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 أزمة طاقة عاملية   اندالعإىل  أدى الغزو الروسي ألوكرانيا 

والتعقيد   وَهْول صدمة أتخذ ابالتساع  عاملية  طاقة  أزمة  أول  العامل يف خضم  يسيعيش  هلامل  بق 
اإلمثيل أن  إال  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  قبل  األسواق  على  الضغوط  وجاءت  اختذهتا  .  اليت  جراءات 

لت التعايف االقتصادي السريع من الوابء، والذي أرهق مجيع أنواع سالسل التوريد العاملية،  روسيا حوّ 
الطاقة  الو  وتُ   -سّيما  الطاقة.  يف  اضطراب كامل  حدٍ إىل  إىل  روسيا  للوقود    عد  مصدر  أكرب  بعيد 

ا أورواب وفرض  إىل  الطبيعي  الغاز  تقليصها إلمدادات  أن  إال  العامل،  األوروبية  األحفوري يف  لعقوابت 
النفط والفحم   العاملية.  أ على وارداهتا من  الطاقة  لتجارة  الرئيسة  الشرايني  أحد  تقّطع  وبذلك  دى إىل 

روسيا تسعى إىل مد    إنأنواع الوقود، إال أن أسواق الغاز تُعد نقطة االرتكاز من حيث    أتثرت كافة
 قص يف اإلمدادات. ون ،نفوذها من خالل تعريض املستهلكني لفواتري طاقة أعلى 

جتاوزت  إذ ووصلت أسعار الشراء الفورية للغاز الطبيعي إىل مستو�ت مل تشهدها من ذي قبل،  
. وسّجلت أسعار الفحم مستو�ت قياسية، بينما ارتفع  دوالرا أمريكيا لربميل النفط   250مبا يعادل  

قبل أن يرتاجع. ومتثل أسعار   2022دوالر أمريكي للربميل الواحد يف منتصف عام  100النفط فوق 
٪ من الضغط املتزايد على تكاليف الكهرابء حول العامل. ولتعويض النقص  90الغاز والفحم املرتفعة  

أورواب   تستورد  أن  املقرر  فمن  الروسي،  الغاز  إمدادات  الغاز    50يف  من  إضايف  مكعب  مرت  مليار 
خفف هذا األمر من اخنفاض الطلب من  مقارنة ابلعام السابق. وقد    2022الطبيعي املسال يف عام  

الصني، حيث توقف استخدام الغاز بسبب اإلغالق وتراجع النمو االقتصادي، إال أن ارتفاع الطلب  
 األورويب على الغاز الطبيعي املسال أدى إىل حتويل الغاز بعيدا عن املستوردين اآلخرين يف آسيا. 

التضّخم، واستشعا ر خطر يلوح يف األفق يف حدوث ركود  وتسببت هذه األزمة يف ضغوط من 
تريليون دوالر أمريكي ملنتجي    2تبلغ    وشيك، ابإلضافة إىل حتقيق مكاسب غري متوقعة ضخمة 

. كما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إىل ز�دة  2021  الوقود األحفوري أعلى من صايف دخلهم لعام
النامية،  االقتصادات  من  العديد  الغذائي يف  األمن  انعدام  األسر    يف  عاتق  األكرب على  العبء  ويقع 

يفقد حوايل   أن  احملتمل  والغذاء. ومن  الطاقة  على  الدخل  من  أكرب  تُنفق حصة  75الفقرية حيث 
على الكهرابء القدرة على دفع مثنها، مما يعين أنه ألول مرة منذ أن    مليون شخص ممن حصلوا مؤخراً 

ذين ال تتوفر لديهم الكهرابء يف االرتفاع. وقد يتم  بدأ� يف تتبعها، بدأ العدد اإلمجايل لألشخاص ال
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مليون شخص إىل االعتماد على احلطب يف الطهي بدًال من احللول األكثر    100دفع ما يقرب من  
 نظافة وصحة. 

أمريكي، وعلى وجه اخلصوص يف    500التزمت احلكومات حىت اآلن أبكثر من  و مليار دوالر 
محاية  أجل  من  املتقدمة،  الطاقة    االقتصادات  نقص  مواجهة  يف  املباشرة  اآلاثر  من  املستهلكني 

األسعار  بشكل  وارتفاع  الغاز  ختزين  وضمان  بديلة  وقود  إمدادات  أتمني  احلكومات يف  وسارعت   .
النفط   على  تعتمد  اليت  الكهرابء  توليد  يف  ز�دة  األجل  قصرية  األخرى  اإلجراءات  ومشلت  كاف. 

الطاقة املتجددة اجلديدة.    والفحم، وإطالة عمر بعض حمطات  الطاقة  تدفق مشاريع  النووية، وتسريع 
كما حظيت التدابري املتخذة لواقع الطلب ابهتمام أقل يف العموم، إال أن عامل الكفاءة األكرب يُعد  

 اجلزء األساسي يف عملية االستجابة قصرية وطويلة األجل. 

 هل األزمة انتعاش أم انتكاسة يف حتوالت الطاقة؟ 

لصدمة احلاصل يف أسواق الطاقة اليوم مبثابة تذكري ابهلشاشة وعدم االستدامة يف نظام  إن َهْول ا
. ويكمن السؤال الرئيس لصانعي  الطاقة احلايل لدينا مع استمرار ضعف أسواق الطاقة بشكل كبري 

، إن ستصبح هذه األزمة مبثابة انتكاسة لتحوالت الطاقة النظيفة  هلذه التوقعاتالسياسات، وابلنسبة  
أم أ�ا ستكون حافزا على اختاذ إجراءات أسرع. وأُلقي اللوم على سياسات املناخ وعلى االلتزامات  

ن ما من مثة أدلة كافية  أالصفرية التامة يف بعض األوساط إىل املسامهة يف ارتفاع أسعار الطاقة، إال  
، ارتبطت احلصص األعلى من مصادر الطاقة املتجددة ابخنفاض   املناطق األكثر تضرراً على ذلك. يف

الكهرابئية   ابلتدفئة  املنازل  تزويد  وإن  الكهرابء،  لبعض    الكفؤة أسعار  مهم  حاجز  مبثابة  صار 
 ولكن مل يكن كافيا للبعض اآلخر.   ،املستهلكني

هي   وما  احلكومات  على  الضوء  األزمات  أوقات  سلطت  تتخذهالقد  اليت  وإىل  االجراءات   .
جانب التدابري قصرية املدى، تتخذ العديد من احلكومات اآلن خطوات طويلة املدى: يسعى البعض  
وختتلف   اهليكلي.  التغيري  تسريع  إىل  الكثري  ويتطلع  والغاز؛  النفط  إمدادات  تنويع  أو  ز�دة  إىل 

قة العاملية بشكل أساسي من خالل الفرضيات  السيناريوهات الثالثة اليت مت حبثها يف تقرير آفاق الطا
احلكومية. ويُظهر   السياسات  ( اليت مت وضعها حول  املعلنة  السياسات  السياسات  سيناريو  سيناريو 

ويفرتض   اليوم.  سياسة  إعدادات  تتضمنه  الذي  املسار  املعلنةاملعلنة)  التعهدات  (سيناريو    سيناريو 
ال األهداف  أن مجيع  من  املعلنة)  الوقت  التعهدات  احلكومات حتققت يف  عنها  أعلنت  اليت  طموحة 
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وابجململ،   ويرسم    ال و احملدد  األمد.  طويل  حنو  وعلى  الطاقة  إىل  الوصول  يف  األهداف  حتقيق  سّيما 
عام   الصفرية حبلول  االنبعااثت  الطريق   2050سيناريو صايف  انبعااثت صفرية)  لتحقيق    (صايف 

درجات احلرارة العاملية، إىل جانب الوصول الشامل  درجة مئوية يف ارتفاع متوسط    1.5استقرار عند  
 .2030إىل الطاقة احلديثة حبلول عام 

 االستجاابت يف السياسة ُتسرّع بتتّبع ظهور اقتصاد الطاقة النظيفة 

ستثمارات الطاقة النظيفة سنو�  تساعد السياسات اجلديدة يف أسواق الطاقة الرئيسة على تعزيز ا 
يف سيناريو السياسات املعلنة، وبز�دة    2030تريليون دوالر أمريكي حبلول عام    2إىل أكثر من  

. وتغدو الطاقة النظيفة فرصة كبرية للنمو وإجياد الوظائف وساحة  ٪ عن اليوم50تصل إىل أكثر من  
، سيعود الفضل وإىل حد كبري يف ذلك إىل  2030رئيسة للمنافسة االقتصادية الدولية. وحبلول عام  

الر�ح يف   وطاقة  الشمسية  للطاقة  السنوية  اإلضافات  ستنمو  األمريكي، كما  التضخم  قانون خفض 
مرتني ونصف املرة عن مستو�ت اليوم، بينما ستكون مبيعات السيارات  األمريكية  الوال�ت املتحدة  

النظيفة يف  الكهرابئية أكرب بسبعة أضعاف. وتستمر   البناء اهلائل للطاقة  األهداف اجلديدة يف حتفيز 
وسيؤدي   العقد.  هذا  �اية  قبل  ذروته  سيبلغ  والنفط  الفحم  من  استهالكها  أن  يعين  مما  الصني، 
الطلب   إىل خفض  األورويب  االحتاد  الكفاءة يف  املتجددة وحتسينات  الطاقة  األسرع ملصادر  االنتشار 

الطبيعي والنفط الغاز  بنسبة    على  بنسبة  20يف االحتاد األورويب  الفحم  العقد، والطلب على  ٪ هذا 
االقتصادية  50 للميزة  مصادر جديدة  إجياد  إىل  احلاجة  بسبب  ُملّحة  إضافية  مبثابة خطوة  وهي   ،٪

) دفعة متويلية كبرية  GXويوفر بر�مج التحول األخضر الياابين ( الغاز الروسي.    عن  والصناعية بعيداً 
  واألمونيا، بينما تتطلع كور� أيضاً   ، واخنفاض االنبعااثت اهليدروجني  ، سّيما الطاقة النووية   ال و للتقنيات  

من التقدم حنو حتقيق    إىل ز�دة حصة الطاقة النووية واملتجددة يف مزيج الطاقة لديها. وحترز اهلند مزيداً 
البالغ   املتجددة  الطاقة  جمال  يف  احمللي  عام    500هدفها  يف  واط  مصادر  2030غيغا  تليب  ، كما 

 الطاقة املتجددة ما يقرب من ثلثي الطلب املتزايد بسرعة على الكهرابء يف البالد. 

مكاسب   النووية  الطاقة  تدعمها  اليت  املتجددة  الطاقة  تشهد  لتواز�ا،  األسواق  استعادة  ومع 
مؤقتا يُعد  اليوم  أزمة  يف  الفحم  استخدام  يف  التصاعد  وإن  الز� أ. كما  مستدامة.  توليد  ن  يف  دة 

الكهرابء ابلطاقة املتجددة ز�دة سريعة مبا يكفي لتجاوز النمو يف إمجايل توليد الكهرابء، مما يقلل من  
األصول   استخدام  معدالت  رفع  إىل  وجيزة  لفرتة  األزمة  وأدت  الطاقة.  يف  األحفوري  الوقود  مسامهة 
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�ا ال تقّدم استثمارات أعلى يف األصول اجلديدة. وتتضافر السياسات  أالقائمة اليت تعمل ابلفحم، إال 
الطلب   منو  لتعديل  القريب  املدى  على  األسعار  وارتفاع  الضعيفة،  االقتصادية  والتوقعات  املعززة، 

الز�دات   الطاقة. أتيت  اهلند   بنحوٍ اإلمجايل على  والشرق    ،وأفريقيا  ،وجنوب شرق آسيا  ،أساسي من 
ذ ومع  حمركاألوسط.  والذي كان  للطاقة،  الصني  استخدام  يف  االرتفاع  فإن  الجتاهات    اً مهم  اً لك، 

مع حتول الصني    2030الطاقة العاملية على مدى العقدين املاضيني، يتباطأ مث يتوقف متاًما قبل عام  
 إىل اقتصاد أكثر توجهاً حنو اخلدمات. 

توجيه عميقة يف  لعملية إعادة  الدولية  الطاقة  القرن احلايل حيث تعمل    وختضع جتارة  عشرينيات 
الطاقة   وال جتد    األورويب، واليت يُفرتض أ�ا دائمة.  الروسيالدول على التكيف مع تقّطع تدفق 

إىل   أورواب أماكن جديدة يف األسواق األخرى، مما يؤدي  انقطعت عن  اليت  الروسية  التدفقات  مجيع 
اق النفط اخلام ومنتجاته، وخاصة الديزل، فرتة  اخنفاض اإلنتاج الروسي والعرض العاملي. وتواجه أسو 

ليتم   أطول  وقتا  الطبيعي  الغاز  ويستغرق  الروسية.  الواردات  على  األورويب  احلظر  بدء  مع  مضطربة 
تكييفه. ويعد الشتاء القادم يف نصف الكرة الشمايل يف أن يكون حلظة حمفوفة ابملخاطر ألسواق الغاز  

أكثر قسوة.    2024-2023رويب من حيث ميكن أن يكون شتاء  ووقت اختبار لتضامن االحتاد األو 
يف أمريكا الشمالية    ومل تصل اإلضافات الرئيسة اجلديدة يف إمدادات الغاز الطبيعي املسال خصوصاً 

منتصف عام   إال يف  الوقت  2020وقطر وأفريقيا  املتاحة شرسة يف  الشحنات  املنافسة على  . وتعد 
 على الواردات مرة أخرى.   احلايل حيث يرتفع الطلب الصيين 

 الوقود األحفوري  وذروةاألفق إعدادات السياسة األقوى   اليوم يفتلوح 

الذي يعتمد على إعدادات السياسة السائدة    " آفاق االقتصاد العاملي"وألول مرة، فإن سيناريو  
سيناريو  لديه طلب عاملي على كل نوع من أنواع الوقود األحفوري اليت تظهر كجبل أو هضبة. يف  

القليلة    السياسات السنوات  غضون  يف  الفحم  استخدام  تراجع  على    املقبلة، املعلنة،  الطلب  ووصل 
)  EVs، وتعين ز�دة مبيعات السيارات الكهرابئية (قد ىل مستوى اثبت حبلول �اية العالغاز الطبيعي إ

عام   منتصف  يف  تنخفض  النفط  على  الطلب  مستو�ت  حىت    2030أن  قليالً  تنحسر  أن  قبل 
 2020إمجايل الطلب على الوقود األحفوري بشكل مطرد من منتصف عام  منتصف القرن. ينخفض  

وهو اخنفاض سنوي يعادل تقريًبا اإلنتاج    ، 2050حىت عام  إكساجول سنوً� يف املتوسط    2حبوايل  
 مدى احلياة حلقل نفط كبري. 
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بداية   منذ  اإلمجايل  احمللي  الناتج  جانب  إىل  العاملي  األحفوري  الوقود  استخدام  الثورة  ارتفع 
يف   االرتفاع  هذا  وضع  إن  عشر:  الثامن  القرن  يف  يف    االجتاهالصناعية  االستمرار  مع  املعاكس 
ظلت حصة الوقود احلفري يف مزيج    توسيع االقتصاد العاملي سيكون حلظة حمورية يف اتريخ الطاقة.

 اخلطوات  يف   2030% ملدة عقود. وحبلول عام  80اثبت، عند حوايل    بنحوٍ الطاقة العاملي مرتفعة  
.  2050% حبلول عام 60% وإىل ما يزيد قليًال عن 75املتدرجة، تنخفض هذه احلصة إىل أقل من 

سيناريو   يف  العاملية  ابلطاقة  املتعلقة  الكربون  أكسيد  اثين  النبعااثت  عالية  نقطة  إىل  الوصول  مت 
عام    السياسات يف  عند  2025املعلنة  وستنخفض    37،  سنوً�  طن)  (جيجا  طن    32إىل  مليار 

درجات  درجة مئوية يف متوسط    2.5. وسريتبط هذا ابرتفاع حوايل  2050جيجا طن حبلول عام  
عام   حبلول  العاملية  اندفاع  2100احلرارة  سنوات:  بضع  قبل  متوقعا  مما كان  أفضل  نتيجة  هذه   .

درجة مئوية من    1قد قلصت حوايل    2015سياسي متجدد ومكاسب تكنولوجية حتققت منذ عام  
كسيد الكربون السنوية  و اع درجة احلرارة على املدى الطويل. ومع ذلك، فإن خفض انبعااثت اثين أارتف

املعلنة ليس كافياً لتجنب اآلاثر الشديدة    يف سيناريو السياسات  2050% فقط حىت عام  13بنسبة  
 من تغري املناخ. 

العامل حنو أرض أكثر أماً�،    إن اإلجناز الكامل جلميع التعهدات املتعلقة ابملناخ من شأنه أن يدفع
. ويف  درجة مئوية  1.5ولكن ال تزال هناك فجوة كبرية بني طموحات اليوم وحتقيق االستقرار عند 

القريب اخنفاض أسرع    ، ويلياملعلنة   التعهدات   سيناريو    12إىل  ذروة االنبعااثت السنوية على املدى 
  العاملي  االقتصادفاق  آهذا اخنفاض أكرب مما كان عليه يف تقرير  . إن  2050جيجا طن حبلول عام  

سيناريو التعهدات املعلنة، مما يعكس تعهدات إضافية مت التعهد هبا خالل العام املاضي،  يف  و   2021
تنفيذها يف  إذا مت  ه االلتزامات  ، فإن هذمل الوقت احملدد وابلكا   وال سيما من قبل اهلند وإندونيسيا. 

عن   �هيك  اإلضافية  فيها  الوطنية  النظر  (مت  الشركة  وأهداف  حمددة  لصناعات  القطاعية  االلتزامات 
سيناري يف  مرة  العام) ألول  هلذا  املعلنة  التعهدات  سيناريو  و   و  يف  احلرارة  درجة  ارتفاع  على  احلفاظ 

عام   يف  املعلنة  حوايل    2100التعهدات  مئوي   1.7عند  تقدمي  درجة  األسهل  من  ذلك،  ومع  ة. 
التعهدات بدالً من تنفيذها وحىت إذا مت حتقيقها، فال يزال هناك املزيد من العمل للتوافق مع سيناريو  

نتيجة    صايف حيقق  الذي  إىل    1.5الصفر،  السنوية  االنبعااثت  طريق خفض  عن  مئوية    23درجة 
 . 2050وصايف الصفر حبلول عام   ،2030جيجا طن حبلول عام 
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 بقيادة الكهرابء النظيفة، تستعد بعض القطاعات لتحول أسرع 

وإن إمكانية حتقيق    أماً� واستدامة وأبسعار معقولة،مير العامل بعقد حرج لتقدمي نظام طاقة أكثر  
أسرع   هائلتقدم  بشكل  الفور   جيري  على  قوية  إجراءات  اختاذ  مت  يف  و .  إذا  االستثمارات  توفر 

النظيفة   املوسعة واحلديثة الكهرابء  الشبكات  واضحة وفعالة من حيث    ، فرصاً والكهرابء، إىل جانب 
التكلفة خلفض االنبعااثت بسرعة أكرب مع خفض تكاليف الكهرابء عن مستو�هتا املرتفعة احلالية. إن  

يف   احلالية  النمو  الكهرابئية  معدالت  واملركبات  الر�ح  وطاقة  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  نشر 
إذا متت صيانتها، ستؤدي إىل حتول أسرع بكثري مما كان متوقعا يف سيناريو السياسات  وال بطار�ت، 

  ، التقنيات املعلنة، على الرغم من أن هذا سيتطلب سياسات داعمة ليس فقط يف األسواق الرائدة هلذه 
عام   العامل. حبلول  أحناء  امل  ،2030ولكن يف مجيع  بتعهداهتا بشأن  البلدان  أوفت  فإن كل  إذا  ناخ، 

 ستكون كهرابئية.  األمريكية  والوال�ت املتحدة  ،والصني ، سيارة تُباع يف االحتاد األورويب 

لبع التوريد  سالسل  الرئيسية  تتوسع  التقنيات  الشمسية    سّيما   الو ض  والطاقة  البطار�ت 
رأت مجيع خطط  إذا و .  أعلى   اً عاملي  اً معدالت تدعم طموحكهروضوئية واحمللالت الكهرابئية وفق ال

النور،  الكهروضوئية  الشمسية  للطاقة  املعلنة  التصنيعي  مستو�ت    التوسع  التصنيع  قدرة  ستتجاوز 
% وتقرتب من املستو�ت املطلوبة  75حبوايل    2030االنتشار يف سيناريو التعهدات املعلنة يف عام  

سيناريو   صفر.    صايفيف  او انبعااثت  إلنتاج  الكهرابئية  احمللالت  حالة  القدرة  يف  فإن  هليدروجني، 
، حوايل  2030يو التعهدات املعلنة يف عام  الفائضة احملتملة جلميع املشاريع املعلنة فيما يتعلق بسينار 

التحول اجلاري يف  50 البطار�ت  التوسع يف قدرة تصنيع  ٪. يف قطاع السيارات الكهرابئية، يعكس 
صناعة السيارات واليت كانت يف بعض األحيان تتحرك أسرع من احلكومات يف حتديد أهداف للتنقل  

حيث تتجاوز وظائف    الكهرابئي. تعد سالسل إمداد الطاقة النظيفة هذه مصدرًا هائًال لز�دة العمالة، 
الطاقة النظيفة ابلفعل تلك املوجودة يف الوقود األحفوري يف مجيع أحناء العامل ومن املتوقع أن تنمو من  

 يف سيناريو التعهدات املعلنة.  2030مليوً� يف عام   55مليوً� اليوم إىل ما يقرب من   33حوايل 

 افسية تن  يساهم يف احلصول على دفعة  الكفاءة والوقود النظيف

تؤكد أسعار الطاقة املرتفعة اليوم على فوائد ز�دة كفاءة الطاقة وتؤدي إىل تغريات سلوكية وتقنية  
الطاقة  استخدام  لتقليل  البلدان  بعض  يك و .  يف  أن  إن  ميكن  إذ  هائلة  آاثر  الكفاءة  ون إلجراءات 

انت معروضة للبيع قبل  املصابيح الكهرابئية اليوم أكثر كفاءة أبربع مرات على األقل من تلك اليت ك
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الزمن به.    . ولكن ماعقدين من  القيام  يتعني  أن يكون الطلب على    وينبغي يزال هناك الكثري الذي 
صا  جانب  من  خاص  تركيز  حمل  السياسات التربيد  االرتفاع  نعي  يف  مسامهة  أكرب  اثين  يقدم  ألنه   ،

د املركبات الكهرابئية). العديد من  اإلمجايل يف الطلب العاملي على الكهرابء خالل العقود القادمة (بع
مكيفات اهلواء املستخدمة اليوم ختضع فقط ملعايري كفاءة ضعيفة ومخس الطلب على الكهرابء للتربيد  

تم تغطيته أبي معايري على اإلطالق. يف نظام سيناريو السياسات  تيف االقتصادات الناشئة والنامية ال  
ترياواط/ ساعة حىت    2800القتصادات الناشئة والنامية مبقدار  املعلنة، يرتفع الطلب على التربيد يف ا

، وهو ما يعادل إضافة احتاد أورويب آخر إىل الطلب العاملي على الكهرابء اليوم. مت تقليل  2050عام  
هذا النمو مبقدار النصف يف سيناريو التعهدات املعلنة بسبب معايري الكفاءة األكثر صرامة وتصميم  

 انبعااثت صفر.  صايف أخرى مبقدار النصف يف سيناريو  ومرة  -األفضل املباين والعزل 

املتعلقة  املخاوف  الوقود و أب  تسلط  تدعهما  سعار  الطاقة واالنبعااثت اليت  للسياسات    أقوىأمن 
. من املقرر أن يرتفع االستثمار يف  الضوء على آفاق العديد من أنواع الوقود منخفضة االنبعااثت 

االنبعااثت   منخفضة  يرتفع    بنحوٍ الغازات  املعلنة،  التعهدات  سيناريو  يف  القادمة.  السنوات  يف  حاد 
إنتاج اهليدروجني العاملي منخفض االنبعااثت من مستو�ت منخفضة للغاية اليوم ليصل إىل أكثر من  

مليار مرت مكعب من    100أي ما يعادل أكثر من  ،  2030يف عام    سنو�مرت)  لل(طن    مليو�ً   30
يتم  و الغاز الطبيعي (على الرغم من أن اهليدروجني منخفض االنبعااثت لن حيل حمل الغاز الطبيعي).  

بشأن التجارة الدولية يف    اً متزايد  اً إنتاج الكثري من هذا ابلقرب من نقطة االستخدام، ولكن هناك زمخ
مليون    12اهليدروجني والوقود القائم على اهليدروجني. إن املشاريع اليت متثل قدرة تصدير حمتملة تبلغ  

املشاريع   من  تقدًما  وأكثر  أكثر عدًدا  أ�ا  من  الرغم  التخطيط، على  مراحل خمتلفة من  طن هي يف 
التحتية لالسترياد والطلب.   البنية  لدعم  الكربون واستخدامه وختزينه  املماثلة  كما أن مشاريع احتجاز 

تتقدم بسرعة أكرب من ذي قبل، مدفوعة بدعم أكرب للسياسات للمساعدة يف إزالة الكربون الصناعي  
والسماح مبشاريع حبس اهلواء املباشر اليت تزيل    ،وإنتاج أنواع وقود منخفضة أو منخفضة االنبعااثت 

 الكربون من الغالف اجلوي. 

 على االستثمار  لتحوالت السريعة تعتمد يف �اية املطاف ا لكن 

وتقلبها يف  فاع األسعار  للحد من خماطر ارت  الستثمار يف الطاقة أمًرا ضرور�تعد الز�دة اهلائلة يف ا
  . 2050يف املسار الصحيح لتحقيق صايف انبعااثت صفرية حبلول عام    ، وللمضي قدماً املستقبل
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فوق    1.3من   النظيفة  الطاقة  يف  االستثمار  يرتفع  اليوم،  أمريكي  دوالر  دوالر    2تريليون  تريليون 
عام   حبلول  من    2030أمريكي  أعلى  يكون  أن  جيب  ولكن  املعلنة،  السياسات  سيناريو    4يف 

ى  انبعااثت صفر، مما يسلط الضوء عل  صايف التاريخ يف سيناريو    ذاتتريليو�ت دوالر أمريكي حبلول  
وتوفر   املبادرة  زمام  احلكومات  أن أتخذ  الطاقة. جيب  قطاع  إىل  مستثمرين جدد  إىل جذب  احلاجة 

لكن االستثمارات املطلوبة أبعد من متناول املالية العامة. من الضروري تسخري    ،قوي  توجه اسرتاتيجي 
واليوم  دورها.  أداء  على  اخلاصة  الفاعلة  اجلهات  وحتفيز  لألسواق  اهلائلة  دوالر  املوارد  مقابل كل   ،

إنفاق   الوقود األحفوري، يتم  إنفاقه عاملًيا على  يتم  الطاقة    1.5أمريكي  تقنيات  دوالر أمريكي على 
االنبعااثت الصفرية، وسيتفوق كل دوالر أمريكي يتم    صايف، يف سيناريو  2030النظيفة. حبلول عام  

الوقود األحفوري مبقدار   النظيفة ودوالرات أمريكية على إم  5إنفاقه على  الطاقة  دوالرات    4دادات 
 أمريكية أخرى على الكفاءة واالستخدامات النهائية. 

إن أوجه النقص يف االستثمار يف الطاقة النظيفة هي األكرب يف االقتصادات الناشئة والنامية، وهي  
الطاقة  خدمات  على  الطلب  يف  املتوقع  السريع  النمو  إىل  ابلنظر  مقلقة  استبعاإشارة  مت  وإذا  د  . 

الصني، فإن املبلغ الذي يتم استثماره يف الطاقة النظيفة كل عام يف االقتصادات الناشئة والنامية ظل  
عام   يف  ابريس  اتفاقية  إبرام  منذ  الشمسية  2015اثبًتا  الطاقة  حملطة  املال  رأس  تكلفة  وكانت   .

ات أعلى مما كانت  وثالث مر   يف االقتصادات الناشئة الرئيسة بني اثنني  2021الكهروضوئية يف عام  
والصني.   املتقدمة  االقتصادات  يف  تفاقم  و عليه  إىل  اليوم  املتزايدة  االقرتاض  تكاليف  تؤدي  أن  ميكن 

وهناك   املواتية.  األساسية  تكاليفها  من  الرغم  على  املشاريع،  هذه  مثل  تواجه  اليت  التمويل  حتد�ت 
ابملن املتعلق  التمويل  لتكثيف  متجدد  دويل  جهد  بذل  إىل  على  حاجة  املخاطر  خمتلف  ومعاجلة  اخ 

مستوى االقتصاد ككل أو اخلاصة ابملشروع واليت تردع املستثمرين. وهناك قيمة هائلة يف اسرتاتيجيات  
إندونيسيا  مع  العادلة  الطاقة  انتقال  شراكات  مثل  الواسعة  الوطنية  إفريقيا  ،االنتقال  ودول    ، وجنوب 

ياسة الوطنية الطموحة مع توفري ضما�ت ألمن الطاقة  أخرى، واليت تدمج الدعم الدويل وإجراءات الس 
 والعواقب االجتماعية للتغيري. 

املمارسة   انتقالية واسعة وذات مصداقية يف  أطر  مع  املستثمرون  هبا  يتفاعل  اليت  السرعة  تعتمد 
ة  . فإن سالسل التوريد هشة والبنية التحتية والعمالالعملية على جمموعة من القضا� األكثر تفصيالً 

النهائية معقدة وتستغرق وقًتا   التصاريح واملواعيد  متاحة دائًما. غالًبا ما تكون أحكام  ليست  املاهرة 
طويًال. تعترب اإلجراءات الواضحة للموافقة على املشروع، املدعومة بقدرات إدارية مناسبة، أمرًا حيوً�  

IE
A.

 C
C

 B
Y 

4.
0.



 

 11 ملخص تنفیذي  

 

سواء إلمدادات الطاقة النظيفة أو من    -لتسريع تدفق املشاريع القابلة لالستمرار والقابلة لالستثمار  
أجل الكفاءة والكهرابء. خيلص حتليلنا إىل أن السماح إبنشاء خط نقل كهرابء علوي واحد ميكن أن  

، مع بعض من أطول املهل الزمنية يف االقتصادات املتقدمة. استغرقت  عاما   13إىل  يستغرق ما يصل  
عاًما يف    12مع    املتوسط،عاًما يف    16ما يزيد على    املهمة عملية تطوير رواسب جديدة من املعادن  
 سنوات للبناء.  5-4حتديد مجيع جوانب التصاريح والتمويل و

 ماذا لو مل تنطلق التحوالت من جديد؟ 

سيناريو   يف  احلال  هو  النظيفة كما  الطاقة  يف  االستثمار  يتسارع  مل  صفر،    االنبعااثت  صايفإذا 
تثمار يف النفط والغاز لتجنب املزيد من التقلبات يف أسعار  فستكون هناك حاجة إىل ز�دة االس

. يف سيناريو السياسات  درجة مئوية للخطر   1.5الوقود، ولكن هذا قد يعين أيًضا تعريض هدف  
مليار دوالر أمريكي سنوً� على استثمارات التنقيب عن النفط    650املعلنة، يتم إنفاق ما يقرب من  

عام   حىت  الطبيعي  عن  2030والغاز  تزيد  بز�دة  هذا  50،  �يت  األخرية.  ابلسنوات  مقارنة   %
االستثمار مصحواًب مبخاطر جتارية وبيئية، وال ميكن اعتباره أمرًا مفروًغا منه. على الرغم من املكاسب  
اهلائلة هذا العام، فإن بعض املنتجني يف الشرق األوسط هم اجلزء الوحيد من صناعة التنقيب واإلنتاج  

تستث جائحة كوفيداليت  قبل  عليه  مما كانت  أكثر  اليوم  تضخم  19-مر  بشأن  املخاوف  ظل  ويف   .
التكلفة، أصبح انضباط رأس املال بدًال من منو اإلنتاج هو اإلعداد االفرتاضي لصناعة النفط الصخري  

الرئيس  ، مما يعين أن بعض االجتاهات قد صدرت من جوانب املصدر  األمريكية   يف الوال�ت املتحدة
 لنمو النفط والغاز العاملي األخري. 

 

حىت    من روسيا ابإلنتاج يف مكان آخر،  جيب استبدال النقص الفوري يف إنتاج الوقود األحفوري
البدائل األكثر مالءمة  ن  أكما  .  2050يف عامل يعمل على حتقيق صايف انبعااثت صفرية حبلول عام  

  والغاز إىل السوق بسرعة، فضالً   قصرية اليت جتلب النفط على املدى القريب هي املشاريع ذات املهل ال
مليار مرت مكعب من الغاز اليت هُتدر كل عام من خالل االحرتاق وتسرب    260عن التقاط بعض  

الوقود   على  الطلب  تقليل  يف  تكمن  اليوم  ألزمة  الدائمة  احللول  لكن  اجلوي.  الغالف  إىل  امليثان 
املنظمات  من  العديد  وضعت  الوقود    األحفوري.  يف  االستثمار  لتقليص  وخططًا  أهدافًا  املالية 
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األحفوري. هناك حاجة إىل مزيد من الرتكيز على أهداف وخطط ز�دة االستثمار يف حتوالت الطاقة  
 النظيفة، وعلى ما ميكن أن تفعله احلكومات لتحفيز ذلك. 

 إجراءات التجارة الدولية   تغيريفشل روسيا يف  

ة روسية يف زاوية  ، اترك أدى الغزو الروسي ألوكرانيا إىل إعادة توجيه شاملة لتجارة الطاقة العاملية
حد كبري   ضيقة  وأورواب  إىل  روسيا  بني  التجارية  العالقات  مجيع  تقويض  املطاف  �اية  يف  مت  فقد   .

قة بسبب طموحات أورواب الصفرية الصافية، لكن  القائمة على الوقود األحفوري يف سيناريوهاتنا الساب 
فقط.   تدرجيي  قوهتا بشكل  فقدت  أ�ا  تعين  نسبًيا  بتكلفة منخفضة  النتائج  قدرة روسيا على حتقيق 

. ويف هذه النظرة العامة، يتم سحب املزيد من  الكثري ولقد حدث ا�يار اآلن بشكل سريع مل يتخيلها  
اآلسيوية، لكن روسيا مل تنجح يف إجياد أسواق جلميع التدفقات اليت  املوارد الروسية شرقًا إىل األسواق  

، اخنفض إنتاج روسيا من النفط مبقدار مليوين برميل  2025كانت تذهب سابًقا إىل أورواب. يف عام  
  200، واخنفض إنتاج الغاز مبقدار  2021يومًيا عما كان عليه يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي لعام  

مك مرت  تقييد  مليار  عن  فضالً  الطلب،  بشأن  التشكك  بسبب  األجل  طويلة  اآلفاق  تضعف  عب. 
الدويل  املال  رأس  إىل  الطبيعي  ل   قنيات والت  ،الوصول  الغاز  الصعبة ومشاريع  اجملاالت  املزيد من  تطوير 

إىل املستو�ت اليت    أي من سيناريوهاتنا،  ، ويفأبداً الوقود األحفوري الروسية    صادرات دال تعو املسال.  
مبقدار النصف حبلول     دولياً لني ملتداو وتنخفض حصتها من النفط والغاز ا  ، 2021هد�ها يف عام  اش

 يف سيناريو السياسات املعلنة.  2030عام 

 

إن    إذيف حالة الغاز الطبيعي،    كبرياً   متثل عملية إعادة توجيه روسيا حنو األسواق اآلسيوية حتد�ً 
حمدودة الصني  إىل  واسع  نطاق  على  اإلضافية  التسليم  لعمليات  احملدودة  السوق  .  فرص 

ذو   2-  سيبري� تستهدف روسيا ربط خطوط أ�بيب جديدة مع الصني، وال سيما خط أ�بيب قدرة و 
على   الطلب  توقعات  فإن  ذلك،  ومع  منغوليا.  عرب  الكبرية  تثريالسعة  شكوكاً الصني  حول      كبرية 

احلايل إىل طاقته    سيبري�صالحية ارتباط غاز آخر واسع النطاق مع روسيا، مبجرد أن يصل خط قدرة  
إىل   الصني  يف  الغاز  على  الطلب  منو  تباطأ  اخلطوات،  حيث  ومن  عامي  2الكاملة.  بني  سنوً�   %

، مما يعكس تفضيل  2010% سنوً� منذ عام 12معدل منو يبلغ ، مقارنة مبتوسط 2030و 2021
والتدفئة. كان   للطاقة  الغاز  استخدام  على  والكهربة  املتجددة  للطاقة  الصينيون  السياسة  املستوردون 

IE
A.

 C
C

 B
Y 

4.
0.



 

 13 ملخص تنفیذي  

 

ولدى   األجل،  طويلة  املسال  الطبيعي  الغاز  من  جديدة  إمدادات  على  للحصول  بنشاط  يتعاقدون 
 . 2030الصني ابلفعل إمدادات متعاقد عليها كافية لتلبية الطلب املتوقع يف اخلطوات حىت عام 

 هو "العصر الذهيب للغاز"؟  2010هل كان عقد  

الطبيعي    جراءات روسيا يكمن يف إواحدة من آاثر  إن   الغاز  النمو السريع يف الطلب على  أن حقبة 
تقرتب من �ايتها. ويف سيناريو السياسات املعلنة، السيناريو الذي يشهد أعلى استهالك للغاز، يرتفع  

أقل من   بنسبة  العاملي    4400مث يظل اثبًتا عند حوايل    2030و  2021% بني عامي  5الطلب 
سرع للمضخات احلرارية وتدابري الكفاءة األخرى؛ ز�دة  ؛ نشر أ2050مليار مرت مكعب حىت عام  

بعض   ويف  الطاقة؛  قطاع  يف  األخرى  املرونة  خليارات  أسرع  واستيعاب  املتجددة  الطاقة  مصادر  نشر 
احلاالت، االعتماد على الفحم لفرتة أطول قليًال. خيفض قانون خفض التضخم الطلب املتوقع على  

املتح الوال�ت  الطبيعي يف  املتدرجة أبكثر من    2030دة يف عام  الغاز  مليار مرت    40يف اخلطوات 
للتصدير.   الغاز  املاضي، مما حيرر  العام  بتوقعات  مقارنة  املناخ األقوى على  و مكعب  تعمل سياسات 

حبلول   األسعار  إىل خفض  اجلديد  العرض  يؤدي  الغاز.  عن  بعيًدا  أورواب  اهليكلي يف  التحول  تسريع 
الغاز الطبيعي املسال أكثر أمهية ألمن الغاز بشكل عام. لكن الزخم  ، ويصبح  2020منتصف عام  

ال سيما يف جنوب وجنوب شرق آسيا، مما  و منو الغاز الطبيعي يف االقتصادات النامية تباطأ،    خلف
أدى إىل تراجع يف مؤهالت الغاز كوقود انتقايل. يرجع معظم التعديل النزويل للطلب على الغاز حىت  

الربع  يف خط   2030عام   الرغم من أن  النظيفة، على  الطاقة  التحول األسرع إىل  العام إىل  وات هذا 
 تقريًبا يرجع إىل فقدان الغاز للفحم والنفط. 

 سالسل التوريد املرنة  القائمة على الرتكيز على التحوالت اآلمنة وامليسورة 

حاجة إىل منوذج جديد ألمن الطاقة للحفاظ على املوثوقية والقدرة على حتمل التكاليف مع    مثة 
االنبعااثت  صانعي  و .  تقليل  توجيه  يف  تساعد  أن  ميكن  مبادئ  عشرة  التوقعات  هذه  تتضمن 

النظيفة.   الطاقة  أنظمة  وتوسيع  األحفوري  الوقود  تناقص  فيها  يتعايش  اليت  الفرتة  خالل  السياسات 
العمل    وأثناء النظامني  يتعني على كال  الطاقة،  انتقال  تقدمي خدمات    بنحوٍ عمليات  أجل  جيد من 

الوقت.   منهما مبرور  املستهلكون، حىت مع تغري مسامهات كل  اليت حيتاجها  يتطلب احلفاظ  و الطاقة 
املستقبلية   الطاقة  أنظمة  يف  الكهرابء  أمن  أكثر  إىل  على  وآليات  ومقارابت  جديدة  مرونة  أدوات 

أن تكون مولدات الطاقة أكثر استجابة، وسيحتاج املستهلكون إىل  لضمان القدرات الكافية. وينبغي  
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النهج   والرقمنة.  التعزيز  إىل  للشبكة  التحتية  البنية  للتكيف وستحتاج  وقابلية  اتصاالً  أكثر  يكونوا  أن 
التك إبدارة  الضعيفة  للمجتمعات  للسماح  ضرورية  الناس  على  تركز  اليت  األولية  الشاملة  اليف 

للتكنولوجيات األنظف وضمان أن فوائد التحوالت حمسوسة على نطاق واسع عرب اجملتمعات. حىت  
عندما تقلل التحوالت من استخدام الوقود احلفري، فهناك أجزاء من نظام الوقود احلفري تظل ابلغة  

الكه احتياجات  لتلبية  ابلغاز  تعمل  اليت  الطاقة  مثل  الطاقة،  ألمن  املصايف  األمهية  أو  القصوى  رابء 
البنية   هلذه  املبكر  أو  له  املخطط  غري  للتقاعد  يكون  وقد  النقل.  لوقود  املتبقني  املستخدمني  لتزويد 

 التحتية عواقب سلبية على أمن الطاقة. 

أزمة الطاقة احلالية، حيتاج إىل جتنب نقاط الضعف اجلديدة الناشئة عن ارتفاع    يواجه العاملبينما  
إذا مل يتم التعامل  و .  ا أو سالسل إمداد الطاقة النظيفة شديدة الرتكيزاهتن احلرجة وتقلبأسعار املعاد

عمليات انتقال الطاقة أو جعلها أكثر  يف  مع هذه املشكالت بشكل مناسب، فقد تؤدي إىل أتخري  
كثر من  حاد، أ  بنحوٍ همة لتقنيات الطاقة النظيفة  تكلفة. ومن املقرر أن يرتفع الطلب على املعادن امل

عام   احلايل حبلول  املستوى  أكرب    2030الضعف عن  النحاس  يشهد  املعلنة.  التعهدات  يف سيناريو 
املعادن   لكن  املطلقة،  األحجام  بكثري يف  همة  املز�دة من حيث  منو أسرع  معدالت  تشهد  األخرى 

والعناصر  و الطلب،   الكهروضوئية،  الشمسية  للطاقة  والفضة  السيليكون  سيما  النادرة  ال  األرضية 
التكنولوجي  للبطار�ت. يعد استمرار االبتكار  التدوير من    ،حملركات توربينات الر�ح والليثيوم  وإعادة 

املعادن   أسواق  على  الضغوط  لتخفيف  احليوية  البلدان  همة املاخليارات  على  الكبري  االعتماد  وإن   .
املعادن   إمدادات  على  للحصول  الصني  مثل  التكنولوجيا  وا   املهمة،الفردية  توريد  من سالسل  لعديد 

 النظيفة ميثل خطرًا على التحوالت، ولكن أيًضا خيارات التنويع اليت تغلق فوائد التجارة. 

 حنو نظام طاقة أنظف وأكثر أما�  أن تكون نقطة حتول اترخيية أزمة الطاقة تعد يف 

نتيجة  الطاقة وسياساهتا  أسواق  ليس  تغريت  الروسي ألوكرانيا،  احلايل   للغزو  الوقت  حسب،    يف 
قادمة  وإمنا تعزيز و .  لعقود  إىل  حباجة  النظيفة  للطاقة  البيئية  احلالة  تكن  النقاشاتمل  أن  إال    ها، 

و  التنافسية  التكلفة  ذات  النظيفة  التقنيات  لصاحل  أقوى،  االقتصادية  اآلن  أصبحت  معقولة  أبسعار 
قد بدأ ابلفعل هذا التوافق بني األولو�ت االقتصادية واملناخية واألمنية يف  و السّيما مسألة أمن الطاقة.  

يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام  ما إدارة التحكم حنو نتيجة أفضل لشعوب العامل وكوكب األرض. و 
فيه   أصبحت  وقت  خاصة يف  اجلميع،  إشراك  الضروري  من  زمخًا،  اجلهود  هذه  تكتسب  وبينما  به، 
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أن  التصدعا لضمان  اجلهود  يعين مضاعفة  أكثر وضوًحا. وهذا  واملناخ  الطاقة  بشأن  اجليوسياسية  ت 
نظام   إىل  الرحلة  الطاقة اجلديد. قد ال تكون  اقتصاد  البلدان مصلحة يف  لتحالف عريض من  يكون 

 طاقة أكثر أمان واستدامة رحلة سلسة. لكن أزمة اليوم توضح سبب حاجتنا للمضي قدًما. 
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 مع دخول العامل يف خضم أزمة الطاقة العاملية األوىل - التي أثارها الغزو الرويس ألوكرانيا - تَُقدم توقعات الطاقة

 تحلياًًل ورؤى رضورية حول تداعيات هذه األزمة العميقة واملستمرة عىل أنظمة (WEO) العاملية 2022

.الطاقة يف جميع أنحاء العامل

 استناًدا إىل أحدث بيانات الطاقة وتطورات السوق، تناقش توقعات الطاقة العاملية لهذا العام األسئلة الرئيسية

 املطروحة حول أزمة الطاقة: هل ستكون األزمة انتكاسة لتحوالت الطاقة النظيفة أم حافزًا التخاذ املزيد من

 اإلجراءات؟ كيف ميكن لاًلستجابات الحكومية أن تشكل أسواق الطاقة؟ ما هي مخاطر أمن الطاقة التي تنتظرنا يف

سعينا نحو الوصول إىل صايف انبعاثات صفرية؟

 املصدر األكرث موثوقية للتحليل والتوقعات يف عامل الطاقة. يصدر هذا (WEO) تعد توقعات الطاقة العاملية

 املنشور الرئييس للوكالة الدولية للطاقة سنوياً منذ عام 1998. وتوفر بياناته املوضوعية وتحليله النزيه رؤى

 مهمة حول العرض والطلب العامليني عىل الطاقة يف سيناريوهات مختلفة واآلثار املرتتبة عىل أمن الطاقة واألهداف

املناخية والتنمية االقتصادية




