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 التعاون الدولي حول الهدف السابع من أهداف التنمية
المستدامة بشأن الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة للجميع

الدكتور يوهانس أوربلينن
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يشــغل يوهانــس أوربلينــن كرســي األســتاذية باســم األميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز، ويديــر شــؤون الطاقــة والمــوارد 
والبيئــة فــي كليــة الدراســات الدوليــة المتقدمــة بجامعــة جونــز هوبكنــز، وهــو المديــر المؤســس لمبــادرة سياســات الطاقــة 
المســتدامة )ISEP(، وهــو حاصــل علــى الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة ميشــيجان فــي 2009 وقضــى 
الســنوات الثمانــي التاليــة لحصولــه علــى الدكتــوراه فــي جامعــة كولومبيــا. الدكتــور يوهانــس أوربلينــن لــه أربعــة كتــب حائــزة 
ــة وسياســات الطاقــة والحوكمــة  ــة ُمحّكمــة حــول الجوانــب السياســية للبيئ ــة مقال ــد عــن مائ ــز، ونشــر مــا يزي علــى جوائ
الدوليــة. وفــي ضــوء خبراتــه الواســعة كأحــد أهــم خبــراء سياســات الطاقــة فــي العالــم،  ُيقــدم الدكتــور يوهانــس استشــارات 

بانتظــام إلــى الحكومــات والمنظمــات الدوليــة ومؤسســات القطــاع الخــاص حــول قضايــا الطاقــة والبيئــة.

◊ يسعى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة باألمم المتحدة 
إلى »ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة 
استخدام  هائًا في  توسعًا  الهدف  هذا  تحقيق  ويقتضي  الموثوقة«. 
الحوكمة  2030. ويعتبر إطار  الطاقة، بحلول  المتجددة وتوفير  الطاقة 
للهدف السابع متناثرًا ولكنه يشهد تناميًا، وَتوّسع التعاون الدولي حول 

تحقيق الهدف ليصل إلى قمة أولويات أجندة السياسات الدولية.

انتشارًا  ويزداد  سريعًا  نموًا  المتجددة  الطاقة  على  الطلب  يشهد   ◊
بالسرعة  ليست  االنتشار  وتيرة هذا  ولكن  العالم،  مناطق  في مختلف 
الكافية. في 2016، كانت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة %18 فقط 

من إجمالي استهاك الطاقة على مستوى العالم.

فإن  الشمسية،  والطاقة  الرياح  تكاليف طاقة  نظرًا النخفاض  ولكن   ◊
أسواق الطاقة المتجددة العالمية أصبحت اآلن ذات جدوى تجارية، وال 
يعتمد معدل النمو فيها على الدعم السخي. تبرز الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة )إيرينا( والتحالف الدولي للطاقة الشمسية )ISA( كمنظمتين 
دوليتين هامتين يمكنهما المساعدة في تذليل العقبات المتبقية أمام 
زيادة معدل النمو في الطاقة المتجددة، ومن هذه العوائق المخاطر 

المالية.

إدخال  في  التقدم  مدى  ُيسجل  الطاقة،  توفير  عن  الحديث  عند   ◊
الكهرباء إلى المناطق الريفية معداًل أسرع من التقدم في وقود الطهي 
النظيف. ولتوفير الكهرباء للعدد المتبقي من سكان العالم وقدره مليار 
شخص والذين ليس لديهم كهرباء في منازلهم، فإن التقنيات الجديدة 
ومنها نظم الطاقة الشمسية في المنازل هي التي ينعقد عليها األمل. 
المزج بين الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير آليات جديدة 

للتمويل ُيمكن أن يحل المشكلة.

ملخص تنفيذي
المسّيل  النفطي  الغاز  وأبرزه  النظيف،  الطهي  وقود  نقص   ◊
إلى  ويحتاج  سبق،  مما  بكثير  صعوبًة  أشد  مشكلة  هو   ،)LPG(
المبكرة  المراحل  في  الطاقة  توفير  مجال  يزال  وال  كبير.  تمويل 
الطاقة  مبادرة  برزت  ولذلك  الدولي،  المستوى  على  الحوكمة  من 
المعنية. األطراف  لتجميع مختلف  رئيس  للجميع كملتقى  المستدامة 

مجلس  دول  من  وغيرها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تستطيع   ◊
المنظمات  في  المشاركة  من  ملموسة  فوائد  جني  الخليجي  التعاون 
والمحافل المشار إليها آنفًا، وذلك بجانب التوسع في نشر واستخدام 
لدولة  يمكن  المتجددة،  الطاقة  مجال  في  فيها.  المتجددة  الطاقة 
والتحالف  إيرينا  لوكالة  دعمها  تواصل  أن  المتحدة  العربية  اإلمارات 
التركيز تحديدًا على اآلليات المالية التي  الدولي للطاقة الشمسية مع 

تقلل المخاطر المرتبطة باالستثمارات في الطاقة المتجددة.

للطاقة  الجديدة  التقنيات  تتيح  الطاقة،  على  للحصول  بالنسبة   ◊
هو  النظيف  الطهي  لوقود  التمويل  نقص  تجاريًة.  فرصًا  المتجددة 
بمثابة فرصة لتوسيع الجهود اإلنمائية التقليدية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة مع االستفادة من الخبرات السابقة في مشاريع توفير الطاقة. 
مبادرة الطاقة المستدامة للجميع هي ملتقى طبيعي لعاقات الشراكة 

والمباردات في توفير الطاقة.

الدكتور يوهانس أوربلينن
ــر  ــر شــؤون الطاقــة والمــوارد والبيئــة، ومدي ــز، ويدي يشــغل كرســي األســتاذية باســم األميــر ســلطان بــن عبــد العزي
مؤسس لمبادرة سياسات الطاقة المستدامة )ISEP( في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز
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تفاصيل الموضوع
يســعى الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة باألمــم المتحــدة 
إلــى “ضمــان حصــول الجميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات الطاقــة 
توفيــر  الهــدف  هــذا  فــي  الغايــات  أهــم  وتشــمل  الموثوقــة”.  الحديثــة 
الكهربــاء ووقــود الطهــي للجميــع، وزيــادة اســتخدام الطاقــة المتجــددة، 
وتحســين كفــاءة اســتهاك الطاقــة. ومــن المقــرر تحقيــق هــذه الغايــات 

بحلــول عــام 2030.

يقتضــي تحقيــق أي غايــة مــن هــذه الغايــات اســتثمارات ضخمــة في جميع 
أنحــاء العالــم. التعــاون الدولــي يمكنــه النهــوض بــدور هــام فــي تحفيــز 
وتنســيق هــذه االســتثمارات. وُينظــم اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ 
لعــام 2015 المســائل المتعلقــة بمشــاريع التنميــة منخفضــة الكربــون، 
فــي حيــن تدعــم مبــادرة الطاقــة المســتدامة للجميــع فــي األمــم المتحــدة 

ــر الدوليــة للقضــاء علــى فقــر الطاقــة. )SEforALL( التدابي

التعــاون  مجلــس  ودول  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  بالنســبة 
الخليجــي، ينطــوي الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة علــى 
تحــٍد وفرصــة فــي آن واحــد. حيــث يتمثــل التحــدي فــي تحقيــق تقــدم 
الوقــود  الكربــون، وتقليــل االعتمــاد علــى  التخلــص مــن  ملمــوس فــي 
أن  حيــن  فــي  نفســها.  الــدول  داخــل  الخصــوص  وجــه  علــى  األحفــوري 
الفرصــة هــي أن عاقــات التعــاون الدولــي والفــرص التجاريــة خــارج دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي ُيمكــن أن تســاعد فــي تحقيــق منافــع لــدول 
الخليــج مــن حيــث المكانــة ومنافــع تكنولوجيــة واقتصاديــة مــن الســعي 
ــر الطاقــة للجميــع  للوصــول إلــى طاقــة منخفضــة الكربــون وضمــان توفي

فــي ظــل القيــود المتزايــدة التــي يتــم فرضهــا علــى الكربــون.

النظيفــة  للطاقــة  الدوليــة  الحوكمــة  تغيــر 
الطاقــة علــى  والحصــول 

إلــى  لتصــل  الطاقــة  وتوفيــر  النظيفــة  الطاقــة  مــن  كل  أهميــة  زادت 
الرئيــس  الحوكمــة  الدوليــة. وتحــدي  السياســات  أجنــدة  أولويــات  قمــة 
لــه وجهــان. فمــن جانــب، يســاعد التعــاون الدولــي الــدول علــى تســريع 
وتيــرة نشــر وتطويــر الطاقــة المتجــددة لتحقيــق غايــات الهــدف الســابع 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )انظــر المربــع 1( واتفــاق باريــس بشــأن 
ــاخ 2015. وفــي حيــن أن الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة  ــر المن تغي
المســتدامة ال يحــدد نســبة معينــة للطاقــة المتجــددة إال أن مضاعفــة 
نســبة مســاهمة الطاقــة المتجــددة فــي مصــادر الطاقــة الدوليــة ســيكون 

خطــوة كبيــرة نحــو الحــد مــن االحتبــاس الحــراري.

 2030 بحلــول  للجميــع  الطاقــة  توفيــر  يتطلــب  اآلخــر،  الجانــب  ومــن 
تعاونــًا دوليــًا لضــخ اســتثمارات ضخمــة فــي كل مــن إدخــال الكهربــاء إلــى 
المناطــق الريفيــة وتوفيــر وقــود الطهــي النظيــف. وتجــدر اإلشــارة تحديــدًا 
ــر الطاقــة فــي الماضــي كانــت ترتكــز  ــه بالرغــم مــن أن جهــود توفي إلــى أن
فــي معظمهــا علــى إدخــال الكهربــاء إلــى المناطــق الريفيــة إال أن مشــهد 
هــو  النظيــف  الطهــي  وقــود  وســيكون  اآلن،  تغيــرًا  يشــهد  الحوكمــة 

األولويــة الرئيســية التاليــة.

الطاقة النظيفة - الوضع الراهن والحوكمة

والطاقــة  الريــاح  طاقــة  ســيما  وال  الحديثــة،  المتجــددة  الطاقــة  ُتنِتــج 
الشمســية، نســبة منخفضــة جــدًا مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة. وتحســنت 
الميــزة التنافســية لمصــادر الطاقــة المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء تحســنًا 
هائًا.1  فعلى ســبيل المثال انخفضت تكلفة مشــاريع الطاقة الشمســية 
واســعة النطــاق بنســبة %86 فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة منــذ 
الطاقــة  مســاهمة  حصــة  تــزال  ال  االنخفــاض،  هــذا  وبرغــم   2  .2009
%18 تقريبــًا علــى  ثابتــًة عنــد  المتجــددة فــي مصــادر الطاقــة الدوليــة 
مســتوى العالــم.3  وال تــزال أســواق الطاقــة المتجــددة غيــر متطــورة فــي 
العديــد مــن الــدول، ويســير التقــدم ببــطء فــي مختلــف القطاعــات خــارج 
قطــاع الكهربــاء. وتقتضــي الزيــادة الكبيــرة فــي نشــر الطاقــة المتجــددة 
ــدة فــي  ــاء، واســتثمارات عامــة متزاي ــد الكهرب ــة فــي تولي سياســات مواتي
اســتخدامات الطاقــة المتجــددة خــارج قطــاع الكهربــاء ومنهــا اســتخدامها 

فــي التدفئــة والصناعــة والنقــل.

المربع 1: الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة

الطاقــة  بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات  الجميــع  ضمــان حصــول 
الحديثة الموثوقة 

ضمــان حصــول الجميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات الطاقة 	 
الحديثــة الموثوقــة بحلــول عام 2030.

فــي 	  المتجــددة  الطاقــة  حصــة  فــي  كبيــرة  زيــادة  تحقيــق 
 .2030 عــام  بحلــول  العالميــة  الطاقــة  مصــادر  مجموعــة 

مضاعفــة المعــدل العالمــي للتحســن فــي كفــاءة اســتخدام 	 
الطاقــة بحلــول عــام 2030.

تعزيــز التعــاون الدولــي مــن أجــل تيســير الوصــول إلــى بحــوث 	 
وتكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعّلقــة 
الطاقــة  اســتخدام  فــي  والكفــاءة  المتجــددة،  بالطاقــة 
واألنظــف،  المتقدمــة  األحفــوري  الوقــود  وتكنولوجيــا 
وتشــجيع االســتثمار فــي البنــى التحتيــة للطاقــة وتكنولوجيــا 

.2030 عــام  بحلــول  النظيفــة،  الطاقــة 

توســيع نطــاق الُبنــى التحتيــة وتحســين مســتوى التكنولوجيــا 	 
والمســتدامة  الحديثــة  الطاقــة  خدمــات  تقديــم  أجــل  مــن 
البلــدان  أقــل  فــي  وبخاصــة  الناميــة،  البلــدان  فــي  للجميــع 
نمــوا والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة، والبلــدان الناميــة غيــر 
الســاحلية، وفقــا لبرامــج الدعــم الخاصــة بــكل منهــا علــى حــدة، 

بحلــول عــام 2030.

Source: UN. ‘SDGs Knowledge Platform.’ Accessed Oct 2018. 
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شــهدت الســنوات األخيــرة زيــادة فــي وتيــرة نشــر الطاقــة المتجــددة. بيــد 
أن هــذه الزيــادات لــم تؤثــر تأثيــرًا كبيــرًا حتــى اآلن فــي نســبة مســاهمة 
كافــة مصــادر الطاقــة المتجــددة )ومنهــا المنشــآت الكهرومائيــة الكبيــرة 
والمــواد الحيويــة( فــي مصــادر الطاقــة العالميــة. وكانــت هــذه النســبة 
نحــو %18 فــي 2015، ومــن ثــم فإنهــا زادت زيــادة طفيفــة عــن نســبتها 
فــي 1990، وذلــك بالرغــم مــن أن مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي توليــد 
الكهربــاء زادت مــن %19 إلــى %4.23  إحــدى المشــكات البــارزة هــي 
أن مصــادر الطاقــة المتجــددة لــم تحــرز إال تقدمــًا محــدودًا خــارج قطــاع 
الكهربــاء، حيــث بــرزت طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية مؤخــرًا كبدائــل 

تنافســية.

 إحــدى المشــكات الرئيســية األخــرى هــو نقــص التقــدم فــي مناطــق 
معينــة مــن العالــم، ومنهــا الشــرق األوســط وجنــوب شــرق آســيا. ففــي 
هــذه المناطــق ال ُتشــّكل المصــادر الحديثــة للطاقــة المتجــددة، باســتثناء 
الســدود الكهرومائيــة، إال نســبًة ضئيلــًة مــن إجمالــي اســتخدام الطاقــة: 
أقــل مــن %1 فــي الشــرق األوســط وأقــل مــن %5 فــي جنــوب شــرق 

آســيا.5

تدعــم  متناثــرًة.  المتجــددة  للطاقــة  الدوليــة  الحوكمــة  بنيــة  تــزال  وال 
الــوكاالت اإلنمائيــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف، ومنهــا البنــك الدولــي، 
مشــاريع الطاقــة المتجــددة بتقديــم التمويــل الميســر والقــروض التجاريــة، 
فــي حيــن أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ُترّكــز علــى الدعــم الفنــي 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  تجمــع  الناميــة.  البلــدان  فــي  القــدرات  وبنــاء 
البيانــات، وُتِعــد الدراســات الســنوية لتنميــة الطاقــة المتجــددة، فــي حيــن 
ُيرّكــز التحالــف الدولــي للطاقــة الشمســية - الــذي تــم إنشــاؤه مؤخــرًا - 

علــى زيــادة التمويــل للطاقــة الشمســية.

وتنهــض منظمــة التجــارة العالميــة أيضــًا بــدور هــام فــي إدارة النزاعــات 
التجاريــة المتعلقــة بتقنيــة الطاقــة المتجــددة ومنهــا رســوم االســتيراد 
للوحــات الطاقــة الشمســية. فــي المســتقبل، قــد تبــرز التجــارة فــي المــواد 

ذات األهميــة البالغــة ومنهــا الليثيــوم والكوبالــت كمســألة جوهريــة.

فــي الوقــت الحاضــر، يتــم تبــادل نســبة %3 فقــط فــي تجــارة الكهربــاء 
بيــن دول العالــم.6  وفــي ضــوء الطبيعــة المحــدودة لتجــارة الكهربــاء عبــر 
الحــدود، فليــس مــن المثيــر للدهشــة أن إطــار الحوكمــة لمصــادر الطاقــة 
النزاعــات  وبجانــب  نســبيًا.  ضعيــف  الدولــي  الصعيــد  علــى  المتجــددة 
التجاريــة، ينصــب معظــم التنظيــم والحوكمــة الدوليــة علــى نقــل المعرفــة، 
والدعــم الفنــي، والتمويــل. ومــن غيــر المحتمــل أن يطــرأ أي تغييــر علــى 
هــذا الحــال فــي الســنوات العشــر المقبلــة دون حــدوث طفــرات كبيــرة 

ــاء. فــي تجــارة الكهرب

إذا كان هنــاك مجــال لتحــل الطاقــة المتجــددة محــل الوقــود األحفــوري 
فــي قطاعــات عديــدة وفــي قــارات متعــددة، فابــد أن تتحســن ميزتهــا 
التنافســية فــي عــدد كبيــر مــن االقتصــادات. الحوكمــة الدوليــة والتعــاون 
الدولــي يمكنهمــا النهــوض بــدور فــي دعــم هــذا التحــول،7 ويمكــن تحقيــق 
ذلــك مــن خــال دعــم النمــو فــي الطاقــة المتجــددة بعــدة وســائل منهــا 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

التكنولوجــي، 	  االبتــكار  دعــم  الدوليــة  المنظمــات  تســتطيع  
ومشــاريع التطبيــق العملــي، والسياســات الجديــدة بتوفيــر التمويــل، 

القــدرات. وبنــاء  والتكنولوجيــا 

ُيمكــن أن تســاعد وكاالت التنميــة أقــل البلــدان نمــوًا والــدول ذات 	 
والتشــريعات  السياســات  إعــداد  فــي  األدنــى  المتوســط  الدخــل 

وإنشــاء األســواق لنشــر الطاقــة المتجــددة.

تبــادل 	  الدوليــة،  االتفاقــات  خــال  مــن  الحكومــات،  تســتطيع 
االلتزامــات فيمــا يخــص نشــر الطاقــة المتجــددة إليقــاف تغيــر المنــاخ 

الكربــون. منخفــض  النمــو  ودعــم 

توفير الطاقة - الوضع الراهن والحوكمة

يتحســن توفيــر الطاقــة أيضــًا فــي جميــع أنحــاء العالــم، ولكــن المجتمــع 
الدولــي ال يســير حتــى اآلن بالوتيــرة الكافيــة لتحقيــق الغايــة الــواردة ضمــن 
الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وهــي ضمــان حصــول 
الموثوقــة  الحديثــة  الطاقــة  خدمــات  علــى  ميســورة  بتكلفــة  الجميــع 
بحلــول عــام 2030. 8 فــي 2016، كانــت نســبة %87 مــن ســكان العالــم 
لديهــا كهربــاء فــي المنــازل. يقتضــي الوصــول بهــذه النســبة إلــى نســبة 
مئــة بالمائــة بحلــول 2030 أن يتــم تســريع وتيــرة التقــدم فــي هــذا الشــأن.

تظهــر المشــكلة الرئيســية بصفــة أساســية فــي الــدول األفريقيــة الواقعــة 
جنــوب الصحــراء الكبــرى، حيــث تعجــز معــدالت إدخــال الكهربــاء المتزايــدة 
الذيــن  النــاس  عــدد  فــإن  الواقــع  وفــي  الســكاني،  النمــو  مواكبــة  عــن 
يعيشــون بــدون كهربــاء مــن المتوقــع أن يرتفــع مــن 590 مليــون فــي 

الوقــت الحاضــر إلــى 602 مليــون فــي 2030. 9

فــي الوقــت نفســه، فــإن الوضــع بالنســبة لوقــود الطهــي النظيــف أكثــر 
ســوءًا. حيــث لــم تحصــل إال نســبة %59 مــن ســكان العالــم علــى وقــود 
الطهــي النظيــف فــي 2016 بنســبة زيــادة هامشــية مقارنــة بالنســبة التــي 
كانــت موجــودة فــي 2014 وهــي %58. البــد مــن بــذل جهــود هائلــة 
يغفــل  2030، وهــذا  بحلــول  للجميــع  النظيــف  الطهــي  وقــود  إلتاحــة 
التحديــات الناتجــة عــن “تكديــس مصــادر الوقــود” وهــو مــا يحــدث عندمــا 
تواصــل األســر اســتخدام حطــب الوقــود بالرغــم مــن حصولهــا علــى وقــود 

الطهــي النظيــف.10

يحقــق اســتبدال حطــب الوقــود ببدائــل أخــرى تتســبب فــي تلــوث أقــل 
للهــواء، وأبرزهــا غــاز البتــرول المســيل وهــو عبــارة عــن محلــول يتســبب فــي 
القليــل مــن تلــوث الهــواء وال يشــكل تهديــدًا أيضــًا ألهــداف تخفيــف حــدة 
آثــار تغيــر المنــاخ،11 مكاســب صحيــة بــارزة، ولكــن السياســات الحاليــة ال تحــرز 

إال تقدمــًا محــدودًا فــي أحســن األحــوال فــي هــذا الشــأن.12

ولهــذا فــإن القضــاء علــى فقــر الطاقــة يتطلــب اســتثمارات ضخمــة مــن 
القطــاع العــام. وفــي حيــن أن هنــاك فرصــًا تجاريــًة فــي التقنيــات الجديــدة 
ومنهــا التوليــد الامركــزي للطاقــة المتجــددة إال أن طبيعــة المشــكلة 
علــى  يعنــي  وهــذا  االجتماعيــة.  السياســات  عبــر  عامــًا  دعمــًا  تســتلزم 
فقــر  تحديــات  تواجــه  التــي  نمــوًا  األقــل  البلــدان  أن  العالمــي  الصعيــد 
الطاقــة تحتــاج إلــى مســاعدات إنمائيــة مــن المانحيــن. ولذلــك مــن المهــم 
التركيــز الواضــح علــى دعــم البلــدان الفقــرة، التــي يوجــد فيهــا عــدد ســكان 

كبيــر يعانــي مــن فقــر الطاقــة، مــن خــال المنــح والقــروض الميســرة.

ُيركــز إطــار الحوكمــة الدولــي لتوفيــر الطاقــة علــى تطويــر ونشــر الحلــول. 
أبــرز المبــاردات فــي هــذا الشــأن هــي مبــادرة الطاقــة المســتدامة للجميــع، 
والتــي تعتبــر بمثابــة منصــة لعــدد كبيــر مــن الحلــول العامــة والخاصــة. 
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وبمــا أن مبــادرة الطاقــة المســتدامة للجميــع هــي المنصــة الرائــدة علــى 
مســتوى العالــم فيمــا يخــص التدابيــر المتعلقــة بتوفيــر الطاقــة، فإنهــا 
الخــاص  القطــاع  مــن  ومؤسســات  حكومــات  عضويتهــا  فــي  تشــمل 
ومنظمــات للمجتمــع المدنــي بهــدف التعــاون والتنســيق للقضــاء علــى 
ــة  فقــر الطاقــة بحلــول 2030 ضمــن الهــدف الســابع مــن أهــداف التنمي
المســتدامة. تنبــع قــوة مبــادرة الطاقــة المســتدامة للجميــع مــن أنهــا 
والمجتمــع  والشــركات،  المشــاريع،  وأصحــاب  المســتثمرين،  بيــن  تجمــع 
محــدودًا،  الطاقــة  توفيــر  لحلــول  الدولــي  التمويــل  يــزال  ال  المدنــي. 
فــي  األطــراف.13  ومتعــددة  الثنائيــة  المانحــة  الجهــات  علــى  ويعتمــد 
الــدول متوســطة الدخــل، قــادت االســتثمارات العامــة مســيرة التقــدم 

فــي الحصــول علــى الطاقــة.14

فــي وضــع كهــذا يمكــن أن تتيــح الحوكمــة الدوليــة والتعــاون الدولــي 
البرامــج  دعــم  هــو  الدعــم  أشــكال  أحــد  الدعــم.  مــن  عديــدًة  أشــكااًل 
التقليــدي ومنــه المنــح والقــروض منخفضة الفائدة لمســاعدة الحكومات 
علــى توســيع نطــاق توفيــر الطاقــة الحديثــة. وهــذا النــوع مــن الدعــم لــه 
أهميــة خاصــة فــي حالــة وقــود الطهــي النظيــف. ولمــا كان وقــود الطهي 
غــاٍل بالنســبة للدخــل الصافــي لألســر، فــإن قــوى الســوق التــي يحركهــا 

ــح ليــس لهــا إال اســتخدامات محــدودة فــي هــذا الصــدد. دافــع الرب

الشــكل اآلخــر هــو الدعــم المالــي للمشــاريع االجتماعيــة والكيانــات غيــر 
الهادفــة للربــح التــي تنشــط فــي هــذا المجــال. هــذا النــوع مــن الدعــم 
يمكنــه االســتفادة مــن رأس المــال الخــاص فــي المجــاالت التــي تتحقــق 
فيهــا الجــدوى التجاريــة ومنهــا نمــاذج األعمــال التــي تمــزج بيــن الخدمــات 
النقديــة المتنقلــة والطاقــة الشمســية الموزعة لتحســين إمكانية الحصول 
األفريقيــة  الــدول  ســيما  وال  الــدول  مــن  العديــد  فــي  الطاقــة.  علــى 
الســكان  كثافــة  انخفــاض  يتســبب  الكبــرى،  الصحــراء  جنــوب  الواقعــة 
والطلــب المحــدود علــى الكهربــاء فــي تفضيــل الحلــول الموزعــة، وتفتــح 
هــذه النقطــة مجــال الفــرص أمــام عاقــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص لتحفيــز المــال الخــاص علــى زيــادة معــدالت إدخــال الكهربــاء إلــى 

المنــازل باســتخدام وحــدات توليــد الكهربــاء الموزعــة. 

الطاقــة  ودعــم  الطاقــة  علــى  الحصــول  بيــن  الخلــط  ينبغــي  ال  وبينمــا 
المتجــددة، فــإن الطاقــة الشمســية الموزعــة هــي فــي كثيــر مــن األحيــان 
أقــل الطــرق تكلفــًة إلتاحــة نطــاق محــدود مــن الكهربــاء فــي المجتمعــات 
الريفيــة النائيــة.15 تســتطيع المنظمــات الدوليــة النهــوض بــدور هــام فــي 
تيســير عاقــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتحفيــز التمويــل 

للطاقــة الشمســية الموزعــة.

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  علــى  التداعيــات 
المتحــدة وغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون 

لخليجــي ا
التعــاون  مجلــس  دول  مــن  وغيرهــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الهــدف  لتحقيــق  الدوليــة  الجهــود  فــي  المســاهمة  يمكنهــا  الخليجــي 
الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة واالســتفادة منهــا فــي آن واحــد. 
حيــث يتيــح التعــاون حــول الطاقــة النظيفــة فرصــًة واضحــًة أمــام التخلــص 
المحلــي.  الصعيــد  علــى  والتجــارة  االقتصــادي  والتنويــع  الكربــون  مــن 
وعلــى الجانــب اآلخــر، يتيــح الحصــول علــى الطاقــة فرصــًة لتعزيــز العاقــات 

مــع البلــدان الصاعــدة عبــر أشــكال مبتكــرة مــن التعــاون اإلنمائــي.

الطاقة النظيفة

الهــدف  ضمــن  عليــه  المنصــوص  النظيفــة  الطاقــة  هــدف  تحقيــق  إن 
الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة يقتضــي مــن دولــة اإلمــارات 
زيــادة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  وغيرهــا  المتحــدة  العربيــة 
أهــداف الطاقــة النظيفــة علــى الصعيــد الوطنــي ودعــم جهــود النشــر 
 ،2017 فــي  األخــرى.  البلــدان  فــي  الشمســية  الطاقــة  فــي  واالبتــكار 
كان إجمالــي توليــد الطاقــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي الشــرق 
األوســط كامــًا ُيعــادل 1.4 مليــون طــن فقــط مــن النفــط أو أقــل مــن 
واحــد بالمائــة مــن إجمالــي االســتهاك النهائــي للطاقــة. علــى النقيــض، 
اســتهلكت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمفردهــا مــا يعــادل أكثــر مــن 
100 مليــون طــن مــن النفــط فــي ذلــك العــام.16 تســتطيع دول الشــرق 
األوســط علــى المــدى البعيــد توليــد معظــم احتياجاتهــا الكهربائيــة مــن 

الشمســية. الطاقــة 

تهــدف أول مســاهمة معتزمــة محــددة وطنيــًا )NDC( مــن دولــة اإلمارات 
ضمــن اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ إلــى زيــادة الطاقــة النظيفــة - 
إجمالــي  مــن   24% إلــى   - المتجــددة  والطاقــة  النوويــة  الطاقــة  مــن 
طاقــة توليــد الكهربــاء بحلــول 2021. 17 طبقــًا للحســابات التــي نشــرتها 
مجموعــة تعقــب تدابيــر المنــاخ “Climate Action Tracker” فــإن هــذه 
السياســة ســتجعل انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي الدولــة، باســتثناء التغيــر 
فــي اســتخدام األراضــي، عنــد مســتوى يتجــاوز بنســبة %50 المســتوى 
الــذي كانــت عليــه فــي 2010؛ وهــو مــا ُيعتبــر أفضــل مــن النهــج المعتــاد 
ولكنــه ليــس كافيــًا بعــد فــي ضــوء ضخامــة التحــدي المتمثــل فــي الحــد 

ــم.18 ــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العال مــن انبعاث

وفــي ضــوء أن تخفيــف حــدة آثــار تغيــر المنــاخ )تقليــل انبعاثــات غــازات 
مــن  الطاقــة  توليــد  فــي  التوســع  وراء  ســبب  أهــم  يــزال  ال  الدفيئــة( 
المصــادر المتجــددة، فإنــه يمكــن القــول إن هــدف 2021 يتــرك مجــااًل 
واســعًا للتحســن. دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا فعــًا هــدف 
أكثــر طموحــًا لعــام 2050 وهــو توليــد %44 مــن الكهربــاء مــن مصــادر 
الطاقــة المتجــددة،19 ولكــن هــذا الهــدف ال يــزال فــي حاجــة إلــى تدعيمــه 
بأهــداف مؤقتــة طموحــة لتسترشــد بــه السياســات واالســتثمارات فــي 

الســنوات العشــر المقبلــة.

علــى  النظيفــة  للطاقــة  طمــوح  هــدف  وضــع  إن  أيضــًا  القــول  ُيمكــن 
الصعيــد المحلــي ضــروري لتحقيــق المصداقيــة الدوليــة والتعــاون علــى 
األمــم  مبــدأ  مــع  يتوافــق  بمــا  األخــرى،  الــدول  مــع  المســاواة  قــدم 
والمتفاوتــة ومراعــاة  المشــتركة  المســؤوليات  فــي  المتمثــل  المتحــدة 
المــوارد  أنــه فــي ضــوء  الــدول. وُيقــال فــي كثيــر مــن األحيــان  قــدرات 
الماليــة الوفيــرة لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة  المتحــدة وغيرهــا مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وخصوصــًا المملكــة العربيــة الســعودية، فــإن 
وجــود مســتوى عــاٍل مــن الطمــوح علــى الصعيــد المحلــي ســيزيد مــن 
المصداقيــة الدوليــة لهــذه الــدول كشــركاء رئيســيين فــي الســعي لتحقيــق 
النمــو منخفــض الكربــون. وســيرًا علــى نفــس المنــوال، فــإن نصيــب الفــرد 
المرتفــع مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون واالعتمــاد علــى الوقــود 
األحفــوري فــي هــذه الــدول يبيــن أيضــًا ضــرورة تســريع وتيــرة التحــول نحــو 

مصــادر الطاقــة النظيفــة.

ومــع هــذا ُيمكــن النظــر إلــى هــذه القضيــة مــن زاويــة الفــرص المتاحــة أيضًا؛ 
فمــع تزايــد هيمنــة تغيــر المنــاخ علــى مشــهد الطاقــة الدولــي وتحــول 
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الطاقــة المتجــددة لتصبــح أهــم مصــدر للطاقــة منخفضــة الكربــون فــإن 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن دول الخليــج يمكنهــا أن 
تجنــي فوائــد مــن حيــث ســمعتها الدوليــة ومزايــا تجاريــة جــراء تصــدر هــذه 

الجهــود.

اإلمــارات  لدولــة  خاصــة  أهميــة  ذات  فرصــًة  الشمســية  الطاقــة  تتيــح 
العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فاجتمــاع 
انخفــاض التكاليــف وتراكــم الخبــرات مــع السياســات والتشــريعات يســمح 
لهــذه الــدول بضــخ اســتثمارات مجديــة مــن حيــث التكلفــة فــي الطاقــة 
الطاقــة  مــن  وفيــرة  مــوارد  األوســط  الشــرق  فــي  يوجــد  الشمســية. 
ــزال المملكــة العربيــة الســعودية تنتــج نصــف  الشمســية، ومــع ذلــك ال ت
احتياجاتهــا الكهربائيــة باســتخدام النفــط.20 تتيــح االســتثمارات فــي الطاقــة 
الشمســية، بجانــب الطاقــة النوويــة، لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
إمكانيــة زيــادة مســاهمتها المعتزمــة المحــددة وطنيــًا ضمــن اتفــاق باريس 
فــي إطــار السياســات التــي يتزايــد مســتوى الطمــوح فيهــا بمــرور الوقــت.

العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  التجاريــة  الفرصــة  تعتبــر  المنطلــق،  ومــن هــذا 
المتحــدة وغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ُمضاعفــًة. فمــن 
الكهربــاء  توليــد  تكلفــة  مــن  المحليــة  التدابيــر  تقلــل  أن  ُيمكــن  ناحيــة، 
وإعانــات الوقــود فــي الــدول التــي تســتخدم النفــط أو الغــاز الطبيعــي 
الناحيــة  ومــن  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  ومنهــا  الكهربــاء،  لتوليــد 
االســتثمار  خبــرات  أن  يعنــي  للمــال  كمركــز  دبــي  مكانــة  فــإن  األخــرى، 
المحليــة يمكــن تحويلهــا إلــى فــرص تجاريــة فــي الخــارج. إذا اســتطاعت 
ــة  ــة لتلبي ــل فعال ــات تموي ــة المتحــدة اســتحداث آلي ــة اإلمــارات العربي دول
االحتياجــات الوطنيــة واإلقليميــة، فســتظهر فــرص واســعة فــي تمويــل 

الدولــي. المتجــددة علــى الصعيــد  الطاقــة  مشــاريع  

فــي الوقــت الراهــن يعــوق ارتفــاع نســبة فائــدة تمويــل المشــاريع ونقــص 
مــن  العديــد  فــي  المتجــددة  الطاقــة  تطويــر  المائمــة  التمويــل  آليــات 
االقتصــادات الصاعــدة وفــي الــدول األقــل نمــوًا، ومنهــا الهنــد.21 ومــع 
اســتمرار التقــدم التكنولوجــي فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة، فإن االبتكار 
الحوكمــة  فــي  التاليــة  البــارزة  األولويــة  ســيكون  الماليــة  األدوات  فــي 
الدوليــة للطاقــة المتجــددة. وتســتطيع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
مــن خــال الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة والتحالــف الدولــي للطاقــة 
لنفســها  أن تصنــع مكانــة  آدنــاه،  مــا ســيتم شــرحه  الشمســية بحســب 
كمركــز مالــي هــام لمشــاريع الطاقــة المتجــددة. أحــد األمثلــة المشــجعة 

هــو صنــدوق دبــي األخضــر.22

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أمامهــا فرصــة ممتــازة للتعــاون الدولــي 
مــن خــال الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ومقرهــا أبــو ظبــي. وتفيــد 
البحــوث بــأن الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة صنعــت لنفســها مكانــًة 
كإحــدى المؤسســات الرائــدة فــي دعــم مشــاريع تنميــة الطاقــة المتجــددة 
فــي البلــدان األقــل نمــوًا والبلــدان ذات الدخــل المتوســط األدنــى مــن 
األساســية  والمــوارد  والتشــريعات،  والسياســات،  القــدرات،  بنــاء  خــال 
ومنها رســم الخرائط الجغرافية للموارد.23 وتنهض دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة فعــًا بــدور نشــط فــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة عبــر 
دعــم مشــاريع الطاقــة المتجــددة الموزعــة فــي منطقــة المحيــط الهــادئ 
والبحــر الكاريبــي مــن خــال آليــة تمويــل المشــاريع المشــتركة بيــن الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة المتجــددة وصنــدوق أبــو ظبــي للتنميــة.

الدوليــة  للوكالــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  دعــم  اســتمرار  مــع 
للطاقــة المتجــددة، والتــي مــن المحتمــل أن تظــل المؤسســة المهيمنــة 
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، تســتطيع دولــة اإلمــارات إقامــة عاقــات 
مــع  المســتدامة  الطاقــة  مجــال  فــي  هامــة  دوليــة  وتعــاون  شــراكة 
المجموعــة القادمــة مــن االقتصــادات الصاعــدة وهــي أثيوبيــا، وكينيــا، 
ونيجيريــا. واألهــم مــن ذلــك أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عليهــا 
دعــم جهــود االقتصــادات الصاعــدة فــي التعامــل مــع تحــدي زيــادة نســب 

الطاقــة المتجــددة فــي نظــم الطاقــة لديهــا.

الفرصــة البــارزة األخــرى لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي التحالــف 
للطاقــة  الدولــي  التحالــف  يســعى  حيــث  الشمســية.  للطاقــة  الدولــي 
الشمســية، والــذي تقــوده الهنــد وفرنســا، إلــى تقليــل تكاليــف تمويــل 
مشــاريع الطاقــة المتجــددة، وتعزيــز سلســلة اإلمــداد لتكنولوجيــا الطاقــة 
االتفاقيــة  علــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وّقعــت  الشمســية. 
اإلطاريــة للتحالــف الدولــي للطاقــة الشمســية، ولكنهــا لــم ُتصــّدق عليــه 

بعــد.

وفــي ضــوء تركيــز التحالــف الدولــي للطاقــة الشمســية علــى التمويــل 
ومشــاركة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المبــادرة، فــإن التحالــف 
منتجــات  علــى  الطلــب  وتعزيــز  إلنشــاء  للدولــة  طبيعيــًة  فرصــًة  يتيــح 
مجموعــة  فــي  المقبلــة  الســنوات  فــي  المحتملــة  التمويــل  وابتــكارات 
واســعة مــن الــدول الشــريكة الهامــة، وخصوصــًا فــي دول أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، وشــمال أفريقيــا، والشــرق األوســط، وجنــوب آســيا، وجنــوب 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تســتطيع  المثــال،  ســبيل  علــى  آســيا.  شــرق 
ــدة تقــوم علــى تجميــع المــوارد لتقليــل  ــة تمويــل جدي ــة آلي المتحــدة رعاي
حــدة مخاطــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي االقتصــادات الصاعــدة.

توفير الطاقة

ال تــزال المســاعدات اإلنمائيــة بمختلــف أشــكالها أداًة أساســيًة لدعــم 
علــى  القضــاء  طريــق  فــي  األساســية  العقبــة  للجميــع.  الطاقــة  توفيــر 
فقــر الطاقــة هــي ارتفــاع تكاليــف الطاقــة الحديثــة.24 وَتُحــول العوامــل 
الجغرافيــة ومنهــا المســافات البعيــدة والفقــر بصفــة عامــة دون تمتــع 

األســر والشــركات فــي أقــل البلــدان نمــوًا بفوائــد الطاقــة الحديثــة.  

توفيــر الطاقــة ليــس مشــكلًة يمكــن التغلــب عليهــا بالوســائل التجاريــة 
دون دعــم واســع مــن الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي. ولهــذا 
الســبب، تعتبــر المســاعدات اإلنمائيــة أداًة هامــًة – وهــي كذلــك  إحــدى 
المتحــدة والتــي لديهــا  العربيــة  أمــام دولــة اإلمــارات  الفــرص  مجــاالت 
ــم تجعلهــا أحــد  ــر الطاقــة ولكنهــا ل ــرات فــي مســاعدات توفي بعــض الخب

محــاور التركيــز الرئيــس لهــا.

الفرصــة األولــى هــي تقديــم الدعــم المباشــر إلــى التوفيــر واســع النطــاق 
لوقــود الطهــي النظيــف، وال ســيما غــاز البتــرول المســيل، فــي البلــدان 
الجميــع  فــي حصــول  التقــدم  مــدى  يــزال  آنفــًا، ال  الفقيــرة. وكمــا ورد 
حاجــة  وهنــاك  بعيــد.  حــد  إلــى  بطيئــًا  النظيــف  الطهــي  وقــود  علــى 
واضحــة لتدخــل كبيــر بمــوارد ماليــة كافيــة، وجــدول زمنــي لعــدة ســنوات، 
وعاقــات شــراكة مبتكــرة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتحالــف دولــي 
فــي هــذا الشــأن. يمكــن أن تتعــاون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع 
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مبــادرة التنميــة المســتدامة للجميــع إلطــاق مبــادرة واســعة لتنســيق 
أهــداف ســنوية  مــع وضــع   2030 عــام  حتــى  الجهــود  هــذه  ومتابعــة 

لتجميــع المــوارد الماليــة وللتنفيــذ.

ويمكــن أن تعــزز دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــي ضــوء مواردهــا 
ــا الطاقــة، مكانتهــا  وخبراتهــا الواســعة فــي التعــاون اإلنمائــي فــي قضاي
النظيــف  الطهــي  وقــود  لتوفيــر  الراميــة  الجهــود  بتصــدر  كبيــرًا  تعزيــزًا 
للجميــع. فــي الســنوات األخيــرة، دعمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
إحــال الطاقــة الشمســية محــل الديــزل فــي مولــدات الكهربــاء الموجــودة 
فــي الجــزر ،25 والخطــوة الطبيعيــة التاليــة هــي تنفيــذ برنامــج واســع لوقود 

الطهــي النظيــف.

الفرصــة الثانيــة هــي اســتحداث آليــات ماليــة مبتكــرة لدعــم حلــول توفيــر 
الطاقــة القائمــة علــى أدوات الســوق إلدخــال الكهربــاء إلــى المناطــق 
للمنــازل  الكهربــاء  توفيــر  فــي  التقــدم  مــدى  أن  حيــن  وفــي  الريفيــة. 
يســير بثبــات إال أن هنــاك الكثيــر مــن الجهــود المطلوبــة للوصــول إلــى 
المجتمعــات الريفيــة النائيــة فــي الــدول األفريقيــة جنــوب الصحــراء بتوفيــر 
وحــدات الطاقــة المتجــددة الموزعــة واألجهــزة المنزليــة فائقــة الكفــاءة 

فــي اســتهاك الطاقــة.

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أمــام  فرصــة  أفضــل  فــإن  الشــأن  هــذا  وفــي 
المتحــدة هــي االســتثمار فــي دعــم الجهــود التــي تزيــد مــن القــدرة علــى 
تحمــل أســعار الكهربــاء، وتقليــل تكاليــف التمويــل للقطــاع الخــاص، ودعــم 
جهــود التطويــر والتجــارب العمليــة، والزيــادة التدريجيــة للتقنيــات الجديــدة. 
نشــر هــذه التقنيــات الجديــدة علــى نطــاق واســع لــه دور بالــغ األهميــة 

ــع.26  ــر الطاقــة للجمي فــي توفي

أمــا علــى الصعيــد  الدولــي، تســتطيع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــر الطاقــة بعــدة وســائل هامــة، وال  التعــاون مــع الجهــات المعنيــة بتوفي
فعندمــا  للجميــع.  المســتدامة  الطاقــة  مبــادرة  فــي  المشــاركة  ســيما 
تشــارك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مبــادرة الطاقــة المســتدامة 
للجميــع، فإنــه يمكنهــا التواصــل مــع المســتثمرين والشــركات الخاصــة التي 
لديهــا تقنيــات ونمــاذج أعمــال جديــدة، والحكومــات المهتمــة بالتعــاون 
اإلنمائــي. وال يوجــد أي ملتقــى آخــر بخــاف مبــادرة الطاقــة المســتدامة 
ــات  ــز الشــديد علــى المكون ــح نفــس النطــاق الشــامل والتركي ــع يتي للجمي

ــر الطاقــة. الرئيســية لتوفي

أهــم مبادرتيــن ضمــن مبــادرة الطاقــة المســتدامة للجميــع همــا التمويــل 
لتوفيــر الطاقــة والتركيــز علــى عشــرين دولــة شــديدة التأثــر بهــا عدد ســكان 
كبيــر يعانــي مــن فقــر الطاقــة. علــى مــدار العقــد المقبــل، ينبغــي لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أن تدعــم كلتــا المبادرتيــن بنشــاط. واألهــم مــن 
ذلــك أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يمكنهــا ريــادة الجهــود الراميــة 

لزيــادة وتخصيــص األمــوال العامــة لوقــود الطهــي النظيــف.

هنــاك أيضــًا فــرص تجاريــة، مــرة أخــرى مــع التركيــز تحديــدًا علــى التمويــل. 
أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه العديــد مــن المشــاريع التجاريــة فــي هــذا 
المجــال هــو عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى التمويــل االئتمانــي. ُيمكــن 
أن تقــود دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحالفــًا دوليــًا يتيــح للمشــاريع 
بالقــدر  تجاريــة  أو شــبه  تجاريــة  تمويــل  قــروض  علــى  الحصــول  الخاصــة 
ــل للشــركات التــي  ــم التموي ــر بتقدي ــي كبي ــزام مال المطلــوب. إذا ظهــر الت
تعمــل فــي محطــات توليــد الكهربــاء الموزعــة، فــإن ذلــك يمكــن أن يقلــل 
تكاليــف التمويــل، ومــن ثــم يقضــي علــى حاجــز مؤثــر أمــام النمــو فــي 

هــذا القطــاع.27 ولمــا كانــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة تتوقــع أن تســهم 
محطــات توليــد الكهربــاء الموزعــة بغالبيــة توصيــات الكهربــاء الجديــدة 
ُتقــّدر  الناتجــة  التجاريــة  الفرصــة  2030، فــإن  إلــى  الفتــرة مــن اآلن  فــي 

بمئــات المليــارات مــن الــدوالرات.28

ملخص توصيات السياسات
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــوارد آنفــًا، يمكــن أن تســهم دول ــل ال ــاء علــى التحلي بن
الدولــي  التعــاون  مــن  تســتفيد  نفســه  الوقــت  ذات  وفــي  المتحــدة 
والحوكمــة حــول الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة مــن 

خــال تنفيــذ التدابيــر التاليــة:

بموجــب . 1 النظيفــة  الطاقــة  لنشــر  المحليــة  األهــداف  تعزيــز 
اتفــاق باريــس 2015 بشــأن التغيــر المناخــي والهــدف الســابع 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  مــن 

الخطــوة األولــى لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي هــي مواصلــة زيــادة مســتوى الطمــوح 
المشــتركة  المســؤوليات  ضــوء  فــي  النظيفــة  للطاقــة  المحلــي 
والمتفاوتــة. تضطلــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدور الريــادة 
فعــًا فــي انتقــال دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى مســتقبل 
منخفــض الكربــون، ولكــن زيــادة مســتوى الطمــوح فــي األهــداف 
الحاليــة ســيجعل الدولــة مــن الــدول الرائــدة فــي هــذا الصــدد علــى 

مســتوى العالــم.

تعزيــز األهــداف الوطنيــة ســيعزز مــن مصداقيــة المبــادرات الدوليــة 
هــذه  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  رائــدًا  دورًا  ويصنــع 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  كذلــك  تتيــح  وهــي  الجهــود. 
وغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي جنــي ثمــار اقتصاديــة 
الطاقــة  تكاليــف  تحمــل  علــى  للقــدرة  المتواصلــة  الزيــادة  مــن 
المتجــددة. تســتطيع دولــة ا إلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال المؤسســات الدوليــة، 
التعلــم مــن خبــرات الــدول األخــرى وتحديــد أكثــر السياســات فعاليــًة.

واألدوات . 2 التجاريــة  والنمــاذج  التكنولوجيــا  فــي  االســتثمار 
الدوليــة  الوكالــة  مــع  بالتعــاون  الشمســية،  للطاقــة  الماليــة 
الشمســية. للطاقــة  الدولــي  والتحالــف  المتجــددة  للطاقــة 

علــى الصعيــد الدولــي، تســتطيع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تحقيــق مكاســب كبيــرة 
عبــر مؤسســات منهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة والتحالــف 
الدولــي للطاقــة الشمســية مــن خــال االســتثمار فــي التكنولوجيــا، 
الماليــة  األدوات  ابتــكار  ذلــك  مــن  واألهــم  األعمــال،  ونمــاذج 
للطاقــة الشمســية. وبمــا أن الطاقــة المتجــددة أصبحــت اآلن ذات 
ــز  ــرز تحــٍد وأهــم محــور تركي جــدوى تجاريــة، فــإن التمويــل ســيكون أب
يمكــن   .2030 حتــى  المتجــددة  للطاقــة  الدوليــة  الحوكمــة  فــي 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ســمعة  مــن  االســتثمارات  هــذه  تعــزز  أن 
المتحــدة وشــراكاتها ومكانتهــا التجاريــة كمركــز مالــي رائــد للطاقــة 

المســتدامة.
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تدعــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
التحالــف  ميثــاق  علــى  الموّقعيــن  أحــد  وهــي  فعــًا،  المتجــددة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تســتطيع  الشمســية.  للطاقــة  الدولــي 
ــة للطاقــة المتجــددة مســاعدة  ــة الدولي المتحــدة مــن خــال الوكال
االقتصــادات الصاعــدة فــي المســتقبل علــى زيــادة نســب مســاهمة 
دولــة  وتســتطيع  لديهــا.  الطاقــة  نظــم  فــي  المتجــددة  الطاقــة 
للطاقــة  الدولــي  التحالــف  خــال  مــن  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الشمســية االضطــاع بــدور رائــد فــي الجهــود الراميــة لتقليــل مخاطــر 

مشــاريع الطاقــة المتجــددة عبــر تجميــع المــوارد الماليــة.

توســيع الدعــم المباشــر للحصــول علــى وقــود طهــي نظيــف . 3
واالســتثمار فــي آليــات ماليــة مبتكــرة إلدخــال الكهربــاء إلــى 
المناطــق الريفيــة بالشــراكة مــع مبــادرة الطاقــة المســتدامة 

للجميــع.

فــي حيــن أن الطاقــة المتجــددة تخضــع اآلن للحســابات التجاريــة إال 
أن القضــاء علــى فقــر الطاقــة يتطلــب دعمــًا مباشــرًا. ويعتبــر ِســجل 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي دعــم مشــاريع التنميــة البشــرية 
فــي دول الشــركاء نقطــة انطــاق لتعزيــز العاقــات الدبلوماســية 
والتجاريــة مــع أقــل البلــدان نمــوًا عبــر االســتثمارات إلدخــال الكهربــاء 
ومنهــا  المبتكــرة،  التقنيــات  واســتخدام  الريفيــة،  المناطــق  إلــى 
مصــادر الطاقــة المتجــددة غيــر المركزيــة ووقــود الطهــي النظيــف. 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا بعــض الخبــرات فــي تمويــل 
مشــاريع توفيــر الطاقــة، واآلن حــان الوقــت لتوســيع نطــاق هــذه 

الجهــود.

الســيناريو األفضــل هــو أن تضــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
اســتثمارات ضخمــة  الخليجــي  التعــاون  مــن دول مجلــس  وغيرهــا 
فــي الــدول العشــرين شــديدة التأثــر التــي حددتهــا مبــادرة الطاقــة 
المســتدامة للجميــع، وأن ُتشــّجع تقديــم المنــح والقــروض الميســرة 
لوقــود الطهــي النظيــف. هــذه التدابيــر ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر فــي 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وســتجعل  اإلنمائيــة،  الجوانــب 
رئيســيين  شــركاًء  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  وغيرهــا 
لاقتصــادات الصاعــدة فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وجنــوب آســيا، 

وجنــوب شــرق آســيا.
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