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كان مجلس الطاقة العاملي يف قلب املناقشات العاملية واإلقليمية والوطنية للطاقة ملا يقرب من قرن من الزمان  ،حيث طور تفك ًريا
جديدًا ودفع العمل الفعال يف جميع أنحاء العامل لتحقيق فوائد الطاقة املستدامة للجميع.
يتألف املجلس من أكرث من  3000منظمة عضو يف ما يقرب من  90دولة  ،مستمدة من الحكومات والرشكات الخاصة والحكومية
واألوساط األكادميية ونظام جديد وأوسع نطاقًا ألصحاب املصلحة  ،وهو أول شبكة طاقة يف العامل تعتمد عىل األعضاء حقًا.
يعمل املجلس بشكل دينامييك عرب قطاع الطاقة بأكمله كمنصة عاملية لتحوالت الطاقة  ،حيث يجمع بني القيادة الذكية لتحفيز
حوار سياسة الطاقة يف العامل وإعالمه  ،وخلق التأثري ودفع اإلجراءات العملية.
ال يدافع املجلس عن أي دولة أو رشكة أو تقنية أو مصدر للطاقة .ال يزال مجلس الطاقة العاملي ملتز ًما متا ًما بالتحدي املتمثل يف
كونه محايدًا ومؤث ًرا.
ملعرفة املزيد قم بزيارة www.worldenergy.org
تم نرشه من قبل مجلس الطاقة العاملي يف شهر أبريل 2022
حقوق النرش © مجلس الطاقة العاملي  .2022كل الحقوق محفوظة .ميكن استخدام هذا املنشور بالكامل أو جزء منه أو إعادة
إنتاجه طاملا تم تضمني االقتباس التايل يف كل نسخة أو إرسال“ :يُستخدم بإذن من مجلس الطاقة العاملي”.
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تعترب رؤى الطاقة العاملية حول الهيدروجني جز ًءا من سلسلة من املنشورات الصادرة عن مجلس الطاقة العاملي والتي تركز عىل
االبتكار .تم تطويرها بالتعاون مع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية ( )EPRIو .PwC
أنشأ  EPRIو معهد تكنولوجيا الغاز ( )GTIمبادرة املوارد منخفضة الكربون ( )LCRIملواجهة التحديات والثغرات يف تحقيق
تخفيضات الكربون العميقة عرب اقتصاد الطاقة .تركز  LCRIعىل سلسلة القيمة لرشكات الطاقة البديلة وأنواع الوقود منخفضة
الكربون  -مثل الهيدروجني واألمونيا والوقود الحيوي (مبا يف ذلك الغاز الطبيعي املتجدد) والوقود االصطناعي  -والبحث والتطوير
والتوضيح لتمكني إنتاجها وتخزينها وتسليمها  ،واستخدامها عرب اقتصاد الطاقة .هناك حاجة إىل ناقالت الطاقة  /الوقود هذه
لتمكني مسارات ميسورة التكلفة إلزالة الكربون عىل مستوى االقتصاد بحلول منتصف القرن .هذا التعاون العاملي ملدة خمس
سنوات سيحدد ويرسع التطوير األسايس للتكنولوجيات الواعدة ؛ إظهار وتقييم أداء التقنيات والعمليات الرئيسية  ،وتحديد
مسارات التحسينات املمكنة ؛ وإبالغ أصحاب املصلحة الرئيسيني والجمهور بخيارات التكنولوجيا واملسارات املحتملة ملستقبل
منخفض الكربون.
برايس ووترهاوس كوبرز هي شبكة من الرشكات يف  155دولة مع أكرث من  284000شخص ملتزمون بتقديم الجودة يف خدمات
الضامن واالستشارات والرضائب  ،مبا يف ذلك أكرث من  20000متخصص يعملون يف قطاعات الطاقة واملرافق واملوارد .من خالل
اسرتاتيجيتها العاملية  ،املعادلة الجديدة  ،تستجيب برايس ووترهاوس كوبرز للتحديات التي تشكل العامل اليوم  ،مع الرتكيز عىل
بناء الثقة وتقديم نتائج مستدامة تخلق قيمة للمنظامت وأصحاب املصلحة واملجتمع األوسع .يعد تغري املناخ أحد أكرث مشكالت
العامل إلحا ًحا  ،وقد التزمت برايس ووترهاوس كوبرز بالوصول إىل صايف انبعاثات غازات الدفيئة إىل الصفر بحلول عام 2030
وتعمل مع املنظامت لترسيع التحول القائم عىل املناخ .لدى برايس ووترهاوس كوبرز ومجلس الطاقة العاملي هدف مشرتك
يتمثل يف تعزيز انتقال الطاقة واالستدامة من خالل التعامل مع صانعي السياسات والجهات الفاعلة يف الصناعة .وجهة نظرنا
املشرتكة هي أن انتقال الطاقة واستدامتها يتم تحقيقهام من خالل تفاعل أطر سياسات قوية وصناعة طاقة قوية وتنافسية .تعرف
عىل املزيد حول برايس ووترهاوس كوبرز
يف عرص رسيع الخطى من التغيريات الجذرية  ،تهدف هذه األفكار إىل تسهيل املشاركة االسرتاتيجية للمعرفة بني أعضاء املجلس
وأصحاب املصلحة اآلخرين يف مجال الطاقة وواضعي السياسات واملساهمة يف حوار عاملي حول دور الهيدروجني يف تحوالت
الطاقة .تستند هذه األفكار إىل العمل السابق الذي قام به املجلس  ،وال سيام إصدار سلسلة “ ”Hydrogen on the Horizonيف
يوليو وسبتمرب  ، 2021وتضمنت محادثات إقليمية متعمقة مع أكرث من  180خب ًريا رفيع املستوى من  67دولة  ،مام يعكس ٪82
من إجاميل إمدادات الطاقة األولية العاملية ( TPES -بيانات  EIA ، 2019بالواليات املتحدة) و  ٪89من الناتج املحيل اإلجاميل
العاملي (بيانات  ، 2020البنك الدويل).
ال تعكس التحليالت والتوقعات املتوفرة يف هذا املنشور وأي مراجع مرتبطة بها الرصاع العسكري الحاصلة يف أوكرانيا .عىل الرغم
من أننا نقر بأن الوضع يف أوكرانيا واالضطرابات الناتجة يف أسواق الطاقة ستؤثر بشكل كبري عىل مستقبل الهيدروجني منخفض
الكربون  ،إال أن هذا اإلصدار يستند إىل تحليل قبل أحداث فرباير .2022
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ملخص تنفيذي

النتائج:

مهم بحلول عام  2040يف جميع أنحاء العامل  ،لدعم
ميكن أن يلعب الهيدروجني منخفض الكربون دو ًرا ً
جهود البلدان لتحقي أهداف اتفاقية باريس مع املساهمة يف تنوع وأمن محافظ الطاقة الخاصة بهم.
سيتطلب هذا تدفقات تجارية عاملية كبرية من الهيدروجني والوقود القائم عىل الهيدروجني.
يستمر الزخم يف النمو يف جميع أنحاء العامل  ،ولكن هناك اختالفات بني املناطق  -بنا ًء عىل أنشطة وفرص
السوق املختلفة.
االنتقال من «ما إذا كان» إىل «كيفية» تطوير هيدروجني منخفض الكربون يسلط الضوء عىل أوجه عدم
يقني كبرية  ،والتي يجب معالجتها إذا كان الهيدروجني سيصل إىل إمكاناته الكاملة .هل ميكن التغلب عىل
التحديات يف مختلف خيارات سلسلة التوريد؟ هل ميكن للهيدروجني أن يلعب دو ًرا يف معالجة تغري املناخ
عىل املدى القصري؟ هل ميكن ظهور مشاريع قابلة للتمويل وسد الفجوة بني املهندسني واملمولني؟ هل ميكن
ضامن استقرار إمداد املصادر الرئيسية إلنتاج الهيدروجني منخفض الكربون؟

مهم يف أنظمة الطاقة وتحوالت الطاقة يف جميع أنحاء العامل .يف سياق تحول
بحلول عام  ، 2040ميكن للهيدروجني منخفض الكربون أن يلعب دو ًرا ً
الطاقة  ،فإنه يعمل عىل دعم جهود البلدان لتحقيق أهداف اتفاقية باريس مع املساهمة يف تنوع وأمن محافظ الطاقة الخاصة بهم.
يهدف مجلس الطاقة العاملي  ،بالتعاون مع  EPRIو  ، PwCإىل تقديم رؤى جديدة وحاسمة لتسهيل التبادل االسرتاتيجي للمعرفة بني أعضاء املجلس
وأصحاب املصلحة اآلخرين يف مجال الطاقة وواضعي السياسات  ،واملساهمة يف حوار عاملي حول الدور املحتمل للهيدروجني يف الطاقة األنظمة ويف
انتقاالت الطاقة .بعد إصدار سلسلة « »Hydrogen on the Horizonيف يوليو وسبتمرب  ، 2021قاد مجلس الطاقة العاملي و  EPRIو  PwCسلسلة من
الغوصات اإلقليمية العميقة لفهم االختالفات اإلقليمية بشكل أفضل يف تطوير الهيدروجني منخفض الكربون .ساعدت هذه التغطيات اإلقليمية العميقة
يف الكشف عن الرثاء اإلقليمي والديناميكيات املختلفة المتصاص الهيدروجني منخفض الكربون والتحديات والفرص املميزة .كام قدمت هذه «املسارات
اإلقليمية» رؤى جديدة حول التوسع العاملي للهيدروجني منخفض الكربون يف السنوات القادمة  ،ودوره املحتمل يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
تم تجميع هذه النتائج اإلخبارية يف رؤى الطاقة العاملية بشأن الهيدروجني.

مالحظة حول الرصاع العسكري يف أوكرانيا
ال تعكس التحليالت والتوقعات املتوفرة يف هذا املنشور وأي مراجع مرتبطة بها الرصاع العسكري الدائر يف أوكرانيا .عىل الرغم من أننا نقر
بأن الوضع يف أوكرانيا واالضطرابات الناتجة يف أسواق الطاقة ستؤثر بشكل كبري عىل مستقبل الهيدروجني منخفض الكربون  ،فإن هذا اإلصدار
يستند إىل تحليل قبل أحداث فرباير .« 2022

يشمل «الهيدروجني منخفض الكربون» يف هذا املوجز جميع تقنيات ومصادر إنتاج الهيدروجني التي تؤدي إىل انبعاثات كربونية منخفضة :من مصادر الطاقة املتجددة  ،والطاقة
النووية  ،والحفريات جنبًا إىل جنب مع  ، CCUSوما إىل ذلك.
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إن متكني الهيدروجني منخفض الكربون عىل نطاق واسع يتطلب تنسيقًا وتعاونًا أكرب بني أصحاب املصلحة
يف جميع أنحاء العامل  ،لتعبئة التمويل العام والخاص بشكل أفضل  ،وتحويل الرتكيز إىل املستخدمني
النهائيني والناس :من خالل االنتقال من تكلفة اإلنتاج إىل سعر االستخدام النهايئ  ،تطوير خطط ضامنات
املنشأ مع متطلبات االستدامة  ،وتطوير أداة عاملية للرصد واإلبالغ عن مشاريع الهيدروجني منخفضة
الكربون  ،ومراعاة اآلثار االجتامعية بشكل أفضل جنبًا إىل جنب مع الفرص االقتصادية.

إمكانية القيام بدور مهم بحلول عام 2040

بنا ًء عىل النرش التكنولوجي املبكر الذي يحدث اليوم  ،بحلول عام  ، 2040قد يتجاوز الطلب عىل الهيدروجني منخفض الكربون الطلب الحايل عىل
فرصا
الهيدروجني القائم عىل الحفريات اليوم .باإلضافة إىل استبدال استخدامات الهيدروجني األحفوري الحالية  ،يفتح الهيدروجني منخفض الكربون ً
للتطبيقات يف االستخدامات النهائية الجديدة يف عامل إزالة الكربون :االنتقال من املشاريع التجريبية إىل النرش عىل نطاق واسع يف قطاعات مثل النقل
الربي املتوسطوالثقيل  ،البرتوكيامويات والحديد والصلب والسكك الحديدية والشحن البحري والطريان .يف بعض أنحاء العامل  ،ميكن أيضً ا استخدام
الهيدروجني منخفض الكربون  ،النقي أو املمزوج بالغاز الطبيعي  ،كوقود لتوليد الطاقة والعمليات الصناعية وتدفئة املباين.
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يعتمد املدى الذي يحقق به الهيدروجني منخفض الكربون إمكاناته بشكل كبري عىل تطور تقنيات اإلنتاج الرئيسية .ميكن أن يأيت استخدام الهيدروجني
منخفض الكربون من التحليل الكهربايئ (باستخدام الطاقة املتجددة أو املولدة بالطاقة النووية) أو من الوقود األحفوري باستخدام تقنية احتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه ( . )CCUSسيعتمد االقتصاد النسبي إىل حد كبري عىل املوارد املتاحة محليًا أو عىل خيار االسترياد األقل تكلفة عندما
ال يتمكن العرض املحيل من تلبية الطلب املحيل .ستختلف تقنية الهيدروجني منخفضة الكربون وطريقة النقل األكرث فعالية من حيث التكلفة يف
كل منطقة وميكن أن تتغري مبرور الوقت حيث من املتوقع أن تنخفض تكلفة الهيدروجني منخفض الكربون من الكهرباء املتجددة بالنسبة لتكلفة
الهيدروجني منخفض الكربون من الوقود األحفوري ( .الشكالن األول والثاين)
تعني التكلفة العالية لنقل الهيدروجني أن معظم الهيدروجني سيتم استهالكه يف البلد أو املنطقة التي يتم إنتاجه فيها .من املرجح أن يكون أكرب سوقني
للطاقة  ،الصني والواليات املتحدة  ،مكتفني ذاتيًا إىل حد ما يف الهيدروجني .ومع ذلك  ،هناك إمكانية لتدفقات تجارية عاملية كبرية يف الوقود  /املواد
الكيميائية القامئة عىل الهيدروجني والهيدروجني للتطوير بحلول عام  2030إذا ظهر تعاون إقليمي وعاملي ٍ
كاف يف املستقبل القريب (الشكل الثالث).

الشكل الثاين .التكلفة املتوقعة بحلول عام  2050للهيدروجني منخفض
الكربون من الغاز الطبيعي باستخدام CCUS

الشكل األول  .1التكلفة املتوقعة بحلول عام  2050للهيدروجني
منخفض الكربون الناتج عن الكهرباء املتجددة
كهرباء متجددة عالية التكلفة

ارتفاع سعر الغاز

كهرباء متجددة متوسطة التكلفة

سعر غاز متوسط

كهرباء متجددة منخفضة التكلفة

انخفاض سعر الغاز

املصدر :مجلس الطاقة العاملي

املصدر :مجلس الطاقة العاملي

تسلط الخريطة التجارية الضوء عىل إمكانية وجود مركزين استرياد رئيسيني  ،أحدهام يتمحور حول شامل أوروبا واآلخر حول اليابان وكوريا الجنوبية.
تنقسم مناطق التصدير الرئيسية إىل تلك التي تعتمد عىل وفرة الوقود األحفوري الرخيص وفرص التقاط وتخزين الكربون (أسرتاليا وكندا والرشق
األوسط وروسيا)  ،وتلك التي تعتمد عىل موارد متجددة وفرية (إفريقيا وأمريكا الالتينية والرشق األوسط).
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الشكل الثالث .خريطة استرياد وتصدير الهيدروجني منخفضة الكربون املحتملة يف عام 2040

WORLD ENERGY INSIGHTS: WORKING PAPER | REGIONAL INSIGHTS INTO LOW-CARBON HYDROGEN SCALE UP

املوجهة قليال نحو للتصدير
محايد (مكتفي ذات ًيا)

موجه قليال نحو االسترياد
موجه بقوة لالسترياد
موقع للتصدير
موقع لإلسترياد
مركز إقليمي للهيدروجني
الهيدروجني األحفوري مع تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه
الهيدروجني املتجدد
غري معرف

املنهجية

لتحول الطاقة :عامل الهيدروجني  ، 2022وتقييم املجلس الخاص ملشاريع التجارة
املتاحة للجمهور واتفاقيات الرشاكة الرسمية ومذكرات التفاهم .ألغراض التبسيط
 ،ترمز طرق التجارة املرتبطة بعلم االتحاد األورويب إىل التجارة مع دولة أو عدة
دول يف االتحاد األورويب .للرشاكات الثنائية خارج نطاق أي أنشطة تجارية لوقود /
مشتقات الهيدروجني منخفضة الكربون  ،يرجى الرجوع إىل الشكل .13
أخ ًريا  ،تُظهر الخريطة أيضً ا محاور  /وديان الهيدروجني ()hydrogen valleys
الرئيسية حيث تحدث معظم استثامرات  /أنشطة الهيدروجني منخفضة الكربون.
التفاصيل مدرجة يف امللحق  :2قامئة وديان الهيدروجني )hydrogen valleys)s
منخفضة الكربون.
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مع مراعاة االنحراف املعياري لالستجابات لكل دولة إىل تعكس مستوى عدم
اليقني (يف حالة اختالف االستجابات لدولة واحدة عىل نطاق واسع) .متت مراجعة
البلدان ذات درجات االنحراف املعياري العالية من قبل فريق املجلس وتم تحديد
النتيجة النهائية املستنرية والحالة وفقًا لذلك .عالوة عىل ذلك  ،تحدد الخريطة
مراكز التصدير واالسترياد الرئيسية  ،جن ًبا إىل جنب مع طرق التجارة املرتبطة بها
 ،وتصنيف السلعة املتداولة (الهيدروجني منخفض الكربون مع تقنية احتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه ( ،)CCUSوالهيدروجني املتجدد  ،وغري املحدد ،
وما إىل ذلك) .تم تحديد مراكز التصدير واالسترياد الرئيسية  ،وتستند املسارات
إىل مشاريع تجارة الهيدروجني الدولية املخطط لها أو املعلن عنها أو عىل رشاكات
ثنائية تتصور آفاق تجارية مستقبلية  ،والتي تم تحديدها باستخدام مصادر
مجلس الطاقة العاملي الخاصة  ،وكالة الطاقة الدولية  -مراجعة الهيدروجني
العاملية  ، 2021الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (آيرينا)  -الجغرافيا السياسية

تستند خريطة دينامكية استرياد وتصدير الهيدروجني املحتملة منخفضة الكربون
يف عام  2040إىل مصادر خارجية متعددة وتعديالت داخلية .هناك  5فئات من
البلدان :موجهة نحو التصدير بقوة  ،موجهة قليالً للتصدير  ،محايدة (مكتفية
ذاتياً)  ،موجهة قليالً لالسترياد  ،موجهة بقوة لالسترياد .استند تقييم كل دولة
عىل توقعات خرباء الطاقة بشأن مكانة الدول املعنية يف تجارة الهيدروجني
العاملية بحلول عام  .2040وقد استند هذا التقييم إىل اسرتاتيجيات الهيدروجني
الوطنية  ،واملرشوعات التي تم اإلعالن عنها بالفعل  ،واتجاهات السوق  ،مام
جعل ذلك ممك ًنا م ًعا لتقدير طرق التجارة املستقبلية .تم تحديد خرباء الطاقة
داخل مجتمعات خرباء املجلس و  PwCيف املناطق املختلفة .تم تجميع  +80من
ردود الخرباء وتوليفها لتعيني درجة لحالة كل بلد .يعتمد الوضع النهايئ يف نطاق
االسترياد  /التصدير عىل متوسطالدرجات التي تم الحصول عليها بني الخرباء  ،مع
مراعاة الحد األدىن من الردود التي يتم تحقيقها لكل دولة لضامن متانة النتيجة

املصدر :مجلس الطاقة العاملي
مالحظة :ال تخل هذه الخريطة بالوضع أو السيادة عىل أي إقليم  ،وال تخل برتسيم
الحدود والحدود الدولية وال أسم أي إقليم أو مدينة أو منطقة .خطوط التجارة يف
الخريطة أعاله مجازية وال تعكس املسار الفعيل للشحنات املحتملة.
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موجهة بقوة نحو التصدير

تزايد الزخم للهيدروجني منخفض الكربون
يستمر االهتامم بالهيدروجني منخفض الكربون يف النمو برسعة  ،حيث قامت  22دولة بنرش وتأسيس إسرتاتيجية وطنية (مبا يف ذلك  11إسرتاتيجية
منذ يناير  ، )2021وتم اإلعالن حتى اآلن عن أكرث من  400مرشوع هيدروجني منخفض الكربون (الوكالة الدولية للطاقة  ، )2021 ،و اهتامم متزايد
من املستثمرين واملؤسسات املالية .تتناقص تكلفة تقنيات إنتاج الهيدروجني منخفض الكربون يف جميع أنحاء العامل  ،حيث يصل الهيدروجني منخفض
الكربون املنتج من الطاقة املتجددة إىل التكافؤ مع الهيدروجني املنتج من الوقود األحفوري يف املواقع التي ترتفع فيها أسعار الغاز الحالية.
أعاد الرصاع العسكري الحايل يف أوكرانيا مسألة أمن اإلمدادات إىل قمة جداول األعامل السياسية .ميكن أن يحتل الهيدروجني منخفض الكربون باستخدام
املوارد املتجددة أو الكهرباء النووية مكانًا متزايدًا يف خطط الطاقة لدعم تنويع اإلمدادات واملوردين .عىل املدى القصري  ،ميكن أن يرتجم هذا يف املزيد
من املشاريع يف مجال الطاقة املتجددة والنووية  ،وزيادة الدعم للبحث والتطوير يف أنواع الوقود البديلة وناقالت الطاقة  ،والرشاكات الثنائية اإلضافية
التي يتم تطويرها عرب البلدان من أجل التجارة املستقبلية املحتملة للهيدروجني منخفض الكربون .أما بالنسبة للهيدروجني املشتق من الغاز الطبيعي
باستخدام تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ( ، )CCUSفقد ظهرت شكوك بشأن دوره عىل املدى القصري بسبب التقلبات الحالية يف استقرار
إمدادات الغاز الطبيعي وسعره.

الحلول نحو عدم اليقني

إن االنتقال من “سواء” إىل “كيفية” تطوير هيدروجني منخفض الكربون يسلط الضوء عىل أوجه عدم يقني كبرية  ،والتي يجب معالجتها إذا كان
الهيدروجني سيصل إىل إمكاناته الكاملة.
هل ميكن التغلب عىل التحديات يف مختلف خيارات سلسلة التوريد؟ تتكون سلسلة توريد الهيدروجني منخفضة الكربون من مجموعة متنوعة
من مصادر اإلنتاج  ،وتقنيات النقل والتخزين  ،واالستخدامات النهائية املحتملة .باإلضافة إىل ذلك  ،ستتطور جميع التقنيات والتطبيقات املتعلقة
بالهيدروجني مبرور الوقت  ،مع زيادة الخيارات واملسارات املحتملة املتاحة لكل بلد  ،اعتامدًا عىل سياقها الفردي .تعدد الخيارات واملشهد
التكنولوجي عايل التطور يف سوق الهيدروجني العاملي الناشئ منخفض الكربون يخلق صعوبة إضافية لصانعي القرار فيام يتعلق بالحلول التي يجب
االستثامر فيها عىل طول سلسلة القيمة .عالوة عىل ذلك  ،ميكن أن يؤدي تطوير اسرتاتيجية هيدروجني وطنية حيادية اللون ( بغض النظر عن لون
الهيدروجني) إىل زيادة الرؤية طويلة املدى ملطوري املشاريع وتسهيل ظهور التعاون عرب البلدان عىل طول سلسلة التوريد.
هل ميكن للهيدروجني أن يلعب دورا ً يف معالجة تغري املناخ عىل املدى القصري؟ ال يتوافق الجدول الزمني لتطوير مشاريع الهيدروجني منخفض
الكربون بشكل ٍ
كاف مع الحاجة إىل معالجة تغري املناخ .هناك حاجة ملحة لتطوير البنية التحتية وزيادة حجم كل من العرض والطلب مبا يف
ذلك استبدال الهيدروجني الحايل القائم عىل الوقود األحفوري  -لتحقيق اخرتاق مادة الهيدروجني منخفضة الكربون بحلول عام  2030حتى يلعب
الهيدروجني دو ًرا يف تحقيق أهداف اتفاقية باريس .ومع ذلك  ،فإن تطوير البنية التحتية عىل نطاق واسع سيكافح ليكون جاه ًزا يف الوقت املناسب ،
ال سيام إذا مل تكن هناك بنية تحتية للغاز ميكن إعادة توظيفها .لذلك  ،يجب إعطاء األولوية ملشاريع “الربح الرسيع”  ،واملشاريع التجريبية واملحاور
 ،واملشاريع التي تتكامل عىل طول سلسلة القيمة من أجل حل مشكلة الدجاج والبيض بني العرض والطلب عىل الهيدروجني.
هل ميكن أن تظهر املشاريع القابلة للتمويل وسد الفجوة بني املهندسني واملمولني؟ هناك فجوة بني ما ميكن ملقدمي التكنولوجيا نرشه وما سيموله
منافسا للحلول الحالية
البنوك .ما هي الخطوات التي ميكن اتخاذها لضامن نجاح مناذج األعامل الجديدة  ،وأن الهيدروجني منخفض الكربون يصبح
ً
البديلة؟ عىل الصعيد العاملي  ،ميكن مالحظة تحول يف ميزانيات االستثامر نحو االستثامرات الخرضاء  ،مصحوبة بصناديق التعايف من األوبئة يف جميع
أنحاء العامل التي تركز عىل االستثامرات املستدامة .ميكن أن يساعد هذا التمويل املستدام وحركة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات () ESG
 ،الحكومات عىل جذب التمويل ملواصلة تطوير مشاريع الهيدروجني .ومع ذلك  ،بدون دعم حكومي للتخلص من املخاطر يف املشاريع  ،ال يزالون
يواجهون مشكلة متويل.
هل ميكن ضامن استقرار إمدادات املصادر الرئيسية إلنتاج الهيدروجني منخفضة الكربون؟ يعتمد الهيدروجني املتجدد بشكل كبري عىل إمدادات
الكهرباء من املوارد املتجددة التي تقع تحت رحمة تقلبات الطقس .ميكن ألحداث الطقس املتطرفة أن تؤثر بشكل كبري عىل إمدادات الطاقة
املتجددة  ،والتي ميكن أن تخلق بعد ذلك تحديات وعدم يقني مع استقرار إمدادات الهيدروجني املتجددة .الهيدروجني منخفض الكربون املشتق
من الوقود األحفوري باستخدام تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ( )CCUSقد يكون أيضً ا غري مؤكد بشأن العرض بسبب عدم اليقني يف
إمدادات الغاز الطبيعي و  /أو التقلبات الرئيسية يف سعره.
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بينام ينمو الزخم الخاص بالهيدروجني منخفض الكربون يف جميع أنحاء العامل  ،تتخذ كل منطقة مسا ًرا مختلفًا يف تطبيق الهيدروجني منخفض الكربون
 ،وستظل املسارات املختلفة الستيعاب خصوصيات كل منطقة وبلد ومدينة .ستظهر االختالفات يف الهيدروجني منخفض الكربون عرب املناطق بسبب
االختالفات يف فرص السوق واإلجراءات ذات األولوية ألصحاب املصلحة .إن تنوع الهيدروجني يجعله وثيق الصلة بالعديد من البلدان  ،ولكن يجب
تصميم التطبيقات وسالسل التوريد مبا يتناسب مع كل سياق محدد .مع ظهور أوجه التشابه اإلقليمية والتآزر املحتمل  ،ينبغي النظر إىل زيادة التعاون
اإلقليمي يف تطوير الهيدروجني( .الجدول األول أدناه)

مقياس التمكني

WORLD ENERGY INSIGHTS: WORKING PAPER | REGIONAL INSIGHTS INTO LOW-CARBON HYDROGEN SCALE UP

من أجل تطوير الهيدروجني منخفض الكربون عىل نطاق واسع  ،تم تحديد عوامل التمكني الرئيسية مع مجتمع الطاقة عىل املستوى العاملي واإلقليمي
والوطني .سيتطلب التوسع أوالً تنسيقًا أكرب بني أصحاب املصلحة عىل املستوى العاملي يف املدى القريب ملساعدة السوق عىل التطور والتوفيق بني
العرض والطلب بشكل أفضل .ويف هذا السياق  ،تستمر الرشاكات الثنائية بني البلدان يف التطور والزيادة مبا يف ذلك تجارة الهيدروجني منخفض الكربون.
(الشكل  )4يعد العمل املناخي القوي واملنسق أم ًرا أساس ًيا بشكل خاص يف دفع االهتامم بالهيدروجني منخفض الكربون  -ومع وجود السياسات املناسبة
 ،ميكن للهيدروجني منخفض الكربون تحقيق إمكاناته الحقيقية واملساعدة يف تحقيق األهداف طويلة األجل التفاق باريس  .إن تعبئة التمويل العام
والخاص أمر بالغ األهمية أيضً ا عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية للتخلص من مخاطر االستثامرات  ،وزيادة عدد املشاريع وحجمها  ،ودعم
تطوير البنية التحتية .عىل املستوى الوطني  ،من أهم عوامل التمكني لتطوير الهيدروجني وجود اسرتاتيجية وطنية واضحة املعامل والتي تشمل :خطط
تطوير السوق واألهداف لتوفري رؤية طويلة املدى .األولويات التنظيمية إلطالق إمكانات الهيدروجني منخفضة الكربون  ،وال سيام تعديل الترشيعات
للسامح للجزيئات النظيفة بأن تكون جز ًءا من مزيج الطاقة ؛ االلتزامات والحوافز االقتصادية واملالية  ،مبا يف ذلك تسعري الكربون  ،وحصص املزج ،
وائتامنات الوقود منخفضة الكربون .يعد الدعم الوطني لتطوير محاور الهيدروجني أيضً ا أم ًرا أساس ًيا لتسهيل خلق الطلب املحيل والعرض بالتنسيق.
الشكل الرابع .حالة الرشاكات الثنائية
رشاكة ثنائية
الرشاكة الثنائية مع التجارة املخطط لها
رشاكة ثالثية

املصدر :مجلس الطاقة العاملي
عىل وجه الخصوص  ،هناك حاجة ملحة لتحويل الرتكيز إىل فائدة الطاقة للناس  ،والنظر إىل الطلب عىل الهيدروجني منخفض الكربون واملستخدمني
النهائيني.
أوالً  ،يجب تحويل الرتكيز للنظر إىل سعر املستخدم النهايئ للهيدروجني منخفض الكربون .زيادة الطلب عىل الهيدروجني منخفض الكربون أمر حساس
من حيث التكلفة .يجب أن ينتقل تركيز املحادثة من تكلفة إنتاج الهيدروجني إىل السعر النهايئ للمستخدمني النهائيني وأن يشمل تكلفة النقل (ميثل
تحديًا نظ ًرا لوجود العديد من املكونات  ،مع بعضها يصعب تقديره  ،مثل البنية التحتية للنقل  ،والتصاريح املحلية  ،وما إىل ذلك)  ،وتكاليف التخزين
وهامش الربح وتكاليف التزويد عند نقطة االستهالك النهائية .قد تكون هذه التكاليف أكرب بكثري من تكلفة إنتاج الهيدروجني نفسه والهدف النهايئ
منافسا يف املستقبل منخفض الكربون ليس اإلنتاج بأقل تكلفة  ،ولكن العرض بأقل سعر لتحقيق أكرب فائدة للمجتمعات والبيئة .
لجعل الهيدروجني
ً
ثان ًيا  ،ينبغي تركيز الدعم اإلضايف عىل املستخدمني النهائيني .هناك حاجة إىل مزيد من الدعم من جانب الطلب  ،الستهداف املستخدمني النهائيني
الذين سيستهلكون الهيدروجني يف تطبيقاتهم .ميكن تحقيق ذلك من خالل توفري شفافية التوريد والضامنات للمشرتي .عىل وجه الخصوص  ،دعا الخرباء
باإلجامع إىل ضامنات املنشأ ومتطلبات االستدامة العاملية ملساعدة سوق الهيدروجني عىل التطور .يجب أن يبدأ التعاون العاملي حول هذا املوضوع اليوم
إذا كان تطوير الهيدروجني النظيف سيساعد يف تحقيق أهداف اتفاقية باريس .ومع ذلك  ،تجدر اإلشارة إىل أن اآللية املنسقة عامل ًيا تنطوي عىل مخاطر
إنشاء إطار عمل مبسط أو أقل طمو ًحا عن عمد (أي االتفاق عىل القاسم املشرتك األدىن) وقد يتطلب اعتامد إطار زمني أطول  ،وهو ما قد يتعارض
مع اإلطار القصري - .خطط التجارة عرب البالد .عدم اليقني التنظيمي الحايل بشأن الهيدروجني منخفض الكربون (عىل سبيل املثال  ،عدم وجود تعاريف
منسقة لطرق إنتاج الهيدروجني  ،وقواعد كثافة الكربون  ،وما إىل ذلك) يؤخر االستثامر وتكثيف املشاريع عىل نطاق صناعي .تتقدم املبادرات الوطنية
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واإلقليمية يف هذا املوضوع  ،ولكن من جانب واحد  ،مام قد يخلق حواجز أمام التجارة العاملية .لذلك يطالب الخرباء مبؤسسة دولية معرتف بها لقيادة
جهد عاملي لتوحيد هذه التعريفات .باإلضافة إىل ذلك  ،فإن تقديم املزيد من الدعم للمستخدمني النهائيني يستلزم تشجيع التحول إىل بدائل منخفضة
الكربون من خالل الحوافز وأدوات السياسة األخرى (عىل سبيل املثال  ،تسعري الكربون  ،عقود الكربون مقابل الفروقات ( ، )CCFDsآلية تعديل
حدود الكربون ( ، )CBAMأو الحصص ) .أخ ًريا  ،يتطلب دعم املستخدمني النهائيني تقليل عدم اليقني من أجل التخلص من مخاطر االستثامر .يف حني
أن األسعار الحالية واملخاوف املتعلقة بالسالمة تعيق توسيع نطاق الهيدروجني  ،عىل املدى القصري  ،تعمل مذكرات التفاهم والرشاكات والعقود طويلة
األجل عىل تشكيل السوق وتوفري رؤية للمخاطرين .مع تطور السوق  ،ميكن أن تظهر املزيد من املرونة والقدرة التنافسية.
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ثالثًا  ،تطوير الهيدروجني منخفض الكربون يجب أن يأخذ يف االعتبار التأثريات االجتامعية جنبًا إىل جنب مع الفرص االقتصادية .هناك حاجة إىل مزيد
من الرتكيز عىل ضامن تلبية الطلب املحيل عىل الهيدروجني منخفض الكربون أوالً يف التطبيقات حيث يكون ذلك منطقيًا من الناحية االقتصادية مقارنة
بالبدائل  ،ال سيام يف البلدان ذات االستهالك الحايل الكبري للهيدروجني أو طموحات التصدير .يتطلب تطوير استخدام الهيدروجني منخفض الكربون
مرافق النقل والبنية التحتية والتخزين الخاصة به  ،والتي ميكن أن تخلق مهارات وفرص عمل جديدة  ،ال سيام يف البلدان ذات موارد الطاقة املتجددة
الوفرية  ،بسبب تنوع الهيدروجني .هذا ميكن أن ميكّن املجتمعات املعنية من الحصول عىل املزيد من القيمة املرتبطة بالتطورات االقتصادية للهيدروجني
منخفضة الكربون .يرتبط أحد عوامل النجاح الرئيسية الستغالل الهيدروجني منخفض الكربون بالرتخيص االجتامعي وما ينتج عن ذلك من رضورة لتوفري
املزيد من التعليم للجمهور حول دوره يف الحد من تغري املناخ والدور الذي ميكن أن يلعبه يف أنظمة الطاقة فيام يتعلق بزيادة اإلنصاف والعدالة.
ستكون هناك حاجة إىل التدريب والتوعية لزيادة املعرفة الهيدروجينية بني عامة السكان  ،وتحسني مجموعة املهارات املوجودة يف جميع أنحاء الصناعة.
يف هذا الصدد  ،فإن تطوير أداة عاملية للرصد واإلبالغ عن مشاريع الهيدروجني منخفضة الكربون من شأنه أن يساعد يف جهود التوعية واملعرفة بني عامة
الناس  ،باإلضافة إىل تتبع التقدم مبرور الوقت ودعم اتخاذ القرار.

الجدول  .1رؤى إقليمية

أفريقيا

آسيا واملحيط
الهادئ

أوروبا
طموح كبري إلزالة الكربون يف أرسع وقت ممكن ،
مع زيادة أمن اإلمداد ومعالجة مشكلة املرونة

زيادة االكتفاء الذايت وتطوير تعاون إقليمي جديد

الهيدروجني منخفض الكربون مدفوع باقتصاد
الكربون الدائري واستدامة تصدير الطاقة

جاهزية عالية للتكنولوجيا تسهل خلق
السوق يف قطاعات معينة من االقتصاد ،
مع طموحات تصديرية
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أولويات االستخدام النهايئ -1 :الحصول عىل
الطاقة  -2 ،الزراعة  -3 ،التصدير  -4 ،الصناعة
مصادر إنتاج الهيدروجني منخفضة الكربون-1 :الهيدروجني املتجدد  -2 ،الهيدروجني الطبيعي
 -3 ،الهيدروجني من الغاز الطبيعي باستخدام
CCUS

 أولويات االستخدام النهايئ -1 :الصناعة -2 ،التنقل  -3 ،توليد الطاقة
 مصادر إنتاج الهيدروجني منخفضة الكربون: -1الهيدروجني «الخايل من الكربون» (أي
منخفض الكربون ؛ ال رضر من نوع الهيدروجني
 الهيدروجني املتجدد  ،الهيدروجني منخفضالكربون من الغاز الطبيعي والفحم باستخدام
)CCUS

أولويات االستخدام النهايئ -1 :الصناعة -2 ،
التنقل
مصادر إنتاج الهيدروجني منخفضة الكربون:
 -1الهيدروجني املتجدد  -2 ،الهيدروجني من
الغاز الطبيعي مع  -3 ، CCUSالهيدروجني من
مصادر أخرى (النووية  ،النفايات  ،امليثان الحيوي
 ،االنحالل الحراري للميثان  ،إلخ)

أولويات االستخدام النهايئ -1 :الصناعة -2 ،
التنقل  -3 ،الزراعة  -4 ،التصدير ( H2واملنتجات
التي تستخدم )H2
مصادر إنتاج الهيدروجني منخفضة الكربون-1 :
الهيدروجني املتجدد  -2 ،الهيدروجني من جميع
أنواع الوقود األحفوري املتاح محليًا باستخدام
CCUS

أولويات االستخدام النهايئ -1 :التصدير -2 ،
الصناعة
مصادر إنتاج الهيدروجني منخفضة الكربون:
 -1الهيدروجني من جميع أنواع الوقود األحفوري
املتاحة محليًا مع  -2 ، CCUSالهيدروجني
املتجدد

أولويات االستخدام النهايئ -1 :الصناعة -2 ،
التنقل
مصادر إنتاج الهيدروجني منخفضة الكربون:
الهيدروجني منخفض الكربون (الهيدروجني
املتجدد  ،الوقود األحفوري القائم عىل CCUS
 ،إلخ).

إن تطوير الهيدروجني منخفض الكربون ميكن
أن يساعد إفريقيا يف معالجة قضايا الوصول
إىل الطاقة  ،واستقالل الطاقة  ،واألمن الغذايئ ،
والتوظيف املحيل
متتلك إفريقيا موارد طاقة متجددة كبرية لتطوير
إنتاج الهيدروجني منخفض الكربون واملوارد
املعدنية املهمة لتكون جز ًءا من سلسلة القيمة
لتقنيات تحويل الطاقة
ومع ذلك  ،هناك العديد من التحديات التي
يجب التغلب عليها :قدرة بعض البلدان امللموسة
عىل االستفادة من اقتصاد الهيدروجني محدودة
بسبب االفتقار إىل البنية التحتية والوعي العام ،
والتحديات السياسية واالقتصادية  ،ونقص أمن
الطلب  ،فضالً عن اإلجهاد املايئ
تتمتع شامل إفريقيا برشوط أكرث مالءمة -
املغرب والجزائر ومرص عىل وجه الخصوص ميكن
أن تكون املحرك األول واملصدر األول للهيدروجني
ومشتقاته
يف املرحلة املبكرة من تطوير الهيدروجني  ،هناك
فرص لفتح مجال ابتكار الهيدروجني الذي ميكن
أن يضع البلدان األفريقية كمحدد للتكنولوجيا
وليس املشرتي .

منطقة آسيا واملحيط الهادئ يف مركز الحركة نحو
«اقتصاد الهيدروجني»  -أصدرت اليابان وكوريا
الجنوبية وأسرتاليا إسرتاتيجية أوالً
نهج متكامل ألنواع الوقود املعتمدة عىل
الهيدروجني منخفضة الكربون والتي ميكن
أن تدعم جهود إزالة الكربون عرب العديد من
التطبيقات والحفاظ عىل النمو االقتصادي من
خالل االبتكار والتقنيات الجديدة للتصدير
زيادة االهتامم يف البلدان األخرى ؛ عىل الرغم
من أن الخطط الشاملة مل يتم إصدارها بعد  ،إال
أن املؤمتر الوطني العراقي .من الالعبني الرئيسيني
الصني والهند
يف املرحلة املبكرة من امتصاص الهيدروجني
منخفض الكربون :تحديد األولويات بني أنواع
الوقود ميكن أن يسهل التوسع وهناك حاجة
إىل مزيد من التعاون اإلقليمي والعاملي ملعالجة
العقبات التي تعرتض تنمية التجارة العاملية (عىل
سبيل املثال  ،عدم وجود تعريف منسق ملصادر
الهيدروجني  ،وتحديث اللوائح البحرية  ،إلخ).

الدافع الذي قدمته أملانيا  -اآلن أوروبا هي يف
طليعة تطوير الهيدروجني يف جميع أنحاء العامل
يخطط االتحاد األورويب لالعتامد بشكل كبري عىل
الهيدروجني منخفض الكربون لدعم طموحاته يف
إزالة الكربون  ،مع أهداف عالية للواردات (من
شامل إفريقيا وأمريكا الالتينية ودول الخليج ،
إلخ).
العديد من التحديات يف االتحاد األورويب
أصوات أكرث تناف ًرا :عىل سبيل املثال  ،عند املزج
؛ مصادر إنتاج منخفضة الكربون  ،الهيدروجني
النقي مقابل الخطوات الوسيطة (عىل سبيل
املثال  ،القدرة عىل امليثان  ،األمونيا  ،الوقود
السائل)  ،إلخ.
يعد تطوير معايري منسقة وتبسيط اللوائح أم ًرا
أساس ًيا لتكثيف الهيدروجني منخفض الكربون
فجوة الجدول الزمني بني أجندة املناخ الطموحة
وتنفيذ البنية التحتية للهيدروجني :مشاريع بنية
تحتية كبرية جدًا (خاصة لالسترياد) تعمل بعد
عام  .2030يف غضون ذلك  ،داخل أوروبا  ،يتم
تطوير املشاريع يف املوقع ومراكز الهيدروجني
 ،واملحلالت الكهربائية خارج املوقع يف املناطق
التي بها ميكن أن توفر قدرات الطاقة املتجددة
العالية جز ًءا من الطلب األورويب

اهتامم كبري بتطوير إنتاج الهيدروجني
واستخدامه  ،مع الرتكيز بشكل أسايس عىل
الهيدروجني من الطاقة املتجددة  ،ولكن مع
مراعاة جميع املوارد املتاحة يف القارة
تطوير الطلب املحيل هو الهدف األسايس
للمساعدة يف إزالة الكربون من االقتصاد
تشييل هي املحرك األول وأعطت الدافع
للهيدروجني يف القارة  ،والذي أصبح اآلن
ديناميك ًيا للغاية ؛ إن الزخم آخذ يف االزدياد
والتعاون اإلقليمي آخذ يف االزدياد
تجذب القارة اهتام ًما متزايدًا من أسواق االسترياد
املحتملة (مثل هولندا وأسرتاليا واليابان)
ميكن أن يزداد التعاون لجذب املزيد من
االستثامر األجنبي وتركيب منطقة أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي يف سوق الهيدروجني العاملي

الزخم يف  MEGSمدفوع برشكات الطاقة الحالية
 ،باإلضافة إىل أجندة اقتصاد الكربون الدائري يف
املنطقة
يتم تنفيذ االستثامرات بهدف نهايئ هو الحفاظ
عىل صادرات الطاقة إىل األسواق الحالية يف
أوروبا وآسيا
أصول النفط والغاز الضخمة الحالية  ،إىل جانب
املوارد الطبيعية املمتازة إلنتاج الطاقة املتجددة
 ،تجعل إنتاج الهيدروجني منخفض الكربون يف
املنطقة من بني أكرث املناطق تنافسية يف العامل
تقود اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة وسلطنة عامن الزخم من أجل
الهيدروجني منخفض الكربون
التطلع إىل أن تصبح مرك ًزا لتصدير الهيدروجني
منخفض الكربون ومشتقاته
ميكن للقوانني واللوائح األجنبية أن تخلق عقبات
سياسية قد تعيق هذه األهداف  ،ال سيام اللوائح
املتعلقة بالصادرات املحتملة

الزخم آخذ يف الظهور يف كندا ويف واليات محددة
داخل الواليات املتحدة.
الهدف هو زيادة وتعزيز املرونة الشاملة ألنظمة
الطاقة عىل مدى العقود القادمة
تدفع الجاهزية التكنولوجية العالية السوق
املحلية اللتقاط تطبيقات االستخدام النهايئ
خاصة يف قطاع النقل
تعمل اللوائح والحوافز املطورة التي تستهدف
التنقل النظيف عىل دفع املزيد من استخدام
الهيدروجني منخفض الكربون يف قطاع النقل
آخذة يف الظهور أيضً ا طموحات تصدير
الهيدروجني منخفض الكربون ومشتقاته  ،خاصة
وأن املنطقة مصدر حايل للطاقة الصافية
تكون األولوية يف إنشاء مراكز حيث يوجد العرض
والطلب يف نفس املكان

التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي  ،والتعاون مع
األسواق املستوردة لتطوير تقنيات الهيدروجني
األفريقية وخلق رؤية مشرتكة للهيدروجني
تقييامت فجوات لرأس املال البرشي وتطوير
البنية التحتية
تنمية الطلب املحيل يف قطاعات النقل والصناعة
والزراعة

التعاون الثنايئ واملتعدد األطراف إلحراز تقدم
يف سلسلة التوريد العاملية للهيدروجني منخفض
الكربون وتجارة الهيدروجني
نهج متكامل لسياسات الطاقة وتعميم
الهيدروجني ومشتقاته يف العديد من جوانب
أنظمة الطاقة
دعم التقنيات املتعلقة بالهيدروجني وزيادة
استخدامها يف التنقل

زالة العقبات التنظيمية يف االتحاد األورويب
(وعدم التوافق بني الدول األعضاء)
املزيد من آليات الدعم لجانب اإلنتاج وتحويل
الحوافز إىل جانب الطلب (عىل سبيل املثال ،
 CCFDsأو الحصص)
دعم تنمية التجارة الدولية
املزيد من العمل الدبلومايس املنسق للهيدروجني
يف االتحاد األورويب

التعاون اإلقليمي لزيادة الرؤية للقارة وجذب
االستثامرات الخارجية
تحديد نقاط القوة الفردية لكل بلد والبناء عليها
بشكل أفضل من أجل سلسلة توريد الهيدروجني
املتكاملة منخفضة الكربون

زيادة التعاون اإلقليمي والتعلم من الدروس
املستفادة من التجارب السابقة
تطوير النظم البيئية املحلية وتطبيقات
االستخدام النهايئ يف السوق املحلية بدالً من
إنشاء صناعة الهيدروجني للتصدير بشكل أسايس
دعم التمويل وآليات الدعم لتعزيز القابلية
املرصفية للمرشوعات التجريبية الكبرية

تحجيم وتقليل تكلفة نقل الهيدروجني وتوزيعه
دعم التمويل للبحث والتطوير واملشاريع
التجريبية واإليضاحية
إنشاء مراكز للمساعدة يف التخلص من مخاطر
املشاريع املستقبلية

عنوان أهداف التنمية املستدامة

من بني  17هدفًا للتنمية املستدامة ( ، )SDGsميكن أن يساعد
توسيع نطاق الهيدروجني منخفض الكربون يف املناطق املختلفة
بشكل خاص يف تحقيق ما ييل:

 :2القضاء عىل الجوع وتحقيق األمن
الغذايئ والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة
املستدامة

 :7ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة
عىل الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة

 :8تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل
واملستدام والعاملة الكاملة واملنتجة
والعمل الالئق للجميع

 :9بناء بنية تحتية مرنة  ،وتعزيز التصنيع
الشامل واملستدام  ،وتعزيز االبتكار

 :11جعل املدن واملستوطنات البرشية
شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة

 :12ضامن وجود أمناط
استهالك وإنتاج مستدامة

 .13اتخاذ إجراءات عاجلة
للتصدي لتغري املناخ وآثاره
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عوامل التمكني الرئيسية

املسارات اإلقليمية

أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية
املستدامة

إمكانات هائلة ولكن بنية تحتية قليلة :كيف تُ كِّن
أفريقيا من سوق تصدير وكذلك تنمية سوق محلية؟

جاهزية عالية للتكنولوجيا تسهل خلق
السوق يف قطاعات معينة من االقتصاد ،
مع طموحات تصديرية

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

دول الرشق األوسط
والخليج

شامل امريكا

أعضاء مجلس الطاقة العاملي

الهام محمود ابراهيم
نائب الرئيس  -أفريقيا

مايك هوارد
الرئيس املشارك

شيغريو مورايك
نائب الرئيس  -آسيا واملحيط الهادئ  /جنوب آسيا

نوربريت شويرتز
نائب الرئيس  -املالية

فهد الرتيك
نائب الرئيس  -دول الخليج  /الرشق األوسط

كالوس ديرت باربكينت
نائب الرئيس  -التحالفات االسرتاتيجية

جوزيه انطونيو فارغاس لرياس
رئيس لجنة الربنامج

ليونارد برينبوم
رئيس  -لجنة الدراسات

عمر الزعفراين
رئيس  -لجنة االتصاالت واالسرتاتيجية

أولج بودارجني
نائب الرئيس  -املؤمتر 2022 ،

أنجيال ويلكينسون
األمني العام والرئيس التنفيذي

بياتريس بوفون
نائب الرئيس  -أوروبا

رعاة مجلس الطاقة العاملي
برايس ووترهاوس كوبرز

كاليفورنيا ISO

وكالة الطاقة السويدية

EDF

رشكة طوكيو للطاقة الكهربائية

إنجي
أوليفر واميان
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كلوديا كرونني
نائب الرئيس  -أمريكا الالتينية  /منطقة البحر الكاريبي

جان ماري دوجر
رئيس

مجلس الطاقة العاملي

WORLD ENERGY INSIGHTS: WORKING PAPER | REGIONAL INSIGHTS INTO LOW-CARBON HYDROGEN SCALE UP

الجزائر
األرجنتني
أرمينيا
النمسا
البحرين
بلجيكا
البوسنة والهرسك
بوتسوانا
بلغاريا
الكامريون
تشييل
الصني
كولومبيا
جمهورية الكونغو الدميوقراطية
كوت ديفوار
كرواتيا
قربص
جمهورية الدومينيكان
االكوادور
جمهورية مرص العربية
إستونيا
إيسواتيني (سوازيالند)
أثيوبيا
فنلندا
فرنسا
أملانيا

اليونان
الخاصة التابعة
منطقة هونغ كونغ اإلداريَّة
َّ
الصني الشعب َّية
لجمهوريَّة ّ
أيسلندا
الهند
إندونيسيا
أيرلندا
إيطاليا
اليابان
األردن
كازاخستان
كينيا
جمهورية كوريا
الكويت*
التفيا
لبنان
ليتوانيا
مالطا
املكسيك
موناكو
منغوليا
املغرب
ناميبيا
نيبال
هولندا
نيوزيالندا

* بانتظار املوافقة عىل العضوية
 62–64كورنهيل
لندن EC3V 3NH
اململكة املتحدة
هاتف )5996 7734 20 (44+
هاتف )5926 7734 20 (44+
الربيد االلكرتوين

info@worldenergy.org

www.worldenergy.org | @WECouncil
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النيجر
نيجرييا
الرنويج
باكستان
بنام
باراغواي
بولندا
الربتغال
رومانيا
االتحاد الرويس
اململكة العربية السعودية
السنغال
رصبيا
سنغافورة
سلوفينيا
إسبانيا
سرييالنكا
سويرسا
تايالند
ترينيداد وتوباجو
تونس
تركيا
اإلمارات العربية املتحدة
الواليات املتحدة األمريكية أوروغواي
فيتنام

