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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

ملخص دراسة
"دور الغاز الطبيعي يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول العربية"

يعددددد الادددداي الطبيعددددز أألددددد الرقدددداتن األ ا ددددية لتأبيدددد التنميددددة الم ددددتدامة ب بعا ددددا
االقتصدددا ية واالاتما يدددة والبي يدددة ةدددز المنطبدددة العربيدددة .ولبدددد ا دددتطا ل الددددول العربيدددة أ
تأبددد ة ددددرة قبيددددرة ةددددز م ددددتريال اودتدددداة لددددة مدددددار العبددددر ال

ددددة الما ددددية لتصددددب

أ لدددة منددداة العدددال دمدددرا ةدددز دتااددد  .قمدددا دددا مل ددد ف الط دددرة ةدددز تيددد ي اال دددت مار ةدددز
ميددداري تصددددير الاددداي بدددر ،طدددرة األدابيدددت وميددداري دتددداة وتصددددير الاددداي الطبيعدددز
الم دددال ومدددح ددد تأبيددد

اتددددال ت دددا

ةدددز

ددد اقتصدددا اتةا الرةنيدددة ورةددد ماصصدددال
لدددة

االد دددال الأيدددرمز لدددة ميدددرو ال البنيدددة التأتيدددة والتعلدددي والصدددأة بمدددا يعدددر بدددالن
الم تمعال العربية ورةا يتةا.
و لدددة ااددددت الدددك يا اال تمدددا
ألتددددة بددددال ي ددددا

لدددة الاددداي الطبيعدددز ةدددز أدظمدددة الطاقدددة العربيدددة

بأصددددة تت دددداوي الدددد  05ةددددز الماتددددة ةددددز مددددني الطاقددددة األوليددددة .والددددك
ددا

ادط قددا مددح دددة رامدد أبري ددا أددد أقدد أدددرا الرقددر األأل ددرر تلري ددا للةددرا وأ
ق ددددا ة .قمددددا لعددددت الادددداي الطبيعددددز ورا أ ا دددديا ةددددز رةدددد البيمددددة الم دددداةة مددددح قطددددا

الصدددنا ال التأريليدددة م ددد تدددنا ة البتروقيماويدددال والصدددنا ال اال الي اةدددة العاليدددة ةدددز
ا ددددتة ط الطاقددددة م دددد تددددنا ة األ ددددمنل والأديددددد والصددددلت .قمددددا تبنددددل بعدددد

الدددددول

العربيددددة بددددرام وةنيددددة ةمرألددددة تب ددددز بالتر دددد ةددددز ا ددددتاداد الادددداي الطبيعددددز قرقددددر
م دددددارة ةدددددز المرقبدددددال الا ي دددددة والمتر دددددطة وقرقدددددر للبطدددددا ال دددددينز بايدددددة تبليددددد
اال تما

لة الرقر ال ات

وتبنز أللرل ا تاداد ةاقة تديبة للبي ة.
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تددد تز ددد ف الدرا دددة لت دددلا ال دددر

لدددة الددددور الأيدددر الددد

يلعبددد الاددداي الطبيعدددز

ةدددز تأبيددد التنميدددة الم دددتدامة ةدددز الددددول العربيدددة والتأدددديال التدددز ترااددد ا دددتدامة مدددني
الطاقدددة الددد

يةددديمح ليددد الاددداي الطبيعدددز ةدددز

دددر تندددامز الطلدددت لدددة الطاقدددة األوليدددة

والطاقة اليةرباتية برتيرة أ ر مح دمر اودتاة.
تبدددد الدرا ددددة ةددددز

ددددة ةصددددرل يتندددداول الفصللللولا

تطددددررال تددددنا ة الادددداي

الطبيعددز ةددز الدددول العربيددة مندد مطلدد ال مادينددال ألتددة اليددرد أليددط يتندداول التطددررال ةددز
أل ددددد االألتياةيدددددال الموقددددددة وم دددددتريال دتددددداة وا دددددتة ط وت دددددارة الاددددداي الطبيعدددددز
وادعيا ددددال الددددك ،ارايددددا لددددة أ ميددددة وميادددددة الدددددول العربيددددة التددددز بددددال ينإظددددر ليةددددا
ق

دددت رتي دددز ةدددز الت دددارة العالميدددة للاددداي الطبيعدددز وقددد لك ادعيا دددال الدددك ا،ليدددا لدددة

تأبي التنمية االقتصا ية ةز الدول العربية.
بينمددددا يتندددداول الفصللللولال لللل

معددددال مبددددا رة "تددددرةير ةاقددددة م ددددتدامة لل ميدددد " التددددز

أةلبتةدددا األمددد المتأددددة ةدددز ددداد  1522وقيدددم يميدددح للاددداي الطبيعدددز أ يلعدددت ورا امدددا
ةددز ددددة م ددداالل مددح برددددام
وت اربةا ةز

مددد

ددد ف المبددا رة بمدددا يتمامدددة مدد أ ددددار الددددول العربيدددة

ا الي .

أمددددا الفصللللولال للللل

ةيتندددداول التأددددديال التددددز تراادددد ا ددددتدامة مددددني الطاقددددة ةددددز

الدددددول العربيددددة مددددح اددددادبز اال ددددتة ط واودتدددداة دتي ددددة يمنددددة الرقددددر األأل ددددرر

لددددة

المدددني بن دددبة ت دددرل الددد  .%99قمدددا يتطدددرل لدددة ال يا دددال والاطدددا الأاليدددة دأدددر ا دددتا ل
مصدددا ر الطاقدددة المت دددد ة قطاقدددة الريددداي والطاقدددة اليم دددية و دددعز بعددد

الددددول العربيدددة

دأر تبنز برام وةنية لدرا ة تطبي اال تاداد ال لمز للطاقة النروية.
أوال :تطور صناعة الغاز الطبيعي يف الدول العربية وانعكاساتها االقتصادية
يعد الااي الطبيعز راةدا مح رواةد التنمية ورقينة أ ا دية مدح رقداتن

د االقتصدا ةدز

الدول العربية .ةعلة الرغ مح االدط قة الأدي ة د دبيا دأدر ا دتا ل مدرار الاداي الطبيعدز ةدز
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الدول العربية ا تطا الااي أ ي ا

بيي قبير ب ادت الن ا ةز تأبيد التنميدة االقتصدا ية

ةز الدول العربية بر م اريح مترايييح قما ر مبيح باليي .2-
الشكو :1-د رلالغ زلالطبيع لف لالتنميةلاالقتص ديةلف لالد لالعربية
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التر دد ةددز ا تدد اداد الادداي الطبيدد عز مألدد يا مددا قمصدددر للطاقددة (وقددر ) ةددز قطددا
اليةربا والبطا الصنا ز أو تأ ريل لة منت ال اال قيمة م داةة اليدة (لبدي ) ةدز
البطا الصنا ز و ر ما ينعيس بدورف لة النات المألز اوامدالز .أليد ط لعد ت الاداي
الطبيعددددز ورا أ ا دددديا ةددددز ديددددا تددددنا ال و،دددددمال مرتبطددددة بةددددا م دددد تددددنا ة
البتروقيماويال والية ربا وتأل ية المي اف والص نا ال ال ب ي لة اال الي اةة العالية ةز
ا ت ة ط الط اقة م تنا ة األ دمنل والأديدد والصدلت واأللمرديدرد .وقدد مد
الم ار وة رة مصدا ر الاداي الطبيعدز ةدز الددول العربيدة ور،د

دا

دعرف وقردد وقدر

الز الي ا ة وأق تلري ا مح الن ا وميتبات .
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 المس رلال

:

ب ر اال ت مار ةز مياري تصددير الاداي الطبيعدز برا دطة ،طدرة األدابيدت وميداري
دتاة وتصدير الااي الم ال ل
ال ددرل المألددز ةددز تأبيد

دت ا ة مدح مدرار الاداي الطبيعدز بعدد تلبد ية األتياادال

اتد دال ت د ا

الدول العربية لة مدار العبر ال

ةددز تد يد رقد اتن االقتصد ا  .وقددد د أددل

ة الما ية ةز تن ي مياري

دة لتصدير الااي بدر

،طرة األدابيت لة أوروبا باو اةة لة مياري ربا الااي بيح الدول العربية .قمدا تد
ديددا م معددال ودتدداة وتصدددير الادداي الطبيعددز الم ددال ةددز ق د مددح ال ناتددر وليبيددا
واومددارال وقطددر و مددا ومصددر والدديمح بلددت م مددر ةاقاتةددا اودتاايددة دةايددة دداد
 1522دأر  221ملير ةح/ال نة بما يعا ل دأر  %71.4مح امالز الطاقدة اودتاايدة
العالمية.
 د رلالغ زلالطبيع لف لال ط
لبدددد دددا

لاالقتص ديةلالم ت فةلف لالد لالعربيةل

التطدددرر اليبيدددر الددد

مدددةدت تدددنا ة الدددن ا والاددداي الطبيعدددز ةدددز العبدددديح

األ،يدددريح ةدددز تعنيدددن ور البطدددا الصدددنا ز العصدددت الرتي دددز ل قتصدددا العربدددز ورةددد
البيمددة الم دداةة مندد  .وقددد قددا لدد لك أي ددا ادعيددام مبامددر لددة دمددر الصددا رال البتروليددة
مددددح الددددددول العربيددددة وتدددددرةير األتياادددددال البطددددا الصدددددنا ز د دددد بيدددددبي اال دددددتارااز
والتأدددريلز مدددح الطاقدددة بيدددي مبامدددر أو غيدددر مبامدددر .ةالبطدددا الصدددنا ز يعدددد وبامتيددداي مدددح
البطا دددال الي ي دددة اال دددتة ط للطاقدددة .ة دددز قطدددا الصدددنا ال اال دددتارااية و لدددة الدددرغ
مدددح قردددد المصددددر الرتي دددز ومددددا ال الطاقدددة األوليدددة ةدددز المنطبدددة العربيدددة ال أ الاددداي
الطبيعددددز ي ددددتادد أي ددددا ةددددز مراقدددد اودتدددداة والمعال ددددة قرقددددر لتشغغغغغيل

ددددراغا الادددداي

والم ددددددداال ،وتغغغغغغغوفير الحغغغغغغغرار الالزمغغغغغغغة ةدددددددز مليدددددددال ال صددددددد بددددددديح ال دددددددرات
الةيدروقربرديدددة ،وتدددرةير الرقدددر الددد يد لرألددددال ترليدددد اليةربدددا بالاددداي ا،ددد مأطدددال
اودتددداة والمعال دددة .قمدددا تعتمدددد العديدددد مدددح الصدددنا ال التأريليدددة قصدددنا ة البتروقيماويدددال
وتددددنا ة األ ددددمدة وتددددنا ة تأريدددد الادددداي لددددة ددددرات ()GTL
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الطبيعدددددز بيدددددي رتي دددددز قلبدددددي  .أمدددددا تدددددنا ة الأديدددددد والصدددددلت وتدددددنا ة األلمنيدددددرد
وتددددنا ة األ ددددمنل ةي تدددد ادد ةيةددددا الادددداي الطبيعددددز قرقددددر واميدددد عةا تددددنا ال ق ي ددددة
اال تددد ة ط للطاقدددة و دددر مدددا ادعيدددس لدددة دمدددر الطلدددت لدددة الاددداي الطبيعدددز ةدددز الددددول
العربيدددة ،ددد ل العبدددديح األ،يدددريح .وي دددتأرا البطدددا الصدددنا ز لدددة مدددا يبدددر مدددح دصدددم
امدددالز ا دددتة ط الاددداي الطبيعدددز ةدددز الددددول العربيدددة بينمدددا ييدددي قطدددا اليةربدددا وتأليدددة
المياف دأر  %74مح امالز اال تة ط قما ر مبيح باليي .1-
الشكو :2-حصةلال ط

لاالقتص ديةلالم ت فةل نلا ت الكلالغ زلالطبيع لف لالد لالعربية

ال ط ل
الصن
%94

ل

لللللللللللالمصدر :ا تنا ا لة IEA Statistics

 يرادا لقط لالنف ل الغ زلالطبيع ل
تيدددي يدددرا ال الدددن ا والاددداي ال دددن األقبدددر مدددح اويدددرا ال العامدددة للددددول العربيدددة
م تمعددددة .ةرةبددددا للبيادددددال األوليددددة لعدددداد  1522بلاددددل اويددددرا ال البتروليددددة دأددددر 417.7
مليدددار والر و دددر مدددا ييدددي دأدددر  %42.0مدددح امدددالز اويدددرا ال العامدددة والمدددن للددددول
العربيددددة م تمعددددة الدددد

بلددددت  2522.1مليددددار والر .و دددد ا ييددددير لددددة الدددددور الةدددداد لةدددد ا
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البطدددا الأيدددر ةدددز تدددد ي االقتصدددا ةدددز الددددول العربيدددة و لدددة واددد الاصدددر

ةدددز

ول منطبدددة الالدددي باو ددداةة لدددة العدددرال وال ناتدددر وليبيدددا ة ميعةدددا ول مصددددرة للدددن ا
الادداد وبع ددةا يبددرد بتصدددير الادداي الطبيعددز ب ادددت الددن ا قمددا ددر الأددال مدد

ولددة قطددر

وال مةرريددددة ال ناتريددددة أليددددط تعتمددددد الميناديددددة العامددددة لةدددد ف الدددددول بيددددي أ ا ددددز لددددة
يدددرا ال ددد ا البطدددا الأيدددر  .لددد ا تتددد ر اويدددرا ال العامدددة للددددول العربيدددة بتبلبدددال أ دددعار
الددددن ا الادددداد ومعدددددالل دتاادددد بيددددي قبيددددر وقدددد لك متطلبددددال ال ددددرل المألددددز للدددددول
المصددددرة للدددن ا والاددداي الددد

يدددنعيس لدددة أل ددد الصدددا رال دتي دددة ترايددد ق ددد منةدددا

لتلبيددة الطلددت المألددز .وقددد بدددا الددك األمددر اليددا ةددز دداد  1522أليددط ترااعددل اويددرا ال
البتروليدددة بن دددبة  %4.0مبارددددة بعددداد  1521دتي دددة لتبلبدددال أ دددعار الدددن ا والاددداي الطبيعدددز
ةددددز األ ددددرال العالميددددة وارت ددددا الطلددددت المألددددز لددددة الددددن ا/الادددداي الطبيعددددز ةددددز بعدددد
الدول العربية المصدرة قما ر الأال م مصر وال ناتر.

ثانيا :الغاز الطبيعي والتنمية املستدامة
الطاقدددة دددز قددداةرة التنميدددة وال يميدددح تأبيددد تنميدددة م دددتدامة ب بعا دددا االقتصدددا ية
والبي يدددة واالاتما يدددة بددددو ةاقدددة م دددتدامة .بيدددد أ أدظمدددة الطاقدددة ةدددز معظددد ول العدددال
وقمددا دددر الأدددال ةدددز الددددول العربيدددة ي دديطر ليةدددا أددددرا الرقدددر األأل دددرر و لدددة رأ دددةا
الددن ا الدد

يعددد المصدددر الرتي ددز للطاقددة األوليددة .لدد ا أبدددا الم تمدد الدددولز ةددز ال ددنرال

األ،يدددرة ا تمامدددا متنايددددا دأدددر ددددة ق دددايا متعلبدددة بالطاقدددة أبري دددا تأ ددديح ق دددا ة الطاقدددة
وترمددديد ا دددتة قةا وتنريددد مصدددا ر الطاقدددة للرتدددرل لدددة مدددني للطاقدددة أق دددر ا دددتدامة
والأد مح ادبعا ال غايال االألتبام الأرار .
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وقد ادطلبل دأر د ا الم دمر

دد مدح المبدا رال قدا أألدد ةا مبدا رة األمد المتأددة

"تددرةير الطاقددة الم ددتدامة لل مي د " التددز ادطلبددل ةددز دداد  1522بةدددر تأبي د
وا أة بألرل اد  1525و ز :ق الة ألصرل ال مي

د ف أ دددار

لة ،دمال الطاقدة الأدي دة وم دا ة

المعددل العدالمز لتأ ديح ق دا ة الطاقدة وم دا ة ألصدة الطاقدة المت دد ة ةدز مدني الطاقدة
العالمز.
مدددح ندددا تبدددري أ ميدددة الاددداي الطبيعدددز ةدددز ةدددرر ددد ا التأدددرل الطددداقر
الدددرغ مدددح قردددد مدددح الرقدددر األأل دددرر

ةةدددر و لدددة

ال أدددد أقلةدددا تلري دددا للةدددرا  .قمدددا أ ا دددتاداد الاددداي

الطبيعددددز قرقددددر ةددددز مأطددددال ترليددددد الطاقددددة اليةرباتيددددة و،اتددددة المأطددددال التددددز تعمدددد
ةددز تبليدد ا ددتاداد الرقددر أليددط تصدد ق ددا ة دد ف المأطددال

بنظدداد الدددورة المرقبددة ي ددا

لة  %15-00مباردة بنأر  %20للمأطال العا ية.
وال يبتصددددر ور الادددداي الطبيعددددز لددددة ا ددددتادام قرقددددر ةددددز ترليددددد اليةربددددا بدددد
يميدددح ا دددتادام قرقدددر م دددارة ةدددز المرقبدددال و دددر ،يدددار ل ددد ل ليددد بلددددا
م ترا العال ق ألد الألرل ال عالة ةز تا ي
قما أ اال تمرار ةز تبا

ددددة لدددة

ادبعا ال غايال االألتبام الأرار .

يا ال الأد مح ألرل الاايال المصاألبة مد /أو ال اتبدة ةدز

النيل الااد و رات الااي الطبيعز ةز مراق اودتاة ييي ،طرة لدة الطريد الصدأي دأدر
الأ اظ لة البي ة وا تا ل مرار الااي ةز تلبية األتيااال ماتلم البطا ال.
وبالتالز ةإد يميح للااي الطبيعز لعت أ وار مةمدة ةدز ددة م داالل قطا يدة ت دا
تأبي التنمية الم تدامة و

ةدز

التأرل دأر م تمعال أق ر ا تدامة قما ر مبيح باليي .2-
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الشكو:3-ل ج ال لا تغال لالغ زلالطبيع لف ل

ال ط لالصن

ل

يقلالتنميةلالمستدا ةلف ل ت فلال ط

لل

• الأددد مدددح ممار ددال ألدددرل الادددايال المصدداألبة أو ال اتبدددة ةدددز
النيل الااد و رات الااي الطبيعز ةز مراق اودتاة

قط لالك رب

• التر ةز ا دتاداد مأطدال اليةربدا التدز تعمد بنظداد الددورة
المرقبة لرة ق ا ة الترليد

قط لالن و

• ا ددتاداد الادداي الطبيعددز قرقددر م ددارة ةددز المرقبددال الا ي ددة
والمتر طة

ال ط لالسكن

• ا تاداد الااي الطبيعز قرقر للطةز وأغراا الت ايح

 ال دل نلحر لالغ زا لالمص حبةلل
ال مدددك أ الددددول العربيدددة تدددرلز ا تمامدددا بب دددية ألدددرل الاددداي بأيددد ور دددا الأيدددر
ةدددز تدددنا ة الدددن ا والاددداي العالميدددة ويت ددد الدددك مدددح ،ددد ل الأدددر

لدددة تن يددد ميددداري

ال دددتراا غدددايال اليدددعلة واالمت دددال للتيدددريعال البي يدددة بمدددا يتراةددد مددد الاطدددا العربيدددة
ةدددز ددد ا اليددد  .و لدددة الدددرغ مدددح النمدددر الم دددتمر ةدددز دتددداة الددددول العربيدددة مدددح الدددن ا
و دددرات الاددداي الطبيعدددز والددد

مدددح الم تدددرا أ يت دددبت ةدددز ألدددرل المنيدددد مدددح الادددايال

المصددداألبة لادتددداة ةدددز ألدددال ددددد ا دددتراا ةا ال أ الراقددد ييدددير لدددة يدددس الدددك ب

ددد

الميدددداري النااأددددة والراتدددددة ال ددددتراا غددددايال اليددددعلة ةددددز الدددددول العربيددددة .ة ددددز دددداد
 1522بلدددت امدددالز الاددداي المأدددرول ةدددز الددددول العربيدددة دأدددر  12.0مليدددار متدددر ميعدددت أ
مددا يعددا ل دأددر  %29.1ةبددا مددح امددالز مددا تدد ألرقدد

الميددا بينمددا أدت ددل الدددول العربيددة

مدددح الدددن ا و دددرات الاددداي الطبيعدددز ةدددز د دددس العددداد دأدددر  14مليدددر

/

أ مدددا يعدددا ل

دأر  %21.2مح امالز اودتاة العالمز قما ر مبيح باليي .7-
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الشكو :4-حصةلالد لالعربيةل نلاإل ت لالع لم ل نلالنف ل

ب ق لالع ل

ائولالغ ز ل مي لحر لالغ زل

الد لالعربية

ل2113ل

100%
80%

80.8%

67.7%

60%
40%

19.2%
مي لحر لالغ زل
المص در:لا تنا لةلللل

ل

20%

32.3%
ت للالنف ل

ائولالغ زل

0%

- BP statistical review of the world energy, 2014.
- Cedigaz, natural gas in the world, 2014 edition.

 ا ت دا لالغ زلف لقط لالك رب ل
يعد الااي الطبيعز الرقر األق ر ا دتاداما ةدز معظد الددول العربيدة ةدز دتداة اليةربدا .
ة ز اد  1521بلت امالز الطاقة اليةرباتيدة المرلددة با دتاداد الاداي الطبيعدز دأدر  157تيدرا
وال ددا ة بن ددبة  %11.9مددح امددالز الطاقددة اليةرباتيددة المرلدددة ةددز الدددول العربيددة (با ددت نا
الصرمال ومرريتاديا وانر البمر وةل دطيح وايبدرتز) والتدز بلادل ألدرالز  912تيدرا وال
ا ة .و نا ت در اومارة م د ا أ قطا اليةربا ي تأرا لدة دصدم الطلدت اوامدالز لدة
الادداي الطبيعددز و ددر مددا أ ا لددة ارت ددا الطلددت لددة الادداي الطبيعددز  ،د ل ال ددنرال العيددر
األ،يددرة ،اتددة ةددز ول منطبددة الالددي وبدداأل،

اومددارال و مددا والبأددريح وغير ددا مددح

الدول األ،را .ةالبأريح تعتمد لة الااي الطبيعز ةز مني دتداة اليةربدا بن دبة  %255قمدا
ر مبيح باليدي  0-وقطدر بن دبة  %255واومدارال بن دبة  %94.1و مدا بن دبة %94.1
وتص د

د ف الن ددبة ةددز ال ددعر ية لددة  .%77.4أمددا ةددز الدددول العربيددة األ،ددرا المنت ددة للادداي
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الطبيعز ةتص الن بة لة  %91.7ةز ال ناتر و %94ةز تردس بينما تصد ةدز مصدر لدة
 .%40.4أما ةز ليبيا ةتص د بة ترليد اليةربا با تاداد الااي الطبيعز لة .%12
الشكو:5-ل زيجل ت لالط قةلالك رب ئيةلف لد ل ربيةل ت ر ل

100%

1.4%2.4%6.5%

81.0%
 18.6%ا ردن

 22.5% 25.1%المغرب

66.2%
33.8%
اليمن

السع دية

63.8%

60%
40%
20%

صر

36.2%

44.7%

الجزائر

من

75.8%

92.4%

97.6%

98.6%
اإل را

100%
الب رين

ئية

النف

100%

الك يت

55.3%

80%

قطر

الري حل الشمسية

15.2%

43.1%

ل2112ل

الك ر

الف

0%

الغ ز

ال مددددك أ ا ددددتاداد الادددداي الطبيعددددز ةددددز ترليددددد اليةربددددا لدددد العديددددد مددددح المنايددددا
االقتصددا ية والبي يددة .ةمددح الناأليددة االقتصددا ية يعددد الادداي الطبيعددز األ لددة ق ددا ة ةددز ترليدددد
الطاقددة مباردددة بدددالن ا أو ال أدد واليميدددة الم ددتادمة مندد أقددد

أليددط تتدددراوي ق ددا ة ا دددتاداد

الاددداي الطبيعدددز ةدددز ترليدددد اليةربدددا  .%04-%74أمدددا مدددح الناأليدددة البي يدددة ةيت دددبت الاددداي
الطبيعدددز ةدددز ادبعا دددال أقددد مدددح غددداي دددادز أق ددديد اليربدددر
الطبيعدددز ودتددداة  2مي ددداوال دددا ة يندددت
أق ددديد اليربدددر

بينمدددا ترت ددد

ةاليميدددة الم دددتادمة مدددح الاددداي

نةدددا دأدددر  705-755قيلدددر ادددراد مدددح غددداي دددادز

ددد ف اليميدددة ةدددز ألدددال ا دددتاداد ال أددد لدددة  2555-955قيلدددر

اراد وةز ألال الن ا وميتبات تص لة  955-455قيلر اراد.
و لددة م ددترا الدددول العربيددة
اليةربا

لة أل ا الن ا مند

ددا

داد  2995والتر د ةدز ا دتاداد المأطدال التدز تعمد بنظداد

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
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الدورة المرقبة ةز تراا قمية االدبعا ال النات ة لي مي اوال ا ة مح اليةربدا المرلددة قمدا
ر مبيح باليي .1-
الشكو:6-ل ط رل ت لالط قةلالك رب ئيةل فقلال ق دلالمست د ل ؤشرلا بع ث لث
للل سيدلالكرب نلالن جةل( ج /ل يج ل ا ل ة)لف لالد لالعربيةلل

لل
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يرال ا ل
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1,000

ة

ل سيدلالكرب نل /يج ل ا ل

680
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ل

200
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ة
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غز
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ف
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0

المتجدد

المصدر:لا تن دال لىلIEA, CO2 emissions from fuel combustion, 2014
ل

 ا ت دا لالغ زلالطبيع لف لقط لالن ولل
ال مك أ تطرير قطا النب ةز الدول العربية يم
ةز ول المنطبة ةةر يم

مد ،دأر تأبي التنمية الم دتدامة

أألد الدد ات الرتي دية التدز ترتيدن ليةدا الاطدا والبدرام التنمريدة

ةز ماتلم الدول .ويعد قطا النب مح البطا ال الم تةلية لمصا ر الطاقة بيدي ق يدم .أليدط
ي ددتأرا وألدددف لددة دأددر  %25.1مددح اال ددتة ط النةدداتز للطاقددة ةددز الدددول العربيددة .1ويعتبددر
الرقر ال ات ال

ي

ق مح الاايولي ح وال رالر ووقد ر الطداترال المأد رط الرتيد ز

لبطا النب العرب ز ا يم وألدف دأر  %94.9مح امالز اال تة ط.
 1با ت نا ةل طيح والصرمال وايبرتز وانر البمر
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وقغغغد اتجهغغغع بعغغغا دول المنطقغغغة لغغغد البغغغدل فغغغي د غغغال ت نولوجيغغغاع لغغغد سغغغاطيل
النقغغغغل ،وتر غغغغزع ساسغغغغا خ فغغغغي اسغغغغت داأل نغغغغواا الوقغغغغود ا ن غغغغ
باعتبغغغغارو وقغغغغود
تا ددددي

غغغغديق ل بي غغغغة .ةبالمباردددددة مدددد الاددددايوليح ي ددددا

ا غغغغة الغغغغغاز الطبيعغغغغي
الادددداي الطبيعددددز ةددددز

ادبعا ددددال غدددداي أول و ددددادز أق دددديد اليربددددر بن ددددبة  %86و %25لددددة التددددرالز

قمدددددا ي دددددا

ادبعا دددددال أقا ددددديد النيتدددددروايح بن دددددبة  %10قمدددددا دددددر مبددددديح

ةدددددز تا دددددي

بال ددددول .2-قمدددا أ الاددداي الطبيعدددز الم دددارة ،دددالز مدددح مرقبدددال الرتدددا
اليبريتيدددة ممدددا ي دددا

واليدددراتت

ةدددز تأ ددديح ادددر ة الةدددرا والصدددأة العامدددة للمدددراةنيح والتأدددرل

بيي ةعال لة م تمعال منا

ة اليربر .

الجد 1-ل:اال بع ث لالن جةل نلا ت دا لالغ ز لين/لالغ زل ق دل
(اراد/قيلرمتر)

الغ ز لينل

الغ زلالمضغ ل

سبةلالت فيضل%ل

اال بع ث ل

1.51

5.144

%41

ادز أق يد اليربر CO2

151.42

202.44

%10

أقا يد النيتروايح NOX

0.075

0.0563

%10

أول أق يد اليربر

CO

ي ددتادد الادداي الطبيعددز الم ددارة ةددز المرقبددال ةددز امةرريددة مصددر العربيددة لددة دطددال
وا

مباردة بباقز الدول العربية التز أبدل ا تماما بة ا النياة وقادل مصر قد ادتة دل بردام دا

ةمرألا اد  2991يب ز بالتر د ةدز ا دتاداد الاداي الطبيعدز قرقدر للمرقبدال ويصد امدالز
د المرقبال العاملة بالااي ةز مصر دأر  157ألم مرقبة و 40مأطة و ا ة التعب ة.

وةددددز ال ناتددددر بدددددأ التيدددد ي دأددددر ا ددددتاداد الادددداي الطبيعددددز الم ددددارة ةددددز دددداد
 2994مددددد تيددددداي ميدددددرو ت ريبدددددز ليدددددرقة دددددردلااي بإديدددددا مأطتدددددز

ددددداا ةدددددز

ال ناتددددر العاتددددمة و ،ددددال دأددددر  25ألدددداة ل املددددة بالادددداي .2وةددددز دددداد  1522بلددددت
امدددالز دددد ال ددديارال والأدددداة ل العاملدددة بالاددداي الم ددددارة ةدددز ال ناتدددر ألددددرالز 210
مرقبة يت تعب تةا مح  ،ل

ف مأطال و ا ة التنويد بالااي.

 2المرق الر مز ليرقة د طال
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وةددددز ولددددة اومددددارال ادطلدددد ةددددز دددداد  1554ميددددرو "وقددددر الادددداي الطبيعددددز
للمرقبددال" الدد

تبددرد بتن يدد ف مددرقة بتددرول أبددر ظبددز الرةنيددة "أ دددرط" تمامدديا مدد ر يددة

أبددددر ظبددددز االقتصددددا ية  1525للأددددد مددددح ادبعا ددددال اليربددددر  .وةددددز المرأللددددة األولددددة مددددح
الميدددرو

تددد ديدددا  71مأطدددة لتعب دددة الاددداي الطبيعدددز ةدددز أبدددر ظبدددز والعددديح واليدددارقة.

و تت دددمح المرأللدددة ال اديدددة مدددح الميدددرو

مددد ،مدددس مأطدددال لرقدددر الاددداي الطبيعدددز ةدددز

اليدددبية لتيدددم الدددرويس ةدددز المنطبدددة الاربيدددة  .3باو ددداةة لدددة ديدددا  71مأطدددة
امز  5172و 5172لتاطز مراق

ددداةية

اةية ةز أبر ظبز والعيح والمنطبة الاربية.

أما ةز تردس ةيراد مأطة واألددة للاداي الطبيعدز الم دارة ويبددر امدالز المرقبدال
العاملة بالااي ةز الب

بنأر  27مرقبدة .قمدا قامدل ولدة قطدر مدو،را ةدز داد  1521بتيداي

ميرو ت ريبز ألول مأطة تنويد بالاداي الطبيعدز الم دارة ةدز المنطبدة الصدنا ية ال ديددة
والتز قامل بتطرير ا مرقة قطر للبترول

مح ال ةر المب ولة لنير

ا النر مح الرقر .

 ا ت دا لالغ زلالطبيع لف لال ط لالسكن لل
لددددة م ددددترا الدددددول العربيددددة تبددددرد دددد ف ول ددددز ال ناتددددر ومصددددر وتددددردس
بالتر دد ةددز ا ددتاداد الادداي الطبيعددز قرقدددر للبطددا ال ددينز ب ادددت غدداي البتددرول الم دددال.
وقدددد مدددةد ددد ا النيددداة تطدددررا مت اوتدددا ةدددز البلددددا ال

دددة ال أدددد مدددح الم ألددد ارت دددا

وتيرت ةز ال نرال األ،يرة.
ة ز ال ناتر تطرر د ميترقز مبية الاداي الطبيعدز بيدي ملأدرظ مند بدايدة النيداة
ال

يعر لة دأر أربعة بر  .وبنةاية اد  1521بلت د ميترقز مبية الااي دأدر  2مليدر

و 114ألم ميترط ومح الماطا أ يص

د الميترقيح  4ملير بألرل اد .1511

وةددددز تددددردس ةبددددد و ددددعل اليددددرقة الترد ددددية لليةربددددا والادددداي بردام ددددا ةمرألددددا
إ
مدددر ةدددز تن يددد ف منددد

دددنرال ويةددددر لدددة ربدددا مليدددر ميدددترط بيدددبية الاددداي الطبيعدددز

 3المرق الر مز ليرقة أ درط للتريي

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
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بنةايدددة ددداد  1520والدددك بمعددددل  45555ميدددترط دددنريا .4وتيدددير البياددددال األوليدددة لعددداد
 1527لة أ امالز د الميترقيح قد بلت دأر  459ألم ميترط.
وةددددز مصددددر بدددددأ التر دددد ةددددز ترتددددي الادددداي الطبيعددددز لددددة البطددددا ال ددددينز مندددد
مطلددد ال ماديندددال .ولبدددد ارت ددد تددددري يا دددد الرألددددال التدددز تددد ترتددديلةا بالاددداي الطبيعدددز
مندددد الددددك الأدددديح ليصدددد لددددة  1مليددددر و  291ألددددم وألدددددة ددددينية دةايددددة ألنيددددرا /يرديددددر
 1527تاطز معظ المأاةظال المصرية.

ثالثا :استدامة مزيج الطاقة
الت دي لالت ل اج لا تدا ةل زيجلالط قةلف لالد لالعربية
يلعدددت قطددددا الطاقددددة ورا أليريددددا ةددددز تأبيدددد التنميددددة االقتصددددا ية واالاتما يددددة ةددددز
الددددول العربيدددة ةةدددر يدددرةر متطلبدددال بدددرام التنميدددة مدددح مصدددا ر الطاقدددة قدددالن ا والاددداي
واليةربدددا وي دددا

أي دددا ةدددز تددد ميح األتياادددال ال ددديا مدددح المدددا والاددد ا  .بيدددد أ الددددول

العربيدددة ترااددد املدددة مدددح التأدددديال الدا،ليدددة المرتبطدددة بةددد ا البطدددا الأيدددر  .ةمدددح ج للل ل
اال لللت الك يميددددح ا تبددددار االت ا ددددال الأاليددددة ألدمددداة اال ددددتة ط مبددددد ة للطاقددددة .ويت دددد
الدددك مدددح ،ددد ل تأليددد بعددد

المومدددرال المرتبطدددة بالطاقدددة وا دددتة قةا .ةي اةدددة ا دددتة ط

الطاقدددة ةدددز الددددول العربيدددة مدددح

دددمح األ لدددة لدددة م دددترا العدددال  .و لدددة مددددار العيدددر

ددددنرال الما ددددية لدددد يأدددددف ةددددك ل رتبدددداة بدددديح النمددددر االقتصددددا
الطاقددة ب د

ودمددددر الطلددددت لددددة

لددة العي دس ةبددد تاطددة دمددر الطلددت لددة الطاقددة النمددر االقتصددا

ةددز بع د

الددددددول العربيدددددة .وةدددددز ددددد ا مومدددددر لدددددة ددددددد ا دددددتاداد الطاقدددددة بي دددددا ة ودتددددداة البيمدددددة
االقتصددددا ية المطلربددددة .وبددددالنظر لددددة تطددددرر راددددة اال تمددددا

لددددة الطاقددددة ةددددز الدددددول

العربيددددة ،دددد ل ال تددددرة  1521-1555قمددددا ددددر مبدددديح باليددددي  4-ي ألدددد أ االت دددداف العدددداد

 4المرق الر مز لليرقة الترد ية لليةربا والااي

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
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لمعظ د الدددول العربيددة ةددز ات دداف ييددا ة د ددبة اال تمددا

لددة الطاقددة و ددر أي ددا د ددس الأددال

م الدول المصدرة للطاقة بيي تار.
الشكو:7-ل سبةلاال تم دل ىلالط قةلف لالد لالعربيةل
لبن ن
ا ردن
المغرب
س
ري ل
الس دانل
صر
الب رين
اليمن
من
اإل ر
الجزائر
السع دية
العرا
الك يت
ليبي
قطرل

2000

ل2111ل 2112ل
2012
مستورد صافي

مصدر صافي

-800% -700% -600% -500% -400% -300% -200% -100% 0% 100% 200%

وةدددز

دددر الميددداري ال اريدددة والماطدددا لةدددا ال دددتيرا الاددداي الطبيعدددز ةدددز المنطبدددة

العربيددددة ةددددإ د ددددبة اال تمددددا

لددددة الطاقددددة مرمددددأة ل رت ددددا ةددددز أغلددددت الدددددول العربيددددة

،دد ل ال ددنرال المببلددة بمدددا ةيةددا الدددول الأاليددة المصددددرة للطاقددة و ي ددا
بالدور األقبر ةز
ل نلج

ا التأرل الطاقر
لاإل ت

قرد الم ا

الادداي الطبيعدددز

األقبر ةز مني الطاقة.

ةالأنمة الأالية والمببلة مح مياري تطرير ألبدرل الاداي ال ديددة

ةز الدول العربية تتطلت ا ت مارال با ظة مباردة بما ت ةز ال اب قمدا در مبديح بال ددول 1
أليددط أدةددا تراا د بع د

الصددعربال ال نيددة م د ميدداري تطددرير ألب د مدداف وألب د بددا بدولددة

اومارال وألبرل الااي ال يررا ية ةز مدمال اليريدل وألبدرل الميداف العميبدة بادر الددلتا ةدز

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
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البأر المتر ا بمصر .و ر ما ي تلند ،ل ددر مدح التدراي بديح أدمداة اال دتة ط والترقعدال
ال ب والايارال ل

الم تببلية لادتاة لتأديد أة

الجد :2-لبعضل ش ري ل ط يرلح

ا لالمشر

الد لةل

اومارال

ةاقة تصميمية  25.2مليار

1527

25

تطرير ألب ماف

 25.2مليار متر ميعت نريا

1520

تطرير ألب با

 25.2مليار متر ميعت نريا

1515

25

 25.2مليار متر ميعت نريا

1511

(بنةاية المرأللة ال ال ة)
رة اودتاة مح  2.0لة

رل
غر

1524

 2.2مليار متر ميعت نريا
 21.7مليار متر ميعت نريا

لتا الني

تطرير ألب أبر الطبرل

 5.4مليار متر ميعت نريا

تطرير ألب ،نا

 25.2مليار متر ميعت نريا

ال مك أ

اال ت م را ل
ي رلد الرل

25

مصر

ما

الط قةلاإل ت جيةل

الت ريخل

متر ميعت نريا

تطرير ألبرل الااي
الأر

اليريل

لالغ زلالطبيع لالج ريةلف لد ل ربيةل ت ر ل

ل

تطرير الااي المتيام

ت ا ة الياملة مح مرار الااي الطبيعز.

يمنة الرقر األأل رر

4.0

5.17

1524

21

1520

1.0
للمرأللة األولة

1524

21

لة أدظمة الطاقة ةز الدول العربية يطري العديدد مدح

الت ددا الل ألددرل البدددرة لددة ا ددتدامة د ا المددني لعبددر قا مددة ومرا دداة األتيااددال األايددال
البا مددة ةددز ظ د الطلددت المتنددامز لددة الطاقددة األوليددة ال د
 1522-1555والنمددر المت ددار
ال تددرة مت دداويا

لددة الطاقددة اليةرباتيددة ال د

تاطددة  %1ددنريا  ،د ل د ددس

ددعم معدددل النمددر العددالمز .قمددا أددد لتلبيددة الطلددت الم ددتببلز لددة الطاقددة

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
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اليةرباتية

يتطلت

اةة قدرة ترليد ب ق ر مح  15اي اوال نريا .ومح اادت آ،ر ةإ

دا

النمددر المت ددار يعنددز دمددر ةددز ا ددتة ط الددن ا والادداي ومددح د تراا د الصددا رال والعاتدددال
البترولية التز تم المصدر الرتي ز لايرا ال العامة و ر أمر ال يميح تأمل .
الدددددول العربيددددة دددددة ،طددددرال مددددح

وادط قددددا مددددح دددد ف التأددددديال اتادددد ل بعدددد

مدددد دةا تنريدددد مددددني الطاقددددة األوليددددة والترادددد دأددددر ا ددددتا ل مصددددا ر الطاقددددة ال ديدددددة
والمت ددد ة قطاقددة الريدداي والطاقددة اليم ددية ةددز ترليددد اليةربددا وال ددعز دأددر تن يدد بدددرام
ل

ددددتاداد ال ددددلمز للطاقددددة النرويددددة .وبددددالرغ مددددح أ

الرقدددر األأل دددرر

دددد ف المصددددا ر لي ددددل بدددددي

ددددح

ال أدددد يببدددة لةدددا ورا امدددا وميمددد ةدددز مدددني دتددداة الطاقدددة األوليدددة

ومددددني ترليددددد الطاقددددة اليةرباتيددددة .وال مددددك أ منايددددا ا ددددتاداد مصددددا ر الطاقددددة ال ديدددددة
والمت ددددد ة والطاقددددة النرويددددة ةددددز ترليددددد اليةربددددا تددددتلا

ةددددز ادا دددداا تيدددداليم الترليددددد

مبارددددة بالمأطدددال الأراريدددة العاملدددة بدددالن ا أو الاددداي قمدددا أدددد ال تندددت أيدددة ادبعا دددال دددح
تلدددك المصدددا ر ليدددح يببدددة ارت دددا التيددداليم اال دددت مارية ال يمدددة وديدددا مأطدددال الطاقدددة
النرويددددة أو المأطددددال الأراريددددة األر ددددية أو اليم ددددية أو مددددنار الريدددداي
وار ر ةز تأديد الل ر لة

امدددد رتي ددددز

ف الايارال.

وللرقرر بيي أق ر قة لة ال دوا االقتصا ية لياةدة أددرا مأطدال اليةربدا ة بدد
مدح النظدر أوال لدة التيداليم اال دت مارية المطلربدة أل مدال الةند دة والترريدد واوديدا وقل ددة
التمري

وأية مصاريم أ،را ةارتة دات ة ح ت ب

أ عار المرا والمعدال أو أارر العمالة

ال يمددة و اديددا لددة تيدداليم الترليددد لددة ةددرل ةتددرة العمددر االةترا ددز للمأطددة .ةبددالنظر لددة
التيددداليم اال دددت مارية يت ددد أ المأطدددال الااييدددة (والمأطدددال التدددز تعمددد بنظددداد الددددورة
المرقبة) ز األقد مبارددة بالمأطدال األ،درا أليدط تتدراوي التيل دة بديح  2121- 010والر
لي قيلر وال مدح البددرة المرقبدة

لدة أ دام اتدد لدة اال دت مار د دبت  %0أ ندا

مليدال

اوديا والترقيت .بينما تتراوي التيل ة اال دت مارية للمأطدال العاملدة بدال أ بديح  121و2990
والر لي قيلر وال مح البدرة المرقبة.
دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
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أما الطاقة النروية ةتتراوي التيل دة اال دت مارية بديح  1944-2402والر ليد قيلدر وال
مح البدرة المرقبة .5أما باقز مصا ر الطاقة ال ديدة والمت دد ة ةتصد التيل دة اال دت مارية لدة
 1122والر لي قيلر وال مح البدرة المرقبة لمأطال الرياي و لة  1924للمأطدال العاملدة
بالا يا اليةرو رتية قما ر مبيح باليي .4-
الشكول:8-ل ط لالتك ليفلاال ت م ريةللم ت فل ا ل ط لالط قةلالك رب ئيةلب لد الرللكول
لللللللل ي ل ا ل نلال در لالمر بة ل ىل سل عد ل ئدل ىلاال ت م رل%5ل
16,000
14,176

14,000

10,000

2,949
1,253

1,863
565

632

د

1,751

وو

1,892

3,995

6,000

م

6,233

8,000

4,000

در مر

7,958

6,988

دو ر

12,000

2,000
0

ص
د

د

* با ت نا الا يا اليةرو رتية للتطبيبال المننلية
للللللالمصدر :بيادال ميتبة ومأ ربة مح IEA/NEA, projected costs of generating electricity, 2010

بيد أ لة ا األمر بعدا آ،ر مح الناألية االقتصا ية اا ت أل ا تيل ة ترليد اليةربا

لدة

ةرل العمر االةترا ز للمأطة ( )Levelised Cost of Electricity, LCOEلتيم قاةدة
التيددداليم ابتددددا مدددح التيددداليم اال دددت مارية وتيددداليم التيددداي والصددديادة وتيددداليم الرقدددر
الم تادد والتال

مح الن ايال ووقم التياي

م ةر دية بدال أ دعار اليةربدا للم دتادد

النةاتز .وةز د ا ال ديال يت د أ تيل دة ترليدد اليةربدا للمأطدال النرويدة لدة ةدرل العمدر
IEA/NEA, projected costs of generating electricity, 2010 edition

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
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االةترا ددز ددز األق د أليددط تتددراوي بدديح  19و 41والر لي د مي دداوال ددا ة مددح اليةربددا
المرلدة بينما تتراوي ةز ألالة المأطال الااييدة بديح  229-21والر ليد مي داوال دا ة مدح
اليةربا المرلدة بينما تعد المأطال اليم ية األ لة بتيل ة تتراوي بيح  212و 725والر لي
مي اوال ا ة مح اليةربا المرلدة قما ر مبيح باليي .9-
الشكول:9-ل ك ليفلالت ليدل ىلفتر لالعمرلاالفتراض للم ت فل ا ل ط لالط قةلالك رب ئيةل
للللللب لد الرللكول يج ا ل ة ل ىل سل عد ل ئدل ىلاال ت م رل%5ل
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* با ت نا الا يا اليةرو رتية للتطبيبال المننلية
المصدر:لبيادال ميتبة ومأ ربة مح IEA/NEA, projected costs of generating electricity, 2010

 السي
و

ل ال ط لال ليةلال تغال ل ص درلالط قةلالمتجدد لف لالد لالعربيةل
د قبير مح الدول العربية أ دداةا لأصدة الطاقدة المت دد ة ةدز مدني الطاقدة مد

ا،ت ةةا مح ولة لة أ،درا مدح أليدط الأصدة الم دتةدةة ةدز ترليدد اليةربدا أو مدني الطاقدة
األوليددة والتبنيددة الم ددتادمة مددا ةاقددة مم ددية أو ةاقددة الريدداي أو الطاقددة الأراريددة األر ددية.
وأغلت الدول العربية و عل أ داةا لأصدة الطاقدة المت دد ة ةدز مدني ترليدد الطاقدة اليةرباتيدة
لة وا الاصر

قما ر مبيح ب لجد .3-
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الجد :3-لا هدافلالع ةلل صةلالط قةلالمتجدد لف لالد لالعربيةل
الد لةل

اومارال
البأريح
ال ناتر

حصةلالط قةلالمتجدد لف ل زيجلالك رب ل

أبر ظبز %4 :مح البدرال المرقبة بألرل اد 1515
بز %0 :مح دتاة اليةربا بألرل اد 1525

 %0مح دتاة اليةربا بألرل اد 1524
 %75مح دتاة اليةربا بألرل اد 1525

ال عر ية
العرال

 %1مح دتاة اليةربا بألرل اد 1521

اليريل
ليبيا
مصر
األر

بز 2 :اي اوال بألرل 1525

 %0بألرل اد 1515

-

قطر

هدافل ر لل ط قةلالمتجدد ل

 17اي اوال بألرل اد 1515
 07اي اوال بألرل اد 1521

 %1مح دتاة اليةربا بألرل اد 1515
 %15بألرل اد 1525
 %0مح دتاة اليةربا بألرل اد 1515
 %20مح دتاة اليةربا بألرل اد 1525
 %4مح دتاة اليةربا بألرل اد 1515
 %25مح دتاة اليةربا بألرل اد 1510
منةا  %21برا طة ةاقة الرياي

 %15بألرل اد 1515
 %4مح الطاقة األولية بألرل 1520

 2اي اوال بألرل اد 1524

 %25مح الطاقة األولية بألرل 1515
 %22مح دتاة اليةربا بألرل اد 1521

 2اي اوال بألرل اد 1521

 %10مح دتاة اليةربا بألرل اد 1525

 7.1اي اوال بألرل اد 1525

ةل طيح

 %25مح دتاة اليةربا بألرل اد 1515

 %10مح الطاقة األولية بألرل 1515

لبنا

 %21مح دتاة الطاقة الأرارية واليةرباتية بألرل اد
1515

اليمح

 %20مح دتاة اليةربا بألرل اد 1510

تردس

المار
المص در:

 %71مح البدرال المرقبة بألرل اد
1515
-REN21,MENA Renewables Status Report, 2013
-REN21, Renewables Global Status Report, 2014
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 برا جلاال ت دا لالس م لل ط قةلالن يةلف لالد لالعربيةل
أبدددددا ددددد قليدددد مددددح الدددددول العربيددددة ا تمامددددا بايددددار الطاقددددة النرويددددة ةددددز ترليددددد
اليةربددددا أليددددط ت تبددددر الدددددول العربيددددة بيددددي

دددداد لددددة البنددددة التأتيددددة األ ا ددددية وديددددا

وتيدددداي المأطددددال النرويددددة أبري ددددا البددددراديح والتيددددريعال ال يمددددة التددددز تددددنظ

مليددددال

ديدددا وتيددداي المأطدددال النرويدددة واليدددرا ر العلميدددة المو لدددة والمدربدددة لتيددداي وتددديادة
المأطدددال و يا دددال وأللدددرل ةريلدددة األمدددد و ارة الن ايدددال النرويدددة وقي يدددة الدددتال

منةدددا.

وليدددح ددد ف ال دددروريال ال يميدددح ا تبار دددا ببدددال يصدددعت التالدددت ليةدددا دمدددا ت دددتلند
مراألددد

ددددا وتةي دددة تتطلدددت يدددر دددنرال أو أق دددر ب اددددت االلتنامدددال الماليدددة اليبيدددرة.

وقدددد أ لدددح دددد قليددد مدددح الددددول العربيدددة ةدددز مبددددمتةا اومدددارال ومصدددر واألر

دددح

الرغبة ةز ديا مأطال دروية قما ر مبيح بال دول.7-
الجد :4-لبرا جل ش ل ط لالط قةلالن يةلف لالد لالعربيةل
الد لةل

ددلالم ط لXلال در ل
المر بةل

اومارال

 4وألدال2.7 X
اي اوال

األر

الم قفلال ل ل
ف وألدال وت ةين المرق للرألدة الرابعة ويترق
اار بنا
تبا ا بداية مح اد  1524وألتة اد 1515

،رلةا

ت ترقي االت ال اوةار م مرقة  ROSATOMةز آاار/مارم
 1520لبنا وتياي أول مأطة دروية ةز مرق مرة انر مرل
 1وألدة  2 Xاي اوال
ويترق ترقي بد اوديا بألرل  1521والتياي بألرل اد
األر
1512

ال عر ية

 24اي اوال

ال ناتر

 2وألدة  2 Xاي اوال

اار مباألا ال م مرقة  ROSATOMومح الم تةدر بنا وتياي
أول مأطة دروية قب اد 1519

مصر

 4وألدال2 X
اي اوال

بدددأ ت ةيددن مرق د ال ددبعة واددار الت دداوا م د مددرقة ROSATOM
وديددا الرألدددة األولددة والم ددتةدر الرتددرل ببدددرة اماليددة  7اي دداوال
بألرل اد 1510

اإلجم ل ل

ت

دا م ر ة التيريعال ال يمة.

31.6لجيج ا
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االستنتاجات
ةيما يلز أ

ما ،لصل لي الدرا ة مح ا تنتااال:

تتميدددن المنطبدددة العربيدددة برادددر األتياةيدددال قبيدددرة مدددح الاددداي الطبيعدددز بلادددل ألدددرالز
 07.11تريليددددر متددددر ميعددددت ( 21921تريليددددر قدددددد ميعددددت) دةايددددة دددداد 1522
ويت لم الب

األقبر منةا مح الااي الأر أو غير المصاألت للن ا الااد.

تعدددد المنطبدددة العربيدددة األ لدددة دمدددرا ةدددز دتددداة الاددداي الطبيعدددز مبارددددة ببددداقز منددداة
العدددال أليدددط بلدددت معددددل النمدددر ال دددنر المرقدددت لدددة مددددار العبدددر ال

دددة الما دددية

(ةز ال ترة  )1522-2945دأر .%4.2
تعدددد المنطبدددة العربيدددة مدددح المنددداة األ لدددة دمدددرا ةدددز ا دددتة ط الاددداي الطبيعدددز لدددة
مددددار العبدددر ال

دددة الما دددية ( ةدددز ال تدددرة  )1522-2945أليدددط بلدددت معددددل النمدددر

ال نر المرقت  ،ل تلك ال ترة دأر .%1.0
ي ددددتأرا البطددددا الصددددنا ز بيددددبي اال ددددتارااز والتأددددريلز لددددة مددددا يبددددر مددددح
دصددددم امددددالز ا ددددتة ط الادددداي الطبيعددددز ةددددز الدددددول العربيددددة بينمددددا ييددددي قطددددا
اليةربا وتألية المياف دأر  %74مح امالز اال تة ط.
ييددددددي ا ددددددتاداد الادددددداي الطبيعددددددز قلبددددددي ةددددددز الصددددددنا ال التأريليددددددة قصددددددنا ة
البتروقيماويدددال واأل دددمدة دأدددر  %24.7مدددح امدددالز ا دددتة ط الاددداي الطبيعدددز ةدددز
الدددددول العربيددددة وتعددددد الممليددددة العربيددددة ال ددددعر ية أقبددددر الدددددول العربيددددة ا ددددتة قا
للادددداي الطبيعددددز قلبددددي أليددددط يم دددد قرابددددة دصددددم ا ددددتة قةا اوامددددالز مددددح الادددداي
الطبيعز.
يم دددد ا ددددتاداد الادددداي الطبيعددددز قرقددددر ةددددز الصددددنا ال التأريليددددة قصددددنا ة الأديددددد
والصددددلت واأللمرديددددرد دأددددر  %29.0مددددح امددددالز ا ددددتة ط الادددداي الطبيعددددز ةددددز
الددددددول العربيدددددة وتعدددددد ولدددددة اومدددددارال أ لدددددة الددددددول العربيدددددة ا دددددتة قا للا ددددد اي
دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
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الطبيعدددز قرقدددر ةدددز قطدددا الصدددنا ال التأريليدددة الددد

بدددال ي دددا

بنأدددر  %27مدددح

النات المألز اوامالز غير الن طز للب .
دددا

التر ددد اليبيدددر ةدددز ا دددتاداد الاددداي الطبيعدددز (قلبدددي وقرقدددر ) ةدددز رةددد البيمدددة

الم ددداةة مدددح الصدددنا ال التأريليدددة التددددز بلادددل  102مليدددار والر ب دددعار ال ددددرل
ال ارية ةز اد  1522مباردة ب  01مليار والر اد .2990
د أددددل الدددددول العربيددددة ةددددز الرتددددرل لددددة م ددددتريال منا

ددددة مددددح ألددددرل الادددداي

أليدددط أ امدددالز مدددا يدددت ألرقددد يعدددا ل دأدددر  %29.1ةبدددا مدددح امدددالز مدددا تددد ألرقددد
الميددا بينمددا تنددت الدددول العربيددة مددح الددن ا و ددرات الادداي الطبيعددز مددا يعددا ل دأددر
 %21.2مح امالز اودتاة العالمز.
مدددةدل الددددول العربيدددة دمدددرا ملأرظدددا ةدددز الطلدددت لدددة اليةربدددا مصدددأربا بدددالنمر
الددددديمرغراةز وتأ ددددح األألددددرال المعييددددية والتر دددد ةددددز ترتددددي اليةربددددا لددددة
المندددداة الري يددددة .وقددددد بلددددت م دددد عدل النمددددر ال دددد نر المرق دددد ت  ،دددد ل ال ت دددد رة
 1522-1555ألرالز  %1.2أ

عم معدل النمر العالمز.

الادددداي الطبيعددددز الرقددددر األق ددددر ا ددددتاداما ةددددز معظدددد الدددددول العربيددددة ةددددز دتدددداة
اليةربدددا و دددر ي دددا

ةدددز ترليدددد دأدددر  %12مدددح امدددالز الطاقدددة اليةرباتيدددة ةدددز

الدددول العربيددة .أليددط تعتمددد البأددريح لددة الادداي الطبيعددز ةددز مددني دتدداة اليةربددا
بن ددددبة  %255وقطددددر بن ددددبة  %255واومددددارال بن ددددبة  %94.1و مددددا بن ددددبة
 %94.1وتصددددد

ددددد ف الن دددددبة ةدددددز ال دددددعر ية لدددددة  .%77.4أمدددددا الددددددول العربيدددددة

األ،دددددرا المنت دددددة للاددددداي الطبيعدددددز ةتصددددد الن دددددبة لدددددة  %91.7ةدددددز ال ناتدددددر
و %94ةز تردس  %40.4ةز مصر أما ةز ليبيا ةتص الن بة لة .%12
دددا

التر ددد ةدددز ا دددتاداد الاددداي الطبيعدددز ةدددز قطدددا اليةربدددا ةدددز ترااددد قميدددة

االدبعا دددال النات دددة ليددد مي دددا وال دددا ة مدددح اليةربدددا المرلددددة مدددح ألدددرالز 410
ق ددد دددادز أق ددديد اليربدددر

ددداد  2995لدددة  124ق ددد دددادز أق ددديد اليربدددر ةدددز
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ددداد  1521والدددك لدددة الدددرغ مدددح مأدو يدددة ترليدددد اليةربدددا مدددح مصدددا ر الطاقدددة
ال ديدة والمت د ة التز ال ينت

نةا أية ادبعا ال.

يعدددد قطدددا النبددد مدددح البطا دددال التدددز تت دددبت ةدددز ادبعا دددال اليدددة مدددح غددداي دددادز
أق دددديد اليربددددر دتي ددددة ا تمددددا ف بيددددي مددددب قامدددد
أليدددددط ي دددددا

لددددة ا ددددتاداد الرقددددر ال ددددات

بنأدددددر  %17.0مدددددح م مدددددر االدبعا دددددال مدددددح ماتلدددددم البطا دددددال

الم دددتةلية للطاقدددة ةدددز الددددول العربيدددة ويإعدددنا دأدددر  %40مدددح ددد ف االدبعا دددال لدددة
أ ددددطرل النبدددد البددددر  .وقددددد ات ةددددل بعدددد
تينرلرايددال ألدي دددة لدددة أ ددداةي النبددد

ول المنطبددددة لددددة البددددد ةددددز ،ددددال

وترقدددنل أ ا دددا ةدددز ا دددتاداد أددددرا الرقدددر

األدظم ،اتة الااي الطبيعز با تبارف وقر تدي للبي ة .
لدددة م دددترا الددددول العربيدددة تبدددرد تدددردس وال ناتدددر ومصدددر بالتر ددد ةدددز ا دددتاداد
الادددداي الطبيعددددز قرقددددر للبطددددا ال ددددينز ب ادددددت غدددداي البتددددرول الم ددددال .وقددددد بلددددت
امددددالز ددددد الميددددترقيح بالادددداي الطبيعددددز دددداد  1527ألددددرالز  459ألددددم ميددددترط
ةددز تددردس وألددرالز  7مليددر و 275ألددم ميددترط ةددز ال ناتددر أمددا ةددز مصددر ةبددد
بلت د الميترقيح أق ر مح  1ملير و 295ألم ميترط.
يةدددديمح الرقددددر األأل ددددرر

لددددة مددددني الطاقددددة ةددددز الدددددول العربيددددة وألصددددت ةددددز

ارت ددددا أليددددط بلاددددل ةددددز دددداد  1522دأددددر  %99.2مباردددددة بنأددددر  %94.2دددداد
 .1555وارت عددددل ألصددددة الادددداي الطبيعددددز لددددة أل ددددا الددددن ا أليددددط بلاددددل دأددددر
 %05.2ةدددز ددداد  1522مبارددددة بددد  %77ددداد  1555ةدددز ألددديح ترااعدددل ألصدددة
الن ا  ،ل د س ال ترة مح  %02.1لة .%74.4
و ددد

ددددد قبيددددر مددددح الدددددول العربيددددة أ دددداةا لأصددددة الطاقددددة المت ددددد ة ةددددز مددددني

الطاقددددة .ووةبددددا لةدددد ف األ دددددار ةددددإ امددددالز البدددددرال المرقبددددة لمصددددا ر الطاقددددة
المت دددددد ة يترقددددد أ يبلدددددت  70اي ددددداوال بألدددددرل ددددداد  1515ددددد ألدددددرالز 255
اي اوال بألرل اد .1525
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

التوصيات
ا ددددتمرار

ددددا اال ددددت مارال ةددددز قطددددا الادددداي الطبيعددددز لرةدددد م ددددتريال اودتدددداة

الأاليدددددة لددددددورف الرتي دددددز ةدددددز تأبيددددد التنميدددددة الم دددددتدامة ةدددددز قاةدددددة البطا دددددال
االقتصا ية وةز مبدمتةا قطا اليةربا والبطا الصنا ز.
العمددد

لدددة ي دددا ددددر مدددح التدددراي بددديح أدمددداة اال دددتة ط والترقعدددال الم دددتببلية

لنمر اودتاة لتأديد أة
اال دددتمرار ةدددز تبدددا

ال ب والايارال ل

ت ا ة الياملة مح مرار الااي.

يا دددال الأدددد مدددح ألدددرل الادددايال المصددداألبة مددد /أو ال اتبدددة

ةدددز النيدددل الاددداد و دددرات الاددداي الطبيعدددز أليدددط ييدددي الدددك ،طدددرة لدددة الطريددد
الصدددأي دأدددر الأ دددداظ لدددة البي ددددة وا دددتا ل مددددرار الاددداي ةددددز تلبيدددة األتيااددددال
ماتلدددم البطا دددال مددد األ،ددد ةدددز اال تبدددار رغبدددة بعددد

الددددول قدددالعرال ةدددز رةددد

م دددتريال دتددداة الدددن ا ،دددد ل ال دددنرال المببلدددة أليدددط يصدددداألت الدددك ييدددا ة ةددددز
دتاة الاايال المصاألبة/ال اتبة.
تيددد ي التعددداو العربدددز الميدددترط ةدددز م دددال أمدددح الطاقدددة و،اتدددة الاددداي الطبيعدددز
ةدددز ظددد وادددر ،طدددا وميددداري ال دددتيرا الاددداي الطبيعدددز وبددداأل،
ةز د قبير مح الدول العربية ووار ةات

قبير لدا البع

الاددداي الم دددال

اآل،ر.

تنريدد مددني الطاقددة األوليددة ومددني ترليددد اليةربددا ةددز الدددول العربيددة ورةدد ق ددا ة
ا ددددتاداد الطاقددددة والأددددد مددددح دددددر ا ةددددز ماتلددددم البطا ددددال االقتصددددا ية اودتاايددددة
والادميدددة لتأبيددد اال دددتاداد األم ددد لمصدددا ر الدددن ا والاددداي النا دددبة وللأ ددداظ لدددة
ألصددددة الدددددول العربيددددة مددددح الصددددا رال البتروليددددة و ددددر مددددا دددديو
المر و االقتصا

لددددة ييددددا ة

والأد مح اآل ار البي ية ال لبية.
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