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 الدكتور إكسل مهايلوفا حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد، ويعمل على سياسات تغير المناخ على المستوى .
 الدولي والموضوعات المتعلقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ منذ 1994، وهو باحث غير متفرغ في

 االستشارية. الدكتور Perspectives جامعة زيورخ ونشر أكثر من 200 بحث، وكذلك شريك أول ومؤسس في مؤسسة
 مهايلوفا هو أحد المؤلفين الرئيسيين للفصل المتعلق بالسياسات والتدابير في التقريرين الرابع والخامس للتقييم
 الصادرين من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وُيقّدم الدعم والمساعدة في مفاوضات تغير المناخ

 لحكومات ليختنشتاين، والمكسيك، والمغرب، وقطر، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وتولى مهامًا لبناء القدرات في
أكثر من 30 دولة نامية من الجزائر إلى اليمن

بفرض  تطالب  واسعة  اجتماعية  حركة  ظهور   2018 العام  شهد   ◊
سياسات صارمة للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ في أوروبا وغيرها من 
مناطق العالم. وُتوّسع األحوال الجوية الشديدة واسعة النطاق والتي 
الحديث  الحركة. عند  انتشار هذه  السريع من  الحراري  باالحتباس  تقترن 
عن أوروبا تحديدًا، فإن هذه الحركة غّيرت فعًا من المشهد السياسي 
في عدد من الدول حيث حصدت األحزاب ذات األجندات الخضراء نسب 
تصويت قياسية. ولهذا، فإن واضعي السياسات في العديد من الدول 
يشحذون أهداف تقليل االنبعاثات التي وضعوها لفترة 2030 و2050.

متكامل  باقتصاد  الشديد  االهتمام  يتنامى  الوقت،  ذات  في   ◊
النقل،  لوسائل  الرئيس  الوقود  الهيدروجين  يصبح  بحيث  للهيدروجين، 
على  الدول  تضع  الكهرباء.   توليد  وحتى  الصناعية،  واالستخدامات 
اختافها ومنها أستراليا، والصين، والدول األعضاء في االتحاد األوروبي، 
بدأت  حيث  الهيدروجين،  القتصاد  المدى  بعيدة  إستراتيجيات  واليابان 
توسعت  ولكنها   )FCEVs( الوقود  بخايا  تعمل  التي  المركبات  بدعم 

أيضًا في قطاعات تتجاوز قطاع النقل.

تشمل  لها  الوسيطة  فالمواد  متعددة:  الهيدروجين  إنتاج  تقنيات   ◊
تزال  ال  الراهن،  الوقت  في  المتجددة.   والكهرباء  األحفوري  الوقود 
الكهرباء  باستخدام  إنتاجه  يتم  والذي  “األخضر”،  الهيدروجين  تكاليف 
الهيدروجين  تكاليف  تقريبًا عن  أضعاف  بمعدل خمسة  تزيد  المتجددة، 
الناتج من الغاز أو الفحم. ومع ذلك فإن التوسع في إنتاج الهيدروجين 
األخضر من المحتمل أن يسد هذه الفجوة في التكاليف في أقل من 
التي  المستجدة  التقنيات  الواعدة تحديدًا  التقنيات  عشر سنوات. ومن 
تتيح استخدام الهيدروجين كوقود في محطات الطاقة الحرارية القائمة، 

دون تعديات كبيرة.

ملخص تنفيذي
◊ تواجه منطقة الخليج خطرًا كبيرًا متمثًا في التضييق على الصادرات 
المقبلة.   العقود  في  الهيدروجين  تقنيات  ثورة  نجاح  حال  النفطية في 
الطاقة  من  وفيرة  بموارد  تنعم  الخليج  دول  فإن  الوقت،  ذات  في 
الشمسية والتي يمكن استخدامها بسهولة إلنتاج الهيدروجين األخضر 
ومنخفض التكلفة على نطاق واسع. ولهذا نوصي بأن تبادر دول الخليج 
باالشتراك في هذه الثورة لتقنيات الهيدروجين، وذلك في ضوء الخبرات 
الواسعة للمنطقة في استخدام األنابيب والسفن لنقل المواد القابلة 
لاشتعال األخرى. من المحتمل أن يستفيد المبادرون في هذا االتجاه 
الهيدروجين، وخصوصًا  رائدين في سوق  الحجم ويصبحون  تأثيرات  من 
بالهيدروجين  اإلمداد  لساسل  األسعار  تثبيت  تأثيرات  هناك  كانت  إذا 
مواصلة  في  ترغب  للهيدروجين  المستوردة  الدول  أن  بمعنى   -

الشراء من الموردين الذين لها خبرة تعامل طويلة معهم. 

الرائدة  الدول  إحدى  فعًا  هي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   ◊
الكهربائي  للتحليل  محطة  أول  إنشاء  يتم  حيث  األوسط  الشرق  في 
أسطول  لديها  والدولة  دبي،  في  الشمسية  الطاقة  من  للهيدروجين 
متنامي من المركبات الكهربائية التي تعمل بخايا الوقود )FCEV(. وبما 
الطاقة  تكلفة  تخفيض  في  نجحت  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن 
أقل  لتحقيق  يؤهلها  الدولة ستكون في موقع ممتاز  الشمسية، فإن 
الخضراء.  المصادر  من  الهيدروجين  إلنتاج  العالم  مستوى  على  تكلفة 
العربية  المملكة  ورئاسة  أكسبو  لمعرض  دبي  استضافة  ضوء  وفي 
يمكنها  اإلمارات  2020، فإن دولة  العشرين في  لمجموعة  السعودية 
دولية  مبادرة  واستضافة  إلنشاء  الحدثين  هذين  أحد  من  االستفادة 
رفيعة المستوى القتصاد الهيدروجين. وقد تكون هذه المبادرة بمثابة 
وُتركز  الهيدروجين،  ومصدري  مستوردي  بين  السياسات  لتنسيق  أداة 
في البداية على تسريع التفاعل بين منطقة الخليج - كإحدى الموردين 
المحتملين - واليابان واالتحاد األوروبي واللذان من المحتمل أن يصبح 
كاهما من المستوردين البارزين للهيدروجين في العقد المقبل بناء على 

األهداف المحددة في سياسات الطاقة الخاصة بهما.

الدكتور أكسل مايكلوهوفا
شريك أول ومؤسس في

سونجا بوتزنجيجر
شريك إداري، في مؤسسة

 سونجا بوتزنجيجر حاصلة على مؤهات علمية في مجال العلوم البيئية وحماية البيئة، وتكتب عن سياسات المناخ
 الدولية منذ 1999، حيث بدأت كباحثة في معهد هامبورج لاقتصاد الدولي. في 2003، شاركت في تأسيس

 االستشارية والتي نفذت من خالها العديد من المشاريع لجهات عامة وخاصة حول آليات Perspectives مؤسسة
 السوق الجديدة والقائمة للكربون، والتقنيات المبتكرة لتوليد الطاقة، وتمويل المشاريع، والتكيف مع المناخ، والدعم

في مفاوضات المناخ

.
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تفاصيل الموضوع
ــة األمــم  ــدة، تســعى المفاوضــات الدوليــة فــي اتفاقي منــذ ســنوات عدي
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ إلــى الحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة 
البشــرية. وأطلقــت  بحيــث تظــل عنــد مســتوى ال يشــكل خطــرًا علــى 
الحكومــات فــي العديــد مــن الدول المؤثرة، على مدار الســنوات العشــرين 
الماضيــة، الكثيــر مــن السياســات لتقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة. وبالرغــم 
مــن ذلــك، ال تــزال انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم تتزايــد 
جــراء اســتهاك وإنتــاج الســلع والخدمــات الــذي يتزايــد بمعــدل أســرع مــن 

االنخفــاض فــي كثافــة انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن عمليــة اإلنتــاج.

فــي الماضــي، تجنــب واضعــو السياســات تحديــد أهــداف صارمــة فــي 
سياســات فعالــة لتغيــر المنــاخ. وتتعــدد األســباب وراء ذلــك، حيــث تراوحت 
إثــارة  عبــر  الصناعيــة  المصالــح  جماعــات  تبديهــا  التــي  المعارضــة  بيــن 
المخــاوف المتعلقــة بالتكاليــف وتوفيــر فــرص العمــل والميــزة التنافســية 
الدوليــة وبيــن الخشــية مــن اتخــاذ قــرارات ال تحظــى بالدعــم الشــعبي 

وإثــارة الســخط بيــن القواعــد االنتخابيــة.

بالنســبة للصعيــد الدولــي، لــم يتيســر التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن وضــع 
بســبب  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات  لتخفيــض  وإلزاميــة  أهــداف طموحــة 
الحاجــة لتوافــق اآلراء فــي عمليــة صنــع القــرار فــي اتفاقيــة األمــم المتحدة 
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، وبالتالــي العجــز عــن تحقيــق التوافــق فــي 
الــدول.  مختلــف  بيــن  المطلوبــة  التخفيــض  حصــص  توزيــع  حــول  اآلراء 
اســُتبدل بروتوكــول كيوتــو، والــذي كان يتيــح اتبــاع مثل هــذا النهج، باتفاق 
باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ والــذي يقــوم علــى نظــام تنفيــذ “مــن األســفل 
إلــى أعلــى” بصــورة تامــة بأهــداف غيــر إلزاميــة ويتــم تحديدهــا ذاتيــًا فــي 
الوطنــي،  المســتوى  الدفيئــة علــى  انبعاثــات غــازات  تعهــدات تخفيــف 
للمســتوى  الــدول  لمعظــم  بالنســبة  تفتقــر  تــزال  ال  األهــداف  وهــذه 
المطلــوب مــن الطمــوح لتجنــب التغيــرات الخطيــرة فــي المنــاخ. فضــًا 
عمــا ســبق، وصــل الشــعبويون فــي العديــد مــن الــدول المؤثــرة ببرامــج 
انتخابيــة “تشــكك فــي تغيــر المنــاخ” صراحــًة منــذ 2016، ومنهــم الرئيــس 

األمريكــي دونالــد ترمــب والرئيــس البرازيلــي بولســنارو.

ومــع ذلــك، تشــهد الســاحة السياســية مؤخــرًا تغيــرًا شــديدًا فــي مناطــق 
رئيســية. فالتســارع فــي زيــادة درجــات الحــرارة علــى مســتوى العالــم مــن 
عــام 2014 فصاعــدًا واألحــوال المناخيــة الشــديدة، ومنهــا نوبــة الجفــاف 
غيــر المســبوقة فــي أوروبــا فــي 2018، ودرجــات الحــرارة القياســية عبــر 
التاريــخ فــي شــمال وغــرب أوروبــا والتــي تخطــت درجتيــن مئويتيــن فــي 
يونيــو ويوليــو 2019، وموجــات الحــرارة المتكــررة فــي أســتراليا، والهنــد، 
عالميــة،  أصبــح حركــة شــعبية  بمــا  األوســط مقترنــة  والشــرق  واليابــان 
وهــي “تظاهــرات يــوم الجمعــة مــن أجــل المســتقبل”، لــم يتســبب فــي 
انتشــار التوعيــة بيــن الشــعوب وحســب وإنمــا فــي ضغــط سياســي قــوي 

أيضــًا.

ونتيجــة لذلــك، تعكــف اآلن مناطــق اقتصاديــة مؤثــرة ومنهــا االتحــاد 
االنبعاثــات.  لتخفيــض  حقــًا  طموحــة  أهــداف  إعــداد  علــى  األوروبــي 
الوصــول  هــدف  عــن  األوروبيــة  المفوضيــة  أعلنــت   ،2018 أواخــر  فــي 
بحلــول الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  فــي  الحيــاد  معــدل   إلــى 
2050. 1  ويخضــع المقتــرح القانونــي للمفوضيــة اآلن إلجــراءات البرلمــان 
األوروبــي والمجلــس األوروبــي، وهــي عمليــة تســتغرق عــادًة بيــن عــام 

إلــى عاميــن قبــل تبنــي المقتــرح رســميًا.

ــد مــن العلمــاء والمبتكريــن والمشــتغلين  فــي غضــون ذلــك، يبــذل العدي
فــي هــذا المجــال علــى مــدار العقــد الماضــي جهــودًا حثيثــًة الســتحداث 
حلــول تقنيــة لتخفيــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة. النجــاح الــذي حققتــه 
الوســائل التكنولوجيــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة ومنهــا طاقــة الريــاح 
والطاقــة الشمســية ال يختلــف عليــه أحــد، وفــي العديــد مــن المناطــق 
فــإن هــذه المصــادر هــي اآلن أرخــص الخيــارات المتاحــة لتوليــد الكهربــاء.2   
ورغــم ذلــك ال تــزال مصــادر الطاقــة المتجــددة تواجــه تحــدي توفيــر ِحمــل 
تخزيــن  وتكاليــف  المتقطعــة  طبيعتهــا  بســبب  الطاقــة  مــن  أساســي 

ــزال مرتفعــة. ــاء التــي ال ت الكهرب

ومــا ال يســترعي االنتبــاه كثيــرًا حتــى تاريخــه، ولكنــه يحظــى بناقــش واســع 
ــر تقنيــات مبتكــرة  ــر المتخصصيــن هــو مــدى التقــدم فــي تطوي فــي دوائ
للهيدروجيــن. هــذه التقنيــات لهــا آفــاق ذات تأثيــر بعيــد المدى في غضون 
العاميــن المقبليــن. إذا تحققــت بعــض هــذه اإلمكانــات فقــط، فــإن الرؤيــة 
القائمــة علــى اقتصــادات الهيدروجيــن - حيــث يحــل الهيدروجيــن محــل 
الفحــم والنفــط والغــاز الطبيعــي ويصبــح الوقــود المهيمــن وال ســيما 
فــي التدفئــة والمركبــات - يمكــن أن تتحــول إلــى حقيقــة فــي غضــون 
عقــد أو عقديــن مــن الزمــان. وقــد يتــم الربــط أيضــًا بيــن حلــول الهيدروجيــن 
وبيــن تقنيــات الطاقــة المتجــددة ذات الطبيعــة المتقطعــة لتعزيــز الكفــاءة 

وتقليــل التكاليــف.

ربمــا يقــود ظهــور اقتصــادات الهيدروجيــن إلــى تخفيــض كبيــر فــي الطلــب 
الدولــي علــى مصــادر الوقــود التقليديــة ومنهــا الفحــم والغــاز الطبيعــي 
دولــة  أي  علــى  كبيــرة  مخاطــرة  يعتبــر  ذلــك  أن  حيــن  وفــي  والنفــط. 
مصــدرة للنفــط، فإنــه قــد يكــون هنــاك أيضــًا فــرص إســتراتيجية أمــام دول 
الخليــج لاســتفادة االقتصاديــة مــن هــذا الطلــب المســتقبلي. ويقتضــي 
االســتعداد الجيــد وتحديــد المكانــة التــي تتيــح اتخــاذ تدابيــر مبكــرة فــي 

ــاك تحليــل منهجــي ومتكامــل لذلــك. هــذا الصــدد أن يكــون هن

تلقــي هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية نظــرًة 
المنــاخ والطاقــة،  الحاليــة فــي مجــال  الدوليــة  السياســات  عامــًة علــى 
وحالــة تقنيــات الهيدروجيــن والطلــب عليــه فــي الوقــت الراهــن وحتــى عام 
2030. ومــن هــذا المنطلــق، تســتلخص الورقــة البحثيــة بعــض التوصيــات 
الهيدروجيــن  أســواق  فــي  لمكانتهــا  الخليــج  دول  تحديــد  كيفيــة  حــول 

الناشــئة، مــع وضــع أنشــطة التنويــع االقتصــادي فــي الحســبان.

فتــرة العشــرينات 2020: نقطــة التحــول فــي 
الصعيــد  علــى  والمنــاخ  الطاقــة  سياســات 

الدولــي؟
فــي ضــوء االنتشــار والتوســع المحتمليــن للحركــة الشــعبية التــي تهــدف 
إلــى التركيــز بشــدة علــى سياســات التخفيــف مــن غــازات الدفيئــة، فــإن 
أوروبــا مــن المحتمــل أن تضطلــع مــرة أخــرى بــدور رائــد علــى الصعيــد 
الرئيســة  أعلنــت   ،2019 يوليــو  فــي  المنــاخ.  سياســات  فــي  العالمــي 
أنهــا ســتزيد  ديــر الييــن  فــون  أورســوال  األوروبيــة  للمفوضيــة  الجديــدة 
ــات غــازات الدفيئــة الحاليــة  مســتوى الطمــوح فــي أهــداف تقليــل انبعاث
بحلــول   )1990 بعــام  )مقارنــة   50% بنســبة  تخفيــض  تحقيــق  بهــدف 

.2050 بحلــول  الدفيئــة  غــازات  الحيــاد فــي  2030، ومعــدل 
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تفتقــر أهــداف المســاهمة المعتزمــة المحــددة وطنيــًا فــي الوقــت الحالــي 
إلــى المســتوى الكافــي مــن الطمــوح، وتتزايــد الضغــوط الشــعبية التخــاذ 
تدابيــر حــول تغيــر المنــاخ، ولذلــك عقــد األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
ــاخ فــي ســبتمبر 2019،  ــو غوتيريــس مؤتمــر األمــم المتحــدة للمن أنطوني
المســاهمات  لتعزيــز  ملموســة  خطــط  علــى  االتفــاق  بهــدف  وذلــك 
المعتزمــة المحــددة وطنيــًا بحلــول 2020 “بمــا يتماشــى مــع تخفيــض 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 45 بالمائــة علــى مــدار العقــد المقبــل، 
والوصــول إلــى مســتوى الصفــر فــي صافــي االنبعاثــات بحلــول 2050”.3   

ــات  يمكــن أن يقــود وصــول مرشــح ديمقراطــي إلــى الســلطة فــي الوالي
المتحــدة بعــد الرئيــس ترمــب، وتعزيــز سياســات تغيــر المنــاخ فــي شــرق 
العشــرينات مــن هــذا  أوائــل  تحــول” فــي  إلــى “نقطــة  آســيا والمحيــط 
القــرن باتجــاه وضــع سياســات مناخيــة طموحــة علــى الصعيديــن الوطنــي 

والدولــي.

فيمــا يخــص اقتصــاد الهيدروجيــن، قــد تشــترك أوروبــا واليابــان وأســتراليا 
فــي االضطــاع بــدور الريــادة. عنــد المقارنــة بيــن دول العالــم، ُتخصــص 
أوروبــا أعلــى الميزانيــات الحكوميــة ألنشــطة األبحــاث والتطويــر المتعلقــة 
بالهيدروجيــن وخايــا الوقــود منــذ 2011؛ حيــث تتــراوح بيــن 250 إلــى 
اقتصــاد  تكــون  أن  إلــى  اليابــان  تســعى  ســنويًا.4  دوالر  مليــون   400
الهيدروجيــن األول فــي العالــم، وتهــدف إلــى تخفيــض اعتمادهــا الشــديد 
علــى الوقــود األحفــوري المســتورد، والــذي يغطــي فــي الوقــت الحالــي 
%93 مــن اســتخدام الطاقــة الحالــي فيهــا.5  ويتــم النظــر إلــى الهيدروجيــن 
“األخضــر” الناتــج مــن الطاقــة المتجــددة والهيدروجيــن “البنــي” الــذي يتــم 
تخليصــه مــن ثانــي أكســيد الكربــون باســتخدام تقنيــات امتصــاص الكربــون 
وتخزينــه باعتبارهمــا ضمــن البدائــل التكنولوجيــة ألمــن الطاقــة الوطنــي 
ومواجهــة تحــدي تغيــر المنــاخ. تخصــص اليابــان فــي الوقــت الراهــن نحــو 
150 مليــون دوالر مــن الدعــم الحكومــي ألنشــطة األبحــاث والتطويــر 

للهيدروجيــن فــي الســنة.6

فــي أســتراليا، يــدور نقــاش سياســي مكثــف  فــي الســنوات األخيــرة حــول 
التحــول مــن تصديــر الوقــود األحفــوري إلــى تصديــر الهيدروجيــن. وتــدرك 
أســتراليا، وهــي أكبــر مصــدر صــاٍف للفحــم فــي العالــم )حيــث ُتصــدر مــا 
يقــرب مــن %32 مــن إجمالــي صــادرات الفحــم فــي العالــم،7  جيــدًا أن 
الفحــم ليــس لــه مســتقبل علــى المــدى البعيــد، ولذلــك تضــخ اســتثمارات 

ــاج الهيدروجيــن. ــر إنت ضخمــة فــي تطوي

علــى مــدار الســنوات الماضيــة، اســتثمرت حكومــة موريســون نحــو 100 
مليــون دوالر أســترالي )70 مليــون دوالر أمريكــي( فــي تطويــر صناعــة 
الهيدروجيــن فــي أســتراليا. فــي يونيــو 2018، وّقعــت اليابــان وأســتراليا 
علــى مذكــرة تفاهــم بهــدف التصــدي “لتحديــات الطاقــة المعاصــرة”، بمــا 
فيهــا الهيدروجيــن. ومــن ضمــن المجــاالت التــي لهــا أولويــة شــديدة لــكا 
البلديــن “التعــاون فــي إنشــاء سلســلة إمــداد وصناعــة للهيدروجيــن فــي 

المســتقبل”. 8

تقنيــات  علــى  البحثــي  اإلنفــاق  مــن  أيضــًا  الصيــن  زادت   ،2016 منــذ 
الهيدروجيــن لمســتوى يبلــغ نحــو 100 مليــون دوالر أمريكــي فــي الســنة، 
ويرجــع ذلــك فــي الظاهــر إلــى الرغبــة الشــديدة للغايــة فــي إيجــاد بدائــل 
تلــوث  الرئيســيان لمعــدالت  نظيفــة للفحــم والديــزل وهمــا المصــدران 
الهــواء المرتفعــة علــى الصعيــد المحلــي فــي المــدن الرئيســية. فــي الفتــرة 
مــن 2000 إلــى 2010، اســتثمرت الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــا يزيــد 
عــن 400 مليــون دوالر أمريكــي فــي الســنة فــي أنشــطة أبحــاث وتطويــر 
فــي هــذا  تنفقهــا  التــي  المبالــغ  بشــدة  الهيدروجيــن، ولكنهــا خفضــت 

المجــال إلــى 100 مليــون دوالر ســنويًا فــي الوقــت الحالــي. 9

وختامــًا، فــإن أســتراليا والصيــن واالتحــاد األوروبــي واليابــان هــي اآلن أكثــر 
الــدول نشــاطًا فــي مجــال اقتصــادات الهيدروجيــن، حيــث ُتركــز أســتراليا 
علــى جانــب اإلنتــاج فــي حيــن أن االتحــاد األوروبــي واليابــان ُيركــزان علــى 
جانــب االســتهاك. ال يــزال دور الصيــن غيــر واضــح؛ فلديهــا القــدرة علــى 
خلــق طلــب كبيــر، ولكنهــا يمكــن أيضــًا أن تبنــي ساســل محليــة قويــة فــي 

جانــب العــرض.

فــإن  بفعاليــة،  المنــاخ  تغيــر  لمواجهــة  المتزايــدة  الضغــوط  ِظــل  فــي 
تكثيــف  منهــا  المتوقــع  مــن  الدول/المناطــق  هــذه  فــي  الحكومــات 
األخضــر. الهيدروجيــن  القتصــادات  الســريع  للتطويــر  العامــة  الجهــود 

ــن  ــات الهيدروجي ــة تقني ــى حال نظــرة عامــة عل
وحتــى  الحاضــر  الوقــت  فــي  عليــه  والطلــب 

2030
فــي الفتــرة مــن 2000 إلــى 2018، زاد الطلــب العالمــي علــى الهيدروجيــن 
طــن.10   مليــون   115 إلــى  طــن  مليــون   70 مــن  ليرتفــع   ،65% بنســبة 
صناعــة  فــي  التقليديــة  الناحيــة  مــن  الهيدروجيــن  معظــم  وُيســتخدم 

الغــذاء. وإنتــاج  المعــادن  األســمدة ومعالجــة  الكيمياويــات إلنتــاج 

الخاصــة  للمركبــات  كوقــود  الهيدروجيــن  باســتخدام  االهتمــام  وظهــر 
آنــذاك  النفــط  أســعار  أزمــات  بســبب   1970 أواخــر  فــي  والتجاريــة 
وســيناريوهات االنخفــاض الســريع فــي االحتياطــات النفطيــة. واســتغرق 
وقتــًا  والتجــاري  الفنــي  النطــاق  إلــى  الوقــود  بســيارات خايــا  الوصــول 
طويــًا، ويرجــع ذلــك إلــى أن - بحســب مــا نعرفــه اليــوم - فــإن احتياطــات 
النفــط ليســت محــدودة بحســب االعتقــاد الــذي كان ســائدًا فــي بدايــة 
الثمانينــات ومعــدالت األســعار ظلــت عنــد مســتويات معتدلــة )ومــن ثــم 

قلــت الضغــوط علــى االبتــكار التكنولوجــي(.

ولكــن منــذ أوائــل األلفيــة، ظهــرت الســيارات الصغيــرة والســيارات الرياضيــة 
التــي تعمــل بخايــا الوقــود علــى الطــرق )انظــر المربــع 1(. تشــير تقديــرات 
مجلــس الهيدروجيــن - وهــو مبــادرة لشــركات الصناعــة العالميــة )انظــر 
المربــع 2( - إلــى أنــه بحلــول 2030 فــإن مــا يقــرب مــن %10 مــن الســيارات 
المباعــة فــي الــدول الصناعيــة الكبــرى قــد تكــون مــن المركبــات الكهربائيــة 

التــي تعمــل بخايــا الوقــود الناتجــة مــن الهيدروجيــن.11

فــي 2018، أعلنــت شــركة الســيارات الكوريــة الجنوبيــة هيونــداي وضــع 
التــي  الســيارات  مــن  ســيارة  مليــون   0.5 قدرهــا  إنتــاج  لطاقــة  هــدف 
 تعمــل بخايــا الوقــود لعــام 2030 بحجــم اســتثمارات وقــدره 6.7 مليــار 
دوالر.12  وتتوقــع شــركة التكنولوجيــا األلمانيــة بــوش أنــه فــي عــام 2030 
ســتكون %20 مــن كافــة الســيارات الكهربائيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم 
مــن المركبــات الكهربائيــة التــي تعمــل بخايــا الوقــود.13  ودخلــت الشــركة 
مؤخرًا في شــراكة إســتراتيجية مع شــركة Powercell الســويدية، بهدف 
الهيدروجيــن  النطــاق لخايــا وقــود  التجــاري واســع  اإلنتــاج  فــي  البــدء 
للمركبــات التجاريــة المخصصــة للخدمــة الشــاقة. وقامــت شــركات تصنيــع 
الســيارات األخــرى الرائــدة علــى مســتوى العالــم ومنهــا دايملــر، وتويوتــا، 
وهونــدا، ورينــو بتصنيــع ســيارات تعمــل بخايــا الوقــود جاهــزة لتدشــينها 
فــي األســواق. وصّنعــت شــركة فــورد، وتاتــا موتــورز ومؤسســة النفــط 
الهنديــة نمــاذج أوليــة مــن هــذه الســيارات، وال تــزال هــذه النمــاذج تخضــع 
للتجــارب علــى الطــرق. وختامــًا فإنــه بالرغــم مــن الظهور البطيء للســيارات 
التــي تعمــل بخايــا الوقــود إال أنهــا اآلن علــى وشــك الوصــول إلــى مرحلــة 
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حاســمة، وكذلــك الوضــع بالنســبة لمنشــآت البنيــة التحتيــة المطلوبــة، 
والتــي تشــمل محطــات وقــود الهيدروجيــن.

الســيارات التــي تعمــل بخايــا الوقــود هــي مجــرد شــريحة واحــدة فــي 
الســوق فــي قطــاع النقــل. فقــد دخلــت أول قطــارات تعمــل بالهيدروجيــن 
مــن إنتــاج شــركة ألســتوم الخدمــة المنتظمــة العامــة فــي ألمانيــا فــي 
2018، وطلبــت العديــد مــن المناطق العشــرات مــن قطارات الهيدروجين 
اإلضافيــة. ويتــم تشــغيل الحافــات التــي تعمــل بالهيدروجيــن فــي مــدن 
عديــدة فــي مختلــف أنحــاء العالــم - فــي الوقــت الحاضــر علــى نطــاق 

ضيــق ولكنــه متزايــد.

المتزايــد  الطلــب  أن  هــو  أهميــة  األكثــر  الجانــب  يكــون  ربمــا  ولكــن 
بــدأت  النقــل وحســب. فقــد  علــى قطــاع  يقتصــر  الهيدوجيــن ال  علــى 
ومنهــا  الكبــرى  التكنولوجيــا  شــركات  وكذلــك  الصناعــة  شــركات 
الطاقــة  تقنيــات  تجهيــز  علــى  العمــل  إليكتريــك  جنــرال  أو  ســيمنس 
المواقــد  ومنهــا  تنتجهــا،  التــي  الصناعيــة  المحطــات  وتقنيــات 
األمثلــة  تتــراوح  بالهيدروجيــن.  مختلــط  بوقــود  للعمــل  والمشــاعل، 
شــركة مــن  المثــال  ســبيل  )علــى  الهيدروجيــن  مراجــل  تصميمــات   مــن 
 Mitsubishi-Hitachi Power Systems( إلــى المولــدات التــي ُتحــّول 
الهيدروجيــن إلــى بخــار حيــث يتــم ضــخ المياه إلى تيار الحتــراق الهيدروجين/
هــذه  لهــب. كل  بــدون  حفــازة  غيــر  أكســدة  تقنيــات  وإلــى  األكســجين 
ــادًة  ــادرات يمكــن أن تزيــد مــن الطلــب العالمــي علــى الهيدروجيــن زي المب

هائلــًة.

ــح االســتغال  ــات التــي تتي ــدأت تظهــر بعــض التقني ــرًا وليــس آخــرًا، ب وأخي
الكــفء للهيدروجيــن فــي محطــات الطاقــة الحراريــة التقليديــة بمنتصــف 
كبيــرة،  تعديــات  إلــى  الحاجــة  دون  القــرن  هــذا  مــن  العشــرينات  فتــرة 
ومــن ثــم تحــل مباشــرًة محــل الوقــود األحفــوري ومنهــا الفحــم أو الغــاز 
الطبيعــي أو النفــط. وقــد يحقــق ذلــك ثــورة ســريعة فــي نظــام توليــد 
الكهربــاء علــى مســتوى العالــم. فــي 2018، كان نحــو %40 مــن توليــد 

ــم يعتمــد علــى الفحــم والنفــط،14  بمــا يعــادل طاقــة  ــاء فــي العال الكهرب
مركبــة إجماليــة وقدرهــا 2,500 جيجــاواط.

 250 أو   - المركبــة  الطاقــة  مــن   10% أن   2030 بحلــول  أنــه  وبفــرض 
جيجــاواط بمــا يعــادل 250 محطــة كهربــاء كبيــرة تعمــل بفحــم الليجنيــت 
- ســيتم تحويلهــا إلــى وقــود الهيدروجيــن، فــإن الطلــب اإلضافــي علــى 
الهيدروجيــن ســيتراوح بيــن 120 إلــى 170 مليــون طــن مــن الهيدروجيــن 
الهيدروجيــن  اســتهاك  بمقــدار  ذلــك  نقــارن  وعندمــا  ســنويًا.  الخالــص 
الحالــي وقــدره 70 مليــون طــن فــي الســنة، فإنــه يتبيــن أن هنــاك آفاقــًا 

هائلــًة لســوق الهيدروجيــن فــي المســتقبل.

وطبقــًا لمــا يــرد بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه، وفــي ضــوء آفــاق الطاقــة 
المتجــددة لمنطقــة الخليــج، فــإن ذلــك يتيــح فرصــًا متميــزًة أمــام دول 
وإنمــا  وحســب  االقتصــادي  للتنويــع  ليــس  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
أيضــًا لاســتفادة مــن قطاعــات جديــدة فــي أســواق تصديــر الطاقــة، ألن 
ــه  ــم يصبــح علي الهيدروجيــن مــن المحتمــل أن يحــل محــل الفحــم، ومــن ث

طلــب أوســع بكثيــر مقارنــًة بالنفــط.

هنــاك العديــد مــن الخيــارات التكنولوجيــة المختلفــة إلنتــاج الهيدروجيــن، 
بناء على الوقود األحفوري أو الكهرباء. وتشــمل إصاح الميثان بواســطة 
البخــار فــي الغــاز الطبيعــي )SMR( وتحويــل الفحــم إلــى غــاز ومختلــف 
 .)PEM( أشــكال التحليــل الكهربائــي ومنهــا تقنيــات غشــاء تبــادل البروتــون
يــؤدي النوعــان األخيــران مــن التقنيــات إلــى انبعاثــات غــازات الدفيئــة، فــي 
حيــن ال تســبب التقنيــة األخيــرة أي انبعاثــات إذا كانــت الكهربــاء ناتجــة مــن 

مصــادر متجــددة.

المربع 1: المركبات الكهربائية العادية مقارنة بالمركبات 
الكهربائية التي تعمل بخاليا الوقود

المركبات الكهربائية هي المركبات التي تعمل بالكهرباء التي يتم تخزينها 
في بطارية داخل المركبة، ويتم شحنها في المنزل أو في محطة عامة 
لشحن السيارات الكهربائية. وفي حين أن تقنية هذه السيارات تطورت 

تطورًا ملحوظًا في العقد الماضي إال أن التحديات الرئيسية التي تواجهها 
ال تزال قائمة وتشمل المسافة المحدودة التي تقطعها، ووزن البطاريات، 
والوقت الطويل لشحن البطارية )يتراوح بين ساعة إلى 14 ساعة بحسب 

طاقة الشاحن المستخدم(. تشمل المشكات اإلضافية المرتبطة 
بالسيارات الكهربائية التأثيرات البيئية إلنتاج البطاريات.

 على النقيض مما سبق، فإن المركبات الكهربائية التي تعمل بخايا 
الوقود تعتمد على الهيدروجين الذي يتم تحويله في خلية وقود إلى 

طاقة كهربائية. ولهذا فإن المركبات الكهربائية التي تعمل بخايا الوقود 
ال تحتاج إلى بطاريات بنفس الحجم الذي تحتاجه المركبات الكهربائية. 

الهيدروجين يتم تخزينه في خزان مشابه للخزان المستخدم للبنزين/الديزل 
في السيارات التقليدية، وعملية إعادة التعبئة بالوقود تتسم بالسرعة. 

وتتماثل المسافة التي تقطعها المركبات الكهربائية التي تسير بخايا 
الوقود مع تلك التي تقطعها السيارات التقليدية. وتشمل التحديات التي 

تواجه سيارات الهيدروجين في الوقت الحاضر أنها ال تزال مكلفة للغاية 
بسبب عدم إنتاجها على نطاق تجاري، وكذلك فإن منشآت البنية التحتية 

المطلوبة لها، ومنها محطات وقود الهيدروجين، لم يتم بناؤها بعد.

المربع 2: مبادرة شركات الصناعة - مجلس الهيدروجين

مجلس الهيدروجين، الذي تم اإلعان عنه في أوائل 2017 في المنتدى 
االقتصادي العالمي في دافوس، هو عبارة عن هيئة استشارية عالمية 
يقودها مديرون تنفيذيون، وُيقدم هذا المجلس رؤية بعيدة المدى عن 

دور تقنيات الهيدروجين في التحول العالمي في مجال الطاقة؛ في مجال 
النقل وكذلك في مجال الكهرباء واالستخدامات الصناعية والسكنية.

 منذ منتصف 2019، يتألف مجلس الهيدروجين مما يزيد عن 60 مديرًا 
 3M, Airbus, Air تنفيذيًا ورئيسًا من كبرى الشركات العالمية ومنها
 Liquide, Air Products, Alstom, Anglo American, Audi AG,
 BMW GROUP, BP, China Energy, Cummins, Daimler, EDF,

 ENGIE, Equinor, Faurecia, General Motors, Great Wall Motor,
 Honda, Hyundai Motor, Iwatani, Johnson Matthey, JXTG

 Nippon Oil & Energy Corporation, Kawasaki, KOGAS, Linde,
 Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Sinopec, The Bosch

.Weichaiو Group, Thyssenkrupp, Total, Toyota
 ويدعو المجلس الحكومات والجهات المعنية الرئيسية في المجتمع 

لانضمام إلى الشركات في مناقشة مساهمة الهيدروجين في مجال 
التحول في مجال الطاقة والتعاون لوضع خطة تنفيذ فعالة.

 وتتمثل المخرجات الرئيسية للمجلس حتى اآلن في تنسيق وتمويل 
الدراسات لدعم مسيرة تطوير صناعة الهيدروجين. وساهم المجلس، 

على سبيل المثال، في تقرير “مستقبل الهيدروجين” بالتعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وُنِشر التقرير 

في مؤتمر قمة مجموعة العشرين في أوساكا في يونيو 2019.

 For more information, see: Hydrogen Council, 2017, Hydrogen Scaling Up: A Sustainable

.Pathway for the Global Energy Transition
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وفــي اجتمــاع خــاص فــي يونيــو 2019، تــم االتفــاق علــى “خطــة عمــل 
كارويــزاوا لابتــكار فــي الطاقــة ضمــن مجموعــة العشــرين” والتــي تشــدد 

علــى دور الهيدروجيــن.18

الواليــات  )أنشــأته  النظيفــة  للطاقــة  الــوزاري  االجتمــاع  إطــار  وفــي 
ــادرة مخصصــة للهيدروجيــن  ــة فــي 2009( جمعــت مب المتحــدة األمريكي
فــي 2019 فــي عضويتهــا كنــدا، واالتحــاد األوروبــي، والهنــد، واليابــان، 
وكوريــا، وهولنــدا، ونيوزلنــدا، والنرويــج، والمملكــة العربيــة الســعودية، 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة. وســيكون محــور التركيــز المبدئــي لهــا هــو 
دعــم اســتخدام الهيدروجيــن فــي التطبيقــات الصناعيــة الحاليــة، ممــا يتيــح 
اســتخدام تقنيــات الهيدروجيــن فــي قطــاع النقــل وبحــث دور الهيدروجيــن 
فــي تلبيــة احتياجــات المجتمعــات مــن الطاقــة. وتتولــى الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة دور المنســق.

المبــادرة ذات التاريــخ األطــول هــي الشــراكة الدوليــة للهيدروجيــن وخايــا 
الوقــود )IPHE(، والتــي تــم إنشــاؤها فــي 2003 بهــدف تســريع وتيــرة 
التحــول إلــى طاقــة ونظــم تنقــل نظيفــة وذات كفــاءة باســتخدام تقنيــات 
خايــا الوقــود والهيدروجيــن. ويشــارك فــي المبــادرة 20 عضــوًا بمــا فيهــا 
ــر االقتصــادات الناشــئة )البرازيــل، وروســيا، والهنــد، والصيــن، وجنــوب  أكب
أفريقيــا( وأســتراليا واليابــان والعديــد مــن الــدول الصغيــرة ومعظمهــا مــن 

أوروبــا. ومنطقــة الخليــج ليــس لهــا تمثيــل حتــى اآلن فــي المبــادرة. 

البــارزة  دراســتها  فــي  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  تذكــره  مــا  وبحســب 
اليابانيــة  الرئاســة  مــن  بتكليــف  تمــت  والتــي  الهيدروجيــن”  “مســتقبل 
تدعــم  سياســات  لديهــا  التــي  الــدول  عــدد  فــإن  العشــرين  لمجموعــة 
عــدد  وكذلــك  يتزايــد،  الهيدروجيــن  تقنيــات  فــي  االســتثمار  مباشــرًة 
القطاعــات المســتهدفة.19  فــي منتصــف 2019، كان هنــاك نحــو 50 
سياســة مــن السياســات والحوافــز الداعمــة للهيدروجيــن علــى مســتوى 
العالــم. وشــملت الــدول األكثــر نشــاطًا فــي هــذا الشــأن أســتراليا، والصيــن، 
وكوريــا،  واليابــان،  والهنــد،  فيــه،  األعضــاء  والــدول  األوروبــي  واالتحــاد 
ونيوزالنــدا، وجنــوب أفريقيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة )وخصوصــًا 

.)3 المربــع  )انظــر  كاليفورنيــا( 

ــر التــي تســتهدف الهيدروجيــن مباشــرًة، فــإن  بجانــب السياســات والتدابي
سياســات المنــاخ والطاقــة علــى الصعيــد الوطنــي يمكــن أن يكــون لهــا 
علــى  للهيدروجيــن.  االقتصاديــة  الجاذبيــة  علــى  كبيــر  مباشــر  غيــر  تأثيــر 
ســبيل المثــال، يمكــن أن ينهــض تســعير الكربــون مــن خــال خطــط تبــادل 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة أو الضرائب/الرســوم علــى ثانــي أكســيد الكربــون 
أو الضرائــب علــى الوقــود األحفــوري بــدور رئيــس فــي ســد فجــوة التكلفــة 
بيــن الهيدروجيــن األخضــر والهيدروجيــن القائــم علــى الوقــود األحفــوري 

وكذلــك الوقــود األحفــوري التقليــدي.

األســواق  أكثــر  األوروبــي  االتحــاد  للكربــون  الحــاد  التســعير  يجعــل  ربمــا 
تبــادل  خطــة  تغطــي  المقبلــة.  الســنوات  فــي  للهيدروجيــن  جاذبيــًة 
االنبعاثــات لاتحــاد األوروبــي )EU ETS( االنبعاثــات الصــادرة مــن أكثــر 
الكهربــاء  )محطــات  للطاقــة  االســتخدام  كثيفــة  وحــدة   11,000 مــن 
والمنشــآت الصناعيــة( ومــن ثــم فإنهــا تغطــي نحــو %45 مــن انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة فــي االتحــاد األوروبــي. وتظهــر اإلصاحــات األخيــرة لخطــة 
تبــادل االنبعاثــات لاتحــاد األوروبــي تأثيرهــا؛ فمنــذ منتصــف 2017 زادت 
أســعار مــا يســمى بالوحــدات المســموح بهــا لاتحــاد األوروبــي )تســاوي 
التصريــح بانبعــاث 1 طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون( بأكثــر مــن 
أربعــة أضعــاف، وســجلت مســتويات قياســية قدرهــا 30 يورو/طــن مــن 

ثانــي أكســيد الكربــون فــي يوليــو 2019.

زيــادة  يواجــه  الــذي  الرئيــس  التحــدي  يتمثــل  الحاضــر،  الوقــت  وحتــى 
الهيدروجيــن لمســتوى يتيــح اســتخدامه كوقــود القتصــادات كاملــة فــي 
التكاليف العالية إلنتاجه. إصاح الميثان بواســطة البخار القائم على الغاز 
الطبيعــي بــدون التقــاط الكربــون واســتغاله وتخزينــه )CCUS( هــو فــي 
الوقــت الراهــن األقــل تكلفــًة، ولهــذا فإنــه الخيــار األوســع انتشــارًا إلنتــاج 
الهيدروجيــن. تتــراوح التكاليــف بيــن 0.9 دوالر/للكيلــو مــن الهيدروجيــن 
)الشــرق األوســط( و1.8 دوالر/للكيلــو مــن الهيدروجيــن )أوروبــا(، وتزيــد 
التكلفــة بنحــو 0.5 دوالر/للكيلــو مــن الهيدروجيــن عنــد إضافــة التقــاط 
مــن  الهيدروجيــن  إنتــاج  تكاليــف  وتتــراوح    .)CCS( وتخزينــه  الكربــون 
الكهربــاء المتجــددة فــي الوقــت الحاضــر باســتخدام التحليــل الكهربائــي 

لغشــاء تبــادل البروتــون بيــن 5.2-4.2 دوالر/للكيلــو.

الوقــود  علــى  القائــم  الهيدروجيــن  بيــن  التكلفــة  فجــوة  فــإن  وبهــذا 
هــي خمســة  الحاضــر  الوقــت  فــي  “األخضــر”  والهيدروجيــن  األحفــوري 
أضعــاف. ومــع ذلــك فإنهــا مــن المحتمــل أن تنخفــض بســرعة. وتشــير 
إنتــاج  %60 فــي تكاليــف  انخفــاض وقــدره  إلــى   2025 لعــام  التنبــؤات 
الهيدروجيــن األخضــر، لتتــراوح بيــن 1.9-1.6 دوالر/للكيلــو.16 ويرجــع ذلــك 
عوامــل  وتحســين  التشــغيل  حجــم  فــي  تحســينات  إلــى  معظمــه  فــي 
القــدرة. وفــي ذلــك المســتوى، ســيكون الهيدروجيــن القائــم علــى الوقــود 
األحفــوري والهيدروجيــن األخضــر فــي نفــس مســتوى التكلفــة، وســوف 
تتســبب سياســات تســعير الكربــون علــى المســتوى الوطنــي فــي ترجيــح 
الكفــة لصالــح منتجــي الهيدروجيــن “األخضــر”. ويرجــع ذلــك إلــى أن خطــط 
تســعير الكربــون ترفــع ســعر الوقــود الــذي يتســبب فــي انبعاثــات كربــون. 
ولهــذا، إذا تســبب إنتــاج الهيدروجيــن فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
فــإن هــذه االنبعاثــات ســيتم حســابها ضمــن أرصــدة انبعاثــات الشــركات 
الخاضعــة لخطــة تســعير الكربــون. ونتيجــة لذلــك، فــإن هــذه الشــركات 
ســتفضل شــراء الهيدروجيــن األخضــر بــداًل مــن الهيدروجيــن “األســود” )أي 
الــذي يتــم إنتاجــه مــن الوقــود األحفــوري دون التقــاط الكربــون وتخزينــه( 
أو الهيدروجيــن البنــي )أي الــذي يتــم إنتاجــه مــن الوقــود األحفــوري دون 

التقــاط الكربــون وتخزينــه(.

البنــي  الهيدروجيــن  إنتــاج  حتــى  أنــه  االعتبــار  فــي  نأخــذ  أن  المهــم  مــن 
يتســبب فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمقــدار يتــراوح بيــن 1 إلــى 2 
كيلــو مــن ثانــي أكســيد الكربون/للكيلــو مــن الهيدروجيــن فــي ِظــل التقــاط 
الكربــون وتخزينــه،17 مقارنــًة بـــ 0 مــن ثانــي أكســيد الكربون/للكيلــو مــن 

الهيدروجيــن األخضــر. 

قــد تــؤدي زيــادة الطلــب الشــديدة علــى الهيدروجيــن حتى إلــى انخفاضات 
أســرع في التكاليف جراء تأثيرات الحجم. يبحث القســم التالي السياســات 

المســتجدة التي قد ُتحرك هذا الســيناريو المتســارع.
 

التــي  الدوليــة  والسياســات  الحوكمــة  أطــر 
تؤثــر علــى الطلــب علــى الهيدروجيــن وتطويــر 

الهيدروجيــن تقنيــات 
ــة  ــد العالمــي لحوكمــة منشــآت البني ــادرات علــى الصعي تظهــر أولــى المب
التحتيــة واســعة النطــاق للهيدروجيــن علــى هامــش السياســات األشــمل 
نطاقــًا. وبــدأت مجموعــة العشــرين فــي مناقشــة هــذا الموضــوع فــي 
ُأدرج ضمــن  وقــد  فــي 2018/2019.  للمجموعــة  اليابــان  رئاســة  فتــرة 
فــي  المنعقــد  الهيدروجيــن  لطاقــة  الــوزاري  االجتمــاع  بعــد  األولويــات 
طوكيــو فــي أكتوبــر 2018، والــذي شــهد حضــور ممثليــن مــن 21 دولــة. 
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وقــد تغيــر أســعار ثانــي أكســيد الكربــون عنــد هــذا المعــدل مــن قواعــد 
اللعبــة بســرعة وفعاليــة، ألنهــا تزيــد الجاذبيــة االقتصاديــة للهيدورجيــن 
لنأخــذ  بالوقــود األحفــوري.  الكربــون مقارنــة  ثانــي أكســيد  الخالــي مــن 
محطــات الكهربــاء التــي تعمــل بالفحــم كمثــال: ينبعــث مــن المحطــات 
ثانــي أكســيد الكربون/ميجــاواط فــي  1 طــن مــن  القديمــة عــادًة نحــو 
الســاعة. إذا أتاحــت تكنولوجيــا مبتكــرة للهيدروجيــن تحديــث تلــك المحطــة 
وتحويــل الوقــود فيهــا إلــى الهيدروجيــن األخضــر، فــإن محطــة الكهربــاء 
المســتويات  مــن  مليــون   3.5 نحــو  تقلــل  قــد  ميجــاواط   500 بطاقــة 
المســموح بهــا لاتحــاد األوروبــي فــي الســنة - بمــا يعــادل نحــو 110 
مليــون دوالر/فــي الســنة أو 1 مليــار دوالر فــي فتــرة التــزام وقدرهــا تســع 

ســنوات.

الجــدوى  بســرعة  يحقــق  ربمــا  الهيدروجيــن  أن  تبيــن  األرقــام  وهــذه 
االقتصاديــة - وربمــا حتــى جاذبيــة اقتصاديــة عاليــة - فــي الــدول التــي 
لديهــا سياســات قويــة للمنــاخ. مــن المهــم التنويــه إلــى أنــه مــن المحتمــل 
االســتحقاق  معاييــر  ســتحدد  األوروبــي  االتحــاد  دول  ومنهــا  دواًل  أن 
الناتــج  األخضــر  بالهيدروجيــن  فقــط  الســماح  يعنــي  ممــا  للهيدروجيــن، 
مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة ورفــض الهيدروجيــن الناتــج مــن الوقــود 
ــو كان يوجــد فيــه مكــون اللتقــاط الكربــون وتخزينــه(. األحفــوري )حتــى ل

الهيدروجيــن،  علــى  الطلــب  مــن  معيــن  معــدل  إلــى  الوصــول  وبمجــرد 
فمــن المتوقــع حــدوث انخفاضــات كبيــرة فــي تكاليــف اإلنتــاج. وُيعتبــر 
تاريــخ تكاليــف توليــد الكهربــاء مــن المصــادر المتجــددة مثــااًل مفيــدًا علــى 
توليــد  تكاليــف  انخفضــت  العالمــي،  الصعيــد  التأثيــر. فعلــى  هــذا  مثــل 
الكهربــاء المســتوية بنســبة %77 للوحــات الطاقــة الشمســية، وبنســبة 
%45 للطاقــة الشمســية المركــزة، وبنســبة %34 لطاقــة الريــاح البريــة 
فــي الفتــرة بيــن 2010 و2018. 20  وتوضــح هــذه المقارنــة أنــه يمكــن 

ــد  ــاج الهيدروجيــن األخضــر عن تحقيــق انخفاضــات شــديدة فــي تكلفــة إنت
الوصــول إلــى معــدل كاٍف مــن الطلــب فــي عــدة ســنوات. ولذلــك فيبــدو 
أن الهيدروجيــن قريــب جــدًا مــن الوصــول إلــى نقطــة التحــول الحاســمة.

مصالــح دول الخليــج فــي أســواق الهيدروجيــن 
الفــرص  تحليــل   - والمســتقبل  الحاضــر  فــي 

والمخاطــر علــى الــدول المصــدرة للنفــط
السياســات  مــن واضعــي   - الــكل  وليــس   - العديــد  يتمنــى  اآلن،  حتــى 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن الزيــادة العالميــة المتواصلــة فــي 
الطلــب علــى الطاقــة ســتقضي علــى أي محــاوالت للتخلــص مــن الكربــون 
فــي االقتصــادات، وبالتالــي تتيــح مواصلــة اعتمــاد اقتصادات دول مجلس 
التعــاون الخليجــي فــي معظمهــا علــى صــادرات النفــط والغــاز الطبيعــي. 
إذا نجحــت ثــورة تقنيــات الهيدروجيــن، فــإن ذلــك يمثــل خطــرًا علــى هــذه 
الركيــزة األساســية، وســوف يقــود إلــى اســتبدال النفــط والغــاز الطبيعــي 
فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة؛ النقــل، والمصانــع، وتوليــد الكهربــاء.

 ويقتضــي تجنــب مثــل هــذا الســيناريو أن يقــرر واضعــو السياســات فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي الكيفيــة والوقــت اللذيــن يبــادرون فيهمــا 
يتخــذ  أن  هــو  األســوأ  الســيناريو  الهيدروجيــن.  اقتصــاد  فــي  بالدخــول 
وحينهــا  األوان،  فــوات  بعــد  القــرار  المنطقــة  فــي  السياســات  واضعــو 
تكــون المنطقــة قــد تخطتهــا بالفعــل مناطــق أخــرى مــن العالــم والتــي 

اســتطاعت أن تبنــي بنيــة تحتيــة متكاملــة للهيدوجيــن.

المربع 3: أمثلة على مبادرات/برامج الهيدروجين السياسية في بعض الدول الرئيسية

في االتحاد األوروبي، هناك مشروع بقيمة 170 مليون يورو للسيارات التي تعمل بالهيدروجين في مرحلته الثانية حاليًا، إلثبات الجدوى العملية 	 
للسيارات التي تسير بخايا الوقود وتوسيع شبكة محطات وقود الهيدروجين في االتحاد األوروبي.

تسعى الصين، بما لديها من عدد متنامي من السيارات، إلى تحويل السيارات بعيدًا عن الوقود األحفوري بسرعة من أجل تقليل التلوث في بيئتها، 	 
والذي أصبح أحد التحديات السياسية الرئيسية للحكومة. وبعد التحويل الناجح إلى الكهرباء للمركبات التي تسير مسافات قصيرة، ومنها 250 مليون من 
المركبات ذات العجلتين و0.4 مليون من حافات المدن الموجودة حاليًا على الطرق الصينية، فإن وان جانج، وزير العلوم والتكنولوجيا، يسعى اآلن إلى 

إدخال الحافات والشاحنات التي تعمل بخايا الوقود الستخدامها في التنقل لمسافات طويلة. وُتضيف العديد من المدن الصينية المزيد من الحافات 
التي تعمل بخايا الوقود إلى الخدمة على الطرق، وتهدف شنغهاي إلى الوصول بهذا العدد إلى 3,000 بحلول 2020. في عام 2018 بمفرده، 

استثمرت الصين 12.4 مليار دوالر أمريكي في دعم خايا وقود الهيدروجين للمركبات.

أعادت اليابان مؤخرًا التأكيد على هدفها بأن تصبح اقتصاد الهيدروجين الرائد في العالم، ووضعت إستراتيجية متكاملة للهيدروجين تهدف إلى تحقيق 	 
التكافؤ في التكلفة بين الهيدروجين وبين غاز الوقود والغاز الطبيعي الُمسال.  ورغبًة في تحقيق هذا الهدف، استثمرت اليابان فعًا مبلغًا وقدره 1.5 
مليار دوالر أمريكي في أنشطة األبحاث والتطوير على مدار السنوات الماضية. في ألعاب األولمبياد في طوكيو 2020، سيتم إنفاق 380 مليون دوالر 

أمريكي على 35 محطة لوقود الهيدروجين و6,000 مركبة من المركبات التي تعمل بخايا الوقود، والهدف على الصعيد الوطني النتشار المركبات 
التي تعمل بخايا الوقود لعام 2030 هو 0.8 مليون.

في فبراير 2019، بدأ إنشاء أول محطة للتحليل الكهربائي للمياه بالطاقة الشمسية في الشرق األوسط في دبي، والتي تشغلها هيئة كهرباء ومياه 	 
دبي وبطاقة سنوية قدرها 250 طنًا، وهي تعتمد على تكنولوجيا من إنتاج شركة سيمنس األلمانية. وسوف يستخدم معرض األكسبو 2020 مركبات 
تعمل بخايا الوقود باستخدام الهيدروجين الناتج من هذه المحطة. وافتتحت أول محطة لتعبئة الهيدروجين في الشرق األوسط في دبي في أكتوبر 
 Air من المركبات التي تعمل بخايا الوقود على الطرق في دولة اإلمارات، وتشير تقديرات Mirai 2017. وهناك عدد إجمالي وقدره 55 سيارة تويوتا
Liquide وآخرين إلى أن 12 محطة لتعبئة الهيدروجين تكفي لتغطية طلب الدولة على وقود الهيدوجين. وكذلك، أعلنت شرطة أبو ظبي عن خطط 

لتحويل أسطول مركباتها إلى المركبات التي تعمل بخايا الوقود بحلول 2050.

Sources used: Air Liquid, Khalifa University, Al Futtaim Motors, 2018, Hydrogen Mobility: Hydrogen Mobility in the UAE, authored by Maram Awad, October 2018.

https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2019/01/28/medium-to-long-term-development-of-hydrogen-mobility-in-the-uae.pdf 
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ربمــا ينظــر واضعــو السياســات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 
مساهمتهم في اقتصاد الهيدروجين من منظور المواد األولية الرخيصة 
مــن الوقــود األحفــوري. وقــد يصــدق هــذا القــول علــى المــدى القريــب، 
ولكــن ليــس علــى المــدى البعيــد. مــن زاويــة سياســات تغيــر المنــاخ، فــا 
يثيــر االهتمــام إال الهيدروجيــن الخالــي مــن ثانــي أكســيد الكربــون. بخــاف 
ذلــك، فــإن إنتــاج الهيدروجيــن باالعتمــاد علــى الكهربــاء الناتجــة مــن الفحــم 
أو الغــاز الطبيعــي أو الوقــود األحفــوري سيتســبب فــي انبعاثــات غــازات 
الدفيئــة )مــا لــم يجتمــع مــع التقــاط الكربــون وتخزينــه( ومــن ثــم ال يفضلــه 
أحــد. ولهــذا، فــإن العالــم ســيوجه الطلــب باتجــاه الهيدروجيــن الخالــي مــن 
ثانــي أكســيد الكربــون والــذي يمكــن إمــا إنتاجــه مــن التحليــل الكهربائــي 
القائــم علــى الطاقــة المتجــددة أو علــى ســبيل المثــال مــن الغــاز الطبيعــي 
القائــم علــى إصــاح الميثــان بواســطة البخــار مــع اســتخدام تقنيــة التقــاط 

الكربــون وتخزينــه.

وينبغــي التنويــه إلــى أن التقــاط الكربــون وتخزينــه ينظــر إليــه غالبــًا علــى 
أنــه يتســبب فــي مشــكات بيئيــة نظــرًا لمخاطــرة التســربات أو الترشــحات 
فــي المســتقبل واالنخفــاض فــي كفــاءة الطاقــة جــراء اســتهاك الطاقــة 
اللتقــاط الكربــون.  وبالتالــي، يفتــرض المــرء أن الطلــب علــى الهيدروجيــن 
األخضــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة ســيكون أعلــى، وربمــا يظهــر فــرق 
في الســعر. من بين الســيناريوهات األخرى هو أن المســتوردين الرئيســيين 
ومنهــم االتحــاد األوروبــي ســيضعون قيــودًا تســمح فقــط باســتخدام 
الهيدروجيــن الناتــج مــن الطاقــة المتجــددة دون فــرض عقوبــات الكربــون.  
مــن المهــم أن نأخــذ بعيــن االعتبــار أن االتحــاد األوروبــي يعــارض دائمــًا 
مشــاريع التقــاط الكربــون وتخزينــه ضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة 
بشــأن تغيــر المنــاخ. لهــذه األســباب، يتوقــع المــرء وجــود طلــب أعلــى 
بكثيــر وأكثــر اســتقرارًا علــى الهيدروجيــن األخضــر مقارنــة بالهيدروجيــن 

البنــي أو حتــى الهيدروجيــن األســود.

علــى  عــاٍل  فيهــا طلــب  التــي ســيكون  والمناطــق  الــدول  مــن  العديــد 
الهيدروجيــن - ومنهــا االتحــاد األوروبــي واليابــان - ليــس لديهــا المــوارد 
الجذابــة بمــا فيــه الكفايــة لمنشــآت الطاقــة الشمســية والريــاح المطلوبــة 
إلنتــاج الهيدروجيــن لتغطيــة الطلــب عليــه. وهــذا يعطــي ميــزة تنافســية 
الخليــج والتــي تقــع  التــي لديهــا مــوارد وفيــرة ومنهــا منطقــة  للــدول 
فــي حــزام الشــمس فــي العالــم. فــي ســياق اقتصــاد الهيدروجيــن، فــإن 
هــذه المنحــة قــد تكــون أساســًا جوهريــًا لميــزة تنافســية عاليــة كمنتجيــن 
للهيدروجيــن للتصديــر. إذا قــررت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الدخــول 
فــي هــذا القطــاع، فإنــه سيســمح لهــا بالحفــاظ علــى نمــوذج العمــل 
األساســي لحقبــة النفــط والــذي يعتمــد علــى اإلنتــاج الرخيــص لوقــود 

يســتخدم فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي النقــل وتوليــد الحــرارة.

وبخــاف النفــط، فــإن دول الخليــج فــي اقتصــاد الهيدروجيــن ســتتنافس 
مــع عــدد أكبــر مــن الــدول التــي قــد تتســاوى تقريبــًا مــع أعضــاء التحالــف 
الدولــي للطاقــة الشمســيةi  وبعــض المناطــق التــي لديهــا مــوارد وفيــرة 
مــن طاقــة الريــاح ومنهــا األرجنتيــن أو تشــيلي أو بيــرو. بيــد أن العديــد مــن 
هــذه الــدول، وال ســيما فــي أفريقيــا، تفتقــر إلــى رأس المــال االســتثماري 

وبيئــة األعمــال للدخــول بســرعة فــي إنتــاج وتصديــر الهيدروجيــن.

يكفــي  بمعــدل  المتجــددة  الطاقــة  فــي  مبدئيــة  اســتثمارات  تمــت  إذا 
للنقــل،  تحتيــة مائمــة  ببنيــة  ذلــك  واقتــرن  الحجــم،  وفــورات  لتحقيــق 
فــإن المبادريــن بالدخــول فــي هــذا الســوق ســوف يســتطيعون تثبيــت 
مكانتهــم مــن خــال االحتفــاظ بالعمــاء، وخصوصــًا إذا اســتطاعت الدولــة 

االتفــاق علــى عقــود توريــد طويلــة المــدى. وحــدث ذلــك فــي توريــد الغــاز 
الطبيعــي فــي الماضــي. الســيناريو األفضــل هــو صياغــة دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي إلســتراتيجية مشــتركة لتحقيــق أقصــى انخفــاض ممكــن 
فــي التكاليــف. يمكــن أن تهــدف هــذه اإلســتراتيجية - فــي ضــوء الجهــود 
الناجحــة الماضيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة - إلــى تحقيــق أقــل 
تكاليــف ممكنــة لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية فــي العالــم، 
والتــي يتــم تحقيقهــا مــن خــال مكونــات اللوحــات الضوئيــة والطاقــة 
بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة  الشمســية المركــزة فــي مجمــع محمــد 

الشمســية فــي دبــي.

ــه يمكــن االســتفادة مــن  ــة لوســائل النقــل، فإن ــة التحتي فيمــا يخــص البني
البنيــة التحتيــة لألنابيــب  لــدى المنطقــة فــي  عقــود الخبــرة المتراكمــة 
والشــحن إلنشــاء شــبكة لخطــوط األنابيــب والمنافــذ لديهــا القــدرة علــى 

توصيــل الهيدروجيــن إلــى العالــم بأكملــه.

مشــاركة  لتيســير  الدوليــة  السياســات  إطــار 
الهيدروجيــن  أســواق  فــي  الخليــج  دول 

الناشــئة العالميــة 
ــرة العشــرينات مــن هــذا القــرن ظهــور  مــن المحتمــل أن تشــهد أوائــل فت
اقتصــاد عالمــي للهيدروجيــن تحركــه دول الصــدارة المؤثــرة ومنهــا اليابــان، 
واالتحــاد األوروبــي، والصيــن، وأســتراليا. وفــي حيــن أن الدولتيــن األخيرتيــن 
لديهمــا قــدرات محليــة لتوليــد الكهربــاء مــن المصــادر المتجــددة بما يكفي 
كميــة الهيدروجيــن الازمــة لهمــا )الصيــن بمفردهــا كان لديهــا تقليــص 
بكميــة 100 تيــراواط للكهربــاء المتجــددة فــي 2018 والتــي كان يمكــن 
اســتخدامها فــي إنتــاج الهيدروجيــن( فــإن اليابــان واالتحــاد األوروبــي ليــس 

لديهمــا إمكانــات محليــة ملحوظــة لتوليــد الهيدروجيــن.

ولذلــك، فــإن كًا مــن اليابــان واالتحــاد األوروبــي ســيحتاجان إلــى تحديــد 
بالكميــات  الهيدروجيــن  ونقــل  إنتــاج ومعالجــة  يمكنهــا  التــي  المناطــق 
مجلــس  دول  مفضليــن.  تجارييــن  كشــركاء  معهــا  والتعامــل  المطلوبــة 
التعــاون الخليجــي لديهــا عبــر التاريــخ عاقــات وثيقــة فــي تجــارة النفــط 
البنــاء عليهــا. يمكــن أن تصبــح دول  مــع هــذه المناطــق والتــي يمكــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي أيضــًا شــركاء فــي التكنولوجيــا لجهــات رئيســية 
مــن أوروبــا واليابــان، علــى نفــس المنــوال فــي مثــال التعــاون بيــن ســيمنس 
وديــوا فــي محطــة الهيدروجيــن التجريبيــة بالطاقــة الشمســية فــي دبــي 
)انظــر المربــع 3(. وفــي حيــن أن دولــة اإلمــارات حتــى اآلن تتخــذ فــي 
الغالــب وضــع المراقــب فــي الحوكمــة والفعاليــات الدوليــة للهيدورجيــن، 
فــإن معــرض أكســبو 2020 القــادم بمثابــة فرصــة ممتــازة لتصبــح أحــد 

المبادريــن فــي هــذا المجــال.

ويمكــن أن تعــزز مبــادرة رفيعــة المســتوى القتصــاد الهيدروجيــن علــى 
ــال فــي ســياق  ــد الدولــي، والتــي يتــم إطاقهــا علــى ســبيل المث الصعي
 ،2020 فــي  العشــرين  لمجموعــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  رئاســة 
والتــي تتخطــى المبــادرات الدوليــة الحاليــة مــن حيــث نطاقهــا ومواردهــا 
– تعــزز مــن مكانــة المنطقــة. وحتــى تنجــح هــذه المبــادرة، فــا بــد مــن 
وجــود هيــكل إداري دائــم لهــا والــذي يمكــن أن توفــره دولــة اإلمــارات أو 

المملكــة العربيــة الســعودية.

/i http://isolaralliance.org لمزيد من المعلومات، انظر

http://isolaralliance.org/
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فــي  اإلمــارات  لدولــة  الناجحــة  التجربــة  مــن  االســتفادة  يمكــن  وهنــا، 
اســتضافة الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )إيرينــا(. فــي غضــون عقــد 
زمنــي، أصبحــت إيرينــا مركــزًا رائــدًا للبيانــات المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة 
وإحــدى قــادة الــرأي ومــكان االلتقــاء إلجــراء نقاشــات رفيعــة المســتوى، 
واالضطــاع بــدور تيســير اســتثمارات المشــاريع فــي الــدول الناميــة. ولهــذا 
نوصــي بــأن تقــوم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه الســرعة 

بمــا يلــي:

إجــراء تقييــم إســتراتيجي تفصيلــي لآلفــاق االقتصاديــة للهيدروجيــن 	 
األخضــر والبنــي فــي اإلطاريــن الزمنييــن 2030 و2050، بمــا فــي 
ذلــك تحليــل فنــي واقتصــادي للتكاليــف والفوائــد لبحــث مختلــف 

الخيــارات إلنتــاج الهيدروجيــن وتخزينــه ونقلــه.

إجــراء تحليــل تفصيلــي ومتكامــل لسياســات الهيدروجيــن والطاقــة 	 
والمنــاخ فــي الــدول والمناطــق الرئيســية التــي مــن المحتمــل أن 
تصبــح مســتوردة للهيدروجيــن فــي األطــر الزمنيــة 2025، و2030، 

و2050. 

المبــادرة بالمشــاركة فــي النقاشــات الدوليــة فــي إطــار مجموعــة 	 
العشــرين، والملتقــى الــوزاري للطاقــة النظيفــة، والشــراكة الدوليــة 
ومنهــا  الهيدروجيــن،  معاييــر  بشــأن  الوقــود  وخايــا  للهيدروجيــن 

وســائل النقــل، والســامة، والبيئــة.

ــر واســتخدام الهيدروجيــن فــي إطــار 	  ــة لتصدي ــادرة تجريبي إطــاق مب
آليــات الســوق الــواردة فــي المــادة 6 مــن اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر 
المنــاخ. قــد يتــم ذلــك بالشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي، فــي ضــوء أن 
المفوضيــة األوروبيــة الجديــدة مــن المحتمــل أن تشــترك علــى نحــو 
أكثــر اســتباقًا فــي آليــات الســوق، مــع سويســرا التــي يكتســب فيهــا 
الهيدروجيــن زخمــًا قويــًا فــي السياســات المحليــة أو مــع اليابــان التــي 
بــادرت فعــًا باســتخدام آليــة تســجيل األرصــدة المشــتركة )خطــة 
 .6 المــادة  إطــار  فــي  تجريبيــة  الكربــون( كخطــوة  لتعويــض  ثنائيــة 
وذلــك المشــروع التجريبــي للهيدروجيــن األخضــر يمكــن إنشــاؤه فــي 
محطــة التحليــل الكهربائــي بالطاقــة الشمســية التابعــة لهيئــة ديــوا، 

ويتــم التوقيــع عليــه خــال معــرض أكســبو 2020.

إذا اكتســبت فكــرة المبــادرة الدوليــة القتصــاد الهيدروجيــن زخمــًا، فإنهــا 
قــد تكــون بمثابــة أداة لتنســيق السياســات بيــن مســتوردي ومصــدري 
الهيدروجيــن. وحتــى تتحقــق فوائــد متبادلــة، فيمكــن أن يلتــزم المصــدرون 
فــي  الصــادرات،  زيــادة حجــم  عنــد  الهيدروجيــن  تصديــر  بتخفيــض ســعر 
حيــن يوقــع المســتوردون علــى عقــود بعيــدة المــدى لضمــان جــدوى 
االســتثمارات. وفضــًا عمــا ســبق، يمكــن تنســيق عمليــة تحديــد المعاييــر 
الدوليــة لنقــل الهيدروجيــن وســامته وكذلــك االســتثمارات المشــتركة 
فــي البنــى التحتيــة للنقــل الدولــي مــن خــال المبــادرة الدوليــة القتصــاد 

الكربــون
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التقاط الكربون واستغاله وتخزينه  
المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة  

ثاني أكسيد الكربون  
الطاقة الشمسية المركزة  

المركبات الكهربائية بخايا الوقود  
خايا الوقود والهيدروجين  

غازات الدفيئة 
الهيدروجين 

الوكالة الدولية للطاقة
الشراكة الدولية للهيدروجين وخايا الوقود في االقتصاد

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
الغاز الطبيعي الُمسال

 اللوحات الكهروضوئية  
 المساهمة المعتزمة المحددة وطنيًا

إصاح الميثان بواسطة البخار في الغاز الطبيعي 
غشاء تبادل البروتون

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 CCUS
 CEM
 CO2

 CSP
 FCEV
 FCH
 GHG

H2
 IEA

 IPHE
 IRENA

 LNG
 PV

  NDC
  SMR
  PEM

 UNFCCC

قائمة األسماء والكلمات المختصرة

)اتفاق باريس(
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