
 

 
الصراعات الجيوسياسية واألمن اإللكتروني وتغيرات البنية التحتية للطاقة تعكس 

 التحديات المتنامية والفرص الجديدة 
 

 
 

الصادر اليوم عن المنتدى " مؤّشر أداء هندسة الطاقة"النسخة الرابعة من تقرير : كشفت 2016مارس  2جنيف، سويسرا، 
المستمر في قطاع الطاقة، و طريق التحول السريع االقتصادي العالمي، بأن تطور أمن الطاقة والوصول إليها يتشكل عن 

في والتطورات األخيرة  ،، مثل النمو السريع للطاقة المتجددة الموزعةأدوارًا مهمةبجانب مجموعة من العناصر التي تلعب 
 واألمن الدولي. ،لتكنولوجيا الرقميةقطاع ا

 
وتحديد  ،يوفر المؤشر السنوي نمذجة معيارية لمساعدة الدول على مواجهة تحديات تحول الطاقةو 

 ،2016وتستعرض نسخة التقرير الجديدة لعام . ابهالطاقة الخاصة أنظمة  الكامنة فيالفرص 
 ةالثالثلألضالع وفقًا الوصول للطاقة إتاحة  ا علىقدرتهدولة بناًء على  126هندسة الطاقة لـ 

 وأمن الطاقة والوصول إليها. ،واالستدامة البيئية المناسبة،التكلفة  التي تشمل ،لمثلث الطاقة
 

التي حافظت على مركزها  سويسراكل من وتصدرت قائمة أعلى التصنيفات في التقرير هذا العام، 
لنظام طاقة متوازن امتالكها  الدولتينأظهرت كلتا إذ التي حلت ثانية مجددًا،  والنرويجاألول، 

مجموعة من الدول في التصنيف أظهر مؤشر التقرير تقدم مثلث الطاقة. و أضالع مع ومتماٍش 
خالل مدة سبع  التوجهاتلتمكين تحليل  2009 عام في ُوضعتبالمرجعية المعيارية التي  مقارنةً 

منظمة التعاون  خارجالدولتان الوحيدتان من وهما ، وأوروجواي كولومبيات كل من حلّ فسنوات، 
 جهودتطبيق بعد أظهرت كلتا الدولتين، بين أفضل عشر دول في القائمة. و  ،االقتصادي والتنمية
، مواطن قوة محددة فيما يتعلق بإسهامات قطاع الطاقة في النمو إصالحات الطاقةناجحة في سبيل 

 الطاقة الخاص بها.  ضمن منظومةحصة الطاقة المتجددة من زادت أوروجواي كما االقتصادي والتنمية. 
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 جميع الدول عبر مثلث الطاقة

 آمنة، توفير طاقة  على القدرتهوفقاً دولة 126الصادر اليوم،  2016لعام  "مؤّشر أداء هندسة الطاقة"صنف تقرير ي

 وذات تكلفة مناسبة. مستدامةو

  تسعى إلى  ،ت الرئيسية باستثناء فرنسااوأن االقتصاد ،نها تحسين تصنيفهاعن أن جميع الدول يمك نتائج التقريرتكشف

أنظمة  تحتاج وقتًا طويًًل لًلنتشار بسبب حجم عمليات التحولعلى اعتبار أن وذلك أخذ زمام المبادرة في هذا المجال، 

 .ا وتعقيداتهابهالطاقة الخاصة 

 ةجديدال والمنظومة ،ةالرقميوالثورة  ،والمرونة البنية التحتيةتشمل  رئيسية توجهاتطاقة بفعل ثًلثة تتشكل تحوالت ال 

 ألمن الطاقة العالمي.

 في إيجاد فرص جديدة وظهور  ،وعلوم السياسة الطبيعية ،وأسواق الطاقة ،يسهم تسارع التغييرات في مجاالت التكنولوجيا

 تهديدات ألمن الطاقة.

  النسخة الكاملة من التقريرو، ""أنفوغرافيكسالرسوم التوضيحية و، قارئ التقرير االطًلع علىيمكن. 
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 ،شيليتو  ،أذربيجانها ، من بين2009لعام  بالمرجعية المعيارية وأظهرت دول أخرى تحسًنا كبيًرا في التصنيف مقارنةً 
ندونيسيا أدائها العام  في تحسين، ة لهاللطاقة إلى مستورد ةر ُمصدّ دولة وبغض النظر عن تحولها من  ،نجحت األخيرةإذ ، وا 

وخفض  ،الناتج المحلي اإلجمالي لكل وحدة طاقة مستخدمةتحقيق زيادة في من خالل  ، خاصةً القليلة الماضيةالسنوات  خالل
 عدالت خلل األسعار المتعلقة بالدعم الحكومي.م
 

، على اعتبار أن التحوالت المنخفضها ءأداالمية التي تواصل ات الرئيسية العبعض االقتصاد وكشف المؤشر عن وجود
 رابعة،التي حلت  فرنسا. وباستثناء ا وتعقيداتهابهأنظمة الطاقة الخاصة  بسبب حجمإلى وقت طويل لتحقيق االنتشار تحتاج 

اقتصادات في  الناتج المحلي اإلجمالي طريقها إلى قائمة أفضل عشرةلجهة الكبرى  ةعشر  يتاالثندولة من الدول  ةلم تجد أي
اإللغاء التدريجي إلنتاج الطاقة ، 24التي حلت في المركز الـ ألمانيا. وبعد كارثة فوكوشيما النووية، قررت 2016مؤشر عام 

في بناء  ألمانيانجحت  وبينما. 2050 عامال % بحلول80تقليل االنبعاثات بنسبة ، والعمل على 2020عام الالنووية بحلول 
الواليات  واحتلتزيادات حادة في أسعار الكهرباء. فيها مع حدوث تحول الطاقة فقد ترافق مشهد ، متميزةقدرات طاقة متجددة 

أمن تصنيًفا عالًيا فيما يتعلق ب وحققت، تقليديةغير من مصادر الغاز والنفط نتاج إبفضل نمو  48الـ المركزاألمريكية  المتحدة
الفحم إلنتاج الطاقة. استعمال الغاز بدل فيما يتعلق باالستدامة البيئية عن طريق  الطاقة والوصول إليها، كما تحسن تصنيفها

كارثة فوكوشيما بتأثرها  واصلتإذ ، 2009رية لعام بالمرجعية المعيا مقارنةً  50التي حلت في المرتبة الـ اليابانوهبط أداء 
ثاني  غاز وزيادة انبعاثاتالطاقة المستوردة،  ، واالعتماد الكبير علىستيراد الطاقةال معاناتها من التكاليف العاليةإثر النووية 

 الكربون.كسيد أ
 

االقتصادات فإن  لالستشارات،العالمية " أكسنتشرووفقًا للتقرير الذي أعده المنتدى االقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة "
جة إلى دعم النمو االقتصادي، وبناء هندسة طاقة مستدامة ومرنة. واستفادت الحاناجمة عن تتعرض لضغوط  الكبرىالناشئة 
التي  اقةها المتنوعة للطمصادر ، من تصنيفاً  االقتصادية "بريكس" مجموعةدول كأعلى  35الـالمركز التي حلت في  البرازيل
يرادات يتيح مزيدًا من اإل، بما قطاع الغاز والنفط المحليتنامي و  ،الطاقة منخفضة الكربونمصادر من  ملحوظةحصة  تضم

، بفضل مجال قوتها الرئيسي المتمثل 52ـفي المركز ال روسيا االتحاديةالطاقة. وجاء ترتيب  وارداتويقلل الحاجة إلى للدولة 
المركز التي حلت في  جنوب أفريقيانجحت أسعار الوقود. و  بتقلباتبجانب التحديات المتعلقة  ،إليهافي أمن الطاقة والوصول 

 ،مثلث الطاقةجميع أضالع عبر ، وذلك 2009 لعامالمعيارية  بالمرجعية أداء نظام الطاقة لديها مقارنةً ، في تحسين 76ـال
مركز تي حلت في الال لهنداأما ووسعت نطاق الطاقة المتجددة.  ،نت الوصول للطاقةإصالحات الطاقة التي حسّ  تنفيذ بفضل

وتوسيع نطاق  ،الطاقة لتلبية أهداف النمو إيصالالحاجة إلى زيادة  ، فقد تمثلت تحديات الطاقة التي تواجهها في90الـ
 الصينكان. وبدأت % من الس79فقد زادت المساحة المشمولة بخدمات الكهرباء لتصل إلى ومع ذلك، ، الوصول إلى الطاقة

، وتحسين االستدامة ،كلفة النمو في إنتاج الطاقةإصالحات كبيرة في مجال الطاقة لتقليل ، في إجراء 94ـالمركز ال صاحبة
 السنوات القادمة. خاللأداء نظام الطاقة اإلجمالي في  إيجابيمن المتوقع أن تؤدي هذه اإلصالحات إلحداث تأثير و 
 

واصلت األوضاع " :العالمي يالمنتدى االقتصادفي وقال روبرتو بوكا، رئيس قسم صناعات الطاقة وعضو اللجنة التنفيذية 
نتاجها .تحديها لقطاع الطاقة على مدار السنوات السابقةالعالمية  والنمو البطيء  ،وأعادت التغييرات في أسعار الطاقة وا 
التعاون الفعال  وسيشكلرار الجيوسياسي، بفعالية تشكيل سيناريوهات العرض والطلب. عدم االستقحالة و  ،ات الناشئةلالقتصاد

احتياجات العالم المستقبلية من تلبية من أجل  مستدام لتطوير نهج مهماً  ، أمراً بين الجهات المعنية في قطاع الطاقة وخارجه
 الطاقة".

 



تحفز ": "أكسنتشر" شركةلدى  "أكسنتشر االستراتيجية" الطاقة فيالمدير التنفيذي األول لقطاع رثر هانا، آ من جانبه قال،
وستعتمد التحوالت الناجحة على قدرة  ،الطاقة العالمية منظومةعبر  األساسيةالتحوالت لالقتصاد المحركة الرئيسية القوى 

الحكومات  علىوينبغي  ،التقنيات الجديدة ثمار تطبيقوجني وذات تكلفة مناسبة، الشركات على ضمان توفير إمدادات آمنة 
ديدة للحوكمة مراقبة الفرص الناتجة عن التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة، وتبني أساليب ج من خاللأكبر دور لعب 

 ".لحماية أمن الطاقة
 

 مفهوم أمن الطاقة والوصول إليها
 

بالقرن  المتجددة، الكثير من التغييرات في العقد األخير مقارنةً بفضل عوامل التمكين الرقمية والطاقة شهد قطاع الطاقة، 
 المحروقاتتأمين إمدادات مثل مواضيع على  ، على مدار التاريخ،أمن الطاقةالمتعلقة بتركزت النقاشات  ولطالماالماضي. 
سبوق فيما يتعلق بأمن غير متحّول إحداث  أخرى ساهمت في مواضيع المواضيع هذهوقد انضمت إلى . األسواقونقلها إلى 

 .واقعنا الحديثفي مثار اهتمام  ، بالرغم من بقائهاالطاقة
 

األمر المدى بالنسبة للدول والشركات،  ةتأثيرات بعيد ،التي أعادت تشكيل هذا المشهدالتالية  ةالثالث الرئيسيةتوجهات ال وتمثل
 إيجاد تحديات جديدة:تسبب كذلك بولكن  ،في خلق الفرص الذي ساهم

 
في خلق  ،معدالت أكبر من الطاقة المتجددة وتنويع اإلمدادات نحو تحقيق: تتسبب التحوالت البنية التحتية والمرونة .1

تنويع مزيج الطاقة وتحسين عملية المتجددة  لمصادر الطاقةيدعم النمو السريع إذ ، أمن الطاقة تواجهفرص وتحديات 
مصادر الناتج عن الموزع لتوليد ا القدرة االستيعابية المتاحة أماميشهد العقد القادم تضاعف األمن. ومن المتوقع أن 

تنويع توليد فإن عملية ات طويلة األجل لتحسين األداء عبر سلسلة القيمة. ومع ذلك، يهذا النمو إمكانليتيح  ،متقطعة
ووضع السياسات التنظيمية لتأمين  ،الكهرباء للتحكم في الشبكة مرافقتغييرات في نموذج عمل إحداث تتطلب الطاقة 

طلوًبا أمرًا م ،والبنية التحتية للشبكة المركزية ،. ويعد االستثمار المتواصل في الوقود التقليديموثوقة للطاقةإمدادات 
 إلى حد كبير فيما يتعلق بأمن الطاقة والوصول إليها.

 
اللجوء إليها يمكن التي  منافع عديدة مثل البياناتلطاقة الذكية واألصول المترابطة نمو شبكات ا يتيح: ةالرقمي الثورة .2

متالحقة على أسعار الطاقة وأسواقها. و يحمل تأثيرات قوية قد  هذا النمو الطاقة واستهالكها. ولكننتاج إلتحسين 
على األمن المعلوماتي لألنظمة التركيز وُيحفز الدمج بين البنية التحتية الرقمية والمادية، خاصة في مجال الكهرباء، 

بجانب القدرات الكبيرة  أسهم االفتقار لخبرة عالمية واسعة في مجال التصدي للهجمات اإللكترونية،قد و الشبكية. 
احتمالية زيادة مساحة العنصر تعزيز في ، عناصر حكومية أو غير حكوميةللفاعلين في هذا المجال، سواء من 

الحيوية للبنية التحتية  متكاملةحماية تقديم وب والهجمات المستقبلية، وهو ما يزيد الحاجة إلى المعلوماتي في الحر 
 الحساسة للطاقة.و 

 
إلى  في إمدادات الطاقة،والطلب  : تؤدي عملية إعادة التوازن بين العرضمن الطاقة العالميأل المنظومة الجديدة .3

أسعار في الحاصل العالمي الهبوط  وأدىمن الطاقة العالمي. الجديدة ألوالمنظومة إعادة التوازن بين الطاقة تحقيق 
، نفسه وفي الوقت ثراء النفطي باستفادة المستوردين على حساب الموردين.المفهوم تحول كبير في  حدوثالنفط إلى 

الصين  مثل ئةتصادي الحالي في األسواق الناشوالتباطؤ االق ،ساهم تطور المصادر غير التقليدية للنفط والغاز
 ،الت الجيوسياسيةفي أنماط عرض الطاقة. وستتسبب التحوّ  عام في إعادة ضبط األسعار، وسط تحولوالهند، 



هندسة  منظومةفي خلق تحديات وفرص تتعلق بأمن الطاقة في إطار  ،وتدفقات تجارة الطاقة ،والتوزيع الجديد للطاقة
 .ةالطاقة الجديد

 
 -انتهى  -

 

 : للمحررين للسادة  مالحظات
  

 التقريرالنسخة الكاملة من  واحمل 

 النسخة التفاعلية من التقرير يمكن االطًلع على 

 للدول التصنيف الكامل واشاهد 

 ومنهجية إعداد التقريرعلى الدراسة  واتعرف 

 التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي لجنة الطاقةأكثر على  واتعرف 

 على فيسبوكصفحة المنتدى في " تابعوا "facebookhttp://wef.ch/ 

  تويتر حسابأخبار المنتدى على  تابعوا rhttp://wef.ch/twitte و ،http://wef.ch/livetweet    استخدم الوسمwefenergy# 

  على:  مدونة المنتدىتابعواhttp://wef.ch/blog 

 :تعرفوا على الفعاليات القادمة للمنتدى http://wef.ch/events 

 على:  النشرات اإلخبارية للمنتدىفي  اشتركوا http://wef.ch/news  

 
 نبذة عن المنتدى االقتصادي العالمي:

 كونه منصة لتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص.يعد المنتدى االقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر 
 ، والصناعية.واإلقليميةدى عبر مختلف فعالياته أبرز قادة السياسة، واألعمال، والمجتمع لتشكيل األجندات العالمية، توُيشرك المن

 www.weforum.orgللمزيد من المعلومات حول المنتدى االقتصادي العالمي، الرجاء زيارة: 
 

 المعلومات اإلعالمية، الرجاء التواصل مع:للمزيد من 
 المنتدى االقتصادي العالمي العالقات اإلعالمية، مسؤول ،أميلي وينزريل
 3697 869 22(0) 41+، الهاتف:   awe@weforum.org: يالبريد اإللكترون
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