة واستهالك املياه.
وأخير ًا ،في مجال السالمة النووية ،يتص ّور البرنامج:
التعاون في مجال الطاقة الذرية وكذلك في مجال السالمة واألمن النوو َي نْي؛
·
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·

تبادل املعلومات واخلبرات في مسائل مثل اإلطار القانوني للحماية من اإلشعاع ،والسالمة واألمن النوو َي نْي،
والنفايات املشعة ،والضمانات ،واملراقبة والنظم املناسبة.

		

في إطار برنامج العمل املشترك ،يت ّم إيالء اهتمام خاص ملسألة تنويع مصادر الطاقة من خالل تطوير تقنيات الطاقة البديلة
(مثل تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REوتطوير كفاءة الطاقة لتكنولوجيات الطاقة التقليدية) ،وكذلك ملسألة تطوير البنية
التحتية للطاقة .في الواقع ،ومنذ بداية التعاون ،ش ّددت اجتماعات املجالس املشتركة وجلنة التعاون املشترك على ضرورة
وضع سياسة الدعم لتعزيز خيارات الطاقة املتجددة ( )REوكفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي (.)GCC
ومع ذلك ،لم تكن متابعة برنامج العمل املشترك كاملة .ففي الدورة الثانية والعشرين للمجلس املشترك واالجتماع الوزاري
في لوكسمبورغ في  25حزيران/يونيو  ،2012ق ّيم املندوبون التقدم احملرز حتى ذلك احلني ،وتوافقوا على إعداد برنامج
عمل مشترك للفترة التالية ( )2016-2013وحتديد األولويات واألهداف.

دراسات بحثية

وقد أكدت استنتاجات عدة اجتماعات للخبراء من اإلحتاد األوروبي ( )EUومجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى أهمية
تعزيز التعاون في مجال الطاقة ،مع التركيز بشكل خاص على كفاءة الطاقة وحفظها ،وعلى الطاقة النظيفة ،وتغ ّير املناخ،
ونقل التكنولوجيا .ويهدف هذا التقرير إلى حتديد مجاالت التعاون احملتملة في مجاالت الطاقة والبيئة وتغ ّير املناخ ،ويقوم
على حتليل البيانات األولية والثانوية املنبثقة من مساهمات اجلهات املعنية في اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس
التعاون اخلليجي ( )GCCومعرفتهم.

الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي
أ ّدى النمو االقتصادي واالجتماعي السريع الذي شهدته دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي خالل العقدين
املاضيني إلى ظهور مستوى أعلى من الطلب احمللي على الطاقة ،ما جعل هذه الدول مستهلكة كبيرة للوقود األحفوري.
ويت ّم حتفيز الطلب املتزايد على الطاقة احمللية من خالل عدة عوامل ،مبا في ذلك زيادة عدد السكان ،وارتفاع معدالت
شح املياه دول مجلس التعاون
التحضر ،والتصنيع في االقتصادات ،والتغيرات في وسائط النقل ،وندرة املياه .وقد أجبر ّ
اخلليجي ( )GCCعلى تطوير عمليات حتلية للمياه تستهلك الطاقة بكثافة.
يتزايد الطلب على الكهرباء في دول املجلس بسرعة ،إذ منا هذا الطلب مبعدل سنوي يعادل  ٪6،6خالل الفترة بني
عامي  1999و( 2009الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ) ،ما يشير إلى استثمار ضخم في قدرة توليد الطاقة لتلبية
ْ
املتطلبات .تبحث دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي العديد من التكنولوجيات ،مبا في ذلك الطاقة النووية والطاقة
املتجددة ( ،)REلتتم ّكن من توفير جزءٍ من الطاقة اإلضافية املطلوبة .باإلضافة إلى ذلك ،قامت دول مجلس التعاون
اخلليجي ( )GCCفي السنوات األخيرة بتنفيذ شبكة الربط لدول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCالذي من شأنها ،من
الناحية النظرية ،أن تسمح بخفض نسبة بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتوفير قدرة احتياطية.
تصنّف دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبني البلدان التي لديها أعلى البصمات الكربونية في العالم .وارتفعت
انبعاثات غازات االحتباس احلراري ( )GHGفيها بنسبة أكثر من  ٪75في خالل الفترة بني عا َمي  2000و ،2010وبنسبة
أكثر من  ٪200في الفترة بني عا َم ْي  1990و( 2010الوكالة الدولية للطاقة (2012 )IEAأ) .وإنّ نصيب الفرد من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون وقوة الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCأعلى النسب املتوسطة في العالم ودول اإلحتاد
األوروبي ( )EUالـ( 27الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ) .وترتفع أمناط استخدام الطاقة األحفورية وانبعاثات ثاني
أكسيد الكربون املرتبطة بها بسبب واقع أنّ حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCتدعم أسعار الطاقة إلى ح ّد
كبير ،وخصوص ًا الكهرباء ،ما يؤدي إلى ممارسات إسراف من جان َب ْي العرض والطلب.
تؤدي هذه األمناط إلى قيام نظام طاقة غير مستدامة عبر دول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCوتظهر جميع األمناط
التي ّ
مت وصفها عدم استدامة أنظمة الطاقة في دول املجلس .ويزيد ذلك من ضرورة التح ّول إلى حلول الطاقة املستدامة،
إذ إنّ املنطقة ال تستطيع أن تعتمد على املوارد غير املتجددة إلى األبد .على الرغم من إمكانية االستغالل العالية ،لم يت ّم
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حتى اآلن سوى تنفيذ بعض النشاطات النموذجية والبحوث واألنشطة الصغيرة النطاق في مجال الطاقة املتجددة ()RE
وكفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCومع ذلك ،اعتمدت دول املجلس مؤخر ًا نهج ًا أكثر نشاط ًا نحو
التنمية املستدامة القتصاداتها ،باحث ًة في حلول للتح ّول نحو استخدام أكثر كفاءة للوقود األحفوري ،جنب ًا إلى جنب مع
تطوير متزايد للطاقات املتجددة واالستخدام الكفء للطاقة.
عالقات اإلحتاد األوروبي ( -)EUمجلس التعاون اخلليجي ()GCC

دراسات بحثية

تعود العالقات بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCإلى فترة اتفاقية التعاون التي مت
توقيعها في العام  1988ودخلت حيز التنفيذ في العام  .1989شجعت االتفاقية هذه التعاون التجاري واالقتصادي في
قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة واالستثمار والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة .وكان الهدف من االتفاقية تعزيز
االستقرار في منطقة إستراتيجية بالنسبة إلى اإلحتاد األوروبي ( )EUوتسهيل العالقات السياسية واالقتصادية معها .في
العام  ،2010وافق اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى برنامج العمل املشترك -2010
وخصص برنامج العمل املشترك قسم ًا خاص ًا للطاقة ،مع التركيز على قضايا النفط والغاز
 2013لتنفيذ اتفاقية التعاون.
ّ
من ناحية ،ومسألة الطاقة املتجددة ( )REوكفاءة الطاقة من ناحية أخرى .وكان إنشاء شبكة الطاقة النظيفة – وهي اإلطار
الذي مي ّكن دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن الدخول في شراكات املفوضية األوروبية واملشاركة في مجموعات
4
النقاش واملشاريع التجريبية  -أداة رئيسية للتعاون في هذا املجال:
لالحتاد األوروبي مصلحة مب ّررة جد ًا للتعاون مع دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCويدعمها في مواجهة قضايا الطاقة
ومعاجلتها بنجاح .التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمنطقي جد ًا عند األخذ
بعني االعتبار أنّ اإلحتاد أحد املستوردين الرئيسيني للمواد الهيدروكربونية في العالم من ناحية ،واملؤيد العاملي األساسي
للتنمية املستدامة من ناحية أخرى .التعاون اجلاري في مجال الطاقة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون
اخلليجي ( )GCCيسلط الضوء على األهمية القصوى للحوار بني املنتج واملستهلك ،والذي ير ّكز حالي ًا على حتديد آفاق
وفرص تطوير اقتصاد الطاقة املستدامة بغية التح ّول من االقتصاد احلالي املق ّيد بالكربون نحو مسارات تطوير مستدام
جديدة ومزدهرة (بابادوبولو  Papadopoulouوآخرون .)2011

بنية التقرير
ير ّكز اجلزء األول من هذا التقرير على قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCويتض ّمن حتلي ًال آلخر
التوجهات في مجال الطاقة في دول اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ 27ودول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCولدور ك ّل منها
ّ
ً
ً
على ساحة مجال الطاقة العاملية .باإلضافة إلى ذلك ،يتضمن التقرير حتليال مع ّمقا لقطاع الطاقة في دول مجلس التعاون
اخلليجي ( ،)GCCمناقش ًا قضايا تتراوح من أهمية الوقود األحفوري إلى الترابط الكهربائي ،ومركز ًا على آخر التطورات
في ما يتعلق بالطاقة املتجددة ( )REوكفاءة الطاقة في املنطقة.
يناقش اجلزء الثاني العالقة التاريخية بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي مجال
هاتي ّ
اإلقليميتي.
متي
نْ
املنظ نْ
الطاقة ،ويح ّدد املجاالت الرئيسية للتعاون املتع ّمق احملتمل بني نْ

 .4شبكة الطاقة النظيفة لالحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي ( ،)EU-GCC Clean Energy Networkأنشطة الشبكة وتقدمياتها
http://www.eugcc-cleanergy.net/TheNetwork/NetworkActivitiesOffering.aspx (Network Activities and Offering)،
 .5الرجاء التن ّبه إلى أنه بغية احلصول على بيانات قابلة للمقارنةّ ،
مت شمل جميع الدول األعضاء الـ 27منذ عام  ،1990على الرغم من انضمامها
بتواريخ مختلفة إلى اإلحتاد األوروبي.
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 1حملة عامة عن قطاع الطاقة في مجلس التعاون اخلليجي
على الرغم من أنّ دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمت ّثل نسبة ضئيلة من سكان العالم مقارنة مع دول اإلحتاد
األوروبي ( )EUالـ  ٪0،6( 527مقابل  ،٪7،4مع  26مليون من أصل  38مليون شخص يعيشون في اململكة العربية
السعودية) ،تلعب هذه الدول دو ًرا مه ًما جد ًا على ساحة الطاقة العاملية.

 1،1احتياطيات الوقود األحفوري

دراسات بحثية

التوجهات السابقة واحلالية في مجال الطاقة داخل دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCهو ثرواتها
كان الدافع وراء
ّ
الهيدروكربونية الكبيرة التي اعتمدت عليها لدعم اقتصاداتها وتطويرها .في الواقع ،حتتفظ دول مجلس التعاون اخلليجي
( )GCCبحوالى ثلث االحتياطيات العاملية املؤكدة من النفط اخلام (الرسم البياني  - 1يسار) ،مع توفر أكثر من نصف
هذه الكمية في اململكة العربية السعودية ،وبحوالى ُخمس االحتياطيات العاملية املؤكدة من الغاز الطبيعي ،مع توفر حوالى
 ٪60من هذه الكمية في قطر (الرسم البياني  - 1ميني).
الرسم البياني  :1االحتياطيات العاملية املؤكدة من النفط اخلام بحسب املنطقة( 2011 ،يسار)؛ احتياطيات الغاز الطبيعي
العاملية املؤكدة بحسب املنطقة( 2011 ،ميني)
«V×Ð ÂU)« jHM« s …bR*« WO*UF« UOÞUO²Šô
«*2011 ¨WIDM
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
2%
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
9%

اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
20%

آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ 3%
أوروﺑﺎ
أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
1%
9%

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
23%

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
33%

اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ = إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ وﺑﻠﺪان أﺧﺮى
أوروﺑﺎ = دول اﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ اﻟـ 27واﻟﻨﺮوﻳﺞ
أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ = أذرﺑﻴﺠﺎن وﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وروﺳﻴﺎ
وﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن وﺑﻠﺪان أﺧﺮى

«V×Ð …bR*« WO*UF« wFO³D« “UG« UOÞUO²Š
«*2011 ¨WIDM
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
5%
آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ 8%
أوروﺑﺎ
3%

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
5%

اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
19%

أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
32%

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
4%

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
21%

اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ = إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ وﺑﻠﺪان أﺧﺮى
أوروﺑﺎ = دول اﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ اﻟـ 27واﻟﻨﺮوﻳﺞ
أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ = أذرﺑﻴﺠﺎن وﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وروﺳﻴﺎ
وﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن وﺑﻠﺪان أﺧﺮى

املصدر :تقرير ّ
منظمة الدول املص ّدرة للبترول .2012
أربعة من دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCهي من بني الدول الـ 15التي حتتفظ بأعلى نسبة احتياطيات نفطية مؤكدة
(اململكة العربية السعودية مع  265مليار برميل ،والكويت مع  101،5مليار برميل ،واإلمارات العربية املتحدة ( )UAEمع
 97،8مليار برميل ،وقطر مع  25،4مليار برميل) ،وأربع من دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCهي من بني الدول
الـ 20التي حتتفظ بأعلى نسبة احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي (قطر مع  25110مليار متر مكعب ،واململكة العربية
السعودية مع  8151مليار متر مكعب ،واإلمارات العربية املتحدة ( )UAEمع  6091مليار متر مكعب ،والكويت مع 1700
مليار متر مكعب) (الرسم الباني .)2
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الرسم البياني  :2املراتب الـ 15األولى من حيث االحتياطيات العاملية املؤكدة من النفط اخلام بحسب البلد2011 ،
(يسار)؛ املراتب الـ 20األولى من حيث االحتياطيات العاملية املؤكدة من الغاز الطبيعي بحسب البلد( 2011 ،ميني)
«*WO*UF« UOÞUO²Šô« YOŠ s vË_« 20?« Vð«d
«*2011 ¨bK³« V×Ð wFO³D« “UG« s …bR

«*WO*UF« UOÞUO²Šô« YOŠ s vË_« 15?« Vð«d
«*2011 ¨bK³« V×Ð jHM« s …bR
ﻓﻨﺰوﻳﻼ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
إﻳﺮان
اﻟﻌﺮاق
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
روﺳﻴﺎ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﻗﻄﺮ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

300

200

250

150

100

50

50000

0

45000

40000

30000 35000

ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ
ّ

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )Observatoire Méditerranéen de l’Energieاستناد ًا إلى تقرير ّ
منظمة الدول
املص ّدرة للبترول .2012
بالنظر إلى هذه املوارد الهيدروكربونية غير االعتيادية ،ط ّورت دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCاقتصاداتها مع
االعتماد بشكل حصري تقريب ًا على الهيدروكربونات ،وهي بالتالي تعتمد اعتماد ًا كبير ًا على العائدات التي تأتي من هذا
القطاع (الرسم البياني .)3
الرسم البياني  :3التبعية في مجال النفط والغاز في دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC

100

100

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2000-2010

90

80

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1990-1999

90

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻄﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻗﻄﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

80

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة

70

70
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

60

60
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
50

100

80

90

70

60

50

اﻟﺼﺎدرات اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  /إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت

دراسات بحثية

ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ

20000 25000

15000

10000

5000

0

روﺳﻴﺎ
إﻳﺮان
ﻗﻄﺮ
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﻌﺮاق
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﻣﺼﺮ
ﻛﺎزﺧﺴﺘﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﻨﺪا

اﻳﺮادات اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  /إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮادات

اﻟﻤﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان
ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
/1
ّ
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ل
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ.
ا
ّ

املصدر :إدارة معلومات الطاقة األميركية (.)US Energy Information Administration 2013
في جميع دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCيعتمد  ٪80من إجمالي اإليرادات احلكومية على إيرادات األنشطة
املتعلقة بالهيدروكربونات (الرسم البياني  ،)3ومت ّثل الصادرات الهيدروكربونية أكثر من  ٪50من إجمالي صادرات السلع
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واخلدمات (حوالى  ٪80في معظم دول مجلس التعاون اخلليجي .)GCC

 1،2إنتاج الطاقة

دراسات بحثية

وفق ًا للوكالة الدولية للطاقة (2011ج) ،م ّثل إنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي العام ٪8 ،2009
من إنتاج الطاقة في العالم ،في حني م ّثل إنتاج الطاقة في دول اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ 27حوالى ( ٪7الرسم البياني
 - 4يسار) .بعبارة أخرى ،أنتجت دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي العام  2009أكثر من  1000مليون طن نفط
مكافئ من الطاقة بفضل احتياطياتها من النفط اخلام والغاز الطبيعي ،في حني أنتجت دول اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ27
أكثر بقليل من  800مليون طن نفط مكافئ .صدر أكثر من نصف إنتاج دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعن اململكة
العربية السعودية (بشكل رئيسي النفط اخلام) .ويالحظ أيض ًا أنّ إنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
ارتفع في خالل الفترة بني عا َم ْي  1990و ،2009في حني أنّ العكس صحيح في حالة دول اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ،27
ما يثير املخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة بني هذه الدول الـ( 27الرسم البياني  - 4ميني).
الرسم البياني  :4إنتاج الطاقة في جميع أنحاء العالم( 2009 ،يسار)؛ تط ّور إنتاج الطاقة في دول اإلحتاد األوروبي
( )EUالـ 27ودول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009-1990 ،)GCCميني)
≈½WUD« ÃU²

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ =  12.292ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ

ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
1،4%
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
0،1%

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
4،3%
اﻟﻜﻮﻳﺖ
1.1%

دول ا ﺗﺤﺎد
اوروﺑﻲ اﻟـ27
7%
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
8%

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
85%

ﻗﻄﺮ
1،1%

ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن
0،5%

1990-2009 ¨WUD« ÃU²½≈ —uÒ Dð
)اﻟﻘﺎﻋﺪة  100ﻓﻲ ﻋﺎم (2009

200
150
100
50

2009

2005
اﻟﻌﺎﻟﻢ

2000
دول اﺗﺤﺎد
اوروﺑﻲ اﻟـ27

1995
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

0
1990

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
يختلف توزّع مزيج إنتاج الطاقة كثير ًا بني دول اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ 27ودول مجلس التعاون اخلليجي (.)GCC
فمزيج إنتاج الطاقة في دول اإلحتاد متن ّوع نسبي ًا ،مع استناد نصف اإلنتاج على الوقود األحفوري (الفحم والنفط والغاز)،
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و ٪29منه على الطاقة النووية ،و ٪19على مصادر الطاقة املتجددة (( )REمبا في ذلك الطاقة املائية) .أ ّما مزيج إنتاج
الطاقة في دول املجلس ،فهو أقل تنوع ًا ،مع استناد ما يقرب من  ٪80منه على النفط والباقي على الغاز (الرسم البياني .)5
الرسم البياني  :5إنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009 ،)GCCيسار)؛ مزيج إنتاج الطاقة في دول
اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ( 2009 ،27ميني)
27?« wÐË—Ë_« œU%ù« ‰Ëœ w W UD« ÃU²½≈ Z¹e
إﺟﻤﺎﻟﻲ ا ﻧﺘﺎج =  817ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ

20%

16%

13%

دراسات بحثية

اﻟﻔﺤﻢ
اﳊﺠﺮي

اﻟﻨﻔﻂ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ا ﻧﺘﺎج =  1052ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ

3%

21%

29%

19%
اﻟﻐﺎز

w−OK)« ÊËUF²« fK− ‰Ëœ w W UD« ÃU²½≈ Z¹e

اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ

79%

اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة اﻷﺧﺮى

اﻟﻔﺤﻢ
اﳊﺠﺮي

اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻐﺎز

اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة اﻷﺧﺮى

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
بني دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCقطر والبحرين وإلى ح ّد أقل سلطنة ُعمان هي الدول التي لديها أعلى حصة
للغاز في مزيج إنتاجها (الرسم البياني  - 6يسار) .ولكن من حيث القيمة املطلقة ،قطر هي املنتج الرئيسي للغاز ،تليها
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة (( )UAEالرسم البياني  .)7واتجّ ه إنتاج الطاقة في دول مجلس
التعاون اخلليجي ( )GCCإلى زيادة بسيطة في الفترة من العام  1990فصاعد ًا ،باستثناء قطر والكويت ،التي تضاعف
إنتاجهما  5و 3مرات على التوالي (الرسم البياني  - 6ميني).
الرسم البياني  :6مزيج إنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009 ،)GCCيسار)؛ تط ّور إنتاج الطاقة في
دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009-1990 ،)GCCميني)
w−OK)« ÊËUF²« fK− ‰Ëœ w W UD« Z¹e
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املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
اململكة العربية السعودية هي أكبر منتج للنفط في املنطقة ،مع أكثر من  450مليون طن نفط مكافئ ،تليها اإلمارات
العربية املتحدة (( )UAEمع حوالى  130مليون طن نفط مكافئ) والكويت ( 120مليون طن نفط مكافئ) (الرسم البياني
 - 7يسار) .أما بالنسبة إلى إنتاج الطاقة من الغاز ،فقطر هي أكبر منتج مع  80مليون طن مكافئ من الغاز الطبيعي،
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تليها اململكة العربية السعودية ( 61مليون طن مكافئ) واإلمارات العربية املتحدة ( 40( )UAEمليون طن مكافئ) (الرسم
البياني  - 7ميني).
الرسم البياني  :7إنتاج الطاقة من النفط في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009 ،)GCCيسار)؛ إنتاج الطاقة من
الغاز في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009 ،)GCCميني)
≈½jHM« s WUD« ÃU²
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دراسات بحثية
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املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.

 1،3إنتاج الطاقة
من ناحية الطلب على الطاقة ،استهلكت دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي العام  2009حوالى  300مليون طن
نفط مكافئ ،أي  ٪2من إجمالى االستهالك العاملي ،في حني أنّ إجمالي إمدادات الطاقة األولية ( )TPESلدول اإلحتاد
األوروبي ( )EUالـ 27ش ّكل  ٪14من إجمالي إمدادات الطاقة األولية ( )TPESفي العالم (الرسم البياني  - 8يسار).
تستهلك اململكة العربية السعودية وحدها أكثر من نصف إجمالي إمدادات الطاقة األولية ( )TPESإلى دول مجلس التعاون
اخلليجي ( 158( )GCCمليون طن مكافئ) .وتليها دولة اإلمارات العربية املتحدة ( 60( )UAEمليون طن مكافئ)
والكويت ( 30مليون طن مكافئ) .وبينما يهيمن النفط إلى ح ّد كبير على أنظمة إنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون
اخلليجي (( )GCCباستثناء قطر) ،يتوزّع استهالك الطاقة بشكل متسا ٍو أكثر بني النفط والغاز ،ويرجع ذلك أساس ًا إلى
استخدام الغاز ألغراض التدفئة والكهرباء (الرسم البياني  - 8ميني).
الرسم البياني  :8إجمالي إمدادات الطاقة األولية ( )TPESفي جميع أنحاء العالم( 2009 ،يسار)؛ مزيج إجمالي
إمدادات الطاقة األولية ( )TPESفي دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009 ،)GCCميني)
≈2009 ¨WOË_« WUD« «œ«b≈ wULł
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دراسات بحثية

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
تواجه دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمنو ًا اجتماعي ًا واقتصادي ًا سريع ًا (زيادة عدد السكان وارتفاع معدالت
التحضر واالجتاه الكبير نحو التصنيع) ،ما يجبرها على استهالك املزيد من الطاقة .ونتيجة لذلك ،ارتفع استهالك الطاقة
بشكل كبير من العام  1990إلى اليوم .تضاعف استهالك الطاقة في
في جميع دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
ٍ
البحرين من  4إلى  9مليون طن مكافئ .وتضاعف استهالك اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ()UAE
والكويت ثالث مرات تقريب ًا ،أي من  60و 20و 9ماليني طن مكافئ إلى  160و 60و 30مليون طن مكافئ على التوالي.
أخير ًا ،زاد استهالك الطاقة بالنسبة الكبرى في قطر وسلطنة ُعمان ،أي من  6و 4ماليني طن مكافئ إلى  24و 15مليون
طن مكافئ على التوالي (الرسم البياني  - 9ميني).
الرسم البياني  :9تط ّور إجمالي إمدادات الطاقة األولية (( 2009-1990 ،)TPESيسار)؛ تط ّور إجمالي إمدادات الطاقة
األولية ( )TPESفي دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009-1990 ،)GCCميني)
w WOË_« WUD« «œ«b≈ wULł≈ —uÒ Dð
1990-2009 ¨w−OK)« ÊËUF²« fK− ‰Ëœ
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املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
ويتعزّز االرتفاع الشديد في استهالك الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن خالل سياسة تسعير الطاقة،
التي هي مدعومة إلى ح ّد كبير (راجع  1،5أسعار الطاقة ودعمها) .ومواطنو دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن
أعلى مستهلكي الطاقة ،ونصيب الفرد من استهالك الطاقة من أعلى املعدالت في العالم .القطريون هم أكبر املستهلكني،
مع متوسطنصيب فرد يزيد عن  16طن ًا مكافئ ًا ،أي أكثر من ثمانية أضعاف متوسطنصيب الفرد من االستهالك العاملي
(الرسم البياني  - 10يسار).
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الرسم البياني  :10نصيب الفرد من استهالك الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009 ،)GCCيسار)؛ تطور
نصيب الفرد من استهالك الطاقة( 2009-1990 ،ميني)
«œ«b≈ wULł≈ s œdH« VOB½ —uÒ Dð
«1990-2009 ¨WOË_« WUD

دراسات بحثية
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املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
وإنّ اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن بني األكثر استهالك ًا للطاقة ،ولكلها (باستثناء سلطنة ُعمان)
كثافة طاقة تعادل ضعف َْي املعدل العاملي (الرسم البياني  - 11يسار) .وفي حني أنّ كثافة الطاقة آخذة في التناقص في
البحرين وقطر منذ تسعينيات القرن العشرينً  ،تشهد دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCاألخرى زيادة في كثافة
الطاقة ،وبخاصة اململكة العربية السعودية (الرسم البياني  -11ميني) .في الواقع ،وعلى الرغم من كون اململكة صاحبة
املرتبة العشرين في العالم من حيث حجم االقتصاد ،فهي سادس أكبر مستهلك للنفط.
الرسم البياني  :11كثافة الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009 ،)GCCيسار)؛ تطور كثافة الطاقة في دول
مجلس التعاون اخلليجي (( )GCCميني)
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املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
تشير حتليالت ع ّدة إلى أنّه من املتوقع أن يرتفع الطلب على ك ّل من النفط والغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون اخلليجي
( )GCCبنسبة تفوق  ٪50بحلول العام .2030
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 1،4واردات/صادرات الطاقة
ليست دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCكلها مص ّدرة صافية للطاقة (الرسم البياني  - 12يسار) .على الرغم من
ثرواتها الكبيرة من املوارد الهيدروكربونية ،دفع ارتفاع الطلب على الطاقة – مدفوع ًا بتزايد عدد السكان وما ينتج عنه من
زيادة احتياجات الطاقة – ببعض دول املجلس إلى استيراد الطاقة (وبخاصة الغاز الطبيعي) من أجل تلبية الطلب احمللي
على الطاقة .على سبيل املثال ،أصبحت اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEمؤخر ًا مستورد ًا صافي ًا للغاز الطبيعي لسب َب نْي
رئيس َي نْي )1( :أعيد حقن حوالى  ٪30من الغاز الطبيعي املنتج في السنوات األخيرة في املجاالت القائمة كجزء من تقنيات
االستخالص املعزز للنفط ()EOR؛ و( )2تعتمد شبكة الكهرباء غير الفعالة واملتوسعة بسرعة في البالد على الغاز الطبيعي
لغالبية موادها األولية .وشهدت عمان أيض ًا تقييد ارتفاع الطلب احمللي لصادراتها من الغاز.

دراسات بحثية

الرسم البياني  :12الواردات/الصادرات في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009 ،)GCCيسار)؛ تطور واردات الطاقة
في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009-1990 ،)GCCميني)
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املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
وفق ًا ّ
ملنظمة الدول املص ّدرة للبترول ( ،)2012أ ّمنت اململكة العربية السعودية في العام  ٪13،2 ،2011من إجمالي إنتاج
النفط اخلام في العالم ،وكانت أيض ًا املص ّدر الرئيسي له مع  7ماليني و 218ألف برميل يومي ًا .وكانت الكويت واإلمارات
العربية املتحدة ( )UAEأيض ًا من أبرز املوردين في العالم ،مع  ٪3،8و ٪3،6من إجمالي إنتاج النفط اخلام في العالم
على التوالي ،وقد ص ّدرتا  2330 1816ألف برميل يومي ًا على التوالي (الرسم البياني .)13

الرقم  | 3كانون الثاني/يناير 2014

23
23

الرسم البياني  :13إنتاج النفط اخلام في جميع أنحاء العالم( 2011 ،يسار)؛ صادرات النفط اخلام في جميع أنحاء
العالم( 2011 ،ميني)
≈½ÂU)« jHM« ÃU²
اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ =  1.000) 70.436ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻣﻴ(

ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
3،6%

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
0،3%

دول ا ﺗﺤﺎد
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2%
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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13،2%
اﻟﻜﻮﻳﺖ
3،8%
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اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
23%
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1،0%

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
75%

دراسات بحثية

ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن
1،1%

ÂU)« jHM« «—œU
اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ =  1.000) 38.854ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻣﻴ(
دول ا ﺗﺤﺎد
اوروﺑﻲ اﻟـ27
2%
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
18،6%
ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
33%
6،0%
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻄﺮ
4،7%
1،5%

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
65%

ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن
1،9%

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى ّ
منظمة الدول املص ّدرة للبترول .2012
في املجموع ،تستحوذ دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى  ٪33من صادرات النفط اخلام العاملية (الرسم البياني
 -13ميني) .وقد انخفضت حصة اإلحتاد األوروبي ( )EUمن صادرات النفط اخلام من دول مجلس التعاون اخلليجي
( )GCCمن  ٪11في العام  2005إلى  ٪8في العام  ،2011كنتيجة لالقتصادات اآلسيوية الناشئة واملستهلكة للطاقة
بكثافة من ناحية ،إذ أنّها تلعب دور ًا متزايد ًا في جتارة النفط مع دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCوللطلب الراكد
أو املتراجع في أوروبا من ناحية أخرى (الرسم البياني .)14
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الرسم البياني  :14وجهة صادرات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن النفط اخلام( 2005 ،يسار)؛ وجهة
صادرات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن النفط اخلام( 2011 ،ميني)
ÊËUF²« fK− ‰Ëœ «—œU WNłË
«)2011 ¨ÂU)« jHM« s w−OK
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دراسات بحثية

آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ 74%

آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ 68%

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى ّ
منظمة الدول املص ّدرة للبترول .2012
ال تزال دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCتُعتبر من بني أهم الدول املصدرة للطاقة ،وحتت ّل خمس منها إحدى املراتب
الـ 15كأكبر الدول املصدرة للنفط اخلام في العالم (الرسم البياني  .)15اململكة العربية السعودية هي املص ّدر العاملي
الرئيسي للنفط اخلام ،وقد ص ّدرت أكثر من  7.2مليار برميل في العام  .2011أما في ما يتعلّق بصادرات الغاز الطبيعي،
فتحت ّل قطر املركز الثاني عاملي ًا ،وقد ص ّدرت  113مليار متر مكعب قياسي في العام  .2011وحتت ّل سلطنة ُعمان املرتبة
الـ ،19إذ ص ّدرت  12مليار متر مكعب قياسي .باإلضافة إلى ذلك ،تص ّدر قطر ثلث إجمالي الصادرات العاملية من الغاز
الطبيعي املسال (بريتيش بتروليوم (.)2012 )BP
الرسم البياني  :15أكبر  15مص ّدر ًا للنفط اخلام بحسب البلد( 2011 ،يسار)؛ أكبر  20مص ّدر ًا للغاز الطبيعي بحسب
البلد( 2011 ،ميني)
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املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى ّ
منظمة الدول املص ّدرة للبترول .2012
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 1،5أسعار الطاقة ودعمها
غالب ًا ما يت ّم تصوير أسعار الطاقة املنخفضة كجزء من دعم األسعار .في حالة النفط اخلام ،غال ًبا ما يكون السعر املرجعي
احملدد للتسعير احمللي هو التكلفة احلدية لإلنتاج بد ًال من سعر التصدير احمل ّقق في السوق الدولية .وميثل ذلك مشكلة
بشكل حصري .ففي حني يهدف دعم أسعار الطاقة إلى
في املناطق التي يعتمد فيها توليد الكهرباء على الوقود األحفوري
ٍ
ضمان حصول جميع سكان دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعليها ،تبقى عواقبه االقتصادية كبيرة .وفق ًا لصندوق
النقد الدولي ( ،)2013( )IMFيؤدي دعم أسعار الطاقة إلى تخصيص موارد مشوهة عن طريق تشجيع استهالك الطاقة
املفرط ،وتعزيز الصناعات التي حتتاج إلى رؤوس أموال كثيرة ،واحل ّد من حوافز االستثمار في مجال الطاقة املتجددة
( ،)REواإلسراع في استنزاف املوارد الطبيعية.

دراسات بحثية

في العام  ،2010وضعت الوكالة الدولية للطاقة ( )IEAالئحة بالدول الـ 25األكثر دعم ًا لألسعار في قطاع الطاقة .وتظهر
أربع دول من مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي هذا الترتيب .وقد احتلت اململكة العربية السعودية املرتبة الثانية بعد
إيران (الرسم البياني .)16
الرسم البياني  :16القيمة االقتصادية لدعم استهالك الوقود األحفوري بحسب البلد والنوع2009 ،
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ﻟﻴﺒﻴﺎ

املصدر :الوكالة الدولية للطاقة (.2010 )IEA
ّ
يلخص اجلدول ( )1دعم أسعار الطاقة في العام  2011في بعض دول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCأنفقت احلكومة
الكويتية  11،1مليار دوالر أميركي في العام  2011على دعم أسعار الطاقة ،أي  ٪6،3من ناجتها احمللي اإلجمالي.
وخصصت قطر  5،98مليار دوالر أميركي لدعم أسعار الطاقة ،مبا في ذلك  2،1مليار دوالر أميركي على الكهرباء.
ّ
وبشكل عام ،م ّثل هذا الدعم  ٪3،4من ناجت قطر احمللي اإلجمالي في العام  .2011وأنفقت اململكة العربية السعودية
 87،94مليار دوالر أميركي (نصفها تقريب ًا على الكهرباء) على الدعم ،أي  ٪10،6من ناجتها احمللي اإلجمالي .وأخير ًا،
أنفقت اإلمارات العربية املتحدة ( 21،82 )UAEمليار دوالر أميركي (نصفها على الغاز الطبيعي) على الدعم ،أي ٪6،1
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من ناجتها احمللي اإلجمالي.
اإلمارات العربية املتحدة ( ،)UAEمع  4172دوالر ًا أميركي ًا/الفرد ،هي أكثر دولة أنفقت على مواطنيها من حيث دعم
أسعار الطاقة السنوي .وتليها الكويت وقطر مع  3729و 3622دوالر ًا أميركي ًا/الفرد على التوالي .أما اململكة العربية
السعودية ،فلم تنفق «إال»  2291دوالر ًا أميركي ًا/الفرد.
اجلدول  :1دعم أسعار الطاقة في بعض دول مجلس التعاون اخلليجي (2011 ،)GCC
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻤﺘﺤﺪة
69،1٪

دراسات بحثية

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻗﻄﺮ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر*

87،8٪

78،6٪

79،5٪

اﻟﻨﻔﻂ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(

4،34

2،03

46،12

3،93

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(

2،08

1،86

ﺻﻔﺮ

11،52

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(

4،68

2،.09

41،82

6،37

اﳌﺠﻤﻮع )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(

11،1

5،98

87،94

21،82

ﻣﺠﻤﻮع دﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ

6،3٪

3،4٪

10،6٪

6،1٪

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر )دوﻻر/اﻟﻔﺮد(

3729،3

2291،2

3622

4172،1

*نسبة دعم أسعار استهالك الوقود األحفوري من مجموع كلفة التوريد
املصدر :الوكالة الدولية للطاقة (2012 )IEAب.
تدرك حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCالعبء على املوازنة العامة للدولة الناجت من دعم أسعار الطاقة
(الرسم البياني  .)17وكانت سلطنة ُعمان أول دولة خليجية تقوم مبراجعة تعريفات الطاقة ،وتلتها اململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة ( .)UAEولكن بالرغم من ذلك ،إنّ املناخ السياسي احلالي في املنطقة مييل إلى حت ّدي مثل هذه
املبادرات .وأحد أسباب ذلك هو أنّه ُينظر إلى أسعار دعم الطاقة كآلية لتوزيع منافع الوقف باملوارد الطبيعية على السكان.
الرسم البياني  :17إجمالي الدعم كنسبة من اإليرادات احلكومية2011 ،
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة
ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن
ﻗﻄﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
20%

15%

10%
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

5%
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

0%
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى صندوق النقد الدولي (.2013 )IMF
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تاريخي ًا سيطرت على قطاع املرافق في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCشركات طاقة مملوكة للدولة تستم ّد النفط
والغاز الطبيعي بأسعار منخفضة من شركات نفط وغاز مملوكة للحكومة في معظمها .عندما يتم توريد الكهرباء إلى
املستهلك النهائي ،غالب ًا ما يت ّم تطبيق دعم إضافي لألسعار .يتمتع سكان دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبالبعض
من أدنى أسعار الطاقة في العالم ،وبخاصة في ما يتعلق بأسعار الكهرباء (الرسم البياني  .)18تشويه السوق الناجم عن
دعم األسعار هذا يق ّوض إمكانات من ّو الطاقة املتجددة ( )REفي املنطقة.
الرسم البياني  :18أسعار الكهرباء بالتجزئة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبحسب القطاع
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻷﻗﺼﻰ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻷدﻧﻰ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻷﻗﺼﻰ

12
10
8
6
4
2
0

ﺳﻨﺖ أﻣﻴﺮﻛﻲ/ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ

دراسات بحثية

ﺳﻨﺖ أﻣﻴﺮﻛﻲ/ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻷﻗﺼﻰ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻷدﻧﻰ

ﺳﻨﺖ أﻣﻴﺮﻛﻲ/ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻷدﻧﻰ

12
10
8
6
4
2
0

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

12
10
8
6
4
2
0

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى مصادر وطنية .2013
التوجه احلالي نحو حترير أسواق املرافق في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى تسعير الكهرباء (الكتيري
لم يؤ ّثر
ّ
 .)2011 El-Katiriوفق ًا للوكالة الدولية للطاقة (2012ج) ،تتّجه بعض دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCنحو خفض
دعم أسعار الطاقة .في هذا الصدد ،رفعت قطر أسعار البنزين والديزل والكيروسني بنسبة  ٪25في شهر كانون الثاني/
يناير  ،2011ورفعت اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEأسعار البنزين في العام  2010لتبلغ أعلى مستوى في دول مجلس
التعاون اخلليجي ( .)GCCوكانت هذه األسعار ال تزال أقل من األسعار العاملية ،وعلى الرغم من ارتفاع األسعار العاملية
في العام  ،2011لم يت ّم رفع األسعار في الدول اخلليجية أكثر .في الكويت ،بدأت وزارة املالية مبراجعة تعريفات اخلدمة
املضي قدم ًا في هذه املراجعة في
احلكومية في العام  .2011وعلى الرغم من عدم نشر املزيد من التفاصيل ،واجهت رغبة
ّ
العام  2013معارض ًة برملانية ُوصفت بأنها غير دستورية (كويت تاميز  .)2013 Kuwait Timesفي أوائل العام ،2013
أعلنت سلطنة ُعمان عن خطط ملضاعفة سعر الغاز الصناعي بحلول العام .2015

الرقم  | 3كانون الثاني/يناير 2014

28
28

 1،6الكهرباء
 1،6،1استهالك الكهرباء
بشكل رئيسي احتياجات السكان
إنّ االرتفاع الشديد على الطلب على الطاقة يولزي الطلب على الكهرباء واملياه ،وتدفعه
ٍ
األساسية ،مثل تكييف الهواء في املباني ومياه الشرب (املياه احملالة) وسياسات تسعير الكهرباء املنخفض الناجت عن دعم
أسعار الطاقة (راجع أعاله) .في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCكلها ،ازداد استهالك الكهرباء كثير ًا على مدى
السنوات العشرين املاضية ،ما أ ّدى إلى تطور كبير في قدرات الطاقة (راجع امللحق  .)3قطر واإلمارات العربية املتحدة
( )UAEهما الدولتان اللتان شهدتا أعلى زيادة (الرسم البياني  -19ميني).

دراسات بحثية

الرسم البياني  :19تطور استهالك الكهرباء في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009-1990 ،)GCCيسار)؛ تطور
نصيب الفرد من استهالك الكهرباء في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009-1990 ،)GCCميني)
fK− ‰Ëœ w ¡UÐdNJ« „öN²Ý« —uDð
«1990-2009 ¨w−OK)« ÊËUF²

1990-2009 ¨¡UÐdNJ« „öN²Ý« —uDð
)اﻟﻘﺎﻋﺪة  100ﻓﻲ ﻋﺎم (1990

)اﻟﻘﺎﻋﺪة  100ﻓﻲ ﻋﺎم (1990
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2009
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2005
اﻟﻜﻮﻳﺖ

2000
ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋُ ﻤﺎن

1995
ﻗﻄﺮ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

1990

0

اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

100
2009

2005

2000

اﻟﻌﺎﻟﻢ

دول اﺗﺤﺎد
اوروﺑﻲ اﻟـ27

1995

1990

0

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
على أساس نصيب الفرد ،تظهر دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمنو ًا سريع ًا ،مع زيادة املتوسطمن  4700كيلو
واط ساعي/الفرد في العام  1990إلى  9900كيلو واط ساعي/الفرد في العام  .2009سكان دولة اإلمارات العربية
املتحدة ( )UAEهم أكبر مستهلكي الكهرباء مع أكثر من  17ألف كيلو واط ساعي/الفرد ،أي أكثر من ستة أضعاف
املتوسطالعاملي الستهالك الفرد للكهرباء (الرسم البياني  - 20يسار).
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الرسم البياني  :20تطور نصيب الفرد من استهالك الكهرباء( 2009-1990 ،يسار)؛ تطور نصيب الفرد من استهالك
الكهرباء في دول مجلس التعاون اخلليجي (( 2009-1990 ،)GCCميني)
w ¡UÐdNJ« „öN²Ý« s œdH« VOB½ —uDð
1990-2009 ¨w−OK)« ÊËUF²« fK− ‰Ëœ

2009

دراسات بحثية

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2000

2005
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋُ ﻤﺎن

1995
ﻗﻄﺮ

ﻛﻴﻠﻮ واط
ﺳﺎﻋﻲ/اﻟﻔﺮد

1990

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

20000
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14000
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0

ﻛﻴﻠﻮ واط
ﺳﺎﻋﻲ/اﻟﻔﺮد

1990-2009 ¨¡UÐdNJ« „öN²Ý« s œdH« VOB½ —uDð

12000
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اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

2000
دول اﺗﺤﺎد
اوروﺑﻲ اﻟـ27

1990

1995

0

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
يكشف املزيد من التحليل الستهالك الكهرباء في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCأنّ القطاع السكني هو أعلى
مستهلك للكهرباء في معظم هذه الدول (باستثناء قطر) ،وتليه قطاعات اخلدمات التجارية والعامة (الرسم البياني - 21
عال جد ًا في املباني ،ويرجع ذلك أساس ًا إلى استخدام أنظمة تكييف الهواء (ديلوات Deloitte
يسار) .االستهالك بالفعل ٍ
 .)2011بالنظر إلى أنّ أسعار الكهرباء مدعومة إلى ح ّد كبير ،ال يت ّم حتفيز سكان دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
لتغيير عاداتهم ،التي ينبغي أن تتطور من كونها مسرفة لتصبح أكثر استدامة.
تتمتع اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبكثافة كهرباء من األعلى في العالم .ويتمتع اقتصادا البحرين
واململكة العربية السعودية بكثافة الكهرباء األعلى في املنطقة ،مع كثافة كهرباء تعادل حوالى  0،8كيلو واط ساعي/ألف
دوالر أميركي 2000في العام ( 2009الرسم البياني  -21ميني).
الرسم البياني  :21مجموع استهالك الكهرباء النهائي بحسب القطاع( 2009 ،يسار)؛ كثافة الكهرباء في دول مجلس
التعاون اخلليجي (( 2009 ،)GCCميني)
ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء 2009

ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ/
أﻟﻒ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ2000

اﻣﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﻠﻄﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻌﺎون اﺗﺤﺎد
ﻋُ ﻤﺎن
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اوروﺑﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟـ27

1
0،9
0،8
0،7
0،6
0،5
0،4
0،3
0،2
0،1
.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع2009 ،
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اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﻜﻨﻲ
ﺻﻨﺎﻋﻲ
آﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد

ﻗﻄﺮ

ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋُ ﻤﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

0%

ﺧﺪﻣﺎت ﲡﺎرﻳﺔ وﻋﺎﻣﺔ
زراﻋﻲ/ﻏﺎﺑﺎت

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ ومصادر وطنية.
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 1،6،2بنية سوق الكهرباء
تشهد دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCزيادة في الطلب على الكهرباء بسبب النمو السكاني السريع والتنمية
االقتصادية .وبغية حت ّمل األعباء املالية ،أعادت معظم احلكومات اخلليجية هيكلة أسواق الطاقة الكهربائية فيها إلشراك
التوجه احلالي في جميع أنحاء دول املجلس هو نحو إصالح
القطاع اخلاص في توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
ّ
قطاع الطاقة من خالل متكني منتجي الطاقة املستقلني واملنتجني املستقلّني للماء والطاقة للتنافس في مرحلة التوليد .يظهر
اجلدول ّ 2
ملخص ًا لبنية السوق.
البحرين

دراسات بحثية

في السنوات السابقة ،كانت وزارة الكهرباء واملاء ( )MEWمسؤولة عن توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها .ومع ذلك ،م ّكن
اإلصالح األخير لقطاع الطاقة الكهربائية القطاع اخلاص من املشاركة في توليد الكهرباء .اليوم ،باتت هيئة الكهرباء واملاء
( 6 )EWAتلعب دور ّ
املنظم للقطاع اخلاص .وقد شجعت احلكومة منتجي الطاقة املستقلني على تولّي املشاريع ،وسمحت
بخصخصة بعض أصول قطاع الطاقة اململوكة للدولة .شركة العزل للطاقة هي منتج الطاقة املستق ّل األول في البحرين،
وقد بدأت بالعمل في العام  .2006اليوم ،ثمة ثالث شركات طاقة مخصخصة (منتجي طاقة مستقلني ومنتجني مستقلني
للماء والطاقة) .متتلك هيئة الكهرباء واملاء ( )EWAآليات النقل والتوزيع وتشارك في توليد الكهرباء.
الكويت
متتلك احلكومة الكويتية سوق الطاقة بأكمله في البالد .ونظام الطاقة الكهربائية في الكويت ليس باستثناء ،وهو متكامل
رأسي ًا .وتقوم وزارة الكهرباء واملاء ( )MEWبتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها .وقد اقترحت دراسات عدة إعادة
هيكلة قطاع الطاقة الكهربائية في البالد .حتى العام  ،2008كانت وزارة الكهرباء واملاء ( )MEWمسؤولة عن عمليات
التخطيط والشراء والتشغيل والصيانة إلنتاج سلسلة التوريد ونقلها وتوزيعها ،وكذلك للسيطرة على الطلب .وتت ّم السيطرة
على الطلب هذه من خالل املوافقة على منشآت املستهلكني ومبادرات احلفاظ على التواصل .في العام ّ ،2008
مت إنشاء
إطار تشريعي  -يشتمل أيض ًا على وسائل اخلصخصة – من خالل قانون شراكة القطاع اخلاص والعام ( )PPPرقم
 .2008/7وينطوي هذا القانون على قواعد املنافسة ومنح العقود للمطورين/املستثمرين من القطاع اخلاص بحسب
ترتيبات البناء والتشغيل والتحويل ( ،)BOTفض ًال عن تشكيل شراكات القطاع اخلاص والعام في وق ٍت الحق .وتُعتبر
العملية حتى اآلن في مراحلها األولى ،وإنّ أول مناقصة منتج طاقة مستق ّل ( )IPPحملطة الزور الشمالية (املرحلة  )1قيد
التنفيذ حالي ًا .يت ّم اليوم تطبيق مناقصات منتجي الطاقة املستقلني على مشاريع التوليد اجلديدة التي تفوق قدرتها الـ500
ميجاواط.
سلطنة ُعمان
في العام  ،2005ح ّول مرسوم تشريعي املسؤولية التشغيلية عن قطاع الكهرباء من وزارة اإلسكان والكهرباء واملياه إلى
شركات توليد ونقل وتوزيع منشأة حديث ًا .وتشرف الهيئة العامة للكهرباء واملياه حالي ًا على قطاع الكهرباء في السلطنة .ما
تزال احلكومة متتلك حوالى  ٪99من أسهم ك ّل من الشركات ،ولكن مع ذلك ،اخلصخصة متوقعة في السنوات املقبلة في
قطاعات التوليد والنقل والتوزيع .ولكن وفق ًا لألسعد وآخرين ( ،)Al-Asaad et alستبقى شركة الشراء مملوكة للحكومة.
الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه ( )OPWPهي املشتري الوحيد للكهرباء واملاء جلميع مشاريع منتجي الطاقة
املستقلني واملنتجني املستقلّني للماء والطاقة في سلطنة ُعمان .ومتتلك وزارة املالية  ٪99،9من أسهم الشركة العمانية
لشراء الطاقة واملياه ( .)OPWPكما متتلك الوزارة  ٪98،1من أسهم شركة ظفار للطاقة ( .)DPCليس نظام الطاقة في
 .6موقع هيئة الكهرباء واملاء اإللكتروني,

.http://www.mew.gov.bh
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سلطنة ُعمان مربوط ًا بشكل كاملّ .
ويغطي اجلزء األكبر من النظام ،واملعروف باسم نظام الربط الرئيسي ( ،)MISالقسم
الشمالي من السلطنة .ويخدم نظام أصغر متتلكه شركة ظفار للطاقة ( )DPCمنطقة صاللة في جنوب السلطنة .أما باقي
البالد ،فيتل ّقى الكهرباء من شركة كهرباء املناطق الريفية (.)RAECO
يقع قطاع توليد الكهرباء وخصخصتها حتت مسؤولية شركة الكهرباء القابضة ( ،)EHCالتي ّ
مت إنشاؤها في العام
 ،2002وهي مملوكة بالكامل لوزارة املالية .ومتتلك شركة الكهرباء القابضة ( )EHCأيض ًا أسهم احلكومة في تسع شركات
تعمل في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وخدمات املياه ذات الصلة .أ ّما أنشطة النقل ،فتقع حتت مسؤولية الشركة
العمانية لنقل الكهرباء (.)OETC

دراسات بحثية

لبعض الكيانات األخرى  -مثل وزارة الدفاع وشركة أسمنت ُعمان وشركة ُعمان للتعدين  -أنظمة طاقة خاصة بها .ومتتلك
شركة تنمية نفط ُعمان ( - )PDOاملسؤولة عن التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجها – نظام الطاقة اخلاص بها وتشغّله،
7
وهذا النظام مربوط أيض ًا بنظام الربط الرئيسي ( )MISونظام صاللة.
قطر
حتى العام  ،1990كانت وزارة الكهرباء تق ّدم ك ّل خدمات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها .وقد دفعت الزيادة السريعة في
الطلب على الكهرباء في قطر احلكومة إلى تشجيع االستثمار األجنبي في مشاريع منتجي الطاقة املستقلني .بحلول العام
 ،2000كان قطاع الطاقة قد خضع إلعادة هيكلة أ ّدت إلى الفصل بني خدمات توليد الكهرباء وإنتاج املياه وخصخصتها.
وتولّت املهمة شركة الكهرباء واملاء القطرية ( ،)QEWCالتي سبق أن تأسست في العام  1990كشركة توصية باألسهم
بغرض االستحواذ على محطات توليد الطاقة وحتلية املياه وإدارتها .ومتتلك احلكومة حوالى  ٪43من أسهم الشركة،
في حني ميتلك أفراد وشركات خاصة األسهم الـ ٪57املتبقية .ومتتلك الشركة محطات الطاقة وتديرها لتلبية احتياجات
االستهالك ،وتبيع إنتاجها إلى املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء) ،التي هي هيئة حكومية .يبقى نقل الكهرباء
وتوزيعها خدمتان حكوميتان تق ّدمهما كهرماء .وال تزال قطر للبترول ( )QPاملصدر الوحيد للغاز الطبيعي كوقود ملرافق
إنتاج الطاقة التي يديرها منتجو طاقة مستقلون.
اململكة العربية السعودية
وزارة املاء والكهرباء ( )MOWEهي املسؤولة عن وضع سياسات قطاع الكهرباء وخطط الطاقة على املدى الطويل.
وتشرف وزارة املاء والكهرباء ( )MOWEأيض ًا على االستثمارات اخلاصة في قطاع الطاقة .أعادت احلكومة السعودية
هيكلة صناعة الكهرباء لفصل القطاع لناحية وظائف التوليد والنقل والتوزيع .في العام ّ ،2001
مت إنشاء الشركة السعودية
للكهرباء ( )SECبقرار من مجلس الوزراء ُأصدر في العام  .1998وقضى القرار بدمج عشر شركات كهرباء ،فض ًال عن
مشاريع تديرها الشركة العامة للكهرباء وتغطي معظم أنحاء اململكة ،في شركة واحدة تش ّكل الشركة السعودية للكهرباء
( .)SECوكان إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء ( )AERواإلنتاج املزدوج في العام  2001جزء ًا من عملية إعادة الهيكلة .يقضي
دور هيئة تنظيم الكهرباء ( )AERواإلنتاج املزدوج بتنظيم قطاع الكهرباء للحفاظ على أدنى سعر للكهرباء بأعلى املعايير
ونوعية اخلدمة .بات سوق الكهرباء في اململكة مفتوح ًا اليوم ملنتجي الطاقة املستقلني ،وميتلك بعض مستهلكي الكهرباء
الكبار إمكانية توليد الكهرباء في مكان العمل ،ويو ّرد البعض منهم الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء.
اإلمارات العربية املتحدة ()UAE

تدير وزارة الطاقة الشبكة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ( ،)UAEوهي تتألف من أربعة مرافق تغطي اإلمارات
 .7الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه (( )OPWPش .م .ع .م،).

.http://www.linkedin.com/company/oman-power-&-water-procurement-opwp-co-saoc
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دراسات بحثية

املختلفة .وكل مرفق مسؤول عن احلفاظ على جودة نظام الطاقة اخلاص به وأمنه والسيطرة عليه .واملرافق األربعة هي:
الهيئة اإلحتادية للكهرباء واملاء ( 8 ،)FEWAالتي ّ
مت إنشاؤها في العام  2008لتوفير خدمات الكهرباء واملياه 		
·
لإلمارات الشمالية (عجمان وأ ّم القيوين والفجيرة ورأس اخليمة)؛
هيئة كهرباء ومياه الشارقة ( 9 ،)SEWAالتي ّ
مت إنشاؤها في العام  2007لتوفير خدمات الكهرباء واملياه إلمارة
·
الشارقة؛
10
هيئة كهرباء ومياه دبي ( ،)DEWAالتي ّ
مت إنشاؤها في العام  1992لتح ّل محل شركة دبي للكهرباء .لم يت ّم
·
بعد وضع خطط خلصخصة قطاع الكهرباء واملاء (بيطار )2013 Bitar؛
هيئة أبوظبي للماء والكهرباء ( 11 ،)ADWEAالتي ّ
مت إنشاؤها في العام  ،1998وهي مملوكة بالكامل حلكومة
·
أبوظبي وتو ّرد الكهرباء واملياه إلمارة أبوظبي .للهيئة خمسة فروع مملوكة بالكامل ،ومتتلك  ٪60من أسهم تسعة
منتجي طاقة ومياه مستقلّني .وقد ّ
مت ح ّل النظام التنظيمي الرأسي واألفقي لقطاع املياه والكهرباء عند إنشاء
الهيئة .ودخلت هيكلية قطاع الكهرباء واملياه اجلديدة ح ّيز التنفيذ في العام  .1999يخضع قطاع الكهرباء في
أبوظبي حالي ًا لنموذج املشتري الواحد ،إذ تشتري شركة أبوظبي للماء والكهرباء ( )ADWECالطاقة اإلنتاجية
بالكامل.

 .8موقع الهيئة اإلحتادية للكهرباء واملاء ( )FEWAاإللكتروني,
 .9موقع هيئة كهرباء ومياه الشارقة ( )SEWAاإللكتروني,

.http://www.fewa.gov.ae

.https://www.sewa.gov.ae/en

 .10موقع هيئة كهرباء ومياه دبي ( )DEWAاإللكتروني,
 .11موقع هيئة أبوظبي للماء والكهرباء اإللكتروني,

.http://www.dewa.gov.ae

.http://www.adwea.ae/en
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اجلدول  :2بنية سوق الكهرباء في دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء

اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُ ﻤﺎن

ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )(AER

ﻗﻄﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ذاﺗﻴﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻧﺘﺎج اﻟﻤﺰدوج
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻣﺎرات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺸﺎرﻗﺔ
دﺑﻲ

أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء

• ﺷﺮﻛﺔ أس أم إن ﺑﺎور اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﻴﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺤﺎر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ أﻛﻮا ﺑﺎور ﺑﺮﻛﺎء ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺒﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﻴﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ وادي اﻟﺠﺰي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
• وزارة اﻟﺪﻓﺎع )ﺗﻮﻟّﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﺒﻴﻌﻬﺎ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه(
• ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻔﻂ ﻋﻤﺎن )(PDO
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ راس ﻟﻔﺎن ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )(RLPC
¨ ﺷﺮﻛﺔ راس ﻗﺮﻃﺎس ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
¨ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻴﻌﻴﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

• اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
• ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

• ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
• ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺰون
• ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺠﺎن

• اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻤﻴﺎه

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء )ﻛﻬﺮﻣﺎء(
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

الرقم  | 3كانون الثاني/يناير 2014

ّ
اﻟﻤﻨﻈﻢ

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
• ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰل ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ّ
اﻟﺤﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ )(HPC
• ﺷﺮﻛﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪور ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺸﺮاء

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه اﻟﺸﺎرﻗﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ
• ﻫﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
• ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ )(RSB
• اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
)(FANR

• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻓﺄ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ )(AMPC
• ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات ﺳﻲ أم أس ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻮﺗﺎل ﺗﺮاﻛﺘﺒﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻲ أم أس ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﻬﺎت
• اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ آﺳﻴﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات ﺳﻴﻤﻜﻮرب ﻟﻠﻤﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺠﻴﺮة آﺳﻴﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ روﻳﺲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﻮﻳﻬﺎت آﺳﻴﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

• ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ
ّ
واﻟﺘﺤﻜﻢ
)(TRANSCO

• ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ
)(ADDC
• ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ
)(ADDC

• ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

34
34

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى مصادر وطنية .2013

 1،6،3نقص الكهرباء

دراسات بحثية

بات من الواضح في خالل السنوات املاضية أنه ثمة نقص كبير في إمكانات الطاقة الكهربائية في بعض دول مجلس
التعاون اخلليجي ( .)GCCومع ذلك ،ال يتوضح بهذا النقص إال في خالل فترات ذروة الطلب .يرتفع استهالك الكهرباء
إلى أقصى ح ّد في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي خالل فصل الصيف نتيجة ارتفاع الطلب على تكييف
الهواء .وتصل هذه املع ّدالت إلى ذروتها في فترات بعد الظهر بني الساعة  12ظهر ًا والساعة الرابعة بعد الظهر ،بحسب
ضعفي األحمال خارج أوقات الذروة في الصيف وثالثة أضعاف
درجة احلرارة والرطوبة .وميكن أن تعادل أحمال الذروة
ْ
األحمال في فصل الشتاء .وقد تسببت األحمال العالية املستمرة وعدم كفاية القدرة في ساعات الذروة انقطاع الكهرباء
بشكل متكرر في عدد من املدن الرئيسية عبر دول مجلس التعاون اخلليجي (( )GCCوبخاصة في الكويت والبحرين وجدة
ٍ
والشارقة).
لم يؤ ّثر انقطاع التيار الكهربائي واألحمال املرتفعة على القطاع السكني فحسب ،بل أثارت أيض ًا مخاوف في القطاعني
القطاعي ال جتد أمامها غالب ًا سوى خيار وقف عملياتها أثناء انقطاع
التجاري والصناعي ،إذ أنّ الشركات من هذ ْين
نْ
التيار .وقد ُق ّدرت اخلسائر االقتصادية الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي في الشارقة في العام  2009بأكثر من
 19مليون دوالر أميركي .وقد اضط ّرت السعودية إلى إغالق أه ّم مجمعات البتروكيماويات فيها في العام  2010بسبب
انقطاع التيار الكهربائي .وفي السنوات األخيرة ،اضطرت الشركة السعودية للكهرباء ( )SECإلى إغالق أجزاء من املنطقة
بشكل أوسع .وقد دفع ذلك بعض
الصناعية في جنوب جدة في خالل ساعات بعد الظهر لتجنّب انقطاع التيار الكهربائي
ٍ
الشركات إلى إنشاء قدرات التوليد اخلاصة بها ،في حني ّ
مت تأجيل مشاريع أخرى أو إلغاؤها في بعض احلاالت (الكتيري
.)2011

 1،6،4الترابط
إدراك ًا للحاجة امللحة إلى تلبية االحتياجات املتزايدة للطاقة ومتطلبات الطاقة الناجتة عن ذلك ،ف ّكرت دول مجلس التعاون
بشكل مشترك في مجاالت للتعاون ،وأحد هذه املجاالت هو تطوير نظم الطاقة لديها وربطهاّ .
مت افتتاح
اخلليجي ()GCC
ٍ
مشروع ترابط شبكة الطاقة اإلقليمية في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCرسمي ًا في العام  1981مبوجب اتفاقية
موقعة بني هذه البلدان .وتلت هذه االتفاقية سلسلة من دراسات اجلدوى ،ولكن تو ّقف املشروع ألكثر من عقد ْين .وحت ّول
املشروع إلى واقع ملموس عند إنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( )GCCIAمبوجب
مرسوم ملكي صدر في العام  12 ،2001وهي تهدف إلى بناء شبكة الطاقة اإلقليمية في دول مجلس التعاون اخلليجي
( )GCCوتشغيلها وصيانتها (الرسم البياني  .)22في العام ّ ،2003
مت إجراء استكمال لدراسات اجلدوى السابقة ،وفي
العام  ،2004وافقت دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى تنفيذ املشروع ومتويله.

 .12راجع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( ،)GCCIAبيان املدير التنفيذي،
.http://www.gccia.com.sa/ceo_message.html
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الرسم البياني  :22ترابط شبكة الطاقة اإلقليمية في دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
برنامج الترابط في مجلس التعاون اخلليجي

دراسات بحثية

الفوائد املتوقعة من دمج أنظمة الطاقة اخلاصة بدول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCهي ،من بني فوائد أخرى)1( :
احل ّد من التكاليف االستثمارية الالزمة ملشاريع التوليد اجلديدة عن طريق تقليل مستوى االحتياطيات الالزمة في كل بلد؛
( )2حتسني الكفاءة االقتصادية لنظم الطاقة الكهربائية في كل بلد؛ ( )3تقدمي الدعم املتبادل في حالة فشل نظام الطاقة
في دولة مع ّينة؛ ( )4متكني جتارة الطاقة.
وقد ّ
مت تنفيذ املشروع على ثالث مراحل:
املرحلة األولى :ربط أنظمة الطاقة في الكويت واململكة العربية السعودية والبحرين وقطر ،مبا في ذلك محطات 		
·
حتويل تيار اجلهد العالي املستمر ( )HVDCاملتواصل بني نظام السعودية بقدرة  380كيلو فولت  60هرتز
ونظام دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCاألخرى بقدرة  400كيلو فولت  50هرتز .هذه هي الشبكة الشمالية
ملجلس التعاون اخلليجي.
املرحلة الثانية :الربط الداخلي بني األنظمة املستقلة في اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEوسلطنة ُعمان .هذه هي
·
الشبكة اجلنوبية ملجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCلم تشارك هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية ( )GCCIAفي هذه املرحلة.
ّ
الشبكتي الشمالية واجلنوبية ،ما شكل «الربط الهجني».
املرحلة الثالثة :الربط بني
·
نْ
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الرسم البياني  :23رسم تخطيطي لنظام الربط الكهربائي بني دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺠﺴﺮة 400
ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ

1200ﻣﻴﺠﺎواط

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺰور  400ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ
 310ﻛﻠﻢ
اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ  400ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ
 112ﻛﻠﻢ

 90ﻛﻠﻢ
600ﻣﻴﺠﺎواط

 290ﻛﻠﻢ

 100ﻛﻠﻢ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
– ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻴﺎر اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
1200ﻣﻴﺠﺎواط
ﻣﺘﻮاﺻﻞ

دراسات بحثية

ﻗﻄﺮ
ﻗﻄﺮ ﺳﺎوث ﺳﻮﺑﺮ 400
ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُ ﻤﺎن
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎن
اﻟﻮﺳﻴﻂ  220ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ

750ﻣﻴﺠﺎواط

400ﻣﻴﺠﺎواط

 52ﻛﻠﻢ

900ﻣﻴﺠﺎواط

ﻏﻨﺎن  400ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ
 150ﻛﻠﻢ

ﺳﻠﻮى  400ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ

ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺷﻮﻳﻬﺎت
 400ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻣﺎرات
اﻟﻮاﺣﺔ  220ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ

ّ
مت إمتام املرحلة األولى في العام  ،2009وأجنزت املرحلتان الثانية والثالثة في خالل العام ( 2012جامعة امللك سعود
 .)2012وتتيح شبكة كهرباء دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCإمكانية التبادل بني البلدان بحسب اخلصوصيات
التقنية التي ّ
مت وصفها في الرسم البياني  .23وبالتالي ،تستطيع ك ّل من الكويت واململكة العربية السعودية تصدير أو
استيراد ما يصل إلى  1200ميجاواط من الشبكة .وتستطيع البحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة ( )UAEتبادل
 600و 750و 900ميجاواط على التوالي .أما سلطنة ُعمان ،فلديها أدنى قدرة ترابط مع  400ميجاواط .ويقع مركز التحكم
الرئيسي لشبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في غونان في اململكة العربية السعودية .
بالتوازي مع تطوير شبكة الكهرباء اإلقليمية ،أجرت دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCتغييرات حت ّولية في قطاعات
الطاقة لديها ،وذلك أساس ًا للتغلب على األعباء املالية ذات الصلة مبشاريع بناء املرافق العامة لتلبية الطلب املتزايد.
وبالتالي ،تنوي العديد من دول املجلس فصل وظائف التوليد والنقل والتوزيع لتسهيل االستثمار اخلاص وتشجيعه .وباتت
دول املجلس في طريقها نحو إصالح قطاعات الكهرباء فيها والشروع في التطوير التدريجي للسوق التنافسية .وفي هذا
السياق ،لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( )GCCIAدو ٌر في تعزيز التعاون بني مرافق
الدول األعضاء بغرض إنشاء سوق مشتركة في املنطقة .وعالوة على ذلك ،يؤ ّمن وجود الترابط بني دول مجلس التعاون
اخلليجي ( )GCCفرص ًا إلنشاء محطات للطاقة وحتلية املياه على مقربة من املوارد ،وبالتالي إعطاء احلرية ملنتجي الطاقة
املستقلني واملنتجني املستقلني للماء والطاقة حرية اختيار مواقع إستراتيجية تتيح لهم العمل في سوق أكبر مع انخفاض
املخاطر.
سبق أن أتاح إمتام شبكة الكهرباء اإلقليمية لدول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCتقدم ًا كبير ًا في مجال جتارة الطاقة
والدعم في حاالت الطوارئ .وفق ًا لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( ،)GCCIAتضاعف
حجم جتارة الكهرباء بني الدول املترابطة  150مرة في العام  ،2011وذلك قبل االنتهاء من الشبكة بأكملها .والحظت الهيئة
أيض ًا أنّ التجارة املتزامن ّ
مت بني ما يصل إلى ثالث دول أعضاء في ٍآن واحد .بني متوز/يوليو  2009وحتى نهاية العام
 ،2011وقع حوالى  450حادث خسارة مفاجئة لوحدات توليد متصلة بالشبكة في دول أعضاء مختلفة ،ولكن بفضل الربط
الكهربائي اخلليجي ،مت ّكنت األنظمة من جتنّب انقطاع اإلمدادات ،وكذلك ّ
مت جتنّب احلاجة إلى إيقاف التشغيل املبرمج .في
العام  2011وحده ،الحظت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( )GCCIAنحو  180حادث ًا
في الشبكات احمللية لدول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCلم يتطلب إيقاف التحميل نتيج ًة للتعويض عن الربط .ويبرز
املوصل الداخلي
ذلك بوضوح أنّ إنشاء شبكة الكهرباء اإلقليمية يتيح لدول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCاالعتماد على
ّ
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في حالة الطوارئ أو زيادة احلمل غير احملسوب .ازدادت جتارة الكهرباء بني دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعبر
ترابط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( )GCCIAمن  308ميجاواط ساعي في العام
 2010إلى  46جيجا واط ساعي في العام  .2011في شهر آب/أغسطس  2011وحده ،متّت التجارة بحوالى  20جيجا
واط ساعي .ويت ّم وصف حجم الكهرباء املتبادلة في حاالت الطوارئ وحجم التجارة الكهربائية في الرسم البياني .24
الرسم البياني  :24الكهرباء احمل ّولة بني دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي خالل حاالت الطوارئ في العام 2011
وحجم جتارة الكهرباء في العام 2011
25...
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املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
(.)GCCIA
تر ّكز هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( )GCCIAحالي ًا على تطوير أدوات جتارة بسيطة
بغية تسهيل تبادل الطاقة والترويج له بني دول مجلس التعاون اخلليجي (( )GCCمثل نظام املزاد اإللكتروني لهيئة الربط
الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( )GCCIAعلى سبيل املثال) .وتر ّكز الهيئة كذلك على اإلسراع في
إنشاء سوق إقليمية تنافسية ،وتعمل أيض ًا على تطوير نظام إدارة سوق الطاقة ( )EMMSإلمتام املعامالت.
في املدى الطويل ،تنوي هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( )GCCIAتوسيع نظام الشبكة
اخلليجية لتجارة الطاقة ،ليس داخل دول املجلس فحسب ،ولكن أيض ًا مع مناطق مترابطة أخرى (الرسم البياني .)25
تشارك الهيئة أيض ًا في دراسة الربط الداخلي بني الدول العربية .وتبحث هذه الدراسة في جدوى ربط شبكات الطاقة
اإلقليمية من الدول العربية ،مبا في ذلك شبكة مصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا وفلسطني وسوريا وتركيا ()EIJLLPST
وشبكة املغرب العربي (املغرب واجلزائر وتونس) .ويوفر توسيع شبكة دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCلتشتمل
الشبكتي املذكورتني فرص ًة لتصدير الطاقة الفائضة إلى مناطق أخرى .على سبيل املثال ،في خالل
شبكات أخرى مثل
نْ
فصل الشتاء وعندما يكون الطلب على الطاقة منخفض ًا في دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCسيكون من املفيد
تشجع السوق أيض ًا تبادل
تصدير الطاقة إلى مناطق في أوروبا ،حيث يكون الطلب مرتفع ًا في خالل الفترة عينها .وسوف ّ
الطاقة في أوقات أخرى من التنوع املوسمي ،على سبيل املثال عندما يكون الطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون
اخلليجي ( )GCCمرتفع ًا في خالل موسم الصيف احلار ،وميكن أن تت ّم تلبية هذا الطلب املرتفع من خالل االستيراد من
مناطق يكون فيها الطلب منخفض ًا في خالل الفترة عينها .سوف تو ّفر ّ
خطة مماثلة توفير فرص جديدة من حيث األسواق
اإلقليمية وتبادل الطاقة ،نظر ًا لتكامل أسواق الكهرباء املختلفة هذه .شبكة دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCوفكرة
سوق الكهرباء اإلقليمية مشروع طويل األجل سوف تتطور فوائده احملتملة على مدى عقود.
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الرسم البياني  :25الترابط اإلقليمي احملتمل (هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون)
اﺗﺤﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
)(UCTE
ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق واردن
وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ
وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺳﻮرﻳﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ

دراسات بحثية

ﺷﺒﻜﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻌﺮﺑﻲ

املربع  .1مشروع الربط الكهربائي بني ثالث قارات
يهدف مشروع الربط الكهربائي بني ثالث قارات أو املعروف باختصار ( EITCسابق ًا  )EIJLLPSTإلى ربط شبكات
أنظمة الطاقة الكهربائية من الدول املشاركة في املشروع .من بداية هذا املشروع في العام  1989وحتى اآلنّ ،
مت بناء
خطوط الربط بني ك ّل من تركيا-سوريا وسوريا-األردن واألردن-مصر ومصر-ليبيا .ال زال يجب بناء خطوط الربط
سوريا-لبنان وسوريا-العراق ،ويت ّم حالي ًا التخطيط خلط األردن-فلسطني ولتحديث بعض خطوط الربط القائمة .وقد
أجريت بعض الدراسات على الربط بني جميع البلدان «مصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا وفلسطني وسوريا وتركيا»،
( )EIJLLPSTولكن تأخرت بعض األعمال بسبب الوضع االستثنائي في املنطقة .في حال جنحت الدراسات ،ستم ّكن
الشبكة املنشأة مصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا وفلسطني وسوريا وتركيا ( )EIJLLPSTوأوروبا ودول مجلس التعاون
اخلليجي ( )GCCمن التعاون بشأن القضايا التقنية والطاقة املتجددة ( )REوالتجارة.
بدأ املشروع في  17كانون الثاني/يناير  ،1989بتوقيع وثيقة على املستوى الوزاري بعنوان «ربط شبكات نقل الكهرباء بني
مصر وسوريا واألردن والعراق وتركيا ».وكان الغرض من الوثيقة إنشاء اتصال متزامن موا ٍز لنظم نقل الطاقة الكهربائية
في البلدان املعنية .وكانت الدراسة تُعرف أيض ًا باسم «مشروع الربط بني البلدان اخلمسة» ،ث ّم أصبحت «مشروع الربط
بني البلدان الست» بعد ض ّم لبنان في العام  .2001وانض ّم املشارك األخير فلسطني عند انعقاد اجتماع اللجنة الفنية
واالجتماع الوزاري في األردن بني  22و 28تشرين األول/أكتوبر  ،2008وعندما حصل املشروع على اسم «مشروع الربط
بني البلدان الثماني (مصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا وفلسطني وسوريا وتركيا ».)EIJLLPST
في إطار املشروع ،و ّقعت تركيا مع سوريا والعراق اتفاقيات لتثبيت خطوط ربط كهربائي بقدرة  400كيلو فولت .و ّ
مت
االنتهاء من اجلزء التركي من خط الربط بني تركيا وسوريا في نهاية العام  ،1997و ّ
مت االنتهاء من اجلزء السوري في
بداية العام  ،2003وبدأ تشغيل خط الربط في منتصف العام  .2003في اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد في دمشق في
 1تشرين الثاني/نوفمبر  ،2003اتفق األطراف على اإلسراع ببناء خطوط الربط سوريا-العراق والعراق-تركيا.
الشبكة األوروبية لنقل نظام املشغلني للكهرباء (European Network of Transmission System Operators for
 - )Electricity ENTSO-Eالتي كانت تعرف سابق ًا باسم اإلحتاد األوروبي ( )EUلتنسيق نقل الكهرباء (European
 ،)Union for the Coordination of the Transmission of Electricityوتركيا حالي ًا فيها في فترة جتريبية لالتصال

املتوازي ،والتي تهدف إلى إنشاء حلقة متوسطية محتملة – كانت دائم ًا تهت ّم مبشروع الربط بني البلدان الثماني .لهذا
السبب ،مت ّثل دراسة بنية الشبكة األوروبية لنقل نظام املشغلني للكهرباء ( )ENTSO-Eأولوية بالنسبة إلى مشروع الربط
بني البلدان الثماني .في حزيران/يونيو  ،2010غ ّير اجتماع جلنة التخطيط العامة اسم مشروع الربط بني البلدان الثماني
ليصبح «الربط الكهربائي بني ثالث قارات أو مختصر  ».EITCوجتري جلنة التخطيط العامة وجلنة التشغيل وجلنة رسوم
العبور دراسات على مشروع الربط بني البلدان الثماني.
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 1،6،5انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

دراسات بحثية

نظرا لبنية قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCمعدالت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيها من بني
األعلى في العالم .في الواقع ،ومع أنّ إجمالي حجم ثاني أكسيد الكربون املنبعث ليس عالي ًا في دول مجلس التعاون
اخلليجي ( )GCCبقدر احلجم املنبعث في دول اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ ،27نصيب الفرد من هذه االنبعاثات في دول
املجلس أعلى بثالث مرات من نصيب الفرد في دول اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ .27املع ّدل في قطر هو أعلى معدل لنصيب
الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بني دول مجلس التعاون ( 40طن ًا من ثاني أكسيد الكربون/الفرد) ،كما هو أعلى
بست مرات من املع ّدل في دول اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ .27يرتبط قطاع الكهرباء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون
بشكل وثيق بقطاع املياه بسبب استخدام محطات التحلية إلنتاج املياه الصاحلة للشرب .وبالتالي ،مي ّثل
اخلليجي ()GCC
ٍ
بفارق كبير عن القطاعات الالحقة .في املتوسط،
قطاع الكهرباء واملياه أكبر منتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في املنطقة
ٍ
ّ
وتتخطى االنبعاثات من هذا القطاع الـ٪50
يساهم القطاع بـ ٪40من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في املنطقة.
في بعض دول مجلس التعاون اخلليجي (( )GCCباشولري .)2012 Bachellerie
الرسم البياني  :26انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ 27ودول مجلس التعاون اخلليجي
(( 2009 ،)GCCيسار)؛ نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول اإلحتاد األوروبي ( )EUالـ 27ودول
مجلس التعاون اخلليجي (( 2009 ،)GCCميني)
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* انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود فقط .يت ّم احتساب االنبعاثات استناد ًا إلى ميزانيات الطاقة اخلاصة
بالوكالة الدولية للطاقة ( )IEAواملبادئ التوجيهية املنقحة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ (Intergovernmental
1996 )Panel on Climate Change IPCC
املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى الوكالة الدولية للطاقة (2011 )IEAأ.
تبنت دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي اآلونة األخيرة نهج ًا استباقي ًا للقضايا البيئية .ويجري حالي ًا وضع
تشريعات وأهداف متوسطة وطويلة األجل في مجال الطاقة املتجددة ( .)REومع ذلك ،لم يت ّم حتى اآلن وضع ّأي
إستراتيجيات أو سياسات متناسقة (رايتشي .)2010
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 1،7املوارد غير األحفورية
 1،7،1الطاقة النووية
وتنظر دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCأيض ًا في تطوير الطاقة النووية فيها ،بغية تنويع مزيج الطاقة فيها وتقليل
اعتمادها املفرط على املوارد الهيدروكربونية .ك ّل هذه الدول أعضاء في الهيئة العربية للطاقة الذرية ( ،)AAEAوهي منظمة
تابعة جلامعة الدول العربية ،معنية باالستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطوير العلوم النووية وتطبيقاتها التكنولوجية.
وتهدف هذه الهيئة أيض ًا إلى التنمية الدولية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأساليب ووسائل نقل هذه االستخدامات
إلى البلدان العربية.

دراسات بحثية

في شهر كانون األول/ديسمبر  ،2006أعلنت الدول األعضاء الست في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCأنّ املجلس
كلّف بإعداد دراسة حول االستخدام السلمي للطاقة النووية .وفي العام  ،2007وافقت دول مجلس التعاون اخلليجي
( )GCCعلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAعلى دراسة جدوى برنامج إقليمي للطاقة النووية وحتلية
املياه .كانت اململكة العربية السعودية تقود العمل في هذا املجال ،وتو ّقعت انبثاق برنامج لها في حوالى العام .2009
باإلضافة إلى ذلك ،و ّقعت ك ّل دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى معاهدة احل ّد من انتشار األسلحة النووية،
وصدقت دولة اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEعلى اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAفي العام
 .2003وإلى جانب البرنامج اإلقليمي ،أعرب ك ّل بلد عن اهتمام متفاوت في اخليار النووي.
البحرين
في البحرين ،أعلن وزير شؤون الكهرباء واملاء في كانون األول/ديسمبر 2010أنّ البحرين تنوي أن تعتمد الطاقة النووية
بحلول العام ( 2017رويترز  .)2010 Reutersولكنّ تنفيذ هذه اخلطة واجه العديد من املشاكل ،وفي تشرين األول/
أكتوبر ّ ،2012
مت اإلعالن أنّ خطط البحرين القاضية باعتماد الطاقة النووية كمصدر للطاقة بحلول العام  2017قد ُأ ّجلت.
الكويت
درست الكويت إمكانية اعتماد برنامجها النووي اخلاص لتوليد الكهرباء وإنتاج املياه العذبة كبديل للوقود األحفوري .في
آذار/مارس  ،2009أنشئت اللجنة الوطنية الكويتية الستخدامات الطاقة النووية مبوجب مرسوم أميري .وقد ترأس رئيس
الوزراء و 10أعضاء رفيعي املستوى هذه اللجنة ،التي كانت تن ّفذ برنامج الطاقة النووية في البالد ،وتعمل من خالل برامج
خارطة طريق لتشكيل هيكل تنظيمي رسمي (مغطية التنظيم والعمليات ومنظمات السالمة) .في كانون األول/ديسمبر
طري ( )CPFلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( .)IAEAوقد كان ذلك مبثابة
 ،2009و ّقعت الكويت أ ّول إطار برنامج قِ ّ
إطار مرجعي للتخطيط متوسطاألجل للتعاون التقني بني الكويت والوكالة ،بغرض حتديد املجاالت ذات األولوية لتوجيه نقل
التكنولوجيا النووية وموارد التعاون التقني لدعم أهداف التنمية الوطنية .أجرت اللجنة الوطنية الكويتية الستخدامات الطاقة
النووية دراسة جدوى اقتصادية أظهرت أنّ إنشاء محطة نووية بقدرة تتراوح بني  4إلى  6جيجاهرتز مي ّثل املستوى األمثل
للتوليد مبوجب االفتراضات املختلفة (أسعار النفط/الغاز والطلب وتكاليف التكنولوجيا .)...بعد وقوع احلادث النووي
فوكوشيما دايتشي في اليابان في آذار/مارس  ،2011صدر مرسوم أميري في متوز/يوليو  2011وقضى بإلغاء برنامج
الطاقة النووية الكويتي لتوليد الطاقة الكهربائية .ونقل املرسوم األميري برنامج اللجنة الوطنية الكويتية الستخدامات الطاقة
النووية إلى معهد الكويت لألبحاث العلمية (.)KISR
سلطنة ُعمان
درست سلطنة ُعمان أيض ًا إمكانية اعتماد الطاقة النووية .في حزيران/يونيو  ،2009و ّقعت السلطنة على اتفاقية تعاون

الرقم  | 3كانون الثاني/يناير 2014

41
41

نووي مع روسيا .ومع ذلك ،أعلنت سلطنة ُعمان في وقت سابق في العام  2008أنّ معظم الطلب على الكهرباء فيها يكون
في وقت الذروة ،وبالتالي ال يبدو أنّ الطاقة النووية مناسبة لها ،ولكنها أضافت أنّ االستثمار في محطة نووية في إحدى
دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCاملجاورة ممكن (الرابطة النووية الدولية 2013 World Nuclear Associationأ).
قطر
قامت قطر بدراساتها اخلاصة بشأن جدوى الطاقة النووية ،وفي أواخر العام  ،2008أعلنت أنه ما من حجة قوية بعد
املضي قدم ًا في هذا املجال .ومع ذلك ،عرضت قطر في العام  2010احتمال مشروع إقليمي .وفي السنة عينها،
تدفعها إلى
ّ
و ّقعت اتفاق ًا للتعاون النووي مع روساتوم ( )Rosatomالروسية (الرابطة النووية الدولية 2013أ).
اململكة العربية السعودية

دراسات بحثية

أعلنت اململكة العربية السعودية في العام  2009عن أنها تنظر في برنامج الطاقة النووية .في نيسان/أبريل  ،2010أعلن
مرسوم ملكي أنّ «تطوير الطاقة الذرية ضروري لتلبية متطلبات اململكة املتزايدة على الطاقة بغرض توليد الكهرباء وإنتاج
املياه احملالة وتقليل االعتماد على املوارد الهيدروكربونية املستنزفة» ،و ّ
مت إنشاء مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة
( )K.A.CAREلإلشراف على تطوير الطاقة النووية واملتجددة في اململكة .في حزيران/يونيو  ،2011أعلن منسق التعاون
العلمي في مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة ( )K.A.CAREعن خطة لبناء  16مفاع ًال نووي ًا في خالل السنوات
العشرين املقبلة .وفي أيار/مايو  ،2012توقعت املؤسسة توليد  17جيجاواط من القدرة النووية بحلول العام  .2032وقد
ّ
مت أيض ًا تشكيل الهيئة السعودية لتنظيم الطاقة الذرية (الرابطة النووية الدولية .)2012
اإلمارات العربية املتحدة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEخطط الطاقة النووية األكثر تقدم ًا من بني دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
كلها .في العام  ،2008نشرت اإلمارات سياسة شاملة في مجال الطاقة النووية ،واصف ًة الطاقة النووية بـ»اخليار املؤكد
والواعد بيئي ًا والتنافسي جتاري ًا ،والذي ميكن أن يسهم إسهام ًا كبير ًا في احلمل األساسي على اقتصاد البالد وأمن
الطاقة في املستقبل ».من املتوقع أن يت ّم إنتاج  20جيجاواط من الطاقة النووية ،ما يتطلّب بناء  14محطة ،سيت ّم بناء ربعها
بحلول العام  .2020بنا ًء على توصية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (ّ ،)IAEA
مت إنشاء منظمة تنفيذ لبرنامج الطاقة
النووية ،وهي مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ( ،)ENECكمرفق عام لتقييم هذه اخلطط وتنفيذها .في العام  ،2009اعتُمد
قانون احتادي بشأن االستخدامات السلمية للطاقة النووية ،و ّ
مت إنشاء الهيئة اإلحتادية للرقابة النووية ( )FANRلإلشراف
على قطاع الطاقة النووية بأكمله في البالد .في كانون األول/ديسمبر  ،2009أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية
( )ENECأنّ شركة الكهرباء الكورية ( )Korea Electric Power Company KEPCOستقوم ببناء أربعة مفاعالت
مفاعلي
نووية .وفي متوز/يوليو  ،2012متّت املوافقة على تراخيص لتبدأ شركة الكهرباء الكورية ( )KEPCOببناء أول
نْ
بقدرة  1400ميجاواط .من املقرر أن يكون املفاعل األول جاهز ًا للعمل بحلول العام  ،2017في حني أنه من املتوقع أن
تكتمل املفاعالت الباقية بحلول العام  .2020لتجنب املخاوف حول استخدامها للتقنيات النووية ،تعهدت اإلمارات العربية
املتحدة ( )UAEبالتخلي عن التخصيب احمللي ومعاجلة الوقود النووي من خالل اعتماد قانون يحظر هذه املمارسات داخل
الدولة (الرابطة النووية الدولية 2013ج).

 1،7،2الطاقة املتجددة
أ) احلالة الراهنة للتنمية وإمكانات تكنولوجيات الطاقة املتجددة في دول مجلس التعاون اخلليجي
بشكل عام ،ليست تطبيقات الطاقة املتجددة ( )REمتطورة جد ًا بعد في دول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCومع ذلك،
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فإنّ تكنولوجيات الطاقة املتجددة تق ّدم فرص ًا واعدة في دول املجلس ،وبخاصة تكنولوجيات الطاقة الشمسية .تقع دول
مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي ما يسمى احلزام الشمسي ،مع قيمة إشعاع أفقي عاملي تتراوح بني  1900كيلو
واط ساعي/متر مربع/سنة في الكويت و 2160كيلو واط ساعي/متر مربع/سنة في البحرين ،وإشعاع مباشر عادي بني
 2000كيلو واط/متر مربع/ساعة في قطر و 2500كيلو واط/متر مربع/ساعة في اململكة العربية السعودية .وتع ّد بلدان
املجلس واحدة من املناطق التي تتمتع بأفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم ،لتطبيقات األلواح الضوئية ()PV
والطاقة الشمسية املر ّكزة ( )CSPعلى ح ّد سواء (اجلدول  .)3وتظهر طاقة الرياح إمكانية أق ّل من الطاقة الشمسية ،مع
ساعات حمولة كاملة سنوي ًا تتراوح بني  1176في اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEو 2463في سلطنة ُعمان .واإلمكانات
األهم هي لطاقة الرياح البحرية على طول الساحل.
اجلدول  :3موارد الطاقة الشمسية وإمكانات طاقة الرياح في دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC

دراسات بحثية

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن
ﻗﻄﺮ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة

إﺷﻌﺎع ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﺎدي )ﻛﻴﻠﻮ
واط ﺳﺎﻋﻲ/ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ/ﺳﻨﺔ(

إﺷﻌﺎع أﻓﻘﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ )ﻛﻴﻠﻮ
واط ﺳﺎﻋﻲ/ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ/ﺳﻨﺔ(

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ )ﺳﺎﻋﺔ/ﺳﻨﺔ(

2050

2160

1360

2100

1900

1605

2200

2050

2463

2000

2140
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1789

2200
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املصدر :الكرغولي وآخرون (.2007 )Al-Karaghouli et al
وقد نظرت دراسات عدة في إمكانات تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REاملختلفة في دول مجلس التعاون اخلليجي
( ،)GCCوفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENAفي سياق أوسع ،في مجال توفير حصة كبيرة من
احتياجات الطاقة األوروبية من خالل نظم مترابطة.
من ضمن إطار مؤسسة عبر البحر األبيض املتوسط للتعاون في مجال الطاقة املتجددة ( 13 ،)TRECش ّددت دراسة الطاقة
الشمسية املر ّكزة ( )CSPفي املنطقة املتوسطية ( )MED-CSPالتي أجراها مركز الفضاء األملاني (( )DLRتريب Trieb
وآخرون  )2005على أنّ املورد األكبر في منطقة الشرق األوسط هو اإلشعاع الشمسي ،الذي لديه إمكانات تفوق حجم
إجمالي الطلب العاملي على الكهرباء بدرجات كبيرة .في الواقع ،تستطيع ك ّل مساحة  10كلم مربع في الشرق األوسط
توليد طاقة ما يعادل  15مليون برميل من الوقود سنوي ًا من الطاقة الشمسية .وميكن استخدام هذه املوارد الشمسية في
النظم الكهربائية الضوئية املوزعة وفي محطات الطاقة الشمسية احلرارية املركزية الكبيرة .وبالتالي ،ميكن تلبية الطلب
املوزّع من املناطق الريفية واحلضرية بفضل تكنولوجيات الطاقة املتجددة (.)RE
وعالو ًة على ذلك ،بدأت الوكالة الدولية للطاقة ( )IEAتنظر إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENAللبحث
في إمكانات تكنولوجيات طاقة مختلفة .وفي العام  ،2011أجرت الوكالة الدولية للطاقة ( )IEAدراسة بحثية (مولر Müller
ومارميون  Marmionوبيريبوت  )2011 Beerepootحول إمكانات تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REعلى املدى الطويل
 .13تأسست مؤسسة عبر البحر األبيض املتوسط للتعاون في مجال الطاقة املتجددة ( )TRECفي العام  2003من قبل منظمة كلوب أوف
روم ( )The Club of Romeواملركز الوطني لبحوث الطاقة ( )NERCاألردني ومؤسسة هامبورغ حلماية املناخ
 ،)Foundationوتهدف إلى حتقيق أمن املناخ والطاقة واملياه بسرعة من خالل جهد مشترك تضطلع به مناطق اإلحتاد األوروبي والشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،كما أنها وضعت األسس ملفهوم ديزيرتيك.

(Hamburg Climate Protection
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بلدان محددة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( ،)MENAمبا في ذلك بلدان من مجلس التعاون اخلليجي
في ٍ
( ،)GCCمثل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ( .)UAEوقد أظهرت نتائج الدراسة هذه إمكانات مهمة
لتكنولوجيات الطاقة املتجددة ( ،)REوبخاصة لتكنولوجيات األلواح الضوئية ( )PVوالطاقة الشمسية املر ّكزة (،)CSP
وبشكل خاص في اململكة العربية السعودية (الرسم البياني .)27
ٍ
الرسم البياني  :27إمكانات الكهرباء املتجددة في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENAالسبع في العام
( 2030يسار)؛ إمكانات الطاقة الشمسية املر ّكزة ( )CSPواأللواح الضوئية ( )PVعلى املدى الطويل في دول منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENAالسبع (ميني)
الرسم البياني  :27إمكانات الكهرباء املتجددة في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENAالسبع في
العام ( 2030يسار)؛ إمكانات الطاقة الشمسية املر ّكزة ( )CSPواأللواح الضوئية ( )PVعلى املدى الطويل في دول منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENAالسبع (ميني)
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املصدر :مولر  Müllerومارميون  Marmionوبيريبوت  ،2011 Beerepootص 71 .و.72
وتشير مصادر أخرى (املاسة كابيتال  )2011 Al Masah Capitalإلى ظروف إطارية مؤاتية جد ًا لتكنولوجيات الطاقة
الشمسية في دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCإذ ُت َع ّد ثالث دول خليجية (سلطنة ُعمان واململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة ( ))UAEبني أفضل خمس دول في منطقة الشرق األوسط من حيث إمكانات الطاقة الشمسية
وبشكل خاص ،جتمع اململكة
املثالية لتطبيقات األلواح الضوئية ( )PVوالطاقة الشمسية املر ّكزة (( )CSPاجلدول .)4
ٍ
العربية السعودية بني قيم عالية جد ًا من اإلشعاع املباشر العادي ( )DNIواإلشعاع األفقي العاملي ( 2500( )GHIكيلو
واط ساعي/متر مربع/سنة و 2130كيلو واط ساعي/متر مربع/سنة على التوالي) ،كما تتوافر فيها مساحات كبيرة من
األراضي غير الصاحلة للزراعة ( )٪98،2وتتلقى  9،3ساعات يومي ًا من أشعة الشمس .أما سلطنة ُعمان ،فتتمتع بـ2200
كيلو واط ساعي/متر مربع/سنة من اإلشعاع املباشر العادي ( )DNIو 2050كيلو واط ساعي/متر مربع/سنة من
اإلشعاع األفقي العاملي ( ،)GHIو ٪99،7من أراضيها غير صاحلة للزراعة وتتلقى  9،6ساعات يومي ًا من أشعة الشمس.
وتتمتع اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEبـ 2200كيلو واط ساعي/متر مربع/سنة من اإلشعاع املباشر العادي ()DNI
و 2120كيلو واط ساعي/متر مربع/سنة من اإلشعاع األفقي العاملي ( ،)GHIو ٪97من أراضيها غير صاحلة للزراعة
وتتلقى  9،5ساعات يومي ًا من أشعة الشمس.
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اجلدول  :4أكثر  5دول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENAلديها موارد مادية مثالية لتوليد الطاقة
الشمسية

دراسات بحثية

إﺷﻌﺎع ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻋﺎدي )ﻛﻴﻠﻮ واط
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املصدر :املاسة كابيتال .2011:16
قامت دراسة أجرتها الرابطة األوروبية ملصنعي األلواح الشمسية ( )2011 EPIAبتقييم فرص االستثمار في تكنولوجيات
األلواح الضوئية ( )PVفي بلدان محددة تقع على احلزام الشمسي ،استناد ًا إلى ترتيب عوامل عدة تؤ ّثر على احتمال
االستثمار في البالد ،فض ًال عن عوامل محددة تؤثر على جاذبية صناعة األلواح الضوئية ( .)PVكما هو مبينّ في الشكل
 ،28يتر ّكز العديد من دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي الفئات املتوسطة إلى العليا في مجال االستثمار باأللواح
الضوئية ( .)PVولصناعة اإلحتاد األوروبي ( )EUدور واضح تلعبه في مجال إقامة شراكات صناعية هامة مع دول
لتوسع أعمالها في منطقة اخلليج العربي .يشير التقرير إلى املساهمة التي
مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCوبالتالي ّ
ميكن أن تق ّدمها األلواح الضوئية ( )PVإلى إمدادات الطاقة في الدول الواقعة على احلزام الشمسي ،ويق ّدم إرشادات
بشأن كيفية التغلب على احلواجز القائمة.
الرسم البياني  :28فرص األلواح الضوئية ( )PVفي بلدان احلزام الشمسي
ﻓﺮﺻﺔ اﻷﻟﻮاح
اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة
ﻋﺎﻟﻴﺔ

bK³« V×Ð WOzuC« Õ«u_« WOÐ–Uł

ﻋﺎﻟﻴﺔ

bK³« V×Ð —UL¦²Ýô« WOÐ–Uł

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

املصدر :الرابطة األوروبية ملصنعي األلواح الشمسية (.2011 )EPIA
مبوجب هذا اإلطار العام ،املستوى احلالي للتطوير ونشر الطاقة املتجددة ( )REفي دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
أق ّل من التوقعات .ال تزال دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCتفتقر إلى أطر محددة للطاقة املتجددة ،ولكنّ هذا ال يعني
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تشجع دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى الطاقات املتجددة
أنّ املنطقة غير نشطة في هذا املجال .في الواقعّ ،
من خالل تقييم املوارد واملصانع النموذجية التجريبية ودراسات اجلدوى.
كأطراف غير مدرجة في املرفق األول لالتفاقية اإلطارية بشأن تغ ّير املناخ ،تقع دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي
مواقع مالئمة ملشاريع آلية التنمية النظيفة ( ،)CDMولكنها ال تزال تُغفل هذه املشاريع ،على الرغم من اإلمكانات الهائلة
التي تق ّدمها لكفاءة الطاقة وتنمية الطاقة الشمسية وإدارة النفايات وغيرها من حلول احلد من انبعاثات ثاني أكسيد
سجل 6
الكربون .اعتبار ًا من  1كانون األول/ديسمبر  ،2012كان املجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ( )CDMقد ّ
مشاريع آللية التنمية النظيفة ( )CDMفحسب (اجلدول  ،)5أي ما سيتيح توفير حوالى  3،3ماليني طن من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون من اليوم وحتى العام  .2020ويجري حالي ًا تثبيت نحو  20مشروع ًا إضافي ًا .وتتخذ اإلمارات العربية
املتحدة ( )UAEزمام املبادرة في مجال تنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة ( ،)CDMتليها اململكة العربية السعودية وقطر
وسلطنة ُعمان .وما من مشاريع مماثلة في أفق البحرين أو الكويت (مينيشيتي .)2012 Menichetti

دراسات بحثية

اجلدول  :5مشاريع آلية التنمية النظيفة ( )CDMفي دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ

اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻻﺳﻢ

اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ

اﻟﻮﺿﻊ

اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻮي

ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ

أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺑﺪء
ﻣﻴﺠﺎواط
ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻃﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ 2020
ﻛﻬﺮﺑﺎء

ﻣﺰرﻋﺔ ﺻﻴﺮ ﺑﻨﻲ ﻳﺎس
ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح

ا©ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﻳﺎح
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻄﻠﺐ

 1ﺗﻤﻮز/
ﻳﻮﻟﻴﻮ 201

280

25.0

2444 **CDM03990

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺑﻘﺪرة  10ﻣﻴﺠﺎواط اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )(ADFEC

ا©ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺠّ ﻞ أﻟﻮاح ﺿﻮﺋﻴﺔ
ﺷﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

8ﺣﺰﻳﺮان/
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2009

174

10.0

2534 **CDM03644

ا©ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺠّ ﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ  1أﻳﻠﻮل/
ﻣﺸﺮوع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2011
اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﻣﺼﺪر اﻟﻤﺘﺤﺪة

1633

100.0

96

10.0

*CDM09424

7198

6964 **CDM08635

ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪرة 10
ﻣﻴﺠﺎواط ﻓﻲ دﺑﻲ

ا©ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺠّ ﻞ ا±ﻟﻮاح اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ  1ﺗﻤﻮز/
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013
اﻟﻤﺘﺤﺪة

CDM09427

ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻮر 1
ﻟﻟﻮاح اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ

ا©ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﺪ
ا±ﻟﻮاح اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ997 /
ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014
اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

CDM10973

ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻧﻮرث ﺑﺎرك

ا©ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﺪ
ا±ﻟﻮاح اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ  1ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
2012
اﻟﻤﺘﺤﺪة

92

99.8

10.5

*يعني أنّه قد ّ
مت طلب التسجيل
مسجل
**يعني أنّه
ّ
املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEعن قاعدة بيانات مشاريع آلية التنمية النظيفة ( )CDMفي إطار اتفاقية
األمم املتحدة املبدئية بشأن التغير املناخي (United Nations Framework Convention on Climate Change
.)UNFCCC
إحدى اإلشارات اإليجابية األخرى على نشاط دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي مجال الطاقة املتجددة ()RE
هي أنّ خمس دول (البحرين وسلطنة ُعمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة  )UAEأعضاء
في منظمة حكومية دولية مكرسة للطاقة املتجددة ،وهي الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (International Renewable
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 )Energy Agency IRENAومقرها أبوظبي ،في حني أنّ الكويت تق ّدم حالي ًا طلب ًا للحصول على العضوية.
ب) املشاريع الرئيسية بحسب البلد
البحرين

دراسات بحثية

ما من إطار سياسة رسمية مط ّبق لدعم تطوير قطاع الطاقة املتجددة ( )REفي البحرين ،مع أنه كان قد أعلن أنّ البحرين
تهدف إلى إنتاج ما بني  5و ٪7من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول العام  .2030نشطت البحرين في
مجال تطوير وحدات محمولة لتحلية املياه بالطاقة الشمسية كجزء من مشاريع البحث والتطوير على نطاق صغير ،وأيض ًا
في مجال إجراء دراسات تقييم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية .ولكن مشروع املصادر املتجددة الوحيد القائم حالي ًا هو
تركيب توربينات الرياح في مركز التجارة العاملي في البحرين .وقد أجرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ( )NOGAتقييم ًا
إلمكانات طاقة الرياح ،وبات أطلس الرياح متوفر ًا.
في أوائل العام  ،2010ص ّرح مسؤول من وزارة املالية البحرينية أنّ أولوية احلكومة في البحرين هي التركيز على تطوير
مشاريع التكنولوجيا النظيفة (باستخدام التكنولوجيات الناضجة) ،بد ًال من وضع خطة محددة لقطاع الطاقة املتجددة
( )REبغرض دعم نشر التكنولوجيات اجلديدة (باشولري  .)2012 Bachellerieفي هذا السياق ،من املقرر أن يت ّم في
العام  2013تكليف مصنع حتويل النفايات إلى طاقة بقدرة  25ميجاواط ،وسوف يستخدم هذا املصنع النفايات املنزلية
من املنامة ( 390ألف طن سنوي ًا) إلنتاج الكهرباء التي من شأنها أن تغذي شبكة الكهرباء في البحرين .باإلضافة إلى
ذلك ،وفي خالل مؤمتر الشرق األوسط الثامن للتكرير وصناعة البيتروكيماويات (بيتروتك  ،)2012 Petrotechأعلن وزير
مشروعي طاقة متجددة ك ّل منهما بقدرة  5ميجاواط ،ومبا فيهما مشروع طاقة شمسية مع
الطاقة البحريني عن تنفيذ
ْ
تكنولوجيا الشبكة الذكية .وقد ّ
مت تركيب أ ّول نظام جتريبي يستخدم الطاقة الشمسية إلنتاج املياه الساخنة الصحية في
بشكل
مركز ألبا للرعاية الصحية .كما يجري النظر في إنشاء وكالة للطاقة بغرض تعزيز الطاقة املتجددة ( )REودمجها
ٍ
أفضل في التخطيط الشامل للطاقة .وأخير ًا ،ثمة العديد من املنظمات املسؤولة عن إجراء أنشطة البحث والتطوير في
مجال الطاقة املتجددة ( ،)REمبا فيها جامعة البحرين وشركة نفط البحرين ( )BAPCOوالهيئة الوطنية للنفط والغاز
وهيئة الكهرباء واملاء (.)EWA
الكويت
أعلنت الكويت ،في العام  ،2011أنّها تنوي إنتاج  ٪10من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام
 ،2030هادف ًة إلى احلصول على  1،1جيجاواط من الطاقة الشمسية املركزة ،و 3،5جيجاواط من األلواح الضوئية (،)PV
و 3،1جيجاواط من طاقة الرياح ،ولكن لم يت ّم وضع ّأي أطر تشريعية أو تنظيمية .على الرغم من أنّ احلكومة م ّولت مرار ًا
ّ
تتخطى القدرة احلالية املر ّكبة من
خاص) ،ال
البحوث في مجال الطاقة املتجددة (( )REالرياح والطاقة الشمسية بشكل
ّ
الطاقة املتجددة ( )REالـ 400كيلو واط .وإلى جانب هذا الهدف الذي ّ
مت إعالنه في العام  ،2011من املتوقع أن ينشئ
معهد الكويت لألبحاث العلمية( )KISRلوزارة الكهرباء واملاء ( )MEWمج ّمع طاقة متجددة بقدرة  70ميجاواط (10
ميجاواط من األلواح الضوئية ( ،)PVو 10ميجاواط من طاقة الرياح ،و 50ميجاواط من الطاقة الشمسية املركزة).
ر ّكزت دراسة أجراها معهد الكويت لألبحاث العلمية ( )KISRعلى تطوير إستراتيجية لتقدمي الطاقة املتجددة ()RE
كمصدر رئيسي للطاقة بغرض تلبية االحتياجات املستقبلية للبالد لناحية توليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه .وشملت
الدراسة تقييم ًا للطلب على الكهرباء واملياه العذبة وإمدادات الطاقة األولية احملتملة التي ميكن توفيرها لتلبية متطلبات
ّ
مضخمة لنظام التوليد بغية صياغة سياسة وطنية
إنتاج الكهرباء حتى العام  .2030واستخدمت الدراسة سيناريوهات
للطاقة املتجددة من املتوقع أن تس ّد الثغرات الناشئة بني الطلب على الطاقة الكهربائية والعرض .وإلى جانب معهد الكويت
لألبحاث العلمية ( ،)KISRتشارك مؤسسات أخرى في الدراسات والبحث والتطوير في الكويت ،مبا فيها جامعة الكويت
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ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجمعية املهندسني الكويتية.
سلطنة ُعمان
في العام ّ ،2008
مت تكليف هيئة تنظيم الكهرباء ( )AERللنظر في إمكانات مشاريع الطاقة املتجددة ( )REفي مجال توليد
الكهرباء .وح ّددت الدراسة إمكانية كبيرة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح .ولكن ّ
مت حتديد إمكانات محدودة
للتوليد بالغاز احليوي والطاقة احلرارية األرضية وطاقة األمواج (هيئة تنظيم الكهرباء .)2008 AER

دراسات بحثية

تتّخذ الهيئة العامة للكهرباء واملياه اخلطوات الالزمة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث ال تتوافر الشبكة.
وقد ّ
مت التخطيط خلمسة مشاريع جتريبية في املناطق الريفية بقدرة قصوى مجموعها  8ميجاواط للفترة بني 2009
و .2012و ّ
مت التخطيط أيض ًا ألن تقوم شركة كهرباء املناطق الريفية ( )RAECOبتجربة مزيج من األلواح الضوئية ()PV
والطاقة الهجينة وتكنولوجيات الرياح حتت إشراف هيئة تنظيم الكهرباء ( .)AERومع ذلك ،أ ّدت التغييرات األخيرة في
احلكومة إلى تأخير تنفيذ هذه املشاريع حتى  .2015/2014ومع ذلك ،اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء ( )AERفي آذار/
مارس  2013متطلّب ًا جديد ًا لتعزيز الطاقة املتجددة ( )REفي املناطق الريفية .وفي إطار هذه اخلطة ،ينبغي أن يتض ّمن ك ّل
مشروع طاقة جديد في املناطق الريفية عنصر ًا من تكنولوجيا الطاقة املتجددة (( )REالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح).
في حال لم يت ّم إدراج أي عنصر طاقة متجددة في طلب التمويل ،ينبغي على شركة كهرباء املناطق الريفية ()RAECO
أن تشرح السبب وتق ّدم لهيئة تنظيم الكهرباء ( )AERحتلي ًال يدعم السبب للتأكد من أنّه إما ال ميكن اعتماد تكنولوجيات
الطاقة املتجددة ( )REمن الناحية التقنية أو أنها غير اقتصادية لهذا املشروع بالذات.
مت التخطيط ملشاريع طاقة شمسية على نطاق أوسع للفترة  ،2014-2011ولكنها ّ
باإلضافة إلى ذلكّ ،
تأخرت هي أيضً ا.
وقد أجريت دراسة جدوى حملطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة بقدرة تتراوح بني  50و 200ميجاواط .ح ّددت الدراسة
التفصيلية – بقيادة الهيئة العامة للكهرباء واملياه وبدعم من مستشار دولية رائد – أفضل املواقع لبناء محطات توليد
بالطاقة الشمسية في السلطنة من بني  23موقع ًا قامت باستعراضها .وأكدت الدراسة أنّ للسلطنة العديد من موارد الطاقة
ّ
وحضرت قائمة مختصرة مبواقع آدم
الشمسية احملتملة التي ميكن أن تستخدمها إلنتاج طاقة كهربائية ذات قدرة كبيرة،
ومنح وعبري ،معتبر ًة إياها مناسبة حملطات الطاقة الشمسية املستقبلية ( ُعمان دايلي أوبسرفر Oman Daily Observer
مت منح املوافقة البيئية األولية لهما .كما ّ
مبوقعي آدم ومنح للمشاريع املماثلة ،ولقد ّ
ّ .)2012
مت استخدام
مت االحتفاظ
ْ
املوقعي إلنشاء محطات أرصاد جوية ،بالتعاون مع الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه ( ،)OPWPلقياس ما يلزم من
نْ
بيانات الطاقة الشمسية وغيرها من العوامل التي تؤثر على تصميم النباتات ،مثل مستويات الغبار ودرجات احلرارة .بناء
محطات الطاقة قيد االنتظار حالي ًا ،ريثما يت ّم االنتهاء من اإلستراتيجية الوطنية للطاقة ،واملتوقع في أوائل العام .2015
كان موقف احلكومة جتاه الطاقة املتجددة ( )REإيجابي ًا إلى ح ّد ما .وقد اكتسب تنفيذ مبادرات الطاقة املتجددة ()RE
الدعم على مستويات مختلفة في السلطنة .وينعكس دعم الطاقة املتجددة ( )REمن خالل إنشاء جلنة وزارية لإلشراف على
اجلهود املبذولة في هذا القطاع وتنسيقها .كما ّ
مت أيض ًا تشكيل جلنة فنية ترأسها الهيئة العامة للكهرباء واملياه .ولكنّ هذا
بشكل كبير على الديزل لتوليد الكهرباء
الدعم يتجلّى أكثر ما يتجلّى في شؤون م ّد الطاقة إلى املناطق الريفية التي تعتمد
ٍ
يخص تنفيذ مشاريع طاقة متجددة متصلة
وبتطوير املهارات واخلبرات احمللية .ويبدو أنّ احلكومة أق ّل طموح ًا في ما
ّ
بالشبكة على نطاق واسع أو بصناعة الطاقة الشمسية .ويجري حالي ًا تشكيل جلنة توجيهية لوضع إستراتيجية عامة لتوليد
الكهرباء من الطاقة املتجددة ( .)REوتتألف اللجنة من وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للكهرباء واملياه ووزارة البيئة
والشؤون املناخية ووزارة التخطيط ،ويتوقع أن تقدم استنتاجاتها بحلول نهاية العام .2014
تنشط احلكومة في إشراك اجلهات املعنية ووضع برامج لتعليم القوى العاملة واخلبرات احمللية وتدريبهم .ويجري وضع
إطار سياسة لتشجيع مشاركة الشركات املتوسطة والصغيرة في مشاريع الطاقة املتجددة ( .)REويأخذ صانعوا القرار
في السلطنة خطوات حذرة ولكن ثابتة نحو الطاقة املتجددة ( ،)REويأملون أن يضيف إدخال الطاقة املتجددة ( )REقيمة
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مستدامة للسلطنة .هذا ال يعني بالضرورة أنها ستصبح مركز ًا للبحث والتطوير أو التصنيع في مجال الطاقة املتجددة
( .)REيبدو أنّ جانب التنمية البشرية لالستثمار في الطاقة املتجددة ( )REفي السلطنة هو مصدر القلق الرئيسي .وأحد
أهداف االستثمار في الطاقة املتجددة ( )REهو أن تصبح البالد مو ّرد قوى عاملة في مجال الطاقة املتجددة ( )REلدول
مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCكلها.
قطر

دراسات بحثية

برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي ( )QNFSPهو هيئة تنسيق أمن الطاقة واملياه ،واألمن الغذائي على نطاق جميع
القطاعات املختلفة .ويهدف البرنامج ،من خالل واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر ،إلى أن يصبح مص ّدر ًا رئيسي ًا
لتكنولوجيا ومعرفة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENAوعلى الصعيد الدولي أيض ًا،
عال
من خالل إنشاء صناعة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية في البالد .وعالو ًة على ذلك ،ثمة خطط إلنشاء معاهد تعليم ٍ
ومراكز بحث وتطوير بغية مواكبة التطورات في هذا القطاع .ويقوم برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي ( )QNFSPأيض ًا
بتطوير مشاريع آلية التنمية النظيفة ( )CDMلتحقيق أهدافه ،ومن املقرر أن تُعنى هذه املشاريع بقطاعات توليد الكهرباء
وحتلية املياه بالطاقة الشمسية ،وتوليد الطاقة بالرياح ،واسترداد احلرارة املستنفدة واستخدام ثاني أكسيد الكربون في
الزراعة وإنتاج الغذاء.
تشير اإلستراتيجية الوطنية للطاقة  2016-2011إلى أنّه ينبغي على تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REأن تساعد
في احملافظة على الغاز واحل ّد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .في العام  ،2012ح ّدد إعالن أميري نسبة 640( ٪2
ميجاواط) كهدف لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بحلول العام  14 .2020وقد ّ
مت اإلعالن عن مشاريع عدة ،مثل محطة
مدمجة للطاقة الشمسية تعمل بنظام الدورة املركبة بقدرة  3،5جيجاواط ( 500ميجاوات من الطاقة الشمسية املركزة)
بحلول العام  .2013ومن املقرر إطالق مناقصة أخرى في العام  2014ملصنع يعمل باأللواح الضوئية ( )PVبقدرة
 1800ميجاواط ُيتوقع أن يكتمل بحلول العام ( 2018تشان  .)2012 Chanكما يجري تطوير أنشطة في واحة العلوم
والتكنولوجيا في قطر ،من بينها بناء منشأة اختبار على مساحة حوالى  35ألف متر مر ّبع جلميع أنواع تكنولوجيا الطاقة
الشمسية .والهدف من ذلك اختبار مدى مالءمة تكنولوجيات الطاقة الشمسية املختلفة للبالد في ظ ّل الظروف احمللية ،وال
سيما الغبار والرياح .و ّ
مت أيض ًا في العام  2009اإلعالن عن بناء محطة لتوليد الطاقة باأللواح الضوئية ( )PVبقدرة 100
ميجاواط بحلول العام  ،2014على أن تُز ّود هذه احملطة باملكونات الرئيسية من منشأة إلنتاج السيليكون متعدد البلورات
تبنيها قطر لتقنيات الطاقة الشمسية ( )QSTecفي البالد في العام  .2012من املقرر أن تقع املنشأة التي ستبنيها قطر
لتقنيات الطاقة الشمسية ( )QSTecفي مدينة رأس لفان الصناعية ،وستنتج في البداية  8000طنّ متري من البولي
سيليكون سنوي ًا ،وهو ما يتيح إنتاج طاقة شمسية كافية إلمداد حوالى  240ألف منزل بالطاقة ملدة عام كامل (تشودري
 .)2012 Choudhryفي متوز/يوليو  ،2012وقعت قطر لتقنيات الطاقة الشمسية ( )QSTecمذكرة تفاهم مع املؤسسة
العامة القطرية للكهرباء واملاء – كهرماء ( )KAHRAMAAلتوزيع الطاقة الشمسية في قطر.
اململكة العربية السعودية
في اململكة العربية السعودية ،وضعت هيئة تنظيم الكهرباء ( )AERواإلنتاج املزدوج اخلطة الوطنية للطاقة املتجددة في
ونصت على أنه إذا ّ
مت تطبيق الشروط،
العام  ،2009وقد تضمنت اخلطة توصيات لتعزيز تطوير الطاقة املتجددة (ّ )RE
ميكن أن تولّد الطاقة املتجددة ( )REما بني  ٪7و ٪10من الكهرباء بحلول العام ( 2020غولدنغ  Gouldingوبوش Bush
 .)2009في العام  ،2010أنشأ مرسوم ملكي مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة ( ،)K.A.CAREالتي تهدف
إلى املساهمة في التنمية املستدامة للصناعات السعودية املتعلقة بالطاقة املتجددة ( )REوالذرية .مدينة امللك عبد الله
للطاقة الذرية واملتجددة ( )K.A.CAREهي املنظمة الرائدة املع ّينة لالهتمام بعملية تنويع مصادر الطاقة .وهدف اململكة
 .14بيان ألمير قطر مبناسبة حفل افتتاح اجلزء رفيع املستوى من مؤمتر األمم املتحدة للتغير املناخي  ،8 CMP/18 COPالدوحة 4 ،كانون
األول/ديسمبر .http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/statements/items/7324.php ،2012
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العام هو توليد ثلث حاجتها من الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة ( )REبحلول العام  .2032ويتوقع برنامج مدينة
امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة ( )K.A.CAREقدرة توليد  54جيجاواط من الكهرباء من الطاقة املتجددة ()RE
بحلول العام ( 2032مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة (.)2013:15 )K.A.CARE

دراسات بحثية

حالي ًا ،تقوم مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة ( )K.A.CAREبتطوير األدوات الالزمة لتمكني حتقيق أهدافها،
على غرار عملية التوريد التنافسي ( .)CPPعالو ًة على ذلكّ ،
مت تأسيس شركة التوريد للطاقة املستدامة ( )SEPCككيان
مستق ّل تضمنه احلكومة ويكون مسؤو ًال عن إدارة توريد اتفاقيات شراء الطاقة وتنفيذها وإدارتها.
في خالل أسبوع املنتدى السعودي للطاقة الشمسية الذي ُعقد في أيار/مايو  ،2012أعلن مسؤولون من مدينة امللك عبد
الله للطاقة الذرية واملتجددة ( )K.A.CAREعن برنامج ستعتمده احلكومة لتوليد  41جيجاواط من الطاقة الشمسية
بحلول العام  16( 2032جيجاواط من األلواح الضوئية ( )PVو 25جيجاواط من الطاقة الشمسية املر ّكزة ،)CSP
باإلضافة إلى  4جيجاواط من الطاقة احلرارية األرضية والنفايات و 9جيجاواط إضافية من الطاقة احلرارية األرضية.
ومن املتوقع أن يكلّف البرنامج  109مليارات دوالر أميركي ،ما يعادل تقريب ًا مبلغ الـ 136مليار دوالر أميركي الذي
ّ
مت استثماره في جميع أنحاء العالم في مجال الطاقة الشمسية في العام ( 2011ستاين  Steynونورمان Norman
 .)2012كانت اململكة العربية السعودية تنوي إطالق أول مناقصة ملشروع طاقة شمسية في وقت مبكر من هذا العام،
ّ
سيغطي  1،1جيجاواط من األلواح الضوئية ( )PVو 900ميجاواط من الطاقة الشمسية املركزة (مدينة
وهو مشروع
امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة  ،)2013:17 K.A.CAREث ّم أن تطلق مناقصة ثانية في العام  .2014ولكنّ مدينة
امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة ( )K.A.CAREما زالت تقوم بصياغة برنامج عملية التوريد التنافسي (،)CPP
والذي من املتوقع أن يفتح بوابة السوق السعودية أمام الطاقة املتجددة ( .)REومن املتوقع أيض ًا أن يكتمل هذا البرنامج
بحلول نهاية هذا العام ،وستكون شركة التوريد للطاقة املستدامة ( )SEPCمسؤول ًة عنه.
ّ
مت تركيب العديد من محطات الطاقة الشمسية التجريبية في خالل السنة األخيرة ،سواء في املناطق النائية أو كمحطات
موصولة بالشبكة .باإلضافة إلى ذلكّ ،
مت إنشاء مصنع يعمل بالطاقة الشمسية (تكنولوجيا البولي سيليكون  )PSTفي
اجلبيل  .2وأيضً ا ،تقوم جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية ( )KAUSTحالي ًا بتشييد حرم جامعي مستدام يتض ّمن نظم
الطاقة الشمسية احلرارية واأللواح الضوئية ( )PVعلى السطح لتوفير املياه الساخنة والطاقة ملباني احلرم.
اإلمارات العربية املتحدة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة ( ،)UAEح ّددت دبي هدف إنتاج  ٪5من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية
بحلول العام  ،2030و أعلنت أبوظبي أنّ  ٪7من إجمالي احتياجاتها من الطاقة ستأتي من تكنولوجيات الطاقة املتجددة
( )REبحلول العام  ،2020ولكن لم يت ّم وضع ّأي إطار تنظيمي محدد .اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEنشطة في مجال
الطاقة املتجددة ( ،)REوعلى األخص من خالل مبادرة مصدر .أنشئت مصدر في العام  2006وهي شركة تابعة لشركة
مبادلة للتنمية اململوكة للدولة في أبوظبي ،وهي تر ّكز على أن تكون رائدة في تطوير تكنولوجيات الطاقة املتجددة ()RE
واملستدامة .مدينة مصدر هي املشروع الرئيسي لهذه املبادرة ،وتهدف إلى أن تكون أول مدينة خالية من الكربون في
العالم .وهي تض ّم حالي ًا معهد مصدر ،وهو مشروع مشترك بني معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (Massachusetts
 )Institute of Technologyومصدر .وثمة خطط جللب مئات شركات التكنولوجيا املتق ّدمة والطاقة املتجددة ()RE
األخرى إلى املدينة في خالل السنوات القادمة .تض ّم مدينة مصدر حالي ًا مصنع ألواح ضوئية بقدرة  10ميجاواط .أعلنت
مصدر عن خطط لتطوير مزرعة صير بني ياس لتوليد طاقة الرياح بقدرة مستهدفة من  25ميجاواط ،ومصنع شمس
 1للطاقة الشمسية املر ّكزة بقدرة  100ميجاواط ،ومحطة نور  1لأللواح الضوئية بقدرة مستهدفة من  100ميجاواط.
ستواصل مصدر مساعدة اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEعلى إيجاد طرق جديدة لتنويع مزيج الطاقة لديها .عالو ًة
على ذلك ،تقوم مصدر بتطوير أداة إقليمية لرسم خرائط موارد الطاقة الشمسية في الصحراء والبيئات املغبرة ،وتقوم
أيض ًا بإطالق أطلس اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEللطاقة الشمسية وتطوير أداة تك ّهن بحالة اجل ّو تعمل بالطاقة
الشمسية وتتكيف مع البيئة الصحراوية .ولقد ّ
مشروع ملصنع يولّد الطاقة باأللواح الضوئية ( )PVبقدرة 13
مت تكليف
ٍ
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ميجاواط في دبي في عام .2013

 1،8كفاءة الطاقة
لم تتّخذ دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبعد ّأي تدابير ملموسة لتعزيز االستخدام الكفء للطاقة .وتظهر دراسة
لسياسات الطاقة واملبادرات ذات الصلة في دول مجلس التعاون اخلليجي (( )GCCرايتشي  )2010أنّ دول املجلس
قد اعتمدت مؤخر ًا نهج ًا أكثر استباقية نحو االستدامة البيئية ،الفتة أيض ًا إلى أنه على الرغم من بعض املبادرات ذات
الصلة ،لم يت ّم وضع إستراتيجيات أو سياسات متسقة أو منسقة حتى اآلن.

دراسات بحثية

البحرين
نظر ًا إلى تسارع استنفاد احتياطياتها الهيدروكربونية األصلية ،ح ّولت البحرين تركيزها نحو إستراتيجيات كفاءة الطاقة
باعتبارها وسيلة لتلبية احتياجات الطاقة احمللية .ويجري اعتماد العديد من محركات السوق لتسهيل إدراج إستراتيجيات
كفاءة الطاقة وتدابيرها في البحرين .تر ّوج اإلستراتيجية االقتصادية الوطنية  2014-2009لالستدامة من خالل تنفيذ
احللول الصديقة للبيئة ومعاجلة املجاالت الرئيسية ذات األولوية وحتديد اخلطوات الالزمة .وتهدف هذه اخلطة إلى احل ّد
من استهالك الطاقة ،وتطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة ،وتطبيق قوانني مكافحة التلوث ،وحتسني إدارة املوارد املائية،
واحملافظة على التنوع البيولوجي .تشير التقديرات إلى أنّ ما بني  60و ٪70من إجمالي الطاقة املستهلكة في البحرين
هو لقطاع البناء والتشييد ،والذي يولّد بدوره  ٪55من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البالد .في أيار/مايو ،2010
أعلن وزير اإلسكان البحريني مبادرة املباني اخلضراء ،وأحد أهدافها حتديث قانون البناء الصادر في العام .1999
ومن املتوقع أن يت ّم بذل جهود أخرى لتطوير نظام تبريد املناطق ،وباألخص مع مشروع شبكة نورث شور لتبريد املناطق.
في تشرين األول/أكتوبر  ،2012و ّقع البنك الدولي اتفاق ًا مع احلكومة البحرينية لتقدمي الدعم الفني في مجال احل ّد من
استهالك الطاقة .وسيساعد هذا الدعم في استبدال املصابيح التقليدية بتقنية إضاءة الفلورسنت املدمجة ( )CFLالتي
تستهلك كمية صغيرة من الطاقة.
الكويت
أصدرت الكويت  -حيث ُيق ّدر أنّ املباني احمللية تستهلك أكثر من  ٪60من الطاقة الكهربائية – قانون احلفاظ على الطاقة
في العام  1983للمباني اجلديدة ،والتي ،على الرغم من ذلك ،ظلّت تفتقر إلى بعض التوجيه الفني .وصدرت نسخة من ّقحة
يصحح التنقيح بعض متطلبات كفاءة الطاقة الطموحة ( 220كيلو واط
من هذا القانون في العام  ،2010ومع ذلك ،لم
ّ
ساعي/متر مربع مقابل املتوسطاحلالي البالغ  270كيلو واط ساعي/متر مربع) .عالو ًة على ذلكّ ،
مت تأسيس مجلس
الكويت للمباني اخلضراء للترويج لبرامج املباني اخلضراء وأفضل املمارسات في البالد.
شهدت الكويت ،في العام  ،2007أكبر نقص لها في الكهرباء ،وكر ّد فعل على ذلك ،أعلن أمير الكويت منحة بقيمة 150
مليون دوالر ألبحاث وتطوير الطاقة .باإلضافة إلى ذلك ،وفي شهر آب/أغسطس من العام عينه ،بدأت وزارة الكهرباء
واملاء ( )MEWحملة إعالمية بقيمة  35مليون دوالر أميركي بعنوان ترشيد للح ّد من استهالك الكهرباء واملياه .وحاولت
احلملة إيصال رسالتها من خالل املواد املطبوعة واإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية والرسائل النصية واللوحات اإلعالنية.
وقد ّ
مت إطالق احلملة بس ّت لغات وحاولت الوصول إلى جميع سكان البالد .وأثارت هذه احلملة نقاش ًا بشأن فعالية هذا
النهج .ولكن ّ
نسخ من ترشيد في اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ( )UAEوقطر
مت أيض ًا إطالق ٍ
باالسم عينه ولكن بأهداف وغايات ّ
مت تعديلها .واعتزمت الوزارة أيض ًا – من بني تدابير أخرى  -حتسني فعالية توليد
الطاقة من خالل البدء باستخدام أنظمة توليد الطاقة بنظام الدورة املركبة للمنشآت اجلديدة أو لتحديثات النظام .وأخير ًا،
هدفت خطة التنمية املتوسطة األجل  2014-2010إلى حتقيق االستدامة االقتصادية على املدى الطويل ،واستهدفت
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التنمية القطاعية ،ور ّكزت على فعالية استخدام املوارد في قطاعات النقل واملياه والطاقة بشكل خاص.
سلطنة ُعمان

دراسات بحثية

في سلطنة ُعمان ،حتاول شركات الكهرباء في خالل السنوات األخيرة تنفيذ بعض برامج إدارة جانب الطلب (،)DSM
ولكنها تواجه صعوبات في القيام بذلك (بابادوبولو  Papadopoulouوآخرون  .)2011ولكن في خالل القمة السنوية
الثالثة للطاقة واملياه ب ُعمان في العام  ،2012ذكر مدير الهيئة العامة للكهرباء واملياه أنّ تعزيز كفاءة الطاقة أحد أهداف
املنظمة الرئيسية (تشاي  .)2012 Chaiمع توقعات ازدياد الطلب على الكهرباء في السلطنة ،اتّفقت احلكومة في العام
 2012مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( )JICAعلى وضع خطة رئيسية للترويج للحفاظ على الطاقة في قطاع
الكهرباء .وطلبت الهيئة العامة للكهرباء واملياه دعم اليابان في حتسني التوازن بني العرض والطلب على الكهرباء من
خالل الترويج للحفاظ على الطاقة بني املستخدمني .بدأ املشروع في شباط/فبراير  2012وهو حالي ًا في مرحلة الصياغة
النهائية (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (.)2012:109 )JICA
قطر
وباألخص تلك املتعلقة باحلفاظ على املياه ،ولكنها لم
وضعت قطر إستراتيجية ملعاجلة العديد من قضايا االستدامة،
ّ
تُترجم بعد إلى تدابير ملموسة .ومع ذلك ،ر ّوجت هذه اإلستراتيجية البحوث بشأن التنمية املستدامة من خالل بناء «مدينة
الطاقة» ،التي تهدف إلى دمج أحدث تقنيات الطاقة اخلضراء وحلول كفاءة الطاقة واحلد من التلوث .في العام ،2005
و ّقعت جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا اتفاقية مع املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء –
كهرماء ( )KAHRAMAAلدعم كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء في قطر .وقد هدف االتفاق أيض ًا إلى إنشاء برنامج
تعاون في االستخدام الكفء للطاقة لقطاع الكهرباء القطري .ويجري حالي ًا تطبيق مبادرات أخرى لصالح كفاءة الطاقة،
كتطبيق اخلطوط اجلوية القطرية برنامج رحالت املها اخلضراء ( )Oryx Flies Greenعلى سبيل املثال ،والذي يتض ّمن
االستخدام األمثل للوقود وبرنامج إعادة تدوير وتنمية مستدامة ،باإلضافة إلى مك ّونات أخرى .في العام  ،2009أجرت
اخلطوط اجلوية القطرية أ ّول رحلة جتارية في العالم يغذيها مزيج من الغاز املسال والكيروسني بنسبة  ٪50-٪50من
لندن إلى الدوحة .وعالوة على ذلك ،تعمل املنظمة اخلليجية للبحث والتطوير ( )GORDعلى إنشاء املنظومة القطرية لتقييم
مخصص لتصنيف االستدامة االقليمية يستند على نظم تصنيف من
االستدامة – كيوساس( .)QSASوكيوساس نظام
ّ
اململكة املتحدة والواليات املتحدة األميركية وكندا وهونغ كونغ واليابان ،باإلضافة إلى معايير الطاقة األوروبية واألميركية.
يجري حالي ًا تطوير خطة قطر الوطنية لكفاءة الطاقة واالستخدام األمثل للموارد ( )QPEERUلتعمل كمحرك ملشاريع
كفاءة الطاقة في إطار اتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغير املناخي ( .)UNFCCCوتهدف اخلطة هذه إلى وضع
سياسات وتشريعات إلدارة احلفاظ على الطاقة ،واملساعدة في حتسني كفاءة الطاقة ،وتعديل هيكل القيمة للمجتمع من
حيث استخدام الطاقة واالستفادة منها .ومن املخطط تنفيذ هذه األهداف من خالل الدعوة إلى االستثمار في مشاريع
آلية التنمية النظيفة (( )CDMوزارة البيئة القطرية .)2011
اململكة العربية السعودية
أنشئ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة ( )NEEPفي العام  ،2000وح ّدد في العام  2008ثمانية أهداف ذات أولوية
ينبغي حتقيقها من خالل تنفيذ خدمات مراجعة الطاقة ،واالستخدام الفعال للنفط والغاز ،ووضع عالمات ومعايير كفاءة
الطاقة لألجهزة املنزلية (الرسم البياني  ،)29وقوانني البناء ،والتدريب والتوعية العامة ،باإلضافة إلى خطوات أخرى.
محصالت :التشريع (صياغة أول قانون للحفاظ على الطاقة
يركز البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة ( )NEEPعلى أربع
ّ
والتشريعات الوطنية واإلقليمية) ،واملعلومات (قاعدة بيانات جديدة إلمدادات الطاقة والطلب عليها) ،وتطوير قدرة مديري
كفاءة الطاقة ،والتوعية العامة.
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الرسم البياني  :29بطاقات كفاءة الطاقة لألجهزة املنزلية في اململكة العربية السعودية

دراسات بحثية

املصدر :الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة (.)Saudi Arabia Standard Organization
كما تضمن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة ( )NEEPخطة رئيسية للحفاظ على الطاقة في قطاع الكهرباء تهدف إلى
خفض كثافة الكهرباء بنسبة  ٪30بني عامي  2005و 2030وإلى خفض النمو في ذروة الطلب بنسبة  ٪50مقارنة مع
متوسط الزيادة بني عامي  2000و .2005في تشرين األول/أكتوبر  ،2010مت إنشاء املركز السعودي لكفاءة الطاقة
( )SEECاملسؤول عن تطوير تكنولوجيات فعالية استخدام الطاقة وسياسات احلفاظ على الطاقة .وكان استبدال وحدات
تكييف الهواء منخفضة فعالية استخدام الطاقة وعزل املباني اجلديدة للعمالء السكنيني من بني التدابير املقترحة والتي
من شأنها أن تؤدي إلى توفير كبير في الطاقة.
اإلمارات العربية املتحدة
باإلضافة إلى مدينة مصدر في أبو ظبي ،والتي تهدف إلى أن تكون واحدة من أكثر املدن استدامة في العالم ،كانت
دولة اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEتقوم بإجراءات وضع قانون جديد للمباني اخلضراء لتوفير الطاقة واحل ّد من األثر
البيئي للبناء .في العام  ،2007اعتمدت دبي قرار ًا جديد ًا بشأن تطبيق مواصفات املباني اخلضراء ومعاييرها .ودخل
قانون املباني اخلضراء حيز التنفيذ في دبي مطلع العام  ،2009وكان يقوم على نظام الريادة في تصميمات الطاقة
واملخصص ليناسب الظروف في اإلمارات العربية املتحدة ( .)UAEباإلضافة
والبيئة  )LEED( 15اخلاص بالتصنيف
ّ
إلى ذلك ،بدأت هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس ( )ESMAبتنفيذ برنامج وضع بطاقات كفاءة الطاقة لألجهزة
املنزلية منذ نهاية العام  .2010وقد ّ
مت تنفيذ مبادرات أخرى في قطاع النقل ،فدبي على سبيل املثال اعتمدت سياسة
تشجيع النقل املستدام للح ّد من تلوث املركبات فيها .وجتري أبوظبي أيض ًا دراسات على أنظمة النقل احلضرية .وتقوم
هيئة كهرباء ومياه دبي ( )DEWAبحملة توعية في املدارس والفنادق واإلدارات العامة من أجل تشجيع احملافظة على
بشكل أكبر.
الكهرباء واملياه
ٍ

 1،9حتلية املياه
في دول مجلس التعاون اخلليجي ( - )GCCالتي هي من بني أكثر املناطق القاحلة والتي تعاني من ندرة املياه في العالم
 يت ّم اللجوء عاد ًة إلى حتلية املياه لتلبية الطلب الوطني على املياه ،ودائ ًما ما يترأس حتسني إمدادات املياه الئحة عمليةصنع السياسات في هذه الدول .يتزايد الطلب على املياه بسرعة ،مدفوع ًا بزيادة سكانية عالية وتوسع حضري سريع،
وتستأثر القطاعات الزراعية والبلدية بحصة استهالك كبيرة (الرسم البياني  - 30يسار) .تبقى حتلية املياه هي البديل
 .15يتض ّمن نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ( )LEEDمجموعة من نظم التصنيف لتصميم وبناء وتشغيل املباني واملنازل واألحياء
اخلضراء عالية األداء ،وط ّوره املجلس األميركي للمباني اخلضراء.
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جدوى لتلبية متطلبات العرض احمللي كنتيجة النخفاض التكلفة نسبي ًا الناجت عن دعم أسعار الطاقة حالي ًا في
األكثر
ً
ً
ً
معظم دول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCواستجابة للنقص في إمدادات املياه املتجددة طبيعيا ،تتابع دول املجلس
عال جد ًا (الرسم البياني  - 30ميني).
تطوير مرافق حتلية املياه .ونتيجة لذلك ،اعتماد هذه الدول على توريد املياه احملالة ٍ
الرسم البياني  :30نسبة سحب املياه بحسب القطاع في دول مجلس التعاون اخلليجي (( )GCCيسار)؛ نسبة مياه
الشرب التي تؤمنها التحلية في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا (( ]٪[ 2010 ،)MENAميني)
w−OK)« ÊËUF²« fK− ‰Ëœ w ŸUDI« V ×Ð WÐu× *« ÁUO*« WBŠ

دراسات بحثية

زراﻋﻲ
ﺑﻠﺪي
ﺻﻨﺎﻋﻲ

اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

100%

75%

50%

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

25%

ﻗﻄﺮ

ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋُ ﻤﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
%.

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻄﺮ
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺎﻟﻄﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُ ﻤﺎن
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ا ردن
ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺗﻮﻧﺲ
ﻏﺰة
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺼﺮ
اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﻌﺮاق
اﻟﻤﻐﺮب
إﻳﺮان
ﺳﻮرﻳﺎ
0%

املصادر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى بيانات نظام أكواستات ( )AquaStatالتابع ملنظمة األغذية
والزراعة (يسار)؛ فيشتنر ( )Fichtnerو مركز الفضاء األملاني (( 2011 )DLRميني).
مع حلول العام  ،2007كان قد ّ
مت تركيب  ٪48من الطاقة اإلنتاجية لتحلية املياه في العالم في منطقة الشرق األوسط،
وفي منطقة اخلليج بشكل رئيسي (التيمان  .)2010 Lattemanوفي العام  ،2010كانت  199محطة حتلية تعمل في
دول مجلس التعاون اخلليجي (( )GCCداوو  Dawoudواملال  ٪50 ،)2012 Al Mullaمنها في اململكة العربية
السعودية و ٪25في اإلمارات العربية املتحدة (.)UAE
في معظم دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCتضع السلطات خطط ًا لتطوير قدرات حتلية املياه في السنوات املقبلة
من أجل تغطية الطلب على املياه ،الذي من املتوقع أن يزداد بشكل كبير في خالل العقود القادمة .على سبيل املثال،
تخطط الكويت لتطوير قدرات حتلية املياه في إطار خطتها للتنمية  2014-2010من حوالى  1،9مليون متر مكعب يومي ًا
في العام  2008إلى حوالى  3،1مليون متر مكعب يومي ًا بحلول العام  .2016في سلطنة ُعمان ،وصل إجمالي إنتاج املياه
احملالة إلى  129مليون متر مكعب سنوي ًا في العام  .2010وفي أوائل العام  ،2000دفعت تقييمات توافر املياه مقارن ًة
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دراسات بحثية

بالطلب على املياه في املستقبل باحلكومة إلى اعتماد خطة رئيسية للموارد املائية الوطنية  ،2020-2001وقد أشارت هذه
اخلطة إلى أنه من أجل تغطية الطلب املتزايد ،ستدعو احلاجة إلى توفير قدرة إضافية تبلغ حوالى  330مليون متر مكعب
سنوي ًا .في قطر ،تلبي حتلية املياه  ٪50من الطلب على املياه في البالد ،وهو ما م ّثل في العام  2008إنتاج ًا إجمالي ًا من
 312مليون متر مكعب .ومن املتوقع أن يرتفع إنتاج املياه بنسبة  ٪9سنوي ًا حتى العام  .2015حت ّدد إستراتيجية قطر
الوطنية للتنمية  2016-2011التي وضعتها األمانة العامة للتخطيط التنموي مجموع ًة من املبادرات في قطاع املياه ملعاجلة
أوجه القصور الفنية واالقتصادية في مجال إنتاج املياه وتوزيعها واستخدامها .بحلول العام  ،2014ستقوم قطر بسنّ
قانون املياه الوطني من أجل وضع مجموعة من السياسات والتشريعات التي تهدف إلى تغطية االحتياجات املستقبلية.
أنتجت اململكة العربية السعودية ،وهي أكبر منتج للمياه احملالة في العالم 1013 ،مليار متر مكعب في العام ،2009
وبحسب املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة ( ،)SWCCاملوفر الرئيسي للمياه احملالة في اململكة ،ستدعو احلاجة إلى
قدرة إضافية من  5،9مليون متر مكعب يومي ًا بحلول عام  2024لتلبية الطلب املتزايد .في العام  ،2011بلغ الطلب على
املياه في اإلمارات العربية املتحدة ( 4500 )UAEمليون متر مكعب ،ومن املتوقع أن يعادل الطلب ضعف هذا الرقم بحلول
العام  ،2030مع توفير التحلية جزء كبير منه .وفق ًا لشركة أبوظبي للماء والكهرباء ( ،)ADWECأنتجت أبوظبي في عام
 2010ثالثة ماليني متر مكعب من املياه احملالة ،ومن املتوقع أن يبلغ الطلب على املياه احملالة أكثر من  4،5مليون متر
مكعب بحلول العام  .2020ويق ّدر أنّ حتلية املياه ستلبي  ٪95من الطلب على مياه الشرب في العام  .2010في اإلمارات
يرجح أن تعادل أهمية حتلية املياه كجزءٍ من إمدادات املياه نظيرتها في أبوظبي ،أي أنّها ستلبي اجلزء األكبر
األخرىّ ،
من الطلب ،أي  ٪95منه.
وترتبط حتلية املياه أيض ًا مبسألة األمن الغذائي في املنطقة .تعتمد معظم دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبدرجة
تتراوح بني  45و ٪90على موارد املياه اجلوفية قليلة امللوحة غير املتجددة للقطاع الزراعي ،جنب ًا إلى جنب مع املياه احملالة
(لي  Leeوآخرون  .)2012في العام  ،2008تخلّت اململكة العربية السعودية عن سياسة زراعة القمح املروي الواسعة
النطاق التي كانت تتّبعها ملدة  30عام ًا ،وذلك بعد عقود من عمليات سحب املياه غير املستدام .ونتيج ًة لذلك ،انخفض
عامي  2005و ،2006ومن املتوقع أن ينقطع متام ًا بحلول العام .2016
إنتاج القمح احمللي بنسبة تزيد عن النصف بني ْ
نظر ًا ملا تق ّدم ،يتّضح أنّ دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCهي حالي ًا ،وستبقى ،من بني أكبر أسواق حتلية املياه
في العالم في خالل الفترة  ،2016-2007ما يتيح فرص ًا جتارية كبيرة .في الواقع ،جند خمسة دول من املجلس (اململكة
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ( )UAEوالكويت وسلطنة ُعمان وقطر) ضمن أفضل  15سوق ًا لتحلية املياه
للفترة املمتدة إلى العام ( 2016الرسم البياني  - 31يسار).
الرسم البياني  :31أكبر  15سوق ًا للتحلية( 2016-2007 ،يسار)؛ من ّو القدرة اجلارية على حتلية املياه في دول مجلس
التعاون اخلليجي (( 2010-1950 ،)GCCميني)
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في الفترة ما بني ستينيات وثمانينيات القرن العشرين ،كانت وحدات التبخير الومضي ( ،MSFعملية حرارية) هي
التكنولوجيا التجارية الوحيدة املجدية لتحلية املياه على نطاق واسع ،وفي وقت الحق ،أصبحت تكنولوجيات التقطير
متعدد التأثير ( ،MEDعملية حرارية) والتناضح العكسي ( ،ROعملية كهربائية) هي عمليات مجدية للوحدات على نطاق
واسع بفضل حتسينات تكنولوجية رئيسية .تستخدم محطات حتلية املياه احلرارية مصادر احلرارة كقوة دافعة .وميكن
ملصادر احلرارة هذه أن تكون املاء الساخن أو البخار الناجت عن التوربينات .وبالتالي ،فإنّ حتلية املياه احلرارية مثالية
قطاعي الطاقة واملياه في معظم دول مجلس التعاون اخلليجي
للتوليد املشترك مع محطات توليد الكهرباء .وبالنظر إلى أنّ
ْ
( )GCCلديهما أجهزة التنظيم واملرافق العامة عينها ،وأنّ مياه اخلليج العربي عالية امللوحة ودرجة احلرارة ،تناسب
العمليات احلرارية هذه الظروف أكثر من التناضح العكسي ( .)ROوبالتالي ،كانت وحدات التبخير الومضي تاريخي ًا هي
ّ
املفضلة في دول مجلس التعاون اخلليجي (( )GCCالرسم البياني  - 31ميني).
التكنولوجيا
اجلدول  :6اخلصائص الرئيسية لتقنيات حتلية املياه

دراسات بحثية
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املصدر :البنك الدولي .2012
تتطلّب عمليات التحلية ،سواء كانت حرارية أو كهربائية ،قدر ًا كبير ًا من الطاقة (اجلدول  .)6وسيكون تأثير خطط زيادة
عدد وحدات حتلية املياه في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمهم ًا لقطاع الطاقة ولتوازن الوقود األحفوري .وبالتالي،
فإنّ استدامة الطاقة واملياه حتديان يرتبطان ارتباط ًا وثيق ًا في دول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCويت ّم حالي ًا إجراء
دراسات وأبحاث عدة للنظر في جدوى حتلية املياه والطاقة املتجددة ( .)REميكن للتكنولوجيات مثل الطاقة الشمسية
املر ّكزة ( )CSPتوفير البخار الذي ميكن استعماله لتوليد الكهرباء أو حتلية املياه .وستح ّدد كيفية وضع سياسة الطاقة
بشكل كبير .ثمة أوجه قصور كبيرة في قطاع املياه حالي ًا ،وميكن مالحظة هذا القصور
توسعات طاقة التحلية في املستقبل
ٍ
على طول سلسلة اإلنتاج والتوزيع واالستهالك ،وهو يتراوح بني أساليب إنتاج الطاقة غير الكفء وعدم كفاءة استهالك
فرصا للتنمية.
املياه .وكما هو احلال مع استهالك الكهرباء ،إنّ احلفاظ على استهالك املياه صعب سياسي ًا ،ولكنه يق ّدم َ
وكنتيجة لدعم أسعار املياه املقدمة للمستهلكني (القطاعات السكنية والزراعية والصناعية) ،ال يجد العمالء حافز ُيذكر
يشجعهم للحفاظ على املياه.
ّ

الرقم  | 3كانون الثاني/يناير 2014

56
56

 2حتديد البؤر الساخنة وآثارها على التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUومجلس التعاون اخلليجي

 2،1الشراكة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي في مجال الطاقة
ليست العالقات بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCحديثة العهد .بدأ التعاون االقتصادي
املنطقتي من البداية ،أي في العام  1981بعد إنشاء مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCفي  22متوز/يوليو ،1985
بني
نْ
ع ّبر مجلس وزراء ما كان ُيعرف حينذاك بالسوق األوروبية املشتركة عن رغبته العميقة في تطوير عالقات اقتصادية
وسياسية مع دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCوق ّرر من حيث املبدأ عقد اجتماع بني السوق األوروبية املشتركة
ودول اخلليج.

دراسات بحثية

وصف الطرفان االجتماع الذي ُعقد في لوكسمبورغ يوم  14تشرين األول/أكتوبر  1985باحلدث التاريخي في مسار
العالقات بينهما ،وق ّررا تسريع املناقشات إلبرام اتفاق شامل يهدف إلى تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني الدول
اخلليجية واإلحتاد .و ّ
مت في العام  1988التوقيع على اتفاق التعاون  16بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون
يشجع التعاون التجاري واالقتصادي .وقد أنشأ هذا االتفاق هيئات هامة عدة :على
اخلليجي ( ،)GCCوالذي كان
ّ
املستوى اإلستراتيجي ،أنشأ مجلس ًا سنوي ًا مشترك ًا واجتماع ًا وزاري ًا سنوي ًا لوزراء اخلارجية لدول اإلحتاد األوروبي
( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCواجتماع ًا لكبار املسؤولني في جلنة التعاون املشترك؛ وعلى املستوى
التشغيلي ،أنشأ مجموعة خبراء الطاقة التي بدأت العمل في أوائل تسعينيات القرن العشرين.
منذ توقيع اتفاق التعاون ،ر ّكزت الشراكة بني التحالف نَْي اإلقليم َي نْي أكثر على اجلوانب االقتصادية مبا أنّ دول اخلليج منتجة
رئيسية للنفط والغاز .وفي خالل االجتماعات الالحقة للمجالس املشتركة وجلنة التعاون املشتركة ،اتفق القادة على تعزيز
التعاون في مجال الطاقة وعلى إبرام مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة.
في اآلونة األخيرة ،ومبناسبة انعقاد الدورة العشرين للمجلس املشترك لالحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون في
املنطقتي برنامج العمل املشترك بني اإلحتاد األوروبي ()EU
لوكسمبورغ في  14حزيران/يونيو  ،2010أق ّر مسؤولو
نْ
17
ودول مجلس التعاون اخلليجي ( ،2013-2010 )GCCالذي ّ
مت التفاوض بشأنه في خالل اجتماع كبار املسؤولني
في الرياض في  10-9شباط/فبراير  .2010يهدف برنامج العمل املشترك إلى تعزيز التعاون في املجاالت ذات االهتمام
املشترك اإلستراتيجي في خالل الفترة بني عا َم ْي  2010و .2013ويشمل هذا البرنامج على وجه التحديد الطاقة والكهرباء
واملياه والسالمة النووية من بني مجاالت التعاون الرئيسية بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي
يخص الطاقة على وجه اخلصوص ،يتص ّور البرنامج:
( .)GCCوفي ما
ّ
تبادل اآلراء واملعلومات واخلبرات بشأن تط ّورات سوق النفط والغاز ،وسياسات الطاقة ،والسياسات واألطر
·
وأفضل املمارسات والتقنيات في قطاعات التنقيب واإلنتاج (املنبع) والنقل والتخزين والتسويق (منتصف الطريق)
والتكرير واملعاجلة (املص ّب)؛
التعاون في مجال معدات الطاقة وتصنيع اآلالت وقطع الغيار ،وبخاصة تلك املستخدمة في صناعات النفط
·
والغاز؛
التعاون في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة واملتجددة ،وسياسة وتدابير كفاءة الطاقة ،وتكنولوجيات وأطر
·
سياسات الطاقة الشمسية.
في قطاع الكهرباء واملاء ،يتص ّور البرنامج:
 .16اتفاق التعاون بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي ،اجلريدة الرسمية ( )Official Journalاجلزء  054بتاريخ  25شباط/فبراير
 ،1989ص 3 .إلى .http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:21989A0225%2801%29 ،15
 .17برنامج العمل املشترك لتطبيق اتفاق التعاون بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي املبرم في العام ،2013-2010 ،1988

.http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf
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·
·
·

التعاون التقني في جميع مراحل إنتاج الكهرباء واملياه (التوليد والنقل وتوزيع نقل الطاقة ومق ّدمي اخلدمات) ،مبا
في ذلك نقل التكنولوجيا؛
استفادة دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن جتربة اإلحتاد األوروبي ( )EUفي مجال ربط الطاقة ،وإدارة
األحمال ،واإلطار التنظيمي ،وإنشاء وتطوير األسواق اإلقليمية لتجارة وتبادل والكهرباء؛
تبادل أفضل املمارسات في مجاالت البحث والتطوير والتكنولوجيا بشأن اإلدارة املتكاملة والتنمية املستدامة
للمياه من أجل حتقيق األمن املائي في دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCوكذلك تبادل أفضل املمارسات
والتقنيات في االستخدام الكفء للطاقة واستهالك املياه.

دراسات بحثية

وأخير ًا ،في مجال السالمة النووية ،يتص ّور البرنامج:
التعاون في مجال الطاقة الذرية وكذلك في مجال السالمة واألمن النوو َي نْي؛
·
تبادل املعلومات واخلبرات في مسائل مثل اإلطار القانوني للحماية من اإلشعاع ،والسالمة واألمن النوو َي نْي،
·
والنفايات املشعة ،والضمانات ،واملراقبة والنظم املناسبة.
ّ
مت وضع ثالث آليات رئيسية لتطبيق األنشطة املماثلة :مجموعات عمل مخصصة ،وفعاليات مثل الندوات وورش العمل
واملعارض ،والتدريب وبناء القدرات.
ومع ذلك ،لم يت ّم استكمال متابعة برنامج العمل املشترك .وفي الدورة الثانية والعشرين للمجلس املشترك واالجتماع
الوزاري في لوكسمبورغ في  25حزيران/يونيو  ،2012ق ّيم املندوبون التقدم احملرز حتى ذلك احلني واتّفقوا على إعداد
18
برنامج عمل مشترك للفترة املقبلة ( )2016-2013وحتديد األولويات واألهداف.
ال تزال الطاقة اليوم مركزية في العالقات بني دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCواإلحتاد األوروبي ( .)EUوما زال
املنطقتي والتكامل بني أمناط إنتاج
الوقود األحفوري املنتج األكثر تداو ًال بني املنطقت نَْي .ويعود ذلك باألساس إلى قرب
نْ
الطاقة واالستهالك بينهما ،ما ينشئ ظروف تبادل مؤاتية بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي
( .)GCCويت ّم تنظيم هذه التبادالت باألساس مبوجب املادة  6من اتفاق التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUومجلس
تنص على أنّه «في قطاع الطاقة ،على األطراف املتعاقدة أن تسعى إلى تشجيع وتسهيل
التعاون اخلليجي ( ،)GCCوالتي ّ
األمور التالية من بني أمور أخرى :التعاون في املنطقتني من خالل تعهدات الطاقة [ ...و] تبادل وجهات النظر واملعلومات
بشكل عام وسياسات الطاقة اخلاصة بها ،من دون اإلخالل بالتزامات الطرفني الدولية».
حول املسائل املتعلقة بالطاقة
ٍ
في إطار برنامج العمل املشترك ،يت ّم إيالء اهتمام خاص ملسألة تنويع مصادر الطاقة من خالل تطوير تكنولوجيات الطاقة
البديلة (مثل تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REوتطوير كفاءة الطاقة لتكنولوجيات الطاقة التقليدية) ،وأيض ًا ملسألة تطوير
البنية التحتية للطاقة .في الواقع ،ومنذ بداية التعاون ،ش ّددت املجالس املشتركة واجتماعات جلنة التعاون املشترك على
احلاجة إلى الدعم من خالل سياسات بغرض تعزيز خيارات الطاقة املتجددة ( )REوكفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون
اخلليجي ( .)GCCوقد خ ُلصت عدة اجتماعات خلبراء من اإلحتاد األوروبي ( )EUومجلس التعاون اخلليجي ( )GCCإلى
أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة ،مع التركيز بشكل خاص على كفاءة الطاقة وحفظها ،وعلى الطاقة النظيفة وتغير
املناخ ونقل التكنولوجيا .وعلى وجه اخلصوص ،أ ّكدت ورشة عمل بعنوان تعزيز العالقات بني اإلحتاد األوروبي ()EU
19
ودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي إطار نظام مناخي جديد :اآلفاق وفرص التعاون ،والتي ُعقدت في بروكسل
في  26شباط/فبراير  ،2009على أهمية التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول املجلس بشأن القضايا ذات الصلة
بالطاقة والبيئة.
مع أخذ استنتاجات اجتماعات اخلبراء بعني االعتبار ،قامت املديرية العامة للمفوضية األوروبية ،املسؤولة عن العالقات
 .18بيان الرئيس املشارك ،الدورة الثانية والعشرين للمجلس املشترك لالحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي واالجتماع الوزاري،
لوكسمبورغ 25 ،حزيران/يونيو .http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/131196.pdf ،2012
ّ .19
اطلع على املزيد على موقع مشروع اجلسر اإللكتروني.http://aljisr.ae/?q=node/42 ,
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اخلارجية ،بتفويض مشروع بعنوان إنشاء وتشغيل شبكة الطاقة النظيفة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون
اخلليجي ( .)GCCهدف املشروع إلى إنشاء وتسهيل تشغيل شبكة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون
اخلليجي ( ،)GCCليكون مبثابة مح ّفز وعنصر تنسيق لتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة ،مبا في ذلك جوانب
السياسات والبحوث والتكنولوجيا ذات الصلة ،بني اجلهات املعنية املختلفني في اإلحتاد األوروبي ( )EUودول املجلس.
وكان الهدف العام من هذه املبادرة تعزيز العالقات بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول املجلس في مجال الطاقة ،من خالل
تطوير البنى واألدوات املناسبة ألنشطة التعاون العملي ذات االهتمام املشترك في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة.
أهداف الشبكة احلالية هي :أ) تبادل اخلبرات واملعرفة؛ ب) تنسيق وتعزيز اإلجراءات املشتركة بني اجلهات املعنية في
اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC؛ ج) تسهيل األبحاث املشتركة؛ د) عرض وتطوير الطاقة
20
النظيفة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن خالل مشاريع مشتركة؛ ه) الدعم بالسياسات لتعزيز ما تق ّدم.

دراسات بحثية

أنشطة الشبكة املستهدفة :أ) تقاسم املعرفة؛ ب) برامج التدريب؛ ج) مقاالت البحوث؛ د) الزيارات الفنية؛ ه) اجتماعات
فريق املناقشة.
والشبكة ّ
منظمة حول مجموعات املناقشة املواضيعية اخلمسة التالية ،والتي تساهم في تعزيز التعاون في مجال الطاقة
النظيفة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي (:)GCC
مصادر الطاقة املتجددة ()RE؛
·
إدارة جانب الطلب على الطاقة؛
·
الغاز الطبيعي النظيف والتقنيات النظيفة ذات الصلة؛
·
الترابط في مجال الكهرباء وتكامل السوق؛
·
التقاط الكربون وتخزينه.
·
تلتقي مجموعات النقاش هذه على أساس منتظم لتبادل اآلراء وأفضل املمارسات واخلبرات في مختلف املواضيع ذات
الصلة .باإلضافة إلى ذلكّ ،
تغطي مجموعات النقاش معظم املواضيع التي حددها برنامج العمل املشترك ،ألنها ال تناقش
التعاون في مجال الغاز الطبيعي والربط الكهربائي فحسب ،بل تناقش أيض ًا املياه كموضوع فرعي.
ُعقد املؤمتر السنوي الثاني لشبكة الطاقة النظيفة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
في أبوظبي في اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEمن  17إلى  19كانون الثاني/يناير  ،2012على هامش مؤمتر القمة
العاملية لطاقة املستقبل  .2012في خالل االجتماع الثاني العام لشبكة الطاقة النظيفة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول
مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCالذي ُعقد في  18كانون الثاني/يناير  ،2012ش ّددت املفوضية األوروبية على أهمية
بذل كافة اجلهود املمكنة لضمان حتول الشبكة إلى كيان مستدام يتابع حتفيز التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول
مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي مجال الطاقة املستدامة 21 .وقد حظيت اجلهات املعنية بالشبكة قد حظوا بفرصة
مناقشة بنية الشبكة وتنظيمها ،وتوضيح إستراتيجية استدامة الشبكة وخطة نشاطها ،وبالتالي تعزيز ملكية اجلهات املعنية
والتزامها بإنشاء آلية مفيدة وقابلة للتطبيق لدعم التعاون في مجال الطاقة النظيفة بني املنطقتني.

 2،2مجال التعاون الذي ّ
مت حتديده :الوقود األحفوري
ما زالت تدفقات الطاقة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCتر ّكز حتى اآلن وإلى ح ّد
 .20راجع املوقع اإللكتروني لشبكة الطاقة النظيفة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس دول التعاون اخلليجي,
.http://www.eugcc-cleanergy.net/TheNetwork.aspx

 .21بيان صحفي من املؤمتر السنوي الثاني لشبكة الطاقة النظيفة بني اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي،
.http://www.eugcc-cleanergy.net/LinkClick.aspx?fileticket=rbV2PuL_WKw%3d&tabid=253
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كبير على الوقود األحفوري ،وبخاصة النفط والغاز .يؤكد تقرير ّ
منظمة الدول املص ّدرة للبترول للعام  2012أنّ اململكة
العربية السعودية تص ّدر إلى أوروبا  ٪12،3من صادراتها من النفط اخلام ،والكويت تص ّدر  ،٪4،4واإلمارات العربية
املتحدة ( ٪0،1 )UAEفقط .وبالتالي ،ال تزال اململكة العربية السعودية أكبر مص ّدر للنفط إلى أوروبا من دول مجلس
التعاون اخلليجي ( ،)GCCمع  890ألف برميل يومي ًا ّ
مت نقلها في العام  2011وحده .وفق ًا لشركة بريتيش بتروليوم ()BP
( ٪42 ،)2012من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي املسال تتّجه إلى أوروبا ،أي ما ميثل  43مليار متر مكعب،
في حني أنّ حصة سلطنة ُعمان من هذه الصادرات هي .٪2

دراسات بحثية

تظهر إحصاءات عن واردات اإلحتاد األوروبي ( )EUمن الوقود األحفوري بني  1990و 2010أنّ اإلحتاد األوروبي
( )EUيحافظ على عالقة مميزة مع اإلحتاد السوفياتي السابق ،وقد ارتفعت الواردات من هذه املنطقة من  ٪35،7في
العام  2005إلى أكثر من  ٪41في عام  .2011وإنّ أفريقيا مو ّرد رئيسي آخر لالحتاد األوروبي ،وتأتي اجلزائر وليبيا
في طليعة البلدان األفريقية املو ّردة لالحتاد ،وقد منت الواردات من هذه القارة من  ٪18في العام  2005إلى  ٪20،6في
العام ( 2010مع انخفاض طفيف في العام  2011بسبب عدم االستقرار السياسي) .بحسب يوروستات (،)Eurostat
انخفضت حصة اإلحتاد األوروبي ( )EUمن واردات النفط القادمة من دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمن ٪13،5
في العام  1990إلى  ٪6،2في العام ( 2010الرسم البياني  .)32كانت هذه احلصة تقارب الـ ٪20في منتصف تسعينيات
منحى معاكس ًا ،وتزايدت من
القرن العشرين .أ ّما واردات الغاز من دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCفقد أظهرت
ً
 ٪0في عام  1990إلى  ،٪7،2ويرجع ذلك أساس ًا إلى زيادة حصة قطر في واردات الغاز الطبيعي املسال .ووفق ًا لشركة
بريتيش بتروليوم ( ،)BPبلغت حصة الغاز الطبيعي املسال القادم من قطر  ٪50من إجمالي واردات الغاز الطبيعي املسال
إلى أوروبا في العام .2011
الرسم البياني  :32حصة دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي واردات اإلحتاد األوروبي ( )EUمن النفط والغاز،
2010-2005
ﺣﺼﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ واردات اﺗﺤﺎد
اوروﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز1990-2010 ،

25%
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اﻟﻨﻔﻂ

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة ( )OMEاستناد ًا إلى يوروستات.
ثمة أيض ًا فرص واضحة لتحسني التعاون بني املنطقتني كما يتوفر نطاق لقيام مشاريع ممكنة وذات اهتمام مشترك ،في
قطاع الغاز الطبيعي ،مع األخذ بعني االعتبار إمكانية ربط أسواق الغاز الطبيعي في املنطقتني ،ما سيتطلب تطوير بنية
حتتية مناسبة .في الواقع ،يتوقع أن يعتمد اإلحتاد األوروبي ( )EUبشكل متزايد على الغاز لتغطية احتياجاته من الطاقة.
وتنويع مصادر إمدادات الغاز أمر بالغ األهمية لضمان أمن الطاقة.
لتعزيز التعاون في هذا املجال ،ير ّكز برنامج العمل املشترك على تبادل املعلومات بشأن أسواق النفط والغاز :مثل
السياسات واألطر واملمارسات الفضلى؛ وتقنيات تطوير البنية التحتية للتوليد والنقل والتوزيعّ .
يخطط برنامج العمل
املشترك إلى أنّه ينبغي ملجموعات مخصصة أن تتناول مجاالت التعاون املختلفة ،من خالل عقد الندوات وورش العمل
وتنظيم برامج التدريب وبناء القدرات عند االقتضاء.

الرقم  | 3كانون الثاني/يناير 2014

60
60

دراسات بحثية

باإلضافة إلى ذلكّ ،
مت دمج القضايا املتعلقة بالغاز الطبيعي بالكامل في شبكة الطاقة النظيفة ،باعتبارها أحد موضوعات
مجموعات النقاش .في خالل اجتماع مجموعة املناقشة املخصص للغاز الطبيعي ،والذي عقد في أبوظبي في كانون
الثاني/يناير ّ ،2012
مت حتديد العديد من مجاالت التعاون في مجال الغاز الطبيعي في سياق التعاون بني اإلحتاد
األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي (( )GCCالسعدي  ،)2012 Assadiعلى النحو التالي:
التعاون والبحوث في أكثر الوسائل اقتصادية وفعالية وصديقة للبيئة لنقل الغاز ،سواء عبر األنابيب أو في شكل
·
سائل؛
التركيز على التكنولوجيات اجلديدة واملبتكرة إلعادة الغاز الطبيعي املسال إلى حالة غازية؛
·
التعاون والبحوث املتعلقة بالتطوير احملتمل لغاز طبيعي غير تقليدي في دول مجلس التعاون اخلليجي (،)GCC
·
في أعقاب تطورات مماثلة في بعض الدول األوروبية؛
التركيز على التكنولوجيات اجلديدة واملبتكرة للتعامل مع احتياطيات الغاز احلامض املوجودة في بعض دول
·
مجلس التعاون اخلليجي ()GCC؛
تبادل املعلومات عن مشروع البحث والتطوير الهادف إلى تعزيز استخدام صديق للبيئة للغاز الطبيعي في
·
القطاعات االقتصادية املختلفة ،مثل قطاع النقل (الغاز الطبيعي املسال ،والغاز إلى سائل ،والغاز الطبيعي
املضغوط) ،وقطاع الطاقة والقطاعني السكني والتجاري.
وعالوة على ذلك ،قد مي ّثل تطوير محطات توليد الطاقة بالطاقة الشمسية ذات الدورة املركبة ( )ISCCخيار ًا مثير ًا لالهتمام
لدول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCسواء كانت مستوردة صافية للغاز أو مص ّدرة صافية له.

 2،3مجال التعاون الذي ّ
مت حتديده :الكهرباء
تعاون اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي مجال الكهرباء متق ّدم جد ًا حالي ًا ،نتيجة
االجتماعات على املستوى الفني والتبادالت املنتظمة التي ّ
ينظمها املنتجون ومشغلو نظام النقل واملوزعون وشركاتهم.
أنشأ اإلحتاد العربي للكهرباء ( ،)AUEالذي يض ّم أعضاء من دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCعالقات مع الشبكة
األوروبية لنقل نظام املشغلني للكهرباء ( .)ENTSO-Eوكان إنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج
منسقة ومستقرة وأكثر فعالية ،والتي ينبغي أن تكون قادرة على تلبية
العربية ( )GCCIAأيض ًا خطوة نحو إنشاء نظم ّ
الطلب املتزايد على الكهرباء.
املنظمتي مفيد جد ًا لك ّل من اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ،وال سيما
هاتي
نْ
وإنّ تبادل املعرفة بني نْ
في إطار اإلستراتيجيات األخيرة التي تسلط الضوء على احلاجة إلى أنظمة كهرباء مترابطة بشكل وثيق أكثر لدعم زيادة
تبادل الكهرباء .هذا باإلضافة إلى أنّ الطاقة املتجددة ( )REستلعب دور ًا هام ًا.
يتطلّب تطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة معاجلة سلسلة من القضايا ذات الصلة مبجموعة من اجلوانب التقنية
واملؤسسية وجوانب السوق ،والتي ينبغي أن تصاحب العملية اجلارية لتحرير أسواق الكهرباء في دول مجلس التعاون
اخلليجي ( .)GCCعلى مدى العقد املاضي ،بدأت معظم دول اخلليج ببرامج اإلصالح إلنشاء إنتاج مستق ّل للكهرباء
وحتقيق الالمركزية واخلصخصة والفصل بني النقل والتوزيع.
يك ّمل هذا التعاون املعزز األنشطة التي يقوم بها اإلحتاد األوروبي ( )EUحالي ًا مع العديد من الدول املجاورة في إطار
سياسته خارج اإلحتاد في مجال الطاقة ،والتي تق ّدم األمثلة ذات الصلة واملمارسات الفضلى والدروس املستفادة.
على سبيل املثال ،في منطقة البحر األبيض املتوسطوفي إطار التعاون األورومتوسطيّ ،
مت تأسيس منظمة البحر األبيض
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دراسات بحثية

ومنسق في منطقة البحر
املتوسط للكهرباء والغاز ( )MEDREGفي العام  2007لتعزيز إطار تنظيمي شفاف ومستقر
ّ
األبيض املتوسط ،ما يعزّز تكامل األسواق واالستثمار في البنية التحتية من خالل تبادل دائم للمعرفة وجمع البيانات
واخلبرات .تقوم منظمة البحر األبيض املتوسط للكهرباء والغاز ( )MEDREGبأنشطتها من خالل التعاون مع اجلهات
املعنية في حوض البحر األبيض املتوسط بهدف تهيئة الظروف إلنشاء مجتمع طاقة مستقبلي في منطقة البحر األبيض
املتوسط ،على أساس نهج التصميم من أسفل ألعلى ،أي دمج أجزاء األنظمة مع ًا إلنشاء نظم أكثر ضخامة .ملنظمة البحر
األبيض املتوسط للكهرباء والغاز ( )MEDREGخمس مهمات رئيسية هي:
ضمان قدر أكبر من التنسيق بني أسواق الطاقة والتشريعات ،والسعي إلى تكامل األسواق املتق ّدم في املنطقة
·
األورومتوسطية؛
تعزيز التنمية املستدامة في قطاع الطاقة من خالل زيادة الكفاءة وتكامل أسواق الطاقة على أساس آمن أنظمة
·
طاقة آمنة ومنخفضة التكلفة ومستدامة بيئي ًا؛
دعم املبادرات ذات االهتمام املشترك في مجاالت رئيسية مثل تطوير البنية التحتية ومتويل االستثمارات والبحوث؛
·
توفير أنشطة بناء القدرات ،مثل التدريب والندوات وحلقات العمل؛
·
تعزيز التعاون وتبادل املعلومات و املساعدة املتبادلة بني أعضاء من خالل توفير إطار مناقشة دائم.
·
ّ
مت في اآلونة األخيرة تأسيس جمعية مشغلي أنظمة النقل بحوض البحر املتوسط (Mediterranean Transmission
 )System Operators METSOجلمع مشغلي أنظمة نقل الكهرباء من منطقة البحر األبيض املتوسط .تهدف اجلمعية

إلى إنشاء صلة بني وظائف تنظيم السوق وعمليات النظام الكهربائي ،ما يس ّهل احلوار والتعاون بني مشغلي أنظمة النقل
واملؤسسات من أجل تعزيز التطوير املنسق واالستباقي لشبكات الكهرباء والروابط في منطقة البحر األبيض املتوسط.
أما الرابطة اإلقليمية ّ
ملنظمي الطاقة ( ،)Energy Regulators Regional Association ERRAفهي منظمة تطوعية
بشكل أساسي لبلدان أوروبا الوسطى ومنطقة أوراسيا ،ولها شركات تابعة
تتألف من هيئات مستقلة تنظيمية للطاقة،
ٍ
في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط والواليات املتحدة األميركية .ودولة اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEواململكة العربية
22
السعودية من أعضاء هذه الرابطة.
وبالنسبة للربط الكهربائي ،يفتح االنتهاء من شبكة الكهرباء اإلقليمية لدول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCآفاق ًا جديدة
إلنشاء سوق كهرباء على نطاق أوسع .لالحتاد األوروبي خبرة طويلة في إنشاء سوق الكهرباء املشتركة ،ومن الواضح أنه
ثمة مجال للتعاون بني اإلحتاد ودول املجلس لنقل املعرفة في هذا املجال .باإلضافة إلى ذلك ،ومن خالل دراسة الربط في
عموم البلدان العربية ،ميكن إجراء بحوث مشتركة لدراسة فوائد ربط عدة شبكات طاقة إقليمية وحتدياته.

 2،4مجال التعاون الذي ّ
مت حتديده :الطاقة النووية
في حني أكدت معظم دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCالتزامها بتطوير الطاقة النووية على املدى املتوسط ،ال يزال
تنفيذ التكنولوجيا النووية يش ّكل حتدي ًا .ال ب ّد من معاجلة خمس قضايا أساسية ألخذ الطاقة النووية بعني االعتبار كمصدر
للطاقة املستدامة :السالمة النووية ،ومقاومة انتشارها ،وإنتاج احلد األدنى من النفايات املشعة ،وتو ّفر املوارد الطبيعية،
والقدرة التنافسية االقتصادية (كونينغ وروشمان .)2008
للعديد من الدول األعضاء في اإلحتاد األوروبي ( )EUخبرة طويلة مع الطاقة النووية .ويستطيع التعاون بني اإلحتاد
األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCأن يبني على املمارسات الفضلى لتمكني نقل هذه املعرفة من
اإلحتاد األوروبي ( )EUإلى دول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCوالتدابير التالية هي في الوقت عينه شروط مسبقة
 .22راجع موقع الرابطة اإلقليمية ّ
ملنظمي الطاقة ( )ERRAاإللكتروني.http://www.erranet.org ,
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ومجاالت للتعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول املجلس لتعزيز الطاقة النووية (بساراس  Psarrasوفالموس Flamos
وباتليتزياناس :)2009 Platlizianas

·
·
·
·
·

تدريب عاملني عاليي املهارة التقنية؛
وضع إستراتيجية لالستثمار املستقبلي في مجال استكشاف اليورانيوم والعمليات ذات الصلة في دورة الوقود
النووي؛
وضع إستراتيجية للنفايات النووية؛
إنشاء بنية حتتية فعالة للبحث والتطوير؛
إنشاء مجلس للتنظيم والسالمة والترخيص ،مع إشراف حكومي ومساعدة من الوكالة العاملية للطاقة الذرية.

ميكن للطاقة النووية أن تسهم في ربط النظام الكهربائي لدول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCلصالح الدول األعضاء
التي ال ميكن إنتاج الطاقة النووية فيها.

دراسات بحثية

 2،5مجال التعاون الذي ّ
مت حتديده :الطاقة املتجددة
قد تق ّدم تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REإحدى أه ّم فرص تعزيز التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس
التعاون اخلليجي ( ،)GCCنظر ًا إلمكانات الطاقة املتجددة ( )REالعالية في املنطقة ،ودور اإلحتاد األوروبي ( )EUالبارز
اللتي أظهرتهما
في تطوير مصادر الطاقة املتجددة ( )REعلى املستوى العاملي ،والقدرة الصناعية الكبيرة ودرجة االبتكار نْ
شركات اإلحتاد األوروبي ( )EUفي هذا املجال ،وتو ّفر رأس املال في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCلالستثمارات
املربحة في مجال الطاقة املتجددة (.)RE
في إطار تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( ،)REتبرز الطاقة الشمسية كأحد اخليارات األساسية بالنظر إلى وفرة املوارد،
ما يعني أنّ تطوير تكنولوجيات األلواح الضوئية ( )PVوالطاقة الشمسية املركزة على ح ّد سواء هو فرصة مؤكدة .ويجري
أيض ًا تشجيع تطوير الطاقة الشمسية من خالل العديد من املبادرات اجلارية في منطقة أوروبا والبحر األبيض املتوسط
ومنطقة اإلحتاد األوروبي (-)EUالشرق األوسط وشمال أفريقيا ( ،)MENAعلى غرار مفهوم ديزيرتيك وخطة الطاقة
الشمسية املتوسطية.
ولكن باإلضافة إلى ح ّل قضايا تكامل السوق ونظام الربط ،يحتاج تنفيذ مثل هذه املشاريع الطموحة إلى أخذ سلسلة
من اجلوانب التقنية في عني االعتبار والتغلب عليها .وتتعلق هذه اجلوانب في معظمها بطبيعة املوارد املتقطعة والظروف
املناخية القاسية التي تقلّل من كفاءة النظم.
ينبغي أن ير ّكز التعاون املشترك على تطوير التكنولوجيا واالبتكار ،فض ًال عن البحث والتطوير ،مبا في ذلك تطوير املواد
اجلديدة.
بشكل
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي تقييم خطط األعمال ملختلف مشروعات الطاقة املتجددة ( ،)REمع األخذ بعني االعتبار
ٍ
محدد بنية سوق الكهرباء في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCوحجم دعم األسعار للكهرباء املولدة من الوقود
األحفوري.
تقييم املوارد مجال آخر يستحق مزيد ًا من االستكشاف .ففي حني ّ
مت وضع تقديرات وخرائط خاصة بإنتاج الكهرباء
من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،تبقى املعلومات املتوفرة عن املصادر األخرى ،مثل الطاقة احلرارية األرضية وحتويل
النفايات إلى طاقة ،أق ّل بكثير.
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خاص من جتربة
بشكل
باإلضافة إلى دراسة هذه اجلوانب التقنية ،ميكن أن تستفيد دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
ٍ
ّ
اإلحتاد األوروبي ( )EUفي تطوير سياسة فعالة وأطر تنظيمية ملصادر الطاقة املتجددة ( .)REال ّ
شك في أنّ تقييم تأثير
آليات التحفيز والعوائق الرئيسية التقنية وغير التقنية التي يتعني معاجلتها عند وضع سياسات الطاقة املتجددة ()RE
سيعود بالفائدة األكيدة على دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCللسماح لها بالتعلم من التجارب السابقة في اإلحتاد
األوروبي ( )EUوعلى مستوى العالم ،وتفادي تكرار األخطاء عينها.

دراسات بحثية

تشجع على زيادة االستثمار في مصادر الطاقة
أخير ًا ،يش ّكل تقاسم املعرفة أحد اجلوانب األساسية التي من شأنها أن ّ
املتجددة ( ،)REفي دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCواإلحتاد األوروبي ( )EUعلى ح ّد سواء ،من خالل توفير فرص
أعمال ومشاريع مشتركة جديدة .في هذا الصدد ،وفي أيلول/سبتمبر ّ ،2012
مت اإلعالن عن كونسورتيوم تقوده أكوا بور
الدولية ( ،)ACWA Power Internationalشركة املياه والطاقة السعودية العمالقة ،بشراكة مع شركة آريز إينجينييريا
إي سيستيماس احملدودة ( )Aries Ingeniería y Sistemas SAوتي أس كاي إليكترونيكا إي إيليكتريداد (TSK
( )Electrónica y Electricidadإسبانيا) ،كأفضل مزايد لتطوير مشروع الطاقة املستقل ورززات للطاقة الشمسية
املركزة بقدرة  160ميجاواط وبقيمة مليار دوالر أميركي.
هذا مثال ها ّم على إمكانية جمع اخلبرات املالية والفنية من جهات فاعلة مختلفة من اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس
التعاون اخلليجي ( )GCCللعمل على تطوير قطاع الطاقة املتجددة (.)RE

 2،6مجال التعاون الذي ّ
مت حتديده :كفاءة الطاقة
في  25تشرين األول/أكتوبر  ،2012اعتمد اإلحتاد األوروبي ( )EUالتوجيه  EU/27/2012بشأن كفاءة الطاقة.
ويضع هذا التوجيه إطار عمل مشترك من التدابير لتعزيز كفاءة الطاقة داخل اإلحتاد من أجل ضمان حتقيق هدف الـ٪20
الذي ح ّدده اإلحتاد عنوان ًا له في مجال كفاءة الطاقة بحلول العام  2020ومتهيد الطريق ملزيد من حتسينات كفاءة الطاقة
ما بعد ذلك التاريخ .كما يح ّدد هذا التوجيه القواعد التي تهدف إلى إزالة احلواجز في سوق الطاقة والتغلب على إخفاقات
وينص على وضع أهداف وطنية إرشادية في مجال كفاءة الطاقة
السوق التي تعيق الكفاءة في عرض واستخدام الطاقة،
ّ
للعام .2020

23

في دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCليس اإلطار املؤسسي والتنظيمي متطور ًا إلى هذا احل ّد ،وقد ّ
مت بذل اجلهود
بطريقة مجزأة إلى ح ّد ما .وقد تستفيد دول املجلس من التعاون مع اإلحتاد األوروبي ( )EUبطرق عدة:
مؤسسي ًا ،من خالل االستفادة من اخلبرات التي جمعها اإلحتاد األوروبي ( )EUفي خض ّم إعداده العديد من
·
التوجيهات بشأن كفاءة الطاقة (والتي تشمل على سبيل املثال التصميم الذي يحافظ على املعايير البيئية ووضع
بطاقات كفاءة الطاقة وقوانني الطاقة في البناء) ،وكذلك في إعداده اخلطط الوطنية لكفاءة الطاقة؛
في ما يتعلق بإدارة جانب الطلب ،من خالل تطوير مناذج لشركات خدمات الطاقة واآلليات القائمة على السوق
·
لدعم االستخدام الكفء للطاقة.
باإلضافة إلى ذلك ،سيم ّثل إنشاء وكاالت وطنية لالستخدام الكفء للطاقة خطو ًة هامة نحو تنفيذ ورصد تدابير ملموسة
للتوفير في الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي (.)GCC
ومن شأن التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي مجال كفاءة الطاقة أن يستفيد
من إنشاء رابطة إقليمية ،على غرار اخلبرة املكتسبة في املنطقة األورومتوسطية ،حيث ّ
مت إنشاء اجلمعية املتوسطية
 .23التوجيه  EU/27/2012بشأن كفاءة الطاقة 25 ،...أكتوبر/تشرين األول ،2012
.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32012L0027
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للوكاالت الوطنية للتحكم في الطاقات ( )MEDENERفي العام  .1997جتمع اجلمعية املتوسطية للوكاالت الوطنية للتحكم
في الطاقات ( 12 )MEDENERمنظمة مسؤولة عن سياسات تطوير كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ( )REمن ض ّفتي
البحر األبيض املتوسط .وتهدف هذه اجلمعية إلى تبادل اخلبرات والدراية واملمارسات الفضلى .ويتيح تطوير أوجه التآزر
بني أعضائها تعزيز الشراكة اإلقليمية بشأن قضايا احلفاظ على الطاقة اخلاصة بالبحر األبيض املتوسط.

 2،7مجال التعاون الذي ّ
مت حتديده :املياه

دراسات بحثية

سيساهم تأثير تغ ّير املناخ في زيادة الضغط على موارد املياه في منطقتي اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون
اخلليجي ( .)GCCوبالتالي ،ستصبح عمليات حتلية املياه ضرورية لتوفير املياه في دول جنوب اإلحتاد األوروبي (،)EU
كما هي احلال في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCحالي ًا .على سبيل املثال ،تواجه مناطق عدة في إسبانيا نقص ًا
حاد ًا في املياه.
بشكل سريع نتيجة الرتفاع أسعار النفط
في دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCازدادت كلفة حتلية املياه احلرارية
ٍ
العاملية في السنوات األخيرة ،ما يعني أنّ كلفة دعم أسعار املياه على احلكومات اخلليجية قد ازدادت بشكل كبير وباتت
توسع عمليات حتلية مياه البحر بالتناضح العكسي ( )ROعلى نطاق واسع مبا
تعتبر غير اقتصادية .وقد أ ّدى ذلك إلى ّ
أنها متّصلة بالشبكة وتعمل في غالب األحيان على توربينات تعمل بالغاز.
ومع ذلك ،أ ّدى انخفاض نسبة أسعار الغاز بالنسبة إلى الفحم إلى زيادة عاملية في استهالك الغاز .وقد حت ّفزت هذه
يتوسع دورها أكثر بسبب التصور العام
الزيادة باالستثمار العاملي في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز والتي قد ّ
احلالي للطاقة النووية.
حالي ًا ،ونظر ًا للطلب على الكهرباء واملياه ،أصبحت اإلمارات العربية املتحدة ( )UAEمستورد ًا صافي ًا للغاز ،وكذلك
الكويت .باإلضافة إلى ذلك ،ووفق ًا لتقرير سيتي جروب  Citygroupمؤخر ًا ،تواجه اململكة العربية السعودية خط ًرا بأن
تصبح مستورد ًا صافي ًا للنفط في خالل السنوات العشرين املقبلة بسبب مستويات الطلب على الطاقة محلي ًا (دايا Daya
والبلطجي .)2012 El Baltaji
وبنا ًء على هذه االعتبارات ،يصبح من الواضح أنه ثمة مجال للتعاون في ما يتعلق بتحلية املياه ،خصوص ًا في مجال البحث
سبل للح ّد من كثافة الطاقة في العمليات املماثلة .على وجه اخلصوص ،حتلية
والتطوير اللذ ْين ميكن القيام بهما إليجاد ٍ
ٌ
مجال يستحق مزيد ًا من التحقيق نظر ًا إلمكانات
املياه بالطاقة املتجددة (( )REوبالطاقة الشمسية على وجه التحديد)
الطاقة الشمسية العالية في دول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCوقد ّ
مت إجراء عدد من املشاريع البحثية في هذا املجال
في اإلحتاد األوروبي ( ،)EUوهي تسلط الضوء على بعض العواقب األساسية التي تواجه حتلية املياه بالطاقة الشمسية،
سواء بالنسبة إلى النظم الالمركزية أو إلى احملطات واسعة النطاق .العاقبة األساسية بالنسبة إلى النظم الالمركزية
هي أنّ التكنولوجيا الرئيسية املتوفرة جتاري ًا اليوم لقدرات أق ّل من  1000متر مكعب يومي ًا (التناضح العكسي الضوئي)
يخص معاجلة املياه العالية امللوحة ،والتكنولوجيات البديلة املتو ّفرة في املنطقة غير كفؤة في استخدام الطاقة
محدودة في ما
ّ
وغير املتطورة مبا يكفي .لذلك ،ينبغي نشر التكنولوجيات اجلديدة القادرة على العمل مع امللوحة العالية والكفؤة من حيث
استخدام الطاقة وإقرانها بالطاقة الشمسية.
من ناحية أخرى ،تق ّيد حتلية املياه بالطاقة الشمسية على نطاق واسع باستهالك الطاقة املكثف املرتبط بتحلية املياه
والتكاليف االستثمارية العالية املرتبطة بالطاقة الشمسية .لتحسني التكلفة املالية ،ميكن استغالل أوجه التآزر عن طريق
إقران حتلية املياه بتوليد الطاقة .ثمة طرق مختلفة للجمع بني التحلية وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية املر ّكزة (.)CSP
وقد متّت مقارنة سيناريوهات عدة تر ّكز على تكنولوجيتني صناعيتني رئيسيتني لتحلية املياه على نطاق واسع ،أي التناضح
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العكسي ( )ROوالتقطير متعدد التأثير .وقد ّ
مت إجراء دراسات على أساس نظري باستخدام التحليل الديناميكي احلراري،
وينبغي إجراء مزيد من التحقيق في الهندسة لتحديد احلالة األنسب لك ّل ظرف مح ّدد في إطار العمل.
السلعتي
هاتي
نظر ًا لقرب قطا َع ْي املياه والطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCوالتوترات املتزايدة بشأن
نْ
نْ
األساسيتي ،فإنّ تنفيذ مشاريع جتريبية (مثل محطات التحلية والطاقة الشمسية املر ّكزة ( )CSPاملجموعة) سيقوم بتعزيز
نْ
تطوير هذه التكنولوجيات الواعدة.

دراسات بحثية

حتلية املياه بالطاقة النووية مجال آخر من مجاالت الدراسة .ووفق ًا للجامعة النووية العاملية (الرابطة النووية الدولية
2013ب) ،أنتج مفاعل  350-BNالسريع في أكتاو (كازاخستان) بنجاح ما يصل إلى  135ميجاواط من الكهرباء و80
ألف متر مك ّعب يومي ًا من املياه الصاحلة للشرب لنحو  27عام ًا حتى إغالقه في منتصف العام  .1999وقد ّ
مت استخدام
حوالى  ٪60من هذه الطاقة في التدفئة وحتلية املياه ،كما أنه برهن جدوى وموثوقية احملطات املماثلة للتوليد املشترك
للطاقة .ثمة أيض ًا محطات للتوليد املشترك تعمل في اليابان والهند وباكستان والصني.
قد تكون حتلية املياه بالطاقة النووية خيار ًا آخر يستحق التطوير ،ولكنّ املخاوف العامة التي ّ
مت التعبير عنها في أعقاب
حادث فوكوشيما قد أ ّدت الى تأخر خطط تنمية هذه الطاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي (.)GCC

اخلامتة
تبينّ دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعن إمكانات جيدة للتعاون والشراكة مع اإلحتاد األوروبي ( )EUفي مجموعة
واسعة ومتنوعة من املجاالت .مي ّثل قطاع الطاقة املتجددة ( )REفرصة ممتازة للتعاون والشراكة في ضوء التصور
احلالي للطاقة املتجددة في املنطقة .وعلى الرغم من تطور الطاقة املتجددة ( )REالبطيء في دول مجلس التعاون اخلليجي
( ،)GCCتزداد فائدتها في حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCاملختلفة .يختلف مستوى االهتمام بالطاقة
بشكل عام ،يتح ّفز هذا االهتمام بالرغبة في حتقيق
بلد إلى آخر ،وكذلك نوع االستثمار املستهدف.
املتجددة ( )REمن ٍ
ٍ
التنمية االقتصادية ومزيج طاقة مستدامة في ٍآن مع ًا .وثمة إمكانية واضحة لتصبح دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
عناصر أساسية رائدة في مجال الطاقة املتجددة ( ،)REمتام ًا كما هي عناصر بارزة في مجال صناعة النفط والغاز .ومع
ذلك ،ال ميكن أن يت ّم ذلك من دون وضع السياسة الالزمة وتنفيذ إصالحات السوق التي من شأنها ضمان ربحية مشاريع
الطاقة املتجددة (.)RE
على الرغم من أوجه الشبه بني دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCثمة أيض ًا اختالفات كبيرة بينها على مجموعة
متنوعة من القضايا .أمن الطاقة موضوع يحظى باهتمام دول املجلس كلها .ومع ذلك ،تختلف مقاربة املوضوع من بلد
خاص على الطاقة املتجددة ( .)REمبا أنّ دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCمتتلك ثلث
بشكل
إلى آخر ،وينطبق ذلك
ٍ
ّ
أكبر احتياطي من النفط في العالم ،لم يكن لديها دافع كبير ملراجعة استهالكها احمللي للطاقة .ومع ذلك ،بات ارتفاع تكلفة
إنتاج الكهرباء والنقص النسبي في إنتاج الغاز يغ ّير إستراتيجيات احلكومات.
تواجه دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبالفعل حتديات كبيرة في مجال الطاقة ،ولم تعترف حكوماتها بذلك إال
مؤخر ًا .ما من مقاربة مشتركة مط ّبقة للتعامل مع قضايا أمن الكهرباء واملياه .في الواقع ،إنّ جتزئة اجلهود أمر شائع على
تقسم العمل بني معاهد البحوث والوكاالت احلكومية
صعيد ك ّل بلد ،إذ إنّ معظم دول مجلس التعاون اخلليجي (ّ )GCC
والقطاع اخلاص .ومع ذلك ،ميكن أن نالحظ أنّ بعض دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبدأت تتّخذ تدابير محددة
لتوحيد جهودها.
تعترف حكومات مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCبأهمية تنويع مصادر الطاقة احمللية وتتّجه نحو إصالح السوق ومزيج
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الطاقة املستدامة .ولكنّ تواجه هذه اخلطوة حتديات عدة ،وميكن إرجاع هذه التحديات إلى حجم الطلب على الكهرباء.
و ُيقال إنّ دعم أسعار الكهرباء واملياه قد أ ّدى إلى من ّو الطلب السريع في هذا القطاع الذي شهد نتيجة لذلك تقدم ًا بسيط ًا
جلهة حتسني الكفاءة واحلفاظ على الطاقة .وجتعل األجواء السياسية احلالية والقيود التي تفرضها هذه األجواء على
حكومات مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCوضع بعض األسس إلصالح السوق صع ًبا إلى ح ّد كبير .فمن غير املرجح أن
يخص الكهرباء واملياه ،قد تكون املبادرات من األعلى إلى األسفل وذات
يخضع دعم األسعار إلى ّأي تغ ّير كبير .وفي ما
ّ
التكلفة السياسية املنخفضة (على غرار قوانني البناء) أكثر جدوى من رفع دعم األسعار .وما زالت معظم دول املجلس في
مرحلة متأخرة من تطوير قوانني البناء خاصتها.

دراسات بحثية

بشكل نشط لتوسيع قدراتها اإلنتاجية احلالية من أجل تلبية الطلبات احلالية
تعمل دول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
ٍ
واملستقبلية على الكهرباء واملاء .ويش ّكل العثور على بدائل آمنة للوقود األحفوري وتطوير سوق طاقة إقليمية وتهيئة الظروف
التي حتفز التوفير في استهالك الطاقة أمو ًرا أساسية .وقد يق ّوض تأخير االستثمار في هذا املجال االستدامة وأمن
اإلمدادات .باإلضافة إلى ذلك ،اإلستراتيجية الواضحة املعالم هي املفتاح لتأمني إمدادات مستدامة وآمنة من الكهرباء
واملياه .ومع ذلك ،من املؤكد أنّ معظم دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCما زالت بحاجة إلى إستراتيجيات واضحة
في هذا الصدد .اصطدمت خطط تطوير الطاقة النووية باملخاوف الشعبية في دولة واحدة على األقل من مجلس التعاون
اخلليجي ( )GCCفي أعقاب حادث فوكوشيما ،ما أ ّدى في نهاية املطاف إلى إلغاء البرنامج النووي في تلك الدولة .مع ذلك،
قد تكون الطاقة النووية ال تزال بدي ًال قاب ًال للتطبيق في بعض دول املجلس ذات األنظمة االجتماعية والسياسية املختلفة.
باإلضافة إلى ذلك ،قد تساهم الطاقة النووية في ربط دول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCلصالح البلدان التي ال ميكن
تطبيق تكنولوجيات الطاقة النووية فيها .ينبغي مناقشة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة املستقبلي في دول مجلس
التعاون اخلليجي ( )GCCبصراحة وموضوعية .وباستثناء ما يحصل في دبي ،ال تتق ّدم خطط الطاقة النووية في الوقت
احلالي بنفس وتيرة خطط الطاقة املتجددة (.)RE
تق ّدم تكنولوجيات الطاقة املتجددة ( )REوكفاءة الطاقة بعض ًا من أفضل فرص تعزيز التعاون بني اإلحتاد األوروبي ()EU
ودول مجلس التعاون اخلليجي ( .)GCCمي ّثل دور اإلحتاد األوروبي ( )EUالبارز في تطوير الطاقة املتجددة ( )REعلى
اللتي أظهرتهما شركات اإلحتاد األوروبي ( )EUفي هذا
املستوى العاملي ،والقدرة الصناعية الكبيرة ودرجة االبتكار نْ
املجال ،وتو ّفر رأس املال في دول مجلس التعاون اخلليجي ( ،)GCCفرصة استثمار مربحة في مجال الطاقة املتجددة
املنطقتي .وعالوة على ذلك ،لالحتاد األوروبي خبرة طويلة في التعامل مع إصالح
( ،)REما قد يعزز أمن الطاقة في
نْ
سوق الطاقة وحتقيق الشفافية وسهولة احلصول على الطاقة ،ما ساهم في ضمان أمن إمدادات الطاقة من خالل السماح
لشركات الكهرباء بالنم ّو إلى أبعد من احلدود الوطنية.
بدأ اإلحتاد األوروبي ( )EUبالفعل بتنفيذ أنشطة مع العديد من الدول املجاورة لدول مجلس التعاون اخلليجي ()GCC
في إطار سياسته خارج اإلحتاد في مجال الطاقة .تو ّفر الشراكة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUومنطقة البحر األبيض
املتوسطخير مثال على الكيفية التي ميكن من خاللها تطوير التعاون والشراكة بني اإلحتاد ودول مجلس التعاون اخلليجي
( .)GCCتر ّكز خطط إدماج االستخدام الكفء للطاقة والتقنيات النظيفة والطاقة منخفضة الكربون اآلمنة واملستدامة في
إطار التعاون والشراكة بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCعلى دور اإلحتاد العاملي في
مستقبل الطاقة املنخفضة الكربون.
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دراسات بحثية
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ص 40 .إلى http://tdworld.com/overhead-transmission/super-grid-increases-system-stability ،44

الغني ،مجاهد ( ،)2012( )Al-Gain, Mujahidدور الطاقة الشمسية في برنامج توريد الطاقة املتجددة ( )REالتابع
ملدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة (،)Role of Solar in K.A.CARE Renewable Procurement Program
عرض في خالل املنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية ،الرياض 9-8 ،أيار/مايو،

http://www.saudisolarforum.org/wp-content/uploads/2012/03/Mujahid-AlGain-Role-ofSolar-in-K.A.CARE-Renewable-Procurement-Programme.pdf

الكرغولي ،علي ،وآخرون ( ،)2007( )Al-Karaghouli, Ali, et al.الوضع احلالي للطاقات املتجددة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا (Current Status of Renewable Energies in the Middle East North African
 ،)Regionدراسة للوزارة األملانية للبيئة واحلفاظ على الطبيعة والسالمة النووية ،نيروبي ،برنامج األمم املتحدة للبيئة
( ،)United Nations Environment Programme UNEPحزيران/يونيو،
http://www.unep.org/pdf/rowa/Renewable_Energy.pdf

املاسة كابيتال ( ،)2011( )Al Masah Capitalإطالق إمكانات الطاقة البديلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
( ،)Unlocking the Potential of Alternative Energy in MENAدبي ،املاسة كابيتال،

http://ae.zawya.com/researchreports/
p_2010_07_22_09_20_27/20110120_p_2010_07_22_09_20_27_065702.pdf

الشهري ،عبدالله م ،)2010( )Al-Shehri, Abdullah M.( .اقتراح خلطة وطنية للطاقة املتجددة للمملكة العربية السعودية
( ،)Proposal for National Renewable Energy Plan for Saudi Arabiaالرياض ،هيئة تنظيم الكهرباء ()AER
واإلنتاج املزدوج 13 ،نيسلن/أبريلhttp://www.ewh.ieee.org/r8/sa/cms/images/techdins/2010april13/ ،

ieee٪20-٪20nrep٪20presentation-13٪20apr٪202010.pdf

أسادي ،محسن ( ،)2012( )Assadi, Mohsenتكنولوجيات الغاز الطبيعي النظيف والتكنولوجيات ذات الصلة (Clean
 ،)Natural Gas & Related Technologiesعرض في املؤمتر السنوي الثاني لشبكة اإلحتاد األوروبي ( )EUومجلس

التعاون للطاقة النظيفة ،أبوظبي 19-17 ،كانون الثاني يناير،

http://www.eugcc-cleanergy.net/LinkClick.aspx?fileticket=CpUpJ8jvrJk%3d&tabid=296&m
id=1028
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) في دول مجلس التعاونRE(  الطاقة املتجددة،)2012( )Bachellerie, Imen Jeridi(  إميان جيريدي،باشولري
Renewable Energy in the GCC Countries. Resources, Potential and(  مصادر وإمكانات وتص ّورات.اخلليجي
،مارس/ آذار،)Friedrich Ebert Stiftung(  مركز اخلليج لألبحاث وفريديريخ إيبرت ستيفتنغ، جدة وع ّمان،)Prospects
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/09008.pdf

 االتصاالت الوطنية البحرينية الثانية في،)2012( الهيئة العامة البحرينية حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية
 الهيئة العامة البحرينية حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة، املنامة،إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ ّير املناخ
،فبراير/ شباط،الفطرية
،)Statistical Review of World Energy 2012( 2012  مراجعة إحصائية للطاقة العاملية،)BP( بريتيش بتروليوم
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481 ، يونيو/حزيران
No privatisation for water and( » «ال خصخصة لقطاع املياه والكهرباء،)2013( )Bitar, Zaher(  زاهر،بيطار
http://m.gulfnews.com/business/no- ،فبراير/ شباط19 ،)Gulf News(  غالف نيوز،)electricity sector
privatisation-for-water-and-electricity-sector-1.1148248

Oman Invests in Energy( » « ُعمان تستثمر في مشاريع كفاءة الطاقة،)2012( )Chai, Cameron(  كاميرون،تشاي
http://www.azocleantech.com/ ،فبراير/ شباط21 ،)AzoCleantech(  آي زد كلينتك،)Efficiency Projects
news.aspx?newsID=16211

 ميجاواط في العام1800  «قطر تسعى إلى إطالق مناقصة على محطة بقدرة،)2012( )Chan, Julia(  جوليا،تشان
/ كانون األول3 ،)PV-Tech(  بي في تيك،)Qatar seeks tender for 1,800MW PV plant in 2014( »2014
http://www.pv-tech.org/news/qatar_seeks_tender_for_1800mw_pv_plant_in_2014 ،ديسمبر
 «تكنولوجيات الطاقة الشمسية في قطر تؤ ّمن مليار دوالر أميركي،)2012( )Choudhury, Nilima(  نيليما،تشودري
Qatar Solar Technologies secures US$1 billion financing for( »لالستثمار في صناعة البولي سيليكون
http://www.pv-tech.org/news/ ،مايو/ أيار29 ،)PV-Tech(  بي في تيك،)polysilicon manufacturing
qatar_solar_technologies_secures_us1_billion_financing_for_polysilicon_manu

 «التأثيرات،)2012( )Al Mulla, Mohamed M.( . محمد م،)؛ واملالDawoud, Mohamed A.( . محمد أ،داوود
Environmental Impacts of Seawater Desalination:( » دراسة حالة اخلليج العربي:البيئية لتحلية مياه البحر
International Journal of Environment and(  املجلة الدولية للبيئة واالستدامة،)Arabian Gulf Case Study
http://www.sciencetarget.com/Journal/index.php/ ،37  إلى22 . ص،3  الرقم،1  اجلزء،)Sustainability
IJES/article/view/96

 «اململكة العربية السعودية قد تصبح،)2012( )El Baltaji, Dana(  دانا، والبلطجي،)Daya, Ayesha(  وعائشة،دايا
Saudi Arabia May Become Oil Importer by 2030,( » بحسب سيتي جروب،2030 مستورد ًا للنفط بحلول عام
،سبتمبر/ أيلول4 ،)Bloomberg(  بلومبرغ،)Citigroup Says
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-04/saudi-arabia-may-become-oil-importer-by2030-citigroup-says-1-.html

Energy( » مستقبل كفاءة الطاقة في مجلس دول التعاون اخلليجي: «الطاقة بحسب الطلب،)2011( )Deloitte( ديلوات
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http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?rec=j&priref=7632

 ،)on demand: the future of GCC energy efficiencyتقارير صحفية بشأن إدارة الندرة للمستقبل (Managing
 ،)scarcity for the future Whitepapersالرقم http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Lebanon/ ،4
Local٪20Assets/Documents/Energy_and_resources/E&R٪20whitepaper٪204٪20energy٪20efficie
ncy٪20V2.pdf

مبادرة ديزيرتيك الصناعية ( ،)2012( )Desertec Industrial Initiativeطاقة الصحراء  :2050تصورات بشأن نظام
الطاقة املستدام اخلاص باإلحتاد األوروبي ( )EUومنطقة البحر األبيض املتوسط وشمال أفريقيا (Desert Power 2050:
 ،)Perspectives on a Sustainable Power System for EUMENAمونشن ( ،)Münchenشركة مبادرة ديزيرتيك
الصناعية األملانية احملدودة املسؤوليةhttp://www.trec-uk.org.uk/reports/DII/DPP_2050_Study.pdf ،

دراسات بحثية

ديفيشا ،ديفينا (« ،)2012( )Divecha, Devinaقطر لتقنيات الطاقة الشمسية ( )QSTecواملؤسسة العامة القطرية
للكهرباء واملاء – كهرماء ( )KAHRAMAAتو ّقعان اتفاقية تفاهم بشأن الطاقة الشمسية في قطر» (& QSTEC
 ،)Kahramaa sign MoU for solar power in Qatarكونستراكشن ويك أونالين (،)Construction Week Online
 31متوز/يوليو،
http://www.constructionweekonline.com/article-17850-qstec-kahramaa-sign-mou-for-solarpower-in-qatar/
هيئة كهرباء ومياه دبي ( ،)DEWAاإلمارات العربية املتحدةhttp://www.dewa.gov.ae .
إبراهيم أ ،2012( )Ebrahim, A.( .أيار/مايو  .)2012الشبكة الضخمة تزيد من ثبات النظام (Super grid increases
 .)system stabilityعالم االنتقال والتوزيع (.)Transmission and Distribution World

املديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية األوروبية ( .)2013( )EC DG Tradeالتجارة الثنائية والتجارة مع العالم في
اإلحتاد األوروبي ( .)EU) (EU Bilateral Trade and Trade with the Worldأيار/مايو .2013
ذي إيكونومست إنتيليجينس يونيت ( ،)2012( )Economist Intelligence Unitدول مجلس التعاون اخلليجي في العام
 :2020موارد للمستقبل ( ،)The GCC in 2020: Resources for the futureلندن ،ذي إيكونومست إنتيليجينس يونيت
http://graphics.eiu.com/upload/eb/GCC_in_2020_Resources_WEB.pdf ،

الكاتري ،لورا (« ،)2011( )El-Katiri, Lauraربط اخلليج العربي :فرص وحتديات تعاون دول مجلس التعاون اخلليجي
في سوق الكهرباء» (Interlinking the Arab Gulf: Opportunities and Challenges of GCC Electricity
 ،)Market Cooperationأوراق عمل دراسات الطاقة في معهد أوكسفورد (Oxford Institute for Energy Studies
 ،)Working Papersرقم http://eprints.soas.ac.uk/id/eprint/14264 ،EL 82
الرابطة األوروبية ملصنعي األلواح الشمسية ( ،)2011( )EPIAإطالق إمكانات احلزام الشمسي اخلاصة بطاقة األلواح
الضوئية ( ،)Unlocking the Sunbelt potential of Photovoltaicsالنسخة الثالثة ،بروكسل ،الرابطة األوروبية
ملصنعي األلواح الشمسية ( ،)EPIAآذار/مارسhttp://www.epia.org/news/publications ،
فيشتنر ( )Fichtnerومركز الفضاء األملاني ( ،)2011( )DLRحملة عن املياه اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ( ،)MENAاجلزء الثاني :حتلية املياه بالطاقة املتجددة ( ،)REتقرير الدراسة األخير املكلّف من قبل البنك الدولي
(MENA Regional Water Outlook, Part II: Desalination Using Renewable Energy, Final Report of
 ،)the study commissioned by the World Bankشتوتغارت ،معهد مركز الفضاء األملاني ( )DLRللديناميكات
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احلرارية التقنية ،آذار/مارسhttp://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/institut/ ،
system/projects/MENA_REGIONAL_WATER_OUTLOOK.pdf

غولدنغ ،أ .ج )Goulding, A. J.( .وبوش ،نايل ( ،)2009( )Bush, Neilاالقتراح النهائي خلطة وطنية للطاقة املتجددة
في اململكة العربية السعودية ( ،)Final Proposal for National Renewable Energy Plan for Saudi Arabiaعرض
ّ
محضر بالنيابة عن هيئة تنظيم الكهرباء ( )AERواإلنتاج املزدوج ،الرياض 12 ،كانون األول/ديسمبر،
للجهات املعنية
http://www.ecra.gov.sa/upload/2nd%20workshop.pdf

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( ،)GCCIAالتقرير السنوي ،الدمام ،هيئة الربط
الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية (،)Gulf Cooperation Council Interconnection Authority

http://www.gccia.com.sa/press.aspx?p=R

دراسات بحثية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية (« ،)2011( )IAEAالكويت» ،نسخة  2012من حملة عن الطاقة النووية في البالد (Country
 ،)Nuclear Power Profiles 2012 editionفيينا ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( ،)IAEAحزيران/يونيو،
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/CNPP2012_CD/countryprofiles/Kuwait/
Kuwait.html

الوكالة الدولية للطاقة ( ،)2010( )IEAحملة عامة عن الطاقة في العالم ،)World Energy Outlook 2010( 2010
باريس ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (/)Organisation for Economic Co-operation and Development
الوكالة الدولية للطاقةhttp://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2010 ،
الوكالة الدولية للطاقة (2011( )IEAأ) ،إحصاءات قاعدة البيانات السنوية ( ،)Annual Database Statisticsباريس،
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية/الوكالة الدولية للطاقةhttp://data.iea.org/ieastore/statslisting.asp ،
الوكالة الدولية للطاقة (2011( )IEAب) ،إحصاءات الطاقة العاملية األساسية Key World Energy Statistics( 2011
 ،)2011باريس ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية/الوكالة الدولية للطاقةhttp://www.iea.org/publications/ ،
freepublications/publication/name,26707,en.html

الوكالة الدولية للطاقة (2011( )IEAج) ،توازنات الطاقة للبلدان خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2011
( ،)Energy Balances of non-OECD Countries 2011باريس ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية/الوكالة الدولية
للطاقةhttp://www.planbleu.org/portail_doc/energy_balances_non_oecd_2011.pdf ،
الوكالة الدولية للطاقة (2012( )IEAأ) ،انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجتة عن احتراق الوقود .أه ّم محطات 2012
( ،)CO2 Emissions from Fuel Combustion. Highlights 2012تشرين األول/أكتوبر ،باريس ،منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية/الوكالة الدولية للطاقةhttp://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf ،
الوكالة الدولية للطاقة (2012( )IEAب) ،معدالت دعم استهالك الوقود األحفوري كنسبة من التكلفة الكاملة لإلمدادات،
،2011 ،)Fossil-fuel consumption subsidy rates as a proportion of the full cost of supply, 2011( 2011
باريس ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية/الوكالة الدولية للطاقةhttp://www.iea.org/subsidy/index.html ،
الوكالة الدولية للطاقة (2012( )IEAج) ،التطورات األخيرة في مجال دعم أسعار الطاقة (Recent Developments in
 ،)Energy Subsidiesباريس ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية/الوكالة الدولية للطاقة،
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http://iea.org/media/weowebsite/2012/developments-energy-subsidies.pdf
Energy Subsidy Reform:(  دروس وانعكاسات: إصالح دعم أسعار الطاقة،)2013( )IMF( صندوق النقد الدولي
،يناير/ كانون الثاني28 ،)IMF(  صندوق النقد الدولي، واشنطن،)Lessons and Implications
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf

 في التقرير،)Industrial Development( » «التنمية الصناعية،)2012( )JICA( الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
،109  إلى104  ص،)JICA(  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، طوكيو،2012 السنوي للعام
 آلية التوريد التنافسية املقترحة لبرنامج الطاقة،)2013( )K.A.CARE( مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة
، الرياض،)Proposed Competitive Procurement Process for the Renewable Energy Program( املتجددة
http://kacare.gov.sa/en/wp- ،فبراير/ شباط20 ،)K.A.CARE( مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة

content/uploads/K.A.CARE-Proposed-Competitive-Procurement-Process-for-the-RenewableEnergy-Program-2013.pdf

 الرئيس التنفيذي لهيئة الربط في مجلس التعاون اخلليجي،)2012( )King Saud University( جامعة امللك سعود
CEO of Gulf Cooperation Council Interconnection Authority speaks( يتحدث في جامعة امللك سعود
http://enews.ksu.edu.sa/2012/05/06/ceo-of-gulf-cooperation-council- ،مايو/ أيار6 ،)at KSU
interconnection-authority-speaks-at-ksu

 تطبيق الفيزياء: «نحو طاقة نووية مستدامة،)2008( ).Rochman, D( . د،) وروشمان.Koning, A. J( . ج. أ،كونينغ
 حوليات الطاقة النووية،»)Towards sustainable nuclear energy: Putting nuclear physics to work( النووية
2030  إلى2024  ص،)نوفمبر/ (تشرين الثاني11  الرقم،35  اجلزء،)Annals of Nuclear Energy(
 معضلة سياسة الطاقة اخلاصة بدول مجلس التعاون: الثبات مبواجهة االستدامة،)2012( )Krane, Jim(  جيم،كراين
 جامعة، كامبردج،)Stability versus Sustainability: The Dilemma of GCC Energy Policy( اخلليجي
http://enews.ksu.edu.sa/2012/05/06/ceo-of-gulf-cooperation-council- ،سبتمبر/ أيلول،كامبردج

/interconnection-authority-speaks-at-ksu

 اتصاالت الكويت الوطنية األساسية مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية،)2012( )KEPA( الهيئة الكويتية العامة للبيئة
Kuwait's Initial National Communications under the United Nations Convention( بشأن تغير املناخ
https://www.unfccc. ،نوفمبر/ تشرين الثاني، الهيئة الكويتية العامة للبيئة، مدينة الكويت،)on Climate Change
int/resource/docs/natc/kwtnc1.pdf

MPs adamant against(  «النواب يص ّرون على موقفهم ض ّد زيادة الرسوم،)2013( )Kuwait Times( كويت تاميز
http://www.gulfinthemedia.com/index.php?m=politics& ،أبريل/ نيسان13 ، كويت تاميز،»)fees increase
id=643275&lang=en&tblpost=2013_04

 تطوير نظام تقييم األثر البيئي ودعم القرارات حملطات حتلية مياه البحر،)2010( )Latteman, Sabine(  سابني،المتان
Development of an Environmental Impact Assessment and Decision Support System for Seawater(
،)CRC Press(  سي آر سي برس،)Leiden(  اليدن، أطروحة دكتوراه،)Desalination Plants
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دراسات بحثية

http://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2012/index.html

https://unfccc.int/resource/docs/natc/kwtnc1.pdf
لي ،برنيس ( ،)Lee, Berniceوآخرون (« ،)2012مستقبل املوارد ( ،»)Resources futuresتقارير شاتهام هاوس
( ،)Chatham House Reportsكانون األول/ديسمبر،
http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/187947

مينيشيتا ،إميانويال (« ،)2012( )Menichetti, Emanuelaهل يعزّز مؤمتر األمم املتحدة املعني بتغير املناخ في الدوحة
التعاون بني اإلحتاد األوروبي ( )EUودول مجلس التعاون اخلليجي ( )GCCفي مجال تغ ّير املناخ؟
(? ،»)Will the UN climate conference in Doha boost EU-GCC cooperation on climate changeتعليقات
شراكة ( ،)Sharaka Commentariesالرقم  ،2متوز/يوليوhttp://www.sharaka.eu/?p=735 ،

دراسات بحثية

مولر ()Müller؛ وساميون ()Simon؛ ومارميون ()Marmion؛ وآدا ()Ada؛ وبيريبوت ()Beerepoot؛ وميلو ()Milou
( ،)2011الطاقة املتجددة ( :)REاألسواق والتصورات بحسب املناطق (Renewable Energy: Markets and
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Countries-O-S/Saudi-Arabia

امللحق  :1املؤشرات الرئيسية واملؤشرات املركبة لدول مجلس التعاون اخلليجي ودول اإلحتاد األوروبي الـ 27والعالم2009 ،
اجلدول  :7املؤشرات الرئيسية واملر ّكبة في دول مجلس التعاون اخلليجي

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

ﻣﻠﻴﻮن

500،37

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 9841،59 2000
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 12007،61 2000

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ا ﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم(
إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ

اﻟﻮاردات اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ

إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اوﻟﻴﺔ

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء@

ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن@@ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

817،29
941،46
1655،79
3037،15
3577

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻮﺣﺪات

إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اوﻟﻴﺔ/

دول ا ﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ اﻟـ27

ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ/اﻟﻔﺮد

3،31

ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ /أﻟﻒ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2000

0،17

إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اوﻟﻴﺔ/

ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ أﻟﻒ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

0،14

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اوﻟﻴﺔ/

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2000

37،84

0،79

2،80

2،85

1،41

25،39

4،60

517،24

13،67

63،63

31،63

40،71

249،54

118،06

39674،41

664،36

17،91

49،02

36،47

371،91

116،64

72،41

64244،43

1052،12

17،55

130،24

67،20

139،95

528،38

168،80

12291،68

-735،27

-5،58

-98،58

-51،03

-371،80 -115،07

-93،21

0،00

295،96

9،47

30،17

15،06

23،82

157،85

59،59

12149،85

374،60

10،78

46،60

15،52

23،04

199،12

79،54

18451،50

757

23

81

39

57

410

147

28999

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻟﻢ

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
7،82

11،97

10،8

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُ ﻤﺎن ﻗﻄﺮ
5،29

16،91

6،22

12،96

1،8

0،57

0،69

0،47

0،48

0،59

0،63

0،5

0،31

0،45

0،53

0،42

0،31

0،65

0،42

0،51

0،19

)ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم(
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء/ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ/اﻟﻔﺮد

6070

ﻃﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/ﻃﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ

2،16

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

ﻃﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻟﻔﺮد

7،15

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اوﻟﻴﺔ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/

ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/دوﻻر

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

أﻣﻴﺮﻛﻲ اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2000

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ا ﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم(

ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/دوﻻر

0،38
0،30

9900

13625

16673

5457

16353

7842

17296

2729

2،56

2،41

2،68

2،59

2،37

2،6

2،47

2،39

19،99

28،86

28،88

13،69

40،12

16،17

31،97

4،29

1،46

1،67

1،27

1،23

1،39

1،64

1،25

0،73

1،14

1،27

1،11

0،79

1،55

1،1

1،26
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اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻮﺣﺪات

دول ا ﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ اﻟـ27

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُ ﻤﺎن ﻗﻄﺮ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻟﻢ
6760،75

0،45

أﻣﻴﺮﻛﻲ اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2000

املصدر :الوكالة الدولية للطاقة2009 ،
*إجمالي اإلنتاج  +الواردات – الصادرات – اخلسارات
**انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجتة فقط عن احتراق الوقود .يت ّم احتساب االنبعاثات استناد ًا إلى موازين الطاقة اخلاصة بالوكالة الدولية للطاقة واملبادئ التوجيهية املراجعة في العام  1996واخلاصة بالهيئة
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املصادر :إدارة معلومات الطاقة األميركية 2013؛ باشولري (.2012 )Bachellerie
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3000
2500
2000
1500
1000
500
0
اﻟﺸﺎرﻗﺔ  -ﻃﻠﺐ ﺣﻤﻞ اﻟﺬروة

املصدر :باشولري (.2012 )Bachellerie
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امللحق  :4تعرفة الكهرباء في دول مجلس التعاون اخلليجي
اجلدول  :8تعرفة الكهرباء في القطاع السكني

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ

دراسات بحثية

) 1اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ –
ﻣﻮاﻃﻦ إﻣﺎراﺗﻲ(

0،82

3

) 1اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﺧﺮى –
ﻣﻮاﻃﻦ إﻣﺎراﺗﻲ(

1،36

5

) 1ﻣﻮاﻃﻦ
ﻏﻴﺮ إﻣﺎراﺗﻲ(

4،08

15

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
3000 – 1
5000 – 30001
5001º

دﺑﻲ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
2000 – 0
4000 – 2001
6000 – 4001
6001º

23
28
32
38

6،26
7،62
8،71
10،35

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
1

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُ ﻤﺎن

3000 – 1
5000 – 3001
7000 – 5001
10000 – 7001
10000º

2،60
3،90
5،19
6،49
7،79

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

2000 – 1
4000 – 2001
6000 – 4001
7000 – 6001
8000 – 7001
9000 – 8001
10000 – 9001
10000º

2

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
4000 - 1
4001º

8
10

2،20
2،75

اﻣﺎرات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
5
10
12
15
20
22
24
26

0،70

ﻗﻄﺮ

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
10
15
20
25
30

3
9
16

0،80
2،39
4،24

1،33
2،67
3،20
4،00
5،33
5،87
6،40
6،93

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
2000 – 0
4000 – 2001
6000 – 4001
6001º

20
24
28
33

5،45
6،54
7،62
8،99

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة استناد ًا إلى مصادر محلية.2013 ،
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اجلدول  :9تعرفة الكهرباء في القطاع التجاري
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
4،08

15

1

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
أيّ ﺣﺠﻢ

دﺑﻲ

دراسات بحثية

2000 – 0
4000 – 2001
6000 – 4001
6001º

6،26
7،62
8،71
10،35

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
1

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُ ﻤﺎن

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
4000 - 1
15000 – 4001
15001º

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

9
12
14

2،47
2،30
3،84

اﻣﺎرات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
2000 – 1
4000 – 2001
6000 – 4001
7000 – 6001
8000 – 7001
9000 – 8001
10000 – 9001
10000º

2

0،70

ﻗﻄﺮ

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ

5
10
12
15
20
22
24
26

16

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
23
28
32
38

4،24

1.33
2.67
3.20
4.00
5.33
5.87
6.40
6.93

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
2000 – 0
4000 – 2001
6000 – 4001
6001º

20
24
28
33

5،45
6،54
7،62
8،99

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة استناد ًا إلى مصادر محلية.2013 ،
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اجلدول  :10تعرفة الكهرباء في القطاع الصناعي
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
1

أيّ ﺣﺠﻢ

4،08

15

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ

دﺑﻲ

16

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
10000 – 0
10001º

23
38

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
1

6،26
10،35

دراسات بحثية

ﻗﻄﺮ

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
ﻣﻦ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ إﻟﻰ
ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ
إﻟﻰ آب/أﻏﺴﻄﺲ

3،12
6،23

7

1،92

اﻣﺎرات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
12

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
1

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

1

0،35

2

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُ ﻤﺎن

12
24

4،24

3.20

ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻠﺲ /اﻟﺪوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻨﺖ/
ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
]ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ[ ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﻲ
1

40

10،89

املصدر :املرصد املتوسطي للطاقة استناد ًا إلى مصادر محلية.2013 ،

شكر وتنويه
أع ّد قسم الطاقة املتجددة في املرصد املتوسطي للطاقة هذا التقرير بتوجيه من مديرته الدكتور إميانويال مينيشيتي
( .)Emanuela Menichettiوالكتاب الرئيسيون اآلخرون هم :نيكوال كوتري ( ،)Nicolas Cottretالذي كان مسؤو ًال
عن جمع البيانات وحتليلها ،وعبد العزيز الشلبي (( )Abdulaziz Al Shalabiالهيئة الكويتية العامة للبيئة) ،الذي ساهم
في جمع البيانات وصياغتها في خالل حضوره لثالثة أشهر في املرصد كزميل من شراكة.
ق ّدم العديد من اخلبراء مدخالت لهذا العمل .وعلى وجه اخلصوص ،نو ّد أن نشكر األشخاص التاليني (بالترتيب األبجدي)
الذين ساهموا في هذا التقرير من خالل اإلجابة على االستبيانات ،أو تقدمي املدخالت أو املشورة للمس ّودة النهائية ،أو
عبر توفرهم إلجراء املقابالت:
		
الشركة العمانية لنقل الكهرباء ()OETC
			
جامعة السلطان قابوس
		
الهيئة العمانية العامة للكهرباء واملياه
			
معهد الكويت لألبحاث العلمية
				
معهد مصدر
		
آي أل أف لالستشارات الهندسية
()ILF Consulting Engineers
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عبدالله ،عمر ()Abdalla, Omar
البادي ،عبدالله ()Al-Badi, Abdullah
احلراسي ،سليمان ()Al-Harrasi, Sulaiman
الصايغ ،أسامة ()Alsayegh, Osama
السيعري ،عبدالله ()Al-Seiari, Abdulla
شامي ،ميس ()Chami, Mays

83
83

			
معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة
				
مركز مصدر
			
الشركة التركية لنقل الكهرباء

درويش ،محمد ()Darwish, Muhammad
غديرة ،حسني ()Ghedira, Hosni
غوسلو ،إيفرن ()Güçlü, Evren

				
مركز مصدر
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املؤلفون

حول شراكة

يعمل عبد العزيز الشلبي ()Abdulaziz Al-Shalabi
كمهندس ميكانيكي في القسم الصناعي ووحدة األوزون
الوطنية التابعة للهيئة الكويتية العامة للبيئة (.)KEPA
من شباط/فبراير إلى أيار/مايو  ،2013شغل منصب
زميل من شراكة في املرصد املتوسطي للطاقة.

ميت ّد مشروع شراكة على سنتني وتن ّفذه مجموعة من
املؤسسات ،على رأسها معهد األعمال الدولية (،)IAI
بشكل جزئي .ويسعى
ومت ّوله املفوضية األوروبية
ٍ
املشروع إلى اكتشاف وسائل لتعزيز العالقات بني
اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي
املوجهة نحو السياسات،
من خالل تنفيذ األبحاث
ّ
ونشاطات اإلمتداد والتدريب والنشر .ويهدف املشروع
بكليته إلى دعم الفهم والتعاون بني اإلحتاد األوروبي
بشكل خاص
ومجلس التعاون اخلليجي ،مع التركيز
ٍ
على املجاالت االستراتيجية التي ّ
مت حتديدها في برنامج
العمل املشترك في العام  2010مثل التجارة والتمويل
والطاقة واألمن البحري واإلعالم والتعليم العالي.

نيكوال كوتري ( )Nicolas Cottretهو محلل الطاقة
في قسم الطاقة املتجددة في املرصد املتوسطي
للطاقة .وتشمل مهامه إدارة املشاريع ،والنمذجة الفنية
االقتصادية ،وتقييم السياسات البيئية ،باإلضافة إلى
مهام أخرى.
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للطاقة .قبل انضمامها إلى املرصد في العام www.sharaka.eu ،2008
عملت السيدة مينيشيتي كمساعدة مدير برنامج في فرع
الطاقة في برنامج األمم املتحدة للبيئة ،قسم التكنولوجيا
والصناعة واالقتصاد (Division of Technology,
 )Industry and Economics DTIEفي باريس.
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