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ة دد  -فدده  ةركددز المعلوةدداط ودعددم اتخدداذ ال ددرار التدداب  لمجلدد  الددوزراء المصددرل 

الط  لُيواكددت التريددراط التدد  ةددرع بهددا المجتمدد  المصدد–1985نشددرتع عددام  رل، عدد ة تحددو 

م ثد. بت وير الب يدة المعلوةاتيدة فد  ةصدر( 1999-1985)ف   اخت  ف  ةرحلتع ابولد 

ل رئيسدة ( 1999)كان  نشاء وزارة االتصاالط وتر ولوجيا المعلوةاط عدام  ن  دة تحدو 

تد عم جهدود ُةتخد  ال درار فد   (Think Tank)ف  ةسيرتع  لُي دل دور  كُم  سة فرر

.فتد ةجاالط الت مية

دد المركدز رييددة ةفاد دا أن يرددون المركدز ابكثدر تميددًزا فد   ةجددال وة د  ذلدا الحددين، يتب ع

دداء، وتع زيددز دعددم اتخدداذ ال ددرار فدد   ضددايا الت ميددة الشدداةلة، و  اةددة حددوار ةجتمعدد  ب ع

دد    ايددة الت ميددة و دد فها اب ددم د    ددواط التواصددا ةدد  المددوا ن المصددرل الدد ل ُيعن

اءة ابةددر الدد ل ي  لددع ل  دد    بدد ور أكبددر فدد  صدد   السيا ددة العاةددة، وتعزيددز كفدد

.جهود الت مية وفعاليتها، وتر ي  ةجتم  المعرفة

همة وف   بيا تح ي  ذلا، يحما ةركز المعلوةاط ودعم اتخاذ ال رار علد عات ع ة

ن يردون وحتد يتس د لع ذلدا، فةندع يسدعد با دتمرار ب. أن يرون داعًما لمتخ  ال رار

علددد المسددتوا المحلدد  واة ليمدد   (Think Tank)أحدد  أفضددا ة  سدداط الفرددر

رر، و دو و   واكت ذلا اعتراٌ    ليم ٌّ ودول ٌّ ب ور  الجو رل كم  سة ف. وال ول 

ا ف  نتائج   Think Tanks and)برناةج ةراكز الفرر والمجتمعاط الم نية »ةا ظهر جلي 

Civil Societies Program, TTCSP ) ن التد  تدم اةعد " ب سدلفانيا ابةريريدة"بجاةعدة

:  حيل تم اختيار ةركز المعلوةاط ودعم اتخاذ ال رار ليرون2021ع ها ف  فبراير 

لعدام  " 19-كوفي "ةركز فرر علد ةستوا العالم ا تجابًة لجائحة 20 من أفضا ▪

(.ال يوج  ترتيت ُةح د لل ائمة)2020

ةركز فرر علد ةستوا العدالم كصداحت أفضدا فردرة أو64ةن بين 21ف  المرتبة ▪

، أخً ا بعين االعتبار أندع ال يوجد  أل ةركدز 2020نموذج ج ي   ام بت وير  خ ل عام 

.فرر ةصرل آخر تم تص يفع وفً ا له ا المعيار

ةركدز فردر علدد ةسدتوا  فري يدا والشدرع ابو دط 101ةن  جمدال  14ف  المرتبة ▪

.2020لعام 

" وردزأو ددتيف "باة دافة  لددد فدوز المركددز بعد ة جددوائز  دمن ةسدداب ة ة  سدة ▪

STEVIE Awards) )1، وةن بين تلدا الجدوائز  2022العالمية الُمعلن ع ها ف  أبريا

دولدة فد  17فريد  ةت افسدين ةدن 700برونزيدة ةدن بدين أكثدر ةدن 4جائزة ذ بيدة، و

.الشرع ابو ط وفمال  فري يا

ابةريرية المم وحة لإلص ارة ( (SAG Awardبجائزة 2022كما فاز المركز ف  يونيو ▪

ألدددة ة  سدددة 100ةدددن بدددين نحدددو " وصدددة ةصدددر بالمعلوةددداط"الر ميدددة للمركدددز  

.العالمحولدولية

عن المركز

ةركدددددددددز المعلوةددددددددداط ودعدددددددددم اتخددددددددداذ ال دددددددددرار
التابددددددددددددد  لمجلددددددددددددد  الدددددددددددددوزراء المدصددددددددددددددددددرل



رئي  المركز

أ اةة الجو رل/ السي 

ةساع  رئي  ةجل  الوزراء

رئي  ةركز المعلوةاط ودعم اتخاذ ال رار

رئي  التحرير

أحم  حلم . د

الم ير الت في ل للمركز

اطرئي  اةدارة المركزية لمحور المعلوةاط والبيان

اةفرا  العام

بثي ة فرج. أ

ة ير  اةدارة العاةة لتحليا المعلوةاط والبحوث

اةخراج الف  

   م راف . م

الم عمفيرين عب . أ

اةدارة العاةة لموارد البياناط

عمر العرب . أ

المراجعة

اةدارة العاةة للجودة

حسام ال ين عي . أ

 مر فيصا. أ

ن ا الموج . أ

فرير اإلعداد
ن تدددا  عمدددل فريدددق المجلدددةلهدددت

بددالمركزم مددن واقددع المعلومددات 

باقدددددة متنوعدددددة مدددددن المصدددددادر 

ومددددن . واإلسددددهامات الخارجيددددة

دإم مم ال يعبعددددر المحتدددوى الم قددددثَددد

والتفسدددددددديرات واالسددددددددتنتاجات

عددددن -بالضددددرورة–الددددواردة فيددددو 

كما أن  حة موجهة نظر المركز

البياندددات والمعلومدددات الددددواردة 

ا تعددود مسدددؤوليتهالمجلددةفددي

/ علددددددس جهددددددة إ دددددددار التقددددددارير

ار التحلددددديالت األ ددددددليةم الم شدددددد

.إليها

فري  التحرير

 بدددددددددددددددددددة عدددددددددددددددددددادل . أ

 بددددددددددددددددة يو ددددددددددددددددة . أ

حددددددداتم عبددددددد العظيم. أ

 يمدددددددان عب الحميددددددد  . أ

ةصدددددددد فد بلتدددددددداج  . أ

أحمدددددد  عبدددددد العظيم. أ



اًدا ةصر ةن أوائا ال ول الم ركة للفدر  ا دت 

 لدددددد  ةرانياتهدددددا الهائلدددددة فددددد   نتددددداج ال ا دددددة 

ال ظيفدددة، كمدددا أن  ةرانددداط ةصدددر تُمر  هدددا ةدددن

التحددول  لددد ةركددز عددالم  للهيدد روجين ابخضددر

.والبعي المتو طبالم يين

عبااااااااااااادالفتاح الليلاااااااااااااي

السددددددددديد رئددددددددديس الجمهوريدددددددددة

(COP27)مدددددؤتمر قمدددددة المنددددداخ 





دا ال ا ة المتج دة لم تعد  رفا يدة، بدا أةدًرا حتم ي 

ت با بال سدبة للشددعوب، حيددل  نهدا تتعلدد  بمسدد

البشددددرية كرددددا، كمددددا أن العددددالم اآلن يعتبددددر فدددد 

، اختبددار ح ي دد ، حددول كيفيددة ةواجهددة  دد ا التحدد ل

بتحويدددا االلتزاةددداط والتعهددد اط  لدددد ةشدددروعاط 

.لتولي  وا تخ ام ال ا ة ال ظيفة

مصاااطفى مااادبولي/ دكتاااور 

رئددددددددددددديس مجلدددددددددددددس الدددددددددددددوزراء

(COP27)مدددددؤتمر قمدددددة المنددددداخ 





فدي وقد  " آفدا  الطاقدة"مع بداية عام جديددم نطلدق العددد األول مدن مجلدة 

اقبدةم تضطر  فيو أسوا  الطاقة التي أ دبح  تعداني مدن التغيدرات المتع

 م حيدددث أثدددرت التدددوترات الجيوسياسدددية التدددي يمدددر بهدددا العدددالم علدددس األسدددوا

كبددار وأ ددبت الددنفط والغدداز الطبيعددي سددالحًا ذا تددهثير واسددع لجدده إليددو بعددغ

ل كبيدر المنتجين إلدارة الصراعات الدوليةم األمر التي أثر علس األسدوا  بشدك

.وأ بح  العديد من الدول تواجو أزمة في الطاقة

فددي أعقددا  2022لقدد أ دديب  أسددوا  الطاقددة باضددطرا  اددديد منددت فبرايددر 

ل اندددالع الحددر  الروسددية األوكرانيددةم ولجدده كددل مددن الجددانبين الروسددي والدددو

الغربيددددة إلددددس اسددددتخدم سددددال  الطاقددددة كاحدددددى أدوات الضددددغط لتحقيددددق 

الغدازم مصالحهمام حيث تعد روسيا أحد كبار المنتجين والمصددرين للدنفط و

لددتا اددهدت أسددعار الطاقددة ارتفاعًددا كبيددرًا خددالل هددتا العددام مقارنددة بدداألعوام

2022عدام % 350السابقةم وو ل معدل الزيادة فدي أسدعار الدنفط إلدس نحدو 

والتي ادهد تراجعًدا حدادًا ألسدعار 2020مقارنة بمستوى األسعار خالل عام 

. النفط علس أثر أزمة جائحة كورونا

الطلب ووفقًا لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبام فقد سجل  تقديرات

مليددون برميددل يوميخددام مددع توقعددات 2.5نحددو 2022العددالمي علددس الددنفط عددام 

مليون برميدل يوميخدام 2.2ليقدر مستوى الطلب عند 2023بالتراجع خالل عام 

وال تزال هتل التوقعات محاطة بهجواء عددم اليقدين بمدا فدي ذلدا التطدورات

م والتدوترات 19-االقتصادية العالميةم والتحوالت في سياسات احتواء كوفيدد 

.الجيوسياسية

وعلددس  دددعيد الوضدددع فدددي سدددو  الغدداز الطبيعددديم تراجعددد  إمددددادات الغددداز 

متحدددة الروسددية التددي تعددد ثدداني أكبددر منددتن للغدداز فددي العددالم بعددد الواليددات ال

از بنحو األمريكيةم وتقدر وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي علس الغ

ة م ويرجدع ذلدا بشدكل رئديس إلدس العقوبدات االقتصدادي2022خالل عام 0.8%

د أعلن المفروضة علس روسيام فضلًا عن انكما  االقتصاد الصينيم هتا وق

ديسدمبر الماضدي عدن اتفدا  بشدهن 19وزراء الطاقة في االتحاد األوروبي فدي 

يدورو للميجداوات فدي 180تحديد سقف ألسعار الغاز الطبيعي عند مستوى 

السدداعةم كمددا اتخددتت الدددول األوروبيددة قددرارًا بوقددف اسددتيراد الغدداز الروسددي

بة المسالم ومن المتوقع انخفاض حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال بنس

سنوات وفقًا 3ويستمر التراجع لمدة ال تقل عن 2022سنويخا بدءًا من % 1.9

.لتقديرات وكالة الطاقة الدولية

أحمددددددددددددددددددددددد  حلمددددددددددددددددددددددد . د

المددددد ير الت فيددددد ل للمركدددددز

رئددددددددددي  اةدارة المركزيددددددددددة 

لمحددددددددددددددددور المعلوةدددددددددددددددداط 

والبياناط

ملااااتقبل أساااااوا  الطاقاااااة فااااي ظااااال التاااااوترات 

الجيوسياسية



ريرب لم رئي  التح

أمحد حلمي. د

سدوا  لقد ساهم  التطورات الجيوسياسية الناجمة عن الحدر  الروسدية األوكرانيدة فدي ارتفداع األسدعار فدي أ

م وتزامندد  مددع ذلددا توقعددات بركددود اقتصددادي يعدداني منددو 2022الطاقددة لمسددتويات غيددر مسددبوقة خددالل عددام 

إلدس 2023العالمم حيث تشير تقديرات  ندو  النقد الدولي إلس أن تراجع معدل نمو االقتصاد العالمي في عدام 

م فدي ظدل توقعدات باسدتمرار ارتفداع معددل التضدخم العدالمي خدالل عدام 2022فدي عدام % 3.2مقارنة بنحو % 2.7

تراجع االستهالك من النفط والغاز فدي أوروبدا مقابدل 2023م وبصفة عامة يتوقع خالل عام %6ليصل إلس 2023

فط نمدو االسددتهالك النسددبي فددي آسدديا وذلددا فددي ظدل الحظددر المفددروض مددن االتحدداد األوروبددي علددس واردات الددن

.الروسية

م وتشدددير 2023عدددام % 11أمددا بالنسدددبة للطاقدددة النظيفددة والمتجدددددةم فمدددن المتوقددع ارتفددداع االسدددتهالك بنحددو 

التجميد التقديرات إلس تباطؤ جهود التخلص من استخدامات الطاقة النوويةم حيث أعلن  اليابان بعد عقد من

يف عن خطط لبناء واستبدال المفاعالت النوويةم ومن المزمع تشدغيل نحدو سدبعة مفداعالت نوويدة خدالل  د

م فضددلًا عدددن التعددداون مدددع الواليدددات المتحددددة لتطدددوير وبندداء الجيدددل التدددالي مدددن مفددداعالت المددداء الخفيدددف2023

السل والمفاعالت المعيارية الصغيرةم واستهداف تصدير مفاعالت متطورة إلس آسيا وأماكن أخرى وتعزيز س

خططًددا فددي التوريدد فددي الصددناعة النوويدةم و فددي السدديا  نفسددو مدن المتوقددع أن تتبنددس ألمانيددا والهندد والصددين

.مجال استخدامات الطاقة النووية

ة فددي ختامًددام ومددع اسددتمرار التددوترات الجيوسياسدديةم فضددلًا عددن التوقعددات بشددهن التبدداطؤ االقتصددادي خا دد

بظاللدو االقتصادات المتقدمةم من المتوقع أن تستمر أزمة الطاقة لفترة زمنية غير معلومةم األمر الدتي يلقدي

ات علددس اسددتمرار موجددات التضددخم عالميخددا وانعكددال ذلددا علددس مسددتويات المعيشددةم فضددلًا عددن عرقلددة إجددراء

.التحول نحو الطاقة النظيفةم وإبطاء جهود مكافحة التغيرات المناخية
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أماااااااااااااان الطاقاااااااااااااااة 
العالمي

عميدددددد  كليددددددة     ددددددة ال ا ددددددة 

ة فدد  والبيئددة بالجاةعددة البري انيدد

ةصر

ع ية ةحمود ع ية. م.د

تسددددددعد البلدددددد ان  لددددددد  ددددددمان أن 

ا تصددداداتها  دددتعما دون ان  دددا  

فدد   ةدد اداط ال ا ددة، وتعمددا علددد 

تزويدددددد  ابفددددددراد بةةدددددد اداط كافيددددددة 

وةوثو ددددة وبر ددددعار ةع ولددددة ةددددن 

.ال ا ة الح يثة وال ظيفة

:مدخل

الطاقددةم منددت اكتشددافهام هددي أحددد األسددبا  الرئيسددة

لتعزيدددددددز تنميدددددددة الحيددددددداة االقتصدددددددادية والسياسدددددددية 

وهددي واالجتماعيددة والتكنولوجيددة فددي مختلددف البلدددانم

. مدددةأسدددال التنميدددة االقتصدددادية فدددي البلددددان المتقد

ط فعلددس سددبيل الددتكرم تمتلددا منطقددة الشددر  األوسدد

هدا احتياطات مؤكدة من النفط والغداز الطبيعدي تجعل

منطقدددة اسدددتراتيجية وأهدددم المنددداطق التدددي تتندددافس

ت عليها الدول الكبرىم مما جعلها تعاني من اضطرابا

.وحرو  ونزاعات مسلحة بين حين وآخر

إن مدددوارد الطاقدددة مهمدددة للبلددددان الصدددناعية الكبدددرىم 

كمدددا أنهدددا مؤادددر . ألنهدددا ادددريان الحيددداة القتصددداداتها

ث مهددم علددس القددوة االقتصددادية للبلددد واسددتقرارها  حيدد

. تعدداني معظددم الدددول مددن اخددتالل فددي مددوارد الطاقددة

لددتلا  تلجدده هددتل الدددول إلددس االعتمدداد علددس الخددار  فددي 

لكبيدر تلبية الطلب واالستهالك المحليم هتا االعتماد ا

ب علس مصادر الطاقة يجعدل مدن الصدعب تلبيدة الطلد

اط المحلي ومعدالت النموم ويرجع ذلا إلس زيادة النش

االقتصددداديم األمدددر الدددتي يتطلدددب فدددي نهايدددة المطددداف 

ة لدتلام مدن أجدل موا دل. تهمين وتنوع مصادر الطاقة

تدي أو استدامة معدالت اإلنتدا  والنمدوم فدان البلددان ال

ترغدددب فدددي زيدددادة عوامدددل قوتهدددا سدددتحتا  إلدددس تدددوفير 

.متطلباتها المحلية من الطاقة
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ة وتتزايد أهمية ضرورة التطر  إلس مفهوم أمن الطاق

وهددددو التددددوافر المسددددتمر للطاقددددة بهاددددكال ومصددددادر 

ي متنوعدددةم وبكميدددات كافيدددة وبهسدددعار مناسدددبةم ويعنددد

ة ذلا  أن قدرة أي دولة علس توفير إمدادات طاقة كافي

ليدددة وميسدددورة التكلفدددة ومتوافقدددة لمتطلباتهدددا المح

أمن "س والصناعية واإلنتاجية والنقل والعسكرية تسم

".الطاقة

نظدددرًا ألن الطلدددب علدددس الطاقدددة يشدددمل العديدددد مدددن 

ئدددة أادددكال الطاقدددةم مثدددل الدددنفط للنقدددل والغددداز للتدف

مات المنزلية والطهي والكهرباء للعديد من االسدتخدا

األخددرىم فددان أمددن الطاقددة يعنددي أنددو يمكنددا الو ددول 

د ويرتبط مفهدوم أمدن الطاقدة بمفهدوم االعتمدا. إليها

ة علددس الطاقددةم وهددو مقيددال لحسددا  النسددبة المئويدد

للطاقددة المسددتوردة مددن إجمددالي اسددتهالك الطاقددةم 

ومدددن المدددرجت أن تتمتدددع البلددددان األقدددل اعتمدددادًا علدددس 

.الطاقة المستوردة بهمن الطاقة
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فقدددد كانددد  فكدددرة أمدددن الطاقدددة فدددي قلدددب الكثيدددر مدددن 

رف المناقشدددات السياسدددية فدددي اروندددة األخيدددرةم فت عددد

ي الحكومددة الفيدراليددة أمددن الطاقددة بهنددو اإلمددداد الكدداف

للطاقدددددة عبدددددر قطاعدددددات الكهربددددداء والغددددداز والوقدددددود 

م ولكدددي تكدددون سدددو  الطاقدددة الوطنيدددة آمندددةً. السدددائل

يجدددب أن تضدددمن إمددددادًا كافيًدددا مدددن الكهربددداء بسدددعر 

رابات مناسب وأن تكون قادرةً علس االستجابة لالضدط

ون الرئيسةم ويعني أمن الطاقة في هتا السيا  أن يكد

.لدى الدولة ارن طاقة احتياطية

ن هددتام وقددد تددم إنشدداء الوكالددة الدوليددة للطاقددة لضددما

إمدادات طاقة آمندة وبهسدعار معقولدةم وتقدوم بداجراء 

ا  تحليددددل للمخدددداطر الحاليددددة والمسددددتقبلية الضددددطر

ادة إمدادات النفطم والتحديات الناائة ألمن الغازم وزي

لكددن تحددوالت . مرونددة النظددام ومرونددة قطدداع الكهربدداء

الطاقددددة وزيددددادة الهجمددددات السدددديبرانية علددددس قطدددداع 

.الطاقة وسع  نطا  ما يشكل أمن الطاقة

أمن الطاقدة بهندو ( IEA)تعرف الوكالة الدولية للطاقة

. الدددوفرة المسدددتدامة لمدددوارد الطاقدددة وبسدددعر مالئدددم

وألمن الطاقة أبعاد عديدة  حيث يتعامل أمن الطاقة

طويددل األجددل بشددكل أساسددي مددع االسددتثمارات فددي

الوقدد  المناسددب فددي مواءمددة إمدددادات الطاقددة مدددع 

جاندب ومدن. التطورات االقتصادية واالحتياجات البيئية

آخددرم يركددز أمددن الطاقددة قصددير المدددى علددس قدددرة نظددام 

ئة في الطاقة علس االستجابة بسرعة للتغيرات المفاج

.ميزان العرض والطلب

ن أيضًددام يعددرف البنددا الدددولي أمددن الطاقددةم بهنددو ضددما

وتددهمين إنتددا  الدددول للطاقددة واسددتخدامها فددي ضددوء

توافرهدددا بتكلفدددة معقولدددة مدددن أجدددل تحقيدددق هددددفين 

ي إلدس تيسير النمو االقتصادي التي يدؤد: رئيسينم هما

تقليدددددددل مسدددددددتويات الفقدددددددر والتحسدددددددين المباادددددددر 

لمسددتويات معيشدددة المدددواطنين مدددن أجدددل الحصدددول 

أمددا المفهددوم األمريكددي . علددس خدددمات الطاقددة الحديثددة

تمداد ألمن الطاقة فيتمثل في العمدل علدس تقليدل االع

علس موارد الطاقة المسدتوردة مدن الخدار م عدن طريدق 

ار التدددروين ألندددواع وقدددود منتجدددة محليخدددام وتقليدددل أخطددد

وتسددددتهدف . الصدددددمات السددددعرية بتعدددددد المددددوردين

الواليددددات المتحدددددة األمريكيددددة االعتمدددداد علددددس البدددددائل

د أهدم البيولوجية للطاقدة البديلدة للوقدود األحفدوري أحد

.مقومات األمن القومي األمريكي

همين بينما المفهوم الصيني ألمن الطاقة يقوم علس تد

واردات الطاقدددددة بدددددالتحرك علدددددس االتجددددداهين الدددددداخلي 

.والخارجي لتنويع اإلمدادات وتحقيق أمن الطاقة

ةم يعد التعريف الواضت ألمن الطاقة أمدرًا بدالا األهميد

ألن أمددددن الطاقدددددة هددددو مفهدددددوم ولدددديس سياسدددددة أو 

هدو استراتيجيةم لكدن يمكنندا أن نقدول إن أمدن الطاقدة

طاقة العملية المستمرة والمستدامة لتهمين كمية ال

ميدة الالزمة للحفاظ علس حياة األفدراد وأنشدطتهم اليو

.مع ضمان القدرة علس تحمل تكاليفها

يمكددن أن يختلددف تعريددف أمددن الطاقددة مددن دولددة إلددس 

أخدددرى اعتمدددادًا علدددس مجموعدددة متنوعدددة مدددن العوامدددلم 

:مثل

.الموقع الجغرافي▪

.مصادر الطاقة الطبيعية▪

.الحالة االقتصادية▪

ها أنشدددطة االسدددتيراد والتصددددير للطاقدددةم وتعرضددد▪

.الضطرابات إمدادات الطاقة

.النظام السياسي▪

.العالقات الدولية▪

اءم هتام ويرتبط أمن الطاقة باألمن الغتائي ونقل الغت

ولدًا بحيث يكون القطاع الزراعي مستخدمًا للطاقة وم

عددالوة علددس ذلددام يغطددي إنتددا  الغددتاء حددوالي. للطاقددة

٪ من استهالك الطاقدة 6٪ من استهالك الميال و 70

.علس نطا  عالمي

إن النماااااو اللاااااريى للطلااااا  علاااااى 

الطاقاااااااة النااااااااجم عااااااان التوساااااااى 

االقتصااااااااادي والنمااااااااو اللاااااااا اني 

واساااااتتدامات الطاقاااااة الجديااااااد  

ونماااو الااادخل يجعااال أمااان الطاقاااة 

مصااادر قلااار ملاااتمرى لاااذا تلاااعى 

ها البلدان إلى ضامان أن اقتصاادات

ستعمل دون انقطا  في إمادادات 

د الطاقة، وتعمل علاى تزوياد ارفارا

ار بإمدادات كافية وموثوقة وبأسع

معقولااااااة ماااااان الطاقااااااة الحديثااااااة 

.والنظيفة
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ا تتدددهثر إمددددادات الطاقدددة العالميدددةم التدددي يدددتم توزيعهددد

:بشكل غير متساوم بعوامل مختلفةم وتشمل هتل

لتي من المفترض أن المناطق ا: العوامل الفيزيائية▪

متلددا بهددا تركيبددة جيولوجيددة رسددوبية فددي الغالددب ت

المزيددددد مددددن الوقددددود األحفددددوري المتددددا  أكثددددر مددددن 

.المناطق األخرى

يدددددؤدي اسدددددتنفاد مدددددوارد الطاقدددددة غيدددددر : التكددددداليف▪

. المتجدددددة إلدددس عمليدددات اسدددتخرا  مكلفدددة للغايدددة

ا ومددن ثددمم فددان اسددتغالل هددتل المددوارد يصددبت قابلًدد

ذلا للتطبيق فقط عندما يزداد الطلبم حيث يؤدي

غالبًددددا إلددددس ارتفدددداع أسددددعار الطاقددددة الالزمددددة لدددددعم 

.تكاليف االستخرا  واإلنتا 

أدت التطددددددورات التكنولوجيددددددة إلدددددددس: التكنولوجيددددددا▪

وتسددددددداعد . اسدددددددتغالل مصدددددددادر طاقدددددددة جديددددددددة

التكنولوجيام علس الرغم مدن وجدود أخطدار عاليدة مدن

ة تشدددكيل تهديددددات علدددس البيئدددةم فدددي جعدددل الطاقددد

المتجددددددة أكثددددر جدددددوى مددددن الناحيددددة االقتصددددادية 

.واإلنتاجية

يددة تنطددوي القضددايا االجتماع: العوامددل السياسددية▪

ة والسياسددديةم مثدددل النزاعدددات الدوليدددة علدددس إمكانيددد

عاليدددة لتعطيدددل إمددددادات الطاقدددة وتددددمير مصدددادر 

الطاقةم مما يجعل الحفاظ علدس أمدن الطاقدة أمدرًا 

. عبًا

ارنم دعونا نتحدث عن مكوندات أمدن الطاقدة مدن أجدل 

الفهدددم الكامدددل لمدددا يشدددكل المعندددس الحقيقدددي ألمدددن 

رم التدواف: الطاقةم من الضروري المرور بدهربع نقداطم هدي

ل وإمكانيددة الو ددولم والمقبوليددةم والقدددرة علددس تحمدد

.التكاليف

م فنظددددرًا لكدددون الددددنفط أحدددد مصددددادر الطاقددددة التاااوافر

الرئيسدددة فدددي العدددالمم أ دددبت االعتمددداد المتزايدددد علدددس

بطدة النفط جنبًا إلس جنب مع األسدعار المرتفعدة المرت

فقددد . بددو مددن أهددم التحددديات التددي تواجددو أمددن الطاقددة

يكدددون الطلدددب المتزايدددد باسدددتمرار علدددس الطاقدددة غيدددر 

ومددن ثددمم فددان. متناسددب مددع كميددة الددنفط فددي العددالم

وجدددددددود مصدددددددادر بديلدددددددة للطاقدددددددة يضدددددددر باسدددددددتدامة 

.االستهالك العالمي

  حيددددث هندددداك عوامددددل اقتصددددادية إم انيااااة الو ااااول

التددي وجيوسياسددية إلددس جانددب التطددورات التكنولوجيددة

تعمددددل بمثابددددة حددددواجز تحددددول دون و ددددول إمدددددادات 

:الطاقةم وتشمل هتل الحواجز ما يلي

.التوزيع غير المتكافئ لموارد النفط العالمية▪

أن مواقع الموارد غير المكتشدفة تقدع فدي منداطق▪

.عميقة جدًا أو في القطب الشمالي

.نقص العمالة الماهرة في  ناعة النفط والغاز▪

.فةتطوير وإنتا  النفط غير التقليدي أكثر تكل▪

يميددل الطلددب علددس الطاقددة إلددس المسدداهمة فددي زيددادة 

مم ومدددن ثددد. التدددهثيرات المرتبطدددة بالطاقدددة علدددس البيئدددة

يحددداول  دددناع السياسدددات فدددي جميدددع أنحددداء العدددالم 

الل مكافحة مثل هتل ارثارم بما في ذلا التلوث من خد

.ةالتنفيت الصارم للوائت البيئية تجال أمن الطاق

ة وأخيرًام القددرة علدس تحمدل التكداليفم فمدع وجدود درجد

ايا عاليددة مددن التقلددب فددي أسددعار الددنفط بسددبب القضدد

الجيوسياسدددديةم تددددؤدي اضددددطرابات العددددرض واخددددتالل 

التدددوازن بدددين العدددرض والطلدددب إلدددس ارتفددداع حتمدددي فدددي

علددددس سددددبيل المثددددالم يددددتم تشددددجيع . أسددددعار الددددنفط

سدعار االستثمار في قطاع النفط خالل فترات ارتفداع أ

تقرار النفط بشدكل كبيدر لتمكدين إمددادات الدنفط واسد

.األسعار

يددد بندداءً علددس مددا تددم ذكددرل فددي هددتا المقددالم يتطلددب تحد

هدددف تحسددين أمددن الطاقددة فهمًددا واضددحًا لمفهددوم 

ومع ذلدام كمدا خلدص فدي العديدد. أمن الطاقة نفسو

م من الدراساتم لم يتم تعريدف المفهدوم بوضدو  أو تد

ركم تعريفددو بشددكل ضدديق ومتبدداين بدددون إجمدداع مشددت

ويددددتم تندددداول الموضددددوع بافتراضددددات مختلفددددة ومددددن 

وفي النهاية دعونا نقدول إن مدن. وجهات نظر مختلفة

أجدل الحصددول علدس نظددام طاقدة مسددتدام يعمدل علددس 

.النحو األمثلم يجب تحديد أبعادل وتهديداتو
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خطدددددر يهددددددد مسدددددتقبل 

اإلنسان

وزيدددددر ال دددددوا العاةلدددددة السددددداب 

ةحمددددددددددددددد  ةحمدددددددددددددددود . د
 ددعددفدددددددددددددددان

ظددا رة تريددر الم ددان، بجانددت ةددا يترتددت

عليهددددددددا ةددددددددن تدددددددد اعياط ا تصددددددددادية 

ت  واجتماعية، تُع  ةن أ م اب باب ال

تح  ةن   رة الشعوب وخاصة ال ول 

ال اةيددددددة علددددددد ج دددددد  ثمددددددار الت ميددددددة، 

خصوًصددددا فدددد  ظددددا زيددددادة التحدددد ياط 

.19-ي والت اعياط السلبية لجائحة كوف

:مدخل

ات ت عَدددد قضدددية تغيدددر المنددداخ قضدددية بيئيدددة عالميدددة ذ

ة تدددهثيرات محليدددةم كمدددا ت عَدددد حقيقدددة علميدددة ومشدددكل

اءم اقتصدددادية وبيئيدددة تدددؤرع  دول العدددالم علدددس حدددد سدددو

تي وذلا في ظل التداعيات الخطيرة الناجمة عنهام وال

.تشكعل تهديدًا لمستقبل اإلنسان

إذًام نحددن ارن فددي موقددف  ددعب أمددام ارثددار العالميددة 

ق لها لتغير المناخ  فهي آثار واسعة النطا م ولم يسب

مثيددل مددن حيددث الحجددمم وتشددمل مظدداهر عديدددة مددن 

س تغيددر أنمدداط الطقددس التددي تهدددد اإلنتددا  الغددتائيم إلدد

ارتفدددداع منسددددو  ميددددال البحددددار الددددتي يزيددددد مددددن خطددددر 

كيددف ومددن ثَددمإم فددان الت. الفيضددانات الكارثيددةم وغيرهمددا

مدددع هددددتل ارثددددار سدددديكون أكثدددر  ددددعوبة وتكلفددددة فددددي 

.المستقبل ما لم ت تخت إجراءات جترية ارن

هدددتام وتعدددود أسدددبا  هدددتل الظددداهرة إلدددس زيدددادة تركيدددز 

بعددددغ الغددددازات فددددي الغددددالف الجددددوي نتيجددددة زيددددادة 

بدال االحت"معدالت النشاط الصناعيم وبالتالي حدوث 

اءم م باإلضددافة إلددس تلددوث التربددة والهددواء والمدد"الحددراري

م وزيادة معدالت الفقر والمجاعات في مناطقم والتقد

. والرفاهية في مناطق أخرى

.
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وقبيدددددل انطدددددال  مدددددؤتمر األطدددددراف التفاقيدددددة األمدددددم 

الدتي  (COP27)المتحددة اإلطاريدة بشدهن تغيدر المنداخ

م انتهد  مصدر مدن إعدداد 2022انعقد في اهر نوفمبر 

المحدّدة تتعلق الوثيقة األولس بالمساهمات: وثيقتين

جية الوطنيدة وطنيخام وتتعلق الوثيقدة الثانيدة باالسدتراتي

. 2050لتغير المناخ 

مددددا الفددددر  بددددين المسدددداهمات : وهنددددا ي طددددر  تسددددا ل

ر المنداخ المحدّدة وطنيخام واالسدتراتيجية الوطنيدة لتغيد

؟2050

:NDCsوثيقة الملاهمات الوطنية المحدّد  : أولًا

  في ضوء التزامات مصر في إطار اتفا  بداريسم قامد

هددات وزارة البيئددة بالتنسدديق مددع مختلددف الددوزارات والج

دة المعنية باعداد التقرير المحدث للمساهمات المحد

متحددددة وطنيخددام وق دددعم إلدددس سددكرتارية اتفاقيدددة األمددم ال

. اإلطارية بشهن تغير المناخ

يعكددس التقريددر اإلجددراءات الطموحددة التددي تسددتهدف

الحكومددددددددددة المصددددددددددرية تنفيددددددددددتها خددددددددددالل الفتددددددددددرة

للتكيددددددف مددددددع تغيددددددر المندددددداخ وارثددددددار ( 2030–2015)

يدددد السدددلبية الناجمدددة عندددوم وخفدددغ االنبعاثددداتم وتحد

.األدوات المطلوبة للتنفيت
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تندداول تقريددر المسدداهمات المحددددة وطنيخددا اإلجددراءات

ا المتخددتة بهدددف تنفيددت المسدداهمات الم حددددة وطنيخدد

تحسددددددين النقددددددل : م والتددددددي اددددددمل 2015منددددددت عددددددام 

ام المسددتدامم وإ ددالحات سياسددات الطاقددة وكفاءتهدد

وزيددادة مسدداهمة قطدداع الطاقددة المتجددددةم والتمويددل 

.األخضرم وإدارة المخلفات الصلبة

كمددددا تضددددمن التقريددددر األهددددداف التددددي تسددددعس الدولددددة 

ول للو ددول إليهددا والخا ددة بخفددغ االنبعاثددات بحلدد

يدة م وللمدرة األولدس تضدمن التقريدر أهددافًا كم2030عام 

الطاقدددةم والبتدددرولم : محدددددة فدددي ثالثدددة قطاعدددات هدددي

.والنقل

ر المناااخ وثيقااة االسااتراتيجية الوطنيااة لتغياا: ثانيًااا

:2050عام

أطلددددق رئدددديس الددددوزراء المصددددري الدددددكتور مصددددطفس 

ام االسددددتراتيجية الوطنيددددة لتغيددددر المندددداخ عدددد"مدددددبولي 

م فددي إطددار الخطددوات التددي 2022فددي اددهر مددايو " 2050

تخطوها مصر لتعزيز ملف مواجهة ارثدار الناجمدة عدن

.تغير المناخ

تهددددددف االسدددددتراتيجية إلدددددس تحسدددددين جدددددودة الحيددددداة 

للمددددواطنينم وتعزيددددز النمددددو االقتصددددادي المسددددتدامم

عزيددز باإلضددافة إلددس الحفدداظ علددس المددوارد الطبيعيددةم وت

قدرة مصر علس التعامل مدع جميدع المسدتجدات علدس 

.الساحة العالمية

م بهنهدا والجدير بالتكر أن استراتيجية تغير المناخ تتسد

ادي متكاملدددة  حيدددث تسدددتهدف تحقيدددق النمدددو االقتصددد

ي المسددددتدام تزامنًددددا مددددع خفددددغ االنبعاثدددداتم وبالتددددال

ا  تحقيددق هدددف التخفيددف المنصددوي عليددو فددي اتفدد

رة كمدددا تسدددتهدف االسدددتراتيجية حوكمدددة وإدا. بددداريس

ين العمددل المتعلددق بددالتكيف مددع تغيددر المندداخم وتحسدد

اخيددةم البنيددة التحتيددة لتمويددل األهددداف واألنشددطة المن

تمويددددل البنددددوك للمشددددروعات : علددددس سددددبيل المثددددال

افز المناخيةم وإ دار السندات الخضدراءم وتقدديم الحدو

: االقتصدددادية الخضدددراء لعددددد مدددن المشدددروعاتم مثدددل

.الهيدروجينم والطاقةم والنقل

تمل  هتام وقد بلغد  تكلفدة بدرامن التخفيدف التدي ااد

هرباءم الصناعةم والك: عليها االستراتيجية في قطاعات

والبتددددددرولم والنقددددددلم والطيددددددران المدددددددنيم واإلسددددددكان 

مليدددار دوالرم وبلغددد  211والمرافدددقم والمخلفددداتم نحدددو 

جيةم والتدي تكلفة برامن التكيُّدف المدرجدة فدي االسدتراتي

النقددلم والزراعددةم والطيددران المدددنيم : اددمل  قطاعددات

والتندددددوع البيولدددددوجيم والدددددري والمدددددوارد المائيدددددةم نحدددددو

. مليار دوالر113

بدددددددأت الدولددددددة المصددددددرية فددددددي تنفيددددددت العديددددددد مددددددن 

مشددروع: المشددروعات  للتصدددي لتغيددر المندداخم ومنهددا

م بنبددان للطاقددة الشمسدديةم ومشددروعات طاقددة الريددا 

ومشددددروعات الددددربط الكهربددددائيم واسددددتزراع المندددداطق 

.الصحراويةم وتوطين فكرة الصو  الزراعية
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مشرو  بنبان

ر أكبددد" بنبددان"هددتام وي عَددد مشدددروع الطاقددة الشمسدددية 

قددة مشددروع فددي الشددر  األوسددط وإفريقيددا إلنتددا  الطا

وبهتا المشروع تحتضدن محافظدة أسدوان. المتجددة

علدددس أرضدددها أكبدددر مشدددروعين مدددن مشدددروعات إنتدددا  

ألول الطاقة الكهربائية في مصر  إذ يتمثل المشدروع ا

فدددددي السدددددد العدددددالي الدددددتي ي عَدددددد واحددددددًا مدددددن أعظدددددم 

م المشروعات الهندسية في القرن العشدرين ويسداه

ميجدداواتم والثدداني يتمثددل فددي مشددروع2100فددي تددوفير 

ير في بنبان التي سي ساهم في خلق مجتمع عمراني كب

 ددحراء أسددوان وتددوفير آالف فددري العمددل للشددبا 

ي عَد مشروع. من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة

ندتن بنبان بمثابة سدد عدالج جديدد  حيدث مدن المقدرر أن ي

محطدة فدي جندو  40ميجاوات من إجمالي 2000نحو 

يدداة مصددر بمددا يضددمن حددق األجيددال القادمددة بددالتمتع بح

رة نظيفددة خاليددة مددن التلددوثم وال سدديما فددي ظددل مبدداد

".المشروعات الخضراء التكية "

مزرعة الرياح بالزعفرانة

ريدا  ت عَد مزرعة الزعفرانة لتوليد الكهربداء مدن طاقدة ال

ار من المشروعات التي تعزز قدرة مصر علس مجابهة آث

تغيدددددر المنددددداخم ويهددددددف المشدددددروع إلدددددس توليدددددد نحدددددو

ميجاوات طاقة جديدة ومتجددة من محطدة ريدا  554

عمالقدددة بمنطقدددة الزعفراندددةم وتدددم البددددء فدددي إنشددداء 

م وكان من 2000المحطة لتوليد الطاقة من الريا  عام 

.مراحل8المقرر أن ت نفإت علس 

وت قددددإر مسددداحة مزرعدددة الزعفراندددة إلنتدددا  الطاقدددة مدددن

كيلدددددومترًا مربعًدددددام وأ ن ش دددددئَ  علدددددس120الريدددددا  بنحدددددو 

م ومدن ثدم 2010حتدس عدام 2000مراحل بدأت في عدام 8

ميجدداواتم أي ثلددث مددا ي نددتَن مددن السددد 554تنددتن نحددو 

ر  وت عَددد ثدداني أكبددر المحطددات فددي منطقددة ادد. العددالي

إفريقيددددا بعددددد محطددددة جبددددل الزيدددد  التددددي تنددددتن نحددددو

ميجددداواتم والتدددي افتتحهدددا السددديد الدددرئيس عبدددد580

.الفتا  السيسي في ارونة األخيرة

م وتجدر اإلاارة هنا إلدس أن تمويدل محطدة الزعفراندة تد

الدددنماركم : بقددروض ميسددرة مددن بعددغ الدددولم وهددي

ام وألمانيددام واليابددانم وإسددبانيام وآخددر مرحلددة بهددا فددي عدد

كدددان قرضًدددا مدددن الدددددنمارك بتكلفدددة تقددددر بنحددددو2010

ة هيئدد"ماليددين يددوروم وهددتل المحطددة تتبددع بالكامددل 110

".الطاقة الجديدة والمتجددة

كمدددا أن هنددداك أحدددد المشدددروعات الجديددددة التدددي تتبدددع 

محطددددة الزعفرانددددة والجدددداري إنشددددا هام وهددددي محطددددة 

ميجددداوات 300الطاقددة الشمسددية التدددي سددتتيت نحددو 

هددتام . بالمحطدةم وذلددا بالشددراكة مدع القطدداع الخدداي

عمددل وقددد و ض ددعَ  البنيددة األساسددية للمشددروعم وجددارج

باإلضددددافة إلددددس هدددتام فددددان كددددل العدددداملين . المحدددوالت

بمحطددة الزعفرانددة هددم مددن العمددال المصددريين الددتين 

هم يتمتعددون بمهددارات وكفدداءة عاليددة جدددخام ويبلددا عدددد

فدددردًا مدددن المهندسدددين والعمدددال والفنيدددين 240نحدددو

.عاليةالتين يقومون بعمل  يانة التوربينات بكفاءة

مدددن وت عَدددد منطقدددة خلدددين السدددويس التدددي تضدددم كلخدددا

في منطقتي جبل الزي  والزعفرانة من أفضل األماكن

حيث العالم إلنتا  الطاقة الكهربائية من طاقة الريا  

ندددو يتميدددز الشدددريط السددداحلي بامتدددداد البحدددر األحمدددر به

مسددددطت وضدددديقم وبالتددددالي تهددددبّ الريددددا  عليددددو بقددددوة

كدددددم فدددددي الثانيدددددة فدددددي 10وبانتظدددددامم وبسدددددرعة تبلدددددا 

.المتوسط

ي ويرجع السبب في ذلا إلس أن موقدع جبدال الحجداز فد

السدددددعودية تقدددددع فدددددي المقابدددددل مدددددع جبدددددال سددددديناء 

وسالسل جبال البحر األحمرم وهو ما يعمل علس زيدادة

سرعة الريا م وخا ة عند ارتفاع درجة الحرارة  حيث إن

.سرعة الريا  تكون مناسبة
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 يُّا  مليار دوالر سنويًّا ت لفة إجاراءات ت70

الدول النامية مى تغير المناخ

م أحدددب أن أ كدددد أن دول العدددالم كافدددةم وختامًاااا

ومددددن بينهددددا مصددددرم قددددد تنبهدددد  إلددددس خطددددورة 

لددس ظدداهرة تغيددر المندداخ وتددداعياتها السددلبية ع

مختلدددف األ دددعدة مدددن تزايدددد وتيدددرة الظدددواهر 

ار الفيضدداناتم واألمطدد: الجويددة العنيفددةم مثددل

الغزيدددددرةم وارتفددددداع مسدددددتوى سدددددطت البحددددددرم 

باإلضدددافة إلدددس ظددداهرة التصدددحرم وهدددتا يدددؤدي 

يات بدورل إلس الهجرة والنزو م فضلًا عن التداع

ادية المناخية المتغيرة علس القطاعات االقتص

.كافة

ب لتا  فان ظاهرة تغيدر المنداخم بجاندب مدا يترتد

عدد عليها من تداعيات اقتصدادية واجتماعيدةم ت 

من أهم األسبا  التي تحد من قدرة الشعو 

ةم وخا ددة الدددول الناميددة علددس جنددي ثمددار التنميدد

ات خصو ًدا فددي ظدل زيددادة التحدديات والتددداعي

وقددد أكددد ذلددا مددا . 19-السددلبية لجائحددة كوفيددد

ة التي ورد في تقرير برنامن األمم المتحدة للبيئ

ة تناول جهود التكيف مع تغير المناخ ومواجهد

ام أضرار بشرية واقتصادية خطيرة والصدادر عد

  حيددددث قدددددر التقريددددر أن تكدددداليف التكيددددف2021

مليدار 70السنوية في البلدان الناميدة تبلدا نحدو

دوالر أمريكددديم ومدددن المتوقدددع أن ترتفدددع تلدددا

مليدددددار دوالر 300و140التكلفدددددة لتتدددددراو  بدددددين 

500و280م وبددددين 2030أمريكددددي بحلددددول عددددام 

. 2050مليار دوالر أمريكي بحلول عام 

والجددددير بالددددتكر أن القدددارة اإلفريقيددددة تسدددداهم

فقددددددط فددددددي اإلجمددددددالي العددددددالمي % 4بنسدددددبة 

النبعدددداث الغددددازات المتسددددببة فددددي االحتبددددال

الحددراريم ومددع ذلددا فددان تنميتهددا االجتماعيددة 

واالقتصددادية أ ددبح  مهدددإدة بفعددل ظدداهرة

بعبدددارة أخدددرىم تسددداهم إفريقيدددا . تغيدددر المنددداخ

بهقددل قدددر مددن االنبعاثددات ولكنهددا تعدداني مددن

.وطهة العواقب

ان ووفقًدددا لبرندددامن األمدددم المتحددددة للبيئدددةم فددد

% 9و% 2الدددول اإلفريقيددة تنفددق مددا يتددراو  بددين 

مدددن ناتجهدددا المحلدددي اإلجمدددالي لتمويدددل بدددرامن 

ء التكيدددفم وبالتدددالي تتحمدددل هدددتل الددددول أعبدددا

يرة ماليددة كثيددرة تددؤثر بشددكل سددلبي علددس مسدد

اء علس تحقيق التنمية بالقارة اإلفريقية والقض

.الفقر بها

ثدر وت عَد مصدر مدن بدين هدتل الددول الناميدة األك

ر المنداخم تهثرًا بالتداعيات السلبية لظداهرة تغيد

علددس الددرغم مددن أنهددا تسدداهم بجددزء ضددئيل فددي 

ل انبعاثدددات الغدددازات المتسدددببة فدددي االحتبدددا

هددتام ويددهتي التكيددف مددع تغيددر المندداخ. الحددراري

علدددس رأل أولويدددات الدولدددة المصدددريةم وتبدددتل 

مصددددددددر جهددددددددودًا كبيددددددددرة إلدرا  موضددددددددوعات 

االسددتدامة وتغيددر المندداخ علددس أجندددة الخطددط

ومدة االستراتيجية القومية  حيدث أطلقد  الحك

امة المصدددددرية اسدددددتراتيجية التنميدددددة المسدددددتد

لتصدبت مصدر 2016فدي عدام 2030ور ية مصدر 

ا من بين إحدى الدول الرائددة فدي إطدال  ر يتهد

م 2030مدن األجنددة األمميدة " النسخة المحلية"

ة وتضددمن  تلددا الر يددة أهدددافًا واضددحة لزيدداد

االعتمدددددداد علددددددس الطاقددددددة المتجدددددددعدة وزيددددددادة 

مسددداهمتها فدددي مدددزين الطاقدددةم كمدددا تعمدددل 

تمرار  الحكومة علدس تحدديث االسدتراتيجية باسد

ات لددتعكس التحددديات والمسددتجدات والتددداعي

كاني السلبية لظاهرة تغير المناخ والنمدو السد

.المتسارع وندرة الميال

لددددا ولددددم تكتددددف  الدولددددة المصددددرية بتداددددين ت

ةم البددرامنم واالسددتراتيجياتم والخطددط القوميدد

بددددددل انطلقدددددد  لتحقددددددق التعدددددداي  األخضددددددرم 

ووضددددع  العديددددد مددددن األهددددداف فددددي مجددددال 

مواجهة ظداهرة تغيدر المنداخم وذلدا مدن خدالل 

إنشددداء العديدددد مدددن المشدددروعات العامدددة فدددي 

قطدداع النقددل النظيددفم والتددي أدرجتهددا ضددمن 

. خططها االستثمارية
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ة إذًام فان تحقيق جميع أهدداف الدولد

ة المصددددرية لمجابهددددة ارثددددار السددددلبي

امل لظاهرة تغير المناخ يتطلب التك

مدددع دول الجدددوار  فدددال يمكدددن تحقيدددق 

تا تلا المستهدفات بمعزل عنها  لد

مر قام  مصر باستضدافة قمدة مدؤت

األطددددراف التفاقيددددة األمددددم المتحدددددة 

فددددي ( (COP27بشددددهن تغيددددر المندددداخ 

  ممثلة عن قارة إفريقيا2022نوفمبر

لدق لتحقيق تقددم ملمدول فيمدا يتع

. بتمويدددددل المنددددداخ وبدددددرامن التكيدددددف

ونظدددددرًا ألن التمويدددددل يمثدددددل الدددددركن 

األهددددم لتنفيددددت التعهدددددات الوطنيددددة

لتخفيددددددف األعبدددددداء التددددددي تتحملهددددددا

الموازندددددة العامدددددة للددددددول لتمويدددددل 

ر مشروعات وبدرامن التكيدف مدع تغيد

المنددداخ  فقددددد كدددان إنشدددداء  ددددندو  

ل الددددتي سددددي فعإ-الخسددددائر واألضددددرار 

شكل خالل الفترة المقبلةم وسيركز ب

يدة أساسي علس تعويغ الددول النام

هدا عن الخسائر واألضرار التي تلحدق ب

مدددن أهدددم نتدددائن-نتيجدددة تغيدددر المنددداخ

م وي عَدد إنشداء ( (COP27قمدة المنداخ

هدددتا الصدددندو  خطدددوة مهمدددة نحدددو 

تحقيدددددددددق العدالدددددددددةم وجددددددددداء بعدددددددددد 

يدة مفاوضات  عبة بين الددول النام

سدبعبة التي طالب  الددولَ الغنيدة المت

فدددددي الجدددددزء األكبدددددر مدددددن االنبعاثدددددات 

بتعويضدددها عدددن األضدددرار والخسدددائر 

.  التي تتحملها جراء تغير المناخ
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ق فددددي تحقيددددالنظيفااااة 

أهددددددددددددددددددداف التنميددددددددددددددددددة 
المستدامة

يدة ةساع  وزيرة التخ يط والت م

اال تصددددددادية، لشدددددد ون ةتابعددددددة 

.خ ة الت مية المست اةة

جميا حلم  عب  الواح  . د

فدددد  المركددددز " ال ا ددددة"يددددرت  ةحددددور 

ة الثان   من عشرة ةحاور أ ا دي

لألج ددددددددددددد ة الو  يدددددددددددددة للت ميدددددددددددددة 

المسددددت اةة، حاةًلددددا رييددددة   اعيددددة 

أن يصدددبط   دددا  ال ا دددة "ةفاد دددا 

 دددادًرا علدددد تلبيدددة جميددد  ةت لبدددداط

.الو  ية المست اةةالت مية 

:مدخل

خطدد  الدولددة المصددرية خطددواتج ملموسددةج فددي دمددن 

واءً البعد البيئدي فدي منظومدة التخطديط المصدريةم سد

ن علس المستوى القومي أو علدس المسدتوى المحلدي مد

أو خدالل تددوطين التنميددة المسددتدامة فددي المحافظددات

علددددس المسددددتوى القطدددداعي مددددن خددددالل توجيددددو جميددددع 

لج القطاعددددات التنمويددددة لمراعدددداة البعددددد البيئددددي بشددددك

مداعي متكاملج ومترابطج مع البعدين االقتصادي واالجت

ي يعد للتنمية المستدامةم وكتا ب عد األمن القومي الت

اعداة اإلطار الحاكم لألبعاد كافةم حيث باتد  مسدهلة مر

جميددددع معددددايير االسددددتدامة البيئيددددة م رتكددددزًا أساسدددديخا ل

الخطط علس المستويات كافدةم وذلدا مدن منطلدق أن

ري هددي الفلسددفة واإلطددار الفكدد" التنميددة المسددتدامة"

و ددول الددتي تتبناهددا القيددادة السياسددية فددي سددبيل ال

م اقتصدداد تنافسددي ومتددوازن ومتنددوع"إلددس 2030بمصددر 

يعتمدددد علدددس االبتكدددار والمعرفدددةم قدددائم علدددس العدالدددة 

زن واالندما  االجتماعي والمشداركةم ذو نظدام بيئدي متد

ي ومتنددوعم كددل هددتا لتحقيددق هدددف اسددتراتيجي أساسدد

الل مدن خد" االرتقداء بجدودة حيداة المصدريين"يتمثل في 

".استثمار عبقرية المكان واإلنسان"
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2016برايددر تبلددورت بدايددة التنفيددت الفعليددة تحديدددًا فددي ف

: األجنددددة الوطنيدددة للتنميدددة المسدددتدامة"ومدددع إطدددال  

وفدددي وثيقدددة متكاملدددة يتجددداوز عددددد " 2030ر يدددة مصدددر 

ي فدد" الطاقددة" ددفحاتها  ثالثمائددة  ددفحةم يددهتي محددور 

المركددز الثدداني ضددمن عشددرة محدداور أساسددية لألجندددة

ة الوطنيدددة للتنميدددة المسدددتدامةم حاملًدددا ر يدددة قطاعيددد

أن يصدددبت قطددداع الطاقدددة قدددادرًا علدددس تلبيدددة "مفادهدددا 

جميدددع متطلبدددات التنميدددة الوطنيدددة المسدددتدامة مدددن

مدددددوارد الطاقدددددة وتعظددددديم االسدددددتفادة الكفدددددؤة مدددددن 

لدس بمدا يدؤدي إ( تقليديدة ومتجدددة)مصادرها المتنوعة 

المسدددداهمة الفعالددددة فددددي تعزيددددز النمددددو االقتصددددادي 

اظ والتنافسدددية الوطنيدددة والعدالدددة االجتماعيدددة والحفددد

علدددس البيئدددة مدددع تحقيدددق ريدددادة فدددي مجددداالت الطاقدددة 

المتجددددددة واإلدارة الرادددديدة والمسددددتدامة للمدددددواردم 

مددددع ويتميددددز بالقدددددرة علددددس االبتكددددار والتنبددددؤ والتددددهقلم

المتغيدددرات المحليدددة واإلقليميدددة والدوليدددة فدددي مجدددال

ية الطاقة وذلا في إطار مواكبة تحقيق األهداف الدول

ة أهدداف تلا الر ية تصحبها ست. للتنمية المستدامة

ضددددمان أمدددددن الطاقددددةم وزيدددددادة :  "اسددددتراتيجيةم وهدددددي

مسددددددداهمتها فدددددددي النمدددددددو االقتصددددددداديم وتعظددددددديم 

دارة االستفادة من الموارد المحلية للطاقةم وتعزيدز اإل

فدة الرايدة والمستدامة لقطاع الطاقدةم وخفدغ كثا

اثددات اسددتهالك الطاقددةم والحددد مددن األثددر البيئددي لالنبع

".بقطاع الطاقة
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( 32ة ماد)وتهتي متسقة مع االستحقاقات الدستورية 

فيمدددا يخدددص التدددزام الدولدددة بالعمدددل علدددس االسدددتغالل

ثمار األمثدل لمصددادر الطاقددة المتجددددةم وتحفيددز االسددت

.فيهام وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها

س وفددي ضددوء تلددا الر يددةم حر دد  الدولددة المصددرية علدد

توى دخول المستهدفات موضع التنفيتم فعلس المسد

تضدددمن برندددامن عمدددل " متوسدددط المددددى"التخطيطدددي 

فددي هدفددو األول ( 2022/ 2021-2019/ 2018)الحكومددة 

يددًا تهك" حماية األمن القومي وسياسة مصدر الخارجيدة"

يعددد أحددد أهددم أبعدداد األمددن القددومي " أمددن الطاقددة"أن 

بمفهومدددو الشددداملم وتضدددمن البرندددامن العديدددد مدددن 

. البرامن والمشروعات ومؤارات األداء ذات الصلة

ومدددن هدددتا المنطلدددقم تنظدددر الدولدددة المصدددرية لملدددف 

الطاقدددة مدددن منظدددور دورل الشدددامل فدددي تحقيدددق كدددل 

كدن فدال يم. أهداف التنمية المسدتدامة السدبعة عشدر

لج عام وفي النظر لالستثمار في البنية األساسية بشك

قطدددداع الطاقددددة بشددددكلج خدددداي بمعددددزل عددددن أهميتددددو 

لددس بالنسددبة لجددودة حيدداة المددواطن المصددري وتددهثيرل ع

م خدددمات التنميددة البشددرية واالجتماعيددةم لددتا فددان رقدد

كهربدددداءم "االسددددتثمار العددددام الموجددددو لقطدددداع الطاقددددة 

2015/ 2014)خالل السنوات الثماني الماضدية " وبترول

يشدددكل )مليدددار جنيدددو 885والدددتي تجددداوز ( 2022/ 2021-

يحمدل فدي طياتدو ر يدة( من االستثمارات العامدة% 25

.تنموية ااملة

فعنددددما يكدددون هنددداك طاقدددة نظيفدددة متاحدددة وبجدددودة 

عاليددددة وبهسددددعار معقولددددةم يددددؤدي ذلددددا إلددددس خفددددغ 

م ولدديس أدل علددس ذلددا "الهدددف األول"معدددالت الفقددر 

يم من دور مبادرة حياة كريمدة فدي تنميدة الريدف المصدر

لمناطق فلنا أن نتخيل كيف يؤثر انقطاع الكهرباء في ا

الفقيددرة علددس عدددم قدددرة  ددغار الحددرفيين فددي الددور 

يف والمشروعات الصغيرة علس اإلنتا  والتشغيلم وك

يمكدددددن للمدددددزارعين تشدددددغيل ماكيندددددات الدددددري لزراعدددددة 

لددة أراضدديهم إذا لددم يتددوفر الوقددود الددالزم  لددتا تقددوم الدو

رى بتنفيدت مشددروعات إلمددداد وتزويدد مددواطني تلددا القدد

تهالكددة بالتيدار الكهربددائي وإحددالل وتجديدد الشددبكات الم

وتحسدددين الجهدددود بتلدددا القدددرى والعمدددل علدددس تقليدددل

  األعطددال واسددتقرار التيددار الكهربددائي بهددام وفددي الوقدد

مددا نفسددو يددؤدي ذلددا إلددس الكفدداءة فددي االسددتهالكم ك

( ظيفدةطاقة ن)تقوم بتو يل ابكات الغاز الطبيعي 

.لكل قرى الريف المصري

لهدددف واتصددالًا بددتلام تتددهثر قدددرة الدولددة علددس تحقيددق ا

مكن بهمن الطاقةم فكيف ي" القضاء علس الجوع"الثاني 

اقدة تحقيق أهداف زيادة اإلنتا  الزراعي بدون تدوفر الط

ة تغتيدة المناسبةم ولنتكر علدس سدبيل المثدال أن تكلفد

بالطاقدددة ( مليدددون فددددان2.2)مشدددروع الددددلتا الجديددددة 

مليددار 15يبلددا حددوالي ( اددبكات ومحددوالت)الكهربائيددة 

.جنيو

ث وكيددف يمكددن تحقيددق الرعايددة الصددحية الهدددف الثالدد

زمة إذا ما لم تتوفر الطاقة الال" الصحة الجيدة والرفال"

فيات  لتصددنيع األدويددة والالزمددة أيضًددا إلنددارة المستشدد

فهدددل لندددا أن نتخيدددل تكدددرار األحدددداث الفرديدددة النقطددداع

فس الكهرباء علس بعدغ المستشدفياتم مثدل مستشد

لبضدع سداعات ( 2022ندوفمبر 23يدوم )بنها التعليمدي 

بسددبب عطددل مفدداجئ ومددا نددتن عنددو مددن تهديددد حيدداة 

مرضدددس يتلقدددون العدددال  علدددس أسدددرة الرعايدددة المركدددزة 

ة فهدل يمكدن تخيدل اسدتدام.. وأطفدال فدي الحضدانات

!الرعاية الصحية بدون توفر الطاقةم بالطبع ال

وهدددل يمكدددن تطدددوير منظومدددة التعلددديم مدددن تشدددغيل 

سدرعة وتوفير خدمات اإلنترن  فدائق ال" التابل "أجهزة 

م ومدددن "التعلددديم الجيدددد"الهددددف الرابدددع "بددددون طاقدددة 

يتحمددددل عندددداء الوقددددوف فددددي طددددوابير للحصددددول علددددس 

ق في بعغ المناط( حال ندرتها)أسطوانات البوتاجاز 

: الهدددددف الخددددامس"الريفيددددةم إنهددددا المددددرأة المصددددرية 

ر م ناهيددددا عدددن تدددهثير تددددوفي"المسددداواة بدددين الجنسدددين

لة ابكات الغاز الطبيعي علدس إتاحدة الخددمات بسدهو

األعبداء وبجودة وبتكلفة أقدل وتدهثير ذلدا علدس تخفيدف

تدددددوفير حدددددوالي)المعيشدددددية عدددددن األسدددددرة المصدددددرية 

م وتدددهثير إتاحدددة(جنيهًدددا مدددن دخدددل األسدددرة سدددنويخا650

يصددل )علددس خفددغ معدددالت التلددوث " طاقددة نظيفددة"

%(.90الخفغ إلس 

وكيف يمكن تشغيل محطات رفدع ومعالجدة الصدرف

الميددددال : الهدددددف السددددادل"الصددددحي وتنقيددددة الميددددال 

عدددم م ومددن يتخيددل تددهثير"النظيفددة والنظافددة الصددحية

تدددوفر الطاقدددة الالزمدددة لتشدددغيل محطدددة رفدددع  دددرف 

 ددحي فددي منطقددة  ددغيرة لمدددة يددومم يجددد اددوارعها 

يدة عائمة علس بحارج من التلدوث وتضدطر األجهدزة المعن

.لتحجيم المشكلة" ميال الشر "إلس قطع 

دمات فال تنظر الدولة المصرية بمنظور ضيق إلتاحة خ

مدا وهو" االستدامة"الطاقةم ولكن تضع نصب أعينها 

ار طاقددة نظيفددة وبهسددع"يتجسددد فددي الهدددف السددابع 

".معقولة
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يددة لتا وضع  الدولة هدفًا لزيادة نسبة الطاقدة الجد

س والمتجددة مدن جملدة الطاقدة الكهربائيدة المولددة إلد

م وتجسد ذلدا فدي مشدروعات عمالقدة 2035عام % 42

ا  مجمدع بنبدان للطاقدة الشمسديةم مدزارع الريد: مثال)

بددة م نددتن عنهددا و ددول قدددرات التوليددد المرك(بالزعفرانددة

م 2021/ 2020ميجداوات عددام 1385مدن مدزارع الريددا  إلدس 

وليددد وبالنسددبة للطاقددة الشمسددية بلغددددد  قدددرات الت

ميجاوات 140الحرارية /المركبة من الطاقة الشمسية

ميجددداوات مدددن الطاقدددة الشمسدددية باسدددتخدام 1491و

م كمدا تدم 2021/ 2020عدام  PVالخاليدا الفوتدو فولطيدة 

االنتهدددداء مدددددن اسدددددتكمال التشددددغيل التجددددداري لعددددددد

مشدددروعًا إلنتدددا  الطاقدددة مدددن الخاليدددا الشمسدددية 32

قطدداع )ميجدداوات 1465بمنطقددة بنبددان باجمددالي قدددرة 

(.خاي

ي وقددد بلغدد  كميددة الطاقددة الكهربائيددة المولدددة حددوال

مليددددار 179.7مليددددارات كيلددددو وات سدددداعة منهددددا 204.8

م %87.7كيلددووات سدداعة مددن المصددادر الحراريددة بنسددبة 

مليدددار كيلدددو وات سددداعة مدددن المصدددادر المائيدددةم 14.8و

مليددارات كيلددووات سدداعة مددن مددزارع الريددا م ومددن 5.2و

مليددددارات كيلددددو وات سدددداعة 4.9الطاقددددة الشمسددددية 

ن وبهدددتا تبلدددا نسدددبة الطاقدددة الكهربائيدددة المولددددة مددد

حدددوالي ( امسدددي–ريدددا –مدددائي )المصدددادر المتجدددددة 

عدددددددام% 8.7وذلدددددددا مقارندددددددةً بنسدددددددبة بلغددددددد  % 12.2

فددي حجددم الطاقددة % 64وبمعدددل نمددو بلددا 2015/ 2014

الكهربائيددددة المولدددددة مددددن هددددتل المصددددادر بددددين عددددامي

.2021/ 2020و 2015/ 2014

وبالتددداليم فدددان جهدددود الحكومدددة فدددي تحقيدددق الهدددددف 

ر والتدهثر السابعم تهتي في سدبيل مراعداة وتحقيدق التدهثي

ري ببددداقي األهددددافم فالتنميدددة االقتصدددادية وتدددوفير فددد

" دالعمل الالئق ونمدو االقتصدا: الهدف الثامن"العمل 

بتكدار الصناعة واال: الهدف التاسع"والتنمية الصناعية 

قدة يتطلدب تحقيقهمدا مدوارد طا" والهياكل األساسية

تسدددداعد فددددي اسددددتدامة وتنميددددة حركددددة اإلنتددددا  خا ددددةً

مدددن الطاقدددة الكهربائيدددة الم باعدددة % 45بدددالنظر إلدددس أن 

توجددو ألغددراض تنمويددة ويخددص قطدداع الصددناعة علددس 

%.13والنشاط التجاري % 5والزراعة % 27سبيل المثال 

ن الحدد مد"والر ية نفسها تنطبق علس الهدف العاادر 

فكيددف يددتم تحقيددق المسدداواة " أوجددو عدددم المسدداواة

ة بدون عدالة في توزيع المدوارد وإتاحدة الخددمات بجدود

عاليددة فدددي كددل المنددداطق النائيددة والمحرومدددةم والجددددير

صدلة بالتكر في هتا الصدد زيادة نسدبة المسداكن المت

عدام % 98إلدس مدا يتجداوز 2006عدام % 93بالكهرباء مدن 

م من منطلق أن الحق فدي الحصدول علدس الطاقدة 2022

. أحد أهم حقو  اإلنسان

مددددن ومجتمعدددات "وبالنسدددبة للهددددف الحدددادي عشدددر 

فدي فبال اا تتطلدب جهدود الدولدة" محلية مستدامة

رة التنميددة العمرانيددة لزيددادة نسددبة المسدداحة المعمددو

طاقدددة 2030بحلدددول عدددام % 11إلدددس % 7فدددي مصدددر مدددن 

مديندة جديددة مدن مددن الجيدل 38الزمة لتعمير حدوالي 

العا ددمة اإلداريددةم والعلمددين)الرابددع والمدددن التكيددة 

(.الجديدةم والمنصورة الجديدة

كمددا تعمددل الدولددة جاهدددةً علددس تحقيددق الهدددف الثدداني

س وال أدل علدد" االسددتهالك واإلنتددا  المسددؤوالن"عشددر 

طاع ذلا من السعي لتحقيق كفاءة االستهالك في ق

ل الكهرباء والنفط واإلقالل من معدالت التسدر  خدال

ل مراحددل النقددل والتوزيددعم وفددي الوقدد  ذاتددو االسددتغال

جديدددة األمثددل للمددوارد اإلنتاجيددةم سددواءً التقليديددة أو ال

وجدازالبيوالمتجددة النظيفةم وتشجيع إنشاء وحددات 

فدددددي الريدددددف المصدددددري القائمدددددة علدددددس فكدددددرة تحويدددددل 

المخلفددددات إلددددس طاقددددةم وفددددي الوقدددد  ذاتددددو تحسددددين 

اإلنتاجية الزراعيدة ودخدل المدزارعينم وكدل هدتل الجهدود 

يددددرات بددددالطبع ت سدددداهم فددددي تنفيددددت اسددددتراتيجية التغ

العمددل "وتحقيددق الهدددف الثالددث عشددر 2050المناخيددة 

في م وذلا بالنظر إلس أن االستثمارات العامة"المناخي

قطدداع الطاقددة النظيفددة تعددد ضددمن أهددم مشددروعات 

م ووجهدددددد  الدولددددددة لهددددددا ضددددددمن خطددددددة"التخفيددددددف"

مليددار جنيددو 25اسددتثمارات عامددة بحددوالي 2023/ 2022

مددن االسددتثمارات العامددة الموجهددة % 8تشددكل نسددبة 

.للتخفيف من حدة التغيرات المناخية

ثددروة ويدهتي تدهثير قطداع الطاقددة النظيفدة علدس قطداع ال

السددددمكية والشددددعا  المرجانيددددة والسددددياحة المائيددددة

وقددد " الحيدداة تحدد  المدداء"ضددمن الهدددف الرابددع عشددر 

ير بدددتل  الدولدددة جهدددودًا مضدددنية فدددي مجدددال تقليدددل تدددهث

بق واألمر ذاتوم ينط. علس هتل الموارد" التلوث النفطي"

فتكامددل" الحيدداة فدي البددر"علدس الهدددف الخدامس عشددر 

تنزهددات التنميددة وتحسددين البيئددة وتددوفير الحدددائق والم

وإنارة الطر  العامة مطلدب أساسدي لتحسدين جدودة

مدددددن الطاقدددددة % 3.5حيددددداة المدددددواطنينم ال سددددديما وأن 

.الكهربائية المباعة توجو ألنشطة اإلنارة العامة
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السددددالم "ويتطلدددب تحقيدددق الهددددف السدددادل عشدددر 

مؤسسدددات حكوميدددة " والعددددل والمؤسسدددات القويدددة

م ويتطلدددبمميكندددةتعمدددل بكفددداءة وخددددمات حكوميدددة 

من الطاقة % 5تحقيق ذلا موارد طاقةم ال سيما وأن 

كدل . الكهربائية المباعة توجو إلنارة األجهدزة الحكوميدة

ن هددتل األهددداف بددالطبع يتطلددب تحقيقهددا اددراكة بددي

الحكومددددددة والمجتمددددددع المدددددددني والقطدددددداع الخدددددداي 

عدايير والمنظمات الدولية الشدريكة للتوعيدة بههميدة م

االسدددتدامة البيئيدددة فدددي قطددداع الطاقدددة فدددي مجددداالت

الهدددددف السددددابع"اإلنتددددا  واالسددددتهالك واالسددددتثمار 

".عقد الشراكات لتحقيق األهداف: عشر

س أي وإذا ما قمنا بعمل تحليل بسديط الستكشداف إلد

ن مددددى حققددد  الدولدددة أهددددافها االسدددتراتيجية والنتدددائ

ة المرجوة في قطاع الطاقة خا ةً التحدول إلدس الطاقد

:النظيفةم نرى تحقق ما يلي

:في قطا  ال هرباء

% 10نمدددددو الطاقدددددة الكهربائيدددددة المولددددددة بنسدددددبة ▪

2021/ 2020ساعة عدام /مليار كيلووات205لتتجاوز 

م األمدددر الدددتي ندددتن عندددو 2016/ 2015ومقارندددةً بعدددام 

س الحصددول علدد"تحسددن تنافسددية مصددر فددي مؤاددر 

2013/ 2012عالميخدددا عدددام 122مدددن المركدددز " الكهربدداء

م والقضددداء علدددس مشدددكلة 2019عدددام 77إلدددس المركدددز 

(.إتاحة وجودة)انقطاع الكهرباء 

بدين % 20زيادة أطوال الخطدوط الكهربائيدة بنسدبة ▪

مددن خددالل إضددافة 2021/ 2020و2016/ 2015عددامي 

ألددددف كددددم جديدددددة للشددددبكة الكهربائيددددة 100حددددوالي 

.آالف كم605ولتتجاوز إجمالي أطوال الخطوط 

ليتجدددداوز% 100نمددددو ندددداتن قطدددداع الطاقددددة بنسددددبة ▪

ومقارنددددةً بعددددام 2022/ 2021مليددددار جنيددددو عددددام 700

م األمر التي عدزز مدن دور قطداع الطاقدة 2015/ 2014

.في تحفيز النمو االقتصادي

زيادة نسبة مساهمة الطاقدة الجديددة والمتجدددة▪

عددددددام% 8.7مددددددن جملددددددة الطاقددددددة المولدددددددة مددددددن 

م وارتفدددداع 2021/ 2020عددددام % 12.2إلددددس 2015/ 2014

من الوقدود % 98نسبة مشاركة الغاز الطبيعي إلس 

م وهددو األمددر الددتي %72المسددتهلا مقارنددةً بنسددبة 

ا  سداهم فدي تحسدن المؤادر البيئدي لمحطدات إنتدد

%.25الكهرباء بمعدل 

:في قطا  البترول

ي فددي تحقيددق مصددر اكتفدداءً ذاتيخددا مددن الغدداز الطبيعدد▪

وتحقيددددق وفددددر مددددالي نتيجددددة توقددددف 2018سددددبتمبر 

مليدددددار دوالر سدددددنويخام 1.5اسدددددتيراد الغددددداز بحدددددوالي 

مليددارات دوالر 8وتحقيددق  ددادرات سددنوية بحددوالي 

.2022/ 2021عام 

نمددددو عدددددد الوحدددددات السددددكنية المخدومددددة بالغدددداز ▪

تحقددق )2014ماليددين وحدددة عددام 6.5الطبيعددي مددن 

مليدددون وحددددة فدددي سدددبتمبر 13.7إلدددس ( عامًدددا33فدددي 

%. 110أي بمعدل نمو تجاوز 2022
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محاولااااااااة بلاااااااايطة لتلاااااااالي  ال ااااااااوء علااااااااى نتااااااااا   

اساااااتثمارات ها لاااااة وجهتهاااااا الدولاااااة فاااااي إطاااااار ر ياااااة 

ن وفللااافة تنموياااة ال تقتصااار فقااا  علاااى بعاااد واحاااد مااا

اد، وال أبعاد التنمية الملتدامة ول ن تشمل كل اربع

ت يمتد تأثيرها على قطاا  واحاد ول ان إلاى كال القطاعاا

ا ح التنموية، وال تلاتفيد منهاا شاريحة واحاد  مان شار

.رالمجتمى ول ن جميى المواطنين في الري  والح 

في هذا التناول، 

20 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة
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ة التغيااارات المناخيااا
ثمار ومستقبل االست
ديةفي الطاقة التقلي

ةتخصدددد  فدددد  فدددد ون الدددد فط 

وال ا دددددة، ونائدددددت رئدددددي  لج دددددة 

ال ا دددددددة ب  ابدددددددة المه   دددددددين 

.بال ا رة

أحم   ل ان. م.د

ةلدددددددة ال ا دددددددة يُعددددددد  ةدددددددن أ دددددددم 

المو ددوعاط التدد  تددم  رحهددا خدد ل 

ايدة الفترة الما ية وبدابخ  ةد  ب 

ابددة الحددرب الرو ددية ابوكرانيددة وبمث

ا ةسددرلة جو ريددة باة ددافة  لددد أنهدد

.   ضية ا تراتيجية

:مدخل

ملدددف الطاقدددة ي عدددد مدددن أهدددم الموضدددوعات التدددي يدددتم 

طرحهدددا خدددالل الفتدددرة الماضدددية وبددداألخص مدددع بدايدددة 

ة األزمدددة الروسدددية األوكرانيدددة وبمثابدددة مسدددهلة جوهريددد

ة ت شكل فالطاق. باإلضافة إلس أنها قضية استراتيجية

م اددريان االقتصدداد العددالميم ومحددرك التنميددة الددرئيس

وال يمكددن بددهي حددال مددن األحددوال إغفددال دورهددا المهددم 

وثيقًددا وأهميتهدا حاضددرًا ومسددتقبلًام وارتباطهددا ارتباطًددا

لفدة بمستقبل األجيدال القادمدة وخطدط التنميدة المخت

فالطاقة هدي الممدر ارمدن للعبدور. لجميع دول العالم

.إلس المستقبل

حدتر األميدر عبدد العزيدز بدن 2021ففي ديسمبر من عدام 

سددلمان وزيددر الطاقددة السددعودي مددن أن العددالم علددس 

واددا الوقددوع فددي أزمددة طاقددة حددادة وذلددا فددي حددال 

اسدددتمرار انخفددداض حجدددم االسدددتثمارات الموجهدددة فدددي 

قطدداعي الددنفط والغدداز الطبيعددي وبدداألخص فددي مجددال

التنقيدددددب والبحدددددث  ألن هدددددتل االسدددددتثمارات ت شدددددكل

الطريق الوحيد من أجل الحفاظ علس إمدادات آمنة من

الدددددنفط والغددددداز الطبيعدددددي وزيدددددادة معددددددالت اإلنتدددددا  

. الميةوالكميات النفطية التي يحتا  إليها السو  الع



22 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة

وبعددد أقددل مددن اددهر مددن تلددا 2022وفددي بدايددة عددام 

دوالر 100التحددتيرات تخطدد  أسددعار الددنفط مسددتوى 

للبرميدددلم وذلدددا للعديدددد مدددن األسدددبا  ومنهدددا النمدددو 

اد المتسارع في عمليات الطلب والدتي قابلدو نقدص حد

فددي حجددم اإلمدددادات النفطيددةم ومددا  دداحب ذلددا مددن 

اهن أحداث جيوسياسية يعيشها العالم في الوق  الر

يدددة والتدددي تدددهتي فدددي مقددددمتها األزمدددة الروسدددية األوكران

وهددو األمددر الددتي . ومفاوضددات الملددف اإليرانددي النددووي

ر أدى إلددس انخفدداض حجددم االسددتثمارات المبااددرة وغيدد

الددنفط والغدداز)المبااددرة فددي عنصددري قطدداع الطاقددة 

رات والتي قدرت بمئات المليارات من الددوال( الطبيعي

وممددا ال . 2022وحتددس بدايددة عددام 2014وذلددا منددت عددام 

ادددا فيدددو أن إنهدددداء عمليدددة دعددددم الوقدددود األحفددددوري 

فيمدا سيقود البشرية نحو تحقيق المساعي العالميدة

تهخت يتعلق بمسهلة المناخم ولكنها عملية معقدة وس

فددي طريقهددا الكثيددر مددن الضددحايام وخا ددة مددن الدددول 

قددة الناميددة والفقيددرة والتددي مددا تددزال تكددافت فقددر الطا

ومدن هندا يمكنندا . وتعاني من عدم تدوفر إمددادات آمندة

عن طر  السؤال هل يستطيع العالم حقًا االستغناء

الوقود األحفوري؟
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:العالقة بين أمن الطاقة وأمن المناخ

فة العالقة بين قطاع الطاقة والتغيرات المناخيدة بصد

تم عامدة عالقدة متبادلدة ومتشدابكة إلدس حدد كبيدر وواضد

ا فقددد أدت زيددادة الطلددب علددس الطاقددة التقليديددة أو مدد

ت تسددمس الطاقددة األحفوريددة علددس األخددص فددي السددنوا

الماضددددية إلددددس زيددددادة مسددددتويات وحجددددم االنبعاثددددات 

ممددددا أدى إلددددس ظهددددور ظدددداهرة االحتبددددال . الكربونيددددة

ت الحدددراري وتغيدددر المنددداخ العدددالميم واللتدددان ربمدددا تتضددد

ينمدا ب. آثارهما بوضو  علس العدالم فدي الفتدرة المقبلدة

طاقددة مددن المحتمددل أن تتددهثر البنيددة التحتيددة لقطدداع ال

جددددة العددددالمي سددددلبًا بددددالتغيرات المناخيددددةم وذلددددا كنتي

لظددروف الطقددس الحددادم والتددي مددن المتوقددع أن تددؤدي 

ل إلدددس العديدددد مدددن ارثدددار السدددلبية بمرافدددق إنتدددا  ونقددد

ويجددب علددس المجتمددع العددالمي . الطاقددة بشددكل عددام

اقة الحفاظ علس أمن الط)لحل تلا المعادلة الصعبة 

:ضرورة تبني عدة مسارات رئيسةم هي( وأمن المناخ

ضدددرورة التوسدددع فدددي اسدددتخدام التقنيددداتم وذلدددا▪

بهدددف احتجدداز الكربددون فددي  ددناعة الددنفط والغدداز

.الطبيعي العالمية

.عدم تقويغ  ناعة الوقود األحفوري▪

قدة ضرورة التوسدع فدي نشدر اسدتخدام وإنتدا  الطا▪

س المتجددة فدي مختلدف القطاعدات االقتصدادية علد

.مستوى العالم

ضددرورة اتخدداذ تدددابير وقائيدددة عاجلددةم وذلددا لتجندددب▪

تيدة تداعيات ظروف الطقس الحداد علدس البنيدة التح

.لصناعة الطاقة العالمية

:تأثير التغير المناخي على الطاقة

ابًا من المحتمل أن يصبت المنداخ العدالمي أكثدر اضدطر

فدددي العقدددود المقبلدددة إذا ارتفعددد  درجدددة حدددرارة األرضم 

وذلدددا بسدددبب زيدددادة الغدددازات الدفيئدددةم حيدددث إندددو مدددن 

ها المتوقع أن يشهد العالم ظواهر جوية مختلفة ومن

موجدددات الجفددداف الشدددديدةم والتدددي مدددن المحتمدددل أن 

تفددددرض العديددددد مددددن التحددددديات الصددددعبة فددددي قطدددداع 

ا الطاقة العالميم والتي من المتوقع أن تدور حول تلد

: التحديات التالية

.تعطيل البنية التحتية للوقود األحفوري▪

.زيادة الطلب علس التبريد أو التدفئة▪

.تعطيل محطات الكهرباء الحرارية▪

.انخفاض قدرات الطاقة الكهرومائية▪

.تراجع توليد الطاقة المتجددة▪

ماذا عن دعم الوقود ارحفوري؟

بصددفة عامددة دعددم الوقدددود األحفددوري يكددون مددن قبدددل 

حكومدددات الددددول فدددي جميدددع دول العدددالم عدددن طريدددق 

:النقاط التالية

س إعفاءات ضريبية أو مدفوعات مباارة تعمدل علد▪

وري خفدددغ التكلفدددة النهائيدددة إلنتدددا  الوقدددود األحفددد

م وتعمدددل علدددس (الدددنفط والغددداز الطبيعدددي والفحدددم)

تعزيددز االسددتثماراتم وهددتا أمددر واسددع النطددا  فددي 

. الدول الكبرى المنتجة

دعددم أسددعار المنتجددات والمحروقددات للمسددتهلا ▪

النهدددائيم وهدددتا األمدددر ي عدددد أكثدددر اددديوعًا فدددي الددددول 

.منخفضة الدخل

ة حيددث  ددرح  منظمددة التعدداون االقتصددادي والتنميدد

-مددن االقتصددادات المتقدمددة والنااددئة 52بددهن حددوالي 

٪ مددددن إمدددددادات الوقددددود 90ت شددددكل أكثددددر مددددن حددددوالي 

سدداهم  باعانددات بقيمددة حددوالي-األحفددوري العالميددة

مليدددار دوالر سدددنويخا فدددي المتوسدددط وذلدددا خدددالل555

.2019و2017عامي 

مليار دوالر خالل 345وذلا قبل أن تنخفغ إلس حوالي 

وبحسدب أحددث. وذلا بسبب جائحة كوروندا2021عام 

قدود بيانات وكالة الطاقة الدوليةم فان إجمالي دعدم الو

األحفدددوري مدددن قبدددل الحكومدددات بلدددا أكثدددر مدددن حدددوالي

وحتس بداية عام 2010تريليونات دوالرم وذلا منت عام 5

2022.

الباحثإعداد:المصدر

زيدددددادة الطلدددددب علدددددس 
التبريد أو التدفئة

تيددة تعطيددل البنيددة التح
للوقود األحفوري

تعطيدددددددددددل محطدددددددددددات 
الكهرباء الحرارية

تراجدددددع توليدددددد الطاقدددددة 
المتجددة

انخفدددددددددددداض قدددددددددددددرات 
الطاقة الكهرومائية

تهثير المناخ علس قطاع الطاقة العالمي
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د بينمددا قدددر  ددندو  النقددد الدددولي إجمددالي دعددم الوقددو

تريليونددات 5.9فقددط عنددد حددوالي 2020األحفددوري عددام 

٪ مددن الندداتن المحلددي 7دوالرم أي مددا يقددر  مددن حددوالي 

اإلجمددددالي العددددالميم مددددع ضددددرورة األخددددت فددددي االعتبددددار 

قدددود التكددداليف وارثدددار األخدددرى المترتبدددة علدددس إنتدددا  الو

اء األحفدددوريم ومنهدددا تهثيراتدددو الكبيدددرة فدددي تلدددوث الهدددو

ولدددتلا نجدددد أن حدددوالي أكثدددر مدددن. واالحتبدددال الحدددراري

توى بنكًدددا مدددن أكبدددر البندددوك االسدددتثمارية علدددس مسددد60

تريليونددات دوالر تمويددل 4العددالم وفددر أكثددر مددن حددوالي 

إلددس 2016للوقددود األحفددوري وذلددا فددي المدددة مددن عددام 

اخ فدي م وباألخص منت توقيع اتفاقية باريس للمن2020

634وباإلضددافة إلددس أنددو مددن بددين أكثددر مددن . 2015عددام 

م مليار دوالر تمويل موجو لقطاع الطاقة وذلا في عدا

٪ تم توجيهها إلس دعم الوقدود 70م نجد أن حوالي 2020

٪ للطاقدة 3٪ و6٪ و20األحفوريم وذلا مقابدل حدوالي 

ويدة النظيفة والمتجددة والوقود الحيوي والطاقة النو

.علس الترتيب

م ومن هنا نستطيع القولم بدهن محداوالت تقلديص دعد

الوقددددود األحفددددوري بكددددل تهكيددددد سددددتؤدي إلددددس تحقيددددق

األهدددداف المناخيدددة العالميدددةم ولكدددن تلدددا المحددداوالت 

ولددددتلا تددددرى الدددددول . بطبيعددددة الحددددال عمليددددة  ددددعبة

وقدود المستهلكة للدنفط أو الناميدة أن إنتدا  عنا در ال

مددددن ( الددددنفط والغدددداز الطبيعددددي والفحددددم)األحفددددوري 

. لةأساسددديات ومكوندددات التنميدددة االقتصدددادية الشدددام

ولدددتلا نجدددد أنهدددا تسدددعس دائمًدددا لضدددمان عددددم خندددق 

ونم تنميتهددا فددي طريقهددا نحددو اقتصدداد مددنخفغ الكربدد

ة حيددث إن االقتصددادات المتقدمددة والنهضددة الصددناعي

والددددول المنتجدددة للوقدددود األحفدددوري هدددي وحددددها التدددي 

ولدتلا . تسبب  تاريخيخا في معظم االنبعاثدات الضدارة

علدس ترى الوكالة الدولية للطاقة ضرورة وقدف اإلنفدا 

مشروعات الوقود األحفوري بهدف الو ول إلس هدف

.2050الحياد الكربوني وذلا بحلول عام 

2021عام إلى 2010الدعم اللنوي للوقود ارحفوري عالميًّا في الفتر  من عام 

Source: https://marsad.ecss.com.eg/70192/
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:التقليدية

ت شدددكل مسدددهلة زيدددادة الضدددرائب وذلدددا مقابدددل دعدددم 

الطاقدددة النظيفدددة أهدددم التحدددديات والمشدددكالت التدددي

تبندس تواجو الشركات المنتجة للوقود األحفوري  حيث ت

بعددددغ الحكومددددات وبدددداألخص دول االتحدددداد األوروبددددي 

سياسددددات قويددددة تهدددددف إلددددس تحددددول تلددددا الشددددركات 

. لالستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة

قدرار ومما يؤكد ذلا االتجالم القرار التي اتختل   ناع ال

والتدي في دول االتحاد األوروبي بفدرض ضدريبة الكربدون

تهدف إلس الحدد مدن اسدتخدام الوقدود األحفدوريم وهدو 

القددرار الددتي كددان لددو تددهثير كبيددر وواضددت علددس اددركات

ير مدع النفط العالمية  حيث ظهر هتا التهثير بشكل كب

برايدر بداية األزمة الروسية األوكرانية فدي نهايدة ادهر ف

مددددددن العددددددام الحدددددداليم ومددددددع زيددددددادة اسددددددتخدام تلددددددا 

ت السياسددات المشددددة والتددي دفعدد  بعددغ الشددركا

التدي العالمية لبيع جزء من أ ولها مثل اركة بدي بدي

" روسددددنف "مددددن المتوقددددع بيددددع حصددددتها فددددي اددددركة 

٪ من إنتا  19.75الروسية والتي تشكل حوالي أكثر من 

الشدددركةم باإلضدددافة إلدددس خروجهدددا مدددن االسدددتثمار فدددي

قطددددداع الوقدددددود األحفدددددوري فدددددي الواليدددددات المتحددددددة 

األمريكيدددددةم وممدددددا يددددددل علدددددس خروجهدددددا تددددددريجيخا مدددددن 

. االستثمار في الوقود األحفوري بشكل أسرع

وهندددددددا نسدددددددتطيع القدددددددول بدددددددهن تلدددددددا السياسدددددددات 

واالنسددددحابات المسددددتمرة بكددددل تهكيددددد تضددددغط علددددس

الدددنفط والغددداز الطبيعدددي ) دددناعة الوقدددود األحفدددوري 

(. والفحم

ومدددن هندددا تجدددب اإلادددارة إلدددس أن االنتقدددال بعيددددًا عدددن 

ديلدةم مصادر الطاقة التقليدية والتحول إلس الطاقدة الب

وذلددددددا مددددددن خددددددالل وقددددددف الدددددددعم أو االبتعدددددداد عددددددن 

اسدددتخداموم يدددؤدي الددددور الدددرئيس فدددي تحقيدددق الحيددداد

ا م فمدع الكربوني والتي يؤثر سلبًا في االقتصداد واألرو

جائحدددة )2020خفدددغ الطلدددب علدددس الدددنفط فدددي عدددام 

ممددا انعكددس علددس خفددغ معدددل االنبعاثددات ( كورونددا

.٪5.8بحوالي 
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هل من اللهل وق  تمويل الطاقة التقليدية؟

جالسدددددكوخدددددالل قمدددددة المنددددداخ والتدددددي أقيمددددد  فدددددي 

األمدين جدوتيري اإلسكتلنديةم جاء في كلمة أنطونيو 

م أن العدالم 2021العام لألمدم المتحددةم وذلدا فدي عدام 

ة وهدو بات مدمنًا للوقود األحفدوري ومنتجاتدو المختلفد

وفدي واقدع األمدرم ي شدكل. ما قدد يدفعدو إلدس السدقوط

التخلص من إدمدان الشديء أمدرًا لديس بداألمر السدهل

.وباألخص إذا كان متوقعًا استمرار هتا اإلدمان

اقدة وبالرغم من التوقعات بتزايد نسدبة مسداهمة الط

قادمدةم البديلة بمزين الطاقة خالل السنوات القليلدة ال

وذلددا . فددان الوقددود األحفددوري سدديظل هددو المسدديطر

ن وفقًددا لتقريددر آفددا  الددنفط طويلددة األجددلم والصددادر عدد

.2021منظمة الدولة المصدرة للنفط أوبا في عام 

كمددددا تتوقددددع إدارة معلومددددات الطاقددددة األمريكيددددة فددددي 

تقريرهددددا الصددددادر تحدددد  عنددددوان آفددددا  الطاقددددة زيددددادة 

اسددتمرار الطلددب علددس الوقددود األحفددوري وذلددا بحلددول

ءم م وذلددا بهدددف تلبيددة الطلددب علددس الكهربددا2050عددام 

قدات باإلضافة إلس دعم موثوقية الشدبكة وذلدا فدي أو

.عدم توافر الطاقة المتجددة

علدددددس سدددددبيل المثدددددالم نجدددددد فدددددي الواليدددددات المتحددددددة 

أكثدر األمريكية أن الوقود األحفوري ي مثدل نسدبة حدوالي

م ٪ من إجمالي توليد الكهرباء وذلدا بحلدول عدا44من 

ابدل م وذلا بالرغم من تراجع تلا النسدبة فدي مق2050

.الزيادة الكبيرة للطاقة النظيفة

ومددددن هنددددا نسددددتطيع القددددول بددددهن االنتقددددال العددددادل 

والسددددلس إلددددس الطاقددددة المتجددددددة والنظيفددددة ي عددددد 

معادلددددة  ددددعبة ومعقدددددة للغايددددةم وال يوجددددد طريددددق 

واقعددي ومدددرول يمكددن للعددالم أن يتفددادى مددن خاللددو 

حدددوث اضددطرابات حددادة وكبيددرة فددي رحلددة إعددادة بندداء 

فاظ كاملة لنظام الطاقة العالمي المستقبلي مع الح

.علس معادلة الطاقة المتزنة

نظدددام الطاقدددة الدددتي ي عدددد ادددريان الحيددداة لالقتصددداد 

العددددالمي وحجددددر الزاويدددددة الددددتي يقدددددوم عليددددو النظدددددام 

.الجيوسياسي

ديددة باإلضددافة إلددس أن العددالم مددا يخطددئ الحكمددة التقلي

لددا والقديمددة فيمددا يتعلددق بمددن الخاسددر والفددائز فددي ت

س المعادلددة العالميددة للطاقددةم فالعددالم مددا زال وسدديبق

التقليديدددددددة )متعطشًدددددددا لجميدددددددع مصدددددددادر الطاقدددددددة 

.دون استثناء( والمتجددة
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ومددن هنددا نسددتطيع القددول بهنددو مددن الضددروري أن يددتم

اءة حشددد الجهددود والتكنولوجيددا والتركيددز علددس رفددع كفدد

س مستويات اإلنتا  واالستهالك علس حدد سدواءم ولدي

أن يددتهب الددبعغ نحددو مجددرد اددعارات وأيددديولوجيات 

حتدا  ضيقة لن تمد العالم بالطاقدة أو الكميدات التدي ي

.إليها العالم يوميخا

ي جميع وذلا ألن النمو العالمي متنامج وبشكل كبير ف

مجددداالت الحيددداةم ممدددا يؤكدددد أندددو أ دددبت مدددن الضدددروري 

وجددددود إمدددددادات آمنددددة وموثوقددددة ومسددددتمرة للطاقددددة 

ف تعمددل علددس تغتيددة اددرايين االقتصدداد العددالمي بهددد

.مواكبة هتا النمو المتسارع وبشدة

وأندددو مدددن السدددهل أن تعلدددن الددددول المنتجدددة للوقدددود 

األحفددوري والمسددؤولة عددن النسددبة الكبددرى مددن حجددم

االنبعاثدددددات وغدددددازات االحتبدددددال الحدددددراريم تعهدددددداتها 

بوقدددف ضدددخها االسدددتثمارات فدددي مشدددروعات الوقدددود 

ون األحفددوري فددي الدددول األقددل نمددوًام ولكددن داخليخددا يكدد

الوضدددع معقددددًام ممدددا يجعدددل الددددول الفقيدددرةم األقدددل 

امدددادات إطالقًددا لالنبعاثدداتم أكثددر تضددررًا فيمددا يتعلددق ب

.الوقود األحفوري

العوا اااار التااااي تقاااا  أمااااام إلغاااااء دعاااام الطاقااااة 

:التقليدية

ر مدن بشكل عامم ووفقًا لما سبق نجد أندو هنداك الكثيد

لًا أمام التحديات الكبيرة والتي من الممكن أن تقف حائ

: إلغاء دعم الوقود األحفوري بشكل نهائيم ومنها

مددن الصددعب ضددي الكميددات نفسددها لألسددوا  مددن ▪

. الطاقة المتجددة وتعويغ الطاقة األحفورية

ت مثدددددددل ادددددددركات الوقدددددددود األحفدددددددوري العالميدددددددة ▪

مجموعددددددات مختلفددددددة وجهددددددات سياسددددددية قويددددددة 

. وعالمية

المخدددددداوف الكثيددددددرة لدددددددى الددددددبعغ مددددددن فقدددددددان ▪

هددا وظددائفهم وبدداألخص فددي البلدددان التددي ال توجددد ب

خيارات متعددة في مجاالت الطاقة أو تنوع واضدت

.لمصادرها

مخاوف الشعو  في جميع دول العالم من ارتفاع ▪

ي األسدددعار فدددي ادددرائت الطاقدددة المختلفدددةم وبالتدددال

أو التهثير علس انخفداض معددالت النمدو االقتصدادي

.تسارع وتيرة التضخم العالمي

ولدددتلا نجددددم أندددو علدددس الدددرغم مدددن أن التوجدددو العدددالمي 

يميدددل نحدددو التحدددول إلدددس الطاقدددة البديلدددة والمتجدددددة

اك بهدف الو ول إلس أهداف الحياد الكربونيم فان هند

ة وجهة نظر مختلفة تو ي بضرورة العمل علس دراس

. إنهاء االعتماد علس مصادر الطاقة األحفورية

اقة باإلضافة إلس التحتير من احتمالية حدوث أزمات ط

متكددددررة فددددي المسددددتقبل القريددددب فددددي حددددال التوجددددو 

بندس المتنامي نحو المزيدد مدن الطاقدة النظيفدة  حيدث ت

الر يددددة علددددس تجربددددة دول االتحدددداد األوروبددددي والمملكددددة 

.المتحدة

2020الطل  العالمي على الطاقة عام 

الطاقة األوليةالنفطالغاز الطبيعيالفحمالكهرباء

انخفاض انبعاثات
الكربون من قطاع 

%6.3الطاقة 

التغيير السنوي

منصة وحدة أبحاث الطاقة: المصدر

-4.5

-9.1

-2.3
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لدس ولتلا فان التخلي عن مصادر الطاقة األحفوريدةم ع

وجدددو الخصدددويم ملدددف يجدددب أن ي ددددار بدقدددة ادددديدةم 

ادة وذلا حتدس ال تتحدول تلدا النوعيدة مدن األزمدات الحد

اقدة والتي يشهدها العالم ارن فيمدا يتعلدق بدهمن الط

.إلس سمة مته لة في عالم منخفغ الكربون

:تحدي تمويل المناخ

ا مسهلة تمويل العمل المناخي ت مثل حجدر عثدرةم وذلد

بسدددبب ادددعور الددددول الفقيدددرة بالغضدددبم ألن الددددول

عدي لدم الكبرى وبداألخص الم نتجدة للدنفط والغداز الطبي

عامًدا بتقدديم 12تف  بعد بوعد يرجع إلس أكثر من حوالي 

م مليار دوالر سنويخام وذلدا فدي عدا100ما يقار  حوالي 

م بهددددددف مسددددداعدتها علدددددس خفدددددغ مسدددددتويات 2020

غيددرات االنبعاثددات والتكيددف مددع ارثددار المترتبددة علددس الت

.المناخية

وزيدع وفي هتا السديا  يجدب اإلادارة إلدس أندو طبقًدا للت

صين الجغرافيم تتحمل الواليات المتحدة األمريكية وال

بيدرة واالتحاد األوروبي إلس جاندب الهنددم المسدؤولية الك

عددددن إجمددددالي الغددددازات الدفيئددددة عالميخددددا وذلددددا طبقًددددا 

باإلضدددافة إلدددس طوكيدددو وموسدددكو  2019لبياندددات عدددام 

إلدس حيث يزيد حجم االنبعاثات الصادرة من تلا الددول

٪ مددن اإلجمدددالي الكلدددي لالنبعاثدددات 73حددوالي أكثدددر مدددن 

ن وهنا تجب اإلاارة إلس أن إجمالي ما نتن ع. العالمية

ي الطاقددة األحفوريددة مددن انبعاثددات الغددازات الدفيئددة فدد

.قطاع الصناعة

وهددو بالتددالي ي عددد المسددؤول األول بددتلا عددن إجمددالي

لدس االنبعاثات الناتجدة عدن مختلدف األنشدطة األخدرى ع

مسدددتوى العدددالم وفقًدددا لهدددتل البيانددداتم وبشدددكل عدددام

م إلس و ل إجمالي حجم االنبعاثات الكربونية في العال

.مليار طن متري35.17أكثر من حوالي 

(2020-1960)دول مُصدر  لالنبعاثات ال ربونية 10أكبر 

10.1755.285

2.616

1.678 1.107

0.780

0.702

0.618 0.6110.582

إجمدددددددددددالي االنبعاثدددددددددددات 
الكربونيددددددة فددددددي العددددددالم

(مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون)

الواليات المتحدة األمريكيةالصين

الهند

روسيا اليابان

إيران

ألمانيا

إندونيسيا السعوديةكوريا الجنوبية

Source: Global Carbon Atlas, 2020.

مليار طن متري
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ولددتلا يجددب علددس الدددول الصددناعية الكبددرى وبدداألخص

صو المنتجة للنفط مضاعفة حجم التمويل التي تخص

حاليخددددا لمسدددداعدة الدددددول الفقيددددرة علددددس التكيددددف مددددع 

التغيدددرات المناخيدددة الحدددادةم وضدددرورة التعدددويغ عدددن 

الخسددددائر واألضددددرار الكثيددددرة التددددي تلحقهددددا التغيددددرات

فدي المناخية بالدول الناميدة والتدي كدان لهدا دور ضدئيل

التسددددبب فددددي تلددددا األضددددرارم وبدددداألخص دول القددددارة 

لي اإلفريقية  حيث إن نسبة مسداهمة القدارة فدي إجمدا

.٪4حجم االنبعاثات العالمية حوالي 

ل الطاقددة النظيفددة ال تددزال تكددافت مددن أجددل إيجدداد مكانددة فددي ظدد

رها إ رار عالمي علس استخدام الطاقة األحفوريدة بجميدع عنا د

قيددة المختلفددة  حيددث إن هددتا الكفددا  يددهتي أساسًددا مددن فكددرة أخال

فدة واجتماعية ور ية واضحة وضرورة التحول إلدس الطاقدة النظي

ا كمدد. مددع زيددادة حجددم االسددتثمارات فددي تلددا الصددناعة الخضددراء

أنهدددا تعمدددل علدددس المحافظدددة علدددس البيئدددة ومواجهدددة التغيدددرات 

قدددة المناخيدددة الحدددادةم باإلضدددافة إلدددس أن االنتقدددال إلدددس نشدددر الطا

النظيفددة والمتجددددة عالميخددا مددن الممكددن أن يعمددل علددس جعددل

التدددوترات الجيوسياسدددية بشدددهن مدددوارد الطاقدددة وأمدددن الطاقدددة

فيددف هددتا باإلضددافة إلددس أنددو سدديؤدي إلددس تخ. ادديئًا مددن الماضددي

.تداعيات التغيرات المناخية

..مجمل القول
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ار ولكن كدل هدتا لدن يحددث بالضدرورة بالسدبل التدي يدؤمن بهدا عددد مدن أنصد

يدر مدن الطاقة المتجددة  إذ سيعمل هتا التحول السدريع علدس تشدكيل الكث

المي عنا ددر السياسددة الدوليددة المختلفددة والتددي  دداغ  معددالم النظددام العدد

رات وفددي النهايددةم وطبقًددا للمؤادد. منددت الحددر  العالميددة الثانيددة علددس األقددل

ين قطدداع والبيانددات السددابقة نسددتطيع القددول بددهن هندداك ارتباطًددا متبادلًددا بدد

أ مدن أيدن يبدد"الطاقدة والتغيدر المنداخيم ومدن هندا يثدار السدؤال المهدمم وهدو 

ع العددالم لكددي يعمددل علددس خفددغ معدددل االنبعاثددات الكربونيددة العالميددة مدد

م كمددا يتضددت أن"ضددرورة تددوفير إمدددادات آمنددة للطاقددة فددي الوقدد  نفسددو؟

يم تخلددص العددالم تمامًددا مددن الطاقددة التقليديددة أو األحفوريددة حددل غيددر واقعدد

رةم وذلدددا لمدددا ينطدددوي عليدددو مدددن إادددكاالت فنيدددة وعلميدددة واقتصدددادية كبيددد

ولدددتلا يجدددب علدددس العدددالم أن يسدددير نحدددو ضدددرورة تبندددي مسدددارات واضدددحة 

ومتوازيددة تعمدددل علدددس تحقيدددق الموازندددة بدددين هددددفي أمدددن الطاقدددة العدددالميم 

ن الحفدداظ علددس أمددن الطاقددة وأمدد)والحددد مددن معدددالت االنبعاثددات الكربونيددة 

(.المناخ

هااااال سااااات ت  الطاقاااااة ارحفورياااااة "ويبقاااااى اللاااااؤال 
".نهايتها قريبًا أم بات العالم مدمنًا لها؟

30 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة
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ية المركبات ال هربا 

بددددين األحددددالم والتحددددديات

.اءخبير بشد ون ال ا دة والرهربد

عمرو ج ل فو  . م

 ن التحددد ل الحدددال  والخدددا  بمددد ة 

و فحن الب ارياط فحً ا  دريًعا،  د

السدددددددبت ابوحددددددد  لدددددددبطء انتشدددددددار 

  السيارة الرهربائية علد ة ا وا 

.برثير ةما يح ث اآلن

:مدخل

ؤتمر ال اا أن ظهور السيارة والحافلة الكهربائية بمد

س المندداخ كددان حدددثًا مهمخددام ورسددالة تنويريددة مهمددة لددي

للحاضددددرين بشددددرم الشدددديي فحسددددبم ولكددددن لجمددددوع 

ي االقتصاد ف: المصريين المهتمين بعدة أمورم أهمها

اسدددتخدام البندددزين والحدددد مدددن التلدددوث والسدددعي نحدددو

ة مجتمدددع متحضدددر يدددنعم بمواكبدددة التطدددورات العالميددد

.المتالحقة

إن العدددالم يسدددعس لنشدددر ثقافدددة اسدددتخدام المركبدددات

س الحلم الكهربائيةم ولكن تواجهو تحديات كبرى تؤثر عل

ت باسددددتبدال السدددديارات التددددي تعتمددددد علددددس البطاريددددا

لسددوالر الكهربائيددة بالسدديارات التددي تعمددل بددالبنزين وا

.والغاز

بات منت أن اهتم العالم بدراسة إمكانية أن تسير المرك

بيل كهربائيخام والعمل والبحث علس قددم وسدا  فدي سد

الحصدددول علدددس بطاريدددات حديثدددة قدددادرة علدددس تشدددغيل 

.ماكينات المركبات مع اختالف أنواعها
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ات اهتم  مراكز البحدث العلمدي المرتبطدة بالمؤسسد

افدددة الصدددناعية الكبدددرى بتطدددوير  دددناعة البطاريدددات الج

والسددعي نحددو رفددع الكفدداءة ومدددة الشددحن والتفريددا

ي والدددوزن وسدددهولة الصددديانة واالسدددتبدال والدددتحكم فددد

.التكلفة النهائية للمنتن

وقدددددد كدددددان نجدددددا  المؤسسدددددات الصدددددناعية وخا دددددة 

س األلمانيددددة واألمريكيددددة والفرنسددددية فددددي الو ددددول إلدددد

ة بطاريددات حفددط للطاقددة عبددر تكنولوجيددا وجددودة عاليدد

عاملًدددا مشدددجعًا لمصدددنعي السددديارات بالهرولدددة نحدددو 

.غيلهاتصميم سيارات تعتمد علس البطاريات في تش

وقدددد واجهددد  هدددتل المؤسسدددات تحدددديات كبدددرى فدددي 

اتجاهينم األول هو مدة إعدادة ادحن البطاريدة والثداني

!المدى األقصس مسافة وزمن

تعاملددد  المؤسسدددات البحثيدددة علدددس حدددل العديدددد مدددن 

المعدددددددادالت الحسدددددددابية واسدددددددتخدام نظريدددددددات الدددددددد 

Algorithm(الخوارزمية ) والددModeling& Simulation 

وذلددا لحسدا  أقصددس مدددى ومدددة ( محاكداة النمتجددة)

إعددادة الشددحن مددع اخددتالف طبيعددة االسددتخدامم ونددوع 

تاثيرهداالطريق وازدحامهدام ودرجدات حدرارة الجدو ومددى 

يدة علس كفاءة البطاريةم وغيرها من األمور الفنيدة ادد

.األهمية
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ا دددددطدم البددددداحثون بعقبدددددات عديددددددةم أهمهدددددا علدددددس 

اإلطددال  هددي المدددة الزمنيددة المطلوبددة إلعددادة اددحن 

البطاريدددددددات إضدددددددافة إلدددددددس تخيدددددددل المددددددددة الزمنيدددددددة 

ات المسددددتهدفة حتددددس تصددددبت السدددديارة الكهربائيددددة ذ

.جدوى حقيقية

انتشدددر علدددس الفدددور العديدددد مدددن الشدددركات المصدددنعة 

للشدددددواحن بددددداختالف أنواعهدددددا وأنماطهدددددام وأسدددددرع  

ائق الشركات إليجاد اواحن سريعة حتدس يدتمكن السد

مددددن إعددددادة اددددحن البطاريددددة فددددي مدددددة ال تزيددددد علددددس

دقيقددة علددس األكثددرم ولددم تدددرك هددتل الشددركات مدددى20

ر علددس تددهثير هددتا التوجددو علددس الشددبكات وتددهثيرل المباادد

األحمددال فددي حالددة الرغبددة فددي اددحن أعددداد كبيددرة مددن 

السدديارات فددي آن واحدددم كمددا يددتم فددي حالددة السدديارات

لدددس العاملدددة بدددالبنزين والتدددي تددددخل محطدددات البندددزين ع

.مدار األربع وعشرين ساعة بكل بالد العالم

إن التحددددي الحدددالي والخددداي بمددددة ادددحن البطاريدددات 

اددددحنًا سددددريعًام هددددو السددددبب األوحددددد لددددبطء انتشددددار 

حددث السيارة الكهربائية علس مددى واسدع بكثيدر ممدا ي

.ارن

ريعات واتصالًام تضع الواليدات المتحددة األمريكيدة تشد

ن جديدة للتهكد من إمكانيدة إعدادة ادحن السديارات دو

كمدددا التددهثير علددس الشدددبكات والمؤسسددات الصددناعيةم

تبحدث عدن حلدول للحدد مدن زيدادة األحمدال حدال انتشددار 

عددام السدديارات الكهربائيددة بشددكل أوسددعم فاالتجددال ال

ارن هددددو البحددددث عددددن طريددددق مختلددددف عددددن الطريددددق 

التقليددددي الحدددالي وذلدددا مدددن خدددالل ادددحن البطاريدددات

هثير بعيددددًا عدددن االتصدددال المباادددر بالشدددبكة ودون التددد

.عليها

  ت ظهددر البيانددات الصددادرة مددن أول تجربددة علددس اإلطددال

ئيددة فددي المملكددة المتحدددة لشددواحن السدديارات الكهربا

- EV)التكيدة فدي الشدارع  Agile Streets ) أن الشدحن

الددددتكي فددددي نقدددداط الشددددحن العامددددة يمكددددن أن يددددوفر 

دوالرًا 712)إسددددددترلينيةجنيهددددددات 604.65للسددددددائقين 

بالشدحن سدنويخا فدي تكداليف الشدحنم مقارندةً( أمريكيخا

وهددددتا يعددددادل مدددددخرات . العددددام التقليدددددي غيددددر الددددتكي

جماعيدددة علدددس مسدددتوى المملكدددة المتحددددة تزيدددد علدددس

( مليارات دوالر أمريكي4.9)مليارات جنيو إسترليني 4.1

.2030سنويخا بحلول عام 

ي ظهدددر المشدددروع المددددعوم مدددن الحكومدددةم والدددتي تدددم 

تسليمو من قبل مجموعة من الشركات بما في ذلدا 

المتخصصدددة فدددي البنيدددة  Connected Curbادددركة

لددددس التحتيددددة للمركبددددات الكهربائيددددةم أن ذروة الطلددددب ع

لدس الوق  من اليوم التي يكون فيدو الطلدب ع-الطاقة 

ميجداواتم 240سينخفغ بما يصدل إلدس -الطاقة أكبر

وسديكلف . مليون غالية1.4أي ما يعادل الغليان فو  

زين تحقيق الحد نفسو من ذروة الطلب باسدتخدام تخد

مليددون جنيددو إسددترليني 83بطاريددة ليثيددوم أيددون حددوالي 

شغيل م باإلضافة إلس تكلفة ت(مليون دوالر أمريكي99)

مليدددون 1.8)مليدددون جنيدددو إسدددترليني 1.5سدددنوية تبلدددا 

لدب ويقلل الشحن التكي أيضًدا مدن الط(. دوالر أمريكي

ثبيدد  علددس سددعة اتصددال الشددبكة المحليددةم ممددا يتدديت ت

المزيد من أجهزة الشحن لدعم هدف حكومة المملكة 

اداحن كهربدائي عدام بحلدول 300000المتحدة بتركيب 

.2030عام 

٪ مدددن األسدددر فدددي المملكدددة المتحددددة 62ال يتدددوفر لددددى 

إمكانيدددة الو دددول إلدددس مواقدددف السددديارات بعيددددًا عدددن 

الشوارع أو أماكن مخصصة لوقوف السديارات مدزودة

بمصددددر طاقدددة محلددديم ممدددا يعندددي أندددو يجدددب علددديهم 

حن االعتمدداد علددس البنيددة التحتيددة العامددة للشددحن  لشدد

ول إلدس مركباتهم الكهربائيةم وبالتالي ال يمكدنهم الو د

ة كمددا أنهددم يدددفعون ضددريب. تعريفددات الطاقددة التكيددة

٪ 5٪ مقارندددددةً بنسدددددبة 20القيمدددددة المضدددددافة بنسدددددبة 

هددددتا يخلددددق عدددددم . المدفوعددددة علددددس الطاقددددة المنزليددددة

مسدداواة كبيددرة بددين مسددتخدمي الطريددق واألاددخاي

و الددتين يمكددنهم اددحن سددياراتهم فددي المنددزلم كمددا أندد

هربداءم يؤثر علس مزايدا التكلفدة اإلجماليدة السدتخدام الك

لكدة كما هو موضت في تقرير بتكليف من حكومدة المم

.المتحدة

ين واتصالًام فان العدادات التكية تعمل من خالل تمكد

ات السيارات الكهربائيدة مدن جدولدة الشدحن إلدس األوقد

بدددين -التدددي تكدددون فيهدددا أسدددعار الطاقدددة أرخدددصم مثدددل 

ما عندما يكون الطلدب منخفضًدا عندد-عشية وضحاها

يكدددون هنددداك وفدددرة مدددن الطاقدددة الشمسدددية وطاقدددة 

ل فهددتا يقلدددل مددن االنبعاثددات م ويزيددد. الريددا  الرخيصددة

الضغط عن الشدبكة فدي أوقدات الدتروة ويحدافط علدس

بيدددق انخفددداض التكددداليف للسدددائقينم فباسدددتخدام تط

Agile Streets وجدولة الوق  التي يجب أن تكون فيو

ين السدديارة مشددحونة بالكامددلم سدديكون لدددى السددائق

.طاقة كافية للقيادة بعيدًا عند الحاجة
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إن التحدددي الحقيقددي هددو إعددادة الشددحن دون ضددغوط 

ع فدي علس الشبكاتم وليس بالضرورة أن يكون التوسد

.محطات الشحن هو الحل األمثل

نحو -في ارونة األخيرة-فمن الالف  للنظرم هو االتجال 

اعة التوسع في إقامة المعارض المتخصصدة فدي  دن

البطاريدددددات ووحددددددات تخدددددزين الطاقدددددة والمدددددؤتمرات 

مدام المصاحبة لهام مما يعطس انعكاسًا واضدحًا لالهت

يدث بالبطاريدات وتطدور التكنولوجيدا الخا دة بهدا مدن ح

الكفددداءة وطدددول مددددة االسدددتخدام وأسدددلو  الشدددحن 

وإعددددددادة الشددددددحن السددددددريع  ألن االنتشددددددار المنتظددددددر 

واحن للسيارة الكهربائية سوف تتحكم فيدو قددرة الشد

.أكثر من أي ايء آخر

كما أن التوجو نحو الشواحن المعتمدة علس الطاقدات

الطاقدددة الشمسدددية أو طاقدددة الريدددا م: النظيفدددةم مثدددل

سدددوف يدددزداد البحدددث حولدددو  وذلدددا لمحاولدددة االعتمددداد 

الكامددددل علددددس مصددددادر الطاقددددة النظيفددددة عوضًددددا عددددن 

وقدود االعتماد علس الطاقة التقليدية المعتمدة علدس ال

.ومشتقاتو

مدداد وفددي السدديا  ذاتددوم فددان تجربددة بريطانيددا فددي االعت

ي علددس الشددواحن التكيددة سددوف تحدددث نقلددة كبيددرة فدد

كلفدة إيجاد وسائل احن متنوعة تعتمد علس تقليدل ال

وزيددددادة فددددري ونقدددداط الشددددحن خا ددددة فددددي األمدددداكن 

.العامة والطر  السريعة

هتام وقد اتختت مصر إجراءات عديددة للددخول المتدزن 

محطدددات 110فدددي هدددتا المجدددالم وتدددم تزويدددد أكثدددر مدددن 

بالشدددواحنم وهندددداك مشددددروع طمددددو  بالو ددددول إلددددس 

محطددددةم كددددتلا التوجددددو نحددددو تصددددنيع السدددديارة 3000

ومدن المنتظدر إنتدا  2023الكهربائية بمصدر خدالل عدام 

تحدددي سدديارة سددنويخام ولكددن يبقددس التسددا ل وال30000

األعظدددم وهدددو هدددل ندددنجت فدددي حدددل معادلدددة الشدددحن 

ة السددريع والتغطيددة المسدداحية علددس الطددر  السددريع

.والتي تشهد تطورًا متالحقًا غير مسبو 

ثيرًا عن إن الحلول المطروحة بالمراكز البحثية تختلف ك

ر الشدددواحن المسددددتخدمة ارنم وعليندددا متابعددددة التغيدددد

ثر علس االستراتيجي في حلول الشحن السريع غير المؤ

لدم الشبكات حتس نحصل علس أحدث ما و دل إليدو الع

عانة دون مشقة االستبدال لما تم وسوف تدتم االسدت

بددوم وللحددديث بقيددة عمددا سددوف تعلنددو وتطرحددو إحدددى

المؤسسددات العالميددة فددي مجددال البطاريددات وإعددادة 

!احنها

ي اآلمان وختامًا، فإن االهتمام بنشر ثقافة االعتماد على االستتدام االقتصاد

للبطاريات ووحدات التتازين هاو أمار مهام، وخا اة فاي المجتمعاات المترامياة

على ارطراف والدول ال برى، وال شك أن اللعي نحو تأهيل كوادر فنية مدربة

التا ة فهم ت نولوجيا البطاريات الجافة والشواحن الذكية وبرام  التشغيل

ت بهاااا أمااار شاااديد ارهمياااة، واساااتعداد مب ااار النتشاااار كبيااار ومتوقاااى للمركباااا

.ال هربا ية ب ل أش الها وتطبيقاتها
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الهيااااااااااااااااااااااااااااادروجين 
ضرورة حياةارخ ااااااار 

نائددددددت رئددددددي  اةدارة المركزيدددددددة 

ةركددددددز –للمعلوةدددددداط والبياندددددداط 

.المعلوةاط ودعم اتخاذ ال رار

أ ماء نور ال ين. أ

حظيدددددددددددد  ضدددددددددددية ا دددددددددددتخ ام 

الهيددددد روجين ابخضدددددر، با تمدددددام 

المشدددداركين فدددد  ةدددد تمر الم ددددان 

(COP27)، حيددددل أعل ددددد الحروةددددة

المصدددددددددددددرية أنهدددددددددددددا  تضددددددددددددد  

ا ددددتثماراط  تصددددا بكثددددر ةددددن

. 2030ةليار دوالر بحلول 40

:مدخل

فدددي إطدددار مدددا يشدددهدل العدددالم مدددن مطالدددب سدددريعة 

ة بضددرورة فددرض سياسددات  ددارمة للتخفيددف مددن حددد

آثدددار تغيدددر المنددداخ فدددي العديدددد مدددن دول العدددالمم والتدددي 

تقتددددرن باالحتبددددال الحددددراري السددددريع  فددددان واضددددعي 

السياسدددات فدددي العديدددد مدددن الددددول وضدددعوا أهددددافًا 

وأهدددافًا أخددرى حتددس 2030لتقليددل االنبعاثددات حتددس عددام 

م وكان  أحدث السياسات هي تعزيدز  دناعة2050عام 

الهيدددددددروجين كمصدددددددر للطاقددددددة الخضددددددراء ووقددددددود 

المسدددتقبل  وذلدددا لددددورل المهدددم فدددي تنفيدددت مبددداد 

تددي اتفاقيددة قمددة بدداريس لمواجهددة التغيددر المندداخيم وال

ي تهددددف إلدددس خفدددغ انبعاثدددات الكربدددون المتسدددبب فددد

.ارتفاع درجة حرارة كوكبنا األزر 

رًا ولهتام فقد بات مصطلت الهيددروجين األخضدر حاضد

فدددي تصدددريحات العديدددد مدددن المسدددؤولين الرسدددميين 

ن باعتبدددارل سدددهل التصدددنيع واالسدددتخدام  حيدددث يمكددد

فددي تخزينددو ونقلددو مددن خددالل تحويلددو إلددس سددائل ونقلددو

السدددفن أو توزيعدددو مدددن خدددالل ادددبكة خطدددوط أنابيدددب 

الغداز الطبيعدي  ممدا يجعددل مدن عمليدة نقلدو وتوزيعددو

وريم وتخزينو عملية رخيصة وسهلة مثل الوقود األحف

ة دون الحاجددددة إلددددس االسددددتثمار فددددي إنشدددداء بنيددددة تحتيدددد

عددالوة علددس كونددو وقددودًا نظيفًددا خاليًددا مددن أي. جديدددة

أضددعاف الطاقددة 3انبعاثددات ضددارةم كمددا يحتددوي علددس 

. التي يحتويها الوقود األحفوري
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ر واسددددتكمالًا لمددددا سددددبقم يتمتددددع الهيدددددروجين األخضدددد

بانخفدددداض تكلفددددة إنتاجددددوم حيددددث إنددددو مددددن المتوقددددع 

م 2030بحلدول عدام % 50انخفاض تكلفة إنتاجدو بنسدبة 

ووترهداولوذلا وفقًا لدراسة أعدتها ادركة بدرايس 

كمدددا . البريطانيدددة لالستشدددارات" بدددي دبليدددو سدددي"كدددوبر 

ردم حيث تتوقع الدراسة تراجع تكلفة إنتاجو بشكل مط

سدددددتتراو  تكلفدددددة إنتدددددا  الكيلدددددو جدددددرام الواحدددددد مدددددن 

( دوالر1.68-دوالر1.12)الهيدددددروجين األخضددددر مددددا بددددين 

.2050وذلا بحلول عام 

وعليدددوم فقدددد تبندددس العديدددد مدددن الددددول اسدددتراتيجيات

بلدا وطنية لتوطين  ناعة الهيدروجين األخضرم حيدث

ط عدد الدول التي وضدع  اسدتراتيجيات وطنيدة وخطد

دولدددةم 40تنمويدددة إلنتدددا  الهيددددروجين األخضدددر حدددوالي 

ة دولدة أعلند  عدن اسدتراتيجياتها الوطنيد18منها نحدو 

دول تعمددددل علددددس 9دول أعدددددت خريطددددة طريددددق و10و

. صرإعداد االستراتيجية الوطنية للهيدروجينم منها م

ة الصادر وطبقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجدد

م فقدددددد و دددددل حجدددددم اإلنتدددددا  السدددددنوي مدددددن ٢٠٢١عدددددام 

عدي الهيدروجين األخضر عالميخدا عدن طريدق الغداز الطبي

ومدددن الجددددير . مليدددون طدددن120والفحدددم إلدددس أكثدددر مدددن 

بالدددددتكر أن هدددددتل الطريقدددددة المسدددددتخدمة فدددددي إنتدددددا  

مدن إنتاجدو عالميخدام هدتا % 95الهيدروجين ت سهم بنحدو 

ومدددن المتوقدددع أن يصدددل إنتدددا  الهيددددروجين النظيدددف 

مليددون طددن بحلددول عددام 700عالميخدا إلددس مددا يقددر  مددن 

2050.
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س وعددالوة علددس مددا سددبق تشددير المؤاددرات العالميددة إلدد

أن عدددد المشددروعات العاملددة فددي هددتا المجددال و ددل 

مشددروعًا باجمددالي اسددتثمارات بلغدد  حددوالي 522إلددس 

ومن المتوقع أن تشهد هتل السو . مليار دوالر540

مليددار دوالر بحلددول عددام 600اسددتثمارات تقدددر بحددوالي 

يددد م حيددث سي سددتخدم بشددكل أساسددي فددي العد2050

الصددددددناعة والنقددددددل : مددددددن القطاعددددددات علددددددس رأسددددددها

.واإلنشاءات والطاقة

مي ولم تكن الدولة المصرية بمعدزل عدن االتجدال العدال

نحددددو الهيدددددروجين األخضددددرم حيددددث وجهدددد  الحكومددددة 

بضددرورة إعددداد اسددتراتيجية 2021المصددرية فددي يوليددو 

وطنيددددة متكاملددددة إلنتددددا  الهيدددددروجين بمشدددداركة كددددل

ة قطاعددات الدولددة المعنيددةم وتهدددف هددتل االسددتراتيجي

إلددددس إضددددافة طاقددددة الهيدددددروجين األخضددددر لمنظومددددة 

. 2035الطاقة المصرية المتكاملة لعام 

جين واستكمالًام فقد حظي  قضية اسدتخدام الهيددرو

األخضدددددرم باهتمدددددام المشددددداركين فدددددي مدددددؤتمر المنددددداخ 

(COP27) م والمنعقددد فددي مدينددة اددرم الشددييم خددالل

م حيدددددث أعلنددددد  2022ندددددوفمبر 18إلدددددس 6الفتدددددرة مدددددن 

ل الحكومددة المصددرية أنهددا ستضددي اسددتثمارات ستصدد

م هددتا إلددس جانددب 2030مليددار دوالر بحلددول 40ألكثددر مددن 

ت إعالن فخامة السيد رئيس الجمهورية خدالل فعاليدا

المدددددؤتمر تدادددددين المرحلدددددة األولدددددس لمشدددددروع إنتدددددا  

ة الهيدددددروجين األخضددددر بالمنطقددددة االقتصددددادية لقنددددا

.السويس

هدتام وتسدعس الحكومدة المصدرية نحدو ريدادة المنطقدة

  العربيددة فددي إنتددا  الهيدددروجين األخضددر مثلمددا سددع

ا مددن قبددل لريادتهددا فددي قطدداع الطاقددة المتجددددةم نظددرً

لمددا تتمتددع بددو مصددر مددن إمكانددات ومقومددات تؤهلهددا 

ليكددددون لهددددا دور رائددددد فددددي مسددددتقبل سددددو  الطاقددددة 

والمتمثلددددة فددددي موقعهددددا االسددددتراتيجي وقربهددددا مددددن 

ام أسددوا  الطاقددة العالميددة فددي إفريقيددا وآسدديا وأوروبدد

ة القويةم هتا باإلضافة إلس  توافر الموارد والبنية التحتي

يددث وتقددديم الحددوافز الضددريبية وتسددهيل اإلجددراءاتم ح

سن قام  الحكومة خالل السنوات الثماني الماضية ب

تشددددريعات عديدددددة تمثلدددد  فددددي مددددنت حددددوافز جديدددددة 

ثددل للقطدداع الخدداي لتحفيددز إنتددا  الطاقددة المتجددددة م

بمددا يمددنت 2017توسديع نطددا  قددانون االسددتثمار لعددام 

الشددددددركات العاملددددددة فددددددي إنتددددددا  وتخددددددزين وتصدددددددير 

او  الهيدروجين األخضر واألمونيدا الخضدراء خصدمًا يتدر

مدددن فواتيرهدددا الضدددريبية وإعفددداء مدددن % 50و% 30بدددين 

رسددوم الدمغددة والتوثيددق علددس بعددغ النفقددات لمدددة

.سنوات5

ورغدددددددم االسدددددددتثمارات والطموحددددددداتم فدددددددان مجدددددددال 

الهيدروجين األخضر في مصر ما زال يواجو العديد مدن

: التحديات والمعوقات والتي يهتي علس رأسها

نقدددص المدددوارد التمويليدددة  حيدددث يتطلدددب التحدددول▪

السددددتخدام الهيدددددروجين األخضددددر كبددددديل لمصددددار 

مدددة الطاقددة الحاليددة إلدددس متطلبددات اسدددتثمارية ضخ

وهددددتا مددددا سددددع  إليددددو الحكومددددة المصددددرية حيددددث 

وقعدد  العديددد مددن االتفاقيددات ومددتكرات التفدداهم 

إلنشدداء مشددروعات إلنتددا  الطاقددة المتجددددة مددن 

ا  الريا  والشمسم إضافة إلدس إقامدة مصدانع إلنتد

الهيددددروجين األخضدددر وذلدددا علدددس هدددام  مدددؤتمر 

(.COP27)المناخ
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ويتمثدددل التحددددي الثددداني فدددي محدوديدددة مشدددروعات▪

الطاقدددة المتجدددددة المخصصدددة لتشدددغيل أنظمدددة 

التحليدددددددل الكهربدددددددائي المسدددددددتخدمة فدددددددي إنتدددددددا  

الهيدددددروجين األخضددددرم فعلددددس الددددرغم مددددن الجهددددود 

الحكوميددة لرفددع نسددب مسدداهمة مصددادر الطاقددة 

وات المتجددددة فددي توليددد الطاقددة الكهربائيددة السددن

الماضدديةم فانهددا مددا تددزال محدددودة لتحقيددق التحددول

. إلس الهيدروجين األخضر

ندددددرة الميددددال  حيددددث تتطلددددب  ددددناعة الهيدددددروجين ▪

أن األخضر وفرة من الميال العتبة والنقيةم وخا ة

كجدم مدن 1عملية التحليل الكهربائي الالزمدة إلنتدا  

لتدرات 9الهيدروجين األخضدر تتطلدب مدا يقدر  مدن 

وتجددر اإلادارة هندا إلدس أن مصدر تعداني . من الميدال

مدددن ظددداهرة الفقدددر المدددائي والتدددي تدددزداد مدددع ارتفددداع 

معدددددالت الزيددددادة السددددكانية ومددددا يصدددداحبها مددددن 

. تداعيات سلبية لظاهرة التغير المناخي

التحددددي الرابدددع وهدددو محدوديدددة األطدددر التنظيميدددة ▪

دل والتشريعيةم حيث ال يوجدد قانون موحددد ومنفصد

ينطبدددق علددددس مشددددروعات إنتدددا  الهيدروجيددددن فدددي 

مصدددددرم وإنمدددددا تنطبددددق علدددددس هدددددتل المشدددددروعات 

مجموعدددددددة مددددددددن القوانيددددددددن الحاليدددددددة المنظمددددددددة 

. لقطاعات الغداز والنقل والميال
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ضداعًا تعي  البشرية ومعهدا الحضدارة اإلنسدانية حاليخدا مهزقًدا غيدر مدهلوف وأو: وختامًا

علدس جميدع غير مسبوقةم تتمثل في تهديد حقيقدي بالنفداد لديس فقدط لحيداة اإلنسدان وحضدارتو بدل و

. أاكال ومظاهر الحياة الطبيعية علس األرض

ومنظمددات دوليددة نحددو تعزيددز اسددتخدام الهيدددروجين األخضددر.. وقددادة.. وعليددو يتجددو العددالم  حكومددات

شدكل اسدتباقي كعنصر رئيس في إنتا  الطاقة مستقبلًا من خدالل توفيدق اسدتراتيجياتها الصدناعية ب

راع وعلس الحكومة المصرية ضدرورة العمدل الفتدرة القادمدة علدس اإلسد. مع التغيرات والظروف الحالية

اقدددة بوضددددع اسددددتراتيجية وطنيددددة إلنتدددا  واسددددتخدام الهيدروجيددددنم وتعزيدددز االعتمددداد علدددس مصدددادر الط

سدتخدام المتجددة األقل تكلفةم ووضع األطر التنظيميدة والتشدريعية المنظمدة لمشدروعات إنتدا  وا

و الهيدروجين من خالل وضدع إطار قانوندي موحد ومنظم لمشدروعات إنتدا  الهيددروجين واسددتخدامات

القطداعين المختلفدةم والسعي قدمًا نحو توفير االستثمارات المطلوبة مدن خدالل تعزيدز الشدراكة بدين

ن العددام والخدداي وتشددجيع مؤسسددات التمويددل الدوليددة علددس االسددتثمارات فددي  ددناعة الهيدددروجي

تلا وكد. األخضر م ومنت حوافز مالية وغير مالية للقطاعات المحتمل استخدامها للهيدروجين األخضر

فادة العمل علس توفيدر مصادر مسدتدامة للميدال من خدالل إنشداء محطدات تحليدة ميدال البحدرم واالسدت

وتصديددر من الخبرات المتقدمة في هتا المجالم وتوفير بنية أساسدية متطدورة لتخزيددن ونقدل وتوزيددع

. الهيدروجيدنم وأخيرًا دعم البحدوث والتطويدرم وإعداد الكدوادر البشدرية المؤهلدة
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الطاقاااااة المتجااااادد  

مسدداهم رئدديس فددي رفددع 

ةكفاءة استخدام الطاق

ةددددددد ير اةدارة  العاةدددددددة لتحليدددددددا 

المعلوةددددددداط والبحدددددددوث بمركدددددددز 

المعلوةددداط ودعدددم اتخددداذ ال دددرار 

التاب  لمجل  الوزراء

بثي ة فرج ةحم . أ

أ ميددددة تب دددد  الدددد ول علددددد ةسددددتوا 

العددددالم ةجموعددددة ةددددن السيا دددداط 

وا ددعة ال  دداع ودعددم التحددول  لددد 

ا تخ ام ال ا ة المتجد دة  بهد  

 ك تسري  الت  م ف  كفداءة ا دته

ال ا ددددددددة، علددددددددد أن ترددددددددون  دددددددد   

ميددز السيا دداط أكثددر ا ددته اًفا وتت

.  با ت اةتها

:مدخل

أدت أزمددددة الطاقددددة العالميددددة غيددددر المسددددبوقة نتيجددددة 

شدهن األزمة الروسية األوكرانية إلس تصعيد المخاوف ب

اقدة أمن الطاقة والتهثير التضخمي الرتفداع أسدعار الط

.علس اقتصادات العالم

ويعددددددد خفددددددغ فددددددواتير المسددددددتهلكين التددددددي بلغدددددد  

مسددتويات قياسددية وتددهمين إمدددادات الطاقددة ضددرورة

ففددددي حددددين أن. سياسدددية واقتصددددادية لجميددددع الدددددول

لها هناك العديد من الطر  التي يمكن للبلدان من خال

فاءة معالجة األزمة الحاليةم فان التركيز علس تحسين ك

هدداف الطاقة هو االسدتجابة األولدس واألفضدل لتلبيدة أ

القدددرة علددس تحمددل التكدداليف وأمددن اإلمدددادات واألمددن 

.المناخي في الوق  ذاتو

والجدددير بالددتكر أن الطاقددة المتجددددة يمكددن أن تلعددب

حددال أن دورًا كبيددرًا فددي التزويددد بالطاقددة األساسددية فددي

اتسددم  عمليدددات تقددديم خددددمات الطاقددة بمزيدددد مدددن 

ة ومدع الزيدادات فدي تقاسدم الطاقدة المتجددد. الكفاءة

ة يصدبت المطلدو  هدو كدمّ أقدل مدن الطاقدة األساسدي

.من أجل تقديم نفس المستوى من خدمات الطاقة
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مفاهيم ر يلة

الطاقة المتجدد 

التدي يتم إنتا  الطاقة المتجددة من الموارد الطبيعية

تجددددد نفسدددها بمدددرور الوقددد م وعلدددس عكدددس الوقدددود 

ة األحفددوريم أ ددبح  مصددادر الطاقددة المتجددددة فعإالدد

لدددس مدددن حيدددث التكلفدددة بشدددكل كبيدددرم كمدددا أن تهثيرهدددا ع

ب ومن خالل االستفادة من قدرة كوك. البيئة أقل حدة

األرض البيئيدددددة علدددددس التجددددددد وإعدددددادة تددددددوير المدددددواد 

العضدددويةم فدددان مصدددادر الطاقدددة المتجدددددة سدددتكون 

جدل قادرة علس توفير احتياجات العالم من الطاقة إلس أ

.غير مسمس

غرقو يتم تحديدد الطاقدة المتجدددة بالوقد  الدتي يسدت

ك تجديد مورد الطاقة األوليةم مقارندةً بمعددل اسدتهال

ويعدددد هدددتا هدددو السدددبب الدددرئيس أن المدددوارد . الطاقدددة

تكوينهدا التقليدية مثل الفحم والنفطم والتي يستغر 

س الجاندب وعلد. ماليين السنينم ال تعتبدر قابلدة للتجديدد

لدا ارخرم يمكن أن تتجدد الطاقة الشمسية دائمًدام وذ

علددس الددرغم مددن عدددم مالءمددة الظددروف دائمًددا لتعظدديم 

.اإلنتا 

الم وتشمل مصادر الطاقة المتجددة علس سدبيل المثد

ةم الكتلددة الحيويددةم وحددرارة األرضم والطاقددة الكهرومائيدد

.والطاقة الشمسيةم والريا 
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ت الجددددير بالدددتكرم أندددو غالبًدددا مدددا يدددتم اسدددتخدام مصدددطل

لم بالتبدداد" الطاقددة المسددتدامة"و " الطاقددة المتجددددة"

داخل حتس بين خبراء الصناعةم حيث إن هناك بعغ التد

بددددين المصددددطلحينم فالعديددددد مددددن مصددددادر الطاقددددة 

ام فدان ومع ذلد. المستدامة تكون قابلة للتجديد أيضًا

.هتين المصطلحين ليسا متطابقين تمامًا

الطاقة الملتدامة

تعتبدددر الطاقدددة المسدددتدامة هدددي الطاقدددة التدددي يمكدددن

اسددددتخدامها بشددددكل يلبددددي االحتياجددددات الحاليددددة مددددن

إمددددادات الطاقدددة دون أن تتعدددرض إمددددادات الطاقدددة 

ومدددن مصدددادر الطاقدددة. لألجيدددال المسدددتقبلية للخطدددر

المسددددتدامة األكثددددر ادددديوعًام طاقددددة الريددددا  والطاقددددة 

الشمسددية والطاقددة المائيددةم وهددي أيضًددا مددن مصددادر

.الطاقة المتجددة

ال تشمل الطاقة المستدامة أي مصدادر مشدتقة مدن

وتعدددد هددددتل . الوقدددود األحفدددوري أو منتجدددات النفايدددات

اثددات الطاقددة قابلددة للتجديددد وتسددهم فددي تقليددل انبع

. ئةغازات االحتبال الحراري وال تسبب أي ضرر للبي

وتجددددددر اإلادددددارة إلدددددس أن كفددددداءة وفعاليدددددة الطاقدددددة 

المستدامة تعتمد علدس عوامدل مثدل المنداخ والموقدع

الجغرافدديم وبمجددرد توليددد الطاقددة وجمعهددا وتخزينهددام 

ن فعلددس سددبيل المثددالم تنددت. يجددب توزيعهددا بعددد ذلددا

رةم الريددا  نتيجددة التغيددرات التددي تحدددث فددي درجددة الحددرا

يدات ففدي الوال. والتدي تكدون متغيدرة عبدر كوكدب األرض

المتحدددددة األمريكيددددةم علددددس سددددبيل المثددددالم ال يمكددددن 

التحديدددد بدددهن أفضدددل مكدددان إلنشددداء مدددزارع الريدددا  هدددو 

الغددر  األوسددط األمريكددي أو منطقددة تكسددال أو فددي

تل مناطق أخرىم فليس هناك ضمان بهن يتم تدوفير هد

الطاقددة بشددكل عددادل لمندداطق أخددرىم مثددل الشددمال 

. الشرقي ألمريكا

كفاء  الطاقة

وتعددددرف كفددددداءة الطاقددددة علدددددس أنهددددا التقنيدددددات التدددددي 

تسدددددتخدم كميدددددة أقدددددل مدددددن الطاقدددددة لتنفيدددددت نفدددددس 

كمددددا يمكددددن تعريفهددددا أيضًددددا بهنهددددا قيددددال. الوظيفددددة

.لمقدار الطاقة المستخدمة ألداء وظيفة ما

ومددددن ناحيددددة أخددددرىم فددددان الحفدددداظ علددددس الطاقددددة هددددو 

دام الممارسددة السددلوكية أو الفعددل السددلوكي السددتخ

كمية أقل مدن الطاقدةم لدتام فدان الحفداظ علدس الطاقدة

هلا هددو اختيددار طددوعي السددتخدام التقنيددات التددي تسددت

عي طاقة أقل مثل الكهرباء وزي  الوقود والغاز الطبي

.ومصادر الطاقة غير المتجددة األخرى

ومددددن أمثلددددة الطددددر  المددددوفرة للطاقددددةم التحددددول إلددددس 

واسددتخدام مLEDاسددتخدام مصددابيت الضددوء الثنائيددة 

ام األجهددزة اإللكترونيددة المددوفرة للطاقددةم وتركيددب نظدد

.األلوا  الشمسيةم وما إلس ذلا

العاااااالم يوا ااااال التقااااادم نحاااااو أهاااااداف الطاقاااااة 

الملتدامة

اء فدي تشير البيانات إلس أن معدل الو ول إلس الكهربد

فدي عدام % 91إلدس 2010فدي عدام % 83العالم ارتفع من 

وخدددالل هدددتل الفتدددرةم انخفدددغ عددددد األادددخاي . 2020

مليددار اددخص إلددس1.2المحددرومين مددن الكهربدداء مددن 

وحتدددس عدددام 2018وخدددالل الفتدددرة مدددن عدددام . مليونًدددا733

م ارتفددع معدددل الو ددول إلددس الكهربدداء بمتوسددط2020

نقطدددة 0.8نقطدددة مئويددة سدددنويًام مقارنددة بدددد 0.5قدددرل 

.2018و2010مئوية بين عامي 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري41



42 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة

33.1

36.2

91.5

75.2

95.8

95.9

100.0

100.0

48.1

68.5

94.0

96.1

98.1

98.5

100.0

100.0

إفريقيا جنو  

الصحراء الكبرى

أوقيانوسيا

امال إفريقيا 

وغر  آسيا

وسط وجنو  آسيا

ار  وجنو  ار  

آسيا

أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر 

الكاريبي

أوروبا وأمريكا 

الشمالية

نداأستراليا ونيوزيال

2020 2010

)%(

اء نلبة الل ان الذين يحصلون على ال هرب
2020و2010بين عامي 

Source:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/

42 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري43

% 92وفددي حددال أن اسدددتمرت االتجاهددات الراهنددةم فدددان 

ي فقددط مددن سددكان العددالم سيصددلون إلددس الكهربدداء فدد

مليددون اددخص محددرومين 670م مددا يجعددل 2030عددام 

ة لتام فان هناك ثمة حاجة إلدس دفعدة كبيدر. من الخدمة

دان للو ددول إلددس أولئددا الددتين يعيشددون فددي أقددل البلدد

.نموًا والبلدان الهشة والمتهثرة بالصراعات

لعالم وتجدر اإلاارة إلس أن أكثر من ثالثة أرباع سكان ا

م 2020فددددددي عددددددام %( 77)المحددددددرومين مددددددن الكهربدددددداء 

يعيشددددون فددددي إفريقيددددا جنددددو  الصددددحراء الكبددددرىم وال

وبسدددددبب الضدددددغوط . سددددديما فدددددي المنددددداطق الريفيدددددة

م فدددان مدددا 19-االقتصدددادية التدددي فرضدددتها جائحدددة كوفيدددد

اء مليون اخص مدن المتصدلين بالكهربد90يصل إلس 

ا مددن فددي إفريقيددا والدددول الناميددة فددي آسدديا لددم يتمكنددو

تحمدددل تكلفدددة حزمدددة ممتددددة مدددن الخددددمات فدددي ذلدددا 

.العام

م زادت نسددبة األاددخاي (2020-2010)وخددالل الفتددرة 

الدددددتين يمكددددددنهم الحصدددددول علددددددس الوقدددددود النظيددددددف 

فدي عدام % 57والتقنيات النظيفة ألغدراض الطهدو مدن 

إال أن التقديرات أظهدرت . 2020في عام % 69إلس 2010

مليدددددارات ادددددخص 2.4أندددددو ال يدددددزال 2020فدددددي عدددددام 

.يستخدمون أنظمة طهو غير كفء وملوثة

ا اددهد إجمددالي الطاقددة المتجددددة المسددتهلكة ارتفاعًدد

م وقدد بلغد  حصدة 2019و2010بمقدار الربع بين عامي 

الطاقدددة المتجدددددة مدددن إجمدددالي االسدددتهالك النهدددائي 

.2019فقط عام % 17.7للطاقة 

دد التدفقات المالية الدولية لدعم الطاقة المتج

دان بلغدد  التدددفقات الماليددة العامددة الدوليددة إلددس البلدد

مليدددارات 10.9الناميدددة لددددعم الطاقدددة المتجدددددة نحدددو 

مقارنددة % 24م بانخفدداض بلددا نحددو 2019دوالر فددي عددام 

.2018بعام 

24.7

14.3
10.9

2017 2018 2019

ة لدعم تطور التدفقات الدولية إلى البلدان النامي

(2019–2017)الطاقة المتجدد  خالل الفتر  

(مليار دوالر)

Source: https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/

كفاء  استهالك الطاقة

رف والتددي تعدد–اددهدت كثافددة الطاقددة األوليددة عالميًددا 

علددس أنهددا نسددبة إجمددالي إمدددادات الطاقددة مددن الندداتن 

ميجدددا جددول لكدددل 5.6تحسدددنًا مددن –المحلددي اإلجمددالي 

م 2019فددددي عددددام 4.7إلددددس 2010دوالر أمريكددددي فددددي عددددام 

%.1.9بمتوسط معدل تحسن سنوي قدرل 

قدة ومع الجهود المبتولة للحفاظ علس استهالك الطا

وإدارتددددو بشددددكل أفضددددل منددددت بدايددددة األزمددددة الروسددددية 

األوكرانيدددةم اكتسدددب التقددددم فدددي الكفددداءة زخمًدددام مدددع

ي التوقدددع بدددهن يصدددل معددددل التحسدددينات السدددنوية فددد

ولتحقيدددق . 2022٪ فددي عددام 2كثافددة الطاقددة إلددس نحددو 

هددددددف كفددددداءة الطاقدددددةم سددددديحتا  معددددددل التحسدددددن 

أن يصددل 2030السددنوي فددي كفدداءة الطاقددة حتددس عددام 

. 2030حتس عام % 3.2إلس 

قدد وفيما يتعلق بنمو الطلب العالمي علدس الطاقدةم ف

٪ فددي 1تراجددع بشددكل حددادم ومددن المقدددر أن يقتددر  مددن 

٪ فددي عددام 5م ويددهتي ذلددا بعددد زيددادة بنسددبة 2022عددام 

2021.

ا والجددددير بالدددتكر أن التحسدددن فدددي كثافدددة الطاقدددة هدددت

إلدددس 19-العدددام جددداء بعدددد أن أدى ظهدددور جائحدددة كوفيدددد

عدددامين مدددن أسدددوأ األعدددوام علدددس اإلطدددال  فدددي التقددددم 

فاض العالمي في كثافة الطاقةم هتا باإلضافة إلس انخ

احدة المكاسب السنوية إلس نحو نصف نقطة مئوية و

. 2021و2020في عامي 

د تجدددر اإلاددارة إلددس أن التحسددن فددي كثافددة الطاقددة قدد

فددي19-اددهد تبدداطؤًا فددي فتددرة مددا قبددل جائحددة كوفيددد

دولة من دول مجموعة العشرينم ولكنها تحسدن 13

م (2020-2010)فخددددالل الفتددددرة . فددددي أربددددع دول فقددددط

٪ فدي النصدف 2انخفغ معدل التحسن العدالمي مدن 

ويلقددي . ٪ فددي النصددف الثدداني1.3األول مددن العقددد إلددس 

هددتا الضددوء علددس التحدددي المتمثددل فددي إعددادة تسددريع

٪م وهددددو المعدددددل 4التقدددددم فددددي كفدددداءة الطاقددددة إلددددس 

م وذلا وفقًا لسيناريو2030المطلو  سنويًا حتس عام 

طاقددة  ددافي االنبعاثددات الصددفرية للوكالددة الدوليددة لل

(.سيناريو  افي الصفر)2050بحلول عام 

ة ورغددم قيددام المسددتهلكين بخفددغ اسددتهالك الطاقدد

بدددار فدددي محاولدددة لتقليدددل التكددداليفم فاندددو ال يمكدددن اعت

كخطدددوة إلدددس 2022تحسدددين كثافدددة الطاقدددة فدددي عدددام 

.األمام
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حيددث تتعددرض الشددركات لضددغوط اإلغددال  أو خفددغ 

نشدداطهام ويكددافت العديددد مددن األاددخاي فددي جميددع 

أنحددددداء العدددددالم مدددددن أجدددددل تدددددوفير احتياجدددددات الطاقدددددة 

ال والجدير بالتكر أن عددد األادخاي الدتين. األساسية

بريدددد يتمتعدددون بامكانيدددة الحصدددول علدددس التدفئدددة والت

والطهددو النظيددف وخدددمات الطاقددة األخددرىم قددد ارتفددع 

مليار اخص في جميع أنحاء العالمم وقد 2.5إلس نحو 

مليون أسرة أخدرى إلدس فقدر الطاقدة مندت 160دفع نحو 

.2019عام 

تريليدددون دوالر 1يتجددداوز اإلنفدددا  علدددس كفددداءة الطاقدددة 

قة أمريكيم أي ما يعادل ثلثي جميع حزم استعادة الطا

م سددداعدت الحكومدددات فدددي 2020فمندددت عدددام . النظيفدددة

جميدددع أنحددداء العدددالم علدددس تعبئدددة نحدددو تريليدددون دوالر

أمريكدددددي للتددددددابير المتعلقدددددة بكفددددداءة الطاقدددددة مثدددددل

ة تعدددديالت المبدددانيم ومشدددروعات النقدددل العدددام والبنيددد

مبلدا وق ددر هدتا ال. التحتيةم ودعم المركبدات الكهربائيدة

ة مليددار دوالر أمريكددي سددنويًا للفتددر250بمددا يقددر  مددن 

م أي ما يعادل ثلثدي إجمدالي اإلنفدا 2023إلس 2020من 

.علس استعادة الطاقة النظيفة

االستثمار في كفاء  الطاقة

اعد وفقًا للوكالدة الدوليدة للطاقدةم مدن المقددر  أن يسد

دة اإلنفددا  االسدددتهالكي القدددوي علدددس السددديارات الجديددد

المددددوفرة للوقددددود والسدددديارات الكهربائيددددة علددددس زيددددادة

بنسدبة االستثمار المرتبط بكفاءة الطاقة بشكل عام

م ليصدددل إلدددس مدددا يزيدددد قلددديالً علدددس2022٪ فدددي عدددام 16

ة بموجدب السياسدات المعلند. مليدار دوالر أمريكدي560

٪ 50حاليًددام فمددن المقددرر أن يرتفددع هددتا الددرقم بنسددبة 

مليدار دوالر أمريكدي 840أخرى ليصل إلدس مدا يقدر  مدن 

ومدع ذلدام ال تدزال (. 2030–2026)سنويًا خالل الفترة 

ت هددتل المسددتويات تمثددل فقددط نحددو نصددف مسددتويا

فدددي االسدددتثمار المتعلقدددة بكفددداءة الطاقدددة المطلوبدددة

ريو النصددف الثدداني مددن هددتا العقددد لتتمااددس مددع سددينا

. افي الصفر

كمدددا أندددو مدددن المقددددر أن يرتفدددع االسدددتثمار فدددي النقدددل

٪ فددي عددام 47المددرتبط بكفدداءة الطاقددة عالميًددا بنسددبة 

. مليار دوالر أمريكي220ليصل إلس 2022

وتجدددددر اإلاددددارة إلددددس أن نمددددو االسددددتثمار فددددي كفدددداءة 

م مقارندةً 2022٪ في عام 2الطاقة للمباني انخفغ إلس 

م حيدددددث تباطددددده نشددددداط البنددددداء 2021٪ فدددددي عدددددام 12بدددددد 

سددعار وارتفعدد  التكدداليف بشددكل حدداد كنتيجددة ارتفدداع أ

الفائددددددة وضدددددغوط سلسدددددلة التوريدددددد علدددددس المدددددواد 

.والعمالة

ريبًدددا وقدددد تضددداعف  مبيعدددات السددديارات الكهربائيدددة تق

نحدو خالل العامين الماضيين علدس التدواليم لتصدل إلدس

مليون وحدة مباعة في جميع أنحاء العدالم فدي عدام11

. 2017م ارتفاعًددا مددن مليددون وحدددة فقددط فددي عددام 2022

ن نحدو وهتا يشير إلس أن السيارات الكهربائية تمثل ار

٪ مددن مبيعددات السدديارات الجديدددة فددي جميددع أنحدداء 13

كمدددا كدددان أداء االسدددتثمار فدددي كفددداءة الطاقدددة . العدددالم

قدددارالتقليديددة فددي قطدداع النقددل قويًددام حيددث ارتفددع بم

٪ ليصدددددل إلدددددس35مليدددددار دوالر أمريكدددددي أو بنسدددددبة 33

مليدددددار دوالر أمريكددددديم مددددددفوعًا باالسدددددتثمار فدددددي 128

.سيارات أكثر كفاءة

وعلددس الددرغم مددن هددتا النمددو القياسدديم فددان هندداك أدلددة 

. رععلددس أن قيددود سلسددلة التوريددد تقيددد التقدددم األسدد

وم ويتعلدددق هدددتا بشدددكل خددداي بتدددوافر معالجدددة الليثيددد

ول وأ بح  قدوائم االنتظدار األطد. وأابال المو الت

ارن منتشددرة علددس نطددا  واسددع للعديددد مددن طددرازات 

السددددديارات الكهربائيدددددة الجديددددددة الشدددددائعة وأسدددددعار 

.ادالسيارات الكهربائية المستعملة آختة في االزدي

ا ومددع ارتفدداع نفقدددات الطاقددة االسدددتهالكية بقددوة هدددت

العام في معظم البلدانم ارتفعد  مسداهمة تحسدين

قدددة كفدداءة الطاقددة فددي خفدددغ التكدداليف وتددوفير الطا

.بشكل كبير

ب وستسدداعد مكاسددب الكفدداءة فددي تخفيددف المصدداع

ت كبيدرة المالية للمستهلكين المقيمين وتوفير وفورا

كدافحون في التكاليف للمستخدمين التجداريين الدتين ي

ولكددن لتحقيددق هددتل. فددي ظددل اقتصدداد عددالمي أضددعف

األهدددافم مددن الضددروري أن يتبنددس  ددانعو السياسددات

مجموعددة سياسددات واسددعة النطددا  وموجهددة جيددددًا 

.نحو تدابير كفاءة الطاقة

وعلدددس مددددار العشدددرين عامًدددا الماضددديةم نفدددتت الددددول 

لقددة األعضدداء فددي الوكالددة الدوليددة للطاقددة تدددابير متع

بكفددداءة الطاقددددة عبدددر المبدددداني والصدددناعة وقطاعددددات 

نحو النقلم والتي من المقدر أن توفر لألسر والشركات

٪ مدددن 15مليدددار دوالر أمريكدددي هدددتا العدددامم أو نحدددو 680

  البالغددددددددة2022إجمددددددددالي فدددددددداتورة الطاقددددددددة لعددددددددام 

ويعكددددس هددددتا أسددددعار . تريليونددددات دوالر أمريكددددي4.5

ضاء الطاقة لالستخدام النهائي للوقود في الدول األع

إكسداجول24م و2022بالوكالة الدولية للطاقة في عام 

لتددابير من الطلب علس الطاقة التي تم تجنبو كنتيجة ل

.المتعلقة بالكفاءة
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كفاااااء  الطاقااااة المرتفعااااة هااااي أف اااال سياسااااة 

لتفض فواتير الطاقة

هنددداك مجموعدددة واسدددعة مدددن مسدددتويات أداء كفددداءة 

. اتالطاقة في المندازل والمكاتدب والشدركات والمركبد

فدديغ فعلددس سددبيل المثددالم تشددير الدددالئل إلددس أن التخ

األكثدر في تكداليف التشدغيل بدين المندازل أو السديارات

٪ 40كفدداءة واألقددل كفدداءة يمكددن أن يصددل عددادةً إلددس 

. ٪ اعتمدددادًا علدددس المسدددتوى األولدددي للكفددداءة75وحتدددس 

ن وهددتا يعنددي أنددو يمكددن أن يكلددف بعددغ المسددتهلكي

نطقدة مرتين أو حتس ثالث مرات أكثدر لتدفئدة نفدس الم

.أو قطع نفس مسافة السفر

يمدا توجد اختالفات في كفاءة الطاقة داخل البلددان وف

فعلدددددس سدددددبيل المثدددددالم فدددددي بعدددددغ البلددددددان . بينهدددددا

األوروبيددددة ذات المندددداخ المماثددددلم يمكددددن أن يسددددتغر  

األمدددددر ضدددددعف الطاقدددددة لتسدددددخين نفدددددس المسددددداحة 

األرضددددية أو داخددددل بلددددد واحدددددم كمددددا يمكددددن أن تختلددددف 

األقدل الطاقة المستهلكة بين المندازل األكثدر كفداءة و

.كفاءة لحجم معين بمعامل يصل إلس ثالثة أضعاف

عمدددر وبالنسددبة لوسدددائل النقدددلم فدددان االختالفدددات فدددي

لها السيارة ومستويات الكفاءة والحجم ونوع الوقود

اختيددار تددهثير كبيددر علددس فددواتير الوقددود السددنويةم وكددتلا

ثددر فعلددس سددبيل المثددالم تسددتخدم أك. وجهددات السددفر

ف السيارات كفاءةم من نفس الحجم والوزنم نحو نصد

ل الطاقددة لددنفس نددوع المركبددات التددي تددم اددرا ها قبدد

.عشر سنوات

ي وتشددددير تحلدددديالت خا ددددة بالمركبددددات الشخصددددية فدددد

هي أوروبا إلس أن السيارة الكهربائية المدمجة الجديدة

تكلفة إلس حد بعيد أرخص سيارة للتشغيلم حيث تبلا

سديارة الطاقة السنوية النموذجية نحو نصف تكلفة ال

.المدمجة الجديدة غير الكهربائية األكثر كفاءة

قددددددد غيددددددرت 2022والجدددددددير بالددددددتكر أن أحددددددداث عددددددام 

ففددددي . ديناميكيددددات أسددددوا  الطاقددددة لعقددددود قادمددددة

أعقدددددا  هدددددتل االضدددددطراباتم تلقددددد  كفددددداءة الطاقدددددة 

تتمثل سلسلة من التعزيزات العالمية الرئيسةم والتي

:في ارتي

تزايدددد االسدددتثمارات العالميدددة فدددي كفددداءة الطاقدددة▪

بشدددددددكل سدددددددريعم حيدددددددث اسدددددددتثمرت الحكومدددددددات 

مليدار دوالر أمريكدي فدي 560والصناعة واألسدر نحدو 

.م وهو رقم قياسي2022عام 



46 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة

ي يشددددكل اإلنفددددا  المددددرتبط بكفدددداءة الطاقددددة ثلثدددد▪

م مع إجمالي اإلنفا  علس الطاقة النظيفة والتعافي

. 2020تريليددون دوالر أمريكددي منددت عددام 1تعبئددة نحددو 

خطة وطنية بارزة علس األقدل هدتا التقددم 16وتقود 

م فددي الكفدداءةم بمددا فددي ذلددا قددانون خفددغ التضددخ

(.GX)األمريكيم ومبادرة اليابان للتحول األخضر 

تسدددداعد الموجددددة المتزايدددددة مددددن حمددددالت التوعيددددة ▪

بتدددددوفير الطاقدددددة ماليدددددين المدددددواطنين علدددددس إدارة 

اسددتخدام الطاقددة بشددكل أفضددل واتخدداذ القددرارات

.المتعلقة بالكفاءة

ن يجددرى تعزيددز قددوانين البندداء الحاليددة وإدخددال قددواني▪

ديم جديدددة فددي البلدددان النااددئة والناميددةم ويددتم تقدد

ب اسددددتراتيجيات التبريددددد فددددي المندددداطق ذات الطلدددد

.األسرع نموًا علس تكييف الهواء

ههددا يبدددو أن تزويددد وسددائل النقددل بالكهربدداء وتوجي▪

إن نحو التدفئةم قد و دل  إلدس نقطدة تحدولم حيدث

واحدددة مددن كددل ثمدداني سدديارات ت بدداع علددس مسددتوى

ا العددالم ارن تعمددل بالكهربدداءم فددي حددين تددم بيددع مدد

في 2022ماليين مضخة حرارية في عام 3يقر  من 

.لأوروبا وحدها ألنها أ بح  خيار التدفئة المفض

زادت القيمدددددددة التدددددددي تحققهدددددددا كفددددددداءة الطاقدددددددة ▪

رتفداع للمستهلكين بشكل كبيدر هدتا العدام نظدرًا ال

وفددي حددين ارتفعدد  ضددغوط . األسددعار بشددكل حدداد

ان تكلفددة المعيشدددة علدددس الطاقدددة بشدددكل كبيدددرم فددد

إجددددراءات الكفدددداءة التددددي تدددددم تنفيددددتها علددددس مددددددار 

ين العشددرين عامًددا الماضددية تددوفر ارن للمسددتهلك

فدددي الددددول األعضددداء فدددي الوكالدددة الدوليدددة للطاقدددة

ة مليار دوالر أمريكي من فدواتير الطاقدة الخا د680

.باألسعار الجارية2022بهم في عام 

ال ورغددم التعزيددزات العالميددة سددابقة الددتكرم فانددو ال يددز

دم هناك العديد من التحديات التي تحول دون إحدراز تقد

:أسرعم ويتمثل أبرزها في ارتي

عس الزيادة الهائلة في دعم الوقود األحفوري  حيث تسد

اقددة الحكومددات للتخفيددف مددن تددهثير ارتفدداع أسددعار الط

وقددددد تمدددد  إضددددافة أكثددددر مددددن. علددددس فددددواتير األسددددرة

مليار دوالر أمريكي من الدعم المؤق  خالل العام550

لدددتام فاندددو فدددي حدددال عددددم اسدددتهداف الددددعم . الماضدددي

ة بشكل جيدم فقدد يدؤدي ذلدا إلدس إضدعاف حالدة كفداء

.الطاقة
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بيدر فدي يتركز االستثمار في كفاءة الطاقدة بشدكل ك▪

اءة االقتصددادات المتقدمددةم وإذا أريددد تحسددين الكفدد

ت العالميدددة أن تتسدددارعم فيجدددب تعزيدددز االسدددتثمارا

٪ األخدددددددرى مدددددددن 60والسياسدددددددات التدددددددي تغطدددددددي 

اسدددتهالك الطاقدددة فدددي بلددددان األسدددوا  الناادددئة

.والبلدان النامية

تحولًددا نحددو  ددناعة 19-اددهدت أزمددة جائحددة كوفيددد▪

تقددم وسيسدتمر. أكثر كثافة في استخدام الطاقدة

كفددددداءة الطاقدددددة فدددددي التعثدددددر إذا اسدددددتمر الطلدددددب 

الصددناعي القددوي علددس الطاقددة دون حدددوث تحسددن 

. كبير في كفاءة الطاقة الصناعية

قددد يكددون الكثيددر مددن خفددغ الطلددب علددس الطاقددة ▪

نتيجدددددددددة سدددددددددلبية لتبددددددددداطؤ األعمدددددددددالم أو تخلدددددددددي 

.المسددتهلكين عددن خدددمات الطاقددة لتددوفير المددال

ة أن ويمكن للجهود قصيرة المدى في توفير الطاق

مجرد تعود بسهولة إلس أنماط السلوك السابقة ب

.أن تخف األزمة

علس وفي خضم األزمات العالمية المتعددةم تم التهكيد

" الوقددود األول"دور كفدداءة اسددتخدام الطاقددة باعتبددارل 

مدددن خدددالل قددددرتها علدددس تلبيدددة أهدددداف تدددوفير الطاقدددة 

وتجددر اإلادارة إلدس. واألمن والمناخ فدي نفدس الوقد 

أن إجدددراءات الكفددداءة تحدددد مدددن الطلدددب اإلجمدددالي علدددس 

علدددس أسدددعار هبوطيدددةالطاقدددةم ممدددا يضدددع ضدددغوطًا 

ري الطاقدة وانبعاثددات ثدداني أكسديد الكربددونم وخلددق فدد

.العمل وخفغ الفواتير للمستهلكين

مدن ويمكن أن يكون لتحسين كفداءة الطاقدة الفعالدة

يم ممددا حيددث التكلفددة آثددار إيجابيددة علددس االقتصدداد الكلدد

يدان يعزز النشاط االقتصدادي ويدؤدي فدي كثيدر مدن األح

إلددس زيدددادة فدددري العمدددلم وتقلددل كفددداءة الطاقدددة مدددن 

ل كميددة الطاقددة الالزمددة لتقددديم الخدددماتم مثددل التنقدد

فدددة ويدددؤدي خفدددغ تكل. واإلضددداءة والتدفئدددة والتبريدددد

خدددمات الطاقددة إلددس تددوفير المددوارد لألسددر والشددركات

. والحكومات

تشددددددير الوكالددددددة الدوليددددددة للطاقددددددة إلددددددس المكاسددددددب 

يدث االقتصادية الناتجدة عدن تحسدين كفداءة الطاقدةم ح

لددس يمكددن أن تعددود تحسددينات كفدداءة الطاقددة بفوائددد ع

االقتصددداد بهكملدددوم مدددع وجدددود تدددهثيرات مباادددرة وغيدددر

ن والتددي تقددال مدد)مبااددرة علددس النشدداط االقتصددادي 

والعمالدددة والمدددوازين ( خدددالل النددداتن المحلدددي اإلجمدددالي

:التجارية وأسعار الطاقةم وذلا كارتي

تااااااأثير كفاااااااء  الطاقااااااة علااااااى النااااااات  المحلااااااي ▪

اإلجمالي 

م  دددمم  المفوضدددية األوروبيدددة أربعدددة 2017فدددي عدددام 

ات فدددي سددديناريوهات مختلفدددة لتحليدددل تدددهثير التحسدددين

كفدداءة الطاقددة علددس مسددتويات مختلفددة مددن األهددداف

وقددد أظهدددرت . 2007م مقارنددة بعدددام 2030بحلددول عدددام 

دى إلددس نتدائن التحلدديالت أن كدل سدديناريو تدم تصددميمو أ

٪ فدي النداتن 0.1تغيير إيجابيم يتدراو  بدين زيدادة بنسدبة 

ادة المحلي اإلجمالي فدي السديناريو األقدل طموحًدام وزيد

ة ٪ فدي أكثدر السديناريوهات طموحًدا لزيداد2.0تصل إلس 

.كفاءة الطاقة
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تأثير كفاء  الطاقة على التوظي ▪

. يمكن أن تؤدي كفاءة الطاقة إلدس خلدق فدري عمدل

ر كفداءة فقد أظهدرت نتدائن دراسدة لتقيديم تدهثير تددابي

هددا الطاقددة التددي تددم تطويرهددا فددي االتحدداد األوروبدديم أن

مليدددون وظيفدددة إضدددافية 0.8مدددن المقددددر أن تخلدددق 

هددددتا باإلضددددافة إلددددس أن سددددو  . 2020بحلددددول عددددام 

. خدددددمات الطاقددددة تددددوفر مصدددددرًا إضددددافيًا للتوظيددددف

فعلددددددس سددددددبيل المثددددددالم تعددددددد اددددددركات خدددددددمات 

يدا التي تم التعاقد معها لتوفير مزا( (ESCOsالطاقة

كفددداءة الطاقدددة للعمدددالء بشدددكل مسدددتمرم ومرافدددق 

الطاقدددة الملزمدددة بتحقيدددق كفددداءة الطاقدددة مدددن قبدددل

 دددانعي السياسدددداتم الالعبددددان الرئيسددددان فددددي هددددتا 

القطدددداعم والددددتي يخلددددق وظددددائف ألكثددددر مددددن مليددددون 

.اخص علس مستوى العالم

ي تااأثير كفاااء  الطاقااة علااى إنتاجيااة العمالااة فاا▪

جميى القطاعات

علدس -عمدلتتهثر إنتاجية الموظف إلس حد كبير ببيئدة ال

وجددددو التحديدددددم مثددددل درجددددة الحددددرارة وجددددودة الهددددواء 

ويمكددددن أن تددددؤثر تدددددابير كفدددداءة الطاقددددة . واإلضدددداءة

ث حيدد. بشددكل إيجددابي علددس كددل فئددة مددن هددتل الفئددات

ن تعمدل بيئدة العمدل األكثدر  دحة وراحدة علدس تحسددي

وقددددد أفددددادت. اإلنتاجيددددة وتقليددددل تغيددددب المددددوظفين

دراسددة قامدد  بهددا وزارة العمددل األمريكيددة أن معدددل 

٪ 3تغيب الموظفين في القطاع الخداي سدنويًا هدو

٪ فدددي القطددداع العدددام4م و(سددداعة فدددي السدددنة62.4)

ومن الناحيدة الماليدةم قدد يخسدر  داحب(. ساعة83)

دوالر أمريكي لكدل موظدف 2500العمل ما يصل إلس 

موظفًام أي خسارة تزيد 50في منظمة تضم . سنويًا

.دوالر أمريكي125000علس 

لدس مما سبق يمكن اإلاارة إلس أهمية تبندي الددول ع

مسددتوى العددالم مجموعددة مددن السياسددات واسددعة 

النطدددددا  ودعدددددم التحدددددول إلدددددس اسدددددتخدام الطاقدددددة 

المتجددددددددة  بهدددددددف تسددددددريع التقدددددددم فددددددي كفدددددداءة 

اسددتهالك الطاقددةم علددس أن تكددون هددتل السياسددات 

. أكثر استهدافًا وتتميز باستدامتها
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ملااتقبل الوظااا  
فددددددددي ظددددددددل التحددددددددوالت 

العالمية للطاقة

بااحاااااث اقتصاااااااادي 

اإلدارة  العامدددددددددددددددددددة لتحليدددددددددددددددددددل 

المعلومدددددددات والبحدددددددوث بمركدددددددز 

.المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ةص فد بلتداجد . أ

تُعددد  التحدددوالط فددد  ةجدددال ال ا دددة 

ة ال ظيفدددة والجهدددود المب ولدددة ةزالددد

الرربددددون ةددددن ال ا ددددة  دددد  االتجددددا  

السددددددائ  الدددددد ل  دددددديعي  تشددددددريا 

العمالدددة العالميدددة المبافدددرة و يدددر 

المبافدددرة فددد  ةجدددال ال ا دددة، ةمدددا 

ة  دديخل  ة يددين الوظددائة الج يدد 

.اف  ةجال ال ا ة ال ظيفة عالمي  

:مدخل

يشددددهد العددددالم مددددؤخرًا مجموعددددة مددددن االضددددطرابات 

م واألزمدددة الروسدددية 19-جائحدددة كوفيدددد: العالميدددةم مثدددل

مدن األوكرانيةم والتي أثرت علس قطاع الطاقة العدالمي

ارتفدددداع فددددي أسددددعار الطاقددددة ونقددددص فددددي اإلمدددددادات 

جميع والمخزونات العالمية للطاقةم وبالتالي تؤثر علس

ظهدر القطاعات االقتصادية والصناعية األخرى  حيث ت

أهمية الطاقة في أنها تعدد المددخل الدرئيس لمعظدم 

األنشددطة االقتصدداديةم وذلددا مددن خددالل تهثيرهددا علدددس

إنتددددا  األسددددمدة وتجهيددددز األغتيددددة والنقددددل والطهددددي 

.والتدفئة

وفددددي جميددددع بلدددددان العددددالمم يكددددون لتغيددددرات أسددددعار 

البًددا مددا الطاقددة تددهثير كبيددر علددس األسددر الفقيددرةم والتددي غ

مدا ك. تنفق أكثر من نصف دخلها علس الغدتاء والطاقدة

يمكدددن أن تدددؤدي الزيدددادات المفاجئدددة أو الشدددديدة فدددي 

ل األسعار إلس اضطرابات اجتماعية واسعة النطا م بد

.وتساهم في سقوط الحكومات

ار لتام فدان أزمدات الطاقدة السدابقة تقددم بعدغ األفكد

ام حددول التددداعيات االجتماعيددة المحتملددة لتحويددل نظدد

ا الطاقدددة فدددي العدددالم إلدددس نظدددام أكثدددر اسدددتقرارًا وأمانًددد

.يساعد علس تلبية احتياجات الدول من الطاقة
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وفدددي ظدددل التغيدددرات المناخيدددة التدددي يشدددهدها العدددالم 

ة والحفاظ علس متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالميد

ي درجة مئويدة يتطلدب تحويدل نظدام الطاقدة فد1.5عند 

ئدةم بمدا العالم إلس نظام الطاقة النظيفة الصدديق للبي

اء في ذلا توسيع نطدا  الطاقدة المتجدددة أو الخضدر

مددن خددالل منشددات الطاقددة وتحددديث اددبكات الطاقددة

وأنظمددددة تو دددديل الطاقددددة األخددددرىم وإنشدددداء أنظمددددة 

.تخزين الطاقة والعديد من التدابير ذات الصلة

هددددتام وتعددددد التحددددوالت فددددي مجددددال الطاقددددة النظيفددددة 

والجهدددود المبتولدددة إلزالدددة الكربدددون مدددن الطاقدددة هدددي 

المية االتجال السائد التي سيعيد تشكيل العمالة الع

ممدددا . المباادددرة وغيدددر المباادددرة فدددي مجدددال الطاقدددة

ة سدديخلق ماليددين الوظددائف الجديدددة فددي مجددال الطاقدد

فدددي النظيفدددة عالميخدددام وسددديتطلب التحدددول النمدددوذجي

القدددوى العاملدددة فدددي مجدددال الطاقدددة ر يدددة اسدددتراتيجيةً

طداع لتدريب القوى العاملة المطلوبة  حيث يتطلدب ق

الطاقدددددة عمالًدددددا يتمتعدددددون بمهدددددارات أعلدددددس مقارندددددة 

.بالقطاعات األخرى

2019عدد الوظا   في قطاعات الطاقة المتتلفة عام 

الباحثإعداد:المصدر

الفحم

النفط

الغاز والطاقة الحيوية

إنتا  وتوليد الطاقة

النقل والتوزيع والتخزين

تصنيع السيارات

كفاءة الطاقة في المباني والصناعة

0
إمدادات الوقود إنتا  قطاع الطاقة االستخدامات النهائية للطاقة

2

4

6

8

10

12

14

16

(مليون وظيفة)
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تطور الوظا   في قطا  الطاقة

19-قبل جا حة كوفيد: أولًا

الفحددددم والددددنفط والغدددداز : )إمدددددادات الوقددددودم مثددددل▪

  حيددددث بلغدددد  الوظددددائف فددددي (والطاقددددة الحيويددددة

ماليدين وظيفدةم 8إمدادات الوقود من النفط بنحدو 

م ماليين وظيفة في إمدادات الوقود مدن الفحدم6.3

.ماليين وظيفة في إمدادات الوقود من الغاز3.9

توليدددددد الطاقدددددة والنقدددددل : )قطددددداع الطاقدددددةم مثدددددل▪

  حيددددث بلغدددد  الوظددددائف فددددي (والتوزيددددع والتخددددزين

مليونم بينما 11.3إمدادات توليد قطاع الطاقة نحو 

قدر  يمثل النقل والتوزيع والتخزين مجتمعين مدا ي

.ماليين8.5نحو 

تصددددنيع: )االسددددتخدامات النهائيددددة للطاقددددةم مثددددل▪

السدديارات وكفدداءة اسددتخدام الطاقددة فددي المبدداني

ات حيث بلغ  الوظائف في االستخدام( والصناعة

النهائيدددددة للطاقدددددة فدددددي تصدددددنيع السددددديارات نحدددددو

مليونًدددددددددام بينمدددددددددا بلغددددددددد  الوظدددددددددائف فدددددددددي 13.6

اقدة االستخدامات النهائيدة للطاقدة فدي كفداءة الط

.ماليين10.9بنحو 

٪ من القوى العاملة فدي قطداع 65يرتبط ما يقر  من 

ضددافة الطاقددة بتطددوير بنيددة تحتيددة جديدددة للطاقددةم باإل

٪ مدن القدوى العاملدة فدي قطداع الطاقدة 35إلس نسبة 

. بتشغيل و يانة أ ول الطاقة الحالية

ة كمددا تتزايددد فددري العمددل فددي مجددال الطاقددة النظيفدد

مدن بسرعة إلس جانب الجهود المبتولدة إلزالدة الكربدون

٪ مدددن 50وتمثدددل هدددتل القطاعدددات -أنظمدددة الطاقدددة 

القوى العاملة العالمية في مجال الطاقدة فدي الوقد 

.الحاليم وتمثل أعلس إمكانات لخلق فري العمل

م كاندد  أسددوا  العمددل فددي 19-منددت بدايددة جائحددة كوفيددد

جميددع مندداطق العددالم مددا تددزال فددي حالددة تغيددر مسددتمر 

بينمددا كاندد  سددو  قطدداع الطاقددة مددن بددين الصددناعات

وات األسرع تطورًا علس مستوى العالم علس مدار السن

.الخمس األخيرة

ة فدي في السنوات األخيرةم نم  نسبة توظيف العمال

يفددة مجدداالت الطاقددة المرتبطددة بتقنيددات الطاقددة النظ

ائحدة بشكل متزايدم وأثبت  أنها أكثر مرونة من خدالل ج

.19-كوفيد

(2022-2019)توظي  العمالة في قطا  الطاقة في كلٍّ من قطاعي الوقود ارحفوري والطاقة النظيفة 

.ةللطاقالدوليةالوكالة:المصدر
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19-أثناء جا حة كوفيد

ارتفدددع عددددد الوظدددائف عالميخدددا فدددي مجدددال الطاقدددة ▪

م 2021مليددون وظيفددة فددي عددام 12.7المتجددددة بنحددو 

كمدا . 2020مليدون وظيفدة فدي عدام 12مقارنة بنحو 

ا  يوجد ما يقدر  مدن ثلثدي جميدع الوظدائف فدي آسدي

٪ من اإلجمالي 42حيث تمثل الصين وحدها بنسبة 

بة العددالميم يليهددا االتحدداد األوروبددي والبرازيددل بنسدد

بة ٪ لكل منهمام والواليات المتحدة والهند بنسد10

.٪ لكل منهما7

( PV)ي عد قطاع الطاقة الشمسية الكهروضدوئية ▪

لدث هو القطاع األسرع نمدوخا  حيدث يمثدل أكثدر مدن ث

ة إجمالي القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجدد

ماليين وظيفة في 4.3والتي بلا عدد وظائفو بنحو 

.2021عام 

الالزمدة كما تعمدل البلددان علدس بنداء البنيدة التحتيدة▪

والقاعددددددة الصدددددناعية لددددددعم المنشدددددات البحريدددددة 

ئف المتنامية في طاقة الريا   حيث بلدا عددد الوظدا

مليددون وظيفددة فددي عددام 1.3فددي طاقددة الريددا  بنحددو 

2021.

مليدون فر دة عمدل 38.2ومن ناحيدة أخدرىم يوجدد نحدو 

.2030في العالم في قطاع الطاقة المتجددة في عام 

ائف باإلضافة إلس أنو من المتوقع أن يرتفع عددد الوظد

ن مليونًام بما في ذلا أكثر م139في قطاع الطاقة إلس 

مليددددون وظيفددددة فددددي كفدددداءة الطاقددددةم والمركبددددات 74

.الكهربائيةم وأنظمة الطاقة والهيدروجين

هتام ويشهد العالم أيضًا أزمة طاقة ناجمة عن األزمة 

الروسددية األوكرانيددةم األمددر الددتي يخلددق ضددرورات ملحددة

لقطدداع الطاقددةم بعضددها يعمددل علددس تسددريع إيقدداف 

تشددغيل الوقددود األحفددوريم والددبعغ ارخددر يركددز علددس

كمددددا تعمددددل الحكومددددات مددددع . تعزيددددز أمددددن اإلمدددددادات

القطدددداع الخدددداي لتددددوطين اإلنتددددا  ومعالجددددة نقدددداط 

ل الضددعف فددي سلسددلة التوريددد العالميددةم سددواء داخدد

الوقددددددود األحفددددددوري أو قطاعددددددات الطاقددددددة النظيفددددددة 

. عهاالرئيسةم بما في ذلا المعادن الضرورية لتصني

ة معيشدة ولتقليل ارثار السلبية الضاغطة علدس تكلفد

فداع الفرد نتيجة عدم استقرار أمن الطاقدة الحداليم وارت

أسددعار الطاقددة والتددي تددؤثر علددس قطدداع الصددناعة فددي

المجاالت األخرى  حيدث إن ارتفداع أسدعار الطاقدة مثدل

لدس النفط والفحم وغيرلم من مددخالت الصدناعة يدؤثر ع

ل تشددغيل المصددانع وقدددرتها علددس العمددل أو التشددغي

انع والتددي قددد ينددتن عنهددا إيقدداف تشددغيل بعددغ المصدد

غيدددر القدددادرة وبالتدددالي تسدددريت العمالدددةم وهدددتام يهددددد 

اسددددتقرار وظددددائف العمالددددة فددددي قطاعددددات الصددددناعة 

.األخرى المعتمدة بشكل كبير علس الطاقة

ومددن هددتا المنطلددقم ومددن أجددل الحفدداظ علددس اسددتقرار 

وتددوازن أسددعار الطاقددة فددال بددد مددن الحفدداظ أيضًددا علددس

أمددن الطاقددة العددالميم وهددتا يتحقددق فددي ظددل التحددول 

للطاقدددة النظيفدددة مدددن اسدددتدامة واسدددتقرار الطاقدددةم 

قدال وإلنجا  التحول من قطاع الطاقة التقليدي واالنت

:إلس الطاقة النظيفة يستلزم ارتي

بمددا فددي ذلددا االعتمدداد)معالجددة الحددواجز الهيكليددة ▪

علس الوقود األحفوريم ونقداط القدوة والضدعف فدي

(.لوجياسلسلة التوريد وأنماط تجارة السلع التكنو

ع التغلدددب علدددس االخدددتالالت الوظيفدددة المحتملدددة مددد▪

ة تطور انتقال الطاقة  حيدث إن الدنقص فدي العمالد

جم المدربة والماهرة عبر سالسل إمداد الطاقة ي تر

بالفعددددل إلددددس تددددهخيرات فددددي المشددددروع ويددددؤثر علددددس 

.قرارات االستثمار في بعغ القطاعات

 ًدا دعم تنوع القدوى العاملدة بدالطر  التدي تدوفر فر▪

متكافئددددة للرجددددال والنسدددداء والشددددبا  واألقليددددات

.والمهمشين

وقعدات بشدهن ت" الوكالة الدولية للطاقة"ووفقًا لتقرير 

م فان تطدوير 2022الطاقة العالمية الصادر في نوفمبر 

بمدا المشروعات الجديدة المتعلقة بالطاقة النظيفدة

ظيدف في ذلا تصنيع مكوناتهام هو المحرك األكبر لتو

٪ مددددن الوظددددائف 60الطاقددددة  حيددددث يمثددددل أكثددددر مددددن 

المتعلقددة بالطاقدددةم ويشدددمل عملهدددم إنشددداء مرافدددق 

ت جديدة لتوليد الطاقة وخطوط النقلم وإجراء تعدديال

ازم وتركيب مضخات حراريةم واسدتكمال آبدار جديددة للغد

.وتصميم وإنشاء البنية التحتية
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ملتقبل نمو الوظا   في قطا  الطاقة

م أن يتضدددداعف إجمددددالي 2030مددددن المتوقددددع فددددي عددددام 

دي االستثمار في الطاقة إلس أكثر من الضدعف ممدا يدؤ

إلددددس زيددددادة الطلددددب علدددددس العمددددال المهددددرة وتوسدددددع 

التوظيددددف فددددي قطدددداع الطاقددددة إلددددس مددددا يقددددر  نحددددو

.مليونًا في الوق  الحالي65مليونًا مقارنة بنحو 90

كمدددا أندددو مدددن المتوقدددع أن ترتفدددع العمالدددة فدددي قطددداع 

م فدان 2030مليونًدا فدي عدام 80الطاقة لتصل إلدس نحدو 

عدددد الوظددائف الجديدددة التددي تددم إنشددا ها  يفددو  عدددد

الوظددائف المفقددودة فددي  ددناعات الوقددود األحفددوريم 

علددس الددرغم مددن أن الوظددائف التددي تددم إنشددا ها قددد ال 

تكدددون فدددي األمددداكن نفسدددها التدددي فقددددهام والمهدددارات 

.ةالمطلوبة في كثير من الحاالت ستكون مختلف

٪ من القوى العاملة في قطاع الطاقة 50إن أكثر من 

.حاليخا يعملون ارن في مجال الطاقة النظيفة

ية وهو ما يؤكد أهمية العمل علس سياسات استراتيج

ع واسددددتباقية لبندددداء القددددوة العاملددددة الالزمددددة للتوسدددد

ويسددددتغر . السددددريع فددددي تقنيددددات الطاقددددة النظيفددددة

التددددددريب وإعدددددادة تشدددددكيل المهدددددارات وقتًدددددا طويلًدددددام 

ويتطلدددددب ذلددددددا التعدددددداون الوثيددددددق بددددددين الحكومددددددات 

والشددركات ومنظمددات العمددل واألوسدداط األكاديميددة 

ومؤسسددات التدددريبم والشددركات ومنظمددات العمددل 

.واألوساط األكاديمية

: الطاقددددة المتجددددددة والوظددددائف"هددددتام ويشددددير تقريددددر 

الصدددادر عدددن الوكالدددة " 2022المراجعدددة السدددنوية لعدددام 

بالشددددراكة مددددع ( إيرينددددا)الدوليددددة للطاقددددة المتجددددددة 

منظمدددة العمدددل الدوليدددةم إلدددس أن هنددداك تحولًدددا عادلًدددا 

.للجميعم وأن قطاع الطاقة هو قطاع مرن وموثو 

مددير عدام منظمدة " رايددرغاي " في هتا الصددم أوضت 

رهددا العمددل الدوليددةم أنددو باإلضددافة إلددس األرقددام التددي ذك

ين جدودة التقريرم فان ثمة تركيز متزايد أيضًا علدس تحسد

ظددروف العمددل فددي قطدداع الطاقددة المتجددددة لضددمان 

كمدددا أن ارتفددداع نسدددب . إيجددداد وظدددائف مجزيدددة والئقدددة

مشددددداركة النسددددداء العدددددامالت فدددددي قطددددداع الطاقدددددة 

يل المتجددة يدل علس أهمية السياسات ودورات التهه

ة المساعدة والمخصصدة لتعزيدز نسدب تعزيدز مشدارك

المددرأة وتعميددق وجددودل فددي سددو  الطاقددة المتجددددة 

م من أجل تحقيق تحول عادلج للجميعم واجع مدير عا

منظمددة العمددل الدوليددةم نقابددات العمددال والحكومددات 

وأ دددحا  العمدددل علدددس موا دددلة التزامددداتهم بمسدددار 

التحددددول المسددددتدام للطاقددددة باعتبددددارل أمددددرًا جوهريخددددا

. لمستقبل العمل

لددة مدددير عددام الوكا" فرانشيسددكو ال كدداميرا"كمددا أوضددت 

الدوليددة للطاقددة المتجددددةم فددي ظددل مواجهددة العديددد 

مددن التحددديات العالميددة الراهنددةم فددان قطدداع الطاقددة 

خلدق ويثب  قدرتو علس" يحافط علس مرونتو"المتجددة 

ووجدو الحكومدات فدي جميدع . المزيد من فدري العمدل

العدددالم إلدددس أن تتبدددع سياسدددات قطاعيدددة تعمدددل علدددس

تدددعم وتوسدديع وظددائف قطدداع الطاقددة المتجددددة فددي

ذلددددا أن إرسدددداء سلسددددلة قيمددددة محليددددة ال "بلدددددانها  

يسددداهم فدددي خلدددق الفدددري التجاريدددة ووظدددائف جديددددة 

لألفراد والمجتمعات المحليدة فحسدبم بدل يعدزز ذلدا

ة مددن موثوقيددة سالسددل التوريددد وأمددن الطاقددة بصددور

."عامة

2019التوظي  في قطا  الطاقة حل  القطا  االقتصادي في عام 

.ةللطاقالدوليةالوكالة:المصدر

(مليون عامل)
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تداعيات تحول الطاقة

ف تختلددف تددداعيات تحددول الطاقددة علددس مسددتوى وظددائ

العمددددددال وتددددددداعيتها علددددددس مسددددددتوى االقتصددددددادات  

ة م فدددان وظدددائف الطاقدددة النظيفدددفبالنلااابة للعماااال

والمتجددددددة هددددي وظددددائف الئقددددةم مددددن حيددددث األجددددورم 

والصددحة والسددالمة المهنيددة وظددروف العمددل األخددرىم 

.واألمن الوظيفي وحقو  في العمل

و إلددس م فددان الدددول التددي تتجددوبالنلاابة لالقتصااادات

ريع تنفيدددت التحدددول فدددي الطاقدددة النظيفدددة بشدددكل سددد

سددديمكنها مدددن اكتفائهدددا الدددتاتي مدددن احتياجاتهدددا مدددن 

ي الطاقددة بشددكل آمددن ومسددتقر ومسددتدام أيضًددا والددت

لهدا يمكن الدول من اكتسا  ميزة تنافسيةم مما يجع

وم تعمدددل علدددس تصددددير التكنولوجيدددا الجديددددة أو أن تقددد

.بتصدير الفائغ لديها من الطاقة

(2030–2019)التوظي  العالمي في قطاعي الطاقة النظيفة والوقود ارحفوري خالل الفتر  بين 

.2022للطاقةمالدوليةالوكالة:المصدر

تكتسدددددب الددددددول فر دددددة جاذبدددددة لالسدددددتثمارات الخارجيدددددة

المباادددددرة نتيجدددددة اسدددددتدامة واسدددددتقرار الطاقدددددة لدددددديها 

ر ًددددا وتكلفتهددددام وبالتددددالي سددددتخلق فددددي النهايددددة أيضًددددا ف

إضدافية لوظددائف أخدرى داخددل قطاعدات مختلفددة ممدا تعددزز 

.قدرة الدول علس مواجهة التزاماتها تجال العمالة لديها

الوقود األحفوريالطاقة النظيفة

(مليون عامل)
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دور التعاااااااااااااااااااااااااااااون 
يع فددي تشددجاإلفريقااي 

مشددددددروعات االسددددددتثمار 
األخضر في إفريقيا

باحدددددددل فددددددد  الشددددددد ون البيئيدددددددة

ة  أحم . أ

م دان ترت  ا تضافة ةصر لم تمر ال

(COP27)، أحددددد  ال مددددداذج اةفري يدددددة

الرائدددددد ة فدددددد  ةواجهددددددة التريددددددراط 

الم اخيددددة، و حدددد ا ةحدددد داط ابةددددن 

ا ال ددوة  المصددرل، والتدد  يتو دد  لهدد

أن ترددون ن  ددة تحددول فدد  ةعالجددة 

أزةدددداط الم ددددان وال بيعددددة والردددد اء 

. وال ا ة ف   فري يا

:مدخل

الم تعدداني القددارة اإلفريقيددةم مثلهددا مثددل بدداقي دول العدد

مددن آثددار التغيددرات المناخيددةم علددس الددرغم مددن أن القددارة 

مددن االنبعاثددات % 3-2اإلفريقيددة تسددبب  فقددط بنسددبة 

ن الكربونيددة حددول العددالمم فددان الماليددين مددن المددواطني

يئيددة فددي إفريقيددام قددد تعرضددوا للكثيددر مددن الكددوارث الب

افم الناتجة عن التغيرات المناخية مدن فيضداناتم وجفد

وتصددحرم ونقددص فددي الغددتاء ومددا تبددع ذلددا مددن زيددادة 

معدددددالت البطالددددةم وزيددددادة الصددددراعات حددددول األمدددددن 

الغددتائي والمددائيم ومددا تبعهدددا مددن تهديدددات للخطدددط 

.التنموية لكثير من الدول اإلفريقية

ويددددهتي التعدددداون بددددين الدددددول اإلفريقيددددة فددددي مواجهددددة 

يددد التغيددرات المناخيددة أمددرًا ال نقددا  فيددو مددن أجددل توح

الخطدددط واالسدددتراتيجيات المناخيدددةم سدددواء مدددن أجدددل 

ي التكيدف أو التخفيددف مدن آثددار هددتل الظداهرةم وذلددا فدد

.إطار المصالت القومية لكل دولة
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بدين ويقدم هتل المقالم تحليلًا لمددى فاعليدة التعداون

الدددول اإلفريقيددة نحددو مواجهددة هددتل الظدداهرةم وأمثلددة 

المشروعات الرائدة في القارةم ومحددات هتا التعاون 

ت مددن أجددل الو ددول بددو إلددس نمددوذ  فعددال قابددل للتنفيدد

ريقيدة واالستدامة تح  رعاية الهيئات االقتصادية اإلف

: وبالتعددداون مدددع مؤسسدددات التمويدددل الدوليدددةم مثددددل

وبنا االستثمار األوروبيGCF ندو  المناخ األخضر 

.والمعونة األمريكية

كمددا يتندداول الحددديث عددن المعوقددات التددي تواجددو هددتا 

لدس التعاونم وكيفية التغلب عليهدا مدن أجدل الو دول إ

.أفضل نتائن

ل كمددا يتندداول هددتا المقددال تحليلًددا ألهميددة تعدداون الدددو

اإلفريقيدددة فددددي مواجهددددة ظددداهرة التغيددددرات المناخيددددةم 

والددددتي سيسدددداهمم إن كددددان باإليجددددا م علددددس تشددددجيع 

ن االستثمار في المشروعات الخضراءم فعلس الدرغم مد

و الجهددود التددي يتخددتها كثيددر مددن الدددول اإلفريقيددة نحدد

ان التكيدددف والتخفيدددف مدددن آثدددار التغيدددرات المناخيدددةم فددد

ها األمر يحتدا  إلدس مزيدد مدن التكداتف بدين الددول بعضد

ن البعغ ليس من أجل مصالت قومية فقطم ولكن م

أجدددددل مصدددددالت القدددددارة اإلفريقيدددددة ككدددددلم األمدددددر الدددددتي 

ر سيساهم فدي تشدجيع مشدروعات االسدتثمار األخضد

.في القارة
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:آثار التغيرات المناخية على القار  اإلفريقية

تداعيات تعد القارة اإلفريقية من أكثر المناطق تهثرًا بال

سددهم السددلبية للتغيددرات المناخيددة فددي الوقدد  الددتي ت 

العدالمم فيو بنسبة ضئيلة من إجمالي االنبعاثات حول

دولدددة إفريقيدددة علدددس 54إلدددس جاندددب ذلدددا فقدددد وقعددد  

دولدة 38م كمدا قامد  2015اتفاقية باريس للمنداخ عدام 

بتحدديث أجنددتها الوطنيدة 2021إفريقية في أواخدر عدام 

أجندددددة "بدددداعالء أهددددداف وسياسددددات العمددددل المندددداخي 

".2063إفريقيا 

وتواجدددو القدددارة اإلفريقيدددة أزمدددات نتيجدددة االرتفددداع فدددي

د درجات الحرارةم ومشكالت الجفافم وتعرضدها لتهديد

ام األمن الغتائيم وانتشار المجاعات مما يعد تحديًا أم

مشددروعات التنميددة وقدددرة الحكومددات اإلفريقيددة علددس

تمويددددل المشددددروعات الجديدددددةم وفددددي الوقدددد  نفسددددو 

.اإلنفا  علس مواجهة آثار التغيرات المناخية

ولعل أكبر الدول اإلفريقيةم السدودان ومدا ادهدل مدن

م ودول القدرن اإلفريقدي 2021فيضانات مدمرة فدي عدام 

ات التي تواجو مشكلة األمدن الغدتائيم وارتفداع المجاعد

.2017مليون اخص خالل عام 17إلس 

األمددر الددتي أوجدددب التكامددل بددين الددددول اإلفريقيددة فدددي

و المشددروعات التنمويددةم والددتى يعددد مدددخلًا فعالًددا نحدد

معالجددة الخالفددات بشددكل سددلمي ومسددتدامم خا ددة

فددي مشددروعات الطاقددة واألمددن الغددتائيم ومددا تددتخر بددو 

دول القددددارة السددددمراء مددددن مددددواد متجددددددة مددددن ريددددا  

ر وطاقة امسية ومصدادر للطاقدة الكهرومائيدةم األمد

الددددتي تجددددب إدارتددددو براددددادة حتددددس ال يتحددددول إلددددس أداة 

م جيوبولوتيكيةلخالفات 

ضدررت وفيما يلي عرض لبعغ الدول اإلفريقية التدي ت

10بدر من تهثير التغيدرات المناخيدةم والتدي تعدد ضدمن أك

دول  في العالم تهثرًا بالتغيرات المناخية

تعدددداني هددددتل الدولددددة مددددن الجفدددداف وقلددددة : تشاااااد▪

بددة سددقوط األمطددارم حيددث تحتددل تشدداد حاليخددا المرت

كيدف  األخيرة في مؤار مبادرة نوتردام العالمية للت

عرضددة حيددث احتلدد  التصددنيف الرابددع كددهكثر البلدددان

من أقدل رثار التغيرات المناخية والمرتبة الثانيدة ضد

اقتصدددداديخا )الدددددول قدددددرة علددددس تحمددددل هددددتل ارثددددار 

م فخددددالل الخمسددددين عامًددددا الماضدددديةم (واجتماعيخددددا

تسددددددبب  درجددددددات الحددددددرارة المتزايدددددددة والجفدددددداف 

٪ مددن مسدداحة بحيددرة 90واالسددتخدام فددي انحسددار

م ممدددا هددددد األمدددن الغدددتائيم (أكبدددر بحيراتهدددا)تشددداد 

. وأدى إلس ارتفاع معدل المجاعات في الدولة

تعداني مدن الجفداف وقلدة سدقوط األمطدار : هايتي▪

مددن الغابدات الموجددودة بهدا ممددا % 98حيدث فقددت 

.أدى الس ارتفاع معدالت الفقر والجوع بالدولة

وط تعرض  هتل الدولدة للجفداف وقلدة سدق: كينيا▪

ة األمطددارم وخا ددةم فددي المنطقددة الشددمالية الغربيدد

من مديندة توركاندا  حيدث واجهد  أكبدر موجدة جفداف 

عامًددددددام 40فدددددي القدددددرن اإلفريقدددددديم واألسدددددوأ مندددددت 

افم باإلضافة إلس الخسائر التي جاءت مع هدتا الجفد

ن م قدر أن الجفاف كلف كينيدا أكثدر مد2019ففي عام 

م  دددددنفتها ( مليدددددون يدددددورو678)ماليدددددين دوالر 708

مددن بددين أفضددل البلدددان " ووتدد جيرمددان "منظمددة 

األكثددر تضددررًا مددن تغيددر المندداخ فددي مؤاددر مخدداطر

م وهدددتا هدددو أحدددد األسدددبا  التدددي 2020المنددداخ لعدددام 

جعلدددد  الحكومددددة الكينيددددة تخصددددص مددددوارد كبيددددرة 

اخدل لالستجابة لألزمة وبناء القددرة علدس الصدمود د

٪ 0.1وفي حين أنها تسداهم بهقدل مدن . مجتمعاتها

مددددن انبعاثددددات الغددددازات الدفيئددددة العالميددددةم فقددددد 

٪ 32تعهدت أيضًا بخفغ هدتل االنبعاثدات بنسدبة

. 2030بحلول عام 

1961تعاني من أعا دير مددمرة  فمندت عدام : مالوي▪

لددم تشددهد إعصددارًا مدددمرًا مثددل مددا حدددث فددي عددام 

م فدددددالس جاندددددب موزمبيدددددق وزيمبدددددابويم دخلددددد  2019

م وهدددو 2019لعدددام إيددددايمدددالوي فدددي بدددؤرة إعصدددار 

ي اإلعصدددار المدددداري األكثدددر تكلفدددة وضدددررًا فدددي تددداري

المنطقةم وقد و ف األمين العام لألمدم المتحددة

ن واحددة مد"هدتل الكارثدة بهنهدا " غوتيري أنطونيو "

أسددددوأ الكددددوارث المرتبطددددة بددددالطقس فددددي تدددداريي 

ماليدددين 3علدددس إيددددايم وبشدددكل عدددام أثدددر "إفريقيدددا

ادخصم 1000اخصم وتسبب فدي قتدل أكثدر مدن 

مليدددددار دوالر 2.2كمدددددا تسدددددبب فدددددي أضدددددرار بقيمدددددة 

مدددددن طاقدددددة % 80م وتدددددهثر حددددوالي (مليددددار يدددددورو2.1)

.العمل

وتواجااا  القاااار  اإلفريقياااة أةماااات نتيجاااة االرتفاااا  فاااي درجاااات الحااارار ، ومشااا الت الجفااااف،

مية وتعرضها لتهديد ارمن الغذا ي، وانتشار المجاعات مما يعد تحديًا أمام مشروعات التن

.وقدر  الح ومات اإلفريقية على تمويل المشروعات الجديد 
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:محددات التعاون اإلفريقي

يمثددددل التعدددداون اإلفريقددددي حجددددر األسددددال لمواجهددددة 

ى ظدداهرة التغيددرات المناخيددةم لدديس فقددط علددس مسددتو

القارة السمراءم ولكن علس مستوى العدالمم ومدن أجدل

تحقيددق تعدداون كددفء وفعددالم وجددب علددس  ددناع القددرار 

تعميددددددق المحددددددددات التاليددددددة مددددددن خددددددالل القددددددرارات 

بددين دول االقتصدداديةم والسياسددية والبيئيددة المتكاملددة

:القارةم ولعل أهم المحدداتم هي

ر حيدددث يجدددب تطدددوي: التكنولوجيدددا والبحدددث العلمدددي▪

اعدددة التكنولوجيددا والبحدددث العلمدددي فدددي اإلنتدددا  والزر

والصددددناعةم بحيددددث يكددددون إنتددددا  مسددددتدامم وبهقددددل 

التكدداليفم مددع تشددجيع اسددتخدام مصددادر الطاقددة

ار المسددتدامةم األمددر الددتي يزيددد مددن فددري االسددتثم

فددددددي الطاقددددددة الشمسدددددديةم والنوويددددددةم والطاقددددددة 

الكهرومائيدددةم كدددتلا تبدددادل الخبدددرات والمعلومدددات

بددين دول القددارة فددي تحقيددق االسددتفادة مددن مددوارد

. القارة بشكل رايد ومستدام

ن لتحقيددق األمددن فددي العديددد مدد: اإلرادة السياسددية▪

المجددددددددداالتم مثدددددددددل األمدددددددددن الغدددددددددتائي واألمدددددددددن 

م وكدددتلا أمدددن الطاقدددةم مدددن خدددالل الجيوبولدددوتيكي

وضددددع مبددددادرات سياسدددددية يجتمددددع فيهددددا جميدددددع 

حكومددددات القددددارةم لتكددددوين إدارة واحدددددةم ومصددددالت 

مشددتركة مسددتدامةم والقضدداء علددس النزاعددات ذات 

.المصالت الفردية

ة وهنددددا يددددهتي دور الهيئددددات االقتصددددادي: االسددددتثمار▪

اإلفريقي التابعة لالتحاد اإلفريقي متمثلة في البنا

فددي تمويددل المشددروعات التنمويددة AFDPللتنميددة 

فدددي القدددارة وخلدددق تعددداون بنددداء مدددع المؤسسدددات 

روبددي االقتصددادية الكبددرى مثددل بنددا االسددتثمار األو

فددي مجددال تغيددر المندداخم وزيددادة تمويددل مشددروعات 

.التكيف

المزايددا الجغرافيددة المتنوعددة فددي القددارةم األمددر الددتي▪

ت يدعم من فكرة التكامل والتداخل فدي المشدروعا

.بين دول القارة كل حسب ميزاتو التنافسية

ويسددددهم البنددددا اإلفريقددددي للتنميددددة فددددي العديددددد مددددن

:المشروعات الخضراء والمستدامةم مثل

ة تكيددف سددبل العددي  الريفيدد-مشددروع الصددومال ▪

مRLACC II-مددع تغيددر المندداخ فددي القددرن اإلفريقددي 

والدددددددتي يتنددددددداول مشدددددددروعات مواجهدددددددة مخددددددداطر 

وانداتم الفيضانات والحفاظ علدس الحيداة البريدة للحي

ومشددددددروعات تطدددددددوير البنيدددددددة التحتيدددددددةم وكدددددددتلا 

.مشروعات الري

م بتقدديم قدرض 2022قيام البنا في ادهر سدبتمبر ▪

مليون يورو إلس المغر  من أجل تمويل 199بمبلا 

م وذلدددا لددددعم PADCRCمشدددروع لزراعدددة الحبدددو  

مشدددروعات األمدددن الغدددتائي فدددي القدددارةم وتحسدددين 

. جودة الحياة للمزارعين والنساء

المسدداهمة فددي دعددم أمددن الطاقددة فددي زامبيددام مددع ▪

لتحفيدددز "GCF"دعدددم مدددن  دددندو  المنددداخ األخضدددر 

االسدددددتثمار فدددددي مشدددددروعات الطاقدددددة المتجدددددددة 

األمددددر الددددتي يسددددهم فددددي م"small-scale"الصددددغيرة 

تحسددددددين مددددددزين الطاقددددددة فددددددي توليددددددد الكهربدددددداء 

. بالمنطقة

كاملددة دعددم نيجيريددا فددي تطبيددق برنددامن التنميددة المت▪

والتكيدددددف مدددددع المنددددداخ فدددددي محددددديط نهدددددر النيجدددددر 

((PIDACC/BN

مدددة وافدددق البندددا علدددس تقدددديم منحتدددين لمدددالوي بقي▪

ماليددددين دوالر لتنفيددددت برنددددامن تمويددددل أخطددددار9.25

وذلدددا لمواجهدددة م(ADRiFi)الكدددوارث فدددي إفريقيدددا 

ة التدي الكوارث البيئية الناتجة عن التغيدرات المناخيد

. حدث  في هتل الدولة

نمااااااذج إفريقياااااة را اااااد  فاااااي مواجهاااااة التغيااااارات 

:المناخية

:است افة مؤتمرات المناخ في إفريقيا

ي حر   العديد من الدول اإلفريقيةم ذات الدور المناخ

الفعدددددالم علدددددس استضدددددافة مدددددؤتمرات المنددددداخم فقدددددد 

م فددددددي 2011استضددددداف  دولدددددة جندددددو  إفريقيدددددا عدددددام 

والدتي تدم فيدو مCOP17العا مة دربانم مؤتمر المناخ 

م 2063االتفا  علس أجنددة إفريقيدا للتنميدة المسدتدامة

القدوة والتي تعدد الخطدة الرئيسدة لتحويدل إفريقيدا إلدس

COP22العالميددددددددة للمسددددددددتقبلم ومددددددددؤتمر المندددددددداخ 

م والتي تناول العديد من الملفدات 2016بالمغر م عام 

ال ملددف إدارة الميدد: التددي تخددص القددارة اإلفريقيددةم مثددل

ل وإزالددة الكربددون مددن إمدددادات الطاقددةم وتسددريع التنقدد

.الحضريم وتمويل العمل المناخي
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أحددد م(COP27)وتددهتي استضددافة مصددر لمددؤتمر المندداخ 

النمددددداذ  اإلفريقيدددددة الرائددددددة فدددددي مواجهدددددة التغيدددددرات 

المناخيدددةم وإحددددى محدددددات األمدددن القدددومي المصدددريم 

ة والتددي يتوقددع لهددا أن تكددون نقطددة تحددول فددي معالجدد

ا أزمات المناخ والطبيعة والغدتاء والطاقدة فدي إفريقيد

م ولكددن فقددط إذا تقدددم  البلدددان المتقدمددة إلددس األمددا

زم بدددارادة سياسددددية وتمويددددل أكبدددر بكثيددددر للعمددددل الددددال

ائر لالستعداد لتدهثيرات مناخيدة أكثدر حددةم وإدارة الخسد

تقال واألضرار وحماية المناظر الطبيعية الحيويةم واالن

.إلس مستقبل منخفغ الكربون

:المؤتمرات اإلفريقية لتفعيل العمل المناخي

فدددي  (AMCEN)ادددهد مدددؤتمر وزراء البيئدددة األفارقدددة 

" رداكدددا"دورتدددو الثامندددة عشدددرةم بالعا دددمة السدددنغالية 

م تهكيدًا للعديد 2022سبتمبر (16–12)خالل الفترة من 

:من المبادرات الخضراء كما يلي

.التوازن بين التخفيف والتكيف▪

ويدل تم–تمويل االنتقال العادل نحو طاقة نظيفة ▪

.الخسائر واألهداف

:تفعيل المبادرات المختلفة▪

م مبددادرة االنتقددال العددادل للطاقددةم والتددي تسدده1.

اقدة في دفع جهود الدول اإلفريقية للتحول للط

.النظيفة والحصول علس التمويل المناسب

.المبادرة الخا ة بالزراعة واألمن الغتائي2.

.اخمبادرة األمن المائي للتكيف مع تغير المن3.

.مبادرة المدن المستدامة4.

والتددي 2050بحلددول عددام 50مبددادرة المخلفددات 5.

تهددددف إلدددس رفدددع نسدددبة تددددوير المخلفدددات فدددي

م ممددا سيسددهم فددي %50إلددس % 10إفريقيددا مددن 

خفغ معدالت البطالة مدن خدالل مشدروعات 

إعددددادة التدددددويرم وخفددددغ نسددددبة انبعدددداث غدددداز 

الميثددان نتيجددة منددع حددر  المخلفدداتم  وكددتلا

تشددجيع ااددتراك مؤسسددات القطدداع الخدداي 

فددددددي إفريقيددددددا فددددددي منظومددددددة جمددددددع وتدددددددوير 

.المخلفات

المبدددادرة الخا دددة بددددعم مشددداركة المدددرأة فدددي 6.

المتوسددددددددددددطة )المشددددددددددددروعات الخضددددددددددددراء 

والخا دددة بددالتكيف مدددع التغيدددرات( والصددغيرة

المناخيددةم وتحسددين معدددل التغتيددة مددن خددالل 

تحسدين العددادات الغتائيدة للحددد مدن انبعاثددات

غددازات االحتبددال الحددراريم وخا ددة مددع خفددغ 

معددددددل اسدددددتخدام اللحدددددومم وضدددددمان  دددددحة 

.أفضل لألجيال القادمة في إفريقيا

دعددددم مشددددروعات التنددددوع البيولددددوجي وإعددددادة 7.

تههيدددددددل الطبيعدددددددة والمحميدددددددات الطبيعيدددددددة 

والحفدددداظ علددددس البيئددددة البحريددددة مددددن التلددددوثم 

ومواجهددة ظدداهرة التصددحرم والتددي تددهتي ضددمن 

رات المبادرات التي تهدتم بقضدايا ظداهرة التغيد

.المناخية

ية للدولدة  الجغرافيا السياس: الجيوبولوتيكييقصد باألمن 

ولددة حيددث تحليددل عوامددل القددوة وتحديددد الددوزن النسددبي للد

ريخا مدددن مددن خددالل تحليدددل تركيبهددا وتكوينهددا طبيعيخدددا وبشدد

خددالل مواردهدددا وإنتاجيتهدددا والتحددديات التدددي تواجههدددام ومدددا 

.يؤثر علس أمنها الداخلي والخارجي

يقصدددد بهدددا المشدددروعات التدددي يدددتم: مشدددروعات التكيدددف

ن تنفيتها بهدف التعامل مع ظاهرة التغيرات المناخيدة مد

أجدل خالل إجراء تعديالت في االستراتيجيات والقرارات مدن

: مواجهدددددة التغيدددددرات المناخيدددددة والتعددددداي  معهدددددام مثدددددل

يل مشروعات بناء حواجز ضد الفيضاناتم وتنميدة المحا د

بددر المقاومددة للجفددافم واسددتغالل مددوارد الميددال بكفدداءة أك

م والحفدداظ عليهددا مددن النضددو م وأنظمددة إنددتار مبكددر فعالددة

ر وإنشدداء مندداطق سدداحلية عازلددةم واسددتخدام أنددواع األاددجا

مثدددددددل أادددددددجار )األقدددددددل عرضدددددددة للحرائدددددددق والعوا دددددددف 

(.المنجروف
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م المسدداهمة فددي معالجددة قضددية الميثددان العالميددة▪

للمنددداخ COP26إحددددى تو ددديات مدددؤتمر األطدددراف

أندواع م حيث تدم تهكيدد ضدرورة التركيدز علدسبجالسكو

محددددة مددن الغددازات مثددل الميثددانم لمواجهددة تغيددر 

.المناخ بشكل فعال

ي منتددددى مصدددر للتعددداون الددددولي والتمويدددل اإلنمدددائ▪

Egypt-ICF2022  حيث الدعم الدتي تحتدا  إليدو دول

أجدل قارة إفريقيا علس المستوى الفني والمالي مدن

ل تحديددد م سدداهمتها الم حددددة وطنيخددا بشددهن جدددو

وتعزيدز القددرة علدس مNDCsأعمال العمدل المنداخي

تنفيدددددتها بشدددددكل فعدددددالم وذلدددددا خدددددالل الجلسدددددة 

ول مساهمة الد"النقااية التي عقدت تح  عنوان 

".اإلفريقية في تحديد أجندة العمل المناخي

:المشروعات الت راء الرا د  في إفريقيا

دوليدة والتي تتم بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات ال

مثددددل المعونددددة األمريكيددددة والبنددددا األوروبددددي واألمددددم 

ة المتحددددةم وفيمدددا يلدددي نمددداذ  للمشدددروعات اإلفريقيددد

:المستدامة

مشروعات الطاقة الشمسيةم فقد اهدت القارة▪

السدددددددمراء العديدددددددد مددددددددن مشدددددددروعات الطاقددددددددة 

دول 3مشدروعاتم فدي 10الشمسيةم وتركزت أكبدر 

ميجا 1600أسوان بقدرة –محطة بنبان )هي مصر 

يددة واتم والتددي تسدداهم فددي خفددغ انبعاثددات كربون

م وجنددددو  إفريقيددددا (طددددن سددددنويخا156,000بمقدددددار 

محطددددددات طاقددددددة امسددددددية كبيددددددرة باجمددددددالي8)

محطددددة نددددور بقدددددرة)م والمغددددر  (ميجددددا وات803

ميجدداواتم والتددي تسدداهم بخفددغ االنبعاثددات580

(.طن سنويخا760,000الكربونية بمقدار 

ويدددددددهتي دور المؤسسدددددددات الدوليدددددددة لددددددددعم هدددددددتل ▪

م 2022المشدددروعات المسدددتدامةم ففدددي بدايدددة عدددام 

مليدددون 138أعلددن البندددا الددددولي عدددن منحدددة قددددرها 

دوالر لصددددالت مشددددروعات الطاقددددة فددددي جمهوريددددة 

ئي إفريقيددا الوسددطسم بهدددف تنفيددت مشددروع كهربددا

83يعمل بالطاقدة الشمسديةم حيدث سديتم تقدديم

ميددة مليددون دوالر مددن قبددل المؤسسددة الدوليددة للتن

IDA))م وهي اركة تابعة لمجموعدة البندا الددوليم

بمبلددددا( (GCFويسدددهم  ددددندو  المنددداخ األخضددددر 

.مليون دوالر25مليون دوالرم والبنا الدولي 30

مشدددروعات التنقيدددب عدددن الميدددال الجوفيدددةم والتدددي ▪

يددام توجددد فددي العديددد مددن الدددول اإلفريقيددةم مثددل كين

.لمواجهة ظاهرة الجفاف ونقص موارد الميال

ة مستقبل الطاقد)مشروعات الهيدروجين األخضر ▪

ول م وي عدّ الهيدروجين أحد الحل(الخضراء في القارة

ارة المستدامة إلنتا  الطاقةم وخا ة مع تمتع الق

بالعديدددد مدددن مصدددادر الميدددالم وقدددد اقتدددر  االتحددداد 

األوروبدددددددددي اسدددددددددتراتيجيات التحدددددددددول السدددددددددتخدام 

م ولددتلا 2050الهيددروجين فدي الطاقدة بحلدول عدام 

اددهدت القددارة بندداء عدددة مشددروعات كبددرى إلنتددا  

الهيدددروجين األخضددر م تشددارك بهددا كددل مددن مصددر 

ة مشروع مصدنع األمونيدا بمنطقدة العدين السدخن)

بائي في خلين السويسم وسيحتوي علس محلل كهر

ميجددداوات بالتعددداون مدددع ادددركة 100ضدددخم بقدددوة 

ألدف طدن 90األمريكيدةم مدا سديتيت إنتدا  " بالغ باور"

م ثدددم يدددهتي المغدددر (مدددن األمونيدددا الخضدددراء سدددنويخا

ألددف طددن 183)فددي الربداطم " أمونيداهيفددو"بمشدروع 

ألدف طدن 280من األمونيا الخضراءم ويدتخلص مدن 

ضًا كل م ويشارك أي(من ثاني أكسيد الكربون سنويخا

يدد مدن من جنو  إفريقيام وموريتانيام وناميبيدا بالعد

. المشروعات بالتعاون مع المؤسسات الدولية

تعزيددددز اسددددتثمارات القطدددداع الخدددداي فددددي مصددددادر ▪

ن الطاقددة الجديدددة والمتجددددة الصددديقة للبيئددةم مدد

خدددالل مسددداعدة الددددول المتقدمدددة للبلددددان الناميدددة

كيددف واإلفريقيددة بتمددويالت ميسددرة فددي مجدداالت الت

المناخيم بمدا يسدهم فدي خفدغ أعبداء الدديون علدس

االقتصددددددادات النااددددددئةم وي مكعنهددددددا مددددددن الوفددددددداء 

. بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية
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نفيااذ التحااديات التااي تواجاا  القااار  اإلفريقيااة فااي ت

:مشروعاتها الت راء

غ تجدر اإلاارة إلس أن الطريق أمام التنمية يواجو بع

ع التحددديات التددي يجددب أن تؤخددت فددي االعتبددار عنددد وضدد

الخطددددط واالسددددتراتيجيات مددددن أجددددل تحقيددددق تنميددددة 

:مستدامةم ومن بين هتل التحديات

حيدددث إن أغلدددب اسدددتثمارات مشدددروعات : التمويدددل▪

ةم الطاقددة الجديدددة فددي إفريقيددام اسددتثمارات أوروبيدد

ادية وفي الوق  نفسوم تواجو أوروبام تحديات اقتص

فدداع نتيجددة الحددر  الروسددية األوكرانيددةم تتضددمن ارت

مدواد تكلفة التمويل وأسعار السدلع األساسدية وال

البتروليدددةم وغيدددر ذلدددا مدددن الصدددعوبات والتدددداعيات

درة وارثددار السددلبيةم التددي تزيددد مددن احتماليددة عدددم قدد

ي البنددوك األوروبيدددة علدددس التمويدددلم فدددي الوقددد  الدددت

ين تحتا  فيو المشروعات الخضراء في القارة مدا بد

مليددددار دوالر سددددنويخام وقددددد تزيددددد إلددددس300إلددددس 140

.2050مليار دوالر بحلول 560

ة لتنفيدت االفتقار إلس استراتيجيات اقتصادية إفريقي▪

اء سياسات التكيف والخا دة بمواجهدة نقدص المد

% 15إلدس % 5والغتاء  حيث تفقد إفريقيا سنويخا من 

مددن معدددالت نموهددا االقتصددادي بسددبب تددداعيات 

التغيددددرات المناخيدددددةم وعددددددم وجدددددود اسدددددتراتيجيات 

التي للتكيددفم ولددتلا تددهتس المسدداهمات الفرديددةم كدد

اتخددددددتتها مصددددددرم كنمددددددوذ  لسياسددددددات للتكيددددددف 

والتخفيدددف والتدددي يجدددب تعميمهدددا علدددس بددداقي دول

القددددارةم والحددددديث عددددن الندددداتن المحلددددي اإلجمددددالي 

".Green GDP"األخضر 

وهددي مهمددة : مدددى إتاحددة البيانددات بددين دول القددارة▪

ة آثدار للتمويلم وتحديد حجم الخسائر واألضرار نتيج

التغيدددرات المناخيدددةم وكدددتلا تحديدددد الفدددري التدددي

يمكدددن اسدددتغاللها مدددن أجدددل خدمدددة المشدددروعات 

الخضددراء فددي القددارة مددن مددوارد طبيعيددةم وبشددريةم 

.واقتصادية

ي التكنولوجيدددا والمنافسدددة فدددي الطاقدددةم األمدددر الدددت▪

يحتدددا  إلدددس ضدددي المزيدددد مدددن االسدددتثمارات والدددتي 

اع يتددزامنم مددع األزمددات االقتصددادية العالميددة وارتفدد

معدددالت التضددخمم ممددا يمثددل تحددديًا أمددام تمويددل 

المشددددروعات الكبددددرى ويهدددددد اسددددتمرارية العمددددل 

.فيها
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نميااة ممااا ساابر، تااأتي أهميااة تفعياال أجنااد  إفريقيااا للت

، ، باعتبااار أنهااا خريطااة طرياار لتنميااة القااار  ك اال2063

مااان احتياطاااات % 90وخا اااة أن إفريقياااا تمتلاااك حاااوالي 

ر العااالم ماان المااوارد الطبيعيااة، ويجاا  أن تتجاا  لتحقياا

: اكتفاااء ذاتااي ملااتدام فااي العديااد ماان المجاااالت، مثاال

الغذاء والطاقة والصناعة، حفاظًا على أمان القاار  مان

ية آثاااار التغيااارات المناخياااة، وتفعيلًاااا لااا راد  اللياسااا

.واالقتصادية لح وماتها

ختامًا

62 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة



الصورة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري63

الطاقاااااة المتجااااادد  
ةوالتغيرات المناخي

باحدددددددل  يا ددددددد  وا دددددددتراتيج  

و فير ة ان

أحم  حمادل. أ

 ن ةصددددادر ال ا ددددة المتجدددد دة  دددد  

المدد ذ الوحيدد  أةددام الدد ول لتح يدد 

االكتفددداء الددد ات  فددد  جميددد  ة ددداح 

الحياة وبما يحداف  علدد الم دان ةدن

اب دددرار، و ددد  فدددرعد ةعظدددم دول 

العددددالم فدددد   عدددد اد وتر يددددا الب يددددة 

.ةالتحتية لمصادر ال ا ة المتج د

:مدخل

ينبغددددي أن تصددددبت الطاقددددة المتجددددددة هددددي المصدددددر 

م فهددددي تمكددددن مددددن 2050الددددرئيس للطاقددددة فددددي عددددام 

الددددتخلص مددددن االعتمدددداد علددددس اسددددتيراد الطاقددددة غيددددر 

المتجددددددة ممددددا يددددؤدي إلددددس دفددددع النمددددو االقتصددددادي 

تلا الشاملم والتخفيف من حدة التغيرات المناخيةم لد

ت عددد الطاقدددة المتجدددددة هدددي األقدددل تكلفدددة فدددي جميدددع

أنحدددداء العددددالم  حيددددث يجددددب أن يصددددل االسددددتثمار فددددي 

لدول تريليوندات دوالر سدنويخا بح4الطاقة المتجددة إلس 

م حتدددددس نصدددددل إلدددددس مسدددددتوى  دددددفر مدددددن 2030عدددددام 

االنبعاثددددات لغددددازات االحتبددددال الحددددراري بحلددددول عددددام 

ي   حيددث تجلددس دور التعدداون الدددولي واإلقليمددي فدد2050

ذلددددا مددددن خددددالل اعتمدددداد األطددددر وارليددددات المعتمدددددة 

والتددددابير المقترحدددةم وذلدددا بهددددف تعزيدددز دور الطاقدددة

تالي المتجددة في الحد من تغير المناخ في العالمم وبال

يعنددي نشددر الطاقددة المتجددددة علددس نطددا  واسددع فددي 

زيددع المقددام األول تغييددر أسدداليب إنتددا  واسددتخدام وتو

.الطاقة في العالم
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دولة علدس اتفاقيدة تاريخيدة195وبناءً علس ذلام وافق  

لمكافحددددة تغيددددر المندددداخ وإطددددال  العنددددان ل جددددراءات 

واالسدددددتثمارات نحدددددو مسدددددتقبل مدددددنخفغ الكربدددددون 

بهسددلو  مددرن ومسددتدام فددي مددؤتمر األمددم المتحدددة 

وهو ما ظهر أيضًا من م(COP21)المعني بتغير المناخ 

خددالل اتفددا  بدداريس الددتي نددتن عددن هددتا المددؤتمرم بمددا 

يدددددعم عمددددل مبددددادرة الطاقددددة المسددددتدامة للجميددددع 

"SE4All"ام لثالثددة أهددداف ينبغددي تحقيقهددا بحلددول عدد

ضددددمان حصددددول الجميددددع علددددس خدددددمات : م وهددددي2030

ن الطاقة الحديثةم ومضاعفة المعدل العالمي للتحس

ة في كفاءة استخدام الطاقةم ومضاعفة حصة الطاقد

المتجددددددة فددددي مددددزين الطاقددددة العددددالميم كمددددا تدددددعم 

ي منظمة األمدم المتحددة للبيئدة التطدورات الجديددة فد

مجدددال الطاقدددة الشمسددددية وطاقدددة الريدددا  والطاقددددة 

ة الحرارية األرضية والطاقدة الحيويدة ومجموعدة متنوعد

مددن أنظمددة تخددزين الطاقددة المتجددددة لتشددجيع قددادة 

األعمدددال والحكومدددات علدددس تحقيدددق تقددددم فدددي مجدددال 

.الطاقة المتجددة وتوفير وتخزين الطاقة

الطاقة المتجدد  ومميزاتها

ا وأمنًدا يقيندًا أ بح  الطاقة المتجددة هي األكثدر طلبًد

ل في وقتنا الراهن  حيث فرضها واقعنا الحدالي فدي ظد

ة تحديات التغيرات المناخية والبحدث عدن مصدادر طاقد

اقددة نظيفددة وأقددل تددهثيرًا علددس المندداخم كمددا تمتلددا الط

المتجدددددة العديدددد مدددن المميدددزات التدددي تجعلهدددا فدددي 

مقدمة استخدامات الدول علس مستوى العالمم لتلا

تتجددو العديددد مددن الدددول نحددو زيددادة اسددتثماراتها فددي

مجددال الطاقددة المتجددددة كبددديل قددوي بالمقارنددة مددع 

بيات الطاقة غير المتجددة والمليئة بالعديد مدن السدل

.التي ترك  آثارًا خطيرة علس المجتمع الدولي

بدو وانطالقدًا من هتل المميزاتم فنجد أن أبرز ما تتميدز

الطاقددة المتجددددة هددي أنهددا متددوفرة بكثددرة فددي جميددع

بقددداع األرض فهدددي مولددددة مدددن الطبيعدددةم كمدددا أنهدددا ال 

ودهدا تنضب فهي متجددة بشكل مستمر ومدرتبط وج

ع بوجددود الطبيعددةم باإلضددافة إلددس أنهددا تسدداهم فددي رفدد

هام مسدددتوى النمدددو االقتصدددادي للددددول التدددي تسدددتخدم

رة كمدددا تعدددد غيدددر مكلفدددة مقارندددة بالتكددداليف المسدددتم

لغيرهدددا مدددن مصدددادر الطاقدددة غيدددر المتجدددددةم كمدددا أن 

ة المتجدددة تشييد البنية التحتية الالزمة لتوليدد الطاقد

.جدًاتصبت الحاجة إلس  يانتها إما معدومة أو ضئيلة

فدددي السددديا  ذاتدددوم فدددان مصدددطلت الطاقدددة المتجدددددة 

م دون يشددير إلددس الطّاقددة الناتجددة مددن عمليّددات طبيعيّددة

ان كل تدخل اإلنسانم وتتجدد بصورة دائمةم وبالتالي ف

دون الدول تستطيع االستفادة من الطاقة المتجددة

احتكار دولة أو أخرى لمصدر من مصادر الطاقة وبما ال

يخلددق حالددة مددن القالئددل داخددل المجتمددع الدددولي ممددا 

يددؤدي إلددس ظهددور حدداالت نددزاع أو  ددراع تنددتن عنهددا آثددار 

ا تشددير سدلبية تددؤثر علددس المندداخ بشددكل أكثددر ضددررًام كمدد

التقدددديرات العالميدددة إلدددس أن مضددداعفة حصدددة الطاقدددة 

المتجدددددة فدددي قطددداع الطاقدددة العدددالمي سدددتؤدي إلدددس 

وهدو % 1.1زيادة الناتن المحلي اإلجمدالي عالميخدا بنسدبة 

م ممدددا 2030تريليدددون دوالر بحلدددول عدددام 1.3مدددا يعدددادل 

يسددددهم فددددي رفددددع مسددددتوى النمددددو االقتصددددادي علددددس 

.الصعيد العالمي

ي وفددي ضددوء ذلددا تتبلددور أهميددة الطاقددة المتجددددة فدد

ول البتدر)االستغناء عن مصادر الطاقة غيدر المتجدددة 

مي بمدا يسدمت بتحقيدق التوجدو العدال( والفحم وغيرهدا

والقومي للدول لجعل الطاقة المتجدددة هدي المصددر

ن األساسددي لددديها  حيددث بدددرزت المسددداعي الحثيثددة مدد

جاندددب العديدددد مدددن دول العدددالم لتبندددي االعتمددداد علدددس 

الطاقدددة المتجدددددة مدددن خدددالل استضدددافة المدددؤتمرات 

وتقدددددديم كدددددل أندددددواع الددددددعم (COP27)الدوليدددددة مثدددددل 

والخبددددرات لجعددددل الطاقددددة المتجددددددة سددددلوكًا دوليًددددا 

تمارسددددو كددددل دول العددددالم مددددن أجددددل تعمدددديم نمددددوذ  

.تطبيق الطاقة المتجددة في المجتمع الدولي
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مصادر الطاقة المتجدد  في العالم

تتمثددل أبددرز مصددادر الطاقددة المتجددددة فددي العددالم مددن

طاقددددة الريددددا م والطاقددددة الشمسدددديةم وطاقددددة )خددددالل 

الميال الجاريدة أو السداقطة مدن المنحددراتم والطاقدة 

الحراريددددة الجوفيددددةم وطاقددددة الكتلددددة الحيويددددةم وطاقددددة 

م وهددو مددا يجعلهددا تهدديمن علددس السدداحة (الهيدددروجين

قيددق الدوليددة كبددديل حقيقددي يمكددن االعتمدداد عليددو لتح

أقصدددس درجدددات االسدددتفادة مندددوم وبالتدددالي فدددان تندددوع

مصدددادر الطاقدددة المتجدددددة يتددديت أمدددام الددددول اختيدددار 

ا علددس المصدددر المتددوافر لددديهام وبالتددالي االعتمدداد كليخدد

بحلددول عددام % 100مصددادر الطاقددة المتجددددة بنسددبة 

2050 .

ل وفي هتا اإلطار  تتجدو أنظدار العدالم إلدس اسدتغالل كد

مصددددادر الطاقددددة المتجددددددة باعتبارهددددا الحددددل األمثددددل 

أمامهددا حتددس أ ددبت هددتا التوجددو العددالمي هددو البو ددلة

ن التددي تقتدددي بهددا كددل الدددول فددي المجتمددع الدددولي مدد

خددالل خلددق حالددة مددن التعدداون الدددولي فددي هددتا الشددهن 

رات التي أ بت بمثابة طدو  النجداة للددول أمدام التغيد

المناخيدددة التدددي ندددتن عنهدددا العديدددد مدددن األخطدددار والتدددي 

تمدداد سدتعاني منهددا البشددرية فددي حالددة االسددتمرار باالع

علددددس مصددددادر الطاقددددة غيددددر المتجددددددةم وبالتددددالي فددددان 

االتجددال نحددو مصددادر الطاقددة المتجددددة هددو أمددر حتمددي 

.ومصيري

الت واسددتكمالًا فددي هدددتا الشددهنم نتيجددةً الرتفدداع معدددّ

مليارات نسمة 9نموّ سكّان العالم والم قدّر أن يتجاوز 

سدددتتولد زيدددادة التندددافس بدددين دول2040بحلدددول عدددام 

العالم علس مصادر الطاقة غير المتجددة مما دعا دول

العدددالم إلددددس االسدددتثمار وضدددديّ األمدددوال فددددي مجدددداالت 

ن الطاقدددة المتجدددددةم تجنبًدددا لصدددراعات مسدددتقبلية مددد

يًا الممكن أن تشدعل العدالم بحدر  عالميدة ثالثدة سدع

س لتهمين مصادر الطاقة غير المتجددةم وهو يفرض عل

كل الدول التوجدو جدديخا لمصدادر الطاقدة المتجدددة بشد

.أكثر إ رارًا مما سبق في العهود الماضية

ندوع وفديما يتعلق بمصادر الطاقدة المتجدددة نجدد أن ت

مصددادرها فيمدددا يخددص الطاقدددة الشمسددية والطاقدددة 

برز الحرارية الجوفية والطاقة الكهرومائية سوف يعد أ

ية العنا دددر األساسدددية فدددي خطدددط التنميدددة االقتصددداد

هدتل واالجتماعية علس المستوى العالمي  حيث تتسم

المصدددادر بالتجددددد المسدددتمر وعددددم النضدددو م وذلدددا 

بدراسددددة المشددددروعات وتحديددددد أولوياتهددددا مددددن خددددالل 

ل تنسدديق الجهددود الدوليددة مددن أجددل تحقيددق االسددتغال

األمثدددل لمصدددادر الطاقدددات المتجدددددةم باإلضدددافة إلدددس

تنسددددديق العمدددددل والبحدددددث فدددددي مجددددداالت الطاقدددددات 

.المتجددة بين كل دول العالم

وإسددهابًا فددي ذلددام نجددد أن مصددادر الطاقددة المتجددددة 

اتي هي المالذ الوحيدد أمدام الددول لتحقيدق االكتفداء الدت

في جميع منداحي الحيداة وبمدا يحدافط علدس المنداخ مدن

األضرارم وبالتالي فدان معظدم دول العدالم ادرع  فدي

إعددددددداد وتههيددددددل البنيددددددة التحتيددددددة لمصددددددادر الطاقددددددة 

د المتجدددددة  حيدددث ر ددددت الميزانيدددات الالزمدددة لتشددديي

ت هدددتل البنيدددة وتجهيدددز المؤسسدددات والهيئدددات لتنفيددد

يدددام الخطدددط االسدددتراتيجية الوطنيدددةم باإلضدددافة إلدددس ق

الحكومدددددات بتهيئدددددة الشدددددعو  وتدددددوعيتهم بضدددددرورة 

من استبدال مصادر الطاقة المتجددة بغير المتجددة

شدريع خالل وسائل اإلعالم وحمالت التوعية وبالتالي ت

لطاقة القوانين التي تنظم كيفية التعامل مع مصادر ا

.المتجددة في هتل الدول

استتدامات الطاقة المتجدد  في العالم

فدددي هدددتا الصددددد تنبهدد  دول العددالم إلددس ضددرورة نمددو 

ا  اسددتخدامها للطاقددة المتجددددة  حيددث تتجددو إلددس إنتدد

ادة قدرة الكهرباء بسبب هتا التطوّر التكنولوجي في زي

ر أن البطاريددات علددس تخددزين الكهربدداءم فانّددو مددن الم قدددّ

تنمدددو مبيعدددات المركبدددات التدددي تعمدددل علدددس الطاقددددة 

مدددددن % 40إلدددددس % 1,8الكهربائيدددددة بشدددددكلج كامدددددل مدددددن 

م وهددددددددتا يتطلدددددددددب2050المبيعددددددددات بحلددددددددول عددددددددام 

تيدرا وات 3,414م و2040تيرا وات فدي حدوالي عدام 2,000

مدددن % 9وهدددتا يسددداوي مدددا يقدددار  2050بحلدددول عدددام 

.الطلب الكلي
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الالفددددد  لالنتبدددددال أن معظددددم دول العددددالم 

المتقدددددددم  دددددددرت لبدددددداقي الدددددددول نهددددددن 

اسدددددددتراتيجياتها الوطنيدددددددة حدددددددول كيفيدددددددة 

اسدددددددتخدام الطاقدددددددة المتجدددددددددة بجميدددددددع 

أنواعها كحل أوحد لالسدتغناء عدن الطاقدة

غيددر المتجددددةم والتددي سدداهم  فددي تدددمير

المنددددداخم حيدددددث توقعددددد  الوكالدددددة الدوليدددددة 

للطاقددة أن تصددبت الطاقددة المتجددددةم هددي

لم المصدددر األول لتوليددد الكهربدداء فددي العددا

م وسددديتم التعامدددل بهدددا 2025بحلدددول عدددام 

بجميددددددع دول 2050نهائيخددددددا بحلددددددول عددددددام 

العدددالمم وهدددو مدددا يترتدددب عليدددو أن الطاقدددة 

عام المتجددة ستتفو  علس الوقود بحلول

2050.

(2050-2015)حجم مبيعات الليارات ال هربا ية خالل الفتر  

.بلومبر موقع:المصدر

ترليددون دوالر فددي 11,5تهسيسًددا علددس مددا تقدددمم تعددددت اسددتخدامات الطاقددة المتجددددة إذ يسددتثمر العددالم مددا يقددار  

حتددس الطاقدة المتجددددة وفددي التكنولوجيددا الخا ددة بهددا مددن أجدل االسددتفادة مددن الطاقددة الشمسددية وطاقددة الريددا  و

ي قددّر 2050ام الطاقة الحيوية في اإلنتا  والتصنيع وفي وقود المركبات وفي إنتا  الطاقة الكهربائيةم فمع حلول عد

من % 29من كهرباء العالمم بينما % 50إنتا  طاقة الكهرباء باالعتماد علس طاقة الريا  والطاقة الشمسية بحوالي 

.كهرباء العالم فقط يتم إنتاجها باالعتماد علس الوقود األحفوري

2050ي عام واستكمالًا لهتا التوجوم فان دول العالم تستهدف بتل العديد من الجهود لزيادة إنتا  ثلثي الكهرباء ف

من الكهرباء فدي % 70من الطاقة المتجددةم حيث تولد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الريا  ما يصل إلس 

م كمدا تولدد طاقدة 2050بحلدول عدام % 13-% 12م كما يصل إنتا  الهيددروجين للكهربداء إلدس 2050العالم بحلول العام 

.م2050للكهرباء بحلول عام % 60الميال الساقطة والجارية ما يقر  من 

للسياساتالمصريالمر د:المصدر

العالم يلتهدف إنتاج ثلثي ال هرباء
2050من الطاقة المتجددة بحلول 

ء علس السو بنهاية العقد المقبل ستبدأ مبيعات السيارات الكهربائية باالستيال

مركبات محرك االحترا  الداخليخاليا الوقودهجينة(ريةبطا)مركبة كهربائية 

(مليون مركبة مبيعة100)

وق  االحترا 

جيجا طن33

جيجا طن9.8

جيجا طن53
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أمددا علددس  ددعيد العددالم العربددي فقددد تددم الشددروع فددي 

لمتجددددة تنفيدت االسددتراتيجية العربيدة لتنميددة الطاقدة ا

م وهدي تعدد بمثابدة حجدر أسدال للتعداون (2010-2030)

دة العربي اإلقليمي من أجل اسدتخدام الطاقدة المتجدد

رورة في الوطن العربيم فقد أدرك  الددول العربيدة بضد

دة انتها  هتا النهن الدولي الستخدام الطاقة المتجدد

وبمدددا حباهدددا ف مدددن وفدددرة فدددي مصدددادر هدددتل الطاقدددة 

المتجدددددةم وعلدددس  دددعيد الدولدددة المصدددرية نجدددد أنهدددا 

ن تستهدف في خطتها الوطنيدة نسدب مسدتهدفة مد

للطاقددة الشمسددية % 52اسددتخدام الطاقددة المتجددددة 

% 5المركددزات الشمسددية و% 10لطاقددة الريددا  و% 33و

ها الطاقة المائيةم كما تصددرت مصدر العدالم فدي قددرت

بددءًا علس إنتا  الهيدروجين األخضر بهقل تكلفةم وذلدا

مم لتصدددل إلدددس 2025كجدددم بحلدددول عدددام / دوالر2.7مدددن 

.2050كجم بحلول عام / دوالر1.7

دور الطاقااااة المتجاااادد  فااااي الحااااد ماااان التغياااارات 

المناخية

ي وبشدكل عدامم تلعب الطاقة المتجدددة دورًا مهمخدا فد

ا الحددد مددن ارثددار السددلبية للتغيددرات المناخيددةم وهددو مدد

يدددثمن مدددن وجودهدددا واالعتمددداد عليهدددا مدددن جاندددب دول 

العددددالم فهددددي تحتددددل الصدددددارة بددددين مصددددادر الطاقددددة 

ار المختلفددة نظددرًا لدددورها فددي حمايددة المندداخ مددن األضددر

التدددي كدددادت أن تدددودي بالحيددداة البشدددرية علدددس سدددطت

األرض  حيدددث مدددن المتوقدددع أن يصدددل حجدددم انبعاثدددات 

فدي حالدة 2050الكربون إلس أعلس مسدتوال بحلدول عدام 

استمرار استخدام الطاقة غير المتجددة وما يدنعكس

ال منها من زيادة االنبعاثات الكربونية وغدازات االحتبد

.الحراري

(2050، 2019)حجم االنبعاث العالمي من ال ربون في عام 

.بلومبر موقع:المصدر

ارتفا  االنبعاثات

وبندددداءً علددددس مددددا تقدددددمم أفسددددح  الطاقددددة المتجددددددة 

المجددددال أمددددام دول العددددالم فددددي الحددددد مددددن التغيددددرات 

دام المناخيددة فمددن المتوقددع أن يكددون السددتمرار اسددتخ

الددددول للطاقدددة المتجدددددة عظددديم األثدددر فدددي تخفيدددف 

% 70-40انبعاثات غازات االحتبال الحراري بنسبة 

م وهندددداك إجمدددداع علددددس أن الطاقددددة 2050بحلددددول عددددام 

المتجدددددة قدددادرة علدددس تحقيدددق هددددف الحيددداد الكربدددوني

م وهو ما يعد هدفًا عالميخا تسعس كل2050بحلول عام 

الدددددول لتحقيقددددو بكددددل الوسددددائل والسددددبل مددددن أجددددل 

.مواجهة التهثيرات السلبية للتغيرات المناخية

(طن متري انبعاثات كربونية600)
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ثدر  احب ذلدا الحدد مدن التغيدرات المناخيدة بشدكل أك

ة االسددتفادة مددن الطاقدد-وفددي الوقدد  نفسددو-فاعليددة 

نيتهدا المتجددة غير المكلفة ماديًام سدواء فدي تشدييد ب

دم أو  دديانتهام والمتددوفرة بكثددرة لكددل دول العددالم وعدد

وجدددود  دددراع بدددين الددددول للتندددافس علدددس االسدددتحواذ

لمصددادر الطاقددة  ألن مصدددرها الطبيعددة وربمددا يخلددق 

حالدددة مدددن التعددداون لتبدددادل الخبدددرات واإلمكاندددات بدددين

تخدام الدول في مجال بناء وتشييد البنية الالزمدة السد

الطاقددددة المتجددددددة وتقددددديم الدددددعم المددددادي والمددددنت 

ة الماليددة مددن جانددب الدددول المتقدمددة إلددس الدددول الناميدد

بغددرض المسدداعدة علددس اسددتخدام الطاقددة المتجددددة 

. بهقل تكلفة ووق  ومجهود

و دددددولًا لددددددتلام فدددددان الطاقدددددة المتجدددددددة بمختلدددددف 

أادددكالها تمثدددل  دددمام األمدددان لكدددل دول العدددالم فدددي 

مواجهدددددة التغيدددددرات المناخيدددددة التدددددي ظهدددددرت نتيجدددددة 

ل اإلسراف في استخدام الطاقة غير المتجددة من قبد

الدددددول الصددددناعية ممددددا كاندددد  لددددو آثددددار سددددلبية علددددس 

يرة مستقبل كوكب األرض ولما تحدثو من تبعات خط

ات تضددر كددل دول العددالم  حيددث تسددبب ارتفدداع مسددتوي

ثدداني أكسدديد الكربددون بمعدددل عشددر مددرات أسددرع مددن 

الزيدددددادة الطبيعيدددددة المعروفدددددة علدددددس سدددددطت األرضم 

مثدل وبالتالي فان استخدام الدول للطاقدة المتجدددة ي

س بوابددة األمددان للعبددور مددن هددتل الظددواهر التددي تددؤثر علدد

.البشرية

خفغ وتهكيدًا لتلا األهمية لمصادر الطاقة المتجددة  حيث يعول علس استخدامها

م وذلدا للمحافظدة علدس عددم %6االنبعاثات لغازات االحتبال الحراري سدنويخا بنسدبة 

م ليحقددق المجتمددع 2050ارتفدداع درجددة الحددرارة بددهكثر مددن درجتددين مئددويتين بحلددول عددام 

.عالدولي أهم أهدافو المتمثلة في الحدّ من ظاهرة االحتبال الحراري بشكل قاط

ة ومدددن هندددا تتضدددت ضدددرورة اسددتغالل الطاقددة المتجددددة للحددد مددن التغيددرات المناخيدد

و  مدن السلبية المؤثرة علس استمرار الحياة علس كوكدب األرض وحفاظًدا علدس الشدع

ير إلددس تابعدات ظددواهر مناخيدة تددؤثر تدهثيرًا مبااددرًا علدس كددل منداحي الحيدداةم وهدو مددا يشد

مم وهدو الحاجة لزيادة كبيرة في بناء مشروعات إضافية للطاقة المتجددة بدول العدال

.ما يتيت أمام دول العالم تبني نموذ  الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء

:ختامًا



عاااااااااااروض
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آفااا  الطاقااة
موضااااااااااااو  العاااااااااااادد
ي التطورات العالميدة للطاقدة فد

.ظددددددددددل التغيددددددددددرات المناخيددددددددددة

70 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري71

قطاااا  الطاقاااة فاااي 

فدددددددي ضدددددددوء إفريقياااااااا 

األزمات االقتصادية

خبيددددر اقتصددددادي بدددداإلدارة العامددددة 

–لتحليددددل المعلومددددات والبحددددوث 

مركددددز المعلومددددات ودعددددم اتخدددداذ 

القرار

إيمان ط . أ

:مدخل

ائحدة لم يكن العالم يبدأ في التقاط أنفاسو من جراء ج

حتددس زادت العواقددب نتيجددة األزمددة الروسددية 19-كوفيددد

مواد األوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار ال

وقدددددد تضدددددررت الددددددول . الغتائيدددددة والطاقدددددة وغيرهدددددا

بشدددة مددن جددراء -كغيرهددا مددن دول العددالم-اإلفريقيددة 

يددددا فقددددد كاندددد  إفريق. األزمددددات االقتصددددادية المتتاليددددة

رتفدع بالفعل مثقلدةً بالدديون مدن قبدل الجائحدةم حيدث ا

مدن النداتن المحلدي اإلجمدالي % 30حجم الدين مدن نحدو 

٪ في 57وأكثر من 2019٪ في عام 50إلس 2014في عام 

وهدددو أعلدددس مسدددتوى مندددت مدددا يقدددر  مدددن -2020عدددام 

آثارهدددددا فدددددي 19-كمدددددا كانددددد  لجائحدددددة كوفيدددددد. عقددددددين

٪ 2.3بة انكما  الناتن المحلي اإلجمالي إلفريقيا بنسد

م مما أدى إلس دخول القدارة فدي أول ركدود 2020في عام 

. عامًا25اقتصادي لها منت 

فدددددده  الدددددد خا ةددددددن صددددددادراط الو ددددددود 

ابحفدددددورل، والمعدددددادن والفلدددددزاط، ت لًبدددددا 

ففدد  عددام . فدد يً ا خدد ل الع ددود ابخيددرة

، بلرددددددد نسددددددبة صددددددادراط الو ددددددود 2020

٪ ةن عائ اط 55ابحفورل والمعادن نحو 

.التص ير ف   فري يا
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لقددد أثددرت هددتل األزمددات علددس العديددد مددن القطاعددات 

ن االقتصددددادية فددددي القددددارة اإلفريقيددددةم والتددددي يددددهتي مدددد

ضدددمنها قطددداع الطاقدددة  حيدددث أدت عمليدددات اإلغدددال  

إلددس 19-واألزمددة االقتصددادية المرتبطددة بجائحددة كوفيددد

الطاقددة فددي جميددع أنحدداء  ددعوبات هائلددة فددي قطدداع

إفريقيددددام ال سدددديما فيمددددا يتعلددددق بددددالجهود المبتولددددة

لتحسددددين الو دددددول إلدددددس خدددددمات الطاقدددددة الحديثدددددةم 

عفًام و عوبة تحمدل تكداليف الطاقدة لألسدر األكثدر ضد

إلددس وكددتلا الحددال بالنسددبة للشددركاتم هددتا باإلضددافة

التددددهخير فددددي اسددددتكمال وإطددددال  مشددددروعات البنيددددة 

عار وقددد أدى االرتفدداع الالحددق فددي أسدد. التحتيددة الحيويددة

لدددول السددلع األساسددية إلددس تفدداقم األمددور بالنسددبة ل

رة فددي المقابددل اسددتفادت الدددول المصددد. المسددتوردة

. للنفط والغاز ماليخا

التحاااااديات االقتصاااااادية الجدياااااد  التاااااي تواجههاااااا 

إفريقيا

ر تعثددددر النمددددو االقتصدددداديم وانتعااددددو بشددددكل غيدددد▪

.متساوج بين دول القارة

يدة التدي اتساع فجوة الثدروةم وتدهخر بنداء البنيدة التحت▪

.تشتد الحاجة إليها

تفددداقم عددددم االسدددتقرار السياسدددي واالضدددطرابات▪

.االجتماعية

اسددية التددهثير السددلبي الرتفدداع أسددعار السددلع األس▪

.علس الدول اإلفريقية الفقيرة بالموارد

ةم اسدددتنفاد العديدددد مدددن الددددول الحتياطاتهدددا الماليددد▪

. باإلضافة إلس زيادة خدمة الديون

ثةانت اسة في الو ول إلى خدمات الطاقة الحدي

ع مدن تخلف  إفريقيا عن الركب لتحقيق الهدف السداب

أهدددداف التنميدددة المسدددتدامة لألمدددم المتحددددةم والدددتي 

ضمان حصول الجميع علدس خددمات طاقدة "ينص علس 

ث   حيددد"حديثدددة منتظمدددة مسدددتدامة بتكلفدددة ميسدددورة 

فيددت أثددرت الجائحددة بشددكل ملحددوظ علددس التددهخير فددي تن

م 2021ففدي عدام . المشروعات وانخفاض دخدل األسدرة

مليدون 600٪ من سدكان إفريقيدام حدوالي 43افتقر نحو 

مليونًا منهم 590اخصم إلس الحصول علس الكهرباءم 

.في إفريقيا جنو  الصحراء

(2021-2000)عدد الل ان الذين يفتقرون إلى الو ول إلى خدمات الطاقة الحديثة في إفريقيا خالل الفتر  

علس السكان التين يفتقرون إلس الحصول
وقود الطهي النظيف               

ول السكان التين يفتقرون إلس الحص
علس الكهرباء 

مليون نسمة

امال إفريقياجنو  إفريقياوسط إفريقياغر  إفريقياار  إفريقيا

Source: Africa Energy Outlook 2022, International Energy Agency.
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لدس كما زاد عدد األفارقة التين يفتقرون إلس الحصول ع

ثدر وقود الطهي النظيدف خدالل الجائحدةم حيدث افتقدر أك

مليون اخص إلس الحصول علس وقود طهدي 970من 

كمددا أثددرت الجائحددة علددس تفدداقم هددتا . 2021نظيددف عددام 

االتجددال  حيدددث زاد عدددد األادددخاي الددتين ال يحصدددلون 

٪ سدنويخا 2.5مليونًدام 20علس وقدود طهدي نظيدف بنحدو 

.2021و2020في عامي 

ثاة أسباب التدهور في الحصول علاى الطاقاة الحدي

في إفريقيا

.عدم القدرة علس مواكبة النمو السكاني▪

انخفدداض دخددل األسددرة وعدددم قدددرتها علددس تحمددل ▪

رات تكددداليف الحصدددول علدددس الطاقدددةم فوفقًدددا لتقددددي

لحاد البنا الدوليم فمن المتوقع أن يؤدي االرتفاع ا

فدددي أسدددعار الطاقدددة النددداتن عدددن األزمدددة الروسدددية 

مليددون نسدددمة 25األوكرانيددة إلددس الدددفع بددهكثر مددن 

س إضافيين من مدواطني إفريقيدا جندو  الصدحراء إلد

م ليرتفدددع عدددددهم 2022الفقدددر المددددقع بنهايدددة عدددام 

. مليون نسمة465اإلجمالي إلس حوالي 

عدددددم تددددوافر المددددوارد الماليددددة للعديددددد مددددن الدددددول ▪

اإلفريقيددددة لتقددددديم مبددددادرات وبددددرامن مدعومددددة أو 

.مجانية إلعادة تعبئة أسطوانات الغاز المسال

ارتفدددداع أسددددعار غدددداز البتددددرول المسددددالم علددددس وجددددو ▪

ي الخصويم يحد من الجهود المبتولدة للتوسدع فد

اسددددتخدام وقددددود الطهددددي النظيددددف  حيددددث قفددددزت 

٪ 60أسعار غاز البترول المسدال الدوليدة بدهكثر مدن 

م وهددو مددا أثددر بدددورل علددس العديددد 2019منددت ديسددمبر 

عد  من الدول اإلفريقيدةم فعلدس سدبيل المثدال ارتف

فددي . ٪60-40أسددعار غدداز البتددرول المسددال بنسددبة 

از كينيدام وهدو مدا أدى إلددس ارتفداع تكلفدة أسدطوانة غدد

كيلوجرامًدا مدن 13البترول المسال التدي يبلدا وزنهدا 

٪ مددن الدددخل الشددهري لألسددر األاددد فقددرًا إلددس 7.5

٪ 3.3٪م بينمددا تضدداعف فددي نيجيريددا مددن 10أكثددر مددن 

وهددو مددا قددد دفددع األسددر إلددس العددودة مددرة . ٪7إلددس 

.أخرى إلس وقود الطهي الملوث مثل الفحم

اذ تزامن ارتفاع أسعار غاز البترول المسدال مدع اتخد▪

بعدددغ الددددول اإلفريقيدددة إجدددراءات تتعلدددق بخفدددغ

فعلدددس سدددبيل المثدددالم تمددد  إعدددادة فدددرض . الددددعم

٪ علددددس غدددداز 16ضددددريبة القيمددددة المضددددافة بنسددددبة 

م بينمدا تدم 2021البترول المسال في كينيا في يوليدو 

. 2021إنهدداء دعددم الوقددود فددي السددودان فددي يونيددو 

كمددا أعلندد  نيجيريددا عددن خطددة إللغدداء دعددم الددنفط 

واسدددددتبدال مددددددفوعات ادددددهرية مباادددددرة لألسدددددر 

م ولكددددن تددددهخر 2022الفقيددددرة بددددو بحلددددول منتصددددف 

. تنفيتها بسبب ارتفاع األسعار

ى نص  الل ان ارفارقة المحارومين مان الحصاول علا

ياة ال هرباء يقطنون فاي جمهورياة ال ونغاو الديمقراط

.وإثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا
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(2021-2020-2018-2014)االستثمار في الطاقة في إفريقيا خالل اللنوات 

ر مليار دوال امال إفريقيا إفريقيا جنو  الصحراءجنو  إفريقيا

(المحور األيمن)نسبة الطاقة النظيفة االستخدام النهائيالطاقةإمدادات الوقود

Source: Africa Energy Outlook 2022, International Energy Agency.

التباطؤ في تطوير البنية التحتية للطاقة

سدعار يؤثر عدم اليقين بشهن ارفا  االقتصدادية وأ▪

يدة الطاقة علس آفا  االسدتثمار فدي مشدروعات البن

ع كمددددا يددددؤثر ارتفددددا. التحتيددددة للطاقددددة فددددي إفريقيددددا

قييددد مسددتويات الددديون بددين الدددول اإلفريقيددة إلددس ت

درة اإلنفا  العدام المحلدي علدس الطاقدة وتقليدل القد

وعلس الرغم من. علس جت  ر ول األموال األجنبية

اع الدور التي تلعبو المرافق العامة في تمويل قطد

الطاقدددةم فدددان العديدددد منهدددا يواجدددو أزمدددات سددديولة 

. جدلاديدة والتي قد تتطور إلس مديونية طويلدة األ

كمدددا أدت عمليدددات اإلغدددال  إلدددس انخفددداض إيدددرادات 

وقد  المستخدمين التجداريين والصدناعيينم وفدي ال

ت ذاتدددددو لدددددم تدددددنخفغ التكددددداليف الثابتدددددة للمولددددددا

والتزامدددات خدمدددة الدددديونم ممدددا زاد مدددن الضدددغوط 

.المالية علس المرافق

ر فدي وعلس الدرغم مدن االنتعدا  النسدبي لالسدتثما▪

عدددام 19-الطاقدددة فدددي إفريقيدددا نتيجدددة جائحدددة كوفيدددد

م فانددو مددا يددزال أقددل بكثيددر مددن ذروتددو فددي عددام 2020

م ويرجع ذلدا باألسدال إلدس انخفداض اإلنفدا 2014

كمددا تلقدد  القددارة . علددس مشددروعات الددنفط والغدداز

٪ مدن االسدتثمار العدالمي فدي 3اإلفريقية أقل مدن 

. 2020الطاقة النظيفدة علدس مددى العقدد حتدس عدام 

د إلدس اتصالًام انخفغ االستثمار في إمدادات الوقدو

النصددددفم وذلددددا بعددددد انهيددددار أسددددعار الددددنفط فددددي 

م هددددتا باإلضددددافة إلددددس القيددددود 2010منتصددددف عددددام 

الجديددددة علدددس تمويدددل الوقدددود األحفدددوري اسدددتجابة

للتصدددي لتغيدددر المنددداخم وهددو مدددا يوضدددحو الشدددكل

. التالي

لقطاا  وفيما يلي أهم عوا ر تطوير البنية التحتية

:الطاقة في القار  اإلفريقية

تواجددو المرافددق اإلفريقيددة العديددد مددن الصددعوبات▪

طويلددددة األمدددددم والتددددي تتعلددددق بضددددعف الحوكمددددةم 

وانخفددددداض حجدددددم االسدددددتثمارم وانخفددددداض تكلفدددددة 

االسددتردادم ممددا أدى إلددس عدددم القدددرة علددس الحفدداظ 

علددس األ ددول واالسددتثمار فددي أ ددول جديدددةم وهددو 

اع بددورل مدا أدى إلدس ضدعف األداء التشدغيلي وارتفدد

.التكاليف وانخفاض الربحية

  حيددددث 19-تفدددداقم الوضددددع بسددددبب جائحددددة كوفيددددد▪

يدة تضررت الموارد المالية لمعظم المرافق اإلفريق

مددن جددراء بددرامن إلغددداء أو تخفدديغ أو تهجيددل دفدددع 

يين فددواتير الكهربدداء مددن قبددل المسددتخدمين النهددائ

وقددد كددان. الددتين يعددانون مددن الفقددر بسددبب الوبدداء

كداليف لتلا تهثير اديد علس قدرتها علس اسدترداد ت

ثددم جدداءت األزمددة. التشددغيل وارتفدداع ديددون القطدداع

لتددي الروسددية األوكرانيددة لتضدديف إلددس المشددكالت ا

يعدداني منهددا القطدداع بالفعددلم وهددو مددا ي سددهم فددي 

. المزيد من الخسائر التشغيلية
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يدل مدن لم تتلق ابكات توزيدع الكهربداء سدوى القل▪

االسددتثمار منددت بدايددة الجائحددةم لددتا هندداك حاجددة إلددس

ليدددل زيدددادة كبيدددرة فدددي االسدددتثمار فدددي الشدددبكة لتق

اتجددة الخسددائر الفنيددة وغيددر الفنيددة فددي الكهربدداء الن

م بشدددكل أساسدددي عدددن سدددرقة الكدددابالتم والتخريدددب

وفدددي بعدددغ الحددداالتم التددددمير النددداجم عدددن الندددزاع 

ارية وهو ما تولد عنو قيام الشركات التج.  المسلت

.هاوالصناعية الكبيرة بتوليد الطاقة الخا ة ب

دات اعتماد العديد من الشركات اإلفريقية علس مول▪

صددر الديزل االحتياطية بسبب زيادة الطلدب علدس م

غيددر منقطددع وموثددو  للطاقددة فددي المنطقددةم ممددا 

وض يزيددد بشددكل كبيددر مددن تكدداليف التشددغيل ويقدد

وقدة لدتا سدي مكن تدوفير مصدادر موث. كفاءة الطاقة

مددددن الطاقددددة إلددددس كسددددب المزيددددد مددددن المبيعددددات 

.للعمالء الصناعيين

ي هندداك حاجددة أيضًددا إلددس إجددراء تحسددينات كبيددرة فدد▪

اك عدددًا البنية التحتية لتو يل الوقود  حيث إن هند

ط قليلًا من مشروعات نقل الغاز في القارةم مثل خ

نيجدر أنابيب الغاز في غر  إفريقيا من نيجيريدا إلدس ال

قم وتوجددو وبنددين وغانددام واددركة خددط أنابيددب موزمبيدد

هتا باإلضافة إلدس العديدد مدن المشدروعات األخدرى 

ية التدي يدتم التخطدديط لهدا والتددي أدت األزمدة الروسدد

األوكرانيددة إلددس إعددادة االهتمددام بهددام وذلددا للسددما 

م علدس للغاز اإلفريقي بالو ول إلس األسوا  الدولية

.الرغم من أن استكمالها سيستغر  عدة سنوات

ضدددددعف األداء التشدددددغيلي لمصدددددافي التكريدددددر فدددددي▪

ن إفريقيا بسبب قدمها وعدم  يانتهام مما يحد م

ي قددددرتها علدددس تلبيدددة متطلبدددات جدددودة الوقدددود التددد

وت شددير. أ ددبح   ددارمة فددي جميددع أنحدداء العددالم

نحددو البيانددات إلددس أن طاقددة التكريددر عبددر القددارة تبلددا

٪ منهدددا فدددي ادددمال 60ماليدددين برميدددل يوميخدددام 3.5

لدتا تعتمدد العديدد مدن الددول علدس واردات.  إفريقيا

المنتجددات المكددررةم علددس الددرغم مددن أن القددارة هددي 

. مصدر  افج للنفط الخام

انتعاش طفي  في إنتاج الطاقة

د تسددبب االنخفدداض الحدداد فددي الطلددب علددس الوقددو▪

األحفددددددوري وأسددددددعارل منددددددت بدايددددددة الجائحددددددة فددددددي 

ط  عوبات مالية للعديدد مدن الددول المنتجدة للدنف

ة  في جميع أنحاء العالمم وباألخص الددول اإلفريقيد

٪ 20حيددث انخفددغ إنتددا  الددنفط فددي إفريقيددا بنحددو 

م علددددس الددددرغم مددددن أن إنتددددا  الغدددداز 2020فددددي عددددام 

سددبة الطبيعددي ظددل مرنًددا نسددبيخا  حيددث انخفددغ بن

٪م كمددا انخفددغ إنتددا  الفحددمم الددتي تسدداهم فيددو2

وفدددي عدددام . ٪5٪م بنحدددو 95جندددو  إفريقيدددا بنسدددبة 

زاد إنتددددا  الددددنفط زيددددادة طفيفددددة فددددي الدددددول 2021

تعددا  اإلفريقيددةم باسددتثناء ليبيددام علددس الددرغم مددن ان

ويرجددع ذلددا إلددس نقددص االسددتثمار. أسددعار الددنفط

والصددديانة ممدددا أدى إلدددس محاولدددة الددددول اإلفريقيدددة 

س أن وت شددير البيانددات إلدد. جاهدددة السددتئناف اإلنتددا 

ي  افي الددخل مدن إنتدا  الدنفط والغداز تضداعف فد

م إال أنو ظل أقدل بكثيدر مدن مسدتويات مدا2021عام 

.قبل الجائحة

(المحور األيمن)أسعار النفط  افي الدخل من الغازط افي الدخل من النف

مليار دوالردوالر لكل برميل

2021إلى 2010 افي الدخل من إنتاج النف  والغاة في إفريقيا خالل الفتر  من 

Source: Africa Energy Outlook 2022, International Energy Agency.
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مدة وقد اهدت إفريقيا جنو  الصحراء تراجعًدا فدي قي

الصدددادرات مدددن الوقدددود األحفدددوري مندددت بدايدددة جائحدددة 

تمثدل م وذلا فيما يتعلق بالدول المنتجةم حيدثكوفيد

بيرة اإليرادات الحكومية من إنتا  النفط والغاز حصة ك

  فعلدس سددبيل المثددالم سدداهم. مدن ميزانيددة الحكومددة

٪ مددددن 65عائدددددات الددددنفط والغدددداز فددددي نيجيريددددا بنحددددو 

م وقدددد أدى انهيدددار 2019اإليدددرادات الحكوميدددة فدددي عدددام 

إلدس ركدود حداد فدي نيجيريدام 2020أسعار النفط في عام 

كما . ٪1.8مع انكما  الناتن المحلي اإلجمالي بنسبة 

ساهم تراكم الديون إلس إضدعاف قددرة الحكومدات فدي

الالزمة الدول المنتجة للنفط علس تمويل االستثمارات

للتعدددويغ عدددن االنخفددداض فدددي اإلنتدددا  مدددن الحقدددول 

. القائمة

نلبة  ادرات الوقود ارحفوري والمعادن إلى إجمالي 
2020الصادرات في عدد من الدول اإلفريقية عام 

قيمة  ادرات الوقود ارحفوري والمعادن في إفريقيا 
2020إلى 2000خالل الفتر  من 

مليار دوالر

أخرىالمعادنالغازالنفطالفحم

Source: Africa Energy Outlook 2022, International Energy Agency.

عقدود اتصالًام اهد الدخل من  ادرات الوقود األحفدوريم والمعدادن والفلدزاتم تقلبًدا ادديدًا خدالل ال

٪ مددن عائدددات 55م بلغدد  نسددبة  ددادرات الوقددود األحفددوري والمعددادن نحددو 2020ففددي عددام . األخيددرة

عدل مدن وهدو مدا يج. كما برزت التحوالت األكثر حددة فدي إفريقيدا جندو  الصدحراء. التصدير في إفريقيا

دعم الضددروري أن تقددوم الحكومددات بتحسددين تعبئددة اإليددرادات الضددريبية مددن  ددادرات تلددا المددوارد لدد

ب طويل وعلس الرغم من سيادة حالة من عدم اليقين بشهن الطل. التنمية طويلة األجل القتصاداتها

وبال  األجل علس الوقود األحفوريم فانو من المتوقع أن يرتفع الطلب علس المعادن المهمة مثل الك

الدرئيس وتعدد إفريقيدا هدي المندتن. والنحال والمنجنيز مع نشر المزيد من تقنيات الطاقة النظيفدة

الكدروم للعديد من هتل المعادنم وال سيما الكوبال  في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبالتدين و

علدس هدتل في حين أن الطلب العالمي المتزايدد. والمنجنيز في جنو  إفريقيا والجرافي  في موزمبيق

المعدددادن سددديفتت تددددفقات جديددددة ل يدددراداتم إال أن هدددتل الصدددناعات معرضدددة لمخددداطر االسدددتثمار 

إلدس وهدو مدا يعدزز الحاجدة. كما هو الحال في  ناعة النفط والغداز-نفسها المتعلقة بتقلب األسعار 

ة التحتيدة لزيدادة اتباع إجراءات تتسم بالشفافية وذلا فيما يتعلق باإليرادات واالستثمارات في البني

.وتنويع النمو االقتصادي

إفريقيا

اجنو  إفريقي

الكونغو الديمقراطية
نيجيريا
تشاد
غينيا
الجزائر

بوتسوانا
يةغينيا االستوائ

ليبيا
أنجوال

جنو  السودان
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وم معيدددة بكليددة االقتصدداد والعلدد

جامعة القاهرة-السياسية 

سلمى رم ان. أ

تعدد  ال ا ددة الرهروةائيددة ةصدد ر ال ا ددة

المتجددد دة ابعلدددد ا دددتخ اًةا فددد  جميددد  

أنحددداء العدددالم، وةدددن المتو ددد  أن يسدددتمر 

نمو ددددا بسددددبت فاعليتهددددا، وتولدددد  بعدددد 

البلدددددد ان ةثددددددا اله دددددد  ورو دددددديا وك دددددد ا 

والواليدددداط المتحدددد ة والبرازيددددا والصددددين

٪ ةدن الرهربداء 50وال رويج ةا ال ي ا عن 

.ةن ال ا ة المائية

ام نحو ملتقبل ملتد
للطاقة في مصر 

مصددادرهام : الطاقددة المتجددددة
وتقنياتهام وتحدياتها

:مدخل

تلعددددب مصددددر دورًا مهمخددددا فددددي عبددددور الطاقددددة دوليخددددام 

ارة باعتبارهددا واحدددة مددن االقتصددادات الرئيسددة فددي القدد

ا ومع ذلام فان قطداع الطاقدة ال يدزال غارقًد. اإلفريقية

لدد كما أن مصدر أكبدر ب. في الطلب المحلي علس الطاقة

فددي اددمال إفريقيددا والمنطقددة العربيددة مددن حيددث عدددد

ان وكد. السكان  مما أدى إلس تزايد الطلب علس الطاقدة

ون فدي من المتوقع أن تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكرب

إذا تمد  2035إلدس عدام 2012٪ من عام 125مصر بنحو 

تقنيدات تلبية الطلب علس الطاقة في البالد باسدتخدام

. توليد الطاقة التقليدية

بدددددالنظر إلدددددس توقيدددددع مصدددددر علدددددس بروتوكدددددول كيوتدددددو 

واالعتدددراف بددددور التعددداون الددددولي فدددي مواجهدددة تغيدددر 

طلددب المندداخم فيجددب علددس الدولددة التركيددز علددس تلبيددة ال

المتزايددددد علددددس الطاقددددة باسددددتخدام تقنيددددات الطاقددددة 

النظيفدددة والمتجدددددةم حيدددث يمكدددن اسدددتخدام مصدددادر 

الطاقدددة المتجدددددة إلنتدددا  الكهربددداء أو الطاقدددة بددددون 

. احترا 
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ليدددل وبالتددداليم يمكدددن أن تسددداهم بشدددكل كبيدددر فدددي تق

الجزيئدددات الضدددارة ودعدددم  دددحةم ورفاهيدددة / االنبعاثدددات

ذلدا وعليدوم يدؤدي. جميع البشر والحيوانات والنباتدات

ي إلدددس تحسدددين مسدددتويات المعيشدددة وتحفيدددز  دددانع

القدددددرار علدددددس زيدددددادة االسدددددتثمار فدددددي قطددددداع الطاقدددددة 

.المتجددة

لتحويدل العدالم 2030كما أعلن  األمم المتحددة خطدة 

. هددددفا17نحدددو التنميدددة المسدددتدامة مدددن خدددالل تحديدددد 

ومن بين هتل األهددافم تدم تخصديص الهددف السدابع

زين لزيدادة حصدة الطاقددة المتجدددة بشدكل كبيددر فدي مدد

الطاقددددة العددددالمي للتحددددرك نحددددو مسددددتقبل الطاقددددة 

وبالتدددالي أ دددبت هدددتا التوجدددو أحدددد األهدددداف . الخضدددراء

مددن وبددالرغم. الرئيسدية التددي تسدعي إليددو جميددع الددول

ب ذلام ما زال  مصر تواجو العديد من التحديات بسدب

عددم قضايا ندرة الميال والمخاطر البيئية الناائة عدن

ة علدس وجود استراتيجيات فعالة إلدارة النفايات الصلب

. مدى العقود القليلة الماضية

م ادامل أبيكدون"في ظل هتل التحدياتم جاءت دراسدة 

نحدددددو " بعندددددوان " سدددددلمي  دددددال م ومحمدددددود الطويدددددل

الطاقدددددة : مسدددددتقبل مسدددددتدام للطاقدددددة فدددددي مصدددددر

مددن أجددل" مصددادرهام وتقنياتهددام وتحدددياتها.. المتجدددة

ادر تحليل قدرة الدولدة علدس تسدخير الطاقدة مدن المصد

مصر المستدامة وتقديم توقعات للطاقة الحالية في

ر وتو دديات مددن أجددل تددوفير أمددن الطاقددة لتنميددة مصدد

.وتعزيز رفاهيتها في المستقبل القريب

مصاااااادر الطاقاااااة المتجااااادد  فاااااي مصااااار مقارناااااة 

بالمتوسطات العالمية

تلعدددب مصدددر دورًا مهمخدددا فدددي سدددو  الطاقدددة الددددولي 

ع ألسددبا  عديدددةم ال سدديما بسددبب موقعهددام حيددث تقدد

مصددر فددي اددمال إفريقيددا والمنطقددة العربيددة مددع مددا 

كيلدددومتر مدددن السدددواحل علدددس البحدددر 3000يقدددر  مدددن 

األبددديغ المتوسدددط والبحدددر األحمدددر وخلدددين السدددويس

لشر  والعقبةم وأيضًا علس مفتر  الطر  بين أوروبا وا

د مصر باإلضافة إلس ذلام تع. األوسط وآسيا وإفريقيا

موطنًددا لواحددد مددن طددر  النقددل الرئيسددية فددي العددالم

يغ البحر األبد-وخط أنابيب السويس" قناة السويس"

م وكدددل هدددتل العوامدددل سددداعدت (سدددوميد)المتوسدددط 

  مصددر علددس أن تكددون فددي موقددع اسددتراتيجي فددي سددو

.الطاقة الدولي

فددي إطددار عمليددة التخطدديط لزيددادة مؤسسددات الطاقددة

المتجدددددة فدددي بلدددد مدددام مدددن المهدددم تحديدددد موقعهدددا 

مقارندددة بالددددول األخدددرى التدددي تسدددير معهدددا فدددي نفدددس 

ت لددتلام يقددم هددتا القسدم مقارنددة بدين إمكانددا. الرحلدة

.سو  الطاقة المتجددة في مصر مع الدول األخرى

:الطاقة ال هروما ية

ي تعتبدر مصدددر الطاقدة المتجددددة األعلدس اسددتخدامًا فدد

جميددع أنحدداء العددالمم ومددن المتوقددع أن يسددتمر نموهددا 

ي بسدددبب فاعليتهدددام ونظدددرا لتدددوافر مصدددادر الميدددال فددد

يا وتولددد بعددغ البلدددان مثددل الهنددد وروسدد. المسددتقبل

روين وكندددا والواليددات المتحدددة والبرازيددل والصددين والندد

٪ مدن الكهربداء مدن الطاقدة المائيددة  50مدا ال يقدل عدن 

ن حيث زادت المقدرة للطاقة الكهرومائية العالميدة مد

جيجدداوات 1055إلددس حددوالي 2014جيجدداوات فددي عددام 35

ومن المتوقع أن تمثل الطاقة . 2018اعتبارًا من يوليو 

٪ مددددددن احتياجددددددات الطاقددددددة 15الكهرومائيددددددة حددددددوالي 

وفيمدا يتعلدق . 2040الكهربائية في العالم بحلول عدام 

اليدة بمصرم تعد رابع أعلس دولدة فدي إفريقيدا بقددرة إجم

مم ميجاواتم ولكن بالمقارنة مع بقيدة العدال2800تبلا 

.فددان الطاقددة الكهرومائيددة فددي مصددر غيددر معتددرف بهددا

ومائية باإلضافة إلس ذلام ستتهثر قدرات الطاقة الكهر

فددددي مصددددر والسددددودان بشددددكل كبيددددر حددددين يبدددددأ سددددد 

في مدلء السدد الثداني (GERD)النهضة اإلثيوبي الكبير 

(.سنوات3والتي سيحدث في غضون )

:الطاقة الشملية

قدة و دل  القددرة العالميدة اإلجماليدة السدتخدام الطا

جيجدداواتم مسددجلة عامًددا قياسدديخا 177الشمسددية إلددس 

جيجاوات من السدعة الجديددة 40آخر من التوسع مع 

بينمددا تمتلددا مصددر أعلددس قدديم إاددعاع . 2021فددي عددام 

إلدس 2000نموذجي يومي في امال إفريقيام بمتوسط 

سددنة بمتوسددط سددطوع / 2م / كيلددووات سدداعة3200

م ادددكل  2020وفدددي عدددام . يدددوم/ سددداعة11-9ادددمس 

٪ فقدط مدن الكهربداء 1.9الطاقة الشمسية في مصدر 

المنتجددددةم ممددددا يجعلهددددا ثدددداني أعلددددس مصدددددر للطاقددددة 

وتعدددد مصدددر ثددداني أعلدددس مولدددد . المتجدددددة فدددي الدولدددة

يدام فدي للطاقة الشمسية في إفريقيا بعد جنو  إفريق

توى حددين أنهددا فددي المرتبددة الحاديددة والثالثددين علددس مسدد

.العالم
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:طاقة الرياح

تمتلدددا العديدددد مدددن البلددددانم بمدددا فدددي ذلدددا الددددنمارك

يددددة ونيكدددداراغوا والبرتغددددال وإسددددبانيام القدددددرة علددددس تلب

تقود و. احتياجاتها من الكهرباء باستخدام طاقة الريا 

ي الواليدددات المتحددددة األمريكيدددة توليدددد طاقدددة الريدددا  فددد

اوزة حصدة العالم بينما تحتل آسيا المرتبة الثانيةم متج

م 2001وفدددي عدددام . أوروبدددا للعدددام السدددابع علدددس التدددوالي

ميجداوات مدن طاقددة 545ميجدداوات و5.4أنتجد  مصدر 

الريدددا  مدددن مدددزارع الريدددا  بالغردقدددة والزعفراندددةم علدددس 

م كاندد  طاقددة الريددا  مسددؤولة 2020وفددي عددام . التددوالي

٪ من إجمالي الكهرباء المنتجدةم ممدا يجعلهدا 1.44عن 

تدزم وتع. ثالث أعلس مصدر للطاقة المتجددة في مصدر

جيجداوات 7.2الحكومة المصرية زيادة طاقة الريا  إلدس 

م وتطدددوير قددددرة توليدددد طاقدددة الريدددا  2022بحلدددول عدددام 

. خالل السنوات القليلة القادمة

:مصادر الطاقة المتجدد  ارخرى

ة سددديكون لمصدددر إمكاندددات ممتدددازة السدددتخدام الكتلددد

ل إذا الحيويدة والطاقدة الحراريددة األرضدية فدي المسددتقب

ادددجع  الحكومدددة االسدددتثمارات فدددي تعريفدددة تغتيدددة

. كمدددا فعلددد  مدددع الطاقدددة الشمسدددية( (FITالطاقدددة 

م كاند  جميدع مدوارد الطاقدة المتجدددة 2020ففي عدام 

ية بخددالف تقنيددات الطاقددة المائيددة والطاقددة الشمسدد

٪ فقددط مددن إجمددالي 0.16وطاقددة الريددا  مسددؤولة عددن 

.توليد الكهرباء في البالد

لطاقددة باختصددارم اسددتنادًا إلددس تقريددر الوكالددة الدوليددة ل

٪ فقط 15م تم توفير 2018في عام ( IRENA)المتجددة 

من استهالك الكهربداء فدي مصدر مدن مصدادر الطاقدة 

وبددالرغم مددن. المتجددددةم بمددا فددي ذلددا الطاقددة المائيددة

٪ مدددن طلبهدددا علدددس 42ذلدددام تهددددف الدولدددة إلدددس تلبيدددة 

الطاقدددة مدددن مصدددادر الطاقدددة المتجدددددة بحلدددول عدددام 

لددتلام تندداق . م وهددو مددا يبدددو أنددو يمثددل تحددديًا2035

ة األقسدددام التاليدددة إمكاندددات مصدددر فدددي تقنيدددات الطاقددد

تملدة المتجددة المختلفةم وتقتر  السديناريوهات المح

الستخدام هدتل اإلمكاندات لتحقيدق هددف الطاقدة هدتا

.2035لعام 

:سياسات الطاقة المتجدد  في مصر

دعم  الحكومدة المصدرية تطدوير الطاقدات المتجدددة

من خدالل إنشداء هيئدة الطاقدة الجديددة 1986منت عام 

م أعلن المجلس 2007وفي أبريل (. NREA)والمتجددة 

٪ مدددن الطاقدددة 20األعلدددس للطاقدددة عدددن خطدددة إلنتدددا  

والكهربددداء فدددي الدددبالد مدددن مصدددادر الطاقدددة المتجدددددة 

م وقدد تدم تهجيدل هدتا التداريي إلدس عددام 2020بحلدول عدام 

م  دددر 2014وفددي عددام . 19-بسددبب جائحددة كوفيددد2022

( 2014/ 203المرسددوم رقددم )قددانون الطاقددة المتجددددة 

طاقة لتعزيز ودعم االستثمارات الجديدة في تقنيات ال

باإلضدددافة إلدددس ذلدددام  ددددر قدددرار . المتجدددددة فدددي مصدددر

 FITلوضع أسس التعريفة 1947مجلس الوزراء رقم 

. لمشاريع الطاقة المتجددة

وتعزيدز وفي سبيل تلبية الطلدب المتزايدد علدس الطاقدة

ة تقنيات الطاقة المتجدددة فدي مصدرم  داغ  الحكومد

رف المصدددرية اسدددتراتيجية لتنويدددع مصدددادر الطاقدددة تعددد

دامة اسدددتراتيجية الطاقدددة المتكاملدددة والمسدددت"باسدددم 

م بهدف ضمان استمرار أمن واسدتقرار "2035حتس عام 

ويترتدددددب علدددددس هدددددتل . إمددددددادات الطاقدددددة فدددددي الدددددبالد

ة االسددددتراتيجية تعزيددددز دور الطاقددددة المتجددددددة وكفدددداء

الطاقدددةم بينمدددا تسدددتهدف تنويدددع مدددزين الطاقدددة عدددن 

طريددق زيددادة االعتمدداد علددس مصددادر الطاقددة المتجددددةم 

وعلس األخص طاقة الريدا  والطاقدة الشمسديةم حيدث

٪ مدددددن 42يجددددب أن تدددددوفر مدددددوارد الطاقددددة المتجدددددددة 

.2035احتياجات الكهرباء في البالد بحلول عام 

صدر باإلضافة إلس ذلام للتغلب علس أزمدة الميدال فدي م

وإرضددداء االحتياجدددات المائيدددة لألمدددةم نفدددتت الحكومدددة 

حتدس (  (IWMPالمصرية برنامن إدارة الميدال المتكاملدة

م والتي 2037م تالل إطال  خطة أخرى حتس عام 2017عام 

مالي تضددمن  أيضًددا تحليددة ميددال البحددر للسدداحل الشدد

.ومناطق البحر األحمر

سديع وجنبًا إلس جنب مع السياسدات المدتكورةم يدتم تو

وسط روابط مصر البينية مع حوض البحر األبيغ المت

للطاقدددةم وذلددددا بهددددف ربددددط ادددبكات الكهربدددداء فددددي 

ا بمدددا فدددي ذلدددا مصدددر والجزائدددر وليبيددد)ادددمال إفريقيدددا 

حدود وهنام ي نظر إلس الترابط عبر ال(. وتونس والمغر 

. ددةعلس أنو مكون حاسم لتعزيز تكامل الطاقة المتج

ت كمددا يمكنددو رفددع مسددتويات االتصددالم ممددا قددد يسددم

كل ألنظمة الطاقة المتجدددة المتغيدرة بداالخترا  بشد

.أكبر
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إم انااااات الطاقااااة المتجاااادد  الحاليااااة فااااي مصاااار 

:2035وسيناريوهات الطاقة لعام 

خريطدددددة لمشدددددروعات الطاقدددددة ( 1)يعدددددرض الشدددددكل 

. بددداءالمتجدددددة المتاحدددة حاليخدددا فدددي مصدددر لتوليدددد الكهر

م ي الحدددط تركدددز الطاقدددة الكهرومائيدددة فدددي  دددعيد مصدددر

. بينمدددا تتركدددز طاقدددة الريدددا  علدددس سددداحل البحدددر األحمدددر

علددس باإلضددافة إلددس ذلددام يددتم توليددد الكهربدداء القائمددة

ميجدداوات 10الطاقددة الحيويددة فددي مكددان واحددد بسددعة 

رية وبالمثلم هناك محطة طاقة حرا. في الجبل األ فر

ت امسددية واحدددة قيددد التشددغيلم وتقددع فددي الكريمددا

ولددددم يددددتم اسددددتخدام الطاقددددة . ميجدددداوات20بطاقددددة 

اء مع الحرارية األرضية في مصر حتس ارن إلنتا  الكهرب

كمدددددا أن . التطبيقدددددات المحليدددددة علدددددس نطدددددا   دددددغير

ر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية هدي مصدد

الطاقددة المتجددددة الوحيددد الموجددود فددي جميددع أنحدداء 

. مصر بدلًا من التركيز في موقع واحد أو عدة مواقع

ئدل وعليوم فان الوضدع الحدالي فدي مصدر اعتبدارًا مدن أوا

ي ٪ فقط من الكهربداء المنتجدة تدهت12هو أن 2022عام 

مددن مصددادر الطاقددة المتجددددةم وهددتل النسددبة متددهخرة 

2022بشددكل كبيددر عدددن الهدددف المتوقدددع بحلددول عدددام 

٪ مدددن الكهربددداء مدددن 20المتمثدددل فدددي الحصدددول علدددس 

و دددرح  الحكومدددة بددددهن . مصدددادر الطاقدددة المتجددددددة

٪ سدددددتتحقق مدددددن خدددددالل المشدددددروعات 20نسدددددبة الدددددد 

بب الجديددة التددي هددي قيددد التفداوضم والتددي تددهخرت بسدد

.2020الوباء العالمي في عام 

.المصريةالحكومةموقع:المصدر

خريطة مصر لمشروعات الطاقة ( 1)ش ل 

المتجدد  الحالية

خريطة مصر لمواقى الطاقة المتجدد  (: 2)ش ل 

المحتملة

المصريةالحكومةموقع:المصدر

اللااااايناريوهات المحتملاااااة المقترحاااااة مااااان قبااااال 

IRENA المتمثل في الحصاول 2035لتحقير هدف

٪ ماان إنتاااج ال هرباااء ماان مصااادر الطاقااة 42علااى 

:المتجدد 

:1الليناريو 

٪ بدددددين الطاقدددددة 42سددددديتم تقسددددديم الهددددددف البدددددالا 

لدا الشمسية وطاقة الريدا  والطاقدة المائيدةم حيدث تب

٪م وطاقدة الريددا  22الطاقدة الشمسدية الكهروضددوئية 

٪م والطاقددددددة 4٪م والطاقددددددة الشمسددددددية المركددددددزة 14

ة وفي هدتا السديناريوم سدتبقس الطاقد. ٪2الكهرومائية 

مدددع عدددم وجدددود 2022الكهرومائيددة كمددا هدددي فددي عددام 

وسدددتزيد الطاقدددة الشمسدددية . خطدددط لزيدددادة السدددعة

الكهروضددددوئية والطاقددددة الشمسددددية المركددددزة بنحددددو

. مدددرة مقارندددة بالوضدددع الحددداليم علدددس التدددوالي600و 16

ميجددددداوات إلدددددس1625وسدددددترتفع طاقدددددة الريدددددا  مدددددن 

.مرة11ميجاواتم مما يؤدي إلس زيادة 18000

:2الليناريو 

مددددن 2035٪ بحلددددول عددددام 42ال يمكددددن تحقيددددق هدددددف 

س الطاقة الشمسدية والمائيدة وطاقدة الريدا  فقدط علد

وعليددددوم تقتدددر  هددددتل . النحدددو الدددتي اقترحتددددو الحكومدددة

تدم الدراسة سيناريو يعتمدد علدس المسدت األدبدي الدتي

اددكل رقددم )إجددرا ل وخددرائط المددوارد المحتملددة لمصددر 

ولدددددددن تكدددددددون هنددددددداك إمكانيدددددددة لزيدددددددادة الطاقدددددددة (. 2

حدالي الكهرومائية في هدتا السديناريو بسدبب الوضدع ال

ن مع سد النهضةم مما يعني أندو سديكون مسدؤولًا عد

. 2035٪ من إنتا  الكهرباء بحلول عام 2
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قتدر  وعليوم سينقسم السديناريو الم

بدددددددددين خمسدددددددددة مصدددددددددادر للطاقدددددددددة 

ة المتجددةم كما أن الطاقة الشمسي

ة الكهروضدددوئية والطاقدددة الشمسدددي

٪ مددددددددددن 8٪ و15المركددددددددددزة سددددددددددتنتن 

علدددس 2035الكهربددداء المطلوبدددة عدددام 

يدددددتكر المواقدددددع المقترحدددددة . التدددددوالي

و للطاقددة الشمسددية هددي جنددو  اددب

جزيددددددرة سدددددديناء وخلددددددين السددددددويس 

والداخلدددة وواحدددة الخارجدددةم إلدددس جاندددب 

سدددددددواحل البحدددددددر األحمدددددددر والجاندددددددب 

. الشددددددرقي بددددددين أسدددددديوط والفيددددددوم

٪ 14ويمكددددن أن تمثددددل طاقددددة الريددددا  

م مع مزارع الريا  فدي خلدين السدويس

ومطددددددددرو م والسددددددددلومم والخارجددددددددةم 

وأسددديوط وعلدددس طدددول سددداحل البحدددر 

بة األحمرم مدع وجدود كتلدة حيويدة بنسد

ة ٪ تددددوزع بالتسدددداوي فددددي البحيددددر2.97

. والغربيدددددة وبندددددي سدددددويف وسدددددوها 

وبعدددد ذلدددام يمكدددن أن تدددوفر الطاقدددة 

٪ مدن الكهربداء 0.03الحرارية األرضية 

من مصدادر تقدع فدي خلدين السدويس

وتحتددددددوي جميددددددع (. حمددددددام فرعددددددون)

ة المواقددع المقترحددة علددس أراضج خاليدد

اء كافيددة يمكددن اسددتخدامها فددي إنشدد

منشددددددددات توليددددددددد الطاقددددددددة لتلبيددددددددة 

.االحتياجات المستقبلية

التحاااااااديات التاااااااي تواجااااااا  قطاااااااا  

:الطاقة المتجدد  في مصر

تواجددددددو مصددددددر عقبددددددات تحددددددول دون 

التوسدددددع فدددددي مشدددددروعات الطاقدددددة 

س المتجددةم علس سدبيل المثدال ولدي

االفتقدددددددار إلدددددددس الكفددددددداءاتم : الحصدددددددر

ونقدددددددص المعرفدددددددة التقنيدددددددة حدددددددول 

تصدددددميم وتصدددددنيع مكوندددددات بعدددددغ

مصدددددادر الطاقدددددة المتجدددددددةم وعددددددم 

جددوء وجددود تقنيددات تخددزين مناسددبة لل

إليهدددددددددددا عندددددددددددد الحاجدددددددددددةم وغيدددددددددددا  

ةم االسددتثمارات والمبددادرات الحكوميدد

واالفتقددددار إلددددس االسددددتخدام المكثددددف

لمدددددوارد الطاقدددددة الحراريدددددة األرضددددديةم 

وهندددداك نقددددص كبيددددر فددددي المعدددددات 

حرارية المناسبة لتطبيقات الطاقة ال

األرضدددددية المباادددددرةم باإلضدددددافة إلدددددس

دعم الوقود األحفوري  مما يدؤدى إلدس 

انخفدددداض أسددددعارل واالعتمدددداد عليددددو 

بشدددددكل أكبدددددر مدددددن تقنيدددددات الطاقدددددة 

.المتجددة عالية األسعار
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82 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة

قددددم  هدددتل الدراسدددة مراجعدددة اددداملة 

ا لتوقعات الطاقة في مصرم بما فدي ذلد

سدخير التحقيق في إمكانيات الدولة فدي ت

جميدددع الطاقدددات المسدددتدامة الممكندددةم 

مدددددع تحليدددددل الوضدددددع المصدددددري مقارندددددة 

بالمتوسدددددددددطات العالميدددددددددة ومعالجدددددددددة 

التحدددددديات التدددددي تواجدددددو تطدددددوير قطددددداع 

الطاقددددددددة المتجددددددددددة بدددددددداقترا  بعددددددددغ 

ضدددددددرورة تسدددددددهيل : التو دددددددياتم مثدددددددل

وتشدددددجيع االسدددددتثمار فدددددي مشدددددروعات 

الطاقدددددة المتجدددددددة مدددددن قبدددددل القطددددداع 

الخددددددايم وإمكانيددددددة اسددددددتغالل طاقددددددة 

ير األموا  لتوليد الطاقة علس نطدا   دغ

فددددددي المندددددداطق الريفيددددددة ذات الو ددددددول 

/ السدددداحليم وإ دددددار تشددددريعات جديدددددة

معدلدددددة لددددددعم تنفيدددددت تقنيدددددات الطاقدددددة 

رةم المتجددة والترابط مع البلدان المجداو

ل وتنظدديم بددرامن التدددريب فددي هددتا المجددا

.وإطالقها للعاملين المحليين

:  ختامًا

82 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة



اسااتطالعات

الااااااااااااااااااااااااااااارأي
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آفااا  الطاقااة
موضااااااااااااو  العاااااااااااادد
ي التطورات العالميدة للطاقدة فد

.ظددددددددددل التغيددددددددددرات المناخيددددددددددة

84 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة
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..الشاركات الصااغير  والمتوسااطة وكفاااء  المااوارد

ةبين متاوف االستثمار وأةمة الطاق

هبدددددددة عدددددددادل. أ

خبير  اقتصاااااااادي 

اإلدارة  العامدددددددددددددددددددة لتحليدددددددددددددددددددل 

المعلومدددددددات والبحدددددددوث بمركدددددددز 

.المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عرض



86 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة

(SMEs)تدددؤثر الشدددركات الصدددغيرة والمتوسدددطة 

بت علدس البيئدة بشدكل أو بداخرم وتطمدت إلدس أن تصد

مكددن أكثددر كفدداءة فددي اسددتخدام المددواردم وبالتددالي ي

لمي ألزمة الطاقة الحالية والركود االقتصادي العا

أن يوقدددددف االسدددددتثمارات الجديددددددة  فدددددي مجدددددال 

الطاقددددددةم ويعرقددددددل مدددددددن تحقيددددددق اسدددددددتراتيجية 

الشدددركات الصدددغيرة والمتوسدددطة األوروبيدددة مدددن

كمددا يجددب علددس. أجددل أوروبددا المسددتدامة والرقميددة

اتم  انعي السياسات محاولة التغلب علدس األزمد

وموا ددلة تعزيددز االسددتثمارات طويلددة األجددل مددن

أجددددل كفدددداءة المددددوارد وإزالددددة الحددددواجز المعرقلددددةم 

.وتسهيل الو ول إلس بيئة أفضل

اإلجااااراءات الملموسااااة التااااي اتتااااذتها الشااااركات 

ي الصاااغير  والمتوساااطة لتصااابح أكثااار كفااااء  فااا

استتدام الموارد

تدددم إجددراء اسددتطالع رأي بواسدددطة 2021فددي ديسددمبر 

لتحديدد ر يدة حدول كيفيدة عمدل الشدركات Ipsosاركة

حدداد الصددغيرة والمتوسددطة فددي ضددوء اسددتراتيجية االت

هدر وقدد أظ. األوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة

االسدددددددددتطالع أن الشدددددددددركات األوروبيدددددددددة الصدددددددددغيرة 

ثددر والمتوسددطة لددديها دوافددع عاليددة وقويددة لتصددبت أك

.توفيرًا للطاقة

ا ٪ مدن الشدركات أنهدا اتخدتت تددبيرًا واحدد89ًأفاد نحدو 

ئددا علددس األقددل لتقليددل اسددتهالك الطاقددة مددن بددين أول

اقدةم التين أطلقوا بالفعل تددابير كفداءة اسدتخدام الط

التخداذ خطدوات ( ٪83)كما تخطدط الغالبيدة العظمدس 

.إضافية خالل العامين المقبلين

رد فدي تتمثل التددابير ذات الكفداءة فدي اسدتخدام المدوا

ليددل االسددتخدام الجيددد لألنظمددة الداخليددة الحاليددة وتق

ثددددر التكددداليف والحدددد مددددن النفايددداتم ويعددددد التددددبير األك

لطاقددةم اديوعًا هددو التقليدل مددن النفايداتم يليددو تدوفير ا

ثددم تددوفير المددوادم ثددم إعددادة التدددوير عددن طريددق إعددادة 

. استخدام المواد أو النفايات داخل الشركة

بيق كما تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تط

تددددابير فعالدددة فددددي اسدددتخدام المددددوارد والتدددي تتطلددددب

يل علدددس سدددب. تغييدددرات هيكليدددة أو اسدددتثمارات كبيدددرة

المثددالم يقددوم أقددل مددن ثددالث مددن كددل عشددر اددركات 

هل أوروبية  غيرة ومتوسطة بتصدميم منتجدات تسد

 ددددديانتها أو إ دددددالحها أو إعدددددادة اسدددددتخدامهام كمدددددا 

ة يستخدم أقل من اثنين من كل عشر ادركات الطاقد

المتجددددددددة مددددددن إنتاجهددددددام مثددددددل اسددددددتخدام األلددددددوا  

.الشمسية

هااادف أوروباااا لتصااابح أول قاااار  محاياااد  مناخيًّاااا 

2050بحلول عام 

ة م قام  المفوضية األوروبية بمراجع2021في يوليو 

قددات توجيددو كفدداءة الطاقددةم مددع تهكيددد أهميددة التطبي

تثمار العملية في القرارات السياسية الخا ة باالس

هدف وقدد اسدت. علس المستويين اإلقليمي والمحلدي

ات هددتا التوجيددو مسددتهلكي الطاقددة الكبددار كالشددرك

ة الكبيدددرةم وكدددتلا الشدددركات الصدددغيرة والمتوسدددط

حيددددث تعددددد الشددددركات الصددددغيرة  (SMEs)الحجددددم 

م والمتوسدددطة العمدددود الفقدددري لالقتصددداد األوروبدددي

مليدددون 23فيمدددا يشدددمل االتحددداد األوروبدددي أكثدددر مدددن 

٪ 60اددركة  ددغيرة ومتوسددطةم بمددا يمثددل حددوالي 

ا مددن الندداتن المحلددي اإلجمددالي لالتحدداد األوروبدديم ومدد

. ٪ من جميع الوظائف في القطاع الخاي67يمثل 

رة ولتحقيدددددق البصدددددمة البيئيدددددة للشدددددركات الصدددددغي

والمتوسددددطة قامدددد  المفوضددددية األوروبيددددة بطددددر  

اسددددددتراتيجية الشددددددركات الصددددددغيرة والمتوسددددددطة 

مدددن أجدددل أوروبدددا المسدددتدامة 2020األوروبيدددة لعدددام 

والرقميددددةم وتهدددددف هددددتل االسددددتراتيجية إلددددس دعددددم 

وتعزيدددز قدددددرات الشددددركات الصددددغيرة والمتوسددددطة 

يدددت للتغلدددب علدددس التحدددديات التدددي تواجههدددا عندددد تنف

ي تددددابير كفددداءة اسدددتخدام المدددواردم والتدددي تتمثدددل فددد

بعدددغ المشدددكالت مثدددل  دددعوبات الحصدددول علدددس 

.التمويل واألعباء التنظيمية
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عباار انتفاااض االسااتثمار فااي تاادابير كفاااء  المااوارد

الشركات اروروبية الصغير  والمتوسطة

٪ مدن الشدركات الصدغيرة والمتوسدطة 27.4أفاد نحو 

٪ مددددن حجددددم مبيعاتهددددا 5-1أنهددددا اسددددتثمرت مددددا بددددين 

السدددنوي فدددي إجدددراءات كفددداءة المدددوارد فدددي العدددامين 

مدن الشدركات أنهدا % 24.7كمدا أفدادت نحدو . الماضيين

اءة لم تستثمر أي ايء علس اإلطال  فدي إجدراءات كفد

.الموارد

)%(-2023و2022ما هي إجراءات كفاء  الموارد اإلضافية التي تتط  الشركات لتنفيذها خالل عامي 

1.6

1.7

9.2

19.4

24.1

26.4

33.0

45.7

47.0

56.9

60.7

64.2

ال يعرف

أخرى

لم يجب

…استخدام الطاقة المتجددةبما من اإلنتا  الخاي

بيع المخلفات والنفايات لشركة أخرى

…و تصميم منتجات تسهل  يانتها أو إ الحها أ

التحول إلس  مواد أكثر حفاظًا علس البيئة

توفير الميال

…إعادة التدوير عن طريق إعادة استخدام المواد أو 

توفير المواد

توفير الطاقة

التقليل من النفايات

Source: https://www.ipsos.com/en/eurobarometer-smes-resource-efficiency

ي متوس  حجم االستثمار سنويًّا لتحقير كفاء  ف

)%(-2023و2022استتدام الموارد، خالل عامي 

27.4

24.7
21.7

13.8

7.6
3.2

1.6

من المبيعات السنوية% 1-5

ال ايء

٪ من حجم المبيعات السنوي1أقل من 

ال يعرف

من المبيعات السنوية% 6-10

من المبيعات السنوية% 11-30

من المبيعات السنوية% 30أكثر من 

Source: https://www.ipsos.com/en/eurobarometer-smes-

resource-efficiency

أظهدددر المسدددت أن الشدددركات الصدددغيرة والمتوسدددطة 

م تكددافت لتحمددل مخدداطر االسددتثمار  ألنهددا تخشددس عددد

قدددددرتها علددددس اسددددتيعا  تكدددداليف االسددددتثمار العامددددة

والعوائددد المنخفضدددة  حيدددث تمثلددد  أهدددم الصدددعوبات

فيدت التي واجه  الشدركات الصدغيرة والمتوسدطة لتن

حلدددول لتحقيدددق كفددداءة الطاقدددة فدددي تعقدددد اإلجدددراءات 

.يئيةاإلدارية أو القانونيةم تليها تكلفة اإلجراءات الب

1.1

2.8

18.2

19.4

19.8

20.6

21.3

22.6

23.7

26.6

31.8

34.0

أخرى

ال يعرف

محدثةالمتطلبات الفنية للتشريع ليس 

ية التعقيدات المرتبطة بالعالمات البيئ

والشهادات

انخفاض الطلب علس المنتجات أو الخدمات

ذات الكفاءة في استخدام الموارد

 عوبة في اختيار إجراءات كفاءة الموارد 

المناسبة للشركة

ع  عوبة تكييف التشريعات البيئية م

الشركة

عدم وجود خبرة بيئية محددة

عدم توفر المواد أو المنتجات أو الخدمات 

المطلوبة

تكلفة اإلجراءات البيئية

ال ايء

تعقد اإلجراءات اإلدارية أو القانونية

الصعوبات التي واجهت الشركات عند محاولة إعداد 

)%(-إجراءات كفاء  الموارد 

Source: https://www.ipsos.com/en/eurobarometer-smes-

resource-efficiency
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ركات هتام وقد أدى تصعيد أزمة الطاقة إلس تغيير السيناريو المتبدع فدي الشد

رة بشددددكل كبيددددر  حيددددث جعلدددد  تكدددداليف الطاقددددة الحاليددددة الشددددركات الصددددغي

وى والمتوسددطة غيددر مربحددةم كمددا ركددزت اسددتجابات السياسددات علددس المسددت

لددة لالتحدداد القطددريم وبالتدداليم فهندداك تحدددج كبيددر يواجددو االسددتراتيجية المتكام

طة األوروبي والمدى التي يمكن أن تساهم بو الشركات الصدغيرة والمتوسد

ات تحقيددددق خفددددغ انبعاثدددد"بشددددكل فعإددددال فددددي تحقيددددق الصددددفقة الخضددددراء 

.من خالل االستثمار في حلول كفاءة الطاقة طويلة األجل" الكربون

القيام لتام يجب علس  انعي السياسات متابعة الصفقة الخضراءم ومحاولة

باتخددداذ إجددددراءات جديددددة للشددددركات الصدددغيرة والمتوسددددطة لتعزيدددز كفدددداءة 

عدن المواردم وتتمثل إحدى اإلجراءات المقترحة في تقليدل الحدواجز ويدتم ذلدا

طريدددق تبسدددديط وسدددهولة و ددددول الشدددركات الصددددغيرة والمتوسدددطة إلددددس 

ات المعلومات التي يريدون الحصول عليهام كما يجب أن يجعلوا هتل الشرك

مم وأن تدرك أن االستثمار في حلول الطاقة الفعإالة يمكدن أن يزيدد مدن أدائهد

لدس استثمارات كفاءة الموارد طويلة األجل سدتحافط علدس قددرة الشدركات ع

. المنافسة في أوقات األزمات
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: 2022ملح مشتري الغااة الطبيعاي الملاال لعاام 

الت يااااا  ماااااى ملاااااتقبل غيااااار مؤكاااااد

أحمدددد الحدددداد. أ

باحث إحصا ي 

اإلدارة  العامدددددددددددددددددددة لتحليدددددددددددددددددددل 

المعلومدددددددات والبحدددددددوث بمركدددددددز 

.المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عرض
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هن يشددعر العديددد مددن المشددترين بددالقلق أيضًددا بشدد

نقدددص  اإلمددددادات بعدددد عددددة سدددنوات مدددن وفرتهدددام 

س وتصددورهم بشددكل عددام بهنددو يمكددنهم االعتمدداد علدد

اليومم ومع ذلام يعود المشدترون إلدس. سو  عاملة

عقدددود طويلدددة األجدددل وإعطددداء األولويدددة للعالقدددات 

.الثنائية مع الموردين

:تتتل  الثقة حل  المنطقة: الطل 

يظدددل المشدددترون فدددي جميدددع أنحددداء العدددالم واثقدددين 

بشددكل عددام مددن دور الغدداز الطبيعددي المسددال أثندداء 

انتقددال الطاقددةم ولكددن مدددع اإلطددار الزمنددي والفدددرو  

.الدقيقة الجغرافية

زيدا إندونيسديا ومالي)فقد كل من جندو  ادر  آسديا 

بدددنجالدي )م وجندددو  آسددديا (وسدددنغافورة وتايالندددد

ي الثقدددة علدددس المددددى القريدددب فددد( والهندددد وباكسدددتان

حاليدة ضوء ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي المسال ال

. اروالمسددددتخدمين النهددددائيين الحساسددددين لألسددددع

از ويعرف المشترون األوروبيون أنهم بحاجة إلدس الغد

م ارنم لكددنهم غيددر متهكدددين مددن احتياجدداتهم بعددد عددا

بسدددددبب وتيدددددرة انتقدددددال الطاقدددددة واالعتدددددراف 2025

ن أن المتزايد بهن أسعار الغاز المرتفعة الحالية يمك

. لتخفددغ الطلددب بشددكل كبيددر علددس المدددى الطويدد

قدة فدي وأخيرًام فان المشدترين الصدينيين هدم األكثدر ث

ل جميع األطر الزمنية ويدرون الغداز الطبيعدي المسدا

كجزء أساسي من انتقال الطاقدةم ممدا يسداعد علدس

بيخا مدع تلبية الطلدب بطريقدة منخفضدة الكربدون نسد

.تقليل استخدام الفحم
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باقي العالم

جنو  آسيا

جنو  ار  آسيا والمحيط الهاد 
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…جنو  ار  آسيا والمحيط 
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اليابانم كوريام تايوان

الصين

Source, Mckinsey Company, Available at: 

www.mckinsey.com

يوضدددت هدددتا المسدددت كيدددف تحولددد  سدددو  الغددداز 

قددة الطبيعددي المسددال اسددتجابة للمخدداوف المتعل

.بهمن اإلمدادات واالستدامة البيئية

( (LNGتواجددددو سددددو  الغدددداز الطبيعددددي المسددددال 

حالدددة كبيدددرة مدددن عددددم اليقدددين  حيدددث 2022لعدددام 

عدة ت ظهر التوقعدات سدوقًا ضديقة وأسدعارًا مرتف

خالل العامين إلدس األعدوام الخمسدة القادمدة علدس

وفددددي الوقدددد  نفسددددوم يواجددددو المشددددترون . األقددددل

ادددكوكًا حدددول دور الغددداز الطبيعدددي المسدددال فدددي 

ضدل تحول الطاقة وكيفية وضع أنفسهم علس أف

ير تفددا ل المشددترين بشددهن الطلددب علددس المدددى القصدد.ربونوجو لالنتقال إلس أنواع الوقود منخفضة الك

قدال والطويل علس الغداز الطبيعدي المسدال بسدبب انت

2022الطاقة والدعم التنظيمي خالل عام 

2025الفتر  قبل عام 

2025عام الفتر  بعد 

طل  توقى المشترون الصافي بحدوث تغيير في ال

اقة على الغاة الطبيعي الملالى بلب  تحول الط

(٪)وما بعدها، 2025خالل الفتر  ما قبل عام 

جنو  آسيا
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:تطور التوقعات التجارية والتعاقدية

يمدون يفقد المشترون الثقدة فدي السدو  الفوريدةم ويق

العقددددود والعالقددددات طويلددددة األجددددلم وقددددد اسددددتعادت 

ن موثوقيددة المددوردين أهميتهددا  حيددث أ ددبت المشددترو

إلدس قلقين بشدكل متزايدد بشدهن أمدن التوريدد والحاجدة

. ةالتعامددل مددع االضددطرابات الجيوسياسددية المحتملدد

ومدددع ذلدددام فدددان الطريقدددة المفضدددلة لتدددهمين العدددرض 

ة وتقليددل التعددرض لتقلبددات السددو  هددي إعددادة موازندد

ير في الواقعم يش. المحافط تجال العقود طويلة األجل

المشدددترون إلدددس أنهدددم يريددددون زيدددادة حصدددة األحجدددام 

م وهددي %57إلددس 42طويلددة األجددل فددي محددافظهم مددن 

وانعكددال االتجددال 2020زيددادة ملحوظددة مقارنددة بعددام 

.السابق

علددددس سددددبيل -ومددددع ذلددددام هندددداك اختالفددددات إقليميددددة 

المثدددالم المشدددترون األوروبيدددون أقدددل إيجابيدددة بشدددهن

لس األحجام طويلة األجل مقارنة بهقرانهم العالميينم ع

الددرغم مددن أن تفضدديالتهم للعقددود طويلددة األجددل قددد

وعلدس الددرغم . 2020زادت أيضًدا مقارنددة باسدتطالع عددام 

مدددن أن جميدددع السدددلع قدددد دخلددد  فتدددرة مدددن التقلبدددات 

هدرت الشديدة وعدم اليقينم فان نتائن االستطالع أظ

ومؤادددر " هندددري هدددا "أن المشدددترين يفضدددلون مركدددز 

الدددددنفط فدددددي مواجهدددددة األسدددددعار الفوريدددددة ارسددددديوية 

.واألوروبية المتقلبة والمرتفعة بشكل خاي

مقارنددددددة بنتدددددددائن االسددددددتطالع السدددددددابقم يسدددددددتهدف 

المشترون حصة أكبر مدن األحجدام طويلدة األجدلم ممدا

جدل يعكس االتجال نحو األحجدام الفوريدة والقصديرة األ

. 2022خالل عام 

19.0
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17.0
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24.0

28.0

26.0

64.0
57.0

42.0

57.0

2016 2018 2020 2022

5طويلة األجل أكبر من أو يساوي 

مقارنة % 10سنوات ارتفع  بمقدار 

بالعام السابق

سنوات5قصيرة األجل أقل من 

ال يوجد فر  معنوي مقارنة بالعام 

السابق

أاهر انخفض  3فوري أقل من 

مقارنة بالعام السابق% 10بمقدار 

Source, Mckinsey Company, Available at: www.mckinsey.com

، ٪ من إجمالي الملتجيبين(2022-2016)خالل الفتر  قود المرغوبةالع

يم ن إلدار  االنبعاثات ومتابعة االبت ار أن تميز البا عين: التوريد

درجددات فيمددا يتعلددق 4.0إلددس 1.0تددم اسددتطالع رأي المشدداركين حددول تقيدديم المددوردين المعينددين علددس مقيددال مددن 

جدب وأظهرت النتائن أن هناك ثغرات ي. بقدراتهم علس مطابقة احتياجات المشتري من خالل مجموعة من المعايير

ترين وعلس الرغم من أهمية أمن التوريد والتي يعتقد معظدم المشد. علس البائعين معالجتها في المجاالت الرئيسة

. أو أعلدس3.0مدن المدوردين درجدة إيجابيدة تبلدا % 90أن معظم الموردين يمكدنهم تدوفيرلم مدع تحقيدق مدا يقدر  مدن 

دمون غدازًا علس النقيغ من ذلام فان هناك نطاقًا أوسع بكثير من حيدث البدائعين الدتين ي نظدر إلديهم علدس أنهدم يقد

من الموردين بشكل % 40إلس 30طبيعيخا مسالًا منخفغ االنبعاثات وترتيبات تسعير مبتكرةم والتي ينظر إليها من 

.إيجابي
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يوضدددت وبالنسدددبة لتصدددورات المشدددتريين لالنبعاثددداتم

مدددن المشدددترين لدددديهم % 50االسدددتطالع أن أكثدددر مدددن 

يعدي بالفعل أهداف لتقليل انبعاثاتهم مدن الغداز الطب

مدن إجمدالي % 25باإلضافة إلسم ما يقر  مدن . المسال

املددة االنبعاثدات المسدتهدفة مدن سلسدلة القيمدة الك

.مثل الغاز الطبيعي المسال المنبع

وريدا العديد من هؤالء المشترين في أوروبا واليابدان وك

ون أن علس الصعيد العالميم يتوقدع المشدتر. الجنوبية

مددددن محددددافظهم االسددددتثمارية ستشددددمل ر يددددة % 26

لدددة الكربددون فدددي السددنوات الدددثالث إلددس الخمدددس المقب

ة أن تكدددون محايددددة تمامًدددا للكربدددون خدددالل الفتدددر% 16و

يددق وتعددد التعويضددات طريقددة مفضددلة لتحق. نفسددها

علددس )هددتل األهدددافم حيددث يفضددل معظددم المشددترين 

اراء التعويضدات المجمعدة كجدزء( األقل خار  أوروبا

.من اراء الغاز الطبيعي المسال

، ٪ من المشاركين2022المشترون الذين لديهم أهداف انبعاثات تشمل الغاة الطبيعي الملال المشترا  خالل عام 
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Source, Mckinsey Company, Available at: www.mckinsey.com

بيعدي تلخيصًا لنتائن المسدتم تحولد  سدو  الغداز الط

لددس المسددال نحددو التركيددز علددس تددهمين التوريددد والعددودة إ

ومددددع ذلددددام تظددددل المعددددايير . العقددددود طويلددددة األجددددل

األخدددددددرىم مثدددددددل المروندددددددةم وابتكدددددددار التسدددددددعيرم وإدارة 

ن بشددكل عددامم فددان البددائعين الددتي. االنبعاثدداتم مهمددة

ات يمكدددددنهم التمييدددددز بشدددددكل فعإدددددال وتلبيدددددة احتياجددددد

المشدددترين المحدددددة لدددديهم أفضدددل فر دددة للخدددرو  

بنجددا  مددن هددتل الموجددة المتقلبددة والدددخول فددي دورة 

.الصناعة التالية

2022غالبية المشترين يعتقدون أن الموردين يم نهم توفير أمن المعروض خالل عام 

(درجة)، 2022خالل عام ( LNG)تقييم الموردين من خالل خملة معايير من قبل مشتري الغاة الطبيعي الملال 

2.5

2.7

3.2
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2.9

اراكة االستثمار

عاثاتالغاز الطبيعي المسال منخفغ االنبعاثات وافافية االنب

مصداقية

يةم علس سبيل المثالم الموسم)اروط عقد مرنة بدون التسعير 

(الدفعم التسليمم الوجهة والحجم

عروض وأسعار مبتكرة

Source, Mckinsey Company, Available at: www.mckinsey.com
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طاقةتقرير الوكالة الدولية لل

اطه نمددو م سدديتب"الوكالددة الدوليددة للطاقددة"وفقًددا لتقريددر 

م 2023مليون برميدل فدي اليدوم فدي عدام 1.6الطلب إلس 

مليدون برميدل يوميخدا هدتا العدامم حيدث2.1انخفاضًا من 

تعددددو  الريددددا  االقتصددددادية المعاكسددددة المتصدددداعدة 

مكاسددددب قطدددداع الددددنفطم كمددددا سدددديتقلص اسددددتخدام 

2022مدن عدام ( الرابدع)النفط العالمي في الربع األخيدر 

ألددف برميددل فددي اليددوم مقارنددة 240بمقدددار يقدددر بنحددو 

إن االقتصددددداد الصددددديني الضدددددعيف . بالعدددددام الماضدددددي

باسددددددتمرارم واألزمددددددة الحاليددددددة للطاقددددددة فددددددي أوروبددددددام 

كي والتصدعات المزدهرة في المنتجاتم والدوالر األمري

.القوي كلها عوامل ذات أثر كبير علس االستهالك

هتام وقد اهد المعروض العالمي من الدنفط ارتفاعًدا

آالف برميدددل فدددي اليدددوم فدددي أكتدددوبر 410ليسدددجل نحدددو 

مليون برميل فدي اليدومم لكدن مدن101.7ليصل إلس نحو 

مليون برميدل فدي اليدوم 1المتوقع أن ينخفغ بمقدار 

وحظدر الدتي+ لبقية العام مدع دخدول تخفيضدات أوبدا

سدي تم فرضو من قبل االتحاد األوروبي علس الخدام الرو

لبالا حيز التنفيتم ومن المقرر أن يؤدي النمو السنوي ا

ا  ماليددين برميددل يوميخددا هددتا العددام إلددس زيددادة اإلنتدد4.6

ع وسدوف تدددف. مليددون برميدل يوميخددا99.9العدالمي إلدس 

يددوم / كيلددو بايدد  740المكاسددب المتواضددعة البالغددة 

مليددون برميددل 100.7العددرض إلددس 2023فقددط فددي عددام 

.يوميخا

مقددار تراجع  إنتاجية المصافي العالميدة فدي أكتدوبر ب

مليدددون برميدددل 80.4ألدددف برميدددل فدددي اليدددوم إلدددس 500

مليون برميدل يوميخدا فدي حدوض1.1يوميخام مع انخفاض 

ات األطلسيم في المقابل حدث ارتفداع جزئدي فدي عمليد

هددددتام وسددددوف تعددددوض . التشدددغيل اددددر  السددددويس

خسددائر طاقدة التكريدر الجديددة التددي سديتم تشدغيلها ال

ومدن المتوقدع أن تدزداد عمليدات. المحتملة من روسيا

مليددون برميددل يوميخددا فددي 2.3تشددغيل المصددافي بنحددو 

مليدددون برميددل يوميخدددا خددالل عدددام 1.4وبنحددو 2022عددام 

2023 .

ارواتصدددالًام ارتفعددد   دددادرات الدددنفط الروسدددية بمقدددد

ماليين برميل 7.7ألف برميل يوميخا  لتصل إلس نحو 165

التحدداد يوميخددا فددي أكتددوبرم حيددث توقفدد  الشددحنات إلددس ا

األوروبدددي والصدددين والهنددددم وتدددم تعدددويغ التددددفقات

يددتم المنخفضددة إلددس تركيددا عددن طريددق الزيددادات التددي لددم

تحديدددها بعدددم كمددا بلغدد   ددادرات الددنفط الخددام إلددس 

مليددددون برميددددل يوميخددددام أي أقددددل 1.5االتحدددداد األوروبددددي 

ل مليددون برميددل يوميخددا مددن مسددتويات مددا قبدد1بمقدددار 

ألدف 300الحر م هتام  وانخفضد   دادرات المنتجدات 

مليددون برميددل يوميخددام بمددا فددي ذلددا1برميددل يوميخددا إلددس 

ألددف برميددل يوميخددا مددن الددديزلم وارتفعدد  عائدددات600

.مليار دوالر17.3مليار دوالر لتسجل نحو 1.7الصادرات 
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تقرير منظمة أوبك

فددي تقريرهددا الشددهري الصددادر " أوبددا"أاددارت منظمددة 

إلددددس أن الطلددددب علددددس الددددنفط 2022ديسددددمبر 14فددددي 

دون تغييدددر عدددن 2022العددالمي ظدددل مرتفعًدددا فددي عدددام 

مليددون 2.5تقيدديم الشددهر السددابق عنددد مسددتوى قدددرل 

اون ومن المتوقدع فدي دول منظمدة التعد. برميل يوميخا

خيددر االقتصددادي والتنميددةم أن يحدددث انخفدداض للربددع األ

بسبب حدوث تبداطؤ فدي الددول2022من عام ( الرابع)

نمية غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والت

فدي وسط انخفاض الحركة وتباطؤ النشداط الصدناعي

م ظددل نمددو الطلددب علددس 2023بالنسددبة لعددام . الصددين

ام مليون برميل يوميخ2.2النفط العالمي دون تغيير عند 

و مددع نمددو منظمددة التعدداون االقتصددادي والتنميددة بنحدد

يددر مليددون برميددل يوميخددا وتوقعددات النمددو للدددول غ0.3

األعضددددداء بمنظمدددددة التعددددداون االقتصدددددادي والتنميدددددة 

.مليون برميل يوميخا1.9لتسجل نحو 

هدتام ومدن المتوقدع أن ينمددو المعدروض مدن السددوائل 

مليددون 1.9للدددول غيددر األعضدداء بمنظمددة أوبددا بنحددو 

م دون حدوث تغييدر علدس نطدا  2022برميل يومّيًا لعام 

هدتام ومدن المتوقدع. واسع عن تقييم الشهر الماضدي

ندددام أن تكددون الواليددات المتحدددةم والبرازيددلم وغويانددام وك

وروسددديا والصدددين هدددي المحدددرك الدددرئيس للزيدددادة فدددي 

إمدددادات السددوائل لهددتا العددامم بينمددا مددن المتوقددع أن 

. النددديددنخفغ اإلنتددا  بشددكل رئدديس فددي النددروين وتاي

م يظددل نمددو إنتددا  السددوائل خددار  2023بالنسددبة لعددام 

و أوبددا دون تغييددر إلددس حددد كبيددر ومددن المتوقددع أن ينمدد

ن هدتام ومدن المتوقدع أ. مليون برميل يوميخا1.5بمقدار 

يكددون المحددرك الددرئيس لنمدددو إمدددادات السددوائل هدددو 

ندددام الواليددات المتحدددة وغويانددام والبرازيددلم والنددروينم وك

وكازاخسددتانم بينمددا مددن المتوقددع أن يحدددث انخفدداض

.سيافي إنتا  النفط بشكل رئيس في روسيا والمك
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تقريااااااااااار إدار  معلوماااااااااااات 
الطاقة ارمري ية

فدي تقريرهدا عدن آفدا  الطاقدة" معلومات الطاقة األمريكيدة"ذكرت إدارة 

أنها تتوقدع حددوث انخفداض فدي 2022في األجل القصير لشهر ديسمبر 

( ايوميخد/ برميدل )مليدون برميدل يوميخدا 0.2مخزون النفط العدالمي بمقددار 

مليدون برميددل 0.7م قبدل أن ترتفددع بنحدو 2023فدي النصدف األول مددن عدام 

وتتددرك هددتل التوقعددات مخددزون . 2023يوميخددا فددي النصددف الثدداني مددن عددام 

مددن التوقددع فددي تقريددر اددهر 2023الددنفط العددالمي أكبددر فددي نهايددة عددام 

دوالرًا للبرميدل 92نوفمبرم مما أدى إلس توقع سدعر خدام برند  بمتوسدط 

.دوالرات للبرميل أقل من توقع الشهر الماضي3م أي نحو 2023في عام 

ت واتصدددالًام تتوقدددع اإلدارة ارتفددداع أسدددعار الغددداز الطبيعدددي عدددن مسدددتويا

تاء نددوفمبر نتيجددة الرتفدداع الطلددب علددس الغدداز الطبيعددي فددي فصددل الشدد

وسدط وارتفاع  ادرات الغاز الطبيعي المسالم كما تبلدا التوقعدات لمت

وحددة / دوالرات لكدل مليدون 6.00أكثدر مدن  Henry Hubالسعر الفوري لد 

م أي أعلدس مدن 2023فدي الربدع األول خدالل عدام  (MMBtu)حرارية بريطانيدة 

/ دوالرات أمريكيدة 5.50المتوسط الشهري لشهر ندوفمبر البدالا حدوالي 

غداز وحدة حراريدة بريطانيدةم هدتا وتتوقدع اإلدارة أن تبددأ أسدعار ال/ مليون 

تويات مدع اقتدرا  مسد( ينداير)الطبيعي في االنخفاض بعد كدانون الثداني 

ابقةم التخزين في الواليات المتحدة من متوسط السنوات الخمس السد

ات إلدددس حدددد كبيدددر نتيجدددة لالرتفددداع فدددي إنتدددا  الغددداز الطبيعدددي فدددي الواليددد

.ومع ذلام فان احتمال تقلب األسعار ما يزال مرتفعًا. المتحدة
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رة والجددددير بالدددتكرم أن هنددداك انخفاضًدددا بصدددو

كبيددددددرة فددددددي النشدددددداط االقتصددددددادي داخددددددل 

( بدعالرا)الواليات المتحدة خدالل الربدع األخيدر 

ر م وأيضًا من المتوقدع اسدتمرا2022من عام 

ذلددا االنخفدداض خددالل الربددع األول مددن عددام 

2023 .



روايااااااااااااات 

ناجحااااااااااااااة
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ي التطورات العالميدة للطاقدة فد

.ظددددددددددل التغيددددددددددرات المناخيددددددددددة
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شركة
Twelve

والتدددددي اتخدددددتت مدددددن واليدددددة ( (Twelveاحتلددددد  ادددددركة 

-هدددداكاليفورنيددددا بالواليددددات المتحدددددة األمريكيددددة مقددددرًا ل

اددركة ابتكددارًا عددام 50المرتبددة الثالثددة فددي قائمددة أكثددر 

2022 .

تدي وتعد الشدركة واحددة مدن أكثدر الشدركات الناادئة ال

مددواد تددتم مراقبتهددا عددن كثددب والتددي تركددز علددس إنتددا  ال

تخدام والمنتجات األخرى من ثاني أكسيد الكربدون باسد

تطاع  تقنية التحليل الكهربائي الخا ة بها والتي اس

مدددن خاللهدددا تحويدددل انبعاثدددات ثددداني أكسددديد الكربدددون

بة المتعلقدددة بالعمليدددات الصدددناعية إلدددس منتجدددات  دددل

رات بددددءًا مدددن األحتيدددة الرياضدددية إلدددس البدددوليم-وسددائلة 

ت الموجودة في لوحة القيادة للسدياراتم ومدن منظفدا

.الغسيل إلس وقود النقل

اني تعتمدددد الشدددركة باألسدددال علدددس تقنيدددة تحويدددل ثددد

ركة تدددتمكن الشددد. أكسددديد الكربدددون إلدددس بتروكيماويدددات

باسدددددتخدام هدددددتل التقنيدددددة مدددددن  دددددناعة المنتجدددددات 

خدام الكيميائيددددة نفسددددها التددددي تددددتم  ددددناعتها باسددددت

ا مددن وتنددتن الشددركة اثنددي عشددر نوعًدد. الوقدود األحفددوري

راحدل المواد الكيميائية من ثداني أكسديد الكربدون فدي م

. إنتا  تستخدم الطاقة المتجددة والميال فقط

ل تعدددد هدددتل التقنيدددة بمثابدددة محاكددداة لعمليدددة التمثيددد

د الكربدون الضوئي في النباتاتم والتي تحول ثاني أكسدي

إلدددددس منتجدددددات مفيددددددة باسدددددتخدام الميدددددال والطاقدددددة 

ن المتجددددة فقددط كمدددخالتم وتنددتن المدداء واألكسددجي

وتسدددتطيع الشدددركة تصددددنيع آالف. فقدددط كمخرجدددات

ي المددواد الكيميائيددة ومنتجددات الوقددود مددن الهددواء والتدد

. اتيددتم تصددنيعها حاليًددا مددن الددنفط دون وجددود انبعاثدد

تخدم يسكهروكيميائيوهتل التقنية عبارة عن مفاعل 

نتدا  ثاني أكسيد الكربون والميال والطاقة المتجددة إل

آالف المددددواد الكيميائيددددة والمددددواد والوقددددود التددددي يددددتم

.تصنيعها اليوم من خالل تكرير الوقود األحفوري

وتجدددددر اإلادددددارة إلددددس أن الفكدددددرة األوليددددة السدددددتخدام 

منتجدات الكهرباء لتكسدير ثداني أكسديد الكربدون إلنتدا 

ر جديدددة نشدددهت فدددي اليابدددان خدددالل فتدددرة ارتفددداع أسدددعا

الدددنفط فدددي الثمانينيددداتم وبعدددد انتهددداء أزمدددة الطاقدددة

.توقف  األبحاث في هتا المجال

هبددددة يوسددددف. أ

خبير  اقتصاااااااادي 

اإلدارة  العامدددددددددددددددددددة لتحليدددددددددددددددددددل 

المعلومدددددددات والبحدددددددوث بمركدددددددز 

.المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عرض



م واندتع  االهتمدام بهدتا المجدال  حيدث 2010في عدام 

. أ دددبح  ضدددرورة معالجدددة تغيدددر المنددداخ أكثدددر إلحاحًدددا

مددن األبحدداث األساسددية حددول  Twelveونشددهت تقنيددة

بدددل التحفيدددز الكهربدددائي لثددداني أكسددديد الكربدددون مدددن ق

كنددددددرا "الددددددكتورة : المؤسسدددددين المشددددداركينم وهمدددددا

س درجة م اللتين حصال عل"كيفإيتواا"والدكتور " كوهل

.الدكتوراة في مختبر جامعة ستانفورد

ليل تعمل الشركة علس توسيع نطا  أحد أاكال التح

اء الكهربدددائي الدددتي يحدددول ثددداني أكسددديد الكربدددون والمددد

H2O) ) إلددددس أول أكسدددديد الكربددددونCO) ) الهيدددددروجين

(H2.)

ن م ويمكددن أالتخليقدديوي عددرف هددتا المددزين باسددم الغدداز 

يحددل محددل البتروكيماويددات فددي كددل ادديء مددن وقددود 

الطدددددددائرات إلدددددددس عدسدددددددات النظدددددددارات الشمسدددددددية 

.البالستيكية

ي تضددددم الشددددركة فريقًددددا كبيددددرًا مددددن المتخصصددددين فدددد

الكيميددداء الكهربيدددة وعلدددم المدددواد والمهندسدددين ذوي

اني الخبددرة المتطددورة فددي مجددال التحفيددز الكهربددائي لثدد

. يائيةأكسيد الكربون وتصميم المفاعالت الكهروكيم

جدددزءًا مهمًدددا مدددن القضددداء علدددس Twelveوتعدددد تقنيدددة 

ليددون االنبعاثددات الصددناعية والمسدداعدة فددي تقليددل تري

طدددن مدددن ثددداني أكسددديد الكربدددون فدددي الغدددالف الجدددويم 

كدن وتشير التقدديرات إلدس أن منتجدات هدتل الشدركة يم

مليدارات طدن 3مليار إلدس 2أن تساعد في القضاء علس 

.من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام

صدر وتعد هتل الشركة نموذجًا لشدركة كيميائيدة فدي ع

س المندداخم تتمثددل مهمتهددا األساسددية فددي القضدداء علدد

قددود االنبعاثددات العالميددة وبندداء مسددتقبل خددالج مددن الو

ود األحفوري  حيدث إندو إذا تدم تصدنيع جميدع أندواع الوقد

والمددددواد الكيميائيددددة المصددددنوعة مددددن المددددواد األوليددددة 

جدددة األحفوريدددة مدددن الكربدددون المحتجدددزم فسدددتكون النتي

.لحراريانخفاضًا كبيرًا في انبعاثات غازات االحتبال ا

ويمكدددن أن يدددؤدي اسدددتبدال المدددواد األوليدددة األحفوريدددة

اء بددالكربون المتجدددد مددن مصدددر ثابدد  أو التقدداط الهددو

مدددن % 10المباادددر إلدددس القضددداء علدددس مدددا يقدددر  مدددن 

. انبعاثات غازات االحتبال الحراري العالمية

اريددة وتقددوم الشددركة بالشددراكة مددع أكبددر العالمددات التج

اتهدددا فدددي العدددالم السدددتبدال البتروكيماويدددات فدددي منتج

از وسالسددل التوريددد بمددواد كيميائيددة مصددنوعة مددن غدد

مدددن ثدداني أكسدديد الكربدددونم والقضدداء علدددس االنبعاثددات

آالف المنتجددددددات اليوميددددددة وتسددددددريع الو ددددددول إلددددددس 

ومدددددن أمثلدددددة هدددددتل . االنبعاثدددددات الكربونيدددددة الصدددددفرية

:الشراكة

الشددددراكة مددددع خطددددوط أالسددددكا الجويددددة وادددددركة ▪

نيع تدم تصد: مايكروسوف  لتصنيع وقود الطدائرات

باسدددتخدام تقنيدددة تحويدددل ( (E-Jetوقدددود الطدددائرات 

ومفاعددددددددل مtwelveالكربددددددددون الخا ددددددددة بشددددددددركة 

جديددددد ومحفددددز خدددداي يعمددددل علددددس كهروكيميددددائي

رات تحويل غداز ثداني أكسديد الكربدون إلدس وقدود طدائ

ن ونظدرًا ألن هدتا الوقدود مصدنوع مد. كربونيخامحايد 

ثددداني أكسددديد الكربدددون الموجدددود فدددي الهدددواءم فاندددو

يحتدددوي علدددس ملوثدددات أقدددل مدددن الوقدددود البترولددديم 

ن وتدم اختبدار هدتا الوقدود مد. ويحتر  بشكل أنظدف

.  2021قبل القوات الجوية األمريكية خالل عام 

إلنتا   PANGAIA LABالشراكة مع اركة األزياء ▪

أول نظدددارات امسدددية فدددي العدددالم مدددن عدسدددات 

اسدددتطاع  : مصدددنوعة مدددن ثددداني أكسددديد الكربدددون

تطويدددع تقنيتهدددا لتصدددنيع عدسددداتtwelveادددركة 

ي البدددولي كربونددددات المصدددنوعة جزئيخددددا مدددن غدددداز ثددددان

تدددم. أكسددديد الكربدددون السدددتخدامها فدددي النظدددارات

تصددددميم هددددتل العدسددددات الكربونيددددة بدددددون إطددددار 

خددارجيم وهددي موضددوعة فددي إطددار عددالي الجددودة مددن 

.الفوالذ المقاوم للصدأ خفيف الوزن

 Procter & Gambleم أعلن  اركة 2021في مارل ▪

إلنتدددا  مكوندددات Twelveعدددن ادددراكة مدددع ادددركة 

.Tideخالية من الكربون لمنتجات اركة 

فدددي ادددراكة مدددع ادددركة twelveكمدددا دخلددد  ادددركة ▪

ولدس مرسيدل بنز لتصنيع قطع غيار السديارات األ

فددددي العددددالم والمصددددنوعة مددددن غدددداز ثدددداني أكسدددديد 

اسا كما عقدت الشركة اراكة مع وكالة ن. الكربون

دمة الفضدددائية لتصدددنيع األدوات والوقدددود المسدددتخ

. في الرحالت الفضائية
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شركة
BLOCPOWER

كثر المرتبة الثانية في قائمة أBlocpowerاحتل  اركة 

فددي قطدداع الطاقددة  حيددث 2022الشددركات ابتكددارًا لعددام 

حضرية تركز هتل الشركة الرائدة علس تخضير المباني ال

القديمددددة مددددن خددددالل تقليددددل اعتمادهددددا علددددس الوقددددود 

األحفدددددوري وتزويدددددد المبددددداني بهنظمدددددة تدفئدددددة وتبريدددددد

. كهربائية ذكية و ديقة للبيئة

هدددددي ادددددركة ناادددددئة فدددددي مجدددددال BlocPowerادددددركة 

تعمدل .مقدرًا لهدا" بدروكلين"تكنولوجيا المناخ تتخت من 

. حةعلس جعل المدن األمريكية أكثر اخضرارًا وذكاءً و 

م قامدد  الشددركة بتعددديل أكثددر 2014تددم تهسيسددها عددام 

مبندس فدي المجتمعدات المحرومدة فدي مديندة 1200من 

مديندةم 25نيويوركم مع تنفيت مشروعات فدي أكثدر مدن 

. غيرهددامثددل فيالدلفيددا وميلددووكي وبددالتيمور وأوكالنددد و

برنامجًدددا للتحليدددل والتدددهجيرBlocPowerتمتلدددا ادددركة 

وإدارة المشددددددروعات ومراقبددددددة مشددددددروعات الطاقددددددة 

% 70-20النظيفة التدي يمكدن أن تدوفر للعمدالء مدا بدين 

.من تكاليف الطاقة السنوية

مبندس 1200بتعديل أكثدر مدن BlocPowerقام  اركة 

مدينة أمريكيةم من خالل إحدالل أنظمدة 25في أكثر من 

قود التدفئدددة والتبريدددد غيدددر الصدددحية التدددي تعمدددل بدددالو

األحفددددوري بمضددددخات حراريددددة كهربائيددددة نظيفددددة ذات 

. المصددادر الهوائيددة وسددخانات ميددال وألددوا  امسددية

هالك كما تقدم الشركة تقنيات متقدمدة لمراقبدة اسدت

الطاقددددةم والمحاكدددداة الرقميددددة ألكثددددر حلددددول الطاقددددة 

ب بشدكل الخضراء تهثيرًام وخفغ تكلفة البنداء والتركيد

. كبير

ن أ دحا  حلخا تمويليخدا مبتكدرًا ي مكعدBlocPowerابتكرت 

المبدددداني فددددي المندددداطق ذات الدددددخل المددددنخفغ إلددددس 

مدل المتوسط من تطوير مبانيهم بحلدول متطدورة تع

قددة علددس تحسددين  ددحة السددكانم وخفددغ فددواتير الطا

.الخا ة بهم ومكافحة آثار تغير المناخ

ببنداء BlocPowerهتام ويقوم فريق العمدل فدي ادركة

شددراكات منصددة لددربط التكنولوجيددا والبنيددة التحتيددة وال

بدون والقوى العاملة وحلول التمويل الالزمة إلزالة الكر

حددة من ماليين المباني في جميدع أنحداء الواليدات المت

وتهدددف الشددركة إلددس أن يكددون لدددى جميددع. األمريكيددة

. المواطنين األمريكيين منازل أكثر ذكاءً و حةً

هبددددة يوسددددف. أ

خبير  اقتصاااااااادي 

اإلدارة  العامدددددددددددددددددددة لتحليدددددددددددددددددددل 

المعلومدددددددات والبحدددددددوث بمركدددددددز 

.المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عرض
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ي وتجدر اإلاارة إلس أن إزالة الكربدون مدن جميدع المبدان

ة األمريكيدددة سدددتقلل مدددن انبعاثدددات الغدددازات المسدددبب

٪  30ة لالحتبال الحراري فدي الواليدات المتحددة بنسدب

ل حيددث تسدداهم المبدداني فددي انبعاثددات غددازات االحتبددا

. كملدوالحراري بنسبة أكبر من قطاع النقل األمريكدي به

ر ومددن خددالل تحويددل المبدداني القديمددة إلددس مرافددق أكثدد

أن BlocPowerاخضدددددرارًا وذكددددداءًم اسدددددتطاع  ادددددركة 

٪ 50-30تخفددغ تكدداليف الطاقددة فددي المبدداني بنسددبة 

٪ فددددددي 70-40وخفضدددددد  الغددددددازات الدفيئددددددة بنسددددددبة 

.المشروعات الحالية

بواليددددة " إيثاكددددا"عقدددددت الشددددركة اددددراكة مددددع مدينددددة 

يددل نيويددوركم والتددي سددتكون أول مدينددة فددي العددالم تز

لدع الكربون من جميع مبانيهام وجميع سدياراتهام وتتط

. رىالشركة إلس نقل هتل التجربة إلدس بداقي المددن األخد

أنهددددا BlocPowerم أعلندددد  اددددركة 2021ففددددي نددددوفمبر 

اكدداإيثسددتعمل علددس تطددوير جميددع المبدداني فددي مدينددة 

م 2030آالف مبندس بحلدول عدام 6والتي يزيد عدددها علدس 

مما يجعلها أول مبدادرة كهربداء واسدعة النطدا  علدس 

.مستوى المدينة في الواليات المتحدة

اددددراكة مددددع وكالددددةBlocPowerكمددددا عقدددددت اددددركة 

East Bay Community Energy . وبعددد إجددراء تجريبددي

ان منزلًددا فددي أوكالندددم سددتقوم الشددركت12أولددي لتطددوير 

اء منزلًدددا إضدددافيخا بالكهربددداء فدددي جميدددع أنحددد60بتزويدددد 

.منطقة الخدمات التي تشرف عليها الوكالة

تمويلًدا  East Bay Community Energyوتقددم وكالدة

لددس بقيمددة مليددون دوالر لتمويددل المشددروع باإلضددافة إ

ع ألف دوالر في اكل حوافز لتمويل هتا المشدرو400

األول مدددن نوعددددو لألسددددر ذات الدددددخل المددددنخفغ إلددددس 

مدددة المتوسدددطم كمدددا سدددتقوم الشدددركتان بتركيدددب أنظ

ار تدفئددددة وتبريددددد وتسددددخين وأجهددددزة كهربائيددددة بهسددددع

ا يسدهم معقولة ونظيفةم وتحسين البنية التحتيدة بمد

فدددي تقليدددل تلدددوث الهدددواء وزيدددادة قددددرة المبددداني علدددس

. مواجهة أحداث الطقس المتطرفة

عددن BlocPowerم أعلندد  اددركة 2021نددوفمبر 29وفددي 

سدة االنتهاء مدن تنفيدت اثنتدين مدن خمدس منشدات رئي

.المملوكة للمجتمعWiFiلشبكات

مدددن السدددكان بالمسددداكن 2500وسددديتمكن أكثدددر مدددن 

ول التابعددة لهيئددة اإلسددكان بواليددة نيويددورك مددن الو دد

و بددون إلس اإلنترن  فدائق السدرعةم بتكلفدة منخفضدة أ

واحددة مدن سد  ادركات تدم BlocPowerكان . تكلفة

157يمددة اختيارهددا لتنفيددت الخطددة الرئيسددة ل نترندد  بق

600مليددون دوالرم بهدددف تددوفير خدمددة اإلنترندد  لدددنحو 

ألف نسمة مدن سدكان نيويدورك المحدرومين مدن هدتل 

. الخدمة لسد الفجوة الرقمية

م أعلند  الشدركة عدن حصدولها علدس 2022ينداير 14وفي 

مليددون دوالر مددن  ددندو  ابتكددارات 30تمويددل بقيمددة 

المندددداخ لتسددددريع وتوسدددديع نطددددا  مشددددروعات إزالددددة 

الكربدددددددددددددددددون المسدددددددددددددددددتمرة التدددددددددددددددددابع لشدددددددددددددددددركة 

يساعد هدتا التمويدل (  (Microsoft Corpميكروسوف 

علدددس موا دددلة خددددمات الهندسدددة BlocPowerادددركة 

ر والتمويددددل والمشددددتريات وتنفيددددت مشددددروعات تطددددوي

أنظمدددة كفددداءة الطاقدددة والطاقدددة المتجدددددة وأنظمدددة 

لتركيددز التهويددة والتدفئددة وتكييددف الهددواء للمبدداني مددع ا

. علس ذوي الدخل المنخفغ والمتوسط
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تحال 
Climate TRACE

 " Climate TRACEتددريس كاليميدد "احتددل تحددالف 

اددركات ابتكددارًا فددي 10المرتبددة الثالثددة فددي قائمددة أكثددر 

م والمرتبدددة الخامسدددة فدددي 2022مجدددال الطاقدددة لعدددام 

.2022اركة ابتكارًا في عام 50قائمة أكثر 

ادركةم وتسدتخدم 11ائتالفًدا مدن " تدريسكاليمد "ت عد 

حجدم االستشعار عن ب عدد والدتكاء اال دطناعي لتتبدع

فعلدي انبعاثات الغازات الدفيئة الحقيقي في الوقد  ال

ن حجدم تقريبًا  حيث إنو عنددما تقدوم البلددان بداإلبالغ عد

ندات انبعاثاتها من غدازات االحتبدال الحدراريم فدان البيا

ر دد غالبًا ما تكون غير دقيقةم وتستند معظم قدوائم

بًددا مددا االنبعاثددات إلددس البيانددات الم بلددا عنهددا والتددي غال

تكدددون متدددهخرة لسدددنواتم وتعتمدددد علدددس أسددداليب غيدددر

حتدا  فدي حدين ي. افافةم وتقارير يتعدتر الو دول إليهدا

المسددددؤولون الحكوميددددون والعلمدددداء والمسددددتثمرون 

فافية والمدديرون التنفيدتيون إلدس بياندات أكثدر دقدة واد

ت ووضوحًا لدعم تدهطير السياسدات والبدرامن والحمدال

ة التي تهدف إلس الحد من ارتفداع درجدة الحدرارة العالميد

ب درجددة مئويددة علددس النحددو الم تفددق عليددو بموجدد1.5إلددس 

.اتفاقية باريس للمناخ

م قبدددل مدددؤتمر المنددداخ 2021لدددتام فدددي ندددوفمبر مدددن عدددام 

أول" تددريسكاليمدد "م أ دددرت جالسددكوالعددالمي فددي 

ت بيانددات بشددهن المخددزون العددالمي لالنبعاثدداتم ووجددد

ة أن مليددارات األطنددان مددن تلددا االنبعاثددات فددي  ددناع

الدددنفط والغددداز لدددم يدددتم ر ددددها واإلبدددالغ عنهدددا بشدددكلج

لدددان دقيددقم فددي حددين أن البيانددات الحقيقيددة تسدداعد الب

حددوج علددس تحديددد كيفيددة معالجددة التغيددر الم ندداخي علددس ن

مرين أفضل وأكثر سرعةم فضلًا عن مساعدة المسدتث

ل والشددركات علددس تتبددع االنبعاثددات مددن خددالل سالسدد

.التوريد

":تريسكاليميت"أهداف 

جعددل العمددل الم ندداخي الهدددف أسددرع وأسددهل مددن ▪

ازات خدددالل تسدددخير التكنولوجيدددا لتتبدددع انبعاثدددات غددد

وقةم االحتبال الحراري بتفا يل وسرعة غير مسدب

ميدع باإلضافة إلدس تقدديم معلومدات م تخصصدة لج

ات األطددراف التددي تسددتهدف تحقيددق  ددافي انبعاثدد

.عالمية  فرية

يهاجر عبدالنب. أ

باحث سياسي 

باألمانددة العامددة لرئاسددة مجلدددس

.الوزراء

عرض
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لددس تزويددد الدددول ودعددم االسددتراتيجيات التددي تقددوم األو

بوضعها بمعلومات إضافية حول مكان وزمان حدوث 

انبعاثدددات غدددازات االحتبدددال الحدددراري مدددن أجدددل تحديدددد 

عاثات ثم أهداف قابلة للتنفيت من أجل تقليل تلا االنب

.كبحها بشكلج نهائي

لدتام . تتبع التقدم الم حرز نحو أهداف خفغ االنبعاثات

ة علدس مدن أجدل تدوفير ر يد" تريسكاليمي "تم تشكيل 

أسدددال ادددامل فدددي جميدددع البلددددانم حدددول الصدددناعات 

رديددددة الرئيسددددة الم سددددببة لالنبعاثدددداتم والمصددددادر الف

الم سددددببة لهددددا أيضًددددام ممددددا يتدددديت عهدددددًا جديدددددًا مددددن 

ي الشددفافية التددي مددن اددهنها تسددهيل العمددل المندداخ

.الملمول

:آليات العمل

عنددددما تلقدددس اثندددان مدددن 2019بددددأت الفكدددرة فدددي عدددام 

Google.orgأعضدددددداء التحددددددالف المؤسسددددددين منحددددددة 

لمراقبدددة االنبعاثدددات مدددن محطدددات الطاقدددة الفضدددائية

وتددددم إطددددال  برنددددامن . باسددددتخدام األقمددددار الصددددناعية

م وهددددو يضددددم ارن 2020فددددي يوليددددو " تددددريسكاليميددد "

المنظمدددددددات غيدددددددر الربحيدددددددة وادددددددركات التكنولوجيدددددددا 

.والجامعددات ونائددب الددرئيس السددابق آل جددور كهعضدداء

العالميم الصادر فدي  TRACEويوفر مخزون انبعاثات 

م أول حسددددا  اددددامل النبعاثددددات الغددددازات 2021عددددام 

الدفيئدددددةم يعتمدددددد بشدددددكل أساسدددددي علدددددس المراقبدددددة 

.المباارة والمستقلة

تقنيددددددات الددددددتكاء" تددددددريسكاليميدددددد "حيددددددث ت كددددددرعل 

تريليدددون بايددد  مدددن 59اال دددطناعي لتحليدددل أكثدددر مدددن 

قمدددر  دددناعيم وأكثدددر مدددن300البياندددات مدددن أكثدددر مدددن 

جهاز استشعارم باإلضافة إلس العديد من100ألفًا و11

ع المصددادر اإلضددافية لمعلومددات االنبعاثددات مددن جميدد

ي بمعنس آخدرم يتمثدل الدنهن األساسدي فد. أنحاء العالم

تطددددوير تقددددديرات االنبعاثددددات علددددس مسددددتوى القطدددداع

ية والبلدددد بالبددددء فدددي اسدددتخدام  دددور األقمدددار الصدددناع

مقترندددددة بالدددددتكاء -وغيرهدددددا مدددددن أجهدددددزة االستشدددددعار 

سببة لتحديد األنشطة الم -اال طناعي والتعلم ارلي

دةم وتهتي هتل األنشطة من منشدات محدد. لالنبعاثات

. محطات الطاقة والسفن ومصانع الصلب: مثل

م تدددم تجميدددع هدددتل 2021بالنسدددبة إل ددددار بياندددات عدددام 

.األرقددام إلددس إجماليددات علددس مسددتوى القطدداع والدولددة

م يمكددددن للمسددددتخدمين فحددددص 2022بينمددددا فددددي عددددام 

يل غيدر البيانات الدقيقة علس مستوى المنشهة بتفا د

وبدددددتلا سدددددتعمل . 2021مسدددددبوقة النبعاثدددددات عدددددام 

الخا دة بالمنداخ بدهثر رجعدي  TRACEإ دارات بياندات 

لحسدددا  ور دددد االنبعاثدددات علدددس مسدددتوى المنشدددهة 

رائددد وينددتن عددن ذلددا تقددديم نهددنج. للسددنوات السددابقة

مسدددددتقل وادددددفاف لر دددددد االنبعاثدددددات فدددددي الوقددددد  

.المناسب

":تريسكاليميت"إنجاةات 

داة مدن خدالل أ-ت عد بياندات االنبعاثدات الصدادرة مدؤخرًا 

علددددس مسددددتوى -"تددددريسكاليميدددد خريطددددة "ت عددددرف بددددد 

أداة فعّالدة تضدم أكثدر  Climate TRACEاأل دول مدن 

لددس ألفًددا مددن األ ددول والمرافددق األكثددر تلويثًددا ع70مددن 

علدس 500هتا الكوكبم بما في ذلا علدس األقدل أفضدل 

ومنددت إطالقهددام اسددتفاد. مسددتوى العددالم لكددل قطدداع

العديددد مددن المسددتخدمين مددن تلددا األداة للبحددث عددن

. دهمالمرافق األكثر تسببًا في االنبعاثات في بل

Climate TRACEبالنسبة لمعظم القطاعاتم تتمتع 

بة بالفعدددل بتغطيدددة انبعاثدددات بعدددغ األ دددول بنسددد

وتشددددمل هددددتل . ٪ تقريبًددددا علددددس مسددددتوى العددددالم100

األلومنيددددددددومم واألسددددددددمن م والصددددددددلبم : القطاعددددددددات

فط والطيرانم والشحنم واستخدام األراضي وتكرير الدن

.والغاز واألسمدة اال طناعية

م أما بالنسبة إلدس عددد قليدل مدن القطاعدات األخدرىم تد

م تحديددد أعلددس مصددادر االنبعاثددات علددس مسددتوى العددال

هة ولكددن لددم يددتم تحديدددم حتددس ارنم انبعاثددات كددل منشدد

وتشددمل هددتل القطاعددات محطددات الطاقددةم . محددددة

بريم وإنتا  النفط والغاز والنقلم وزراعة األرزم والنقل ال

ايدات والتعدينم ومناطق التسمينم والتخلص من النف

فعلدددددس سدددددبيل المثدددددالم تتضدددددمن . الصدددددلبةم والدددددور 

ت الخا دة بمحطددا" تدريسكاليميد "مجموعدة بياندات 

محطدددة طاقدددة تلويثًدددا علدددس كوكدددب 600الطاقدددة أكثدددر 

أن عن" تريس"كما كشف  بيانات ومعلومات . األرض

انبعاثددات الددنفط والغدداز يددتم ر دددها بشددكل أقددل مددن

الدددالزم فدددي التقدددديرات الرسدددميةم فمدددن خدددالل بياندددات

األقمددار الصددناعيةم و جددد أن تسددر  الددنفط والغدداز كددان

ر وعليددو نشدد". االنبعدداث الفدائق"مصددرًا مهمخددا لمواقدع 

2022تقريددرًا حددديثًا فددي نددوفمبر مClimate Traceموقددع 

مصددددرًا لغدددازات االحتبدددال 50يوضدددت أن نصدددف أكبدددر 

" حقددددول الددددنفط والغدددداز"الحددددراري فددددي العددددالم كاندددد  

.ومنشات إنتاجهما
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م أن يتحدددرك 2023وبشدددكلج عدددام مدددن الم قدددرر فدددي عدددام 

٪علدددددس 100نحدددددو تغطيدددددة بنسدددددبة " TRACE"برندددددامن 

.مستوى األ ول لكل القطاعات السابقة أيضًا

ا أيضًدددد" تددددريسكاليمدددد "وفددددي الوقدددد  نفسددددوم تقددددوم 

بددددداإلبالغ عدددددن تقدددددديرات االنبعاثدددددات اإلجماليدددددة علدددددس 

مستوى الدولة وعلس مسدتوى القطداعم وتوجدد بعدغ

ى القطاعددات ال تمتلددا حتددس ارن تغطيددة علددس مسددتو

" تددرييس"٪م وذلددا ألن منهجيددات 100أ ددولها بنسددبة 

TRACE تجمددددع بددددين ر ى االنبعاثددددات علددددس مسددددتوى

األ ددول مددع مندداهن النمتجددة األخددرىم فضددلًا عددن دمددن 

. مصادر البيانات المستقلة األخرى ذات الصلة

وي ددددتكر أنددددو فددددي قمددددة المندددداخ العالميددددة فددددي مصددددرم 

(COP27) م اإللكتروندددي" تدددريسكاليميددد "نشدددر موقدددع

مصدرًا فرديخام بمدا فدي612ألفًا و72بيانات االنبعاثات لد 

ذلا محطات الطاقة ومصانع الصلب وحقول الدنفط

ثدل كما تضمن المصادر المتنقلة بين الددولم م. والغاز

لدس سفن الشحن  لدعم البلدان في القمدة للحصدول ع

مية التدي حسا  دقيق النبعاثاتهام ال سيّما البلدان النا

ال تملددا المددوارد الماديددة والفنيددة الالزمددة لجمددع هددتل

هن وليس ذلدا فحسدبم بدل مدن اد. البيانات بنفسها

ن تلدددا البياندددات أن تسددداعد الشدددركات التدددي تبحدددث عددد

دم الطريقدددة األكثدددر فعاليدددة مدددن حيدددث التكلفدددة والعائددد

واألكثدددددددر تدددددددهثيرًا لخفدددددددغ االنبعاثدددددددات فدددددددي تدددددددهطير 

.استراتيجيات واضحة ونموذجية

كاليمياااااات"الحاااااااالت ذات الجاهزيااااااة لالسااااااتفاد  

":تريس

مةً تظدل البياندات علدس مسدتوى الدولدة والقطداع حاسد

ة بداريس لتتبع االنبعاثاتم وحسا  التقدم نحدو اتفاقيد

للمندداخ واألهدددداف المناخيدددة األخددرىم وتحديدددد أولويدددات 

سددتوى وبندداءً عليدوم ت عدد البيانددات علدس م. إزالدة الكربدون

ة المنشددهة داعمًددا قويخددا وتتدديت حدداالت اسددتخدام مهمدد

أو " سلسدددددلة التوريدددددد"إزالدددددة انبعاثدددددات : أخدددددرىم مثدددددل

وهي انبعاثات –3تحظس انبعاثات النطا  ": 3النطا  "

سلسددددلة التوريددددد أو جميددددع المصددددادر غيددددر المبااددددرة 

ثقدددددة لالنبعاثدددددات المرتبطدددددة بسلسدددددلة القيمدددددة المنب

ة فددي والمتكاملددة للشددركةم مثددل االنبعاثددات المتجسددد

مدددددواد المددددددخالت الخدددددام كالصدددددلب والنقدددددل وتوزيدددددع 

ي تمثددل التدد-المنتجدات النهائيددة المباعددة للمسددتهلكين

ر مددن باهتمددام أكثدد-الجدزء األكبددر مددن البصددمة الكربونيددة

ات يعد الفهم الدقيق والكامل النبعاث. أي وق  مضس

بونيددة أمددرًا أساسدديخا ألي تقيدديم البصددمة الكر3النطددا  

بمعندددس آخدددر يمكدددن للشدددركات ارن. لشدددركة أو مندددتن

اسددددتخدام البيانددددات علددددس مسددددتوى المنشددددهة التخدددداذ

  مثددل (3النطددا  )قددرارات تسدداعد فددي تقليددل انبعاثددات 

ادددددراء البضدددددائع مدددددن المصدددددانع األقدددددل مدددددن حيدددددث 

االنبعاثدددددداتم أو الحصددددددول علددددددس الفددددددوالذ مددددددنخفغ 

ت االنبعاثددداتم أو ادددحن البضدددائع علدددس سدددفن الحاويدددا

.األقل انبعاثًا
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ي علددس الموقددع اإللكترونددي فدد" تددريسكاليميدد "وأعلددن 

م أندددو سددديطلق فدددي ندددوفمبر بياندددات علدددس 2022أكتدددوبر 

مسدتوى األ دول كجدزء مدن مجموعدة البياندات ولوحدة

مرة بما سيمكن المستخدمين ألول. القيادة المحدثة

مددددن تتبددددع كددددل مصدددددر يسدددداهم فددددي االنبعاثددددات فددددي 

الم نداخي  TRACE  حيدث يتمثدل نهدن.سلسدلة التوريدد

هةم فددي قيددال جميددع االنبعاثددات علددس مسددتوى المنشدد

اثدات انبع"وبالتالي معالجة جميع االنبعاثات علدس أنهدا 

ونظددددرًا ألن هددددتا يشددددمل . لتلددددا المرافددددق" 1النطددددا  

ن  مثدددل تصددنيع الصدددلب واألسدددم: الصددناعات األوليدددة

ن واستخرا  الوقدود األحفدوري وتكريدرل والشدحنم يمكد

نشددهة للشددركات اسددتخدام تلددا البيانددات الخا ددة بالم

لسالسدل التوريدد الخا دة " 3انبعاثات النطدا  "لفهم 

.بها

(:Emissionality)االنبعاثية

هدددددي اسدددددتراتيجية اتخددددداذ قدددددرارات الشدددددراء االنبعاثيدددددة

واالسدددتثمار والقدددرارات األخدددرى علدددس أسدددال تدددهثيرات 

حدد قام أ. االنبعاثات في العالم الحقيقي من اإلجراءات

لت بتعمدديم المصددط" تددريسكاليميدد "أعضدداء تحددالف 

ألول مددددددرة فيمددددددا يتعلددددددق بتحديددددددد مواقددددددع الطاقددددددة 

مما يساعد علس استهداف قددرة-المتجددة وارائها 

طاقددة متجدددددة جديددددة علددس الشدددبكات الترابيدددة  حيدددث

زيدد يمكن للريا  والطاقة الشمسية أن تحال محدل الم

مدددن توليدددد الوقدددود األحفدددوري وتحقيدددق قددددر أكبدددر مدددن 

ت مستوى باستخدام بيانا. االنبعاثات التي يتم تجنبها

يمكدددن ارن مClimate TRACEالمنشدددهة الخا دددة بدددد 

تطبيق نهن مماثدل عبدر مجموعدة مدن القطاعدات مدن 

.قبل البلدان والشركات علس حد سواء

الممارسااااااااات البيتيااااااااة واالجتماعيااااااااة وحوكمااااااااة 

ESG:الشركات 

ئيددة أن تصددل أ ددول الممارسددات البيبلددومبر تتوقددع 

تريليددون دوالر 53واالجتماعيددة وحوكمددة الشددركات إلددس 

اإلفصددداحاتومدددع ذلدددام نظدددرًا ألن . 2025بحلدددول عدددام 

لج الماليدددة المتعلقدددة بالمنددداخ أ دددبح  مركزيدددة بشدددك

ن أن متزايددد لألسددوا  والشددركات المتداولددة علنًددام يمكدد

هة جدزءًا تصبت بيانات االنبعاثدات علدس مسدتوى المنشد

ت ال يتجدزأ مددن كددل مددن عمليددات اإلفصددا  واالسددتثمارا

.التكية للمناخ



أهاااااااااااااااااااااااااااااام

المؤشااااارات
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آفااا  الطاقااة
موضااااااااااااو  العاااااااااااادد
ي التطورات العالميدة للطاقدة فد

.ظددددددددددل التغيددددددددددرات المناخيددددددددددة

110 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة
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أوضا  سو  الطاقة عالميًّا
ت وراط  وع ال فط العالمية

:اتطور أسعار النف  عالميًّ

مندت تتعرض سو  الدنفط العالميدة لتقلبدات حدادة▪

ار الحر  الروسية ددد األوكرانيدة  فقدد اسدتمرت أسدع

الددددنفط فددددي التصدددداعد منددددت بدايددددة األزمددددة بسددددبب 

التخدددددوف مدددددن نقدددددص اإلمددددددادات نتيجدددددة التددددددخل 

العسددكري مددن ق بددل روسدديا  حيددث سددجل متوسددط

برميدل فدي ندوفمبر /دوالرًا91.3سعر خام برند  نحدو 

ر دوالرًا للبرميل فدي ندوفمب68.3م مقارنة بنحو 2022

2021.

(2022نوفمبر –2021مايو )تطور أسعار خام برنت خالل الفتر  

68.3 73.4 73.8 70.5 75.3 83.1 81.2 74.6 84.7 94.1
112.4 106.2 111.5 117.4 106.2 97.8 90.6 93.5 91.3

(برميل/ دوالر)

و  وتجدر اإلاارة إلس وجود الكثير من الشكوك في س

ودًا و الددنفط تسددبب تتددهرجت أسددعار الددنفط وتقفددز  ددع

ومدددن المدددرجت أن . هبوطًدددا مدددع كدددل ادددائعة أو تقريدددر

س تشدهد األحددداث فددي الفتددرة المقبلددة المزيددد مددن نفدد

الشددديء وقدددد تتدددهرجت األسدددعار فدددي أي مدددن االتجددداهين 

م وحظدددر االتحددداد األوروبدددي +أوبددداقدددرارتاعتمدددادًا علدددس 

وم وسقف أسعار النفط الروسي ورد فعدل روسديا عليد

والتطدددورات فدددي الصدددينم والتدددي حتدددس ارنم تدددؤدي إلدددس

اوف انخفاض أسعار النفط بشدكل منفدرد بسدبب مخد

ي من ضعف الطلب في أكبر مسدتورد للدنفط الخدام فد

.العالم علس األقل في المدى القصير

.رويترزوكالة:المصدر

مليددارات 8.7ليسددجل نحددو 2021مددارلاددبو مسددتمر منددت تراجعًدداالعددالمي النفطددي اددهد المخددزون 

م ويرجددع ذلددا إلددس أن مقدددار 2021مليددارات برميددل فددي مددارل 9.2م مقارنددة بنحددو 2022برميددل فددي يونيددو 

.االستهالك من النفط العالمي أكبر من مقدار اإلنتا 

المخزون ال ف   العالم 

9154 9108 
9059 

8972 

8794 8784 
8678 

8726 8683 8704 
8621 

8680 8716 
8801 

8748 

(برميلمليون )

(2022يونيو –2021مارس )إجمالي المتزون النفطي العالمي خالل الفتر  

.األوابامنظمة:المصدر
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2023و2022توقعات متوس  أسعار خام برنت وخام غرب ت لاس الوسي  خالل عامي 

(لدوالرًا للبرمي)

2022ديسمبر1األمريكيةمالطاقةمعلوماتإدارة:المصدر

20222023النف  التام

101.4892.36خام برن 

95.2286.36غر  تكسال

توقعات سو  النف  العالمية

فددي م ”EIA ”تتوقددع إدارة معلومددات الطاقددة األمريكيددة

م أن يسددددددجل 2022ديسددددددمبر1تقريرهدددددا الصددددددادر فدددددي 

للبرميدل فدي راتدوال101.48متوسط سعر خدام برند  

.2023ا للبرميل عام دوالر202292.36ًعام 

كمددددا توقعدددد  أن يصددددل متوسددددط سددددعر خددددام غددددر  

دوالر للبرميددل 95.22تكسددال الوسدديط األمريكددي إلددس 

.2023ا للبرميل عام دوالر86.36ًوم2022عام 

تطورات سو  الغاة الطبيعي العالمية

/ دوالرات 6.7سدددجل متوسدددط سدددعر الغددداز الطبيعدددي 

م 2022مليون وحدة حرارية بريطانية خالل اهر نوفمبر 

مليددون وحدددة حراريددة بريطانيددة / دوالر 5.1مقابددل نحددو 

.2021خالل اهر نوفمبر 

عدي تتوقع اإلدارة األمريكيدة زيدادة  دادرات الغداز الطبي

م مدفوعددة إلددس حددد كبيددر بنمددو 2023األمريكيددة فددي عددام 

ت  ادرات الغاز الطبيعي المسالم حيث بلغ   دادرا

هدا الغاز الطبيعي المسدال فدي الواليدات المتحددة ذروت

النصددف األول مددن )2022فددي النصددف األول مددن عددام 

(. 2022عام 

للغددداز الطبيعدددي فريبدددورتومدددع ذلدددام أدى حريدددق فدددي 

المسددال فددي يونيددو إلددس حدددوث إغددال  المنشددهةم وإزالددة

ر مليار قدم مكعب في اليوم من قدرة تصدي2.0حوالي 

اني الغدداز الطبيعددي المسددال األمريكيددة فددي النصددف الثدد

.2022من عام 

واليمدؤخرًا عدن خطدط للعدودة إلدس اإلنتدا  فدي ديسدمبر وزيدادة اإلنتدا  إلدس حدفريبدورتأعلن  منشدهة 

للغداز الطبيعدي المسدال فريبدورتوعنددما تسدتهنف . 2023مليار قدم مكعدب فدي اليدوم فدي ينداير 2.0

ة رقمًددا عمليدات اإلنتددا م تتوقدع اإلدارة األمريكيددة أن تحقدق  ددادرات الغداز الطبيعددي المسدال األمريكيدد

وتتوقدع أن تصددل  دادرات الغدداز . 2023مليدار قدددم مكعدب يوميخددا فدي مددارل 12.5قياسديخا يقتدر  مددن 

.2023مليار قدم مكعب في اليوم بنهاية عام 12.7الطبيعي المسال بعد ذلا إلس 

3.0 3.2
3.8 4.0

5.1
5.6

5.1

3.8 4.0
4.4

5.0

6.8

8.2
7.5

7.1

8.8

7.4
6.6 6.7

(مليون وحدة حرارية بريطانية/ دوالر)

Source: Trading Economics, 30 November 2022

(2022نوفمبر –2021مايو )تطور أسعار الغاة الطبيعي عالميًّا خالل الفتر  
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ت وراط  وع الراز ال بيع  العالمية-تاب  

لغداز أاارت الوكالدة الدوليدة للطاقدة فدي تقريدر سدو  ا

إلس أنو مدن المتوقدع 2022الطبيعي للربع الثالث لعام 

أن يددنكم  اسددتهالك الغدداز العددالمي بشددكل طفيددف

م مددع نمددو محدددود علددس مدددى السددنوات 2022فددي عددام 

ا الدددثالث المقبلدددةم ممدددا يدددؤدي إلدددس زيدددادة إجماليدددة تبلددد

. 2025و 2021مليددار متددر مكعددب بددين عددامي 140حددوالي 

مليدددار متدددر 370وهدددتا أقدددل مدددن نصدددف الزيدددادة البالغدددة 

قة مكعب التي اوهدت في السنوات الخمس السداب

ب التددي و أقددل بكثيددر مددن القفددزة االسددتثنائية فددي الطلدد

تعددد . 2021مليددار متددر مكعددب فددي عددام 175اقتربدد  مددن 

منطقدددة آسددديا والمحددديط الهددداد  والقطددداع الصدددناعي 

٪ 60٪ و 50المحركين الرئيسديين للنمدوم حيدث يمدثالن 

علدس التدوالي م علدس الدرغم مدن 2025من النمو حتس عام 

أن كالهمددددا يخضددددع إلددددس مخدددداطر النددددزول مددددن ارتفدددداع 

.األسعار واحتمال انخفاض النمو االقتصادي

أدى الطلددب المتزايدددد فدددي أوروبدددا علدددس الغددداز الطبيعدددي

المسددددال ليحددددل محددددل إمدددددادات الغدددداز عبددددر خطددددوط 

ل األنابيدددب الروسدددية إلدددس سدددو  عالميدددة ضددديقة بشدددك

حولددد  أسدددعار الغددداز األوروبيدددة المرتفعدددة. اسدددتثنائي

القياسدددية القدددارة إلدددس سدددو  ممتددداز للغددداز الطبيعدددي 

مددن مندداطق أخددرىم تسددليماتالمسددالم ممددا أدى إلددس 

ي تددوترات العددرض وتدددمير الطلددب فددوتسددبب ذلددا فددي 

ات من المتوقع أن تتجاوز احتياج. العديد من األسوا 

أوروبدددا مدددن الغددداز الطبيعدددي المسدددال إضدددافات سدددعة 

٪ مدددن 60م وأن تمثدددل أكثدددر مدددن 2022التوريدددد فدددي عدددام 

 ددددافي النمددددو فددددي تجددددارة الغدددداز الطبيعددددي المسددددال 

.2025العالمية حتس عام 

توقعات متوس  أسعار الغاة الطبيعي خالل
2023و2022عامي 

(دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)

.2022ديسمبراألمريكيةمالطاقةمعلوماتإدارة:المصدر

اللعرالغاة الطبيعي

20226.48

20235.43

3999.0
3930.0

4103.0 4083.0 4127.0
4178.0

4243.0

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2025*

(مليار متر مكعب)

إجمالي الطل  العالمي على الغاة الطبيعي 
(2025-2019)خالل الفتر  

2022للطاقةمالدوليةالوكالة:المصدر

.عًاهي كتلة أرضية تضم قارتي أوروبا وآسيا م: أوراسيادول *

توقع* 

:تطورات سو  الطاقة المتجدد  العالمية

ل اهدت تكلفة الطاقة المتجددة تغيرات عديددة خدال

–2010)السدددنوات العشدددر الماضدددية فدددي الفتدددرة بدددين 

ن م وتددهتي الخاليددا الشمسددية فددي المركددز األول مدد(2020

كلفة حيث نسبة التراجع في األسعارم حيث انخفض  ت

مقارنددة بعددام 2020عددام % 85الخاليددا الشمسددية بنحددو 

م يليهددددددا مركددددددزات الطاقددددددة الشمسدددددديةم والتددددددي 2010

مقارندة بعدام 2020عدام % 68انخفضد  تكلفتهدا بنحدو 

%.56م ثم الريا  بنسبة انخفاض بلغ  نحو 2010

المتجددةللطاقةالدوليةالوكالة:المصدر

(2020–2010)خالل الفتر  ( ساعة/ كيلو وات/دوالر)مقدار التغير في ت لفة الطاقة المتجدد  

)%(نلبة التغير 20102020النو 

%0.0760.0760الطاقة الحيوية

%0.0380.04418الكهرومائية

%85-0.3810.057الخاليا الشمسية

%68-0.340.108مركزات الطاقة الشمسية

%56-0.0890.039الريا 
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ةتطورات سو  الطاقة المتجدد  العالمي-تابى 

يدا اهدت أسعار الطاقة الكهربائية المولدة من الخال

0.0394نحددو ام لتسددجل مسددتمرًاالشمسددية انخفاضًدد

مقابددددل نحددددو 2021فددددي عددددام سدددداعة /واتكيلددددو/دوالر

.2016في عام ساعة/كيلو وات/اتدوالر0.104

الطاقددة الكهربائيددة المولدددة مددن أسددعار اددهدت كمددا 

0.076نحو تراجعًا لتسجل الشمسية مركزات الطاقة

نحددددو م مقابددددل 2021سدددداعة فددددي عددددام /واتكيلددددو/دوالر

. 2016في عام ساعة/واتكيلو/دوالر0.254

ةساع/كيلووات/دوالر

(2021–2016)تطور ت لفة التاليا الشملية ومركزات الطاقة الشملية خالل الفتر  

0.104
0.083

0.07 0.061
0.057

0.0394

0.254

0.216

0.152

0.212

0.108

0.076

2016 2017 2018 2019 2020 2021

الخاليا الشمسية مركزات الطاقة الشمسية

المتجددةللطاقةالدوليةالوكالة:المصدر

تر  تطور ت لفة الطاقة ال هروما ية خالل الف
(2016–2020)

ةساع/كيلووات/دوالر

المتجددةللطاقةالدوليةالوكالة:المصدر

يفًددا انخفاضًددا طفالطاقددة الكهرومائيددة تكلفددةاددهدت

0.044نحددو سددجل  حيددث م (2020-2016)خددالل الفتددرة 

مقابددددل نحددددو 2020فددددي عددددام سدددداعة/واتكيلددددو/دوالر

.2016في عام ساعة/واتكيلو/دوالر0.048

0.048 0.049

0.039 0.04
0.044

2016 2017 2018 2019 2020

ةساع/ كيلووات/دوالر

المتجددةللطاقةالدوليةالوكالة:المصدر

تطور ت لفة طاقة الرياح خالل الفتر 
(2016–2021)

يدا  الطاقدة الكهربائيدة المولددة مدن الرتكلفدة اهدت 

كيلددددو/دوالر0.039نحددددولتسددددجل امسددددتمرًاانخفاضًدددد

م مقابدددددددددددل نحدددددددددددو2020فدددددددددددي عدددددددددددام سددددددددددداعة/وات

إال أنهددام 2016فددي عددام سدداعة/واتكيلدو/اتدوالر0.06

كيلدددو/دوالر0.043نحدددو مدددرة أخدددرى لتسدددجل ارتفعددد  

.2021في عام ساعة/وات

0.06 0.057
0.051

0.045
0.039

0.043

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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(2020–2016)تطور ت لفة الطاقة الحيوية خالل الفتر  

ساعة/كيلووات/دوالر

المتجددةللطاقةالدوليةالوكالة:المصدر

يفًددا ارتفاعًددا طفالطاقددة الحيويددة تكلفددة اددهدت كمددا 

فدددي عدددام سددداعة/واتكيلدددو/دوالر0.08نحدددو لتسدددجل 

فدددي عدددام سددداعة/واتكيلدددو/دوالر0.07م مقابدددل 2020

2016.

0.073 0.073

0.057
0.066

0.076

2016 2017 2018 2019 2020

طاقدددة عالميخدددام تدددهتي الريدددا  فدددي الترتيدددب األول ضدددمن مصدددادر الطاقدددة المتجدددددة التدددي تتولدددد منهدددا ال

.ترتيب الثالثالكهربائيةم تليها في الترتيب الثاني الطاقة الكهرومائيةم ثم الطاقة الشمسية في ال

(2020–2016)الطاقة المولد  عالميًّا من مصادر الطاقة المتجدد  خالل الفتر  

(جيجا وات)

.المتجددةللطاقةالدوليةالوكالة:المصدر

151341 

17776 

101559 

48275 

154600 

124773 

178874 

126670 

154929 

175299 

73346 

111595 

124395 

128594 

153545 

26247 

17656 

22974 

30604 

26101 

2016

2017

2018

2019

2020

الطاقة الحيوية الطاقة الشمسية الريا  الكهرومائية
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أوضا  سو  الطاقة محليًّا

النف  المحليةتطورات سو 

وتاجاز اهد إجمالي إنتا  الزي  الخام والمتكثفات والب

ألدددف طدددن فدددي 2498ارتفاعدددا ليسدددجل نحدددو( البتدددرول)

فدددي أكتدددوبرألدددف طدددن2383م مقابدددل نحدددو 2022أكتدددوبر

%.4.8م بنسبة ارتفاع بلغ  بنحو 2021

(ألف طن)

2383 2399 

2473 2470 

2229 

2476 

2388 

2520 
2436 

2501 
2449 2427 

2498 

(2022أكتوبر –2021أكتوبر )خالل الفتر  ( البترول)إجمالي إنتاج الزيت التام والمت ثفات والبوتاجاة 

.المعدنيةوالثروةالبترولوزارة:المصدر

2544 2567 2608 2663 2622 

2888 2908 
2783 2761 2775 2816 

3052 3153 

(2022أكتوبر –2021أكتوبر )االستهالك المحلي من المنتجات البترولية خالل الفتر  

(ألف طن)

مددددن المنتجددددات االسددددتهالك المحلدددديإجمددددالي اددددهد 

أكتوبرألف طن في 3153ارتفاعًا ليسجل نحو البترولية

م 2021أكتدددوبرطدددن فددديألدددف2544مقابدددل نحدددو 2022

%.24بنسبة زيادة تقدر بنحو 

.المعدنيةوالثروةالبترولوزارة:المصدر
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2162.0 2157.8 2136.9

1582.5
1440.5

1785.2

1598.5 1543.5

1084.2
1008.7

801.8

1286.7
1425.6

(ألف طن)

(2022أكتوبر –2021أكتوبر )تطور كمية الصادرات البترولية خالل الفتر  

1513 

1785 
1616 

1460 
1381 

2145 

1950 

1349 

1001 
1145 

785 

1787 

1360 

(مليون دوالر)

(2022أكتوبر –2021أكتوبر )تطور قيمة الصادرات البترولية خالل الفتر  

مدددن المنتجدددات البتروليدددة قيمدددة الصدددادراتت ادددهد

أكتدددوبرمليدددون دوالر فدددي 1360نحدددو تراجعًدددا لتسدددجل 

.2021أكتوبرمليون دوالر في 1513نحو مقابل م 2022

مدددن المنتجدددات البتروليدددةحجدددم  دددادرات مصدددرادددهد

أكتدوبرألف طدن فدي ادهر 1425.6نحو تراجعًا ليسجل 

.2021ألف طن في أكتوبر 2162مقابل  نحو 2022

.المعدنيةوالثروةالبترولوزارة:المصدر

.المعدنيةوالثروةالبترولوزارة:المصدر
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6867 

6720 

6896 
6954 

6107 

6842 

6572 

6730 

6576 

6807 

6656 

6513 

6710 

تطورات سو  الغاة الطبيعي المحلية

ات اهد حجم اإلنتا  المحلي من الزي  الخام والمكثف

ووالبوتاجدددداز والغدددداز الطبيعددددي انخفاضًددددا ليسددددجل نحدددد

ألدف 6867م مقابدل نحدو 2022ألف طن في أكتدوبر 6710

%.2.3م بنسبة انخفاض بلغ  2021طن في أكتوبر 

6385 

6158 
6268 

6539 

6103 

6622 
6575 6598 

6882 
6940 

7054 

6860 

6711 

(ألف طن)

(2022أكتوبر –2021أكتوبر )االستهالك المحلي من المنتجات البترولية والغاة الطبيعي خالل الفتر  

(ألف طن)

(2022أكتوبر –2021أكتوبر )إجمالي إنتاج الزيت التام والم ثفات والبوتاجاة والغاة الطبيعي خالل الفتر  

المنتجدددددات االسدددددتهالك المحلدددددي مدددددنحجدددددم ادددددهد 

ارتفاعًدددددا ليسدددددجل نحدددددوالغددددداز الطبيعدددددي والبتروليدددددة

ألدف6385نحدو م مقابدل2022أكتدوبرألف طن في 6711

%.5.1بنسبة ارتفاع بلغ  2021أكتوبرفي طن

.المعدنيةوالثروةالبترولوزارة:المصدر

.المعدنيةوالثروةالبترولوزارة:المصدر



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري119

734 

974 
869 844 

682 

1325 1275 

705 

332 

594 

260 

1249 

839 

(مليون دوالر)

(2022أكتوبر –2021أكتوبر )خالل الفتر  ( المشتقات)تطور قيمة  ادرات الغاة الطبيعي والملال 

.المعدنيةوالثروةالبترولوزارة:المصدر

مليدون دوالر  839لتسجل نحو 2022ارتفع  قيمة  ادرات مصر من الغاز الطبيعي في اهر أكتوبر 

%.14.3م بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2021مليون دوالر في اهر أكتوبر 734مقابل نحو 

تطورات الطاقة ال هربا ية

اعًدداارتفلمولدددة حراريًداالطاقددة الكهربائيدة احجدم ادهد 

م 2022سدددبتمبر ل فدددي .و.مليدددار ك18.1نحدددو ليسدددجل 

.2021في سبتمبر ل.و.كمليار 17.1قابل نحو م

17.1

15.1
14.3 14.6 15.0

13.2
14.5 14.4 15.1

17.4
18.6

19.9
18.1

(ل.و.كمليار  )

(2022سبتمبر –2021سبتمبر  )الطاقة ال هربا ية المولد  حراريًّا خالل الفتر  

م والغازيددةم البخاريددة)الطاقددة الكهربائيددة المولدددة حراريخددا هددي إجمددالي الطاقددة المولدددة مددن المحطددات الحراريددةم وهددي 
.خالل عام( والدورة المركبة

.المتجددةوالطاقةالكهرباءوزارة:المصدر
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14.8 14.7
13.8 13.1 12.8 13.0 12.4 12.5 13.0

14.9 14.9
16.0 15.6

(ل.و.كمليار  )

(2022سبتمبر –2021سبتمبر )إجمالي الطاقة ال هربا ية الملتهل ة خالل الفتر  

ا ارتفاعًدددالطاقدددة الكهربائيدددة المسدددتهلكةحجمادددهد

م 2022ل فدددي سدددبتمبر .و.مليدددار ك15.6ليسدددجل نحدددو 

م 2021ل فددددي سددددبتمبر .و.مليددددار ك14.8مقابددددل نحددددو 

لكة المسدتهالكهربائيدةالطاقدةتجدر اإلاارة إلدس أن و

حراريًدداالطاقددة المولددةمددن إجمدالي % 86.2بلغد  نحدو 

.2022سبتمبرفي اهر 

.المتجددةوالطاقةالكهرباءوزارة:المصدر

مليدون 384.3انخفغ إجمالي حجم الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية ليسدجل نحدو 

.2021في سبتمبر ل.و.كمليون 430.5م مقابل نحو 2022في سبتمبر ل.و.ك

مليدون 596.3كما اهد إجمدالي حجدم الطاقدة الكهربائيدة المولددة مدن الريدا  انخفاضًدا ليسدجل نحدو 

.2021في سبتمبر ل.و.كمليون 671.4م مقابل نحو 2022في سبتمبر ل.و.ك

(ل.و.كمليون )

(  2022سبتمبر –2021سبتمبر )الطاقة ال هربا ية المولد  من الطاقة الشملية والرياح خالل الفتر  

430.5
397.9

333.4 316.5 324.3
362.8

411.3 402.2
435.6

472.2 478.0

406.6
384.3

671.4

626.0

230.3 276.3

244.9

328.2

559.4

603.0

628.8 575.9
615.4 633.1

596.3

الطاقة الشمسية طاقة الريا 

.المتجددةوالطاقةالكهرباءوزارة:المصدر
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آفااا  الطاقااة
موضااااااااااااو  العاااااااااااادد
ي التطورات العالميدة للطاقدة فد

.ظددددددددددل التغيددددددددددرات المناخيددددددددددة
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The zero-energy building concept is a popular approach but still 

needs to be recognized; neither a concept nor a solution is widely 

recognized. Each country should define the zero-energy building 

concept locally according to real and unique contexts. Buildings' 

energy use is affected by the country's weather conditions, building 

envelope properties, energy consumption rate, pattern, and the 

renewable energy source installation and maintenance.  Indoor air 

quality and environment, human behavior, and use of building affect 

the efficiency of a zero-energy building. The balance between 

passive building design and renewable energy technology, to be 

realized by the building facility managers or management practices, 

must be well considered in current zero-energy building concepts. It 

is pointed out that zero-energy buildings are not only an energy 

efficient constructed building, but also a building that needs an 

active cooperation from users, as the main variable influencing 

zero-energy building efficiency.

Conclusion

123 آفاااااااااااا  الطاقاااااااااااة
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Figure3: The possible locations of renewable energy applications in a low-rise building

Active solar energy utilization is one of the main 

strategies used to provide on-site renewable energy 

to buildings, which is necessary to reach a zero-

energy balance. Buildings require energy both in 

the form of heat and electricity during operation, 

which can be provided by solar thermal collectors 

and photovoltaic (PV) modules. In projects with 

ambitious energy targets or limited available areas 

for installations, solar thermal collectors and PV 

modules may compete for the available space on 

the buildings’ roofs and facades. In a hybrid 

photovoltaic–thermal (PV/T) module, electricity 

and heat are generated simultaneously. The 

aforementioned can lead to a high total efficiency 

per module and the possibility of reduced use of 

space compared to separate systems. PV/T is, 

therefore, an interesting technology for buildings.

Source : Zero-energy building | Fréderic Louis | Archinect
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The energy performance of a zero-energy building 

is usually determined based on the amount of 

primary annual energy consumed or expected to be 

required to meet the different energy needs for 

standard use of the building, such as lighting, 

winter and summer air conditioning, ventilation, 

and lifts. Deciding the amount of energy consumed 

by the building on regular standard uses such as 

achieving convenient internal temperature and light 

comfort is not enough. The calculations should 

reflect the actual use, especially user behavior 

which could lead to measured energy consumption 

values that are significantly different from the 

theoretical values. This process enables designers 

and engineers to understand the energy gaps which 

can be integrated through the application of active 

energy measures. Multiple integrated tools like 

Building Information Modeling (BIM) are used to 

study the building’s energy systems under various 

conditions, thus, giving the designers an in-depth 

analysis before the construction commences. 

Renewable energy as an alternative source of 

energy for buildings

Renewable energy sources are available only at 

certain times of the day. The way to a zero-energy 

building is not the consumption of non-renewable 

energy as primary energy but the balance between 

the primary energy supplied and the self-produced 

energy consumed directly or fed into the grid. 

Zero-energy buildings are commonly and correctly 

referred to as “net zero-energy buildings”: their 

excess energy produced is fed into the electricity 

distribution grid, which in turn supplies the zero-

energy buildings with the energy required at times 

of insufficient self-production (at night or in 

conditions of poor wind or sunlight). As  the 

consumption of non-renewable energy is 

associated with both economic costs for the 

purchase of fuel and electricity and environmental 

costs due to CO2 emissions in the atmosphere, 

zero-energy buildings are also referred to as “net 

zero-energy-cost buildings” or “net zero-energy-

emissions buildings”. Generally, the primary 

energy use of a building accurately mirrors the 

depletion of fossil fuels and is proportional to CO2

emissions. Sometimes using nuclear energy 

influences this proportion. Buildings that produce 

energy using renewable resources and almost cover 

their energy needs, saving non-renewable energy 

building consumption to high extent, are 

considered “nearly zero-energy buildings”. When 

the renewable energy production exceeds the needs 

of the buildings, they are called net plus-energy 

buildings or net positive-energy buildings. 

Renewable energy produced anywhere in the grid 

has the advantage of allowing any building to 

reach zero CO2 emissions, considering that 

buildings in cities are not typically able to produce 

enough renewable energy, on-site or nearby, to 

achieve carbon neutrality. The building site’s 

climate and the building’s solar exposure influence 

having a zero-energy building. The building 

orientation is key for success as some renewable 

energy generation mechanisms, like photovoltaic 

panels, work best when the building is facing south 

(Figure3). The wind turbines facing the building 

can hinder photovoltaics panels efficiency and 

solar thermal panels mechanisms.
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For a zero-energy building, the following 

fundamental elements should be considered:

1. A durable building structure.

2. Fireproofing building.

3. Thermal insulation.

4. An optimized energy consumption for heat 

ventilation and air conditioning system 

especially using radiant heat. 

5. Window placement and operation.

6. Optimized electricity usage using LED lighting. 

7. Optimized heat usage using a heat pump instead 

of direct heat.

If these elements were not considered, the low 

building efficiency would ruin the installation of 

energy harvesting and would decrease the aspect of 

energy conservation.

The conventional way for the buildings to get their 

source of energy is to get connected to the energy 

network supply (electricity and gas). Solar energy 

is considered the main reliable alternative source of 

renewable energy. Although wind and waves are 

very promising energy resources, they are limited 

to certain places and zones. Buildings can get their 

renewable energy by placing the equipment on the 

building roof, integrating equipment with the 

building envelope (power generation using 

building footprint), or by ground systems (on-site 

generation from on-site renewables). Energy can 

be produced on-site from off-site sources such as 

biomass (on-site generation from off-site 

renewables), produced in the neighborhood, as it is 

usually done in common shared facilities built in 

conjunction with a larger group of buildings 

(nearby generation), or produced off-site and 

available through the network (off-site in the grid) 

(Figure2).

Figure2: A diagram showing the elements of an efficient net 

zero-energy building aspect

Source; A “Nearly Zero Energy” Standard by 2050 in EU – Half-

Dream, Half-Reality - Energy in TimeEnergy in Time

Power plants powered by 

renewable sources of energy 

located in other places (off-site 

generation) or the purchase of 

green energy (off-site supply) 

are positive in terms of reducing 

global greenhouse gas emissions, 

but they are not considered zero-

energy buildings. To ensure net 

zero-energy consumption, the 

stakeholder needs to undertake a 

pre-construction energy analysis 

for the design. One of the major 

pillars of zero-energy 

consumption is being aware of 

the amount of energy consumed 

by the building throughout 

construction and its life cycle, 

which ultimately leads to 

decreasing the amount of 

harmful greenhouse gases 

emissions.
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The term “Zero-Energy Buildings” (ZEBs) does 

not necessarily mean energy-independent 

buildings. It indicates a category of buildings with 

low annual energy consumption that can reach 

zero; the buildings are entirely or very significantly 

covered by renewable energy, including energy 

from renewable sources produced on-site or 

nearby. Zero-energy buildings are just like any 

building except better. They are regular grid-tied 

buildings that are so airtight, well insulated, and 

energy efficient that they produce as much 

renewable energy as they consume over a year, 

leaving the occupants with a net zero-energy bill 

and a carbon-free home (Figure1). Zero-energy 

building is categorized into three groups, namely 

the low-rise, high–rise, and town for zero-energy 

structures. 

Figure1: Regular grid-tied buildings with an alternative renewable energy

Source: The author.
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Zero-Energy Buildings: 

Means of Resilience to 

Climate Change and 

Serious Energy Demand 

Challenge

Associate Professor,

Head of Environmental Sustainable 

Architecture Department, Faculty of 

Energy and Environmental 

Engineering – BUE.

Dr. Passaint Massoud

The zero-energy building concept 

is a popular approach but still 

needs to be recognized; neither a 

concept nor a solution is widely 

recognized. 

The emergence of a huge demand for alternative 

energy resources, considering the uprising war, 

forced many countries (developed and developing) 

to face critical situations to cover their energy 

needs. Adding to global climate change, more 

extreme weather events, such as heatwaves, cold 

snaps, drought, and tropical cyclones, seriously 

affect the reliability of any country's main supply 

grid and could cause disasters upon loss of power. 

Independent entities (families and organizations) 

try to develop redundant electricity backup 

systems, such as uninterruptible power systems 

(UPS), gas-electric generators, or batteries, in case 

the grid stops working. As the existing power 

infrastructure is often overly loaded in response to 

the increasing energy demands, the centralized 

power supply becomes more fragile and vulnerable 

to all problems caused by climate change. While 

we try to slow climate change and stop the war, we 

must adapt to the new “energy consumption norm”.
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Annex I 

List of Mitigation Projects and Adaptation Actions

Benban Project in Aswan (total of 1,465 MW). 

Spread of natural gas car stations that quadrupled in 

number during the last 18 months to reach more 

than 850 stations serving 450,000 cars.

Wind energy project in El Zafarana. Assuit hydropower plant (32 MW).

Kom Ombo Solar PV Plant (26 MW). Gabal El-Zeit Wind Power Plant (580 MW).

Ethanol project for the production of 100,000 tons 

of Bioethanol annually.

Improving the energy efficiency of electricity 

generation by the maintenance, upgrade, and 

replacement programs for obsolete power plants.

Egypt aims for green investments to reach 30% by 

2022/2023 and 50% by 2024/2025, as compared to 

15% in 2021/2022.

Total installed wind and solar power capacities in 

2019/20 were 3,016 MW, equal to 340% increase 

from 2015/16 (887 MW).

Increasing renewable energy capacities to 

contribute to the electric power share of renewable 

energy capacities by 40% in 2030 and 42% in 2035.

The third line, which is the first metro to link East 

and West Cairo, is expected to serve 2 million 

passenger trips/day.

In Greater Cairo, the Air Pollution Management and 

Climate Change Project (2020–2026) focuses on 

reducing vehicle emissions, improving solid waste 

management, and strengthening the air and climate 

decision-making system.

Expansion in Greater Cairo underground metro 

network included the operation of stage 4 of length 

11.5 km (Phase I: 2019, Phase II: 2020) of the third 

Cairo metro line, representing a shift to low-carbon 

mass transit.

Total renewable energy production (including 

hydropower) in 2019/20 was 5,848 MW

The petroleum sector launched in 2016 Egypt’s Oil 

and Gas Sector Modernization Project aiming at 

“improving the energy efficiency within the sector”.

The concept of high-quality service buses has been 

introduced, targeting car owners to use the newly 

public transportation system that is integrated with 

the existing mass transit systems (Provided by the 

private sector and is expanding rapidly with more 

than 200 smart buses linked to mobile applications).

Initiation of several energy efficiency programs 

including improving Energy Efficiency of Lighting 

and Building Appliances (2010 – 2017), Industrial 

Energy Efficiency (IEE) Project (2013–2018), Solar 

Heating in Industrial Processes (SHIP) (2014–

2022), Motor Efficiency Improvement (Phase I: 

2015–2018, Phase II: 2021 –2022), and Egyptian 

Pollution Abatement Project Phase III (2017-2022).

Currently considering launching a carbon trading 

market.

Source: The Egyptian National Climate Change Strategy 2050
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▪ Mainstream climate and sustainability 

considerations in national planning processes.

▪ Integrate climate adaptation, resilience, and 

mitigation measures in national projects, 

including infrastructure projects.

▪ Promote cooperation in research, capacity 

building, and technology development.

The following figure shows the priority 

interventions for addressing climate change 

concerns and achieving sustainable development 

objectives:

Priority Interventions

Main Outcomes of COP27

Apart from the significant progress achieved on the 

international front, including the agreement on the 

creation of a Loss and Damage fund, the following 

were the main outcomes as far as Egypt is directly 

concerned:

▪ It secured funds for its projects, signing multiple 

agreements amounting to USD 83 billion.

▪ It obtained USD 25 billion from the United 

States to fund Nature-based Solutions (NbS) in 

the country.

▪ Germany pledged USD 1.5 billion annually to 

finance biodiversity-related activities.

▪ The Nexus of Water, Food, and Energy national 

initiative has so far received USD 10 billion 

from both state and non-state actors to finance 

Egypt’s transition to a green economy.

▪ The African Adaptation Initiative (AAI), 

originally established in 2015, received funding 

amounting to USD 150 million. The fund is 

intended to promote high-level pan-African and 

regional dialogues that support the 

implementation of adaptation-related activities.

For a transition to a green and sustainable 

economy, Egypt needs to develop and implement a 

policy package that includes regulatory reform, 

incentive measures, and fiscal and monetary 

policies within a framework of a good governance 

system that ensures adopting a participatory, 

transparent, and accountable approach.

Integrated Waste 

Management

Climate Smart 

Agriculture

Low Carbon 

EnergyGreen Public 

ProcurementGreen 

infrastructure

Green & Climate 

Conscious Finance

Sustainable ecotourism

Smart & sustainable cities

Green, accessible & 

affordable transport
Decarbonization resource efficiency, 

low-carbon solutions, & circularity in 

manufacturing

Priority 

interventions
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Transport

Source: Egypt’s First Updated Nationally Determined Contributions, 2022

Transport Business as Usual and Mitigation Scenarios (2015-2030)

Source: Egypt’s First Updated Nationally Determined Contributions, 2022

Guiding Principles and Priority Areas

The following are the general principles to address 

climate change and achieve the SDGs in Egypt: 

▪ Adopt an integrated approach across sectors in 

policy development and implementation.

▪ Ensure stakeholder participation and 

engagement in the decision-making process, 

implementation, monitoring, and assessment.

▪ Integrate climate change and sustainability 

considerations in the finance sector, including 

the issuance of green bonds (The Egyptian 

Ministry of Finance issued green bonds worth 

USD 750 million in 2020, and in 2021 CIB 

issued green bonds worth USD 100 million).

▪ Raise awareness and capacity development as a 

continuous process.

▪ Ensure gender equality, women empowerment, 

and their active engagement in the development 

process.

▪ Ensure social and geographic justice and equity.

▪ Adopt a community-based approach in the 

development of plans, programs, and projects.

▪ Adopt a human-rights-based approach.

▪ Design resilient and green infrastructure.

▪ Adopt green, circular, sharing, and regenerative 

economic approaches.

▪ Adopt a knowledge-based economic approach.

▪ Adopt an innovative and technology and 

digitization-based approach.
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Electricity Business as Usual and Mitigation Scenarios (2015-2030)

Source: Egypt’s First Updated Nationally Determined Contributions, 2022

Oil and Gas

Source: Egypt’s First Updated Nationally Determined Contributions, 2022

Oil and Gas Business as Usual and Mitigation Scenarios (2015-2030)

Source: Egypt’s First Updated Nationally Determined Contributions, 2022
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According to IRENA’s Plan, the following are the 

proposed measures to achieve carbon neutrality by 

2050 

▪ No fossil fuel explorations.

▪ Reduction of methane emissions from fossil fuel 

by 75% by 2030.

▪ Triple green energy investments to reach USD 

45 trillion annually by 2030.

▪ Improvement of energy efficiency by 4% 

annually by 2030.

▪ Quadruple the size of renewable energy by 2030 

compared to 2020.

▪ Rise in the percentage of the sale of electric 

vehicles from 5-60% by 2030 and a halt in 

producing conventional cars by 2035.

In order to address climate change challenges, 

Egypt has launched its National Climate Change 

Strategy 2050 with the following main objectives:

▪ Low-carbon sustainable economic development 

in different sectors.

▪ Resilience and an enhanced capacity to adapt 

and mitigate the negative impacts of climate 

change. 

▪ Enhanced climate change governance. 

▪ Improvement of climate finance.

▪ Enhancement of research capacity, awareness, 

and technology development.

Adaptation and Mitigation projects

Climate Adaptation Action

Several sectoral adaptation projects have been 

implemented in Egypt through pilot projects 

financed by national and international entities, 

including:

▪ Sustainable Agriculture Investments and 

Livelihoods Project (2014-2023).

▪ Building Resilient Food Security Systems to 

Benefit the Southern Egypt Region (2013-

2018).

▪ Participatory Development Program in Urban 

Areas (PDP) (2010-2018).

▪ Adaptation to Climate Change in the Nile Delta 

through Integrated Coastal Zone Management 

(2009-2017).

▪ Enhancing Climate Change Adaptation in the 

North Coast and Nile Delta Regions in Egypt 

(2018-2024).

The following figures show some basic data about 

Egypt’s mitigation targets and those related to the 

oil and gas and transport sectors. Annex I shows 

the list of mitigation projects launched and being 

implemented in Egypt.

Egypt’s 2030 Mitigation Targets

Source: Egypt’s First Updated Nationally Determined Contributions, 2022
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World Energy Transitions Outlook

Source: World Energy Transitions Outlook, 1.5°C Pathway, IRENA, 2021
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In order to effectively address climate change 

concerns, we need to effectively integrate nature 

and climate-related issues in national policies, 

plans, and programs. Climate and biodiversity are 

intrinsically interconnected, and limiting 

biodiversity loss is crucial to decarbonization 

efforts. Nevertheless, implementation remains a 

challenge. It is essential to explore opportunities 

and challenges for integrating biodiversity and 

climate change agendas at the global, regional, and 

national levels. Decarbonization requires adopting 

a systemic approach necessitating the close 

coordination of governmental entities and the 

alignment of the policy-making processes toward 

emissions reductions. Climate change and 

pandemics such as COVID-19 have demonstrated 

that working across sectors and sharing knowledge, 

technology, expertise, and information within and 

between countries are essential. Technologies for 

rapid decarbonization are increasingly available; 

however, thinking related to the energy transition 

should not be confined to the energy sector. 

Realizing the transition’s far-reaching potential 

requires systemic innovation that considers 

technologies and enabling frameworks in tandem. 

Renewables-based energy systems will instigate 

profound changes that will impact economies and 

societies (Kate Raworth).

Biofuel is an important tool for decarbonizing, as it 

has multiple contributions to Greenhouse gases 

(GHG) emissions reductions, especially in sectors 

like shipping and air and road transportation. 

Allowing communities to make their self-

sustaining energy by converting organic waste and 

crops into energy is essential. An important aspect 

of bioenergy and biofuels is that they can combine 

bioenergy with CO2 removal through carbon 

capture, which has the potential to enhance air 

quality due to lower emissions and improved 

energy and engine performance, spurring economic 

development in rural areas (Kate Raworth).

It is vital to adopt nature-based solutions and 

ecosystem-based approach (EBA) for adapting as 

well as mitigating climate change impacts, 

including addressing priorities such as food 

security, water security, and disasters through 

ecosystem restoration (wetlands, mangroves, and 

agricultural land). In addition, mainstreaming EBA 

in policies, plans, and programs requires adopting 

an integrated approach involving relevant 

stakeholders, including biodiversity experts, 

economists, and policy-makers. The main 

challenges for making this transition include lack 

of an integrated approach for policy formulation, 

unclear jurisdictions, lack of coordination and 

synergies, and lack of capacity.

Pathways

According to International 

Renewable Energy Agency 

(IRENA), the following 

are suggested as possible 

pathways to drive down 

energy emissions in the 

coming decade and put the 

world on a 1.5°c trajectory
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There is a need for financial, political, and social 

innovations that enable us to overcome the 

structural dependency on growth. We must ensure 

that we function within the social and ecological 

boundaries of the ecosystem (Kate Raworth).

Climate change has serious impacts on the 

ecosystems and the pertaining services. There are 

two main types of ecosystems: terrestrial and 

aquatic. The terrestrial ecosystem includes forest, 

grassland, mountain, and desert ecosystems. The 

aquatic ecosystem includes freshwater (lentic, lotic, 

and wetlands) and marine ecosystems. The 

ecosystem can also be categorized into biotic, 

which consists of all living things (human beings, 

animals, birds, plants, and other living organisms) 

and abiotic, which includes all non-living things 

(Ann Briggs, 2022).

Types of Ecosystem

Ecosystems provide several services categorized 

under four main types: Provisioning, Regulating, 

Cultural, and Supporting.

Provisioning Services: Characterized by the 

ability of humans to obtain products from 

ecosystems, such as food, water, and resources, 

including wood, oil and genetic resources, and 

medicine.

Regulating Services: Categorized as any benefit 

from the natural processes and functioning of 

ecosystems, including climate and flood regulation, 

pollination, and water purification.

Supporting Services: Related to habitat 

functioning themselves; therefore, they influence 

survival such as photosynthesis, water cycle and 

nutrient cycles, and maintenance of viable species 

gene pools. 

Cultural Services: Include non-material benefits 

that people can obtain from ecosystems. These 

include spiritual enrichment, intellectual 

development, recreation, and aesthetic values.

Way Forward

As economies recover from the COVID-19 

pandemic, extensive evidence suggests that 

meeting the Sustainable Development Goals 

(SDGs) and Paris Agreement (PA) objectives could 

bring widespread economic health and 

employment benefits, consolidate economic and 

financial stability, and reduce inequality. There is a 

need for a paradigm change that is inclusive, 

resilient, and integrative; we need to adopt a Green 

Recovery approach. Such transformation requires 

large amounts of investments in low-carbon 

technologies. Integrated community-based 

approach and planning are needed where 

electrification projects are linked to local 

development priorities to support sustainable 

business models. Local communities and 

organizations must be engaged in the decision-

making process and in the development of local 

sustainable business models to scale these 

solutions. This requires capacity development and 

the awareness of local communities, including 

women and youth.

(Source: United Nations Environment Programme

(UNEP), 2022)
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Cities like London, Glasgow, and Amsterdam are 

adopting a nature-based approach in pioneering 

circular city design. Moreover, we are now talking 

about smart and sustainable cities, where 

technologies are harnessed to support the fourth 

generation of new cities relying on innovative 

technologies like AI, the Internet of Things, and 

material science. There is a need to shift the focus 

to renewable energy networks, digital platforms, 

and 3D printing.

Social justice and equity considerations should be 

at the core of building new communities. There is a 

need to design technologies and institutions in a 

way that ensures women’s and youth’s access to 

wealth and knowledge and empowers them, rather 

than concentrating wealth in the hand of the few.  

We need to depart from 200 years of corporate 

control of intellectual property by adopting a 

participatory, bottom-up, open approach, and peer-

to-peer knowledge sharing and dissemination. We 

must ensure that healthcare, education, finance, 

energy, and capacity development reach and 

empower those who need them most.
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As economies recover from the 

COVID-19 pandemic, extensive 

evidence suggests that meeting the 

Sustainable Development Goals 

(SDGs) and Paris Agreement (PA) 

objectives could bring widespread 

economic health and employment 

benefits, consolidate economic 

and financial stability, and reduce 

inequality. 

The world has become socially, politically, and 

financially addicted to growth, relying on the 

unsustainable use of natural resources, including 

non-renewable ones, and without taking into 

account social and environmental considerations. 

This has led to the deterioration of the environment 

with dire consequences on the ecosystems and the 

pertaining services. This has drawn international 

community's attention to the need to shift from the 

culture and addiction to growth to a higher 

ambition so that humanity, together with nature, 

can thrive and prosper. The current system is 

divisional and degenerative and results in the 

destabilization of the delicately balanced planet. 

There is a need for an equitable and just economic 

system, which is distributive and regenerative by 

design (Kate Raworth).

We are actually witnessing a transition in the 

function of cities, where over 100 cities worldwide 

already generate a large percentage of their 

electricity requirements from the sun, wind, and 

waves. 
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