
 
، مكتب سهل راينا،   + 41-795596273مشاركة العموم، المنتدى االقتصادي العالمي

sahil.raina@weforum.org 
 

َحُوِل   اآلنمطلوب  
َ
 عاجل لضماِن ت

 
ي ِخ  طاقة   تحرك

 
 تحديات  عالمية  صعبة ضِم مرن ف

 

ُحولُالطاقُةُُيقولُ  • هُُتقريرُالمنتدىُاالقتصاديُالعالمي
 
ُ،ُُوعنوان ُُُنحو 

 
ُت ُح  ُتحوُ 2022ُُفعالُُطاقةُ ُُلُ و 

 
ُُُةالطاقُُلُ ،ُإن أنُُُيجب 

ُلُتصدىي ُرُةُ سوريوميُ ُالطاقةُاالستدامةُالبيئية،ُوأمنُالطاقة،ُوعدالةُتحديات   هاتوفي 

ُُُو •
 
ُثمةُحاجةُإىلُُأن ي

ُالطاقُُاإلرساعُف  ل 
ُةتحو 

 
ُكماُت ُُُبي ّ  ُ، الوقود،ُوتحديات  ُأسعاُر ي

ُف  ُُُطءُ بُ أمنُالطاقة،ُُوُُمنُاالرتفاعُاألخي  م 
 
ُُتقد

ُ ُيُالعمل 
ي
  المناخ 

• ُ ل 
ُتحو  ُتشكيل 

 
ُُةُ طاقُوأن ُالعرضُوالطلبُمتوازن  ُعىلُصعيدي 

ً
ُجديدا

ً
ُتعاونا   وفعالُأمٌرُممكنُلكنهُيتطلب 

ُعىلُالتقريرُالكاملُهنُاعُلُ اّطُ •

ونيةُللتقريرُهنُاوشاهدُ • ُاإللكير ُالندوة 
 
 إطالق

 
ُتقريٌرُخاصُعنُحالةُ  – 2022مايو/أيار    11جنيف، سويرسا،   ُُُيشي   ل 

ُُُةُ الطاقُُتحو  ي
ُاليومُعنُالمنتدىُاالقتصاديُُُُف  العالمُصدر 

ُ
 
ُإىلُأن ُُُالعالمي ل 

ُالعامُوالخاصُلضمانُتحو  ُعاجلُللقطاعي    ك  ُُُةُ طاقُُثمةُحاجةُإىلُتحر  ُطاقة 
 
ُأزمة م 

َ
ُفيهُالعال

 
ه ُوقتُيواج  ي

مرنُف 
ُمنذُسبعيناتُالقرنُحادةُلمُيُ 

ً
ُشهدُلهاُمثيال ي

  ُ.الماض 

 
ُ ُُُ،التقريرُالمعنونُُوحسب  ُُُنحو 

 
ُت لُ ح 

ُُُ،2022ُُفعالُُةُ طاقُُو 
 
الوقود،ُوش ُأسعاُر

 
ُارتفاع

 
كفايةُُُإمداداتُالسلعُاألساسية،ُوعدمُ ُُح ُفإن

وبُ  المناخية،ُ نحوُتحقيقُاألهدافُ مُ
 
نحوُعدالةُ ُُطءُ التقد ُرُُوميسوريةُ الطاقةُُُُالتقدمُ ُهُاتوفي 

 
يزيد إىلُُُُ،ُكلُذلكُ الحاجةُ إلحاحُ منُ

ىطُترسي    ع
 
ُتحوُ ُخ ُالُقةُ الطاُل  ُُشامل  ي

 ُ.بلدانالف 

 
ُُ ي
كةُُبالتعاونُمعالصادرُُُُ،التقريرُالخاصهذاُُف  ُُُتقريرٌُُُ،ُوهُوAccentureُُرسر ُلقياسر ُإىلُُُُالبلدانُُأداءُ ُُسنويي

 
ُُيستند ُالطاقةُُمؤرسر ل تحو 

ُُ ي
ُسنوات10ُُف  للحكومات  ُدقيقةُ

ٌ
توصيات ُ،ُُُ كات  ُرُُوالرسر ُوغي 

المصلحةُُهؤالءُُوالمستهلكي   ُُُحولُكيفيةُ ُُمنُأصحابُ
 
ُُالتقد ُُنحوُ م

ُتحوُ    الطاقةُ.ُل 

 
ُالطاقةُُهنالك ُاالستجابةُلتقلباتُسوق ي

 
ُطاقةأمرانُحاسمانُف ل  و  ح 

 
ُُُ:ُت ُالصموُدُُبالمرونةُوالقدرةُ ُُيتصف  ُالطاقةُُوتنوي    عُ ُُ،عىل .ُمزي    ج

 ُ ُُُيشي 
 
ُأنظف،ُلترسي    عُالتحوُ التقريرُإىلُأنه ُالعرضُُوالُُعىلُصعيُدُُلُإىلُطاقة  ُُُطلب،ُيجب  ُمنُالبلدانُعىلُنفس  ُأكير 

ٌ
ُعدد

 
ُُهُ أنُيأخذ

ُُ ُتعهدات 
ً
ويُ مةملزُرُُمناخية ُ، ُ

ي
لُ ُُبن  المدىُ ُ

 
بعيدة ُ ُتصورات 

 
ُن
 
ُظ المحليةُ ُُم  ُ ويُ ُُالطاقة  إىلُُواإلقليمية،ُ الخاصُ القطاعُ مستثمريُ ُ جذب 

ُ وعات  ُوالقوىُالعاملةُعىلُالتأقلمُ.ُ،خفضُانبعاثاتُالكربونُمرسر ُالمستهلكي  
 
 ويساعد

 
ُوالبُ ُمواُديقولُروبرتوُبوكا،ُمديرُالطاقةُوال ُُن  ُالمنتدىُاالقتصاديُالعالمي ي

ُُ،التحتيةُف 
 
ُ"ت ُواج 

 
ُُه

 
ُُُالبلدان ُُُماُقدُيقعُ خطر  ُالمستقبل  ي

ف 
ُُُحوادثمنُُ ف  ُُُتضاع  ُالطاقةُ ُُاضطراب  ُُُُفيمُاُُُلديهُاإمدادات  ي

ُاألملُف 
 
ُبرسعةُفسحة ُُُُعرُمنتضيق  ُأسوء  ُيُُعواقب 

ي
ُالمناخ  ُتقعمُ ُُالتغي   ُأن ."ُُن

ُويضيفُ" ُقرارات 
 
ُُُصعبةُُومعُأن

 
ُُُرُ نتظ ُت

 
ذُلُُأن

 
تخ
 
ُ ت ُبي  ُُُلتوفيق  ُُُموجبات  ُُُُوميسوريةُ ُُواستدامةُ ُُأمنر ُُالمدىُالقريبُ،عىلُُُُالطاقةتوفي 

ُ
ي
ُُاآلنُهُوُهذُافإن

 
ُُوقت ُاألكمامُممهُ الشحذ   .ُ"ورفعر

 
التقريرُ  ُ ُُُُويكشف  البنيوية العوائقُ عنُ ُُكذلكُ ول  ح 

 
ت ُ ي

ميُ النر ُ بي   الموازنةُ ُُدونُ واستدامة  ُ وتوافرية  ُ وأمنر ُ اءُ الطاقةسورية  ري
ج  نُ م  ُ،ُُ

ُ ُُُُالصدمات  ي
اكمةُالنر مُ ُُ،بعدُالجائحةُُالطاقةُ ُُنظامُ أصابتُُالمير

ُُُُارتفاع ُُُنُ  ي
ُ،ُُالطلبحجمُُحادُف  ُُُواختناقات  ُس  ي

لف  ُُاإُلُُب  الوقود،ُُبمداد 
ُ ُُوضغوطات 

 
ُُ،ُُويةمتضخ ق  ح 

َ
لُإمدادُالطاقةُسالسلُ ماُل

 
ُأوكرانيُاُنتيجةُُمنُتبد ي

 ُ.الحربُف 

 
ُعىلُالبلدانُُف ُهذاُالوضعُالصعب،ُيتعي    زر

تجاو  ُُل  الطاقةُعىلُجبهتي   ُلتنوي    عُمصادُر ُُُالُعىلُصعيدُ ُُ–السعي  ُيالمُ ُُالطاقةُ ُُمزي    جر
ُُحىلي

ُفحسبُبلُعىلُصعيدُ  ُالبعيد  ُالمدى ُوالطاقةُُعىل ُالوقود  دي
ُُُموري ُالقريب  ُالمدى ُقليلُُكذلكعىل ُعىلُعدد 

 
ُالبلدانُيعتمد ُمن ٌ .ُفكثي 

هُمنُالطاقةُُ ُمتطلبات  ُلتلبية  كاءُالتجاريي   يجعلُ كذلكُُُُولديهُ منُالرسر الطاقة،ُمُا ُتنوي    عُمصادُر ي
ُُُُُهذهُالبلداننقصُف  ي

ُالحيلةُف 
 
قليلة

 ُ ُاإلمداد.ُويشي  ُاضطرابات لُمع ُإىلُأنُُُُالتعام  ُمنُأصل11ُُُُالتقرير
ً
ُاالُق33ُبلدا م  ُمتقد 

ً
ُتصادُيُ بلدا

 
كاءُتجاريي   ُُُعىلُثالثةُ ُُعتمد ُفقطُُرسر

ُرل ُمنُُتوفي   منُالوقودُ.ُهُ %ُمنُوارداتُ 70أكير

ي للمنتدى االقتصادي العالمي 
 إصدار صحف 

mailto:sahil.raina@weforum.org
https://www.weforum.org/reports/fostering-effective-energy-transition-2022
https://www.weforum.org/videos/energy-transition-2022-launch-webinar


 
ُالطاقةُوالُُيقولُ  م،ُمديرُبرنامجُقياسُأداء

َ
هل ُوالبُ ُُمواُدإبسنُم  ُُُن  ُ"تكشف  ُالعالمي ُاالقتصادي ُالمنتدى ي

ُُُالتحتيةُف 
 
الراهنةُُُُالطاقةُ ُُأزمة

ُُُعنُمدىُأهميةُ  ُالوقتُُُبمكانُهميةُ نُاأل"مُ ُيضيفواالقتصاد."ُُوُُالطاقةُللناسر ي
ُف  ُُُالحاض 

 
ُاألزماتُالبنيويةُُُُمعالجة ُباتت  ي

ُالنر
 
ُُُاآلن

ُُُ،واضحة ُمعُالقيام  ُالوقت  ي
هُُُف  ُبتُُنفس  ُُُنشيط  ُُُزخم  ُ.ُُالعمل  ي ي

ُُُالمناخ 
 
ُبعيدُعىلُالسياسةُ ُُالنجاح ُُُوسيعتمد نُُواالستثمار.ُُُُإىلُحد  ُم 

 
فإن

ُُ ُالبُ ُُالطاقةُوزيادةُ ُُكفاءةُ األولويةُلُُإيالءُ شأن  ي
ف  ُاالستثماُر ُُُالتحتيةُللطاقةُ ُُن  ُُُالنظيفةُوأشكال  ر

النظيفُُُُالطاقةُالمتجددةُوالهيدروجي  

ُُُوإضافةُ  ُإىلُُجديدةُُُُسعات 
 
ُقدرة

 
ُُُمحطاتُالطاقةُالنوويةُأنُيعزز ُُُالطاقةُ ُُنظام 

 
ُللجميعُُعىلُالصمودُوسيكون

ً
ُمربحا

ً
نُمُ ُُهذاُحال

 ُ"االنبعاثاتُ.ُحيثُتقليص ُ

  
ُمُ ُيقولُو ف،ُقس  كةُُأعمالومديرُُرفيعمديرُإداريُوهوُطُأرسر ُ،Accentureُالطاقةُالعالميةُبرسر

 
ُإن ُُُأنُتستثمرُ ُ"عىلُالحكومات  ي

ف 
ُ رُُلديهُاُُالطاقةُ ُُالحدُمنُانبعاثاتُالكربونُمنُنظم 

ُميسورُ ُُمعُتأمي   ُُُُإمداد  ُُُبالطاقةالكلفة  ُالوقت  ي
هُُف  كاتُُُُ،نفس  ُوعىلُالرسر ُُأنُتنظر  ي

ف 
ُتبُ  ي
ي ُن  ُمنخفضةُانبعاثاتُالكربونُوعمليات  ُُُإنتاجُمرتفعةُ ُُُتكنولوجيات 

 
ُسلسلة

 
ُأنُتكون ي

ُاستهالكُالطاقة.ُوينبع  ي
ُالقيمةُ ُُالكفاءةُف 

ُُ ، ي أساسي ُ  
تركي   ُ محل  الكربونُ انبعاثاتُ الصناعيةُلخفضُ ُ

 
ُوالمبادرات ُُُفهي

 
ُعُ ت

 
ُُُد ُخفضر ي

ف  ُ ُُُُبالكثي  االنبعاثات، ُعندماُُهذهُ
ً
خصوصا

ُُُتنطوي
 
ُومنظ دين  ُومورِّ نُمستهلكي    المصالحُالمتعددين،ُم  ُأصحابُ ،ُُعىلُتعاونُبي   ُمُ عىلُُمي   اإلمدادُُُُشبكاتُُقبيلنُُمبادرات 

ُالتحتيةُ ن  ُأكسيدُالكربون.ُ"الالزمةُالدائريةُوالب  ي
 لمعالجةُثان 

ُ
ُ
 
ُوصولُُم ُوث ُوضمان  ُميسورةكذلكُحاجةُإىلُحمايةُالمستهلكي   ُ.ُهمُإىلُالطاقةُبكلفة 
ُ
اتيجيكماُتقولُُُو ،ُمديرةُاالسير ُأورايىلي

كةُُبالعالميةُُُُةكاثلي   ُُ،Accentureُُرسر
 
كاتُأنُتساعد ُ"عىلُالرسر

 
ُُُعىلفإن حمايةُالمستهلكي  

ُُمنُارتفاعرُ ُُتكاليف  ُُالنقل  رافق 
ُاجتيازُرُوالم 

ُهذاُالظرفُالصعبُُوالكهرباءُأثناء  ُبإمدادات   والمواد.ُ"ُالطاقةُ ُالذيُيحيط 

 ُ
ُُ"وتضيفُُ ُُُيجب 

 
ُالسكان

 
ُيكون ُُُأن مُُض 

 
ُخاصة،ُوه ُالحال 

ُ ُأعاف  ُركير شع  ُي  ُُُُمن ُُُبتقلبات  ُالسلعُوالخ  ُأسعار هاُعىل ُالطاقةُوأثرر ُأسعار ُُدمات 

ُاألخرىُُاألساسيةُ  ي
ُف  ي اتيجر ُاسير  

ُتركي   لُ ماُُُُ،ُمحل  ُإىلُاالستدامةمُ ُُيؤم  ل 
و  ح 
 
ُالقيمةُُ،نُت دُ متُُ،عادل  ُاألثر.ُومُ ُُصاع  ُُُنُأهم  هذاُُُجوانب 

ُذاكُالذي كي   ُماليةعىلُُينطويُالير ُآليات  ُُتعريف  ُض  ُلمساعدةُالمستهلكي   معُالصدماتُاالقتصادية،ُدونُُُعافُالحالُعىلُالتكيف 
ُمنُ ه  ُنفس  ُالوقت  ي

ُتدفعُ ُحوافُزالالحدُف  ي
كاتُُالنر ُإىلُاالرسر ي

ُعىلُكفاءةُالطاقةُوتبن  كي    .ُ"ستدامةاُلاتُاخدملير

 
 مالحظات للمحررين 

ُُوُالنظيفةالطاقةُُُالبلدانُإىلُلتحوُ  اقرأُالمزيدُعن ُهذاُالمجالُأدائهُاُمؤرسر ي
  ُتشكيلُمستقبلُالطاقةُوالمواُدمنصةُعنُُو ف 

ُالمنتدىُُرصوُ  شاهد
عُموقعُ   ةالياباني|ُُالمندريُن|ُُاإلسبانيةُ|ُالفرنسيةُكذلكُباللغاتُُاألجندةأخباُرُطال 
ُ استكشف ي اتيجر لُخرائطللمنتدىُُوُمنصةُالذكاءُاالسير  التحو 

ُإىلُأصدقاءُ  فيسبوك المنتدىُعىلانضم 

 المنتدُىُفيديوهات شاهدُ

ُ ُعير   Podcasts|  Weibo|  TikTok|  LinkedIn|  Instagram|  @davos|  @wef تابعُالمنتدىُعىلُتويير

ُزُر
 
 المنتدىُأثُر كُب دُمعرفت

ُ ي
كُف  اتُأخباُراشير  المنتدُىُبودكاستُوُنرسر

 
ُ

ركُالمنتدىُأهم ُ
رسر ُالعامُوالخاص.ُي  ُالقطاعي    منظمةُدوليةُللتعاونُبي   ُوضعُالعالم،ُهُو رمُبتحسي  

،ُالملير  القادةُُُالمنتدىُاالقتصاديُالعالمي
ُ
 
ُاألعمالُوقادة

 
ُوقادة ُصوغُاألجنداتُالعالميةُواإلقليميةُوأجنداتُالصناعة.ُ)السياسيي   ي

رينُف 
 
 (ُ.www.weforum.orgالمجتمعُاآلخ
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