مراقب قضايا الطاقة العاملية
العنوان :العرشينات الصاخبة  -عقد من التحول؟

حول

حول مجلس الطاقة العالمي

مجلس الطاقة العالمي هو الشبكة الرئيسية المستقلة وغير المتحيزة في العالم لقادة
وممارسي الطاقة  ،ويعززون نظام طاقة ميسور التكلفة ومستقر وحساس بيئ ًيا لتحقيق أكبر
فائدة للجميع.
تم تشكيل المجلس في عام  ، 1923وهي هيئة الطاقة العالمية األولى  ،التي تمثل طيف الطاقة
بأكمله  ،مع أكثر من  3000منظمة عضو في أ كثر من  90دولة  ،من الحكومات والشركات
الخاصة والحكومية واألوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة في
مجال الطاقة .نحن نوجه استراتيجيات الطاقة العالمية واإلقليمية والوطنية من خالل استضافة
أحداث رفيعة المستوى بما في ذلك مؤتمر الطاقة العالمي ونشر دراسات موثوقة والعمل من
خالل شبكة أعضائنا الواسعة لتسهيل حوار سياسة الطاقة في العالم.
مزيد من التفاصيل على  www.worldenergy.orgو @WECouncil
نشره مجلس الطاقة العالمي 2022
حقوق النشر © مجلس الطاقة العالمي  .2022كل الحقوق محفوظة .يجوز استخدام هذا
المنشور بالكامل أو جزء منه أو إعادة إنتاجه طالما تم تضمين االقتباس التالي في كل نسخة أو
“مستخدم بإذن من مجلس الطاقة العالمي”.
إرسالُ :
مجلس الطاقة العالمي
مسجلة في إنجلترا وويلز برقم 4184478
تسجيل ضريبة القيمة المضافة رقم 48 3802 123 GB

 64-62كورنهيل
لندن 3NH EC3V
المملكة المتحدة

طاقة العالم

يقدم مراقب قضايا الطاقة العالمية لمحة سريعة عما يبقي الرؤساء التنفيذيين والوزراء والخبراء
مستيقظين ليال ً في ما يقرب من  100دولة.

مراقبة القضايا 2022

يساعد جهاز المراقب في تحديد أجندة الطاقة العالمية وتطورها بمرور الوقت .إنه يوفر تصو ًرا عالي
المستوى لما يشكل قضايا عدم اليقين الحرج  ،على عكس تلك التي تتطلب إجراءات فورية أو
تعمل كإشارات تطوير للمستقبل .إنها أداة أساسية لفهم البيئة المعقدة وغير المؤكدة التي يجب
أن يعمل فيها قادة الطاقة  ،وأداة يمكن للمرء من خاللها تحدي االفتراضات الخاصة بالفرد حول
الدوافع الرئيسية في مشهد الطاقة.
يستند هذا اإلصدار الثالث عشر من “مرصد قضايا الطاقة العالمية” إلى رؤى ما يقرب من 2200
تقييما وطن ًيا عبر ست مناطق عالمية.
من قادة الطاقة في  91دولة لتقديم 51
ً
باإلضافة إلى هذا التقرير  ،تسمح األداة التفاعلية لمراقبة القضايا عبر اإلنترنت بتصور البيانات التي
تدعم خرائط المشكالت .تم إنتاج هذه األداة باالشتراك مع شريك المشروع في المجلس .Arup ،
مراقب قضايا الطاقة العالمية  ، 2022نشره مجلس الطاقة العالمي.
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مقد مة
ف
المجتمع وتعزيز محو األمية ي� مجال
حجة مقنعة للعمل
ي
الطاقة

ف
ف
يعكس مراقب قضايا الطاقة العالمية لهذا العام حالة عدم ي ن
تغ�المناخ بينما نتعا� من أزمة  ، 19-COVIDي� بيئة ترتفع
اليق� الهائلة بشأن أفضل طريقة إلدارة ي
ف
ف
ف
ال� تلت ش
ت
مبا�ة مؤتمر  26 COPي� غالسكو ي� أواخر عام  ، 2021كما يسلط االستبيان ( المسح) الذي أجريناه
فيها تكاليف الطاقة .تم إج تراؤه ي� األسابيع ي
ف
ش
وه إشارة حمراء للب�ية.
الضوء عىل المخاوف المش�كة بشأن صعود المصالح الوطنية ي� مواجهة ي
تغ� المناخ  -ي
ً
ً
ً
ً
تحتل مسائل الطاقة مركزالصدارة ف� عالم يتسم بمجتمعات طاقة ث
ً
ابطا ً
سياسيا وترابطا وتنوعا .تركزأجندات القيادة عىل تحديات
رقميا ومتنازعا عليها
أك�تر
ي
ف
والعالم.
اإلقليم
التنسيق المعقدة إلدارة التحوالت العالمية الرسيعة ي� مجال الطاقة  ،دون إثارة تهديدات جديدة للسالم
ي
ي
ً
حلول أفضل ف� مجال الطاقة للناس والكوكب ممكنة  ،لكنها ليست بسيطة .فه تتطلب نماذج جديدة للتنمية ش
الب�ية واالقتصادية وتحول من التحسينات
ي
ف
ث
ي ت
وع� القطاعات  ،ش
ت
وت�ك جميع مستويات المجتمع  ،وتتعامل مع أك� من قضية ي� وقت واحد.
ع� الحدود  ،ب
ال� تعمل ب
التدريجية إىل اس�اتيجيات التحول ي
ً
ف
ً
يطرح البحث عن حلول ث
للتغي�ات
أك� إبداعا وتكامل وشمولية تحديات جديدة ي� المساءلة والمحاسبة.كيفية قياس وإدارة التكاليف “الحقيقية والكاملة”
ي
ف
العالم ؛ عىل سبيل المثال  ،معالجة الدعم  ،استيعاب العوامل الخارجية  ،معالجة انبعاثات النطاق 3؟
ي� نظام الطاقة
ي
ش
غ� المريحة .ال يمكن تحقيق
العالم الخامس
مؤتمر الطاقة
الكب�ة ي
والع�ون لهذا العام :الطاقة من أجل اإلنسانية سيوفرفرصة لإلجابة عىل أسئلة القيادة ي
ي
تز ف
ض
ن
خالل
من
العمل
وخطط
للمحادثات
جودة أفضل
التغا� عن التنوع الم�ايد ي� الطاقة بالمع� الواسع  -التقنيات  ،والمناطق الجغرافية  ،والمسارات
ي
التأث� شإ�اك المزيد من الناس والمجتمعات.
والحلول .يتطلب تحقيق ي

ف
ش
التال ي� مجال الطاقة ليس تكنولوجيا إطالق النارعىل القمر ،ولكن
ال�ء ي
الكب� ي
ال يمكن للعالم أن ينتظراإلجماع الكامل  ،وال اآلالت الذكية لتقديم اإلجابة .ي
ف
ال� تحشدكتلة حرجةكافية وترسي ــع المعرفة ت
ت
ال� تتمحور حول اإلنسان � ي ن
تأم� الحصول عىل طاقة عالية الجودة للجميع.
ي
ي
اآلالف من الخطوات األصغر ي
أمرا ض�و ًريا لتعبئة األصوات  ،وتوضيح الخيارات  ،ومساءلة القادة  ،ومشاركة التعلم حولكيفية ض
التغي� التدر جي� ف� محو األمية ف� مجال الطاقة ً
الم�
يعد
ي
ي
يً ي
ي
ف
ف
ً
.
المجتمع المتأصل ي� انتقال تكنولوجيا الطاقة من الفهم األفضل لدوراألسعار -بما ي� ذلك الكربون والطاقة
اب
ر
االضط
إدارة
تستفيد
ا
مع
ع
أرس
بشكل
ا
قدم
ي
ف
 ف ي� توجيه تحوالت الطاقة عىل طول مسارات متعددة ي� جميع المناطق.وك ال ننىسكيف ترتبط األسعار بطبيعتها بتكاليف األنظمة والقدرة عىل تحمل التكاليف ض
وال�ائب والمساواة.
ي
ف
ن
والدول  ،لترسي ــع تحوالت الطاقة ووضع الناس ي� قلب أجندة
الوط�
والصغ�ة  ،عىل الصعيدين
الكب�ة
ي
نأمل أن يحفز هذا التقرير المحادثات ي
ي
ي

.الطاقةالعالمية
الدكتورةأنجيالويلكينسون
ي ن
األم� العام والرئيس التنفيذي
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ن
اإلنسا� عىل الطاقة هو واجبنا.
إضفاء الطابع
ي

ف
حول مراقب قضايا الطاقة ي� العالم
ال� تؤثرعىل القطاع عىل مدارالـ ً 13
ت
العالم
عاما الماضية من خالل مراقب قضايا الطاقة
يتتبع مجلس الطاقة
العالم وجهات نظرقادة الطاقة بشأن القضايا ي
ي
ي
ن
ين
اليق� الذي يعزونه إىل قضايا تحول
صانع السياسات والمديرين
السنوي .من خالل مطالبة
وخ�اء الصناعة البارزين بتقييم مستوى ي
التنفيذي� ب
التأث�وعدم ي
ي
ً
ف
ت
عمل إلحراز تقدم ي� انتقال
الطاقة المحددة مسبقا  ،يقدم جهاز المراقبة نظرة عامة
ال� تعمل فيها الدول بشكل ي
فريدة عىل :أ) أولويات العمل أو المجاالت ي
ف
الطاقة ب) حاالت عدم ي ن
اليق� الحرجة أو القضايا الموجودة ي� رادار قادة الطاقة كمجاالت اهتمام  ،وكيف تطورت مع مرور الوقت.
ت
توفركل خريطة مشاكل لقطة مرئية ألوجه عدم ي ن
والخ�اء الرائدون إىل
ال� يسىع صانعو السياسات والرؤساء التنفيذيون
ب
اليق� الحرجة وأولويات العمل ي
معالجة انتقاالت الطاقة وتشكيلهاوإدارتها.
ً
ف
ف
ين
العالمي� الذين تم اختيارهم من
والخ�اء
ي� هذا اإلصدار من مراقب قضايا الطاقة ي� العالم  ،أجرى المجلس استطالعا لما يقرب من  2200من قادة الطاقة
ب
ت
ت
ال� أعقبت اختتام
ال� تضم ما يقرب من  100لجنة أعضاء وطنية .تم إجراء االستطالع عىل مدى
األسابيع الثالثة ي
جميع أنحاء الشبكة العالمية للمجلس ي
ف
ف
�غ
ش
.2021
نوفم�
خالل
المتحدة
المملكة
،
غالسكو
�
عقد
الذي
،
()COP26
والع�ين لألطراف
المؤتمرالسادس
وينب ي النظر ي�  2022مراقب قضايا الطاقة
ب
ي
العالمية ف ي� هذا السياق.
ت
وال� تنقسم إىل  5فئات:
يتناول استبيان استطالع  25 Issues Monitorقضية أساسية تتعلق بتحوالت الطاقة  ،ي
ف
اإلقليم وأسعار السلع األساسية ؛
الكل  ،بما ي� ذلك الجغرافيا السياسية ) الجيوسياسية) والنمو االقتصادي والتكامل
 .1االتجاهات العالمية واالقتصاد ي
ي
ف
تغ� المناخ  ،وكفاءة الطاقة  ،وتوافر الموارد واالقتصاد الدائري ؛
 .2البيئة  ،بما ي� ذلك ي
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ف
ئ
ين
السي� ن يا�.
والكهربا�  ،والرقمنة  ،واألمن
الهيدروج�  ،والطاقة المتجددة  ،والتخزين النووي ،
 .3تقنيات الطاقة  ،بما ي� ذلك
ب
ي
 .4السياسة واألعمال  ،بما ف ي� ذلك تصميم السوق والتجارة واالستثمار.
ف
التأث� من جانب الطلب  ،والوصول إىل الطاقة والمساواة.
التغ�ات) االجتماعية  ،بما ي� ذلك ي
 .5الديناميكية ( ي
ت
توفركل خريطة قضايا لقطة مرئية ألوجه عدم ي ن
والخ�اء إىل معالجتها
ال� يسىع صانعو السياسات والرؤساء التنفيذيون
ب
اليق� الحرجة وأولويات العمل ي
وتشكيلهاوإدارتها.
تمثل الفقاعات الموجودة ف� خريطة القضايا المستوى المتوسط لما يل :أ) عدم ي ن
التأث� الذي ينسبه المجيبون إىلكل قضية من قضايا تحول
اليق� ؛ و ب) ي
ي
ي
اليم� من الخريطة ي ز
الطاقة .هذه المشكالت الموجودة ف� الزاوية العلوية ن
ن
اليق�  ،ويتم تعريفها عىل
تقال تتمتع بأعىل مستويات ي
المم�ة باللون ب
التأث�وعدم ي
ال� ي
ي
ت
كب�  ،ولكن عدم ي ن
أنها حاالت عدم ي ن
اليق� المنخفض  ،ويتم تعريفها
يق� حرجةُ .ي ب�ز الركن األيمن
تأث� ي
ال� لها ي
السفل من الخريطة المشكالت باللون األزرق ي
ي
ف
ن
ن
اليق� للمساعدة ي� المقارنة يب� خرائط القضايا المختلفة.
عىل أنها أولويات العمل .تمثل النقطة المركزية لخريطة القضايا المستوى المتوسط ي
للتأث�وعدم ي
ً
وفقا للقرب من الزوايا ن
ت
اليم� للخرائط .يتيح ذلك التمايز الدقيق عن درجة عدم ي ن
والتأث� المنسوب إىل
اليق�
وال� تم تصنيفها
ي
قدمنا هذا العام ظالل األلوان  ،ي
ت
ت
ن
اليق� الحرجة وأولويات اإلجراءات.
ال� تق�ب من أن تصبح حاالت عدم ي
المشكالت  ،وتسليط الضوء (الظالل الفاتحة) عىل المشكالت ي
ف
العالمكأداة للتحقق من الواقع
العالم ومجتمع الطاقة
يتم استخدام برنامج  Issues Monitorعىل نطاق واسع من قبل اللجان األعضاء ي� مجلس الطاقة
ي
ي
ف
ف
توفر ً
مسحا ً
ين
المطلع� عىل الطاقة هذا  ،والذي تم تقديمه
أفقيا لوجهات النظر حول تحوالت الطاقة من أصحاب المصلحة ي� الطاقة ي� الدولة .إن منظور
ف
ت
ن
السن�  ،بمناقشات صنع القرار من خالل:
ي� التقرير من خالل خرائط المشكالت  ،إىل جانب التعليقات ذات الصلة  ،قد اس�شد  ،عىل مر
ي
ف
ت
المش�ك للتحوالت الناجحة ي� مجال الطاقة ؛
تعزيز الفهم
ال� ينظر بها أصحاب المصلحة ف� القطاع إىل تحوالت الطاقة فيما يتعلق ت
ت
باس�اتيجيات الطاقة الوطنية واإلقليمية للبلدان ؛
ي
فهم الكيفية ي
تقدير االختالفات اإلقليمية ومقارنتها من أجل فهم أفضل لألولويات ومجاالت االهتمام المختلفة ؛
متابعة تطوراالتجاهات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية والتجارية والبيئية المحددة المتعلقة بقطاع الطاقة.
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How to Read an Issues Map
Critical Uncertainties:
What keeps energy
leaders awake at
night

Weak Signals

------- Centre-point line

ً
ف
كب�
نحن نعلم أنه ال يوجد نهج واحد يناسب الجميع النتقال الطاقة وأن هناك العديد من مسارات انتقال الطاقة .نحن ندرك أيضا أن التنوع ي� أنظمة الطاقة قد زاد بشكل ي
ً
الخمس� ً
اختالفا ي ً
كب�ا .عىل سبيل المثال  ،ش
ين
كب�ة للطاقة الكهرومائية ،
عاما الماضية وأن سياقات الطاقة الخاصة بكل بلد  /منطقة تختلف
عىل مدار
تن�أمريكا الالتينية موارد ي
ف
ف
بينما ال تزال آسيا تستخدم نسبة عالية من الفحم لتوليد الطاقة .ي� أوروبا  ،يظهرالمزيد من الطاقة النووية والمتجددة ي� مزي ــج الطاقة .تختلف نقاط البداية للمناطق المختلفة
ً
اختالفا ي ً
كب�ا  ،وكذلك السياسة واالقتصادات واألنظمة  ،وكلها تحتاج إىل أخذها ف ي� االعتبار.
ُ
ً
ف
ً
عالميا إلعالم
العالم  ،توفرخرائط المشكالت تمثيال مر ًئيا لهذا التنوع ي� االحتياجات واألولويات  ،وتستخدم
من خالل تجميع الردود حسب البلدان والمناطق وعىل المستوى
ي
ف
وه أداة حقيقية النتقال الطاقة.
عملية صنع القرار ي� مجال األعمال والسياسات  -ي
يمكن االطالع عىل أحدث اإلصدارات المرتبطة بمراقبة قضايا الطاقة العالمية  2022عىل:
https://www.worldenergy.org/publications

أداة رسم خرائط تفاعلية ع� ت
اإلن�نت
ب

ً
ً
أيضا عىل أداة «مراقبة القضايا» عىل ت
ت
وال� توفر نطاقا لتطوير خرائط فردية مخصصة .يمكن
اإلن�
تتوفر خرائط القضايا عىل مستوى المنطقة والبلد
نت ي
ت
العثور عىل أداة مراقبة المشكالت التفاعلية ع� ت
باالش�اك مع ش�يكنا ف� ش
اإلن�نت  ،ت
الم�وع  ، Arup ،عىل:
إنتاجها
تم
وال�
ب
ي
ي
http://www.im.worldenergy.org
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Action Priorities:
What keeps energy
leaders busy at
work

ةيملاع رظن تاهجو
ً
ق
ً
يل� بظالله عىل االقتصادات العالمية  ،وال يزال مسار
تأث� جائحة
كان عام  2021عاما محوريا لتحوالت الطاقة .ال يزال ي
 19-COVIDي
ف
ف
ف
أك� انخفاض مطلق عىل اإلطالق  -انتعش
غ� مؤكد .بعد انخفاض بنسبة  ٪ 4.5ي� الطلب
العالم عىل الطاقة ي� عام  - 2020وهو ب
التعا� ي
ي
ي
ف
وتعا� االقتصادات .ومع ذلك  ،فإن الموجات المتتالية للوباء  ،مدفوعة
الطلب عىل الطاقة خالل عام  2021مع رفع قيود يف�وس كورونا
ي
ن
كب� خالل
حد
إىل
مؤكدة
غ�
ال
ز
ت
ال
الطاقة
عىل
الطلب
توقعات
أن
تع�
ي
ي
الف�وسية وظهور اللقاحات العالمية ي
بالمتغ�ات ي
ي
غ� المتكافئة  ،ي
ف
ف
.2022
عام  2021و
التدم� الدائم للطلب قد يستمر ي� بعض األماكن  ،إال أن النمو االنتعاش ي� الطلب تم توقع
عىل الرغم من أن بعض
ي
ي
ما ي ن
العالم .إىل أعىل من مستويات ما قبل 19-COVID
ب�  4و  ، ٪5مما دفع استخدام الطاقة
ي
ً
ف
ت
ال� اتخذتها الدول جهودا
انعقد مؤتمر األطراف  - COP26 -ي� غالسكو خالل شهر
ب
نوفم�  ، 2021حيث تضمنت مجموعة القرارات ي
ف
تغ� المناخ  ،والحد من انبعاثات غازات االحتباس .الحراري  ،وتقديم حلول مالية لتحقيق هذه األهداف
معززة لبناء المرونة ي� مواجهة ي
غ� الفعالة للوقود .األحفوري
ألول مرة  ،تمت دعوة الدول للتخفيض
التدري� لطاقة الفحم بال هوادة واإلعانات ي
ج ي
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تادهعت COP26
وافقت ث
أك� من  130دولة عىل إنهاء وعكس اتجاه إزالة الغابات بحلول عام .2030
ث
ي� من استخدامها لطاقة الفحم.
وافقت أك� من  40دولة عىل التخلص التدر ج ي
انضم ث
العالم بشأن الميثان.
أك� من  100دولة إىل التعهد
ي
ال�مت ث
تز
أك� من  137دولة بخفض االنبعاثات إىل الحياد الصفري بحلول عام .2050
ن
ثا� أكسيد الكربون  -عىل العمل ً
ين
أك� ي ن
ين
تغ� المناخ.
دولت�
اتفقت الواليات المتحدة
معا بشأن ي
والص�  -ب
مسببت� النبعاثات ي
ف
وافق ث
أك� من  40من قادة العالم عىل خطة بقيادة المملكة المتحدة لترسي ــع التكنولوجيا النظيفة بأسعار معقولة بحلول عام  ، 2030بما ي�
ذلك المركبات عديمة االنبعاثات.

ف
ُأجريت هذه النسخة السنوية من استبيان مراقبة قضايا الطاقة ف� العالم ً
وه تمثل لقطة ي� الوقت المناسب آلراء ما
فورا بعد ، COP26
ي
ي
ن ف
المتخصص� ي� مجال الطاقة والحكومات والمجتمع
أك� استطالع من نوعه لكبار
يقرب من  2200من قادة الطاقة من  91دولة .إنه ب
ي
ف
ن
المد� .اآلن ف� نسخته الثالثة ش
ويعط نظرة ثاقبة فريدة لما
بالطاقة
المتعلقة
ات
ر
التطو
�
الرئيسية
لالتجاهات
أفق
ع�ة  ،يوفر أداة مسح
ي
ي
ي
ي
ف
ن
الكربو�.
يعت�ه قادة الطاقة من المخاطر والفرص وأولويات العمل ي� لحظة محورية للقطاع حيث يسىع إىل االبتعاد عن الوقود
ب
ي
ن ف
ن ف
ف
مستيقظ� ي� الليل (عدم
مشغول� ي� العمل (أولويات العمل) وما الذي يجعلهم
إذن  ،ي� ظل هذه الخلفية  ،ما الذي يجعل قادة الطاقة
ي
ي
ين
اليق� الحرج)؟
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Global

Commodity Prices

Geopoli�cs
Climate Change Management
Hydrogen

Economic Growth
Investor Environment
Cyber Security Risks
Market Design and Regula�ons
Innova�ve Transport
Electric Storage Innova�on

Support Mechanisms
Regional Integra�on

Aﬀordability
Future of Work
Cross Border Trade
Decentralised Systems
Energy Eﬃciency
Digitalisa�on

Land and Water Availability
Quality Energy Access

Renewable Energies
Nuclear
Demographic Pa�erns

------- Centre-point line

Ac�on Priori�es: what keeps energy leaders busy at work

Cri�cal Uncertain�es: what keeps energy leaders awake at night

ف
ي ن
اليق� مرة أخرى ي� جميع المجاالت
 .1يزداد عدم
ث ً
ً
لفتا لالنتباه ف� خريطة قضايا الطاقة العالمية لهذا العام ه الدرجة الهائلة من عدم ي ن
تقريبا
اليق� المنسوبة إىل جميع القضايا
النتيجة األك�
ي
ي
ً
ال� ُطلب من قادة الطاقة تقييمها .يتقاطع عدد قليل جدا من القضايا ف� مجال أولويات العمل  ،مما يش� إىل صعوبة ت
ال� ي ز
ت
ك� الواضح وتحديد
ي
ي
ي
ت
ز
ك� إلعادة تحديد أولويات واضحة النتقال الطاقة.
األولويات .ستكون هناك حاجة إىل إعادة ال� ي
ف
ف
ين
اليق�  ،وعىل الرغم من أنه كان من المتوقع أن ينخفض هذا المسار
كب�ة ي� عدم
ي� العام األول للوباء  ،أظهرت جميع القضايا زيادة ي
ً
ً
اليق�ن
تش� إىل تصعيدا إضافيا لعدم
التصاعدي مع تخفيف القيود الوبائية وإعادة فتح التجارة العالمية  ،إال أن خريطة القضايا لهذا العام ي
ي
(الشكل .)3
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Demand Pull

Urban Design

الشكل  :3تتبع الوقت ف� عدم ي ن
العالم 2021-2020
اليق�
ي
ي
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ف
* ي� االستبيان ( المسح) لسنة  ، 2021تم استبدال مسألة “الحصول عىل الطاقة (األساسية)” بـ “جودة الوصول إىل الطاقة” لتشمل االستخدامات اإلنتاجية للطاقة.

ين
العالمي�  ،حيث إن الطريق للخروج من االضطراب الناجم عن جائحة  19-COVIDبعيدكل البعد
النمو االقتصادي ال يزال مصدر قلق لقادة الطاقة
ف
ث
عن ي ن
اليق� .أبرزت حالة الطوارئ الصحية  19-COVIDالتحديات االجتماعية القائمة (عىل سبيل المثال  ،النمو ي� تناقضات ال�وة  ،واآلثاراالقتصادية
قص� األجل عىل اإلنتاجية العالمية واإلقليمية والوطنية .وقد أدى هذا بدوره إىل نشوء الحاجة إىل “إصالحات”
تأث� مادي ي
غ� المتكافئة) وكان لها ي
ي
ف
ف
.
الحكوم  ،ولكن ي� العديد من البلدان لم يتم توجيه اإلنفاق
اإلنفاق
�
ة
كب�
يادة
ز
هناك
كان
األخرى
والتداب�
اإلجازة
مثل
قص�ة األجل ،
ي
حكومية ي
ي ي
ي
ت
تأث�
ال� دعا إليها جدول أعمال “إعادة البناء بشكل أفضل” .من المحتم أن يكون لهذه
قص�ة المدى ي
التداب� ي
ي
نحو الحلول المبتكرة الصديقة فللمناخ ي
وغ� ذلك من جهود االستدامة األساسية .من
تغ� المناخ والتكيف معه  ،ي
طويل المدى عىل االستثمارات ي� عمليات انتقال الطاقة  ،وتخفيف آثار ي
المحتمل أن يكون لآلثار الكاملة طويلة المدى للوباء آثار وصدى لبعض الوقت ف ي� المستقبل.
المجتمع .تم ترسي ــع اآلثار اإليجابية والسلبية للرقمنة بشكل جذري .تطورت
التغي�
وتأخ� جوانب
لقد أدت حالة طوارئ  19-COVIDإىل ترسي ــع
ي
ي
ي
أنماط الحياة وأشكال العمل الجديدة برسعة .ومن المؤسف أن “الفجوة الرقمية” قد اتسعت .ال يزال الوصول إىل المعلومات  ،وهو عامل ي ن
تمك�
فئ
الكث�ين.
غ�
كب� .ال يزال دور الطاقةكمحرك للرقمنة أقل من تقديره من قبل ي
متكا� إىل حد ي
ئيس لنمط الحياة ونوعية الحياة  ،ي
ر ي
ف
العالم أربعة سيناريوهات  COVIDالستكشاف المسارات المعقولة مع خروج العالم من الوباء  -وقفة  ،وإرجاع
ي� عام  ، 2020طور مجلس الطاقة
ي
ف
ف
ن
اليق�  ،فإن سيناريو التوقف المؤقت الذي يتوقع العودة
 ،ورسعة إىل األمام  ،وإعادة التسجيل .مع
األخذ ي� االعتبار هذه الزيادة المستمرة ي� عدم ي
ً
ً
مستبعدا بشكل ت ز
الطبيع السابق للوباء يبدو
إىل الوضع
م�ايد  .¹بدال من ذلك  ،نرى ظهورمسارات متنوعة تجلب بعض العنارصالرسيعة إىل األمام من
ي
ً
أيضا إعادة تسجيل إشارات المبادرات من أسفل إىل أعىل إلنشاء التحول الذي محوره اإلنسان.
الفرص التعاونية للتعاون  ،ولكن
ف
ف� هذا السياق  ،تظهر أسعار السلع كأوضح حالة عدم ي ن
و� جميع المناطق  ،باستثناء أمريكا الشمالية  ،حيث تتصدر
يق� حرجة عىل مستوى العالم ي
ي
خ
ن
العالم مقارنة بعام
اليق� المتعلق بأسعار السلع بشكل حاد عىل الصعيد
التغ�
إدارة ي
المنا� القائمة (انظر النقاط البارزة اإلقليمية أدناه) .زاد عدم ي
ي
ي
ف
ف
ف
الطبيع  ،ال سيما ي� المملكة
 ، 2021مع الزيادات ي
الكب�ة بشكل خاص ي� أمريكا فالشمالية وأوروبا مقا فرنة بعام  .2020الزيادات القياسية ي� أسعارالغاز ف ي
المتحدة وأوروبا  ،مدفوعة بالنقص واالختناقات � العرض تساهم � مناخ من عدم ي ن
اليق� .تم اإلبالغ عن التقلبات ي� أسواق الطاقة العالمية²
ي
ي
ف
واإلقليمية والوطنية عىل نطاق واسع من قبل وسائل اإلعالم ومؤسسات الطاقة الدولية مع أدوار تجميع بيانات الطاقة .إن التقلبات الدراماتيكية ي�
ف
أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط  ،وهما عامالن رئيسيان  ،تتحدث عن نفسها.كما دخلت أسواق الغاز ي� شمال أوروبا وآسيا منطقة جديدة
من حيث القيمة المطلقة وكذلك من حيث التقلبات.

ف
ف
ت
ش
والع�ين ي� أكتوبر.2022
العالم الخامس
العالم حول مستقبل أنظمة الطاقة .سيتم إصدارها ي� مؤتمر الطاقة
اتي�
ي
 ¹سيقوم المجلس بمزيد من العمل مع فريق السيناريو لتحديث السيناريوهات طويلة المدى لدعم الحوار االس� ج ي
ي
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ف
ف
إن اآلثار ت
الم�تبة عىل هذا التذبذب الهائل ي� أسعار السلع عميقة ولم يتم فهمها بالكامل بعد .ما هو واضح هو أن قرارات االستثمار ي� مشاري ــع الطاقة
ف
العالم ي� مراقب قضايا الطاقة العالمية لعام  2021أنه من المحتمل حدوث «صدمة نقص االستثمار».
الك�ى قد تأثرت .رصح مجلس الطاقة
ب
ي
المجلس ال يزال عىل هذا الرأي.
ن
روتي� ف� قائمة عدم ي ن
التأث� المنسوب
تحتل الجغرافيا السياسية (جيوسياسية) للطاقة درجات عالية بشكل
اليق� الحرجة  ،ولكن هذا العام ،كان ي
ي ي
ف
ف
ن
بكث� عىل المستوى
الالعب� الكبار ي� مجال
التأث� األعىل هذه تصورات
إىل هذه القضية أعىل ي
العالم مماكان عليه ي� عام  .2020وتعكس درجة ي
ي
ي
ف
ف
ن
النس� ي� النتائج العالمية  .باإلضافة إىل ذلك  ،واصلت البلدان االعتماد المتبادل ي�
نهما
ز
و
مع
وروسيا
الص�
،
المتحدة
الطاقة مثل الواليات
ي
بي
مجال الطاقة عىل بعضها البعض  ،عىل الرغم من النمو القياس ف� الطاقة المتجددة  ،والتوترات التجارية  ،والضغوط ت
ال� فرضها الوباء عىل القادة
ي ي
ي
العالمي�  ،مما يساهم ف� إبقاء الجغرافيا السياسية عىل أجندة عدم ي ن
ين
اليق�.
ي
خ ف
خ
المنا� إىل أن البلدان قد ابتعدت عن  COP26مع قدر أقل من ي ن
المنا� .ي� ، COP26
اليق� بشأن التحدي
التغ�
تش� التصورات بشأن إدارة
ي
ي
ي
ي
ف
ً
تغ�
آثار
لمعالجة
النامية
البلدان
إىل
المتقدمة
الدول
من
ا
سنوي
أمريك
دوالر
مليار
100
بتوف�
بتعهدها
الوفاء
�
واجبها
عىل
التأكيد
الدول
أعادت
ي
ي
ي
ي
المناخ .واتفقوا بشكل جماع عىل العمل لتقليل الفجوة ي ن
ب� خطط خفض االنبعاثات الحالية وما هو مطلوب بالفعل لتقييد ارتفاع متوسط درجة
ي
غ� واضحة.
الحرارة العالمية إىل  1.5درجة .عىل الرغم من االتفاق عىل التعهدات  ،ال تزال الخطوات التالية المحددة حول كيفية تقديمها ي
اليق� هذه  ،الموجودة ف� الزاوية ن
توفر مجموعة عدم ي ن
اليم� العليا من خريطة قضايا الطاقة العالمية لعام  ، 2022لمحة رسيعة عن البيئة المعقدة
ي
ت
.
.
.
لتأث�كل قضية عىل اآلخرين ويزداد التعقيد بتنوع الظروف المحلية من
للتحديات الم�ابطة حيث يعمل قادة الطاقة هذا التعقيد هو نتيجة ي
عالم حول مسارات االنتقال عندما تختلف اتجاهات «كيفية الوصول إىل هناك» بالنسبة للجميع .مع هذه العدسات
الصعب التطلع إىل إجماع
ي
ق
الحقي� هوكيفية جمع جميع الجهات الفاعلة المختلفة من الطاقة والقطاعات المجاورة حول الطاولة  ،مع
التحدي
يصبح
من التعقيد والتنوع ،
المتغ�ة  ،يلتكون قادرة عىل التنقل بشكل أفضل ف� تحديات تحوالت الطاقة ً
معا.
نظرهم
ووجهات
جميع ظروفهم
ي
ي

ف
ف
ت
ال� تؤثر عىل المساواة ي� الطاقة ³مثل أسعار السلع  ،والقدرة عىل تحمل التكاليف  ،والوصول
ي� تكرار هذا االستطالع  ،شهدت القضايا ي
ف
ين
اليق� مقارنة بعام .2020
التأث� وعدم
أك� زيادة ي�
ي
إىل الطاقة بجودة عالية وتصميم السوق  ،ب
تأث� عميق عىل طبيعة أعمال
تصميم السوق هو أحد مجاالت األسئلة المتعلقة بمراقبة قضايا الطاقة العالمية .عندما تظهر مسألة فنية  ،لها ي
ً ً
ً
ف
ض
الما�  ،شهدنا عددا من إخفاقات السوق الدراماتيكيةُ .يعد سوق الطاقة السكنية ي� المملكة المتحدة مثاال جيدا حيث أصبح
الطاقة .خالل العام
ي
ً
ن
العديد من الوافدين الجدد إىل السوق معرسين  ،بعضهم يب� عشية وضحاها تقريبا .هناك دروس مهمة يمكن تعلمها من هذه اإلخفاقات االقتصادية
التأث�ات المجتمعية عميقة بالنظر إىل أن الموارد الحكومية  /الحكومية كانت مطلوبة لتقديم “إصالحات”.
 ،ويمكن أن تكون ي

تح� من التمثيل الناقص أو الزائد  ،يتم حساب النتائج اإلقليمية والعالمية باستخدام المتوسط المرجح لنتائج الدولة لتعكس دورها النس� ف� نظام الطاقة .يتم تحديد األوزان ً
 ²من أجل تجنب أي ي ز
بناء عىل البلدان:
بي ي
أ) استهالك الطاقة ،
ب) إنتاج الطاقة ،
القوم
ج) نصيب الفرد من الدخل
ي
ً
ً
مرجحا لنتائج البلدان.
تعكس درجات القضايا متوسطا
ُ ³ي ِّ
قيم ُبعد المساواة ف� الطاقة ف� ش
الطه النظيف
األساس إىل الكهرباء ووقود وتقنيات
المحل والتجاري .يلتقط البعد الوصول
عالم إىل طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ووفرة لالستخدام
توف� وصول
مؤ� Trilemma
العالم للطاقة قدرة الدولة عىل ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
 ،والوصول إىل مستويات ي ن
تمك� االزدهار الستهالك الطاقة والقدرة عىل تحمل تكاليف الكهرباء والغاز والوقود.
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ن
اإلنسا� عىل محادثات الطاقة
 .2بت�ز المخاوف المتعلقة بالمساواة الحاجة إىل إضفاء الطابع
ي

الشكل  :4تتبع قضايا المساواة
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Critical Uncertainties: What keeps energy leaders awake at night

Action Priorities: What keeps energy leaders busy at work
Very

12.75
High

Very

Very

11.00
10.17
High
Low

U
Very
8.609
Low

ً
أيضا إىل أن الوصول إىل الطاقة األساسية كان ُينظر إليه بالفعل ف� عام  2020مع ارتفاع درجة عدم ي ن
والتأث� بسبب الوباء.
تجدر اإلشارة
اليق�
ي
ي
هذا العام  ،أدى استبدال الحصول عىل الطاقة األساسية ف� مسح القضايا بإمكانية الوصل اىل الطاقة بجودة عالية  -ت
ال� تم تعريفها عىل أنها توفر
ي
ي
ف
ت
أك� ي� جميع
إمدادات طاقة
وال� يمكن أن تتيح سبل العيش الحديثة المزدهرة  -إىل إعطاء قضية الوصول إىل الطاقة أهمية ب
كافية وآمنة وموثوقة  ،ي
ف
معاي� «الجودة» هذه أسئلة جديدة حول ما يعنيه الحصول عىل
تث�
ي
المناطق  ،وضعها ي� منطقة أولوية اإلجراء العالمية عىل الخريطة ألول مرة .ي
ن
اإلنسا� عىل اللغة المتعلقة بانتقال الطاقة.
الطاقة الالزمة لتعزيز الناس وسبل العيش وإضفاء الطابع
ي
ف� أوقات األزمات  ،ث
ن
أك� ما يؤثر عىل الناس هو عدم ي ن
اإلنسا� عىل الطاقة  ،يجب أن نكون قادرين
اليق� بشأن ما هو ض�وري .من أجل إضفاء الطابع
ي
ي
ف
ً
ً
و� سياق
األك� عند حدوث األزمة .يجب أن يكون هذا تعلما رئيسيا
التأث� ب
عىل توقع األزمات وفهم النقاط ذات ي
من استجابتنا العالمية للوباء  ،ي
نب� مرونة المساواة ت
ن
اجتماع واقتصادي أقل ف ي� جميع المناطق والمناطق الجغرافية.
بتأث�
ح� يمكن إدارة األزمات المستقبلية ي
ي
الطاقة  ،يجب أن ي
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ن
ي ن
اليق� الحرجة إىل أولويات عمل
تعاو� لتحويل أوجه عدم
ه العمل بشكل
ي
 .3األولوية ي
ف
الطاقات المتجددة ال تزال تمثل أولوية عمل طويلة األمد حيث يقوم قطاع الطاقة بتنفيذ التقنيات الراسخة ودمجها ي� نظام الطاقة .هذا
العام  ،عززت الطاقات المتجددة موقعها عىل رأس جدول أولويات العمل.
ً
ً
ين
اليق� العام وفقا لها أقل مما كان عليه
يسلط قادة الطاقة أيضا الضوء عىل األنماط الديموغرافية كأولوية عمل  ،وإن كان مستوى عدم
ف
ف� عام  .2021أولوية اإلجراء هذه محددة جغر ً
ض
ت
الح�ية والشباب
ال� يرتفع فيها عدد السكان ي� المناطق
كب�ة .إن
افيا بدرجة ي
ي
المناطق ي
الم�ايد ت ز
والطلب ت ز
ت
ال� بها شيخوخة سكانية وطلب ثابت أو متناقص.
الم�امن عىل الطاقة
يعط هذا أولوية أعىل من المناطق ي
ي
ي ن
أك�  -هناك
تش� وجهات نظر قادة الطاقة إىل أهمية استقرار حاالت عدم
اليق� الحرجة وإيجاد طرق عملية للوصول إىل نقطة ذات ثقة ب
ي
ً
ين
ع� جميع األبعاد للسماح برسم خرائط مسار مستقر  ،مما يؤدي بدوره إىل مزيد من التقاعس عن العمل.
درجة عالية جدا من عدم
اليق� ب
يجب حل هذا برسعة.
كشفت  COP26وأسبوع الطاقة العالم الذي عقده مجلس الطاقة العالم ف� أكتوبر  2021عن تناقض صارخ ي ن
ب� االستجابات المحتملة
ي ي
ي
لتحديات تحول الطاقة العالمية .لقد رأينا نخب التمويل الدول ض
تحس�ن
يح�ون غالسكو بصوت موحد  ،ال سيما فيما يتعلق بالحاجة إىل
ي
ي
ف
التقارير البيئية واالجتماعية واإلدارية .وضع القادة ي�  COP26األسئلة مرة أخرى عىل جدول األعمال  ،لكن المسارات الواضحة لتحقيق
أهداف باريس لم تتضح بعد.
ف
ي ن
وتأث�ها األوسع  ،ونأمل أن يفتح هذا التقرير الحوار ويؤدي إىل اإلجراءات.
اليق�
التغي� ي� حالة عدم
هناك حاجة الستكشاف دوافع
ي
ي
ف
يمكن العثور عىل بعض بدايات المحادثة حول األسئلة الحرجة يمكن العثور عليها ي� الصندوق أدناه.

ت
ال� تشكلها مثل هذه الدرجة العالية من عدم ي ن
اليق�؟
ه التحالفات وأوجه التعاون المطلوبة للتخفيف من المخاطر ي
ما ي
خ
المنا� إىل مجال أولوية العمل؟
التغ�
كيف يمكن تحويل إدارة ي
ي
ما هو التفاعل ي ن
تغ� المناخ وأسعار السلع األساسية؟
ب� الجغرافيا السياسية (الجيوسياسية) وإدارة ي
ن ف
القص� والمدى المتوسط؟
اليق� ي� أسعار السلع عىل المدى
ي
كيف يمكن إدارة عدم ي
ف
كيف يمكن لالستثمارات ي� الرقمنة والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة أن تؤثر عىل جودة الوصول إىل الطاقة؟
كيف يمكننا استخدام السيناريوهات لتنظيم المحادثات حول أوجه عدم ي ن
اليق� الحرجة؟
كيف تبدو مرونة المساواة؟
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بدايات المحادثة

ما الذي يمكن أن يساعد ف� حل حاالت عدم ي ن
اليق� الحرجة وتحويل المزيد من القضايا إىل أولويات العمل؟
ي

المالمح الرئيسية اإلقليمية
ين
اليق� الحرجة مع مجتمعات الطاقة اإلقليمية التابعة
بالنسبة لعام  ، 2022سيتم اختبار النتائج الناشئة ألولويات العمل وحاالت عدم
ُ
ف
ت
ال� ستعقد خالل بف�اير  .2022وستتم إضافة المزيد من السياق والتفاصيل إىل كل من المناظر الطبيعية
للمجلس ي� ورش العمل الرقمية ي
للطاقة ف ي� المنطقة واإلبالغ عنها خالل الربــع األول من عام . 2022
ت
ب� أوجه عدم ي ن
توفر المقارنة ي ن
المش�كة والفريدة لكل منطقة  ،واألشياء البارزة من نتائج المسح  ،رؤى أولية حول وجهات
اليق� واألولويات
ن
اإلقليمي� من تكرار هذا المسح
نظر قادة الطاقة
ي

ي ن
ع� المناطق
أوجه عدم
اليق� الحرجة ب

مستيقظ� ف� الليل  -من أعىل الدرجات إىل ن
ق
ن
أد� الدرجات)
يب� قادة الطاقة
ي ي
(ما الذي ي

أسعار السلع
خ
المنا�
التغ�
ادارة
ي
ي
الجغرافيا السياسية  -الجيوسياسية
النمو االقتصادي
ين
الهيدروج�

أ فريقيا

أسعار السلع
النمو االقتصادي
الجغرافيا السياسية  -الجيوسياسية
التكامل اإلقليم
التغ� ي خ
المنا�
ادارة
ي
ي

والكاري�
بي

النمو االقتصادي
أسعار السلع
خ
المنا�
التغ�
ادارة
ي
ي
بيئة المستثمر
تصميم السوق

أوروبا

أسعار السلع
الجغرافيا السياسية  -الجيوسياسية
خ
المنا�
التغ�
ادارة
ي
ي
تصميم السوق
بيئة المستثمر

شمال امريكا

خ
المنا�
التغ�
ادارة
ي
ي
السي�ا�ن
األمن
مخاطر
ب
ي
تصميم السوق
بيئة المستثمر القدرة عىل تحمل التكاليف

آ سيا
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أمريكا الالتينية

منطقة ش
ال�ق األوسط
ودول الخليج

ف
تكرار حدوثه ي� عدة مناطق

أسعار السلع
النمو االقتصادي
الجغرافيا السياسية  -الجيوسياسية
خ
المنا�
تغ�
إدارة ي
ي
النقل المبتكر

القضايا االقليمية الفريدة

اإلقليم
افريقيا :التكامل
ي
الهيدروج�ن
آسيا :
ي
ش
منطقة ال�ق األوسط ودول الخليج  :النقل

أسعار السلع األساساسية
النمو االقتصادي
الجغرافيا السياسية  -الجيوسياسية
خ
المنا�
التغ�
ادارة
ي
ي
تصميم السوق
بيئة المستثمر

المبتكر
ن
ا� والقدرة
أمريكا الشمالية :مخاطر األمن
ب
السي� ي
عىل تحمل التكاليف
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ع� المناطق
أولويات العمل ب

مشغول� ف� العمل ـ من أعىل الدرجات إىل ن
ن
أد� الدرجات ).
(ما الذي يجعل قادة الطاقة
ي ي

الطاقات المتجددة
الرقمنة
األنماط الديموغرافية
الحصول عىل الطاقة بجودة عالية
جاذبية السوق ( قوة الطلب)

آ سيا

أمريكا الالتينية
والكاري�
بي

شمال امريكا

الطاقات المتجددة
كفاءة الطاقة
جاذبية السوق ( قوة الطلب)
ض
الح�ي
التصميم
الحصول عىل الطاقة بجودة عالية

أ فريقيا

الطاقات المتجددة
الرقمنة
األنماط الديموغرافية
كفاءة الطاقة
تصميم السوق

أوروبا

الطاقات المتجددة
الرقمنة
كفاءة الطاقة
األنماط الديموغرافية
الحصول عىل الطاقة بجودة عالية

منطقة ش
ال�ق األوسط

ت
مش�ك لجميع المناطق

ف
متكرر الحدوث ي� عدة مناطق

الطاقات المتجددة

قضايا إقليمية فريدة

الرقمنة
األنماط الديموغرافية
كفاءة الطاقة
الحصول عىل الطاقة بجودة عالية
يتطلب سحبا ،يتطلب أن تشده

أفريقيا :تصميم السوق
ض
والكاري� :التصميم الح�ي
أمريكا الالتينية
بي
منطقة ش
ال�ق األوسط ودول الخليج  :توافر
األرض والمياه
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الطاقات المتجددة
األنماط الديموغرافية
كفاءة الطاقة
الحصول عىل الطاقة بجودة عالية
الرقمنة

ودول الخليج

الطاقات المتجددة
كفاءة الطاقة
األنماط الديموغرافية
توافر األرض والمياه
الحصول عىل الطاقة بجودة عالية

أفريقيا
WORLD ENERGY ISSUES MONITOR | 2022

Africa

Commodity Prices

Geopoli�cs
Regional Integra�on

Economic Growth
Climate Change Management

Demand Pull

Investor Environment
Support Mechanisms
Aﬀordability

Hydrogen

Quality Energy Access

Urban Design

Market Design and Regula�ons
Decentralised Systems
Cross Border Trade
Future of Work
Energy Eﬃciency
Electric Storage Innova�on
Cyber Security Risks
Demographic Pa�erns
Land and Water Availability
Nuclear

Digitalisa�on

Renewable Energies
------- Centre-point line
Cri�cal Uncertain�es: what keeps energy leaders awake at night

Ac�on Priori�es: what keeps energy leaders busy at work

ف
ن
 بت�ز أسعار السلع.2022  و2021 عام
 ثابتة بشكل ملحوظ يب� ي2022  مع بقاء خريطة القضايا لعام، االتساق هو الموضوع ي� جميع أنحاء آسيا
ف
ن
�الكب�ة ي
 حيث تأثرت المنطقة بشدة بمخاوف أمن الطاقة والزيادات ي، اليق� الحرجة
والجغرافيا السياسية ( الجيوسياسية) عىل أنها عوامل عدم ي
ً
الهيدروج� درجات عالية ف� محور عدم ي ن
ين
.أك� من العديد من المناطق األخرى
 يحرز.أسعار الطاقة
اليق� الحرج ويتم منحه اهتماما ب
ي
 تندرج. ولكن ال ُينظر إىل القدرة عىل تحمل التكاليف عىل أنها قضية مهمة، ُينظر إىل الحصول عىل الطاقة الجيدة عىل أنه أولوية عمل إقليمية
ف
ً ف
ُ
.�التأث
 ولكن ينظر إليها عىل أنها تتناقص ي� ي، األنماط الديموغرافية أيضا ي� جدول أعمال أولوية العمل
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Innova�ve Transport

بدايات المحادثة

ف
ف
اإلقليم؟ (الموجهات :ارتفاع أسعار الوقود  ،وأزمات األمن والغاز  ،واألزمة
ه التحديات المحددة ي� العام المقبل ي� سياق الطاقة
ي
ما ي
المالية  ،واالضطرابات االجتماعية  ،والمساواة).
ما الذي يمكن أن يساعد ف� حل حاالت عدم ي ن
اليق� الحرجة وتحويل المزيد من القضايا إىل أولويات العمل؟
ي
ف
خ
المنا� بعد COP26؟
التغ�
تغ� ي� سياق إدارة ي
ما الذي ي
ي
خ
ما هو التفاعل ي ن
المنا� وأسعار السلع األساسية؟
التغ�
ب� الجغرافيا السياسية ( الجيوسياسية) و إدارة ي
ي
ي ن
الهيدروج�؟
ه تطلعات
ما ي
ف
إقليم أمكالهما؟
عالم أم
أك� ي� عام  - 2022هل هذا
الجغرافيا السياسية (الجيوسياسية) تكتسب أهمية ب
ي
ي
ت
ال� يتم اتخاذها بشأن جودة الحصول عىل الطاقة؟
ه اإلجراءات ي
ما ي
ف
تأث� األنماط الديموغرافية؟
ما هو التقدم المحرز ي� الحد من ي
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Asia

Commodity Prices
Climate Change Management
Geopoli�cs

Economic Growth

Hydrogen
Cyber Security Risks

Regional Integra�on

Investor Environment
Innova�ve Transport

Cross Border Trade
Future of Work

Support Mechanisms

Land and Water Availability

Decentralised Systems

Energy Eﬃciency
Electric Storage Innova�on

Aﬀordability
Demand Pull
Urban Design

Nuclear

Digitalisa�on

Renewable Energies
Quality Energy Access
Demographic Pa�erns

------- Centre-point line
Cri�cal Uncertain�es: what keeps energy leaders awake at night

Ac�on Priori�es: what keeps energy leaders busy at work

ف
ن
 بت�ز أسعار.2022  و2021 عام
 ثابتة بشكل ملحوظ يب� ي2022  مع بقاء خريطة القضايا لعام، موضوع االتساق المتفق عليه ي� جميع أنحاء آسيا
ن
الكب�ة
 حيث تأثرت المنطقة بشدة بمخاوف أمن الطاقة والزيادات ي، اليق� الحرجة
السلع والجغرافيا السياسية (الجيوسياسية) عىل أنها عوامل عدم ي
ف
ً
الهيدروج� درجات عالية ف� محور عدم ي ن
ين
.أك� من العديد من المناطق األخرى
 يحرز.ي� أسعار الطاقة
اليق� الحرج ويمنح اهتماما ب
ي
 تندرج. ولكن ال ُينظرإىل القدرة عىل تحمل التكاليف عىل أنها قضية مهمة، ُينظرإىل الحصول عىل الطاقة بجودة عالية عىل أنه أولوية عمل إقليمية
ف
ف
ً ف
ُ
.�التأث
 ولكن ينظر إليها عىل أنها آخذة ي� التناقص ي� ي، األنماط الديموغرافية أيضا ي� جدول أعمال أولوية اإلجراء
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Market Design and Regula�ons

بدايات المحادثة

ف
ف
اإلقليم؟ (الموجهات :ارتفاع أسعار الوقود  ،وأزمات األمن والغاز  ،واألزمة
ه التحديات المحددة ي� العام المقبل ي� سياق الطاقة
ي
ما ي
المالية  ،واالضطرابات االجتماعية  ،واالنصاف)
ما الذي يمكن أن يساعد ف� حل حاالت عدم ي ن
اليق� الحرجة وتحويل المزيد من القضايا إىل أولويات العمل؟
ي
ف
خ
المنا� بعد COP26؟
التغ�
تغ� ي� سياق إدارة ي
ما الذي ي
ي
خ
ما هوالتفاعل ي ن
المنا� وأسعار السلع األساسية؟
التغ�
ب� الجغرافيا السياسية ( الجيوسياسية) وإدارة ي
ي
ي ن
الهيدروج�؟
ه تطلعات
ما ي
ف
إقليم أمكالهما؟
عالم أم
أك� ي� عام  - 2022هل هذا
الجغرافيا السياسية ( الجيوسياسية) تكتسب أهمية ب
ي
ي
ت
ال� يتم اتخاذها بشأن الحصول عىل الطاقة بجودة عالية؟
ه اإلجراءات ي
ما ي
ف
تأث� األنماط الديموغرافية؟
ما هو التقدم المحرز ي� الحد من ي
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Geopoli�cs

Commodity Prices

Europe

Hydrogen
Climate Change Management

Investor Environment
Cyber Security Risks

Market Design and Regula�ons
Economic Growth

Support Mechanisms

Electric Storage Innova�on
Innova�ve Transport

Aﬀordability
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Regional Integra�on

Future of Work
Cross Border Trade

Energy Eﬃciency
Urban Design

Digitalisa�on

Decentralised Systems

Demand Pull
Land and Water Availability

Quality Energy Access

Renewable Energies

Nuclear
Demographic Pa�erns

------- Centre-point line
Cri�cal Uncertain�es: what keeps energy leaders awake at night

Ac�on Priori�es: what keeps energy leaders busy at work

ً
وفقا لالتجاه العالم  ،هناك زيادة ف� عدم ي ن
ع�معظم القضايا  ،حيث بت�زأسعارالسلع والجغرافيا السياسية ( الجيوسياسية) باعتبارها عوامل
اليق� ب
ي
ي
ف
ف
ف
ف
ت
عدم ي ن
ال� تحدث ي� جميع
وه تتأثر بشدة بمخاوف أمن الطاقة والزيادات ي
الكب�ة ي� األسعار  ،ال سيما ي� أسعار الغاز  ،ي
اليق� الحرجة ي� المنطقة .ي
أنحاء أوروبا.
المث�لالهتمام متابعة التقدم المحرز ف� هذه المسألة ألنه يشكل ً
جزءا ر ً
الهيدروج� ُينظرإليه بدرجة عالية من عدم ي ن
ي ن
ئيسيا
ال يزال
اليق�  ،وسيكون من ي
ي
ف
ً ف
خ
ض
المنا� لالتفاقية الخ�اء .تظهر الطاقة النووية أيضا ي� أفق أولوية العمل  -هل هناك فرص ي� المستقبل؟
الحياد
بشأن
األورو�
االتحاد
أهداف
من
ب
ي
ي
ك� عىل أولوية العمل ف� جميع أنحاء القارة  ،ف� ن ت
تستمر الطاقات المتجددة ف� ت
ً
ال� ي ز
أك� من عدم
ح� يف�ض الحصول عىل الطاقة عالية الجودة قدرا ب
ي ي
ي
ف ي
ين
التأث� عىل أنماط العمل والنقل.
اليق� حيث يستمر الوباء ي� ي
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ةثداحملا تايادب

ف
ف
اإلقليم؟ (الموجهات :ارتفاع أسعار الوقود  ،وأزمات األمن والغاز  ،واألزمة
ه التحديات المحددة ي� العام المقبل ي� سياق الطاقة
ي
ما ي
المالية  ،واالضطرابات االجتماعية  ،والمساواة)

ف
ما هو الحل النعدام أمن الطاقة ي� أوروبا؟
خ
ما هو التفاعل ي ن
المنا� وأسعار السلع األساسية؟
التغ�
ب� الجغرافيا السياسية ( الجيوسياسية) و إدارة ي
ي
ف
األورو�؟
كيف يبدو الحصول عىل الطاقة عالية الجودة ي� السياق
بي
ف
خ
المنا� بعد COP26؟
التغ�
تغ� ي� سياق إدارة ي
ما الذي ي
ي
كيف تؤثر ت
ي ن
للهيدروج� عىل المنطقة؟
األورو�
اس�اتيجية االتحاد
بي
ف
هل هناك فرص ي� المستقبل للطاقة النووية؟
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�الكاري
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
بي
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ف
 إىل، التأث� من الخريطة
تش� إىل تجميع جميع القضايا ي� المنطقة عالية ي
ي� ي
عرض استجابات مماثلة ألفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار ب ي
ف
 الخريطة ملفتة للنظر ف� تصويرها لعدم وجود ي ز.�اليق
جانب ارتفاع درجة عدم ي ن
. ال توجد قضايا تندرج ي� ربــع أولويات العمل.تمي� واضح لألولويات
ي
. مع اعتبار النمو االقتصادي األولوية القصوى، ه القيادة الواضحة ومسارات العودة إىل العمل
يجب أن تكون األولوية بالنسبة للمنطقة ي
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Geopoli�cs

ةثداحملا تايادب

ف
ف
اإلقليم؟ (الموجهات :ارتفاع أسعار الوقود  ،وأزمات األمن والغاز  ،واألزمة
ه التحديات المحددة ي� العام المقبل ي� سياق الطاقة
ي
ما ي
المالية  ،واالضطرابات االجتماعية  ،والمساواة)
خ
ما هو التفاعل ي ن
المنا� وأسعار السلع األساسية؟
التغ�
ب� الجغرافيا السياسية ( الجيوسياسية) و إدارة ي
ي
كيف تؤثر الدرجة العالية من عدم ي ن
اليق�  ،ال سيما فيما يتعلق بالنمو االقتصادي  ،عىل جودة الحصول عىل الطاقة  ،وأمن اإلمدادات
خ
المنا�؟
التغ�
 ،والقدرة عىل تحمل التكاليف  ،وإدارة ي
ي
ما هو رد المنطقة عىل تعهدات COP26؟
ما هو الدعم المطلوب إلعادة حاالت عدم ي ن
اليق� الحرجة إىل جدول أعمال أولويات العمل؟
ف
ما الذي يمكن عمله لدعم بيئة المستثمرين ي� المنطقة؟
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دول ش
ال�ق األوسط والخليج
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تستمر دول ش
 مع ارتفاع مستوى عدم ي ن، ال�ق األوسط والخليج ف� التوافق مع خريطة القضايا العالمية الشاملة
اليق� بشكل عام وارتفاع أسعار السلع
ي
ن
.اليق� الحرجة
والجغرافيا السياسية ( جيوسياسية) من أولويات العمل إىل حاالت عدم ي
ت
تتصدرأسعارالسلع قائمة حاالت عدم ي ن
وال� تظهرتحوالت
، اليق� الحرجة
 ي،) يليها عنكثب النمواالقتصادي والجغرافيا السياسية ( جيوسياسية
ف
ف
ً ن
ن.�اليق
هائلة ي� وضعها
 يزيد.2021 النس� ي� عام
الهيدروج� أيضا من محور عدم ي
ي
بي
ا� والمياه من أولويات العملكعوامل ثابتة ف� ت
ض
.اس�اتيجية انتقال الطاقة ف ي� المنطقة
ي
تظل الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتوافر األر ي
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Cyber Security Risks

بدايات المحادثة

ف
ف
اإلقليم؟ (الموجهات :ارتفاع أسعار الوقود  ،وأزمات األمن والغاز  ،واألزمة
ه التحديات المحددة ي� العام المقبل ي� سياق الطاقة
ي
ما ي
المالية  ،واالضطرابات االجتماعية  ،والمساواة)

ف
ف
كيف تقدمت ت
اس�اتيجية التنوي ــع ي� المنطقة ي� عام 2021؟
خ
ما هو التفاعل ي ن
المنا� وأسعار السلع األساسية؟
التغ�
ب� الجغرافيا السياسية ( الجيوسياسية) و إدارة ي
ي
أين المنطقة عىل طريق االنتعاش إىل النمو االقتصادي؟
ين
بالهيدروج� والنووية؟
ما هو التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق
ف ت ز ف
ض
ت
ال� تم إحرازها؟
ا� والمياه ي� ال� ي
ه أوجه التقدم ي
استمرار توافر األر ي
ك� ي� منطقة محدودة الموارد  -ما ي
ما هو رد المنطقة عىل تعهدات COP26؟
ً
تحديا  -ما ه ت
اس�اتيجيات التخفيف من المخاطر؟
الجغرافيا السياسية ( الجيوسياسية) ال تزال تمثل
ي
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شمال امريكا
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خ
التأث� وعدم ي ن
 حيث يبدو أن أسعار السلع، �المنا
خريطة قضايا أمريكا الشمالية تالئم االتجاه
اليق� إىل إدارة ي
 تنسب أعىل ًدرجة من ي- العالم
التغ� ف ي
ي
ن
 لكن عدم ي ن.األساسية أقل أهمية من بقية العالم
اليق� وقلة أولويات
النمط
المنطقة
تتبع
حيث
،
تفعا
ر
م
ال
ز
ي
ال
�اليق
العالم المتمثل ي� تجميع عدم ي
ي
.العملالواضحة
 ق، 2021 اليق� المنخفضة إىل المرتفعة مقارنة بخريطة
 حيث ينتقل من حالة عدم ي ن، الهيدروج� كقضية حرجة
ي ن
وتب� الطاقات المتجددة
يظهر
ض
ن
.�الما
العام
خالل
�اليق
عدم
درجة
تقليل
مع
،
محددة
عمل
كأولوية
ي
ي
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Geopoli�cs

Commodity Prices
Regional Integra�on

بدايات المحادثة

ف
ف
اإلقليم؟ (الموجهات :ارتفاع أسعار الوقود  ،وأزمات األمن والغاز  ،واألزمة
ه التحديات المحددة ي� العام المقبل ي� سياق الطاقة
ي
ما ي
المالية  ،واالضطرابات االجتماعية  ،والمساواة)
خ ف
ف
المنا� ي� جميع أنحاء المنطقة؟
التغ�
تأث� ي� إدارة ي
هل كان إلدارة بايدن ي
ي
ما هو رد المنطقة عىل تعهدات COP26؟
خ
ما هو التفاعل ي ن
المنا� وأسعار السلع األساسية؟
التغ�
ب� الجغرافيا السياسية ( الجيوسياسية) و إدارة ي
ي
ف
ن ف
الهيدروج� ي� تنوي ــع الطاقة ي� المنطقة؟
ما هو دور
ي
ً
ف
ت
ال� يمكن تحقيقها ي� مجالكفاءة الطاقة وهل ينب�غ ي أن يكون هذا هدفا للعمل؟
ه المكاسب ي
ما ي
األنماط الديموغرافية ال تزال تمثل أولوية إجراء -كيف يبدو هذا؟
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