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متهيد
ارتكزت املحاور الأ�سا�سية لر�ؤية عمان 2040م على حتقيق التنمية امل�ستدامة ال�شاملة يف كافة
مناحي احلياة والأن�شطة التنموية يف ب�سلطنة عمان .وعلى وجه اخل�صو�ص يهدف حمور البيئة
امل�ستدامة ،لتحقيق التوازن بني الأبعاد البيئية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،يف كافة م�ستويات
التخطيط التنموي ،من خالل احلفاظ على املوارد الطبيعية والتوجه �إلى م�صادر الطاقة
البديلة ،مبا يعزز ا�ستدامة النظم الإيكولوجية وجتديد مواردها.
ويعترب قطاع الطاقة من القطاعات امل�ستهدفة يف حتقيق التنويع االقت�صادي ،وت�شجيع وجذب
اال�ستثمارات املحلية والأجنبية ،مما يتطلب �إمدادات طاقة م�ستدامة ومتنوعة ال تقت�صر على
الغاز الطبيعي ،وامنا ت�شمل بدائل �أخرى للطاقة (املتجددة وغري املتجددة) كم�صادر موثوقة
بغر�ض تعزيز فر�ص اال�ستثمار يف هذا املجال احليوي.
ومن �أجل ترجمة الأولويات الوطنية والتوجهات اال�سرتاتيجية لر�ؤية عمان  ،2040وحتقيق
النمو امل�ستدام يف �أن�شطة توليد الكهرباء وقطاع الطاقة مت اقرتاح م�شروع اعداد �سيا�سة
بيئية وطنية لقطاع الطاقة ك�أحد خمرجات ومقرتحات برنامج التنويع االقت�صادي يف �سلطنة
عمان .وقد مت ت�شكيل فريق وطني العداد ال�سيا�سة يف �ضوء متطلبات حتول الطاقة واتفاقية
تغري املناخ واملطالبات الدولية املتزايدة بخف�ض انبعاثات الكربون ومبا يتوافق مع �أف�ضل
املمار�سات العاملية .وعكف الفريق على مراجعة العديد من ال�سيا�سات املماثلة وتقييم ومقارنة
مزيج الوقود وخيارات توليد الكهرباء متا�شيا مع امل�ستجدات العاملية والأعتبارات البيئية
واالقت�صادية واالجتماعية على امل�ستوى الوطني.
متثلت �أهداف �إعداد وثيقة ال�سيا�سة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة يف توجيه �أن�شطة قطاع
توليد الكهرباء وقطاع النفط والغاز والأن�شطة ال�صناعية الأخرى نحو ا�ستخدام م�صادر
الطاقة البديلة واحلد من ا�ستخدام م�صادر الطاقة التي يرتتب عليها �أ�ضرار بيئية و انبعاثات
كربونية عالية .وقد ت�ضمنت خطوات اعداد الوثيقة حتليل الو�ضع الراهن يف جمال توليد
الطاقة واال�سرتاتيجيات واللوائح البيئية املتعلقة بالقطاع وتقييم الو�ضع البيئي والت�أثريات
امل�صاحبة كجودة الهواء والرتبة ،الى جانب اجراء مقارنات مرجعية مع العديد من ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات املتعلقة بالطاقة والبيئة يف خمتلف البدان ،وقد
وت�سهم ال�سيا�سة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة يف حتقيق ر�ؤية عُ مان امل�ستقبلية ملجتمع م�ستدام
وحديث ومزدهر ،من خالل ما يلي:
 و�ضع �سيا�سة بيئية وطنية توازن بني �أمن الطاقة وحماية البيئة وتن�سجم مع امل�ستجدات
العاملية.
�	إعطاء الأولوية خليارات الطاقة املتجددة وطاقة الهيدروجني وتوفري موارد الغاز
الطبيعي ال�ستخدامات �أخرى.
 مواكبة االعتبارات وااللتزامات الدولية ال �سيما املتطلبات املتعلقة مبواجهة التغريات
املناخية وخف�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري.
 دعم تطوير تقنيات جديدة �صديقة للبيئة لزيادة �إمدادات الطاقة وخلق فر�ص العمل.
 ا�ستخدام منهج متكامل لتحقيق بيئة �أنظف واقت�صاد �أقوى و�إمدادات كافية من الطاقة
مل�ستقبل البالد.
 متهيد الطريق لإقامة روابط مع قطاعات االقت�صاد الأخرى لتحقيق التوافق واالن�سجام
بني خمتلف ال�سيا�سات وحتقيق �أهدافها.
واجلدير بالذكر ب�أن �سلطنة عمان قطعت �شوطا كبريا يف دمج االعتبارات البيئية وخيارات
الطاقة املتجددة يف قطاع توليد الكهرباء والقطاعات ال�صناعية الأخرى ،حيث مت ان�شاء
وت�شغيل عدة م�شاريع للطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح يف �سلطنة عمان ،و�ست�شهد ال�سنوات
القليلة القادمة تنفيذ م�شاريع طموحة لتوليد الطاقة با�ستخدام امل�صادر املتجددة كال�شم�س
والرياح يف كافة �أرجاء الوطن ،كما تو�شك �سلطنة عمان على االنتهاء من اعداد ا�سرتاتيجية
وطنية لطاقة الهيدروجني مت�ضمنة م�شاريع طموحة لإنتاج الهيدروجني .الى جانب ذلك متكنت
�شركات انتاج الكهرباء يف حت�سني كفاءة الطاقة والتقليل من الوقود امل�ستخدم لإنتاج الكهرباء
يف ال�سنوات الأخرية املا�ضية ،عالوة على العديد من اجلهود الوطنية الرامية الى حت�سني
كفاءة الطاقة وتر�شيد اال�ستهالك.
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حمطة الطاقة ال�شم�سية يف ميناء الفحل مب�سقط

وختاما ،ال ي�سعنا اال �أن نتوجه بال�شكر اجلزيل جلميع امل�شاركني يف هذا امل�شروع الوطني ،حيث
عملوا بجد ،و�إخال�ص من �أجل �ضمان تطوير �سيا�سة بيئية وطنية للطاقة عالية اجلودة توجه
اال�ستدامة امل�ستقبلية لتوليد الطاقة ،وت�سهم � ً
أي�ضا يف �ضمان بيئة نظيفة م�ستدامة من �أجل
كل من يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة .وندعو كافة م�ؤ�س�سات قطاع توليد الطاقة والقطاعات
ال�صناعية الأخرى لاللتزام بهذه ال�سيا�سة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ.

�أهداف ال�سيا�سة

تركز ال�سيا�سة على منح خيارات الطاقة املتجددة الأولوية �ضمن مزيج الطاقة �سعيا لتحقيق
التوازن بني جممل الأهداف البيئية واالجتماعية واالقت�صادية ال �سيما م�ستجدات خف�ض
االنبعاثات الكربونية ،وتتمثل الأهداف الأ�سا�سية لل�سيا�سة يف الآتي:

مت اعداد و�صياغة ال�سيا�سة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة على �أربع مراحل تتما�شى مع
دورة ال�سيا�سة العامة .حيث ت�شمل املراحل الأربع ما يلي :جمع املعلومات والتحليل والتطوير
والتطبيق .وهذا ي�شمل حتليل احلالة الوطنية يف هذا ال�صدد ،واملقارنة املرجعية مع املعايري
الدولية ذات ال�صلة ،والت�شاور مع كافة �أ�صحاب امل�صلحة ،ومن ثم املواءمة مع ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات الوطنية.

 ت�أمني �إمدادات كافية للطاقة من �أجل دعم التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
واال�ستدامة البيئية على املدى الطويل.
 اال�ستفادة من كامل �إمكانيات موارد الطاقة يف ال�سلطنة من خالل تطوير م�صادر
الطاقة املتجددة ،وتعزيز قدرتها التناف�سية االقت�صادية ،بالتزامن مع احلد من
ب�صمتها الكربونية.
�	إزالة الكربون تدريجيا من قطاع الطاقة والأن�شطة ال�صناعية الأخرى.
 تخفي�ض ا�ستخدام الوقود الأحفوري وزيادة ح�صة م�صادر الطاقة املتجددة يف مزيج
الطاقة يف عُ مان.
 حتديد �أهداف قابلة للقيا�س خلف�ض االنبعاثات وحت�سني كفاءة الطاقة.
 تبني القطاعات ال�صناعية وقطاعات التنمية الأخرى كفاءة ا�ستخدام الطاقة.
 و�ضع �إطار عمل م�ؤ�س�سي وقانوين وتنظيمي حمدّد ب�شكل جيد بالن�سبة لقطاع الطاقة،
للم�ساعدة يف حتقيق م�ستقبل م�ستدام للطاقة.

ت�أتي هذه ال�سيا�سة ك�إطار عام لتوجيه قطاع الطاقة والقطاعات ال�صناعية الأخرى ومطوري
مرافق ومن�ش�آت انتاج الكهرباء نحو �أولويات مزيج الوقود املقرتحة النتاج الكهرباء وحتديد
املتطلبات البيئية الأ�سا�سية الواجب ا�ستيفائها عند ان�شاء حمطات توليد الكهرباء ان�سجاما مع
جهود حماية البيئة وال�صحة العامة وخف�ض انبعاثات الكربون وحتقيق كفاءة الطاقة الى جانب
�ضمان امدادات الطاقة وا�ستدامتها .وقد و�ضعت ال�سيا�سة ب�شكل خا�ص لر�سم �-أطر �سيا�سية
وتنظيمية ال�ستخدام مزيج الطاقة املقرتح (�أنواع الوقود التقليدي وامل�صادر املتجددة) ولتوجيه
الأداء البيئي امل�ستقبلي لقطاع الطاقة ب�شكل عام ،ومتهيد الطريق ال�سرتاتيجية تدريجية نحو
طاقة منخف�ضة الكربون من خالل االلتزام بخف�ض منو انبعاثات غازات الدفيئة وتقليلها .كما
جرى �صياغة ال�سيا�سة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة ملواءمة وتن�سيق �سيا�سات الطاقة والبيئة
والتغري املناخي ،يف خطوة ا�ستباقية نحو التنمية امل�ستدامة.

وتعترب ال�سيا�سة خطة ح ّية قابلة للتطوير والنماء يف ما يتعلق بالأبعاد البيئية يف قطاع الطاقة
والقطاعات ال�صناعية .حيث يتطلب تنفيذها وجود �أ�س�س را�سخة :مثل توافر البيانات املوثوقة
واحلديثة ،ونظام قوي للحوكمة وامل�ساءلة ،و�إطار متني للتنفيذ ،بالإ�ضافة �إلى ت�ضافر اجلهود
بني كافة الأطراف املعنية.
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املبادئ التوجيهية
لل�سيا�سة
مت �صياغة ال�سيا�سة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة من �أجل دعم م�ستقبل الطاقة والأن�شطة
ال�صناعية الأخرى ب�شكل متنوع وم�ستدام وتناف�سي وخال من الكربون .وقد مت العمل على تطوير
ال�سيا�سة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة وفق املبادئ التالية:

مبد�أ �أمن الطاقة






املرونة يف اختيار �أنواع �أو م�صادر الوقود ل�ضمان �أمن الطاقة �ضمن احلدود البيئية
وال�صحية املقررة.
االعتماد على موارد الطاقة املتجددة قدر امل�ستطاع و�إيجاد بدائل وقود خمتلفة ل�ضمان
التكامل وثبات نظم توليد الطاقة.
اال�ستمرار يف ا�ستخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء والأن�شطة ال�صناعية الأخرى
طاملا كان يكفي لتلبية الطلب.

مبد�أ اخليارات اخل�ضراء



يجب دائ ًما �إعطاء الأولوية للم�صادر املتجددة و�أنواع الوقود ذات الأداء البيئي العايل.
يجب و�ضع كفاءة الطاقة يف �صميم خطط العمل لتوليد الكهرباء وجميع القطاعات
الأخرى.

مبد�أ تنمية القدرة على مقاومة �آثار التغري املناخي
والتخفيف منها
على الرغم من �أنه من املعلوم �أن االنبعاثات املرتبطة بقطاع الطاقة ت�ساهم يف تغري املناخ� ،إال
�أن هذا القطاع نف�سه يت�أثر � ً
أي�ضا ب�آثاره املحتملة� .إذ يتم �إقامة معظم م�شاريع الطاقة والأن�شطة
ال�صناعية الأخرى يف املناطق ال�ساحلية .يف حني �أن املناطق ال�ساحلية تعترب من �أكرث البيئات
ً
تعر�ضا ملخاطر ارتفاع م�ستوى �سطح البحر ،وخا�ص ًة �إذا مل يتم اتخاذ احتياطات كافية .وهذا
بالتايل يع ّر�ض البنية الأ�سا�سية ملحطات الطاقة وامل�شاريع ال�صناعية ملخاطر كبرية من ناحية
ال�سالمة ومن الناحية االقت�صادية .ولذلك ،ف�إنه ينبغي دمج خماطر ارتفاع م�ستوى �سطح
البحر يف عملية تخطيط امل�شاريع الى جانب دمج خماطر العوا�صف والفي�ضانات وارتفاع
درجات احلرارة يف عمليات تقييم واختيار مواقع م�شاريع الطاقة والأن�شطة ال�صناعية حيث
ميكن للعديد من املرافق �أن تتاثر �سلبا كمحطات االنتاج او املحوالت او خطوط النقل والتوزيع.

مبد�أ الإن�صاف وامل�ساواة بني الأجيال
يجب على اجليل احلايل �ضمان احلفاظ على �صحة البيئة وتنوعها و�إنتاجيتها وتعزيزها
ل�صالح الأجيال القادمة.

النَّ�ص الأ�سا�سي لل�سيا�سة
ومن �أجل التطبيق الناجح لل�سيا�سة� ،سيتم ال�سعي �إىل اتخاذ الإجراءات
التالية:
 حتقيق التوازن بني �أهداف �أمن الطاقة وحماية البيئة وال�صحة
وحتقيق النمو االقت�صادي ؛
 ال�سعي احلثيث لتوجيه خيارات الطاقة والأن�شطة ال�صناعية
الأخرى نحو املزيد من م�صادر الطاقة املتجددة و�أنواع الوقود
الأنظف متا�شيا مع م�ستهدفات الطاقة املتجددة يف ر�ؤية عمان
2040وا�سرتتتيجيات القطاعات ال�صناعية الأخرى؛
 تبني كفاءة ا�ستخدام الطاقة كو�سيلة �أ�سا�سية لتحقيق �أمن الطاقة
وا�ستدامة الطاقة ،وو�ضع �إجراءات و�ضوابط وم�ؤ�شرات للأداء
لتح�سني كفاءة الطاقة �ضمن جوانب التوليد واال�ستهالك؛
 املوازنة قدر الإمكان بني اجلدوى االقت�صادية والإن�صاف االجتماعي
واال�ستدامة البيئية والعوامل اخلارجية يف جميع خيارات الطاقة؛
 اعتماد مبد�أ «�سل�سلة االمداد وال�شراء الأخ�ضر» عن طريق احل�صول
على التقنيات واملواد التي تتميز ب�أف�ضل الأداء البيئي واخل�صائ�ص
املمكنة؛
 االلتزام بالإجراءات الوطنية والعاملية يف خف�ض وامت�صا�ص
انبعاثات الغازات الدفيئة متا�شيا مع م�ستهدفات الن�سب املحددة













وطنيا خلف�ض االنبعاثات؛
االلتزام بالإجراءات الوطنية للتكيف مع ت�أثريات تغري املناخ
واختيار مواقع منا�سبة مبن�أى عن الت�أثريات املحتملة للأنواء
املناخية؛
االلتزام بكافة القوانني والت�شريعات واللوائح البيئية وتطبيق
�أف�ضل املمار�سات العاملية والتكنولوجيا النظيفة ،وتنفيذ جميع
العمليات بطريقة حتمي اجلمهور والبيئة؛
و�ضع نظام متكامل للأداء البيئي يتوافق مع نظم الإدارة البيئية
( )ISO ١٤٠٠١والعمل على التح�سني امل�ستمر للأداء البيئي
للم�ؤ�س�سات ال�صناعية واال�ستثمارية يف قطاع الطاقة.؛
ال�سعي لدعم العلم واالبتكار وخلق فر�ص العمل يف التكنولوجيات
اجلديدة واملتجددة؛
تقدمي القدوة احل�سنة وتوجيه �أ�صحاب الرتاخي�ص البيئية
وال�شركاء التجاريني نحو حتقيق نتائج �أنظف و�أف�ضل للبيئة؛
رفع م�ستوى الثقافة البيئية للعاملني يف قطاع الطاقة والأن�شطة
ال�صناعية الأخرى وفق �أحدث برامج الت�أهيل والتدريب؛
�إن �أداءنا البيئي يعترب حجر الأ�سا�س يف جناح �أعمالنا.
وهذه االلتزامات متكننا من ك�سب ثقة �شركائنا من �أ�صحاب
امل�صلحة ،من خالل تقليل �آثار �أن�شطتنا وامل�ساهمة يف التنمية
امل�ستدامة يف ُعمان

مبد�أ كفاءة الطاقة و�سلوك امل�ستهلكني
�إن الدور الرئي�سي الذي تلعبه التغريات ال�سلوكية يف تنظيم اال�ستهالك وتقليل الطلب على
الطاقة ي�ستلزم دمج هذا اجلانب يف عملية تخطيط كفاءة الطاقة .حيث يتعلق اال�ستهالك
ال�سلوكي بالعادات املتبعة ،والتي ميكن تغيريها ب�سهولة من خالل رفع م�ستوى الوعي والتعليم
بهذا اخل�صو�ص.

مبد�أ التكاليف االجتماعية/اجلوانب االقت�صادية
واالجتماعية




ينبغي �أن تكون التكاليف االقت�صادية اخلارجية املرتبطة بخيارات مزيج الطاقة جز ًءا
ال يتجز�أ من درا�سات اجلدوى االقت�صادية (املتعلقة مبزيج الطاقة ب�شكل عام وكذلك
بامل�شاريع الفردية).
يجب �أن يكون التقبل االجتماعي جز ًءا ال يتجز�أ من عملية �صنع القرار.

مبد�أ الإدارة البيئية وال�صحة العامة






يجب �إعطاء الأولوية للجوانب البيئية وال�صحية خليارات مزيج الطاقة يف عملية �صنع
القرار.
يجب �أن يكون عدم التجان�س املكاين يف الأو�ضاع البيئية وال�صحية ،من بني عوامل
�أخرى ،جز ًءا من عملية اتخاذ القرارات ،مبا ي�سمح باملرونة املوجهة يف خيارات الوقود.
يجب �أن تكون معايري الأداء واالنبعاثات البيئية مرنة من الناحية املكانية (مناطق
الإدارة البيئية) لتحقيق التوازن بني الأهداف البيئية وال�صحية والتطلعات االقت�صادية.

مبد�أ احلفاظ على التنوع الأحيائي وال�سالمة البيئية
يجب �أن يكون احلفاظ على التنوع الأحيائي و�سالمة البيئة من �ضمن االعتبارات الأ�سا�سية.
حيث �أن بع�ض الأن�شطة ال�صناعية وم�شاريع توليد الكهرباء  ،مبا يف ذلك من امل�صادر املتجددة،
من املمكن ان يكون لها ت�أثريات مبا�شرة على البيئة والتنوع الأحيائي .وبالتايل ،ينبغي بذل كافة
اجلهود املمكنة لتجنب وقوع �أي من تلك الآثار وتقليلها والتخفيف منها يف وقت مبكر من دورة
التخطيط.

حمطة عربي للطاقة ال�شم�سية (م�صدر ال�صورة ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه)
4
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مزيج الطاقة
يو�ضح تقييم اال�ستدامة ملزيج الطاقة او الوقود املقرتح يف العديد من البلدان �إلى �أن �أنواع
الوقود املختلفة لها م�ستويات متغرية من الت�أثري على البيئة ،والتي قد تنعك�س على �صحة الإن�سان
� ً
أي�ضا .وبالتايل ،من املهم تقدمي املعلومات الالزمة �إلى �ص ّناع القرار حول ظروف البيئات
امل�ستقبلة (التحمل البيئي) التي يتم فيها ا�ستخدام كل نوع من �أنواع الوقود ،وذلك من �أجل
حتقيق التوازن بني احتياجات الطاقة وبني احلاجة �إلى حماية الإن�سان والبيئة.

ت�ستويف املعايري الأ�سا�سية وتواءم بني خمتلف اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقت�صادية .كما مت
حتديد الأولويات ان�سجاما مع امل�ستجدات العاملية والدرا�سات وا�سرتاتيجيات الطاقة والقطاعات
ال�صناعية يف �سلطنة عمان .ويف هذا الإطار مت مراجعة العديد من �سيا�سات الطاقة ومزيج
الوقود يف العديد من البلدان بهدف تبني �أف�ضل املمار�سات ومواكبة امل�ستجدات العاملية .ويو�ضح
ال�شكل �أدناه الرتتيب املقرتح ملزيج الطاقة يف �سلطنة عمان على �أ�سا�س اال�ستدامة ال�شاملة.

ومن املعلوم جيدً ا �أن نظام توليد الكهرباء والأن�شطة ال�صناعية تت�ضمن العديد من العنا�صر
التقنية واالقت�صادية والبيئية واالجتماعية .وبالتايل ،يتطلب اختيار مزيج الوقود الأن�سب لتوليد
الكهرباء �أو ت�شغيل املرافق واملعدات ال�صناعية �إجراء تقييم �شامل للنظام ب�أكمله والآثار املرتتبة
عليه .ولهذا ال�سبب ،فقد مت اعتماد العديد من امل�ؤ�شرات على ال�صعيد الدويل لتقييم مزيج
الوقود املنا�سب لأي دولة .ويلخ�ص اجلدول (� )1أدناه امل�ؤ�شرات الرئي�سية ،مع املعايري ذات
ال�صلة بالن�سبة لكل منها.

حمطة ظفار لطاقة الرياح ( م�صدر ال�صورة �شركة كهرباء املناطق الريفية -تنوير

اجلدول ( :)١املعايري وامل�ؤ�شرات امل�ستخدمة يف اختيار الوقود
جمموعات
الوحدة
املعايري
امل�ؤ�شرات

االقت�صادية

البيئية

تكلفة اال�ستثمار

مليار دوالر

تكلفة الوقود
التكلفة اخلا�صة بتوليد الكهرباء

دوالر/جيجاجول
دوالر/كيلوواط �ساعة

تكاليف الت�شغيل وال�صيانة

دوالر/كيلوواط �ساعة

التكلفة امل�ستوية
التكلفة اخلارجية
�إطالق االنبعاثات �إلى الهواء واملاء
والرتبة

مليون دوالر
دوالر/كيلوواط �ساعة

التغيريات املناخية
الت�أثريات البيئية

االجتماعية-
االقت�صادية

الفنية

ا�ستنفاد املوارد
القبول االجتماعي
�إيجاد فر�ص العمل
ح�صة ال�صناعة املحلية
ت�أمني الإمدادات
درجة التطور
املوثوقية
ال�سالمة

جم/كيلوواط �ساعة
جرام من مكافئ (/)CO2
كيلوواط �ساعة
عدد/كم2
اخل�صائ�ص النوعية
اخل�صائ�ص النوعية
عدد� /سنة
%
اخل�صائ�ص النوعية
اخل�صائ�ص النوعية
اخل�صائ�ص النوعية
اخل�صائ�ص النوعية

ويتطلب التو�صل �إلى املزيج البديل املنا�سب للطاقة يف احلاالت وال�سيناريوهات املختلفة �إجراء
حتليالت متعددة املعايري التخاذ القرارات .وباملثل ف�إن حتقيق الأهداف البيئية واالقت�صادية
واملجتمعية خليارات الطاقة يعترب �أم ًرا معقدً ا ،ويتطلب و�ضع الإطار املنا�سب القادر على تقييم
�أوجه املفا�ضلة بني خيارات الطاقة البديلة .وقد ت�ضمنت جميع الدرا�سات جمموعة من املعايري
النوعية والكمية التي تغطي اجلوانب االقت�صادية والبيئية والتقنية مع �إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة
املعنيني.

مالحظة:
1.من املمكن النظر يف خيار الطاقة النووية يف حالة وجود اجماع وتقبل للطاقة
النووية على امل�ستوى الوطني.
2.ينبغي �أن ي�صاحب اختيار اخليارات تقييم �شامل ي�أخذ يف احل�سبان االعتبارات
البيئية واالجتماعية واالقت�صادية.
فعلى �سبيل املثال مت �إعطاء الأولوية مل�صادر الطاقة املتجددة كالطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح
نظرا لأن هذه امل�صادر باتت ذات تكلفة منخف�ضة ومناف�سة مل�صادر الطاقة التقليدية ناهيك
عن انها ذات �أ�ضرار بيئية وانبعاثات كربونية قليلة �أو �شبه منعدمة ف�ضال عن انها تن�سجم مع
�أولويات احلفاظ على ال�صحة العامة والتنوع الأحيائي .وقد �أ�ضحت هذه امل�صادر تت�صدر قائمة
مزيج الطاقة يف خمتلف البلدان وت�سعى العديد من الدول الى ا�ستخدام هذه امل�صادر بن�سب
عالية يف حني �أن بع�ض الدول متكنت بالفعل من ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء
بن�سبة  %100وا�ستخدام الوقود النظيف يف الأن�شطة ال�صناعية .وعلى الرغم من �أن �سلطنة
عمان ت�ستخدم الغاز الطبيعي يف انتاج الكهرباء بن�سبة  %97والعديد من العمليات ال�صناعية
الأخرى ،اال ان ا�ستخدام الغاز يعترب نظيفا ب�شكل كبري ومتوائما مع جهود حماية البيئة اذا ما
مت مقارنته مع �أنواع الوقود االحفوري الأخرى مثل الفحم والنفط والديزل .وت�سعى العديد من
البلدان الى التدرج يف التحول الى �أنواع الوقود النظيف وا�ستخدام الغاز كوقود مرحلي ريثما
تتح�سن تقنيات الطاقة الأخرى وتنخف�ض تكلفتها.

من املقرر �أن يتم اال�شراف على تنفيذ هذه ال�سيا�سة من قبل وزارة الطاقة واملعادن ،مع تقدمي
الدعم الالزم لها من قبل هيئة البيئة ،وهيئة الطريان املدين وهيئة تنظيم اخلدمات العامة
واجلهات والأطراف املعنية الأخرى .حيث تعترب م�شاركة جميع �أ�صحاب امل�صلحة �أ�سا�سية
للتنفيذ الناجح لهذه ال�سيا�سة .ويو�ضح ال�شكل �أدناه الإطار املقرتح لتنفيذ ال�سيا�سة البيئية
بالت�شارك مع خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية وامل�ستثمرين ومطوري م�شاريع توليد الكهرباء والنقل
والتوزيع.

عالوة على ذلك ،فان تب�سيط متطلبات �إ�صدار الت�صاريح البيئية وت�صاريح تغري املناخ وت�سهيل
�إجراءاتها يف ما يتعلق بتوليد الكهرباء والأن�شطة ال�صناعية الأخرى  ،حيث �سيتم العمل على
حت�سني �إجراءات تقييم الأثر البيئي وا�ست�صدار ت�صاريح توليد الطاقة من �أجل تلبية املطالب
امل�ستقبلية على الطاقة با�ستخدام م�صادر الطاقة التقليدية  -واملتجددة .كما يجب حجز
وت�أمني املواقع املقرتحة املطلوبة للمحطات وم�شاريع الطاقة املتجددة بالتن�سيق مع وزارة
الإ�سكان والتخطيط العمراين املرتبطة باال�سرتاتيجية العمرانية التخاذ الإجراءات الالزمة
بهذا اخل�صو�ص.

وبعد اعتماد هذه ال�سيا�سة وامل�صادقة عليها� ،ستتولى وزارة الطاقة واملعادن تن�سيق عملية
مراقبة تنفيذها .وهذا ي�ستلزم و�ضع مبادئ توجيهية وا�ضحة ملختلف الأق�سام والإدارات التابعة
لتلك اجلهة� ،إلى جانب الوزارات الأخرى املعنية .كما ميكن ايجاد �آلية ملتابعة التنفيذ وو�ضع
�إجراءات و�أهداف قابلة للقيا�س بالتن�سيق الوثيق مع الوزارات والهيئات احلكومية الأخرى
املعنية.
ول�ضمان حتقيق النتائج املرجوة لل�سيا�سة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة ،يجب �إجراء تقييم
لفعالية ال�سيا�سة ب�شكل دوري ،لتحديد ما �إذا كان هناك حاجة لإدخال �أي تعديالت عليها .كما
يجب تطوير نظام منهجي للمراقبة والتقييم والتحقق ،مبا يف ذلك م�ؤ�شرات واقعية للنتائج
التي �سيتم و�ضعها وا�ستخدامها للتحقق من تنفيذ ال�سيا�سة .كما �سيتم �إجراء تقييم للإجنازات
والنتائج املحققة من خالل حتليل نتائج املراقبة.

وتخطو �سلطنة عمان ب�شكل ناجح من �أجل ان�شاء املزيد من م�شاريع الطاقة ال�شم�سية وطاقة
الرياح و�صوال الى زيادة م�ساهمة الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء وان�سجاما مع اهداف
وتطلعات ر�ؤية عمان  2040من خالل حتقيق الهدف املرجو لرفع ن�سبة ا�ستهالك الطاقة
املتجددة من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف ال�شبكة الرئي�سية مبقدار  %20بحلول 2030م
و % 39-35بحلول  2040م .عالوة على ذلك ،فان �سلطنة عمان قامت بزيادة امل�ساهمة الوطنية
خلف�ض انبعاثات الكربون لت�صل الى  %7بحلول عام  2030مقارنة مع توقعات منو االنبعاثات
االعتيادية .وخال�صة القول ،فان مزيج الطاقة املقرتح ين�سجم مع �أهداف حماية البيئة وتغري
املناخ وم�ساعي ا�ستدامة الطاقة وتنويع م�صادر الوقود من خالل مراعاة اجلوانب البيئية،
واالعتبارات االقت�صادية واالجتماعية.

)

وعلى ال�صعيد العاملي تتعالى الأ�صوات الداعية �إلى ترجمة مفهوم «التنمية امل�ستدامة» �إلى
�سيا�سات ملمو�سة بالن�سبة جلميع قطاعات التنمية .حيث يتطلب حتقيق اال�ستدامة يف �أنظمة
الطاقة يف �سلطنة عُ مان اتخاذ �إجراءات وطنية من�سقة بني جميع القطاعات ،مبا ي�شمل
ال�شركات واملنازل والأفراد.
ومن ال�ضروري كذلك دمج ال�سيا�سة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة مع ال�سيا�سات الأخرى ذات
العالقة حتى تكون مكملة لها� ،إلى جانب مراعاة االجتاهات الدولية والإقليمية يف هذا ال�صدد.
وبناء على ذلك ،ميكن حت�سني هذه ال�سيا�سة �أو تعديلها مع ظهور �أي تفا�صيل �أكرث حتديدً ا،
وكلما كان ذلك �ضرور ًيا لتحقيق املزيد من التكامل مع ال�سيا�سات القطاعية الأخرى.

)

(

+

(

/

ويف �إطار حتديد مزيج الطاقة و�أنواع الوقود يف �سلطنة عمان مت اختيار جمموعة من م�صادر
توليد الكهرباء جتمع بني �أنواع الوقود التقليدية وم�صادر الطاقة املتجددة كالطاقة ال�شم�سية
وطاقة الرياح والطاقة اجليوحرارية وطاقة الأمواج والطاقة النووية بالإ�ضافة الى وقود الغاز
الطبيعي ووقود الديزل وحتويل النفايات الى طاقة ووقود الهيدروجني الأخ�ضر والأزرق .وقد مت
تقييم هذه امل�صادر با�ستخدام جملة من املعايري التي جتمع بني اجلوانب البيئية واالجتماعية
واالقت�صادية مثل الت�أثري على البيئة وال�صحة العامة وحجم االنبعاثات الكربونية والقبول
االجتماعي ومدى امل�ساهمة يف توفري فر�ص العمل الى جانب التكلفة االقت�صادية وتوفر وجاهزية
التكنولوجيا ومدى ا�ستدامتها ومنا�سبتها ،ف�ضال عن درجة التعقيد و�سهولة اال�ستخدام .وعلى
�ضوء هذا التقييم الذي ا�ستند على اخلربة املحلية والعاملية وجتارب املحطات العاملة يف �سلطنة
عمان ودول العامل الأخرى مت اخلروج بقائمة لأنواع الوقود املقرتحة يف �سلطنة عمان التي

الرتتيب املقرتح ملزيج الطاقة على �أ�سا�س اال�ستدامة ال�شاملة

�إطار التنفيذ واحلوكمة

�أما على املديني املتو�سط والبعيد ،فيجب �إدخال املزيد من احلوافز والأدوات االقت�صادية
القائمة على ال�سوق �ضمن جمموعة �أدوات ال�سيا�سة امل�ستخدمة ،بعد الت�أكد من جدواها
القانونية واملالية وقبول اجلمهور لها واعتمادها.

1
2
3
4
5

حوكمة تنفيذ ال�سيا�سة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة
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�أدوات تنفيذ ال�سيا�سة
ميكن ا�ستخدام العديد من �أدوات ال�سيا�سة ل�ضمان التنفيذ الناجح لأهداف ال�سيا�سة .كما
ميكن ا�ستخدام تلك الأدوات � ً
أي�ضا لإدارة الأن�شطة التي ترتبط ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
بالأهداف املو�ضوعة ،مثل ا�ستهالك الطاقة.
وا�ستنادًا �إلى �أف�ضل املمار�سات املتبعة عامل ًيا ،يتم ب�شكل عام االعتماد على جمموعة متنوعة من
�أدوات ال�سيا�سة البيئية من �أجل دمج « الإلزام وااللتزام» مع الأدوات «امل�ستندة �إلى ال�سوق».
وقد مت اختيار �أدوات ال�سيا�سة التالية لتنا�سب الو�ضع الوطني ،وتوظيفها لدعم تنفيذ ال�سيا�سة
على املدى الق�صري� .أما على املدى املتو�سط والبعيد ،فيجب دمج املزيد من الأدوات االقت�صادية
والقائمة على ال�سوق يف مزيج من �أدوات ال�سيا�سة ،بعد درا�سة جدواها القانونية واملالية،
و�ضمان قبولها من قبل املجتمع واعتمادها.

اللوائح واملعايري واملبادئ التوجيهية
يعترب هذا اجلزء من بني �أهم �أدوات تنفيذ ال�سيا�سة البيئية لقطاع الطاقة .وبناء على مراجعة
�أف�ضل املمار�سات املتبعة دول ًيا والتحليل الدقيق للو�ضع الوطني فيما يتعلق بلوائح الطاقة والبيئة،
بادرت هيئة البيئة بتحديث اللوائح واملعايري البيئية احلالية ،وجاري العمل ال�صدار لوائح
ومعايري جديدة ،حيث ت�ضمنت التعديالت املقرتحة لوائح تتعلق بال�ضو�ضاء وت�صريف النفايات
ال�سائلة �إلى البيئة البحرية .كما تعمل هيئة الطريان املدين على ا�ستحداث قانون للمناخ
وحتديث لوائح ال�ش�ؤون املناخية.
وقد مت و�ضع الت�شريعات اجلديدة املقرتحة لتنظيم ومراقبة النفايات ال�سائلة والنفايات ال�صلبة
وت�صريف املخلفات ال�سائلة يف البيئة البحرية ،وحمطات حتويل النفايات �إلى طاقة لتوليد
الكهرباء واملعايري اجلديدة بالن�سبة لأنواع الوقود املذكورة.

املرفقات

حمطة الطاقة ال�شم�سية يف ميناء الفحل مبحافظة م�سقط
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املرفق ( :)١خمطط ا�سرت�شادي لال�ستثمار يف ن�شاط توليد الكهرباء يف �سلطنة عمان

¿ÉªY áæ£∏°S ‘ AÉHô¡µdG ó«dƒàd IójóL á£fi AÉ°ûfG

يعد التنويع االقت�صادي هد ًفا ا�سرتاتيج ًيا بالن�سبة �إلى �سلطنة عُ مان ال �سيما يف ظل املتغريات
االقت�صادية العاملية .وقد ركزت ر�ؤية عمان  2040على تعزيز القدرة التناف�سية االقت�صادية
وحت�سني الرفاه االجتماعي وحتفيز النمو االقت�صادي من خالل تعزيز القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية والتنموية الى جانب ا�ستدامة املوارد الطبيعية واملحافظة على البيئة النظيفة على
م�ستوى الدولة و�صوال الى حت�سني مكانة عمان العاملية يف امل�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية
الرئي�سية.

´hô°ûŸG òØæe hCG Qƒ£e
:ΩGóîà°SÉH AÉHô¡µdG ó«dƒJ á«fÉµeEG º««≤J
ìÉjôdG ábÉW .1
á«°ùª°ûdG ábÉ£dG .2
( CCUS ) ¿ƒHôµdG ´ÉLÎ°SÉH Üƒë°üŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG .3
.( CCUS ) ¿ƒHôµdG ´ÉLÎ°SÉH Üƒë°üŸG ¥QRC’G ÚLhQó«¡dG .4
ábÉW ≈dG äÉjÉØædG πjƒ– .5
»©«Ñ£dG RÉ¨dG .6
∫õjódG .7

وخالل الأعوام املا�ضية مت حتديد العديد من امل�شاريع واملبادرات الرامية �إلى تعزيز التنويع
االقت�صادي يف القطاعات الرئي�سية مثل القطاعات ال�صناعية واللوج�ستية والنفط والغاز.
وبطبيعة احلال ،فان تنفيذ مثل هذه امل�شاريع �سي�ؤدي �إلى زيادة الطلب على الطاقة ً
ف�ضل عن
�أن النمو ال�سكاين والتو�سع العمراين يف ال�سلطنة �سي�ؤدي بدوره �إلى زيادة الطلب على الطاقة
يف امل�ستقبل .وعلى هذا الأ�سا�س ،فقد مت اختيار قطاع الطاقة ك�أحد املبادرات الرئي�سية لتمكني
التنويع االقت�صادي املخطط له.

´hô°ûŸG òØæe hCG Qƒ£e
(ábÉ£dG èjõe äGQÉ«ÿ ‹hG º««≤J øª°†àj) ÊhÎµdG Ö∏W Ëó≤J

èjõe äGQÉ«N º««≤Jh Ö∏£dG á©LGôe
AÉHô¡µdG á£fi AÉ°ûfE’ ábÉ£dG

املرفق ( :)2حتليل
الو�ضع الراهن والتحديات
يف قطاعي الطاقة
والبيئة

’

´hô°ûŸG òØæe hCG Qƒ£e
É¡Áó≤J IOÉYEGh ábÉ£dG èjõe äGQÉ«N Ö«JôJ á©LGôe

ولتلبية الزيادة املتوقعة يف الطلب على الطاقة و�ضمان �أمن الطاقة ،فقد و�ضعت �سلطنة عُ مان
ً
خططا لتنويع م�صادر الوقود وزيادة االعتماد على م�صادر الطاقة املتجددة .فبالإ�ضافة �إلى
امل�صادر املتجددة ،مت اقرتاح �إ�ضافة طاقة الهيدروجني وحتويل النفايات الى طاقة �ضمن مزيج
الطاقة .وبالتايل ،ف�إن هناك حاجة �إلى و�ضع ال�سيا�سة البيئية واللوائح ذات ال�صلة بالن�سبة لهذا
القطاع ،من �أجل توفري �أطر العمل العامة الالزمة لتوجيه عملية تطبيق مزيج الطاقة ،بطريقة
حتقق التوازن بني �أمن الطاقة وحماية البيئة وال�صحة .وهو الدور املنوط بال�سيا�سة البيئية
الوطنية لقطاع الطاقة .ولتحقيق هذه الأهداف بطريقة «م�ستدامة» ،يجب �أن تراعي �سيا�سات
الطاقة كافة الأبعاد االجتماعية واالقت�صادية والبيئية .وبالتايل ،يجب �أن تعمل �سيا�سات الطاقة

املتكاملة على حماية البيئة واملناخ ،مع �ضمان الرخاء امل�ستدام والإن�صاف االجتماعي و�أمن
الطاقة.
وقد �أ�ستهل فريق العمل بتحليل الو�ضع الراهن يف قطاعي الطاقة والبيئة حيث ت�شري البيانات
واملعلومات التي مت جمعها �أثناء حتليل الو�ضع الراهن الى ازدياد الطلب على الطاقة نتيجة
النمط امللحوظ لنمو ال�سكان ومنو الأن�شطة ال�صناعية والتجارية وال�سياحية .تظهر البيانات
املتوفرة ب�أن القطاع ال�سكني هو امل�ستهلك الأكرب النتاج الكهرباء يف �سلطنة عمان متبوعا
بالقطاع ال�صناعي والتجاري.
وكجزء من حتليل الو�ضع الراهن عكفت وثيقة ال�سيا�سة على مراجعة اال�سرتاتيجيات وبع�ض
الت�شريعات واللوائح واخلا�صة بقطاع الطاقة والنظر يف مدى دمج االعتبارات البيئية �ضمن
�أن�شطة و�أعمال قطاع الطاقة ،وقد بدا وا�ضحا ب�أن ق�ضايا البيئة واال�ستدامة كانت حمل تركيز
يف ا�سرتاتيجيات وخطط القطاع ف�ضال عن الرتكيز على جوانب حماية البيئة وااللتزام
بالت�شريعات البيئية عالوة على تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة .وب�شكل عام
فقد �أظهر حتليل الو�ضع الراهن ازدياد الطلب على الكهرباء يف ال�سنوات املا�ضية كما �أو�ضحت
التوقعات امل�ستقبلية زيادة النمو يف خمتلف �شبكات الطاقة يف �سلطنة عمان�سلطنة عمان  ،ويف
املقابل فان قطاع الكهرباء جنح يف ادراج �أهداف حماية البيئة ودمج االعتبارات البيئية يف
خمتلف امل�شاريع واخلطط القائمة.
كما �شدد التحليل على �أهمية التوافق واالت�ساق مع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الوطنية ذات
ال�صلة حيث مت التطرق الى بع�ض اال�سرتاتيجيات واخلطط ذات ال�صلة مثل اال�سرتاتيجية
ال�صناعية  2040وا�سرتاتيجية عُ مان للتعدين ف�ضال عن �أهمية املواءمة مع ر�ؤية عُ مان 2040
ال�سيما الأولويات الوطنية واالجتاهات اال�سرتاتيجية.
وقد ختم التحليل ب�إجراء مقارنات مرجعية لل�سيا�سات البيئية و�سيا�سات الطاقة يف بع�ض
البلدان العربية والأجنبية والتي يف جمملها ت�سعى الى التوفيق بني �أولويات ا�ستدامة امدادات
الطاقة وتنويع م�صادر الطاقة مع الرتكيز على م�صادر الطاقة املتجددة الى جانب احلد من
الآثار البيئية وال�صحية وخف�ض االنبعاثات الكربونية.
واجما ًال ،فان �سلطنة عمان تخطو ب�شكل ناجح من �أجل ان�شاء املزيد من م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية وطاقة الرياح و�صوال الى زيادة م�ساهمة الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء وان�سجاما
مع اهداف وتطلعات ر�ؤية عمان  2040من خالل حتقيق الهدف املرجو لرفع ن�سبة ا�ستهالك
الطاقة املتجددة من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف ال�شبكة الرئي�سية مبقدار  %20بحلول
2030م و  % 39-35بحلول  2040م.

º©f
´hô°ûŸG òØæe hCG Qƒ£e
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d π«°UÉØàdG πc øª°†àj ÊhÎµdG Ö∏W Ëó≤J
ádƒ¡°ùH ôªãà°SG ΩÉ¶f ÈY »Ä«ÑdG íjô°üàdG
¬«∏Y á≤aGƒŸGh Ö∏£dG º««≤J

’

´hô°ûŸG òØæe hCG Qƒ£e
É¡Áó≤J IOÉYEG ºK øeh É¡FÉØ«à°SGh äÉ¶MÓŸG á©LGôe

º©f
´hô°ûª∏d íjô°üJ QGó°UG
ájÉ¡ædG
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التحديات

معاجلة التحديات

قطاع الطاقة

ومن �أجل مواجهة تلك التحديات ،فقد �أدركت �سلطنة عمان احلاجة �إلى تنويع م�صادر الوقود
الالزمة لتوليد الكهرباء ،وتوفري �إطار �أف�ضل لإدارة الغاز الطبيعي .وقد متت درا�سة هذه امل�س�ألة
من خالل اقرتاح جمموعة متنوعة من م�صادر الطاقة ،مبا ي�شمل الغاز الطبيعي والديزل
وحتويل النفايات �إلى طاقة و طاقة الهيدروجني .غري �أن االفتقار �إلى معايري بيئية وا�ضحة
بالن�سبة لتوليد الطاقة من م�صادر متنوعة يحد من قدرة امل�ستثمرين على االلتزام بالتمويل يف
م�صادر الطاقة البديلة .ناهيك عن �أن مزيج الطاقة املقرتح يحتوي على بع�ض امل�صادر التي قد
ت�شكل �أعباء بيئية و�صحية متزايدة ،وبالتايل فقد حان الوقت لإ�صدار الإر�شادات والتوجيهات
البيئية املنا�سبة بهذا اخل�صو�ص.

تتمثل �أحد التحديات الرئي�سية التي تواجه قطاع الطاقة يف عُ مان -ويف �أجزاء �أخرى من
العامل -يف الوفاء بامل�س�ؤوليات والأهداف املتعلقة بالتحكم يف الت�أثريات البيئية وال�صحية
املحتملة املرتبطة ب�أن�شطة الطاقة يف �ضوء الأدلة العلمية املتواترة على التغريات املناخية
املرتبطة بحرق الوقود الأحفوري.
وتعتمد �سلطنة عُ مان ب�شكل كبري على الغاز الطبيعي يف توليد الطاقة .حيث يتم توليد حوايل
 %97من الكهرباء يف ال�سلطنة بوا�سطة املن�ش�آت التي تعمل بالغاز .يف حني �أن الدورة الأخرية
لتقلبات �أ�سعار النفط والرتكيز العاملي على الق�ضايا البيئية قد �أعادت الرتكيز على �أمن
�إمدادات الطاقة وم�سائل اال�ستدامة البيئية .وقد دفع عدم اليقني الذي يحوم حول �أ�سعار النفط
العديد من االقت�صادات النامية – ومن بينها عُ مان -لإعادة النظر يف الأ�سا�سيات التي تقوم
عليها �سيا�سات الطاقة لديها .وهذا ي�ستلزم و�ضع برنامج �شامل لتح�سني الكفاءة وتنويع م�صادر
الطاقة من �أجل توفري طاقة عالية اجلودة وب�أ�سعار معقولة وتكون �صديقة للبيئة� ،إلى جانب
تقليل اعتماد البلد على م�صدر واحد للطاقة ،وخا�ص ًة �إذا كان هناك حالة من عدم اليقني ب�ش�أن
�إمدادات الغاز على املدى الطويل.
وت�شري التوقعات الى �شح كميات الغاز الطبيعي على املدى البعيد مما قد ي�ؤثر على ال�صناعات
والأن�شطة املعتمدة على الغاز مثل �أن�شطة انتاج الكهرباء وت�صدير الغاز والأن�شطة ال�صناعية
الأخرى .وعلى هذا الأ�سا�س ت�سعى �سلطنة عمان الى تر�شيد ا�ستهالك موارد الغاز والبحث عن
بدائل اقت�صادية للوفاء باالحتياجات املتزايدة النتاج الكهرباء .وتوفر خيارات انتاج الكهرباء
با�ستخدام موارد الطاقة املتجددة كالطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح بديال منا�سبا وم�ستوفيا
للمعايري االقت�صادية والبيئية وامل�ستجدات الدولية املتمثلة يف خف�ض االنبعاثات الكربونية وللحد
من النمو يف ا�ستهالك الغاز من قبل قطاع الكهرباء وتوفري املزيد من الغاز من �أجل التنمية
ال�صناعية وما يت�صل بها من تنمية اقت�صادية.

قطاع البيئة
�أما يف قطاع البيئة ،فقد ا�ستعر�ض حتليل الو�ضع الراهن خمتلف الت�شريعات والقوانني البيئية
يف �سلطنة عمان مبينا ب�شكل وا�ضح جهود �سلطنة عمان املتميزة يف احلفاظ على البيئة العمانية
و�صون مفرداتها ،حيث مت التطرق الى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم

ال�سلطاين رقم ( ،)2001/114وقانون املحميات الطبيعية و�صون الأحياء الفطرية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( .)2003/6كما مت ا�ستعرا�ض جودة الهواء املحيط يف بع�ض املناطق
يف �سلطنة عمان وتراكيز بع�ض امللوثات والتي يف جمملها تعترب جيدة و�ضمن املعايري الوطنية
ومعايري منظمة ال�صحة العاملية مع اختالفات يف الرتكيزات الن�سبية �سواء يف املكان �أو الزمان
الذي هو ظاهرة طبيعية يف حتديد عالقة املتغريات البيئية بامل�ؤ�شرات .وت�شري البيانات املتاحة
�إلى �أن جودة الهواء املحيط حول املناطق ال�صناعية متغرية ب�سبب طبيعة الأن�شطة ال�صناعية
ومتركزها يف بع�ض املناطق .عالوة على ذلك مت التطرق الى جودة املياه البحرية والروا�سب
والرتبة يف بع�ض املناطق التي �شملها امل�سح.
وقد �أظهر التحليل وامل�سوحات الأولية امل�صاحبة جتاوز حمدود لبع�ض عنا�صر تلوث الهواء يف
بع�ض التجمعات واملناطق ال�صناعية  ،االمر الذي يتطلب اجراء م�سوحات م�ستقبلية ور�صد
دوري لهذه العنا�صر  ،كما �أظهر التحليل احلاجة الى وجود لوائح وت�شريعات لبع�ض م�صادر
الطاقة اجلديدة كالهيدروجني وا�ستخدام النفايات لتوليد الطاقة.

وبناء عليه ،فقد مت و�ضع املبادرة التي حتمل عنوان «ال�سيا�سة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة»
من �أجل �سد الفجوة احلالية ،وكذلك لت�شجيع و�ضع �سيا�سة بيئية وطنية جديدة بالن�سبة لقطاع
توليد الطاقة من امل�صادر البديلة ،باال�ستناد �إلى �أف�ضل املمار�سات املتبعة عامل ًيا يف هذا ال�صدد.

التو�سع ال�سكاين
وتناول التحليل كذلك االجتاهات ال�سكانية وال�صحية يف �سلطنة عمان والتي تو�ضح منو عدد
ال�سكان يف �سلطنة عمان خالل ال�سنوات املا�ضية ويتوقع املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات
�أن يرتفع عدد ال�سكان من ( )4.4مليون يف عام � 2016إلى �أكرث من  5ماليني يف عام ، 2023
لي�صل �إلى  8.8مليون يف عام .2040

�أراء وم�شاركات �أ�صحاب امل�صلحة
�شملت عملية اعداد ال�سيا�سة عدة لقاءات وور�ش عمل لاللتقاء مبختلف �أ�صحاب امل�صلحة
بهدف اال�ستماع الى اراءهم ومقرتحاتهم ب�ش�أن ال�سيا�سة البيئية لقطاع الطاقة ،وقد تركزت
معظم الأراء حول �ضرورة املوازنة بني متطلبات توفري الطاقة وجهود حماية البيئة واملحافظة
على ال�صحة العامة  ،وقد بدا وا�ضحا احلاجة الى تنويع م�صادر الطاقة وزيادة م�ساهمة الطاقة
املتجددة كالطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح الى جانب احلد من ا�ستخدام الوقود االحفوري
و�صوال الى خف�ض انبعاثات الكربون واحلد من ملوثات الهواء .ويبني املخطط �أدناه ملخ�ص
لأبرز اراء ومالحظات �أ�صحاب العالقة حول متطلبات ال�سيا�سة البيئية لقطاعة الطاقة.
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حمطة �أمني للطاقة ال�شم�سية يف حقل منر
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ملخ�ص الو�ضع الراهن
على ال�صعيد الوطني

ت�شري البيانات واملعلومات التي مت جمعها �أثناء حتليل الو�ضع الراهن �إلى ما يلي:
 يتزايد الطلب على الطاقة -و�سي�ستمر يف التزايد -مع النمط امللحوظ لنمو ال�سكان
واالزدهار والتنويع االقت�صادي.
�	إن م�ؤ�شرات اجلودة البيئية جيدة بوجه عام ،با�ستثناء املناطق الأكرث كثافة بالأن�شطة
ال�صناعية والتي �أظهرت بع�ض العالمات على انخفا�ضها.
 ي�ؤثر التغري املناخي على �أمناط درجات احلرارة ومعدل هطول الأمطار ،بالإ�ضافة �إلى
الآثار املتعلقة بارتفاع م�ستوى �سطح البحر والعوا�صف والفي�ضانات  ...الخ  ،مما قد
ي�شكل خطرا على العديد من قطاعات التنمية ،مبا يف ذلك الطاقة.
 تُظهر م�ؤ�شرات ال�صحة البيئية (بالن�سبة للأمرا�ض املتعلقة بالإجهاد البيئي) اجتاهات
مت�صاعدة.
�	إن اللوائح احلالية اخلا�صة بقطاع الطاقة والبيئة ال تغطي جميع جوانب مزيج الطاقة
املقرتح و�آثاره البيئية وال�صحية املحتملة.
 ت�شجع خطط احلكومة احلالية وامل�ستقبلية على كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،وزيادة االعتماد
على م�صادر الطاقة املتجددة والتنمية امل�ستدامة.



















على ال�صعيد العاملي



�أ�شار حتليل �أف�ضل املمار�سات املتبعة دول ًيا من خالل املقارنات املرجعية �إلى ما يلي:



تعك�س جميع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط اال�سرتاتيجية تقري ًبا مفهوم ترابط
وتكامل ال�سيا�سات ذات ال�صلة؛
�إن جوانب الطاقة والبيئة والتغري املناخي مرتابطة ب�شكل وثيق ،ويوجد بينها عالقات
متبادلة؛
�إن �أمن الطاقة ،وكفاءة الطاقة ،والطاقة املتجددة ،وتغري املناخ ،والبحث والتطوير،
والتعليم والتوعية ،واملجتمعات منخف�ضة الكربون ،والت�أثريات على �صحة الإن�سان هي
من بني املو�ضوعات الرئي�سية التي مت تناولها على م�ستوى ال�سيا�سة الدولية؛
يعترب دمج الأبعاد البيئية و�أبعاد التغريات املناخية يف ال�سيا�سات االقت�صادية وعملية
�صنع القرارات املتعلقة بالتنمية �أ�سا�س ًيا لتحقيق التنمية امل�ستدامة؛
يوجد لدى قطاعات الطاقة �سيا�سات بيئية خا�صة بها ،تُظهر االلتزام وامل�س�ؤولية جتاه
حماية الإن�سان والبيئة؛
تتميز الأطر الت�شريعية بال�صرامة وال�شمولية ،وتفر�ض التزامات وم�س�ؤوليات حمددة
زمني ًا ،كما ت�سمح مب�ستويات تفا�ضلية للإدارة على �أ�سا�س التباين يف الظروف البيئية؛
ت�ضع اللوائح البيئية ولوائح ال�ش�ؤون املناخية ً
خططا ب�ش�أن االنتقال �إلى اقت�صاد منخف�ض
الكربون ،مع تقدمي حوافز لزيادة الفر�ص االقت�صادية ذات ال�صلة وحماية الفئات
ال�ضعيفة من امل�ستهلكني؛
يتم فر�ض �ضوابط بيئية �أكرث �صرامة على حمطات توليد الطاقة اجلديدة التي تعمل
بالفحم؛
مت �إثبات وجود عالقة بني االنبعاثات الناجتة من حمطات توليد الطاقة وبني �صحة
الإن�سان وتدهور البيئة ،وهي حتظى باهتمام متزايد؛
ت�سعى الدول يف جميع �أنحاء العامل �إلى تنويع مزيج الطاقة لديها لتلبية الطلب و�ضمان
�أمن الطاقة ،والوفاء بالواجبات وااللتزامات املتعلقة بحماية البيئة؛
�إن التكاليف االقت�صادية اخلارجية -من جملة �أمور �أخرى -هي من بني العوامل
امل�ستخدمة يف تقييم خيارات مزيج الوقود.

املرفق ( :)٣املقارنات
املرجعية
تعترب املقارنة املرجعية البيئية �أداة مهمة ت�ساعد امل�ؤ�س�سات على تقييم �أدائها البيئي ،وحتديد
ممار�سات العمل التي ت�سهم يف الأداء املتفوق� ،أو املمار�سات املتبعة من قبل اجلهات الرائدة يف
هذا املجال.
ويف الواقع ،يوجد ارتباط وثيق بني خمتلف �سيا�سات الطاقة واملناخ والبيئة .حيث �أن جميع
�أن�شطة �إنتاج الطاقة وا�ستهالكها لها ت�أثريات بيئية .كما متثل حتديات �إنتاج وا�ستخدام موارد
الطاقة ب�شكل م�ستدام وحماية البيئة الطبيعية كذلك فر�صة ثمينة ملوا�صلة النمو االقت�صادي
امل�ستدام ،مع امل�ساهمة يف احلد من التغريات املناخية .ويف هذا ال�صدد ،تتداخل �أهداف الطاقة
واملناخ والبيئة �إلى حد كبري.
ولهذا ال�سبب ،فقد مت �إجراء مقارنة تناف�سية لتحديد الأداء الأف�ضل املتبع يف جمال ال�سيا�سة
البيئية فيما يتعلق بقطاع الطاقة .وبالتايل ،فقد مت �إجراء املقارنات املرجعية اخلا�صة بال�سيا�سة
البيئة الوطنية لقطاع الطاقة ب�صورة �شاملة لل�سيا�سات العامة ،مبا يف ذلك البيئة والتنمية
امل�ستدامة والطاقة والتغري املناخي وال�سيا�سات التي ت�شمل �أكرث من قطاع مما �سبق .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك ،فقد �شملت كذلك الأطر الت�شريعية الداعمة ملختلف التوجهات يف جمال �سيا�سة
الطاقة والبيئة .كما تتناول املقارنات املرجعية كذلك النواحي ذات ال�صلة باجلوانب البيئية
وال�صحية املحتملة لقطاع الطاقة ومزيج الطاقة .ويقدم هذا الق�سم ملخ�صات حول مراجعة
وحتليل ال�سيا�سات واللوائح املختلفة.

�سيا�سات الطاقة يف املغرب والرنويج والدمنارك و�أ�سرتاليا
والربازيل

مت ا�ستعرا�ض وحتليل �سيا�سات الطاقة يف كل من دول املغرب والرنويج والدمنارك و�أ�سرتاليا
والربازيل .وهي تبني �أطر ال�سيا�سة امل�شرتكة املتعلقة ب�إمدادات الطاقة ،واالعتماد على الطاقة
امل�ستوردة وكفاءة ا�ستخدام الطاقة .كما ت�سعى الأهداف الرئي�سية لتلك ال�سيا�سات �إلى زيادة
�أمن الطاقة و�إمداداتها ،وزيادة ح�صة الطاقة املتجددة وتعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة .كما
اتفقت جميع ال�سيا�سات يف تلك البلدان على فعالية التدابري الت�شريعية واالقت�صادية والتعليمية
لتحقيق كفاءة الطاقة على جميع امل�ستويات ويف خمتلف القطاعات ،مثل الكهرباء والنقل
وال�صناعة.

وبالن�سبة للق�ضايا البيئية املتعلقة بالطاقة ،فقد كان التغري املناخي م�صدر قلق كبري .حيث
تقوم ال�سيا�سات التي متت مراجعتها بتخطيط وتنفيذ العديد من التدابري الالزمة ،وخا�صة
الأدوات امل�ستندة �إلى ال�سوق ،من �أجل الوفاء بواجباتها والتزاماتها مبكافحة تغري املناخ وحتقيق
الأهداف املتعلقة بخف�ض االنبعاثات من القطاعات املرتبطة بالطاقة .وعلى وجه اخل�صو�ص،
تعد الرنويج والدمنارك من بني تلك البلدان التي حددت هد ًفا طويل الأجل يتمثل بتحقيق
جمتمع منخف�ض الكربون.

�سيا�سة الطاقة والبيئة يف دولة الإمارات العربية املتحدة
�أعلنت دولة الإمارات العربية املتحدة عن �سيا�سة الطاقة يف عام  ، 2017وترتكز ال�سيا�سة على :
 املوازنة بني جانبي الإنتاج واال�ستهالك ،وااللتزامات البيئية العاملية ،وت�ضمن بيئة
اقت�صادية مريحة للنمو يف جميع القطاعات.
 رفع كفاءة اال�ستهالك الفردي وامل�ؤ�س�سي بن�سبة  ،%40ورفع م�ساهمة الطاقة النظيفة
يف �إجمايل مزيج الطاقة املنتجة يف الدولة من � %25إلى  ،%50وحتقيق توفري يعادل 700
مليار درهم حتى عام .2050
 خف�ض االنبعاثات الكربونية من عملية �إنتاج الكهرباء بن�سبة  %70خالل العقود الثالثة
املقبلة من خالل مزيج الطاقة على النحو التايل:
 %44من الطاقة النظيفة  % 38من الغاز  % 12من الفحم النظيف  % 6من الطاقة النوويةومل تت�ضمن �سيا�سة الطاقة �أية مرتكزات تف�صيلية على اجلانب البيئي عدا تخفي�ض الإنبعاثات
الكربونية ،وكذلك الت�شجيع على و�ضع م�صادر للطاقة النظيفة .ويوجد لدى دولة الإمارات
العربية املتحدة �سيا�سة للبيئة منف�صلة عن �سيا�سة الطاقة ،ولها حمددات ومرتكزات فنية
وتعنى ال�سيا�سة البيئية بالرتكيز على املحافظة على التنوع البيولوجي يف الدولة وا�ستدامة
مواردها ونظمها الإيكولوجية وخدماتها ،ودمج اعتبارات و�أهداف حماية البيئة والعمل املناخي
يف �سيا�سات وخطط القطاعات املختلفة يف الدولة ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز م�ساهمة قطاع الرثوة
احليوانية والقطاع الزراعي يف االقت�صاد الوطني والتنوع الغذائي ،مبا يدعم جهود حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة .2030

�سيا�سة الطاقة والبيئة يف اململكة العربية ال�سعودية
وفيما يتعلق باململكة العربية ال�سعودية ،التوجد �سيا�سة للطاقة ب�شكل منف�صل  ،و�سيا�سة الطاقة
املتجددة مرتبطة بر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  ، 2030وكما التوجد �سيا�سة بيئية لقطاع
الطاقة ب�شكل منف�صل .ومن �أهم الربامج يف اململكة العربية ال�سعودية املرتبطة بني قطاع
الطاقة والبيئة هي :




يوجد برنامج وطني للطاقة املتجددة �ضمن ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية ويركز
الربنامج على حتقيق م�ستهدف ب�إنتاج  5.9جيجاوات من الطاقة املتجددة بحلول عام
 3202وحتقيق  54.3جيجاوات عام .0202
حتقيق احلياد ال�صفري بحلول عام  2060وذلك عن طريق الإعتماد على الإقت�صاد
الدائري للكربون  ،وزيادة الإعتماد على الطاقة النظيفة  ،وتخفي�ض �إنبعاثات الكربون.

مواقف الطاقة ال�شم�سية يف ميناء الفحل مب�سقط
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مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء والتي تركز على حماية البيئة و حتول الطاقة و برامج
الإ�ستدامة.
الرتكيز على اال�ستثمار يف الهيدروجني االخ�ضر و االزرق.
الرتكيز على برامج كفاءة الطاقة وخف�ض الإنبعاثات.

خطة حت�سني البيئة على مدى � 25سنة (اململكة املتحدة)
لقد �أدركت اململكة املتحدة �أن البيئة ميكن �أن تقدم بالفعل منافع اقت�صادية قابلة للح�ساب،
حيث تدعم البيئة ال�صحية اقت�صادًا قو ًيا .وتهدف هذه ال�سيا�سة �إلى زيادة الفوائد البيئية
وتوفري الهواء واملاء النظيف ،والنباتات واحلياة الربية املزدهرة� ،إلى جانب احلد من الأ�ضرار
الناجمة عن املخاطر البيئية ،وا�ستخدام املوارد الطبيعية ب�شكل �أكرث ا�ستدامة وكفاءة .وت�سعى
حكومة اململكة املتحدة �إلى و�ضع اخلطط الالزمة لإدارة ال�ضغوط الواقعة على البيئة من
خالل التخفيف من �آثار التغري املناخي والتكيف معها ،وتقليل النفايات ،و�إدارة التعر�ض للمواد
الكيميائية وتعزيز الأمن البيولوجي .كما تو�ضح ال�سيا�سة �أهمية اتخاذ القرارات القائمة على
العلم ،و�ضرورة �إدخال بع�ض املفاهيم مثل ر�أ�س املال الطبيعي و�صايف املكا�سب البيئية من �أجل
ال�سعي نحو �إيجاد بيئة �أف�ضل.
وقد كانت الطاقة واحدة من �أهم املو�ضوعات املطروحة يف �سبيل حتقيق الأهداف البيئية
امل�ستقبلية .وبناء عليه ،فقد و�ضعت اململكة املتحدة التزامات قوية لتحويل ا�ستخدام الوقود
بعيدا عن الفحم �إلى �أ�شكال �أنظف من الطاقة ،وحت�سني �إنتاج الطاقة من امل�صادر احليوية،
وا�سرتداد احلرارة ب�شكل رئي�سي من النفايات ،وحت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف املباين.

ال�سيا�سة البيئية الوطنية يف موري�شيو�س
تاما ب�أن النجاح االجتماعي واالقت�صادي على املدى
�أدركت احلكومة يف دولة موري�شيو�س �إدرا ًكا ً
الطويل للبالد ال ميكن حتقيقه من دون اال�ستدامة البيئية ،وبالتايل فقد و�ضعت االهتمامات
البيئية على ر�أ�س جدول �أعمالها ،وهو الأمر الذي انعك�س يف �سيا�ستها البيئية الوطنية .وتعمل
احلكومة على �إدراج امل�سائل البيئية يف جوانب التنمية االقت�صادية واالجتماعية .كما ت�شدد
ال�سيا�سة البيئية على �أهداف امل�ساعدة يف �إدارة النظم الإيكولوجية من �أجل دعم النمو
االقت�صادي وحت�سني نوعية احلياة .كما ت�ستند ال�سيا�سة البيئية �إلى �أدوات جديدة بخالف
القيادة وال�سيطرة ،والتي توفر املزيد من املرونة وتقلل من تكاليف التنفيذ وحتفز االبتكار .كما
�أنها ت�شري �إلى �أهمية تكامل امل�س�ؤولية البيئية على جميع امل�ستويات ،وت�شدد على �ضرورة قيام
جميع �أ�صحاب امل�صلحة بدور ن�شط يف حماية البيئة.
�أما بالن�سبة للق�ضايا املتعلقة بالطاقة ،ف�ستكون هناك حاجة لتطوير م�صادر الطاقة املتجددة
وحت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،من خالل تطبيق الأدوات امل�ستندة �إلى ال�سوق ،وت�شجيع
البحث العلمي يف املجاالت ذات ال�صلة.

ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة يف �أملانيا
ت�شري ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة يف �أملانيا �إلى �أن اال�ستدامة هي �أولوية ق�صوى ،حيث
ت�شارك جميع الوزارات يف تطويرها وتنفيذها ،وكذلك يف تعزيز ات�ساق التدابري ال�سيا�سية ذات
ال�صلة .ول�ضمان التنفيذ ال�سليم لها� ،سيتم تعيني «من�سقني من �أجل التنمية امل�ستدامة» يف جميع
الوزارات ليعملوا كجهات ات�صال مركزية.
وتهدف هذه الإ�سرتاتيجية �إلى حتقيق تنمية اقت�صادية فعالة ومتوازنة اجتماعي ًا وم�ستدامة
بيئي ًا ،حيث ت�شكل حماية حدود حت ّمل كوكب الأر�ض مع حتقيق الهدف املتمثل يف توفري حياة
كرمية للجميع القيود النهائية على القرارات ال�سيا�سية.
والأهم من ذلك ،تو�صي اال�سرتاتيجية باتباع النهج املتكامل واجلمع بني �إ�سهامات كافة جوانب
ال�سيا�سة املختلفة نحو حتقيق اال�ستدامة ،والعمل نحو مزيد من التوافق واالن�سجام والت�سوية
نظاما لإدارة اال�ستدامة يت�ضمن �أدوا ًرا حمددة� ،إلى جانب
بني الأهداف املتعار�ضة .وهي ت�شمل ً
امل�ؤ�شرات املختلفة واملراقبة املنتظمة ل�ضمان التنفيذ ال�صحيح وحتقيق الأهداف املو�ضوعة.

�سيا�سة الطاقة والبيئة يف هونغ كونغ
ت�أتي �سيا�سة الطاقة والبيئة يف هونغ كونغ لو�ضع ر�ؤية �أو�سع ،حيث تربط بني كل من �أهداف
الطاقة والبيئة ،بحث ال يحدث �أي تعار�ض بني رفاهية �أفراد املجتمع وحقهم يف الو�صول
�إلى �إمدادات طاقة موثوقة و�آمنة وب�أ�سعار معقولة مع حتقيق اال�ستدامة البيئية .وقد و�ضعت
هونغ كونغ الأهداف والغايات املتعلقة بتلك ال�سيا�سة بحيث تركز على البيئة والطاقة والتنمية
امل�ستدامة ،وال �سيما يف ما يتعلق بكفاءة الطاقة واحلفاظ عليها� ،إلى جانب املبادئ التوجيهية
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بهذا اخل�صو�ص .كما مت اتخاذ تدابري خمتلفة لتحقيق تلك الأهداف ،مبا يف ذلك اجلوانب
الت�شريعية و�إجراءات الت�شجيع والتعليم العام وتنفيذ خمتلف الربامج والتدابري االقت�صادية
ذات ال�صلة .كما تعزز ال�سيا�سة �إلى حد كبري ال�شراكة ودعم املجتمع املحلي ،والبحث والتطوير،
ورفع م�ستوى الوعي لدى املجتمع ب�ش�أن كفاءة الطاقة وم�سائل احلفاظ عليها ،من خالل م�شاركة
جميع �أ�صحاب امل�صلحة واملجتمع ب�شكل عام.

ال�سيا�سة الوطنية لتغري املناخ يف اململكة الأردنية
الها�شمية
يتمثل الهدف على املدى البعيد ل�سيا�سة الأردن اخلا�صة بالتغري املناخي يف حتقيق اقت�صاد
منخف�ض الكربون .حيث مت و�ضعها لتقدمي الإر�شادات والتوجيهات ال�شاملة بخ�صو�ص دمج
تقييم ت�أثريات التغريات املناخية يف �سيا�سات وا�سرتاتيجيات القطاعات الأخرى ،و�إدراج
االعتبارات املتعلقة بالتغري املناخي يف خطط البنية التحتية .كما مت �إدخال بع�ض الأهداف
اال�سرتاتيجية مع الإجراءات والتدابري ذات ال�صلة للتخفيف من التغري املناخي يف القطاعات
املختلفة ،ومن بينها قطاع الطاقة ،حيث مت الرتكيز ب�شكل رئي�سي على زيادة م�ساهمة الطاقة
املتجددة وحت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة .كما مت �أخذ القطاع ال�صحي يف االعتبار ،حيث
�أكدت هذه ال�سيا�سة على �أهمية تقييم الآثار ال�صحية لتغري املناخ ،واتباع نهج ا�ستباقي للحد من
املخاطر على �صحة الإن�سان.

ا�سرتاتيجية التغري املناخي يف فنلندا
وللنظر يف �إمكانية و�ضع �إ�سرتاتيجية متكاملة حول الطاقة وتغري املناخ فقد متت مراجعة
�إ�سرتاتيجية فنلندا بهذا اخل�صو�ص .حيث ت�شدد تلك الإ�سرتاتيجية على الهدف املتمثل يف
حتقيق جمتمع منخف�ض الكربون بحلول عام  ، 2050واحلفاظ على التوازن بني امل�صادر الآمنة
واملوثوقة للطاقة وبني اال�ستدامة البيئية .كما مت حتديد الأهداف املتعلقة بزيادة ح�صة الطاقة
املتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام  2020وعام  .2030وقد �أدخلت اال�سرتاتيجية الأدوات
الالزمة لتحقيق تلك الأهداف ،مبا يف ذلك الإعفاءات ال�ضريبية ،وحوافز تغذية ال�شبكة ،ودعم
اال�ستثمارات يف م�صادر الطاقة املتجددة ،وتعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،واحتجاز الكربون
وتخزينه ك�إجراءات كفيلة بتحقيق تلك الأهداف.

ا�سرتاتيجية النمو النظيف يف اململكة املتحدة
مت و�ضع ا�سرتاتيجية النمو النظيف يف اململكة املتحدة («بناء ا�سرتاتيجيتنا ال�صناعية») لتحقيق
الر�ؤية املتمثلة يف م�ستقبل منخف�ض الكربون .كما عرفت هذه اال�سرتاتيجية النمو النظيف ب�أنه:
«زيادة الدخل القومي بالتزامن مع خف�ض انبعاثات غازات الدفيئة».
وتقدم هذه الإ�سرتاتيجية مثا ًال بار ًزا على ات�ساق وتكامل ال�سيا�سات بني خمتلف القطاعات،
حيث �إنها تربط حتقيق النمو النظيف مع �ضمان توفري الطاقة ب�أ�سعار معقولة لل�شركات والأفراد
�ضمن ا�سرتاتيجيتها ال�صناعية .كما متيزت �إ�سرتاتيجية اململكة املتحدة ب�شكل وا�ضح يف تقدمي
مفهوم «التمويل الأخ�ضر» وتعزيز «ر�أ�س املال الطبيعي» واحتجاز الكربون وتخزينه .كما �أ�شارت
�إلى �أهداف خف�ض االنبعاثات وتعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف العديد من قطاعات التنمية.

