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  المرنة لقطاع الطاقة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

 دفع عجلة في أساسًيا عامال إمداداتها

 الفقر؛ من والحد مستويات المعيشة
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البيئة بصفة عامة، باإلضافة الى  

 الطاقة الستخدامات السلبية التأثيرات
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 األساسية لتحقيق الدعائم أحد هو

 بمقتضاها العالم والتي دول ضمن

 وزيادة البيئة على مراعاة الحفاظ

 المرتبطة بإنتاج العمليات كفاءة لرفع

 نقل وتشجيع وترشيد استهالكها 

 الوعي لنشر باإلضافة الدولي، برامج التعاون

لذلك سنتكلم في هذه الورقة العلمية عن دور الطاقة في أحداث التنمية المستدامة بموجب البرامج واإلجراءات 

  ) االمم المتحدة 
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 الرئيسية المتعلقة القضايا تواجه التي العالمية التحديات إدراك

تغيير واالجتماعي وكذلك االقتصادي النمو لتعزيز الطاقة 

 يهدد الذي التلوث الطبيعية وحدوث الموارد إهدار في تتسبب

التأثيرات من عليها والحد االعتماد ويمكن للطاقة التقليدية المصادر البديلة

بالطاقة  إمدادهم في والحضر الريف سكان بين لعدالةا وتحقيق الجوي،

هو وبيئًيا اجتماعًيا مقبول بشكل انتشارها بغرض الطاقة 

ضمن الدولة الليبية عليها ووقعت المتحدة األمم أقرتها والتي الثالثة،

مراعاة الحفاظ مع الطاقة مصادر لتنويع وترتيبات إجراءات اتخاذ الحكومات
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برامج التعاون إطار في تصنيعها ودعم الطاقة استخدام في كفاءة

  .مرحلة االستخدام في الطاقة استهالك ترشيد 
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Abstract : 

Energy is an important component of sustainable development. Its supply is a key 

factor in driving production, stability and growth, creating jobs and improving living 

standards and reducing poverty. We are therefore aware of th

facing key Energy and E

promote Economic and S

and consumption patterns that cause waste of natural resources an

threatens the Environment in general, in addition to providing alternative sources of 

energy. Conventional and reliable mitigat

the atmosphere, and justice for rural 

Promoting Energy programs for socially and E

is one of the main pillars of achieving the Millennium Development Goals (MDGs), 

endorsed by the United Nations and signed by the Libyan state within the world, 

whereby governments must tak

sources while taking into a

their supplies to different regions. 

Based on the scientifi

systems, it is important to raise the effi

production and use, especially electric power, integrate issues of improving their 

efficiency and rationalize their consumption, 

efficient technologies and support their manufacturing within the framework of 

international cooperation programs, in addition to spreading public awareness about 

the possibilities Rationalization of E

In this paper, we will talk about the r

under the programs and actions endorsed by the United Nations in its 17 major 

objectives (SDG). 
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Energy is an important component of sustainable development. Its supply is a key 

factor in driving production, stability and growth, creating jobs and improving living 

standards and reducing poverty. We are therefore aware of the global challeng

facing key Energy and Environmental issues, For example, providing Energy to 

promote Economic and Social growth as well as changing unsustainable production 

and consumption patterns that cause waste of natural resources an

nvironment in general, in addition to providing alternative sources of 

energy. Conventional and reliable mitigation of the negative effects of E

the atmosphere, and justice for rural and urban populations in their E

gy programs for socially and Environmentally acceptable deployment 

is one of the main pillars of achieving the Millennium Development Goals (MDGs), 

endorsed by the United Nations and signed by the Libyan state within the world, 

whereby governments must take measures and arrangements to d

sources while taking into account the preservation of the Environment and increasing 

their supplies to different regions.  

Based on the scientific and technical advancement of Energy equipment and 

is important to raise the efficiency of processes related to E

production and use, especially electric power, integrate issues of improving their 

efficiency and rationalize their consumption, promote the transfer of higher E

es and support their manufacturing within the framework of 

international cooperation programs, in addition to spreading public awareness about 

ssibilities Rationalization of Energy consumption in the use phase.

we will talk about the role of Energy in sustainable development events 

under the programs and actions endorsed by the United Nations in its 17 major 

Energy is an important component of sustainable development. Its supply is a key 

factor in driving production, stability and growth, creating jobs and improving living 

e global challenges 

issues, For example, providing Energy to 

ocial growth as well as changing unsustainable production 

and consumption patterns that cause waste of natural resources and pollution that 

nvironment in general, in addition to providing alternative sources of 

ion of the negative effects of Energy use on 

and urban populations in their Energy supply. 

nvironmentally acceptable deployment 

is one of the main pillars of achieving the Millennium Development Goals (MDGs), 

endorsed by the United Nations and signed by the Libyan state within the world, 

e measures and arrangements to diversify Energy 

nvironment and increasing 

nergy equipment and 

ciency of processes related to Energy 

production and use, especially electric power, integrate issues of improving their 

promote the transfer of higher Energy-

es and support their manufacturing within the framework of 

international cooperation programs, in addition to spreading public awareness about 

nergy consumption in the use phase. 

nergy in sustainable development events 

under the programs and actions endorsed by the United Nations in its 17 major 
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                                                                                 :  

أدى التطور االقتصادي واالجتماعي وزيادة معدالت النمو السكاني في الدول الليبية  في الفترة األخيرة إلى 

الطاقة في الدول الليبية غير مستغلة 

وبال شك غير كافية لمجابهة هذا االرتفاع في الطلب ، وحيث إن هذه الزيادة المتوقعة في اإلمدادات الكهربائية 

وتطورات السوق الصناعية المرتفعة لمعدات وتشغيل وتجهيز المحطات وكذلك العمرات  والصيانة، أدت إلى قلق 

ن اإلمدادات الكهربائية واالستثمار في البنى التحتية لقطاع الكهرباء بصفة عامة، وٕالى 

المجتمع الليبي على حد  أبناءمعالجة الضرر البيئي الناتج من إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية  وكيفية وصول 

بارات البيئية قادت الوزراء العرب المعنيين بالكهرباء في اجتماعاتهم الطارئة 

إلى شرح أهمية تطبيق الدراسة الشاملة 

طار منهجية معينة قد ووضعها في إ

تمكن الدول العربية من كبح جماح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة األخرى التي تعمل على تغير 

التنمية المستدامة  وذلك للتقليل من هذه االنبعاثات لحماية 

  .ي في المقام األول ، فكان البد من انجاز الدراسات المتقدمة  

من  إليها والوصول توفيرها يعتبر 

  .النفط ألسعار المتزايد 

تمتثل صناعة الكهرباء وتقنيات الطاقة إلى متطلبات سياسة  

اإلضافة إلى َتطبيق برامِج الحمايِة ضّد التأثيراِت العكسيِة ِمْن 

 اضي وحتى منتصف عقد الستينات،

تركز مفهوم التنمية على البعد االقتصادي خاصة من خالل إستراتيجية التصنيع كوسيلة لتحقيق معدالت النمو 
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                                                                                 :

أدى التطور االقتصادي واالجتماعي وزيادة معدالت النمو السكاني في الدول الليبية  في الفترة األخيرة إلى 

الطاقة في الدول الليبية غير مستغلة  زيادة مفرطة في استهالك الطاقة الكهربائية بصفة عامةـ وحيث ان مصادر

وبال شك غير كافية لمجابهة هذا االرتفاع في الطلب ، وحيث إن هذه الزيادة المتوقعة في اإلمدادات الكهربائية 

وتطورات السوق الصناعية المرتفعة لمعدات وتشغيل وتجهيز المحطات وكذلك العمرات  والصيانة، أدت إلى قلق 

ن اإلمدادات الكهربائية واالستثمار في البنى التحتية لقطاع الكهرباء بصفة عامة، وٕالى شديد حول تأمين وضما

معالجة الضرر البيئي الناتج من إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية  وكيفية وصول 

  .السواء إلى تقنيات الكهرباء الحديثة والمتقدمة

بارات البيئية قادت الوزراء العرب المعنيين بالكهرباء في اجتماعاتهم الطارئة كل هذه المخاوف وخاصة االعت

إلى شرح أهمية تطبيق الدراسة الشاملة )  2010 - 2005( التي نظمتها جامعة الدول العربية خالل الفترة من 

ووضعها في إودورها في التنمية حول االعتبارات البيئية لقطاع الكهرباء في الدول العربية 

تمكن الدول العربية من كبح جماح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة األخرى التي تعمل على تغير 

التنمية المستدامة  وذلك للتقليل من هذه االنبعاثات لحماية  أهدافالمناخ بصورة تدريجية وتمنع من تحقيق 

ي في المقام األول ، فكان البد من انجاز الدراسات المتقدمة  البيئات المحلية وصحة اإلنسان التي تأت

 اذ المستدام واالجتماعي االقتصادي للتطوير ضروري مطلب

 االرتفاع ظل في خاصة العالم، مستوى علىوالتحديات الصعبة 

تمتثل صناعة الكهرباء وتقنيات الطاقة إلى متطلبات سياسة   بانلذلك من الضروري مجابهة هذه التحديات 

اإلضافة إلى َتطبيق برامِج الحمايِة ضّد التأثيراِت العكسيِة ِمْن االعتبارات البيئية لغرض تقليل اآلثار البيئية ب

  .التنمية المستدامةوالتي تعتبر الركيزة األساسية لتحقيق شمولية 

  :المستدامة

 :تطور مفهوم التنمية المستدامة

اضي وحتى منتصف عقد الستينات،شهد مفهوم التنمية للدول النامية تطورًا واضحًا، فمنذ منتصف القرن الم

تركز مفهوم التنمية على البعد االقتصادي خاصة من خالل إستراتيجية التصنيع كوسيلة لتحقيق معدالت النمو 

Key word : ( Energy ,Environment , Sustainable Development ,pollution , United 

Nation) 
 

:                                                                                 مقدمـــة. 2

أدى التطور االقتصادي واالجتماعي وزيادة معدالت النمو السكاني في الدول الليبية  في الفترة األخيرة إلى 

زيادة مفرطة في استهالك الطاقة الكهربائية بصفة عامةـ وحيث ان مصادر

وبال شك غير كافية لمجابهة هذا االرتفاع في الطلب ، وحيث إن هذه الزيادة المتوقعة في اإلمدادات الكهربائية 

وتطورات السوق الصناعية المرتفعة لمعدات وتشغيل وتجهيز المحطات وكذلك العمرات  والصيانة، أدت إلى قلق 

شديد حول تأمين وضما

معالجة الضرر البيئي الناتج من إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية  وكيفية وصول 

السواء إلى تقنيات الكهرباء الحديثة والمتقدمة

كل هذه المخاوف وخاصة االعت

التي نظمتها جامعة الدول العربية خالل الفترة من 

حول االعتبارات البيئية لقطاع الكهرباء في الدول العربية 

تمكن الدول العربية من كبح جماح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة األخرى التي تعمل على تغير 

المناخ بصورة تدريجية وتمنع من تحقيق 

البيئات المحلية وصحة اإلنسان التي تأت

مطلب الطاقة تعتبر

والتحديات الصعبة  الهامة القضايا

لذلك من الضروري مجابهة هذه التحديات 

االعتبارات البيئية لغرض تقليل اآلثار البيئية ب

والتي تعتبر الركيزة األساسية لتحقيق شمولية  التلوثِ 

المستدامة التنمية مفهوم.  3

تطور مفهوم التنمية المستدامة1.3

شهد مفهوم التنمية للدول النامية تطورًا واضحًا، فمنذ منتصف القرن الم

تركز مفهوم التنمية على البعد االقتصادي خاصة من خالل إستراتيجية التصنيع كوسيلة لتحقيق معدالت النمو 
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مفهوم التنمية  شمل نهاية عقد الستينات حتى منتصف العقد السابع 

ثم حتى منتصف عقد الثمانينات ظهر مفهوم 

التنمية االقتصادية الشاملة، وفي الفترة نفسها ظهر مفهوم التنمية المستقلة الذي ركز على مسألة تحرير االقتصاد 

عية النامي من السيطرة األجنبية والتبعية بغية تحقيق معدالت متزايدة للتنمية االقتصادية وتحقيق العدالة االجتما

ومن ثم ظهر مفهوم التنمية المستدامة، حيث يجمع االقتصاديين وبمختلف مدارسهم 

على أن هذا المفهوم يتركز في مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر 

بالظهور في المؤتمرات والوثائق العالمية منذ 

بتقرير اللجنة العالمية  1987بداية سبعينات القرن الماضي، وذلك قبل أن يرد التعريف الكامل لها في العام 

منظور استخدامها بأنها التنمية الحقيقية ذات القدرة على االستمرار والتواصل من 

للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خالل إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها لذلك التوازن 

الذي يمكن أن يتحقق من خالل اإلطار االجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة األفراد من خالل النظم 

للتنمية المستدامة ثالث أبعاد ، و فية التي تحافظ على تكامل اإلطار البيئي

  -:ترتكز على نمطية حياة المجتمع وهى 

توفير تعني االستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي ألطول فترة زمنية مكنة من خالل 

 ... والصحة

يركز البعد البيئي للتنمية المستدامة على مراعاة الحدود البيئية بحيث لكل نظام بيئي حدود معينة ال 

الحدود فإنه يؤدي إلى تدهور النظام البيئي، 

وعلى هذا األساس يجب وضع الحدود أمام االستهالك والنمو والسكاني والتلوث وأنماط اإلنتاج السيئة واستنزاف 

جوهر التنمية وهدفها النهائي يركز البعد االجتماعي للتنمية المستدامة على أن اإلنسان يشكل 

من خالل االهتمام بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات االجتماعية إلى جميع المحتاجين لها 

 .باإلضافة إلى ضمان الديمقراطية من خالل مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بكل شفافية

التي تكمن وراء التنمية المستدامة تشمل مفاهيم واسعة مثل، المساواة بين األجيال العدالة بين 

الجنسين، السالم، التسامح، الحد من الفقر، حفظ وصيانة البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، العدالة 
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نهاية عقد الستينات حتى منتصف العقد السابع  معاالقتصادي المنشودة للدخل القومي، ثم 

ثم حتى منتصف عقد الثمانينات ظهر مفهوم الصحة، و البعد االقتصادي وبعض المسائل االجتماعية كالتعليم 

التنمية االقتصادية الشاملة، وفي الفترة نفسها ظهر مفهوم التنمية المستقلة الذي ركز على مسألة تحرير االقتصاد 

النامي من السيطرة األجنبية والتبعية بغية تحقيق معدالت متزايدة للتنمية االقتصادية وتحقيق العدالة االجتما

ومن ثم ظهر مفهوم التنمية المستدامة، حيث يجمع االقتصاديين وبمختلف مدارسهم  ار المشاركة الشعبية

على أن هذا المفهوم يتركز في مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر 

بالظهور في المؤتمرات والوثائق العالمية منذ واألجيال الالحقة، وقد بدأت بعض مضامين فكرة التنمية المستدامة 

بداية سبعينات القرن الماضي، وذلك قبل أن يرد التعريف الكامل لها في العام 

 

بأنها التنمية الحقيقية ذات القدرة على االستمرار والتواصل من المستدامة 

للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خالل إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها لذلك التوازن 

الذي يمكن أن يتحقق من خالل اإلطار االجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة األفراد من خالل النظم 

فية التي تحافظ على تكامل اإلطار البيئيالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقا

ترتكز على نمطية حياة المجتمع وهى  أساسية تتعلق بالجانب االقتصادي و االجتماعي و البيئي

تعني االستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي ألطول فترة زمنية مكنة من خالل 

والصحة، الطاقة الطعام، النقل، المسكن: مقومات الرفاه اإلنساني بأفضل نوعية، مثل

يركز البعد البيئي للتنمية المستدامة على مراعاة الحدود البيئية بحيث لكل نظام بيئي حدود معينة ال 

الحدود فإنه يؤدي إلى تدهور النظام البيئي،  يمكن تجاوزها من االستهالك واالستنزاف، أما في حالة تجاوز تلك

وعلى هذا األساس يجب وضع الحدود أمام االستهالك والنمو والسكاني والتلوث وأنماط اإلنتاج السيئة واستنزاف 

  .المياه وقطع الغابات وانجراف التربة

يركز البعد االجتماعي للتنمية المستدامة على أن اإلنسان يشكل 

من خالل االهتمام بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات االجتماعية إلى جميع المحتاجين لها 

باإلضافة إلى ضمان الديمقراطية من خالل مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بكل شفافية

  :مبادئ التنمية المستدامة

التي تكمن وراء التنمية المستدامة تشمل مفاهيم واسعة مثل، المساواة بين األجيال العدالة بين 

الجنسين، السالم، التسامح، الحد من الفقر، حفظ وصيانة البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، العدالة 

 :مبدأ نذكر أهمها 27على  ريو االجتماعية، و يحتوي بيان

 .حياة صحية منتجة في وئام مع الطبيعةحق اإلنسان في 

االقتصادي المنشودة للدخل القومي، ثم 

البعد االقتصادي وبعض المسائل االجتماعية كالتعليم 

التنمية االقتصادية الشاملة، وفي الفترة نفسها ظهر مفهوم التنمية المستقلة الذي ركز على مسألة تحرير االقتصاد 

النامي من السيطرة األجنبية والتبعية بغية تحقيق معدالت متزايدة للتنمية االقتصادية وتحقيق العدالة االجتما

ار المشاركة الشعبيةفي إط

على أن هذا المفهوم يتركز في مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر 

واألجيال الالحقة، وقد بدأت بعض مضامين فكرة التنمية المستدامة 

بداية سبعينات القرن الماضي، وذلك قبل أن يرد التعريف الكامل لها في العام 

 :للبيئة والتنمية، مثل

ْف التنمية المستدامة  ُتَعر

للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خالل إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها لذلك التوازن 

الذي يمكن أن يتحقق من خالل اإلطار االجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة األفراد من خالل النظم 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقا

أساسية تتعلق بالجانب االقتصادي و االجتماعي و البيئي

تعني االستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي ألطول فترة زمنية مكنة من خالل : البعد االقتصادي

مقومات الرفاه اإلنساني بأفضل نوعية، مثل

يركز البعد البيئي للتنمية المستدامة على مراعاة الحدود البيئية بحيث لكل نظام بيئي حدود معينة ال  :البعد البيئي

يمكن تجاوزها من االستهالك واالستنزاف، أما في حالة تجاوز تلك

وعلى هذا األساس يجب وضع الحدود أمام االستهالك والنمو والسكاني والتلوث وأنماط اإلنتاج السيئة واستنزاف 

المياه وقطع الغابات وانجراف التربة

يركز البعد االجتماعي للتنمية المستدامة على أن اإلنسان يشكل  :لبعد االجتماعيا

من خالل االهتمام بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات االجتماعية إلى جميع المحتاجين لها 

باإلضافة إلى ضمان الديمقراطية من خالل مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بكل شفافية

مبادئ التنمية المستدامة 3.3 

التي تكمن وراء التنمية المستدامة تشمل مفاهيم واسعة مثل، المساواة بين األجيال العدالة بين المثل والمبادئ 

الجنسين، السالم، التسامح، الحد من الفقر، حفظ وصيانة البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، العدالة 

االجتماعية، و يحتوي بيان

حق اإلنسان في  .1
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والمستقبلية بطريقة  نمائية والبيئية لألجيال الحالية

 .من عملية التنمية الشاملة  بحيث ال يمكن التغاضي عنه 

 وضح  مصالح واحتياجات  جميع البلدان 

طاقة  –الطاقة الشمسية ( الصديقة للبيئة  وذات مصدر دائم غير منضب 

هذه المبادئ يمكن ان توجه الحكومات  والمجتمعات والمنظمات  لتحديد أهداف التنمية المستدامة ووضع برامج 

 17وهي عبارة عن مجموعة من ) 

في  المتحدةالجمعية العامة لألمم ار 

في خطة التنمية المستدامة  17ال 

تترابط هذه األهداف العريضة فيما بينها على الرغم ان لكل منها أهداف صغيرة محددة خاصة به، تمثل في 

 التنمية االجتماعيةوتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا 

الصرف  - المياه  –المساواة بين الجنسين 

تأخذ زمام ملكيتها وتضع  الحكومات

ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما 

في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة واالستعراض 

على الصعيد اإلقليمي إلى التحليالت التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة واالستعراض 

  "خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

الطاقة  كفاءة تحسين وفي نموًا، البلدان

 لوضع العالم العامة السياسة وطموحات
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نمائية والبيئية لألجيال الحاليةالبد من تحقيق التنمية بحيث يتم إشباع االحتياجات اإل

من عملية التنمية الشاملة  بحيث ال يمكن التغاضي عنه  يتجزأحماية البيئة يشكل جزءا ال 

وضح  مصالح واحتياجات  جميع البلدان حماية البيئة والتنمية  يجب ان ت االجراءا ت الدولية في مجال

 )  LDC( تطورا   األقلوخاصة البلدان 

الصديقة للبيئة  وذات مصدر دائم غير منضب  البديلةالطاقة  

 ) الطاقة المائية 

هذه المبادئ يمكن ان توجه الحكومات  والمجتمعات والمنظمات  لتحديد أهداف التنمية المستدامة ووضع برامج 

  .األهدافهذه للمساعدة في تحقيق تلك 

  SDGs):( التنمية المستدامة

) للتنمية المستدامة 2030 أعمالجدول (معروفة رسمًيا باسم تحويل عالمنا 

ار في قر  األهداف، وقد ُذكرت هذه منظمة األمم المتحدةهدًفا ُوضعت من ِقبل 

ال  التنمية المستدامة، أدرجت أهداف 2016يناير  1وفي 

تترابط هذه األهداف العريضة فيما بينها على الرغم ان لكل منها أهداف صغيرة محددة خاصة به، تمثل في 

وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا . غاية

المساواة بين الجنسين  -تغير المناخ  -التعليم  –الصحة  –الجوع  –

  العدالة االجتماعية - البيئة  

الحكوماتة ليست ملزمة قانونا، إال ان وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدام

ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما . 

في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة واالستعراض   -يسهل الوصول إليها  -  جمع بيانات نوعية

على الصعيد اإلقليمي إلى التحليالت التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة واالستعراض 

   .على الصعيد العالمي

خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على " 

البلدان أقل في سيما وال الكهرباء، تعميم في تقدم من مؤخراً 

وطموحات الوطنية األولويات تعزيز إلى حاجة هناك تزال ال ذلك،

  . 2030 لعام الطاقة غايات لتحقيق الصحيح

البد من تحقيق التنمية بحيث يتم إشباع االحتياجات اإل .2

 .منصفة

حماية البيئة يشكل جزءا ال  .3

االجراءا ت الدولية في مجال .4

وخاصة البلدان 

 ألنماطالتوجه  .5

الطاقة المائية  –الرياح 

هذه المبادئ يمكن ان توجه الحكومات  والمجتمعات والمنظمات  لتحديد أهداف التنمية المستدامة ووضع برامج 

للمساعدة في تحقيق تلك 

التنمية المستدامة أهداف 4.3

معروفة رسمًيا باسم تحويل عالمنا 

هدًفا ُوضعت من ِقبل 

وفي  2015سبتمبر 25

   .2030لعام 

تترابط هذه األهداف العريضة فيما بينها على الرغم ان لكل منها أهداف صغيرة محددة خاصة به، تمثل في 

غاية 169مجموعها 

–الفقر (واالقتصادية 

 –الطاقة  –الصحي 

وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدام

. أطر وطنية لتحقيقها

جمع بيانات نوعيةيتطلب 

على الصعيد اإلقليمي إلى التحليالت التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة واالستعراض 

على الصعيد العالمي

 –7 رقم  لهدفا

مؤخراً  تحقق ما بفضل

ذلك، ومع .الصناعية

الصحيح المسار على
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من  الكهرباء على يحصلون الذين 

 من أقل بقليل إلى كهرباء بدون يعيشون

 من أكثر إلى الكهرباء على الحصول

 يستخدمون الطهي اليزالون )العالم

من  وذلك للطاقة، النهائي االستهالك

 مستمدة الحصة المتجددة من فقط% 

معدل  ضعف يمثل مما ، 2015 

 المتجددةالطاقة الحصول على طاقة ميسورة التكلفة وموثوق بها مع زيادة حصة 

لتيسير الوصول  التعاون الدوليوتعزيز 

وتدعو الخطط . في الهياكل األساسية للطاقة النظيفة

   .غير الساحلية البلدان الناميةالصغيرة و 

 .واحد من كل خمسة أشخاص ال يزال يفتقر إلى الحصول على الكهرباء الحديثة

بليون شخص على الكتلة الحيوية التقليدية، من قبيل الخشب أو الفحم الحجري أو الفحم 

الطاقة ــ اإلمداد بها وتحويلها واإلمداد بها واستخدامها ــ هي المساهم المهيمن في تغير المناخ، بحيث 

 .من مجموع انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية

كل وحدة من الطاقة يمثل الحد من الكثافة الكربونية للطاقة ــ أي مقدار الكربون الذي ينبعث مقابل 

 المستهلكة ــ هدًفا أساسًيا فيما يتعلق بتحقيق األهداف المناخية الطويلة األجل

 2030ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 

 2030لمية بحلول عام تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العا

 2030مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 
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 العالم سكان نسبة ارتفعت ، 2016 عام إلى 2000 عام

يعيشون الذين لألشخاص المطلق العدد وانخفض ،%  87

  

الحصول بإمكانية يتمتعون الذين السكان نسبة ارتفعت نموًا، البلدان

 . 2016 و 2000 عامي بين الفترة 

العالم سكان من (41 % الناس من باليين 3 هناك كان ، 2016

ثة والمواقد الملو. 

االستهالك من المتجددة الطاقة مصادر حصة على متواضع 

%  55 عل�أن . 2015 فيعام%  17.5 إلى 2014 عام 

 .المتجددة للطاقة الحديثة

 2015عام إلى 2014 عام من % 2.8 بنسبة العالمية الطاقة كثافة

  2010 - 1990 التحسن الذي لوحظ بين عامي

الحصول على طاقة ميسورة التكلفة وموثوق بها مع زيادة حصة  2030وتشمل أهداف عام 

وتعزيز  استخدام الطاقةوسيتضمن ذلك تحسين كفاءة . في مزيج الطاقة العالمي

في الهياكل األساسية للطاقة النظيفة االستثمارو  الطاقة النظيفةبشكل أكثر انفتاحا إلى تكنولوجيا 

الصغيرة و  الجزراهتمام خاص لدعم الهياكل األساسية ألقل البلدان نموا و 

واحد من كل خمسة أشخاص ال يزال يفتقر إلى الحصول على الكهرباء الحديثة

بليون شخص على الكتلة الحيوية التقليدية، من قبيل الخشب أو الفحم الحجري أو الفحم  3

 .الطهي والتدفئةالنباتي أو نفايات الحيوانات، ألغراض 

الطاقة ــ اإلمداد بها وتحويلها واإلمداد بها واستخدامها ــ هي المساهم المهيمن في تغير المناخ، بحيث 

من مجموع انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية % 60

يمثل الحد من الكثافة الكربونية للطاقة ــ أي مقدار الكربون الذي ينبعث مقابل 

المستهلكة ــ هدًفا أساسًيا فيما يتعلق بتحقيق األهداف المناخية الطويلة األجل

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 

تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العا

مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 

عام من الفترة في .1

87الى %  78

  .شخص بليون

البلدان أقل في .2

 خالل ضعفيها

 2016عام في .3

والمواقد بالوقود

 انخفاض طرأ .4

 في % 17.3

الحديثة األشكال من

كثافة انخفضت .5

التحسن الذي لوحظ بين عامي

وتشمل أهداف عام 

في مزيج الطاقة العالمي

بشكل أكثر انفتاحا إلى تكنولوجيا 

اهتمام خاص لدعم الهياكل األساسية ألقل البلدان نموا و  إبالءإلى 

 حقائق وأرقام

واحد من كل خمسة أشخاص ال يزال يفتقر إلى الحصول على الكهرباء الحديثة •

3يعتمد نحو  •

النباتي أو نفايات الحيوانات، ألغراض 

الطاقة ــ اإلمداد بها وتحويلها واإلمداد بها واستخدامها ــ هي المساهم المهيمن في تغير المناخ، بحيث  •

60تمثل حوالي 

يمثل الحد من الكثافة الكربونية للطاقة ــ أي مقدار الكربون الذي ينبعث مقابل  •

المستهلكة ــ هدًفا أساسًيا فيما يتعلق بتحقيق األهداف المناخية الطويلة األجل

 7مقاصد الهدف 

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام  •

تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العا •

مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام  •
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تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك 

حفوري المتقدمة واألنظف، المتعّلقة بالطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األ

 2030وتشجيع االستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام 

توسيع نطاق الُبنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة 

والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية 

 . 2030غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 

تعتبـــر مرافـــق  الشـــركة العامـــة  للكهربـــاء  مـــن المرافـــق  الحيويـــة الهامـــة والفعالـــة وٕاحـــدى القـــالع الصـــناعية 

الضخمة ، والتي يعول عليها في توفير وٕانتاج الطاقة الكهربائية من خالل محطات التوليد المختلفة، عانت هـي  

ماليـــة ات، ممـــا كبـــد الشـــركة  خســـائر 

وعلــى هــذا المنــوال  أثرت علــى كفــاءة الوحــدات التشــغيلية ، 

شرعت الشركة  منذ وقت مضـى فـي الكثيـر مـن اإلجـراءات التـي مـن شـأنها التقليـل مـن مسـتويات التلـوث والحـد 

والبـــرامج طويلـــة األمـــد، وتعتبـــر اإلدارة البيئيـــة مـــن أهـــم وانجـــح 

فــي الشــركات الكبــرى التــي لهــا عالقــة 

  .يئة مباشرة بقطاع أنتاج وتوليد ونقل  الطاقة  وينبغي عليها  تطبيق المواصفات العالمية  للمحافظة على الب

 إنتـاج وتصـنيع الطاقـة الكهربائيـة 

 .نمية والتطوير

وغازات الدفيئة المنبعثة إلى طبقات الجو العليا نتيجة احتراق الوقود 

كبيرة التصميمية السعات بالتمتلك الشركة العامة للكهرباء مرافق ومحطات إلنتاج الطاقة الكهربائية تتميز  

واختالف النوعية من حيث العمليات اإلنتاجية  حيث تنتج الطاقة  الكهربائية من المحطات البخارية 

)     Combined Cycle(ومحطات الدورة المزدوجة 

القائمة الجدول التالي يبين محطات التوليد العاملة بالشبكة العامة للكهرباء والسعات االسمية والتصميمية 
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تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك 

المتعّلقة بالطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األ

وتشجيع االستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام 

توسيع نطاق الُبنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة 

والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية  للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا

غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 

  ) الشركة العامة للكهرباء 

تعتبـــر مرافـــق  الشـــركة العامـــة  للكهربـــاء  مـــن المرافـــق  الحيويـــة الهامـــة والفعالـــة وٕاحـــدى القـــالع الصـــناعية 

الضخمة ، والتي يعول عليها في توفير وٕانتاج الطاقة الكهربائية من خالل محطات التوليد المختلفة، عانت هـي  

ـــي فـــي مختلـــف البيئـــات والمســـتوي ات، ممـــا كبـــد الشـــركة  خســـائر أيضـــا وزادت مـــن مشـــاكل التلـــوث البيئ

أثرت علــى كفــاءة الوحــدات التشــغيلية ، ،ة وخلــف أضــرار ومشــاكل بيئيــة وفنيــة

شرعت الشركة  منذ وقت مضـى فـي الكثيـر مـن اإلجـراءات التـي مـن شـأنها التقليـل مـن مسـتويات التلـوث والحـد 

والبـــرامج طويلـــة األمـــد، وتعتبـــر اإلدارة البيئيـــة مـــن أهـــم وانجـــح  مـــن خطورتـــه عـــن طريـــق وضـــع بعـــض الخطـــط

فــي الشــركات الكبــرى التــي لهــا عالقــة  لدراســات البيئيــة السياســات الكفيلــة التــي تهــتم بــاألمور الفنيــة فــي مجــال ا

مباشرة بقطاع أنتاج وتوليد ونقل  الطاقة  وينبغي عليها  تطبيق المواصفات العالمية  للمحافظة على الب

 قطـاع  مرافـق  إن مجابهة التحديات التي يفرضها التلوث البيئي الناتج من

  -:يجب إن يكون بالتزامين هما

نمية والتطويروَرْفع نشاطاِت الت األكثر أمانا واستمرارية الكهربائيةِ  لطاقةِ 

وغازات الدفيئة المنبعثة إلى طبقات الجو العليا نتيجة احتراق الوقود  ضرورة التقليل من الملوثات البيئية

 .األحفوري المستخدم في محطات إنتاج الطاقة 

  كة العامة للكهرباء 

تمتلك الشركة العامة للكهرباء مرافق ومحطات إلنتاج الطاقة الكهربائية تتميز  

واختالف النوعية من حيث العمليات اإلنتاجية  حيث تنتج الطاقة  الكهربائية من المحطات البخارية 

ومحطات الدورة المزدوجة )  Gas Turbine(والمحطات الغازية  )

  .باإلضافة الى محطات ذات سعات صغيرة تعمل بالديزل 

الجدول التالي يبين محطات التوليد العاملة بالشبكة العامة للكهرباء والسعات االسمية والتصميمية 

   .والمتعاقد عليها وتحت اإلنشاء

تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك  •

المتعّلقة بالطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األ

وتشجيع االستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام 

توسيع نطاق الُبنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة  •

للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا

غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 

الشركة العامة للكهرباء (  طاقة قطاع ال.  4 

تعتبـــر مرافـــق  الشـــركة العامـــة  للكهربـــاء  مـــن المرافـــق  الحيويـــة الهامـــة والفعالـــة وٕاحـــدى القـــالع الصـــناعية 

الضخمة ، والتي يعول عليها في توفير وٕانتاج الطاقة الكهربائية من خالل محطات التوليد المختلفة، عانت هـي  

ـــي فـــي مختلـــف البيئـــات والمســـتوي أيضـــا وزادت مـــن مشـــاكل التلـــوث البيئ

ة وخلــف أضــرار ومشــاكل بيئيــة وفنيــةاقتصــادية كبيــر و 

شرعت الشركة  منذ وقت مضـى فـي الكثيـر مـن اإلجـراءات التـي مـن شـأنها التقليـل مـن مسـتويات التلـوث والحـد 

مـــن خطورتـــه عـــن طريـــق وضـــع بعـــض الخطـــط

السياســات الكفيلــة التــي تهــتم بــاألمور الفنيــة فــي مجــال ا

مباشرة بقطاع أنتاج وتوليد ونقل  الطاقة  وينبغي عليها  تطبيق المواصفات العالمية  للمحافظة على الب

إن مجابهة التحديات التي يفرضها التلوث البيئي الناتج من

يجب إن يكون بالتزامين هما

لطاقةِ ضرورة إنتاِج ا .1

ضرورة التقليل من الملوثات البيئية .2

األحفوري المستخدم في محطات إنتاج الطاقة 

كة العامة للكهرباء بالوضع الحالي للش 1.4

تمتلك الشركة العامة للكهرباء مرافق ومحطات إلنتاج الطاقة الكهربائية تتميز  

واختالف النوعية من حيث العمليات اإلنتاجية  حيث تنتج الطاقة  الكهربائية من المحطات البخارية 

)SteamTurbine(

باإلضافة الى محطات ذات سعات صغيرة تعمل بالديزل 

الجدول التالي يبين محطات التوليد العاملة بالشبكة العامة للكهرباء والسعات االسمية والتصميمية 

والمتعاقد عليها وتحت اإلنشاء
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تعتمد مراحل النمو االقتصادي  في كافة المجاالت بشكل أساسي على صناعة الكهرباء باعتبارها أهم دعائم 

وحماية البيئة  ويعتبر المؤشر الحقيقي 

تهتم الشركة العامة للكهرباء في ية لذلك 

التي تتكفل بتزويد الطاقة الكهربائية وتوفير خدمات مميزة وخلق 

استمرارية عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

القيمة المضافة هى التميز في االداء والمحافظة على البيئة لذلك شرعت الشركة العامة للكهرباء 

 إتباعهاالتي يمكن  ومنذ وقت مضي في تغير النمط التشغيلي  وتطوير المشاريع وانجاز البحوث والدراسات 

ات  اتفاقية األمم المتحدةاإلطارية آلي

بنــاًء علــى ذلــك فــإن منظمــةاألمم المتحــدة ألطــر التغيــر المنــاخي قــد قــررت بــأن أي مشــروع يســتطيع تخفــيض 

أكـدت الــدول المسـجلة فــي منظمـة األمــم المتحـدة ألطــر 

ولذلك فإن األممالمتحدة ،  الحراري 

غيـر ملزمـة لـدول العـالم األوللتخفـيض اإلنبعاثـات لتصـبح كمـا كانـت 

غير كافي لتجنب خطر ظاهرة  االلتزام

األعضـاء   نـاقشحيزالتنفيـذ  االتفاقيـة

فعلــــي  التــــزاميــــتم فيــــه تحديــــد  اجتمــــاع

. األولـى االلتـزاموسـميت بفترة  )2008

وتقليـل التكـاليف فقـد  اقيـةاالتفالمدينة التي ُعقد فيها كيوتو ولقد كانمن أجـل تطبيـق هـذه 

  -:تنفيذ ثالث آليات دولية مرنة  تساهم في تخفيضإنبعاثات الغازات الملوثة للهواء وهي

 Clean Development Mechanism (CDM)  مشروعات خفض انبعاثات

والتي يمكن  .والتي ليس عليها أي التزام تحت اتفاقية كيوتو

" سندات خفض انبعاثاتمعتمدة " الوقت ذاته 
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   :اإلجراءات المرنة لقطاع الكهرباء والطاقة

تعتمد مراحل النمو االقتصادي  في كافة المجاالت بشكل أساسي على صناعة الكهرباء باعتبارها أهم دعائم 

وحماية البيئة  ويعتبر المؤشر الحقيقي  الضمان لتأمين نجاح التطوير والتحديث وفق معايير الجودة والوثوقية

ية لذلك الذي يدل على  مدى تميز مختلف القطاعات وتطور أنشطتها الرئيس

التي تتكفل بتزويد الطاقة الكهربائية وتوفير خدمات مميزة وخلق العليا  اإلدارةرؤية  إبرازسياستها التشغيلية على 

استمرارية عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية  ضمانبيئة عمل نظيفة عن طريق مضمون رسالتها  في دعم و 

القيمة المضافة هى التميز في االداء والمحافظة على البيئة لذلك شرعت الشركة العامة للكهرباء 

ومنذ وقت مضي في تغير النمط التشغيلي  وتطوير المشاريع وانجاز البحوث والدراسات 

آليوطنية تندرج ضمن ات للتقليل من االنبعاثات والمحافظة على البيئة كمساهم

UNFCCC (.  

بنــاًء علــى ذلــك فــإن منظمــةاألمم المتحــدة ألطــر التغيــر المنــاخي قــد قــررت بــأن أي مشــروع يســتطيع تخفــيض 

 .اإلنبعاثاتإلى الغالف الجوي سيعتبر مشروع آلية تنمية نظيفة

أكـدت الــدول المسـجلة فــي منظمـة األمــم المتحـدة ألطــر  )  ريــودي جـانيرو (فـي 1992فـي قمـة األرض عــام 

 االحتباسالتغير المناخي بأنالتقدم العلمي والصناعي لإلنسان هو سبب ظاهرة 

غيـر ملزمـة لـدول العـالم األوللتخفـيض اإلنبعاثـات لتصـبح كمـا كانـت  اتفاقيـةألطر التغير المناخي قـد قامـت بعمـل 

االلتزامولكن كان منالواضح بأن هذا . 2000وذلك بحلول عام 

االتفاقيـةبعد أن دخلـت عضـاءو األ اجتمـاعفـي  1995 التغير المناخي ولـذلك ففـي عـام

 .كيفية تنفيذها بشكل قانوني لتخفيض الغازاتالدفيئة

اجتمــــاعاألعضــــاء الثالــــث فــــي اليابــــان وهــــو أول اجتماعفــــي  1997

2012-2008(فـي الفتـرة مـن  انبعاثاتهـامن  %5للدواللصناعية الكبرى لتخفيض 

المدينة التي ُعقد فيها كيوتو ولقد كانمن أجـل تطبيـق هـذه  االتفاقباسم

تنفيذ ثالث آليات دولية مرنة  تساهم في تخفيضإنبعاثات الغازات الملوثة للهواء وهي

 Clean Development Mechanism (CDM)تجيز آلية التنمية النظيفة

والتي ليس عليها أي التزام تحت اتفاقية كيوتوثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة في البلدان النامية 

الوقت ذاته  فيعلى إحراز التنمية المستدامة ، وتولد  أن تساعد هذه الدول

  .يمكناستخدامها بواسطة الدول أو الشركات المستثمرة 

اإلجراءات المرنة لقطاع الكهرباء والطاقة 2.4

تعتمد مراحل النمو االقتصادي  في كافة المجاالت بشكل أساسي على صناعة الكهرباء باعتبارها أهم دعائم  

الضمان لتأمين نجاح التطوير والتحديث وفق معايير الجودة والوثوقية

الذي يدل على  مدى تميز مختلف القطاعات وتطور أنشطتها الرئيس

سياستها التشغيلية على 

بيئة عمل نظيفة عن طريق مضمون رسالتها  في دعم و 

القيمة المضافة هى التميز في االداء والمحافظة على البيئة لذلك شرعت الشركة العامة للكهرباء على ان تكون 

ومنذ وقت مضي في تغير النمط التشغيلي  وتطوير المشاريع وانجاز البحوث والدراسات 

للتقليل من االنبعاثات والمحافظة على البيئة كمساهم

UNFCCC( لتغير المناخ 

بنــاًء علــى ذلــك فــإن منظمــةاألمم المتحــدة ألطــر التغيــر المنــاخي قــد قــررت بــأن أي مشــروع يســتطيع تخفــيض 

اإلنبعاثاتإلى الغالف الجوي سيعتبر مشروع آلية تنمية نظيفة

فـي قمـة األرض عــام 

التغير المناخي بأنالتقدم العلمي والصناعي لإلنسان هو سبب ظاهرة 

ألطر التغير المناخي قـد قامـت بعمـل 

وذلك بحلول عام  1990ه عام علي

التغير المناخي ولـذلك ففـي عـام

كيفية تنفيذها بشكل قانوني لتخفيض الغازاتالدفيئة

1997وفــــي عــــام 

للدواللصناعية الكبرى لتخفيض 

االتفاقباسمولقد سمي هذا 

تنفيذ ثالث آليات دولية مرنة  تساهم في تخفيضإنبعاثات الغازات الملوثة للهواء وهي االتفاقيةقررت 

تجيز آلية التنمية النظيفة •

ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة في البلدان النامية 

أن تساعد هذه الدول

يمكناستخدامها بواسطة الدول أو الشركات المستثمرة 
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لخفض ) باعتمادشهادة أو سند(بــ

بين "وحدات خفض االنبعاثات " دول صناعية أخرى ويسفرعن تحويل 

 Inter  باالتجار المتبادل بين البلدان

وحدات الكميات  المعينة " (انبعاثاتها المجازة 

ء حقوق تخفيض االنبعـاث  كبـديل لتخفـيض 

مكتـب مجلـس المـدراء التـابع لسـكرتارية ميثـاق 

التنمية النظيفة بعد االقتناع بـان االنبعـاث قـد انخفـض أو إن غـازات الدفيئـة قـد تـم اسـتيعابها  فعـال فـي نطـاق 

والهــدف مــن تنفيــذ مثــل هــذه اآلليــات  فــي الــدول الناميــة هــو معالجــة 

وتسـاعد هـذه اآلليـة دولـة مثـل ليبيـا 

اآللية يمكن االسـتفادة أيضـا مـن نسـبة 

الصــناعية  عوالناتجــة عـن تنفيــذ المشـاري

الكبرى  في ليبيا مثل محطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـة والتابعـة للشـركة العامـة للكهربـاء وتحـت مظلـة 

ويكــون هــذا . ُيســمح للــدول الصــناعية بتخفيضــإنبعاثاتها فــي أي مكــان فــي العــالم حيــث التقليــل يكــون أرخــص

تسـمى  CDM وآليـة التنميـة النظيفـة

وآليــة التنميــة النظيفــة تخــتلفعن تجــارة 

والتــي يمكــن  2012-2008 اإلنبعاثــات فــي الــدول الصــناعية مــن المشــاريع التــي يــتم تطبيقهــا قبــل الفتــرة مــن

أخيرًا فإن مشاريع آلية التنمية النظيفة يجب أن تتفق مع التنميةالمسـتدامة 

التنميـــة النظيفـــة ســـنة  إلليـــةم وأسســـت اللجنـــة الوطنيـــة 

)  2012(شكيل  اللجنة الوطنية لتغير المناخ بموجب قرار مـن ديـوان مجلـس الـوزراء سـنة 

 جـــدًا باعتبـــار ان   لـــم يـــتم تفعيـــل  هـــذه اللجـــان الوطنيـــة كعمليـــات تســـجيل المشـــاريع  لـــذلك نعتبـــر  ان هـــذامتأخر

واعتمادهـا مـن اللجـان الرئيسـية فـي 

لمشـاريع الشـركة  مرجـوةولذلك نستطيع القول ان هناك خسائر اقتصادية كبيرة قد تكون لهـا فائـدة 

  م 2020الى  بااللتزام  عمل
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ــللدول أن تطال Joint Implementation (JI) ة المشارك

دول صناعية أخرى ويسفرعن تحويل  فياالنبعاثات الناشئة عن استثمار يتحقق 

 .خاصة بأوروبا الشرقية ودول اإلتحاد السوفيتي السابق

 International Emissions Tradingالتجارة الدولية لالنبعاثات

انبعاثاتها المجازة " وللدول أن تحولجزءًا من   .الصناعية الموقعةعلى معاهدة كيوتو

 ).المتفق عليها  بمقتضى البروتوكول

ء حقوق تخفيض االنبعـاث  كبـديل لتخفـيض الدول المتقدمة تستطيع شرا إنومعنى االتجار في االنبعاثات هو 

مكتـب مجلـس المـدراء التـابع لسـكرتارية ميثـاق  هـيوالجهة التي تصدر هـذه الحقـوق " في البيت 

التنمية النظيفة بعد االقتناع بـان االنبعـاث قـد انخفـض أو إن غـازات الدفيئـة قـد تـم اسـتيعابها  فعـال فـي نطـاق 

والهــدف مــن تنفيــذ مثــل هــذه اآلليــات  فــي الــدول الناميــة هــو معالجــة الــذي يجــري فــي دولــة ناميــة 

وتسـاعد هـذه اآلليـة دولـة مثـل ليبيـا . القضايا المتعلقة بتغير المناخ من خالل مفهوم يعتمـد علـى احتياجـات السـوق

اآللية يمكن االسـتفادة أيضـا مـن نسـبة  ومن خالل. على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الهدف النهائي لالتفاقية

والناتجــة عـن تنفيــذ المشـاري) Certified Emission Reductions(تخفـيض اإلنبعاثـات المعتمــدة 

الكبرى  في ليبيا مثل محطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـة والتابعـة للشـركة العامـة للكهربـاء وتحـت مظلـة 

  .  ) NCCC(  اللجنة الوطنية لتغير المناخ 

  -:اآلليات في التنفيذ ولكنها تتفق في نفس المبدأ التالي

ُيســمح للــدول الصــناعية بتخفيضــإنبعاثاتها فــي أي مكــان فــي العــالم حيــث التقليــل يكــون أرخــص

وآليـة التنميـة النظيفـة " JI " ومشـاركة بالتنفيـذ التزاماتهـااإلنبعـاث مـدرجتحت حسـاباتها لتخفـيض 

وآليــة التنميــة النظيفــة تخــتلفعن تجــارة ، أســاس المشــروع وذلــك ألنهاتــان اآلليتــان تعمــل علــى تمويــل مشــاريع حقيقيــة

اإلنبعاثــات فــي الــدول الصــناعية مــن المشــاريع التــي يــتم تطبيقهــا قبــل الفتــرة مــن

أخيرًا فإن مشاريع آلية التنمية النظيفة يجب أن تتفق مع التنميةالمسـتدامة ، و  بالتقليل لفترة خمس سنوات

  . . ( JI )بعكس مشاريع المشاركة بالتنفيذ

ـــة الليبيـــة علـــى برتوكـــول كيوتـــو  م وأسســـت اللجنـــة الوطنيـــة  2006صـــادقت الدول

شكيل  اللجنة الوطنية لتغير المناخ بموجب قرار مـن ديـوان مجلـس الـوزراء سـنة وكذلك أعيد ت

لـــم يـــتم تفعيـــل  هـــذه اللجـــان الوطنيـــة كعمليـــات تســـجيل المشـــاريع  لـــذلك نعتبـــر  ان هـــذامتأخر

واعتمادهـا مـن اللجـان الرئيسـية فـي  والتحقـق وتحليـل البيانـات  لدراسةلمشاريع يتطلب وقت طويل 

ولذلك نستطيع القول ان هناك خسائر اقتصادية كبيرة قد تكون لهـا فائـدة 

عملالالمتحدة تمديد  األممالعامة للكهرباء ولكن قد تكون هناك فرصة إذا أقرت 

المشاركجيز آلية التطبيقبت  •

االنبعاثات الناشئة عن استثمار يتحقق 

خاصة بأوروبا الشرقية ودول اإلتحاد السوفيتي السابق اآلليةالدول وهذه 

التجارة الدولية لالنبعاثات آليةتجيز   •

الصناعية الموقعةعلى معاهدة كيوتو

المتفق عليها  بمقتضى البروتوكول

ومعنى االتجار في االنبعاثات هو 

في البيت " نبعاث عندها اال

التنمية النظيفة بعد االقتناع بـان االنبعـاث قـد انخفـض أو إن غـازات الدفيئـة قـد تـم اسـتيعابها  فعـال فـي نطـاق  آلية

الــذي يجــري فــي دولــة ناميــة  المشــروع المعــين

القضايا المتعلقة بتغير المناخ من خالل مفهوم يعتمـد علـى احتياجـات السـوق

على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الهدف النهائي لالتفاقية

تخفـيض اإلنبعاثـات المعتمــدة 

الكبرى  في ليبيا مثل محطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـة والتابعـة للشـركة العامـة للكهربـاء وتحـت مظلـة  ةاإلستراتيجي

اللجنة الوطنية لتغير المناخ 

اآلليات في التنفيذ ولكنها تتفق في نفس المبدأ التالي وتختلف هذه

ُيســمح للــدول الصــناعية بتخفيضــإنبعاثاتها فــي أي مكــان فــي العــالم حيــث التقليــل يكــون أرخــص 

اإلنبعـاث مـدرجتحت حسـاباتها لتخفـيض 

أســاس المشــروع وذلــك ألنهاتــان اآلليتــان تعمــل علــى تمويــل مشــاريع حقيقيــة

اإلنبعاثــات فــي الــدول الصــناعية مــن المشــاريع التــي يــتم تطبيقهــا قبــل الفتــرة مــن

بالتقليل لفترة خمس سنوات لهااستغال

بعكس مشاريع المشاركة بالتنفيذ

ـــة الليبيـــة علـــى برتوكـــول كيوتـــو  صـــادقت الدول

وكذلك أعيد ت م 2010

لـــم يـــتم تفعيـــل  هـــذه اللجـــان الوطنيـــة كعمليـــات تســـجيل المشـــاريع  لـــذلك نعتبـــر  ان هـــذامتأخرو 

مشاريع يتطلب وقت طويل التسجيل عملية 

ولذلك نستطيع القول ان هناك خسائر اقتصادية كبيرة قد تكون لهـا فائـدة ،  المتحدة  األمم

العامة للكهرباء ولكن قد تكون هناك فرصة إذا أقرت 
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 الدولة الليبية  غير مدرجة في الملحق األول بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

UNFCCC ( 

إجراءات عملية تنفيذية تهدف إلى تحسين مستويات األداء البيئي   لإليفاء 

التحول شبه الكامل الستخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي في تشغيل محطات التوليد حيث بلغت  مستويات 

 من إجمالي الطاقة المولدة

) CC(من محطات الدورة المزدوجة 

 الوفروقد ساهم هذا في إنتاج من المحطات البخارية  

تبنت الشركة أيضا تركيب مجسات في مداخن بعض المحطات كمرحلة أولى لمعرفة نسب تراكيز الملوثات 

  .ليا المنبعثة  وتم ربط المنظومة مع مركز التحكم الرئيسي لمعرفة ما إذا تجاوزت هذه الملوثات الحدود الع

 40طن أي بنسبة  مليون 60حوالي 
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  -:واالتفاقية الدولية

الدولة الليبية  غير مدرجة في الملحق األول بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

UNFCCC(  1999التصديق على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 )  KP(   2006التصديق على بروتوكول كيوتو 

 ) CDM(   لم تسجل أية مشاريع  إللية التنمية النظيفة 

 ) NCCC(  2012أعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتغير المناخ 

 )   P A(   2016صادقت الدولة الليبية على  اتفاق باريس  

 .)NDC(لم تقدم أية برامج ومشاريع وطنية  كمساهمات  وطنية محددة  

إجراءات عملية تنفيذية تهدف إلى تحسين مستويات األداء البيئي   لإليفاء انتهجت الشركة العامة للكهرباء 

  - :بااللتزامات المحلية واإلقليمية والدولية وقامت باالتي

التحول شبه الكامل الستخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي في تشغيل محطات التوليد حيث بلغت  مستويات 

من إجمالي الطاقة المولدة%)  70( حوالي  2016التوليد  بالغاز الطبيعي خالل عام 

من محطات الدورة المزدوجة % 49الطاقة المنتجة حسب التقنيات المستخدمة بلغت حوالي  حوالي 

من المحطات البخارية  % 11وما نسبته ) GT( من المحطات الغازية 

  .إلى خفض االنبعاثات الغازية والحرارية مما يعني تسحن في األداء البيئي 

تبنت الشركة أيضا تركيب مجسات في مداخن بعض المحطات كمرحلة أولى لمعرفة نسب تراكيز الملوثات 

المنبعثة  وتم ربط المنظومة مع مركز التحكم الرئيسي لمعرفة ما إذا تجاوزت هذه الملوثات الحدود الع

حوالي  2010المتحررة من قطاع الكهرباء عام )  CO2(بلغ معدل انبعاثات 

  . من اإلجمالي العالمي%  0.2من االنبعاثات المحلية أي ما نسبته 

  . طن  31على وحدة الكيلو متر المربع حوالي  

  .طن  10حوالي  ) Capita( الشخص  على 

 )  2010( طن  0.87ساعة  حوالي / على الميجا وات 

واالتفاقية الدوليةالدولة الليبية  3.4

الدولة الليبية  غير مدرجة في الملحق األول بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية   •

التصديق على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  •

التصديق على بروتوكول كيوتو  •

لم تسجل أية مشاريع  إللية التنمية النظيفة  •

أعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتغير المناخ  •

صادقت الدولة الليبية على  اتفاق باريس   •

لم تقدم أية برامج ومشاريع وطنية  كمساهمات  وطنية محددة   •

انتهجت الشركة العامة للكهرباء 

بااللتزامات المحلية واإلقليمية والدولية وقامت باالتي

التحول شبه الكامل الستخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي في تشغيل محطات التوليد حيث بلغت  مستويات    •

التوليد  بالغاز الطبيعي خالل عام 

الطاقة المنتجة حسب التقنيات المستخدمة بلغت حوالي  حوالي   •

من المحطات الغازية % 40و

إلى خفض االنبعاثات الغازية والحرارية مما يعني تسحن في األداء البيئي 

تبنت الشركة أيضا تركيب مجسات في مداخن بعض المحطات كمرحلة أولى لمعرفة نسب تراكيز الملوثات    •

المنبعثة  وتم ربط المنظومة مع مركز التحكم الرئيسي لمعرفة ما إذا تجاوزت هذه الملوثات الحدود الع

بلغ معدل انبعاثات     •

من االنبعاثات المحلية أي ما نسبته %  

على وحدة الكيلو متر المربع حوالي  )  CO2(انبعاثات  •

على )  CO2(انبعاثات  •

على الميجا وات )  CO2(انبعاثات  •
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The total CO2 Emissions in Libya is around 
(55% due to oil  ،

Environment key figures: 

  

ماليين مصباح فلوري مدمج مقتصد للطاقة من دون أية 

ربما تكون القدرة اإلنتاجية للمشروع أكبر حجمًا بكثير ألن العدد الوسطي للمصابيح في كل منزل قد يكون 

من .انتشاره بمزيد من الدقة لكن ستجرى دراسات إضافية كفيلة بتحديد الجهد الكامل للمشروع ونطاق 

ة الليبية والشعب الليبي كما سيساهم 

وبإحداث تأثير ميجاوات  342هذا المشروع كفيل بتقليل ضغط استهالك الطاقة في أوقات الذروة بما يعادل 

 .مليون دينار ليبي 

 .مليون دينار ليبي 

 .ساعة/ ميجا وات 

  عدم التزام  محلي ودولي لبرتوكول كيوتو 
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Emissions in Libya is around 60.7 million tCO2e
 ، 45% due to N.G)

Industry

(33%)

Others

(7%)

Transportation

(20%)

Power sector

(40%)

Environment key figures: 

Source: Libyan energy data profile- September- 2007

 )  EnerCap( - ة للطاقة في ليبيايداقتصمقترح مشروع اإلنارة اال

ماليين مصباح فلوري مدمج مقتصد للطاقة من دون أية  6المشروع  بشكل أساسي على توزيع 

ربما تكون القدرة اإلنتاجية للمشروع أكبر حجمًا بكثير ألن العدد الوسطي للمصابيح في كل منزل قد يكون 

لكن ستجرى دراسات إضافية كفيلة بتحديد الجهد الكامل للمشروع ونطاق 

ة الليبية والشعب الليبي كما سيساهم لو دويعود بالفائدة على الشركة وال المتوقع أن يعطي المشروع قيمة مضافة ،

  .في الحد من التغيرات المناخية ومكافحته 

هذا المشروع كفيل بتقليل ضغط استهالك الطاقة في أوقات الذروة بما يعادل 

  .كبير على الشبكة بقيمة استثمار قليلة 

  الحل من جانب اإلنتاج 

مليون دينار ليبي  564= جا وات مي 340محطة توليد جديدة من 

مليون دينار ليبي (   677= تكاليف العمليات المساعدة والوقود      

ميجا وات / دينار   480= ساعة     / تكلفة  الطاقة لكل ميجا وات 

عدم التزام  محلي ودولي لبرتوكول كيوتو  -زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

  الحل المقترح من جانب الطلب

 .مليون دينار ليبي  40= لمشروع   

 .دينار ليبي  8= تكلفة الطاقة لكل ميجا وات  

 .ال تأثير من حيث زيادة انبعاثات الكربون  

مقترح مشروع اإلنارة اال •

المشروع  بشكل أساسي على توزيع  كرة هذا ف

ربما تكون القدرة اإلنتاجية للمشروع أكبر حجمًا بكثير ألن العدد الوسطي للمصابيح في كل منزل قد يكون . تكلفة

لكن ستجرى دراسات إضافية كفيلة بتحديد الجهد الكامل للمشروع ونطاق  –أعلى 

المتوقع أن يعطي المشروع قيمة مضافة ،

في الحد من التغيرات المناخية ومكافحته 

هذا المشروع كفيل بتقليل ضغط استهالك الطاقة في أوقات الذروة بما يعادل 

كبير على الشبكة بقيمة استثمار قليلة 

الحل من جانب اإلنتاج  *

محطة توليد جديدة من  •

تكاليف العمليات المساعدة والوقود       •

تكلفة  الطاقة لكل ميجا وات  •

زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون  •

الحل المقترح من جانب الطلب *

لمشروع   التكلفة ل  •

تكلفة الطاقة لكل ميجا وات    •

ال تأثير من حيث زيادة انبعاثات الكربون   •
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) CDM(كل هذه البرامج التي قامت بها الشركة العامة للكهرباء لم تسجل في مشروع آليات التنمية النظيفة 

  .ولم تستفيد من إلية تجارة االنبعاثات 

البيئية بالشركة  منظومة اإلدارة النظر في هيكلة 

فاقية تغير المناخ  وبرامج ونشاطات تقدمها السكرتاريا العامة الت

وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا  واليات  االستجابة 

الذي يعقد سنويا )  COP( ومنع األضرار والخسائر، كل هذه اآلليات والبرامج يتم عرضها  في مؤتمر الخبراء 

، باإلضافة الى االستفادة من  برامج الدعم المالي والهبات والمنح التي يقررها صندوق المناخ 

، األمر الذي يعود على الدولة الليبية بصفة عامة وعلى قطاع الكهرباء والطاقة بصفة 

  ) . ال ضرر وال ضرار 

لتطبيق Global Climate) (العالمي

. ( 

االستفادة من برامج وخطط وٕاعانات والمنح المالية التي تقرها االتفاقية باعتبار الدولة الليبية قامت 

 

الحالي والمستقبلي وكذلك تحليل االنعكاسات  

  .لقطاع القوى الكهربية بالدول المجاورة

التي يتم تقديمها )  NDC( المشاركة في تقديم مشاريع جديدة تسجل ضمن آليات المساهمات الوطنية 

الشروع في دراسة  تركيب  أجهزة مراقبة التلوث بمحطات توليد الطاقة الكهربائية  ، والعمل على تركيب 

العادمـة لخفض درجة حرارة الغازات 

المشــاركة فـــي إجـــراء الدراســـات الفنيــة والتشـــغيلية بشـــأن رفـــع مســتوى  التحميـــل وكفـــاءة تشـــغيل الوحـــدات 

العاملــة للتقليــل مــن  تركيــز انبعــاث الغــازات الســامة وذلــك عــن طريــق   تجميــع المعلومــات  والدراســات 

 .البيئي الناتج عن تشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية 
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  .مليون دينار ليبي 21= إيرادات شهائد خفض االنبعاثات 

كل هذه البرامج التي قامت بها الشركة العامة للكهرباء لم تسجل في مشروع آليات التنمية النظيفة 

ولم تستفيد من إلية تجارة االنبعاثات )  NDC(  كمساهمات وطنية محددة

النظر في هيكلة  إعادةفي العامة للكهرباء  العليا للشركة  اإلدارة

وبرامج ونشاطات تقدمها السكرتاريا العامة الت  آلياتواغتنام الفرص التي مازالت متاحة  من 

وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا  واليات  االستجابة  وخاصة للدول النامية والدول األقل تطورا  فيما يخص التطوير

ومنع األضرار والخسائر، كل هذه اآلليات والبرامج يتم عرضها  في مؤتمر الخبراء 

، باإلضافة الى االستفادة من  برامج الدعم المالي والهبات والمنح التي يقررها صندوق المناخ 

، األمر الذي يعود على الدولة الليبية بصفة عامة وعلى قطاع الكهرباء والطاقة بصفة )  

ال ضرر وال ضرار (خاصة بالنفع أو ما يسمى بالمنفعة البيئية تطبيقا للقاعدة الفقهية التي تقول  

العالمي المساهمة في المحافظة على البيئة المحلية و العالمية والمناخ

) . UNFCCC( معاهدة كيوتو الخاصة باالتفاقية اآلطارية لتغير المناخ 

االستفادة من برامج وخطط وٕاعانات والمنح المالية التي تقرها االتفاقية باعتبار الدولة الليبية قامت 

 . للبيئةبالتوقيع عليها وهى ملزمة بالمشاركة  لتنفيذ المشاريع الصديقة 

الحالي والمستقبلي وكذلك تحليل االنعكاسات  (تحليل وضعيات البيئة في قطاع الكهرباء في الدول الليبية

لقطاع القوى الكهربية بالدول المجاورة ةاإلقليمية والدولية المرتبطة باألوضاع البيئي

المشاركة في تقديم مشاريع جديدة تسجل ضمن آليات المساهمات الوطنية 

 .الى السكرتاريا العامة لالتفاقية لدرستها والتصديق عليها 

الشروع في دراسة  تركيب  أجهزة مراقبة التلوث بمحطات توليد الطاقة الكهربائية  ، والعمل على تركيب 

لخفض درجة حرارة الغازات ) Inlet Cooling System(نظام حقن المياه في غرفة االحتراق  

 .والتي يؤدي ارتفاعها إلى زيادة التلوث 

المشــاركة فـــي إجـــراء الدراســـات الفنيــة والتشـــغيلية بشـــأن رفـــع مســتوى  التحميـــل وكفـــاءة تشـــغيل الوحـــدات 

العاملــة للتقليــل مــن  تركيــز انبعــاث الغــازات الســامة وذلــك عــن طريــق   تجميــع المعلومــات  والدراســات 

البيئي الناتج عن تشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية  السابقة الخاصة بمراقبة التلوث

إيرادات شهائد خفض االنبعاثات   •

كل هذه البرامج التي قامت بها الشركة العامة للكهرباء لم تسجل في مشروع آليات التنمية النظيفة 

كمساهمات وطنية محددة قدمهاولم ت

  -:الخالصة.  5

اإلدارةنأمل من  

واغتنام الفرص التي مازالت متاحة  من 

وخاصة للدول النامية والدول األقل تطورا  فيما يخص التطوير

ومنع األضرار والخسائر، كل هذه اآلليات والبرامج يتم عرضها  في مؤتمر الخبراء 

، باإلضافة الى االستفادة من  برامج الدعم المالي والهبات والمنح التي يقررها صندوق المناخ  العام نهاية

)   GEF(  األخضر

خاصة بالنفع أو ما يسمى بالمنفعة البيئية تطبيقا للقاعدة الفقهية التي تقول  

  التوصيات . 6

المساهمة في المحافظة على البيئة المحلية و العالمية والمناخ .1

معاهدة كيوتو الخاصة باالتفاقية اآلطارية لتغير المناخ 

االستفادة من برامج وخطط وٕاعانات والمنح المالية التي تقرها االتفاقية باعتبار الدولة الليبية قامت  .2

بالتوقيع عليها وهى ملزمة بالمشاركة  لتنفيذ المشاريع الصديقة 

تحليل وضعيات البيئة في قطاع الكهرباء في الدول الليبية .3

اإلقليمية والدولية المرتبطة باألوضاع البيئي

المشاركة في تقديم مشاريع جديدة تسجل ضمن آليات المساهمات الوطنية  .4

الى السكرتاريا العامة لالتفاقية لدرستها والتصديق عليها 

الشروع في دراسة  تركيب  أجهزة مراقبة التلوث بمحطات توليد الطاقة الكهربائية  ، والعمل على تركيب  .5

نظام حقن المياه في غرفة االحتراق  

والتي يؤدي ارتفاعها إلى زيادة التلوث 

المشــاركة فـــي إجـــراء الدراســـات الفنيــة والتشـــغيلية بشـــأن رفـــع مســتوى  التحميـــل وكفـــاءة تشـــغيل الوحـــدات  .6

العاملــة للتقليــل مــن  تركيــز انبعــاث الغــازات الســامة وذلــك عــن طريــق   تجميــع المعلومــات  والدراســات 

السابقة الخاصة بمراقبة التلوث
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تطبيــق الــنظم الهندســية والتقنيــة للتقليــل التلــوث مــن انبعــاث محطــات التوليــد وتطبيــق بــرامج جــودة الهــواء 

لتـــوفير الظـــروف المالئمـــة لتعزيـــز التنميـــة المســـتدامة وٕايجـــاد 

األخذ في الحسبان االعتبارات البيئية للمشاريع المستقبلية من شأنها المحافظة على البيئة وتدعم 

 .االقتصاد الوطني وتساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
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