
 

اتجاهات
الـمستقبل

مستقبل
الطـــاقة

ENERGY الطــــــاقـــة

بالتعاون مع



002

الـملخص

شهد العام 2020 أكرب انخفاض مسجل يف 
التاريخ يف االستثمارات العاملية يف الطاقة 

بسبب جائحة كوفيد-19. ويقدر هذا 
االنخفاض بنحو 20 يف املئة، ويعادل ذلك 

نحو 400 مليار دوالر. 

ال يتوزع هذا االنخفاض يف التمويل 
بالتساوي بني الدول، ألن عدداً متزايداً 

منها تحول استثماراتها نحو اإلنتاج املحيل 
ومصادر الطاقة املتجددة. 

ستسهم زيادة اإلنفاق عىل رقمنة 
سالسل اإلمداد وأمن البنية التحتية يف 

تعويض تراجع االستثمارات. 

 اتجاهات املستقبل: مستقبل الطاقة 
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الوضع
الراهن

أصدرت وكالة الطاقة الدولية مؤخراً تقريراً ذكرت فيه أن جائحة 
كوفيد-19 ستؤدي إىل أكرب انخفاض مسجل يف التاريخ يف 

االستثمارات العاملية، ويقدر هذا االنخفاض بنحو 20 يف املئة 
–مقارنة بعام 2019– ويساوي ذلك نحو 400 مليار دوالر.1 وأكرث 

القطاعات تأثًرا كان قطاع إمداد الوقود األحفوري، بسبب انخفاض 
أسعار النفط، يف حني كان قطاع الكهرباء أقل تأثًرا، إذ انخفض 

االستثمار بنسبة 10% فقط.2 وسيؤثر هذا االنخفاض الكبري غري 
املتوقع سلبًيا عىل قطاع الطاقة. وكانت االستثمارات العاملية يف 
ع أن  الطاقة تتجه نحو االرتفاع يف بداية العام 2020، وكان املتوقَّ
تصل نسبة ارتفاعها إىل نحو 2 يف املئة مقارنة بالفرتة ذاتها من 

العام السابق –وهذا أعىل ارتفاع لالستثمار يف هذا املجال خالل آخر 
ستة أعوام– لو لم يشهد العالم جائحة كوفيد-19 .3

 اتجاهات املستقبل: مستقبل الطاقة 

1 “The Covid-19 crisis is causing the biggest fall in global energy investment in history”, International Energy Agency, 2020.
2 “World Energy Investment 2020”, International Energy Agency, 2020.
3  AlFaham, T., “COVID-19 crisis is causing the biggest fall in global energy investment in history: IEA”, WAM, 2020.
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4 “Tracking SDG 7: The Energy Progress Report (2020)”, International Renewable Energy Agency, 2020.
5  “Global oil and gas investment to fall by almost one-third in 2020, says IEA”, Oil Review, 2020.
6  Boom, D. “5 things to know about how coronavirus has hit global energy”, World Economic Forum, 2020.
7  Mills, R., “Why gas can emerge from negative pricing and the Covid-19 crisis as the major future hydrocarbon”, The National, 2020.

االستثمار العالـمي يف قطاع الطاقة بحسب التقنية 2020-2017

وعىل املستوى اإلنساين، سلط فريوس كورونا املستجد (كوفيد-19) 
الضوء أيضاً عىل عدد األشخاص الذين يعيشون دون كهرباء يف مختلف 

أنحاء العالم، ما يحرمهم من الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية 
الجيدة. وعىل الرغم من انخفاض عدد البرش الذين ال تصل إليهم 

الكهرباء من 1.2 مليار إىل 789 مليون شخص عىل مستوى العالم خالل 
األعوام العرشة املاضية، فإن تقريراً مشرتكاً صادراً عن وكالة الطاقة 

الدولية والوكالة الدولية للطاقة املتجددة وشعبة اإلحصاءات يف األمم 
املتحدة والبنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية يتوقع أن العالم لن 

يستطيع الوفاء باملوعد النهايئ لتوفري الطاقة الكهربائية لجميع سكان 
العالم بحلول العام 2030 ،4 ويقدر أن 620 مليون شخص لن يحصلوا 

عىل الطاقة الكهربائية بحلول العام 2030، وقد يصبح هذا العدد أكرب إن 
استمر انخفاض االستثمارات يف إنتاج الطاقة. 

كانت أسعار النفط متقلبة، وتشري التوقعات إىل أن مستوى العرض يف 
العام 2025 سيكون أقل بنحو 9 ماليني برميل يومياً مما كان متوقعاً 
سابقاً. 5 وتأثر أيضاً إنتاج الفحم -وهو وقود أحفوري آخر- بصورٍة كبرية 

بسبب انخفاض استهالك الكهرباء خاصًة يف العقارات التجارية وأماكن 
العمل.6 وتأثر سوق الغاز العاملي أيضاً بسبب زيادة العرض قبل أزمة 

فريوس كورونا املستجد (كوفيد-19). وشهد العام 2019 إنتاجاً غزيراً من 
أهم املوردين، وشمل ذلك الواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا وروسيا، 

ما أدى إىل زيادة إمدادات الغاز إىل أكرث من 437 مليون طن بحلول نهاية 
العام املايض عىل الرغم من انخفاض الطلب.7

 اتجاهات املستقبل: مستقبل الطاقة 
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8  IEA. World Energy Investment 2020. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/power-sector
9  AlFaham, T., “COVID-19 crisis is causing the biggest fall in global energy investment in history: IEA”, WAM, 2020.
10  Penn, I., “Oil Companies Are Collapsing, but Wind and Solar Energy Keep Growing”, The New York Times, 2020.
11  Pomper, M.A., “China Has Big Plans for Its Nuclear Energy Industry. But Will They Pan Out?”, World Politics Review, 2020.
12  Zaremba, H., “Can The Nuclear Industry Survive COVID-19?”, OilPrice, 2020.
13  Zaatari, S., “Construction of Abu Dhabi nuclear plant on track despite Coronavirus”, Gulf News, 2020.

توقع أن تنخفض 
االستثمارات يف التطبيقات 

اليت تستخدم الطاقة 
النظيفة بنسبة 10 -15 يف 

املئة عىل مدى عام.

لكن الخرباء يتوقعون أن تزداد 
االستثمارات يف مجال الطاقة 

املتجددة وتحل محل مصادر 
الطاقة األخرى بعد انحسار 

جائحة كوفيد-19.

تشري التوقعات أن االستثمار يف أنظمة الطاقة وشبكات الكهرباء 
انخفض بنحو 10 يف املئة يف 2020، وهذا يشمل التوزيع والتوليد بجميع 
صوره. وعىل الرغم من أن االستثمار يف مصادر الطاقة املتجددة ما زال 

أكرب منه يف الوقود األحفوري، فإنه واجه تراُجعاً.8 وتأثر أيضاً القطاع 
املرتبط بكفاءة استهالك الطاقة، فاالستثمار يف التطبيقات اليت 

تستخدم الطاقة النظيفة انخفض بنسبة 10 -15 يف املئة عىل مدى 
العام.9 لكن الخرباء يتوقعون أن االستثمارات يف مجال الطاقة املتجددة 

سترتفع يف نهاية املطاف، وتحل محل مصادر الطاقة األخرى بعد 
انحسار جائحة كوفيد-19 .10

وعاىن أيضاً سوق الطاقة النووية بصورٍة طفيفة بسبب انخفاض 
الطلب يف جميع أنحاء العالم. لكن خرباء كثريين يتوقعون تفوق الصني 

عىل فرنسا كثاين أكرب مولد للطاقة النووية يف العالم خالل العقد 
املقبل، ثم ستتفوق عىل الواليات املتحدة األمريكية، الدولة األوىل حالياً، 

لتصبح رائدة الطاقة النووية يف العالم. ويرجع ذلك إىل تزايد إنشاء 
املفاعالت النووية يف الصني، وانخفاض أعدادها يف كٍل من فرنسا 

والواليات املتحدة األمريكية بعد نهاية عمرها التشغييل.11 وعىل الرغم 
من تجاوز إنتاجية مصادر الطاقة املتجددة للطاقة النووية، فمازال 

للطاقة النووية حصة كبرية يف سوق الطاقة.12 واستمر بناء محطة 
براكة النووية يف دولة اإلمارات خالل أزمة فريوس كورونا املستجد 
(كوفيد-19)، وبالفعل بدأت املحطة يف توليد الطاقة النووية لتزويد 

الدولة بمصدرٍ آخر للطاقة غري الوقود األحفوري.13 وتمثل براكة أوىل 
املحطات النووية اليت تدخل الخدمة يف املنطقة العربية، وتعمل مرص 

حالياً عىل إنشاء محطتها للطاقة النووية يف منطقة الضبعة. 

 اتجاهات املستقبل: مستقبل الطاقة 
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14  Massei, C.V., “COVID19- will accelerate the revolution in energy systems”, World Economic Forum, 2020.

أصبحت الرقمنة والتقنيات الناشئة –مثل الذكاء االصطناعي 
والبلوكتشني وإنرتنت األشياء– دوافع رئيسة إلنتاج الطاقة 

وتطويرها. وأدى الرتكيز املتزايد عىل الرقمنة خالل جائحة كوفيد-19 
إىل زيادة الطلب عىل الطاقة يف بعض القطاعات، بسبب ازدياد 

طلب الكهرباء من جراء ازدياد عمل الناس عن ُبعد مثًال، وانخفاض 
الطلب أيضاً يف قطاعات أخرى. ويتوقع الخرباء أنه خالل األعوام 

الخمسة املقبلة قد تؤدي الرقمنة إىل إصدار انبعاثات من الغازات 
الدفيئة تزيد عاملياً عن االنبعاثات الناتجة عن وسائل النقل الربية.14 

وعىل الرغم من ذلك، تعزز الرقمنة يف الوقت ذاته الكفاءة 
والشفافية يف قطاع الطاقة، باإلضافة إىل أنها تجعل البىن التحتية 

أقوى.

 اتجاهات املستقبل: مستقبل الطاقة 
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15  Malek, C., “How artificial intelligence can revolutionize the Middle East energy sector”, Arab News, 2020.
16  Dogra, A. & Jain, R., “Solar Energy Distribution Using Blockchain and IOT Integration”, Amity School of
     Engineering and Technology, 2020.
17  Nerney, C., “Can quantum computing help power our energy grid?”, Thrive, 2020.

 اتجاهات املستقبل: مستقبل الطاقة 
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يقدر الخرباء أن تقنية الذكاء 
االصطناعي مرشحة لتحقيق

إيرادات تبلغ

5.8 تريليون دوالر
سنويـــــًا

واسُتخدم الذكاء االصطناعي يف إدارة عملية توليد الطاقة املتجددة، 
فهو يدعم نظم إدارة املزارع الشمسية يف عملية مراقبة األلواح 

وتعديل اتجاهها حسب أنماط توليد الطاقة املطلوبة. ويقدر الخرباء بأن 
هذه التقنية مرشحة لتحقيق إيرادات تبلغ 5.8 تريليونات دوالر سنوياً 

يف 19 قطاعاً من قطاعات الطاقة املختلفة إن استخدمت بصورٍة 
صحيحة.15 وباإلضافة إىل ذلك، يمكن االعتماد عىل تعلم اآللة لتحديد 
املواقع املناسبة لألجهزة الشمسية الجديدة بناًء عىل تحليل األنماط 

للعثور عىل أفضل موقع لتوليد الطاقة. وانترش فعًال استخدام تقنية 
البلوكتشني وإنرتنت األشياء يف قطاع الطاقة، إذ استخدمت 

حساسات إنرتنت األشياء فعالً يف مختلف أنحاء العالم ملراقبة 
استهالك الطاقة يف املنازل واملكاتب، فإن اقرتنت بتقنية البلوكتشني 

فستساعد يف الوصول إىل شبكة طاقة المركزية كربى صالحة 
لالستعمال يف مختلف الدول واالقتصادات. وابتكر الباحثون برامج 

تجريبية تعتمد عىل البلوكتشني وتتضمن استخدامه مع إنرتنت 
األشياء لتطوير منصة مشاركة الطاقة، ما يتيح لعدد أكرب من البرش 

االستفادة من موارد الطاقة وامتالكها.16 وزاد انتشار تقنيات أخرى، 
مثل الحوسبة الكمومية وشبكات الجيل الخامس، يف هذا القطاع، 

وخاصة يف مجال إدارة شبكات الطاقة الذكية.17

يف

19 قطاع
من قطاعات الطاقة 

املختلفة إن استخدمت 
بصورٍة صحيحة
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ورّكبت اململكة العربية السعودية مؤخراً 120 ألف عداد ذكي يف شمال 
البالد ملراقبة أنماط االستهالك. وستساعد هذا البيانات اململكة عىل 
وضع اسرتاتيجية فعالة لخفض التكاليف التشغيلية وهدر الطاقة، 
وتطوير بنية تحتية أفضل ألمن الطاقة وتوفريها.18 وأطلقت هيئة 

كهرباء ومياه دبي يف دولة اإلمارات مبادرة العدادات الذكية كجزء من 
شبكتها الذكية لدعم هدف جعل دبي أذىك مدن العالم وأكرثها سعادة. 

وإضافة إىل ذلك تأسست ديوا الرقمية لتعزيز استخدام الطاقة 
الشمسية وتخزين الطاقة والتوسع يف االعتماد عىل الذكاء االصطناعي 

يف هذا القطاع، لتوفري خدمات كهرباء ومياه ذكية، والتوسع يف 
الخدمات الرقمية، وإدارة الخدمات الرقمية سحابّياً؛19 فرّكبت دبي أكرث 

من 1.6 ماليني عداد ذكي للمياه والكهرباء باإلضافة إىل برمجيات ذكية 
للشبكة. وتعكف دولة اإلمارات أيضاً عىل إنشاء محطة طاقة كهرومائية 

بقدرة 250 ميجاواطاً، هي األوىل من نوعها يف دول مجلس التعاون 
الخليجي، ستولد الكهرباء من املياه املخزنة يف سد حتا، وستبلغ قدرتها 

1500 ميجاواط/ساعة، وعمرها االفرتايض 80 عاًما.

 اتجاهات املستقبل: مستقبل الطاقة 

18  Malek, C., “How artificial intelligence can revolutionize the Middle East energy sector”, Arab News, 2020.
19  DEWA, 2020.



 اتجاهات املستقبل: مستقبل الطاقة 

20  Rohit, “Smart Buildings Market: Understand the Key Growth Drivers Developments and Innovations”, Cole of Duty, 2020.
21  “The Developing Role of Blockchain”, World Energy Council, 2018.
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وإىل جانب االستفادة من املوارد الطبيعية لتوليد الكهرباء، تعمل 
الدول أيضاً عىل تطوير املباين الذكية. فالربط الرقمي الذكي بني 

شبكات الطاقة واملباين يتمتع بإمكانيات هائلة. فاملباين تستهلك نحو 
40 يف املئة من االستهالك العاملي للطاقة، لكنها يف الوقت ذاته تهدر 
كميًة كبرية منها تصل إىل 50 يف املئة. ويؤدي استخدام شبكة رقمية 
تراقب استهالك املباين للطاقة وتديره إىل تقليل هدر الطاقة بنسبة 
80 يف املئة. وتعمل رشكات عديدة، مثل سيمنز وهنيويل وآي بي إم 
وسيسكو، فعالً عىل تطوير نظم لدعم مطوري املباين باستخدام تلك 

التقنية، ما يعزز التوجه نحو بناء املباين الذكية.20

لكن بعض الباحثني دعوا إىل توخي الحذر بشأن استخدام الذكاء 
االصطناعي والبلوكتشني يف قطاع الطاقة ألن هاتني التقنيتني 

تحتاجان إىل مزيد من الطاقة لتعمال، ما يزيد يف املحصلة كمية الطاقة 
املستهلكة. وبدالً من ذلك، يركز خرباء تقنيون كرث عىل تطوير التقنيات 

األساسية للطاقة منخفضة الكربون، مثل العنفات الهوائية ذات 
االستطاعة العالية، ما يؤدي إىل دورة تتعاقب فيها أجيال من التقنيات 

فيكون كل جيل جديد منها أكفأ من الذي سبقه.21

وكما أشارت التقارير اليت أصدرتها سابًقا مؤسسة دبي للمستقبل عن 
الحياة بعد كوفيد-19، تسببت الجائحة باضطرابات يف سالسل اإلمداد 
عاملياً، وخاصة من ناحية االعتماد شبه الكامل عىل موارد خارجية إلنتاج 

الطاقة، سواًء عىل دول أخرى أم رشكات معينة. وحفز هذا مختلف 
الدول عىل االهتمام بتأمني موارد محلية للطاقة مع تقييم شامل 

للمخاطر القائمة ولالعتماد عىل أسواق الطاقة العاملية. ومحلًيا تعقد 
حكومة دبي اتفاقيات طويلة املدى مع رشكات موردة متعددة، مثل 

دولفن غاز وأدنوك، ولديها اتفاق طويل املدى أيضاً مع رشكة شل 
كمورد للغاز الطبيعي املسال. ويعزز هذا التنوع يف موارد الغاز حماية 
دبي من اآلثار السلبية لحدوث انهيار عاملي يف اإلمداد بالطاقة. ولدى 

رشكة إينوك أيضاً مخزوناً احتياطيــاً من النفط يف مصافيها 
الستخدامه عند الرضورة.
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أصبح أمن الطاقة أيضاً أمراً محورياً لتقدم الدول واملجتمعات. 
وتشمل إجراءات أمن الطاقة يف دبي االحتياطيات املتوفرة يف 

محطات اإلنتاج يف اإلمارة، واملستويات املقبولة لهذه االحتياطيات
25 يف املئة للطاقة، و15 يف املئة للمياه. وتضمن هذه االحتياطيات 

استمرار اإلمدادات يف دبي خالل العام 2020 وما بعده. وتحرص دبي 
عىل املحافظة عىل موثوقية أنظمة نقل الطاقة وتوزيعها ووفرتها مع 

رسم خطط لتوسيعها وتعزيزها. واعتمدت دبي فعالً خطط طوارئ 
محددة وتدابري لتخفيف املخاطر لضمان موثوقية شبكات نقل 

الطاقة واملياه وتوزيعها. وبرزت اململكة العربية السعودية ومرص 
كرائدتني يف مجال توليد الكهرباء يف البلدان العربية ابتداًء من العام 
2019. ويرجع ذلك يف اململكة إىل مساحتها الكبرية ومشاريع الطاقة 
املتنوعة اليت تنفذها، أما يف مرص فريجع إىل تشييد محطات الطاقة 
الكهرومائية عىل نهر النيل.22 والواقع أن أمن الطاقة يجب أن يكون 

أولوية لدول املنطقة العربية، كي تضمن تمتعها باحتياطيات الطاقة 
الكافية الستخدامها يف أوقات الحاجة.

 اتجاهات املستقبل: مستقبل الطاقة 

22  Krylov, P.M., Ammar, J. & Troyanskaya. M. A., “Financial risk of the MENA’s energy architecture”, Espacios, 2020.
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تعتمد املنطقة العربية بصورة رئيسة عىل النفط والوقود األحفوري 
كمصدر للطاقة وتنمية االقتصاد منذ مدة طويلة، فربع الطاقة اليت 

تنتجها دولها تأيت من حرق النفط، وال تسهم الطاقة املتجددة إال بنحو 3 
يف املئة من الطاقة اليت تحتاج إليها املنطقة.23 ومع أن أسعار النفط 

عادت مؤخراً لالرتفاع، ففي أسوأ الحاالت إن بقي سعر النفط يف نطاق 
ر رشكة برايس ووترهاوس كوبرز أن  î20 دوالراً للربميل لهذا العام، تقد

دول التعاون الخليجي ستخرس عىل األرجح نحو 500 مليون دوالر يومياً 
من عائدات النفط.24

ونتيجة لكل هذا أصبحت أهمية تنويع مصادر الطاقة يف البلدان 
العربية أكرب، ولهذا تعمل العديد منها عىل تشييد مشاريع البنية 

التحتية يف هذا املجال، مثل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح. 
ويف دولة اإلمارات انطلق تطوير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم 
للطاقة الشمسية لتحقيق هدف توليد 25 يف املئة من الطاقة اليت 

تحتاج إليها إمارة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2030، و
75% بحلول العام 2050. وتعكف هيئة كهرباء ومياه دبي حالّياً عىل 

تطبيق اسرتاتيجية للتوسع يف الطاقة املتجددة وتنويع الوقود؛ فمعظم 
الطاقة اليت تنتجها حالياً تأيت من حرق الغاز، وحىت نهاية العام 2020 

بلغت حصة محطات الطاقة املتجددة فيها 9% من مزيجها املتنوع من 
محطات توليد الطاقة.25 وستعتمد جميع توسعات تحلية املياه الحالية 

واملستقبلية عىل التناضح العكيس ومصادر الطاقة النظيفة. لكن 
الحاجة إىل بعض محطات الوقود األحفوري ستستمر لعقود لتبقى 

مصدر طاقة احتياطّي يعزز موثوقية النظام واملرونة التشغيلية. 
وإضافة إىل ذلك ستبقى محطات العنفات الغازية ذات الدورة املركبة 

(CCGT) اليت تولد الكهرباء وبخار املاء مستمرة يف العمل لكفاءتها 
االقتصادية يف توظيف الحرارة املهدورة واستغاللها يف تحلية املياه.26

 اتجاهات املستقبل: مستقبل الطاقة 
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23  Benban, “Arab states are embracing solar power”, The Economist, 2020.
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25   DEWA, 2020.
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َتضاعف إنتاج الطاقة املتجددة يف املنطقة وبلغ 40 جيجاواًطا خالل 
العقد املايض وسيتضاعف مرًة أخرى بحلول العام 2024. 27 وتسري 

مشاريع الطاقة الشمسية يف مرص واألردن واملغرب وسلطنة ُعمان 
واململكة العربية السعودية بوترية تنفيذية جيدة وفق خططها 

املرسومة، وتبلغ طاقتها اإلجمالية 4.22 جيجاواًطا، أي ما يعادل عدة 
محطات طاقة تقليدية ضخمة.28 وأصبح التحول نحو مصادر الطاقة 

املتجددة أحد أهداف السياسة الوطنية. إذ حددت االسرتاتيجيات 
الوطنية للطاقة املتجددة يف دول مجلس التعاون الخليجي أهدافاً 

طموحة لالعتماد عىل الطاقة املتجددة بنسبة 15 يف املئة يف الكويت 
بحلول العام 2020، و5 يف املئة يف البحرين بحلول العام 2020 و24 يف 

املئة يف دولة اإلمارات بحلول العام 2021، وقد يتغري ذلك بصورٍة 
طفيفة بسبب جائحة كوفيد-19 .29 وأظهر ذلك أن سياسات الطاقة 

يجب أن تركز عىل التطوير التقين لسالسل اإلمداد، وتنويع وسائل 
إنتاج الطاقة، والتوجه نحو مصادر الطاقة املتجددة اليت تمتاز بوفرتها 

وانخفاض تكاليفها. 

الصني

الواليات املتحدة األمريكية

الربازيل

الهند

أملانيا

كندا

 758,626

264,504

 141,933

128,233

 125,386

100,997

الدولة
توليد الطاقة املتجددة 2019

جيجاواط ساعي
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وتقدم تقنيات الطاقة املتجددة فوائد عديدة، إذ توفر فرص عمل 
متعددة، وستزداد أهمية ذلك بعد أزمة فريوس كورونا املستجد 

(كوفيد-19)، ألنها بحاجة إىل أفراد إلدارة أنظمتها ومراقبتها بصورٍة 
مستمرة. وستكون زيادة الوظائف يف هذا املجال أمراً حيوياً بسبب 

انخفاض اإلنتاج عاملي÷ا يف قطاع الطاقة بصورٍة عامة. حصل 11 
مليون شخص حول العالم عىل وظائف يف قطاع الطاقة املتجددة 

يف العام 2018، وتفيد تقارير الوكالة الدولية للطاقة املتجددة أن 
هذا العدد قد يرتفع إىل 42 مليوناً عىل مستوى العالم بحلول العام 

2050. 31 وتتيح تقنيات الطاقة املتجددة أيضاً للمواطنني بمشاركة 
أكرب إنتاج الطاقة، إذ بإمكان األفراد استخدام األلواح الشمسية يف 

منازلهم، أو رشاء أسهم يف رشكات الطاقة ليصبحوا جزءاً من 
برنامج وطين للطاقة النظيفة.32

وسلطت أزمة فريوس كورونا املستجد (كوفيد-19) الضوء أيضاً 
عىل كيفية إرضار الحياة الحديثة بنظامنا البييئ الحايل. وأظهرت أن 

تقليل التنقالت اليومية والحد من االستهالك وتقييد الحركة 
والحد من عدد األشخاص يف املكاتب قد خفف األرضار البيئية. 

وعىل الرغم من أن االقتصاد ال يتحمل اإلغالق بصورٍة دائمة، لكن 
اآلثار اإليجابية لجائحة كوفيد-19 عىل البيئة طرحت تساؤالت عن 

 .ûالخطوات اليت يجب عىل الدول اتخاذها للحفاظ عىل هذا التح
وتعّمق فريق أبحاث دبي للمستقبل يف مشكلة تغري املناخ والبيئة 

يف تقرير «مواجهة التغري املناخي». 
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نظرة
مستقبلية 

• تحتاج مبادرات الرقمنة إىل التطوير لتزيد شبكة الرتابط بني عنارص 
سوق الطاقة الوطين. ويشمل ذلك إدماج تقنيات متعددة مثل 

الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء والبلوكتشني يف أنظمة الطاقة.

• أهمية توطني املواد وسالسل اإلمداد تصبح أكرب خالل جائحة 
كوفيد-19 وبعدها، وعىل الرغم من التقلبات يف اإلنتاج واالستثمار 

يف األسواق العاملية، نالحظ أن التأثري لم يطل جميع عمليات قطاع 
الطاقة ومكوناته االسرتاتيجية بسبب استمرارية قدرة محطات 

الطاقة عىل اإلنتاج وتوفر قطع الغيار.

أفكار قصرية املدى 
(خالل تفيش كوفيد-19)

• نحتاج إىل زيادة االستثمار يف الطاقة املتجددة والبديلة. 
باإلضافة إىل حاجتنا إىل الرتكيز بصورٍة أكرب عىل االقتصاد 

الدائري، لجين أكرب فائدة من الطاقة النظيفة

أفكار قصرية إىل طويلة املدى
(بعد انتهاء تفيش كوفيد-19)
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نظـــــرة
بعيـــــــدة
الـمـــــدى

ستتجاوز الطاقة املتجددة الوقود األحفوري كمصدر رئيس للطاقة يف 
جميع أنحاء العالم بسبب الجهود املبذولة ملعالجة مشكلة تغري املناخ، 
باإلضافة إىل أنها ستصبح مصدراً أرخص للطاقة. وستحتاج رشكات 

الطاقة إىل تنويع بنيتها التحتية بالتزامن مع التحول نحو الطاقة 
املتجددة. وسيكون التحول نحو الطاقة املتجددة النظيفة أمراً إيجابياً. 

ويتوقع إعادة توظيف البنية التحتية الحالية للوقود األحفوري يف 
الصناعات املستقبلية باستخدام التقنية واألتمتة إلدارة إنتاج الطاقة 

والتخطيط له. وقد يزدهر الهيدروجني الصديق للبيئة، الذي ينتج من 
مصادر متجددة، مع تحويل خطوط الغاز الطبيعي يف بعض الحاالت 

الستخدامها يف توزيع هذا النوع الجديد من الطاقة.


