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لسويدية، 
نازل في 
ضا إلى 
ة مراكز 

  حياتها. 
 الخاص 
 المتحدة، 
 ويشجع 
ق بحلول 
لق مناخ 
كة. وقال 
للكهرباء، 
ام قطاع 

لمفوضية 
ن الطاقة 
من خالل 
ن الدول 
ى الطاقة 
و الخطأ 
ن خالل 
دم، مما 

201           

رت كالرك أن
الوصول إلى
 جيدة، ولكن
دال من ذلك 

نائب وزير
لمستدامة تعد
يمقراطية. وأش
ها الحكومة ال

بالمنلشمسية 
 االنتباه أيض
ر إلى أهمية
 مدار دورة ح
وث والمنسق
قة بالواليات 
ب المستثمرين
 وفيما يتعلق
حتاج إلى خلق
كهرباء كشرك
أعلى سعر لل
صة عمل أما

ض التنمية بال
ة الجميع من
هذا الهدف من
. وأضاف أن
د كبير على
وألحفوري، وه

ن النامية من
امة من العد

12 يناير/ن الثاني

إلنمائي. وذكر
 ال يمكنها ا
يات وخطط
ا، وطالبت بد

  تاد. 
جوهانسون، ن
ن الطاقة ال
 ترتبط بالديم
ة التي تمولها
يب األلواح ال
ديش. ولفت
العملية وأشار
لمعدات على 
سكوال، المبعو
 لشؤون الطاق

تذب مناخ يج
ة الخاصة. 
ن الدول تح
دارة قطاع الك
ما يسددون أ
ك يمثل فرص

   
لجز، مفوض
أهمية استفاد
ددة وتحقيق ه
مة والمتسقة.
مدت إلى حد
ط الوقود األ
تتجاوزه البلدان
طاقة المستد

كانون 17  الثالثاء

م المتحدة اإل
 الدول التي

ى باستراتيجي
اتاد ليس كافي
ل غير المعنت
 دانيال جو
ويد، على أن
قية وسياسية
وعات الطاقة
في ذلك تركي
مبيق وبنجالد
ول المحلية 
مة لصيانة ال
 كارلوس باس
سسة الدولية 
 أهمية خلق 
شطة التجارية
كات، ذكر أ
سة يسمح بإد
لفقراء غالبا م
را إلى أن ذلك
قة المتجددة. 
 أندريس بيبا
روبية، على أ
تدامة والمتجد
راءات الحكيم
دمة قد اعتم
جمة عن أنماط
 يمكن أن ت
ع أهداف للط

،8رقم،187لد            

يات 
على 
عات 
  قة. 
ص 
عدل 
الثة 
وراء 
عائد 
 أقل 
 في 
صة 
 أن 
وازن 
رات 

بنك 
طاع 
همية 
وارد 
مات 
 تلك 
لعقد 
رات 
الت 

فادة 

ين، 
امج 

األمم
من 
تحظى
المعت
العمل
وأكد
بالسو
أخالق
مشرو
بما ف
موزم
الحلو
الخدم
وأكد 
للمؤس
على
األنش
الشبك
للسياس
أن ال
مشير
الطاق
وأكد
األور
المست
اإلجر
المتقد
الناجم
الذي
وضع

المجل،األوللعدد

فيذ التكنولوجي
ة، وأكدت ع
رى والمشروع
ل حلول الطاق

 الدولي الخاص
لى زيادة المع
دة إلى ثال
رين يسعون و
خفضة والع
تثمار مبالغ 

وحكيمة  جية
تثمارات الخاص
 على الدول
ل تحقيق التو
لمالية والخبر

جلس إدارة ب
على دور القط
أشار إلى أه
واستخدام المو
ت إلى معلوم
امة. وحدد ت
سوق خالل ال
تم بالمخاطر
ة مع الوكاال

فل على است

هيرة يوم االثني
ك، مدير برنا

ال        مستقبل

يضا على تنف
مية الجغرافية
لشركات الكبر
من أجل تمويل
بعوث البنك
على الحاجة إل
طاقة المتجدد
كبار المستثمر
خاطر المنخ
ى أهمية است

إستراتيجصورة 
 جذب االست
ف أنه يتعين

ض من أجلع
 السياسية وا

ي، رئيس مج
 المتحدة، ع
لمستدامة. وأ
لميكانيكية و
تحويل البيانات
 جمهور العا
ر فرص الس
 البنوك تهت
 في الشراكة

ء بشأن العمل

ريق بعد ظه
هيلين كالرك

ة العالمية لطاقة الم

. وشجعت أيض
ألهم ذات ا

لى كل من ال
والمتوسطة من
رو ستير، مب
ر المناخ، عل
 لتمويل الط

أن كب وذكر 
 ذات المخ
". وأشار إلى
ال العامة بص
ت من أجل

جما. وأضاف
ض بعضها البع
 بين القوى 

رلز هوليداي
يكا بالواليات
في الطاقة ال
الكهربائية وا
 المستدامة وتح
 نقلها إلى 
باعتبارها أكبر
وذكر أن

، وخاصة 
  

فريق الوزراء
  من الطاقة.

تماع هذا الفر
ور المنسق ه

 اإلعالمية للقمةرة

بالمنظمة.
الخضراء

الحاجة إلى
الصغيرة و
وأكد أندر
بشأن تغير
الحالي 
أضعاف.
الفرص

"المناسب"
من األموا
المشروعات
األكبر حج
تتعلم من
المناسب
  التقنية.

وأكد تشار
أمريأوف 

الخاص ف
الهندسة 

لطبيعية ا
من أجل
القضايا ب
القادم. و
المحسوبة
 الدولية. 
اجتماع ف
الجميع من
انعقد اجتم
وتولى دو

نشرال    
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ري ليس 
والوظائف 
ا جميعا. 
لمستقبل. 
ر الذي 
كنولوجية 
 التنموي 

مؤسسات 
االقتصاد 

 االثنين، 
 التنفيذي 

بق لدولة 
أن تركز 
اخ على 
ن تتولى 
 "الثمار 
 وٕالغاء 
ع الوقود 
ن خالل 
ء. وذكر 
بسياسات 
ة البديلة 

لمكسيك، 
ك الطاقة 
 األجهزة 
رة دة موف

201           

قود األحفوري
 الحراري وا
د تم تشويهها
ت فعالة للم
على االبتكار
إلنجازات التك
 واالستثمار

ن دور الم
حول إلى ا

 ظهيرة يوم 
ينر، المدير 

  
الرئيس السابق
 الحكومات أ
 وتغير المنا
 أنه ينبغي أن
الل حصاد
ب الطلب،

 الضار ألنواع
 الصناعة من
وجيا الخضراء
د األحفوري ب
 موارد الطاقة

ر الطاقة بال
 من استهالك
ريق استبدال
 بأجهزة جديد

12 يناير/ن الثاني

 بدعم الوق
 االحتباس 
أمن الطاقة قد
ر تكنولوجيات
ج بالتركيز ع
ى تحقيق اإل
بصورة كبيرة

  راء. 
لوزراء بشأن
لتعجيل بالتح

  لنظيفة
ا الفريق بعد
سق أكيم شتاي
 تحدة للبيئة. 
ريا فيجيرز، ا
 يتعين على
كافحة الفقر
 وذكر أيضا
دة من خال
 إدارة جانب
، مثل الدعم 
 إشارات إلى
 على التكنولو
ل دعم الوقود
ى استخدام 

 هيريرا، وزير
حكومة للحد م
سيك عن طر
موفرة للطاقة 

كانون 17  الثالثاء

تمام الحالي
داما وأن 
صرة للبيئة وأ
 على ابتكار
صى لومبورج
ف يؤدي إلى
دة البحوث ب
لطاقة الخضر
ماع فريق ا
ومية في ا
مي للطاقة ال

ماع هذد اجت
ى دور المنس
مج األمم المت
ر جوزيه ماري
تا ريكا، أنه
دها على مك

قد.  هذا الع
ومات الرياد
لية"، مثل

سات السيئة،
فوري وٕارسال
ض الضرائب 
بدالينبغي است

ة تشجع على
  دة.

دث جوردي 
 برنامج الح
لية في المكس
زلية غير الم

،8رقم،187لد            

عام 
شجع 
فادة 

 إلى 
 من 
جوة 
لهذه 
ؤالء 
عون 
على 
حقق 
الل 
 أن 
وارد 
ألمم 
ارها 

   
صاد 
طرد 
لتها 
قاب 
بان 
صفر 
طاقة 
تمع 
خي 

بناء 
 أن 

االهت
مستد

المناص
وأكد
وصوأ

سوف
وزياد
في ال
اجتم
الحكو
العالم
انعقد
وتولى
لبرنام
وذكر
كوست
جهود
مدار
الحكو
المتدل
السياس
األحف
خفض
أنه ي
فعالة
الجيد
وتحد
حول
المحل
المنزل

المجل،األوللعدد

وأشار إلى 
 واقعي، وش
 شاملة الستف

رء اسكتلندا، 
شبكات للحد 
 وتضييق الفج
خدام الشامل ل
صول على هؤ
 ال يستطيع
جزرا محددة ع
 أصبحت تح
امل من خال
مفهوم يمكن
مية ذات المو
مين العام لأل
طاقة، باعتبا
وزيع الطاقة.

ب وزير االقتص
هناك تقدم مط
هود التي بذل

في أعقلعمل 
 وأكد أن اليا
طاقة من الص
 أنماط الط
 أن تمد المجت
را لدعمه السخ

 كوبنهاجن لب
ة التي ألقاها،

ال        مستقبل

زة تنافسية. و
وعد نهائي
غة سياسات

 
ئيس وزرا، ر 

 تكنولوجيا الش
افات طويلة،
وجية واالستخ
 توزيع األص
 الطاقة أو
ر إلى أن ج
سكتلندا قد 
 الطاقة بالكا
دقيقة، وهو م
ن الدول النام
د بمبادرة األم
صول على الط
 العدالة في تو
جيساوا، نائب
ليابان، أن ه
 يتعلق بالجه
 القدرة على ال
 فوكوشيما. 
 الخاصة بالط
 المزيد من
ليابان تعتزم 
الحديثة تقدير

 من مركز 
كلمة الرئيسية

ة العالمية لطاقة الم

ه الدول ميزة
باعتباره موع 

ت على صياغ
  ن الطاقة. 

كس سالموند
ستثمار في ت
نقل عبر مسا
جازات التكنولو
يات، وٕاعادة
تقرون إلى

ها. وأشار علي
 الغربي الس
 الذاتي من 
كهرومائية الد
ى العديد من
لهائلة. وأشاد
بشأن الحصو
 أجل تحقيق 
سويوشي ياناج
والصناعة بال
حقيقه فيما ي
شأن استعادة 

وكارثة 201
سة سياستها ا
ل تضمين 
 وذكر أن ال
كنولوجياتها ا

  ب الزلزال. 
لومبورج ورن

راء، خالل الك

 اإلعالمية للقمةرة

يمنح هذه
2030 

الحكومات
الجميع من
وأشار أليك
أهمية االس
خسائر الن
بين اإلنجا
التكنولوجي
الذين يفت
الحصول
الساحل 
االكتفاء 
الطاقة الك
يسري على
البحرية ال

تحدة بالم
دعوة من 
وذكر متس
والتجارة و
قد تم تح
اليابان بش

11زلزال 
تعيد دراس
من أجل
المتجددة.
الدولي بتك
في أعقاب
وذكر بيو
توافق اآلر

نشرال    
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 للسياسة 
مريكية، أل

ت توفر 
ها خالل 
 المعايير 
ن تحول 
أن يكون 

ر جديد ا
  

نيا، عن 
 للبحوث 
لحد من 

% 80ة 
لول عام 
في نفس 
دة بنسبة 
نيا سوف 
ي قطاع 
ن تصبح 
ادة بناء 

سرا، على 
 والتسوية 
لمواطنين 
استهالك 
وذكر أن 
نه يتعين 

201           

عد الوزير 
 المتحدة األ
 التي أصبحت
 كانت توفره
لهام لتحديد 
 أنه نظرا ألن
 فمن المهم أ
في رسم مسا
 قة النظيفة. 

بألمان  الدولة
طويل األجل
 تستهدف ال
حراري بنسبة

بحل 1990 
ات الطاقة ف
طاقة المتجدد
ذكر أن ألماني
 وخاصة في
ا تأمل في أن
من أجل إعا

لطاقة بسويسر
 والطموحة 
سرا تشجع ال
ق تقدم في ا
ي سنويا، وذ

"أنويسرا هي 
.  

12 يناير/ن الثاني

ندالو، مساع
 بالواليات

 الثالجات 
لطاقة التي
يثبت الدور ا
ي. وأضاف 
عض الوقت،
ون يرغبون ف
مبادرات الطاق

وزير شوت، 
يا والمنظور ط
 أن ألمانيا

الحتباس الح
نة بمعدالت
 نظام إمدادا
زيادة توليد الط

. وذ2050م 
ية الطاقة،

وأكد أن ألمانيا
قدم حديث م

  ضر.
مان، وزير ال
 الواضحة 
ح أن سويس
 على تحقيق
ستوى المحلي
حركة في سو
كبر كل عام"

كانون 17  الثالثاء

 ديفيد سان
ؤون الدولية
خدام نموذج
ة أضعاف ا
عينيات كي ي
ظيم الحكومي
قة يستغرق بع
ك قادة حالمو
أجل تحقيق م
دث جورج ش
 الطاقة بألماني
تكار. وقال
ث غازات ا

% مقارن90 
، وتحويل20

ت من أجل ز
% بحلول عام
ز على فعالي
صنيع لديها. وأ
 اقتصاد متقد

كمجتمع أخض 
 والتر شتاينم
ة األهداف

شاور. وأوضح
ديات والمدن
قة على المس
ى القوى المح
ك بذل جهد أك

،8رقم،187لد            

موال 
دعم 

دولة 
م قد 
الثين 
 في 
شر. 
 في 
ذلك 
وث 
طاقة 
تبلغ 

 30 
طلع 
يات 

زراء 
وازن 
ومية 
اف 
حرير 
شارة 
مت 
خل 
طاع 
ونية 
كار 

وقام
والشؤ
باستخ
أربعة
السبع
والتنظ
الطاق
هناك
من أ
وتحد
ثورة 
واالبت
انبعاث
إلى 
050
الوقت

80%
تركز
التص
أول
ذاتها
وأكد
أهمية
والتش
والبلد
الطاق
إحدى
عليك

  
 

المجل،األوللعدد

يير يوفر أم
ة تحظى بد

، وزير الدرد
لطاقة بالعالم
 األعوام الثال

ا للطاقة زير 
مارجريت ثاتش
ملكة المتحدة 
 بما في ذ
يني في بحو
ك وتنمية الط
 قدرة نووية ت
، بما يوفر 
كومات تضط
عم التكنولوجي

ب رئيس وز
 تحقيق التو
بحوث الحكو
ل تحقيق أهد
قد قامت بتحر
 السعر كإش
مستهلك وقدم
 محدودة الد
ونت مع قط
صمتها الكربو
 تجارب ألفك

 

ال        مستقبل

ن هذا التغي
را ألن الطاقة

وف جيلدفورد
ى أن وضع ا
 على مدار 
ن يعمل وز
ء السابقة م
ستثمارات المم
 الكربون،

جنيه استرلي 
شجيع استهالك
قخطيط لتحقي

2025 عام 
ذكر أن الحك
ر مناخ يدع

 وزير بمكتب
على أهمية

ة العامة والب
اص من أجل

ق سنغافورةن 
 واستخدمت
قة على الم
ة إلى األسر
هالك وتعاون
 من بص
 تصبح حقل
قة الجديدة. 

ة العالمية لطاقة الم

مشيرا إلى أن
 أيضا، نظرا

ورد هويل أو
المتحدة، إلى
صورة جوهرية

 منذ أن كان
رئيسية الوزراء
ضوء على اس
يا منخفضة

مليار 2.5 
متجددة، وتشج
لموفرة، والتخط
اوات بحلول
صة عمل. وذ
ة عن توفير

  
س. إسوارن،
 الضوء ع
 بين السياسة
 القطاع الخا
وأشار إلى أن
كهرباء لديها
 لتكلفة الطاق

ستهدفةت الم
 دعم االسته

للحد تويا
 الدولة كي 
والتنمية والطاق

 اإلعالمية للقمةرة

للطاقة، م
الحكومة 

  كبير. 
وأشار لو
 بالمملكة
تغير بص
األخيرة، 
حكومة ر
وسلط الض
التكنولوجي
استثمار 
الطاقة الم
المحلية ال

جيجا 16
ألف فرص
بالمسؤولية
النظيفة. 
وألقى س
،سنغافورة

والتكامل 
ومبادرات
الطاقة. و
سوق الك
واضحة 
المساعدات
وتجنبت

وكيماالبتر 
وشجعت 
البحوث و

نشرال    
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ضاء 
لقمة 
شات 
ريق 
وجيا 
 تتاح

جناح 
 في 
كات 
داث 
سية 

حفي 
حدة 
وقيع 
جددة 

المجل،األوللعدد

  بل
 حضر أعض
لى مدار ال
 ذلك: مناقش
 خارطة الطر
ية والتكنولو
لخليجي، وافت
ي دارت بج
 والعروض 
حفل شرك
يد من األحد
طنية والمؤسس

مؤتمر الصح
ية لألمم المتح

، وتو2012 
 للطاقة المتج

ال        مستقبل

طاقة المستقب
ت العامة، 
األحداث عل
قبل، بما في
ن قضايا مثل
 الكهروضوئي
س التعاون ال
ناقشات التي
 المستقبل،

Inومح ،
مبتدئة، والعد
معرض الوط

ث األخرى الم
ي للسنة الدولي
امة للجميع 
وكالة الدولية 

  ة. 

ة العالمية لطاقة الم

مة العالمية لط
على الجلسات
لعديد من ا
لطاقة المستقب
مستديرة بشأن
 للتكنولوجيا

ي دول مجلس
شروع، والمن
زعماء طاقة
nnovate@
يا النظيفة الم
 بأجنحة الم

  لشركات.

 أهم األحداث
طالق الرسمي
طاقة المستدا

بين الوك لنوايا
لدولية للطاقة

 اإلعالمية للقمةرة

حول القم
عالوة ع
الوفود ال
العالمية ل
المائدة الم
الدولية 
النظيفة في
قرية المش
شباب زع
@WFES
التكنولوجي
الموازية 
وأجنحة ال

  
وتضمنت

ل اإلطحو 
لتوفير الط

الخطاب 
والوكالة ال

 
 

نشرال    
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 2102كانون الثاني/يناير  08 األربعاء، 9، رقم 081، المجلد الثانيالعدد 

أهم أحداث القمة العالمية لطاقة المستقبل 
2102 

  2102يناير  01الثالثاء، 
تم يوم الثالثاء تنظيم القمة العالمية لطاقة 

دى األعمال حول موضوع "منت 2102المستقبل 
والسياسة". ففي الصباح، حضر المشاركون 
مناقشات قادة األعمال خالل الجلسة العامة حول 
الطاقة المستدامة والهيئات الدولية. وبعد الظهيرة، 
حضر المشاركون الجلسات الموازية حول طاقة 
الرياح والغاز الطبيعي وفعالية الطاقة والمدن 

وبناء القدرة. وخالل والنقل والصين والتنمية الريفية 
حفل االستقبال المسائي، تم منح جائزة زايد لطاقة 
المستقبل إلى مؤسسة شنايدر إليكتريك وأشوك 

 جادجيل ومشروع اإلفصاح عن الكربون.
 

جلسة عامة: قادة األعمال في طاقة 
 المستقبل

أكد فاتح بيرول من الوكالة الدولية للطاقة، خالل 
ها، أن األزمة المالية الكلمة الرئيسية التي ألقا

على  االعالمية وكارثة فوكوشيما النووية قد أثرت

إلى تراجع  ىأدمما السياسات الحكومية للطاقة 
تغير المناخ على جدول األعمال السياسية. وذكر 
أن المسارات تشير إلى حدوث تغير في المناخ 

درجات وأن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير  6بواقع 
جراء اس تثمارات عاجلة في مجال الطاقة فورية وا 

 النظيفة.
 

واتفق أعضاء الفريق على الحاجة إلى مواصلة 
االستثمار في األسواق الناشئة، حيث ذكر تولسي 
تانتي، رئيس مؤسسة سازلون، أن ذلك قد يؤدي 
إلى تحويل العقبات إلى فرص. وأكد جوان 
أرالوس، رئيس مؤسسة فيستاس، وفرانك ووترز، 

ر للطاقة، على وفورات اإلنتاج دصم شركةمدير 
الكبير وقابلية التوسع. وألقى بيورن هوجالند من 

الضوء على االستثمارات في  DNVمؤسسة 
مجالي البحوث والتنمية، مثل تحول الشركات من 
خالل المشروعات التجريبية للطاقة المتجددة 
وأهمية حجز الكربون واالستفادة منه. وذكر ستيف 

كتريك أن االستثمارات في بولز من جنرال إلي
التكنولوجيات الجديدة سوف تحظى بأهمية بالغة 
على المدى الطويل وأن توليد الطاقة مركزيا 
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للمناطق الجغرافية الشاسعة قد يكون ممكنا، رغم 
ارتفاع تكلفته. وأكد مارك كارن من شركة شيل 
على محافظ الطاقة المتغيرة، مشيرا إلى أن عام 

ام األول الذي تقوم خالله سوف يكون الع 2102
شركة شيل بإنتاج كميات من الغاز تفوق ما تنتجه 
من النفط. وأشار جيم براون من مؤسسة فيرست 
سوالر إلى تقلب أسعار الغاز، وذكر أن مخزون 
اإلمدادات، بما في ذلك الطاقة الكهروضوئية 
والطاقة المتجددة، يمكن أن تحمي السوق من 

وك من مؤسسة سان المخاطر. وذكر ستيف أور 
سية يمثل التحدي دإديسون أن مواجهة القضايا الهن

التالي للتكنولوجيا الكهروضوئية. وأكد جان 
باسكان، رئيس مؤسسة شنايدر إليكتريك، على 
الحاجة إلى الطاقة منخفضة التكلفة التي تستطيع 
المجتمعات، التي تفتقر حاليا إلى الكهرباء، 

 استخدامها والحفاظ عليها. 
 

 جلسة عامة: رؤى الهيئات الدولية
ذكر المتحدث الرئيسي جيك والينبيرج، رئيس 

، أنه يتعين على الشركات أن تقبل ABمؤسسة 
فكرة أنها تقوم بما يكفي في الوقت الحالي من أجل 

لى الحاجة إلى المساهمة في االستدامة. وأكد ع
دخال التعديالت حوافز قوية لالبتك ار والمخاطرة وا 

قلية االستثمارية. وأكد على التعاون بين على الع
ديميين والشركات والمنظمات غير الحكومية، ااألك

مشيرا إلى أحداث مثل القمة العالمية لطاقة 
المستقبل ومشروعات مثل مصدر كأمثلة على 

 ذلك التعاون. 
 

وذكرت المتحدثة الرئيسية راجيندرا باتشوري، رئيس 
غير المناخ، أنه الفريق الحكومي الدولي المعني بت

ال يوجد حدود إلمكانات مصادر الطاقة المتجددة، 
بما في ذلك الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية 
األرضية والطاقة الكهرومائية، ولكن وفورات 

 اإلنتاج الكبير ليست مفهومة بعد. 
 

واقترح عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية 
مناخا يشجع  للطاقة المتجددة، أن تخلق الحكومات

القطاع الخاص على االستثمار في مصادر 
الطاقة المتجددة. وأعرب فاتح بيرول عن قلقه 
بشأن حكومات محددة تتوانى في دعم الطاقة 
المتجددة، وأوضح أهمية الحد من دعم الوقود 
األحفوري. وذكر س. فيجاي إير من البنك الدولي 
أن الحكومات تستطيع أن تبرر استخدام أنماط 

لطاقة المتجددة في العديد من القطاعات، وشجع ا
على تخصيص األموال لدعم القطاع الخاص. 

 WWFوأكد جيم ليب، مدير عام 
International على أهمية: فعالية الطاقة ،

المتجددة، مستخدما أساليب نقاشية تتجاوز تغير 
المناخ من أجل اجتذاب العمل العام وتيسير 

 المتجددة. حصول المستهلك على الطاقة 
 

، على الدعم REN21وأكد محمد العشري، رئيس 
المتزايد للبحوث والتنمية ودعم القطاعين العام 
والخاص لالبتكار من أجل دخول السوق. وذكرت 
مارسل إنجل من المجلس العالمي لألعمال 
التجارية من أجل التنمية المستدامة أن األعمال 

ى يمكن التجارية تحتاج إلى إمكانية التنبؤ حت
التوسع بها، مثل سعر الكربون الذي يمكن التنبؤ 
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به. واقترحت تيموثي ويرث، رئيس مؤسسة األمم 
المتحدة، تقديم حوافز األجهزة الموفرة للطاقة 
كمثال على التوجهات التكميلية للطاقة المستدامة 
والنمو االقتصادي. وأكد كارلوس دورا من منظمة 

امل في البيئة الصحة العالمية على أوجه التك
والطاقة والصحة، قائال أن الشعوب تحتاج إلى 

 التعرف على المزايا الملموسة للتغيير. 
 

 اغتنام الفرص –الرياح: تعظيم الطاقة 
ترأس ستيف سوير، األمين العام للمجلس العالمي 

 لطاقة الرياح، الجلسة.
 EDPوأكد لويس أداو دا فونسيكا من مؤسسة 

أهمية األطر التنظيمية للطاقة المتجددة على 
طويلة األجل لتنسيق عملية النمو المستدام 
بالقطاع. وحذر إنيجو سباتر إيزاجير من مؤسسة 
فيستاس من اعتبار حلول الطاقة المتجددة أهدافا 
قصيرة األجل، وأكد على الشراكات القوية من أجل 

 زيادة استيعاب أنماط الطاقة المتجددة. 
 

ؤسسة جراد حسن إلى اد من مر وأشار أندرو جر 
أنه رغم النمو الهائل في طاقة الرياح باألسواق 
الناشئة، إال أنه ال يزال هناك نموا شامال بمنظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بصورة 

 أكبر من أي مكان آخر. 
 

وناقش إيدي أوكونر، المسؤول التنفيذي األول 
لطفل لمؤسسة ماينستريم باور، إمكانات غاز ا

الصفحي وتأثيره على استثمارات الطاقة المتجددة، 
وذكر أنه على الرغم من أن غاز الطفل الصفحي 

قد أدى إلى تراجع أنماط الطاقة المتجددة في 
الواليات المتحدة، إال أنه "مجرد فقاعة عمالقة 

آرت شريج من لندن  وأشاركبيرة" سوف تتالشى. 
والمملكة اهتمام الهند والصين  إلىأراي مصدر 

المتحدة وألمانيا بطاقة الرياح البحرية، مشيرا إلى 
أن التكاليف ذات الصلة سوف تنخفض خالل 

 العقد القادم. 
 

 تحويل المدن: إقامة المجتمعات المستدامة
دور  LLPتولى بيتر شارا من مؤسسة ديلويت 

 المنسق بالجلسة.
وألقت ميري والش من لجنة لندن للتنمية المستدامة 

ملكة المتحدة الضوء على المبادرات الخاصة بالم
بتعديل المباني القديمة في لندن كي تصبح موفرة 
للطاقة واالستفادة من المخلفات الصلبة في التدفئة 
والتبريد واعتبار االستدامة جوهرا لتخطيط أوليمبياد 

2102 . 
 

 كاليفورنيا ،وأعرب ريكس باريس، عمدة النكستر
مستوى العمل المدن بقيام عن حزنه بسبب عدم 

الالزم. وذكر أن النكستر تحاول أن تصبح أول 
مدينة ال تؤثر على المناخ )محايدة مناخيا( وأرجع 
نجاح النكستر إلى شراكتها مع الصناعة وخلقها 

 قرار التكنولوجيا الجديدة. يهدف إللمناخ 
 

وتحدث آالن فروست، مدير مدينة مصدر، حول 
بي من أجل جعل مبادئ التصميم الحضري السل

مدينة مصدر أكثر برودة وصديقة للمشاة، بما في 
ذلك: توجيه وتصميم البناء من أجل تعظيم حجم 
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الظل واستغالل ممرات الرياح الطبيعية. وأشار 
إلى أن مدينة مصدر تستفيد من شركاء 
 التكنولوجيا في تطبيق حلول التكنولوجيا النظيفة. 

 
الضوء على  وسلطت روتو ديف من البنك الدولي

أن المدن هي سبب تغير المناخ وضحيته، ودعت 
إلى تحول نموذجي نحو تخطيط المدن الذكية. 
وألقت الضوء على منهجية توجه المدن الشامل، 
التي طورها البنك الدولي لمساعدة المدن على 
 الحد من االنبعاثات واجتذاب الصناديق الخضراء.

 
 الصين –التركيز على البلدان 

ذه الجلسة، التي ترأسها كريس هارتشورن ركزت ه
ها من مؤسسة لوكس للبحوث، على الصين باعتبار 

أحد شركاء األعمال المتنامية وبوصفها دولة 
في قطاع الطاقة  كما تمثل سوقا ةمصنعة و مبتكر 

المتجددة. وأوضح أندرو بيب من مؤسسة سانتيك 
أن الدول األخرى يمكن أن تتطلع إلى الصين 

األهداف طويلة األجل للطاقة وضع ل كمثال
والوفاء بها. وأشاد باإلمكانات والقدرات اإلنتاجية 
للصين. وذكر ستيفن "ماك" هيلر، الرئيس 

القابضة، أنه يتعين أن  CODAالتنفيذي لشركة 
تتعاون الصين والواليات المتحدة معا من أجل 
الحد من استهالك الوقود األحفوري وانبعاثات غاز 

كربون. وقال أن الصين هي أكبر ثاني أكسيد ال
منتج ومستهلك للسيارات في العالم، وهي ظاهرة 
تعززها الطبقة المتوسطة الناشئة في الصين 

 والهند. 
 

وذكر مارك ما من بنك الصين للتعمير أن الصين 
فرص كبرى باألسواق وتتزايد تكاليف العمالة لديها 

لديها وسوف يستفيد اقتصادها من فعالية وتوفير 
الطاقة. وذكر أن المستثمرين يهتمون بنماذج 
األعمال واإلدارة والعائدات المالية. وذكر توم زاو 

أن  BYDمن شعبة الطاقة الشمسية بمؤسسة 
للصين قدمت عشر الخطة الخمسية الثانية 

لطاقة. وسلط الضوء افعالية إرشادات حول زيادة 
على أهمية استقرار جودة موارد الطاقة المتجددة 

 عالقة بين األعمال التجارية والحكومة. وال
 

وتحدث هايان سان من مؤسسة ترينا سوالر حول 
النمو األخضر باعتباره بؤرة اهتمام مؤشر األداء 
الرئيسي الجديد للصين وحول أهمية عولمة 
االبتكار وقوانين الملكية الفكرية األكثر صرامة 
بالصين. وركزت المناقشات الالحقة على أفريقيا 

عتبارها سوقا محتملة للطاقة المتجددة وعلى با
 فرص جمع رؤوس األموال بالصين. 

 
فعالية الطاقة: العنصر الرئيسي للحد من 

 الكربون
تولى رامون بايزا من مجموعة بوسطون 
االستشارية دور المنسق في هذه الجلسة. وسأل 

ين عن كيفية تحقيق مكاسب فعالية ثالمتحد
  متيلاير الطاقة.

 
ورتن موريتزن من إكسون موبيل على وأكد م

إمكانات النمو في أنماط الطاقة المتجددة، وتوقع 
% في حجم الطلب فيما بين عامي 01زيادة قدرها 
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. وسلطت ساشا بروزك من 2101-2101
الضوء على التصميم الذكي  سمؤسسة سيمن

ت. وتحدث بيجمان نوراستيفار من المنشآللمباني و 
عمليات اإلنتاج  ساينس حول لماتيرياباير 

المستدامة. وأوصى بينويت دوبارل من شنايدر 
إليكتريك باستخدام الشبكات الذكية لتحقيق التوزيع 
األمثل بين المستهلكين. وأيد فرانك آكالند من 
جنرال إليكتريك تركيب العدادات المنزلية الذكية 

 من أجل تعديل السلوك االستهالكي. 
 

ة متسوبيشي وتحدث هيروشي أوجاوا من مؤسس
للصناعات الثقيلة حول تصميم وسائل النقل 
المستدامة، بما في ذلك السيارات الكهربائية 
كأساس لتحقيق الفعالية، وسلط الضوء على 
استخدامها في مدينة مصدر. وأوصى كورنيلس 

ء دعم الطاقة ابلوك من جامعة أوتريتش بإلغ
لكفاءة والفعالية كي ل ضرورة وضع معايير مشددةو 
كس التكنولوجيا الحديثة وتوعية العاملين في تع

 مجال الصناعة بكيفية تطبيق تلك المعايير. 
 

 دور الغاز في مزيج طاقة المستقبل
تولى رود ويجرمارز من جامعة ديلفت للتكنولوجيا 
دور منسق الجلسة. وتناول أعضاء فريق الجلسة 
موضوعات من بينها: المنافسة بين الغاز الطبيعي 

غاز خطوط األنابيب الذي يتم نقله المسيل و 
لمسافات طويلة، والمنافسة بين الفحم والغاز في 
مجال توليد الطاقة، وأمن الطاقة في أوروبا، ودور 
أستراليا المتزايد في إمدادات الغازات الطبيعي 
المسيل من خالل غاز الطفل الصفحي. وأكد 

أعضاء الفريق على دور الغاز في التحول بصورة 
لى استخدام أنماط الطاقة المتجددة. وأوضح أسرع إ

روب جاردنر من إكسون موبيل أن حجم الطلب 
% 01العالمي على الطاقة سوف يزداد بنسبة 

على مدار األعوام الثالثين القادمة، بينما يزداد 
%، حيث يأتي 61حجم الطلب على الغاز بنسبة 

الجزء األكبر من هذا الغاز من خالل اإلمدادات 
قليدية. وأضاف مايكل الدويج من مؤسسة غير الت

ألستوم أن أنماط الطاقة المتجددة تساهم بالفعل 
% من إنتاج الكهرباء في بعض 01-21بنحو 

الدول. واتفق برنارد إسلينكس، المسؤول التنفيذي 
يرني مونيز من  األول لشركة السويدي للطاقة، وا 
معهد مساشوسيتس للتكنولوجيا وجاردنر على أن 

اجة إلى فترة زمنية كبيرة لتغيير البنية هناك ح
األساسية للطاقة. وأوصى مونيز بتحقيق التوازن 
بين البنية األساسية لكل من الكهرباء والغاز 
الطبيعي من خالل التكامل رفيع المستوى بين 
األنظمة الرقابية. وخالل إحدى المناقشات حول 
تسريب خطوط األنابيب، تحدثت إيفجيني ناديزدين 

الوكالة الروسية للطاقة عن برنامج االتحاد  من
%، بينما 59الروسي لخفض حرق الغاز بنسبة 

حذر كريسبيان ماكريدي من مؤسسة ألبوران من 
استحالة تطبيق مثل هذه التدابير على دول مثل 

 نيجيريا وأنجوال. 
 

النقل المستدام: األنظمة والسياسات 
 والتكنولوجيات

العام للجمعية الدولية تولى أالن فلوتش، األمين 
للنقل العام، دور منسق الجلسة، وذكر أن الزحف 
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الحضري العشوائي وتزايد ملكية السيارات الخاصة 
يزيدان من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
واستهالك النفط. ودعا إلى تحوالت شكلية من 

 أنظمة النقل العام إلى النقل الخاص. 
 

سة دراسة سياسات وذكر إيواو ماتسوكا من مؤس
النقل أن هناك حاجة إلى حلول متكاملة ألنظمة 
النقل كي توفر وسائل نقل بديلة مناسبة لجمهور 
العامة، وليس مجرد إقرار التكنولوجيات الجديدة 

 ضمن األنظمة الحالية.
 

ل أن للنق لايرنتمو وأكد روبرت أوليفيير من شركة 
يبك من النقل مسؤول عن زيادة حصة  إقليم ك

انبعاث غازات االحتباس الحراري. وأضاف أن 
% من رحالت النقل 59اإلقليم يهدف إلى تحويل 

العام إلى العمل بالطاقة الكهربائية بحلول عام 
 مونتلايروتحدث عن تفاصيل تطوير شبكة  2101
 للمترو. 

 
وأكد جانز هيب من شركة ميونخ للنقل العام أن 

يعد  تخطيط استخدام األراضي في مجال النقل
عنصرا رئيسيا في تطوير نظام نقل فعال منخفض 
الكربون. واستعرض خطة ميونخ الرئيسية للنقل 
 التي تتطلب التزام التخطيط العمراني بخطط النقل. 

 
وأشار عبد الرحمن الشيزاوي من إدارة أبو ظبي 
للنقل إلى خطط البنية األساسية طويلة األجل 

حكومية ألبي ظبي من أجل تعديل السيارات ال
وسيارات األجرة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط 
وصياغة أحكام خاصة لشبكات النقل العام 

المتكاملة متعددة الوسائط وشبكات السكك 
الحديدية بين المدن ومرافق السير وركوب 

 الدراجات. 
 

 الطاقة والتنمية الريفية
تناول المنسق رالف سيمز، مدير مركز بحوث 

ي، مبادرة منظمة األغذية الطاقة بجامعة ماس
والزراعة لألمم المتحدة بشأن أنظمة الغذاء الموفرة 
للطاقة والمحايدة مناخيا والمزمع إطالقها عام 

2102. 
 

وأعرب مايكل كيلي من الرابطة العالمية للغاز 
النفطي المسيل عن أسفه بشأن النسبة المئوية من 
أقاليم العالم التي تستخدم الحطب كمصدر رئيسي 
للطاقة، وسلط الضوء على مزايا التحول إلى 

 استخدام الغاز النفطي المسيل. 
 

وتحدث دارين مورجان من مؤسسة بوينج عن 
النظام المتكامل للزراعة المروية بمياه البحر الذي 
يمكن أن ينتج الغذاء والطاقة الخضراء في 
األراضي غير الصالحة للزراعة. وأكد تريفور 

رون على توفير ديمايو من مؤسسة شيف
تكنولوجيات مستدامة بأسعار ميسورة واقتصادية 
ومالئمة من الناحية الثقافية وقد تم اختبارها. 

عن  KEMAوتحدث أندري زيجسينك من مؤسسة 
ضمان أن تتوفر أنظمة الطاقة في المناطق الريفية 

يمكن وبطريقة بصورة مستدامة وأسعار ميسورة 
ف والمز، رئيس االعتماد عليها. وتحدث جان أوال

مجموعة إنسباير، عن مبادرة تربط بين تدني 
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أسعار البطاريات والطاقة الشمسية التي يستفيد 
والمستخدم   منها كل من أصحاب المشروعات

 النهائي. 
 

وأوضحت كريستين إيبز سينجر، المسؤول 
، ما تقوم به E+Coالتنفيذي األول بمؤسسة 

عات من أنشطة لمساعدة أصحاب مشرو  المؤسسة
الطاقة المتجددة وتوفير بناء القدرة على المدى 
الطويل. وأشار مورجان بازيليان من منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية إلى أهمية كل من 
الحكومات والقطاع الخاص في تحقيق الهدف 

 المتمثل في استفادة الجميع من الطاقة.  
 

 التعليم والتدريب والتنمية
ه، رئيس معهد مصدر للعلوم تولى فريد موفنزاد

والتكنولوجيا، دور المنسق بهذه الجلسة، التي 
ركزت على الدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم 
والبحوث والتنمية في تحويل اإلمارات العربية 

 المتحدة إلى اقتصاد قائم على المعرفة. 
 

وناقش المتحدث الرئيسي عيسى باستاكي، 
ق تكنولوجيا المسؤول التنفيذي األول بصندو 

االتصاالت والمعلومات، فكرة إقامة بنية أساسية 
قوية للبحوث والتنمية وخلق ثقافة بحثية 
بالقطاعات األكاديمية والخاصة والصناعية 

 والحكومية. 
 

وتناول رفيق مكي من مجلس أبو ظبي للتعليم 
على  مةاقتصاديات سنغافورة وكوريا الجنوبية القائ

لتعليم بمراحله المختلفة المعرفة وأهمية تحسين ا
من أجل تعزيز التعليم العالي والحفاظ عليه. 
وأوضح بيتر هيث، المستشار بالجامعة األمريكية 
بالشارقة، أن االقتصاد الجديد لإلمارات العربية 
المتحدة سوف يتطلب تمويل التكلفة المرتفعة 

الفكري تثقيف الللتعليم الجامعي، وأكد على أهمية 
. وأكد روي هيوم، رئيس إلماراتدولة ا لشباب

جامعة اإلمارات العربية المتحدة، على أهمية 
اإلصالح الشامل للتعليم بمراحله المختلفة وبحوث 
الدكتوراه واإلرشاد والتوجيه. وأكد تود لورسن، 
رئيس جامعة خليفة، على دور رأس المال البشري 
في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وأهمية التوجيه 

اديمي في بناء مفكرين مستقلين. وأكد الري األك
ولسون، رئيس جامعة زايد، على الحاجة إلى قيادة 

والتزام طويل األجل بالموارد من أجل  ذات رؤية
 بناء اقتصاد جديد. 

 
 حول القمة العالمية لطاقة المستقبل 

عالوة على الجلسات العامة والجلسات الموازية، 
ألحداث على حضر أعضاء الوفود العديد من ا

مدار القمة العالمية لطاقة المستقبل، بما في ذلك: 
، اتمناقشات المائدة المستديرة، وقرية المشروع

والمناقشات التي دارت بجناح شباب زعماء طاقة 
، Innovate@WFESالمستقبل، والعروض في 

والعروض المقامة على مسرح مصدر، والعديد من 
لموازية األحداث واالجتماعات وورش العمل ا

بأجنحة المعرض الوطنية والمؤسسية وأجنحة 
 الشركات.
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ذكر عاصم كابش : حدث مواز: مدينة مصدر
من مدينة مصدر أن مصدر تهدف إلى تحويل 
اإلمارات العربية المتحدة من اقتصاد استهالكي 
قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة، 
وأوضح أن مدينة مصدر سوف تصبح منطقة 

 .حرة
 

حدث مواز: هل ينبغي فرض التعريفة 
الجمركية على األلواح الشمسية المستوردة 

طاقة المستقبل  قياداتناقش شباب ؟ من الصين
الموقف األمريكي )المؤيد لفرض التعريفة 
الجمركية( والموقف الصيني )المناهض لفرض 

% 61التعريفة الجمركية(. وتسيطر الصين على 
ة على المستوى من صناعة األلواح الشمسي

% من إنتاجها. وقد أشار 59العالمي وتصدر 
الفريق المؤيد لفرض تعريفة جمركية إلى وجود 
منافسة غير عادلة. وذكر الفريق المناهض لفرض 
تعريفة جمركية أن النجاح يرجع إلى جودة عمليات 
التصنيع والعمالة الرخيصة. وقد كانت الغلبة 

 جمركية. للفريق المناهض لفرض التعريفة ال
 

 جائزة زايد للطاقة
أقيمت مراسم حفل توزيع جائزة زايد لطاقة 

في المساء بفندق قصر اإلمارات  2102المستقبل 
بأبي ظبي. وتحتفل الجائزة باإلنجازات التي تعكس 
االبتكار والرؤية طويلة األجل والقيادة في مجاالت 
الطاقة المتجددة واالستدامة. وتم تقييم العروض 

من حيث التأثير واالبتكار والرؤية طويلة  المقدمة
األجل والقيادة من قبل لجنة تحكيم تتضمن 

أعضاء متنوعين، بينهم العب التنس أندري 
أجاسي، والممثل ليوناردو دي كابريو، وأوالفور 
راجنر جريمسون، رئيس دولة أيسلندا، ومحمد 

 نشيد، رئيس جزر المالديف. 
 

اقة المستقبل هم: وكان الفائزون بجائزة زايد لط
شنايدر إليكتريك )فرنسا( ضمن فئة المؤسسات 
الكبرى التي توفر الطاقة اآلمنة التي تتسم 
بالموثوقية والفعالية؛ وأشوك جادجيل الحاصل 
على جائزة االستحقاق لإلنجازات الكبرى عن 
أعماله في مجال الحد من استهالك  الحطب في 

عالية، دارفور من خالل مواقد الطهي ذات الف
ومشروع اإلفصاح عن الكربون )المملكة المتحدة( 
ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 0111والمنظمات غير الحكومية نظرا لتشجيع 
من كبريات الشركات العالمية لإلفصاح عن 

 استخدامها للكربون والمياه.
 

وأشار سلطان أحمد الجابر، مدير عام جائزة زايد 
 029ى الرقم القياسي البالغ لطاقة المستقبل، إل
 دولة.  10عرضا مقدما من 

 
وذكر جريمسون أن الرسالة الحديثة التي توجهها 
إمارة أبو ظبي تتمثل في الدعوة إلى مستقبل ال 

 محطات الطاقة مستقل الكوكب.  فيهتهدد 
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 2102كانون الثاني/يناير  09 الخميس، 01، رقم 081، المجلد الثالثالعدد 

أهم أحداث القمة العالمية لطاقة المستقبل 
2102 

  2102يناير  01األربعاء، 
تنظيم القمة العالمية لطاقة  األربعاءتم يوم 
التكنولوجيا دى حول موضوع "منت 2102المستقبل 
استمع إلى الكلمة ففي الصباح،  .  واإلبداع"

الرئيسية وحلقة نقاش من قادة التكنولوجيا 
وأصحاب األعمال خالل جلستين عامتين. وبعد 
الظهر، حضر المشاركون جلسات موازية حول 
قضايا تشمل التكنولوجيا الشمسية وتخزين الطاقة 

لكربون والبنية التحتية الذكية للطاقة وحجز ا
وتخزينه والطاقة الحيوية والطاقة النووية. كما تم 
تنظيم أحداث جانبية في العديد من المواقع في 

ات، وقرية المشروعالقمة العالمية لطاقة المستقبل 
 ومناقشات جناح شباب زعماء طاقة المستقبلو 

 المؤتمر. أجنحة وفي المستديرة، المائدة
 

 رؤى – لالمستقب طاقة في التكنولوجيا قادة

 المبدعين
 في األول التنفيذي المسؤول بيرنز، إلكس شرح

 األعمال ثقافة أن (F1) وان فورميوال وليامز

 وان، فورميوال وليامز في الهندسية والثقافة التجارية

 السيارات، لسباق العالم في الرئيسية الفرق إحدى

 المعقدة. الفنية للتحديات ومتطورة سريعة حلول تقدم

 وليامز تقوم التي الطائرة العجالت أن كيف ووصف

 يتم المختلط السباق لعربات بتطويرها وان فورميوال

 العامة الحافالت فى الطاقة فعالية لتحسين تعديلها

   المترو. وقطارات الرياضية والسيارات
 

 تكنولوجي مجلة تحرير رئيس بونتين جاسون ورأس

 للتكنولوجيا ماتشاوستس معهد عن الصادرة ريفيو

 الذكية الشبكات أن على الحاضرون واتفق الجلسة،

 الطاقة من كبيرة كميات وتوصيل تخزين إلى تحتاج

 سيمنس شركة  من مورسيك جان وأـكد المتجددة.

 وذكر  الذكية. واالستجابة الذكية العدادات على

 الجديدة الطاقة تنمية منظمة رئيس  فوروكاوا كازو

 كبيرة فجوة هناك تالزال أنه الصناعية والتكنولوجيا

 من أرياس سانتياجو وأكد  الطاقة. تخزين في

 وتحويلها تخزينها يمكن الطاقة أن على  توريسول

  الكهرباء. على والطلب البيئية للظروف طبقا

 التي بالتحديات  أمونيكس من كورتالنج بن ووصف

 جدوى ذات لتكون النظيفة التكنولوجيا  تواجه
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 ووصفت دعم. دونو  كبير نطاق على اقتصادية

 الوقود إنتاج إمكانية موبيل  إكسون من بيبر كاثي

 المسئول سمز بيل وأشار الطحالب. من الحيوي

 إلى المحدودة غير جولي لمؤسسة األول التنفيذي

 منصة  تمثل  دقيقة كائنات بهندسة قامت شركته أن

  ومعيارية ومتماثلة منخفضة تكلفة ذات متجدد وقود

 شارلز وشرح  الحيوية. الكتلة تاحتياجا يلغي مما

 المتجددة المحفظة أن باور ألستوم من  سوتهيل

 الطاقة توليد في التقطع مع تتعامل أن يمكن للطاقة

 حجز بينها من عناصر عدة أهمية على وأكد

  الطاقة وفعالية االنتقال وشبكات  وتخزينه الكربون

 تك،  سن من بيبي أندرو واقترح والكثافة. والتخزين

 كل إللغاء سنوات خمس لمدة طريق خارطة إعداد

 الطاقة. دعم أنواع
 

   األعمال أصحاب رؤى
  للبحوث لوكس من هارتشورن كريس المنسق وصف

 عليها يحصل التي الفوائد تحديد بأنه الفريق هدف

 في يواجهونها التي والتحديات األعمال أصحاب

 النظيفة. التكنولوجيا مجال
 

 هي المواتية الحكومية اتالسياس أن إلى وأشار

 التكنولوجيا مجال في األعمال انتعاش فى األساس

 اإلدارة مجلس رئيس في ماك إريك وطالب النظيفة

 أطر بوجود أميتيس في  األول التنفيذي والمسئول

 تقديم من األعمال أصحاب لتمكين قوية رقابية

 باإلضافة التكنولوجيا لتطوير األجل قصيرة التزامات

  األجل. طويلة مالية زاماتالت إلى
 

 األول التنفيذي المسؤول هولمجرين جينفر وأشارت

 جديد مستقبل خلق في اإلبداع إلى النزاتيك في

 إحراز في المشروعات  أهمية وشرحت للطاقة،

 المستوى على النظيفة التكنولوجيا في التقدم

 في شركتها بها تقوم التي األعمال وشرحت العالمي.

 لغاز.ا تخمير مجال
 

 لمؤسسة  األول التنفيذي المسؤول كرين ستيف وأكد

 هي النظيفة التكنولوجيا أن على للطاقة سيل اليت

 ورحب  الجيل، هذا في المشروعات فرص أفضل

 المال رأس لتقديم  التقليدية غير التمويل بمصادر

 أشار كما األعمال. وألصحاب المشروعات لبدء

 في  عقبة تمثل رقابية موضوعات عدة هناك أن إلى

 المتجددة. الطاقة مصادر تقديم
 

 سيمفوني   من جولبرانسون كريستين وصفت

  Symphony Equity Partners بارتنرز إيكويتي
وأشارت إلى إمكانية وجود  دورة ابداع الطاقة

"وديان الموت" في مرحلة التنمية التجارية والمرحلة 
 التجارية، وذلك قبل الدخول في مرحلة النضوج

 والمنافسة السعرية.
 

وفي المناقشات التالية، استعرض المشاركون، من 
ضمن أمور أخرى، مزايا الشركات البادئة في إدارة 
المرحلة المبكرة من االبداع، وشركات الطاقة ذات 

رؤوس األموال الكبيرة،  وتأثير البيئة الرقابية، 
والحاجة إلى تقديم منتجات تكنولوجية تساعد 

التوسع في األسواق، باإلضافة إلى الشركات في 
قيمة منهج التعجيل من تمكين المشروعات البادئة 
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من الوصول إلى الشبكات والشراكات 
 اإلستراتيجية. 

 
 االبتكار في التكنولوجيات الشمسية

تم عقد هذه الجلسة الموازية التي ألقى فيها إيكي 
وبر رئيس مجلس إدارة معهد فراوهوفر الضوء 

وجيات الجديدة والمستحدثة واإلبداعات على التكنول
 المالية في نظام الطاقة الشمسية.

وللتأكيد على قوة الصين في السوق الشمسية 
كجهة لتصنيع األلواح الشمسية  ذات الجدوى 

االقتصادية والسعر المالئم، شرحت هايون سان 
من ترينا سوالر أنه كي تنجح التكنولوجيا الشمسية 

فسه وضع التكنولوجيا فإنه يجب في الوقت ن
والعمل التجاري والعقلية المتفتحة في االعتبار. 
وذكر روبرت سيتر من إيرنست أند يونغ أن 
التكنولوجيا الشمسية التي تجتذب حاليا أعلى 

مستويات من االستثمارات هي الطاقة الشمسية 
المركزة  والنحاس اإلنديوم الغاليوم )دي( سيلينيد 

(CIGS)  روضوئية المركزة. سلط والخاليا الكه
ديفيد إيجلشام من فيرست سوالر الضوء على 

بواعث تغلغل  الخاليا الكهروضوئية العالية في 
خليط  الطاقة وتشمل الشراكات االستراتيجية 

طويلة األجل بين الموردين ومشغلي الشبكات، 
ومخرجات طاقة يمكن التنبؤ بها والسيطرة عليها 

 بسهولة.
 

من سيمنس  إلى تحديات وأشار أدريان وود 
الوصول إلى المستوى المناسب من خليط الطاقة 

ويشمل ذلك مدى تعقد أنظمة  الخاليا 
 والخاليا الكهروضوئية المركزة  الكهروضوئية

الطاقة الشمسية المركزة وتكلفتها وقدرة الشبكات و 
القائمة. وأعرب عن إلتزام شركته بتلبية احتياجات 

الخاليا  ارنة امتصاصالوصول إلى الطاقة. وبمق
الكهروضوئية   في كل من الواليات المتحدة 

األمريكية وألمانيا والمملكة العربية السعودية حث 
رون ريش الرئيس والمسؤول التنفيذي األول  
للجمعية األمريكية لصناعات الطاقة الشمسية 
الدول في الشرق األوسط لالستفادة من مجال 

ر نظرا النخفاض الطاقة الشمسية على نطاق أكب
 تكلفة التكنولوجيا. 

 
وفي مطالبته بإيجاد نموذج أعمال جديد للطاقة 

جارث –الشمسية، وصف سيمون برانسفيلد 
 Eight19 المسؤول التنفيذي األول لمؤسسة 

 دخل الطاقة الشمسية طبقًا للمبادرة  دفع اشتراكات 
IndiGo Pay-As-You-Go    التي تقوم بدمج

والتكنولوجيا الشمسية لخلق  التليفون المحمول
حلول طاقة منخفضة التكلفة لسكان شرق أفريقيا. 
وصف بول فون سون المسؤول التنفيذي األول في 
ديزرتك ثالث مراحل لربط إنتاج الطاقة المتجددة 

في صحراء شمال أفريقيا والشرق األوسط لألسواق 
األوروبية في خالل الخمس وعشرين عاما القادمة. 

الخاليا تكنولوجيا  CESIو كودازي  من وقدم ماتي
العالية وأشار إلى مدى  الكهروضوئية المركزة

مالءمتها ألفريقيا وأمريكا الالتينية وأجزاء من 
 آسيا.  

 
وذكر سامي خريبي المسؤول التنفيذي األول في 
إنفيرومينا للمشاركين بأن العديد من الدول في 

من % أو أكثر 7الشرق األوسط ملتزمة بنسبة 
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هدف الطاقة المتجددة ويشمل الخاليا 
الكهروضوئية. وعند التحدث عن الخاليا 

الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة أكد دانيل 
كالديرون من شركة مصدر للطاقة على أن 

الخاليا الكهروضوئية يمكنها أن تحل مشكالت 
األفراد في العديد من المواقع حول العالم بتكلفة 

 ل المتاحة حاليًا. أقل من البدائ
 

ما هي المرحلة التالية فيما يتعلق بحجز الكربون 
 وتخزينه؟

تولى سيمون بيير مونيت من مؤسسة بوز وشركاه 
دور المنسق بهذه الجلسة. وناقش أعضاء الفريق 
قضايا التوعية ونقل المعارف والمشروعات 
 والتكنولوجيا ذات الصلة بحجز الكربون وتخزينه. 

 
تابهولت، المسؤول التنفيذي األول وذكرت ليز س

في مؤسسة آكر للكربون النظيف، أن حجز 
الكربون سوف يظل خيارا متاحا ومجديا على مدار 

ل شالعقود القادمة. وسلط جون باري من شركة 
الضوء على ثالثة تحديات تواجه المشروعات 
اإليضاحية لحجز الكربون وتخزينه: التمويل 

ف المرتفعة. وأشار إلى جمهور والتكاليالوموافقة 
أن هناك عدد قليل من المشروعات قيد التنفيذ. 
وتناول بيرند هولينج من مجموعة ليند ثالثة 
تكنولوجيات للتوسع في المشروعات التجريبية 
لحجز الكربون وتخزينه وتحويلها إلى مشروعات 
إيضاحية، ترتبط بالوقود ومراحل ما قبل وما بعد 

 المرحلة التجارية.
 

ار بدر الالكمي، مدير مؤسسة مصدر وأش
للكربون، إلى إمكانات حجز الكربون وتخزينه من 
أجل التأهل للحصول على التمويل بمقتضى آلية 
التنمية النظيفة باعتباره حافزا لمواصلة تعقب 
تكنولوجيات حجز الكربون وتخزينه كآلية للحد من 
الكربون. ووصف سيف السياري من شركة أبو 

للطاقة حجز الكربون وتخزينه  ظبي الوطنية
باعتباره وسيلة هامة للتخفيف من مساهمات الوقود 

 األحفوري في االحتباس الحراري. 
 

وناقش أعضاء الفريق الحاجة إلى المزيد من 
التوعية بشأن حجز الكربون وتخزينه، مشيرا إلى 

جمهور يفتقر إلى فهم التكنولوجيا. ووصف الأن 
لتخزين الساحلي. وقال جمهور لالهولينج مقاومة 

أن التعاون مع األكاديميين يمكن أن يعزز الرأي 
العام. واقترح الكمي أن تبذل الحكومات والقائمون 
 على تطوير المشروعات جهودا توعوية مشتركة. 

 
 التحديات التقنية: فرص السوق –تخزين الطاقة 

تولى جيرجن ويس من مجموعة براتل دور منسق 
الطاقة الكهرومائية التي يتم الجلسة. وأوضح أن 

ضخها تسيطر على القدرة اإلجمالية لتخزين 
الطاقة، بينما تظل تكنولوجيا تخزين البطاريات 
تمثل نسبة ضئيلة. وذكر تيموثي باتي من مؤسسة 

ABB  أن تخزين الطاقة يمنح الشبكات الكهربائية
المزيد من التحكم. وتحدث عن استخدام أنظمة 

ستكمال البنية األساسية الثابتة تخزين الطاقة في ا
للكهرباء، وأكد على مضاهاة تكنولوجيات التخزين 
بالتطبيقات. واستعرض جارل بيدرسون من مؤسة 
إكستريم باور تكنولوجيا البطاريات السائلة التي 
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تعتمد على التفاعل بين الرصاص واألحماض 
وتعمل بكفاءة هائلة ويمكن إعادة تدويرها بنسبة 

إلى المشروعات التي تأسست في  %. وأشار89
هاواي، حيث تم استخدام تكنولوجيا تخزين 
البطاريات بنجاح في تحقيق التكامل بين توليد 

 طاقة الرياح والطاقة الشمسية داخل الشبكة. 
 

أن أهداف توليد  BYDوذكر توم زاو من شركة 
الكهرباء من الطاقة المتجددة بالصين توفر تربة 

ات التخزين. وذكر أن شركته خصبة أمام تكنولوجي
تنتج تكنولوجيا البطاريات بأسعار زهيدة ويمكن 
استخدامها في كل من التطبيقات ضيقة النطاق 
وواسعة النطاق. وسلط أليكس كيتون من شركة 

السويس الضوء على  GDFإنترناشيونال باور 
وجود حاجة إلى تكنولوجيا التخزين الهائلة لتثبيت 

ألف ميجاوات باإلقليم  09رة الطاقة المتجددة بقد
. وأشار إلى أن العقبات التي 2121بحلول عام 

تواجه الطاقة المتجددة تحد أيضا من القدرة على 
 استيعاب نظام تخزين الطاقة. 

 
وخالل المناقشات، تبادل المشاركون اآلراء حول 

فوري األحتخزين الطاقة مقابل استخراج الوقود 
ات في مجال تحسين النسبي لالبتكار  البطءوحول 

 قدرة البطاريات. 
 

دور الطاقة النووية في مستقبل الطاقة 
 المستدامة

ترأس مات بروان من مؤسسة بويري لالستشارات 
اإلدارية هذه الجلسة، التي ركزت على اإلمكانات 

 النووية في منطقة الخليج. 

وأشار إبراهيم بابلي من مدينة الملك عبد اهلل 
جددة بالمملكة العربية السعودية للطاقة الذرية والمت

إلى حجم الطلب على الطاقة في المستقبل استنادا 
إلى ديموجرافيات األجيال والنمو في مجال 
التصنيع والصناعات الخدمية والتحول عن 
االعتماد على أنماط الوقود األحفوري. واستعرض 
همام البارودي من مجلس التعاون الخليجي 

دى الدراسات المشتركة الدروس المستفادة من إح
حول إمكانية تطوير الطاقة النووية اإلقليمية 
المشتركة، مشيرا إلى المخاوف المتعلقة 

 بالمسؤوليات العابرة للحدود. 
 

وسلط مايك ويت من شركة ويستنجهاوس لألجهزة 
الكهربائية الضوء على تزايد االهتمام بأنظمة 
االستجابة "السلبية" لتعظيم أمن وسالمة 

حطات: وعلى سبيل المثال، من خالل استخدام الم
أنظمة تبريد المياه بالجاذبية. وأشار أحمد عتيق 
بن ربيع المرزوقي من مؤسسة اإلمارات للطاقة 
النووية إلى دمج الدروس المستفادة من كارثة 
فوكوشيما ضمن التصميمات الحالية لمحطات 

 الطاقة النووية. 
 

قشات الالحقة وناقش أعضاء الفريق، خالل المنا
مع الجمهور، قضايا مثل: المصادر الخارجية 
لليورانيوم المخصب وتأمين اإلمدادات والتخلص 
من النفايات واالستثمارات الرأسمالية. واختتم بابلي 
كلمته قائال أن التطور النووي في منطقة الخليج 
سوف يتطلب تطبيق أفضل الممارسات الدولية 

عداد الموارد المادية وال بشرية والتعاون الدولي وا 
 الوثيق. 
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الطاقة اإلحيائية: الكتلة اإلحيائية من أجل توليد 
 الطاقة

دور  E4Techتولى أوسيليو باون من مؤسسة 
المنسق بالجلسة الموازية. وأشار أنسلم أيزنتراوت 
من الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطاقة اإلحيائية 

% من حجم الطلب الرئيسي 01توفر نحو 
لعالمي على الطاقة، ومع ذلك، عادة ما يتم ا

استخدامها بصورة غير فعالة. وذكر أن الكتلة 
اإلحيائية قد تلعب دورا كبيرا في الحد من انبعاث 
غازات االحتباس الحراري في المستقبل من خالل 
السيناريوهات الطموحة للتخفيف من حدة 
االنبعاثات. وذكر بارت ديهيو من مؤسسة فاتنفول 

مؤسسته تستبدل الفحم برقائق الكتلة اإلحيائية أن 
من أجل توليد الحرارة والكهرباء بصورة مجمعة. 
وقال أن الكتلة اإلحيائية تعد إستراتيجية مثالية 
للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث 
يمكن تعديل العديد من محطات الطاقة التي تعمل 

لى جانب بالفحم كي تستخدم نشارة األخشاب إ
الفحم. وأشار رالف سيمز من جامعة ماسي إلى 
التقرير الخاص الصادر عن الفريق الحكومي 
الدولي المعني بتغير المناخ حول مصادر الطاقة 
المتجددة والتخفيف من حدة تغير المناخ، مشيرا 
إلى عالقته بمناقشات القمة العالمية لطاقة 

ضافة إلى المستقبل. وذكر أن الكتلة اإلحيائية باإل
حجز الكربون وتخزينه قد يكون خيارا هاما من 

 خيارات التخفيف من الحدة في المستقبل.
 

وتحدث أوليفيير ديبوا من منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة حول الطاقة اإلحيائية ومعايير 
األمن الغذائي والمؤشرات التي تضعها منظمة 

دة للبيئة من األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتح
أجل دعم المعرفة والسياسة الحكومية. وذكر أن 
أنماط الوقود اإلحيائي "ليست جيدة أو سيئة، 
فالمهم هو كيفية إدارتها". وأكد رافي باليان من 
وزارة الخارجية األمريكية على التزام الواليات 
المتحدة باستفادة الجميع من الطاقة. وأشار إلى أن 

أكبر منتج للطاقة اإلحيائية،  الواليات المتحدة هي
التي تعد، وفقا لما ذكره، مكونا هاما لتنويع 

 إمدادات الطاقة. 
 

 ة الرقمية: البنية األساسية الذكيةقالطا
ترأس جوزيه ألبريتش وجورج شروتك من مؤسسة 
أيه. تي. كيرني هذه الجلسة التي ركزت على دور 

الية الشبكات الذكية والبنية األساسية في تعظيم فع
واستهالك الطاقة. وقام إدوارد أبو، رئيس مؤسسة 

A3 بتعريف الطاقة الرقمية باعتبارها البنية ،
األساسية اإللكترونية التي يتم استخدامها في جمع 
وتفسير واالستفادة من البيانات على امتداد سلسلة 
اإلمدادات من أجل تحسين التفاعل بين المؤسسة 

لتعاون بين والمستهلك. وتحدث أيضا عن ا
ومدينة مصدر، ووصفها بأنها "تجربة  C3مؤسسة 

حية للشبكة الذكية". واستعرض إياد القاضي من 
سيسكو سيستمز تدابير الوقاية األمنية متعددة 
المراحل التي ينبغي أن يتم اتخاذها ضد الهجمات 
اإللكترونية التي تستهدف تعطيل البنية األساسية 

لطاقة. وأضاف أن للطاقة والتسبب في انقطاع ا
البنية األساسية الذكية يمكن أن تساعد القطاعات 
التقليدية للطاقة المتجددة. وقام سجاك أنثينيس من 
مؤسسة ألكاتل لوسنت بالتعليق على التحدي 
المتمثل في مشاركة المستهلك النهائي في عصر 
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جديد لالستهالك المسؤول للطاقة وقال أن حلول 
تصدر عن العديد من  البنية األساسية يجب أن

األطراف. وأكد جيانلوكا ماريني من اللجنة المعنية 
باألثر البيئي واالجتماعي على أهمية تشجيع 
العمالء على تحويل استهالك الطاقة بعيدا عن 
أوقات الذروة، وتحدث عن دور مشغلي شبكات 
نقل الطاقة في إدارة تدفقات الطاقة. وذكر ستيفن 

لمي للمياه أن هناك حاجة سينجر من المنتدى العا
إلى االستثمار والسياسة للتشجيع على إقامة شبكة 
ذكية المركزية للتوزيع والحفاظ عليها. وتفاءل 
أعضاء الفريق بشأن مستقبل أنماط الطاقة 

 المتجددة والبنية األساسية.
 

 زيارة المعرض
حظى أعضاء الوفود بفرصة إجراء جولة بمعرض 

مستقبل في وقت متأخر من القمة العالمية لطاقة ال
مساء األربعاء لمشاهدة منتجات مئات العارضين 

ت العرض ونماذج األعمال حيث توجد قاعا
 والعروض المرئية والهدايا. 

 
واجتذبت نماذج السيارات الكهربائية، بما في ذلك 
إحدى السيارات التي يتم حاليا اختبارها بمدينة 

دى حإمصدر، اهتماما واسع النطاق. ومنحت 
الطرازات المشاركين فرصة "القيادة" باستخدام 
مضمار افتراضي لسباق السيارات، يمثل جزءا من 
 أحد العروض التعليمية حول أساليب النقل الذكية.

 
تضمنت األجهزة األخرى الالفتة للنظر محركا 
يعمل بقوة الرياح ويدور أعلى المساحة 
المخصصة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، 

بكة رش المياه المزودة باإلضاءة والتي تحمل وش
شعار الشركة، وتجربة إلحدى شركات النفط حول 

 وحدات ليجو.  حجز الكربون وتخزينه باستخدام
 

اقترنت التكنولوجيا بتنمية الموارد البشرية، حيث 
احتشد الدارسون والشباب بقاعات المحاضرات 
واألحداث الخاصة، بما في ذلك المشاركين في 

 بادرة شباب زعماء طاقة المستقبل. م
 

رغم اهتمام القمة العالمية لطاقة المستقبل 
باالبتكارات التكنولوجية، إال أن العديد من األجهزة 
والهيئات الحكومية أقامت أجنحة بالمعرض لتعزيز 
فرص االستثمار ومنتجات الدولة، بدءا باأللواح 
الشمسية إلى أسواق الكربون والرصد الساحلي. 
وقام ممثلو المؤتمر وقطاع النشر المتخصص 
أيضا بالعمل في األروقة لتقديم معلومات ورؤى 
شاملة حول سوق الطاقة المتجددة من خالل 

 المطبوعات واألحداث المنظمة.
 

 األحداث الموازية
عالوة على الجلسات العامة والموازية، حضر 
أعضاء الوفود العديد من األحداث على مدار 

لمية لطاقة المستقبل، بما في ذلك: القمة العا
مناقشات الدائرة المستديرة وقرية المشروع 
والمناقشات التي دارت بجناح شباب زعماء طاقة 

، Innovate@WFESالمستقبل والعروض في 
والعروض المقامة على مسرح مصدر، والعديد من 
األحداث واالجتماعات وورش العمل الموازية 

المؤسسية وأجنحة بأجنحة المعرض الوطنية و 
 الشركات. وقد تضمنت:
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في أنظمة الطاقة المستقبلية:  تبادل المعلومات

استعرض أولريتش إبيرل من مؤسسة سيمنز، 
خالل أحد األحداث الصباحية الموازية، رؤية ألحد 
أنظمة الطاقة الحضرية المشابهة لشبكة اإلنترنت، 

قة والتي تربط بين األجهزة المنتجة والمستهلكة للطا
الذكية. وذكر أن الزيادات المتضاعفة في 
العمليات الحسابية سوف تؤدي إلى المزيد من 
األجهزة والتطبيقات الذكية من أجل التفاعل بين 

 األجهزة وتحقيق أسلوب حياة أمثل للمستهلك.
 

تحدث توم تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية: 
جوزيف، رئيس شركة إبيفاني سوالر ووتر 

خالل إحدى الموائد المستديرة التي سيستمز، 
انعقدت في وقت مبكر بعد الظهيرة، عن قيام 
شركته باستخدام الطاقة  الشمسية في تحلية وتنقية 
مياه البحر من خالل التقطير الومضي. وذكر أنه 
آمن وقابل للقياس وميسور ويمكن الحصول عليه، 
وتتضمن األسواق التي تستهدفها الشركة 

الحكومية وأصحاب المشروعات المنظمات غير 
المحلية الصغيرة في العالم النامي والحكومات 

 ومصانع البلديات.
 

استعرض المؤسسات ذات الوعي بالكربون: 
فيستاس، خالل أحد األحداث الموازية المنعقدة بعد 

، وهو نظام WindMadeظهيرة اليوم، نظام 
% كحد أدنى من 22لتوثيق المنظمات التي تنتج 

التي تحتاج إليها من خالل مصادر الطاقة الطاقة 
المتجددة. وذكر أن مؤسسة فيستاس قد استثمرت 
نصف عائداتها من جائزة زايد لطاقة المستقبل 

. وأشار WindMadeفي تطوير نظام  2100
إلى أن مؤسسات بلومبيرج نيو إنيرجي فاينانس، 
ولوجو، وميثود، وموتوروال وغيرها من المؤسسات 

 ى الحصول على التوثيق.تعمل أيضا عل
 

 ملخص
سوف يتم نشر ملخص القمة العالمية لطاقة 

يله ل على شبكة اإلنترنت حتى يمكن تحمالمستقب
يناير على الموقع  22بالمجان يوم األحد الموافق 

 اإللكتروني التالي:  
http://www.iisd.ca/ymb/energy/wfes

/wfes2012/ 
 . 
 

http://www.iisd.ca/ymb/energy/wfes/wfes2012/
http://www.iisd.ca/ymb/energy/wfes/wfes2012/


سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، يزور جناح وزارة الشؤون 
البلدية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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