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ال�صتراك ال�صنوي : 4 اأعداد )وي�صمل اأجور البريد(

البلدان العربية 

للأفراد : 8 د.ك اأو 25 دولراً اأمريكيًا

للموؤ�ص�صات : 12 د.ك اأو 45 دولراً اأمريكيًا

البلدان الأخرى 

للأفراد : 30 دولراً اأمريكيًا

للموؤ�ص�صات : 50 دولراً اأمريكيًا

* نموذج ال�صتراك في هذا العدد

ال�صتراكات با�صم : منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة وال يجـــوز اإعــادة النــ�شر اأو االقتبــا�س مــن  دون 

للبترول. الم�شدرة  العربية  االأقــطــار  لمنظمة  العامة  االأمــانــة  مــن  م�شبق  اإذن 
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اأ�ــــــــــــــشــــــــــــــامــــــــــــــة الــــــــجــــــــمــــــــالــــــــي

مـــــــــــاأمـــــــــــون عـــــبـــــ�ـــــشـــــي حــــلــــبــــي

عـــــــــــــــاطـــــــــــــــف الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــلــــــــي

�ــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــد عــــــــــــكــــــــــــا�ــــــــــــشــــــــــــة

اأحـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــواز

�ـــــــــشـــــــــمـــــــــيـــــــــر الــــــــقــــــــرعــــــــيــــــــ�ــــــــس

عــــــــــبــــــــــد الـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــاح دنـــــــــــــــدي

جميع المرا�شالت توجه با�شم رئي�س التحرير - �شندوق بريد 20501 ال�شفاة- دولة الكويت 13066

ربيع  2013العدد 145المجلد التا�صع والثلثون



تعريف بالمجلة واأهدافها

اإن الهدف الرئي�شي لمجلة النفط والتعاون العربي هو الم�شاهمة في ن�شر الوعي، وتنمية الفكر 

العربي الم�شترك، حول العالقة بين قطاع النفط والتنمية االقت�شادية واالجتماعية في الوطن العربي. 

ونظراً لوجود عدد من المجالت والن�شرات العربية المتخ�ش�شة في �شوؤون واأخبار النفط، فقد راأينا 

اأن يختلف طابع هذه المجلة عن تلك المجالت والن�شرات من حيث الهدف والم�شمون، وذلك تفادياً 

لق�شية  والتحليل،  الدرا�شة  اأ�شلوب  تنمية  في  الم�شاهمة  على  حر�شاً  وذلك  والتكرار.  لالزدواجية 

وكاأمة  منفردة  كاأقطار  بالدنا،  في  والتنمية  الطبيعية،  االأ�شا�شية  الموارد  كاأحد  النفط  بين  العالقة 

عربية واحدة تتطلع اإلى خلق وبناء اقت�شاد عربي متكامل في قطاعات ال�شلع والخدمات، يتمتع بحرية 

التنقل في عنا�شر االإنتاج بين اأقطاره المختلفة، وفقاً لم�شالح المجتمع والفرد في اآن واحد.

وتاأكيدا لفل�شفة المجلة �شمن هذا االإطار، ووعياً منها ب�شرورة تعميق وتنمية اأ�شلوب الدرا�شة 

والتحليل، فاإنها تقوم بن�شر االأبحاث االأ�شيلة والمبتكرة في مجال ال�شناعة البترولية، التي تهدف اإلى 

اإحداث اإ�شافات جديدة في حقل الفكر االقت�شادي العربي.

موا�صيع البحث 

ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بكل البحوث المبنية على اأ�ش�س علمية �شليمة ومو�شوعية 

المجلة.  وفل�شفة  اأهداف  اإطار  في  العربي  االقت�شاد  تطوير  في  ت�شاهم  اأن  يمكن  والتي  ومبدعة، 

لم�شاركتنا  واالإنمائية  البترولية  بالم�شائل  يهتمون  الذين  والكتاب  الباحثين  لكل  بالدعوة  ونتوجه 

بمقاالتهم وبحوثهم لن�شرها في مجلتنا تعميما للفائدة. 

ولتحقيق ذلك يتعين االلتزام بقواعد الن�شر التالية:-

1 - تن�شر المجلة االأبحاث العلمية االأ�شيلة في مجاالت النفط والغاز والطاقة والتنمية االقت�شادية 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها دوليا ومكتوبة باللغة العربية.

2 - ينبغي اأن ي�شتمل البحث على ما بين 15 اإلى 40 �شفحة مع طبعها على الكمبيوتر، ويقدم 
اال�شل مطبوعا على ورق A4 بخط )Simpelified Arabic( على ان ترقم ال�شفحات 

ترقيما مت�شل�شاًل.

3 -  ينبغي تقديم ملخ�س و�شفي باللغة االنكليزية، يوجز الغر�س ومجال واأ�شاليب البحث، واأهم 
االأفكار الواردة فيه واال�شتنتاجات، على اأن يكون في حدود 2 اإلى 3 �شفحات،  ويجب اأن يكتب 

ب�شيغة الغائب، واأن يكون وا�شحا ومفهوما من دون الرجوع اإلى البحث الرئي�شي، 

4 - اأن تحتوى ال�شفحة االأولى من البحث على عنوان وا�شم الباحث اأو الباحثين وجهة العمل، والعنوان، 
ورقم الهاتف والبريد االإلكتروني ، مع مراعاة عدم ذكر ا�شم الباحث في متن البحث الرئي�شي.

5- ي�شار اإلى الم�شادر جميعها باأرقام الهوام�س التي تن�شر في اأواخر البحث وتراعى االأ�شول العلمية 
المتعارفة في التوثيق واالإ�شارة بان تت�شمن:

اأ�شم الكتاب/ اأ�شم الموؤلف/ اأ�شم النا�شر /  مكان الن�شر/ رقم الطبعة / �شنة الن�شر/ رقم ال�شفحة.

هذا عند ذكر الم�شدر اأول مرة، ويذكر ا�شم الكتاب ورقم ال�شفحة عند تكرر ا�شتعماله.

قواعد الن�شر في المجلة



ود البحث بقائمة الم�شادر منف�شلة عن الهوام�س وفي حالة وجود م�شادر اأجنبية ت�شاف  6 - يزَّ
قائمة بها منف�شلة عن قائمة الم�شادر العربية ويراعى في اإعدادها الترتيب االأبجدي الأ�شماء 

الكتب اأو البحوث في المجالت.

7-  اأرفاق ن�شخة من ال�شيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة االأولى.
8- اأن ال يكون البحث م�شتاًل اأو مقتب�شاً من ر�شالة اأو اطروحه جامعية، ولم ي�شبق ن�شره، ولي�س 

مقدما اإلى اأية و�شيلة ن�شر اأخرى، وعلى الباحث تقديم تعهد م�شتقل بذلك.

9- تعبر جميع االفكار المن�شورة في المجلة عن اآراء كاتبيها وال تعبر بال�شرورة عن وجهة نظر 
جهة االإ�شدار ويخ�شع ترتيب االأبحاث المن�شورة لموجبات فنية.

10- تخ�شع البحوث لتقويم �شري لبيان �شالحيتها للن�شر وال تعاد البحوث اإلى ا�شحابها �شواء 
قبلت للن�شر اأم لم تقبل وفق االآلية التالية:

- يبلغ الباحث بت�شلم المادة المر�شلة للن�شر خالل مدة اأق�شاها ثالثة اأ�شابيع من تاريخ الت�شلم.

- يخطر اأ�شحاب البحوث المقبولة للن�شر بموافقة هيئة التحرير على ن�شرها وموعد ن�شرها المتوقع.

- البحوث التي يرى المقومون وجوب اجراء تعديالت اأو اإ�شافات عليها قبل ن�شرها تعاد اإلى 

ا�شحابها مع المالحظات المحددة كي يعملوا على اعدادها.

- البحوث المرفو�شة يبلغ ا�شحابها من دون �شرورة ابداء االأ�شباب.

- ي�شبح البحث ملكاً للمجلة بعد الن�شر.

- يمنح لكل كاتب للبحث خم�شة اأعداد من العدد الذي ن�شر فيه بحثه

التقارير

ينبغي اأن تكون التقارير مطبوعة على الكمبيوتر وتتناول وقائع موؤتمر اأو ندوة بترولية اأو اقت�شادية 

ح�شرها الكاتب، �شريطة اأن تكون موا�شيعها ذات �شلة بالبترول اأو االقت�شاد والتنمية، كما ي�شترط 

ا�شتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ش�شات الم�شرفة عليه لكي ت�شمح له بن�شرها في مجلتنا.

تــر�ــشــل الــمــقــاالت والــمــراجــعــات بــا�ــشــم رئــيــ�ــس الــتــحــريــر، مجلة الــنــفــط والــتــعــاون الــعــربــي، اأوابــــك،

�س. ب: 20501 ال�شفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الكويت

 الهاتف:  24959000 -00965  اأو 00965-24959728

الفاك�س:   24959747 - 00965

oapec@oapecorg.org البريد االلكتروني

www.oapecorg.org موقع االأوابك على االنترنت
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مجلة عربية تهتم بـــدرا�شـــة دور النـفـط والغاز الطبيعي 

في التنمية والتعاون العربي

المقاالت المن�شورة في هذه المجلة تعك�س اآراء موؤلفيها وال تعبر بال�شرورة عن راأي 

منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول - اأوابك

التقاريـــر
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األبحـــــــــاث

عبد الكريم عايد

“مفاوضات التغير المناخي ومواقف الدول البترولية”

٭٭

٭

�أمرها �سار يف قرننا  ي��ز�ل  يعترب مو�سوع �لتغري �ملناخي من �ملو��سيع �جلدلية يف �لقرن �لع�سرين، وال 

�حلايل.  وال تكاد تخلو �أجندة �ل�سيا�سيني وقادة دول �لعامل من �لتطرق �إىل هذ� �ملو�سوع �حليوي، خا�سة 

يف خ�سم �الأحد�ث �ل�سيا�سية و�لتاريخية �لتي �سهدتها "قمم �ملناخ" �لتي عقدت منذ عام  90 وحتى �الآن 

مرورً� مبوؤمتر كوبنهاغن )�لد�منارك( يف عام 2009، وكانكون )�ملك�سيك( يف عام  2010 ، ودوربان )جنوب 

�فريقيا( يف عام 2011، و�آخرها قمة �لدوحة )دولة قطر عام 2013(.

وما يالحظ هو �أن �ملفاو�سات �لتي جرت خالل خمتلف مو�عيد جوالت �ملفاو�سات �ملناخية ظلت تت�سم بالتعقيد 

وي�سوبها �لكثري من �لغمو�ض وعدم �لو�سوح. وت�سعى هذه �لدر��سة للتعريف بطبيعة ظاهرة �لتغري �ملناخي و�إلقاء 

�ل�سوء على حقيقة ما يحدث يف تلك �ملفاو�سات و�إظهار مدى هيمنة �لدول �ملتقدمة )دول �ملرفق �الأول( على 

�لقر�ر  �لدويل يف هذ� �ملجال، وحماولتها تهمي�ض دور �لدول �لنامية وحتمليها �مل�سوؤولية عن تلك �لظاهرة.

وتتعامل �لدول �الأع�ساء يف  منظمة �الأقطار �لعربية �مل�سدرة للبرتول )�أو�بك( مع �تفاقية �لتغري �ملناخي 

وتطور�تها و�نعكا�ساتها على �لدول �لعربية، بحذر �سديد، حيث تر�قب �لتوجهات و�لت�سريعات �لدولية ومو�قف 

�ل��دول و�ملجموعات و�لتكتالت �لدولية يف مو�جهة �حلد من هذه �لظاهرة، و�الآث��ار �ملحتملة على ��ستخد�م 

�لوقود �الأحفوري، وكيفية �حلفاظ على مو�ردنا �حليوية �ملحدودة 

�مل�سطلحات �الأ�سا�سية:

�الحتبا�ض �حلر�ري.  �لغاز�ت �لدفيئة،    �لتغري �ملناخي،  بروتوكول كيوتو    �لوقود �الحفوري،  موؤمتر �الأطر�ف ،   ��سطياد غاز 

)CCS( ثاين �أك�سيد �لكربون وتخزينه

العربية ودورة ا�ضا�ضيات �ضناعة النفط والغاز التي تنظمها االأمانة العامة للمنظمة )2011-2013(٭ عبارة عن اوراق قدت خالل االإجتماعات التن�ضيقية جلوالت املفاو�ضات التفاقية تغري املناخ Unfcccوجامعة الدول 

٭ ٭ مدير اإدارة االإعالم واملكتبة - اأوابك- الكويت
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 ملخ�ض 
 

 Global( احلـــراري  االحتــــبــا�س  لظـاهــــرة  ا�ضتـــعرا�ضــاً  الدرا�ضــــة  تتناول 

االأر�س  حــرارة  Warming( وعــادة ما يطلق هذا اال�ضم على ظاهرة ارتفاع درجــات 
 Greenhouse( يف معدلها. ثم تطـــرقت اإىل املنظور العلمي لبع�س الغازات الدفيئة

Gases( التي تعترب امل�ضبب لظـاهرة االحتبا�س احلراري، وما قد يرتتب عنها من اآثار.   
بعد ذلك ناق�ضت الدرا�ضة اأهم خمرجات اتفاقية االأمم املتحدة االطارية ب�ضان تغري 

مع  احلراري  لالحتبا�س  امل�ضببة  الغازات  لتقليل  البيئي  بال�ضاأن   )UNFCCC( املناخ 

الدرا�ضة  هذه  عنيت  كما  نتائج.   من  عنه  ما متخ�ضت  واأهم  انعقادها  اأماكن  تف�ضيل 

بالتفا�ضيل املتعلقة مبواقف الدول واملجموعات الدولية من اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية 

ب�ضاأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو، و�ضيا�ضات الطاقة يف دول منظمة التعاون االقت�ضادي 

والتنمية، واالحتاد االأوروبي، واأتبعت ذلك باإلقاء ال�ضوء على االآثار االقت�ضادية  املحتملة 

الدول  ب�ضكل خا�س وعلى  االأحفوري  الوقود  اقت�ضادياتها على  تعتمد  التي  الدول  على 

النامية ب�ضكل عام ومواقف واإجنازات الدول املنتجة للنفط والغاز منها. 

وخل�ضت الدرا�ضة اإىل عدة نتائج من بينها، اأن الدول النامية واالأقل فقرا هي االأكرث 

ت�ضررا يف حال تطبيق االتفاقية نظرا لعدم توافر االإمكانيات الالزمة ملواجهة التكيف، 

مما يهددها مبزيد من امل�ضكالت االقت�ضادية والبيئية ومبزيد من تفاقم م�ضكالت الفقر 

واملجاعة.  

كما اأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأن هناك بدائل عديدة للحد من اأخطار تغري املناخ املحتملة 

وا�ضتهالك  وتوليد  والنقل  ال�ضناعة  الطاقة يف قطاعات  ا�ضتخدام  كفاءة  منها حت�ضني 

الكهرباء، وغريها، باالإ�ضافة ملنع اإزالة الغابات واإعادة ت�ضجري املناطق التي مت تدمريها، 

مع العلم اأن تنفيذ هذه البدائل لن يكون عبئا من الناحية االقت�ضادية، واأن الوقود االأحفوري 

�ضيظل يلعب دوراً حمورياً يف اقت�ضاد العامل ويف التنمية االجتماعية واالقت�ضادية.   

وراأت الدرا�ضة اأن على الدول العربية التي تعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي علي عائدات ت�ضدير 

البرتول  اأن ت�ضعى اإيل تنويع م�ضادر دخلها حتى ال تتاأثر �ضلبا نتيجة للتحوالت املتوقعة 

م�ضتقبال يف اأ�ضواق البرتول العاملية، واأكدت اأنه من املتوقع اأن تلعب اآلية التنمية النظيفة 

كيوتو دورا  بروتوكول  اإطار  يف   Clean Development Mechanism )CDM(

بارزا يف ن�ضر ا�ضتخدامات الطاقة النظيفة على م�ضتوي العامل خالل ال�ضنوات القادمة.
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تعريف لظاهرة  العملي من  االأول منها اجلانب  يتناول  اأق�ضام،  اإىل ثالثة  الدرا�ضة  تنق�ضم 

االحتبا�س احلراري وتطوراتها على ال�ضعيد الدويل ويتناول الق�ضم الثاين اجلانب التفاو�ضي 

ل�ضرح مف�ضل الأهم تطورات االتفاقية من خالل ا�ضتعرا�س دورات موؤمترات االأطراف االتفاقية 

وخمرجاتها بينما يناق�س الق�ضم الثالث اآثار ونتائج اتفاقية االأمم املتحدة االطارية ب�ضاأن تغري 

املناخ، وتاأثرياتها على الدول العربية املنتجة للنفط.

اأواًل: اجلانب العلمي

مفهوم ظاهرة االحتبا�س احلراري

حني تخرتق اأ�ضعة ال�ضم�س الغالف اجلوي متجهة 

اإىل االأر�ــــس تــرتــد هــذه االأ�ــضــعــة خمــرتقــة الغالف 

اجلوي مرة اأخرى اإىل اخلارج، حيث متت�س االأر�س 

عادة �ضبعني يف املائة من هذه احلــرارة، بينما يرتد 

الغازات  وتقوم  منها،  املائة  يف  ثالثون  الف�ضاء  اإىل 

الدفيئة باحتبا�س كميات كبرية من 

احلرارة املرتدة يف الغالف اجلوي، 

»االحتبا�س  با�ضم  يعرف  ما  وهــذا 

كمية  ازدادت  فكلما  احلــــراري«. 

كمية  ازدادت  املنبعثة،  الــغــازات 

اإىل  يــوؤدي  احلــرارة املحتب�ضة، مما 

االرتفاع الن�ضبي يف درجة احلرارة. 

اي مبعني اآخر فان االحرتار العاملي 

اأرتــفــاع درجــة احلـــرارة ب�ضبب  هو 

احلراري  االحتبا�س  غازات  ازديــاد 

يف م�ضتويات الغالف اجلوي نتيجة 

)1(
ظاهرة االحتبا�س احلراري 

ما هي �لغاز�ت �لدفيئة؟

الوقود  حرق  عن  الناجم  الدفيئة  الغازات  اأهم   (CO2)  الكربون اأك�ضيد  ثاين  غاز  يعترب 

حرثها  نتيجة  االأرا�ضي،  ا�ضتخدامات  تغري  وكذلك  الطبيعي  والغاز  والنفط  الفحم  االأحفوري 

 (CH4) اأما الغازات االأخرى فهي غاز امليثان  .
)2(

وك�ضف املواد املتعفنة التي تطلق هذا الغاز 

الناجم عن حتلل املواد الع�ضوية وتربية املا�ضية، عالوة على �ضناعة النفط والغاز ومناجم الفحم. 

وغاز اأوك�ضيد النيرتوز (N2O) الناجم عن حتلل املواد الع�ضوية يف الرتبة الزراعية والنفايات 

�للجنة   - �ملتحدة  �المم   - �لعربية  �ملنطقة  يف  و�القت�سادية  �الجتماعية  �لقطاعات  ت��اأث��ري  وقابلية  �ملائية  �مل���و�رد  على  �مل��ن��اخ  تغري  �ث��ر  تقيم   )1
�القت�سادية و�الجتماعية لغرب �آ�سيا، �ال�سكو� نيويورك 2011

IPCC، Cambridge University Press ، 1996   :2( ملزيد من �لتفا�سيل ر�جع
3( هي ج�سيمات �سغرية يف �لغالف �جلوي تختلف كثري� يف حجمها وتركيزها وتركيبتها �لكيمائية.
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واملركبات   ،(HFCs) الهيدروجينية  الفلورية  الكربونية  واملركبات  االأ�ضمدة،  ا�ضتعمال  ب�ضبب 

.
)3(

الكربونية الفلورية امل�ضبعة (PFCs)، و�ضاد�س فلوريد الكربيت (SF6) واالهباء اجلوية 

ت�ضتهلك �ضمن  الطبيعية، ولكنها  الن�ضاطات  نتيجة  الغازات  وتتولد كميات كبرية من هذه 

تلك  مع  باملقارنة  الب�ضري  الن�ضاط  عن  الناجتة  الكميات  وتعترب  الطبيعي.  التوازن  عمليات 

الناجمة عن الن�ضاطات الطبيعية حمدودة ن�ضبيا.

)IPCC( لهيئة �حلكومية �ملعنية بتغري �ملناخ�

نتيجة لتزايد االهتمام العاملي بالطرح العلمي لظاهرة لتغري املناخ وما قد يرتتب عنه من اآثار، 

مت عقد عدة اجتماعات دولية يف اأواخر الثمانينات واأوائل الت�ضعينات ملناق�ضة هذه الظاهرة. 

 World Meteorological اجلوية  لالأر�ضاد  العاملية  املنظمة  اأن�ضاأت   1988 عام  ففي 

 United Nations للبيئة  املتحـــدة  االأمـــم  برنامـــج  مع  بالتعــــاون   Organization (WMO)
 Intergovernmental »الهيئة احلكومية املعنية بتغري املناخ« Environment Program (UNEP)
Panel on Climate Change (IPCC)، وذلك من اأجل درا�ضة ظاهرة تغري املناخ، وتقييم 
البحوث العلمية والفنية ب�ضاأن تغري املناخ، والتاأثريات املحتملة لتلك التغريات، وخيارات التكيف 

تقارير  اأربعة  اإن�ضائها  منذ   IPCC احلكومية  الهيئة  اأ�ضدرت  وقد  حدتها.  وتخفيف  معها، 

اآخرها  كان  املناخ،  تغري  لظاهرة  واالقت�ضادية  واالجتماعية  العلمية  تقييميه ملختلف اجلوانب 

التقرير التجميعي الرابع ال�ضادر يف نوفمرب 2007 ،وجاري العمل على اإعداد التقرير التقييمي 

معه  التكيف  وا�ضكال  املناخ  تغري  »اآثــار  عنوان  2014 حتت  عام  يف  �ضي�ضدر  الذي  اخلام�س 

ومدى التاثر به« بهدف اإعطاء �ضانعي القرار والراأي العام �ضورة عن التغري املناخي، وتاأثرياته 

االقت�ضادية واالجتماعية على املجتمع الدويل، وذلك من وجهة نظرها. هذا وتتفاوت تاثريات 

.
)1(

تغري املناخ من دولة الخرى ومن اأقليم الأخر وحتى يف دولنا العربية 

وعلى الرغم من اأهمية هذه التقارير التجمعية اإال اأنه يالحظ يف بع�ضها تاأثري التوجهات 

وانتقائية  �ضيا�ضية  اأهدافا  واأن هناك  املو�ضوعية،  االأحيان عن  بع�س  وابتعادها يف  ال�ضيا�ضية 

وراء الق�ضية عالوًة على االأهداف البيئية واالجتماعية، مما يوؤكد ال�ضكوك حول ت�ضخم حجم 

باأن  امل�ضكلة وحتميل الوقود االأحفوري وحده امل�ضوؤولية عن ظاهرة االحتبا�س احلراري، علماً 

العلماء  هناك خالفا رئي�ضيا علمياً مل يح�ضم بعد حول م�ضببات االنبعاث حيث تباينت روؤية 

حول تف�ضري هذه الظاهرة وت�ضكلت العديد من النظريات البيئية حولها،. هل هي نتيجة النمو 

االقت�ضادي واالعتماد على الوقود االأحفوري يف توليد الطاقة، اأم اأنها ب�ضبب التغري امل�ضتمر يف 

املناخ واالأر�س عرب ماليني ال�ضنوات، اأم هي �ضمة وظاهرة كونية (الدورة املناخية)، االآ اأن هذا 

املو�ضوع الزال لغزاً حمل بحث ومتحي�س للباحثني املعنيني بالتغريات املناخية.

اأ�ضدرت اجلمعية العامة لالمم املتحدة القرار رقم 45/212 بتاريخ 21 كانون االأول/دي�ضمرب 

ملزيد من �لتف�سيل ير�جع:

1( �لتكيف مع مناخ متغري يف �لبلد�ن �لعربية.
Adaptation to a change Climate in the Arab Countries

تقرير �قليمي للبنك �لدويل وبالتعاون مع دولة قطر حول »�لتكيف مع مناخ متغري يف �لبلد�ن �لعربية«
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 Intergovernmental Negotiating Committee احلكومية  التفاو�س  باإن�ضاء جلنة   1990
(INC) من اأجل و�ضع اتفاقية اإطارية ب�ضاأن املناخ. اجتمعت اللجنة خم�س مرات ما بني �ضباط/
فرباير 1991 واأيار/مايو 1992، خالل هذه االجتماعات ناق�س املجتمعون عدة موا�ضيع الإدخالها 

�ضمن االتفاقية، واأبرزها: االلتزامات، االأهداف، املبادئ، االآليات املالية، الهيئة الفرعية للتنفيذ 

العلمية  للم�ضورة  الفرعية  والهيئة   ،Subsidiary Body for Implementation (SBI)
موؤمتر   ،Subsidiary Body for Scientific & Technological Advice (SBSTA) والتكنولوجية 

وامل�ضوؤوليات  الدفيئة،  غازات  انبعاث  خلف�س  زمني  جدول  و�ضع  التكنولوجيا،  نقل  االأطــراف، 

وااللتزامات على الدول ال�ضناعية والدول النامية، ومراجعة تنفيذ هذه االلتزامات.

دور الطاقة االأحفورية

امل�ضببة لالحتبا�س احلراري  الغازات  باإن طبيعة  ترى  البيئية من  املدار�س  بع�س  توجد هناك 

ب�ضبب الغازات املتولدة من الوقود االأحفوري )الفحم والبرتول والغاز( واإن الغاز الناجت من ذلك 

ال�ضبب  وهو  تاأثرياً  واأكرثها  الغازات  اأهم هذه  ( هو 
 
Co2 الكربون  اأك�ضيد  ثاين  امل�ضدر )غاز 

اإىل زيادة  الوقود االحفوري �ضيوؤدي  الظاهرة، وان زيادة حرق وا�ضتهالك  الرئي�ضي وراء تلك 

كبرية عن املعدالت الطبيعية لغازات الدفئية يف الغالف اجلوي مما ت�ضبب خلاًل مناخياً وبالتايل 

ظاهرة االحتبا�س احلراري.

االآ ان هناك بع�س العلماء البئيني من يرى بعدم االعتقاد اأ�ضاًل بظاهرة االحتبا�س احلراري وان 

اال�ضتنتاجات والتنبوؤات امل�ضتقبلية لي�ضت �ضحيحة وم�ضتحيلة الن القدرات العلمية والتكنولوجية 

باملتغريات املناخية الدقيقة طويلة االجل مازالت حمدودة.

كما يوجد ايـــ�ضا نخــــبة من العلمــــاء االأملـــان من يرون بان ظاهرة االحتبا�س احلراري ما هي االأ 

ب�ضبب اال�ضعاعات الكونية والغيوم وهي التي ت�ضبب زيادة درجة حرارة الكرة االأر�ضية، وهناك من 

يرى باأن تغري معدل درجات احلرارة الغالف اجلوي هي ب�ضبب الن�ضاطات ال�ضم�ضية املتفاوتة ال�ضدة 

منذ فرتة الدفء احلراري يف الع�ضور الو�ضطى وحتى تدنى درجة احلرارة يف الع�ضر اجلليدي.

�تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية  ب�ساأن تغري �ملناخ

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
اعتمدت جلنة التفاو�س احلكومية الدولية م�ضروع اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن تغري 

املناخ، بتاريخ 9 اأيار/مايو 1992، وفتح باب التوقيع عليها يف حزيران/يونيو 1992 على هام�س 

قمة االأر�س )موؤمتر االأمم املتحدة للبيئة والتنمية UNCED( التي انعقدت يف ريو دي جانريو يف 

الربازيل 2-1992/6/13(. وخالل فرتة املوؤمتر وقع على االتفاقية روؤ�ضاء الدول وغريهم من كبار 

املندوبني من 155 دولة، ولكنها مل تدخل حيز التنفيذ اإال يف 21 اآذار/مار�س 1994 بعد اأن �ضادقت 

عليها 55 دولة. ولغاية 2009 بلغ جمموع الدول امل�ضادقة على االتفاقية 194 دولة، باالإ�ضافـة اإىل 

.European Union )املجموعة االأوروبية )االحتاد االأوروبي

اأما الدول العربية االع�ضاء فقد اأعلن العراق عن ان�ضمامه ر�ضميا اإىل االتفاقية اأثناء اجتماعات 

موؤمتر االأطرافCOP-14  يف بولندا خالل �ضهر كانون االأول/دي�ضمرب 2008 ، ومت الت�ضديق على 

االتفاقية يف COP-15  يف كوبنهاجن خالل �ضهر كانون االأول/ دي�ضمرب 2009.
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مالحظة: الفرق بني الت�ضديق واالن�ضمام هو اأنه يف حال كانت الدولة قد وقعت 

على االتفاقية خالل فرتة التوقيع ما بني 20 حزيران/يونيو 1992 ولغاية 19 حزيران/

يونيو 1993، ومن ثم �ضادقت عليها يف ال�ضنوات الالحقة تعترب »ت�ضديق«، اأما الدول 

التي مل توقع على االتفاقية خالل تلك الفرتة، ومن ثم �ضادقت عليها تعترب »ان�ضمام« .

 هو »الو�ضول اإىل تثبيت تركيز غازات الدفيئة يف الغالف 
)1(

�لهدف �الأ�سا�سي لهذه �التفاقية 

اجلوي عند م�ضتوى يحول دول تدخل خطري من جانب االإن�ضان يف النظام املناخي، يف اإطار 

فرتة زمنية كافية تتيح للنظم االإيكولوجية اأن تتكيف ب�ضورة طبيعية مع تغري املناخ، وت�ضمن عدم 

تعر�س اإنتاج االأغذية للخطر، وت�ضمح بامل�ضي قدما يف التنمية االقت�ضادية على نحو م�ضتدام«.  

االآليات املوؤ�س�سية لالتفاقية:

Conference of the Parties  (COP) موؤمتر �الأطر�ف هو �لهيئة �لعلي���ا له�������ذه �التفاقي���������ة æ

يقوم مبتابعة تنفيذ االتفاقية واأية �ضكوك قانونية اأخرى ذات �ضلة، ويتخذ املوؤمتر القرارات 

الدول  اللتزامات  الدوري  الفح�س  من خالل  وذلك  لالتفاقية  الفعال  التنفيذ  لتعزيز  الالزمة 

التقارير  يف  والنظر  االتفاقية،  عليها  ن�ضت  التي  االلتزامات  كفاية  مدى  ومتابعة  االأطــراف، 

االتفاقية،  بتنفيذ  االلتزام  ومدى  االتفاقية،  االأطراف يف  الدول  بانتظام عن  املقدمة  الوطنية 

و�ضبل تعبئة املوارد املالية.... الخ. الفقرة 4، الفقرة 2 واملادة 7 ال�ضماح للمراقبيني بح�ضور 

اجتماعات املوؤمتر ال�ضنوية.

  
 Ratification:  ت�ضديق

Ac: Accession: ان�ضمام

�لدول �الأع�ساء )يف �أو�بك(

 و�تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ

بدء �لنفاذ�لت�سديق�لتوقيع�لدولة

Ac(1996/03/28(1995/12/29-االإمارات

R(1995/03/28(1992/06/081994/12/28البحرين

R(1994/03/21(1993/06/09 1992/06/13الجزائر

Ac(1995/03/28(1994/12/28-ال�ضعودية

Ac(1996/04/03(1996/01/04-�ضورية

Ac(1996/07/17(1996/04/18-قطر

Ac(1995/03/28(1994/12/28-الكويت

R(1999/09/12(29/06/19921999/06/14ليبيا

R(1995/03/05(09/06/19921994/12/05م�ضر

R(2009/12/05(2008/12/01-العراق
�ملرجع: موقع �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن 

www. UNFCCC.net   : تغري �ملناخ
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اإىل جانب موؤمتر االأطراف ، ان�ضاأت االتفاقية اربع هيئات :

æ اأمانة االتفاقية مقرها مدينة بون باملانيا )املادة 8(

æ �لهيئة �لفرعية للم�سورة �لعلمي�������ة و�لتكنولوجي���������ة

 Subsidiary Body For Scientific & Technological Advice (SBSTA)
فتتوىل تزويد موؤمتر االأطراف باملعلومات وامل�ضورة العلمية والتكنولوجية، واإعداد تقييم علمي 

عن اآثار التدابري املتخذة تنفيذا لالتفاقية، واإعداد تقييم عن حالة املعرفة العلمية فيما يت�ضل 

بتغري املناخ واآثاره، وحتديد التكنولوجيات واملعرفة التي تت�ضم باالبتكار والكفاءة واإ�ضداء 

امل�ضورة ب�ضاأن �ضبل وو�ضائل تطوير ونقل تلك التكنولوجيات املادة )9(.

  :Subsidiary Body For Implementation (SBI) )10( لهيئة �لفرعية للتنفيذ �ملادة� æ

تتوىل النظر يف املعلومات املر�ضلة من قبل الدول االأطراف لتقييم االأثر العام االإجمايل للخطوات 

موؤمتر  وم�ضاعدة  املناخ،  تغري  ب�ضاأن  العلمية  التقييمات  اآخر  االأطراف يف �ضوء  اتخذتها  التي 

االأطراف يف اإعداد قراراته وتنفيذها.

R: Ratification:  ت�ضديق

�لدول �لعربية �الأخرى و�تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ

�لدول �الأخرى �الأع�ساء يف �أوبك و�تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ

بدء �لنفاذ�لت�سديق�لتوقيع�لدولة

R(1994/03/21(1992/06/111993/11/12االأردن
R(1994/03/21(1993/07/15 1992/06/13تون�س

R(1995/11/25(1992/06/121995/08/27جيبوتي
R(1995/01/29(1992/06/111994/10/31جزر القمر
R(1994/03/21(1992/06/091993/11/19ال�ضودان
R(1995/05/09(1992/06/111995/02/08عمان
R(1995/03/15(1992/06/121994/12/15لبنان

R(1996/03/27(1992/06/131995/12/28المغرب
R(1994/04/20(1992/06/121994/01/20موريتانيا
R(1996/05/21(1992/06/121996/02/21اليمن
2008/12/012009/12/05-العراق

بدء �لنفاذ�لت�سديق�لتوقيع�لدولة

R(1994/11/27(1992/06/131994/08/29نيجيريا
R(2000/08/15(1992/06/142000/05/17اأنغوال
R(1994/03/21(1992/06/091993/02/23اكوادور
R(1996/10/16(1992/06/141996/07/18اإيران

R(1995/03/28(1992/06/121994/12/28فنزويال
2008/12/012009/12/05-العراق

�ملرجع: موقع �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن 

www. UNFCCC.net   : تغري �ملناخ
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وقد ميزت االتفاقية بني دول العامل ح�ضب تقدمها، لذا فقد ت�ضمنت مالحظتها دول املرفق 

اقت�ضادياتها يف  التي متر  ال�ضناعية  �ضبه  والدول  ال�ضناعية،  الدول  وهي   )I– )املرفق  االأول 

 .)II– مرحلة انتقالية، ت�ضمى دول املرفق الثاين )املرفق

æ و�آلية مالية �ملادة )11( ان�ضئت بهدف توفري املوارد املالية على ا�ضا�س املنحة اأو ب�ضروط 

مب�ضرة، مبا ذلك الغرا�س نقل التكنولوجيات وتعمل حتت توجيهات موؤمتر االأطراف.

æ كما ان�ضئت االتفاقية اآليتان ملعاجلة امل�ضائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية ولت�ضوية املنازعات 

املت�ضلة بها املادتان )13 و14(.

ثانيا: اجلانب التفاو�سي

�ضيتناول الق�ضم الثاين اجلانب التفاو�ضي ب�ضاأن تغري املناخ واملبادرات العاملية التي �ضعت 

الإيجاد احللول ملعاجلة هذه الظاهرة، وذلك من خالل مناق�ضة كل الق�ضايا املثارة حول هذه 

 ،)2012( االأخري  الدوحة  موؤمتر  )1995( وحتى  االأطراف  ملوؤمتر  االأوىل  الدورة  منذ  امل�ضاألة 

وذلك حتت مظلة "االتفاقية االإطارية ب�ضاأن تغري املناخ" برعاية هيئة االأمم املتحدة

مفاو�سات  تغري املناخ

Conference of the Parties (COP-1) :موؤمتر �الأطر�ف

انعقـــدت الدورة االأوىل  ملوؤمتـــر اأطراف اتفـــاقيـة االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن تغري املناخ بعد 

 (COP-18) ضنة من دخولها حيز التنفيذ اأي يف عـــام 1995، وكان اآخــرها الدورة الثامنــة ع�ضـــرة�

.
التي عقدت يف مدينة الدوحة - دولة قطر يف �ضهر نوفمرب عام 2012 )1(

�ل�����دورة �الأول�����ى مل������وؤت����مر �الأط����ر�ف يف �تف����اقي���������ة �الأم����م �ملتح���دة �الإط���ارية ب�س����اأن تغي����ر �ملن�����اخ 

1st
 Conference of the Parties (COP-1)

عقد موؤمتر االأطراف دورته االأوىل (COP-1) يف برلني باأملانيا االحتادية خالل الفرتة ما 

بني 28 اآذار/مار�س اإىل 7 ني�ضان/اأبريل 1995. واأهم القرارات التي �ضدرت يف تلك الدورة هي:

 Ad-Hoc Group on Berlin Mandate (AGBM) اإن�ضاء فريق موؤقت �ضمي فريق عمل تفوي�س برلني

الإعداد بروتوكول اأو �ضك قانوين لكيفية تطبيق االتفاقية االإطارية وا�ضتعرا�س مدى كفاية املادة 

بروتوكول خلف�س  بو�ضع  املتعلقة  املقرتحات  االتفاقية مبا يف ذلك  4.2 يف  a) & (b) m(و 
يتم  اأن ال  و2020، على  و2010   2005 مثل  زمنية حمددة  اأطر  الدفيئة يف  انبعاثات غازات 

اأية التزامات جديدة لالأطراف غري املدرجة يف املرفق االأول (Non-Annex I). ولقد  ا�ضتحداث 

حاولت الدول التي تعتمد على النفط والغاز كمورد وحيد القت�ضادياتها تاأجيل اتخاذ مثل هذا القرار ب�ضبب عدم 

التو�ضل اإىل موافقة باالإجماع حول الالئحة االإدارية واالإجرائية، اإال اأن ذلك مل يتم.

1(  علمًا بان جميع خمرجات �ل��دور�ت �لتفاو�سية ملوؤمتر�ت �الأط��ر�ف ميكن �لرجوع �ليها على موقع �التفاقية على �النرتنت وكذلك من خالل 
تقارير �جلوالت �لتفاو�سية لالتفاقية �لتي تقدم يف �الجتماعات �لتن�سيقية للجامعة �لعربية و�لتي حت�سرها �ملنظمة ب�سفة مر�قب.

http://www.unfccc.net
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:)COP-2( لدورة �لثانية ملوؤمتر �الأطر�ف�

)والتي تعترب اجتماع تاأ�ضي�س وتنظيمي والتفاهم ب�ضاأن دعم اتفاقية االمم املتحدة االطارية 

لتغري املناخ والتعاون مع امانة االتفاقية (

عقد موؤمتر االأطراف دورته الثانية يف جنيف ب�ضوي�ضرا خالل الفرتة ما بني 8-19 متوز/

يوليو 1996. اأما اأهم القرارات التي �ضدرت عن هذه الدورة، فهي:

�أوال: القرار املتعلق بالتقرير التقييمي الثاين للفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ والذي اعترب 

موؤمتر االأطراف اأنه »ي�ضكل اأ�ضمل واأوثق تقييم متوفر حتى االآن للمعلومات العلمية والتقنية 

الدول  بني  كبري  هناك خالف  كان  اأنه  اإىل  االإ�ضارة  مع  للمناخ«.  العاملي  بالتغري  يتعلق  فيما 

ال�ضناعية والدول امل�ضدرة للبرتول ب�ضاأن اعتماد التقرير التقييمي الثاين كاأ�ضا�س علمي دقيق.

ثانيا: القرار اخلا�س بتطوير ونقل التكنولوجيا: ن�س القرار على اإعطاء اأولوية عالية الإعداد 

وا�ضتكمال درا�ضة ا�ضتق�ضائية عن االحتياجات التكنولوجية للدول االأطراف غري املدرجة 

يف املرفق االأول.  وقد حث موؤمتر االأطراف الدول املدرجة يف املرفق الثاين على تكثيف 

جهودها يف نقل التكنولوجيا، واإزالة احلواجز وتوفري احلوافز الأن�ضطة القطاع اخلا�س 

التي تعزز نقل التكنولوجيا ملعاجلة تغري املناخ واآثاره ال�ضلبية. 

ثالثا: القرار اخلا�س بتوفري دليل اإر�ضادي ملرفق البيئة العاملي، حيث تقرر اعتماد هذا الدليل، 

لتغطية  املالية  املوارد  على �ضرف  باملوافقة  ي�ضرع  اأن  العاملي  البيئة  مرفق  على  وينبغي 

التكاليف الكاملة الإعداد البالغات الوطنية االأولية لتلك الدول.

ر�بعا: القرار اخلا�س باعتماد مذكرة التفاهم بني موؤمتر االأطراف وجمل�س مرفق البيئة العاملي 

(GEF) وذلك بغر�س تنفيذ امل�ضوؤوليات لكل منهما، فموؤمتر االأطراف هو الهيئة العليا 
اإليه ت�ضغيل االآلية املالية  لالتفاقية، ومرفق البيئة العاملي هو الكيان الدويل الذي عهد 

واتخاذ ما يلزم للتفاعل بينهما مبوجب املادة 11 من االتفاقية. ويقوم موؤمتر االأطراف 

لالآلية  باالتفاقية  املتعلقة  االأهلية  واملعايري  الربناجمية  واالأولويات  ال�ضيا�ضات  بالبت يف 

املالية التي تعمل حتت اإر�ضاد موؤمتر االأطراف وتكون م�ضوؤولة اأمامه.

خام�سا: القرار اخلا�س باإن�ضاء االأمانة العامة لالتفاقية واتخاذ الرتتيبات ملمار�ضة عملها.

�لدورة �لثالثة ملوؤمتر �الأطر�ف )COP-3( وبروتوكول كيوتو:

كانون   10-1 الفرتة  باليابان خالل  كيوتو  مدينة  الثالثة يف  دورته  االأطــراف  موؤمتر  عقد 

االأول/دي�ضمرب 1997 ومن اأهم نتائجه: 

 Kyoto Protocol بروتوكول كيوتو

بروتوكول  االأطــراف  موؤمتر  تبنى  والنامي  املتقدم  الدول  املجتمع  بني  حاد  انق�ضام  و�ضط 

كيوتو الذي ن�س على اأن تقوم دول املرفق االأول (الدول ال�ضناعية) ككل بتخفي�س انبعاثاتها من 

غازات االحتبا�س احلراري مبا ن�ضبته 5.2 % عن م�ضتويات انبعاث هذه الغازات عام 1990 

1( بروتوكول كيوتو �مللحق باتفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ - �الأمم �ملتحدة - نوفمرب 2005 -   مكتب 
�الأمم �ملتحدة، جينيف، �سوي�سر�.

)1(
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وذلك خالل فرتة االلتزام (Commitment Period) ما بني عام 2008 وعام 2012 )املادة 

3.1 من الربوتوكول(.  و�ضيكون معدل خف�س الغــــازات يف الواليات املتحدة االأمريكية 7 %، 
ويف االحتاد االأوروبــي 8 %، واليابان 6 %، وكندا 6 %، على اأن ال تتعدى كل دولة احل�ضة 

لبع�س  الربوتوكول  �ضمح  بينما   .(Annex B) الربوتوكول  يف  عليها  واملن�ضو�س  لها  املقررة 

�ضمح  فمثال  االلتزام،  فرتة  1990 خالل  معدالت  فوق  الغازات  من  انبعاثاتها  بزيادة  الدول 

الأ�ضرتاليا بزيادة قدرها 8 %، الرنويج 1 %، واأي�ضلندا 10 %، اأما رو�ضيا ونيوزيالندا  فقد 

تقرر تثبيت انبعاثاتهما عند م�ضتويات عام 1990 خالل نف�س الفرتة.

 (Economies in Transition) اأما دول اأوروبا ال�ضرقية والتي متر اقت�ضادياتها حاليا مبرحلة انتقالية

فقد األزمت هي االأخرى بتخفي�س انبعاثاتها بن�ضب معينة، بولندا 6 %، كرواتيا 5 %، هنغاريا 

6 %، التفيا 8 %.
حدد بروتوكول كيوتو �ضتة غازات رئي�ضية تخ�ضع لالتفاقية، وهي:

1 . (CO2) ثاين �أك�سيد �لكربون

2 .(CH4) مليثان�

3 . (N2O) أك�سيد �لنيرتوز�

4 . (HFCs) ملركبات �لكربونية �لفلورية �لهيدروجينية�

5 . (PFCs) ملركبات �لكربونية �لفلورية �مل�سبعة�

6 . (SF6) ساد�ض فلوريد �لكربيت�

وقــد تــم حتديــد �ضنــة 1990 ك�ضنــة اأ�ضــا�س الأول ثــالث غـــازات: (CO2، CH4، N2O) اأما الغازات 

الثالثة االأخرى فقد اأتاح الربوتوكول للدول ال�ضناعية اختيار �ضنة 1995 ك�ضنة اأ�ضا�س لها بدال عن 1990.

 ،(Joint Implementation) - 6 و�أقر �لربوتوكول ثالث �آليات وهي: اآلية التنفيذ امل�ضتـرك - املادة

بني الدول ال�ضناعية كاأ�ضلوب لتنفيذ هذه الدول الإلتزاماتها املن�ضو�س عليها يف الربوتوكول، 

 Clean Development Mechanism النظيفــــــــــة  التنميـــــة  اآليـــــة  اإن�ضــــاء  اأقــــــر  كمـــــا 

(CDM) – املادة -12 والذي تقوم الدول ال�ضناعية مبوجبها بتمويل م�ضاريع يف الدول النامية، 
على اأن يح�ضب اأي تخفي�س يف االنبعاثات نتيجة لتنفيذ هذه امل�ضاريع كجزء من تنفيذ الدول 

االنبعاثات  اآلية جتارة  اأما   .
)1(

الربوتوكول  يف  عليها  املن�ضو�س  اللتزاماتها  املمولة  ال�ضناعية 

بالفائ�س من  بالتجارة  املادة -17 فقد �ضمح الربوتوكول مبوجبه    -(Emission Trading)
ح�ض�س التخفي�س لدولة مع دولة اأخرى من دول املرفق االأول، وقد حاولت الواليات املتحدة زج 

الدول النامية بهذه العملية لكنها مل تنجح بذلك.

الدول  على  يتوجب  والتي  الربوتوكول  عليها  ن�س  التي  والتدابري  االإجـــراءات  اأهــم  ومن 

ال�ضناعية اتخاذها لتنفيذ التزاماتها �ضواء بالتعاون اأو بالتن�ضيق فيما بينها، ما يلي:

رفع كفاءة �لطاقة يف جميع �لقطاعات �القت�سادية.. 1

حماية م�سارف غاز�ت �الحتبا�ض �حلر�ري (Sinks) كالغابات وزيادة م�ساحة �لغطاء . 2

�الأخ�سر وحت�سني �أ�ساليب �لزر�عة.

1( �ملرجع �ل�سابق
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�لتو�سع يف زيادة ��ستخد�م م�سادر �لطاقة �لبديلة وتطوير تقنيات �لتخل�ض من ثاين . 3

.(Carbon dioxide sequestration) أك�سيد �لكربون�

��ستخد�م �أدو�ت �ل�سوق و�إز�لة �الإعانات �ملالية يف �لقطاعات �لرئي�سة.. 4

�ملنا�سبة . 5 و�لتد�بري  �ل�سيا�سات  وو�سع  �ل�سلة  ذ�ت  �لقطاعات  يف  �الإ�سالحات  ت�سجيع 

بهدف تخفي�ض �النبعاثات يف هذه �لقطاعات.

تنفيذ �لتد�بري �ملنا�سبة خلف�ض �النبعاثات يف قطاع �ملو��سالت.. 6

�حلد من �نبعاث غاز �مليثان يف عمليات �إنتاج ونقل وتوزيع �لطاقة.. 7

و�القت�سادية . 8 �الجتماعية  �الآث���ار  وك��ذل��ك  �مل��ن��اخ،  تغري  على  �ل�سلبية  �الآث���ار  تخفيف 

و�لبيئية، خا�سة على �لدول �لنامية، وعلى وجه �خل�سو�ض �لدول �مل�سمولة باملادتني 

�الأح��ف��وري،  �لوقود  �قت�سادياتها على  تعتمد  �لتي  �ل��دول  تلك  بينها  وم��ن  و4.9   4.8
وتن�ض �ملادتان على �الأخذ يف �العتبار الأية �أ�سر�ر على م�سالح تلك �لدول تنتج عن 

�الإجر�ء�ت و�ل�سيا�سات �ملتخذة.

وقد فتح املجال للتوقيع على الربوتوكـــــول ابتداء من 16 اآذار/مــــار�س 1998 ولغايــة 

15 اآذار/مار�س 1999 يف مقر االأمم املتحدة يف نيويورك، بحيث ي�ضبح الربوتوكول نافذا 
بعد ت�ضديق 55 دولة على اأن ال يقل اإجمايل انبعاثات غازات الدفيئة لدول املرفق االأول 

عام  االأول  املرفق  دول  كافة  انبعاثات  اإجمايل  من   %  55 عن  الربوتوكول  على  امل�ضدقة 

1990، مع االإ�ضارة اإىل اأن الواليـــات املتحـــدة االأمريكية وحدها ت�ضاهم بن�ضبة 25 % من 
االنبعاث العاملي، وحوايل 36.1 % من اإجمايل انبعاثات دول املرفق االأول. 

Ac: Accession: ان�ضمام

جد�ول �مل�سادقات �أو �الن�سمام �إىل بروتوكول كيوتو

�لدول �الأع�ساء يف �أو�بك

�لتوقيع�لدولة
تاريخ �لت�سديق/�الن�سمام 

�إلى بروتوكول كيوتو
بدء �لنفاذ

Ac(2005/04/26(2005/01/26-االإمارات
Ac(2005/05/17(2005/02/16-الجزائر
Ac(2005/05/01(2005/01/31-ال�ضعودية

Ac(2005/04/11(2005/01/11-قطر
R(2005/04/12( 1999/03/152005/01/12م�ضر

Ac(2005/06/09(2005/03/11-الكويت
Ac(2006/04/27(2006/01/27-�ضوريا 
Ac(2006/05/1(2006/01/31-البحرين

Ac(2006/11/22(2006/08/24-ليبيا
 Source: UNFCCC

R: Ratification: ت�ضديق
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 2009 الثاين/يناير  كانون   14 بتاريخ  االتفاقية  اأمانة  عن  ال�ضادرة  الوثيقة  اإىل  وا�ضتنادا 

منظمــة  اإلـى  باالإ�ضافة  دولـــــــة،   183 الربوتوكول  اإىل  املن�ضمة  اأو  امل�ضادقة  الدول  عدد  بلغ 

(European Community) املجموعـــة االأوروبية

 2008 اأما الدول العربية التي �ضادقت على الربوتوكول حتى �ضهر كانون االأول/دي�ضمرب 

فبلغ عددها 19 دولة، منها 10 دول اأع�ضاء يف اأوابك، و9 من الدول العربية االأخرى. وتبني 

�لدول �لعربية �الأخرى

�لتوقيع�لدولة
تاريخ �الن�سمام �إلى 

بروتوكول كيوتو
بدء �لنفاذ

Ac(2005/02/16(2002/01/25-المغرب
Ac(2005/02/16(2002/03/12-جيبوتي
Ac(2005/02/16(2003/01/17-االأردن
Ac(2005/02/16(2003/01/22-تون�س
Ac(2005/02/16(2004/09/15-اليمن

Ac(2005/02/16(2004/11/02-ال�ضودان
Ac(2005/04/19(2005/01/19-ُعمان

Ac(2005/10/20(2005/07/22-موريتانيا
Ac(2007/02/11(2006/11/13-لبنان 

Ac(2008/07/09(2008/04/10-جزر القمر
 Source: UNFCCC
R: Ratification: ت�ضديق

�لدول غري �لعربية �الأع�ساء يف �أوبك

�لتوقيع�لدولة
تاريخ �لت�سديق/�الن�سمام 

�إلى بروتوكول كيوتو
بدء �لنفاذ

R(2005/02/16(1999/01/152000/01/13اأكوادور
Ac(2007/08/06(2007/05/08-اأنغوال

Ac(2005/05/19(2005/02/18-فنزويال
Ac(2005/03/10(2004/12/10-نيجيريا
Ac(2005/11/20(2005/8/22-اإيران

 Source: UNFCCC
R: Ratification: ت�ضديق Ac: Accession: ان�ضمام
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اجلداول التالية الدول االأع�ضاء يف اأوابك والدول العربية االأخرى، باالإ�ضافة اإىل الدول غري 

العربية االأع�ضاء يف منظمة اأوبك:

اأما العراق فقد اأعلن يف موؤمتر االأطراف COP-14 الذي عقد يف بولندا يف كانون االأول/

دي�ضمرب 2008 عن ت�ضديقه على الربوتوكول.

- �لدورة �لر�بعة COP-4 عقدت باالرجنتني عام 1998 ملناق�ضة امل�ضائل التنظيمية والت�ضديق 

على االتفاقية والربتوكول وكذلك اعتماد النظام الداخلي.

على  للتاأكيد  جارت   1999 عام  باملانيا  بون  مبدينة  عقدت   COP-5 �خلام�سة  �ل���دورة   -

تنفيذ تو�ضيات الدورة الرابعة، وحتديد حاجات الدول النامية خا�ضة الدول االقل منوا والدول 

اجلزرية ال�ضغرية من مو�ضوع بناء القدرات.

:)COP- 6 II( لدورة �ل�ساد�سة �مل�ستاأنفة ملوؤمتر �الأطر�ف�

عقد موؤمتر االأطراف دورته ال�ضاد�ضة امل�ضتاأنفة يف مدينة بون باأملانيا االحتادية خالل 

الفرتة ما بني 14-27 متوز/يوليو 2001، ووافق على اإن�ضاء �ضندوقني للتمويل يف اإطار 

االتفاقية هما: ال�ضندوق اخلا�س بتغيري املناخ وال�ضندوق اخلا�س باأقل البلدان منوا، فيما 

مت اإدراج �ضندوق التكيف يف اإطار بروتوكول كيوتو الذي مل يدخل حيز التنفيذ وبالتايل 

ي�ضبح توفري التمويل للدول النامية وعودا طويلة االأمد مرتبطة ب�ضيا�ضة الواليات املتحدة 

وغريها من الدول ال�ضناعية، كما رف�ضت الواليات املتحدة م�ضاركتها يف ايه حلول وبقاءها 

ب�ضفة مراقب يف املوؤمتر.

:)COP-7( لدورة �ل�سابعة ملوؤمتر �الأطر�ف�

عقد موؤمتر االأطراف دورته ال�ضابعة يف مدينة مراك�س – اململكة املغربية خالل الفرتة ما بني 

29 ت�ضرين االأول/اأكتوبر ولغاية 9 ت�ضرين الثاين/نوفمرب2001، حيث مت اإقرار »�تفاق مر�ك�ض«.  
وقد ت�ضمن االتفاق قرارات حول ما يلي:

بناء �لقدر�ت يف �لدول �لنامية (�لدول غري �ملدرجة يف �ملرفق �الأول).. 1

بناء �لقدر�ت يف �لدول �لتي متر بالتحوالت �القت�سادية.. 2

3 .(9/CP54 و/CP4 لقر�ر�ت�) تطوير ونقل �لتكنولوجيا

تنفيذ �ملادتني 4.8 و 4.9 من �التفاقية (�لقر�ر CP3/3 و�ملادتني 2.3 و3.14  من بروتوكول كيوتو).. 4

�لتمويل يف �إطار �التفاقية.. 5

ن�ساطات �لتنفيذ  �مل�سرتك يف �ملرحلة �لتجريبية.. 6

�مل�سائل �ملتعلقة باملادة 3.14 من بروتوكول كيوتو.. 7

�لتمويل يف �إطار بروتوكول كيوتو. . 8

برنامج �لعمل على �آليات �ملرونة.. 9

�مل�سائل �ملتعلقة بتغري �الأر��سي وتغري ��ستخد�مها و�لغابات (�حلر�جة).. 10

�الإجر�ء�ت و�الآليات �ملتعلقة بااللتز�م بربوتوكول كيوتو.. 11

�لقو�نني و�للو�ئح �لوطنية: �لتعديالت و�الإر�ساد�ت حول �ملو�د 5 و7 و8 من بروتوكول كيوتو.. 12

�نعكا�سات �مل�ساريع �الأحادية على �النبعاثات خالل فرتة �اللتز�م.. 13
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 3.14 باملادة  املتعلق  القرار  فهو  اأوابك  يف  االأع�ضاء  للدول  بالن�ضبة  القرارات  اأهم  اأما 

بون  اتفاق  عليه يف  االتفاق  ما مت  اإىل  باالإ�ضافة  القرار  ت�ضمن  كيوتو، حيث  بروتوكول  من 

ما يلي:

قرر موؤمتر �الأطر�ف �إن�ساء نهج لتنفيذ �ملادة 3.14 من بروتوكول كيوتو ت�سمل تبادل �ملعلومات . 14

�ل��دول  على  و�القت�سادية  و�لبيئية  �الجتماعية  �ل�سلبية  �الآث���ار  لتقييم  �ملنهجيات  وتطوير 

�لنامية وخا�سة تلك �ملحددة يف �ملادتني 4.8 و4.9 من �التفاقية.

قرر موؤمتر �الأط��ر�ف �إن�ساء وتطوير مبادئ توجيهية قبل �لدورة �لثانية من موؤمتر �الأطر�ف . 15

�لعامل بو�سفه موؤمتر� لالأطر�ف يف بروتوكول كيوتو من �أجل �مل�ساعدة يف حتديد ما �إذ� كانت 

�لدول �الأطر�ف يف �ملرفق �الأول تكافح من �أجل �لتقليل من �لتاأثري�ت �ل�سارة، �لناجمة عن 

تغري �ملناخ، و�الآثار على �لتجارة �لدولية، و�لتاأثري�ت �الجتماعية و�لبيئية و�القت�سادية على 

�الأطر�ف �الأخرى، خا�سة �لدول �لنامية، �ملحددة يف �ملادتني 4.8 و 4.9 من �التفاقية.

دعا موؤمتر �الأطر�ف �لهيئة �حلكومية لتغري �ملناخ لتح�سري ورقة تقنية حول تقنيات تخزين . 16

�لكربون يف �لطبقات �جليولوجية.

و�ف��ق م��وؤمت��ر �الأط���ر�ف على �أن تقوم �ل���دول �الأط���ر�ف يف �مل��رف��ق �ل��ث��اين للربوتوكول )�ل��دول . 17

و�لتد�بري  ل��الإج��ر�ء�ت  �الأول��وي��ة  باإعطاء  بذلك  لها  ي�سمح  و�سع  يف  ه��ي  و�ل��ت��ي  �ل�سناعية(، 

مل�ساعدة �لدول �لنامية �لتي تعتمد على ت�سدير و��ستهالك �لنفط، على تنويع �قت�سادياتها.

مت تو�يل �جتماعات موؤمتر �الأطر�ف �التفاقية على �لنمو �الآتي:

• �لدورة �لثامنة COP-8 يف مدينة نيودلهي بالهند عام 2002.	

• �لدورة �لتا�سعة COP-9 يف مدينة ميالنو بايطاليا عام 2003.	

• �لدورة �لعا�سرة COP-10 يف مدينة بيون�ض ر�يري�ض باالجنتني عام 2004.	

�لدورة �حلادية ع�سر ملوؤمتر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ )COP-11(، و�لدورة 

: )CMP1( الأوىل ملوؤمتر �أطر�ف �التفاقية �لعامل بو�سفه �جتماعا الأطر�ف بروتوكول كيوتو�

عقدت اجتماعات الدورة احلادية ع�ضرة ملوؤمتر اأطراف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن 

بو�ضفه  العامل  االتفاقية  اأطراف  ملوؤمتر  االأوىل  الدورة  واجتماعات   ،(COP-11) املناخ  تغري 

 28 الفرتة  خالل  كندا   - مونرتيال  مدينة  يف   ،(CMP1)كيوتو بروتوكول  الأطــراف  اجتماعا 

ت�ضرين الثاين/ نوفمرب ولغاية 9 كانون االأول/ دي�ضمرب 2005.

اأحالها موؤمتر االأطراف يف  اأهم نتائج املوؤمتر فكانت يف تبني م�ضاريع القرارات التي  اأما 

دورته ال�ضابعة يف مراك�س عام 2001 اإىل هذا املوؤمتر، وبالتايل مت تبني اتفاقية مراك�س التي 

ت�ضمنت القرارات التالية:

�جتماعا . 1 بو�سفه  �لعامل  �التفاقية  الأط���ر�ف  �الأول  �الجتماع  النعقاد  �لرتتيبات  ح��ول  ق��ر�ر 

الأطر�ف �لربوتوكول.

�لعائدة . 2 و�مل�سائل  �الأر��سي و�حلر�جة،  ��ستخد�م  �الأر��سي وتغري  �لعائدة ال�ستخد�م  �لقر�ر�ت 

للمادة 3.14 من بروتوكول كيوتو.

�لقر�ر�ت �ملتعلقة باملناهج �سمن �ملو�د 5، 7، 8 من بروتوكول كيوتو.. 3
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�لقر�ر�ت �ملتعلقة باالآليات �لعائدة للمو�د 6، 12، 17 من بروتوكول كيوتو، و�أمناط �حت�ساب . 4

�لكميات �ملحددة مبوجب �ملادة 7.4 من بروتوكول كيوتو.

�لقر�ر�ت �ملتعلقة باالإجر�ء�ت و�الأمناط الآلية �لتنمية �لنظيفة كما هي حمددة يف �ملادة 12 . 5

من بروتوكول كيوتو.

 ،)COP-12( لدورة �لثانية ع�سر ملوؤمتر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ�

بروتوكول  الأط��ر�ف  �جتماعا  بو�سفه  �لعامل  �الإتفاقية  �أط��ر�ف  ملوؤمتر  �لثانية  �ل��دورة  و�جتماعات 

:)CMP-2( كيوتو

عقدت اجتماعات الدورة الثانية ع�ضرة ملوؤمتر اأطراف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن 

بو�ضفه  العامل  االتفاقية  اأطراف  ملوؤمتر  الثانية  الدورة  واجتماعات   ،(COP-12) املناخ  تغري 

اجتماعا الأطراف بروتوكول كيوتو (CMP-2)، يف مدينة نريوبي- كينيا خالل الفرتة 17-6 

ت�ضرين الثاين/ نوفمرب  2006.

ومتثلت اأهم نتائج املوؤمتر يف تبني عدة قرارات اأهمها:

• �ل�سندوق 	 لالتفاقية-  �ملالية  باالآلية  يتعلق  ق��ر�ر  �إ�سد�ر  �ملناخ: مت  لتغري  �خلا�ض  �ل�سندوق 

�ل�سابقة ملوؤمتر  �ل��دور�ت  �ملو�سوع مفاو�سات �ساقة منذ  �ملناخ حيث �سهد هذ�  �خلا�ض لتغري 

�الأط��ر�ف نظر� لرف�ض �لدول �ل�سناعية متويل �لن�ساطات �لتي تهم �لدول �مل�سدرة للنفط، 

ولكن �لدول �لنامية جنحت يف �الإ�سر�ر على بع�ض مطالبها و�سدر �لقر�ر با�ستخد�م �ل�سندوق 

�أهمها:  �ل��ق��در�ت يف ع��دة جم��االت،  و�ل��رب�م��ج وبناء  �الأن�سطة  �ملناخ يف متويل  �خلا�ض لتغري 

�لتنويع �القت�سادي، وكفاءة ��ستخد�م �لطاقة يف �لدول �لتي يعتمد �قت�سادها �عتماد كبري� 

�لتقنية  �مل�ساعدة  �لدعم من خالل  تقدمي  �إىل  باالإ�سافة  �الأح��ف��وري،  �لوقود  ��ستهالك  على 

لن�سر ونقل تكنولوجيات �لوقود �الأحفوري �ملتقدمة وتعزيز �ال�ستثمار�ت يف م�سادر �لطاقة.

• �سندوق �لتكيف: مت �إ�سد�ر قر�ر يتعلق باالآلية �ملالية لربوتوكول كيوتو- �سندوق �لتكيف، حيث 	

الأط��ر�ف  �جتماعا  بو�سفه  �لعامل  �الأط��ر�ف  “موؤمتر  �سلطة  �ل�سندوق حتت  يعمل مبوجبه 

بروتوك��ول كيوت�و COP/MOP”، على �أن يكون �أع�ساء هيئة �الإد�رة من �لدول �الأطر�ف يف 

�لربوتوكول و�الأغلبية من �لدول �لنامية.

• 	 ،(CDM) مل�سائل �ملتعلقة الآلية �لتنمية �لنظيفة: �سدر قر�ر ب�ساأن الآلية �لتنمية �لنظيفة�

حيث ُيطلب من �ملجل�ض �لتنفيذي لالآلية �ال�ستمر�ر يف �عتماد منهجيات جديدة، مبا فيها 

يف  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  وعزل  ��سطياد  ح��ول  لن�ساطات  م�ساريع  لت�سميم  �لعائدة  تلك 

الطبقات اجليولوجية.

�لدورة �لثالثة ع�سر ملوؤمتر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ )COP-13(، و�جتماعات 

:)CMP-3( لدورة �لثالثة ملوؤمتر �أطر�ف �التفاقية �لعامل بو�سفه �جتماعا الأطر�ف بروتوكول كيوتو�

عقدت اجتماعات الدورة الثالثة ع�ضرة ملوؤمتر اأطراف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن 

بو�ضفه  العامل  االتفاقية  اأطراف  ملوؤمتر  الثالثة  الدورة  واجتماعات   ،(COP-13) املناخ  تغري 

اإندوني�ضيا خالل الفرتة 14-3  اجتماعا الأطراف بروتوكول كيوتو (CMP-3)، مدينة بايل – 

كانون االأول/ دي�ضمرب 2007. 
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اأ�ضبحت  وبذلك  كيوتو،  بروتوكول  اإىل  ان�ضمامها  اأعلنت  اأ�ضرتاليا  اأن  اإىل  االإ�ضارة  جتدر 

الواليات املتحدة االأمريكية الدولة الوحيدة من الدول املتقدمة خارج الربوتوكول.

اأما اأهم نتائج املوؤمتر فكانت يف تبني “خطة عمل بايل«، باالإ�ضافة اإىل عدة قرارات حول 

موا�ضيع خمتلفة، اأهمها:

• تطوير ونقل �لتكنولوجيا، و�سندوق �لتكيف، و�لتقرير �لتقييمي �لر�بع للهيئة �حلكومية 	

و�مل��ر�ج��ع��ة  �ل��ع��امل��ي،  �لبيئة  مل��رف��ق  �الإ���س��اف��ي��ة  و�الإر����س���اد�ت   ،(IPCC) �مل��ن��اخ  بتغري  �ملعنية 

�لتنمية  الآلية  �الإ�سافية  و�الإر�ساد�ت  منه،  �لتا�سعة  باملادة  عمال  كيوتو  لربوتوكول  �لثانية 

�اللتز�مات  يف  للنظر  �ملخ�س�ض  �لعامل  �لفريق  �عتمدها  �لتي  و�ال�ستنتاجات  �لنظيفة، 

برنامج  ��ستعر��ض  كيوتو:  بروتوكول  مبوجب  �الأول  �ملرفق  يف  �ملدرجة  لالأطر�ف  �لالحقة 

�لعامل. للفريق  �ملقبلة   للدور�ت  �لزمني  �لعمل، و�جلدول  و�أ�ساليب  �لعمل، 

“خطة عمل بايل”: 
الباب ملفاو�ضات  تفتح  اأن  املتوقع  والتي من  املناخ،  مت اعتماد خطة عمل بايل حول تغري 

جديدة تكون مقدمة ملعاهدة جديدة حول تغري املناخ من اأجل اعتمادها بحلول عام 2009.

وقد اعتمد املوؤمتر االقرتاح املقدم من الهند وبع�س الدول النامية والذي ي�ضري اإىل املالئمة 

الوطنية الإجراءات التخفي�س من جانب االأطراف من الدول النامية يف �ضياق التنمية امل�ضتدامة، 

االإبالغ  للقيا�س وميكن  قابلة  القدرات بطريقة  وبناء  والتمويل  بالتكنولوجيا  مدعومة ومي�ضرة 

عنها والتحقق منها.

كيوتو قرار حول  بروتوكول  اجتماعا الأطراف  بو�ضفه  العامل  االأطراف  موؤمتر  اأ�ضدر  كما 

�ضندوق التكيف ن�س على اأن تكون الدول النامية االأطراف يف بروتوكول كيوتو واملعر�ضة ب�ضفة 

خا�ضة لالآثار ال�ضلبية املرتتبة على تغري املناخ، موؤهلة للح�ضول على متويل من �ضندوق التكيف 

مل�ضاعدتها يف تغطية تكاليف التكيف، واأن ميول �ضندوق التكيف، م�ضاريع وبرامج تكيف حمددة 

تكون قطرية التوجه، وم�ضتندة اإىل احتياجات االأطراف املوؤهلة واآرائها واأولوياتها.

اأما مو�ضوع "��سطياد غاز ثاين �أك�سيد �لكربون وتخزينه يف �لتكوينات �جليولوجية كاأن�سطة 

م�ساريع الآلية �لتنمية �لنظيفة CO2 Capture and Storage " فلم  يتم التو�ضل اإىل قرار 

ب�ضاأنه مع العلم باأن الدول املتقدمة تدعم هذا املو�ضوع وعلى راأ�ضها، كندا والرنويج واليابان 

واأ�ضرتاليا. 

COP-( لدورة �لر�بعة ع�سر ملوؤمتر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ�

�لعامل بو�سفه �جتماعا الأطر�ف  �أط��ر�ف �التفاقية  �لر�بعة  ملوؤمتر  �ل��دورة  و�جتماعات   ،)14
:)CMP-4( بروتوكول كيوتو

عقدت هذه الدورة يف مدينة بوزنان يف بولندا خالل الفرتة 1-12 كانون االأول/دي�ضمرب 2008، 

بوزنان  “برنامج  ب�ضاأنه  و�ضدر  التكنولوجيا  ونقل  وتطوير  التمويل،  باآليات  تتعلق  اأمــورا  وناق�ضت 

اال�ضرتاتيجي حول نقل التكنولوجيا”.
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كما اأ�ضدر موؤمتر االأطراف العامل بو�ضفه اجتماعا الأطراف بروتوكول كيوتو، قرارا حول 

االإر�ضادات االإ�ضافية املتعلقة باآلية التنمية النظيفة. 

وفيما يتعلق مبو�ضوع ا�ضطياد غاز ثاين اأك�ضيد الكربون وتخزينه يف التكوينات اجليولوجية 

يف اإطار اأن�ضطة اآلية التنمية النظيفة فلم يتم التو�ضل اإىل قرار ب�ضاأنه.

:)AWGLCA( جتماعات فريق �لعمل �ملخ�س�ض باالإجر�ء�ت �لتعاونية �لطويلة �الأجل يف �إطار �التفاقية�

املتحدة  االأمم  اتفاقية  اأطراف  ملوؤمتر  ع�ضرة  الثالثة  الدورة  الفريق خالل  هذا  اأن�ضيء 

العامل  االتفاقية  اأطراف  ملوؤمتر  الثالثة  والدورة   ،(COP-13) املناخ  تغري  ب�ضاأن  االإطارية 

بو�ضفه اجتماعا الأطراف بروتوكول كيوتو (CMP-3)، يف مدينة بايل – اندوني�ضيا خالل 

الفرتة 3-14 كانون االأول/ دي�ضمرب 2007، وذلك بهدف التفاو�س ب�ضاأن تعزيز التزامات 

االتفاقية على املدى الطويل ملا بعد عام 2012، على اأن ينتهي العمل قبل موؤمتر اأطراف 

االتفاقية يف دورته اخلام�ضة ع�ضرة  (COP-15)، املقرر عقده يف كوبنهاجن - الدامنرك 

يف 7-18 كانون االأول/دي�ضمرب 2009.

تقدم مندوبو الدول باقرتاحات عدة ب�ضاأن امل�ضائل التي ينبغي مناق�ضتها يف الدورات املقبلة، 

مبا يف ذلك: روؤية م�ضرتكة، امل�ضائل القانونية للمرحلة ما بعد عام 2012، ا�ضتخدام االأرا�ضي 

وتغيري ا�ضتخدام االأرا�ضي والغابات، ومناهج القطاعات، وا�ضطياد وتخزين غاز ثاين اأك�ضيد 

الكربون (CCS)، وامل�ضائل املتعلقة بالتكنولوجيا.

دعا كل من االحتاد االأوروبي والربازيل واليابان وكوبا اإىل �ضرورة و�ضع هدف عاملي طويل 

االأمد. واقرتح االحتاد االأوروبي خف�س انبعاثات دول املرفق االأول بن�ضبة 30 % بحلول عام 

االأعباء  تقا�ضم  على  ال�ضوء  ف�ضلطت  الربازيل  اأمــا   .2050 عام  بحلول   % و80-60   2020
وامل�ضوؤولية التاريخية لق�ضية تغري املناخ. فيما حتدد الهند التزامات مماثلة من جانب جميع 

البلدان املتقدمة، مبا يف ذلك الدول غري االأطراف يف بروتوكول كيوتو، باعتباره �ضرطا اأ�ضا�ضيا 

التخاذ اأية اإجراءات يف الدول النامية. 

ب�ضاأن  املقرتحة  العمل  حلقة  كانت  االجتماعات  خالل  للجدل  اإثــارة  امل�ضائل  اأكرث  من 

اليابان،  فبنظر  العمل.  برنامج  يف  وتوقيته،   (sectoral approaches) القطاعية  النهج 

اأن  ال�ضني فرتى  اأما  العاملية.  االنبعاثات  القطاعية يف حتقيق تخفي�ضات يف  النهج  ت�ضاهم 

لتحقيق  كو�ضيلة  ا�ضتخدامها  ولكن ميكن  االأهداف  اأن حتل حمل  ال ميكن  القطاعية  النهج 

تلك االأهداف.

�الأول من  �ملرفق  �ملدرجة يف  لالأطر�ف  �لالحقة  �اللتز�مات  للنظر يف  �ملخ�س�ض  �لعمل  فريق 

:)AWGKP( التفاقية مبوجب بروتوكول كيوتو�

اأن�ضئ هذا الفريق خالل الدورة احلادية ع�ضرة ملوؤمتر اأطراف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية 

ب�ضاأن تغري املناخ (COP-11)، والدورة االأوىل  ملوؤمتر اأطراف االتفاقية العامل بو�ضفه اجتماعا 
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ت�ضرين   28 الفرتة  كندا خالل   - مونرتيال  مدينة  (CMP-1)، يف  كيوتو  بروتوكول  الأطــراف 

الثاين/ نوفمرب ولغاية 9 كانون االأول/ دي�ضمرب 2005.  الهدف من اإن�ضاء الفريق هو درا�ضة 

اإمكانيات تخفي�س االنبعاثات يف دول املرفق االأول وحتليل تلك االإمكانيات املتاحة من خالل 

املعلومات التقنية واالأبحاث والدرا�ضات.

COP-( لدورة �خلام�سة ع�سر ملوؤمتر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ�

15(، و�جتماعات �لدورة �خلام�سة ملوؤمتر �أطر�ف �التفاقية �لعامل بو�سفه �جتماعا الأطر�ف 
:)CMP-5( بروتوكول كيوتو

عقدت اجتماعات الدورة اخلام�ضة ع�ضر ملوؤمتر اأطراف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن 

تغري املناخ واجتماعات الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية للم�ضورة العلمية والتكنولوجيا 

يف مدينة كوبنهاجن مبملكة الدامنرك خالل الفرتة من 5-18 دي�ضمرب 2009.

وتاأتي اأهمية عقد هذه الدورة ان وفود رفيعه امل�ضتوى من 110 روؤ�ضاء دول جتمعوا للتفاو�س 

حول كيفية تنظيم ق�ضية التغري املناخي وادراج مفهوم االقت�ضاد االخ�ضر يف االجندة العاملية.

وفيما يلي ملخ�ض ملا جاء فيه:

انتهت مباحثات كوبنهاغن حول االتفاقية االإطارية لتغري املناخ باتفاق جديد مت اإعداده من قبل 

الواليات املتحدة االأمريكية وبالتن�ضيق والت�ضاور مع ال�ضني والهند والربازيل وجنوب اأفريقيا ويحدد 

االتفاق الذي اعرتف به قادة دول العامل احلد من انبعاث الغازات الدفيئة ويتمثل يف احلد من ارتفاع 

حرارة االأر�س بدرجتني مئوية مقارنة مب�ضتويات عام 1990. ويعترب هذا خالفا ملا تتبناه بع�س الدول 

النامية وخا�ضة الدول اجلزرية حول عدم ارتفاع درجة احلرارة اأكرث من 1.5 درجة مئوية.

كما ن�س االتفاق على تخ�ضي�س مبلغ قدره 30 مليار دوالر �ضنويا خالل الفرتة من 2010-

2020 مل�ضاعدة الدول النامية والدول  االأكرث ت�ضررا من تغري املناخ ومن اأجل م�ضاعدتها للتكيف 
مع اآثار تغري املناخ، كما مت االتفاق اأن يكون املبلغ املخ�ض�س مل�ضاعدة الدول النامية بحلول عام 

2020 اإىل 100 مليار �ضنوياً.

ومن �لنقاط �لرئي�سية لوفاق كوبنهاغن:

• �أهد�ف طويلة �الأجل:	

اأن تقوم الدول باإجراء تخفي�ضات كبرية من انبعاث الغازات الدفيئة وذلك من اأجل احلد 

من ارتفاع حرارة االأر�س 2 درجة مئوية وذلك ا�ضتنادا اإىل املعلومات العلمية والفنية.

• �سفة �الإلز�م قانونيا:	

يت�ضح من خالل قراءة الن�س اأنه ال يوجد موعد االإلزام قانونيا وقد اأ�ضار االأمني العام 

لالأمم املتحدة حاجة االإلزام قانونا بحلول العام 2010.

• �لتمويل:	

تقوم الدول املتقدمة بتوفري املوارد املالية امل�ضتدامة والتكنولوجيا للدول النامية الفقرية 

وتبلغ هذه  املناخ  اآثار تغري  التكيف من  اأجل  املناخ من  االأكرث ت�ضررا من تغري  والدول 
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القيمة 30 مليار دوالر �ضنويا خالل الفرتة 2010-2020 ويتزايد املبلغ لي�ضل اإىل 100 

مليار دوالر �ضنوياً ابتداء من عام 2020.

• حماية �لغابات:	

اأهمية احلد من االنبعاثات الناجتة عن اإزالة الغابات وتدهورها واملوافقة على تقدمي 

احلوافز االيجابية الالزمة والدعم املايل.

• �لتحقق:	

االنبعاث  النامية يف خف�س  الدول  تعهدات  الدولية على  الرقابة  مبداأ  ال�ضني  رف�ضت 

واأن يتم ذلك من خالل االأن�ضطة الوطنية يف الدول النامية اأما الدول ذات االقت�ضاديات 

النا�ضئة فعليها اأن تقدم نتائج اأعمالها اإىل االأمم املتحدة كل �ضنتني.

�أهم مالحظات �لدول على �الجتماع:

• �أما �الحتاد �الأوروبي 	 �أ�سا�ض ملكافحة تغري �ملناخ،  �أ�ساد بع�ض روؤ�ساء �لدول بهذه �ملبادرة و�أنها 

 %  30 �إن �التفاق ال يلبي متطلبات �الحت��اد �الأوروب���ي خلف�ض �النبعاث بن�سبة  فقد �عترب 

بحلول عام 2020 من م�ستويات عام 1990.

• �لدول 	 �تفاق بني  �ل�سناعية ب�سورة عامة الأنه  للدول  بالن�سبة  �تفاق كوبنهاغن مهما  يعترب 

�ل�سناعية وبع�ض �لدول �لنامية من �أجل �تخاذ �إج��ر�ء�ت للحد من �لتغري�ت �ملناخية حيث 

�أج��ل خف�ض  �لوطنية من  بتقدمي خططها  كوبنهاجن  �تفاق  و�فقت على  �لتي  �ل��دول  تقوم 

�النبعاث بحلول يناير 2010.

• �أما جمموعة 77 و�ل�سني ر�أت �أن �تفاق كوبنهاغن جاء خميب لالآمال وطموحات �لدول �لنامية 	

و�عترب هذ� �التفاق م�سروع �إعالن يجب �أن يعتمد من جميع �لدول.

• �أ�سار وفد تكتل �ل� 77 و�ل�سني وممثل �ل�سود�ن باأنه بد�أ و��سحًا �أن �لرئا�سة �لد�منركية تقدم 	

م�سالح �لدول �ملتقدمة على م�سالح �لدول �لنامية وذلك ب�سكل بعيد عن �لدميقر�طية.

• �إ�سر�ر �لدول �لنامية على �أن تلتزم �لدول �لغنية بتخفي�ض ن�سب �نبعاث �لغاز�ت �مل�سرة بالبيئة حتى 	

ما بعد 2012 وفقًا ملا ن�ض عليه بروتوكول كيوتو باعتباره �لو�سيلة �لوحيدة �مللزمة.

• �لتزمت �لوفود فقد بالعلم ب�سفقة تت�سمن �حلاجة �إىل �حلد من زيادة درجة حر�رة �الأر�ض 	

مبقد�ر درجتني مئويتني جاء ذلك من خالل �التفاق يف �لقمة ب�ساأن �ملناخ بني كل من �لواليات 

�ملتحدة و�ل�سني و�لهند و�لرب�زيل وجنوب �أفريقيا و�أنه لي�ض ملزمًا قانونًا.

�لدورة �ل�ساد�سة ع�سر ملوؤمتر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ )COP-16(، و�جتماعات 

:)CMP-6( لدورة �ل�ساد�سة ملوؤمتر �أطر�ف �التفاقية �لعامل بو�سفه �جتماعا الأطر�ف بروتوكول كيوتو�

االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  اأطراف  ملوؤمتر  ع�ضر  ال�ضاد�ضة  الدورة  اجتماعات  عقدت 

ب�ضاأن تغري املناخ واجتماعات الدورة ال�ضاد�ضة ملوؤمتر االأطراف العمل بو�ضفه اجتماع االأطراف 

يف بروتوكول كيوتو CMP-6 والدورة الثالثة ع�ضر للفريق املعني بالتعاون طويل االأجل يف اإطار 

االتفاقية AWGLCA-13 والدورة اخلام�ضة ع�ضر للفريق العامل املعني بااللتزامات االإ�ضافية 

الفرعية  للهيئة  والثالثني  الثالثة  والدورة   AWGKP-15 االأول  املرفق  املدرجة يف  لالأطراف 

للتنفيذ SBI-33 والهيئة الفرعية للم�ضورة العلمية والتكنولوجية SBSTA-33 يف الفرتة من 

2010/11/29 وحتى 2010/12/10 يف الواليات املتحدة املك�ضيكية – كانكون.
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�أهم نتائج �ملفاو�سات

�أوال: �مل�سائل �ملتعلقة باملادة 2.3 و�ملادة 3.14 من بروتوكول كيوتو:

تتعلق املادتان املذكورتان باالآثار ال�ضارة لتغري املناخ واالآثار التي تنعك�س على التجارة الدولية 

والتاأثريات االجتماعية والبيئية واالقت�ضادية التي تلحق االأطراف االأخرى، ومن بني الق�ضايا 

الواجب الت�ضدي لها اإقرار التمويل والتاأمني ونقل التكنولوجيا.

وقد مت ت�ضكيل فريق ات�ضال م�ضـــرتك من الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للم�ضورة 

العلمية والتكنولوجيا للنظر يف املو�ضوع املذكور والذي يتعلق باالآثار اجلانبية واالآثار ال�ضلبية 

الناجتة عن ال�ضيا�ضات والتدابري التي تتخذها دول املرفق االأول للتخفيف من اآثار تغري املناخ 

على الدول النامية وخا�ضة املدرجة يف املادة 4.8 من االتفاقية وكذلك من اأجل تقليل االآثار 

ال�ضلبية من الناحية االجتماعية واالقت�ضادية والبيئية.

االتفاقية  ل�ضكرتارية  العامة  االأمانة  تقوم  اأن  على  اال�ضتنتاجات  م�ضروع  اعتماد  مت  وقد 

واملعلومات  املو�ضوع  يف  والنظر  والثالثني  اخلام�ضة  الــدورة  قبل  م�ضرتكة  عمل  حلقة  بتنظيم 

.SB34 الواردة اإىل االأمانة قبل الدورة القادمة للهيئتني الفرعيتني

:*CCS  ثانيا: ��سطياد وتخزين ثاين �أك�سيد �لكربون

تعترب هذه التقنيات امل�ضتخدمة والزمن الالزم النت�ضارها جتاريا يف مراحلها االأوىل عملياً ولكن من 

املحتمل اإن جنحت جتارياً �ضتوؤدي تخفي�س انبعاثات Co2 يف الغالف اجلوي.

اعتبار  حول  للنظر  والتكنولوجية  العلمية  للم�ضورة  الفرعية  الهيئة  من  ات�ضال  فريق  ت�ضكيل  مت 

م�ضاريع ا�ضطياد وتخزين ثاين اأك�ضيد الكربون من �ضمن م�ضاريع اآلية التنمية النظيفة CDM وقد مت 

اعتماد م�ضروع ا�ضتنتاجات يف الهيئة الفرعية للم�ضورة العلمية والتكنولوجية والذي يت�ضمن خيارين 

اأحدهما يدعو الإدراج م�ضاريع ا�ضطياد وتخزين ثاين اأك�ضيد الكربون �ضمن اآلية التنمية النظيفة.

واخليار االآخر والذي تدعمه الربازيل وبع�س الدول اجلزرية يدعو اإىل عدم اإدراج م�ضاريع 

ا�ضطياد وتخزين ثاين اأك�ضيد الكربون �ضمن م�ضاريع اآلية التنمية النظيفة.

اأن  اعتبار  االأطــراف على  باقرتاح العتماده من قبل موؤمتر  تقدمت  املوؤمتر  رئي�ضة  اأن  اإال 

م�ضاريع ا�ضطياد وتخزين ثاين اأك�ضيد الكربون �ضمن م�ضاريع اآلية التنمية النظيفة.

وعليه اختتمت مباحثات كانكون يف املك�ضيك حول تغري املناخ باعتماد حزمة من القرارات 

وجمموعة من االآليات ملكافحة التغري املناخي تعرف با�ضم اتفاق كانكون وذلك من اأجل م�ضاعدة 

االأطراف للم�ضي قدما نحو خف�س االنبعاثات ومن اأجل مواجهة حتديات اآثار تغري املناخ على 

جميع الدول االأطراف.

ومن �أهم قر�ر�ت �تفاق كانكون:

• �إقر�ر وثيقة فريق عمل AWG/LCA – وفريق عمل AWG/KP خالل �ل�سنة �لقادمة .	

)*( ملزيد من �لتفا�سيل حول هذه �لتقنية ير�جع: روبرت ل. �يناتز، �سحن م�ستقبلنا بالطاقة مدخل �إىل �لطاقة �مل�ستد�مة، ترجمة د. 

في�سل حرد�ن �ملنظمة �لعربية للرتجمة - توزيع مركز در��سات �لوحدة �لعربية.
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• تعهد�ت من جانب �لدول �ملتقدمة بخف�ض �النبعاثات.	

• �عتماد �تفاقيات كانكون �سمن �الأطر و�الأنظمة �لر�سمية لالأمم �ملتحدة.	

• �تخاذ �إجر�ء�ت حلماية �لغابات وتقدمي �لدعم �ملايل و�لتقني للدول �لنامية.	

• جمل�ض 	 ت�سكيل  يتم  �لطويل  �مل��دى  على  �لنامية  �ل���دول  مل�ساعدة  �الأخ�سر  �ل�سندوق  �إن�ساء 

لل�سندوق ميثلها �أع�ساء من �لدول �ملتقدمة و�لدول �لنامية بالت�ساوي ويعمل �ل�سندوق حتت 

�إ�سر�ف وتوجيهات �لبنك �لدويل ملدة ثالث �سنو�ت كما و�فق �ملوؤمتر على �اللتز�م �ملادي من 

جانب �لدول �ملتقدمة بتوفري 100 مليار دوالر كما جاء يف �تفاق كوبنهاجن عام 2020 من 

�أجل تلبية �حتياجات �لدول �لنامية يف مو�جهة تغري �ملناخ.

• �إجماع �الأطر�ف على مو��سلة �ملفاو�سات من �أجل ��ستكمال �أعمالهم و�سمان عدم وجود فجوة 	

بني فرتة �اللتز�م �الأوىل و�لثانية لربوتوكول كيوتو.

• تعزيز �آلية �لتنمية �لنظيفة يف بروتوكول كيوتو للمزيد من �ال�ستثمار�ت يف م�ساريع �لتنمية 	

�مل�ستد�مة ون�سر �لتكنولوجيا �ل�سليمة بيئيا يف �لدول �لنامية.

• و�فقت �الأطر�ف على �آليات �لتكنولوجيا و�إن�ساء جمل�ض تنفيذي للتكنولوجيا من �أجل زيادة 	

�لتعاون وم�ساعدة �لدول �لنامية للتكيف مع �آثار �لتغري �ملناخي.

• يوؤكد �لن�ض على �سرورة �الإبقاء على �رتفاع درجات حر�رة �الأر�ض عند درجتني مئويتني د�عية 	

دول �الأطر�ف �إىل �لتحرك ب�سرعة لتحقيق هذ� �لهدف على �ملدى �لطويل، حيث ت�سعى �لدول 

يف �لغالف �جلوي 
 
CO2 ل�سناعية دول �ملرفق �الأول لو�سع �سقف لن�سبة ثاين �ك�سيد �لكربون�

لالأر�ض بحيث ال تتعدى هذه �لن�سبة 45 جزء� يف �ملليون وهذ� باعتقادي �ن �لوقوف عند هذ� 

�حلد �مرً� م�ستحيال ال�سباب متعددة ال�سيعنا �ملجال هنا لذكرها.

�أهم �ملالحظات على �الجتماع:

• �أن �لدولة �لوحيدة �لتي عار�ست كل ن�سو�ض �التفاق هي بوليفيا موؤكدة على �أن �الإقر�ر يجب 	

�أن يتم بالتو�فق و�الإجماع.

• هناك ت�ساوؤالت كثرية حول طريقة متويل �ل�سندوق �الأخ�سر تبقى بال ردود حيث  �قرتحت جلنة 	

تابعة لالأمم �ملتحدة �إيجاد متويالت بديلة مثل فر�ض ر�سوم على و�سائل �لنقل و�ل�سفقات �ملالية.

• مل يرد يف ن�ض �الإتفاق �إمكان ��ستخد�م �لكربون لتمويل هذه �الآلية �لتي نوق�ست طويال.	

• بالربوتوكول ما مل 	 ��ستعد�دها لاللتز�م  ع��دم  �الأوروب���ي عن  �ليابان و�الإحت���اد  �أع��رب��ت كل من 

تتعهد بذلك �أي�سا �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�ل�سني.

• تاأجيل م�ساألة متديد بروتوكول كيوتو “لفرتة �إلز�مية ثانية”	

• بالرغم من عدم �لتو�سل �إىل �إج��ر�ء�ت ملزمة قانونيًا �إال �أن موؤمتر كانكون جنح يف حتقيق 	

�لكثري من �خلطو�ت �ملهمة فقد و�سعت قر�ر�ته �إطارً� ر�سميًا لتعهد�ت �لدول �ملتقدمة و�لنامية 

بخف�ض �الإنبعاثات.

�لدورة �ل�سابعة ع�سر ملوؤمتر �أطر�ف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ )Cop 17( و�إجتماعات 

:)CMP-7( لدورة �ل�سابعة ملوؤمتر �أطر�ف �التفاقية �لعامل بو�سفه �إجتماعًا الأطر�ف بروتوكول كيوتو�

عقدت اجتماعات الدورة ال�ضابعة ع�ضر ملوؤمتر اأطراف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية 

اإجتماع  بو�ضفه  العمل  االأطــراف  ملوؤمتر  ال�ضابعة  الدورة  واجتماعات  املناخ  تغري  ب�ضاأن 
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بالتعاون  املعني  للفريق  ع�ضر  الرابعة  والــدورة   CMP-7 كيوتو  برتوكول  االأطــراف يف 

طويل االأجل يف اإطار االتفاقية AWGLCA-14  والدورة ال�ضاد�ضة ع�ضر للفريق العامل 

املعني بااللتزامات االإ�ضافية لالأطراف املدرجة يف املرفق االأول AWGKP-16 والدورة 

اخلام�ضة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ SB1-35 والهيئة الفرعية للم�ضورة العلمية 

والتكنولوجية SBSTA-35 يف الفرتة من 28 نوفمرب وحتى 9 دي�ضمرب 2011 يف جنوب 

افريقيا- دوربان.

ومن �أهم نتائج �ملفاو�سات :

• �إطالق عملية و�سع �سك قانوين للربوتوكول متفق عليه . 	

• �سك قانوين متفق عليه 2015 وحتى 2020. 	

• 	 .ADP إن�ساء �لفريق �لعامل �ملخ�س�ض ملنهاج عمل دوربان�

• فرتة �اللتز�م �لثانية لربتوكول كيوتو. 	

• �تفاق كل �لدول ما عد� كند� – �ليابان – رو�سيا – �لواليات �ملتحدة. 	

• خف�ض �النبعاثات �لعاملية 10 – 15 %. 	

• 	 .COP-18 يتم �التفاق على �لكمية وطول �لفرتة لاللتز�مات خالل موؤمتر �لدوحة

• �لقلق �لبالغ �إز�ء �لفجوة �لكبرية بني تاأثري تعهد�ت �لتخفيف �حلالية وم�سار�ت �النبعاثات 	

�لالزمة لتحقيق هدف 2 درجة مئوية. 

• برنامج عمل طموح لزيادة �لتخفيف من عام 2011 وحتى بعد عام 2020. 	

�ل��دورة �لثامنة ع�سر ملوؤمتر �أط��ر�ف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ )COP-18( و�جتماعات 

:)CMP-8( لدورة �لثامنة ملوؤمتر �أطر�ف �التفاقية �لعامل بو�سفه �إجتماعًا الأطر�ف بروتوكول كيوتو�

عقدت اإجتماعات الدورة الثامنة ع�ضر ملوؤمتر اأطراف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن 

االأطــراف يف  اإجتماع  بو�ضفه  العمل  االأطــراف  ملوؤمتر  الثامنة  الــدورة  واجتماعات  املناخ  تغري 

االأجل يف  بالتعاون طويل  املعني  للفريق  (CMP-8) والدورة اخلام�ضة ع�ضر  بروتوكول كيوتو 

بااللتزامات  املعني  العامل  للفريق  ع�ضر  ال�ضابعة  والــدورة   AWGLCA-15 االتفاقية  اإطار 

االإ�ضافية لالأطراف املدرجة يف املرفق االأول AWGKP-17 والدورة ال�ضابعة والثالثون بني 

 SBSTA-35 والهيئة الفرعية للم�ضورة العلمية والتكنولوجية SBI-37 الهيئة الفرعية للتنفيذ

يف الفرتة من 26 نوفمرب وحتى 7 دي�ضمرب 2012 يف دولة قطر – الدوحة. 

ومن �أهم نتائج موؤمتر �لدوحة:-

بروتوكول كيوتو 

• مت تعديل بروتوكول كيوتو، باعتباره �التفاق �لوحيد �لقائم و�مللزم �لذي مبوجبه تلتزم 	

�الأطر�ف بخف�ض ظاه��رة �الحتب����ا�ض �حل���ر�ري،  ويعترب نافذً� منذ 1 يناير 2013. 

• قررت �حلكومات �أن تكون مدة فرتة �اللتز�م �لثانية 8 �سنو�ت. 	

• مت �التفاق على �ملتطلبات �لقانونية �لتي من �ساأنها �أن ت�سمح باال�ستمر�ر �ل�سل�ض للربوتوكول. 	

• مت �حلفاظ على �لقو�عد �ملحا�سبية �لقيمة للربوتوكول. 	
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• و�فقت �لبلد�ن �لتي تتخذ �لتز�مات �إ�سافية مبوجب بروتوكول كيوتو على ��ستعر��ض �لتز�ماتها 	

بخف�ض �النبعاثات يف موعد �أق�ساه عام 2014، وذلك بهدف زيادة م�ستويات طموح كل منها. 

• و�الإجت��ار 	 �مل�سرتك  �لتنفيذ  �لنظيفة،  �لتنمية  �آلية  كيوتو:  لربوتوكول  �لتابعة  �ل�سوق  �آليات 

�لدويل باالنبعاثات ميكن �أن ت�ستمر �عتبارً� من عام 2013. 

• لن ينقطع �لو�سول �إىل �الآليات جلميع �لبلد�ن �ملتقدمة �لنمو �لتي و�فقت على �أهد�ف فرتة �اللتز�م �لثانية. 	

• باإ�سد�ر 	 و�ل�سماح  عليها  �ملتفق  �لفنية  بالقو�عد  �مل�سرتك،  �لتنفيذ  عمل  �آلية  ت�ستمر  �سوف 

�العتماد�ت، مبجرد و�سع هدف النبعاثات بلد م�سيف ب�سكل ر�سمي. 

• مت تطوير قو�عد �ملحا�سبة، بهدف تعزيز �ل�سالمة �لبيئية لنظام بروتوكول كيوتو، برتحيل وحد�ت 	

�لكمية �ملخ�س�سة من فرتة �اللتز�م �الأوىل �إىل فرتة �اللتز�م �لثانية. وباالإ�سافة �إىل ذلك �أو�سحت 

��سرت�ليا، �الحتاد �الأوروب��ي، �ليابان، ليختن�ستاين وموناكو و�لرنويج و�سوي�سر� من خالل �إعالنات 

�أنها لن ت�سرتي �لوحد�ت �لفائ�سة من �أطر�ف  مرفقة بقر�ر �لدوحة ب�ساأن فرتة �اللتز�م �لثانية، 

�أخرى. 

�جلدول �لزمني لالتفاق �لعاملي ب�ساأن تغري �ملناخ لعام 2015 وزيادة �لطموح قبل عام 2020: - 

• �ملناخ يغطي 	 تغري  ب�ساأن  �تفاق عاملي  �ل�سرعة نحو  وج��ه  �لعمل على  و�فقت �حلكومات على 

لتو�سيع  �سبل  و�يجاد   ،2015 و�سيعتمد بحلول عام   ،2020 �عتبارً� من عام  �لبلد�ن  جميع 

2020 �إىل  ما بعد �لتعهد�ت �لقائمة للحد من �النبعاثات، بحيث  نطاق �جلهود قبل عام 

ميكن للعامل �أن يبقى حتت 2 درجة مئوية يف �رتفاع درجة �حلر�رة كحد �أق�سى. 

• 2013 الإع��د�د �التفاقية �جلديدة 	 ع��دد كبري من �الجتماعات وور���ض �لعمل �ستعقد يف ع��ام 

و��ستك�ساف و�سائل �أخرى لزيادة �لطموح. 

• و�فقت �حلكومات على �أن تقدم �إىل �أمانة �تفاقية �الأمم �ملتحدة ب�ساأن تغري �ملناخ، قبل 1 مار�ض 	

2013، �ملعلومات و�الآر�ء و�ملقرتحات ب�ساأن �ملبادر�ت و�الإجر�ء�ت و�خليار�ت لتعزيز �لطموح. 
• 2014، بحيث 	 نهاية عام  تكون متاحة يف موعد ال يتجاوز  �سوف  �لتفاو�سي  �لن�ض  عنا�سر 

يكون م�سروع �لن�ض �لتفاو�سي متاح قبل مايو 2015. 

• كما �أعلن �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة بان كي مون، يف �لدوحة، �أنه �سيعقد �جتماعا لزعماء 	

�لعامل يف عام 2014 لتعبئة �الإر�دة �ل�سيا�سية للم�ساعدة يف �سمان �لوفاء مبهلة عام 2015. 

 ��ستكمال �لبنية �لتحتية �جلديدة:- 

• �أحرزت �حلكومات تقدمًا كبريً� يف �لدوحة يف �إجناز بنية حتتية جديدة لتوجيه �لتكنولوجيا 	

و�لتمويل للدول �لنامية و�لتحرك نحو �لتنفيذ �لكامل لهذه �لبنية �لتحتية و�لدعم. 

• �أقر �ملوؤمتر �ختيار جمهورية كوريا مقرً� ل�سندوق �ملناخ �الأخ�سر وخطة عمل �للجنة �لد�ئمة 	

لل�سوؤون �ملالية.  ومن �ملتوقع �أن يبد�أ �سندوق �ملناخ �الأخ�سر عمله يف مدينة “�سوندوجو” يف 

�لن�سف �لثاين من عام 2013، مما يعني �أنه ميكن �إطالق �أن�سطته يف عام 2014. 

• ملركز 	 �مل�سيف  ب�سفته  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  بقيادة  �حت��اد  �إن�����س��اء  �حل��ك��وم��ات  �أق���رت 

�أولية مدتها خم�ض �سنو�ت.  و�سيكون هذ� �ملركز جنبًا �إىل جنب مع  تكنولوجيا �ملناخ لفرتة 

�ل�سبكة �ملرتبطة به، �لذر�ع �لتنفيذية الآلية �لتكنولوجيا �لتابعة الأمانة �التفاقية.  وقد �تفقت 

�حلكومات �أي�سًا على د�ستور للمجل�ض �ال�ست�ساري لهذ� �ملركز. 
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�لتمويل طويل �الأجل الإجر�ء�ت �ملناخ: - 

• جددت �لبلد�ن �ملتقدمة �لتز�مها بالوفاء بوعود مو��سلة تقدمي �لدعم طويل �الأجل لتمويل 	

�ملناخ �إىل �ل��دول �لنامية، بهدف ح�سد 100 مليار دوالر �أمريكي من �أج��ل �إج��ر�ء�ت �لتكيف 

و�لتخفيف على حد �سو�ء بحلول عام 2020. 

• �سجع �التفاق �ي�سًا �لدول �ملتقدمة على زيادة �جلهود �ملبذولة لتوفري �لتمويل للفرتة 2013 – 	

2015 على �الأقل بقدر م�ستوى �ملتو�سط �ل�سنوي �لذي قدمو� به متويل �لبد�ية �ل�سريعة خالل 
فرتة 2010 – 2012 ل�سمان عدم وجود فجوة يف ��ستمر�ر �لتمويل بينما يتم م�ساعفة �جلهود. 

• �سوف تو��سل �حلكومات برنامج عمل ب�سان �لتمويل �لطويل �الأجل خالل عام 2013 حتت 	

�ملالية( للم�ساهمة يف  لل�سوؤون  �لد�ئمة  �للجنة  رئي�ض  )رئي�ض ونائب  قيادة رئي�سني م�ساركني 

�جلهود �جلارية زيادة ح�سد �لتمويل الإجر�ء �ملناخ وتقدمي تقرير �إىل موؤمتر �الأطر�ف �ملقبل 

حول �سبل حتقيق هذ� �لهدف. 

• �لطلب من جمل�ض �سندوق �ملناخ �الأخ�سر وجمهورية كوريا �إبر�م �لرتتيبات �لقانونية و�الإد�رية 	

ال�ست�سافة �ل�سندوق، و�سمان �ل�سخ�سية �العتبارية و�الأهلية �لقانونية �ملمنوحة لل�سندوق، 

ومتنح �المتياز�ت و�حل�سانات �لالزمة لل�سندوق وموظفيه.  كما قرر موؤمتر �الأطر�ف تقدمي 

 .COP-19 لتوجيه �الأويل �إىل �ل�سندوق يف�

• �لطلب من جمل�ض �ل�سندوق �أن يقدم �إىل موؤمتر �الأط��ر�ف �ل� 19 تقرير حول تنفيذ �ملقرر 	

CP17/3.  و�أكد موؤمتر �الأطر�ف من جديد على قر�ره باأن �لرتتيبات �ملوؤقتة يجب �إنهائها يف 
 .COP19 موعد ال يتجاوز

• يدرك �ملوؤمتر �أن �ملادة 11.3 من �التفاقية و�لقر�ر CP.17/3 و�ل�سك �لتنظيمي لل�سندوق 	

ت�سكل �الأ�سا�ض للرتتيبات بني موؤمتر �الأطر�ف و�ل�سندوق ل�سمان �أن يكون �ل�سندوق م�سوؤوال 

�الأخ��رى يف  و�الأن�سطة  و�ل�سيا�سات  و�لرب�مج  �مل�ساريع  لدعم  بتوجيهاته  ويعمل  �ملوؤمتر،  �أم��ام 

�لبلد�ن �لنامية �الأطر�ف.  و�لطلب من �للجنة �لد�ئمة وجمل�ض �ل�سندوق لو�سع �لرتتيبات 

 .COP19 وفقًا لهذه �ل�سكوك، قبل

• �أعلنت �أملانيا و�ململكة �ملتحدة وفرن�سا و�لدمنارك و�ل�سويد و�ملفو�سية �الأوروبية عن تعهد�ت مالية 	

ملمو�سة للفرتة �ملمتدة حتى عام 2015، و�لبالغ جمموعة حو�يل 6 بليون دوالر �أمريكي. 

�ملر�جعة: -  

• �أطلقت �حلكومات عملية ن�سطة تبد�أ يف عام 2013 ال�ستعر��ض �لهدف �ملرجو لدرجة �حلر�رة 	

على �ملدى �لطويل على �أن تنتهي يف عام 2015، و�ستكون �ختبارً� و�قعيًا للمدى �لذي و�سل 

�إليه خطر تغري �ملناخ و�حلاجة �ملحتملة حل�سد مزيد من �لعمل. 

�لتكيف: - 

• و�أي�سًا من خالل 	 �لفئات �سعفًا،  �أ�سد  �لتكيف من  ق��در�ت  حددت �حلكومات �سبل تعزيز 

حت�سني �لتخطيط. 

• مت �إن�ساء م�سار نحو ترتيبات موؤ�س�سية ملمو�سة لتوفري حماية �أف�سل الأكرث �ل�سكان �سعفًا �سد 	

�خل�سائر و�الأ�سر�ر �لناجمة عن �الأحد�ث �لتي تبد�أ ببطء مثل �رتفاع من�سوب مياه �لبحر. 

• مت �التفاق على �سبل تنفيذ خطط �لتكيف �لوطنية الأقل �لبلد�ن منوً�، مبا يف ذلك �لربط 	

بني �لتمويل وطرق �لدعم �الأخرى. 
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دعم �الإجر�ء�ت يف �لدول �لنامية: - 

• كملت �حلكومات و�سع �سجل لت�سجيل �إجر�ء�ت �لتخفيف يف �لدول �لنامية �لتي ت�سعى 	 اأ

�إىل �لتقدير و�لدعم �ملايل و�أن يكون لل�سجل من�سة مرنة ون�سطة على �سبكة �الإنرتنت. 

• مت �التفاق على برنامج عمل جديد لبناء �لقدر�ت من خالل �لتعليم و�لتدريب وخلق �لوعي 	

�لعام يف جمال تغري �ملناخ ومتكني �جلمهور من �مل�ساركة يف �سنع �لقر�ر ب�ساأن �إجر�ء�ت مو�جهة 

تغري �ملناخ، الإيجاد منابع لدعم �لنظام �جلديد لتغري �ملناخ بعد عام 2020. 

�آليات �ل�سوق �جلديدة: - 

• مت �التفاق على برنامج عمل للمزيد من �لتطوير الآلية جديدة قائمة على �ل�سوق يف �إطار 	

�التفاقية �الإطارية، وكذلك حتديد �لعنا�سر �ملمكنة لعملها. 

• �إط��ار لالعرت�ف باالآليات �ملن�ساأة خارج �سياق �التفاقية 	 مت �التفاق على برنامج عمل لو�سع 

مثل بر�مج �لتعوي�ض ذ�ت �الإد�ر�ت �لوطنية �أو �الإد�ر�ت �لثنائية و�لنظر يف دورها يف م�ساعدة 

�لبلد�ن على حتقيق �أهد�ف �لتخفيف �خلا�سة بها. 

• �حتجاز �لكربون وتخزينه. 	

• �لبيئية للم�ساريع 	 و�ل�سالمة  �لفعالية  �لدوحة و�سع �سبل ل�سمان  بد�أت �حلكومات يف 

�ملندرجة يف �إطار �آلية �لتنمية �لنظيفة �لتابعة لربوتوكول كيوتو �لتي حتتجز وتخزن 

�النبعاثات �لكربونية. 

• تطوير ونقل �لتكنولوجيا. 	

• �مل�سي قدمًا يف تطوير ونقل �لتكنولوجيات �لتي ميكن �أن ت�ساعد �لبلد�ن �لنامية على �لتكيف 	

و�حلد من �نبعاثاتها. 

جتنب �الآثار �ل�سلبية للعمل �ملناخي: - 

• �لبدء يف �إج��ر�ء�ت ملعاجلة �الآثار �ل�سلبية �القت�سادية �أو �الجتماعية للبلد�ن �لتي ت�سرع يف 	

تنفيذ تد�بري للحد من �النبعاثات. 

ثالثا: االآثار والنتائج

وحماولة  املناخي  للتغري  االإطارية  لالتفاقية  العامة  امليادين  بع�س  الف�ضل  هذا  ي�ضتعر�س 

حل�ضر االآثار املتوقعة على الدول النامية املنتجة للنفط، والوقوف على توجهات ومواقف الدول 

والتكتالت واملجموعات الدولية حمل التفاو�س. 

تاأثريات تغري املناخ على الدول املنتجة للنفط 

على الرغم من حاالت الاليقني العلمي الذي يكتنف مو�ضوع التغري املناخي ومداه واالآثار 

املحتملة ودور الوقود االحفوري منه وعلى الرغم من االختالف حول التكاليف واملنافع الناجتة 

عن التعامل مع تلك الظاهرة اأو احلد منها،  ااّل اأن كثرياً من الدول ال�ضناعية اتخذت اهدافاً 

للحد من انبعاث اأحد غازات االحتبا�س احلراري دون غريه وهو غاز ثاين اك�ضيد الكربون 
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كفاءة  لتح�ضني  اجــراءات  منها  االأهــداف  تلك  لتحقيق  عدة  �ضيا�ضات  البع�س  اتخذ  وكذلك 

ك�ضريبة  مالية  �ضبغة  ذات  واالجــراءات  ال�ضيا�ضات  تلك  وبع�س  م�ضادرها  تنويع  اأو  الطاقة 

�ضرائب  بالتايل  وهي  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  غاز  انبعاث  خف�س  اإىل  تهدف  والتي  الكربون 

املنتجة  الدول  الطاقة وعلى  ا�ضواق  االأثر يف  لها  النفط مما �ضيكون  ا�ضتهالك  جديدة على 

من  االأول  النوع  على  االهتمام  ب  ان�ضَّ وقد  والت�ضجيع  التقييد  �ضفة  له  االآخر  والبع�س  له، 

ال�ضيا�ضات واهملت ال�ضيا�ضات االأخرى مع اأنها �ضيكون لها تاأثري على اأ�ضواق الطاقة العاملية 

وبهذا �ضتكون الدول النامية املنتجة للنفط االأكرب تاأثرياً بتطبيق االتفاقية والربوتوكول حيث 

يتم الرتكيز على غاز ثاين اك�ضيد الكربون )Co2(. دون غريه من الغازات االآخرى امل�ضببة 

لالحتبا�س احلراري. 

وهنا يربز هاج�س مهم ويوؤخذ بعني االعتبار لدى الدول املنتجة و�ضناعة البرتول العاملية هو 

اأن ي�ضاحب تلك ال�ضرائب اإجراءات وقيود واإجراءات اأخرى توؤثر على جتارة وت�ضويق البرتول 

يف حمفل  اي�ضا  اثري  قد  املو�ضوع  وهذا  البرتول.  على  االعتماد  تقلي�س  على  والعمل  عاملياً 

منظمة التجارة العاملية، وخالفاً الأنواع الوقود االأخرى التي ميكن اأن تخ�ضع ل�ضريبة الكربون 

)كالفحم مثاًل( لغر�س )اأمن البيئة( فاإن البرتول اأي�ضاً مرتبط مبفهوم ا�ضرتاتيجي اآخر هو اأمن 

االإمدادات الذي يتخذ اأبعاداً �ضيا�ضية واقت�ضادية يف الدول ال�ضناعية امل�ضتهلكة للنفط، حيث 

الطاقة يف  الطلب على  يــزاداد  ان  املتوقع  2050 من  بحلول عام  انه  الدرا�ضات  بع�س  تتوقع 

العامل عن ال�ضعف يف ظل تزايد النمو االقت�ضادي والزيادة ال�ضكانية وميثل ذلك بالفعل اأحد 

اأهم التحديات العاملية اإذ يتم تلبيه 80 % من احتياجات الطاقة من خالل الوقود االحفورى يف 

العامل �ضيحتاج اإىل النفط و�ضيظل الالعب اال�ضا�ضي يف امل�ضهد الطاقة العاملي رغم اجلهود التي 

تبذل لتقليل االعتماد عليه.

ال�ضناعية  الــدول  وهي  االتفاقية  االأول يف  املرفق  دول  قبل  من  التزام  اأي  اأن  الواقع  ويف 

النظام،  لنجاح  �ضرورياً  �ضيكون  املناخ  اتفاقية  يف  امل�ضتقبلي  التغري  جتاه  املتحدة  والواليات 

وباعتبارها الدول االأكرث بثاً لغازات االحتبا�س احلراري واالأكرث ا�ضتهالكاً للطاقة يف العامل فاإن 

اأي حل لهذه امل�ضكلة البد اأن ي�ضمل تلك الدول ومن دون ذلك لن يكون هناك اأي اأمل يف ا�ضراك 

الدول النامية الكربى ذات االقت�ضادات الواعدة  كال�ضني والهند والربازيل. 

 �ن �لعالقة مع تغري �ملناخ وهو �حد �أهم �لتحديات طويلة �الأجل �لتي تو�جه �ملجتمع 

�لدويل فاإن �لدول �ملنتجة للوقود �الحفوري ترى �أهمية تطبيق مبد�أ �مل�سوؤوليات �مل�سرتكة 

ولكن �ملتباينة

وتدرك الدول النامية متاماً خا�ضة امل�ضدرة للطاقة اهمية مكانة مو�ضوع الطاقة يف  االتفاقية 

ب�ضاأن تغري املناخ Unfccc ومدى تعاظم االآثار الناجمة عن تطبيق االتفاقية على قطاع الطاقة 

وخا�ضة النفط.

ولهذا حتر�س هذه الدول على عدم خروج االتفاقية عن اإطارها ال�ضمويل املتوازن بحيث ال 

ينتج اأي �ضرر مب�ضالح الدول النامية خا�ضة تلك التي تعتمد يف اقت�ضادها على النفط، وهي 
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نف�س الدول التي حر�ضت االتفاقية نف�ضها على حمايتها من اآثار تطبيق االتفاقية، والتي ركزت 

على �ضرورة اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لتلبية احتياجات واهتمامات الدول النامية االأطراف 

النا�ضئة عن االآثار ال�ضارة لتغري املناخ وبخا�ضة على الدول التي تعتمد اقت�ضاداتها على الوقود 

االأول حتمل  املرفق  دول  ال�ضناعية  الــدول  على  ينبغي  اأنه  النامية.  الــدول  وترى  االحفوري، 

)*( 
عبىءاأكرب من الدول الفقرية يف كيفية التعامل مع ظاهرة تغري املناخ

وردت يف  �لتي  و�لرقمية  �لكمية  ب��االه��د�ف  �اللتز�مات  �إن  �أي�سًا  �لنامية  �ل��دول  ت��رى  كما 

مو�قف وتوجهات �لدول و�ملجموعات لتخفي�ض �نبعاثاتها ال بد و�أن تاأخذ يف �عتبارها �ملبادئ 

�الأ�سا�سية �لتالية: مبد�أ �ل�سمولية ومبد�أ �لتباين و�الإن�ساف، و�مل�سوؤولية عن �الإجر�ء�ت �ملتخذة

مواقف الدول واملجموعات الدولية من اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري 

املناخ وبروتوكول كيوتو

يتبني من �ضري املفاو�ضات التي جتري خالل موؤمترات اأطراف اتفاقية االأمم املتحدة لتغري 

املناخ خا�ضة منذ عام 1997 ولغاية موؤمتر كوبنهاجن ما يلي:-

• )تقدمي 	 �الت��ف��اق��ي��ة.  نحو  �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا  بتنفيذ  ق��دم��ًا  �مل�سي  ع��دم  �ل�سناعية يف  �ل���دول  رغ��ب��ه 

م�ساعد�ت مالية �أو تقنية للدول �لنامية، و�لدول �ملت�سررة من جر�ء تنفيذ تد�بري �ال�ستجابة(. 

• تقرتح �لدول �ل�سناعية فر�ض �لتز�مات طوعية �أو �ختيارية على �لدول �لنامية.	

• ت�سعى �لدول �ملتقدمة �إىل عرقلة �لتقدم يف مو�د �التفاقية و�لربوتوكول �لتي تقع يف �هتمامات 	

�لدول �لنامي����ة وخ���ا�سة �لدول �مل�سدرة للنفط، مثل تنفيذ �ملادتني 4.8 و 4.9 من �التفاقية 

(�ملتعلقتني بالتخفيف من �الآثار �ل�سارة لتغري �ملناخ وتنفيذ تد�بري �ال�ستجابة) و�ملادة 3.14 
من بروتوكول كيوتو (�ملتعلقة باالآثار �ل�سارة �لناجتة عن تنفيذ تد�بري �ال�ستجابة).

• تتهرب �لدول �ل�سناعية من تنفيذ �لتز�ماتها نحو �التفاقية. وذلك من �أجل عدم زيادة �أية 	

�أعباء �قت�سادية عليها، وخوفًا من �أن تتطور �لدول �لنامية وتناف�سها �قت�ساديًا.

مو�قف �لدول �لنامية بعد كيوتو وحتى موؤمتر كوبنهاجن :

• رف�ض �أية حماوالت الإدر�ج �أية مو��سيع �أو �آليات من �ساأنها �لتفاو�ض لفر�ض �لتز�مات طوعية 	

�أو �ختيارية على �لدول �لنامية، ورف�ض مقرتحات �لدول �ملتقدمة �لتي تهدف الإلز�م �لدول 

�لنامية مبرحلة �لتز�م ثانية خلف�ض �النبعاثات.

•  من �التفاقية  توفري �ملو�رد �لتقنية و�ملالية، 	
)1(

�لطلب من �الأطر�ف �ملدرجة يف �ملرفق �لثاين

و�إعطاء �الأولوية لدعم �أن�سطة �لتكيف على �مل�ستوى �ملحلي و�القليمي ملعاجلة �الآثار �ل�سارة 

�لناجتة عن تغري �ملناخ.

)*( ملزيد من �لتفا�سيل ر�جع: "�لعد�لة �ملناخية" نحو منظور جديد للعد�لة �الجتماعية، د. �سكر�ين �حل�سني، جملة روؤى ��سرت�تيجية، 

�ملجلد �الأول، �لعدد 1 دي�سمرب 2012

)1(  دول �ملرفق �لثاين: �الحتاد �الأوروبي وجميع �أع�سائه �ل 15 قبل تو�سعه ، و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، و�ليابان.
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• تنفيذ �ملادتني 4.8 و 4.9 من �التفاقية )�ملتعلقتني بالتخفيف من �الآثار �ل�سارة لتغري �ملناخ 	

وتنفيذ تد�بري �ال�ستجابة (.

• تد�بري 	 تنفيذ  �لناجتة عن  �ل�سارة  باالآثار  )�ملتعلقة  كيوتو  بروتوكول  3.14 من  �مل��ادة  تنفيذ 

�ال�ستجابة(.

• �آلية 	 �سمن  �مل�ساريع  لتمويل  �مل��ايل  �لدعم  وتوفري  كيوتو،  بروتوكول  �آل��ي��ات  بتنفيذ  �ملطالبة 

�لتنمية �لنظيفة )CDM(، وتوزعها �لعادل بني �الأقاليم و�لقار�ت.

• �لدعوة �إىل وقف دعم �سناعة �لفحم و�لطاقة �لنووية و�إعادة �لنظر يف هيكلة �ل�سر�ئب بحيث 	

تر�عي �ملحتوى �لكربوين للوقود.

• �ملطالبة باإن�ساء فريق خرب�ء يعنى بالتنويع �القت�سادي.	

• مطالبة �لدول �ل�سناعية تخفي�ض �نبعاثاتها و�لتقيد بتنفيذ بنود �التفاقية.	

• مطالبة �لدول �ل�سناعية بتاأمني �ملو�رد �ملالية ل�سناديق �لتمويل و�الآليات �ملالية �ملنبثقة عن 	

�التفاقية من �أجل م�ساعدة �لدول �لنامية.

• �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لتنويع �إمد�د�ت �لطاقة من خالل تطوير �لتقنيات �ملتقدمة و�لنظيفة 	

و�لفعالة و�ملمكنة و�الأقل كلفة، مبا فيها تقنيات �لوقود �الأحفوري ونقلها �إىل �لدول �لنامية.

(OECD) سيا�سات �لطاقة يف دول منظمة �لتعاون �القت�سادي و�لتنمية�

و�الحتاد �الأوروبي

تعتمد الدول ال�ضناعية جمموعة من ال�ضيا�ضات ذات ال�ضلة بتخفي�س انبعاثات غاز ثاين 

لعام  للطاقة  طرق  خريطة  ي�ضمى  مبا   2011 عام  يف  اعتمدت  حيث 
 
Co2 الكربون  اأك�ضيد 

2050، االأمر الذي �ضيكون له انعكا�ضات جتارية على الدول النامية املنتجة للنفط، ومن هذه 
وحت�ضني  النووية  والطاقة  املتجددة  للطاقة  املقدمة  واالعانات  الكربون  �ضرائب  ال�ضيا�ضات: 

الكفاءة والتو�ضع يف ا�ضتخدام االنواع املختلفة من الطاقة املتجددة يف جمال توليد الكهرباء، 

والتو�ضع يف الوقود احليوي كبديل للنبزين ووقود للديزل.

يعترب تنويع م�ضادر الطاقة عرب تطوير م�ضادر طاقة متجددة ذي فائدة ا�ضرتاتيجية مهمة 

لكثري من الدول ال�ضناعية خا�ضة بعد ان �ضدر عن املفو�ضة االأوروبية يف عام 2011 خريطة 

املناخ  بتغري  املتعلقة  النقا�ضات  جانب  االهتمامات يف  على  عالوة   2050 لعام  للطاقة  طريق 

وهاج�س اأمن الطاقة وكذلك ارتفاع اأ�ضعار البرتول يف االآونة االأخرية وتزايد ال�ضغوط ال�ضيا�ضية 

يف الواليات املتحدة االأمريكية واأوربا اأدى اإىل ترويج ال�ضيا�ضات التي حتبذ تطوير وا�ضتخدام 

اعانات  وتقدمي  واملتجددة  البديلة  الطاقة  على  ال�ضرائب  تخفي�س  طريق  عن  البديلة  املوارد 

مالية، علماً باأن جاذبية الطاقة البديلة كمورد بديل للنفط فكرة اآخذه بال�ضمور.

عنا�ضر  اربع  على  وت�ضمل  النظيفة  للطاقة  م�ضتقبلية  حزمة  عن  اعلنت  مثاًل  فا�سرتاليا 

انح�ضار  على  والعمل  الطاقة  كفاءة  ومبادرات  املتجددة  الطاقة  الكربون، هدف  �ضعر  رئي�ضية 

انبعاثات الكربون وتخزينها يف قطاعات زراعية وار�ضية وهي تتطلع اإىل اال�ضتمرار يف لعب دور 

فعال يف هذا العمل م�ضتقباًل.
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ومن هذ� �ملنطلق فاإن مبد�أ �لتوجه نحو �لطاقات �لبديلة يجب �الهتمام به للحفاظ على 

�لرثوة �لبرتولية �حلالية �لنا�سبة وكذلك لتو�فر بع�ض هذه �لطاقات يف �لبالد �لعربية كالطاقة 

�ل�سم�سية وطاقة �لرياح وغريها �إال �أننا نرى �أن يوؤخذ يف �العتبار ما يلي:  

• �أن تطوير �ملو�رد �الأخرى �لبديلة عن �لنفط وما ي�ساحبها من �أثر بيئي يجب �أن يوؤخذ بعني 	

�العتبار عند �سن �لت�سريعات و�للو�ئح و�لقو�نني لرتويج تلك �ملو�رد. 

• لة للوقود �الحفوري ولي�ست بديلة عنه 	 �إن م�سادر �لطاقة �الأخرى �ستكون يف �أح�سن �لظروف مكمَّ

وذلك ب�سبب �لقيود �ملتنوعة على �حالل �لبد�ئل. 

• مع تنامي �لطلب �لعاملي على �لطاقة وبخا�سة من �لدول �لنامية )�لهند- �ل�سني- �لرب�زيل( 	

�سوف يكون هناك حاجة ما�سة �إىل جميع �أنو�ع م�سادر �لطاقة �الحفورية منها و�ملتجددة. 

• �ملتجددة 	 �لطاقة  يف  �مل�ستخدمة  �لتكنولوجيا  وتطوير  ترويج  �أج��ل  من  �الأم���و�ل  ��ستثمار  �إن 

بيئيًا  �أك��رث مالئمة  �الأحفوري  �لوقود  تكنولوجيا جعل  ترويج وتطوير  يتما�سى مع  �أن  يجب 

 .)CCS( كتكنولوجيا حجز وتخزين �لكربون

• �إن �إنتاج �لوقود �حليوي باعتباره و�سيلة من و�سائل �لطاقة �ملتجددة �إال �أن �نتاجه وتكريره يحتاج 	

�ل��ذي حدى  �الأم��ر  �لغذ�ئي،  باالمن  و�لبيئية النتاجه وعالقته  �ل�سلبية  �الآث��ار  در��سة  ملزيد من 

مبوؤمتر �لغذ�ء �لعاملي عام 2008 يف روما �خلروج بتو�سية للحد من �نتاج �لوقود �حليوي.

• يجب �أن ال يكون هاج�ض �أمن �لطاقة مربرً� لتطوير مو�رد مكلفة ونفقات مالية باهظة و�أنظمة 	

مقيدة حلرية �لتجارة �لطاقة �الحفورية وم�ساكل بيئة وخطرها على �ل�سالمة �لعامة. 

وفيما يتعلق با�ضتخدام الطاقة النووية والقبول بها كم�ضدر للطاقة خال من الكربون فرغم 

اأهمية ذلك كنوع من اأنواع الطاقة النظيفة اإال اأن هناك الكثري من الت�ضاوؤالت واملخاوف خا�ضة بعد 

حادثة فوكو�ضيما باليابان، ب�ضاأنها وال يزال مو�ضوعاً يدور حوله الكثري من اجلدل ال�ضاخن حتى 

يف الدول ال�ضناعية. 

�أهم �ملجموعات و�لتكتالت �لدولية �ال�سا�سية يف مفاو�سات تغري �ملناخ

 جمموعة �ل� 77 و�ل�سني:

عبارة عن جتمع 130دولة نامية باالإ�ضافة اإىل ال�ضني، ومن خالل جولة املفاو�ضات ب�ضاأن تغري 

املناخ تعتمد الدول االع�ضاء يف بع�س االحيان مواقف متباينة تدافع عنها عندئذ من خالل جمموعة 

اقليمية خمتلفة تبني االطراف املرفق االول اهداف ملزمة للخف�س من انبعاثات Co2 تغطي جميع 

قطاعات االقت�ضاد ودعم التكيف ونقل التكنولوجيا واأن�ضاء اآلية تاأمني بالن�ضبة للخ�ضائر واال�ضرار 

الناجمة عن االحداث.

�الحتاد �الأوروبي:

احتاد �ضيا�ضي اقت�ضادي ي�ضم 27 بلداً ع�ضوا ممثاًل باملجموعة االوروبية وت�ضكل طرفا يف 

اثناء مفاو�ضات تغري املناخ  االتفاقية وبروتوكول كيوتو وتتبنى يف اغلب االوقات موقفا موحداً 
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�ضنه  اإىل   %  20 بـ  االنبعاثات  التزم بخف�س  بتثبيت احلــرارة عند درجتني مئويتني وقد  ياأمل 

.2020
با�سيك:

جمموعة دول ال�ضاعدة والواعدة اقت�ضادية من الربازيل وجنوب افريقيا والهند وال�ضيد تاأ�ض�ضت 

للتفاو�س  يف موؤمتر كوبنهاجن 2009 تتبنى هذه الدول مواقف �ضلبة الرجعة فيها ولي�ضت حماًل 

خا�ضة مرحلة التزام ثانية للدول املتقدمة مبوجب برتوكول كيوتو وم�ضاألة التمويل من اجل التخفي�س 

واهمية التكيف للدول النامية ولها وجود تفاو�ضي فاعل ومهم اثناء جولة املفاو�ضات امل�ضتقبلية.

�ليابان:

توؤيد اليابان اعتماد �ضك قانوين ملزم جديد ي�ضم جميع االقت�ضاديات الكربى وت�ضاند الهدف 

ال�ضمويل خلف�س 50 % من االنبعاثات من االآن وحتى �ضنه 2050.

رو�سيا:

توؤيد تبني اتفاق ملزم يت�ضمن الدول االكرث انتاجا لالنبعاثات وتعار�س �ضحب الو�ضع اخلا�س 

للدول ذات االقت�ضادات ال�ضاعدة والواعدة.

�لواليات �ملتحدة:

ملزم  اتفاق  وتوؤيد  كوبنهاجن(  مئويتني )هدف  بتحقيق هدف درجتني  املتحدة  الواليات  تاأمل 

قانوين يت�ضمن التزامات جميع االقت�ضادات الكربى، وتطالب م�ضاركة اأكرب للدول النامية من اجل 

خف�س انبعاثات الغازات الدفيئة، واأن خمرجات كانكون يجب ان تكون قاعدة للمفاو�ضات.

:Like Minded Group جمموع �لدول ذ�ت �لتوجهات �ملماثلة

دول  عدة  من   ،  2012 مايو  يف  املناخ  تغري  ب�ضاأن  بون  موؤمتر  خالل  املجموعة  هذه  تكونت 

عربية ومن الهند وال�ضني وفنزويال وبوليفيا وكوبا وبع�س  الدول اال�ضيوية، يجمعهم هدف واحد 

االن�ضاف واحرتام امل�ضوؤوليات امل�ضرتكة ولكن املتباينة علماً بان اغلب الدول املنتجة للنفظ اع�ضاء 

بتلك املجموعة.

حتالف �لدول �جلزرية �ل�سغرية �لنامية:

معظم دول هذا التحالف اع�ضاء يف تكتل الـ77 وال�ضني ، حيث ي�ضم هذا التحالف 39 دولة 

جزرية �ضغرية نامية و4 دول ب�ضفة مراقب، حيث يطالب هذا التحالف بان تقلل دول املرفق 

االول انبعاثاتها الـ 45٪ من االأن وحتى 2020 وبن�ضة 90٪ من االآن اإىل غاية 2050 قيا�ضا مع 

ن�ضب عام 1990 والدعوة اإىل خلق اآلية دولية تهتم باخل�ضائر واال�ضرار.

�لبلد�ن �الأقل منوً�:

ت�ضم 49 دولة نامية حيث تدافع هذه املجموعة ب�ضفة م�ضرتكة عن م�ضاحلها يف مفاو�ضات 

تغري  مع  التكيف  اجل  للدعم من  واحتياجها  والتنموي  االقت�ضادي  املناخ من حيث �ضعفها  تغري 

املناخ.
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 G77 املجموعات  ومن خالل متثيلها يف  للنفط  �ملنتجة  �لعربية  �ل��دول  ت��رى  فيما   æ

الجــراءات  ال�ضلبية  االنعكا�ضات  االعتبار  بعني  االآخــذ  �ضرورة  التفكري  مماثلة  وجمموعة 

الدول  خا�ضة  النامية  الدول  اقت�ضادات  على  االول  املرفق  االطــراف يف  للدول  التخفيف 

املنتجة للوقود االحفوري.

م���واق���ف واإجن��������ازات ال�����دول امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ن��ف��ط )م����ن اأوب�����ك واأواب������ك(

UNFCCC يف مفاو�سات االتفاقية

تعترب دول جمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية االع�ضاء من اأكرب الدول امل�ضدرة للنفط 

توؤكد ومن خالل مواقفها التفاو�ضية اهمية االخذ بعني االعتبار االنعكا�ضات ال�ضلبية الإجراءات 

التخفيف لالأطراف املدرجة يف املرفق االأول على اقت�ضادات الدول النامية �ضيما الدول امل�ضدرة 

للوقود االحفوري وكذلك التاأكيد على ما يلي:

• �عتماد مبد�أ �مل�سوؤولية �ل�ساملة ولكن �ملتباينة.	

• �ل��دول �ملنتجة للوقود �الأحفوري، مثل 	 ت�سمني �التفاقية و�لربوتوكول م��و�د� حتمي م�سالح 

.
)*(

�ملادتني 4.8 و4.9 يف �التفاقية، و�ملادتني 3.2 و3.14 يف �لربوتوكول

• رف�ض �أي �لتز�مات طوعية �أو �إلز�مية جديدة على �لدول �لنامية.	

• �إقر�ر مبد�أ نقل �لتكنولوجيا �لنظيفة للدول �لنامية.	

• �إقر�ر مبد�أ �مل�ساعدة يف �إعد�د �لبالغات �لوطنية للدول �لنامية.	

• ت�سهيل ��ستفادة �لدول �لنامية من �ل�سناديق �ملنبثقة عن �التفاقية و�لربوتوكول باعتبار �ن 	

متويل �لدول �لنامية م�ساألة من �هم �لق�سايا �لتي يتعني حلها يف �ملفاو�سات.

• تنظيم حلقات وور�ض عمل حول كافة �ملو��سيع �لتي تهم �لدول �لنامية و�لدول �ملنتجة للبرتول.	

• �ملطالبة بامل�ساعدة يف تنويع �قت�ساديات �لدول �لنامية ومن بينها �لدول �ملنتجة للبرتول.	

• �ملطالبة بالتوزيع �لعادل بني قار�ت �لعامل مل�ساريع �آلية �لتنمية �لنظيفة. 	

)*( ي�سعى كل طرف مدرج يف �ملرفق �الأول �إىل تنفيذ �اللتز�مات �ملذكورة يف �لفقرة 1 �أعاله على نحو يقلل �إىل �أدنى حد �لتاأثري�ت 

�ل�سارة �جتماعيا وبيئيًا و�قت�ساديًا بالبلد�ن �لنامية �الأط��ر�ف، وخا�سة �لبلد�ن �ملدرجة يف �لفقرتني 8و9 من �ملادة 4 من �التفاقية، 

ومت�سيا مع �ملقرر�ت ذ�ت �ل�سلة �لتي �تخذها موؤمتر �الأطر�ف، ب�ساأن تنفيذ هاتني �لفقرتني يقوم موؤمتر �الأطر�ف �لعامل بو�سفه �جتماع 

�الأطر�ف يف هذ �لربوتوكول، يف دورته �الأوىل، بالنظر يف �لتد�بري �لالزم �تخاذها لتقليل �الآثار �ل�سارة �لناجمة عن تغري �ملناخ و/�أو �آقار 

تد�بري �ال�ستجابه على �الأطر�ف �مل�سار �إليها يف هاتني �لفقرتني، ومن بني �لق�سايا �لو�جب �لت�سدى لها �إقر�ر �لتمويل و�لتاأمني ونقل 

�لتكنولوجيا.

* 4.8 تنص على »لدى تنفيذ االلتزامات الواردة في هذه المادة يولى االطراف االهتمام التام التخاذ ما يلزم من اجراءات بموجب 
االتفاقية بما فيها االجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا لتلبية االحتياجات واالهتمامات المحددة للبلدان النامية 

االطراف الناشئة عن االثارالضارة لتغير المناخ و/أو اثر تنفيذ تدابير االستجابة لتغير المناخ وبخاصة على :
)أ(

)ب(
)جـ( البلدان التي يعتمد اقتصادها اعتماداً كبيراً على الدخل الناشىء عن إنتاج وتجهيز وتصدير و/أو استهالك أنواع من الوقود 

األحفوري والمنتجات كثيفة الطاقة المرتبطة به،
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دور منظمة �الأو�بك 

اإن الدول املنتجة للبرتول م�ضتمرة يف اأداء دورها املركزي املتمثل يف امل�ضاهمة يف ا�ضتقرار 

ال�ضوق البرتولية العاملية من خالل تزويد املجتمع الدويل باحتياجاته احلالية وامل�ضتقبلية من 

الطاقة مع االأخذ بعني االعتبار االآثار البيئية العاملية املرتبطة با�ضتخدام الطاقة.  ومن منطلق 

االهتمام العاملي مبو�ضوع التغريات املناخية وحفاظاً على م�ضالح الدول االأع�ضاء فاإن منظمة 

االأوابك تويل هذا املو�ضوع االأهمية اخلا�ضة من خالل تبيان مواقف الدول االأع�ضاء من هذا 

املو�ضوع للجهات املعنية. 

االأمم  اتفاقية  الأطراف  املوؤمترات  النعقاد  لال�ضتعداد  التن�ضيقي  بدورها  املنظمة  تقوم  كما 

املتحدة االإطارية لتغري املناخ، اإىل جانب املوؤمترات واملنتديات االأخرى ذات العالقة، من خالل 

�ضاملة  ب�ضورة  والتحديات  والق�ضايا  املوا�ضيع  تلك  بحث  اأجل  من  الدويل  املجتمع  مع  التعاون 

االتفاقية  تطبيق  الــدويل يف  املجتمع  مع  اأوابــك  منظمة  االأع�ضاء يف  الــدول  وتتعاون  وفاعلة.  

والربوتوكول مبا ال يتعار�س مع م�ضاحلها كما تقوم بتن�ضيق املواقف بني وفود الدول االأع�ضاء يف 

منظمتي اأوبك واأوابك واملجموعة العربية املنبثقة عن جامعة الدول العربية يف املحافل واملوؤمترات 

الدولية املعنية ملناق�ضة م�ضودة القرارات التي يتم التفاو�س ب�ضاأنها واحلر�س على عدم اخلروج 

بقرارات توؤثر �ضلباً على اقت�ضادياتها وم�ضاحلها.

وتاأتي �أهمية م�ساركة منظمة �أو�بك يف تلك �ملحافل �لدولية لت�سليط �ل�سوء على م�سالح 

�لدول �الأع�ساء �لبرتولية �ال�سرت�تيجية و�لتي من �أهمها: - 

•  �لتاأكيد على �ملبد�أ �لرئي�سي وهو مبد�أ �مل�سوؤولية �مل�سرتكة ولكن �ملتباينة. 	

•  ينبغي على �لبلد�ن �ل�سناعية �ملتقدمة )دول �ملرفق �الأول( تنفيذ �لتز�ماتها �حلالية ب�ساأن 	

�أو قيود  �لنامية وعدم فر�ض �سر�ئب  �لتكنولوجيا للدول  �لكافية، ونقل  �ملالية  �مل��و�رد  توفري 

جتارية على �سادر�ت ومنتجات �لدول �لنامية بحجة حماية �لبيئة. 

•  عدم قبول حماوالت �لدول �ل�سناعية �ملتقدمة �إلغاء �التفاقية �الإطارية وبروتوكول كيوتو �أو 	

تاأ�سي�ض �آلية �أو عملية جديدة قد توؤدي �إىل فر�ض �لتز�مات جديدة على �لدول �لنامية. 

• وغريها من �ملو�قف �ال�سرت�تيجية �ملهمة �لتي تتمخ�ض وتتبلور خالل �سري �ملفاو�سات �أثناء 	

�نعقاد �الجتماعات �لر�سمية. 
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�خلامتة

اإن العالقة مع تغري املناخ وماحتمله التطورات الدولية القادمة بهذه اخل�ضو�س من مفاجاآت 

هو من بني التحديات اخلطرية والطويلة االجل للمجتمع الدويل وعليه اعتقد انه من ال�ضروري 

االرتقاء مب�ضتوى العمل العربي امل�ضرتك يف مفاو�ضات تغري املناخ، باعتبار اننا منر مبرحلة 

�ضديدة اخلطورة ل�ضري املفاو�ضات وخا�ضة يف االجتماع القادم يف وار�ضو 2013 وما يحملة 

كمو�ضوع  العربية  للدول  التنموية  اخلطط  على  وانعكا�ضاته  قانونية  تبعات  من   )COP19(

التمويل والعدالة وم�ضتقبل االأتفاقية وغريها من املوا�ضيع املهمة ملا قبل عام 2020.

هذا ومن خالل تتبع �ضري املفاو�ضات الدولية ب�ضاأن تغري املناخ خا�ضة ونحن مقبلون على 

مرحلة االلتزام الثانية فاإنه يجب التاأكيد على ما يلي:

و�سوح �ملوقف �لعربي جتاه خمتلف �لق�سايا �ملطروحة، مثل مو�سوع �لنقل �لبحري و�لطري�ن  -

و�لطاقة �جلديدة و�ملتجددة، زيادة كفاءة �لطاقة - �لغاء �لدعم عن �لوقود �الحفوري وما 

يتم يف �مل�ستوى �لوطني يف مو��سيغ تغري �ملناخ يجب �ن تكون �الآليات و��سحة وحمددة.

�الأك��رث ت�سرر� يف ح��ال تطبيق �التفاقية نظر�  - و�الأق���ل فقر�  �لنامية  �ل��دول  قد تكون 

ملحدودية مو�ردها �لطبيعية وعدم تو�فر �الإمكانيات �لالزمة ملو�جهة �لتكيف مع تغري 

�ملناخ، مما يجعلها معر�سه ملزيد من �مل�سكالت �القت�سادية و�لبيئية.

دولنا  - مر�عاتها يف  �ملحتملة يجب  �ملناخ  تغري  �أخطار  للحد من  بد�ئل عديدة  هناك 

وتوليد  و�لنقل  �ل�سناعة  �لطاقة يف قطاعات  ��ستخد�م  كفاءة  �لنامية منها، حت�سني 

و��ستهالك �لكهرباء، وغريها، باالإ�سافة ملنع �إز�لة �لغابات و�إعادة ت�سجري �ملناطق �لتي 

مت تدمريها، علمًا باأن تنفيذ هذه �لبد�ئل لن يكون عبئا من �لناحية �القت�سادية.

على �لدول �لعربية �لتي تعتمد على �نتاج وت�سدير و��ستهالك �لوقود �الحفوري �أن  -

ت�سعى �إيل تنويع م�سادر دخلها حتى ال تتاأثر �سلبا نتيجة للتحوالت �ملتوقعة و�ملفاجئة 

م�ستقبال يف �أ�سو�ق �لبرتول �لعاملية. 

من �ملتوقع �أن تلعب �آلية �لتنمية �لنظيفة CDM دور� بارز�  ومهما يف ن�سر ��ستخد�مات  -

�لطاقة �لنظيفة على �ل�سعيد �لعاملي خالل �ل�سنو�ت �لقادمة.

ب�ساأن تغري  - �الإط��اري��ة  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  �لتا�سع ع�سر يف  ي�سكل موؤمتر �الط��ر�ف 

�ملناخ �ملزمع عقده مبدينة و�ر�سو ببولند� خالل �سهر نوفمرب 2013 يف �سياق �سيا�سي 

�قت�سادي قانوين �سعب يتميز باأجندة �سائكة تتمحور على رهونات متعددة كالتخفيف 

على �ملدى �لطويل وعلى �لتمويل �لالزم، و�إعادة قر�ءة لالتفاقية ملا بعد فرتة �اللتز�م 

�لثانية �المر �لذي يتطلب من دولنا �لعربية و�لدول �الأخرى �ملنتجة للنفط �ن تلعب 

للمجموعة  تكون  و�ن  مهما  �نعطافًا  ت�سكل  �لتي  �ل��ت��ط��ور�ت  تلك  لكل  ��سا�سيًا  دورً� 

�لعربية  �لتفاو�سية دورً� فاعاًل وموؤثرً�يف م�سار �الحد�ث �لدولية على �سعيد �التفاقية 

.UNFCCC الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ�
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يف  و�القت�سادية  �الجتماعية  �لقطاعات  تاأثري  وقابلية  �ملائية  �مل���و�رد  على  �ملناخ  تغري  �ث��ر  تقيم    )1
�ملنطقة �لعربية - �المم �ملتحدة - �للجنة �القت�سادية و�الجتماعية لغرب �آ�سيا، �ال�سكو� نيويورك 

2011
IPCC، Cambridge University Press ، 1996  )2

3( �لتكيف مع مناخ متغري يف �لبلد�ن �لعربية.
 Adaptation to a change Climate in the Arab Countries       

       تقرير �قليمي للبنك �لدويل وبالتعاون مع دولة قطر حول »�لتكيف مع مناخ متغري يف �لبلد�ن �لعربية«

4( �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ - �الأمم �ملتحدة - نوفمرب  2005 
http://www.unfccc.net )5

6( بروتوكول كيوتو �مللحق باتفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ - �الأمم �ملتحدة - نوفمرب 
2005 -   مكتب �الأمم �ملتحدة، جينيف، �سوي�سر�.

روؤى  جملة  �حل�سني،  �سكر�ين  د.  �الجتماعية،  للعد�لة  ج��دي��د  منظور  نحو  �ملناخية"  "�لعد�لة   )7
��سرت�تيجية، �ملجلد �الأول، �لعدد 1 دي�سمرب 2012

�ملر�جع:
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واقع ودور النفط والغاز الطبيعي
في تعزيز التنمية العربية

العالقة  ا�ستعرا�ض  اأواًل  اإىل،  العربية«  التنمية  الطبيعي يف تعزيز  والغاز  النفط  »واق��ع ودور  ورق��ة  تهدف 

بني الطاقة والتنمية امل�ستدامة، وثانيًا دور النفط والغاز يف ا�ستهالك الطاقة وم�ساهمتها يف الن�ساطات 

العربية  ال���دول  اقت�سادات  يف  البرتولية  ال��ع��ائ��دات  م�ساهمة  اإىل  التطرق  وثالثًا  املختلفة،  االقت�سادية 

الطاقة  خريطة  على  العربية  ال���دول  وم��وق��ع  العربية  االقت�سادات  يف  ال��ب��رتول  موقع  �سوء  يف  النفطية 

العاملية، ومن خالل االنفاق على برامج التنمية االقت�سادية واالجتماعية من جهة وعلى اقت�سادات الدول 

العربية االأخرى من جهة ثانية. 

٭ مدير االإدارة االقت�صادية - اأوابك- الكويت

٭
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واقع ودور النفط والغاز الطبيعي

يف تعزيز التنمية العربية

مقدمة

لعب النفط والغاز الطبيعي دوراً اأ�صا�صياً يف تطوير اقت�صادات الدول العربية النفطية ب�صكل 

�صلع  الطبيعي  والغاز  فالنفط  عام.   ب�صكل  النفطية  غري  العربية  الدول  واقت�صادات  خا�ص، 

�صرورية ت�صتخدم كم�صدر للطاقة، اإذ ميهدان ال�صبيل لبناء قاعدة �صناعية متطورة يف قطاع 

ال�صناعات الالحقة، وميثالن اأهم م�صادر الطاقة ال�صرورية لال�صتهالك من ناحية، وم�صدراً 

تعزيز  اإىل  باالإ�صافة  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  على  اإنفاقها  يتم  التي  للعائدات  مهماً 

التعاون العربي من ناحية اأخرى. 

اإحداث حتوالت اقت�صادية واجتماعية هائلة يف الدول  النفط والغاز الطبيعي يف  و�صاهم 

العربية النفطية، وذلك بف�صل ا�صتخدام هذه الدول عائداتها النفطية للخو�ص يف م�صاريع البنى 

التحتية، وخلق فر�ص العمل، وحت�صني موؤ�صرات التنمية الب�صرية. 

كما ا�صتطاعت الدول العربية النفطية امل�صاهمة يف تعزيز التعاون العربي عن طريق توفري 

الدول  اإىل  فيها  العاملني  اإىل حتويالت  باالإ�صافة  االأخرى  العربية  للدول  عربي  اإمنائي  عون 

العربية غري النفطية. 

اأوالً  اإىل،  العربية«  التنمية  تعزيز  يف  الطبيعي  والغاز  النفط  ودور  »واق��ع  ورق��ة  تهدف 

ا�صتعرا�ص العالقة بني الطاقة والتنمية امل�صتدامة، وثانياً دور النفط والغاز يف ا�صتهالك الطاقة 

وم�صاهمتها يف الن�صاطات االقت�صادية املختلفة، وثالثاً التطرق اإىل م�صاهمة العائدات البرتولية 

العربية وموقع  البرتول يف االقت�صادات  النفطية يف �صوء موقع  العربية  الدول  يف اقت�صادات 

الدول العربية على خريطة الطاقة العاملية، ومن خالل االنفاق على برامج التنمية االقت�صادية 

واالجتماعية من جهة وعلى اقت�صادات الدول العربية االأخرى من جهة ثانية. 

اأواًل: العالقة بني الطاقة والتنمية امل�ستدامة   

نبذة  اإعطاء  االأمر  ي�صتدعي  امل�صتدامة،  والتنمية  الطاقة  بني  العالقة  عن  احلديث  قبل   

موجزة عن مفهوم كل من الطاقة والتنمية امل�صتدامة.

1. مفهوم الطاقة :
تعترب الطاقة من اأهم عوامل تقدم الب�صرية على مر الع�صور، وقد �صعى االإن�صان منذ فجر 

التاريخ اإىل متلك الطاقة ب�صورها واأ�صكالها املختلفة والبحث امل�صتمر عن م�صادر جديدة لها. 

وقد خطا خطوات يف جمال ت�صخري الطاقة، فاخرتع االآلة البخارّية مهيئاً بذلك و�صيلة لتحقيق 

االأحفوري  الوقود  اكت�صف م�صادر هائلة من  ثم  ال�صناعة  عدد كبري من االجنازات يف جمال 

)نفط و فحم وغاز( ذو الطبيعة النا�صبة، الذي اأ�صبح من امل�صادر الرئي�صية للطاقة يف الوقت 
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احلا�صر نظرا لوجود احتياطيات كبرية منه. ثم بداأت رحلة البحث عن بدائل للوقود االأحفوري 

�صميت بالطاقة املتجددة التي تتميز عن الوقود االأحفوري كونها ذات طبيعة غري نا�صبة. اإال اأن 

هذه االأنواع من الطاقة املتجددة حتتاج اإىل مزيد من التطور التقني لتح�صني التكلفة االقت�صادية 

وبالتايل �صتظل م�صاهمتها يف مزيج الطاقة العاملي اأقل بكثري من م�صاهمة الوقود االحفوري.

ومن خالل تعريف الطاقة جند اأن م�صادر الطاقة ميكن اأن تق�صم اإىل م�صدرين رئي�صيني 

هما: 

اأ( م�سادر الطاقة غري املتجددة :

وهي عبارة عن امل�صادر النا�صبة اأي اأنها �صوف تنتهي عند زمن معني لكرثة اال�صتخدام، 

وهي متوفرة يف الطبيعة بكميات حمدودة وغري متجددة وت�صمل الوقود االأحفوري مثل 

النفط والغاز والفحم بكل االأنواع التي تكونت عرب ال�صنني املا�صية يف جوف االأر�ص . 

وت�صمل هذه امل�صادر الطاقة النووية التي ت�صتخدم اليورانيوم يف عملية توليد الكهرباء 

عن طريق ا�صتخدام احلرارة الناجتة عن عمليات االن�صطار النووي يف املفاعالت النووية.

ب( م�سادر الطاقة املتجددة :

اأكانت  �صواء  الطبيعة  ومتوفرة يف  نا�صبة  دائمة وغري  عبارة عن م�صادر طبيعية  وهي 

الطاقة  امل�صادر  هذه  اأهم  ومن  با�صتمرار.  متجددة  ولكنها  غري حم��دودة  اأو  حم��دودة 

ال�صم�صية وكذلك طاقة الرياح وطاقة املد واجلزر، والطاقة احلرارية اجلوفية، وطاقة 

امل�صاقط املائية.

2. مفهوم التنمية امل�ستدامة:
قبل تعريف التنمية امل�صتدامة يجب اأن نفرق بني مفهومني رئي�صيني وهما النمو والتنمية 

والتفريق بينهما يو�صح لنا معامل م�صطلح التنمية امل�صتدامة. فالنمو ا�صطالحا يدل على التغري 

التلقائي يف ال�صكل و املظهر اأو الكم والعدد، اأما التنمية فهي عملية خمططة وهادفة من خالل 

اإال  يتحقق  اأو تغري يف اجتاهها وهذا ال  نوعيتها  اأو حت�صن يف  وت�صرعها  النمو  توجيه عملية 

بتوظيف اخلربة واملعرفة وبذل جهود واعتماد مناهج علمية.

واالجتماعية(  والبيئية  )االقت�صادية  التنمية  اإىل  ي�صري  م�صطلح  هو  امل�صتدامة  فالتنمية 

احتياجاتها  تلبية  على  املقبلة  االأجيال  بقدرة  امل�صا�ص  دون  احلا�صر  احتياجات  تُلبي  والتي 

اخلا�صة. والتنمية امل�صتدامة هي عملية تغيري وا�صتغالل املوارد وتوجيه اال�صتثمارات واجتاه 

التطور التكنولوجي والتغيريات املوؤ�ص�صية التي تتما�صى مع االحتياجات امل�صتقبلية ف�صاًل عن 

االحتياجات احلالية. 

1.2 اأبعاد التنمية امل�ستدامة
البعد  و  البيئي  والبعد  االقت�صادي  البعد  هي  و  رئي�صية  اأبعاد  ثالثة  امل�صتدامة  للتنمية 

االجتماعي، وفيما يلي نبذة موجزة عن كل بعد من االبعاد الثالثة:
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1.1.2 البعد االقت�سادي
يهدف البعد االقت�صادي اإىل:

حتقيق م�صتوى عايل من الرفاهية لالإن�صان من خالل زيادة ن�صيبه من ال�صلع واخلدمات  -

ال�صرورية، يف ظل حمدودية املوارد املتاحة للعديد من الدول �صواء كانت متقدمة اأو 

نامية.

توفري عنا�صر االإنتاج الرئي�صية يف مقدمتها التنظيم واملعرفة العلمية وراأ�ص املال. -

زيادة معدالت النمو يف خمتلف جماالت االإنتاج لزيادة معدالت الدخل الفردي وتن�صيط  -

العالقة بني املدخالت واملخرجات.

2.1.2 البعد البيئي
تعمل التنمية امل�صتدامة من خالل البعد البيئي على حماية �صالمة النظم االإيكولوجية وح�صن 

البيئة  اإحداث اخللل يف مكونات  االإن�صان دون  التعامل مع املوارد الطبيعية وتوظيفها ل�صالح 

الب�صرية واحليوانية  اأهمية يف احلفاظ على دميومة احلياة  لالأر�ص واملاء والهواء ملا لهم من 

والنباتية ولتحقيق هذا البد من االهتمام بالعنا�صر التالية:

التنوع البيولوجي املتمثل يف الب�صر والنباتات والغابات واحليوانات والطيور واالأ�صماك  -

... اإلخ. 

الرثوات واملوارد املكت�صفة واملخزونة من الطاقة باأنواعها ومبختلف م�صادرها. -

التلوث الذي تتعر�ص له البيئة بكل مكوناتها وعلى االأخ�ص املياه والهواء واالأرا�صي وكل  -

ما يحيط باالإن�صان من ف�صاء خارجي.

3.1.2  البعد االجتماعي
وي�صمل العالقات الفردية واجلماعية واملوؤ�ص�صية وما ت�صاهم به من جهود تعاونية وتتمثل 

اأ�صا�صا عنا�صر هذا البعد فيما يلي: 

• احلكم الر�صيد: ويتمثل بنوع ال�صيا�صات والقواعد التي تطبقها احلكومة ومدى فعاليتها 	

يف حتقيق ال�صراكة مع القطاعات الرئي�صية وهي القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص و 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

• التمكني: و يق�صد به توعية االأفراد واجلماعات ب�صرورة الت�صامن واالإ�صهام يف بناء 	

جمتمع موحد من خالل ت�صخري طاقاتهم وجهودهم ل�صناعة م�صتقبل زاهر لالأجيال 

القادمة.

• االندماج وال�صراكة املجتمعية: وذلك من خالل توحد املجتمع يف اأهدافه ويف م�صوؤولياته 	

ويف نطاق احلقوق واحلريات الداعية للعدل وامل�صاواة دون متييز فرد عن اآخر اأو جن�ص 

ال�صكل  املو�صح يف  النحو  بينها على  فيما  تتداخل  الثالثة  االبعاد  اأن  يذكر  اآخر.  عن 

التايل:
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2.2 اأهداف التنمية امل�ستدامة
العملية  لهذه  االأه��داف  ي�صتنتج  اأن  ميكنه  امل�صتدامة  التنمية  م�صطلح  لفل�صفة  املتتبع  اإن 

واملتمثلة اأ�صا�صا يف م�صاهمة التنمية امل�صتدامة يف حتقيق اخليارات وو�صع اال�صرتاجتيات وبلورة 

االأهداف ور�صم ال�صيا�صات التنموية بروؤية م�صتقبلية اأكرث توازناً، وميكن حتديد هذه االأهداف 

كالتايل:

وال�صيا�صية  االقت�صادية  االأو���ص��اع  حتليل  اأهمية  من  امل�صتدامة  التنمية  عملية  تنطلق  اأ. 

واالجتماعية واالإدارية بروؤية �صمولية وتكاملية.

املنظمات احلكومية وغري  والتعا�صد بني  توحيد اجلهود  امل�صتدامة على  التنمية  تعمل  ب. 

احلكومية حول ما يتفق عليه من اأهداف وبرامج ت�صاهم يف اإ�صعاد جميع الفئات املجتمعية 

احلالية وامل�صتقبلية.

والربامج  ال�صيا�صات  و�صع  يتطلبه  الذي  واملوؤ�ص�صي  وال�صلوكي  الفكري  التغري  اإح��داث  ج. 

التنموية ، وتنفيذها بكفاءة وفعالية وجتنب التداخل والتكرار واالختالف وبعرثة اجلهود 

وا�صتنزاف املوارد املحدودة ويف مقدمتها عامل الوقت الذي ي�صعب تعوي�صه.

د. تعمل التنمية امل�صتدامة على زيادة فر�ص ال�صراكة وامل�صاركة يف تبادل اخلربات واملهارات 

وت�صاهم يف تفعيل دور التعليم والتدريب والتوعية لتحفيز االإبداع والبحث عن ا�صاليب 

جديدة تزيد من توليد توظيف املعرفة العلمية وتداخل حقولها من خالل فرق البحث 

العلمي. 

تداخل اأبعاد التنمية امل�ستدامة الثالثة
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3. الطاق�ة والتنمية امل�ستدامة
اإن ا�صتخدام م�صادر الطاقة املختلفة �صرورة الزمة للتنمية االجتماعية و االقت�صادية، كما 

انه مرتبط بتاأثريات معاك�صة على البيئة. وقد اتفقت الدول يف موؤمتر القمة العاملي للتنمية 

امل�صتدامة على �صرورة العمل على زيادة اإمكانيات احل�صول على م�صادر للطاقة زهيدة التكلفة 

الذين يكابدون  ال�صكان  اإىل تخفي�ص ن�صبة  الرامي  الهدف  لبلوغ  التعويل عليها تي�صرياً  ميكن 

الفقر.  وطاأة  تخفيف  اأجل  من  االأخ��رى  الهامة  اخلدمات  لتوفري  وك�صبيل  الن�صف  اإىل  الفقر 

كما قررت الدول اأن تعمل على حت�صني كفاءة الطاقة، والتو�صع يف ا�صتخدام الطاقة املتجددة، 

وا�صتخدام تكنولوجيات الطاقة املتقدمة االأكرث نظافة، وتنفيذ ا�صرتاتيجيات للنقل تخدم التنمية 

امل�صتدامة، واحلد من تدابري الدعم ال�صارة ، وت�صجيع ا�صتخدام اأنواع اأنظف من الوقود.

خالل  من  ع��ام،  ب�صكل  العربية  ال��دول  يف  بالتنمية  الطبيعي  والغاز  النفط  قطاع  يرتبط 

عن�صرين اأ�صا�صيني. االأول عن طريق ا�صتخدام النفط والغاز كم�صدر للطاقة ومادة اأولية يف 

ناحية.  من  املحلي  اال�صتهالك  ويف  والنقل  ال�صناعة  كقطاع  املختلفة،  االقت�صادية  القطاعات 

والثاين من خالل توفريهما للعوائد املالية واإنفاقها يف �صتى املجاالت االقت�صادية واالجتماعية 

ومتويل الواردات وتعزيز التعاون العربي من ناحية اأخرى. 

املختلفة ميهدان  القطاعات  امل�صتهلك يف  الطبيعي  والغاز  النفط  اال�صتخدام:  ناحية  فمن 

اأهم  اأنهما ميثالن  ال�صبيل لبناء قاعدة �صناعية متطورة يف جمال ال�صناعات الالحقة.  كما 

والتجارة.   االإ�صكان  وقطاع  كاملوا�صالت  االأخ��رى  القطاعات  يف  ال�صرورية  الطاقة  م�صادر 

وباالإ�صافة اإىل ا�صتخدام الطاقة يف القطاعات �صالفة الذكر، فهي ت�صتخدم اأي�صا يف ت�صغيل 

الن�صاطات املرتبطة بقطاع الطاقة ذاته، مثل حمطات توليد الطاقة الكهربائية، وم�صايف تكرير 

النفط، ومرافق ت�صنيع الغاز الطبيعي وت�صييله، اإ�صافة اإىل عمليات نقل النفط والغاز الطبيعي. 

ونظرا لطبيعة الدول النفطية من حيث انت�صار مرافق اإنتاج الطاقة، فقد اأ�صبح قطاع ال�صناعة 

والنقل  املوا�صالت  قطاع  االأهمية  يف  يليها  للوقود  م�صتهلك  اأكرب  الكهربائية  الطاقة  وتوليد 

مبختلف اأنواعه ثم القطاع العائلي والتجاري. 

اأما من ناحية العوائد املالية، فمن املعروف اإن الفائ�ص من النفط والغاز، يتم ت�صديره اإىل 

االأ�صواق العاملية مما يرتتب عليه حتقيق ايرادات برتولية يكون لها اأكرب االأثر على اقت�صادات 

احلكومي  الدخل  على  توؤثر  العائدات  فتلك  االأخ��رى.  العربية  وال��دول  املنتجة  العربية  الدول 

على  الدخل  هذا  اإنفاق  ويتم  النفطية  ال��دول  يف  العامة  وامليزانية  االجمايل،  املحلي  والناجت 

�صل�صلة من الن�صاطات االقت�صادية واالجتماعية، والتي توؤثر بدورها على اال�صتثمار واال�صتهالك 

والو�صطية  الراأ�صمالية  ال�صلع  ال��واردات من  زيادة  االأجنبي، وما يرتتب عليه من  النقد  وتوفر 

امل�صاعدات  طريق  عن  العربي  التعاون  تعزيز  يف  العائدات  هذه  ت�صاهم  كما  واال�صتهالكية. 

والقرو�ص من الدول النفطية اإىل الدول العربية االأخرى وامل�صاريع امل�صرتكة وحتويالت العاملني 

يف الدول النفطية. 

اأن الطاقة هي حجر الزاوية لعملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية، نظرا ملا توفره موارد 

الطاقة من حوافز مبا�صرة وغري مبا�صرة لل�صناعات املختلفة، �صواء لل�صوق املحلية اأو للت�صدير. 
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فالطاقة تلعب دورا مزدوجا يف عملية التنمية. فمن ناحية فاإن توفرها ي�صاعد على التو�صع يف 

الن�صاطات االقت�صادية املختلفة ال�صيما ال�صناعية منها، ومن ناحية فاإن التو�صع يف الن�صاطات 

يوؤدي اإىل زيادة التو�صع يف الطلب على خدمات الطاقة مما يرتتب عليه زيادة العائدات البرتولية 

للنفط  املنتجة  العربية  الدول  يف  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  على  االأثر  اأكرب  له  ويكون 

والدول العربية االأخرى. ويبني املخطط التايل تاأثري النفط والغاز الطبيعي على التنمية عن 

طريق اال�صتهالك يف القطاعات االقت�صادية املختلفة من ناحية، وعن طريق ال�صادرات النفطية 

ومن ثم توفري عائدات لها تاأثري على االقت�صادات العربية من ناحية اأخرى. 

المساهمة في الصادرات 

صناعات 
بترولية

وحدات
معالجة 

الغاز

مصافي
تكرير 

مرحلة اإلنتاج

استهالك محلي

عائدات
نفطية 

تمويل
الميزانية  

العامة 

التنمية 
البشرية

الحساب
الجاري

الناتج
المحلي
االجمالي

القطاع العائلي
والتجاري 

القطاع الصناعي

الدول
المنتجة 

الدول العربية 
األخرى

مساعدات
وقروض 

تحويالت
العاملين

المواصالت وقطاع  النقل 

قطاع توليد الطاقة الكهربائية

كما يبني املخطط التايل اإنتاج وا�صتهالك و�صادرات النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية 

والعائدات النفطية واال�صتهالك ح�صب امل�صدر لعام 2012.



النفط والتعاون العربي  -  145

50

اقتصادات
نفطية 

اقتصادات
غير نفطية 

الناتج المحلي
اإلجمالي  

الميزانية 
التنمية البشرية 

اخرى

مساعدات وقروض
العاملين تحويالت 

أخرى

اإلنـتـــــاج
مليون ب ي 24.3: النفط الخام 

ي/مليون ب 2.9: سوائل الغاز الطبيعي

مليار متر مكعب سنوي 571: الغاز الطبيعي

 الصادرات
مليون ب ي 17.7: النفط الخام 

مليار متر مكعب 214:  الغاز الطبيعي

العائدات
بليون دوالر 738: النفط الخام 

  االستهالك

مليون ب م ن ي 6.6: النفط والمنتجات 

مليون ب م ن ي 6.7: الغاز الطبيعي

االإنتاج واال�ستهالك وال�سادرات من النفط اخلام والغاز الطبيعي 

يف الدول العربية، 2012
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ثانيًا: اأهمية قطاع البرتول يف الدول العربية

1. موقع الدول العربية على خارطة البرتول العاملية، عام 2012
1.1 : النفط اخلام

متتلك الدول العربية احتياطيات كبرية موؤكدة من النفط اخلام، و�صلت يف نهاية عام 2012 

اإىل حوايل 714.2 مليار برميل، اأي ما ي�صكل نحو 56.8% من االحتياطي العاملي املوؤكد املقدر 

بحوايل 1256.6 مليار برميل )غري م�صتمل على النفط الثقيل جدا و البيتومني يف فنزويال و 

رمال القار الكندية(. وو�صل اإنتاج الدول العربية من النفط اخلام يف عام 2012 اإىل حوايل 

24.3 مليون ب/ي باال�صافة اىل 2.9 مليون ب/ي من �صوائل الغاز الطبيعي، وهو ما ي�صكل 
31.9% من اإجمايل اإنتاج العامل من ال�صوائل الهيدروكربونية البالغ 82.8 مليون ب/ي.

تعترب  العاملي  االإنتاج  يف  العربية  الدول  م�صاهمة  اأن  هنا  االهتمام  و  باملالحظة  واجلدير 

�صئيلة ن�صبيا اإذا ما قورنت بحجم االحتياطي املتوفر لديها. مع العلم اأن العك�ص هو ال�صحيح 

يف املجموعات الدولية االأخرى مثل كومنولث الدول امل�صتقلة واأمريكا ال�صمالية وبحر ال�صمال 

وباقي دول العامل كما يبني ال�صكل التايل: 

توزيع االحتياطيات واالإنتاج من النفط اخلام

وفق املجموعات الدولية عام 2012 )%(
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 38.7 2011  حوايل  النفط اخلام عامليا عام  امل�صدرة من  الكميات  اإجمايل  و�صل  وقد 

مليون ب/ي، �صكلت �صادرات الدول العربية منها نحو 16.1 مليون ب/ي اأي ن�صبة %41.3، 

كما يو�صح ال�صكل التايل:

توزع �سادرات النفط اخلام وفق املجموعات الدولية، عام 2011)%(

امليزان النفطي وفق املجموعات الدولية خالل عام 2011

) مليون برميل / يوم (

وعند موازنة ال�صادرات النفطية مع الواردات منها وفق املجموعات الدولية يت�صح الفائ�ص 

الذي تتمتع به الدول العربية )17.2 مليون ب/ي(، مقابل العجز الذي تعاين منه املجموعات 

الدولية االأخرى كمنطقة اآ�صيا التي و�صل فيها العجز اإىل 19.6 مليون ب/ي، واأوروبا الغربية 

و اأمريكا ال�صمالية اإىل 7.1 مليون ب/ي و 8.6 مليون ب/ي تباعا، كما يو�صح ال�صكل التايل:
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2.1 : الغاز الطبيعي
قدرت احتياطيات الغاز الطبيعي العاملية يف نهاية عام 2012 بنحو 192.367 تريليون 

مرت مكعب، ت�صتاأثر الدول العربية  بن�صبة 28.4% من ذلك االحتياطي وهو ما يعادل 54.6 

تريليون مرت مكعب لتاأتي يف املرتبة الثانية بعد جمموعة كومنولث الدول امل�صتقلة التي بلغت 

يو�صح  كما  العاملي،  االحتياطي  ثلث  ما ميثل  تريليون مرت مكعب   61.7 نحو  احتياطياتها 

ال�صكل التايل :

توزع االحتياطي العاملي من الغاز الطبيعي وفق املجموعات الدولية،

عام 2012 )%(

حقنها  املعاد  الكميات  ي�صمل  ال  الذي  الطبيعي،  الغاز  من  العاملي  نتاج  االإ وبلغ 

الدول  ا�صتاأثرت   ،2011 عام  يف  مكعب  مرت  مليار   3338 حوايل  منه،  واملحروقة 

وقد  مكعب،  م��رت  مليار   571 بنحو  اأي  االإج��م��ايل  م��ن   %17.1 بن�صبة  العربية 

كومنولث  جمموعة  و   %25.9 بح�صة  ال�صمالية  امريكا  بلدان  جمموعة  اإ�صتاأثرت 

على  منه  املنتجة  الكميات  بقية  توزعت  فيما   ،%23.5 بح�صة  امل�صتقلة  البلدان 

التايل: بال�صكل  املو�صح  النحو 
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توزع االإنتاج العاملي من الغاز الطبيعي وفق املجموعات الدولية، 2011 )%(

توزع احتياطيات واإنتاج الغاز الطبيعي وفق املجموعات الدولية عام 2012 )%(
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ل��غ��ازي  وا امل�صيل  بنوعيه  الطبيعي  ل��غ��از  ا م��ن  مل�����ص��درة  ا الكميات  جممل  م��ا  اأ

مرت  مليار   1073 ح��وايل  اإىل   2011 ع��ام  يف  و�صل  فقد  لعاملي  ا امل�صتوى  على 

 214 حوايل  ي  اأ  %21 نحو  منها  لعربية  ا ل��دول  ا �صادرات  �صكلت  وقد  مكعب، 

. مكعب  مرت  مليار 

ح�صب   2011 لعام  ال��واردات  حجم  مع  الغاز  من  ال�صادرات  حجم  موازنة  وعند   

ي�صل  والذي  العربية  الدول  به  تتمتع  الذي  الفائ�ص  يت�صح  املختلفة  الدولية  املجموعات 

لدول  مكعب  مرت  مليار   122.5 مبقدار  فائ�ص  وكذلك  مكعب،  مرت  مليار   166 اإىل 

العجز  نالحظ  املقابل  ويف  ال�صابق.   ال�صوفيتي  االحتاد  ذلك  يف  مبا  ال�صرقية  اأوروب��ا 

ودول   ، مكعب  مرت  مليار   216 اىل  و�صل  والذي  الغربية  اأوروبا  دول  منه  تعاين  الذي 

كما  مكعب،  مليار مرت   105 فيها حوايل  العجز  بلغ  التي  الهادي  املحيط   ومنطقة  اآ�صيا 

ال�صكل: يو�صح 

موازنة ال�سادرات والواردات من الغاز الطبيعي وفق املجموعات الدولية،

عام 2011 )مليار مرت مكعب(

ال�صيما يف  العاملي  البرتول  �صوق  املتقدم يف  العربية  الدول  موقع  التايل  اجلدول  ويعك�ص 

االحتياطات والفائ�ص يف ميزان النفط والغاز الطبيعي. 
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2. موقع البرتول )النفط والغاز( يف االقت�سادات العربية    
�صيتم احلديث عن موقع البرتول يف االقت�صادات العربية بناء على اآخر بيانات متوفرة حول 

موؤ�صرات االقت�صاد الكلي وهي بيانات عام 2011. فمع نهاية عام 2011 بلغ احتياطي الدول 

اأو  مكعب،  قدم  تريليون   54.3 الطبيعي  الغاز  ومن  برميل،  مليار   713.8 النفط  من  العربية 

57.3% و 28.4% من االحتياطي العاملي على التوايل. كما بلغ اإنتاج الدول العربية من النفط 
اخلام و�صوائل الغاز الطبيعي عام 2011 نحو 25.5 مليون ب/ي، ومن الغاز الطبيعي 571 

مليار مرت مكعب اأو ما ميثل 30.4% و17.1% من االإنتاج العاملي تباعا.

بلغ عدد �صكان الدول العربية نحو 362 مليون ن�صمة اأي ما ميثل 5% من اإجمايل �صكان 

العامل، وو�صل الناجت املحلي االإجمايل العربي اإىل 2.36 تريليون دوالر عام 2011 ما ي�صكل 

النفطية  للدول  االإجمايل  املحلي  الناجت  وميثل  العاملي.  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %2.8
الرئي�صية )التي يزيد اإنتاجها عن 500 األف ب/ي( حوايل 83% من الناجت املحلي االإجمايل 

العربي. ومما ي�صري اإىل الدور الكبري و املهم الذي يقوم به البرتول يف حتديد حجم ومعدل منو 

الناجت املحلي االإجمايل هو اأن ح�صة ال�صناعة اال�صتخراجية قد بلغت 917 مليار دوالر عام 

2011، اأو ما ي�صكل 46.6% من الناجت املحلي االإجمايل العربي كما يبني اجلدول )1(. 
النفطية  العربية  الدول  يف  للدخل  م�صدر  اأهم  ميثالن  الطبيعي  والغاز  فالنفط  وبالتايل 

واأهميتهما يف  دورهما  يعك�ص  العربي، مما  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  ن�صبة  باأكرب  وي�صاهم 

اأو  النفطية  االقت�صادات  يف  �صواء  العربية  التنمية  يف  ي�صاهمان  كما  العربية.  االقت�صادات 

االقت�صادات العربية االأخرى من خالل امل�صاعدات والقرو�ص وحتويالت العاملني. وفيما يلي 

ا�صتعرا�ص لدور البرتول يف التنمية العربية من خالل اأوالً دوره يف ا�صتهالك الطاقة، وثانياً من 

خالل توفري العائدات النفطية.

* نفط خام ومنتجات بيانات عام 2011

ح�سة الدول العربية من �سوق البرتول العاملية عام 2012 

)%(النفط

156.8. االحتياطيات 
232.3. االإنتاج

330.1. ال�صادرات*
17.2الفائ�ص )مليون برميل / يوم (

 الغاز الطبيعي

128.4. االحتياطيات 
217.1. االإنتاج الم�صوق

321. ال�صادرات*
166الفائ�ص )مليار متر مكعب(
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ثالثا: دور النفط يف تعزيز التنمية العربية 

يرتبط ا�صتهالك الطاقة بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية ملا لها – اأي الطاقة – من تاأثري 

على القطاعات املختلفة كقطاع النقل، والقطاع ال�صناعي، والقطاع املنزيل والتجاري والزراعي. 

من  حاجتها  وتطور  العربية  االقت�صادات  تطور  العربية  الدول  الطاقة يف  موازين  وتعك�ص 

النفط والغاز الطبيعي، ويرتبط منو ا�صتهالك الطاقة ارتباطاً كبرياً مبعدالت النمو ال�صكاين 

والنمو االقت�صادي، وكذلك مب�صتوى اأ�صعار الطاقة، مما ينعك�ص على تنامي اإجمايل ا�صتهالك 

الطاقة يف القطاعات االقت�صادية املختلفة فيها. ويتناول هذا اجلزء تطور ا�صتهالك الطاقة يف 

الدول العربية خالل الفرتة 2001-2012، والذي يعترب انعكا�صاً لدور النفط والغاز الطبيعي 

يف التنمية العربية. 

1. ا�ستهالك  الطاقة يف الدول العربية 
بلغ ا�صتهالك الدول العربية من الطاقة عام 2012 حوايل 13.5 مليون برميل مكافئ نفط/

يوم مقارنة مع 7 مليون عام 2001، اأي مبعدل منو �صنوي بلغ 6.2%، كما يبني اجلدول )2( 

وال�صكل التايل:

تطور ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية عامي 2001 و2012

)مليون ب م ن ي(
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والتي  ال�صبعينات  فرتة  يف  النمو  معدالت  من  بكثري  اأقل  الن�صبة  هذه  اأن  العلم  مع 

النمو  م��ع��دالت  انخفا�ص  اإىل  االنخفا�ص  ه��ذا  وي��ع��ود  �صنوياً.   %12.8 اإىل  و�صلت 

املحلية  ال�صوق  يف  الطاقة  اأ�صعار  ارتفاع  على  باالإ�صافة  الفرتة  هذه  خالل  االقت�صادي 

�صيا�صات  من  العربية  الدول  بع�ص  تنتهجه  ما  على  العربية، عالوة  الدول  من  العديد  يف 

الطاقة.  ا�صتهالك  تر�صيد 

 –  2001 الفرتة  يف  اأواب��ك  يف  االأع�صاء  االأقطار  يف  الطاقة  ا�صتهالك  ارتفع  وقد 

ال��دول  يف   %5.2 ق��دره  منو  معدل  مع  مقارنة   %6.3 بلغ  �صنوي  منو  مبعدل   2012
االأخرى. العربية 

متو�صط  ارتفاع  اإىل  العربية  ال��دول  يف  الطاقة  ا�صتهالك  يف  املتزايد  النمو  اأدى  وقد 

برميل   8.9 مع  مقارنة   2012 عام  نفط  مكافئ  برميل   13.4 بلغ  حيث  الفرد  ا�صتهالك 

3.8% .  مع العلم اإن هناك تباين يف  2001، اأي مبعدل منو �صنوي بلغ  مكافئ نفط عام 

برميل    18.7 حوايل   2012 عام  بلغ  حيث  العربية  الدول  بني  الفرد  ا�صتهالك  متو�صط 

مكافئ نفط يف االأقطار االأع�صاء يف اأوابك مقارنة مع 3.5 برميل يف الدول العربية االأخرى 

م�صادر  توفر  اأهمها  من  اأ�صباب  عدة  اإىل  التباين  هذا  ويعود    .)3( اجل��دول  يو�صح  كما 

و�صيا�صات  القومي،  الدخل  م�صادر  يف  والتنوع  االقت�صادية  الهياكل  واختالف  الطاقة 

املحلية.  ال�صوق  الت�صعري يف 

يف  نظريه  يفوق  العربية  ال��دول  يف  الطاقة  ا�صتهالك  معدل  اأن  اإىل  البيانات  وت�صري 

اآ�صيا واملحيط الهادي ما اأدى اإىل زيادة ح�صة  املجموعات الدولية االأخرى با�صتثناء بلدان 

الدول العربية من اإجمايل الطاقة امل�صتهلكة عاملياً من حوايل 3.9% عام 2001 اإىل نحو 

4.7% عام 2011.
تغريات   ،2012-2001 الفرتة  �صهدت  فقد  الطاقة  ا�صتهالك  هيكل  بخ�صو�ص  اأما 

ن�صبة  فمثاًل  العربية.   ال��دول  يف  الطاقة  ا�صتهالك  يف  امل�صتخدم  ال��وق��ود  ن��واع  اأ يف 

 %54.4 مع  مقارنة   %48.6 حوايل  بلغت   2012 عام  يف  النفطية  املنتجات  ا�صتهالك 

بلغت  حيث  الطبيعي  الغاز  ا�صتخدام  ن�صبة  زادت  الوقت  نف�ص  ويف   .2001 ع��ام  يف 

2001، كما يبني اجلدول  % يف عام   42.5 2012 مقارنة مع  49.8% يف عام  حوايل 

 .)4(

وقد تزايدت االأهمية الن�صبية للغاز الطبيعي يف موازين الطاقة يف الدول العربية يف ال�صنتني 

عام  من  اعتبارا  املوازين  االأول يف هذه  الرئي�صي  امل�صدر  الطبيعي  الغاز  اأ�صبح  اإذ  املا�صيتني 

2011. ويعود هذا اإىل اجلهود الكبرية التي بذلتها هذه الدول يف جمال تو�صيع ا�صتغالل ما 
متتلكه من امل�صادر املتوفرة من الغاز الطبيعي من ناحية، باالإ�صافة اإىل �صيا�صة اإحالل الغاز 

الطبيعي حمل النفط يف بع�ص املجاالت يف العديد من الدول العربية من ناحية اأخرى. وازداد 

اإىل  و�صل  حيث   2012-2001 الفرتة  �صنويا خالل   %7.7 الطبيعي مبعدل  الغاز  ا�صتهالك 

6.75  مليون ب ن م ي يف عام 2012 مقابل 2.98 مليون ب ن م ي يف عام 2001%، كما يبني 
اجلدول )5( يف امللحق وال�صكل التايل:
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تطور ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف الدول العربية عامي 2001 و 2012

 مليون )ب م ن/ ي (

تطور ح�سة الغاز الطبيعي واملنتجات النفطية من ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية

)%( ، 2012-2001

ويف الوقت الذي زادت فيه ح�صة الغاز الطبيعي من اإجمايل ا�صتهالك الطاقة انخف�صت 

ح�صة املنتجات النفطية، كما يبني ال�صكل التايل:
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رغم  العربية  الدول  للطاقة يف  اأ�صا�صي  م�صدر  فتعد  النفطية  باملنتجات  يتعلق  فيما  اأما   

تناق�ص اأهميتها الن�صبية وانخفا�ص ن�صيبها من اجمايل اال�صتهالك. اإال اأنه من الناحية الكمية 

فقد ارتفع اال�صتهالك العربي من املنتجات النفطية من 3.8 مليون ب م ن/ي عام 2001 اإىل 

6.58 مليون ب م ن/ي عام 2012، اأي مبعدل منو �صنوي بلغ حوايل 5.1%. كما يبني اجلدول 
)6( وال�صكل التايل.

تطور ا�ستهالك املنتجات النفطية يف الدول العربية، عامي 2001 و 2012

)مليون ب م ن ي(

ومن املعروف اأن ا�صتهالك املنتجات النفطية يتغري من دولة الأخرى وفقاً الختالف هيكل 

وم�صتوى تطور القطاعات االقت�صادية واالجتماعية.  فا�صتهالك الغازولني مرتبط بتطور قطاع 

امل�صتخدمة  ال�صيارات  نوعية  اإىل  باالإ�صافة  املقطوعة  امل�صافات  وطول  املركبات  وبعدد  النقل 

وكفاءة ا�صتخدامها للوقود. كما اأن ا�صتهالك غاز البرتول امل�صال مرتبط بتطور القطاع املنزيل 

اأو الريف، بينما يرتبط  والتجاري من حيث عدد امل�صاكن وحجم االأ�صرة وتواجدها يف املدن 

الكهربائية.  الطاقة  وتوليد  وال�صناعي  الزراعي  القطاع  بتطور  والديزل  الغاز  زيت  ا�صتهالك 

اأما ا�صتهالك زيت الوقود الثقيل فريتبط بتطور القطاع ال�صناعي وتوليد الطاقة الكهربائية، 

ال�صيما يف �صوء �صيا�صات الدول العربية الرامية اإىل التو�صع يف ا�صتخدام الغاز الطبيعي، خا�صة 

يف قطاع الكهرباء، بدال من املنتجات النفطية. 

معا  ت�صكل ح�صتهما  ومل   ، والفحم  الكهرومائية  بالطاقة  االأخرى  الطاقة  م�صادر  وتتمثل 

يف اإجمايل الطاقة امل�صتخدمة يف الدول العربية اأكرث من 1.6% عام 2012 مقارنة ب� %3.1 

عام 2001.  ويرتكز ا�صتهالك الطاقة الكهرومائية يف �صبع دول عربية وهي: م�صر، العراق، 

اجلزائر، �صورية، ال�صودان، لبنان، واملغرب، بينما يرتكز ا�صتهالك الفحم يف ثالث دول عربية 

وهي اجلزائر وم�صر واملغرب.
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2. العائدات النفطية والتنمية العربية 
واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  عملية  متويل  يف  رئي�صياً  دوراً  النفطية  العائدات  تلعب 

بداية  يف  كانت  النفطية  العائدات  اأن  من  الرغم  وعلى  للنفط.   املنتجة  الرئي�صية  ال��دول  يف 

ال�صبعينات منخف�صة نتيجة النخفا�ص اأ�صعار النفط، اإال اأنه كان لها اأثر ملمو�ص يف اقت�صادات 

هذه الدول حيث مكنتها من التو�صع يف متويل برامج التنمية املختلفة . 

وقد كان هناك تقلب وا�صح يف العائدات النفطية بناء على التقلبات يف اأ�صعار النفط خالل 

الفرتة )2001-2012(. فخالل الفرتة 2001-2008، اأخذت االأ�صعار منحى االرتفاع ، حيث 

ارتفعت من 23 دوالر للربميل يف عام 2001 اإىل 94.4 دوالر للربميل يف عام 2008، اأي مبعدل 

منو �صنوي بلغ 22.4%. وقد ترتب على ذلك ارتفاع يف حجم العائدات النفطية للدول العربية 

الرئي�صية املنتجة للنفط لت�صل اإىل 623 مليار دوالر عام 2008 مقارنة بنحو 133 مليار دوالر 

فقط عام 2001، كما يبني اجلدول )7(  يف املحلق. 

النفط،  العاملي على  النفط، زيادة الطلب  اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  اأدت  التي  االأ�صباب  اأهم  ومن 

وحاالت عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني والتخوف من ح�صول ا�صطرابات توؤثر على مناطق 

االإنتاج الرئي�صية، وامل�صاربة يف االأ�صواق االآجلة للبرتول.

اأ�صعار  �صهدتها  التي  احلادة  التقلبات  على  بظاللها  املالية  االأزمة  األقت   ،2008 عام  ويف 

النفط على مدار العام 2008. ومبجرد تفاقم تلك االأزمة وبدء االنهيارات املتالحقة يف اأ�صواق 

املال واملوؤ�ص�صات امل�صرفية يف اأغ�صط�ص 2008، اأخذت االأ�صعار يف االنخفا�ص ب�صكل حاد، حيث 

تراجعت اأ�صعار �صلة خامات اأوبك مبقدار 27.7 دوالر للربميل خالل �صهر اأكتوبر، ثم وا�صلت 

اأدنى م�صتوى لها  تراجعها لت�صتقر عند 38.6 دوالر للربميل يف �صهر دي�صمرب م�صجلة بذلك 

خالل الفرتة 2008-2005.

وخالل الفرتة 2009 - 2012 اأخذت اأ�صعار النفط منحى االرتفاع مرة اأخرى لرتتفع من 

61 دوالر للربميل عام 2009 اىل 77.4 دوالر للربميل يف عام 2010 و لتتجاوز حاجز 100 
التوايل.  للربميل على  دوالر   109.5 و   107.4 وتبلغ  االأخريين  العامني  للربميل خالل  دوالر 

ويعود ذلك االرتفاع ب�صكل اأ�صا�صي اىل جهود منظمة اأوبك التي كان لها دوراً رئي�صياً يف اإعادة 

املالية  االأزم��ة  على جمابهة  الدويل  الت�صميم  �صاهم  كما  وا�صتقرارها،  النفط  ل�صوق  التوازن 

واالإجراءات التي اتخذتها بع�ص البلدان باجتاه حتفيز اقت�صاداتها الذي كان له اأثر ايجابي على 

الطلب على النفط، واليقني الذي تولد لدى البلدان املنتجة وامل�صتهلكة على �صرورة ا�صتقرار 

االأ�صعار عند م�صتويات اأعلى مما كانت عليه يف بداية العام وب�صكل ي�صمن اجتذاب اال�صتثمارات 

ال�صرورية ل�صناعة النفط من جهة، وعدم تاأثريها �صلبياً على النمو االقت�صادي العاملي من جهة 

اأخرى. واأخرياً الرتاجع يف �صعر �صرف الدوالر االأمريكي جتاه العمالت الرئي�صية االأخرى يف 

و�صعر  النفط  اأ�صعار  ما بني  القوية  العك�صية  العالقة  ب�صوء  االأ�صعار،  وتاأثري ذلك على  العامل 

�صرف الدوالر، باالأخ�ص خالل ال�صنوات االأخرية مع االختالف يف درجة التغري. 

 لقد كان للتقلبات الوا�صحة يف اأ�صعار النفط انعكا�صا ملحوظاً على اأ�صواق النفط العاملية من 

جهة، وعلى قيمة ال�صادرات النفطية للدول العربية من جهة اأخرى. فعندما و�صلت اأ�صعار النفط 



النفط والتعاون العربي  -  145

62

يف عام 2009 اإىل 61 دوالر للربميل م�صجلة انخفا�ص بنحو 33 دوالر للربميل دفعة واحدة 

مقارنة مب�صتوياتها لعام 2008 �صاحب ذلك انخفا�ص كبري يف حجم العائدات حيث انخف�صت 

بن�صبة 40%، اإذا انخف�صت من 623 مليار دوالر يف عام 2008، اإىل 369.1 مليار دوالر يف عام 

2009. وبعد اأن اأخذت االأ�صعار يف االرتفاع مرة اأخرى لت�صل 77.4 دوالر للربميل يف عام 2010 
�صاحب ذلك ارتفاع يف العائدات النفطية مبقدار 102.6 مليار دوالر لت�صل اإىل 471.7 مليار 

دوالر. وخالل عامي 2011 و 2012 عندما تخطت اال�صعار حاجز 100 دوالر للربميل ، ارتفعت 

العائدات النفطية للدول العربية لتبلغ 677 و 738 مليار دوالر تباعا، كما يو�صح ال�صكل التايل :

تطور اأ�سعار النفط والعائدات النفطية للفرتة 2001 - 2012

مقارنة عائدات ال�سرائب على النفط  ملجموعة الدول ال�سبع ال�سناعية بعائدات 

الدول العربية املنتجة للنفط ، للفرتة 2007-2011 ) مليار دوالر(

واالأمر الذي جتدر االإ�صارة اإليه يف هذا ال�صياق هو عدم �صحة االعتقاد ال�صائد باأن الدول امل�صدرة 

للنفط جتني عائدات هائلة نتيجة ارتفاع االأ�صعار، فعائدات الدول ال�صناعية ال�صبع من ال�صرائب املفرو�صة 

على ا�صتهالك النفط  خالل الفرتة 2007-2011 حوايل 5547 مليار دوالر، اأي ما ميثل �صعفي الدخل 

الذي حققته الدول العربية من �صادراتها النفطية خالل ذات الفرتة، كما يبني ال�صكل التايل: 
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وبلغ املعدل ال�صنوي للعائدات النفطية العربية للفرتة 2007-2011  نحو 528 مليار دوالر، 

يف حني بلغ املعدل ال�صنوي لالأرباح التي جتنيها جمموعة ال�صبع ال�صناعية من ال�صرائب 1109 

مليار دوالر، اأي ما ميثل �صعفي م�صتوى االأول، كما يو�صح ال�صكل: 

مقارنة املعدل ال�سنوي للعائدات النفطية  للدول ال�سناعية، والدول العربية املنتجة 

للنفط للفرتة 2007-2011 )مليار دوالر(

1.2 اأثر العائدات النفطية على اإقت�سادات الدول العربية املنتجة  للنفط
ميكن تلخي�ص تاأثري العائدات النفطية على االقت�صادات العربية املنتجة للنفط بالتايل: 

1.1.2  معدالت النمو االقت�سادي )الناجت املحلي االإجمايل( 
نظراً الأن العائدات النفطية ت�صكل اجلزء الرئي�صي من الناجت املحلي االإجمايل، فقد اأدى 

ارتفاع العائدات النفطية اإىل ارتفاع معدالت منو الناجت املحلي االإجمايل يف هذه الدول. فعلى 

�صبيل املثال عندما انخف�صت العائدات للدول النفطية من 178.7 مليار دوالر عام 2000 اإىل 

156 مليار عام 2001 �صاحب ذلك انخفا�ص مماثل يف الناجت املحلي االإجمايل االإ�صمي لهذه 
الدول من 613.3 اإىل 598.5 مليار دوالر خالل ذات الفرتة. ثم اأخذت معدالت منو الناجت 

املحلي االإجمايل يف التزايد خالل الفرتة 2003-2008 يف �صوء ارتفاع اأ�صعار النفط وبالتايل 

عائداته، اإذ ارتفع الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية املنتجة للنفط من 674 مليار دوالر 

عام 2003 لي�صل يف عام 2008 اإىل 1.99 تريليون دوالر، نتيجة الرتفاع العائدات النفطية من 

163 مليار دوالر اإىل 623.2 مليار دوالر خالل ذات الفرتة. ما اأثر على الن�صاطات االقت�صادية 
يف الدول النفطية والدول العربية االأخرى. 
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زمة  لالأ نتيجة   2009 عام  خالل  العائدات  ثم  ومن  �صعار  االأ انخفا�ص  دى  اأ وقد 

دوالر،  مليار   369.1 اإىل  لت�صل   2008 بعام  مقارنة   %41 بن�صبة  العاملية  املالية 

تريليون   1.7 اإىل  لي�صل   %13 بن�صبة  املحلي  الناجت  منو  معدل  يف  انخفا�ص  اإىل 

 2011 و   2010 عامي  خ��الل  عافيته  العاملي  االقت�صاد  ا�صرتد  ن  اأ وبعد  دوالر.  

العائدات  يف  ارتفاع  �صاحبه  الذي  النفط  �صعار  اأ يف  ملحوظ  حت�صن  اإىل  ذلك  دى  اأ

كان  وقد  التوايل،  على  دوالر  مليار   667 و   472 اإىل  لت�صل  العربية  للدول  النفطية 

 2.0 حاجز  جتاوز  الذي  العربي  االإجمايل  املحلي  الناجت  على  االيجابي  ثر  االأ لذلك 

عام  تريليون   2.365 اىل  و   2010 عام  دوالر  تريليون   2.005 اىل  لي�صل  تريليون 

العائدات  من  كل  منو  معدالت  ارتباط  التايل  وال�صكل   )7 ( اجل��دول  ويبني   .2011
االإجمايل.  املحلي  والناجت  النفطية 

تطور العائدات النفطية والناجت املحلي االإجمايل، 2001 - 2011 

)مليار دوالر( 

والعائدات  االإجمايل  املحلي  الناجت  بني  الوا�صحة  الطردية  العالقة  امل�صتغرب،  من  ولي�ص 

النفطية، فلو نظرنا اإىل ما متثله االإيرادات النفطية من االإيرادات العامة يف الدول العربية، 

فنالحظ اأن هذه احل�صة �صكلت نحو 58.6% خالل عام 2001 ، ثم اأخذت يف االرتفاع ب�صكل 

م�صتمر خالل ال�صنوات التالية لت�صكل اأكرث من 73% من حجم االإيرادات العامة يف عام 2011، 

كما يو�صح ال�صكل التايل:
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2.1.2 املوازنة العامة )التاأثري املايل(
اأدت الزيادة يف العائدات النفطية اإىل حتقيق اإما فائ�ص يف امليزانية العامة اأو انخفا�ص 

يف  العائدات  انخف�صت  عندما  فمثال  للنفط.  املنتجة  الرئي�صية  العربية  للدول  العجز  يف 

االنخفا�ص  هذا  على  ترتب  دوالر،  مليار   156 اإىل   2001 عام  يف  لت�صل  النفطية  الدول 

حتول الفائ�ص يف امليزانية العامة البالغ 9.2 مليار دوالر يف عام 2000 اإىل عجز مبقدار 

 ،2002 عام  يف  اأخرى  مرة  العائدات  انخف�صت  وعندما    .2001 دوالر عام  مليار   11.7
املنتجة  العربية  للدول  العامة  امليزانية  يف  العجز  ارتفع  برميل  دوالر/   144.2 اإىل  لت�صل 

املنتجة  الدول  ت�صهد  2008 مل  2003 وحتى عام  عام  ومنذ  دوالر،  مليار   18 اإىل  للنفط 

للنفط جمتمعة اأي عجز يف ميزانيتها العامة بف�صل االرتفاع امل�صتمر يف العائدات النفطية 

وقد و�صل الفائ�ص اإىل اأعلى م�صتوى له وهو 260 مليار دوالر يف عام 2008، عندما بلغت 

العائدات  انخف�صت  وعندما  العام،  ذات  خالل  اأي�صاً  لها  م�صتوى  اأعلى  النفطية  العائدات 

يف عام 2009 �صاحب ذلك حتول الفائ�ص اإىل عجز مبقدار 55.5  مليار دوالر خالل ذات 

تقل�ص حجم   %27.8 بن�صبة  اأخرى  النفطية مرة  العائدات  ارتفعت   2010 العام، ويف عام 

العجز اىل 2.9 مليار دوالر فقط ثم حتول اىل فائ�ص مبقدار 943 مليار دوالر عام 2011 

بف�صل ارتفاع العائدات بن�صبة 18% لت�صل اىل 667.5 مليار دوالر عام 2011 ، كما ي�صري 

اجلدول )7( وال�صكل التايل. 

هيكل االإيرادات العامة يف الدول العربية، 2011-2001 
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3.1.2  امليزان التجاري
لعب النفط دورا اأ�صا�صيا يف التجارة اخلارجية للدول النفطية ويف موازينها التجارية،  حيث 

زاد معدل منو �صادرات الدول النفطية ب�صكل كبري جدا نتيجة الرتفاع اأ�صعار النفط ال�صيما 

بعد عام 2003.  وقد اأدى ذلك اإىل حت�صني موازين الدول النفطية اخلارجية وزاد من اإيرادات 

االقت�صادية  الن�صاطات  على  للتاأثري  االإي��رادات  هذه  با�صتعمال  بدورها  قامت  التي  حكوماتها 

املختلفة. 

عام  من  ب��دءاً  ت�صاعديا  منحى  النفطية  االقت�صادات  يف  التجاري  امليزان  اتخذ  لقد 

اأ�صعار النفط وحجم االإنتاج، وعمل التح�صن  2002، وارتبط ذلك ارتباطا وثيقا مبتطلبات 
امللمو�ص يف اأ�صعار النفط بدءاً من عام 2003 اإىل حتقيق فائ�ص يف امليزان التجاري و�صل 

عام  دوالر  مليار   340.4 وهو  له  م�صتوى  اأعلى  واإىل   2003 عام  دوالر  مليار   120.5 اإىل 

2008 ثم انخف�ص ب�صكل ملحوظ عام 2009 نتيجة لالأزمة املالية العاملية لي�صل اإىل 48.2  
مليار دوالر فقط، ثم عاود ارتفاعه ليبلغ 312.7 مليار دوالر عام 2011، كما يبني ال�صكل 

التايل: 

فائ�ض/ عجز املوازنات العامة والعائدات النفطية

 يف الدول النفطية، 2001 – 2011  )مليار دوالر(



عبد الفتاح دندي

67

امليزان التجاري والعائدات النفطية يف الدول النفطية

 2001 -  2011 ) مليار دوالر (

4.1.2 التنمية الب�سرية
التنمية  معدالت  ارتفاع  اإىل  للنفط  املنتجة  الدول  يف  النفطية  العائدات  ارتفاع  اأدى   

اأدى  للنفط  وامل�صدرة  املنتجة  للدول  النفطية  العائدات  يف  الكبري  فالتزايد  فيها.  الب�صرية 

ذلك  اأثر  واالجتماعية. وظهر  االقت�صادية  التنمية  برامج  االإنفاق احلكومي على  تزايد  اإىل 

 )Human Development Index – HDI( ب�صورة وا�صحة على موؤ�صر التنمية الب�صرية

معدل  لقيا�ص  املوؤ�صرات  اأهم  من  ويعد  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  عن  ي�صدر  الذي 

التنمية الب�صرية، اإذ اأنه يتكون من موؤ�صرات تعك�ص ثالثة عنا�صر رئي�صية وهي: توقع احلياة 

القومي  الناجت  من  الفرد  ن�صيب  ومتو�صط  التمدر�ص،  �صنوات  عدد  متو�صط  الوالدة،  عند 

االإمارات،  من  كل  جاءت  فقد  للتقرير،  اإ�صدار  اآخر  ح�صب  املوؤ�صر  لهذا  ووفقا  االإجمايل. 

وليبيا  والكويت  ال�صعودية  و  مرتفع جدا،  تتمتع مبوؤ�صر  التي  الدول  �صمن  والبحرين  قطر، 

اجلزائر  و  االردن  اأما  مرتفع،  مبوؤ�صر  تت�صم  التي  الدول  �صمن  تون�ص  و  عمان  و  لبنان  و 

وبقية  متو�صط،  مبوؤ�صر  تتمتع  التي  الدول  �صمن  فتقع  والعراق  واملغرب  و�صورية  وم�صر 

الدول العربية وهي اليمن وموريتانيا وجيبوتي وال�صودان فت�صنف �صمن الدول ذات املوؤ�صر 

التايل: ال�صكل  يبني  كما  ال�صعيف، 
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2.2  اأثر العائدات النفطية على اقت�سادات الدول العربية االأخرى
لتطوير  واإمكانيات  فر�صاً  النفطية  غري  العربية  ال��دول  النفطية  االإي���رادات  منحت  لقد 

قطاعاتها االقت�صادية وذلك من خالل انتقال جزء من االأموال النفطية اإليها على �صكل منح 

وقرو�ص، ثنائية ومتعددة االأطراف، باالإ�صافة اإىل م�صاهمة حتويالت العاملني يف الدول النفطية 

اإىل دولهم املر�صلة للعمالة يف تعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية.

كما �صاهمت العائدات النفطية وتوفر النفط والغاز الطبيعي يف تعزيز العمل العربي امل�صرتك 

عن طريق التعاون العربي يف �صبكات النفط والغاز الطبيعي القائمة واملزمع اإن�صائها باالإ�صافة 

اإىل م�صاريع الربط الكهربائي. وتتمثل اأوجه م�صاهمة العائدات النفطية يف اقت�صادات الدول 

العربية االأخرى بالتايل:

1.2.2  امل�ساعدات االإمنائية العربية.
موؤ�ص�صات  اإن�صاء  ومت  املا�صي،  القرن  من  وال�صبعينات  ال�صتينات  يف  العربي  العون  انطلق 

التنمية العربية الوطنية واالإقليمية بهدف دعم الدول العربية والدول النامية االأخرى يف جهودها 

االإمنائية، وم�صاعدتها باأ�صكال خمتلفة ت�صمل القرو�ص املي�صرة واملعونات الفنية واملنح. وقد كان 

لهذه امل�صاعدات دور يف التعاون الثنائي واملتعدد االأطراف. وت�صكل امل�صاعدات االإمنائية العربية 

جانباً مهماً من جوانب التعاون االقت�صادي بني الدول العربية.

ولهذه امل�صاعدات دالالت مهمة لها اأبعادها االقت�صادية واحل�صارية، فالدول العربية املانحة 

اأ�صعاره  وتخ�صع  للن�صوب  قابل  مورد  وهو  النفط،  عائدات  على  تعتمد  نامية  دول  للعون هي 

امل�صدر:  برنامج االأمم املتحدة، موؤ�صرات التنمية الب�صرية، حتديث لالإح�صائيات ال�صادرة يف عام 2011. 

مقيا�ض التنمية الب�سرية يف الدول العربية، عام 2011 
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منو  مع  العربي  العون  تدفقات  يف  التفاوت  جند  لذلك  العاملية.  النفط  اأ�صواق  يف  للتقلبات 

العائدات النفطية اأو تقل�صها. 

وتقدم معظم تدفقات العون االإمنائي، من خالل م�صاعدات حكومية ومن موؤ�ص�صات متعددة 

للعون.  املانحة  الدولية  املوؤ�ص�صات  خالل  من  العربية  ال��دول  م�صاهمة  جانب  اإىل  االأط��راف، 

امل�صتفيدة، فهي خالية  الدول  بتقدير خا�ص من جانب  العربية  االإمنائية  امل�صاعدات  وحتظى 

من ال�صروط ال�صيا�صية واالقت�صادية ولي�صت مرتبطة باأي قيود، وتت�صم بدرجة عالية من الي�صر 

تتمثل يف انخفا�ص �صعر الفائدة، وطول فرتتي ال�صماح وال�صداد، وارتفاع عن�صر املنحة )هو 

الفرق بني القيمة االأ�صلية للقرو�ص والقيمة احلالية املخ�صومة خلدمة الدين كن�صبة مئوية من 

القيمة اال�صمية االأ�صلية(. 

- العون االإمنائي العربي يف عام  2011

بلغ اإجمايل امل�صاعدات االإمنائية املقدمة من الدول العربية يف عام 2011 حوايل 6.3 مليار 

دوالر )ما ي�صكل 0.42% من الدخل القومي االإجمايل(، بارتفاع مقداره حوايل 3.4 مليار دوالر 

باملقارنة مع عام 2000. يذكر اأن جميع امل�صاعدات املقدمة من الدول العربية املانحة خالل 

الفرتة 2001-2011 جاءت من دول جمل�ص التعاون اخلليجي. وت�صري البيانات املتاحة حول 

تلك االلتزامات اىل توزعها على النحو التايل : 4.75 مليار دوالر التزامات ال�صعودية وحوايل 

لالإمارات،  دوالر  مليون  و152  لقطر،  دوالر  مليون   421 للكويت، وحوايل  912 مليون دوالر 
وحوايل 40 مليون دوالر لُعمان. 

وف�يما يتعلق باإجمايل امل�صاعدات االإمنائية املي�صرة املق�دمة من ال�دول العربية خالل فرتة 2000-

، كلها من دول جمل�ص التعاون  2011  فقد بلغت حوايل 46  مليار دوالر اأو 3.8  مليار دوالر �صنوياً 
اخلليجي. وقد بلغت ن�صبة م�صاهمة ال�صعودية حوايل 78.2% ، والكويت حوايل 11.1%، وقطر %5.7، 

واالإمارات  حوايل 4.3%، وعمان حوايل 0.6%، كما يبني اجلدول )8( يف امللحق و ال�صكل التايل: 

م�ساعدات دول جمل�ض التعاون املي�سرة للدول العربية، 2011-2000  )%(
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- العون االإمنائي ملوؤ�س�سات التنمية العربية

حققت موؤ�ص�صات و�صناديق التنمية العربية العديد من االإجنازات على �صعيد متويل م�صاريع 

العربية من  الدول  االقت�صادي يف  االإ�صالح  �صيا�صات  ودعم  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية 

جهة، وعلى �صعيد تعزيز الرتابط االقت�صادي العربي من جهة اأخرى. فقد �صهدت االأن�صطة التي 

تقدمها اأغلب هذه املوؤ�ص�صات يف ال�صنوات االأخرية تطوراً وتغرياً يف جماالتها عما كانت عليه 

خالل عقود ال�صبعينات والثمانينات، وذلك حر�صاً على مواكبة التغري يف االحتياجات التمويلية 

للدول العربية اأو يف البيئة االقت�صادية. اإىل جانب ذلك اأولت معظم هذه املوؤ�ص�صات اهتماماً 

متزايداً يف ال�صنوات االأخرية بدعم القطاع اخلا�ص بحيث زادت من حجم هذه التمويالت كما 

ا�صتحدثت اأ�صاليب جديدة لتمويل هذا القطاع. 

- عمليات موؤ�س�سات التنمية العربية لعام  2011

بلغ اإجمايل التزامات العمليات التمويلية ملوؤ�ص�صات التنمية العربية الوطنية واالإقليمية يف 

ف�ي  للتنمية  االإ�صالمي  البنك  م�صاهمة  ن�صبة  وبلغت  دوالر.  مليار    6.4 حوايل   2011 عام 

اإجم�ال�ي هذه االلتزامات ل�ع�ام 2011 ح�وال�ي 41%، وال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي 

وال�ص�ندوق   ،%10.9 الدولية حوايل  للتنمية  االأوبك  و�صندوق   ،%19.2 واالجتماعي حوايل 

ال�صعودي للتنمية حوايل 10%، وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية حوايل %4.9، 

و�صندوق النقد العربي حوايل8.4 %، وامل�صرف العربي للتنمية االقت�صادية يف اأفريقيا حوايل 

2.8 %، و�صندوق اأبو ظبي للتنمية الدولية حوايل 2.7 %، كما يو�صح ال�صكل التايل :

التوزع الن�سبي مل�ساهمة موؤ�س�سات التنمية العربية الوطنية واالإقليمية،  2011

)%(
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التوزيع اجلغرايف: بلغت ن�صبة ما ح�صلت عليه جمموعة الدول العربية من جمموع التزامات العمليات 

التمويلية ملوؤ�ص�صات التنمية العربية خالل عام 2011 حوايل 54.7% اأي حوايل 3.5 مليار دوالر.

اإجمايل التزامات  التوزيع القطاعي، بلغ ن�صيب قطاع النقل واالت�صاالت حوايل 27.3% من 

موؤ�ص�صات التنمية العربية خالل عام2011 ، يليه قطاع الطاقة الذي ي�صمل الكهرباء والنفط والغاز 

الذي بلغت ح�صته حوايل26.6%، ثم قطاع اخلدمات الذي ي�صمل ال�صحة والتعليم واالإ�صكان ودعم 

موازين املدفوعات، بنحو 23.7 %، ثم قطاع املياه وال�صرف ال�صحي بنحو 16.1 %، يليه قطاع 

الزراعة والرثوة احليوانية بحوايل 4.5 %، واأخرياً قطاع ال�صناعة والتعدين مبا يقارب 1.8 %. 

اأما املجموع الرتاكمي اللتزامات العمليات التمويلية ملوؤ�ص�صات التنمية العربية )الوطنية واالإقليمية( 

حتى نهاية عام 2011 فقد بلغ حوايل 109.86 مليار دوالر، ي�صاهم البنك االإ�صالمي بحوايل %30 

من اإجمايل تلك االلتزامات، وال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي 22.2% وال�صندوق 

الكويتي ب� 15.9% وال�صندوق ال�صعودي بن�صبة 9.6%، كما يبني اجلدول )9( يف امللحق.  

2.2.2    حتويالت العاملني يف الدول العربية النفطية 
ت�صاهم حتويالت العاملني م�صاهمة فعالة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية خا�صة اإذا مت 

توجيهها التوجيه  املنا�صب بحيث ت�صاعد على التخفيف من حدة الفقر. فهي ت�صكل، باالإ�صافة 

اإىل عائدات ال�صياحة، م�صدراً هاماً من م�صادر العمالت االأجنبية. 

وت�صري التقديرات اإىل اأن حتويالت العاملني اإىل الدول العربية امل�صتقبلة، قد ارتفعت من 12.2 

مليار دوالر يف عام 2000 اإىل 23.7 مليار دوالر يف عام 2006 ثم 45.2 مليار دوالر يف عام 2012، اأي 

مبعدل منو �صنوي ب�لغ 11.5%. يذكر اأن االإج�م�ال�ي املرتاكم لتحويالت العاملني خ�الل ال�ف�رتة 2000-

2012 قد بلغ 361.2 مليار دوالر، اأي مبتو�صط �صنوي 27.8 مليار دوالر  كما يو�صح ال�صكل التايل:

حتويالت العاملني اإىل الدول العربية امل�ستقبلة للتحويالت، لل�سنوات 

 2000 - 2005 - 2012 )مليون دوالر(
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ولبنان  وم�صر  االأردن  اإىل  العاملني  لتحويالت  الرئي�صي  امل�صدر  اأن  اإىل  البيانات  وت�صري 

و�صورية هو الدول النفطية يف اخلليج، بينما حتويالت العاملني اإىل تون�ص واجلزائر واملغرب 

تاأتي ب�صكل رئي�صي من االحتاد االأوروبي. 

 اأما الدول امل�صتقبلة الرئي�صية للتحويالت فال تزال خم�ص دول عربية )م�صر، لبنان، املغرب، 

االأردن، وتون�ص(، ت�صدر نحو 85% من اإجمايل التحويالت العربية عام 2012، اإذ ترتاأ�ص م�صر 

االأردن  ثم   %15.5 ب�  املغرب  و   %16.8 لبنان بح�صة  تليهما   ،%39.8 القائمة بحوايل  هذه 

7.8% و تون�ص بن�صبة 4.9%، كما ي�صري ال�صكل التايل:

توزع اإجمايل تدفق حتويالت العاملني العربية لعام 2012، ح�سب الدولة )%(

اأما ن�صبة التحويالت اإىل الناجت املحلي االإجمايل فقد بلغ متو�صط الن�صبة ملجموع الدول 

العربية امل�صتقبلة حوايل 4.8% عام 2012 تاأتي لبنان يف املقدمة بن�صبة 19% تليها االردن 

بن�صبة 12%، ثم 7.8% للمغرب و 6.1% مل�صر و 5% لليمن. 

 وقد تراجع  تدفق حتويالت العاملني يف الدول النفطية نتيجة لالأزمة املالية العاملية التي 

ع�صفت باالقت�صاد  العاملي ابتداءاً من الن�صف الثاين من عام 2008،  مبعدل 2% عام 2009 

عاودت  ثم  النفطية.  العربية  للدول  العائدات  ثم  ومن  العاملية  النفط  اأ�صعار  النخفا�ص  نظراً 

االرتفاع خالل ال�صنوات الثالث االخرية 2009-2011، كما هو مو�صح يف اجلدول )10( يف 

امللحق.
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ب�صكل عام، بلغ املجموع الرتاكمي لتحويالت العاملني خالل الفرتة -2000 2012 حوايل 361 

مليار دوالر، واحتلت م�صر املركز االأول حيث بلغت حتويالت العاملني اإليها خالل الفرتة نحو 93.5 

باإجمايل  الثانية والثالثة  لبنان واملغرب يف املرتبة  25.9% من االإجمايل، وجاءت  اأو  مليار دوالر 

70.2 و 66.7 دوالر على التوايل، اأو 19% و 7.8% من االإجمايل. ويو�صح اجلدول )10( وال�صكل 
التايل حتويالت العاملني امل�صجلة ر�صمياً يف موازين املدفوعات للدول امل�صدرة للعمالة.

املجموع الرتاكمي لتحويالت العاملني من الدول العربية املر�سلة للعمالة للفرتة 

2000 - 2012 )مليار دوالر(

رابعا: دور النفط والغاز يف تعزيز التعاون بني الدول العربية 

واالجتماعية، حيث  االقت�صادية  التنمية  تعزيز  الطبيعي يف  والغاز  النفط  �صناعة  ت�صاهم 

اأو  الثنائي  ال�صعيد  على  �صواء  للتعاون  فر�صاً  تتيح  املراحل  من  طويلة  �صل�صلة  على  ت�صتمل 

االأقليمي اأو الدويل.   

اإن التطور يف �صناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية وما رافقها من توفر االإرادة 

ال�صيا�صية، اأدى اإىل متهيد الطريق لزيادة التعاون بني الدول العربية.  وانعك�ص ذلك على االأوجه 

اإطار ال�صركات املنبثقة  التعاون البرتويل يف  التعاون والذي ي�صتمل على:   التي اتخذها ذلك 

عن منظمة )اأوابك(، يف نف�ص الوقت هناك م�صاريع عربية م�صرتكة قائمة يف الوقت احلا�صر 

 ، يف الدول العربية يف  جمال النفط والغاز الطبيعي منها خط اأنابيب نقل النفط “�صوميد” 

وم�صروع خط اأنابيب الغاز العربي الذي يهدف اإىل ت�صدير الغاز من م�صر اإىل كل من االأردن 

و�صورية ولبنان، وم�صروع دولفني لنقل الغاز من حقل ال�صمال القطري اإىل االإمارات.  باالإ�صافة 

اإىل امل�صاريع امل�صرتكة قيد الدرا�صة واأخرى قيد التنفيذ منها ربط العراق مبنظومة خط الغاز 
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العربي، وخطوط الغاز التي تربط بني كل من  قطر والبحرين، وبني ليبيا وم�صر، وبني ليبيا 

وتون�ص، وبني تون�ص واجلزائر. 

و�صيقت�صر هذا اجلزء على ا�صتعرا�ص موجز للتعاون العربي يف اإطار ال�صركات املنبثقة عن 

منظمة اأوابك، ويف اإطار م�صروع خط الغاز العربي، وم�صروع دولفني للغاز.

1-  التعاون يف اإطار ال�سركات املنبثقة عن منظمة اأوابك
املنظمة  اإن�صاء  اتفاقية  ملا ن�صت عليه  املنظمة جت�صيداً  املنبثقة عن  ال�صركات  اإن�صاء  ياأتي 

يف  م�صرتكة  م�صروعات  اإن�صاء  يف  امل�صرتكة  واإمكانياتهم  االأع�صاء  موارد  من  “االإفادة  ب�صاأن 

خمتلف اأوجه الن�صاطات يف �صناعة البرتول التي يقوم بها جميع االأع�صاء اأو من يرغب منهم 

يف ذلك”، وفيما يلي ا�صتعرا�ص موجز لهذه ال�صركات . 

• ال�صركة العربية البحرية لنقل البرتول تاأ�ص�صت عام 1972 ومقرها دولة الكويت. 	

• مملكة 	 ومقرها   1973 عام  اأن�صئت  )اأ�صري(،  ال�صفن  واإ�صالح  لبناء  العربية  ال�صركة 

البحرين.

• ال�صركة العربية لال�صتثمارات البرتولية )اأبيكورب(، تاأ�ص�صت عام 1974 ومقرها مدينة 	

اخلرب باململكة العربية ال�صعودية.

•  ال�صركة العربية للخدمات البرتولية، تاأ�ص�صت عام 1975 و مقرها يف طرابل�ص، دولة 	

ليبيا، والأجل حتقيق اأهداف ال�صركة فقد مت اإن�صاء ثالث �صركات فرعية وهي :

•  ال�صركة العربية للحفر و�صيانة االآبار ومقرها دولة ليبيا 	

• ال�صركة العربية خلدمات اال�صتك�صاف اجليوفيزيائي ومقرها دولة ليبيا.	

• ال�صركة العربية جل�ص االآبار ومقرها بغداد، دولة العراق. 	

2. التعاون يف اإطار امل�ساريع البرتولية امل�سرتكة
1.2 م�سروع خط الغاز العربي*

الطبيعي  الغاز  ينقل  حيث  امل�صرتكة،  االإ�صرتاتيجية  العربية  امل�صروعات  اأه��م  اأح��د  يعد 

امل�صري اإىل االأردن و�صوريا ولبنان، والغاز ال�صوري اأي�صاً، وي�صل اإىل احلدود الرتكية حيث من 

املزمع ربطه مع ال�صبكة االأوروبية عرب تركيا، باالإ�صافة اإىل اإمكانية ا�صتقباله للغاز العراقي يف 

امل�صتقبل. يبلغ طول خط الغاز العربي )1500( كم ميتد من مدينة العري�ص يف جمهورية م�صر 

العربية اإىل منطقة كل�ص يف اجلمهورية العربية ال�صورية،  مروراً مبملكة االأردن. ويبلغ قطر 

اخلط 36 بو�صة  يف كافة اأجزائه با�صتثناء التفريعة الوا�صلة من حمطة غاز الريان يف �صورية 

اإىل احلدود اللبنانية بقطر 24 بو�صة، وتبلغ  طاقته اال�صمية  10 مليار مرت مكعب غاز يف 

ال�صنة. وقد مت تنفيذه على ثالث  مراحل على النحو التايل:

 36 العقبة االأردنية بقطر  العري�ص امل�صرية حتى مدينة  املرحلة االأوىل: ومتتد من مدينة 

بو�صة وطول حوايل 265 كم، منها جزء بحري بطول 15 كم يف عمق مياه ي�صل اإىل 850 مرت 

* تقرير اجتماع اخلرباء حول »الرتويج خلف�ص االنبعاثات يف قطاع النقل« ، بريوت 5-6 متوز / يوليو 2011، اإعداد اإدارة 
ال�صوؤون الفنية )اأوابك(.
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عرب خليج العقبة، وطاقة ت�صميمية ت�صل اإيل 10 بليون مرت مكعب �صنوياً، ومت االنتهاء من هذه 

املرحلة وت�صغيلها يف زمن قيا�صي 18 �صهراً، ومت افتتاح هذه املرحلة يف 27 يوليو 2003 اإيذاناً 

ببدء ت�صدير الغاز امل�صري اإىل االأردن ملنطقة العقبة االأردنية. وقد بلغت التكلفة اال�صتثمارية 

لهذه املرحلة حوايل 200 مليون دوالر.

املرحلة الثانية: ومتتد من ميناء العقبة االأردين اإيل مدينة الرحاب االأردنية الواقعة على 

ب�عد حوايل 30 كم من احل�دود االأردنية/ ال�صورية بطول حوايل 390 كم وقطر 36 بو�صة، وقد 

مت اإجناز هذه املرحلة من امل�صروع خالل 18 �صهراً بدالً من التاريخ التعاقدى33 �صهراً )اأبريل 

2007(، حيث مت خالل �صهر فرباير 2006 تزويد حمطتي كهرباء ال�صمرا والرحاب باالأردن 
بالغاز الطبيعي. وبلغت التكلفة اال�صتثمارية لهذه املرحلة حوايل 300 مليون دوالر.

املرحلة الثالثة: ومتتد من مدينة الرحاب االأردنية وحتى احلدود االأردنية ال�صورية بطول 30 كم 

وبقطر 36 بو�صة با�صتثمارات حوايل 35 مليون دوالر، لت�صدير الغاز امل�صري عرب احلدود االأردنية 

ال�صورية اإىل �صوريا ولبنان وتركيا ومنها اإىل اأوربا، وقد مت تدفيع الغاز اإىل �صوريا يف 2008/7/9.

من  الرابعة  املرحلة  تنفيذ  من   2008 عام  بداية  يف  ال�صوري  اجلانب  انتهى  ال��راب��ع��ة:  املرحلة 

امل�صروع التي متتد من احلدود االأردنية ال�صورية وحتى مدينة حم�ص بو�صط �صوريا بطول حوايل 

330 كيلومرت وبقطر 36 بو�صة والتي من املمكن م�صتقباًل اأن متتد عرب االأرا�صي ال�صورية وحتى 
احلدود ال�صورية الرتكية بهدف ربط خط الغاز العربي ب�صبكة الغاز الرتكية. ومبوجب اتفاقية بني 

جمهورية م�صر العربية واجلمهورية اللبنانية لنقل/تبادل الغاز امل�صري اإىل لبنان، مت اإمداد اجلانب 

اللبناين بكميات من الغاز الطبيعي امل�صري عرب االأرا�صي ال�صورية اعتباراً من �صبتمرب 2009 وذلك 

بنظام مبادلة الغاز امل�صري بالغاز ال�صوري. ويبني التايل م�صار خط الغاز العربي ومراحل تنفيذه.

م�سار خط الغاز العربي ومراحل تنفيذه
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توجد خطط م�صتقبلية معلنة لتو�صيع خط الغاز العربي، اأهمها:

• م�صروع ربط خط الغاز العربي بخط نابوكو عرب تركيا الإتاحة فر�صة نقل الغاز الطبيعي 	

من الدول العربية اإىل االحتاد االأوروبي.

• م�صروع ربط خط الغاز العربي  عرب ال�صبكة ال�صورية بالعراق بعد تطوير حقل عكا�ص  	

العراقي ومنه اإىل دول اخلليج العربي. 

�صريان  وهو  االإ�صرتاتيجية،  العربي  التعاون  مل�صروعات  متميزاً  منوذجاً  العربي  الغاز  خط  يعد 

اقت�صادي اإ�صرتاتيجي بني م�صر واالأردن و�صوريا ولبنان، وبني قارات اأفريقيا واآ�صيا واأوروبا فى مرحلة 

الحقة. وتنبع اأهمية خط الغاز العربي من كونه واحداً من اأهم م�صاريع التعاون العربي امل�صرتك. 

2.2 م�سروع دولفني للغاز
خط اأنبوب الغاز بني دولة قطر واالإمارات العربية املتحدة

البينية يف بلدان جمل�ص  الغاز  اأهم ما حتقق يف جمال جتارة  للغاز  يعترب م�صروع دولفني 

التعاون العربي، ويهدف امل�صروع اإىل توفري كميات كبرية من غاز حقل ال�صمال القطري ونقله 

عرب خط اأنابيب حتت مياه اخلليج العربي اإىل دولة االإمارات.

يربط بني قطر، واالإمارات، وعمان مع اإمكانية تو�صعته يف امل�صتقبل لي�صل اإىل باك�صتان، 

وينقل الغاز القطري اإىل االإمارات وعمان، ودخل اخلدمة عام 2007. تبلغ طاقة اخلط 33 

مليار مرت مكعب يف ال�صنة ويتكون من ثالثة اأجزاء متتد من:

• حقل ال�صمال القطري – راأ�ص لفان ويبلغ طوله 48 ميل وقطره 32 بو�صة.	

• راأ�ص لفان – الطويلة )اأبو ظبي( ويبلغ طوله 249 ميل وقطره 48 بو�صة.	

• اأبو ظبي – العني – الفجرية ويبلغ طوله 113 ميل وقطره 24 بو�صة.	

ويبني ال�صكل التايل م�صار خط دولفني.

Dolphin Pipeline Project
Linking Qatar with the UAE and Oman with the possible extension 
to Pakistan in the future. Came on stream in June 2007 .

1-The north field – Ras Laffan: 48 mile long,  32”
2-Ras Laffan – Taweelah (Offshore), 249 mile long,  48”. 
3- Abu Dhabi - Al Ain – Fujairah:113 mile long,  24”.
- The capacity is 33 bcm/y.

م�سار خط دولفني
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خام�سًا: اخلال�سة 

 من اأهم ما خل�ست اإليه الدرا�سة ما يلي: 

• ا�صتخدامها 	 اأوالً  خالل  من  العربية  ال��دول  يف  بالتنمية  والغاز  النفط  قطاع  يرتبط 

كم�صدر للطاقة ومادة اأولية يف القطاعات االقت�صادية ويف اال�صتهالك املحلي، وثانياً 

واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  عملية  لتعزيز  تنفق  التي  النفطية  للعوائد  توفريها 

وتعزيز التعاون العربي. 

• ازدياد معدالت الطلب على الطاقة يف الفرتة 2001 – 2012، اإذ ارتفع من 7 مليون 	

برميل مكافئ نفط يومياً عام 2001 اإىل 13.5 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 

2012، اأي مبعدل منو �صنوي بلغ %6.2. 
• ارتفع اال�صتهالك العربي من املنتجات النفطية مبعدل �صنوي بلغ 5.1% من 3.8 م ب 	

م ن/ي عام 2001 اإىل 6.6 مليون ب م ن/ يومياً عام 2012. بينما ارتفع ا�صتهالك 

الدول العربية من الغاز الطبيعي خالل الفرتة )2001-2012( بنحو 3.8 مليون ب/ي 

، اأي مبعدل منو �صنوي بلغ 7.7%، حيث ارتفع من 2.9 مليون ب م ن/ي عام 2001 

اإىل 6.7 مليون ب م ن/ي عام 2012. 

• عام 	  %42.5 من  العربية  الدول  يف  الطاقة  مزيج  من  الطبيعي  الغاز  ح�صة  ارتفعت 

2001 اإىل 49.8 عام 2012، بينما انخف�صت ح�صة املنتجات البرتولية من %54.4 
اإىل %48.5. 

• كان للعائدات النفطية دور رئي�صياً يف تعزيز عملية التنمية يف الدول العربية املنتجة 	

وامل�صدرة للنفط من خالل م�صاهماتها يف معدالت النمو االقت�صادي وامليزانية العامة 

وامليزان التجاري، باالإ�صافة اإىل دورها الكبري يف التنمية الب�صرية. 

• �صاهم النفط وعائداته يف تعزيز التنمية يف الدول العربية االأخرى غري النفطية وذلك 	

عن طريق العون االإمنائي العربي الذي قدمته الدول العربية النفطية للدول العربية 

االأخرى والذي بلغ 46 مليار دوالر يف الفرتة 2000 – 2011، و 154 مليار دوالر يف 

الفرتة 1970 – 2011. 

• الدول 	 اإىل  النفطية  بالدول  العاملني  تعزيز حتويالت  دور يف  النفطية  للعائدات  كان 

املر�صلة للعمالة، اإذ بلغ اإجمايل هذه التحويالت 361 مليار دوالر خالل الفرتة 2000 

– 2012، اأي مبعدل �صنوي بلغ 27.7 مليار دوالر. 
• اإن التطور يف �صناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية وما رافقه من توفر 	

االإرادة ال�صيا�صية، اأدى اإىل متهيد الطريق لزيادة التعاون بني الدول العربية �صواء 

والغاز  النفط  م�صاريع  اأو يف جمال  اأوابك،  منظمة  عن  املنبثقة  ال�صركات  اإطار  يف 

امل�صرتكة. 
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املراجع

• املوحد 	 العربي  االقت�صادي  التقرير  واآخ��رون،  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  االأمانة 

�صبتمرب 2012.

• منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول، التقرير االإح�صائي ال�صنوي، اأعداد خمتلفة.	

• منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول، تقرير االأمني العام ال�صنوي، اأعداد خمتلفة. 	

• برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، موؤ�صرات التنمية الب�صرية، عام 2011.	

• 	.www.worldbank.org ،بنك معلومات البنك الدويل
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ملحق اجلداول

الم�صدر : -  منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول، االدارة االقت�صادية.

االأمانة العامة لجامعة الدول العربية واآخرون، التقرير االقت�صادي العربي الموحد، 2012  

العائدات النفطية
الناتج المحلي 

االجمالي

قطاع 

ال�سناعات 

اال�ستخراجية

ح�سة قطاع ال�سناعة 

اال�ستخراجية 

من الناتج %

ح�سة الناتج من 

 اإجمالي الناتج العربي

)%(

  دول رئي�صي���ة منتج���ة للنفط )اأكثر 

من 0.5 مليون ب/ي(

 638,105  1,966,445  916,925 46.683.2

38.614.3 130,696  338,690  85,900  االمارات
36.78.3 72,500  197,450  37,289  الجزائر

53.225.2 317,463  597,086  289,518  ال�صعودية
64.96.5 99,303  153,032  83,768  العراق

57.77.3 100,126  173,519  27,328  قطر
62.16.8 99,933  160,936  67,688  الكويت

70.01.6 26,215  37,468  7,391  ليبيا
14.210.0 33,511  235,584  4,689  م�صر
51.23.1 37,178  72,680  34,534  عمان

 ال���دول التي يق���ل اإنتاجها النفطي 

عن 0.5 مليون ب/ي

 29,424  230,506  37,267 16.29.7

31.01.1 7,995  25,825  6,305  البحرين
6.72.0 3,102  46,431  2,285  تون�ص
23.22.5 13,936  60,193  2,994  �صورية

5.23.0 3,627  69,960  12,291  ال�صودان
30.61.2 8,607  28,097  5,549  اليمن

4.47.1 7,420  167,851  اإجمالي الدول غير المنتجة للنفط
3.91.2 1,133  28,881  االردن

0.00.1 -  1,238  جيبوتي
0.01.7 -  40,094  لبنان

5.24.0 4,822  93,574  المغرب
36.00.2 1,465  4,064  موريتانيا

40.7100.0 961,612  2,364,802  667,529  اإجمالي الدول العربية

جدول - 1: موؤ�سرات اقت�سادية للدول العربية، 2011

)مليون دوالر(
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الم�صدر: منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول ، التقرير االح�صائي ال�صنوي، اأعداد مختلفة.

200120102012
معدل النمو 

2012-2001
6.9 71714141500االمارات
1.3 188212216البحرين

2.7 130172175تون�ص
3.8 610789918الجزائر

7.2 181035303870ال�صعودية
3.5 296428432�صورية
3.9 533696808العراق

12.8 39814261490قطر
6.6 307569620الكويت

3.9 316954480ليبيا
5.5 99616311791م�صر

6.3 63011182112300اإجمالي اأوابك
5.2 70811581242الدول غير االع�صاء

6.2 70091297913542اإجمالي الدول العربية

الجدول  - 2 : اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية 

)األف برميل مكافئ نفط/يوم(
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الجدول  -3: ا�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية 

 )برميل مكافئ نفط (

معدل النمو 200120122012-2001

)1.3(75.164.7االمارات

)6.3(104.551.3البحرين

1.7 4.95.9تون�ص
2.6 6.89.0الجزائر

4.0 31.548.4ال�صعودية
1.1 6.57.3�صورية
0.9 7.88.6العراق

0.6 250.9267.3قطر
1.6 50.059.3الكويت

0.6 19.721.1ليبيا
3.2 5.67.9م�صر

3.7 12.618.7اإجمالي اأوابك
3.1 2.53.5الدول غير االع�صاء

3.8 8.913.4اإجمالي الدول العربية

الم�صدر: منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول ، التقرير االح�صائي ال�صنوي، اأعداد مختلفة.

 تعني �صالباً : )( -
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الجدول - 4: تطور ح�سة اأنواع الوقود في اإ�ستهالك الطاقة بالدول العربية

)%(

20012012
 منتجات 

بترولية

غاز 

طبيعي
اإجمالياأخرى

 منتجات 

بترولية

غاز 

طبيعي
اإجمالياأخرى

41.658.40.010022.078.00.0100االمارات
12.287.80.010012.088.00.0100البحرين

66.932.31.010065.134.31.0100تون�ص
36.162.32.010039.259.91.0100الجزائر

64.935.10.010056.843.20.0100ال�صعودية
77.016.96.010071.826.62.0100�صورية
73.522.54.010079.219.81.0100العراق

5.894.20.010015.484.60.0100قطر
57.043.00.010048.451.60.0100الكويت

51.648.40.010079.220.80.0100ليبيا
48.244.57.010042.453.05.0100م�صر

51.846.22.0100.045.953.20.9100.0اإجمالي اأوابك
77.79.013.3100.074.916.58.6100.0الدول غير االع�ساء

الم�صدر: منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول ، التقرير االح�صائي ال�صنوي، اأعداد مختلفة.
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الجدول - 5:  ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية 

)األف برميل مكافئ نفط/يوم(

الم�صدر: منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول ، التقرير االح�صائي ال�صنوي، اأعداد مختلفة.

           تعني �صالباً )(

معدل النمو 200120122012-2001

9.8 4191170االمارات
1.3 165190البحرين

3.3 4260تون�ص
3.4 380550الجزائر

9.2 6351670ال�صعودية
7.9 50115�صورية
2.6 120160العراق

11.6 3751260قطر
8.4 132320الكويت

)3.8(153100ليبيا

7.2 443950م�صر
7.6 29146545اإجمالي اأوابك

11.2 64205الدول غير االع�صاء
7.7 29786750اإجمالي الدول العربية
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الجدول - 6:

 تطور ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية 

)األف برميل مكافئ نفط/يوم(

الم�صدر: منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول ، التقرير االح�صائي ال�صنوي، اأعداد مختلفة.

معدل النمو 200120122012-2001

0.9 298330االمارات
1.1 2326البحرين

2.5 87114تون�ص
4.6 220360الجزائر

5.9 11752200ال�صعودية
2.8 228310�صورية
4.6 392640العراق

23.3 23230قطر
5.0 175300الكويت

8.0 163380ليبيا
4.3 480760م�صر

5.1 32645650اإجمالي اأوابك
4.9 550930الدول غير االع�صاء

5.1 38146580اإجمالي الدول العربية
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مأمون عبسي حلبي

بدائل الوقود في قطاع النقل واقتصادياتها

الركاب  نقل  القطاع  ه��ذا  وي�شمل  عامليًا،  للطاقة  امل�شتهلكة  الرئي�شة  القطاعات  من  النقل  قطاع  يعترب 

والب�شائع بو�شائط النقل الربية )املركبات واحلافالت وال�شاحنات والقطارات(، واجلوية )طائرات الركاب 

وال�شحن(، واملائية )بواخر ال�شحن، وعبارات نقل الركاب، وغريها(. وي�شهد هذا القطاع تطورات ملحوظة، 

وذلك ما تتناوله هذه الدرا�شة.

٭ باحث رئي�سي - مركز اأبحاث البرتول، معهد الكويت للأبحاث العلمية.

٭
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بدائل الوقود يف قطاع النقل واقت�صادياتها

مقدمة

عترب قطاع النقل من القطاعات الرئي�سة امل�ستهلكة للطاقة عاملياً، وي�سمل هذا القطاع نقل 

الركاب والب�سائع بو�سائط النقل الربية )املركبات واحلافلت وال�ساحنات والقطارات(، واجلوية 

وتقدر  وغريها(.  الركاب،  نقل  وعبارات  ال�سحن،  )بواخر  واملائية  وال�سحن(،  الركاب  )طائرات 

ن�سبة ا�ستهلك هذا القطاع بحوايل 20% من اإجمايل الطاقة الأولية امل�ستهلكة عاملياً وحوايل 

 
)1(

الأمريكية  الطاقة  الدرا�سات ال�ست�سرافية لإدارة معلومات  ال�سائل، وتدل  الوقود  50% من 
باأن ا�ستهلك هذا القطاع �سيزداد من 97.9 اإىل 142.1 كوادريليون و ح ب بني الأعوام 2007 

و2035 )ال�سكل - 1(، وباأن ح�سة قطاع النقل من الوقود ال�سائل �ستزداد اإىل نحو 61%. ومتاثل 

 )ال�سكل - 2( فيما يتعلق 
)2(

نتائج هذه الدرا�سات توقعات منظمة الأقطار امل�سدرة للنفط )اأوبك( 

مليون   51.6 بنحو  النقل  قطاع  امل�ستهلك يف  النفط  كمية  تقدر  اإذ  النفط،  ا�ستهلك  مب�ستقبل 

برميل نفط مكافئ يف عام 2030 مقارنة بنحو 40.4 مليون برميل نفط مكافئ يف عام 2010. 

واإذا اأخذنا يف العتبار اأن معدل اإمداد النفط �سيبلغ نحو 97.6 مليون برميل/اليوم، ن�ستنتج باأن 

النفط �سي�ستمر بلعب دور حموري يف اإمدادات الطاقة لقطاع النقل خلل العقود القادمة. وهناك 

العديد من العوامل التي ت�سهم يف منو ا�ستهلك الطاقة يف قطاع النقل وقد مت ا�ستعرا�سها يف 

، اإل اأن ال�سبب الرئي�س يعود اإىل 
)6-4 ،2 ،1(

، ويف العديد من الدرا�سات ال�ست�سرافية 
)3(

ورقة �سابقة 

النمو املت�سارع لقطاع النقل يف دول القت�ساديات النا�سئة والدول النامية.

ال�شكل - 1:. توقعات ا�شتهالك الطاقة يف قطاع النقل )امل�شدر  1(
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القت�ساد  مبا�سر يف منو  ب�سكل  املوؤثرة  القطاعات  من  النقل  قطاع  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 

العاملي، والذي تتزايد اأهميته مع النمو امل�ستمر للعوملة وللتجارة البينية. ونتيجًة لذلك يكت�سب 

مو�سوع تاأمني م�سادر الطاقة لهذا القطاع اأهمية خا�سة. وحيث اأن امل�سدر الرئي�س للطاقة 

لهذا القطاع هو النفط كما �سبق ذكره اأعله، ومبا اأن النفط يعترب من م�سادر الطاقة النا�سبة، 

اإليها ظاهرة  يعزى  التي  الدفيئة  الغازات  انبعاث  اإىل  يوؤدي  ا�ستخدامه كوقود  اأن  اإىل  اإ�سافًة 

الحتبا�س احلراري، فقد بداأ الهتمام بتوفري بدائل لوقود النقل منذ ت�سعينات القرن املا�سي. 

وتبذل يف هذا ال�سياق جهود حثيثة من قبل جمموعة وا�سعة من ال�سركات واملوؤ�س�سات البحثية 

املعنية باإمدادات الطاقة و�سناعة و�سائط النقل تهدف اإىل تطوير اأنظمة متكاملة ت�سمل اأنواع 

خمتلفة من بدائل الوقود وطرق اإمدادها وو�سائط النقل امللئمة لها. وقد �سبق واأن ا�ستعر�سنا 

اأهم  واأوجزنا  النقل  وقود  بدائل  عن  البحث  اأ�سباب  التف�سيل  من  ب�سيء   
)3(

�سابقة  ورقة  يف 

التطورات املتعلقة بو�سائط النقل، كما اأن هناك عدد من الأوراق واملراجع التي ميكن للقارئ 

. وت�ستعر�س هذه الورقة اأهم التطورات يف حقل بدائل وقود 
)6 - 4(

العودة اإليها ملزيد من التف�سيل 

النقل واإنتاجها. و�سيتم الرتكيز ب�سكل خا�س على اأنواع بدائل الوقود التي �سوف تلعب دوراً مهماً 

يف اإمدادات وقود النقل يف امل�ستقبل املنظور حتى عام 2030.

 بدائل وقود النقل - تعريف 

تلبي  اأن  ميكن  التي  الطاقة  م�سادر  حتديد  ح��ول  النقل  وق��ود  بدائل  مو�سوع  يتمحور 

الحتياجات امل�ستقبلية لقطاع النقل على امل�ستوى العاملي اأو القطري، �سواًء كانت الدوافع لذلك 

العتماد على  اأو  الدفيئة،  الغازات  كانبعاث  بيئية  اأ�سباب  اأو  الوقود،  اإم��دادات  ب�سمان  تتعلق 

 .
)8 ،7(

م�سدر حملي للطاقة بدلً من م�سادر طاقة اأولية م�ستوردة 

ال�شكل - 2:. النمو العاملي ال�شتهالك النفط يف قطاع النقل )امل�شدر  2(
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الن�ساطات  وراء  الدوافع  اأن  ومبا 

النقل  لوقود  بدائل  بتطوير  املتعلقة 

لذا  اأخ����رى،  اإىل  دول���ة  م��ن  تختلف 

للنفط  املنتجة  ال���دول  على  يتحتم 

من  ب�سيء  املو�سوع  هذا  اإىل  النظر 

التجرد ومتابعة التطورات املتعلقة به 

اإمكانية ال�ستفادة من  لتحديد مدى 

البدائل يف دولها للحفاظ على  هذه 

تاأثري  مدى  ولتحديد  املحلية،  البيئة 

م�ستقبل  على  فعلياً  ال��ب��دائ��ل  ه��ذه 

اأ�سواق النفط والغاز.  

�سوائل  الوقود  بدائل  قائمة  ت�سم 

من  املنتجة  وال�سوائل  احليوية،  الكتلة 

الغاز الطبيعي والفحم احلجري، والغاز 

امل�سغوط،  الطبيعي  وال��غ��از  امل�����س��ال، 

وال��ك��ه��رب��اء وال���ه���ي���دروج���ني. وي��وج��ز 

ال�سكل  - 3 اأهم معامل منظومة وقود 

النقل احلالية التي يتم ت�سويقها حالياً 

الطاقة  ارتباطها مب�سادر  ويبني كذلك 

الأولية. 

وقد مت ا�ستثناء كًل من الكهرباء 

والهيدروجني من ال�سكل  - 3حيث 

تاأثريهما  يبقى  اأن  املتوقع  من  اأن��ه 

النقل حم��دوداً  وق��ود  اأ���س��واق  على 

 ،2030 املنظور حتى عام  يف املدى 

نظراً للتغيري اجلذري يف بنية منظومة النقل الذي يتطلبه هذين النوعني من بدائل وقود النقل. 

بكثري من  اأقل  اأو م�سغوطاً  �سائًل  كان  �سواًء  للهيدروجني  الطاقة  كثافة  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف 

، كما اأن 
)9(

الديزل واجلازولني وبدائل الوقود الأخرى املتاحة كما هو مو�سح يف ال�سكل - 4  

الطاقة الكهربائية التي ميكن تخزينها يف البطاريات ما زالت حمدودة. ويرتتب على ذلك اأن 

امل�سافة التي ميكن للمركبة التي تعمل بالكهرباء اأو الهيدروجني اأن تقطعها فبل اإعادة التزود 

بالوقود متدنية، مما يجعل هذه املركبات اأقل جاذبيًة من املركبات التي تعمل بالوقود التقليدي.

احليوية  الكتلة  م�سادر  على  تعتمد  التي  الوقود  بدائل  اأن��واع  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 

والغاز الطبيعي والفحم احلجري هي الأكرث جاذبية يف امل�ستقبل املنظور نظراً ل�سهولة 

اندماجها مع منظومة النقل احلالية، والتاأثري البيئي املحدود لبع�س منها، خا�سًة فيما 

يتعلق بانبعاث الغازات الدفيئة. وبالتايل فقد مت بذل جهود حثيثة لتطوير طرق ت�سنيع 

ال�شكل - 3:. منظومة وقود النقل احلالية وعالقتها 

مب�شادر الطاقة االأولية
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هذه البدائل على مدى العقود الثلثة املا�سية، وات�سم الطلب عليها بنمو مرتفع خلل 

العقد املن�سرم، كما اأنه متوقع اأن تنمو ب�سكل مت�سارع خلل العقدين القادمني )ال�سكل 

- 5(. وعليه �سيتم الرتكيز يف هذه الورقة على هذه البدائل. 

ال�شكل - 4:. كثافة الطاقة الأنواع الوقود املختلفة )امل�شدر 9(.

ال�شكل - 4:. النمو العاملي املتوقع لبدائل وقود النقل وال�شوائل
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)Biofuels( الوقود احليوي

تعترب اأنواع وقود النقل املنتجة من الكتلة احليوية من اأهم بدائل وقود النقل يف امل�ستقبل 

الكتلة  من  امل�ستقة  النقل  وقود  بدائل  ي�ستمر منو  اأن  املتوقع  ومن   .2035 عام  حتى  املنظور 

. و�سريتفع بذلك معدل الإنتاج من حوايل 1 مليون برميل نفط 
)2(

احليوية مبعدل 6% �سنوياً 

مكافئ/اليوم يف عام 2008 اإىل حوايل 3-3.5 مليون برميل نفط مكافئ/اليوم يف عام 2030 

والإحت��اد  املتحدة  الوليات  من  كل  يف  اأق��رت  التي  الت�سريعات  هو  النمو  لهذا  والدافع   .
)3-2(

الوقود  باأن  الت�سريعات  هذه  تعليل  ومت   .
)11-10(

احليوي  الوقود  اإنتاج  ت�سجع  والتي  الأوروب��ي 

احليوي يخف�س من معدلت انبعاث الغازات الدفيئة الناجتة عن ا�ستعمال الوقود الإحفوري 

. وقد 
)12(

كونه حمايداً من حيث انبعاثاته من ثاين اأك�سيد الكربون، كما اأنه م�سدر طاقة متجدد 

و�سعت الدول ال�سناعية الرئي�سية خططاً متكاملة لتطوير منظومة اإنتاج اأنواع الوقود احليوي 

. وهناك عدد من اأنواع الوقود التي 
)18-13(

املختلفة للو�سول اإىل م�ستويات الإمداد امل�ستهدفة 

ميكن اإنتاجها من الكتلة احليوية وت�سمل هذه الأنواع عدد من الكحولت كامليثانول والإيثانول 

والبيوتانول، والديزل احليوي، والزيت الثقيل، والهيدروجني. ويلخ�س اجلدول - 1 اأنواع الوقود 

.
)19(

احليوي وتطور اإنتاجها وتطبيقاتها يف جمال النقل 

اأكرث  لكونه  وذلك  نقل حيوي،  كوقود  للإيثانول  ومناف�سا  بديل حمتمل  البيوتانول  ويعترب 

ملءمًة من حيث اإمكانية توزيعه با�ستخدام خطوط اإمداد الوقود احلالية. اإل اأن اجلدوى الفنية 

الطاقة  ح�سيلة  اأن  تبني  كلقيم،  الأعلف  اأع�ساب  اأو  الذرة  با�ستخدام  لإنتاجه،  والقت�سادية 

للبيوتانول، وفق التكنولوجيات ال�سائدة حالياً، ت�ساوي حوايل ن�سف ح�سيلة الطاقة للإيثانول 

هاماً  ق�سماً  ي�سكل  اللقيم  لكون  نظراً  اأقل جاذبية،  البيوتانول  يجعل  اللقيم، مما  كمية  لنف�س 

الراأ�سمالية  التكاليف  ارتفاع  املتدنية  كما يرتتب على هذه احل�سيلة  الوقود.  اإنتاج  تكلفة  من 

لإنتاج البيوتانول. ولتمكني البيوتانول من لعب دور اأكرث فاعلية يف منظومة وقود النقل يتوجب 

بالن�سبة  اأم��ا   .
)20

( احلالية  الإنتاج  م�ساعب  من  العديد  وتذليل  الإنتاجية  الكفاءة  حت�سني 

للميثانول والهيدروجني والزيوت الثقيلة فاإن اإنتاجها يعتمد على �سل�سلة من العمليات ال�سناعية 

املكلفة كعملية تغويز الكتلة احليوية وتكنولوجيا في�سر تروب�س لتخليق الهيدروكربونات وعمليات 

املعاجلة الهيدروجينية، مما يجعل تكلفة الإنتاج مرتفعة. وبالتايل فاإن نوعا الوقود املر�سحان 

والديزل احليوي.  الإيثانول  الوقت احلايل هما  املركبات يف  لوقود  كبدائل  رئي�سي  دور  للعب 

وبالتايل �سيتم الرتكيز على هذين البديلني يف هذه الورقة.

املواد االأولية امل�شتخدمة يف اإنتاج الوقود احليوي: الكتلة احليوية

تنق�سم املواد الأولية امل�ستخدمة كلقيم يف اإنتاج الوقود احليوي اإىل ق�سمني رئي�سيني هما 

الق�سم  هذا  يف  و�سيتم   . ال�سفحة  يف   6  - ال�سكل  يف  مو�سح  هو  كما  والطحالب  النباتات 

ا�ستعرا�س هذه امل�سادر، ثم تركيبها الكيميائي.

اأ( املواد النباتية

املواد النباتية هي الكائنات احلية التي تنتمي اإىل ما ي�سمى باململكة النباتية )Plantae( والتي 

ت�سم حوايل 350،000 �سنف، ومتتاز ببع�س اخل�سائ�س العامة ككونها متعددة اخلليا، واحتوائها 
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التطبيقاتالإنتاجنوع الوقود

اإنتاج على م�شتوى �شناعي وم�شوق ب�شكل وا�شع

عن طريق تخمري الن�ساء اأو ال�سكراإيثانول

الح���رتاق  حم���رك  م��رك��ب��ات  يف  م�ستخدم 

الداخلي ب�سكل نقي اأو خليط مع اجلازولني 

ETBE اأو امل�ساف الأك�سيجيني

ديزل 

حيوي 

معاجلة الزيوت احليوية بوا�سطة الأ�سرتة 

املتبادلة واإنتاج اأ�سرتات اأثيلية اأو ميثيلية 

للأحما�س الدهنية

م�ستخدم يف مركبات حمرك الديزل ب�سكل 

نقي اأو خليط مع ديزل من م�سادر اأحفورية

ميثان
الكتلة احليوية  اأنواع خمتلفة من  حتويل 

كاملخلفات مبعزل عن الأك�سيجني

اإىل ب�سكل حمدود جداً يف مركبات  ل ي�ستخدم 

حمرك الحرتاق الداخلي املجهزة للغاز الطبيعي

اإنتاج على م�شتوى منطي اأو خمربي

اإيثانول

عن طريق معاجلة الأخ�ساب والأع�ساب 

ال�سكريات  الزراعية وتخمري  واملخلفات 

الناجتة

ا�ستخدام متوقع يف مركبات حمرك الحرتاق 

الداخلي ب�سكل نقي اأو خليط

ميثانول

حتويل الكتلة احليوية اإىل غاز التخليق 

امليكروبية  املعاجلة  اأو  التغويز  بوا�سطة 

للمحا�سيل ال�سكرية

ا�ستخدام متوقع يف مركبات حمرك الحرتاق 

الداخلي اأو مركبات جمهزة بخليا الوقود

ثنائي  اأث���ري 

امليثيل

حتويل الكتلة احليوية اإىل غاز التخليق 

بوا�سطة التغويز 
ا�ستخدام متوقع يف مركبات حمرك الديزل

بيوتانول
اأو  ال�سكر  اأو  الن�ساء  تخمري  طريق  عن 

ال�سلولوز

ا���س��ت��خ��دام م��ت��وق��ع يف م��رك��ب��ات حم��رك 

الحرتاق الداخلي

ه��ي��دروج��ني 

حيوي

كتلة حيوية ناجتة عن الطحالب ثم تخمري 

بوا�سطة مكروبات منتجة للهيدروجني، اأو 

عن طريق تغويز الكتلة احليوية

ا�ستخدام متوقع يف مركبات جمهزة بخليا 

الوقود

ديزل حيوي

دقيقة  طحالب  عن  ناجتة  حيوية  كتلة 

متخ�س�سة باإنتاج زيوت حيوية ثم معاجلة 

الكتلة بوا�سطة الأ�سرتة املتبادلة

مركبات حمرك  تطبيقات حمتملة يف 

الديزل

هيدروكربونات

اأنواع خمتلفة من الكتلة احليوية لإنتاج غاز 

التخليق لتحويله لحقاً اإىل هيدروكربونات 

عن طريق تفاعلت في�سر تروب�س

ذلك  يف  مبا  النقل  و�سائل  خمتلف 

الطائرات

اجلدول - 1: اأنواع الوقود احليوي وتطبيقاته )امل�شدر  19(
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واملحا�سيل  الأ�سجار  النباتية:  اململكة  وت�سمل  ال�سوئي.  التخليق  على  وقدرتها  ال�سلولوز،  على 

الزراعية والأع�ساب وغريها. وتتميز املواد النباتية بقدرتها على ت�سنيع ما حتتاجه من الغذاء عن 

طريق حتويل ثاين اأك�سيد الكربون املتواجد يف اجلو وبا�ستخدام الأ�سعة ال�سم�سية كم�سدر للطاقة 

اإىل مواد ع�سوية خمتلفة اأهمها الكربوهيدرات، كال�سكريات وال�سلولوز، والليجنني، والربوتينات 

والدهنيات ومواد اأخرى كالأ�سباغ واملواد العطرية. ويو�سح اجلدول  - 2 اأهم املواد النباتية التي 

ميكن ا�ستخدامها كلقيم يف اإنتاج الوقود احليوي.

املحا�سيل  جمموعة  حتت  املدرجة  الأ�سناف  على  حالياً  احليوي  الوقود  �سناعة  وتعتمد 

الغذائية الن�سوية وال�سكرية واملحا�سيل الزيتية. فالوليات املتحدة والربازيل، وهما اأكرب منتجي 

الإيثانول يف العامل، تعتمدان يف اإنتاجهما على كل من الذرة وق�سب ال�سكر بالتوايل. كما تعتمد 

اأوروبا على زيت بذور اللفت والوليات املتحدة على فول ال�سويا لإنتاج الديزل احليوي. ويعود 

�سبب اعتماد ال�سناعة على هذه املحا�سيل لأن اأ�ساليب زراعتها قد مت تاأويجها وتقلي�س كلفتها، 

املتعلقة مبعاجلة وحتويل هذه املحا�سيل قد مت تطويرها ب�سكل يجعل  التكنولوجيات  اأن  كما 

الوقود املنتج جمدياً اقت�سادياً اإىل حد ما كما �سياأتي ذكره لحقاً. 

اجلدول - 2:  اأ�شناف املواد النباتية ال�شاحلة كلقيم لت�شنيع الوقود احليوي )امل�شدر 22-21(

اأ�شناف اللقيم املجموعة

منتجات االأحراج والغابات
ن�سارة  اخل�سب،  بقايا  �سجريات،  اأ�سجار،  الأ�سجار،  قطع  اخل�سب، خملفات 

اخل�سب، حلاء الأ�سجار 

خملفات املحا�سيل الزراعية مثل ق�س الأرز اأو بقايا ق�سب ال�سكر، ف�سلت �سناعة اخل�سب خملفات حيوية متجددة

حما�سيل خ�سبية �سريعة النمو، اأع�ساب، العلفحما�شيل الطاقة

حبوب )قمح، ذرة، اأرز، �سعري، الخ(، ق�سب �سكر، �سمندر �سكري، بطاطا، دب�سحما�شيل غذائية ن�شوية و�شكرية

حما�شيل زيتية 
زيت فول ال�سويا ، وبذور اللفت، وجوز الهند، والنخيل، وزهرة عباد ال�سم�س، والذرة، والقطن، 

واخلروع، والكانول، واجلاتروفا، والكاراجنا، واملاهووا، وعدداً من الزيوت الأخرى.

ال�شكل - 6: اأنواع املواد االأولية امل�شتخدمة الإنتاج الوقود احليوي
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ال�سيارات؛  لوقود  كبديل  يتم احلديث عنها  التي  املواد  اأكرث  الزيوت من  وتعترب حما�سيل 

ويعود ا�ستخدامها اإىل مطلع القرن الع�سرين، عندما قام رودولف ديزل بتجربتها كوقود ملحرك 

الثانية،  العاملية  اأملانيا خلل احلرب  بتو�سع يف  ا�ستخدامها  بت�سميمه. ومت  قام  الذي  الديزل 

 .
)25-23(

كوقود يف بع�س احلالت الطارئة ب�سبب �سح املوارد النفطية 

اأما الأ�سناف العائدة ملجموعات منتجات الأحراج والغابات، وحما�سيل الطاقة، واملخلفات 

تقنية  تواجه �سعوبات  وقود  اإىل  بهدف حتويلها  تزال طرق معاجلتها  فما  املتجددة،  احليوية 

نتيجة للرتكيب الكيميائي املعقد ملكونات هذه الأ�سناف. ويبدو اأن هناك حاجة ملحة لتطوير 

اأ�سناف نباتية ذات مكونات كيميائية اأكرث قابلية للتحويل اإىل وقود حيوي. وبالتحديد يتوجب 

بذل جهود يف جمال الهند�سة الوراثية لتطوير اأ�سناف حتتوي على اأنواع من الليجنني، وهو من 

املكونات الرئي�سية لنباتات جمموعة منتجات الأحراج والغابات وجمموعة حما�سيل الطاقة، 

ي�سهل حتويله اإىل �سكريات. ويتطلب ذلك بدوره تطوير فهم اأف�سل لوظائف الأنزميات املختلفة 

التي تدخل يف عمليات التخليق احليوي لليجنني. اإل اأن املعلومات اجلينية يف هذا املجال ما 

تزال حمدودة جداً، كما ل تزال املعلومات حول بنية الأنزميات وعلقة الإنزميات ببع�سها اأثناء 

اأدائها لوظائفها عند تخليق الليجنني غري مكتملة. وبعد حتقيق ذلك وال�ستفادة من املعرفة 

اإجراء  يتوجب  ال�سيطرة،  حمكمة  خمربية  ظروف  �سمن  حم�سنة  نباتات  تطوير  يف  الناجتة 

والطرق  اتباعها  يتوجب  التي  الزراعية  الأ�ساليب  تطوير  ت�ستهدف  م�ستفي�سة  حقلية  جتارب 

وبكميات  م�ستدام  ب�سكل  النباتات  هذه  زراعة  يحقق  مبا  امل�ستخدمة  الأرا�سي  لإدارة  الأمثل 

اقت�سادية )26(.

)231( 
ب( الطحالب

اإىل  اآحادية اخللية  الطحالب هي كائنات حية �سريعة النمو ترتاوح ما بني كائنات دقيقة 

كائنات معقدة متعددة اخللية وتبلغ عدد الأ�سناف التي تنتمي هذ الكائنات ما يقارب 300،000 

�سنف، وتتميز بب�ساطة اأع�سائها احليوية مقارنًة بالنباتات. وتعي�س الطحالب يف الأماكن الرطبة 

اأو يف املاء وبالتايل ميكن ر�سدها يف البيئة الربية اأو املائية )ال�سكل - 7(. وحتتاج الطحالب 

حالياً  الطحالب  وت�ستخدم  الكربون.  اأك�سيد  ولثاين  ال�سم�س  ولأ�سعة  للماء،  وتكاثرها  لنموها 

كطعام وكعلف حيواين، وكمواد غذائية ل�ستزراع الأ�سماك، وكاأ�سمدة حيوية. وتتميز الطحالب 

الكتلة احليوية  تكون  لأن  ومر�سحة  الكربون،  اأك�سيد  لثاين  و�سراهتها  ب�سرعة منوها  الدقيقة 

الأعلى اإنتاجية للوقود احليوي. واملجموعات الأكرث اأهمية من الطحالب الدقيقة هي: الطحالب 

اخل�سراء والطحالب الذهبية وطحالب )diatoms(. ويت�سمن اجلدول  - 3 املكونات الرئي�سية 

لبع�س اأنواع الطحالب، والتفاوت الكبري يف حمتواها من الربوتينات والكربوهيدرات والدهون. 

كما جتدر الإ�سارة اإىل اأن ن�سبة املاء يف الطحالب تبلغ حوايل %95-90.

ولل�ستفادة من الطحالب كلقيم لإنتاج الوقود احليوي يتوجب اختيار اأنواع الطحالب الأكرث جدوى 

اإنتاج  لعمليات  بالن�سبة  اأما  والكربوهيدرات.  الزيتية  املواد  من  وحمتواها  ا�ستزراعها  تكلفة  حيث  من 

العمل على  بداأ  ثم  تقنيات معروفة منذ عدة عقود،  با�ستخدام  الطحالب  باإنتاج  بو�سر  الطحالب فقد 

تطوير هذه التقنيات وا�ستحداث تقنيات جديدة اأكرث كفاءة. وفيما يلي و�سف موجز لهذه التقنيات:
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اأنظمة الربك املفتوحة: تعترب الربك املفتوحة اأقدم واأب�سط اأنظمة م�ستخدمة يف الإنتاج 

وتزود  بل�ستيكي  بغ�ساء  مفرو�سة  الأر���س  تكون حفر يف  ما  عادة  والربك  للطحالب.  املكثف 

احلفرة مبحراك ملزج حمتويات الربكة كما هو مو�سح يف ال�سكل - 8 و - 9.

، كما يبلغ عمقها حوايل 0.3 مرت. 
2
وترتاوح م�ساحة الربكة الواحدة ما بني 2000-5000 م

. ويتم 
2
وحتتوي املزرعة عادة على عدة برك، وتبلغ م�ساحة اإحدى املزارع حوايل 440،000 م

ب�سكل طبيعي  والتي حتتوي  تكون مياه �سرف �سحي،  الربكة مباء ومغذيات وعادة ما  تلقيم 

على بع�س املغذيات املطلوبة، كما يتم �سخ ثاين اأك�سيد الكربون يف مياه الربكة لإمداد خليا 

الطحالب مبا حتتاجه لعملية التخليق ال�سوئي. ويتم جمع الطحالب بعد ا�ستكمال الدورة يف 

)تركيز  ال�سعيفة  اإنتاجيتها  املفتوحة  الربك  م�ساكل  اأهم  ومن  للمحراك.  و�سولها  قبل  الربكة 

الكتلة: 2 غ/لرت، ومدة الإنتاج 5 اأ�سابيع(، وتعر�سها للتلوث ومنو طحالب غري مرغوب فيها، 

 
.)22(

وامل�ساحات الوا�سعة التي يتوجب توفريها 

اأنظمة املفاعالت احليوية ال�شوئية. ملعاجلة م�ساكل الربك املفتوحة تعمل ال�سناعة على 

ال�شكل - 7. اأنواع خمتلفة من الطحالب

اجلدول - 3:  مكونات بع�ض اأ�شناف الطحالب 

ال�شنف

% من الكتلة بعد التجفيف
اأحما�ض نوويةاملواد الدهنيةالكربوهيدراتالربوتني

 Scenedesmus obliquus56–5017–1014–126–3

 Scenedesmus dimorphus18–852–2140–16-

    Chlamydomonas rheinhardii481721-

 Chlorella vulgaris58–5117–1222–145–4

Spirogyra sp20–664–3321–11-

Prymnesium parvum45–2833–2538–222–1

Porphyridium cruentum39–2857–4014–9-
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ال�شكل - 8:       

�شورة ملزرعة

 الإنتاج الطحالب 

بنظام الربكة 

املفتوحة

ال�شكل - 9: 

خمطط 

تو�شيحي 

للنظام الربكة 

املفتوحة الإنتاج 

الطحالب

ال�شكل - 10:  

خمطط 

تو�شيحي ملفاعل 

حيوي �شوئي 

اأنبوبي الإنتاج 

الطحالب 
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تطوير اأنظمة تعتمد على مفاعلت حيوية �سوئية. وقد مت التو�سل اإىل اأ�سكال خمتلفة من هذه 

املفاعلت، اإل اأنه يبدو اأن املفاعلت الأنبوبية )الأ�سكال - 10 و11( هي الأكرث جناحاً. واأهم 

ما تتميز به هذه الأنظمة اأنها مغلقة وبالتايل ي�سهل التحكم مبنع تلوثها، كما اأن اإنتاجيتها اأعلى 

من نظم الربك املفتوحة، اإذ يبلغ تركيز الكتلة احليوية حوايل 5 غ/لرت، ومدة الإنتاج اأ�سبوعني، 

كما اأن امل�ساحات املطلوبة اأدنى بكثري مقارنًة باأنظمة الربك املفتوحة.

اإن ما يجعل الطحالب من م�سادر الكتلة احليوية الأكرث جذباً لهتمام العاملني يف جمال 

الوقود احليوي عدة عوامل اأهمها اأن طرق اإنتاجها ي�ساعد يف تقلي�س ن�سب ثاين اأك�سيد الكربون 

املنبعث من بع�س امل�سادر التقليدية كمحطات توليد الكهرباء، كما اأنه من املمكن اأن ت�سهم يف 

علج مياه ال�سرف ال�سحي، واأخرياً ميكن اإنتاجها يف الأرا�سي البور وبالتايل لن يكون لها تاأثري 

الكتلة احليوية  لإنتاج  بالن�سبة  الأرا�سي احلرجية، كما هو احلال  اأو  الزراعية  الأرا�سي  على 

النباتية. 

ج( مواد اأخرى

ت�سم قائمة املواد الأخرى التي ميكن ا�ستخدامها يف اإنتاج وقود حيوي ال�سحوم احليوانية، 

وزيوت الطبخ امل�ستهلكة، والف�سلت والنفايات الع�سوية املنزلية وال�سناعية، وخملفات معاجلة 

مياه ال�سرف ال�سحي وغريها من مواد ع�سوية اأخرى. ول تزال طرق حتويل هذه املواد اإىل 

وقود قيد الدرا�سة. 

ال�شكل - 11: �شورة ملزرعة طحالب با�شتخدام مفاعالت حيوية �شوئية اأنبوبية.



مأمون عبسي حلبي

101

متحدة  األفا-جلوكوز  من  جزيئات  من  مكون  بوليمر  عن  عبارة  وهو   :)starch( الن�شاء 

اأو خطية. والن�ساء هو من املكونات الرئي�سية  مع بع�سها البع�س على �سكل �سل�سل متفرعة 

للمحا�سيل الغذائية كاحلبوب والبطاطا.

د( املكونات الكيميائية للكتلة احليوية امل�شتخدمة يف اإنتاج الوقود احليوي

للتعرف على الأ�سباب العلمية التي جتعل من مواد الكتلة احليوية ملئمة لأن تكون م�سدراً 

للوقود، ن�ستعر�س فيما يلي املكونات الكيميائية الرئي�سية لهذه املواد. واأهم هذه املكونات:

تقوم  التي  الع�سوية  املواد  اأب�سط  والفركتوز، وهي  وت�سم كل من اجللوكوز  ال�شكريات االأح��ادي��ة: 

النباتات بتخليقها. وت�ستخدم جزيئات هذه املواد كوحدات بناء ملعظم املواد التي تتكون منها 

النباتات. وهناك اأي�سومران من اجللوكوز يختلفان يف بنيتهما الإن�سائية اختلفاً طفيفاً، اإل اأن 

هذا الختلف له تاأثري كبري على خوا�س املركبات املعقدة التي تنتج عن بلمرة اجللوكوز، كما 

�سيتم تو�سيحه لحقاً.

ال�شكروز: وهو من مركبات الكربوهيدرات الب�سيطة املكون من احتاد جزيء من اجللوكوز 

وجزيء من الفركتوز. وي�سكل هذا املركب ن�سبة كبرية من مكونات املحا�سيل ال�سكرية. ويتميز 

املركز ب�سهولة ه�سمه من قبل اخلمائر ليتحول اإىل اإيثانول وغريه من اأنواع الكحول.
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كالن�ساء  وه��و  ال��ف��رك��ت��ان: 

عبارة عن بوليمر مكون ب�سكل 

الفركتوز  جزيئات  من  رئي�سي 

م����ع ال��ق��ل��ي��ل م����ن ج��زي��ئ��ات 

اجللوكوز. ويعترب من املكونات 

الرئي�سية التي تلي يف ن�سبتها 

ال�سكروز والن�ساء.

ال�شلولوز: وهو اأي�ساً من 

الكربوهيدراتية  املركبات 

اجلزيئات  اأكرث  من  ويعترب 

ال��ع�����س��وي��ة ان��ت�����س��اراً على 

الأر���س. وهو عبارة  �سطح 

مكون  معقد  بوليمر  ع��ن 

جزيئات  م��ن  �سل�سل  م��ن 

مع  مرتبطة  بيتا-جلوكوز 

وال�سلولوز  البع�س.  بع�سها 

هو املكون الرئي�سي جلدار 

خليا النباتات

الليغنني: هو عبارة عن بوليمر ملركبات ع�سوية عطرية كما هو وا�سح اأدناه. وي�سفي هذا 

البوليمر على جدار خليا النباتات قوة حتمل �سغط مرتفعة. ويعترب الليجنني من املكونات 

الأ�سا�سية لبع�س النباتات، كالأ�سجار والأع�ساب وتعزى اإليه بع�س خوا�سها كتما�سكها و�سلبتها. 

ويو�سح اجلدول )4( الن�سب املئوية للمكونات الرئ�سية لعدد من م�سادر الكتلة احليوية.
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جزيئات  تخليق  على  بقدرتها  النباتات  بع�س  تتميز  الدهنية:  واالأح��م��ا���ض  ال��زي��وت 

النباتية.  الزيوت  لتكوين  بع�سهما  مع  املادتني  واحتاد  الدهنية  والأحما�س  اجللي�سريول 

وتختلف الزيوت النباتية التي تنتجها اأ�سناف املحا�سيل الزيتية املختلفة عن بع�سها البع�س 

ب�سبب تنوع الأحما�س الدهنية من حيث عدد ذرات الكربون التي يحتويها احلم�س ووجود 

روابط غري م�سبعة.

طرق اإنتاج اأنواع الوقود احليوي

بغ�س النظر عن م�سدر الكتلة احليوية امل�ستخدمة يف اإنتاج وقود النقل احليوي، فاإن اأنواع 

الوقود امل�ستهدف اإنتاجها تنح�سر يف الوقت احلايل يف نوعني فقط: الإيثانول والديزل احليوي. 

الإنتاج  كفاءة  اأ�سهمت يف حت�سني  تقنية عديدة  تطورات  املا�سيني  العقدين  وقد حدث خلل 

وتقلي�س التكلفة. وتركزت معظم الأبحاث على تطوير طرق الإنتاج بحيث تواكب املتغريات يف 

جدول - 4: مكونات اأنواع متعددة من مواد الكتلة احليوية الليجنو�شلولوزية )%الوزن اجلاف( )21(

ال�شلولوزاملادة
الن�شف 

�شلولوز
الرمادالليجنني

ع�شارات/

خال�شات

---20-2050 - 40طحالب )خ�سراء(
---5-8020 - 95قطن، كتان

--10-2530-2550-40اأع�ساب
2-0.48-160.8-2524-4335-47اأخ�ساب �سلبة

4-1.08-300.6-2055-2238-40حلاء اأخ�ساب �سلبة
1-0.45-250.6-2531-4029-44اأخ�ساب لينة

2-0٫66-301٫0-1560-1833-38حلاء اأخ�ساب لينة
1-123-316-265-3931-47�ساق الذرة
5-119-1314-2715-3732-41ق�س القمح

--18-2530-4040-55اأوراق ال�سحف
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ومتر عملية الت�سنيع ب�ستة مراحل كما هو مبني يف ال�سكل - 12. وتت�سمن اخلطوة الأوىل 

وت�سخينه  امل�سحوق  اإىل  املاء  اإ�سافة  ذلك  ويلي  م�سحوق،  اإىل  وحتويلها  الأولية  امل��واد  طحن 

ل�ستخل�س الن�ساء وقتل البكترييا، ثم ت�ساف الأنزميات لتحليل الن�ساء اإىل �سكريات اآحادية، 

وبعد ذلك ت�ساف اخلمرية لتحويل ال�سكريات اإىل كحول. ويقطر املحلول بعد ذلك ل�ستخل�س 

 )molecular sieves( كحول يحتوي على ن�سبة 5% ماء، ثم يزال املاء بوا�سطة منخل جزيئي

للح�سول على كحول نقي. ميزج الكحول بعد ذلك باجلازولني بن�سب خمتلفة ل�ستخدامه كوقود.

الذرة،  بو�سل )56 رطل( من  لكل  2.7 غالون  تنتج  اأن  الإيثانول احلديثة  وباإمكان م�سانع 

 .
)28( 

اإ�سافًة اإىل 17 رطل من منتج فرعي ي�ستخدم كعلف للما�سية

طبيعة وم�سدر الكتلة احليوية. وت�سري معظم اأدبيات الوقود احليوي اإىل اجليل الأول واجليل 

. وفيما يلي 
)27(

الثاين من تكنولوجيا الإنتاج، والتي تعك�س يف الغالب نوعية اللقيم امل�ستخدم 

عر�س موجز لأهم التكنولوجيات امل�ستخدمة.

اأ( اإنتاج الكحول االإيثيلي:

اإنتاج الإيثانول با�ستخدام جيلني من التكنولوجيا. وفيما يلي نبذة موجزة عن كل من  يتم 

هذين اجليلني.

تكنولوجيا اجليل االأول الإنتاج االإيثانول. يعتمد اإنتاج الإيثانول لهذا اجليل من التكنولوجيا 

احلايل  الإنتاج  ويعتمد  الن�سويات.  اأو  ال�سكريات  على  التي حتتوي  الزراعية  املحا�سيل  على 

للإيثانول ب�سكل اأ�سا�سي على تفاعلني كيماويني الأول حتليل الكربوهيدرات اأو الن�سويات باملاء 

مب�ساعدة اأنزميات ومن ثم تخمري جزيئات ال�سكريات الآحادية لتحويلها اإىل كحول: 

ال�شكل  - 12 : خطوات ت�شنيع الكحول االإيثيلي.
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املواد  التكنولوجيا  تكنولوجيا اجليل الثاين الإنتاج االإيثانول. ي�ستخدم يف هذا اجليل من 

ال�سيلولوزية التي ميكن حتويلها اإىل ن�سويات، كالأخ�ساب اأو بقايا املحا�سيل الزراعية كق�س الأرز 

. ومن ذلك، عملية 
)32-29( 

العمل على تطويرها الذرة. وهناك عدة تكنولوجيات يجري  اأكواز  اأو 

تخمري متاثل اأي�ساً العملية املذكورة اأعله )ال�سكل - 12( اإل اأنها تنطوي يف البداية على خطوة 

للف�سل امليكانيكي للمواد ال�سلبة من تربة وغريها، ويلي ذلك معاجلة الكتلة احليوية اإما باملاء على 

درجة حرارة و�سغط مرتفعني اأو باحلوام�س ل�ستخل�س املواد الن�سف �سيليلوزية عن ال�سيليلوز 

والليجنني الذين يبقيان يف حالة �سلبة، ويتم بعد ذلك ف�سل املواد ال�سلبة من املحلول، ومن ثم 

معاجلة املحلول باملاء والبكترييا لإنتاج الكحول. اأما املواد الع�سوية ال�سلبة، فتعالج اأولً باأنزميات 

خا�سة لتفكيك ال�سيليلوز وحتويله اإىل جزيئات اجللوكوز. وبعد ذلك ت�ساف خمائر اإىل حملول 

اجللوكوز لتحويله اإىل اإيثانول يتم ف�سله بعد ذلك بالتقطري واإزالة بقايا املاء )ال�سكل  - 13(. 

اأو عرب حتويله  الغازولني  اأو مبزجه مع  لل�سيارات مبفرده  الإيثيلي كوقود  وي�ستخدم الكحول 

مثل  للغازولني  الأك�سجينية  امل�سافات  كاأحد  امل�ستخدم   )ETME( اإيرث  بيوتيل  ثلثي  اإيثيل  اإىل 

MTBE. ومن فوائد الإيثانول عند اإ�سافته للغازولني رفع م�ستوى الأوكتان واملحتوى الأك�سجيني، 
مما يجعل الإنبعاثات ال�سارة الناجتة عن اإحرتاقه اأدنى من اإنبعاثات الغازولني، اإل اأنه يت�سبب يف 

انبعاث الأ�سيتالدهيد. كما واأنه يوؤدي اإىل رفع ال�سغط البخاري للغازولني مما يت�سبب يف زيادة 

الوليات  يف  ويتم  الأوزون.  طبقة  على  التاأثري  زيادة  وبالتايل  املتطايرة  الهريوكربونات  معدلت 

 .
)34-33(

املتحدة ا�ستخدام معظم الإيثانول عن طريق مزجه مع الغازولني بن�سب ل تتجاوز %10 

وميكن ا�ستخدام هذا املزيج كوقود للمركبات دون اأي تعديل على املحرك. وقد بداأ يف ال�سنوات 

الأخرية اإنتاج وقود يحتوي على مزيج من الإيثانول والغازولني بن�سبة 85% اإيثانول. وي�ستخدم هذا 

.
)35(

الوقود الذي يرمز اإليه ب� E85، يف مركبات جمهزة مبحركات احرتاق داخلي معدلة 

ال�شكل  - 13 :  عملية اإنتاج االإيثانول من ال�شيلولوز بالتخمري



النفط والتعاون العربي  -  145

106

ب( اإنتاج الديزل احليوي

يتم اإنتاج الزيوت النباتية كما اأ�سلفنا من منتجات زراعية متنوعة اأهمها زهرة عباد ال�سم�س 

الدهنية  الأحما�س  اإ�سرتات  عن  عبارة  وهي  واللفت،  والكتان  القطن  وبذور  وال�سويا  والذرة 

والغلي�سرين. وقد مت ا�ستخدام الزيوت النباتية اإما مبا�سرة اأو بخلطها مع الديزل؛ اإل اأن اإرتفاع 

اللزوجة منها  امل�ساكل. وقد مت طرح عدد من احللول لتخفي�س  لزوجتها ت�سبب يف عدد من 

تكوين م�ستحلب مع الإيثانول والبوتانول اأو اإخ�ساع الزيوت لعملية التك�سري حتت درجات حرارة 

مو�سح يف  كما هو  املتبادلة  بالأ�سرتة  الزيوت  معاجلة  يكمن يف  الأمثل  اأن احلل  اإل  مرتفعة. 

التفاعل التايل:

ويتم التفاعل ملعاجلة الزيوت بالإ�سرتة على درجة حرارة º 65م بوجود حم�س الكربيتيك اأو 

هيدروك�سيد ال�سوديوم ويتم جمع اإ�سرتات احلم�س الدهني الذي ي�سكل حوايل 90% من اللقيم. 

خوا�ص الوقود احليوي

اأ( خوا�ض االإيثانول 

الغازولني.  5 اخلوا�س الكيميائية والفيزيائية للإثانول مقارنة بخوا�س  يو�سح اجلدول - 

وتقارب هذه اخلوا�س جعلت من الإيثانول الوقود البديل الأكرث انت�ساراً، اإل اأن ا�ستخدامه يواجه 

 :
)19(

عدد من امل�ساكل وال�سعوبات التي يتوجب تذليلها. ومن اأهم امل�ساكل 

• ت�شببه يف ازدياد معدالت تاآكل املعادن �شواًء يف املركبات اأو يف اأنظمة نقل وتوزيع الوقود	

• اإمكانية انف�شال خليط الغازولني واالإيثانول عن بع�شهما اأثناء النقل اأو التخزين	

• قابلية االإيثانول المت�شا�ض املاء مما يزيد من اإمكانية اإنف�شاله عن الغازولني	

• �شرورة اإجراء تعديالت جوهرية على حمركات املركبات عند ا�شتخدام االإيثانول بن�شب تتجاوز 85%.	

)21(
اجلدول - 5: اخلوا�ض الفيزيائية والكيميائية لالإيثانول وامليثانول مقارنة بالغازولني 

اجلازولنياالإيثانولاخلا�شية

0.7880.739الكثافة النوعية
)K 518-351300درجة الغليان )كالفن

122-85111-74القيمة احلرارية )1000 و ح ب /غالون(
)CP 1.200.56اللزوجة )�شنتيبويز

)K 287228نقطة الومي�ض )كالفن
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ب( خوا�ض الديزل احليوي

الديزل احليوي هو جمموعة من املنتجات امل�ستقة من م�سادر حيوية تتم معاجلتها وتكريرها 

احليوي  الديزل  طرح  ويتم  البرتويل.  الديزل  وقود  خوا�س  خوا�س متاثل  ذات  ت�سبح  بحيث 

بيئياً،  مقبول  واأنه  اأثبتت جدواها،  اإنتاجه  تكنولوجيا  اأن  اأ�سا�س  على  البرتويل  للديزل  كبديل 

.
)24-23(

بالإ�سافة ل�سهولة توزيعه على امل�ستهلكني لإمكانية ا�ستخدام �سبكة توزيع الديزل احلالية 

ويو�سح اجلدول - 6 خوا�س الزيوت النباتية واإ�سرتاتها مقارنة مع الديزل. وقد دلت نتائج درا�سات 

ا�ستخدام الزيوت النباتية وا�سرتاتها كبديل لوقود الديزل على اأن اأدائها مياثل اأداء وقود الديزل كما 

اأن اإ�سافته للديزل يوؤدي اإىل حت�سني خوا�سه الإنزلقية. اأما من الناحية البيئية، فاإن الزيوت النباتية 

تتميز بعدم اإحتوائها على الكربيت بالإ�سافًة اإىل اأن مزجها مع الديزل يوؤدي اإىل تخفي�س كمية ال�سخام 

املنبعث، ولكنها تت�سبب يف زيادة معدلت انبعاث اأك�سيد النرتوجني والألدهيدات.

اجلدول - 6:  خوا�ض الزيوت النباتية واإ�شرتاتها مقارنة مع الديزل

الوقود
القيمة احلرارية 

)كجول/كجم(

الكثافة 

)
3
)كجم/م

27º( اللزوجة

/ثانية(
2
م( )مم

رقم 

ال�شيتان

433508154.347.0ديزل
3952591858.537.1زيت عباد ال�شم�ض

4057587810.345.5ميثيل اإ�شرت زيت عباد ال�شم�ض
3964891250.148.1زيت بذر القطن

4058087411.145.5ميثيل اإ�شرت زيت بذر القطن
3962391465.438.0زيت ال�شويا

3976087211.137.0ميثيل اإ�شرت زيت ال�شويا
3782591546.337.6زيت الذرة

3762091439.237.6زيت اللفت
:)21( 

ويت�سبب الديزل احليوي اأي�ساً مبجموعة من امل�ساكل التي يتم العمل حالياً على حلها. ومن اأهم هذه امل�ساكل

ارتفاع اللزوجة على درجات حرارة منخف�شة مما يت�شبب يف م�شاكل عند ت�شغيل املحرك يف 	•

املناطق الباردة

ميكن للديزل احليوي امل�شتق من اأحما�ض دهنية م�شبعة اأن يوؤدي اإىل تكوين بلورات دقيقة 	•

تت�شبب يف ان�شداد فالتر الوقود

يتوجب اإدخال بع�ض التعديالت على املركبات، خا�شة املواد البوليمرية واملطاطية كاخلراطيم 	•

جلعلها مالئمة للرتكيب الكيميائي للديزل احليوي

يتوجب تخزين الديزل احليوي حتت ظروف متنع حدوث تفاعالت االأك�شدة والتحلل باملاء، 	•

ومتنع اأي�شًا وجود املاء الذي قد يت�شبب يف منو بع�ض الكائنا احلية الدقيقة. 
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اقت�صاديات اإنتاج الوقود احليوي

رغم اهتمام الدول ال�سناعية الوا�سع بالكتلة احليوية كم�سدر وقود بديل، اإل اأنه ما تزال 

اتباعها.    يتوجب  التي  وامل�سارات  اخليارات  اأف�سل  لتحديد  التقييم  مرحلة  ال�سناعة يف  هذه 

هناك �سكوك حول مدى اإمكانية ال�ستفادة من هذا امل�سدر يف تلبية متطلبات العامل من وقود 

املوا�سلت خا�سًة فيما يتعلق مب�ساحات الأرا�سي املطلوبة لإنتاج الكتلة احليوية اللزمة. 

بتطوير  ال��درا���س��ة  ه��ذه  تتعلق 

ا���س��ت��دام��ة  م���دى  لتقييم  من���وذج 

النقل  وق����ود  ب��دائ��ل  م��ن��ظ��وم��ات 

منظومة  وب��ال��ت��ح��دي��د  املختلفة، 

وق���د مت  احل��ي��وي��ة.  الكتلة  وق���ود 

ا�ستخدام 20 موؤ�سراً ذات علقة 

والجتماعي  القت�سادي  ب��الأداء 

والبيئي للمنظومة )اجلدول - 7(. 

مدى  الريا�سي  النموذج  ويو�سح 

تعقيد عملية اتخاذ القرار مل�ساريع 

.
)36(

وقود الكتلة احليوية 

ال���ك���ح���ول  اق����ت���������ش����ادي����ات  اأ( 

من  الإي��ث��ان��ول  يعترب  االإي���ث���ي���ل���ي. 

اأكرث بدائل الوقود منواً يف الوقت 

العاملي  الإن��ت��اج  وق��در  احلا�سر. 

ل���لإي���ث���ان���ول امل��خ�����س�����س ك��وق��ود 

جالون  مليون   17،000 بحوايل 

 - ال�سكل  ويبني   .2008 ع��ام  يف 

14  اأهم الدول املنتجة للإيثانول 
حيث تاأتي كل من الوليات املتحدة 

وال��ربازي��ل يف طليعة ه��ذه ال��دول 

اإىل  هنا  الإ�سارة  جتدر  كما   .
)18(

اأن اإنتاج الإيثانول قد منى ب�سكل مت�سارع خلل ال�سنوات الع�سرة املا�سية خا�سًة يف الوليات 

 ويبدو اأن هذا النمو يعود ل�سببني رئي�سيني: الأول 
.)36 ،29(

املتحدة كما هو مبني من ال�سكل - 15 

هو احلظر الذي فر�سته الوليات املتحدة على MTBE مما دفع ال�سناعة ل�ستعمال الإيثانول 

كم�ساف اأك�سيجيني للغازولني بدلً عنه، وال�سبب الثاين هو ارتفاع اأ�سعار النفط خلل ال�سنوات 

القليلة املا�سية مما اأ�سهم يف ت�سجيع م�سنعي الإيثانول على ال�ستثمار يف البنية التحتية للتو�سع 

يف اإنتاجه. 

اعتمدت معظم الدول برامج وقود حيوي تعتمد على مزيج من الغازولني والإيثانول ترتاوح 

ن�سبة الإيثانول فيه ما بني 5-85%، ويرمز عادة للمزيج ب� )Ex( حيث x ترمز اإىل الن�سبة املئوية 

التاأثري 

االقت�شادي

اال�شتدامة

تنويع م�سادر الوقود

زيادة فر�س العمل يف املناطق الريفية

زيادة ال�سرائب

زيادة معدلت ال�ستثمار يف املن�ساآت 

واملعدات

تطوير القطاع الزراعي

زيادة املناف�سة الدولية

تخفي�س العتماد على النفط امل�ستورد

تخفي�س الغازات الدفيئةتاأثري بيئي

تخفي�س التلوث اجلوي

التحلل البيولوجي للوقود

كفاءة احرتاق اأعلى

ا�ستخدام اأف�سل للأرا�سي واملياه

جتميع ثاين اأك�سيد الكربون

حتقيق الأهداف املحليةاأمن الطاقة

زيادة الوثوق يف الإمداد

تخفي�س ا�ستخدام الوقود الحفوري

التوفر الفوري

التوزع على امل�ستوى املحلي

القدرة على التجدد

)21( 
اجلدول- 7: الفوائد الرئي�شة للوقود احليوي
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للإيثانول. ومن الدول التي اعتمدت مثل هذه الربامج الوليات املتحدة )E10 + E85(، وكندا 

 ،)E10( وتايلند ،)E10( وا�سرتاليا ،)E5( والهند ،)E5 + E85( وال�سويد ،)E10 + E85(

  E20، E25( والربازيل ،)E7( والرباغواي ،)E10( وبريو ،)E10( وكولومبيا ،)E10( وال�سني

اأي مزيج(. وت�ستخدم مركبات م�سممة خ�سي�ساً لأنواع الوقود ذات املحتوى الإيثانويل املرتفع. 

واأ�سباب الهتمام بالإيثانول كوقود نابع من كون خوا�سه الكيميائية والفيزيائية مقاربة خلوا�س 

النقل وو�سائط نقل  اإمداد وقود  البديل الأكرث ملئمة لأنظمة  الغازولني، مما يجعله الوقود 

 .
)21(

الركاب ذات حمرك الحرتاق الداخلي 

.)37( 
ال�شكل - 14: كميات اإنتاج االإيثانول امل�شتخدم كوقود يف اأهم 10 دول منتجة

ال�شكل - 15 : منو اإنتاج االإيثانول امل�شتخدم كوقود يف الواليات املتحدة )36(.
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 اقت�شاديات اجليل االأول من الوقود احليوي 

اأدى ارتفاع اأ�سعار النفط يف الن�سف الثاين من العقد املا�سي و�سن قانون اأمن وا�ستقلل 

الطاقة عام 2007 يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل ارتفاع الطلب على الكحول الإيثيلي املنتج 

من الذرة مما اأدى اإىل ارتفاع حاد لأ�سعار الذرة كما ارتفع معدل الإنتاج ليبلغ 12 مليار غالون 

. وترتب على ارتفاع اأ�سعار الذرة ارتفاع مواٍز يف اأ�سعار الطعام. 
)28(

يف عام 2008 

وتدل نتائج النمذجة القت�سادية لدورة اإنتاج الوقود احليوي يف ولية م�سي�سيبي الأمريكية 

على اأن اقت�ساديات م�سايف الوقود احليوي املنتج من الكتلة احليوية ال�سليلوزية تتاأثر بعاملني 

رئي�سني وهما توفر الكتلة احليوية، اأي اللقيم النباتي، وكلفة نقل اللقيم. وقد اأظهرت النتائج اأنه 

من الأجدى اقت�سادياً اإقامة م�سايف متعددة �سعتها حمدودة بالقرب من م�سادر اللقيم، عو�ساً 

عن اإقامة م�سفاة واحدة مركزية والتي عادة ما تكون تكلفتها الراأ�سمالية والت�سغيلية اأقل، وذلك 

ب�سبب تكاليف نقل اللقيم. واأظهرت النتائج اأي�ساً اأن ت�سميم خطوط الإمداد ل تتاأثر بالتغيريات 

يف تكاليف جتميع اللقيم اأو معاجلة الكتلة احليوية الأولية. وبالتايل فاإن الو�سع الأمثل مل�سايف 

الوقود احليوي هو توفر الكتلة احليوية بكثافة عالية �سمن م�سافات حمدودة البعد عن امل�سفاة 

بحيث ي�سبح بالإمكان اإن�ساء م�سفاة بطاقة اإنتاجية مرتفعة مما يوؤدي اإىل تقلي�س تكلفة اإنتاج 

الأيثانول. ومما ل �سك فيه اأن حت�سني تكنولوجيا حتويل لقيم الكتلة احليوية اإىل اإيثانول �سيكون 

له تاأثري م�ساعف على تكلفة وحدة من الوقود، وذلك نتيجًة طبيعية اإىل اأن اإنتاج وحدة من الوقود 

�ستحتاج كمية اأقل من اللقيم، وبالتايل تخفي�س تكلفة جمع اللقيم ونقله. ومن العوامل الأخرى 

.
)39-38( 

املوؤثرة يف تكلفة الإيثانول ال�سليلوزي، امل�ساريف املتعلقة بزراعة وح�ساد الكتلة احليوية

وبا�ستخدام النمذجة، متت مقارنة الأداء البيئي و�سايف كمية الطاقة املنتجة لعدة تكنلوجيات 

اإيثانول  اإىل  الذرة  حتويل  وتكنولوجيا  اإيثانول  اإىل  اللجنو�سلليلوز  لتحويل  تطويرها  يتم  التي 

واجلازولني، وتبني اأن الإيثانول الناجت عن حتويل اللجنو�سللوز �سيكون اأكرث جاذبية من الناحية 

الإيثانول  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت  الإيثانول.  اإنتاج  مرافق  اأداء  تاأويج  مت  ما  اإذا  خا�سًة  البيئية 

الناجت عن الكتلة احليوية ميكن اأن يوؤدي اإىل خف�س حدة ابعاث الكربون لقطاع النقل وحتقيق 

اأكرث عن طريق  الكربون  انبعاث  بالإمكان خف�س  اأنه  كما  املتحدة.  الوليات  الإم��داد يف  اأمن 

ا�ستخدام وقود حيوي يف مراحل اإنتاج ونقل الكتلة احليوية امل�ستخدمة كلقيم. وقد لوحظ من 

خلل النمذجة اأن عمليات التحويل ذات املردود املنخف�س من الإيثانول تفوق باأداءها من حيث 

.
)40(

تقلي�سها لكميات الكربون املنبعث، عند حتويل ما تبقى من الكتلة احليوية اإىل كهرباء 

وقد اأجريت درا�سة ملقارنة اقت�ساديات ثلثة تكنولوجيات لإنتاج الوقود احليوي من الطحالب 

الدقيقة مت تطويرها اإىل امل�ستوى التجاري وهي تكنولوجيا الربك املفتوحة، واملفاعلت احليوية 

ال�سوئية الأنبوبية الأفقية، واملفاعلت احليوية ال�سوئية ذات الألواح امل�سطحة. و بلغت تكلفة 

واأهم  للكيلوجرام.  يورو   5.96 و    4.15 و   ،4.95 الثلثة  للتكنولوجيات  الكتلة احليوية  اإنتاج 

العوامل املوؤثرة على التكلفة هي ظروف الإ�سعاع، عملية اخللط، كفاءة التمثيل ال�سوئي، وتكاليف 

.
)41(

الو�سط امل�ستخدم يف ا�ستزراع الطحالب وثاين اأك�سيد الكربون 

اإىل �سوائل با�ستخدام تكنولوجيا  ويف درا�سة ملقارنة اقت�ساديات حتويل الكتلة احليوية 

التغويز لنوعني من التقنيات: تقنية التغويز با�ستخدام مفاعل مائع الفر�سة يعمل على درجات 
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حرارة منخف�سة )870 م(، وتقنية تغويز با�ستخدام مفاعل دفق يعمل على درجات حرارة 

مرتفعة )1300 م(. ويف كلتي التقنيتني، يعالج الناجت من مفاعلت التغويز بوا�سطة عملية 

التغويز  تقنية  اأن  املقارنة  نتيجة  اأظهرت  وقد  تروب�س ومعاجلة هيدروجينية.  في�سر  تخليق 

على درجات حرارة مرتفعة اأجدى اقت�سادياً‘ اإذ بلغت تكلفة اإنتاج لرت من اجلازولني املكافئ 

1.06-1.32 دولر اأمريكي، با�ستثمار راأ�سمايل يقدر بنحو 500-650 مليون دولر. ويو�سح 
.
)43-42(

ال�سكل  - 16 تفا�سيل التكاليف املختلفة لهذه التقنيات 

وتظهر الدرا�سات املتعلقة بتاأثري الطاقة الإنتاجية مل�سنع اإنتاج الإيثانول من ال�سلليلوز اأن رفع 

ال�سعة الإنتاجية اإىل نحو 125 مليون جالون/ال�سنة واختيار موقع امل�سنع بالقرب من مواقع 

اإنتاج اللقيم ومما يرتتب على ذلك من تخفي�س تكلفة نقل اللقيم، ممكن اأن يوؤدي اإىل خف�س 

تكلفة الإنتاج بحوايل 0.25-0.30 دولر اأمريكي، والذي ميثل حوايل 15-25% من اإجمايل 

التخطيط  عند  العتبار  العوامل يف  هذه  اأخذ  ال�سروري  من  وبالتايل  الإيثانول.  اإنتاج  تكلفة 

.
)44(

لإن�ساء مثل هذه امل�سانع 

اقت�شاديات الديزل احليوي

اأجريت درا�سة موؤخراً حول اإنتاج الديزل احليوي با�ستخدام الطحالب كلقيم مقارنًة بالديزل 

الناجت من م�سادر الطاقة الأحفورية واجليل الأول من الوقود احليوي. ومتت املقارنة با�ستخدام 

اأ�سعار  على  والتاأثري  الغازات،  من  وغريها  الدفيئة  الغازات  كانبعاثات  املوؤ�سرات  من  جمموعة 

الغذاء، وا�ستخدام املبيدات والأ�سمدة، واأمن الإمداد.  وتبني اأن التكلفة الجتماعية احلالية لديزل 

 .
)46-45(

الطحالب تزيد ب�سكل كبري عن كل من تكلفة ديزل بذر اللفت والوقود الأحفوري 

 )42(
ال�شكل  - 16: مقارنة بني اقت�شاديات تقنيتني الإنتاج وقود حيوي بوا�شطة التغويز 

تغويز على درجات حرارة منخف�شة تغويز على درجات حرارة مرتفعة

ا�شتهالك راأ�ض املال

تكلفة اللقيم

عوائد منتجات فرعية

تكاليف ثابتة

تكاليف متغرية

متو�شط العائد على 

اال�شتثمار

متو�شط �شريبة الدخل

ا�شتهالك راأ�ض املال

تكلفة اللقيم

عوائد منتجات فرعية

تكاليف ثابتة

تكاليف متغرية

متو�شط العائد على 

اال�شتثمار

متو�شط �شريبة الدخل

الر
ن دو

مليو
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 )Gas-to-Liquid GTL( ال�صوائل املنتجة من الغاز الطبيعي

دور  لها  �سيكون  التي  الهيدروكربونية  الوقود  بدائل  من  الطبيعي  الغاز  من  املنتجة  ال�سوائل  تعترب 

حمدود يف اإمدادات وقود النقل على املدى املنظور، على الرغم من اأن تكنولوجيا اإنتاج هذه ال�سوائل قد 

تطورت واأن هناك عدداً من امل�سانع التي با�سرت اإنتاجها منذ مدة. ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل اأن الدول 

ال�سناعية التي تفتقر اإىل الغاز الطبيعي تف�سل ا�ستخدام ما يتوفر لديها منه �سواًء من الإنتاج املحلي اأو 

ال�سترياد ل�ستخدامات الطاقة الأخرى كتوليد الكهرباء والأغرا�س ال�سناعية ب�سكل رئي�سي. 

الطبيعي  الغاز  تكنولوجيا حتويل  بوا�سطة  النظيف  للديزل  نقل مماثل  وقود  اإنتاج  وميكن 

اإىل �سوائل، كما ويتم اإنتاج امليثانول، الذي ي�ستخدم كم�ساف اأك�سيجيني للغازولني اإما مبا�سرًة 

اأو بعد حتويله اإىل ميثيل ثلثي بيوتيل اإيرث )MTBE(، اأو اإىل ثاين ميثيل الإيثري الذي ميكن 

اإىل  الغاز  ا�ستخدامه يف حمركات الديزل. هذا وقد مت مراجعة تقنيات واقت�ساديات حتويل 

، ميكن الرجوع اإليه ملزيد من التف�سيل.
)47(

ديزل يف عدد كامل من جملة النفط والتعاون العربي 

)Coal-to-Liquid CTL(  6-3. ال�شوائل املنتجة من الفحم احلجري
تكنولوجيا حتويل  تطوير  على  املتحدة  الوليات  خا�سًة  ال�سناعية  الدول  من  عدد  ركزت 

الكبري الذي تتمتع به معظم هذه الدول. وقد  للحتياطي  اإىل �سوائل نظراً  الفحم احلجري 

الفحم احلجري  �سوائل هيدروكربونية من  اإنتاج  اإىل  تهدف  مت تطوير عدة عمليات �سناعية 

)48(. وت�سمل هذه العمليات تكنولوجيا الكربنة والتي يتم فيها حتليل الفحم احلجري باملعاجلة 

احلرارية على درجة حرارة ترتاوح ما بني 450 و 650 °م، كما هو مو�سح يف ال�سكل  - 17. 

)48(
ال�شكل - 17: عملية التحلل حراري املعتدل  ) Mild Pyrolysis(و 
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)48(
ال�شكل - 19: عملية HTI للت�شييل املبا�شر )HTI Direct Liquifaction( و 

)48(
ال�شكل - 18: عملية نيدول )NEDOL Process(و 

وينتج عن هذه العملية حوايل 20% �سوائل، وما تبقى هو كوك �سلب وغازات. اأما التكنولوجيا 

الثانية فيطلق عليها اأ�سم الإ�سالة املبا�سرة وتت�سمن معاجلة الفحم احلجري بالهيدروجني عند 

درجات حرارة مرتفعة. وقد مت تطوير العديد من العمليات التي تتبع هذه التكنولوجيا منها 

ما هو اآحادي-املرحلة مثل عملية نيدول )NEDOL( املو�سحة بال�سكل  - 18، ومنها ما هو 

ثنائي-املرحلة كعملية )HTI( املو�سحة بال�سكل  - 19. ومن مزايا تقنيات الإ�سالة املبا�سرة، 

اأن كمية ال�سوائل املنتجة ت�سل اإىل نحو 60-70% من كمية الفحم احلجري امل�ستخدم كلقيم، 

كما اأنها تعمل عند درجات حرارة منخف�سة ن�سبياً.
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احلجري  الفحم  تك�سري  فيها  يتم  حيث  املبا�سرة  غري  الإ�سالة  فهي  الأخ��رية  التكنولوجيا  اأم��ا 

التخليق  غاز  التفاعل  هذا  وينتج عن  املاء،  ببخار   )gasification( التغويز  كامل عن طريق  ب�سكل 

)Synthesis Gas( املكون من هيدروجني واأول اأك�سيد الكربون. وي�ستخدم غاز التخليق لإنتاج اأنواع 
متعددة من ال�سوائل كامليثانول اأو ثاين اإيثيل الإيرث اأو �سوائل هيدروكربونية با�ستخدام تفاعل في�سر 

�سا�سول  عملية  التكنولوجيا  هذه  على  تعتمد  التي  العمليات  ومن   .)Fischer-Tropsch( تروب�س 

املو�سحة يف ال�سكل  - 20. والتي مت تطويرها وا�ستخدامها يف جنوب اأفريقيا. 

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن هناك معار�سة وا�سعة لتكنولوجيا حتويل الفحم احلجري اإىل 

�سوائل نظراً للتاأثريات البيئية ال�سلبية جداً لهذه ال�سوائل وذلك لرتفاع ن�سبة انبعاثات غاز ثاين 

 .
)49(

اأك�سيد الكربون �سواًء عند اإنتاجها اأو حني ا�ستخدامها كوقود  

يف  يوجد  ما  ن��ادراً  الهيدروجني  اأن  اإىل  البداية  يف  الإ���س��ارة  جت��در  الهيدروجني.  اإن��ت��اج 

احلالة احلرة )H2( يف الطبيعة، واإمنا يوجد متحداً مع عنا�سر اأخرى كالكربون والأك�سيجني 

والنرتوجني، مكوناً مركبات كيماوية خمتلفة ومنت�سرة ب�سكل وا�سع يف الكرة الأر�سية. وت�سمل 

هذه املركبات املاء )H2O( واملواد الهيدروكربونية )CnHm( )كالنفط والغاز الطبيعي والفحم 

احلجري( ومواد الكتلة احليوية )CnHmOx(. وبالإمكان اإنتاج الهيدروجني من هذه املركبات 

. ول يت�سع املجال يف هذه 
)52-50(

الكيماوية عرب طرق عديدة مت اإيجازها يف الأ�سكال - 23-21 

الورقة لإعطاء تفا�سيل حول كافة هذه الطرق خا�سًة واأن العديد منها ما زال يف مراحل خمتلفة 

من التطوير. و�سيتم الرتكيز هنا على اأهم طرق الإنتاج احلالية وبع�س الطرق الواعدة. 

)48(
ال�شكل - 20: عملية �شا�شول )SASOL HTFT Process( و 
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ال�شكل - 21: تكنولوجيات معاجلة املواد الهيدروكربونية واملواد امل�شتقة منها الإنتاج الهيدروجني

ال�شكل - 22:  تكنولوجيات حتليل املاء الإنتاج الهيدروجني
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اأكرث  من  التكنولوجيا  هذه  تعترب   .)steam reforming( البخاري  الت�شكيل  اإع���ادة  اأ- 

القرن  عقود  اأوائل  منذ  وا�سع  ب�سكل  ت�ستخدم  حيث  انت�ساراً  الهيدروجني  اإنتاج  تكنولوجيات 

املا�سي يف �سناعتي تكرير النفط والبرتوكيماويات. والتفاعل الأ�سا�سي لهذه التكنولوجيا هو:

CmHn  +  mH2O  + Heat  1/ 2 4   mCO  +  (m+1/ 2n) H2

ويف الوقت احلايل، ي�ستخدم الغاز الطبيعي وبع�س م�ستقات النفط كلقيم، اإل اأنه بالإمكان اأي�ساً ا�ستخدام اأية 

مواد هيدروكربونية اأخرى كامليثانول اأو ثاين ميثيل الإيرث اأو ال�سوائل الناجتة عن الكتلة احليوية. 

ويتطلب تفاعل اإعادة الت�سكيل البخاري وجود مادة حفازة كما يتطلب م�سدر للطاقة لإمداد التفاعل 

باحلرارة اللزمة. وترتاوح درجة حرارة التفاعل ما بني 180 °م للمواد املحتوية على الأك�سيجني وما 

يزيد عن 500 °م بالن�سبة للمواد الهيدروكربونية. ولتعظيم اإنتاج الهيدروجني، تتم معاجلة اأول اأك�سيد 

الكربون الناجت عن التفاعل ببخار املاء فوق مادة حفازة اأخرى لينتج عن ذلك املزيد من الهيدروجني 

وثاين اأك�سيد الكربون وفق التفاعل التايل الذي يطلق عليه اأ�سم تفاعل اإزاحة غاز املاء:

ومن ثمة يتم ف�سل غاز الهيدروجني )H2( عن غاز ثاين اأك�سيد الكربون )CO2( با�ستخدام 

اإحدى تقنيات الف�سل املتوفرة لهذا الغر�س. 

ب - تكنولوجيات التغويز واالأك�شدة اجلزئية واإعادة الت�شكيل احلراري الذاتي

.)Gasification، Partial Oxidation and Autothermal Reforming( 

الكربونية كالفحم احلجري  الهيدروجني من املواد  اإنتاج  التكنولوجيات يف   ت�ستخدم هذه 

وفحم الكوك، اأو من املواد الهيدروكربونية الثقيلة كالنفوط الثقيلة اأو خملفات النفط، اأو من 

مواد الكتلة احليوية ال�سلبة. والتفاعلت التي تتم ت�سابه تفاعلت اإعادة الت�سكيل البخاري:

تكنولوجيا التغويز:

تكنولوجيا االأك�شدة اجلزئية:

تكنولوجيا اإعادة الت�شكيل البخاري ذاتي احلرارة
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وتت�سمن عمليات الت�سنيع يف كل من هذه التكنولوجيات اأي�ساً تفاعل اإزاحة غاز املاء وف�سل 

ثاين اأك�سيد الكربون. ومن املتوقع اأن تزداد هذه الطرق اأهميًة مع ازدياد ن�سبة اإنتاج النفوط 

الثقيلة وازدياد كميات الكوك الناجت عن عمليات حتويل خملفات النفط الثقيلة.

ج�- تكنولوجيات حتليل املاء )Electrolysis(. ي�ستخدم التحليل الكهربائي للماء ب�سكل 

حمدود حالياً يف اإنتاج هيدروجني عايل النقاوة اعتماداً على التفاعل التايل:

H2O  4  H2  +  ½ O2

وه�����ن�����اك ع����دة 

ت�����ق�����ن�����ي�����ات م���ن 

املحللت الكهربائية 

امل���������س����ت����خ����دم����ة 

وت�سمل  �سناعياً، 

املحللت القاعدية، 

وحم������������ل������������لت 

الأك�����������س�����ي�����دات 

وحمللت  ال�سلبة، 

الأغ�سية البوليمرية 

)كما  الإلكرتوليتية 

يف ال�سكل  - 22(.

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  د. 

حت���������وي���������ل ال�����ك�����ت�����ل�����ة 

احل�����������ي�����������وي�����������ة. ي���ت���م 

ت���ط���وي���ر ع������دد م��ن 

التكنولوجيات لتطوير 

حتويل الكتلة احليوية 

الهيدروجني  لإن��ت��اج 

ك��م��ا ه��و م��و���س��ح يف 

 ،21  - ال�������س���ك���ل  

ه��ذه  م��ع��ظ��م  اأن  اإل 

التكنولوجيات ما زال 

التطوير  م��راح��ل  يف 

الأولية.

	  

	االكتلة االحيیوويیة  

تغوويیزز االكتلة 
االحيیوويیة 

Gasification	  

االتحليیلل االضووئي 
 االمباشرر

االتخميیرر االمظظلمم 
بالبكترريیا أأوو 
	االططحالبب  

عمليیاتت االتخميیرر 
	االضووئيیة  

خاليیا االتحليیلل 
االكهھرربائي 
	االجررثوومي  

	هھھھيیددررووجيینن  

عمليیة متكاملة 
	متعددددةة االمررااحلل  

تفاعلل إإززااحة 
	االماء وواالغازز  
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 م�صتقبل الهيدروجني كوقود نقل

 كما ي�ستدل مما عر�س اأعله ل ي�سكل الهيدروجني م�سدراً اأولياً للطاقة واإمنا هو و�سيط 

الوقود كحل  الهيدروجني/خليا  للنقل. ويعود الهتمام مبنظومة  للطاقة وملئم كوقود  ناقل 

لتوفري الطاقة لو�سائط النقل للأ�سباب التالية:

	•ت�شكل املنظومة حاًل لبع�ض م�شاكل ا�شتخدام الوقود االإحفوري يف جمال النقل، وبالتحديد 
م�شاكل اإنبعاث الغازات ال�شارة بالبيئة خا�شًة يف املدن الكبرية. فاالإنبعاثات الوحيدة من خاليا 

الوقود هي بخار املاء، هذا اإذا ما ا�شتثنينا االإنبعاثات الناجتة عن اإنتاج الهيدروجني من الوقود 

االأحفوري. 

والطاقة  الرياح  طاقة  خا�شًة  املتجددة،  الطاقات  ال�شتغالل  مالئمة  و�شيلة  املنظومة  ت�شكل  •	
ال�شم�شية والكتلة احليوية، عن طريق حتويل الطاقة الكهربائية املنتجة اإىل هيدروجني ي�شهل 

تخزينه ونقله واإمداده للم�شتهلك.

	•الكفاءة املرتفعة خلاليا الوقود يف حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة اإىل طاقة كهربائية ومن 
ثمة اإىل طاقة حركية مقارنة بكفاءة حمرك االحرتاق الداخلي.

النقل ذات  اإح��رازه يف جمال خليا الوقود وو�سائط  وبالرغم من التطور الكبري الذي مت 

العلقة، اإل اأن فر�س اأن يحتل الهيدروجني موقعاً جاداً كوقود نقل بديل ما زالت حمدودة يف 

امل�ستقبل املنظور. فالتو�سع يف ا�ستخدام منظومة الهيدروجني/خليا الوقود يف جمال النقل ما 

زالت تعرت�سه الكثري من التحديات واأهمها تقلي�س تكلفة الإنتاج وتطوير منظومة الإمداد بحيث 

ت�سبح ملئمة للم�ستهلك.
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حتت رعاية معايل املهند�س/ اأ�سامة حممد كمال وزير البرتول والرثوة املعدنية 

يف جمهورية م�سر العربية، وبالتعاون بني منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول 

)اأوابك( ومركز التعاون الياباين للبرتول )JCCP(، انعقد موؤمتر حول “خيارات 

 12-14 الفرتة  يف  القاهرة،  يف  العربية”،  الدول  يف  الثقيل  اخلام  النفط  تكرير 
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تواجده يف الدول العربية، وتقنيات حت�سني خ�سائ�سه، مع الإ�سارة اإىل انعكا�سات 

تكرير الأنواع الثقيلة على حت�سني ربحية امل�سايف، وطرق تخفيف الآثار البيئية 
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�شارك يف امل�ؤمتر العديد من املخت�شني يف جمال �شناعة تكرير النفط من ال�شركات التابعة 

للدول الأع�شاء يف منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(، اإ�شافة اإىل ممثلني من 

البرتول  لتكرير  الأو�شط  ال�شرق  �شركة  مثل  والدولية،  الإقليمية  الأبحاث  ومعاهد  ال�شركات 

الك�يت  ومعهد  امل�شري،  البرتول  بح�ث  ومركز  للبرتول،  العامة  امل�شرية  والهيئة  )ميدور(، 

للأبحاث العلمية )KISR(، و�شركة هارت اإنرجي الربيطانية )Hart Energy(، و�شركة امل�ارد 

و�شركة   ،)Canadian Natural Resources. Limited( املحدودة  الكندية  الطبيعية 

اأبيك�رب، واملنظمة العربية للتعدين. 

اإ�شافة اإىل جل�شة الفتتاح، ت�شمن امل�ؤمتر اأربع جل�شات فنية خلل الي�مني الأول والثاين، 

ويف الي�م الثالث قام امل�شارك�ن بزيارة ميدانية مل�شفاة ال�شرق الأو�شط يف الإ�شكندرية )ميدور(، 

مت خللها الإطلع على مراحل �شري العمل يف امل�شفاة وامل�شاريع اجلديدة التي مت اإجنازها 

لتط�ير الإنتاج.

�شارك يف امل�ؤمتر العديد من املخت�شني يف جمال �شناعة تكرير النفط من ال�شركات التابعة 

للدول الأع�شاء يف منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(، من مملكة البحرين )2(، 

)2(، جمه�رية  ليبيا  دولة   ،)2( الك�يت  دولة   ،)1( دولة قطر   ،)4( ال�شع�دية  العربية  اململكة 

م�شر العربية )113(، اإ�شافة اإىل ممثلني من ال�شركات ومعاهد الأبحاث الإقليمية والدولية، 

 )JCCP( ومركز التعاون الياباين للبرتول ،)1( )KISR( ومنهم معهد الك�يت للأبحاث العلمية

)10(، و�شركة هارت اإنرجي الأمريكية )Hart Energy( )1(، و�شركة امل�ارد الطبيعية الكندية 

الأمانة  وفد  على  )1( علوة  للتعدين  العربية  املنظمة  و   )1( اأبيك�رب  و�شركة   )1( املحدودة 

العامة. )مرفق قائمة باأ�سماء امل�ساركني(

 تقارير

3

جل�سة الفتتاح

اأ�شامة  املهند�س/  معايل  من  بكلمة  امل�ؤمتر  افتتح 

حممد كمال وزير البرتول والرثوة املعدنية يف جمه�رية 

تلعبه  الذي  الدور  اأهمية  على  فيها  اأكد  العربية  م�شر 

تعترب  التي  الطاقة  ت�فري  يف  النفط  تكرير  �شناعة 

عن�شراً اأ�شا�شياً يف حتقيق تنمية الدول ومن� اقت�شادها، 

كما اأكد على اأن التط�ر التكن�ل�جي يف جمال التكرير 

العاملي  الطلب  وتلبية  الإنتاج  زيادة  يف  اإيجابي  دور  له 

ال�شتخدام  وحتقيق  البرتولية  املنتجات  على  املتزايد 

القيمة  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  الطبيعية  للرثوات  الأمثل 

القت�شادية للمنتجات، مع مراعاة املتطلبات الإقليمية 

والعاملية اخلا�شة بحماية البيئة من التل�ث. ويف ختام 

الأمانة  اإىل  ال�شكر  كمال  املهند�س  معايل  وجه  كلمته 

العامة ملنظمة اأوابك على ما بذل�ه من جه�د لإجناح امل�ؤمتر. 

بعد ذلك حتدث �شعادة �شفري اليابان لدى جمه�رية 

م�شر العربية ال�شيد نوريهريو اإيك�دا، واأكد على اأهمية 

املتنامي  الطلب  امل�ؤمتر يف ظل  يتناوله  الذي  امل��ش�ع 

على الطاقة وامل�شتقات البرتولية مما ي�شت�جب ت�شافر 

كافة اجله�د ل�شتغلل النفط الثقيل مبا ي�شمن ت�فري 

الإمدادات الكافية للأ�ش�اق العاملية. ويف ختام كلمته، 

بني  التعاون  ا�شتمرار  اأهمية  على  ال�شفري  �شعادة  اأكد 

كافة  يف  للبرتول  امل�شدرة  العربية  والدول  اليابان 

جمالت ال�شناعة البرتولية وخا�شة فيما يتعلق بتط�ير 

تقنيات ا�شتغلل النفط اخلام الثقيل وتكريره. 

ثم حتدث ال�شيد م�ريهريو ي��شيدا مدير مركز التعاون 

الن�شاطات  دور  اإىل  م�شرياً   )JCCP( للبرتول  الياباين 

للبرتول يف تعزيز  الياباين  التعاون  التي يق�م بها مركز 

التعاون بني الياباين والدول العربية امل�شدرة للبرتول من 

خلل عقد امل�ؤمترات واإقامة الدورات التدريبية وبرامج 

اإىل  ي��شيدا  ال�شيد  اأ�شار  كما  التكن�ل�جي.  التعاون 

الإجنازات التي حققتها اليابان يف جمال تط�ير تقنيات 

ال�شناعة البرتولية اللحقة.
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ويف كلمته رحب �شعادة الأمني العام ملنظمة الأقطار العربية 

امل�شدرة للبرتول )اأوابك( الأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي بامل�شاركني 

اإىل اأن امل�ؤمتر قد مت تنظيمه نتيجة النجاح الذي حتقق  م�شرياً 

يف امل�ؤمتر ال�شابق الذي عقد بالتعاون مع مركز التعاون الياباين 

للبرتول )JCCP(، كما اأ�شار اإىل اأن الغاية املرج�ة من هذا امل�ؤمتر 

تكمن يف اإتاحة الفر�شة للخرباء واملتخ�ش�شني يف �شناعة تكرير 

النفط بتبادل الآراء واخلربات حـ�ل اأهـم التطـ�رات التي ظهـرت 

الأع�شاء  الدول  اأن  اإىل  واأ�شار  الثقيل،  النفط  تكرير  تقنيات  يف 

يف منظمة )اأوابك(، حري�شة على اتخاذ كافة الإجراءات املمكنة 

للمحافظة على �شحة و�شلمة البيئة، وهي بذلك ت�شري مع النهج 

العاملي واملعايري الدولية.

الأع�شاء على  الدول  والطاقة يف  البرتول  اإىل معايل وزراء  ال�شكر  بتقدمي  كلمته  واختتم 

واملخت�شـني  الفنيـني  من  كبري  م�شاركة عدد  على  بامل�افقة  للدع�ة  وتلبيتهم  للمنظمة  دعمهم 

يف امل�ؤتـمـر، كما ت�جه بال�شكر اإىل ال�شركات العاملة ومعاهد البح�ث العربية والدولية التي 

وافقت على م�شاركة ممثليها يف هذا امل�ؤمتر لإغنائه بامل�شتجدات وتبادل اخلربات مع الفنيني 

والخت�شا�شيني من الدول الأع�شاء. 

المحاور الرئي�سية لجل�سات الموؤتمر

ت�شمن امل�ؤمتر يف الي�مني الأول والثاين اأربع جل�شات فنية تناولت املحاور الرئي�شية التالية: 

 خ�سائ�س النفط الثقيل وتطور اإنتاجه عربيًا وعامليًا.❑❑

 انعكا�سات تكرير النفط الثقيل على اأداء م�سايف النفط.❑❑

 تقنيات تكرير وحت�سني خ�سائ�س النفط اخلام الثقيل.❑❑

 خربات امل�سغلني يف تكرير النفوط اخلام الثقيلة وحت�سني خ�سائ�سها. ❑❑

 النعكا�سات البيئية لتكرير النفط الثقيل.❑❑

ال�ستنتاجات والتو�سيات

اإليها  ت��شلت  التي  والت��شيات  ال�شتنتاجات  اأهم  اخلتام  جل�شة  امل�شارك�ن يف  ا�شتعر�س 

الأوراق املعرو�شة، والنقا�شات التي متت اأثناء اجلل�شات، وهي كما يلي:

 ت�سعى معظم م�سايف العامل اإىل حت�سني قدرتها على تكرير النفط اخلام الثقيل.❑❑

 تواجه م�سايف النفط الثقيل حتديات عديدة  عند تكرير النفط الثقيل.❑❑

 ت�ساهم التكنولوجيا املتقدمة يف م�ساعدة م�سايف النفط على تذليل ال�سعوبات التي ❑❑

النفوط  على حتويل  قدرتها  الثقيل، وحت�سني  اخلام  النفط  تكرير  عند  تعرت�سها 

الرخي�سة اإىل منتجات ذات قيمة عالية.

 تقارير

5

الثقيلة ❑❑ النفوط  تكرير  اإمكانية  يف  مرونة  متتلك  التي  النفط  م�سايف  تتميز   

واحلام�سية بح�سولها على ربحية عالية.

 ت�سعى الدول العربية اإىل تطوير م�سايف النفط القائمة وتو�سيع الطاقة التكريرية ❑❑

لتعظيم قدرتها على تكرير الأنواع الثقيلة من النفط اخلام. 

اإىل ❑❑ الأنواع  هذه  �سادرات  زيادة  يف  الثقيلة  النفوط  اإنتاج  تطور  ي�ساهم  اأن  يتوقع   

الأكرب من هذه  الن�سبة  واأن   ،2035 عام  املناطق حتى  العاملية من معظم  الأ�سواق 

ال�سادرات �ستذهب اإىل منطقة اآ�سيا واأفريقيا. 

الأوىل ❑❑ مراحلها  يف  العربية  الدول  يف  الثقيل  النفط  ا�ستغالل  عمليات  تزال  ل   

با�ستثناء املنطقة املق�سومة بني اململكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت.

 لتقييم اجلدوى القت�سادية مل�سروع ا�ستغالل النفط الثقيل لبد من اإتباع املفاتيح ❑❑

اأحدث  وتطبيق  ال�سخرية،  املكامن  يف  املتواجد  النفط  خ�سائ�س  تقييم  الأربعة: 

اخلربات، واختيار اأف�سل التقنيات، وال�سرب.

 نظرًا لالنعكا�سات البيئية لتكرير النفط الثقيل حتتاج الدول العربية اإىل تطوير ❑❑

م�سايف النفط القائمة لكي ت�سبح قادرة على حتويل املخلفات الثقيلة اإىل منتجات 

خفيفة عالية القيمة.

 على ال�سركات النفطية الوطنية العربية اأن ت�ستفيد من خربات الدول الأخرى يف ❑❑

جمال ا�ستغالل وتكرير النفط الثقيل، وخا�سة التجربة الكندية. 
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ملخ�س بع�س الأوراق التي قدمت في الجل�سات الفنية

ت�شمن امل�ؤمتر اأربع جل�شات فنية قدمت فيها خم�شة ع�شر ورقة فنية، ويف ما يلي ملخ�س 

لبع�س الأوراق التي قدمت اإىل امل�ؤمتر:

ت�شمنت ال�رقة تعريفاً لأهم امل�ا�شفات التي ت�شتخدم لتقييم ج�دة النف�ط اخلام كالكثافة 

كالنافثا  املرغ�بة  اخلفيفة  املنتجات  ا�شتح�شال  ون�شبة  واملعادن  الكربيت  وحمت�ى  واللزوجة 

اإىل خ�شائ�س النفط الثقيل ومقارنتها بالأن�اع املت��شطة  والكيربو�شني والديزل، مع الإ�شارة 

اإنتاج  ن�شبة  حيث  من  اخلام  النف�ط  اأن�اع  بني  مقارنة  و2   1  - ال�شكلن  ويبني  واخلفيفة. 

امل�شتقات اخلفيفة والثقيلة والعلقة بني درجة الكثافة وحمت�ى الكربيت. 

ال�سكل - 1 :مقارنة بين اأنواع النفوط الخام من حيث ن�سبة اإنتاج الم�ستقات 

“منظور النفط اخلام الثقيل يف العامل والدول العربية”
“Heavy Crude Oil Perspective, Worldwide and in Arab Countries”

الدكتور/ �سمري القرعي�س، مدير اإدارة ال�سوؤون الفنية – اأوابك

املهند�س/ عماد مكي، خبري اأول تكرير – اأوابك

 تقارير

7

ال�سكل  - 2: العالقة بين كثافة النفط الخام ومحتوى الكبريت

كما بينت ال�رقة تط�ر اإنتاج النفط اخلام يف العامل ح�شب الن�عية خلل العقدين املا�شيني، 

مع الإ�شارة اإىل ارتفاع معدل اإنتاج الأن�اع الثقيلة واملت��شطة،)ال�شكل - 3(، ويت�قع يف العقدين 

 API القادمني اأن ينخف�س مت��شط كثافة اإجمايل اإنتاج النفط اخلام يف العامل من 33.4 درجة

يف عام 2010 اإىل 33.0 درجة API يف عام 2035. كما يت�قع اأن يرتفع مت��شط اإجمايل 

حمت�ى الكربيت من 1.18 % وزناُ اإىل 1.3 % وزنا خلل هذه الفرتة.

ال�سكل - 3: تطور اإنتاج النفط الخام في العالم ح�سب النوعية )األف ب/ي(
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ملخ�س بع�س الأوراق التي قدمت في الجل�سات الفنية

ت�شمن امل�ؤمتر اأربع جل�شات فنية قدمت فيها خم�شة ع�شر ورقة فنية، ويف ما يلي ملخ�س 

لبع�س الأوراق التي قدمت اإىل امل�ؤمتر:

ت�شمنت ال�رقة تعريفاً لأهم امل�ا�شفات التي ت�شتخدم لتقييم ج�دة النف�ط اخلام كالكثافة 

كالنافثا  املرغ�بة  اخلفيفة  املنتجات  ا�شتح�شال  ون�شبة  واملعادن  الكربيت  وحمت�ى  واللزوجة 

اإىل خ�شائ�س النفط الثقيل ومقارنتها بالأن�اع املت��شطة  والكيربو�شني والديزل، مع الإ�شارة 

اإنتاج  ن�شبة  حيث  من  اخلام  النف�ط  اأن�اع  بني  مقارنة  و2   1  - ال�شكلن  ويبني  واخلفيفة. 

امل�شتقات اخلفيفة والثقيلة والعلقة بني درجة الكثافة وحمت�ى الكربيت. 

ال�سكل - 1 :مقارنة بين اأنواع النفوط الخام من حيث ن�سبة اإنتاج الم�ستقات 

“منظور النفط اخلام الثقيل يف العامل والدول العربية”
“Heavy Crude Oil Perspective, Worldwide and in Arab Countries”

الدكتور/ �سمري القرعي�س، مدير اإدارة ال�سوؤون الفنية – اأوابك

املهند�س/ عماد مكي، خبري اأول تكرير – اأوابك

 تقارير

7

ال�سكل  - 2: العالقة بين كثافة النفط الخام ومحتوى الكبريت

كما بينت ال�رقة تط�ر اإنتاج النفط اخلام يف العامل ح�شب الن�عية خلل العقدين املا�شيني، 

مع الإ�شارة اإىل ارتفاع معدل اإنتاج الأن�اع الثقيلة واملت��شطة،)ال�شكل - 3(، ويت�قع يف العقدين 

 API القادمني اأن ينخف�س مت��شط كثافة اإجمايل اإنتاج النفط اخلام يف العامل من 33.4 درجة

يف عام 2010 اإىل 33.0 درجة API يف عام 2035. كما يت�قع اأن يرتفع مت��شط اإجمايل 

حمت�ى الكربيت من 1.18 % وزناُ اإىل 1.3 % وزنا خلل هذه الفرتة.

ال�سكل - 3: تطور اإنتاج النفط الخام في العالم ح�سب النوعية )األف ب/ي(
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خل�شت ال�رقة اأهم التحديات التي ت�اجه م�شايف النفط عند تكرير النفط الثقيل مبا يلي:

باهظة ❑✍ حتويلية  وحدات  اإن�ساء  �سرورة  عن  الناجتة  ال�ستثمارية  التكاليف  زيادة   

تواكب  خفيفة  م�ستقات  اإىل  الثقيلة  التقطري  عمليات  متبقي  لتحويل  التكلفة 

معدلت الطلب يف الأ�سواق املحلية والعاملية.

لنزع ❑✍ الالزم  الهيدروجني  ا�ستهالك  معدل  زيادة  نتيجة  الت�سغيل  تكاليف  ارتفاع   

ت�سنيع  يف  امل�ستخدمة  املعادن  ا�ستبدال  و�سرورة  النهائية،  امل�ستقات  من  الكربيت 

ذات خ�سائ�س مقاومة للحمو�س، ف�ساًل عن  واملعدات بخالئط  والأنابيب  الأوعية 

الروا�سب  واملبادلت احلرارية من  الأوعية  النا�سئة عن تنظيف  الإ�سافية  التكاليف 

التي تن�ساأ عن تكرير النفط الثقيل احلاوي على ن�سبة اأعلى من الأ�سفلتينات.

 م�سكالت بيئية كزيادة النبعاثات الناجتة عن ارتفاع ا�ستهالك الطاقة يف الوحدات ❑✍

التحويلية الإ�سافية الالزمة لتحويل متبقي التقطري اإىل م�ستقات خفيفة، وت�سكل 

كميات كبرية من النفايات ال�سلبة كالعوامل احلفازة التالفة، واحلماأة الناجتة عن 

وحدة معاجلة املياه امللوثة، وروا�سب تنظيف اخلزانات واملبادلت احلرارية واملفاعالت 

والأوعية الأخرى.

 كما ت�سمنت الورقة ا�ستعرا�سًا لأهم اخليارات املحتملة لتح�سني خ�سائ�س النفط ❑✍

الثقيل، واأنواع التقنيات املتبعة، واخل�سائ�س املميزة لكل تقنية من هذه التقنيات، 

واآخر التطورات التي اأدخلت عليها لتحقيق الأهداف التالية:

العوامل ❑✍ وتطوير  الثقيل،  اخلام  النفط  خ�سائ�س  حت�سني  عمليات  اأداء  حت�سني 

احلفازة.

النفط اخلام ❑✍ تكرير وحت�سني  لإن�ساء وحدات  الالزمة  املال  راأ�س  تكاليف   تخفي�س 

الثقيل.

 معاجلة امل�سكالت البيئية وق�سايا ال�سحة وال�سالمة املهنية املحتمل حدوثها عند ❑✍

تكرير النفوط الثقيلة.

 وبينت الورقة اأهم الدوافع التي تقف وراء حت�سني خ�سائ�س النفط اخلام الثقيل ❑✍

قبل تكريره يف امل�سايف، وهي كما يلي:

 زيادة الطاقة التكريرية للم�سفاة كنتيجة لتخفي�س لزوجة النفط اخلام.❑✍

 زيادة عدد �ساعات ت�سغيل امل�سفاة نتيجة تخفي�س ن�سب ال�سوائب التي ت�سبب ان�سداد ❑✍

املبادلت احلرية وتوقفها عن العمل لإجراء عمليات التنظيف.

 تخفي�س كمية متبقي التقطري  اجلوي والفراغي.❑✍

 تخفي�س ا�ستهالك الطاقة الالزمة لنقل النفط اخلام نتيجة تخفي�س اللزوجة.❑✍

تناولت ال�رقة بعد ذلك اأهم امل�شاريع ال�شتثمارية اجلاري تنفيذها يف الدول الأع�شاء يف 

اأوابك، والتي تهدف اإىل تط�ير �شناعة التكرير وحت�شني مرونتها يف تكرير النفط اخلام الثقيل، 

)ال�سكل - 4(، مع الإ�شارة اإىل اأماكن هذه امل�شاريع مع التاأكيد على الأ�شباب التي دفعت الدول 

 تقارير

9

الأع�شاء اإىل تكرير مثل هذه الأن�اع وهي على النح� التايل:

حتويل النفوط اخلام املنخف�سة اجلودة اإىل منتجات عالية القيمة.❑✍

تفادي تقدمي تخفي�سات يف �سعر النفط اخلام امل�سدر اإىل الأ�سواق العاملية.❑✍

اإنتاج م�ستقات ثمينة مالئمة كلقيم ل�سناعة البرتوكيماويات.❑✍

حت�سني ربحية �سناعة التكرير من خالل تكرير نفوط رخي�سة الثمن.❑✍

الدول  يف  التكرير  �شناعة  تط�ير  مل�شاريع  العملية  الأمثلة  بع�س  ال�رقة  ا�شتعر�شت  ثم 

الأع�شاء كم�شروع )�شات�رب( امل�شرتك بني �شركتي اأرامك� ال�شع�دية وت�تال الفرن�شية للتكرير 

والبرتوكيماويات يف مدينة اجلبيل يف اململكة العربية ال�شع�دية. 

ال�سكل- 4: م�ساريع اإن�ساء م�سافي النفط الجديدة لتكرير النفط الثقيل في الدول الأع�ساء في اأوابك

ويف اخلتام ا�شتعر�شت ال�رقة بع�س ال�شتناجات والت��شيات، اأهمها:

 ت�سعى معظم م�سايف العامل اإىل حت�سني قدرتها على تكرير النفط اخلام الثقيل.❑✍

 تواجه م�سايف النفط الثقيل حتديات عديدة  عند تكرير النفط الثقيل.❑✍

 ت�ساهم التكنولوجيا املتقدمة يف م�ساعدة م�سايف النفط على تذليل ال�سعوبات التي ❑✍

النفوط  على حتويل  قدرتها  الثقيل، وحت�سني  اخلام  النفط  تكرير  عند  تعرت�سها 

الرخي�سة اإىل منتجات ذات قيمة عالية.

الثقيلة ❑✍ النفوط  تكرير  اإمكانية  يف  مرونة  متتلك  التي  النفط  م�سايف  تتميز   

واحلام�سية بح�سولها على ربحية عالية.

 ت�سعى الدول العربية اإىل تطوير م�سايف النفط القائمة وتو�سيع الطاقة التكريرية ❑✍

لتعظيم قدرتها على تكرير الأنواع الثقيلة من النفط اخلام.  

130



 النفط والتعاون العربي  -  145

8

خل�شت ال�رقة اأهم التحديات التي ت�اجه م�شايف النفط عند تكرير النفط الثقيل مبا يلي:

باهظة ❑✍ حتويلية  وحدات  اإن�ساء  �سرورة  عن  الناجتة  ال�ستثمارية  التكاليف  زيادة   

تواكب  خفيفة  م�ستقات  اإىل  الثقيلة  التقطري  عمليات  متبقي  لتحويل  التكلفة 

معدلت الطلب يف الأ�سواق املحلية والعاملية.

لنزع ❑✍ الالزم  الهيدروجني  ا�ستهالك  معدل  زيادة  نتيجة  الت�سغيل  تكاليف  ارتفاع   

ت�سنيع  يف  امل�ستخدمة  املعادن  ا�ستبدال  و�سرورة  النهائية،  امل�ستقات  من  الكربيت 

ذات خ�سائ�س مقاومة للحمو�س، ف�ساًل عن  واملعدات بخالئط  والأنابيب  الأوعية 

الروا�سب  واملبادلت احلرارية من  الأوعية  النا�سئة عن تنظيف  الإ�سافية  التكاليف 

التي تن�ساأ عن تكرير النفط الثقيل احلاوي على ن�سبة اأعلى من الأ�سفلتينات.

 م�سكالت بيئية كزيادة النبعاثات الناجتة عن ارتفاع ا�ستهالك الطاقة يف الوحدات ❑✍

التحويلية الإ�سافية الالزمة لتحويل متبقي التقطري اإىل م�ستقات خفيفة، وت�سكل 

كميات كبرية من النفايات ال�سلبة كالعوامل احلفازة التالفة، واحلماأة الناجتة عن 

وحدة معاجلة املياه امللوثة، وروا�سب تنظيف اخلزانات واملبادلت احلرارية واملفاعالت 

والأوعية الأخرى.

 كما ت�سمنت الورقة ا�ستعرا�سًا لأهم اخليارات املحتملة لتح�سني خ�سائ�س النفط ❑✍

الثقيل، واأنواع التقنيات املتبعة، واخل�سائ�س املميزة لكل تقنية من هذه التقنيات، 

واآخر التطورات التي اأدخلت عليها لتحقيق الأهداف التالية:

العوامل ❑✍ وتطوير  الثقيل،  اخلام  النفط  خ�سائ�س  حت�سني  عمليات  اأداء  حت�سني 

احلفازة.

النفط اخلام ❑✍ تكرير وحت�سني  لإن�ساء وحدات  الالزمة  املال  راأ�س  تكاليف   تخفي�س 

الثقيل.

 معاجلة امل�سكالت البيئية وق�سايا ال�سحة وال�سالمة املهنية املحتمل حدوثها عند ❑✍

تكرير النفوط الثقيلة.

 وبينت الورقة اأهم الدوافع التي تقف وراء حت�سني خ�سائ�س النفط اخلام الثقيل ❑✍

قبل تكريره يف امل�سايف، وهي كما يلي:

 زيادة الطاقة التكريرية للم�سفاة كنتيجة لتخفي�س لزوجة النفط اخلام.❑✍

 زيادة عدد �ساعات ت�سغيل امل�سفاة نتيجة تخفي�س ن�سب ال�سوائب التي ت�سبب ان�سداد ❑✍

املبادلت احلرية وتوقفها عن العمل لإجراء عمليات التنظيف.

 تخفي�س كمية متبقي التقطري  اجلوي والفراغي.❑✍

 تخفي�س ا�ستهالك الطاقة الالزمة لنقل النفط اخلام نتيجة تخفي�س اللزوجة.❑✍

تناولت ال�رقة بعد ذلك اأهم امل�شاريع ال�شتثمارية اجلاري تنفيذها يف الدول الأع�شاء يف 

اأوابك، والتي تهدف اإىل تط�ير �شناعة التكرير وحت�شني مرونتها يف تكرير النفط اخلام الثقيل، 

)ال�سكل - 4(، مع الإ�شارة اإىل اأماكن هذه امل�شاريع مع التاأكيد على الأ�شباب التي دفعت الدول 

 تقارير

9

الأع�شاء اإىل تكرير مثل هذه الأن�اع وهي على النح� التايل:

حتويل النفوط اخلام املنخف�سة اجلودة اإىل منتجات عالية القيمة.❑✍

تفادي تقدمي تخفي�سات يف �سعر النفط اخلام امل�سدر اإىل الأ�سواق العاملية.❑✍

اإنتاج م�ستقات ثمينة مالئمة كلقيم ل�سناعة البرتوكيماويات.❑✍

حت�سني ربحية �سناعة التكرير من خالل تكرير نفوط رخي�سة الثمن.❑✍

الدول  يف  التكرير  �شناعة  تط�ير  مل�شاريع  العملية  الأمثلة  بع�س  ال�رقة  ا�شتعر�شت  ثم 

الأع�شاء كم�شروع )�شات�رب( امل�شرتك بني �شركتي اأرامك� ال�شع�دية وت�تال الفرن�شية للتكرير 

والبرتوكيماويات يف مدينة اجلبيل يف اململكة العربية ال�شع�دية. 

ال�سكل- 4: م�ساريع اإن�ساء م�سافي النفط الجديدة لتكرير النفط الثقيل في الدول الأع�ساء في اأوابك

ويف اخلتام ا�شتعر�شت ال�رقة بع�س ال�شتناجات والت��شيات، اأهمها:

 ت�سعى معظم م�سايف العامل اإىل حت�سني قدرتها على تكرير النفط اخلام الثقيل.❑✍

 تواجه م�سايف النفط الثقيل حتديات عديدة  عند تكرير النفط الثقيل.❑✍

 ت�ساهم التكنولوجيا املتقدمة يف م�ساعدة م�سايف النفط على تذليل ال�سعوبات التي ❑✍

النفوط  على حتويل  قدرتها  الثقيل، وحت�سني  اخلام  النفط  تكرير  عند  تعرت�سها 

الرخي�سة اإىل منتجات ذات قيمة عالية.

الثقيلة ❑✍ النفوط  تكرير  اإمكانية  يف  مرونة  متتلك  التي  النفط  م�سايف  تتميز   

واحلام�سية بح�سولها على ربحية عالية.

 ت�سعى الدول العربية اإىل تطوير م�سايف النفط القائمة وتو�سيع الطاقة التكريرية ❑✍

لتعظيم قدرتها على تكرير الأنواع الثقيلة من النفط اخلام.  
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افتتحت ال�رقة با�شتعرا�س معدلت الإنتاج الي�مية والحتياطات امل�ؤكدة من النفط الثقيل 

يف مناطق العامل ويف بع�س الدول العربية التي متتلك ح�ايل 900 مليار برميل من احتياطات 

النفط الثقيل املت��شعة يف ال�شخ�ر الكرب�نية والرملية الكريتا�شية وال�شين�زية. )ال�سكل - 5(

ال�سكل - 5: الإنتاج اليومي واحتياطيات  النفط الثقيل في الدول العربية

تتك�ن طريقة تقييم م�ج�دات النفط الثقيل قبل اإعداد خطة التط�ير من املراحل 

الأ�شا�شية التالية:

با�ستخدام ❑✍ ال�سخرية  الطبقات  املتواجد يف  النفط اخلام  نوعية وخ�سائ�س  درا�سة 

اأحدث اخلربات واأمهر اخلرباء يف هذه العملية.

حتديد التكنولوجيا الأكرث مالءمة للتطبيق من حيث املردود القت�سادي والفني.❑✍

ال�سرب واملثابرة باعتبارهما ملفتاح الرئي�سي للنجاح.❑✍

ثم ا�شتعر�س املتحدث اأهم طرق ا�شتخل�س النفط الثقيل، م�شرياً اإىل مزايا و�شلبيات كل 

طريقة من هذه الطرق.

“م�سادر النفط الثقيل يف الدول العربية )الإنتاج والتكرير(”
“Heavy Oil Resources in Arab Countries (Exploitation & Refining)”

الدكتور/ عبد احلميد جميد

�سركة املوارد الطبيعية الكندية املحدودة – كندا

 تقارير

11

انتقل املتحدث بعد ذلك اإىل ا�شتعرا�س م�شاريع ا�شتغلل النفط الثقيل يف الدول العربية 

العراق،  وجمه�رية  العربية،  م�شر  وجمه�رية  ال�شع�دية،  العربية  واململكة  الك�يت،  دولة  مثل 

واجلمه�رية العربية ال�ش�رية، ومملكة البحرين، و�شلطنة عمان. ثم قدم بع�س التفا�شيل ح�ل 

م�شروع اإنتاج النفط الثقيل يف املنطقة املق�ش�مة بني اململكة العربية ال�شع�دية ودولة الك�يت، 

والذي يعترب اأحد اأكرب م�شاريع ا�شتخل�س النفط الثقيل بطريقة حقن بخار املاء يف العامل. 

واأ�شار اإىل اأن تنفيذ امل�شروع ي�اجه بع�س التحديات، ك�ج�د النفط يف طبقات كرب�ناتية �شعبة 

مقارنة بال�شخ�ر الرملية، اإ�شافة اإىل م�شكلة البحث عن الغاز واملياه اللزمني للم�شروع. 

يف اخلتام قدم املتحدث بع�س ال�شتنتاجات والت��شيات اأهمها:

الأوىل ❑✍ مراحلها  يف  العربية  الدول  يف  الثقيل  النفط  ا�ستغالل  عمليات  مازالت   

با�ستثناء املنطقة املق�سومة بني اململكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت.

 لتقييم اجلدوى القت�سادية مل�سروع ا�ستغالل النفط الثقيل لبد من اإتباع املفاتيح ❑✍

اأحدث  وتطبيق  ال�سخرية،  املكامن  يف  املتواجد  النفط  خ�سائ�س  تقييم  الأربعة: 

اخلربات، واختيار اأف�سل التقنيات، وال�سرب.

 نظرًا لالنعكا�سات البيئية لتكرير النفط الثقيل حتتاج الدول العربية اإىل تطوير ❑✍

م�سايف النفط القائمة لكي ت�سبح قادرة على حتويل املخلفات الثقيلة اإىل منتجات 

خفيفة عالية القيمة.

 على ال�سركات النفطية الوطنية العربية اأن ت�ستفيد من خربات الدول الأخرى يف ❑✍

جمال ا�ستغالل وتكرير النفط الثقيل، وخا�سة التجربة الكندية. 

ا�شتعر�س املتحدث يف البداية كمية احتياطيات م�شادر النفط الثقيل والبيت�مني واأماكن 

ت�اجدها يف العامل، والتط�ر املت�قع ملعدلت الإنتاج العاملي من هذه النف�ط حتى عام 2030، 

ح�شب ما ه� مبني يف ال�سكلني - 6  و 7 يف ال�شفحة التالية.

بعد اأن ا�شتعر�س املتحدث اأهم م�شاريع تط�ير اإنتاج النفط الثقيل يف العامل انتقل اإىل �شرح 

اإنتاج هذه النف�ط يف منطقة ال�شرق الأو�شط، والتي تتلخ�س يف  الت�قعات امل�شتقبلية لتط�ر 

ال�سكل - 8 يف ال�شفحة التالية

“نظرة �ساملة على النفط الثقيل يف العامل حتى عام 2035”
“Global Heavy Crude Oil Outlook to 2035”

Dr. Peter Steiner الدكتور/ بيرت �ستايرن

.Hart Energy Co   سركة هارت انرجي�
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ال�سكل - 5: الإنتاج اليومي واحتياطيات  النفط الثقيل في الدول العربية
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ال�سكل - 8: التوقعات الم�ستقبلية لتطور اإنتاج هذه النفوط في منطقة ال�سرق الأو�سط

زيادة  الثقيلة يف  النف�ط  اإنتاج  تط�ر  ي�شاهم  اأن  يت�قع  اأنه  اإىل  املتحدث  اأ�شار  يف اخلتام 

الن�شبة  واأن   ،2035 املناطق حتى عام  العاملية من معظم  الأ�ش�اق  اإىل  الأن�اع  �شادرات هذه 

الأكرب من هذه ال�شادرات �شتذهب اإىل منطقة اآ�شيا واأفريقيا، )ال�سكل - 9(. 

ال�سكل - 9: التوقعات الم�ستقبلية لتطور �سادرات النفط الثقيل من مناطق العالم
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بداأ املتحدث با�شتعرا�س اإ�شرتاتيجية اإنتاج النفط اخلام الثقيل ل�شركة نفط الك�يت حتى 

عام 2030 والتي تتك�ن من الأهداف التالية: 

رفع طاقة اإنتاج النفط يف دولة الكويت اإىل 4 مليون ب/ي بحلول عام 2030.❑✍

تطوير طاقة الإنتاج الإ�سرتاتيجي مل�سادر النفط الثقيل اإىل 270 األف ب/ي.❑✍

15 مليار ❑✍ اإجمالية تقدر بحوايل  امل�ساريع ال�ستثمارية بقيمة  اإن�ساء جمموعة من 

دولر بحلول عام 2020، ت�ساهم يف حتقيق الهدفني املذكورين وتتكون من املن�ساآت 

التالية:

ثالث مراكز جديدة لتجميع النفط بطاقة 100 األف ب/ي لكل منها يف حقول ال�سمال.❑●

ت�سهيالت حقن مياه جديدة.❑●

خط اأنابيب بقطر 48 بو�سة لنقل النفط من �سمال الكويت اإىل موانئ الت�سدير.❑●

حمطة تعزيز ل�سغط النفط اخلام.❑●

خط اأنابيب لتغذية امل�سفاة الرابعة اجلديدة بالنفط اخلام.  ❑●

ت�سهيالت تطوير اإنتاج النفط الثقيل يف حقل فار�س ال�سفلي.❑●

قدم املتحدث بعد ذلك �شرحاً للأن�شطة اجلاري تنفيذها لتط�ير حق�ل نفط �شمال الك�يت 

واأهم الإجراءات املخطط تطبيقها يف امل�شتقبل ل�شمان حتقيق اأهداف اخلطة الإ�شرتاتيجية، 

واأ�شار اإىل مراحل املرحلة الأوىل من امل�شروع، وذلك بدءاً من اإن�شاء الت�شهيلت وحتى ت��شيل 

النفط اخلام اإىل م�انئ الت�شدير وم�شايف التكرير.ح�شب املراحل املبينة يف ال�شكل - 10 يف 

ال�شفحة التالية. 

ويف اخلتام ا�شتعر�س املتحدث بع�س ال�شتنتاجات والت��شيات اأهمها:

للنمو ❑✍ ال�سروري  النفط  من  الرباميل  ملليارات  م�سدرًا  الثقيل  النفط  يعترب 

الإ�سرتاتيجي لدولة الكويت، وي�ساهم يف تلبية احتياجاتها من الطاقة.

اإن تطبيق عمليات الختبار املعتمدة على اأحدث التطورات التكنولوجية ي�ساهم يف ❑✍

�سمان جناح تنفيذ امل�سروع.

تعترب عمليات تطوير النفط الثقيل ذات طبيعة غري تقليدية وجديدة على �سركة ❑✍

العاملية  النفطية  ال�سركات  بني  اجلهود  كافة  ت�سافر  يتطلب  مما  الكويت  نفط 

وحتقيق  للم�سروع  امل�ساحبة  التحديات  على  للتغلب  النفطية  اخلدمات  ومقاويل 

الأهداف املن�سودة.

“حتديات تطوير النفط الثقيل يف دولة الكويت”
“Kuwait Heavy Oil Development Challenges, Kuwait Oil Company”

املهند�س/ بدر العطار ،   �سركة نفط الكويت – دولة الكويت

 تقارير

15

ا�شتعر�س املتحدث يف املقدمة تط�رات ال�ش�ق العاملية للنف�ط الثقيلة احلام�شية م�شرياً 

عن  ف�شًل  تكريرها،  عن  تن�شاأ  التي  ال�شع�بات  ب�شبب  الأن�اع  هذه  على  الطلب  �شعف  اإىل 

حمدودية امل�شايف القادرة على تكريرها يف العامل. 

العاملية، وخا�شة ما  املعيارية  النف�ط  مع  الك�يتية  النف�ط  مقارنة خل�شائ�س  تقدمي  بعد 

يتعلق بن�شبة اإنتاج امل�شتقات البرتولية، انتقل املتحدث اإىل �شرح خطط دولة الك�يت لتط�ير 

اإنتاج النفط الثقيل من امل�شت�ى احلايل املقدر بح�ايل 100 األف ب/ي اإىل 400 األف ب/ي 

بحل�ل عام 2030، ثم اإىل اأعلى من 700 األف ب/ي بعد عام 2030. 

اأما خيارات دولة الك�يت يف ا�شتغلل النفط الثقيل فتتلخ�س مبا يلي:

ال�سكل  - 10: مراحل م�سروع تطوير حقل النفط الثقيل في دولة الكويت

“التحديات التي تواجه حت�سني النفوط الكويتية الثقيلة”
“Challenges Facing Upgrading of Kuwaiti Heavy Oils”

الدكتور/ عبد العظيم معريف

معهد الكويت لالأبحاث العلمية – دولة الكويت
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 املزج مع نفوط خفيفة لي�سبح النفط الثقيل منا�سبًا للتخزين والنقل.❑✍

 تكريره يف امل�سفاة الرابعة اجلديدة املقرر اإن�ساوؤها يف دولة الكويت.❑✍

✍❑.API 16-22 التح�سني اجلزئي لرفع درجة الكثافة اإىل 

 التح�سني الكامل لتحويله اإىل نفط خام �سناعي عايل اجلودة با�ستخدام تقنيات ❑✍

التفحيم واملعاجلة الهيدروجينية مع اإمكانية اإنتاج م�ستقات برتولية عالية اجلودة. 

ويلخ�س  ال�سكل - 11  خيارات ا�ستغالل النفط الثقيل يف دولة الكويت.

ال�سكل - 11:  خيارات ا�ستغالل النفط الثقيل في دولة الكويت

كما تناول املتحدث التحديات التكن�ل�جية التي ت�اجه حت�شني النفط الثقيل والأبحاث التي 

يخطط معهد الك�يت للأبحاث العلمية لإجرائها، اأهمها:

 حت�سني املردود القت�سادي لعمليات حت�سني النفط الثقيل كاملعاجلة الهيدروجينية ❑✍

والتك�سري احلراري.

املائـي     ❑✍ التـحـويل  كعمـلـيـة  الثـقـيـل،  النـفـط  لتح�سيـن  حـديـثة  تقـنـيات  تطـويـر   

.)Aqua Conversion(

 تخفي�س تكلفة اإنتاج الهيدروجني.❑✍

 رفع قيمة املنتجات با�ستخدامها كلقيم ل�سناعة البرتوكيماويات.❑✍

 حت�سني ا�ستخدام املنتجات اجلانبية مثل الكربيت والفحم.❑✍

 حت�سني نوعية املعادن امل�ستخدمة يف اإن�ساء معدات التكرير.❑✍

 تقارير

17

يف اخلتام ا�شتعر�س املتحدث بع�س النتائج التي ت��شلت اإليها اأبحاث حت�شني النفط الثقيل 

والتي قام بها معهد الك�يت للأبحاث العلمية بالتعاون مع مراكز الأبحاث العاملية. 

ا�شتعر�س املتحدث يف البداية اأهم الف�ائد التي تقدمها تقنية التك�شري احلراري )ي�ريكا( 

لتح�شني خ�شائ�س النفط الثقيل، مقارنة بالتقنيات الأخرى مثل عملية التفحيم وعملية نزع 

م�شتقات  اإىل  الثقيلة  املنتجات  ن�شبة حت�يل  حيث  من  وذلك   ،)SDA( باملذيب  الأ�شفلتينات 

خفيفة عالية القيمة. ويبني ال�سكل  - 12 مقارنة بني ن�شب منتجات العمليات الثلث.

ال�سكل 12: مقارنة بين ن�سب منتجات عمليات يوريكا والتفحيم ونزع الأ�سفلتينات بالمذيب

كما ا�شتعر�س املتحدث املبداأ الأ�شا�شي لعملية ي�ريكا ومك�ناتها ومراحل العمل فيها، وم�قعها يف 

اخلط التكن�ل�جي لعملية حت�شني النفط الثقيل، ح�شب ما ه� مبني يف ال�سكلني - 13 و 14 . 

“تطبيق تقنية التك�سري احلراري )يوريكا( يف حت�سني النفط الثقيل”
“Application of EUREKA Thermal Cracking Process 

for Heavy Crude Oil Upgrader”
Eng. Hidenori Oe  املهند�س/ هيدونوري اأوي

Arabian Oil Company, LTD. – Japan سركة الزيت العربية املحدودة – اليابان�
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ال�سكل 13: المراحل الأ�سا�سية لعملية التك�سير الحراري )يوريكا(

ال�سكل  - 14: رتباط تقنية يوريكا مع عمليات تح�سين النفط الثقيل في الم�سفاة

واأكد املتحدث على اأهمية الف�ائد الإقت�شادية املحتملة من تكامل تقنية التك�شري احلراري 

)ي�ريكا( مع وحدة تغ�يز القار املنتج من هذه التقنية، وخ�ش��شاً يف ت�فري اإنتاج كمية كبرية 

من الهيدروجني اللزم لعمليات املعاجلة الهيدروجينية ملنتجات امل�شفاة، ويبني ال�سكل  - 15  

 تقارير

19

خمططاً مب�شطاً لتكامل عملية ي�ريكا مع عملية التغ�يز.

ال�سكل - 15: مخطط تكامل عملية يوريكا مع عملية تغويز القار المنتج

التقطري ) زيت  التقييم القت�شادي لبع�س عمليات حت�يل متبقي  بداأت املتحدثة بعر�س 

ال�ق�د( اإىل مقطرات خفيفة، م�شرية اإىل احلاجة املا�شة اإىل هذه العمليات يف الآونة الأخرية 

للأ�شباب التالية:

1 - انخفا�س اإمدادات النفط ذو النوعية اجليدة.
2 - زيادة الطلب على املقطرات اخلفيفة والو�سطى.
3 - وجود فائ�س يف كميات متبقي التقطري الثقيلة.

4 - زيادة �سرامة الت�سريعات البيئية.
5 - ارتفاع فروقات الأ�سعار بني املقطرات اخلفيفة والو�سطى وزيت الوقود.

6 - تزايد العجز يف كميات الغازولني واملقطرات الو�سطى والبوتاجاز يف جمهورية م�سر 
العربية.

“التقييم القت�سادي لبع�س عمليات حت�سني زيت الوقود”
“Economic Evaluation For Some Fuel Oil Upgrading Processes”

اأ.د. �سهام التمتامي

معهد بحوث البرتول – جمهورية م�سر العربية
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ثم ا�شتعر�شت املتحدثة التكن�ل�جيات املختلفة لعمليات حت�يل زيت ال�ق�د مثل:

 اإزالة الكربون:❑✍

 التفحيم باأنواعه الثالثة.❑✍

 ك�سر اللزوجة.❑✍

 نزع الأ�سفلتينات باملذيب.❑✍

 التك�سري بالعامل احلفاز املائع.❑✍

 اإ�سافة الهيدروجني:❑✍

 التك�سري الهيدروجيني.❑✍

 نزع الكربيت بالهدرجة.❑✍

 نزع املعادن بالهدرجة.❑✍

واأ�شارت املتحدثة اإىل البحث الذي تناول درا�شة خيارات التح�شني املقرتحة من خلل �شبع 

م�شارات خمتلفة، بهدف تعظيم اإنتاج املقطرات اخلفيفة من تكرير املتبقي الثقيل من عملية 

التقطري اجل�ي ملزيج من خام عربي خفيف %50، خام عربي ثقيل %50، وه� ما يت�شابه مع 

املتبقي الثقيل من عملية التقطري اجل�ي ملزيج اخلامات امل�شرية، وت�شمل تلك امل�شارات ما يلي:

✍❑ )ARDM/DS( اجلوي  التقطري  متبقي  من  الكربيت  ونزع  املعادن  نزع  عملية   

 +  )RFCC( الفراغي  التقطري  ملتبقي  املائع  احلفاز  بالعامل  التك�سري   عملية   +

. )HDT(معاجلة هيدروجينية

✍❑HP-( ال�سغـط  عالـي  هيدروجيـني  تك�سـيـر   +  )DC( املوؤجل  التفحيـم  عمـلية   

. )HDT(معاجلة هيدروجينية + )HCK
✍❑ + )DC( تفحيم موؤجل + )RHCK( تك�سري هيدروجيني ملتبقي التقطري الفراغي 

.)HP HCK( تك�سري هيدروجيني عايل ال�سغط + )HDT( معاجلة هيدروجينية

هيدروجيني ❑✍ تك�سري   +  )RHCK( الفراغي  التقطري  ملتبقي  هيدروجيني  تك�سري   

منخف�س ال�سغط )MHCK( + تك�سري بالعامل احلفاز املائع )FCC( + معاجلة 

.)HDT( هيدروجينية

 تك�سري هيدروجيني ملتبقي التقطري الفراغي )RHCK( + معاجلة هيدروجينية ❑✍

  .)HP-HCK( تك�سري هيدروجيني عايل ال�سغط + )HDT(

✍❑ HP( ال�سغط  عايل  هيدروجيني  تك�سري   +  )SDA( باملذيب  الأ�سفلتينات  نزع   

  .)HCK
تك�سري ❑✍  +   )VRDM/DS( الفراغي  التقطري  متبقي  من  والكربيت  املعادن  نزع   

ملتبقي  املائع  بالعامل احلفاز  تك�سري   +  )HP-HCK( ال�سغط  هيدروجيني عايل 

  . )RFCC(التقطري الفراغي

والكربيت من  املعادن  نزع  املك�نة من عملية  الأوىل،  61 خمطط احلالة  ال�سكل -  ويبني 

ملتبقي  املائع  احلفاز  بالعامل  التك�شري  عملية  ثم   )ARDM/DS( اجل�ي  التقطري  متبقي 

. )HDT( واملعاجلة الهيدروجينية ، )RFCC( التقطري الفراغي

 تقارير
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ال�سكل - 16: مخطط  نزع المعادن والكبريت من متبقي التقطير الجوي، 

والتك�سير بالعامل الحفاز المائع لمتبقي التقطير الفراغي، والمعالجة الهيدروجينية

امل�شارات  لتلك  القت�شادي  التقييم  على  ا�شتملت  الدرا�شة  اأن  اإىل  املتحدثة  اأ�شارت  كما 

النقدية، حيث مت ح�شاب املعايري القت�شادية مثل معدل  التدفقات  با�شتخدام طريقة خ�شم 

العائد الداخلي، وفرتة ال�شرتداد، و�شايف القيمة احلالية لكل خيار من اخليارات املقرتحة.

يف اخلتام خل�شت املتحدثة اإىل اأن جميع اخليارات ال�شبعة مربحة، بينما حازت اخليارات 

ذات الأرقام  1،  و 7، و 4 على اأعلى امل�ؤ�شرات القت�شادية امل�اتية، كما متيزت تلك اخليارات 

ب�شمة م�شرتكة، وهي اأنها حتت�ي على عمليات تك�شري بالعامل احلفاز، وتك�شري املتبقي بالعامل 

  6 احلفاز املائع التي تنتج الربوبيلني اإىل جانب املقطرات الأخرى، بينما ا�شتمل اخلياران  3 و

على اأعلى ن�شبة اإنتاج من وق�د الديزل.
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ثم ا�شتعر�شت املتحدثة التكن�ل�جيات املختلفة لعمليات حت�يل زيت ال�ق�د مثل:

 اإزالة الكربون:❑✍

 التفحيم باأنواعه الثالثة.❑✍

 ك�سر اللزوجة.❑✍

 نزع الأ�سفلتينات باملذيب.❑✍

 التك�سري بالعامل احلفاز املائع.❑✍

 اإ�سافة الهيدروجني:❑✍

 التك�سري الهيدروجيني.❑✍

 نزع الكربيت بالهدرجة.❑✍

 نزع املعادن بالهدرجة.❑✍

واأ�شارت املتحدثة اإىل البحث الذي تناول درا�شة خيارات التح�شني املقرتحة من خلل �شبع 

م�شارات خمتلفة، بهدف تعظيم اإنتاج املقطرات اخلفيفة من تكرير املتبقي الثقيل من عملية 

التقطري اجل�ي ملزيج من خام عربي خفيف %50، خام عربي ثقيل %50، وه� ما يت�شابه مع 

املتبقي الثقيل من عملية التقطري اجل�ي ملزيج اخلامات امل�شرية، وت�شمل تلك امل�شارات ما يلي:

✍❑ )ARDM/DS( اجلوي  التقطري  متبقي  من  الكربيت  ونزع  املعادن  نزع  عملية   

 +  )RFCC( الفراغي  التقطري  ملتبقي  املائع  احلفاز  بالعامل  التك�سري   عملية   +

. )HDT(معاجلة هيدروجينية

✍❑HP-( ال�سغـط  عالـي  هيدروجيـني  تك�سـيـر   +  )DC( املوؤجل  التفحيـم  عمـلية   

. )HDT(معاجلة هيدروجينية + )HCK
✍❑ + )DC( تفحيم موؤجل + )RHCK( تك�سري هيدروجيني ملتبقي التقطري الفراغي 

.)HP HCK( تك�سري هيدروجيني عايل ال�سغط + )HDT( معاجلة هيدروجينية

هيدروجيني ❑✍ تك�سري   +  )RHCK( الفراغي  التقطري  ملتبقي  هيدروجيني  تك�سري   

منخف�س ال�سغط )MHCK( + تك�سري بالعامل احلفاز املائع )FCC( + معاجلة 

.)HDT( هيدروجينية

 تك�سري هيدروجيني ملتبقي التقطري الفراغي )RHCK( + معاجلة هيدروجينية ❑✍

  .)HP-HCK( تك�سري هيدروجيني عايل ال�سغط + )HDT(

✍❑ HP( ال�سغط  عايل  هيدروجيني  تك�سري   +  )SDA( باملذيب  الأ�سفلتينات  نزع   

  .)HCK
تك�سري ❑✍  +   )VRDM/DS( الفراغي  التقطري  متبقي  من  والكربيت  املعادن  نزع   

ملتبقي  املائع  بالعامل احلفاز  تك�سري   +  )HP-HCK( ال�سغط  هيدروجيني عايل 

  . )RFCC(التقطري الفراغي

والكربيت من  املعادن  نزع  املك�نة من عملية  الأوىل،  61 خمطط احلالة  ال�سكل -  ويبني 

ملتبقي  املائع  احلفاز  بالعامل  التك�شري  عملية  ثم   )ARDM/DS( اجل�ي  التقطري  متبقي 

. )HDT( واملعاجلة الهيدروجينية ، )RFCC( التقطري الفراغي
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امل�شارات  لتلك  القت�شادي  التقييم  على  ا�شتملت  الدرا�شة  اأن  اإىل  املتحدثة  اأ�شارت  كما 

النقدية، حيث مت ح�شاب املعايري القت�شادية مثل معدل  التدفقات  با�شتخدام طريقة خ�شم 

العائد الداخلي، وفرتة ال�شرتداد، و�شايف القيمة احلالية لكل خيار من اخليارات املقرتحة.

يف اخلتام خل�شت املتحدثة اإىل اأن جميع اخليارات ال�شبعة مربحة، بينما حازت اخليارات 

ذات الأرقام  1،  و 7، و 4 على اأعلى امل�ؤ�شرات القت�شادية امل�اتية، كما متيزت تلك اخليارات 

ب�شمة م�شرتكة، وهي اأنها حتت�ي على عمليات تك�شري بالعامل احلفاز، وتك�شري املتبقي بالعامل 

  6 احلفاز املائع التي تنتج الربوبيلني اإىل جانب املقطرات الأخرى، بينما ا�شتمل اخلياران  3 و

على اأعلى ن�شبة اإنتاج من وق�د الديزل.
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االقت�صاد والتنمية

اجتاهات الأ�ضعار العاملية للمواد الغذائية من خالل تقرير للبنك الدويل.-- االقت�صادي 

الكويتي.-- ع. 503  )2013/4(.-- �س. 67-63.  

املركز  والنتائج.--  امل�ض�ضببات  امل�ضري:  لالقت�ضاد  الإئتمائي  الت�ضنيف  تخفي�س 

  28 ع.  واالأعمال.--  االقت�صاد  تقرير  االإ�صرتاتيجية:  للدرا�صات  الدبلوما�صي 

(2013/5/22).-- �س. 36-25.  

 503 ع.  الكويتي.--  االقت�صادي  الكويت.--  دولة  يف  البطالة  ومعاجلة  الت�ضغيل 

)2013/4(.-- �س. 76-72.  

 --.2012 ال�ضناعي  الكويت  بنك  تقرير  من خالل  التحويلية  ال�ضناعة  قطاع  تطور 

االقت�صادي الكويتي.-- ع. 504   )2013/5(.-- �س. 38-32.  

التنمية الب�ضرية يف العامل العربي.-- االقت�صادي الكويتي.-- ع. 502    )2013/3(.-

- �س. -58 61. 

خطايا يف بناء ال�ضدود.-- البيئة والتنمية.-- مج. 18، ع. 183  )6/ 2013(.-- 

�س. 53-52. 

عبدالعظيم، هيثم . املنتدى امل�ضري للتنمية امل�ضتدامة يد�ضن لنموذج جديد للتنمية يف 

�ضينا.--  منتدى البيئة.-- ع.  254 )2013/5(.-- �س. 9-8.  

البنوك  يف  العاملني  اإنتاجية  على  واأثرة  الوظائف  توطني  ح�ضني.  حممود  العتيبي، 

ال�ضعودية.--  التعاون.-- مج. 23، ع.  78  )1/ 2013 (.-- �س. 69-49.  

عوامل جناح القت�ضاد الرتكي.-- املركز الدبلوما�صي للدرا�صات االإ�صرتاتيجية: تقرير 

االقت�صاد واالأعمال.--  ع.  26   )5/5/ 2013( .-- �س. 37-26.  

 ملاذا ا�ضتمر القت�ضاد الكويتي يف احتالل املرتبة الأخرية خليجيا يف تقرير التناف�ضية  

للعامل العربي لعام 2013.-- املركز الدبلوما�صي للدرا�صات االإ�صرتاتيجية: تقرير 

االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 30 )2013/6/2(.-- �س. 19-6.  

الأردين؟.--  لالقت�ضاد  الإنتمائي  الت�ضنيف  يورز  اآند  �ضتاندرد  وكالة  ملاذا خف�ضت   

املركز الدبلوما�صي للدرا�صات االإ�صرتاتيجية: تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 30 

)2013/6/2(.-- �س. 39-29.  

متطلبات النهو�س بال�ضناعة ال�ضعودية.....بني الواقع واملاأمول.-- املركز الدبلوما�صي 

للدرا�صات االإ�صرتاتيجية: تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 28 ) 22 /2013/5(.-

- �س. 17-5. 
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املدن ال�ضناعية ال�ضعودية وتعزيز دور ال�ضناعة يف القت�ضاد الوطني.-- االقت�صادي 

الكويتي.-- ع. 504 )2013/5(.-- �س. 50-48.  

موؤ�ضرات �ضناعية خليجية من خالل كتاب منظمة اخلليج لال�ضت�ضارات ال�ضناعية.-- 

االقت�صادي الكويتي.-- ع. 503  )2013/4(.-- �س. 58-46.  

 موؤ�ضرات �ضناعية خليجية من خالل كتاب منظمة اخلليج لال�ضت�ضارات ال�ضناعية.-- 

االقت�صادي الكويتي.-- ع. 503 ) 2013/4(.-- �س. 50-46.  

البرتول

         6-5 ع.   ،50 مج.  البرتول.--  البرتول.--  خدمات  جمال  يف  جديدة  ا�ضرتاتيجية 

)2013(.--  �س. 61-60. 

جمل�س  لدول  البرتويل  االعالم  ا�صرتاتيجية  العربية.  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية، ملحقة  باال�صرتاتيجية البرتولية املحدثة لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.-  الريا�س: جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية، 2013 .-- 10 �س. 

ملتقى الإعالم البرتويل الأول لدول جمل�س التعاون، الكويت، 25-26  مار�س 2013.-

-  الكويتي.-- ع. 1349 )2013/5(.-- �س. 13-8.

  البرتول -- اجلوانب االقت�صادية

هل يتحول العراق من دولة نامية اإىل اقت�ضاد نا�ضئ بف�ضل زيادة الإ�ضتثمار يف قطاعي 

النفط والغاز؟.-- املركز الدبلوما�صي للدرا�صات االإ�صرتاتيجية: تقرير االقت�صاد 

واالأعمال.-- ع. 28 )2013/5/22(.-- �س. 54-44.

البرتول - ت�صويق  

النم�ضاوية  بالعا�ضمة  اأوبك  منظمة  اإجتماع  �ضوء  يف  العاملية  النفط  �ضوق  تطورات   

االقت�صاد  تقرير  االإ�صرتاتيجية:  للدرا�صات  الدبلوما�صي  املركز  فيينا.-- 

واالأعمال.-- ع. 30 ) 2013/6/2(.-- �س. 52-44. 

هل تتمكن دول اخلليج من احلفاظ على مركزها العاملي يف �ضوق النفط العاملية...

للدرا�صات  الدبلوما�صي  املركز  بها؟.--  النفط  انتاج  تكاليف  انخفا�س  �ضوء  يف 

�س.   --.)2013  /5/5(  26 ع.  واالأعمال.--  االقت�صاد  تقرير  االإ�صرتاتيجية: 

 .55-45
البرتول - تكرير

اململكة.--  يف  البرتوكيميائيات  واإنتاج  البرتول  م�ضايف  بني  للتكامل  ناجحة  مناذج 

القافلة.-- مج. 62، ع. 2  )3-2013/4(.-- �س. 27-20. 
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التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية 

التحديات احلالية وامل�ضتقبلية اأمام منظمة التجارة العاملية منظور جمتمع الأعمال يف 

املنطقة العربية، الكويت، 20 مار�س 2013.-- االقت�صادي الكويتي.-- ع. 502  

)2013/3(.-- �س. 20-19.  

التكامل القت�ضادي وال�ضتثماري والتجاري يف  ال�ضيخ، حممد خريي . حتليل كفاءة 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.-- التعاون.-- مج. 23، ع.  78  ) 1/ 2013(.-- 

�س. 45-15. 

الطاقة

الغامدي، خالد. الطاقة الكهربائية يف اململكة العربية ال�ضعودية.-- كهرباء العرب.-- 

ع. 18 ) 2012(.-- �س. 50-46.  

املطوع، عبداهلل. م�ضروع ت�ضغيل الربط الكهربائي بني دول الإمارات العربية املتحدة 

ودول جمل�س التعاون.-- كهرباء العرب.-- ع. 18 )2012(.-- �س. 83-80.  

اأمريكا  ودول  العربية  الدول  يف  الطاقة  لوزراء  الول  الوزاري  الجتماع  حول  تقرير 

اجلنوبية، اأبوظبي، 15-16 يناير 2013.-- النفط والتعاون العربي.-- مج. 39، 

ع. 144 )2013(.-- �س. -185 218.

الطاقة - اقت�صاديات

للدرا�صات  الدبلوما�صي  املركز  املتجددة.--  الطاقة  م�ضادر  يف  العربي  ال�ضتثمار 

االإ�صرتاتيجية: تقرير االقت�صاد واالأعمال.--  ع. 27  )5/14/ 2013(.-- �س. 

  .54-45
الربازي، مظفر حكمت. ال�ضتهالك النهائي من الطاقة ح�ضب القطاعات القت�ضادية 

يف الدول العربية.-- النفط والتعاون العربي.-- مج. 39، ع. 144 )2013(.-- 

�س. 183-139.  

البيئة  الأردن.--  ل�ضبكة  ال�ضم�ضية  الكهرباء  يبيعون  مواطنون  خالد.  اخلوجا، 

والتنمية.-- مج. 18، ع. 183 )6/ 2013(.-- �س. 23-22 . 

الكهربائي  النظام  العربية:  البلدان  بع�س  يف  الكهربائي  الو�ضع  زيدون.  الرفاعي، 

الأردين.--  كهرباء العرب.-- ع. 18 ) 2012(.-- �س. 45-40.  

الطاقة - امل�صادر

  503 ع.  الكويتي.--  االقت�صادي  متجدد.--  مطلب  الكهربائية  الطاقة  تر�ضيد 

)2013/4(.-- �س.  39-33.  
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اليابانية.--  فوكو�ضيما  حادثة  بعد  امل�ضتقبلية  واآفاقها  النووية  الطاقة  علي.   رجب، 

النفط والتعاون العربي.-- مج. 39، ع. 144  )2013(.-- �س. 80-9.  

الع�ضري، حممد. طاقات متجددة ملركز عربي متقدم عامليا.-- البيئة والتنمية.-- مج. 

18، ع. 183 )6/ 2013(.-- �س. 21-20.  
بعد  امل�صتقبلية  وافاقها  النووية  الطاقة  للبرتول.  امل�ضدرة  العربية  الأقطار  منظمة 

حادثة فوكو�صيما  اليابانية.-- الكويت: منظمة القطار العربية امل�ضدرة للبرتول، 

.123-- �س.-- 621. 039  ط ا ق. 

الغاز

         266 ع.  االإقت�صادي.--   االإعالم  الطاقي؟.--  امل�ضهد  ال�ضخري  الغاز  يغري  هل 

)2013/4(.--  �س. 8-7.  

املالية واملالية العامة

النكما�س ي�ضرب منطقة اليورو.-- االقت�صادي الكويتي.-- ع. 504  )2013/5(.-- 

�س. -62 63.  

الدبلوما�صي  املركز  الع�ضر.--  الواقع وحتديات  الكويت...بني  الإ�ضالمية يف  البنوك 

 /5/14(  27 ع.  واالأعمال.--  االقت�صاد  تقرير  االإ�صرتاتيجية:  للدرا�صات 

2013(.-- �س. 19-5.  
دول جمل�س  البنوك يف  واأداء  امل�ضرفية  ال�ضوق  هيكل  مو�ضى.  حمدان، عالم حممد 

التعاون لدول اخلليج العربية: حالة البنوك ال�ضعودية.-- التعاون.-- مج. 23، ع.  

78  )1/ 2013(.-- �س. -112 128.  
من اأجل م�ضتقبل اأف�ضل العامل يتجه نحو ال�ضتثمار الزراعي.-- بيئتنا.--  )2013/2(   

مج.  14، ع. 158.-- �س. 27-20.  

ع.    االإقت�صادي.--   االإعالم  ا�ضتثمارية.--  كوجهة  موقعها  على  تون�س  حتافظ  هل 

266 )2013/4(.-- �س. 11-9.  
الواقع.--  وحتديات  الأ�ضا�ضية  املتطلبات  ا�ضتكمال  اخلليجية...بني  النقدية  الوحدة 
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The Climate Changes Negotiations and the Petroleum 
Countries Positions

The study reviews in detail the global warming 
phenomenon, a term denoting higher temperature of Earth. 
The study tackles the scientific perspective of certain 
greenhouse gases which cause global warming, and its 
impacts.  

In the following parts the study discussed major outputs 
of the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) concerned with environmental affairs to 
mitigate gases causing global warming. It provides details of 
their convening locations and their results. The study sheds 
light on the details relating to climate change and Kyoto 
Protocol, energy policies in OECD countries, and EU. 
The study also highlights the potential economic impacts 
on the countries with economies relying on fossil fuel, in 
particular, and developing countries, in general. It provides 
connotation of clean development mechanism, stances and 
achievements of oil and gas producing countries.

The study resulted in several conclusions, including 
the fact that the developing, and least developed countries 
will sustain most damages in the event of applying the 
agreements due to the lack of elements of adaptation, which 
threatens with more economic and environmental problems, 
with aggravated problems of poverty and famine.

ABSTRACT

Abdul Kareem Ayed *

* Director of the Information and Library Dept, OAPEC - Kuwait
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English Summaries & Abstracts

The study also indicated that there are several alternatives 
to mitigate the potential risk of climate change, including 
improvement of energy use efficiency in industrial, 
transport electricity generation and consumption and 
other sectors, in addition to preventing deforestation and 
re-arborization of the devastated areas. Implementation 
of such alternatives will not constitute economic burden.  
Fossil fuel will continue to play a pivot role in global 
economy, and socio-economic development.  

The study mentioned that Arab countries that mainly 
depend on oil export revenues must seek diversification 
of its sources of income to avoid the adverse impact of 
the expected future transformations in global petroleum 
markets. It also emphasizes that the clean development 
mechanism (CDM), within the framework of Kyoto 
Protocol, will play a prominent role in disseminating the 
uses of clean energy at a global level over the next few 
years.
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Abstract

The Role of Oil and Natural Gas in Enhancing Arab 
Development: Current and Future

Abdul Fattah Dandi *

Oil and natural gas play a key role in the development of  
Arab oil producers and non-producers economies. Oil and 
natural gas are both essential commodities which are used 
as a source of energy that  pave the way for the achievement  
of  significant industrial base in the downstream sector. Oil 
and natural gas represent the most important sources of 
energy consumption in Arab countries on one hand, and a 
key source of revenues that can be spent on socio-economic 
developments on the other. In addition, Oil and natural gas 
play a vital role in strengthening Arab cooperation in energy 
field.

In this paper “The role of oil and natural gas in enhancing 
Arab development: current and Future” an attempt has been 
made to achieve three objectives. The first is to review the 
relationship between energy and sustainable development. 
The second is to shed light on the role of oil and gas in 
the energy consumption and its contribution in various 
economic activities. The third is to address the contribution 
of oil revenues in developing oil producers economies in 
light of the following: position of Petroleum industry in the 
Arab economies, the position of Arab countries in the global 
energy map, and through spending on socio -economic 
development programs.

* Director of the Economics Department, OAPEC, Kuwait.
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English Summaries & Abstracts

Abstract

Alternatives Fuels in the Transportation Sector 
and its Economies

Mamun Absi Halabi*

* Senior Researcher, Petroleum Research & Studies Center,   Kuwait Institute for 
Scientific Research 

Transportation is a major energy-consuming sector at a global 
level. It includes goods and passengers moving by vehicles 
(buses, trucks and trains), air (passenger and cargo aircraft), and 
marine (steamers shipping, passenger vessels etc). This sector is 
witnessing remarkable developments, as addressed in this study.

Rate of transportation consumption is estimated at about 20% 
of total primary energy consumed globally, and about 50% of 
liquid fuel.  Prospective studies conducted by the U.S. Energy 
Information Administration show that the consumption of this 
sector will increase from 97.9 to 142.1 quadrillion BTU between 
2007 and 2035, and that the transport sector’s share of liquid 
fuels will increase to about 61%. 

Results of these studies are similar to the expectations of 
the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
regarding the future of oil consumption, with an estimated amount 
oil consumed in the transport sector of about 51.6 million barrels 
of oil equivalent in 2030, compared to about 40.4 million barrels 
of oil equivalent in 2010. Taking into account that the oil supply 
rate would be about 97.6 million barrels day, it is concluded 
that oil will continue to play a pivotal role in the energy supply 
to the transport sector in the coming decades.  There are many 
factors that contribute to the growth of energy consumption in 
the transport sector that have has been reviewed in the paper, 
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and in many prospective studies.  However, the main factor is 
attributable to the rapid growth of transportation sector in the 
emerging economies and developing countries. 

Transportation sector is directly affecting the growth of 
global economy, which importance is increasing in line with 
the constant growth of globalization and bilateral trade.  As a 
result, securing energy resources acquires a special importance.  
Since the main source of energy for this sector is oil which is a 
depleted resource, and its use as a fuel, leads to the emission of 
greenhouse gasses, to which the global warming phenomenon 
is attributable, concern has begun to spread regarding the 
provision of alternatives for transportation fuels since 1990s.  
Unremitting efforts by a wide range of companies and research 
institutions on energy supplies and transport industry aim 
to develop integrated systems including different types of 
alternative fuels and provide the appropriate transport means. 

This paper reviews the most important developments in the 
field of alternative transportation, fuels production, and focuses 
on the types of alternative fuels that will play an important role 
in the supply of transportation fuels in the foreseen future until 
2030.      
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