
 

 صحفي خبر

 لطاقة العالمي  ا لمشهد جديدة  بديناميات ُينبئاقتصاد الهيدروجين  

موازين التجارة العالمية  قد يغيرإن الهيدروجين األخضر  تقول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

كز قوى جديدةوعالقات الطاقة الثنائية،  مع ظهور مصدرين ومستخدمين جدد  ويخلق مرا

 للهيدروجين

كشفففففاس درالفففففة ت ليليفففففة  :2022يناير/كوووووال ا ال وووووا    15أبووووو ابيا اتموووووارات العدبيوووووة المتحووووودةا 

النمففففففففففو السففففففففففريع  قتصففففففففففاد  )آيرينففففففففففا  أن الوكالففففففففففة الدوليففففففففففة للطاقففففففففففة المتجففففففففففددة اأجرتهففففففففففجديففففففففففدة 

كبيففففرة تفففف د  إ فففف   تصففففاديةاقوجيو ت ففففو ت جيوليالففففيةشففففإحد إ ففففدا  الهيففففدروجين العففففالم  مففففن 

جيوليالفففففففية ت فففففففول الطاقفففففففة  "وأشفففففففار تقريفففففففر  .ا عتمفففففففاد المتبفففففففادل عالقفففففففات ة مفففففففنموجفففففففة جديفففففففد

يغير جغرافيففففة تجففففارة الطاقففففة ويعيففففد ترتيفففف  عالقففففات لففففأن الهيففففدروجين إ فففف  " عامففففه الهيففففدروجين

كفففففز حافففففو  ل يمهفففففد، األمفففففر الففففف   علففففف  المسفففففتويات ا قليميفففففةالطاقفففففة   جديفففففدة جيوليالففففف ظهفففففور مرا

 تراجع تجارة الناط والغاز.بالتواز  مع  إحتاج والتخدام الهيدروجين ألاس  عل  

% مففففففن 12 مففففففا يصففففففه إ فففففف  تقففففففدر الوكالففففففة الدوليففففففة للطاقففففففة المتجففففففددة أن الهيففففففدروجين لففففففيغط  و 

تغيففففففر ال، مففففففدفوعاا بال اجففففففة المل ففففففة لم اف ففففففة 2050ب لففففففول عففففففام  ةالطاقففففففة العالميفففففف اتالففففففتخدام

التجففففففارة   فففففف  أنإويشففففففير التقريففففففر  .ا حبعاثففففففات صففففففاريةطاقففففففة بتبنفففففف   البلففففففدان اتوالتزامفففففف  المنففففففاخ

 اقيمتهففففف وتصفففففهالوقفففففود األ افففففور   االمتناميفففففة وا لفففففتثمارات المسفففففتهدفة يففففف  لفففففو  يهفففففيمن عليهففففف

 ،ز التنافسفففففية ا قتصفففففاديةيفففففتعز إ ففففف  لفففففي د  علففففف  األرجففففف  مليفففففار دو ر أمري ففففف   174 إ ففففف   ال اليفففففة

مشفففففهد السيالفففففة الخارجيفففففة مفففففع اخفففففتالب الصفففففاقات الثنائيفففففة بشففففف ه كبيفففففر عفففففن العالقفففففات  وتغييفففففر

 الهيدروكربوحية الت  لادت القرن العشرين.

لهيفففففدروجين يم فففففن لة  "لوكالفففففة الدوليففففة للطاقفففففة المتجففففدداوقففففال فراحشيسففففف و   كففففاميرا، مفففففدير عففففام 

أن  إ  يبفففففدو وا ففففف اا ، لبيئفففففةلصفففففديقة المسفففففتقبه الطاقفففففة  يففففف  بنفففففا أن يثبفففففس حاسفففففد ك لقفففففة ماقفففففودة 

الهيفففففدروجين  الفففففدور الم فففففور  الففففف   يلعبفففففد يففففف   فففففو ثفففففورة الطاقفففففة المتجفففففددة  يقفففففودالهيفففففدروجين 

الصفففففففففناع  والتنميفففففففففة  مسفففففففففتويات النمفففففففففواألخضفففففففففر لت قيفففففففففق ال يفففففففففاد المنفففففففففاخ  دون المسفففففففففاس ب

، لوقفففففود  يلغففففف  ال اجفففففة إ ففففف  ا إليفففففد وا حتقفففففال، اا جديفففففد حاطفففففاا ا جتماعيفففففة. ل فففففن الهيفففففدروجين لفففففي  

 والتقنيففففففةسيالففففففية ال ففففففطرابات العديففففففد مففففففن ا  ترافقففففففدقففففففد ت ففففففول إ فففففف  حظففففففام جديففففففد  هففففففو إحمففففففاو

 قتصادية".ا و بيئيةالو

مشفففففاركة المزيفففففد مفففففن الالعبفففففين يففففف   إ ففففف  الهيفففففدروجين األخضفففففر لفففففي د  "  قفففففائالا    كفففففاميراوأ فففففاب 

كفففففففز القفففففففوى وتعفففففففددالسفففففففو ، وتنويفففففففع الطفففففففر  وا مفففففففدادات،   لفففففففتغدوالتعفففففففاون الفففففففدو  ،  ومفففففففع. مرا
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كثفففففر ديمقراطيفففففة وشفففففمولية للبلفففففدان المتقدمفففففة وعدالفففففةا يففففف  الارصفففففة المتا فففففة  لفففففو  الهيفففففدروجين أ

 .والنامية عل   د لوا "

كثفففففرالوكالفففففة الدوليفففففة للطاقفففففة المتجفففففددة  تتوقفففففع لفففففت ون قابلفففففة  % مفففففن الهيفففففدروجين30مفففففن  أن أ

 ؛الغفففففففاز الطبيعففففففف  اليفففففففوم صفففففففة  علففففففف  بففففففف ل   اا متاوقففففففف، 2050ب لفففففففول عفففففففام لإلتجفففففففار عبفففففففر ال فففففففدود 

باتفففففس الطاقفففففة ي فففففن لهفففففا لفففففابقاا دور مففففف ثر يففففف  تجفففففارة البلفففففدان التففففف  لففففف  العديفففففد مفففففن وأن  خصوصفففففاا 

مفففففع ظهفففففور المزيفففففد مفففففن و. نطاقفففففة الهيفففففدروجي يففففف  مجفففففالعالقفففففات ثنائيفففففة إقامفففففة إ ففففف  تسفففففعو اليفففففوم 

علففففففف  المسفففففففرغ العفففففففالم ، مفففففففن  يفففففففر  الالعبفففففففين وفئفففففففات جديفففففففدة مفففففففن المسفففففففتوردين والمصفففففففدرين

علففففف  ع ففففف   كسفففففالغ يفففففت  الفففففتخدامهاة أو قفففففوة ا ت اريفففففأن تصفففففب  تجفففففارة الهيفففففدروجين الم تمفففففه 

 التإثير الجيوليال  للناط والغاز.

كثفففففر مفففففن  كبيفففففر مفففففع شفففففرو بشففففف ه  عالميفففففاا  أن تنمفففففو تجفففففارة الهيفففففدروجين المتوقفففففعمففففن و دولفففففة  30أ

بعففففد الففففدول  يضففففاب إ فففف   لفففف  أن عالقففففات تجاريففففة حشففففطة. يفففف  التخطففففيط لبنففففا  بالاعففففه ومنطقففففة

 تعمفففففففه اليفففففففوم علففففففف  إرلفففففففا  ليالفففففففات لهففففففف ة الطاقفففففففةأن ت فففففففون مسفففففففتوردة  مفففففففن المتوقفففففففعالتففففففف  

رو الوقففففففود األ اففففففور  بشفففففف ه ينظففففففر مصففففففد   كمففففففادبلومالففففففية للهيففففففدروجين مثففففففه اليابففففففان وألماحيففففففا. 

، ألففففففتراليا مثففففففه اقتصففففففاداته متزايففففففد إ فففففف  الهيففففففدروجين النظيففففففت باعتبففففففارة ولففففففيلة ج ابففففففة لتنويففففففع 

مففففن  مففففع  لفففف   بففففد و . ا مففففارات العربيففففة المت ففففدة، والسففففعوديةالممل ففففة العربيففففة ، عمففففانلففففلطنة و 

ألن الهيففففدروجين لففففن يعففففو  الخسففففائر يفففف   ت ففففول ا قتصففففاد لل تبنفففف  الففففتراتيجيات أولففففع حطاقففففاا 

 عائدات الناط والغاز.

بشففففففف ه كبيفففففففر الطلففففففف   تتجفففففففاوز ا م احفففففففات التقنيفففففففة  حتفففففففاج الهيفففففففدروجين فففففففف نمفففففففن جاحففففففف  آخفففففففر، 

كثففففففر علفففففف  توليففففففد كهربففففففا  متجففففففددة رخيصففففففة لففففففت ون  قففففففدرةا األكثففففففر  البلففففففدانف. المتوقففففففعالعففففففالم   أ

وهنففففاع العديففففد مففففن الففففدول التفففف  إحتففففاج هيففففدروجين أخضففففر قففففادر علفففف  المنافسففففة.  قفففدرةا كفففف ل  علفففف  

يم نهفففففففا أن مثفففففففه تشفففففففيل  والمغفففففففر  وحاميبيفففففففا،  ،كامفففففففه ا تياجاتهفففففففا مفففففففن الطاقفففففففة رد اليفففففففومتسفففففففتو

رة إم احفففففففات منفففففففاطق مثفففففففه إفريقيفففففففا  ت قيفففففففق ومفففففففن شفففففففإنللهيفففففففدروجين األخضفففففففر.  تصفففففففب  مصفففففففد 

ل ففففففففن  الصففففففففادرات،واألمففففففففري يتين والشففففففففر  األولففففففففط وأوقياحولففففففففيا أن ي ففففففففد مففففففففن مخففففففففاطر تركيففففففففز 

البنيففففففة الت تيففففففة وا لففففففتثمار علفففففف  تطففففففوير العديففففففد مففففففن البلففففففدان لففففففت تاج إ فففففف  حقففففففه الت نولوجيففففففا و 

 حطا  والع.

. مختلافففففففةالنظيفففففففت علففففففف  مرا فففففففه  يوليالففففففف  للهيفففففففدروجينأن يت فففففففدد الفففففففدور الجمفففففففن المفففففففرج  

والعشفففففرين شفففففهد لفففففباقاا م مومفففففاا علففففف   ال فففففاد يشفففففير التقريفففففر إ ففففف  أن العقفففففد األول مفففففن القفففففرن و 

يففففف  منتصفففففت العقفففففد الثالففففف  مفففففن  فقفففففط مفففففن المتوقفففففع زيفففففادة الطلففففف ل فففففن ، والريفففففادة الت نولوجيفففففة

هيفففففدروجين الوقفففففود منافسفففففاا لالهيفففففدروجين األخضفففففر  ليصفففففب  لففففف  الوقفففففس،  و تفففففو .القفففففرن ال فففففا   

وقفففففس  خفففففاللاأل افففففور  مفففففن  يففففف  الت لافففففة علففففف  مسفففففتوى العفففففال ، ومفففففن المتوقفففففع  فففففدو   لففففف  



 

خيفففففاراا معقفففففول كفففففان الهيفففففدروجين األخضفففففر وقفففففد مب فففففر يففففف  بلفففففدان مثفففففه الصفففففين والبرازيفففففه والهنفففففد. 

أن  ومففففففن المففففففرج . 2021م ارتاففففففا  ألففففففعار الغففففففاز الطبيعفففففف  عففففففا إبففففففانيفففففف  أوروبففففففا  الت لاففففففة بالاعففففففه

 ي د  تجديد خطوط أحابي  الغاز الطبيع  إ   زيادة الطل  وتسهيه تجارة الهيدروجين.

كفففففز متقدمفففففةالمتجفففففددة أن تصفففففب   الغنيفففففة بمصفففففادر الطاقفففففةللفففففدول يم فففففن و  ، األخضفففففرللتصفففففنيع  مرا

إم احاتهفففففا لجففففف   الصفففففناعات كثيافففففة ا لفففففتهالع للطاقفففففة. عفففففالوة علفففففف    يففففف  تسفففففتطيع الفففففتخدام

الهيففففففدروجين يعففففففزز القففففففدرة التنافسففففففية لسففففففو   القيمففففففةمففففففن للسففففففلة ففففففف ن امففففففتالع  صففففففة   لفففففف ،

أجهفففففففزة تصفففففففنيع معفففففففدات مثفففففففه  لفففففففيعتمد حمفففففففو األعمفففففففال علففففففف   ؛  يففففففف لفففففففدولهففففففف ة ال ا قتصفففففففادية

الصففففين واليابففففان  شففففرعس كففففه مففففن وقففففدال هربففففاخ  وخاليففففا الوقففففود علفففف  وجففففد الخصففففو .  الت ليففففه

مشففففهد  يفففف  بلففففورة األهفففف  العامففففهلففففي ون ا بت ففففار أن  إ  ،معففففداتال بالاعففففه يفففف  تطففففوير هفففف ةوأوروبففففا 

 التصنيع ال ا  .

مففففففن والمروحففففففة  وا لففففففتقرارالففففففتقالل الطاقففففففة  بتعزيففففففز مسففففففتويات الهيففففففدروجين األخضففففففر ويسففففففاه 

وتعزيففففففز مروحففففففة  ،تقلفففففف  األلففففففعاروتاففففففاد  تبعففففففات  الففففففتيراد الطاقففففففة،تقليففففففه ا عتمففففففاد علفففففف   خففففففالل

 المتجففففددة والطاقففففاتلهيففففدروجين تقنيففففات احظففففام الطاقففففة. ومففففع  لفففف ، ففففف ن المففففواد الخففففام الالزمففففة ل

وتقلبففففات األلففففعار  فقففففد يففففنع   حقفففف  ا مففففداداتتلاففففس ا حتبففففاة إ فففف  األمففففن المففففاد .  قففففد األخففففرى

 ي ثر للباا عل  الت لاة وا يرادات. بمالالله توريد الهيدروجين   عل  

منافسفففففة جيوليالفففففية   فففففدو  ياضففففف  تشففففف يه قواعفففففد ومعفففففايير و وكمفففففة الهيفففففدروجين إ ففففف   وقفففففد

علففففف   ت ديفففففداا مسفففففاعدة البلفففففدان الناميفففففة  و  شففففف  أنمفففففن التعفففففاون الفففففدو  .  أفضفففففهأو ففففففت   قبفففففة 

اتسففففففا   يسففففففاه  يفففففف  منففففففعاعات الهيففففففدروجين حشففففففر تقنيففففففات الهيففففففدروجين الخضففففففرا  وتطففففففوير صففففففن

قيمفففففففة ، وخلفففففففق لاللفففففففه يةالمسفففففففاواة والشفففففففمول وتعزيفففففففز ،عفففففففزل ال ربفففففففونالاجفففففففوة العالميفففففففة يففففففف  

 الطاقة المتجددة.مصادر الخضرا  والوظائت ي  البلدان الغنية ب ، و از الصناعاتم لية

  ".جيوليالية ت ول الطاقة  عامه الهيدروجين" لقرا ة تقرير

https://irena.org/publications/2022/Jan/Geopolitics-of-the-Energy-Transformation-Hydrogen


 

 
 - احتهو  -

 ح ل "ال كالة الدولية للطاقة المتجددة"

مسففففار ت ففففول حظففففام الطاقففففة العففففالم  "الوكالففففة الدوليففففة للطاقففففة المتجففففددة" هفففف  وكالففففة   وميففففة رائففففدة تقففففود 

وتفففففدع  بلفففففدان العفففففال  يففففف  ا حتقفففففال إ ففففف  مسفففففتقبه قفففففائ  علففففف  الطاقفففففة المسفففففتدامة. وتعتبفففففر الوكالفففففة مركفففففزاا 

عالميففففففاا، ومنصففففففةا رئيسففففففيةا للتعففففففاون الففففففدو  ، وملتقففففففو لففففففرواد السيالففففففة والت نولوجيففففففا والمففففففوارد والمعرفففففففة 

ا ) 167بلففففففأ عففففففدد أعضففففففا  الوكالففففففة الماليففففففة المتخصصففففففة يفففففف  مجففففففال الطاقففففففة المتجففففففددة. ي بلففففففداا  166عضففففففوا

كثفففففر مفففففن  دولفففففة إ فففففافية لالحضفففففمام إليهفففففا؛ وهففففف  تعمفففففه علففففف   17إ فففففافة إ ففففف  ا ت فففففاد األورو ففففف  ، وتسفففففعو أ

تشفففففففجيع اعتمفففففففاد والفففففففتخدام جميفففففففع أشففففففف ال الطاقفففففففة المتجفففففففددة يففففففف  إطفففففففار لفففففففعيها المتواصفففففففه لت قيفففففففق 

التنميففففففة المسففففففتدامة، وتعزيففففففز لففففففبه ال صففففففول علفففففف  الطاقففففففة، وت قيففففففق أمففففففن الطاقففففففة، ودفففففففع عجلففففففة النمففففففو 

 ا قتصاد  منخاد ال ربون للوصول إ   مستقبه مزدهر.

 ل مات االتصالمع

+, 97124179951، ، مسففففففففف ول ا تصفففففففففال يففففففففف  "الوكالفففففففففة الدوليفففففففففة للطاقفففففففففة المتجفففففففففددةحي فففففففففول بوكسفففففففففتالر

nbockstaller@irena.org 

   www.facebook.com/irena.orgو  www.twitter.com/irenaالوكالة    عل  أحشطة لالطال 
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