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 ملخص تنفیذي

: الفجوة بین الوعد بتوفیر یتمیز عالم الطاقة بسلسلة من التباینات العمیقة تتضمن
الطاقة للجمیع من ناحیة، وحقیقة أن ما یقرب من ملیار شخص ما زالوا غیر قادرین 

الفجوة بین أحدث األدلة العلمیة التي وعلى الحصول على الكھرباء من ناحیة أخرى؛ 
االنبعاثات العالمیة للغازات المسببة لالحتباس  تخفیضتبرز الحاجة المتسارعة ل

البیانات التي تظھر أن االنبعاثات المرتبطة بالطاقة قد ارتفعت  و، ري من ناحیةالحرا
من ناحیة أخرى؛ الفجوة بین التوقعات  2018إلى مستوى تاریخي جدید في عام 

بحصول تحوالت سریعة  نحو االعتماد على الطاقة المتجددة من ناحیة، وحقیقة أن 
األحفوري ما یزال مرتفعًا بشكل یصعب اعتماد أنظمة الطاقة الحالیة على الوقود 

تخفیضھ من ناحیة أخرى؛ والفجوة بین الھدوء المخیم على أسواق النفط المزودة 
بشكٍل جید من ناحیة، والقلق المستمر بسبب التوترات الجیوسیاسیة وعدم الیقین من 

 ناحیة أخرى. 
فكروا أكثر من أي وقت مضى، یجب على صناع القرار في مجال الطاقة أن یو

بطریقة جادة في مواقفھم وآثار الخیارات التي یتخذونھا مع أخذ األدلة بعین 
تنبؤات ) توقعات الطاقة العالمیة(  World Energy Outlook (WEO). ال یقدم االعتبار

لما سیحدث. لكنھ یقدم بدالً من ذلك مجموعة من السیناریوھات التي تستكشف حاالت 
أو اإلجراءات  -اإلجراءات التي تؤدي إلى تلك الحاالت، مستقبلیة مختلفة، وما ھي 

 والروابط بین األنظمة المختلفة للنظام. -التي لم یتم اتخاذھا 

 فھم سیناریوھاتنا 

یعرض سیناریو السیاسات الحالیة ما الذي سیحدث إذا استمر العالم في مساره 
یناریو، یرتفع الطلب بموجب ھذا الس  الحالي بدون أي تغییرات إضافیة في السیاسة.

مع زیادة الطلب على خدمات ،  2040في السنة حتى عام  %1.3على الطاقة بنسبة 
الطاقة دون قیود  تفرضھا جھودٌ متزایدة  لتحسین الكفاءة. وفي حین أن ھذا أقل 

إال أنھا ستؤدي إلى مسیرة  ،2018في عام % 2.3بكثیر من نسبة النمو الملحوظة البالغة 
باإلضافة إلى تزاید الضغوط على  بالطاقة،مرة لالنبعاثات المرتبطة تصاعدیة مست

 جمیع جوانب أمن الطاقة تقریبًا. 

وعلى العكس من ذلك، یتضمن سیناریو السیاسات الُمعلَنَة النوایا واألھداف 
. وكان ھذا السیناریو یُعرف سابقًا باسم سیناریو السیاسات الجدیدة، ة الحالیةیالسیاس

تسمیتھ للتأكید على أنھ ال یأخذ بعین االعتبار سوى المبادرات السیاسة وقد أعیدت 
تسلیط المحددة التي تم اإلعالن عنھا بالفعل. والھدف من ھذه التسمیة الجدیدة ھو 

 ً تلك الخطط. وال  تداعیاتوتوضیح  الضوء على خطط واضعي السیاسات حالیا
ة في یتلك الخیارات السیاسیھدف ھذا السیناریو إلى تخمین كیف یمكن أن تتغیر 

 المستقبل. 
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سنویًا حتى  %1في سیناریو السیاسات المعلنة، یرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 
تلبي المصادر ذات المحتوى الكربوني المنخفض، وأھمھا الخالیا . 2040عام 

بینما یلبي الغاز الطبیعي،  النمو،أكثر من نصف ھذا  )،PV(الكھروضوئیة الشمسیة 
مدعوًما بارتفاع التجارة في الغاز الطبیعي المسال، ثلث ذلك النمو. یصبح الطلب 
ً دون نمو أو نقصان، بینما یتراجع  على النفط في الثالثینات من ھذا القرن ثابتا

لقطاع الطاقة، وعلى رأسھا  ىاستخدام الفحم قلیالً. أما بعض األجزاء األخر
فتمر بتحوالت سریعة، إذ أن بعض البلدان، وخاصة تلك التي تطمح أن  الكھرباء،

تحقق نسبة "انبعاثات صافیة تساوي الصفر"، ستقطع شوطاً كبیراً في إعادة تشكیل 
جمیع جوانب العرض واالستھالك. إال إن الزخم الذي سیدفع تكنولوجیات الطاقة 

عالمي والتزاید في عدد السكان. النظیفة لن یكفي لتعویض آثار النمو في االقتصاد ال
مما یعني ، 2040تتباطأ نسبة ارتفاع االنبعاثات، ولكنھا لن  تصل إلى ذروتھا قبل عام 

 أن العالم لن یفي بأھداف االستدامة المشتركة.

یرسم سیناریو التنمیة المستدامة بالتفصیل طریقة لتحقیق أھداف الطاقة المستدامة 
. سریعة وواسعة النطاق في كل أجزاء منظومة الطاقة بالكامل، مما یتطلب تغییرات

یرسم ھذا السیناریو مساًرا یتماشى تماًما مع اتفاقیة باریس وذلك بالحد من ارتفاع 
درجات الحرارة العالمیة إلى "أقل من درجتین مئویتین ... ومواصلة الجھود المبذولة 

ة األھداف المتعلقة بإتاحة درجة مئویة"، و تلبی 1.5عند مستوى ال یزید عن اإلبقائھ
إلى  احتیاجات العالم اتساع  الطاقة للجمیع عالمیًا ورفع مستوى نظافة الھواء. إن

حلول بسیطة أو منفردة، إذ یتم تحقیق تخفیضات حادة في  عدم وجودني یعالطاقة 
االنبعاثات في جمیع المجاالت بفضل العدید من أنواع الوقود والتقنیات التي توفر 

 ع خدمات طاقة مجدیة التكلفة تتسم بالكفاءة.للجمی

 یظل أمن الطاقة ھو االعتبار األول، ویبقى النفط محور االھتمام

  ةودینامیكی ةواسعمقاربة تُبِرز التغییرات السریعة في قطاع الطاقة أھمیة اتباع 
. أثبتت الھجمات في المملكة العربیة السعودیة في سبتمبر فیما یتعلق بأمن الطاقة

أن المخاطر التقلیدیة التي تتھدد أمن الطاقة لم تختف. وفي الوقت نفسھ، تتطلب  2019
الیقظة  -من األمن السیبراني إلى حاالت الطقس المتطرفة  -المخاطر الجدیدة 

المستمرة من جانب الحكومات. وحسب تقدیراتنا، فإن ما یقرب من ُخمس النمو في 
كان بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل  2018استھالك الطاقة العالمي في عام 

الصیف، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على التبرید، وإلى الموجات الباردة التي أدت 
 الحاجة إلى التدفئة.  إلى زیادة

یستمر إنتاج الزیت الصخري في الوالیات المتحدة مرتفعًا لفترة أطول، مما یعید 
ویتباطأ نمو اإلنتاج السنوي في  واألمن. تشكیل األسواق العالمیة وتدفقات التجارة

الوالیات المتحدة عن الوتیرة السریعة التي نما فیھا في السنوات األخیرة، لكن 
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التقدیرات الرسمیة المحدثة للموارد األساسیة تعني مع ذلك أن الوالیات المتحدة 
 2030من الزیادة في اإلنتاج العالمي من النفط حتى عام  %85ستكون مسؤولة عن 

الزیادة في إنتاج الغاز، وھذا من  %.30بموجب سیناریو السیاسات المعلنة، وعن 
ر لكال الوقودین. بحلول عام  یتجاوز  ،2025یعزز وضع الوالیات المتحدة كُمَصدِّ

 إجمالي إنتاج النفط والغاز الصخریین إجمالي إنتاج النفط والغاز من روسیا.

نخفاض حصة بلدان أوبك وروسیا من إجمالي ارتفاع اإلنتاج األمریكي یؤدي إلى ا
 ً في  % 55من  2030في عام  %47تلك الحصة تنخفض إلى ف. إنتاج النفط عالمیا

مما یعني أن الجھود المبذولة إلدارة الظروف في  ،2000منتصف العقد الذي تال عام 
 العوائد المالیةسوق النفط قد تواجھ معیقات قویة. كما أن الضغوط التي تواجھ 

أھمیة جھودھم لتنویع  ھیدروكربونات لبعض أكبر المنتجین في العالم تُبِرزلل
 .اقتصاداتھم

بغض النظر عن المسار الذي یتبعھ نظام الطاقة، ال یزال العالم یعتمد بشكل كبیر 
المنطقة إلى حد بعید أكبر مزود صاٍف  تظل. على إمدادات النفط من الشرق األوسط

ر مھم للغاز الطبیعي المسال. للنفط في األسواق العالمی ة، باإلضافة إلى كونھا ُمَصدِّ
وھذا یعني أن مضیق ھرمز، وھو أحد أكثر طرق التجارة ازدحاًما في العالم، ما 
زال یحتفظ بموقعھ كشریاٍن مھٍم في تجارة الطاقة العالمیة، وخاصة بالنسبة للبلدان 

عتمد اعتمادًا كبیًرا على الوقود التي ت اآلسیویة مثل الصین والھند والیابان وكوریا،
من % 80المستورد.  وفي سیناریو السیاسات المعلنة، تشكل آسیا الُوجھة النھائیة ل

ویعود السبب في ذلك إلى حد كبیر إلى تضاعف  ،2040النفط المتاجر بھ دولیاً عام 
 احتیاجات الھند للواردات.

 تصبح الكھرباء في قلب األمن الحدیث للطاقةس

االنخفاض الذي یطرأ على تكالیف مصادر الطاقة المتجددة والتقدم في التقنیات إن 
الرقمیة یتیح فرًصا ھائلة أمام التحوالت في مجال الطاقة، لكنھ یخلق بعض 

. توفر طاقة الریاح والطاقة الشمسیة المعضالت الجدیدة المتعلقة بأمن الطاقة
في سیناریو  2040لمولدة حتى عام الكھروضوئیة أكثر من نصف الكھرباء اإلضافیة ا

ً كل النمو في سیناریو التنمیة المستدامة. وسیتعین على  السیاسات المعلنة، وتقریبا
واضعي السیاسات والجھات الرقابیة التحرك بسرعة لمواكبة وتیرة التغییر 
التكنولوجي والحاجة المتزایدة إلى التشغیل المرن ألنظمة الطاقة. وتنطوي مسائل 

صمیم السوق للتخزین، وكیفیة استعمال السیارات الكھربائیة للشبكة الكھربائیة، مثل ت
 وخصوصیة البیانات جمیعھا على احتماالت تعریض المستھلكین لمخاطر جدیدة.
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 مستھلك الطاقة األفریقي  صعود أھمیة

لھا تأثیر متزاید على  -بشكل خاص  WEO-2019التي یركز علیھا  -إن إفریقیا 
. في سیناریو السیاسات المعلنة، فإن الزیادة في استھالك اتجاھات الطاقة العالمیة

أكبر من الزیادة في الصین، في حین تشھد القارة  2040إفریقیا من النفط حتى عام 
أیًضا زیادة كبیًرة في استخدام الغاز الطبیعي، مدفوًعة جزئیًا بسلسلة من االكتشافات 
الكبیرة التي تحققت في السنوات األخیرة.  یظل السؤال الكبیر الذي یحتاج إلى إجابة 

لشمسیة الكھروضوئیة.، إذ أن بالنسبة ألفریقیا ھو السرعة التي ستنمو بھا الطاقة ا
إفریقیا، وھي قارة لدیھا أغنى موارد للطاقة الشمسیة في العالم، لم تقم حتى اآلن 

جیجاوات فقط من الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة، أي أقل  5بتركیب أكثر من حوالي 
من الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة اإلجمالیة العالمیة. ستوفر الطاقة الشمسیة  %1من 

یعیشون  نسكان إفریقیا الذی من كھروضوئیة أرخص مصدر للكھرباء لنسبة كبیرةال
 ملیون شخص. 600بال كھرباء حالیاً والبالغ عددھم 

، 2040أكثر من نصف ملیار نسمة بحلول عام بسیرتفع عدد سكان المدن اإلفریقیة 
 1990 وھذا أعلى بكثیر من النمو الذي شھده عدد سكان المدن في الصین بین عامي

ً كبیرا في إنتاج الصین من المواد مثل   2010و  وھي الفترة التي شھدت ارتفاعا
تطویر البنیة التحتیة ألفریقیا لیس من المتوقع لھا أن  ومع أنالصلب واإلسمنت.  

تأخذ نفس المسار، إالّ أن اآلثار المترتبة على اتجاھات التحضر في إفریقیا ستؤثر 
ق. كما أن النمو المتوقع في عدد سكان المناطق التي على مجال الطاقة بشكل عمی

ترتفع فیھا درجات الحرارة كثیراً في إفریقیا یعني أن ما یصل إلى نصف ملیار 
شخص إضافي سیحتاجون إلى مكیفات ھواء أو خدمات تبرید أخرى بحلول 

یة، یبرز تحلیلنا في إفریقیا أن تخطیط وتصمیم وحوكمة مدن العالم المتنام .2040عام
والمواد الصناعیة التي تستخدم في بنائھا، وخیارات النقل المتاحة لسكانھا ھي قضایا 

 حاسمة للتوقعات العالمیة.

 الحاجة الملحة لالستفادة الكاملة من "الوقود األول" في العالم

إن تعثر الزخم في تحسین كفاءة استخدام الطاقة في العالم یشكل مصدراً للقلق 
أتي على خلفیة االحتیاجات المتزایدة للتدفئة والتبرید واإلضاءة ، إذ أنھ یالعمیق

والتنقل وخدمات الطاقة األخرى. إن التحسن في التخفیف من شدة الطاقة في االقتصاد 
العالمي (كمیة الطاقة المستخدمة لكل وحدة من النشاط االقتصادي) یتباطأ: كان 

لنصف متوسط المعدل الذي  مساویاً لحوالي 2018في عام  % 1.2التحسن بنسبة   ُسّجِ
وھذا یعكس نقًصا نسبیًا في السیاسات الجدیدة لكفاءة الطاقة وفي ، 2010منذ عام 

 الجھود المبذولة لتشدید اإلجراءات القائمة.
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إن حصول تحسن كبیر في رفع كفاءة الطاقة ھو العنصر الوحید األكثر أھمیة في 
. إن اتباع جمیع الفرص المجدیة اقتصادیًا المستدامةدفع العالم نحو سیناریو التنمیة 

كل عام، ویشمل  %3لتحسین الكفاءة یمكن أن یقلل من شدة الطاقة العالمیة بأكثر من 
ذلك الجھود المبذولة لتعزیز كفاءة تصمیم واستخدام وإعادة تدویر المواد مثل الصلب 

ة المادیة" المتزایدة كافیة واأللومنیوم واألسمنت والبالستیك. قد تكون ھذه "الكفاء
المبتكرة بحد ذاتھا لوقف نمو االنبعاثات في ھذه القطاعات. كما تشمل المقاربات 

األدوات الرقمیة لنقل الطلب على الكھرباء إلى ساعات النھار التي تقل فیھا  استخدام
شدة االنبعاثات، مما یخفض فواتیر الكھرباء على المستھلكین ویساعد في والكلفة 

 وازنة النظام ویساعد في خفض االنبعاثات. م

 خیارات أساسیة حول الوقود على المحك

ھناك سباق ثالثي بین الفحم والغاز الطبیعي والطاقة المتجددة لتوفیر الكھرباء 
. الفحم ھو المصدر الرئیسي في معظم والحرارة القتصادات آسیا ذات النمو السریع

قرارات االستثمار الجدیدة في البنیة التحتیة التي البلدان اآلسیویة النامیة: تباطأت 
تستخدم الفحم بشكل كبیر، ولكن العدد الكبیر الموجود من محطات تولید الكھرباء 

المصانع القائمة على استخدام الفحم (باإلضافة إلى محطات قید اإلنشاء في جمیع و
 إمكانیةیوفر  ذلككل  جیجاواط) ، 170أنحاء العالم یبلغ مجموع طاقتھا التولیدیة 

في سیناریو السیاسات المعلنة. وتشكل مصادر الطاقة على االستمرار  كبیرة للفحم 
المتجددة التحدي الرئیسي للفحم في قطاع الكھرباء في آسیا، بقیادة الصین والھند. 
البلدان النامیة في آسیا مسؤولة عن أكثر من نصف النمو العالمي في تولید الكھرباء 

الطاقة المتجددة. ویتزاید الطلب على الغاز الطبیعي سریعًا كوقود من مصادر 
للصناعة و (في الصین) لالستھالك المنزلي، مما حفز موجة عالمیة من االستثمار 
في إمدادات جدیدة من الغاز الطبیعي المسال وخطوط األنابیب. وبحسب توقعاتنا، 

إلى  -ستخدام الغاز في آسیا من الزیادة في ا %70عن  ةفإن الواردات ستكون مسؤول
ولكن القدرة التنافسیة لھذا الغاز في األسواق  -حد كبیر من الغاز الطبیعي المسال 

 الحساسة لألسعار ال تزال من العوامل الرئیسیة الغیر مؤكدة.

في سیناریو السیاسات المعلنة، یتباطأ النمو العالمي في الطلب على النفط بشكل 
. یستمر الطلب على النفط في بل أن یستقر في الثالثیناتق 2025ملحوظ بعد عام 

قطاعات الشحن لمسافات طویلة، والنقل البحري، والطیران، والبتروكیماویات في 
بسبب  واخر العشرینیاتالنمو. لكن استخدامھ في سیارات الركاب سیبلغ ذروتھ في أ

اصةً الكھرباء. إن إلى أنواع أخرى من الوقود، خ لالتحسن في كفاءة الوقود والتحو
یعتبر جزًءا مھًما من الحكایة: ستكتسب السیارات  اتاالنخفاض في تكالیف البطاری

الكھربائیة عما قریب تنافسیة سعریة مقارنة بالسیارات التقلیدیة في بعض األسواق 
 الرئیسیة على أساس تكلفة الُملكیة اإلجمالیة.
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ً  فوائدمكن أن تتفضیل المستھلك لسیارات الدفع الرباعي من الم  عادل عكسیا
على السیارات األكبر واألثقل  المتزاید المستھلكین إن اقبال السیارات الكھربائیة.

)SUVs(  من االستھالك العالمي للنفط. ھناك صعوبة أكبر في جعل  ً یرفع فعلیا
سیارات الدفع الرباعي أن تعمل بالكھرباء بشكٍل كامل، وتستھلك سیارات الدفع 

من الوقود لكل كیلومتر أكثر من السیارات متوسطة الحجم. % 25الرباعي التقلیدیة 
وإذا استمرت شعبیة سیارات الدفع الرباعي في االرتفاع كما في االتجاھات الحالیة، 

  .2040إلى توقعاتنا للطلب على النفط بحلول  فقد یضیف ذلك ملیوني برمیل یومیًا

مع ذلك، مھما كانت سرعة نمو الطلب الكلي على الطاقة، فإن الطلب على الكھرباء 
 ینمو بشكل أكبر

ینمو استخدام الكھرباء بأكثر من ضعف وتیرة نمو الطلب الكلي على الطاقة في 
. االقتصادیات الحدیثةقلب سیناریو السیاسات المعلنة، مما یؤكد مكانة الكھرباء في 

في سیناریو السیاسات المعلنة، فإن المحركات ذات االستخدامات الصناعیة (خاصة 
التبرید والسیارات الكھربائیة ھي أجھزة یلیھا األجھزة المنزلیة و ،في الصین)

المسؤولة عن دفع النمو في استھالك الكھرباء. في سیناریو التنمیة المستدامة، فإن 
 - 2040ھي أحد مصادر الطاقة القلیلة التي تشھد استھالًكا متزایدًا في عام  الكھرباء

إلى جانب االستخدام المباشر  –ویرجع ذلك بشكل أساسي إلى المركبات الكھربائیة 
لمصادر الطاقة المتجددة والھیدروجین. وتزید حصة الكھرباء عن حصة النفط في 

 تقل عن نصف حصة النفط حالیاً. بینما ،2040االستھالك النھائي بحلول عام 

تُصبح الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة أكبر مكون للقدرة اإلنتاجیة الكھربائیة س
التوسع في تولید الكھرباء من طاقة  سیسھم. علنةالعالمیة في سیناریو السیاسات الم

تجاوز الفحم في تلطاقة المتجددة جعل ا في الریاح والطاقة الشمسیة الكھروضوئیة
توفر المصادر س ،2040. وبحلول عام شرینیاتمزیج تولید الطاقة في منتصف الع

تكون سذات المحتوى الكربوني المنخفض أكثر من نصف إجمالي الكھرباء المولدة. و
طاقة الریاح والطاقة الشمسیة الكھروضوئیة أھم مصدرین للطاقة المتجددة، لكن 

ستحتفظان بحصص  %)8(والنوویة  )2040من إجمالي التولید في %15(الطاقة المائیة 
 كبیرة.

ً ات تعتبر تكالیف البطاری  عنصراً مھما

تعتبر متغیًرا ھاًما ألسواق الكھرباء وكذلك ات خفض تكلفة البطارینإن سرعة ا
. تعد الھند أكبر مصدر لنمو الطلب اإلجمالي على ألسواق السیارات الكھربائیة

لھذا العام، ونحن ندرس كیف یمكن إعادة تشكیل تطور مزیج الطاقة  WEOالطاقة في 
في الھند في العقود المقبلة عن طریق الجمع بشكٍل ذو تكلفة مجدیة بین تخزین 
منخفض الثمن للطاقة الشمسیة الكھروضوئیة والبطاریات. إن التخزین باستعمال 
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تحتاجھا الھند، مما یتیح  مناسب جداً لتوفیر المرونة قصیرة األجل التي اتالبطاری
ذروة في اإلمداد بالطاقة الشمسیة الكھروضوئیة في منتصف النھار لتلبیة طلب 
الذروة في المساء. وفي سیناریو السیاسات المعلنة، فإن تحقیق انخفاٍض كبیٍر في 

جیجا وات من التخزین بحلول عام  120یستلزم تركیب حوالي  اتتكالیف البطاری
بنسبة  -بشكل أسرع  اتأیًضا احتمال انخفاض تكالیف البطارینحن ندرس  .2040

بسبب الوفورات المتزایدة المتحققة من اقتصادیات  - 2040إضافیة بحلول عام  40٪
، على سبیل المثال. في ھذه اتالحجم أو من تقدم تقني مفاجئ في كیمیاء البطاری

 ً  اقتراًحا اقتصادیًا الحالة، ستكون محطات تخزین الطاقة الشمسیة والبطاریة معا
وبیئیًا مقنعًا للغایة، مما یقلل بشكل كبیر من استثمارات الھند المتوقعة في محطات 

 جدیدة لتولید الطاقة تعمل على الفحم.

 ً  الطاقة المولدة من الریاح في عرض البحر تكتسب زخما

ا إن خفوضات التكلفة والخبرات المكتسبة في بحر الشمال األوروبي یتیحان موردً 
الریاح البحریة لدیھا اإلمكانیة التقنیة لتلبیة الطلب الحالي   ضخًما للطاقة المتجددة.

على الكھرباء عدة أضعاف. ومع أنھا مصدر غیر ثابت للتولید، إال أن الریاح البحریة 
توفر عوامل قدرة تولیدیة أعلى بكثیر من الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة والریاح 

نات التي یتزاید حجمھا باستمرار والتي تستفید من سرعات البریة بفضل التوربی
الریاح األعلى واألكثر موثوقیة بعیدًا عن الشاطئ. ھناك ابتكارات أخرى في األفق، 

 بما في ذلك التوربینات العائمة التي یمكن أن تفتح موارد وأسواق جدیدة.

ي طریقھا لجذب إن مشاریع الریاح البحریة ذات التكلفة التنافسیة المتزایدة ف
أثار نجاح أوروبا في ھذه  .2040تریلیون دوالر من االستثمارات حتى عام 

التكنولوجیا اھتماًما في الصین والوالیات المتحدة وأماكن أخرى. في سیناریو التنمیة 
المستدامة، تنافس الریاح البحریة نظیرتھا البریة باعتبارھا المصدر الرئیسي لتولید 

حاد األوروبي، مما یمھد الطریق نحو نزع الكربون بالكامل من الكھرباء في االت
الممكن زیادة انتشار استعمال الریاح البحریة  بل أنھ من قطاع الكھرباء في أوروبا.

 إذا ما أصبحت أساساً إلنتاج الھیدروجین ذات الكربون المنخفض.

 التعامل مع القضایا القدیمة بشكٍل مباشر

لیس فقط على  إن علیھ أن یركزنبعاثات، فالاإذا كان العالم سیغیر االتجاه الحالي 
البنیة التحتیة الجدیدة، ولكن أیًضا على االنبعاثات "التي ھي جزء ال یتجزأ" من 

. وھذا یعني معالجة االنبعاثات الناتجة عن محطات الطاقة والمصانع األنظمة الحالیة
ً ذات الكلفة الرأس المالیة وسفن الشحن وغیرھا من البن ى التحتیة الموجودة حالیا

العالیة والتي ھي قید االستخدام الحالي. وعلى الرغم من التغیرات السریعة في قطاع 
الكھرباء، ال یوجد انخفاض في انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة المرتبطة 
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ئیسیة لذلك ھو طول عمر بالكھرباء في سیناریو السیاسات المعلنة. أحد األسباب الر
من إجمالي  %30محطات الكھرباء الحالیة التي تعمل بالفحم، وھي مسؤولة حالیاً عن 

 االنبعاثات المرتبطة بالكھرباء. 

من إجمالي القدرة العالمیة  %90على مدار العشرین عاًما الماضیة، فقد تم بناء 
یا، وقد یكون لھذه المحطات التولیدیة للكھرباء التي تعتمد على الفحم كلُقیم في آس

. في اقتصادات آسیا النامیة، یبلغ متوسط عمر المحطات التي فترات تشغیلیة طویلة
عاًما فقط. سندرس ثالثة خیارات لخفض االنبعاثات الناتجة عن  12تعمل على الفحم 

نزع واستخدام وتخزین الكربون لمعدات تزویدھا بالمحطات الموجودة حالیاً: 
)CCUS(  معدات الكتلة الحیویة للمشاركة في التولید؛ أو إعادة تصمیمھا لكي یكون بأو

التركیز في استعمالھا على توفیر االكتفاء و المرونة داخل المنظومة مع تخفیض 
للعمر التشغیلي لتلك المحطات. في  التشغیل لتلك المحطات؛ أو اإلنھاء المبكر
رة التولیدیة الحالیة التي تعمل على الفحم سیناریو التنمیة المستدامة، ستتأثر معظم القد

 جیجاواط بإحدى ھذه الخیارات الثالثة. 2080والبالغة 

 ماذا یخبأ المستقبل في جعبتھ للغاز؟

في العادة كمیة  وتوفرتتیح شبكات الغاز آلیة مھمة لتزوید المستھلكین بالطاقة، 
نھا وسیلة قَیِّمة أكبر من الطاقة من تلك التي توفرھا شبكات الكھرباء، كما أ

من منظور أمن الطاقة، یمكن أن تشكل شبكات الغاز والكھرباء المتوازیة  للمرونة.
موجودات متكاملة. من منظور التحول في مجال الطاقة، یمكن أن یكون الغاز 
الطبیعي مفیداً على المدى القصیر عندما یستخدم بدالً من أنواع من الوقود أكثر تلویثاً 

الرئیسي على المدى الطویل ھو ما إذا كانت شبكات الغاز بإمكانھا أن  منھ. والسؤال
تكون مصادر طاقة منخفضة الكربون أو غیر منتجة للكربون حقًا، كما ھو الحال 

ویالقي  ة.المنخفضیة الكربونوي االنبعاثات مع الھیدروجین والمیثان الحیوي ذ
الھیدروجین منخفض الكربون موجة من االھتمام، على الرغم من أن إنتاجھ یعتبر 

ً في الوقت الحالي. ومن شأن مزجھ في ً نسبیا شبكات الغاز أن یوفر طریقة  مكلفا
لتحفیز تكنولوجیات اإلمداد وخفض التكالیف. تقییمنا الجدید لإلمكانات المستدامة 

المنتج من النفایات العضویة والمخلفات) یشیر أن بإمكانھ إلمداد ات ا لمیثان الحیوي (
من الطلب الحالي على الغاز. إن إدراك قیمة تجنب انبعاثات  %20أن یغطي حوالي 

ً في تحسین القدرة التنافسیة  ثاني أكسید الكربون والمیثان سوف تلعب دوراً مھما
 لتكلفة كال ھذین الخیارین.
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لشمسیة الكھروضوئیة أن التغیر السریع ممكن، یُظھر الزیت الصخري والطاقة ا
 تحدد االتجاه والسرعة ھي التي لكن الحكومات

ً للنفط  تصبح قبل عشر سنوات، كانت فكرة أن راً صافیا الوالیات المتحدة ٌمَصّدِ
تریلیون دوالر من  1وأكثر من  -. لكن ثورة الزیت الصخري والغاز غیر واردة

بصدد جعل ھذا األمر حقیقة واقعة.  –ى والوسطى االستثمارات في المراحل األول
وتعود أساسات ذلك إلى جھود البحث والتطویر الممولة من القطاع العام والتي بدأت 
في السبعینیات. وأعقب ذلك اإلعفاءات الضریبیة وإصالحات السوق والشراكات 

یعة في التي وفرت منصة للمبادرة الخاصة واالبتكار واالستثمار والتخفیضات السر
 التكلفة.

 -المتجددة للطاقة إن الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة وبعض التقنیات األخرى 
السیاسات تحقق انتشاراً أوسع بفضل  قد بدأت –ومعظمھا في قطاع الكھرباء 

سیتطلب تحویل نظام الطاقة بأكملھ تقدًما عبر مجموعة  .والدعم المالي المبدئیین
في ذلك الكفاءة، ونزع واستخدام وتخزین الكربون، واسعة من تقنیات الطاقة، بما 

واستخدام الھیدروجین والطاقة النوویة وغیرھا. وسیتطلب األمر كذلك اتخاذ 
 إجراءات في جمیع القطاعات، ولیس في قطاع الكھرباء فقط.

إن تلبیة الطلب المتزاید على خدمات الطاقة، بما في ذلك توفیر الطاقة للجمیع في 
االنبعاثات في نفس الوقت، یشكالن مھمة كبیرة جداً: یمكن للجمیع العالم وخفض 

. یمكن القیادة المساعدة على تحقیق ذلك، ولكن یتعین على الحكومات أن تأخذ زمام
لمبادرات األفراد والمجتمع المدني والشركات والمستثمرین أن تحدث فرقًا كبیًرا، 

ى تشكیل مصیر الطاقة الذي ولكن الحكومات ھي التي تمتلك القدرة األكبر عل
ینتظرنا. فالحكومات ھي التي تحدد الشروط التي تتحكم باالبتكار في مجال الطاقة 
واالستثمار فیھ. العالم یبحث عن إشارات واتجاه واضحین من الحكومات حول 

 الطریق إلى األمام.
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تعتبر سلسلة World Energy Outlook (توقعات الطاقة العالمیة) مصدًرا رئیسیًا 
لالستبصار االستراتیجي حول مستقبل الطاقة واالنبعاثات المرتبطة بھا، حیث توفر 

سیناریوھات مفصلة توضح عواقب مختلف سیاسات الطاقة وخیارات االستثمار.

یقوم إصدار ھذا العام بتحدیث التوقعات الخاصة بجمیع أنواع الوقود والتقنیات 
والمناطق، استنادًا إلى أحدث بیانات السوق والمبادرات السیاسیة واتجاھات التكلفة.

باإلضافة لذلك، یتناول تقریر 2019 بعمق بعض األسئلة الرئیسیة التالیة:

ماذا تعني ثورة الزیت الصخري، وازدیاد أھمیة الغاز الطبیعي المسال، • 
وانخفاض تكالیف مصادر الطاقة المتجددة، وانتشار التقنیات الرقمیة بالنسبة 

إلمدادات الطاقة في المستقبل؟ 

كیف یمكن للعالم أن یسلك طریقًا لتحقیق األھداف العالمیة حول المناخ • 
وأھداف الطاقة المستدامة األخرى؟

ما ھي خیارات الطاقة التي ستشكل مستقبل إفریقیا، وكیف سیؤثر صعود • 
أھمیة المستھلك األفریقي على االتجاھات العالمیة؟

ما ھو حجم الدور الذي یمكن أن تلعبھ الریاح البحریة في تحول قطاع الطاقة؟ • 

ھل یمكن لشبكات الغاز في العالم أن توفر في المستقبل طاقة منخفضة • 
الكربون؟




