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World Future Energy Summit drives the business of clean energy across the Middle East, South Asia and Africa. © WFES.
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شهد العقد الماضي إنجازات مرموقة في مجال الطاقة النظيفة ،لكن لم يحن أوان االحتفال بذلك بعد.

The last decade has seen remarkable achievements across the clean energy
sphere, but it’s not time to celebrate just yet.

F

rom technology improvements to falling capital
costs to increasing investor confidence, the
traditional barriers to renewable energy are quickly
breaking down to clear the pathway for wider deployment.
Figures from GTM Research show that installed solar
photovoltaics [PV] capacity worldwide shot up from a
negligible 2.4 gigawatts [GW] in 2007 to as much as 321
GW in 2016. In the same period, wind energy capacity
increased from around 94 GW to nearly 456 GW, based
on estimates by the Global Wind Energy Council [GWEC].
DRAMATIC PRICE DROPS
The explosive growth in clean energy is directly linked to
the cost reductions that occurred over the same period,
which in turn has attracted utility companies. Since 2009,
prices for solar modules and wind turbines have fallen
80 per cent and 30-40 per cent respectively, according to
the Abu Dhabi-headquartered International Renewable
Energy Agency.
The latest of these price drops emerged from the UAE.
In 2014 for example, bids to develop a 100 megawatt
[MW] PV project in Dubai broke world records for costcompetitiveness, with the lowest tariff coming in at
USD 5.8 cents per kilowatt-hour [KWh]. By June 2016, a
Masdar-led consortium won the tender for phase three
of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park,
with a levelised cost of electricity of just USD 2.99 cents
per KWh.

من

التقــدم التكنولوجــي إلــى انخفــاض تكاليــف رأس المــال
إلــى زيــادة ثقــة المســتثمرين ،تنهــار الحواجــز التقليديــة
أمــام الطاقــة المتجــددة بســرعة لتفســح المجــال لالنتشــار
علــى نطــاق أوســع.

ُتظهــر أرقــام بحــوث وســائط التكنولوجيــا الخضــراء أن طاقــة تثبيــت
الخاليــا الكهروضوئيــة الشمســية ارتفعــت فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن
نســبةٍ ال ُت َ
ذكــر مقدارهــا  2.4غيغــاوات فــي عــام  2007إلى  321غيغاوات
فــي عــام  .2016وفــي الفتــرة نفســها ،زادت قــدرة طاقــة الريــاح مــن نحــو
ً
ـتنادا إلــى تقديــرات
 94غيغــاوات إلــى مــا يقــرب مــن  456غيغــاوات ،اسـ
المجلــس العالمــي لطاقــة الريــاح.

انخفاضات هائلة في األسعار

يرتبــط النمــو الهائــل فــي الطاقــة النظيفــة مباشـ ً
ـرة بانخفــاض التكاليــف
التــي حصلــت خــال الفتــرة نفســها ،وهــذا بــدوره أغــرى شــركات المرافــق
العامــة .منــذ عــام  ،2009انخفضــت أســعار وحــدات الطاقــة الشمســية
وتوربينــات الريــاح بنســبة  80فــي المئــة و 40-30في المئة على التوالي،
وفقـ ًـا للوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ومقرهــا أبوظبــي.
آخــر انخفاضــات هــذه األســعار جــاءت مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ففــي عــام  ،2014علــى ســبيل المثــال ،حطمت عطاءات لتطوير مشــروع
رقما قياسـ ً
ً
ـيا
خاليا كهروضوئية شمســية بطاقة  100ميغاوات في دبي
عالميـ ًـا فــي التكلفــة التنافســية ،حيــث كانــت أقــل تعرفــة  5.8ســنت لــكل
كيلــووات ســاعي .بحلــول شــهر يونيــو عــام  ،2016فــاز كونســورتيوم
بقيــادة مصــدر بمناقصــة المرحلــة الثالثــة مــن مجمــع محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم للطاقــة الشمســية ،بتكلفــة تســاوي تكلفــة الكهربــاء البالغــة 2.99
ســنت أمريكــي لــكل كيلــووات ســاعي.
حفــزت هــذه التطــورات الحكومــات في منطقة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيا على االلتزام باألهداف الطموحة للطاقة النظيفة .يرمي األردن

HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Makoum, UAE's Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai along with HH Sheikh Maktoum Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
Deputy Ruler of Dubai and HH Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, Chairman of DSCE and President of Dubai Civil Aviation Authority and HE Saeed Mohammed Al Tayer, Vice Chairman
of DSCE and MD & CEO of DEWA reviewing the model of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park with other members of the Dubai Supreme Council of Energy. © WAM.

These developments incentivised governments in the Middle East and
North Africa [MENA] to commit to ambitious clean energy targets.
Jordan for instance aims to generate 10 per cent of its electricity
from renewable sources by 2020, while Morocco is aiming for an
impressive 42 per cent by the same year.
“The MENA region’s appetite for investment in renewables has
grown with the decline in cost and advancement in technological
efficiency. This has further driven the growth of the market,” said
Mohamed Al Ramahi, CEO of Masdar.
The UAE also raised its clean energy target, from 24 to 27 per cent by
2021, following its ratification to the Paris Climate Agreement. This
legally binding deal, which entered force on 4 November 2016, sets
out an action plan for the world to avoid dangerous climate change
by limiting global warming to well below 2°C.
LAUNCHPAD FOR CHANGE
In many ways, Abu Dhabi Sustainability Week [ADSW] mirrors
the ever-increasing uptake of renewable energy. Held every year in

على سبيل المثال إلى توليد  10في المئة من احتياجاته
مــن الكهربــاء مــن مصــادر متجــددة بحلــول عــام ،2020
فــي حيــن أن المغــرب يرمــي إلــى مــا يقــارب  42فــي المئــة
بحلــول العام نفســه.
قــال محمــد الرمحــي ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــدر:
«تزايدت شــهية منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا
لالســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة مــع تراجــع التكلفــة
والتقــدم فــي الكفــاءة التكنولوجيــة .وهــذا ســاعد فــي
نمــو الســوق».
رفعــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة أيضـ ًـا هدفهــا للطاقــة
النظيفــة مــن  24إلــى  27فــي المئــة بحلــول عــام ،2021
بعــد توقيعهــا علــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ .هــذا االتفــاق
ً
قانونا ،الذي صار ساري المفعول في  4نوفمبر عام
الملزم
ِ
ـل للعالــم لتجنــب التغيــر المناخــي
ـ
عم
ـة
ـ
خط
ـدد
ـ
يح
،2016
ٍ
الخطــر مــن خــال الحــد مــن ظاهــرة االحتبــاس الحــراري
إلــى مــا دون  2درجــة مئويــة.

منصة للتغيير

فــي نــواح كثيــرة ،أســبوع أبوظبــي لالســتدامة يعكــس
اإلقبــال المتزايــد علــى الطاقــة المتجــددة .شــهد هــذا
ـوا كبيـ ً
الحــدث ،الــذي يقــام فــي ينايــر مــن كل عــام ،نمـ ً
ـرا
منذ انطالقه عام  ،2008حيث تضاعف عدد زواره ثالث
مــرات خــال العقــد الماضــي.
فــي عــام  ،2017ســيحتفل أســبوع أبوظبــي لالســتدامة
بالذكــرى الســنوية العاشــرة فــي الفتــرة مــن  12إلــى 21
ينايــر .وبمناســبة هــذا اإلنجــاز ،سيســتضيف هــذا الحــدث
أول مجلــس استشــاري ألســبوع أبوظبــي لالســتدامة،
وهــو حــدث رفيــع المســتوى يهــدف إلــى ترجمــة تطلعــات
االســتدامة إلــى سياســات عمليــة واســتثمار وشــراكات.

First Solar Commissions 52.5MW Shams Ma'an Plant in Jordan. © Businesswire.

India One Solar Thermal Power Plant, Aburoad, Rajasthan, India.

قــال الرمحــي« :توجيهــات المجلــس االستشــاري ألســبوع
أبوظبــي لالســتدامة ،التــي تمثــل أوســع شــريحة مــن
مجــال االســتدامة ،ســتضمن أن يواصــل أســبوع أبوظبــي
لالســتدامة تحديــد خطــة العمــل مــن ناحيتــي السياســة
واألعمــال .وهــذا أمــر مهــم خاصــة وأن قطــاع الطاقــة
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January, the event witnessed exponential
growth since its launch in 2008, with visitor
numbers multiplying threefold over the
last decade.
In 2017, ADSW will celebrate its 10 th
anniversary from January 12 to 21. To mark
this milestone, the event will host the
first ADSW Advisory Council, a high-level
event aimed at translating aspirations
for sustainability into practical policies,
investment and partnerships.

HE Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of State and Chairman of Masdar, HE Dr Ahmad Belhoul, Minister
of State for Higher Education and former CEO of Masdar, HE Suhail Al Mazroui, UAE Minister of Energy
present at the opening of Masdar's Renewable Energy Desalination Pilot Plant. © Masdar.

ً
ً
ً
ً
ُحيويــة م
.»تجاريــا
جديــة
ســوقا
 فصــار،النظيفــة انتقــل مــن الهامــش إلــى المركــز
ً
 القمــة الدوليــة للميــاه باالشــتراك:ـبوعا ثالثــة أنشــطة
سيشــمل هــذا اللقــاء الــذي يســتمر أسـ
 بالتعــاون مــع مركز إدارة،] إيكويســت [النفايــات البيئيــة،مــع هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي
. والقمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل التــي تســتضيفها مصــدر،]النفايــات [تدويــر
HE Dr Sultan Al Jaber speaking at the official opening ceremony of the 2016 edition of Abu Dhabi Sustainability Week. © WFES.

offer plenty of opportunities to connect
with sector specialists and keep track of
projects and market developments. From
hydropower, solar, wind, bioenergy and
waste-to-energy, to building materials,
energy storage and finance, exhibitors
represent the entire ecosystem. The summit
will also accommodate the Solar Expo,
Sustainable Transport zone, and the very
first Energy Efficiency Expo.

Masdar's Renewable Energy Desalination Pilot Plant is testing sustainable water technology in the
UAE. © Masdar.

.لكفــاءة اســتخدام الطاقــة
 ينايــر خــال القمــة العالميــة17 قــال الرمحــي الــذي ســيقدم نظرتــه للطاقــة المتجــددة فــي
 «نحــن نؤمــن أن التعــاون الصناعــي وتبــادل المعرفــة أمــر حيــوي مــن:لطاقــة المســتقبل
.»أجــل دفــع التقــدم ودعــم تبنــي الحلــول المســتدامة علــى نطــاق واســع

 «ونحن نحتفل بعشر سنوات على انطالق القمة العالمية لطاقة المستقبل:وأشار الرمحي
 فإنــه يشــرفنا أن نجمــع أكثــر، ونشــرع بعقــدٍ آخــر مــن التوســع فــي مصــدر2017 فــي عــام

مــن نثــق بهــم مــن شــركائنا فــي رســم مســتقبل أكبــر تجمــع لالســتدامة فــي منطقــة الشــرق
.»األوســط وشــمال إفريقيا

محــور اللقــاء هــو القمــة العالميــة للطاقــة التــي ســتوفر الكثيــر مــن الفــرص للتواصــل مــع
، فمــن الطاقــة الكهرومائيــة.المتخصصيــن فــي القطــاع وتتبــع المشــاريع وتطــورات الســوق
، وتحويــل النفايــات إلــى طاقــة، والطاقــة الحيويــة، وطاقــة الريــاح،والطاقــة الشمســية
 كمــا. وتخزيــن الطاقــة والتمويــل يمثــل العارضــون النظــام البيئــي بأكملــه،ومــواد البنــاء
معرض
 وأول، منطقــة النقل المســتدامة،تســتضيف القمــة أيضـ ًـا معــرض الطاقــة الشمســية
ٍ

“The guidance of the ADSW Advisory
Council, representing the broadest crosssection of the sustainability domain,
will ensure that ADSW continues to set
the action-agenda from both a policy and
business perspective,” Al Ramahi said.
“This is particularly important now that
the clean energy sector has moved from the
margins into the mainstream as a dynamic,
commercially viable growth market.”
The weeklong gathering will encompass
three business events: International Water
Summit [IWS] in partnership with the Abu
Dhabi Water and Electricity Authority,
EcoWaste, in association with the Centre
of Waste Management [Tadweer], and the
Masdar-hosted World Future Energy Summit
[WFES].
As the centrepiece exhibition, WFES will

“We believe industry collaboration and
knowledge sharing are vital in order to drive
progress and support widespread adoption of
sustainable solutions,” said Al Ramahi, who
will be presenting his outlook for renewable
energy on January 17 at the WFES.
“As we mark ten years of the World Future
Energy Summit in 2017 and embark on the
next decade of our expansion at Masdar, it is
an honour to bring together some of our most
trusted associates in charting the future
evolution of the MENA region’s largest
sustainability gathering,” Al Ramahi noted.
Industry heavyweights that have confirmed
their participation in the exhibition include
French state-owned power utility EDF,
American conglomerate GE, Egyptian
construction group Orascom, and Saudi

Water stress and climate change. Illustration: Giulio Frigieri.
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من بين المشاركين أصحاب الثقل في هذا المجال الذين أكدوا مشاركتهم
فــي المعــرض شــركة الكهربــاء التــي تملكهــا الحكومــة الفرنســية ،وتكتــل
جنرال إلكتريك األمريكية ،ومجموعة البناء المصرية أوراسكوم ،والمطور
الســعودي عبــد اللطيــف جميــل للطاقــة .ضــم المعــرض فــي القمــة العالميــة
لطاقــة المســتقبل عــام  2016قرابــة  600شــركة مــن  32دولــة ،بمــا فــي ذلــك
 185فــي القمــة الدوليــة للميــاه و 47فــي قمــة النفايــات البيئيــة.

منتديات تركز على البلدان

ومــن بيــن أهــم الميــزات المتوقعــة فــي القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل
هــي المناقشــات التــي تركــز علــى البلــدان ،والتــي تهــدف إلــى الجمــع بيــن
الحضــور مــع الشــخصيات الحكوميــة المؤثــرة وقــادة الصناعــة .فــي عــام
 ،2017ســيجري تســليط الضــوء علــى الهنــد والمملكــة العربيــة الســعودية
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ـدرا كبيـ ً
اجتذبــت الهنــد قـ ً
ـرا مــن االهتمام العالمي منذ أن أعلنت عن تحقيق
هدف  175غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام  ،2022والذي يشمل
 100غيغــاوات مــن الطاقــة الشمســية 60 ،غيغــاوات مــن طاقــة الريــاح5 ،
غيغــاوات مــن الطاقــة المائيــة ،و 10غيغاوات مــن الطاقة الحيوية.

HH Sheikh Maktoum Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum touring the WFES.
Also present was HE Dr Sultan Al Jaber and other officials. © WFES.

قال شيكار دوت ،المدير العام للجمعية الهندية لمطوري الطاقة الشمسية:
ً
جــدا وســتكون هنــاك حاجــة كبيــرة لالســتثمار
«هــذه الخطــط طموحــة
والتكنولوجيــا العالميــة .بســبب الجــدول الزمنــي هنــاك إلحــاح كبيــر فــي
ً
جدا لالســتثمار
البحــث عــن مورديــن وشــركاء ،وسياســات الحكومة داعمة
األجنبــي فــي مشــاريع جديــدة».
مــع وضــع أهــداف الطاقــة هــذه فــي االعتبــار ،يســتعد مطــورو الطاقــة
الشمســية الهنــود لعــرض مشــاريع قابلــة للتمويــل وجاهــزة لالســتثمار فــي
ً
فرصا قوية للتمويل
القمة العالمية لطاقة المســتقبل عام  ،2017مما يوفر
والتكنولوجيــا والخدمــات .ويتوقــع أن يتحــدث المديــرون التنفيذيــون مــن
القســم اآلســيوي فــي مشــاريع فوتواتيــو المتجــددة والجســر إلــى الهنــد،
باإلضافة إلى مسؤولين من قسم الطاقة الجديدة والمتجددة عن وجهات
نظرهــم فــي هــذه الــدورة.

COP21, Paris Climate Change conference. © Associate Press.

وبالمثــل ،فــإن اســتراتيجية المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال الطاقــة
المتجــددة ســتكون موضــوع منتــدى خــاص فــي القمــة العالميــة لطاقــة
المســتقبل .وســتقود النقـ َ
ـاش لجنـ ٌـة متنوعــة مــن المتحدثيــن ،بمــا فــي ذلــك
المديرون التنفيذيون من شركة أكوا ﭘـاور ،وهيئة تنظيم اإلنتاج المزدوج
والكهربــاء ،جنــرال إلكتريــك الســعودية ،ومؤسســة ســوميتومو ميتســوي
المصرفيــة ،ومكتــب المحامــاة الدولــي تشــادبورن وﭘـــارك.
َ
ريتشــرد كي َنــن ،الشــريك فــي تشــادبورن وﭘـــارك وأحــد المتحدثيــن فــي
قــال
الجلســة التــي تركــز علــى المملكــة العربيــة الســعودية« :كل األنظــار تتجــه

developer Abdul Latif Jameel Energy. In 2016, the
exhibition at WFES reportedly brought together 600
companies from 32 countries, including 185 in IWS and
47 in EcoWaste.
COUNTRY-FOCUSED FORUMS
Among the most anticipated features of WFES are the
country-focused discussions, designed to bring together
attendees with influential government figures and
industry leaders. In 2017, the spotlight will shine on
India, Saudi Arabia and the UAE.
India attracted a great deal of international attention
ever since announcing its renewable energy target of 175
GW by 2022, which includes 100 GW from solar power,
60 GW from wind energy, 5 GW from hydropower, and
10 GW from bioenergy.
“These plans are very ambitious and there will be a
significant need for international investment and
technology,” Shekhar Dutt, director general of the
Indian Solar Power Developers’ Association said. “The
timescale creates a considerable urgency in sourcing

suppliers and partners, and government policies are very
supportive of foreign investment in new projects,” he said.
With these capacity targets in mind, Indian solar
developers are set to showcase bankable, investmentready projects at WFES 2017, offering solid opportunities
for finance, technology and services. Executives from
Fotowatio Renewable Ventures’ Asia division and Bridge
to India, alongside officials from the New & Renewable
Energy Department are all expected to share their insights
in this session.
Similarly, Saudi Arabia’s new energy strategy will be the
subject of a special forum at WFES. A diverse panel of
speakers will lead the discussion, including executives
from ACWA Power, Electricity & Cogeneration Regulatory
Authority, GE Saudi Arabia, Sumitomo Mitsui Banking
& Corporation, and international law firm Chadbourne
Parke.
“All eyes are now back on Saudi Arabia following an
announcement in April by Saudi Arabia’s deputy crown
prince that the kingdom intends to procure 9,500 MW of
renewable energy by 2023,” said Richard Keenan, partner
at Chadbourne & Parke and one of the speakers at the
Saudi Arabia focus session.
“For the last three years, the renewable energy industry
has been waiting for renewed direction from the Saudi
government. This renewed direction now appears to have
come,” he affirmed.
FUNDING GLOBAL ENDEAVOURS
In the UAE, a commitment by the government to tackle
the world’s most pressing environmental challenges has
seen it make enormous investments in recent years, both
at home and overseas.
On one hand, the country supports national research
projects through academic hubs such as Masdar Institute,
which today has 14 issued US patents and 73 filed. And
on the other hand, it endorses promising innovations

اآلن مــن جديــدٍ إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي أعقــاب إعــان فــي
ـل لولــي ولــي العهــد فــي المملكة العربية الســعودية عن عزم المملكة
إبريـ ٍ
شــراء  9500ميغــاوات مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام .»2023
«علــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة ،وصناعــة الطاقــة المتجــددة
تنتظــر تجديــد التوجــه مــن الحكومــة الســعودية .ويبــدو أن هــذا التوجه
الجديــد قــد وصــل اآلن».

تمويل المساعي العالمية

التــزام حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمواجهــة التحديــات البيئيــة
األكثــر إلحاحـ ًـا فــي العالــم قــد أدى إلــى اســتثمارات هائلــة فــي الســنوات
األخيــرة ،ســواء فــي الداخــل أو فــي الخــارج.
فمــن ناحيــة ،تدعــم الدولــة مشــاريع البحــث الوطنيــة مــن خــال المراكــز
األكاديميــة مثــل معهــد مصــدر الــذي نجــح حتــى اآلن فــي تســجيل 14
بــراءة اختــراع أمريكيــة وإيــداع  73طلــب بــراءة اختــراع .ومــن ناحيــة
أخــرى ،فإنهــا تؤيــد االبتــكارات والخطــط الواعــدة مــن خــال المســابقات
مثــل جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل وجائــزة برنامــج اإلمــارات لبحــوث
علــوم االســتمطار.
ُتمنــح جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل منــذ انطــاق القمــة العالميــة للطاقــة
ً
سنويا للشركات االستثنائية
في عام  ،2008حيث توزع  4ماليين دوالر
واألفــراد والمــدارس التــي تنفــذ مشــاريع االســتدامة .وهــذا يجعلهــا أكبــر
مكافــأة ماليــة فــي العالــم مــن نوعها.
قــال الدكتــور ســلطان الجابــر ،وزيــر دولــة والمديــر العــام لجائــزة زايــد
لطاقــة المســتقبل ،فــي بيــان للصحفييــن« :تســلط جائــزة زايــد لطاقــة
المســتقبل الضــوء علــى إنجــازات الفائزيــن ،وهــي بمثابــة منصــة للعمــل
التعاونــي مــن أجــل تغييــر دائــم .اليــوم ،هــذه المهمــة قــد أثــرت إيجابيـ ًـا
علــى حيــاة أكثــر مــن  200مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن
خــال مجتمــع دولــي مــن الفائزيــن».
ـلفا من بين  30متسـ ً
وقد تم اختيار الفائزين في الدورة التاســعة سـ ً
ـابقا
ً
وست َ
ُ
علن األسماء يوم  16يناير خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة
نهائيا،
لعام .2017

األمن المائي

سي َ
كشــف عــن أســماء الفائزيــن فــي
وبعــد ذلــك بيــوم ،فــي  17ينايــرُ ،
جائــزة برنامــج اإلمــارات لبحــوث علــوم االســتمطار .تنــدرج المســابقة
فــي إطــار برنامــج بحــوث اإلمــارات لبحــوث علــوم االســتمطار ويديرهــا
المركــز الوطنــي لألرصــاد الجويــة والــزالزل فــي أبوظبــي.
ُ
حاليـ ًـا هــذه هــي الــدورة الثانيــة للمبــادرة التــي أطلقــت لتطويــر تقنيــة
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.»المائــي واحــد مــن الركائــز الســبع الســتراتيجية االبتــكار الوطنــي
ً
ً
180 باحثــا مــن
398 مقترحــا تمثــل
91  تلقــت المســابقة،2016 فــي عــام
ً معهـ
 لكــن لــن تفــوز إال خمســة مشــاريع فقــط.ـدا مــن مختلــف أنحــاء العالــم
. مالييــن دوالر تــوزع علــى فتــرة ثــاث ســنوات5 بمجمــوع قــدره

السباق مع الزمن

 ال يــزال أمامنــا مســيرة،وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي أحرزنــاه حتــى اآلن
 فــي المئــة مــن الطلــب1  ال تغطــي الطاقــة الشمســية إال أكثــر مــن.طويلــة

، حسب تقديرات رابطة الطاقة الشمسية األوروبية،العالمي على الكهرباء
ً
.وفقا للمجلــس العالمي لطاقة الرياح
، فــي المئة3.7 بينمــا تزودنــا الريــاح بـــ
 وهــي، بــل إن أكبــر طبقــات الميــاه الجوفيــة فــي العالــم،ليــس هــذا فحســب

 تنضــب بســرعة،مصــدر طبيعــي للميــاه العذبــة لمئــات المالييــن مــن البشــر

 وبمــا أن طبقــات الميــاه الجوفيــة تســتغرق.أكبــر مــن ســرعة إعــادة ملئهــا
 فــإن هــذا االكتشــاف الــذي توصلــت إليــه أقمــار،ليعــاد ملؤهــا
ُ آالف الســنين

.ناســا الصناعيــة مقلــق علــى أقــل تقديــر

،وبمــا أن العديــد مــن البلــدان ال تــزال تفكــر بالتوقيــع علــى اتفاقيــة باريــس
ً  اعتبـ.فهــذا أيضـ ًـا مثيــر للقلــق
 صــدق علــى،2016 ـارا مــن شــهر ديســمبر عــام
ِّ
ً
ً
 طرفــا موقعــا علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة197  مــن أصــل116 االتفاقيــة

، في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا.اإلطارية بشــأن تغير المناخ
لــم توقــع ســوى الجزائــر واألردن والمغــرب والمملكــة العربيــة الســعودية
.ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

 فــي، الرئيــس والمديــر التنفيــذي لمعهــد المــوارد العالميــة،قــال أنــدرو ســتير

 «لــم يعــد بإمــكان أحــدٍ أن يشــكك بعلــم تغيــر المنــاخ الــذي يســببه:بيــان
ً  تحطــم درجــة الحــرارة رقمـ ًـا قياسـ، فمــع كل شــهر يمــر تقريبـ ًـا.اإلنســان
ـيا

ً
ً
.»حدا يتزايد خطره
 وتصل نسبة ثاني أكسيد الكربون في العالم،جديدا

َّ والخبــر الســار هــو أنــه ُي
توقــع أن ترتفــع االســتثمارات فــي مشــاريع الطاقــة
ً
 مليــار دوالر ســنويا فــوق500 المتجــددة فــي العقديــن المقبليــن بنحــو

 وفقـ ًـا لدراســة أعدتهــا مؤسســة، مليــار دوالر301 المســتوى الحالــي البالــغ
. وكيــن لوكليــن، وســيريس،بلومبــرغ لتمويــل الطاقــة الجديــدة

ً
وضوحا مــن أي وقت مضى أن
 «يفهــم قــادة العالــم بشــكل أكثر:قــال ســتير
ًالعمــل المناخــي الذكــي أمــر ضــروري لنمــو اقتصــادي أفضــل وأكثــر إنصافــا

ً
ً وأطــول أمـ
.»أوال يســتفِ د أكثــر
ـن هــذا االتجــاه
َّ  ومَ ــن يتبـ.ـدا

مع التخلص التدريجي من الطاقة النووية في العالم وإصالح دعم الوقود
 يمكــن للعالــم أن،األحفــوري فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
 وهــذا االحتمــال بالــذات هــو.ينتقــل قريبـ ًـا إلــى اقتصــاد منخفــض الكربــون

..الذي يجتذب اآلالف من الناس إلى أسبوع أبوظبي لالستدامة كل عام

72

UAE has been actively exploring since 1990.
Although the immediate goal is to increase the UAE’s
rainfall and enhance freshwater supply, the intention
is to generate results that could have wider applications
and benefit other countries facing water security
challenges.
“Through the programme, we seek to achieve tangible,
innovative research results that will positively impact
areas of strategic relevance for the UAE. Water security
is one of the seven pillars of the National Innovation
Strategy,” Alya Al Mazroui, manager of the UAE Research
Program for Rain Enhancement Science said.
In 2016, the competition received 91 pre-proposals
representing 398 researchers from 180 institutes around
the world. However, only five projects will win the
total grant of USD 5 million, to be dispersed over a
three-year period.
RACE AGAINST TIME
Despite the progress achieved so far, the journey ahead is
still long. Solar power covers just over 1 per cent of global
electricity demand, industry association SolarPower
Europe estimates, while wind supplies 3.7 per cent,
according to GWEC.

and schemes through competitions such
as the Zayed Future Energy Prize and the
Rain Enhancement Prize.

Not only that, but the world’s largest aquifers - a natural
source of fresh water for hundreds of millions of people
- are depleting faster than they are recharging. With
most aquifers taking thousands of years to refill, this
NASA-satellite-based finding is alarming to say the least.

Zayed Future Energy Prize has been
running since the launch of WFES in 2008,
distributing USD 4 million every year to
exceptional companies, individuals and
schools implementing sustainability
projects. This makes it the world’s largest
annual prize purse of its kind.

The fact that many countries are still contemplating
their ratification of the Paris Agreement also raises
concern. As of December 2016, 116 parties had ratified
the deal out of 197 signatories to the UN Framework
Convention on Climate Change. In the MENA region,
only Algeria, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, and the
UAE have ratified the agreement.

“The Zayed Future Energy Prize amplifies
the achievements of its winners and acts
as a platform for collaborative action for
lasting change,” HE Dr Sultan Al Jaber,
UAE Minister of State and director general
of the Zayed Future Energy Prize, said in
a statement. “Today, this mission has
positively impacted the lives of more than
200 million people worldwide through an
international community of prize-winners.”

“No longer can anyone rationally question the science
of human-caused climate change. With nearly each
passing month, another temperature record is broken
and global CO2 reaches ever-more dangerous heights,”
Andrew Steer, president and CEO of the World Resources
Institute said in a statement.
The good news is that investment in new renewable
energy projects is expected to surge in the next two
decades by nearly USD 500 billion per year above the
current level of USD 301 billion, a study by Bloomberg
New Energy Finance, Ceres and Ken Locklin forecast.
“World leaders understand more clearly than ever that
smart climate action is essential to deliver better, more
equitable and longer-lasting economic growth,” said
Steer. “Those that embrace this direction first will
benefit most,” he stressed.

By 2020, the UAE is expected to meet a quarter of the city’s national energy needs in
terms of renewable energy generation. © Ashraf Mohammad Alam.

Mohamed Al Ramahi, CEO of Masdar, HE Eng. Mohammed Bin Jarsh, General Manager of Abu Dhabi Water and Electricity Company, HE Eisa Saif Al Qubaisi, General Manager of Tadweer,
Ara Fernezian, Group Managing Director - Middle East at Reed Exhibitions at the Abu Dhabi Sustainability Week Press Conference 2017. © WFES.

With the nuclear power phase-out across the globe and
fossil-fuel subsidy reform in the MENA region, the world
could soon transition into a low-carbon economy. And
it is this possibility that continues to draw thousands
of people to ADSW every year.

.

Phase 1 solar PV project allocations in India.

Winners of the 9th edition have been already
selected from among 30 finalists and will be
announced on January 16 as part of ADSW
2017.

علــى الرغــم مــن أن الهــدف المباشــر هــو زيــادة الهطــوالت المطريــة فــي اإلمــارات العربيــة
 فــإن القصــد مــن ذلــك هــو توليــد نتائــج يمكــن،المتحــدة وتعزيــز إمــدادات الميــاه العذبــة
أن يكــون لهــا تطبيقــات أوســع وتعــود بالنفــع علــى البلــدان األخــرى التــي تواجــه تحديــات
.األمــن المائــي

WATER SECURITY
A day later, on January 17, winners of the
Rain Enhancement Prize will be revealed.
The competition falls under the UAE
Research Program for Rain Enhancement
Science and is managed by the National
Centre of Meteorology and Seismology.

 «مــن خــال: مديــرة برنامــج اإلمــارات لبحــوث علــوم االســتمطار،قالــت عليــاء المزروعــي
 نســعى لتحقيــق نتائــج بحثيــة ملموســة ومبتكــرة من شــأنها أن تؤثر بشــكل،هــذا البرنامــج
 األمــن.إيجابــي علــى مجــاالت ذات صلــة اســتراتيجية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

Currently in its second cycle, the initiative
was launched to advance the development
of rain enhancement technology, which the

.1990  والتــي تستكشــفها اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنشــاط منــذ عــام،االســتمطار

