صحيفة الوقائع الخاصة بالوكالة
الطاقة
إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتقييم املتكامل للمناخ
واألرايض والطاقة واملياه
ما الذي ينبغي أن أعرفه؟

يمثِّل التصدِّي ُّ
لتغي املناخ وضمان حصول الجميع عىل الغذاء
والطاقة واملياه تح ِّدي َْي من أه ِّم تحدِّيات التنمية العاملية
القائمة اليوم .وهذان التحدِّيان مرتابطان للغاية ويمكن أن
يكون للتصدِّي ملجال واحد (مثل الحصول عىل الطاقة) آثار
إيجابية أو سلبية يف مجاالت أخرى (مثل التخفيف من حدَّة
ُّ
تغي املناخ) .ولدعم الدول األعضاء يف وضع اسرتاتيجيات
متكاملة ملواجهة هذه التحدِّيات وتحقيق أهداف األمم املتحدة
للتنمية املستدامةَ ،
وضعَ ت الوكالة إطار املناخ واألرايض

والطاقة واملياه (إطار  )CLEWبالتعاون مع منظمات
األمم املتحدة األخرى ورشكاء أكاديميني .ويربط إطار
 CLEWالنُّهُ ج واملنهجيات املختلفة لتقييم املوارد من
أجل تناوُل الهدف  2من أهداف التنمية املستدامة (القضاء
التام عىل الجوع) ،والهدف  6من أهداف التنمية املستدامة
(املياه النظيفة والرصف الصحي) ،والهدف  7من أهداف
التنمية املستدامة (الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)،
والهدف  13من أهداف التنمية املستدامة (العمل املناخي)،
والهدف  15من أهداف التنمية املستدامة (الحياة يف الربِّ).

األرايض
 820مليون شخص يعانون
نقص التغذية عامليًّا

الطاقة

قرابة مليار شخص
يفتقرون إىل الكهرباء

املناخ
زيادة االنبعاثات
والتأثريات

املياه

 840مليون شخص يعيشون دون
الحصول عىل مياه مأمونة

مئات املاليني من البرش ال يستطيعون الحصول عىل اإلمدادات األساسية من الغذاء واملاء ،وما يقرب من مليار شخص
يفتقرون إىل الكهرباء ،ما يؤثِّر يف العديد من جوانب التنمية البرشية .ويف الوقت نفسه ،ثمَّ ة حاجة إىل الح ِّد من ُّ
تغي املناخ
والتكيُّف معه( .الرسم املعلوماتي :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

S

مكتب اإلعالم العام واالتصاالت التابع للوكالة ·

أيار/مايو 2019

إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتقييم املتكامل للمناخ واألرايض والطاقة واملياه

اﻟﻄﺎﻗﺔ

أدوات ﻧﻤﺬﺟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻷراﴈ

اﻤﻟﻴﺎه

اﻤﻟﻨﺎخ

إﻃﺎر

CLEW

ِّ
وييس التعاون فيما بني خرباء املناخ واألرايض والطاقة واملياه.
يدمج إطار  CLEWأساليب التقييم املختلفة
(الرسم املعلوماتي :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ما هو إطار CLEW؟

يمثِّل إطار  CLEWنظاما ً تحليليًّا لدمج نُهُ ج ومنهجيات
التقييم املختلفة وتيسري التعاون فيما بني مح ِّللي ومخ ِّ
ططي
السياسات الذين يتعاملون مع املناخ واألرايض والطاقة
واملياه .ويمكن لإلطار املذكور أن يح ِّلل تفاعالت وصالت
َّ
معقدة فيما بني:
•	الطاقة واملياه ،مثل الطاقة املستخدَمة يف معالجة املياه،
ِّ
والضخ ،واملعالجة وتحلية املياه ،واملياه املستخدَمة يف
الطاقة الكهرومائية ،وتربيد محطات توليد الطاقة
وإنتاج الوقود؛
•	الطاقة واألرايض ،مثل الطاقة املستخدَمة إلنتاج األسمدة،
وإعداد الحقول والحصاد ،واألرايض املستخدَمة إلنتاج
الوقود الحيوي ،ومحطات القوى والتعدين؛

•	املياه واألرايض ،مثل املياه املستخدَمة يف الزراعة من أجل
األغذية ،واألعالف الحيوانية ،ومحاصيل األلياف والطاقة
الحيوية ،واألرايض املستخدَمة لخزانات املياه.
ويمكن إلطار  CLEWأيضا ً أن يح ِّلل كيفية تأثري املناخ ،بما
املتغية وهطول األمطار ،يف ُ
ِّ
توافر
يف ذلك درجات الحرارة
املياه ،والعرض والطلب يف مجال الطاقة ،واألرايض
والزراعة .وباملثل ،يمكن لإلطار أن يساعد يف استقصاء تأثري
استخدام الطاقة واألرايض يف انبعاثات غازات الدفيئة.
وإطار  CLEWمصمَّ م لدعم املخ ِّ
ططني وصنَّاع القرار يف
مرنة ويمكن
وضع سياسات واسرتاتيجيات فعَّ الة .واملنهجية ِ
تطبيقها عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية،
وعىل سبيل املثال ،لتقييم تخطيط املوارد يف مقاطعة أو
حوض نهر أو مدينة.
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فوائد إطار  CLEWوتطبيقاته
يهدف إطار  CLEWإىل تحسني فهم جوانب الرتابط وأوجه
املفاضلة والفوائد املشرتكة بني املناخ واألرايض والطاقة
واملياه ،وتوفري منهجية قائمة عىل البيانات يمكن أن
تستخدمها البلدان لتقييم تحدِّياتها املحلية .وتركيز اإلطار
ً
قيمة للنُّهُ ج
عىل التكامل عىل نطاق أنظمة املوارد يضيف
التقليدية لتخطيط املوارد الفردية.
ً
دولة عضوا ً
ويت ُّم استخدام إطار  CLEWيف أكثر من 20

لتقييم السياسات والتكنولوجيا والسيناريوهات عىل
املستويات اإلقليمية والوطنية واملحلية .وتشمل التطبيقات
املحتملة:

تحديد أوجه التآزر يف السياسات وتجنُّب
السياسات املتضاربة
•	عىل سبيل املثال ،يمكن للسياسات التي تدعم كفاءة
استخدام املياه يف الزراعة أن تق ِّلل من استهالك املياه
ومتطلبات الكهرباء للريِّ عىل السواء؛ وعىل العكس من

ذلكَّ ،
يرسع من نضوب
فإن دعم الكهرباء للريِّ يمكن أن ِّ
طبقة املياه الجوفية ،وبالتايل زيادة استخدام الكهرباء
وندرة املياه.

تقييم تأثري التكنولوجيات عىل موارد
متعدِّدة
•	على سبيل املثال ،قد يق ِّلل التح ُّول من توليد الكهرباء
املو َّلدة بالفحم إىل الطاقة الكهرومائية انبعاثات غازات
الدفيئة ،والتلوث املحلي ،ومتطلبات مياه التربيد يف
محطات القوى ،ولكن يمكنه أيضا ً أن يع ِّ
طل استخدام
ُ
وتوافر املياه.
األرايض

استكشاف السيناريوهات لتحديد مسارات
التنمية القوية
•	على سبيل املثال ،تنطوي خيارات التنمية البديلة
للزراعة والصناعة عىل متطلبات مختلفة للمياه واألرايض
والطاقة ،بينما يستحدث ارتفاع دخل األ ُ َس تحدِّيات
إضافية إلدارة املوارد.

دراستا حالة إلطار CLEW

كوبا

العديد من التحدِّيات يف التكيف مع آثار ُّ
تغي املناخ ،بما يف ذلك اآلثار املرتتبة عىل غ َّلة املحاصيل،
تواجه
والعرض والطلب بشأن املياه ،وقطاع الطاقة .واستخدَم مخ ِّ
ططو الطاقة يف كوبا أداتني من أدوات تخطيط الطاقة
هما ( MAEDنموذج تحليل الطلب عىل الطاقة) و( MESSAGEنموذج البدائل يف االسرتاتيجيات الخاصة بإمدادات
الطاقة وآثارها البيئية العامة) إلظهار أن بعض هذه التأثريات ،ال سيما تراجُ ع غ َّلة الكتلة الحيوية وتراجُ ع
كفاءات محطات القوى ،إىل جانب ارتفاع الطلب عىل تكييف الهواء ،يمكن أن تزيد من انبعاثات غازات الدفيئة من
الطاقة بنحو  ٪15يف عام  2050وتفاقِ م اعتماد كوبا عىل واردات ك ٍّل ِمن الغذاء والطاقة.

ليتوانيا

إىل تقليل االعتماد عىل استرياد الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة عن طريق زيادة
وتسعى
استخدام مصادر الطاقة املتجدِّدة .وتُعَ ُّد الكتلة الحيوية من املحاصيل والغابات موردا ً واعدا ً للطاقة املتجدِّدة،
لكنها تتنافس مع الزراعة عىل موارد األرايض واملياه .لذا َّ
وسع الباحثون يف ليتوانيا نطاق أداة MESSAGE
التابعة للوكالة لتشمل الزراعة والغابات .وأظهروا أنه يمكن توفري الكتلة الحيوية اإلضافية من الغابات
الحالية والجديدة ،دون التأثري سلبا ً يف اإلنتاج الزراعي ،كجزء من تح ُّول أكرب إىل مصادر الطاقة منخفضة
الكربون.
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الدعم املقدَّم من الوكالة
يستند إطار  CLEWإىل ما تقدِّمه الوكالة من مجموعة
أدوات نمْ ذَجَ ة الطاقة ومساعدة تقنية من أجل تنمية الطاقة
املستدامَ ة .وتقدِّم الوكالة مجموعة واسعة من برامج
التدريب ،واملساعدة التقنية ،وموارد املعلومات ملساعدة

MAED

MESSAGE

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻷﻣﺜﻞ
ﻣﻦ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ

EBS

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻗﺔ

SIMPACTS

ﻣﻮازﻳﻦ وإﺣﺼﺎءات
اﻟﻄﺎﻗﺔ

WASP

اﻟﺘﺄﺛﺮﻴات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

FINPLAN

الدول األعضاء عىل بناء القدرات وتطوير املهارات يف
مجال التحليل والتخطيط املتكاملني إلطار .CLEW
ويشمل ما سبق حلقات العمل والتدريب (بما يف ذلك
التدريب اإللكرتوني) ،ومشاريع التعاون التقني ،وبعثات
َّ
املنسقة.
الخرباء ،واملشاريع البحثية

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻮى

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻤﻟﺎﱄ ﻤﻟﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

ESST

ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ملحوظة = MESSAGE :نموذج البدائل يف االسرتاتيجيات الخاصة بإمدادات الطاقة
وآثارها البيئية العامة؛  = MAEDنموذج تحليل الطلب عىل الطاقة؛  = EBSاستوديو توازن
الطاقة؛  = SIMPACTSنموذج النهج َّ
املبسط لتقييم التأثريات الناجمة عن توليد الكهرباء؛
 = WASPنموذج توليفة تخطيط النظم؛  = FINPLANنموذج التحليل املايل لخطط
توسيع القطاع الكهربائي؛  = ESSTنموذج محاكاة سيناريوهات الطاقة.

إطار CLEW
التقييم املتكامل للمناخ واألرايض
والطاقة واملياه

ً
ً
دولية األدوات التحليلية التي وضعتها الوكالة لوضع اسرتاتيجيات الطاقة املستدامة.
منظمة
يستخدم اليو َم قرابة  150بلدا ً و21

(الرسم املعلوماتي :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ويدعم إطا َر  CLEWك ٌّل من:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ()IAEA؛ وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة ()UNDESA؛
وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ()UNDP؛ ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO؛ واملعهد الدويل للتحليل التطبيقي
للنظم ()IIASA؛ ومعهد ستوكهولم للبيئة ()SEI؛ واملعهد امللكي للتكنولوجيا ،السويد ( ،)KTHإىل جانب آخرين.

ملزيد من املعلومات عن إطار  CLEWوغريه من أدوات تخطيط الطاقة
التابعة للوكالة وما تق ِّدمه الوكالة من مساعدة يف هذا املجال ،زوروا:
www.iaea.org/topics/energy-planning

أو تواصلوا مع:

PESS.Contact-Point@iaea.org

تصدر صحائف الوقائع الخاصة بالوكالة عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
املحرِّرة :آبها ديكسيت • التصميم والتخطيط :ريتو كني
للحصول على املزيد من املعلومات عن الوكالة وعملها ،زوروا موقعنا الشبكي www.iaea.org

أو تابعونا على

أو طالعوا منشور الوكالة الرئييس ،مجلة الوكالة ،عرب الرابط التالي www.iaea.org/bulletin
IAEA, Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria
الربيد اإللكرتوني • info@iaea.org :رقم الهاتف • +43 )1( 2600-0 :رقم الفاكس +43 )1( 2600 -7 :
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