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تمهيد

يتعلق هذا التقرير عن مستقبل التنقل الكهربائي، في الواقع، 
بالحاضر. وهو يرمي إلى تركيز اهتمام صانعي القرار في 
المنطقة العربية ليلتفتوا إلى ما يتوجب عليهم القيام به 

اليوم لبناء الغد.

ليست االتجاهات الكبرى إاّل ظواهر اجتماعية واقتصادية 
وتقنية، تطّورت إلى درجة أنها باتت تحّول المجتمع. وبدأت 

هذه القوى االستراتيجية بالفعل في تشكيل عالمنا بصورة 
جوهرية. فتداعياتها على الظروف االقتصادية والمالية 

واالجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من الظروف 
االجتماعية القائمة عميقة األثر، وتمّهُد لظروف جديدة تمامًا. 

وفي جميع الحاالت تقريبًا، تأتي هذه االتجاهات الكبرى 
بمزيٍج من التغيرات الجذرية المفيدة والضارة. واإلقرار بذلك 

يعني اإلقرار بضرورة اتخاذ التدابير على صعيد السياسة 
العامة، وغيرها من اإلجراءات من جانب صانعي القرار في 

القطاعين العام والخاص وقطاعات أخرى، لتعزيز اآلثار 
اإليجابية المحتملة واالستفادة منها، مع التخفيف، في الوقت 

نفسه، من اآلثار السلبية المحتملة.

وفي سياق النظر في "خطتنا المشتركة"، يعكف األمين 
العام لألمم المتحدة على رصد االتجاهات الكبرى الرئيسية 

واستطالع تأثيرها على العالم، حيث يخطط لعقد "مؤتمر القمة 
المعني بالمستقبل" في عام 2024. وكمساهمة استراتيجية 

في "قمة المستقبل" المخطط لها، تعتزم لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( إجراء تحليالت 

استراتيجية لبعض أهم االتجاهات الكبرى التي تؤثر على 
المنطقة العربية، وذلك بهدف فهم آثار هذه االتجاهات الكبرى 

على البلدان العربية، واإلبالغ عن آثارها ألصحاب المصلحة 
الرئيسيين، واقتراح إجراءات السياسة العامة التي يمكن للدول 

األعضاء اتخاذها الستيعاب هذه اآلثار.

واليوم، من الممكن اعتبار التنّقل الكهربائي، وبجدارة، اتجاهًا 
كبيرًا على صعيد عالمي، فاالرتفاع في أعداد المركبات 

واألساطيل وأنظمة النقل التي تسّيرها تكنولوجيا توليد 
القّوة الكهربائية بدأ بالفعل يتسبب بتأثيرات هائلة في جميع 

أنحاء العالم، والتي ستزداد وتتوسع على مدى العقدين 
المقبلين وما بعدهما. وقد حان الوقت لصانعي القرار العرب 

لاللتفات إلى هذا االتجاه الكبير المتمثل في التنّقل الكهربائي، 
وتبّني اإلجراءات الالزمة للتعامل معه على صعيد السياسات 

واالستثمارات وغيرها من اإلجراءات.

وإلى جانب التنّقل الكهربائي، ثمة اتجاهات كبرى أخرى 
تحّول المنطقة العربية والعالم، وال بد لصانعي القرار العرب 

التحّرك اآلن لالستفادة من آثارها اإليجابية وتحاشي 
سلبياتها. وتشمل هذه االتجاهات الكبرى؛ تسارع وتيرة 

التحّضر، وبروز تقنيات "الثورة الصناعية الرابعة" مثل الذكاء 
االصطناعي وأنظمة الروبوت، وتغّير المناخ وتعديل النظم 

البيئية، وغيرها.

هذه الدراسة حول مستقبل التنّقل الكهربائي هي أول دراسة 
تحليلية تجريها اإلسكوا لهذه االتجاهات الكبرى.

وقع االختيار على موضوع التنّقل الكهربائي لعدة أسباب 
مهمة. فمن المتوقع أن تنعكس كهربة التنقل، وما ستفضي إليه 

من إلغاء للمركبات التي تسير بمحركات االحتراق الداخلي، 
إيجابيًا وبشكل كبير على التخفيف من آثار تغّير المناخ. 

وتشهد المنطقة العربية أصاًل بعضًا من أشد آثار التغّير المناخي 
على كوكب األرض، وتشير التوقعات إلى أنها ستعاني من آثار 
أسوأ بعد في المستقبل. ويمكن أن يساهم التحّول إلى التنقل 

الكهربائي بشكل فاعل في التنويع االقتصادي في المنطقة، 
ويشّكل مصدرًا ألعداد كبيرة من الوظائف. كما أن تنّوع أشكال 
التنقل الكهربائي، بما في ذلك المركبات ذات العجلتين والثالث 

عجالت غير المكلفة نسبيًا، يعني أن استخدامها قد يحّد من 
أوجه عدم المساواة في جميع أنحاء المنطقة، عن طريق زيادة 

إمكانية استخدام وسائل النقل، وبالتالي الحصول على العمل 
وغيره من الفرص االقتصادية واالجتماعية. وسيحّفز التحّول 

إلى التنّقل الكهربائي تطوير البنية التحتية للنقل بشكل 
كبير. واألهم، هو إمكانية أن يشمل ذلك تطوير بنية تحتية 
جديدة للنقل عبر الحدود، التي يمكن أن تؤدي دورًا رئيسيًا 

في تكامل المنطقة العربية. ويوفر التنّقل الكهربائي فرصًا 
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استثمارية كبيرة قد تنطوي على إمكانات تحويلية، وآفاقًا 
جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة 
العربية. وتستعرض فصول هذا التقرير الفوائد االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية وغيرها من الفوائد التي يمكن أن يعود 
بها التنّقل الكهربائي على المنطقة.

يركز هذا التقرير بالدرجة األولى على التنّقل الكهربائي البّري، 
ويبحث في الزيادة المتسارعة في السيارات الكهربائية 

والشاحنات وغيرها من مركبات الطرق، بما في ذلك التنقل 
باستخدام وسائل النقل الخفيفة )مثل السكوتر الكهربائي ذي 

العجلتين والثالث عجالت، والدراجات النارية، والدراجات 
الهوائية الكهربائية، وما إلى ذلك(؛ والحافالت الكهربائية 

وأنظمة النقل العام التي تستخدم الحافالت الكهربائية 
والشاحنات الكهربائية وحافالت الجيتني jitneys، وما إلى 

ذلك؛ وأنظمة السكك الحديدية التي تعمل بالطاقة الكهربائية. 
ويتحرك قطاعي التنّقل البحري والجّوي أيضًا في اتجاه 

اعتماد الطاقة الكهربائية، ويرد في القسم الثاني استعراض 
موجز للتنّقل الكهربائي في هذين القطاعين. واختير التركيز 

على التنّقل الكهربائي البّري نظرًا ألنه يحقق أكبر تأثير في 
أقصر فترة زمنية بالنسبة إلى المنطقة العربية.

يأتي التركيز على التنّقل الكهربائي البّري أيضًا نتيجة اإلدراك 
ألهمية شبكات الطرق الفّعالة العابرة للحدود الوطنية وغيرها 

من البنى التحتية للنقل ذات الصلة. وذلك لتحسين التكامل 
االقتصادي اإلقليمي وغيره من أوجه التكامل في العالم 

العربي. وتشّكل هذه البنية التحتية لبنة أساسية في التكامل 
اإلقليمي، إذ تمّكن البلدان العربية من تجاوز العوائق التي تحّد 
من التجارة، وتحسين فرص الوصول إلى األسواق، وتحسين 

قدرتها التنافسية العالمية. وتعاني البنى التحتية للتنّقل 

البري عبر الحدود في المنطقة من التخلف ألسباب متنوعة؛ 
منها الحجم الجغرافي للمنطقة واالختالفات في مستويات 

التنمية االقتصادية بين البلدان. وتدعو الحاجة إلى بذل المزيد 
من الجهود التعاونية إقليميًا ودوليًا لتطوير الربط وقابلية 

التشغيل المتبادل لمكونات أنظمة البنى التحتية للنقل البري 
في المنطقة ومواءمتها مع المعايير الدولية. سيوّفر التحّول 
إلى التنّقل الكهربائي فرصًا جديدًة ومقنعة تبرر الشروع في 

مثل هذه الجهود، في حال أدرك صانعو القرار في المنطقة هذه 
الفرص، واغتنموها. ويهدف تحليلنا لمسارات التنّقل الكهربائي 

الممكنة في المنطقة العربية في المستقبل إلى مساعدة 
صانعي القرار وحّثهم على القيام بذلك.

ويركز هذا التقرير على التنقل الكهربائي، مع اإلقرار بأن 
أشكااًل بديلة أخرى من المركبات المستدامة يتم تطويرها 
واعتمادها في جميع أنحاء العالم. ومن األمثلة على هذه 

البدائل، المركبات التي تعمل بخاليا الوقود الهيدروجينية، 
ومركبات الوقود الحيوي، والمركبات التي تعمل بالطاقة 
الشمسية. ويتضمن القسم الثاني استعراضًا موجزًا لهذه 

البدائل. واختير التركيز على التنّقل الكهربائي ألن ما يشهده 
من استثمارات وزخم يتجاوز بكثير ما تشهده جميع أشكال 

التنّقل المستدام األخرى، ومن المتوقع استمرار ذلك في 
المستقبل المنظور. وفي حين يتعين على صانعي القرار في 

المنطقة العربية رصد التطورات في هذه األشكال األخرى من 
م به على نطاق واسع أن الكهرباء  التنّقل المستدام، فمن المسلَّ
ستهيمن على مستقبل التنّقل. وفي ضوء ما سبق ذكره، فإن 

اتخاذ السياسات وغيرها من اإلجراءات التي تتخذ اليوم 
بغرض تسهيل نمو التنّقل الكهربائي في المنطقة هو المجال 

األكثر فائدة، في حال رّكز عليه صانعو القرار العرب.
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شكر وتقدير

تعرب اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
عن تقديرها للمساهمات القّيمة لألفراد والمنظمات التالية 

أسماؤهم في إعداد هذه الدراسة والتقرير.

فريق اإلشراف في اإلسكوا

منير تابت، نائب األمين التنفيذي

نائلة حداد، مسؤولة إدارة المشاريع، االتجاهات الكبرى، 
مكتب األمين التنفيذي

ريم بحمد، مساعدة باحث، مكتب األمين التنفيذي

المنظمة االستشارية الرئيسية والمؤلف الرئيسي

ستيفن كيني، مدير مبادرة الرؤيا االستراتيجية، معهد الشرق 
األوسط، معهد الشرق األوسط، واشنطن العاصمة، الواليات 

المتحدة األمريكية

المساهمون في الدراسة والدعم البحثي في معهد الشرق 
األوسط

إليزا كامبل؛ روس هاريســون؛ جيســيكا عبيد؛ بول ســالم؛ 
كارين يونغ

المساهمون من معهد الشرق األوسط

إيفان باركر؛ آنا غريس كالهون؛ غوسته غورشينايته؛ توماس 
هالفورسن

استعراض األقران ومساهمات الخبراء المتخصصين في 
اإلسكوا

الطيب الدجاني؛ يعرب بدر؛ نبال إدلبي؛ جون أوتول؛ راضية 
سداوي؛ ريبيكا وايتينغ

الخبراء الذين تمت مقابلتهم

ماركوس ليثي، ستيالنتيس؛ كريم موسى، سيمنز؛ ابراهيم 
الدجاني، البنك الدولي؛ نانسي فاندايك، البنك الدولي؛ جان 

ماريا ريكاردي، شركة إنيل-إكس؛ ماّتيو كراغليا، المنتدى 

الدولي للنقل )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(؛ 
مارسين سيريدينسكي، مركز كفاءة الحافالت الكهربائية في 
لوكسمبورغ؛ سامي أمين، شركة كريم؛ محمود حبوب، شركة 
كريم؛ عمر العبيدلي، مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 

والدولية والطاقة "دراسات" سارة البطوطي، مستشارة لرئيس 
جمهورية مصر العربية وللوزارات في الحكومة المصرية؛ أنس 

إقطيط، كلية إدارة األعمال في الجامعة الوطنية األسترالية؛ 
عمر كريستيديس، عرب نت؛ تينا لطيف، مكتب المبعوث الخاص 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة المعني بالمناخ؛ أرتورو أرديال 
غوميز، مجموعة البنك الدولي؛ نوبوهيكو دايتو، مجموعة البنك 
الدولي؛ بيانكا بيانكي ألفيس، البنك الدولي؛ منيزة محمود علم، 
البنك الدولي؛ جيسيكا عبيد، استراتيجية آزور/برنامج تشاتام 

هاوس للطاقة والبيئة والموارد؛ آالن ويلي، رابطة السيارات في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا )أمينة أوتو(؛ جيرالد فايرشتاين، 

معهد الشرق األوسط؛ محمد محمود، معهد الشرق األوسط؛ 
انتصار فقير، معهد الشرق األوسط؛ كريس كوبيكا، معهد الشرق 

األوسط؛ خالد الجندي، معهد الشرق األوسط؛ غونول تول، معهد 
الشرق األوسط؛ فراس مقصد، معهد الشرق األوسط

المشاركون في اجتماعات فرق الخبراء

كوثر بن عبد العزيز، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي؛ ليلى داغر، 
الجامعة األميركية في بيروت؛ جايديب دانوا، شركة فينيكس؛ 

آدم جامبرون، مشروع مدينة نيوم؛ مارك حداد، الجامعة 
اللبنانية األميركية؛ ساسي الهمامي، األمين العام السابق لوزارة 

النقل في تونس؛ مروان حسين، االتحاد الدولي للنقل العام؛ 
رامي قاروط، االتحاد الدولي للنقل على الطرق؛ ماجد محمود، 
المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ زاهر مسعد، 
شركة تيم إنترناشونال جمعية تراكس؛ كريم موسى، سيمنز؛ 

جميل مجاهد، وزير النقل سابقًا في األردن؛ صفاء ناصر الدين، 
وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات سابقًا في فلسطين؛ 

رامي سمعان، شركة TMS لالستشارات

التحرير والترجمة والتصميم واإلنتاج

قسم إدارة المؤتمرات )اإلسكوا(
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موجز تنفيذي

 الرسائل الرئيسية:1
التنقل على طريق التحّول

يشهد مفهوم النقل تغييرًا جذريًا ال رجعة فيه. وفي العقود المقبلة، سيطغى التنّقل الكهربائي 
على هذا التحّول، يجّسده النمو المتسارع للمركبات الكهربائية من سيارات، وشاحنات 

صغيرة، وحافالت، وسكوترات، وقطارات، وفي نهاية المطاف السفن والطائرات الكهربائية.

بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 2.3 مليون سيارة في عام 2020 على مستوى العالم، 
بزيادة قدرها 40 في المائة عن عام 2019، أي أربعة أضعاف العدد المباع في عام 2015. 

ومبيعات مركبات الرّكاب الكهربائية في طريقها لالرتفاع إلى ما ال يقل عن 14 مليون سيارة 
في عام 2025 وفقًا ألحد التقديرات. وتشير بعض التوقعات إلى ترجيح وصول حصص 

المركبات الكهربائية في بعض األسواق الكبيرة إلى حوالي 90 في المائة بحلول عام 2040.

وال يقتصر النمو الذي يشهده قطاع التنّقل الكهربائي على السيارات فحسب، إذ يشهد السوق 
بروز أنواع أخرى من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، حيث يتزايد استخدامها 

وترتفع شعبيتها. ويعمل حوالي 25 في المائة من المركبات ذات العجلتين المستخدمة حاليًا 
بالكهرباء، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد باطراد خالل العقد المقبل. يبلغ المجموع العالمي 

للمركبات الكهربائية ذات العجلتين والثالث عجالت ما يقرب من 300,000,000 مركبة. 
وفي قطاع النقل العام، ارتفع حجم أسطول الحافالت الكهربائية الجديدة المسّجلة حول 

العالم في عام 2020 بنسبة 10 في المائة عن العامين السابقين. واليوم، يبلغ حجم األسطول 
العالمي من الحافالت الكهربائية ما يقرب من 700,000 مركبة، و12 في المائة من جميع 

الحافالت الكهربائية العاملة اليوم التي بيعت في عام 2021 فقط.

ال يمكن فهم التغييرات التي تطرأ على نموذج التنّقل العالمي دون التعّرف على الدور الذي 
يؤديه تغّير المناخ في التسبب بهذه النقلة النوعية. وشّكل النقل والتنّقل ما مجموعه 23 
في المائة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم 

في عام 2019. والتقدم الذي يشهده مجال التنّقل الكهربائي ال تحفزه الضغوط الرامية إلى 
الحد من انبعاثات غازات الدفيئة فحسب، بل أيضًا مجموعة متنوعة من الضغوط الصّحية 
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واالجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك االزدحام المروري في مراكز 
المدن الكبرى، وتصاعد معدالت التلّوث، والجهود المبذولة لجعل المزيد من أشكال التنّقل 

أكثر سهولة وأمانًا لمجموعة متنوعة من الشرائح المحرومة من السكان.

وباتت الحكومات تدرك الحاجة الملّحة، من خالل اعتمادها سياسات متنوعة، إلى معالجة 
تأثير التنّقل بمحركات االحتراق الداخلي على انبعاث الكربون عالميًا، وتغّير المناخ بشكل 

كبير وطويل األمد. ويشمل ذلك تحديد أهداف للحد من االنبعاثات الناتجة عن النقل، 
وفرض الحظر على المركبات ذات محركات االحتراق الداخلي )أي المركبات التقليدية(، 
ووضع الحوافز الستخدام المركبات الكهربائية، وتدابير أخرى عديدة. ويدرك القائمون 

على قطاع صناعة السيارات، وغيره من مؤسسات القطاع الخاص، هذه الحاجة الملّحة، 
والفرص التي ُتنذر بها. ويشهد مجال تطوير مركبات التنّقل الكهربائي والتقنيات ذات 

الصلة )وخاصة البطاريات( تزايدًا كبيرًا في االستثمارات، وتتوقع أحد التحليالت أن تبلغ 
515 مليار دوالر على مدى السنوات العشر المقبلة.

ونظرًا لتنوع المنطقة العربية، فإنها قادرة على اّتباع مجموعة متنوعة من المسارات 
والُنُهج للتحّول إلى التنّقل الكهربائي. وقد حققت البلدان على امتداد المنطقة قفزات مهمة 

وقطعت تعهدات كبيرة بالتزامها اعتماد المركبات الكهربائية وتطوير القدرات الصناعية 
في مجال التنّقل الكهربائي. ونستعرض في هذا التقرير ثالثة مسارات محتملة يمكن أن 

يسلكها التنّقل الكهربائي في المنطقة العربية على مدى العقدين المقبلين، وما بعدهما.

يركز هذا التقرير، بالدرجة األولى، على المركبات الكهربائية وأنظمة النقل لألشخاص 
والبضائع، في الشوارع وعلى الطرقات والطرق السريعة والسكك الحديدية، نظرًا إلى أن 

وسائل النقل هذه تمثل أحد أبعاد التنقل الكهربائي القادر على إحداث أكبر أثر يفضي إلى 
التحّول في المنطقة العربية. باإلضافة إلى ذلك، تستجد أيضًا تطوراٌت على صعيد التنقل 

الكهربائي في مجال النقل البحري، وقطاع الطيران، والمركبات البّرية الثقيلة.

بدأ الدفع الكهربائي للسيارات في تلك القطاعات يترسخ ألسباب تعكس نشأة التنّقل 
الكهربائي في السيارات والحافالت والقطارات. فهذا االتجاه هو أواًل وقبل كل شيء، 

استجابة للضرورة الحتمية للحد من انبعاثات الكربون. فالتحّول إلى استخدام الكهرباء 
في هذه القطاعات الثالثة يأتي بفوائد كبيرة، وإن كانت ترافقها مجموعة مشتركة من 

التحديات. يتمثل أكبر هذه التحديات في الصعوبة التي تواجهها وسائل النقل األكبر واألثقل 
واألطول، من سفن وطائرات وشاحنات نقل البضائع، في التحّول إلى الكهرباء، بسبب القدرة 

المحدودة لتكنولوجيا البطاريات الحالية على تزويد وسائط التنّقل هذه بالطاقة الالزمة 
لقطع تلك المسافات، وحمل تلك البضائع الثقيلة. كما يواجه الطيران الذي يعمل بالطاقة 
الكهربائية صعوبات تنظيمية كبيرة، ليس فقط بالنسبة لطائرات الركاب الكهربائية، ولكن 

أيضًا بالنسبة للطائرات بدون طيار التي تعمل بالطاقة الكهربائية والمخصصة لتسليم الطرود 
الصغيرة – كجزء من مستقبل التنّقل الكهربائي – ال سيما في البيئات الحضرية.
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 الرسائل الرئيسية:2
 الناقل 1: التطوير التكميلي المتعمد للنقل العام المكهرب 

)MaaS( والتنّقل باستخدام وسائل النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة

ما من شك أن التحّول إلى استخدام السيارات الكهربائية في المستقبل يكتسب زخمًا. 
ويتزايد في الوقت نفسه أيضًا اعتماد أنواع أخرى من المركبات الكهربائية، وبمعدالت 

نمو أكبر بكثير، وإن كان ذلك ال يحوز على ذات القدر من االهتمام، وتشمل هذه المركبات 
بشكل رئيسي السكوترات الكهربائية، والدراجات الكهربائية ذات العجلتين والثالث 
عجالت، والحافالت الكهربائية، وغيرها من مركبات النقل العام التي تعمل بالطاقة 
الكهربائية. وبالتوازي مع ذلك، يتطور التوجه العتماد "التنّقل كخدمة"، وهو يدمج 

مجموعة متنوعة من وسائط النقل )السكوترات الكهربائية، والدراجات الهوائية الكهربائية، 
والسيارات الكهربائية، والنقل التشاركي، وحجز سيارات األجرة( والخدمات المتعّلقة 
بالنقل، في تجربة واحدة وشاملة، متوفرة للمستخدمين "عند الطلب". ويهدف هذا 

التوجه إلى ربط وسائط التنّقل الفردية هذه بوسائل النقل العام. يجري فعاًل في المنطقة 
العربية اهتمام متزايد بوسائل النقل العام التي تعمل بالطاقة الكهربائية، والتنّقل الكهربائي 

بوسائل النقل الخفيفة، والتنقل كخدمة، وتطوير هذه الوسائط.

ينصب تركيز هذا "الناقل" على فكرة أن النقل العام الكهربائي، والتنّقل الكهربائي بوسائل 
النقل الخفيفة، والتنّقل كخدمة يمكنها أن تؤازر بعضها بعضًا من خالل تطويرها بشكل 

مدروس ومشترك. ومن المتوقع أن يزداد التأثير التراكمي والقائم على تعزيز كل مجال 
لآلخر في المستقبل في حال ُوِضع هدف مدروس يتمثل في تطوير طرفي نطاق التنّقل 

الكهربائي، وهما "الطرف الكبير" )أي النقل العام( و"الطرف الصغير" )أي التنّقل بوسائل 
النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة(، جنبًا إلى جنب. ومن شأن التنّقل الكهربائي بوسائل النقل 

الخفيفة، والتنّقل كخدمة أن يساعدا في جعل التنمية الحضرية الموجهة نحو استخدام 
وسائل النقل أكثر فعالية، وحل العديد من المشاكل المتعلقة بالنقل التي تواجهها المدن في 

المنطقة العربية. كما أن توفر خيارات أخرى للتنّقل، أكثر موثوقية ومرونة، مثل السكوتر 
والدراجات الهوائية والنقل التشاركي وغيرها من خيارات التنّقل الكهربائي، لها تأثيرها 

الخاص على استبدال التنّقل بالسيارة، ويمكن أن تسّهل أيضًا استخدام وسائل النقل العام 
بداًل من قيادة السيارات الشخصية. وإذ تشهد المنطقة انتشار التنّقل باستخدام وسائل 
النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة، إلى جانب تحديث أنظمة النقل العام عن طريق إدخال 
المركبات الكهربائية، فإن من شأن التصميم االستباقي ألوجه الترابط هذه زيادة فوائد 

االستثمار في جميع الوسائط بما يتجاوز الفوائد التي يمكن أن توفرها بشكل فردي.

كما يؤدي التطوير التكميلي المتعمد للتنّقل الكهربائي القائم على نموذج "الطرف الكبير 
والطرف الصغير" )"big end, small end"( إلى دورة حميدة من المكاسب االجتماعية. 

ومن المتوقع أن يؤدي التطوير المتكامل المقصود لهذين الطرفين من طيف التنّقل 
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الكهربائي إلى زيادة إضافية في الفوائد التي سيجنيها سكان المنطقة العربية، من خالل 
توّفر فرص اقتصادية أكبر، وتعزيز اإلنصاف، والشمولية، والصحة العامة. كما سيساعد 

على زيادة فرص العمل في المنطقة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة 
العربية، وخفض التكاليف االقتصادية الناجمة عن االزدحام المروري وما ينتج عنه من 

تلّوث الهواء الناجم عن سيارات محركات االحتراق الداخلي، كما يمكن أن يقلل من 
الوفيات المبّكرة بنسبة 80 في المائة في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا واالسواق 

األصغر حجمًا في آسيا والمحيط الهادئ مجتمعة، بحلول عام 2030.

تقترح التوصيات التسع في ختام القسم الثالث العمل على تسريع التطوير التكميلي المتعمد 
للنقل العام الكهربائي، والتنّقل بوسائل النقل الخفيفة، والتنقل كخدمة في المنطقة العربية.

 الرسائل الرئيسية:3
الناقل 2: حضور متزايد في سلسلة التوريد العالمية للتنّقل 

الكهربائي، كعنصر استراتيجي للتنويع االقتصادي

يمكــن أن يضطلــع التنّقــل الكهربائــي بــدور مهــم فــي تنويــع اقتصــادات المنطقــة العربيــة. 
وثمــة حاجــة ملّحــة ومتناميــة إلــى التنويــع االقتصــادي الفّعــال فــي المنطقــة العربية، 

فتغّيــر المنــاخ، وغيــر ذلــك مــن الضغوطــات، يدفــع بالعالــم للتحــول نحو االســتدامة، مما 
ســيؤثر ســلبيًا وبشــكل متســارع علــى اقتصــادات المنطقــة التــي يهيمــن عليهــا النفــط 

والغــاز والمعــادن. ويتمثــل أحــد مفاتيــح التنويــع فــي تعزيــز البلــدان تطويــر القطاعات 
التــي تنتــج ســلعًا ذات أشــكال إنتــاج أكثــر تعقيــدًا، وزيــادة االبتــكار والنمو فــي القطاع 

الخــاص، وزيــادة الصــادرات ذات القيمــة المضافــة، وتحســين التكامــل مــع سالســل القيمة 
العالميــة. ويمكــن لصناعــة الســيارات، وهــي فــي طــور التحــّول إلى صناعــة تنّقل شــاملة 

رقميــة تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة، أن تكتســي دورًا اســتراتيجيًا فــي تطويــر المنطقــة 
العربيــة لمثــل هــذه القــدرات التصنيعيــة واإلنتاجيــة.

لــن تكــون زيــادة األدوار فــي سلســلة توريــد هــذه المركبات الحل الســحري الــذي يضمن 
التنويــع االقتصــادي فــي أي بلــد عربــي، ولكنهــا يمكــن أن تشــكل عنصــرًا قّيمــًا ضمن 

اســتراتيجيات أكبــر إلنشــاء "اقتصــادات خضــراء" جديــدة تســتند إلــى االنتقال إلى 
الطاقــة المتجــددة. وسيســاعد ســلوك هــذا المســار أيضــًا على تســريع وتوســيع نطاق 

اعتمــاد المنطقــة للمركبــات الكهربائيــة.
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ويتعــدى دور المنطقــة فــي صناعــة الســيارات والتنقــل كونــه مســتقباًل ُيطَمــح إليــه 
فقــط. فاألســس التكنولوجيــة موجــودة بالفعــل وهــي كبيــرة وقوية، ال ســيما فــي مصر 

والمغــرب. كمــا بــدأت صناعــة الســيارات الكهربائيــة تتطــور فــي المزيد مــن البلــدان العربية 
بمــا فــي ذلــك تونــس، وســلطنة عمــان، ولبنــان، والمملكــة العربيــة الســعودية، وغيرها. 

وتقــوم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باســتثمارات تمّكنهــا مــن التنافس فــي قطاع 
التنّقــل الكهربائــي العالمــي. وباإلضافــة إلــى تصنيــع الســيارات، يتزايــد بســرعة عدد 

الشــركات الناشــئة فــي المنطقــة فــي مجــال التنّقــل الكهربائــي بوســائل النقــل الخفيفــة 
والتنّقــل كخدمــة، مدعومــًا باســتثمارات محليــة وأجنبيــة.

وتشــهد سالســل التوريــد العالميــة فــي منظومــة صناعــة الســيارات والتنقــل تحــواًل كبيرًا 
بفضــل النمــو المتســارع للمركبــات الكهربائيــة ذات الدرجــة العاليــة مــن الرقميــة والربــط 

الشــبكي، وهــو مــا يخلــق فرصــًا للمنطقــة العربيــة. ومــن المتوقــع أن تعمــل شــركات صناعة 
الســيارات الناشــئة مؤخــرًا بشــكل مختلــف عــن الشــركات التقليديــة. مــا يمكــن أن يتيح 
للشــركات العربيــة فــي المنطقــة أن تبرز كشــركات موّردة من المســتوى 1 والمســتوى 2 
والمســتوى 3، وأن تكــون عامــاًل لــدى اتخــاذ مصّنعــو الســيارات الجدد قرارات بشــأن 

إنشــاء المرافــق الصناعيــة للتصنيــع والتجميــع فــي المنطقــة.

والمكونــات المرتبطــة بالســيارات الكهربائيــة هــي القطــاع الفرعــي الوحيــد فــي صناعــة 
مكونــات الســيارات المتوقــع لــه أن ينمــو مــن اآلن وحتى عــام 2030، وتمثــل جميع 
هــذه القطاعــات المتخصصــة فــي سلســلة التوريــد فرصــًا للــدول العربيــة. ويمكن أن 

تشــكل التكنولوجيــات والخدمــات المتعلقــة بالبطاريــات والبنيــة التحتيــة للشــحن 
أولويــة خاصــة، نظــرًا لفوائدهــا فــي مجــال التنّقــل الكهربائــي الذي يشــكل جزءًا من 

اســتراتيجيات التنويــع االقتصــادي فــي المنطقــة العربيــة، مــع إمكانيــة خلــق أكبــر عــدد من 
فــرص العمــل علــى صعيــد االســتثمارات فــي القطــاع الصناعــي المرتبــط بالتنقــل الكهربائــي 

فــي المنطقــة العربيــة.

ومــع تزايــد رقمنــة الســيارات الكهربائيــة وغيرهــا مــن المركبــات الكهربائيــة، تشــهد 
المهــارات المرتبطــة بقطــاع التنّقــل تحــواًل متزايــدًا نحــو المهــارات الرقميــة. يمكــن أن 

يكــون تطويــر وتوســيع القــدرات الصناعيــة المتعلقــة بالســيارات والتنّقــل فــي المنطقــة 
اســتثمارًا أيضــًا فــي تطويــر المهــارات الرقميــة لســكان البلــدان العربيــة )وخاصة الشــباب(.

ويختتــم القســم الرابــع بســبع توصيــات تقتــرح تســريع تطويــر الحضــور العربــي المتزايد 
فــي سلســلة التوريــد العالميــة للتنّقــل الكهربائــي، كعنصــر اســتراتيجي للتنويــع االقتصــادي 

مــن قبــل بلــدان المنطقة.
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 الرسائل الرئيسية: 4
الناقل 3: التنّقل الكهربائي كمحفز وعامل تمكين في 

تحديث عملية التحّول إلى الكهرباء واالنتقال إلى الطاقة 
المتجددة على مستوى المنطقة

يرتبــط الدفــع قدمــًا بالتنقــل الكهربائــي، باالنتقــال إلى الطاقــة المتجددة، وتحديث الشــبكة 
الكهربائيــة فــي المنطقــة العربيــة ارتباطــًا وثيقــًا ببعضهــا البعض مــن الناحيــة العملية، ولكن 

ليــس بعــد فــي السياســات أو التنفيذ. وســيتطلب التوســع في عــدد المركبــات الكهربائية، 
مــن جميــع األنــواع، فــي المنطقة زيادة كبيرة فــي قدرة توليــد الكهرباء، وتحســين التوزيع 

الديناميكــي الموثــوق بــه للطاقــة الكهربائيــة. ولــن يكون للتحّول إلــى التنّقــل الكهربائي 
علــى نطــاق واســع أثــر ايجابي في خفــض انبعاثات الكربــون وتأثيرات ايجابيــة اخرى على 
المنــاخ والصحــة العامــة، ما لم تكن غالبيــة المركبات الكهربائية – وبمــرور الوقت جميعها – 

تعمــل بطاقة مــن مصادر متجــددة نظيفة.

وبمــا أن بطاريــات الســيارات الكهربائيــة هــي وســيلة لتخزين الطاقــة المتجــددة المتغيرة، 
فيمكــن لتحــّول قطــاع التنّقــل إلــى الطاقــة الكهربائية على نطاق شــامل، أن يصبــح عنصرًا 

مهمــًا فــي الحــل المطروح لتحســين مرونــة وموثوقية شــبكات الكهرباء فــي البلدان 
العربيــة. ويمكــن أن يتيــح القيــام بذلــك أيضًا دمــج مســتويات عالية من الطاقــة المتجددة 
فــي مزيــج الطاقــة فــي المنطقة، وإطــالق العنان لإلمكانــات الهائلــة للطاقة الشمســية، على 

وجــه الخصــوص، لتحويــل االقتصــادات العربيــة والتخفيف من تغّيــر المناخ.

الشــحن الذكــي، وخاصــة البنيــة التحتيــة للشــحن ثنائــي االتجــاه التــي توصف علــى نطاق 
واســع بأنهــا تقنيــة "مــن المركبــة إلــى الشــبكة" V2G، هــو مــا ســيتيح للتنّقــل الكهربائي 

تســهيل عمليــة التحــّول فــي مجــال الطاقــة فــي المنطقــة العربيــة، والعالــم. فأنظمة 
V2G تســمح لبطاريــات المركبــات، مــن ســيارات وحافــالت وأنــواع أخرى مــن المركبات 
الكهربائيــة، بإرســال الكهربــاء مــرة أخــرى إلــى شــبكة الطاقــة عنــد الحاجــة إليهــا لتلبية 

ذروة الطلــب. وهكــذا تتعــدى البطاريــات كونهــا مصــدر الطاقــة للمركبــات الكهربائيــة 
وتصبــح أيضــًا خاليــا تخزيــن احتياطيــة للشــبكة، قــادرة علــى توفيــر الطاقــة للمنازل 

والمبانــي وكل مــا هــو متصــل بشــبكة الكهربــاء. وفــي منطقــة تعــدُّ فيهــا موثوقيــة الكهرباء 
نقطــة ضعــف حرجــة. يمكــن أن يكــون لتمكيــن مالكــي المركبــات الكهربائيــة مــن األفراد 

ومالكــي األســاطيل مــن أداء هــذا الدور فوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة بمجرد 
.V2G التوســع فــي أنظمة

وعلــى أســواق الطاقــة فــي المنطقــة العربيــة أن تتكّيــف لتمكيــن نظــام V2G والتحــّول إلى 
الطاقــة المتجــددة. فالهيــكل الحالــي لســوق الطاقــة يبطــئ التقــدم المحــرز فــي االنتقال 

إلــى الطاقــة المتجــددة، كمــا أنــه ســيبطئ مــن تقــدم التنّقــل الكهربائــي فــي المنطقــة. يعتبر 
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الطريــق نحــو مســتقبل التنقــل الكهربائــي الــذي يتضمــن نظــام V2G حــال توفــره على 
نطــاق واســع، أكثــر صعوبــة في ظــل هياكل ســوق الطاقــة الحاليــة. حتى الشــحن الذكي 
لنظــام V1G أحــادي االتجــاه يحتــاج إلــى سياســات تجــذب مالكــي الســيارات الكهربائية 

وشــركات الكهربــاء إلى تــداول الطاقة.

يشــمل ختــام القســم الخامــس توصيــات ســبع تقتــرح تســريع اعتمــاد التنّقــل الكهربائي 
علــى نحــو متكامــل ومــدروس، واالنتقال إلــى الطاقــة المتجــددة، وتحديث الشــبكة 

الكهربائيــة فــي المنطقــة العربيــة، مــع اعتبــار التنّقــل الكهربائــي عامــاًل محفــزًا وتمكينيــًا 
فــي تحديــث عمليــة تحــّول المنطقــة إلــى اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة والتحــّول إلى 

الطاقــة المتجــددة.
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يشهد مفهوم النقل تغييرًا جذريًا ال رجعة فيه. ولمزيد من الدقة، فإن العديد من 
هذه التغييرات تحدث على نطاق عالمي في الوقت نفسه.

فاليوم، ثمة أكثر من 250 شركة حول العالم، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، 
وعمالقة التكنولوجيا مثل تسال، وأوبر، وجوجل، وأبل، ومقدمي الخدمات، 

والشركات الناشئة، تنخرط في البحث، والتطوير، ووضع النماذج األولية، واختبار 
وتصنيع السيارات ذاتية القيادة. ووفقًا ألحد التقديرات، فإن ما يقرب من 25 في 

المائة من المركبات في عام 2035 ستكون ذاتية القيادة جزئيًا أو كليًا. ويشير 
تحليل آخر إلى أن المركبات ذاتية القيادة ستمثل 40 في المائة من مبيعات 

السيارات الجديدة و12 في المائة من المركبات الجاري استخدامها فعليًا في 
عام 2040 1. ومع إدماج البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية، 

أصبحت المركبات عمليًا بمثابة أجهزة كمبيوتر كبيرة على عجالت. وينتج عن 
التقاء الذكاء االصطناعي، وأجهزة االستشعار، وتكنولوجيا الجيل الخامس، والربط 

بإنترنت األشياء )IoT( منظومة "للتنّقل الذكي" تولد كميات هائلة من البيانات 
وتستفيد منها. وفي العام المقبل، أي 2023، سيبلغ عدد السيارات المتصلة بالشبكة 
على الطرقات في العالم حوالي 350 مليون سيارة، أي ما يعادل 24 في المائة من 

جميع السيارات، مقابل حوالي 8 في المائة في عام 2018 2. وفي عام 2015، أعلنت 
شركة فورد، وهي الشركة التي تحمل اسم مخترع التصنيع الشامل على نطاق 

واسع للسيارات، عن تحّولها إلى "شركة تنّقل"، إلى جانب إعالنها عن إطالق 25 
مشروعًا للتنّقل الذكي في جميع أنحاء العالم3.

وقد سّرعت جائحة كوفيد-19، وبطرق غير متوقعة، التحّول الذي يشهده مجال 
التنّقل. ففي العديد من مناطق العالم، وجدت الحكومات والشركات التجارية نفسها 

 التنقل على طريق
التحّول

في عام 2023 سيبلغ عدد 
السيارات المتصلة بالشبكة على 

الطرقات في العالم حوالي 

350 مليون
 

أي ما يعادل 24 في المائة من 
جميع السيارات، مقابل حوالي

8 في المائة
في عام 2018
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سريعًا مضطرًة لدراسة كيفية ربط المدن والمناطق والبلدان 
وتيسير حركة السلع واألشخاص4. وفرضت الجائحة ضرورة 
التصدي لنقاط ضعف وقصور البنية التحتية التقليدية للنقل 
وسالسل التوريد في جميع أنحاء العالم، حيث أدرك الناس 

والشركات اعتمادهم على أساليب التنّقل التي لم تواكب 
التطورات على مدى عقود أو أكثر5. وكانت العديد من هذه 

التحديات أكثر جسامة، بشكل خاص، في مناطق العالم حيث 
البنية التحتية أقل تطورًا.

وفي المنطقة العربية، من شأن التغيير الذي يعصف 

بالمنظومات القديمة لمفهوم التنّقل، وظهور نماذج تنّقل 

جديدة أن يأتي بفرص ذات أهمية خاصة. فلدى واضعي 

السياسات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص وقطاع 

التنمية االجتماعية واالقتصادية فرصة لالستفادة من هذه 

التحوالت، وفي حال استغلوها، بمقدورهم التأثير بشكل بالغ 

األهمية على أبعاد متعددة للمجتمعات في المنطقة.

ألف. محركات االحتراق الداخلي تطغى حاليًا على المركبات حول العالم

ال يزال النموذج الحالي للتنّقل على الطرق، والسكك 
الحديدية، وفي الجو يعتمد في الغالب على مركبات 

محركات االحتراق الداخلي التقليدية في جميع أنحاء العالم. 
ر عالميًا عدد السيارات على الطرقات اليوم بأكثر من  ويقدَّ
مليار سيارة، وال تتعدى نسبة السيارات الكهربائية من هذا 
المجموع 2 في المائة، حيث يقدر عددها بنحو 16 مليون 
سيارة6. وبلغ عدد مبيعات المركبات ذات محرك االحتراق 

الداخلي في الصين والواليات المتحدة وأوروبا في عام 
2020 نحو 60 مليون مركبة7. وارتفعت مبيعات المركبات 
ذات محرك االحتراق الداخلي في الواليات المتحدة في 

عام 2021 لتبلغ 15 مليون مركبة جديدة، بزيادة قدرها 3.4 
في المائة عن عام 2020 8. وستظّل هذه المركبات جزءًا من 

منظومة التنّقل لسنوات عديدة قادمة. كما تم تصدير ما 
يقّدر بنحو 23 مليون مركبة مستعملة من سيارات، وشاحنات 
صغيرة، وسيارات الدفع الرباعي، وشاحنات البك-أب الصغيرة 

بين عامي 2015 و2020، وكانت الغالبية العظمى منها ذات 
محركات احتراق داخلي. وقّدر برنامج األمم المتحدة 

رت إلى البلدان  للبيئة أن ما يقرب من 70 في المائة منها ُصدِّ
النامية، بما فيها البلدان العربية، حيث يتوقع أن يستمر العمل 

بها ألكثر من عقد آخر9.

باء. ... غير أن مستقبل التنقل ستهيمن عليه الكهرباء

ستحظى المركبات ذاتية القيادة والمركبات فائقة االتصال 
بالشبكة بأهمية في العقود المقبلة، لكن االتجاه الذي يهيمن 

على تحّول التنّقل هو التنّقل الكهربائي، يشهد له النمو 
المتسارع للمركبات الكهربائية، من سيارات، وشاحنات 

صغيرة، وحافالت، وسكوترات، وقطارات، ليشمل في نهاية 
المطاف السفن والطائرات.

وفي عام 2020، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 2.3 
مليون سيارة على مستوى العالم، بزيادة قدرها 40 في المائة 

عن عام 2019، حتى مع تراجع مبيعات السيارات اإلجمالية 
في أعقاب أزمة كوفيد-19، كما مّثل هذا العدد أربعة أضعاف 

العدد المباع في عام 2015. وفي الصين، فاق ما بيع من 
مركبات كهربائية في عام 2021 ما بيع في العالم بأسره 

خالل عام 2020، ويبدو أن أسواقًا أخرى ماضية قدمًا في 
هذا االتجاه. وتشير أحد التقديرات إلى أن مبيعات المركبات 

الكهربائية للركاب في طريقها إلى االرتفاع من 3.1 مليون في 
عام 2020 إلى 14 مليون سيارة على األقل في عام 2025، 

بسبب مجموعة من العوامل. واعتبارًا من عام 2021، كان هناك 
ما ال يقل عن 16 مليون سيارة ركاب كهربائية على الطرقات. 

كما أّن هناك أكثر من مليون مركبة كهربائية تجارية تشمل 
الشاحنات وشاحنات التوصيل الصغيرة. ومن المتوقع أن يستمر 

هذا االتجاه، خاصة مع انخفاض تكلفة هذه المركبات وزيادة 
توافرها، فضاًل عن الزيادة في توافر البنية التحتية الالزمة10.

وال يقتصر النمو الذي يشهده قطاع التنّقل الكهربائي على 
السيارات فقط، فالسوق يشهد بروز أنواع أخرى من المركبات 

الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، حيث يتزايد استخدامها 
وترتفع شعبيتها. ويعمل حوالي 25 في المائة من المركبات 

ذات العجلتين المستخدمة حاليًا بالكهرباء، ومن المتوقع 
أن يرتفع هذا العدد باطراد خالل العقد المقبل. السكوترات 
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الكهربائية وغيرها من الدراجات الكهربائية ذات العجلتين هي أكثر عددًا في الصين، 
والهند، ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ولكنها تشهد ارتفاعًا في مناطق أخرى، 

بما في ذلك في البلدان العربية، وفي المقام األول حتى اآلن في دول مجلس 
التعاون الخليجي. ويبلغ المجموع العالمي للمركبات الكهربائية ذات العجلتين 

والثالث عجالت حاليًا ما يقرب من 300 مليون مركبة. وفي قطاع النقل العام، ارتفع 
عدد الحافالت الكهربائية الجديدة المسجلة حول العالم بنحو 82,000 في عام 2020، 
مسجاًل زيادة بنسبة 10 في المائة عن العامين السابقين. وتعكس هذه الزيادة بشكل 

أساسي النمو الذي يشهده السوق الصيني، حيث يوجد 98 في المائة من المجموع 
العالمي للحافالت الكهربائية. غير أن طلبيات أساطيل المركبات الكهربائية في ارتفاع 

في أوروبا، وأمريكا الالتينية، وجنوب آسيا، والمنطقة العربية. واليوم، يبلغ حجم 
األسطول العالمي من الحافالت الكهربائية ما يقرب من 700,000 مركبة، وبيع 12 
في المائة من جميع الحافالت الكهربائية العاملة حاليًا في عام 2021 فقط. وفي 

األقسام الالحقة من هذا التقرير، سُيلقى الضوء على الخطط والتوقعات المتعلقة 
بالمركبات الكهربائية ذات العجلتين والحافالت الكهربائية في المنطقة العربية بمزيد 

من التمعن، وال سيما في القسم الثالث11.

وُتبرز مؤشرات أخرى الزخم الذي تشهده المركبات الكهربائية في الجهود االبتكارية 
في مجال التنّقل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشرق األوسط. ويوّضح 
التوّقع طويل األجل من جانب أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص أن 

التنّقل الكهربائي في صعود مستمر، مدفوعًا بالتخفيف من تغّير المناخ وتفضيالت 
المستهلكين. وتشير بعض التوقعات إلى أن حصص المركبات الكهربائية في بعض 

األسواق الكبيرة في أوروبا، مثل ألمانيا، من المرجح أن تصل إلى حوالي 90 في 
المائة بحلول عام 2040 12. أما بالنسبة إلى سوق المركبات الكهربائية خارج سوق 
مركبات الركاب، بما في ذلك الحافالت ومركبات نقل البضائع، فينمو بصورة أبطأ. 

غير أنه ُيتوّقع أن تزداد الرغبة بالشاحنات الثقيلة اقتصاديًا في عدة مجاالت 
تجارية على مستوى العالم مع استمرار التقدم التكنولوجي وانخفاض التكاليف. 

ويتوقف جزء كبير من هذا النمو المحتمل على قيام الحكومات وقادة القطاع 
الخاص بزيادة االستثمار في البنى التحتية الضرورية، بما في ذلك محطات الشحن 

التي تعمل على مستوى الميغاواط، والبطاريات ذات الكثافة األعلى بكثير. ومن 
المرجح زيادة تسارع هذه االستثمارات في أواخر العقد الثالث من القرن الحادي 

والعشرين، حيث يتجه المزيد من الشركات المصّنعة وشركات الشحن إلى التحليل 
االجمالي للتكلفة والفوائد في هذا المجال13.

جيم. أنواع المركبات المستدامة األخرى ستكّمل المركبات 
الكهربائية، ولكن لن تتفوق عليها

ثمة تكنولوجيات أخرى آخذة في التقّدم، ويمكن أن تقدم بدائل أخرى في 
المستقبل لتزويد التنّقل بالطاقة الالزمة. على سبيل المثال، تنامى دور الوقود 

الحيوي )اإليثانول الحيوي والديزل الحيوي( المنتج من المواد العضوية المتجددة 

ويعمل حوالي

 25 في المائة
 من المركبات ذات العجلتين

المستخدمة حاليًا بالكهرباء، ومن 
المتوقع أن يرتفع هذا العدد 
باطراد خالل العقد المقبل. 
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في مجال النقل في السنوات األخيرة كوقود بديل الستعماله في السيارات. وقد 
طّورت شركات صناعة السيارات مثل شيفروليه، وفورد، وجي إم سي، ورينج 

روفر عددًا من المركبات الممكن تسييرها بالوقود الحيوي، بما في ذلك الشاحنات 
الكبيرة والصغيرة، بل قامت شركة جاكوار حتى بتطوير سيارة فاخرة14. غير 

أنه يرّجح أكثر أن تنضم الطاقة الناتجة عن الهيدروجين إلى ظاهرة المركبات 
الكهربائية اآلخذة في النمو مقارنًة بالوقود الحيوي. فقد انخفضت التكلفة 

اإلجمالية الستخدام خاليا وقود الهيدروجين، التي يمكن استخدامها لتخزين 
الطاقة للشبكات الكهربائية وكذلك لتزويد المركبات الخاصة والتجارية بالطاقة، 
بنسبة 60 في المائة على األقل منذ عام 2006. كما تحسنت الطاقة الناتجة عنها 

وقدرتها اإلجمالية أربع مرات على األقل خالل تلك الفترة15.

وال يوجد حاليًا ســوى ســيارتين تعمالن بالهيدروجين في ســوق االســتهالك، وهما 
ســيارة تويوتا من طراز ميراي )Mirai( وســيارة هيونداي من طراز نيكســو 

)Nexo(. غير أن عددًا من شــركات صناعة الســيارات الكبرى األخرى، باإلضافة 
إلى بعض الشــركات الناشــئة، يســتثمرون في ابتكار مركبات كهربائية تعمل بخاليا 

وقــود الهيدروجيــن )FCEV(، مع التخطيط إلدخالها الســوق بعد عام 2025، 
وذلــك إلــى جانب تطوير ســياراتهم الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. وتشــمل 

هذه الشــركات بي إم دبليو، وفولكس واجن، والند روفر، وفوكســهول. والعقبات 
الرئيســية أمــام االعتماد الســريع للمركبات التي تعمــل بالهيدروجين تتمثل في 

البنيــة التحتيــة للتــزود بالوقــود، وتكلفة الوقود. وكما يرد في القســم الثاني من هذا 
التقريــر، ثمــة أقــل من 700 مركز علــى صعيد العالم للتزود بالوقــود الهيدروجيني، 

أكثــر مــن نصفها في آســيا، مع 228 محطة في أوروبــا و86 محطة في الواليات 
المتحــدة. وافتتحت أول محطة في الشــرق األوســط للتزود بالوقــود للمركبات التي 
تســير علــى خاليــا الوقود الهيدروجينية في دبي في عــام 2017، وافتتحت أرامكو 
الســعودية محطــة فــي عام 2021، كجزء من تعاونها مــع تويوتا وهيونداي إلجراء 

البحــوث والتطويــر في مجــال المركبات التي تعمــل بالهيدروجين. وكما يورد 
القســم الثانــي أيضًا، فإن القيــود المرتبطة بحجم البطارية ووزنها ســتزيد بمرور 
الوقــت مــن احتمالية اســتخدام خاليا وقود الهيدروجين في الشــاحنات الثقيلة 

إلى حد ما أكثر منها بالنســبة للســيارات. ولكن تشــير مجموعة الدفاع عن التنّقل 
المســتدام "النقــل والبيئة" )"Transport and Environment"( إلى "الصعوبة 
التــي ســيواجهها اعتمــاد الهيدروجين أينما كانت البطاريــات توفر حاًل عمليًا، إن 

كان ذلك بالنســبة للســيارات، أو الشــاحنات الصغيرة، أو الشــاحنات التي تعمل عبر 
المناطــق الحضريــة واإلقليميــة، والعّبارات البحرية، وذلك بســبب انخفاض كفاءة 

الهيدروجيــن ومــا يترتــب على ذلك من ارتفاع كبير فــي تكلفة الوقود"16.

كمــا أن العمــل جاٍر على تطوير الســيارات التي تعمل بالطاقة الشمســية، وقد 
بدأت هذه تظهر في األســواق. ويدمج تصميم هذه الســيارات ألواحًا شمســية في 
جســم الســيارة )في المقام األول في الســقف وغطاء المحرك(، على غرار األلواح 

الشمســية الموجودة على األســطح الســكنية وغيرها من الهياكل، ومعظمها هي 
بطاريــات هجينــة تعمــل على الطاقة الشمســية، مع شــحن إضافي من مصدر خارجي 

انخفضت التكلفة اإلجمالية 
الستخدام

خاليا وقود 
الهيدروجين 

التي يمكن استخدامها لتخزين 
الطاقة للشبكات الكهربائية 

وكذلك لتزويد المركبات الخاصة 
والتجارية بالطاقة بنسبة

60 في المائة 
منذ عام 2006
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يعّوض عن الســعة المحدودة حتى اآلن للشــحن الشمســي 
لتوفيــر نطــاق قيادة مفيد لوحده. أحــد األمثلة على ذلك هي 

ســيارة "اليت يير ون" )Lightyear One( من شــركة اليت 
ييــر الناشــئة التي تتخذ من هولندا مقــرًا لها، ومن المقرر 
أن تدخــل اإلنتاج في عام 2023. وما يســترعي االهتمام 

بالســيارة هــو مداها المعلن الذي يبلــغ 725 كيلومترًا، وذلك 
باالعتمــاد على بطاريتها الصغيرة نســبيًا لدى شــحنها بالكامل، 
وذلــك بفضل ميزة الطاقة الشمســية التي تولــد الكهرباء لمدًى 

يفــوق 30 كيلومتــرًا يوميًا. كما يتيح صغــر حجم البطارية 
شــحنها من نقاط الشــحن القياســية بسرعة أكبر. ومؤخرًا، 

أشــار بيتر هاروب، وهو رئيس مجلس إدارة شــركة أبحاث 
الســوق IDTechEx، في معرض إجراءه مقابلة إلى أن 

"األلواح الشمســية للســيارات هي موضوع مثير لالهتمام 
للغاية، بســبب قــدرة التكنولوجيا المســتعملة على تمكين 

الســيارات الكهربائية من إعادة الشــحن بشــكل أسرع بنسبة 
تصل إلى 40 في المائة". ويقول مؤســس شــركة اليت يير أن 
ســيارة اليت يير ون "ستســتهلك طاقة أقل مرتين إلى ثالث 

مرات من أي ســيارة كهربائية أخرى في الســوق اليوم"17.

يتزايــد االهتمــام بالمركبــات التي تعمــل بالطاقة الشمســية. 
ففــي عام 2021، جمعت الشــركات الناشــئة في هــذا القطاع، 
الــذي ال يــزال صغيــرًا حاليًا، ما يقرب مــن 120 مليون دوالر 

مــن رأس المال االســتثماري، وهــو مبلغ متواضــع مقارنة 
بالمجــاالت األقــدم في قطــاع التنّقــل الكهربائي، ولكنــه يمّثل 

زيــادة ومعــدل نمــو اســتثنائيين مقارنة برأس مال لــم يبلغ 
مليــون دوالرًا فــي عــام 2016. ويقّدر أحــد تقييمات أبحاث 

الســوق احتمــال أن تصل قيمة ســوق المركبات الشمســية 
إلــى 689 مليــار دوالر بحلــول عام 2027. وتعمل الشــركات 
المعروفــة المصّنعــة للســيارات علــى تطويــر خيارات تدمج 

األلــواح الشمســية لزيــادة مدى قيادة الســيارة، وقدرتها 
علــى إعادة الشــحن أثنــاء الحركة، ومن ضمن هذه ســيارة 

مرســيدس-بنز مــن طــراز فيجن EQXX وســيارة هيونداي من 
طراز أيونيك )Ioniq(. وكما أشــير، بدأت الشــركات الناشــئة، 

إلــى جانب شــركة اليت ييــر، بدخول هذا المجال، وتشــمل 
هذه شــركة فيســكر Fisker التي صممت ســيارة أوشــن 

)Ocean(، وشــركة أبتيــرا Aptera وســيارتها ذات المقعدين 
والثــالث عجــالت والتــي يصل مداها إلى 400 ميل، وشــركة 

ســكواد موبيليتــي Squad Mobility التي صممت ســيارة 
بحجــم عربــة غولــف ذات مقعدين ويصــل مداها إلى 60 

ميــاًل، وتتوقــع الشــركة المصنعة أنها ســتحوز علــى اهتمام 
منصــات خدمــة النقــل التشــاركي. أحد النواحي التــي تميز 

الســيارات الشمســية، والتــي يمكن أن تكــون ذات قيمة 
خاصــة فــي المنطقــة العربيــة، هو الدور الــذي يمكن أن تؤديه 

األلــواح فــي التحّكم في المنــاخ الداخلــي للمركبات. حيث 
 )Atliss( أشــار مارك هانشــيت، وهو مؤسس شــركة آتليس

الناشــئة فــي مجــال الطاقــة الشمســية الكهربائية، إلى أن "قد 
يكــون حتــى المائتي واط مــن مصفوفة شمســية صغيرة 

كافيــًا لتشــغيل المــراوح لتدويــر الهواء في الســيارة لتجنب 
وصــول درجــة الحــرارة إلى ما بين 60 و70 درجــة مئوية، 

وهــو مــا يمكن حدوثه في فصــل الصيف"18.

وفــي نمــوذج التنقــل العالمي فــي المســتقبل، يمكن ألحد 
بدائــل الطاقــة هــذه أو غيرها أن يتصــدر مكانة أعلى، 

بنــاًء علــى مجموعــة متنوعــة من العوامــل، بما في ذلك ما 
قــد يحــدث مــن تقدم علمــي أو اكتشــافات علمية ال ندري 
عنهــا شــيئًا بعــد، باإلضافة إلى ما ســيدخل من تحســينات 

علــى التكنولوجيــات الحاليــة. يجب أن يســتمر استكشــاف 
مجموعــة مســتقبلية متنوعــة لمصــادر الطاقــة البديلة 
المخصصــة للتنّقل، وســوف يســتمر فعــاًل. لكن الزخم 

الهائــل يكمــن فــي التنّقــل الكهربائي. ومنــذ عام 2010، أنفق 
المســتثمرون مــن خــارج قطاع الســيارات أكثر من 330 

مليــار دوالر فــي تكنولوجيــا االبتــكار المتقدمــة في مجال 
التنّقــل، واســُتثِمر أكثــر مــن 60 مليار دوالر منها فــي تقنيات 
تحويــل المركبــات إلــى الطاقة الكهربائية. وتســاهم شــركات 
التكنولوجيــا، ورأس المــال االســتثماري، واألســهم الخاصة 

بأكثــر مــن 100 مليــار دوالر من هذا االســتثمار على مســتوى 
العالــم. وقد خصصت شــركات قطــاع الســيارات الحالية أكثر 

مــن 200 مليــار دوالر منذ عــام 2014 للعمليــات الداخلية 
لتطويــر تكنولوجيــات األتمتــة، واالتصــال، والتحّول إلى 

الكهربــاء، والتنّقــل الذكــي، مع تخصيص 80 فــي المائة 
منهــا للتحــّول الكهربائــي للمركبــات19. وتنفــذ الحكومات في 

جميــع أنحــاء العالم سياســات وأنظمة لتشــجيع اســتخدام 
المركبــات الكهربائيــة وتطويــر صناعتهــا. وتشــمل هذه وضع 

ضرائــب علــى الوقود، وتحديــد مناطق خالية مــن االنبعاثات، 
ووضع رســوم على اســتخدام الطرق، واســتخدام المسارب 

المخصصــة للمركبــات كثيــرة الــركاب وللنقــل، فضاًل عن 
السياســات التــي تدعــم توســيع نطاق البنيــة التحتية للشــحن، 

وعبــور المواد الضروريــة لتمكيــن المركبــات الكهربائية20.
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علــى الرغــم من أن التغييرات في نمــوذج التنّقل العالمي 
تجــري منذ عقود، ال يمكن فهم نشــوء نمــوذج النقل الكهربائي 

دون االعتــراف بــدور تغّير المناخ كقــوة دافعة لهذا التحّول. 
ووفــق مــا تفيد به تحذيرات الهيئــات الدولية التي تزداد 

شــدة، مثل تحذيرات الفريق الحكومــي الدولي المعني 
بتغّير المناخ، لم يتبقَّ ســوى أقل من عشــر ســنوات قبل أن 

يصبــح التحــّول العالمي نحو مســتويات كارثية من االنحباس 
الحــراري العالمــي أمرًا ال رجعة فيه21. يتســبب بمعظم 

االنبعاثات عدد قليل من األنشــطة والقطاعات البشــرية 
المحددة، ويشــكل توليد الكهربــاء والحرارة، والصناعة، 

والمبانــي، والنقــل الغالبية العظمى من األنشــطة التي تؤدي 
إلــى االحتــرار العالمي وعدم االســتقرار المناخي22. وفي عام 

2019، تســبب النقــل والتنّقل في 23 فــي المائة من جميع 
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون المرتبطــة بالطاقة على 

مســتوى العالــم، وفي 29 في المائــة من انبعاثات غازات 
الدفيئــة في الواليــات المتحدة األمريكية23.

وتهدد المنطقة العربية أخطار مترتبة على تغّير المناخ، فورية 
بقدر ما هي وخيمة. وقد ثبت أن اآلثار الخطيرة الرتفاع درجات 

الحرارة تسهم بشكل كبير في ما يجري في المنطقة من عدم 
استقرار اقتصادي ونزاعات، المستجدة منها والمستمرة24. وقد 

أدى االرتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف بالفعل إلى 
تدمير القدرة على الوصول إلى مياه الشرب واألراضي الصالحة 

للزراعة، أو الحد منها بشدة، مما أدى إلى الهجرة القسرية أو 
ساهم فيها، ووضع بعض أجزاء المنطقة على مسار سيجعل 

منها "غير صالحة للسكن بالمعنى الحرفي"25.

إن التقــدم فــي مجــال التنقــل الكهربائي ال تحفــزه الضغوطات 
للحــد مــن انبعاثات غــازات الدفيئة فحســب، بل أيضًا 
مجموعــة متنوعــة مــن العوامل األخــرى، بما في ذلك 

مجموعــة متنوعــة من الضغــوط الصحيــة، واالجتماعية، 
والسياســية فــي جميــع أنحاء العالــم. وتؤدي زيادة أعداد 

األشــخاص الذين يعيشــون فــي المناطــق الحضرية، وما 
يتصــل بذلــك من ازدحام مــروري يتفاقم فــي مراكز المدن 

الرئيســية، إلــى زيادة الحاجة إلى وســائل النقــل الخاصة 
والنقــل العــام التي تعمــل بمصادر الطاقــة النظيفة. وتتســبب 
االنبعاثــات المرتبطــة بمركبــات محركات االحتــراق الداخلي 
بتحديــات متزايــدة للصحــة العامــة، كما يتضح مــن تصاعد 

معــدالت التلــوث في المدن فــي الصين والهنــد وغيرها، 
بما في ذلــك فــي دول المنطقــة العربيــة، وخاصة مصر26. 

وتعــد القاهــرة والرياض مــن بين أكثر المــدن تلوثًا في 
 Eco العالــم وفقــًا لتحليــل أجرتــه مجموعة إيكو إكســبرتس

Experts، وقاعــدة بيانــات جودة الهــواء التابعــة لمنظمة 
الصحــة العالميــة27. ويتمثل أحد أســباب تغّيــر مفهوم 

التنّقــل فــي الجهــود المبذولة في ســبيل تحقيق المســاواة 
االجتماعيــة، بما في ذلــك الجهــود الرامية إلى جعــل المزيد 

مــن أشــكال التنّقل أكثر ســهولة وأمانــًا لمجموعــة متنوعة 
مــن النــاس، بمــن فيهم النســاء واألطفال وكبار الســن. ويبرز 
هذا بشــكل خاص في الشــرق األوســط، حيث تزيد األعراف 

المتعلقــة بالنقــل، والســالمة، والتعبيــر عن قضايا الجنســين 
فــي المجــال العام مــن أهمية وســائل النقل العــام النظيفة 

الموثوقــة، ومــن نمو أعــداد المركبــات الكهربائية ذات 
العجلتيــن والثــالث عجالت28.

ساهمت سيارات الركاب بنسبة

60 في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون

من النقل البّري في أوروبا في عام 2021 العقد المقبل. 

حدد االتحاد األوروبي هدفًا يتمثل في خفض االنبعاثات الناجمة عن النقل بنسبة

60 في المائة بحلول عام 2050
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تدرك الحكومات وقطاع صناعة السيارات الحاجة الملحة 
إلى معالجة تأثير التنّقل بمحركات االحتراق الداخلي على 
انبعاثات الكربون عالميًا، ومساهمته في تغّير المناخ بشكل 

كبير وطويل األمد.

وكمــا ذكر أعــاله، تمثل انبعاثات ثاني أكســيد الكربون الناتجة 
عن النقل نســبة كبيرة من إجمالي االنبعاثات، بحســب الوضع 

االقتصــادي وتركيبــة المنطقة أو البلد الذي يجري قياســه. 
وســاهمت ســيارات الركاب بنســبة 60 في المائة من إجمالي 

انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون مــن النقل البّري في أوروبا 
فــي عــام 2021، على الرغم من وفــرة خيارات النقل العام 

نســبيًا في هذه المنطقة وارتفاع معدل اســتخدام الســيارات 
الكهربائيــة نســبيًا29. وفي مواجهــة هذا الوضع، حدد االتحاد 

األوروبــي هدفــًا يتمثل في خفــض االنبعاثات الناجمة عن 
النقــل بنســبة 60 في المائــة بحلول عام 2050 30. كما أعلن 

االتحــاد األوروبــي عن خطة للتخلــص التدريجي من المركبات 
التقليديــة ذات محــرك االحتــراق الداخلي بحلول عام 2035. 

وقــد حظرت أكثر من عشــرين دولــة بيع هذه المركبات و/
أو حــددت أهدافًا تتعلق بنســبة المركبــات الكهربائية من 

مجمــوع ســياراتها العاملة بين عامي 2025 و2050. وفي 
عــام 2017، نفذت الصين سياســات ملزمة حول "مركبات 
الطاقــة الجديــدة". وعلى األغلب أن يكــون لهذه التدابير 

تداعيــات عالميــة، بما في ذلك في المنطقــة العربية، حيث 
تنظــر الحكومــات في كيفية القيــام بالمثل31. وأحد األمثلة 

علــى السياســات التي تدفع عجلة التنّقــل الكهربائي في 
المنطقــة العربيــة هي مبادرة دبــي للتنّقل األخضر لعام 2030، 

بالتنســيق مع اســتراتيجية اإلمارات العربيــة المتحدة الوطنية 
للتنّقل الذكي32.

ويــدرك القائمــون علــى قطاع صناع الســيارات وغيره من 
مؤسســات القطــاع الخاص هــذه الحاجة الملحــة، فضاًل عن 
إدراكهــم للفــرص التــي تحملهــا في طياتهــا. وكما ورد أعاله، 
يشــهد مجــال تطويــر مركبات التنّقــل الكهربائــي والتقنيات 

ذات الصلــة )وخاصــة البطاريات( تزايــدًا كبيرًا في 
االســتثمارات، ويتوقــع أحــد التحليالت أن تبلــغ 515 مليار 
دوالر علــى مــدى الســنوات العشــر المقبلة33. وأفاد 90 في 

المائــة مــن الموردين في دراســة اســتقصائية أجرتهــا الرابطة 
األوروبيــة لموردي الســيارات أنهم "يعيــدون تشــكيل ملّفاتهم 

بحيــث يتــم التركيز علــى تكنولوجيــات المحــركات الكهربائية 
واالبتــكار في مجــال البطاريات"34. وفي الدورة السادســة 

والعشــرين لمؤتمــر األطراف، في غالســكو، اســكتلندا، وّقعت 
مجموعــة من شــركات صناعة الســيارات، شــملت فولفو، 

وفــورد، وجنــرال موتورز، ومرســيدس بنز التابعة لشــركة 
دايملــر إيــه جــي، وبي واي دي في الصين، ووحــدة من تاتا 

موتــورز فــي الهند، تعهــدًا بالتوّقف عن إنتاج الســيارات 
العاملــة بالوقــود األحفــوري بحلول عام 2040 35.

مســألة واســعة النطاق، وذات انعكاســات بالغة األهمية على 
تقدم التنّقل الكهربائي على مســتوى العالم، هي مســألة 

بنــاء البنية التحتية الالزمة لشــحن المركبــات الكهربائية. 
تبيــن تحليالت الســوق بوضوح أن معظــم البلدان تعاني من 

نقــص كبير في إمدادات الشــحن والبنيــة التحتية القائمة، 
بما ال يكفــي لمواكبة حتى المعدالت الحالية الســتخدام 

المركبــات الكهربائيــة، ناهيك عــن النمو المتوقع إذا تم 
االمتثــال لمقتضيات التخلــص التدريجي من المركبات 

التقليديــة. فباإلضافــة إلى ما تحتاجه الســيارات الكهربائية 
الخاصــة من شــحن، تحتاج المركبات التــي تقطع أكثر من 

100 كيلومتــر يوميــًا ويتخلل مســيرها العديد من محطات 
التوقف، مثل ســيارات األجرة، والحافالت، والشــاحنات 

الصغيــرة، إلى بنية تحتية للشــحن الســريع عالية التكلفة 
نســبيًا، على طول الطرق الرئيســية للتنّقل وشــحن البضائع، 
فــي العديــد من المراكز التجارية. وفــي بعض أنحاء العالم، 

بما في ذلــك المنطقــة العربية، حيث تــكاد تكون محطات 
الشــحن معدومــة، قد ينتج عن هــذه االحتياجات تحديات 
خاصة، إذ ســيتطلب بناء محطات الشــحن تكاليف إنشــاء 

عالية36. وســيمثل االســتثمار في تنفيذ البنى التحتية للشــحن 
على نطاق واســع أحد أهم مؤشــرات التزام الحكومات 

والقطــاع الخاص بالتنّقــل الكهربائي عالميًا.

يعــد إنتــاج البطاريــات للتنقــل الكهربائي ضــرورة حتمية 
أخــرى إلخــراج العالم من مســار يؤثــر فيه النقــل القائم على 

محــركات االحتــراق الداخلي علــى المنــاخ والمجتمعات. وهو 
مــا يدفــع إلى طرح مســألة غاية في األهمية بشــأن قدرة 

المصّنعيــن علــى إنتــاج البطاريــات بالمعدل الالزم لتوســيع 
نطــاق التنّقــل الكهربائــي، وإنتاجهــا بمواد أكثر اســتدامة، 

والحصــول علــى المواد الالزمــة مع التســبب بأقل قدر من 
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الضــرر البيئــي. وقــد بدأت البلــدان في جميع أنحــاء العالــم، بما في ذلك بعض 

البلــدان العربيــة، فــي التصــدي لهذا التحدي من خــالل مجموعــة متنوعة من 

المبــادرات. ومــن األمثلــة الحديثــة على ذلك إقرار تشــريع في الواليــات المتحدة 

يخصــص 3 مليــارات دوالر لتعزيــز اإلنتــاج والبحــث والتطويــر في سلســلة القيمة 

لبطاريــات الســيارات الكهربائية37.

واو. ما هي بعض مسارات المنطقة العربية المستقبلية وهي 
تتهيأ للتنقل الكهربائي؟

نظرًا لتنوع المنطقة العربية، فإنها قادرة على اتباع مجموعة متنوعة من المسارات 
والُنُهج للتحّول إلى التنّقل الكهربائي. وعلى الرغم من أن المنطقة ككل قد تخلفت 

حتى اآلن عن المعدالت العالمية لهذا التحّول، إال أن ثمة مؤشرات مشجعة لنمو 
هذا القطاع واالهتمام به في عدد من البلدان العربية. وبلغت القيمة اإلجمالية 

لسوق السيارات الكهربائية في المنطقة 35 مليون دوالر فقط في عام 2020، ولكنها 
في طريقها للوصول إلى 84 مليون دوالر بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي 
مركب يعادل 15 في المائة خالل هذه الفترة. وبحسب تقييم السوق هذا الذي 

يغطي خمس سنوات، فإن أبرز األسواق المتوقع أن تشهد ازدهارًا لقطاع السيارات 
الكهربائية في المنطقة هي دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية 

السعودية، ومصر، والمغرب، بهذا الترتيب38.

وكمــا ســيرد فــي األقســام الالحقة من هــذا التقرير، حققــت البلدان فــي جميع أنحاء 
المنطقــة قفــزات مهمــة وقطعــت تعهــدات كبيرة فــي التزامها باعتمــاد المركبات 

الكهربائيــة وتطويــر القــدرات الصناعيــة فــي مجــال التنّقــل الكهربائي. ففي األردن 
حاليــًا، علــى ســبيل المثــال، ما ال يقل عن 20,000 ســيارة كهربائية تســير على 

الطرقــات. وفــي مصــر، تتعاون حاليًا شــركة النصــر لصناعة الســيارات المملوكة 
للدولــة مــع شــركاء صينييــن لتصنيــع مركبــات كهربائية بأســعار معقولة. كمــا أعلنت 

بلغت القيمة اإلجمالية لسوق 
السيارات الكهربائية 

 في المنطقة

 35 مليون دوالر 
فقط في عام 

 ،2020 

 ولكنها في طريقها للوصول إلى

 84 مليون دوالر 

بحلول عام 
 ،2026 

بمعدل نمو سنوي مركب يعادل

 15 في المائة 
خالل هذه الفترة. وبحسب 
تقييم السوق هذا الذي 

يغطي خمس سنوات، فإن 
أبرز األسواق المتوقع أن 

تشهد ازدهارًا لقطاع السيارات 
الكهربائية في المنطقة هي 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والمملكة العربية السعودية، 
ومصر، والمغرب، بهذا الترتيب.
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شــركة ناشــئة فــي لبنان عــن خطط إلنتاج ما يصــل إلى10,000 مركبــة كهربائية، 
فــي حيــن بــدأت تظهر شــركات ناشــئة أخرى في مجــال المركبــات الكهربائية في 
بلــدان عربيــة أخــرى39. وتماشــيًا مع العديد من اســتراتيجيات وسياســات رؤية 

2030 و2040 وحتــى رؤيــة عــام 2050 التــي أصدرتها بعــض دول الخليج ودول 
عربيــة أخــرى علــى مدى الســنوات القليلــة الماضية، بإمــكان التنّقــل الكهربائي 

المســاهمة بشــكل كبيــر فــي الحــد مــن تأثير تغّيــر المناخ، وتوفيــر المزيد من فرص 
العمــل، والتحــّول بالمنطقــة صــوب اقتصادات متنوعة تستشــرف المســتقبل.

في األقســام من 3 إلى 5 من هذا التقرير، سنســتعرض ثالثة مســارات محتملة 
يمكــن أن يســلكها التنّقــل الكهربائي فــي المنطقة العربية على مدى العقديــن المقبلين 

وما بعدهما.
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التنّقل الكهربائي في النقل 
البحري والجوي ونقل البضائع

يركز هذا التقرير بالدرجة األولى على مجال المركبات الكهربائية وأنظمة النقل 
لألشخاص والبضائع، في الشوارع وعلى الطرقات والطرق السريعة والسكك 

الحديدية، نظرًا إلى أن وسائل النقل هذه تمثل أحد أبعاد النقل الكهربائي القادر 
على إحداث أكبر أثر يفضي إلى التحّول في المنطقة العربية. كما يقدم هذا القسم 
أيضًا معلومات حول التطورات المستجدة على صعيد التنقل الكهربائي في مجال 

النقل البحري، وقطاع الطيران، والمركبات البّرية الثقيلة.

ألف. التنّقل الكهربائي في قطاع النقل البحري

بدأ الدفع الكهربائي للسفن يتحّول إلى أمر واقع في الصناعات البحرية، ولذات 
األسباب التي تدفع بعجلة التنّقل الكهربائي البّري. فهذا التحّول هو أواًل وقبل كل 
شيء استجابة للضرورة الحتمية للحد من انبعاثات الكربون. وقبل عدة سنوات، 

قّدرت المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة لألمم المتحدة، أن النقل البحري 
يولد عالميًا مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وفي نيسان/أبريل 2018، 

تعهدت الدول األعضاء في المنظمة البحرية الدولية البالغ عددها 173 دولة بخفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السفن إلى 50 في المائة من مستويات عام 2008 

بحلول عام 2050. وهذا هو العام الذي قّدرت فيه دراسة لالتحاد األوروبي أن 
النقل البحري سينتج ما يقرب من 20 في المائة من االنبعاثات العالمية في حال لم 

تتحرك المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن40.

ولالستعاضة عن زيت الديزل الثقيل ووقود الديزل البحري األقل ضررًا إلى حد ما، 
تجري وعلى نحو متزايد دراسة استخدام مصادر طاقة أنظف، بما في ذلك الغاز 

الطبيعي المسال، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية. يعّد الدفع الذي يعمل بالطاقة 
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الكهربائية بالكامل أكثر جدوى للسفن الموجودة على الطرق المائية الداخلية، والتي 
تبحر لمسافات قصيرة وترسو بشكل متكرر، مقارنة بسفن الحاويات األكبر حجمًا 

العابرة للمحيطات، وسفن الركاب العابرة للمحيطات، والناقالت، وغيرها. وفي جميع 
أنحاء العالم، يتم حاليًا استخدام السفن الكهربائية مثل العّبارات، وزوارق السحب، 
وسفن الشحن الصغيرة، وسفن الحفر )المستخدمة في الحفر البحري االستكشافي 

آلبار النفط والغاز الجديدة والحفر العلمي(. وسيتوجب إحراز تقّدم كبير في تكنولوجيا 
البطاريات للتحّول بالسفن الكبيرة العابرة للمحيطات إلى الطاقة الكهربائية، وهو أمر 

غير متوقع أن يتم خالل العقدين المقبلين. البطاريات التي تستخدم حاليًا لتزويد هذه 
السفن بالطاقة الالزمة لرحالتها الطويلة ولحمل أوزان ثقيلة هي أكبر وأثقل من أن 

تكون قابلة لالستخدام تجاريًا أو تشغيليًا41.

وبمرور الوقت، ستجعل تكلفة التشغيل، هي األخرى، السفن الكهربائية مرغوبة 
أكثر وأوسع انتشارًا، فعادة ما يشّكل وقود الديزل أو وقود الديزل البحري الذي 

تستخدمه معظم السفن أكثر من 50 في المائة من إجمالي تكاليف التشغيل. كما 
أن اعتماد الطاقة الكهربائية سيقلل من تكاليف الصيانة نظرًا للتصميم األبسط 
للمحركات الكهربائية. وأفادت إحدى الشركات التي تملك أسطول عّبارات في 

الواليات المتحدة، وتستخدم حاليًا نظام دفع هجين كهربائي في سفنها الجديدة، 
عن تحقيق وفورات في تكاليف الوقود تزيد على 30 في المائة. وستحقق األنظمة 

الكهربائية بالكامل وفورات أكبر، كما يتضح من الوفورات التي حققتها شركة 
نرويجية لتشغيل العّبارات، حيث بلغت نسبتها 80 في المائة من إجمالي تكاليف 

التشغيل42.

وحول العالم، يعمل عدد من شركات التصميم والتصنيع الكبرى، التي تخدم 
متطلبات صناعة الشحن البحري، على تطوير منتجات المحركات الكهربائية 

بما في ذلك شركات كونغزبيرغ، وآ بي بي، وسيمنز، وجينيرال دايناميكس إلكترك 
بوت، ووارتسيال. وتعمل إحدى الشركات الناشئة، واسمها فليت زيرو، على تطوير 

نموذج لكهربة النقل البحري يعالج الصعوبة المتمثلة في المسافات الطويلة، 
باإلضافة إلى التحديات األخرى المتعلقة بسلسلة التوريد في مجال الشحن. 

ويستخدم النموذج الذي طورته الشركة سفن شحن أصغر من سفن الحاويات 
الكبيرة المنتشرة في الشحن الدولي، مع بطاريات مصممة خصيصًا لتتناسب مع 

حاوية شحن اعتيادية، ويتم استبدالها بسرعة بالبطاريات المشحونة في محطات 
الموانئ. ويتيح نموذج فليت زيرو أيضًا استخدام الموانئ الصغيرة التي شهدت 
تضاؤل دورها في التجارة البحرية. وهذا من شأنه أن يخلق فرصًا اقتصادية في 

تلك الموانئ، ويقلل من االزدحام في الموانئ الكبيرة، وربما يقلل من الشحن البري 
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن شاحنات نقل البضائع43.

باء. التنقل الكهربائي في قطاع الطيران

يشهد الطيران التجاري كذلك زيادة في التحّول إلى الكهرباء كمصدر للطاقة، 
حيث يأتي التحّول إلى الطاقة الكهربائية في مجال الطيران بذات مزايا وفرص 

تقريبًا

50 في المائة
من مسارات الطيران التي 

يخدمها الطيران التجاري، على 
الصعيد العالمي، تبلغ حوالي 
500 ميل )800 كم( أو أقل

حوالي

ملياري تذكرة 
طيران

ُتباع سنويًا لهذه الرحالت. ويتفق 
خبراء الصناعة والهندسة على 
أنه من المتوقع أن يصبح قطع 
هذه المسافات ممكنًا عمليًا 

باستخدام الطائرات الكهربائية 
التي تعمل بالبطاريات بحلول 

عام 2025
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النقل البحري الذي يعمل بالطاقة الكهربائية، بينما يواجه 
نفس التحّديات األساسية. وقبل جائحة كوفيد-19، كان 

قطاع الطيران يوّلد تقريبًا نفس كمية انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون التي يولدها قطاع الشحن، أي ما يقرب من مليار 

طن سنويًا، وهو ما يعادل 3 في المائة من االنبعاثات العالمية. 
ومن المتوقع أن تزداد هذه الكمية بما يتراوح بين ثالثة 

وسبعة أضعاف بحلول عام 2050. وأحد أوجه التشابه األكبر 
بين اآلفاق المستقبلية للطائرات الكهربائية وسفن الشحن 

الكهربائية هي الصعوبة التي تواجهها المراكب األكبر حجمًا 
واألطول في التحّول إلى الكهرباء. فالطائرات التي تعمل 

بالبطاريات الكهربائية المخصصة ألعداد صغيرة من الركاب 
ومسارات جوية قصيرة على وشك أن تتحقق وتصبح ممكنة 

عمليًا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2025. 
ويونايتد إيرالينز هي أول شركة طيران كبرى تخطط لمثل 

هذه الرحالت بعد أن اشترت مؤخرًا 100 طائرة سويدية 
الصنع بسعة 19 مقعدًا. ولكن تشغيل الطائرات الكبيرة يحتاج 

إلى إحراز تقدم في مجال البطاريات، كما هو الحال بالنسبة 
للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات. وقال البروفيسور فينكات 
فيسواناثان من جامعة كارنيجي ميلون في مقابلة صحفية 
مؤخرًا إن "سيتطلب تشغيل طائرة، على األغلب، استعمال 

بطارية يصل وزنها ثالثة أو أربعة أضعاف وزن الطائرة، وهو 
ما ال يمكن القيام به"44.

فمن ناحية، 50 في المائة تقريبًا من مسارات الطيران التي 
يخدمها الطيران التجاري، على الصعيد العالمي، تبلغ حوالي 

500 ميل )800 كم( أو أقل للمسار الواحد، وُتباع حوالي 
ملياري تذكرة طيران سنويًا لهذه الرحالت. ويتفق خبراء 

الصناعة والهندسة على أنه من المتوقع أن يصبح قطع هذه 
المسافات ممكنًا عمليًا باستخدام الطائرات الكهربائية التي 
تعمل بالبطاريات بحلول عام 2025. لكن في الوقت نفسه، 

يشير جيفري إنجلر، وهو الرئيس التنفيذي لشركة رايت 
إلكتريك، إلى أنه "في ما يتعلق باالنبعاثات، فإن 95 في المائة 

من البصمة الكربونية لقطاع الطيران تتسبب بها طائرات 
سعتها أكبر من 100 راكب" وهذه الطائرات عادة ال تستخدم 

للمسافات القصيرة. لحسن الحظ، ُيبذل الكثير من الجهد 
لتطوير الطائرات الكهربائية، بما في ذلك طائرة بسعة تقرب 
200 راكب، من تطوير شركة رايت لصالح شركة ايزي جت 

البريطانية EasyJet، مع تاريخ تشغيل متوقع في عام 2030. 
وتعمل اليوم حوالي 150 إلى 200 شركة على مستوى العالم 

على مشاريع الطائرات الكهربائية، بما في ذلك الطائرات من 
نوع سيارات األجرة الجوية وطائرات الركاب التقليدية. 

ويقدر بنك يو بي إس أن 25 في المائة أو أكثر من صناعة 
الطيران المدني ستكون كهربائية هجينة أو كهربائية بالكامل 

بحلول عام 2035، وبحسب توقعات البنك، ستصل قيمة 
سوق الطيران الهجين والكهربائي أكثر من 150 مليار دوالر 
بحلول عام 2040. ووفقًا ألحد التقديرات، اسُتثِمر ما يقرب 

من 250 مليون دوالر في شركات الطيران الكهربائي الناشئة 
بين عامي 2017 و2019 45.

وســيكون للحكومــات دور محوري في نمــو الطيران الكهربائي 
وتطــوره. فمــن ناحية، تم بالفعل اإلعــالن عن بعض النهج 

المبتكرة على صعيد السياســات، على ســبيل المثال، ما 
أعلنته الدانمرك والســويد حــول جعل جميع الرحالت 

الداخليــة خالية من الوقــود األحفوري بحلول عام 2030 
)وفــي النرويج بحلول عام 2040(. وفي الوقت نفســه، 

يبــدو أن الصعوبــات التنظيمية كبيرة مع عــدم تغيير العديد 
مــن الحكومــات ُنُهجها. فالقواعــد واألنظمة التي تحكم 

ترخيــص الطائرات من ناحية الســالمة الجوية، ومراقبة 
عمليــات الطائــرات في المجال الجوي المشــترك، وغير ذلك 
مــن جوانــب الطيران، هي في معظــم البلدان صارمة، ويتم 
تغييرهــا ببطء. وســيتعين تغيير بعض هــذه القواعد بحكم 
التكنولوجيا المســتعملة، على ســبيل المثال، ســتعّقد القيود 

المفروضــة علــى بطاريات الليثيوم أيــون على متن الطائرات، 
بال شــك، اســتخدام هذه البطاريات لتشــغيل الطائرة. ويبحث 

بعــض المبتكريــن في مجال الطيران فــي تعديل الطائرات 
الحاليــة المعتمدة بالفعل لتشــغيلها بالبطاريات كوســيلة 

لتقليــص الجدول الزمني المطلــوب لكهربة الطيران46.

أحد األساليب للتعامل مع مسألة سفر أعداد صغيرة من 
الركاب، لمسافات قصيرة، بواسطة الطائرات التي تعمل 

بالطاقة الكهربائية هو ما يطلق عليه اسم "سيارات األجرة 
الجوية"، وهو قيد التطوير من قبل عدد من الشركات الناشئة 

في العالم. وتحظى العديد من هذه الشركات الناشئة بدعم 
مالي من كبرى شركات صناعة الطيران والفضاء مثل بوينغ، 

ولوكهيد مارتن، وإيرباص، كما قام عدد من شركات الخطوط 
الجوية الكبرى بما في ذلك فيرجن أتالنتيك، ويونايتد، 

والخطوط الجوية اليابانية بحجز هذه المركبات الجوية. 
ومن المتوقع أن تصبح طائرات اإلقالع والهبوط العمودية 

الكهربائية هذه )e-VTOL( جزءًا متناميًا من التنّقل الحضري، 
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على الرغم من أن األثرياء والشركات هم الذين سيستعملونها في المقام األول، في 

البداية على األقل. وتشمل الشركات المشاركة في هذا القطاع الناشئ من صناعة 

الطيران الكهربائي شركة فولو سيتي، التي قامت بالعديد من الرحالت التجريبية 

)بما في ذلك في دبي(، وليليوم، وكيتي هوك )ويشمل مستثمروها بوينغ والمؤسس 

المشارك لشركة جوجل الري بيج( وجوبي. وفي حزيران/يونيو 2022، منحت إدارة 

الطيران الفيدرالية األمريكية شركة جوبي رخصة للنقل الجوي من الفئة 135 من 

لوائح الطيران الفدرالي، حيث تتوقع الشركة أن تبدأ العمليات التجارية في الواليات 

المتحدة في عام 2024. إال أن العقبات التنظيمية ستظل كبيرة، بشكل استثنائي، 

خالل العقد المقبل بالنسبة لسيارات األجرة الجوية مقارنة باألنواع األخرى من 

الطائرات الكهربائية، نظرًا لعزم العديد من مصنعي ومشغلي طائرات اإلقالع والهبوط 

العمودية الكهربائية أن يجعلوها ذاتية القيادة باإلضافة إلى كهربائية. وعلى عكس 

الطائرات الصغيرة بدون طيار لخدمة التوصيل، سيتعين إدخال هذه الطائرات 

الكهربائية التي تحمل الركاب في أنظمة مراقبة الحركة الجوية47.

وأخيــرًا، ســتصبح الطائرات بدون طيــار التي تعمل بالطاقــة الكهربائية لتوصيل 

وتســليم الطرود الصغيرة جزءًا من مســتقبل التنّقل الكهربائي، ال ســيما في 

البيئات الحضرية. فمن المعروف على نطاق واســع أن شــركة أمازون تدرس ضم 

الطائــرات الكهربائيــة بدون طيار إلى عملياتها اللوجســتية، غير أن شــركات كبرى 

أخرى تنشــط على هذا الصعيد، وهي تشــمل يو بي إس، ودي إتش إل، وغوغل، 

وفيديكــس، وولمارت. ويمكن أن يؤثر اســتخدام عمليــات التوصيل بطائرات 

كهربائيــة بــدون طيــار على االزدحام واالنبعاثات في المناطق الحضرية بشــكل 

كبيــر بمــرور الوقت، حيث عادة ما تعتمد األســاليب الحاليــة لعمليات التوصيل 

هذه، المتعلقة بالوصول إلى المســتخدم أو المســتهلك، على الشــاحنات التقليدية 

ذات محــرك االحتــراق الداخلي، وشــاحنات نقل البضائــع الصغيرة التي تتوقف 

بشــكل متكــرر فــي المناطق الكثيفة. وفي دراســة حديثة، قــّدر باحثون من مختبر 

لورانــس ليفرمــور الوطنــي، وجامعة كارنيجي ميلون، ومعهد بحوث ســتانفورد 

الدولــي، وجامعــة كولــورادو أن توصيل الطرود الصغيرة بواســطة طائرات صغيرة 

بــدون طيــار ُينتــج انبعاثات أقل بنســبة 23 إلى 54 في المائة من الشــاحنات أو 

الشــاحنات الصغيــرة التــي تعمل بأي نوع من الوقود، أو حتى بواســطة الطاقة 

الكهربائيــة. وحققــت الطائــرات بدون طيار األكبر حجمًا، التــي تحمل طرودًا أكبر 

حجمــًا، نســبة أقل مــن االنبعاثات نظرًا لعدة عوامل، بما في ذلك اســتخدام الطاقة 

فــي العــدد المتزايد من المســتودعات الالزمة لتوزيع الطــرود بكفاءة، والصيانة 

الالزمــة للطائــرات بدون طيــار. وقد باتت الطائرات الكهربائية بدون طيار، وبشــكل 

متزايــد، جــزءًا مــن مخططات العديد من مزودي خدمــات التنّقل كخدمة. وبرزت 

شــركة زيب الين كواحدة من الشــركات الرائدة في اســتخدام الطائرات الكهربائية 

بــدون طيــار فــي المناطق الريفية والنائية، مع التركيز بشــكل أساســي على التوصيل 

الســريع لألدويــة وغيرهــا من اإلمدادات الطبية في رواندا وغانــا ونيجيريا، وتمت 

الموافقــة عليهــا مؤخرًا في اليابان48.

ووفقًا لتحليل أجرته شركة 
ماكينزي والمنتدى االقتصادي 

 العالمي، يتسبب الشحن 
البّري بنسبة

53 في المائة 
من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون 
الناتجة عن النقل 
المرتبط بالتجارة 

عالميًا
وهي حصة من المتوقع أن ترتفع 

 إلى 56 في المائة بحلول 
عام 2050
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جيم. التنّقل الكهربائي في مجال نقل البضائع الثقيلة

تمثل إمكانية نقل البضائع على الطرق والطرق السريعة، 
باستخدام الشاحنات الكهربائية المتوسطة والثقيلة، تحّديًا في 
جميع أنحاء العالم. غير أن تحقيق ذلك من شأنه أن يأتي بأثر 
كبير على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ووفقًا لتحليل أجرته 
شركة ماكينزي والمنتدى االقتصادي العالمي، يتسبب الشحن 
البّري بنسبة 53 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

الناتجة عن النقل المرتبط بالتجارة عالميًا، وهي حصة من 
المتوقع أن ترتفع إلى 56 في المائة بحلول عام 2050 49.

وكمــا هــو الحال مــع النقل الكهربائــي البحري والجــّوي، يتمثل 
التحــدي األساســي في حجم شــاحنات البضائــع ووزنها، فضاًل 
عــن المســافات الطويلــة التــي تقطعها. وحتى مــع التقدم الذي 

شــهدته تكنولوجيــا البطاريــات علــى مدى العقــد الماضي، 
فــإن حجــم ووزن البطاريات ذات القــدرة الكافية لتشــغيل 

شــاحنات البضائــع علــى الطرق الحاليــة يجعلها غيــر مجدية. 
ووفقــًا ألحــد التحليــالت؛ "ســيتطلب توفير كميــة الطاقة 

ذاتهــا التــي ينتجهــا خزان وقود ديزل بســعة 2,000 رطل 
اســتخدام بطاريــة وزنهــا 44,000 رطل )...( ويتطلب تشــغيل 

شــاحنة كهربائيــة يبلــغ مداها 965 كيلومترًا اســتخدام 
بطاريــة وزنهــا 31,000 رطــل بتكلفة 300,000 دوالر"50. 

وعلــى غــرار الحافــالت الكهربائيــة، التي ترد مناقشــتها في 
القســم الثالــث مــن هذا التقريــر، من المتوقــع، بمرور الوقت، 

أن يتســاوى إجمالــي تكلفــة ملكيــة الشــاحنات الكهربائية 
المتوســطة والثقيلــة مــع نظيراتهــا من الديــزل. لكن إلى 

أن يحــدث المزيــد من التطــورات الكبيرة فــي تكنولوجيا 
البطاريــات، قــد تتســبب التكلفة األوليــة باإلبقاء علــى تكلفة 

الشــاحنات الكهربائيــة باهظــة، حتــى بعد مرور الفتــرة الزمنية 

المتوقــع فيهــا تحقيــق تكافــؤ إجمالــي تكلفــة ملكية هذه 
الشــاحنات مــع نظيراتهــا التقليدية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يشهد سوق الشاحنات 
الكهربائية نموًا من المتوقع أن يستمر. ويقدر تحليل شركة 

ماكينزي نفسه والمنتدى االقتصادي العالمي، الوارد ذكره 
أعاله، أن 4 في المائة من مبيعات الشاحنات المتوسطة 

والثقيلة في أوروبا ستكون خالية من االنبعاثات )أي 
كهربائية، إما باستخدام البطاريات أو خاليا الوقود 

الهيدروجينية( بحلول عام 2025، وستنمو هذه النسبة إلى 
37 في المائة بحلول عام 2030، أي ما يقرب من 150,000 

شاحنة. وبّينت تقديرات وكالة الطاقة الدولية وجود 31,000 
شاحنة كهربائية ثقيلة على الطرقات على مستوى العالم 

في عام 2020؛ حوالي 90 في المائة منها في الصين، حيث 
ارتفعت مبيعات الشاحنات الكهربائية بنسبة 10 في المائة 

في عام 2020 مقارنة بالعام السابق. وارتفع عدد الشاحنات 
الكهربائية الثقيلة الجديدة المسّجلة في أوروبا بأكثر من 

20 في المائة في العام نفسه، ولكن مجموع هذه الشاحنات 
العاملة على الطرق األوروبية لم يتعدَّ 450 مركبة فقط. 

وحددت وكالة الطاقة الدولية أن الوصول إلى صافي الصفر 
من االنبعاثات بحلول عام 2050 يتطلب أن تصل النسبة 

المئوية لمبيعات الشاحنات الكهربائية الثقيلة والمتوسطة 
إلى 30 في المائة على مستوى العالم بحلول عام 2030. 

وسيساعد العدد المتزايد من الشركات المشاركة في سوق 
الشاحنات الكهربائية على الدفع قدمًا بحجم األسطول 

العالمي. وقد طورت جميع شركات صناعة السيارات الكبرى 
مثل فولفو، ودايملر، وبي واي دي )الصين(، ورينو، باإلضافة 

بّينت تقديرات وكالة الطاقة الدولية وجود 31,000 شاحنة كهربائية 

ثقيلة على الطرقات على مستوى العالم في عام 2020؛
حوالي 90 في المائة منها في الصين، حيث ارتفعت مبيعات الشاحنات 

الكهربائية بنسبة 10 في المائة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق
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إلى الشركات الجديدة مثل نيكوال وتسال، شاحنات كهربائية 
متوسطة وثقيلة وبدأت ببيعها51.

يعتمــد نمــو عمليــات أســاطيل شــاحنات الشــحن الكهربائيــة 
عالميــًا علــى إنشــاء بنيــة تحتيــة مناســبة للشــحن، تختلــف 

عّمــا تتطلبــه األنــواع األخــرى مــن المركبــات الكهربائية. 
فشــحن بطاريــات هــذه الشــاحنات يتطلــب أجهزة شــحن 

ســريعة وذات قــدرة أعلــى؛ ال تقل عــن 500 كيلوواط، 
نظــرًا لمــا يحتاجــه تشــغيلها مــن بطاريــات ذات قــدرة عالية. 

ومــن المتوقــع أن يتــوزع الشــحن مــا بين المســتودعات، 
ووجهــة تســليم البضائــع )ممــا قــد يتيح الشــحن أثناء 

التحميــل والتفريــغ( ومحطــات عامــة للشــحن علــى طول 
الطــرق للرحــالت علــى المســافات الطويلــة. ويعتمد 
تشــغيل أســاطيل شــاحنات كبيــرة بما يكفــي للوفــاء 

بالتزامــات خفــض االنبعاثــات بموجــب اتفــاق باريس، أو 
ســيناريوهات صافــي الصفــر، عــددًا إجماليــًا كبيــرًا من 

محطــات الشــحن، وســيتطلب اســتثمارات كبيــرة. وتشــير 
تقديــرات شــركة ماكينــزي والمنتــدى االقتصــادي العالمــي 

فــي معــرض تحليلهــم الــذي ركــز على أوروبا، إلــى الحاجة 
إلــى 140,000 نقطــة شــحن عامــة، ونقطة شــحن في 
وجهــة التوصيــل، باإلضافــة إلى1,500 محطــة لوقود 

الهيدروجيــن، بحلــول عــام 2030. وفــي تحليل آخــر أجرته 
الرابطــة األوروبيــة لمصنعــي الســيارات، التــي تتوقع أن 

يصــل مجمــوع الشــاحنات الثقيلــة فــي القــارة األوروبية إلى 
200,000 شــاحنة، تتوقــع الرابطــة الحاجــة إلــى مــا مجموعه 

250,000 نقطــة شــحن، موزعــة بنســبة 80 فــي المائة في 
المســتودعات، و15 فــي المائــة فــي وجهــات تســليم البضاعة، 

و5 فــي المائــة منهــا على شــكل أجهزة شــحن عامــة على 
جانــب الطريــق. وتتوقــع بلومبــرغ الحاجــة إلــى 4 ماليين 

شــاحن للحافــالت والشــاحنات فــي عام 2040 علــى المدى 
الطويــل علــى صعيــد العالم52.

وسيتطلب نشر أساطيل شاحنات الشحن الكهربائية 
وتشغيلها بنجاح مستويات جديدة من التنسيق بين مشغلي 

األساطيل وشركات الكهرباء. فمن المتوقع أن يتسبب الشحن 
البّري الكهربائي بمستوى مختلف من الطلب على الشبكات 

في جميع أنحاء العالم نظرًا لمتطلبات الشاحنات من الطاقة 
التي تصل إلى ثمانية أضعاف السيارات الكهربائية. وتوصلت 
دراسة أجراها المختبر الوطني للطاقة المتجددة في الواليات 

المتحدة، في عام 2021، إلى نتائج مشجعة حول قدرة 

الشبكات التي تم تحليلها على شحن الشاحنات المتوسطة 
للمسافات القصيرة. وتمكنت أكثر من 80 في المائة من هذه 

الشبكات من توفير خدمة الشحن ألساطيل يصل حجمها إلى 
100 شاحنة يتم شحنها في المستودعات، دون الحاجة إلى 

إجراء تحديثات كبيرة عليها. لكن آفاق الشاحنات الثقيلة 
العاملة على مسافات طويلة، التي ستعتمد أيضًا على أجهزة 

الشحن العامة عالية الطاقة، ليست بذات الوضوح. فنظرًا ألن 
الطرق المعتادة لكثير من عمليات نقل البضائع على الطرق 

ستتيح لمشغلي األساطيل التخطيط المدروس لمواقع نقاط 
الشحن، قد يتعين على المشغلين تطوير عالقات عمل مع 

شركات الكهرباء53.

يشهد مجال الشاحنات الكهربائية المتوسطة والثقيلة العاملة 
بخاليا وقود الهيدروجين زخمًا ونشاطًا تطويريًا أكبر مقارنة 

بالسيارات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين. وفي الوقت 
نفسه، تتفاوت التقييمات والتوقعات حول أداء الشاحنات 

الكهربائية التي تعمل بالخاليا الوقودية مقارنة مع الشاحنات 
الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وقدرتها على التنافس 

معها. فمن ناحية، تجعل كثافة الطاقة العالية للهيدروجين 
الشاحنات التي تعمل بخاليا وقود الهيدروجين عملّية أكثر 

من الشاحنات التي تعمل بالبطاريات من ناحية قيادتها 
لمسافات طويلة وإعادة التزود بالوقود بسرعة فائقة. غير 

أن بعض االنتقادات تركز على حقيقة أن معظم الهيدروجين 
المنتج تجاريًا هو من الوقود األحفوري بداًل من "الهيدروجين 

األخضر"، ولكن ال تزال حصة الطاقة المتجددة في مزيج 
توليد الكهرباء في العديد من البلدان منخفضة أيضًا. فالبنية 

التحتية لتزويد الشاحنات الكهربائية العاملة بخاليا وقود 
الهيدروجين محدودة للغاية، مما يجعل من التحديات التي 
تواجه عملية الشحن الكهربائي لهذه الشاحنات شبيهة على 
األقل بالتحديات التي يواجهها شحن شاحنات نقل البضائع 

العاملة بالبطاريات. واعتبارًا من شباط/فبراير 2022، بلغ 
مجموع محطات وقود الهيدروجين على مستوى العالم 

أقل من 700 محطة، موجودة في 33 دولة، تم افتتاح 20 
في المائة منها في عام 2021 وحده، ويجري تنفيذ 250 
ر العديد من  مشروعًا آخر لبناء محطات إضافية. وتطوِّ

الشركات المصنعة للشاحنات نماذج شاحنات كهربائية تعمل 
بخاليا وقود الهيدروجين، إلى جانب نماذجها التي تعمل 

بالبطاريات، بما في ذلك مشروع مشترك بين شركتي دايملر 
وفولفو، وكمنز، وكينوورث )باكار(، وتويوتا، وهيونداي54.
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دال. مستقبل التنّقل الكهربائي البّري في المنطقة العربية

تقدم األقسام الثالثة التالية من هذا التقرير وصفًا لثالثة 
مسارات مستقبلية محتملة في مجال التنّقل الكهربائي في 

المنطقة العربية على مدى السنوات العشرين المقبلة. هذه 
المسارات بمثابة "نواقل"، حيث يمثل كل منها اتجاهًا يمكن أن 
يسلكه التقدم المحرز في مجال التنّقل الكهربائي في المنطقة، 

ويمكنه أن يكتسب حجمًا وزخمًا خالل تلك الفترة الزمنية.

ويصف كل قسم من األقسام الثالثة التالية السبب المنطقي 
الذي يؤدي بكل مسار إلى تعزيز استخدام التنّقل الكهربائي 

في المنطقة، وكيف يترتب على هذا المسار المؤدي إلى 
المزيد من االستخدام، مكاسب اجتماعية.

ويسهم الناقل الذي يرد في القسم الثالث تحت عنوان 
"التطوير التكميلي المتعمد للنقل العام المكهرب والتنّقل 

 ،")MaaS( باستخدام وسائل النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة
في تحقيق مكاسب اجتماعية تتجلى في زيادة التنمية 

االقتصادية وزيادة اإلنصاف االجتماعي واالقتصادي.

ويسهم الناقل الذي يرد في القسم الرابع تحت عنوان "الحضور 
المتزايد في سلسلة توريد التنّقل الكهربائي العالمية، كعنصر 

استراتيجي للتنويع االقتصادي"، في تحقيق مكاسب اجتماعية 
في شكل تنويع اقتصادي )وما ينتج عنه من نمو اقتصادي(.

كما يسهم الناقل الذي يرد في القسم الخامس تحت عنوان 
"التنّقل الكهربائي كمحفز وعامل تمكين في تحديث عملية 

التحّول إلى الكهرباء واالنتقال إلى الطاقة المتجددة على 
مستوى المنطقة" في تحقيق مكاسب اجتماعية على شكل 

تحسين موثوقية الكهرباء، وتوزيعها، والتعجيل بالتحّول إلى 
الطاقة المتجددة.

سينتج عن أي مسار يمكن أن يتخذه اتجاه التنّقل الكهربائي، 
إن كان من المسارات التي نعرضها، وغيرها الكثير، مكاسب 

اجتماعية تتمثل في خفض انبعاثات الكربون، وما ينتج عن ذلك 
من تخفيف من تغّير المناخ وآثاره، أو الحد منه في المنطقة.

كما يوفر كل قسم من أقسام هذا التقرير قاعدة أدلة تشير 
إلى كيفية تعزيز الحركة في اتجاه المسار الموصوف، على 

صعيد الحجم والزخم، بمرور الوقت. وكل من هذه األدلة 
راسخ بقوة في الواقع الحالي، وفي التوقعات حول العوامل 

ذات الصلة في المستقبل.

ال تتعارض النواقل الثالثة هذه مع بعضها البعض. وما نتوقعه 
هو قدرتها على المضي جنبًا إلى جنب. بل من المرجح أن 
تتقدم بالتوازي، بدرجات متفاوتة، كما ستتداخل وتكمل 

بعضها بعضًا بدرجات مختلفة. وبالمثل، ال تقتصر المكاسب 
االجتماعية المشار إليها أعاله على أي مسار فردي محتمل 

لالتجاه الكبير الذي يمثله التنّقل الكهربائي لوحده. وستنتج 
جميع المسارات المحتملة للتنّقل الكهربائي أشكااًل متعددة 

من المكاسب االجتماعية.

ويقــدم كل قســم مجموعــة مــن التوصيــات تفيد في دعم 
مســار التنّقــل الكهربائــي البّري الذي يرد في القســم، بحســب 

مــا يشــير إليــه التحليــل. وتمثل هــذه التوصيات القرارات 
واإلجــراءات التــي يمكــن لصانعي القرار فــي المنطقة 

اتخاذهــا مــن هــذه اللحظة، إذا اختاروا ذلــك، لزيادة زخم 
وحجــم التقــدم الذي يشــهده التنّقــل الكهربائــي البّري، وفقًا 

لالتجــاه الــذي يتقــدم نحوه هــذا التنقل في كل قســم من 
أقســام التقرير.
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)الناقل 1(. التطوير التكميلي 
المتعمد للنقل العام المكهرب 

والتنّقل باستخدام وسائل 
النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة 

)MaaS(

نتيجــة محتملــة لهــذا الناقــل حوالــي عــام 2040: بــذل صانعــو القرار في 
المنطقــة جهــودًا مدروســة ومرســومة جيــدًا لتوســيع نطــاق بناء وســائل النقل 

العــام التــي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة )الحافــات والســكك الحديديــة وغيرها( 
– أي "الطــرف الكبيــر" لنطــاق التنّقــل الكهربائــي – جنبــًا إلــى جنــب مــع تعزيز 

نمــو واســتخدام مركبــات النقــل الكهربائــي الخفيفــة )الســكوترات وغيرهــا 
مــن الدراجــات ذات العجلتيــن والثــاث عجــات(، وقطــاع التنّقــل كخدمة 

تعتمــد علــى التكنولوجيــا – أي "الطــرف الصغيــر" لهــذا النطــاق. وقــد أدت هــذه 
الخيــارات، التــي تــم تطبيقهــا مــن خــال السياســات واالســتثمارات وغيرها 

مــن اإلجــراءات، إلــى خلــق فرص عمــل كبيرة، وزيــادة وتيســير الوصول إلى 
فــرص العمــل، وغيرهــا مــن الفــرص )خاصة بالنســبة لألشــخاص األكثر هشاشــة 
فــي جميــع بلــدان المنطقــة(، وتحســين صحــة الســكان وغيــر ذلك من المكاســب 

علــى صعيــد االقتصــاد والمجتمــع والصحــة. وواصلــت الحكومــات، وغيرها 
مــن الجهــات المؤسســية الفاعلــة، تشــجيع المســتهلكين علــى اعتمــاد الســيارات 
الكهربائيــة، ولكنهــا أعطــت األولويــة لتطويــر "االطــراف الكبيــرة" و"االطراف 

الصغيــرة" مــن نطــاق التنّقــل الكهربائــي كنمــوذج للمنفعــة المتبادلــة للتنّقــل 
الكهربائــي. وقــد أســفرت هــذه االســتراتيجية المعتمــدة عــن نتيجــة إيجابيــة 

فــي مــا يتعّلــق بالهــدف المــراد تحقيقــه، وهــي أن التقــدم الذي يحــرزه كل طرف 
مــن طرفــي النطــاق يســاعد علــى تعزيــز الطرف اآلخــر، وكاهما معــًا يعززا 

المكاســب المجتمعيــة أكثــر ممــا يســتطيع أي منهمــا بمعــزل عــن اآلخــر. 

أعلن عدد متزايد

من شركات 
صناعة السيارات

عن التوقف عن تصنيع أو بيع 
السيارات التقليدية ذات محرك 
االحتراق الداخلي لصالح تصنيع 

السيارات الكهربائية فقط
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في عام 2021، استحوذت 
السكوترات الكهربائية وغيرها 
من المركبات الكهربائية ذات 
العجلتين والثالث عجالت على

42 في المائة

من مبيعات المركبات 
الكهربائية، فيما بلغت نسبة 
مبيعات الحافالت الكهربائية

44 في المائة
 مقابل 9 في المائة 
للسيارات الكهربائية

ألف. السيارات الكهربائية ليست سوى عنصرًا واحدًا من عناصر 
مشهد التنّقل الكهربائي الناشئ في الدول العربية والعالمية

ما من شك أن التحّول إلى استخدام السيارات الكهربائية في المستقبل يكتسب 
زخمًا. ويزداد مقدار االهتمام الكبير بالسيارات الكهربائية في وسائل اإلعالم، وهيئات 

صنع السياسات، وأسواق األسهم، وغرف مجالس اإلدارة. ومن السهل االعتقاد بأن 
السيارات الكهربائية ذات العجالت األربع المملوكة شخصيًا هي السيارات الكهربائية 

الوحيدة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم، ومن السهل فهم السبب. فشركات 
صناعة السيارات العالمية الكبرى تتطرق بشكل علني للغاية إلى االلتزامات التي 

قطعتها على نفسها لالنتقال إلى الكهرباء، كما أن االستثمارات في هذا القطاع التي 
تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات ومن قبل شركات تقّدر قيمتها بمليارات الدوالرات 

هو أمر الفت؛ تخطط شركة بي إم دبليو لزيادة إنتاجها ومبيعاتها من السيارات 
الكهربائية بأكثر من 50 في المائة بحلول عام 2025، بزيادة عشرة أضعاف عن عام 

2020. وخالل الفترة نفسها، ستستثمر جنرال موتورز 35 مليار دوالر في تطوير 
منتجات السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، وهو أكثر مما تستثمره في 

مركبات البنزين والديزل. كما تخطط شركة ستيالنتيس )فيات كرايسلر سابقًا( لنفس 
المستوى من االستثمار خالل نفس فترة الخمس سنوات. وقد أعلن عدد متزايد 
من شركات صناعة السيارات عن التوقف عن تصنيع أو بيع السيارات التقليدية 

ذات محرك االحتراق الداخلي لصالح تصنيع السيارات الكهربائية فقط، بما في ذلك 
شركات نيسان، وأودي، وجنرال موتورز، وهوندا، وفولفو، وفورد، ومرسيدس بنز55.

وفي الوقت نفسه، يتزايد أيضًا استخدام أنواع أخرى من السيارات الكهربائية، 
وبمعدالت نمو أكبر بكثير، وإن كان ذلك ال يحوز على ذات القدر من االهتمام. ففي 
عام 2021، استحوذت السكوترات الكهربائية وغيرها من المركبات الكهربائية ذات 

العجلتين والثالث عجالت على 42 في المائة من مبيعات المركبات الكهربائية، فيما 
بلغت نسبة مبيعات الحافالت الكهربائية 44 في المائة، مقابل 9 في المائة للسيارات 

الكهربائية. وفي عام 2022، بلغ عدد المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثالث 
عجالت الموجودة على الطرقات على مستوى العالم أكثر بحوالي 16 مرة من عدد 
السيارات الكهربائية. وعلى الرغم من ازدياد السيارات الكهربائية زيادة سريعة، إال 

أنها ال تشكل حتى اآلن سوى 1.6 في المائة من اإلجمالي العالمي للسيارات، في 
حين تشكل الحافالت الكهربائية 13 في المائة من أسطول الحافالت العالمي56.

وتشهد شعبية "وسائل التنقل الخفيفة" ارتفاعًا متزايدًا، بالتوازي مع ارتفاع شعبية 
استخدام المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثالث عجالت، حيث بدأت تبرز كعنصر 
محوري في مجال التنّقل كخدمة. ويشمل قطاع التنّقل كخدمة مجموعة متنوعة من 
وسائل النقل )السكوترات، والدراجات الهوائية، والسيارات التشاركية، وحجز سيارات 
األجرة( باإلضافة إلى الخدمات المتصلة بالنقل )على سبيل المثال، توصيل الطعام أو 

 ،)Q-commerce المنتجات، وغيرها من أنواع "التجارة السريعة" المعروفة أيضًا باسم
ُتدمج جميعها في تجربة واحدة وشاملة متوفرة للمستخدمين عند الطلب. ويهدف 

العديد إلى ربط وسائط التنّقل الفردية هذه بوسائل النقل العام. وتدير الشركات الريادية 
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الناشئة في مجال التنّقل كخدمة بشكل عام تجربة العمالء 
وتنسيق االتصاالت بين وسائط التنّقل المختلفة، من خالل 

تطبيق يعمل أيضًا كقناة واحدة للدفع، مما يغني عن الحاجة 
إلى عمليات متعددة للتذاكر والدفع57. وُيعتبر نمو وسائط النقل 

الكهربائية ذات العجلتين والثالث عجالت سبب رئيسي لنمو 
نموذج التنّقل كخدمة، وعامل تمكين له على مستوى العالم.

فعليًا، يجري االهتمام بوسائل النقل العام، والتنقل الكهربائي 
بوسائل النقل الخفيفة، والتنّقل كخدمة التي تعمل جميعها 

بالطاقة الكهربائية وتطوير هذه الوسائط في المنطقة 
العربية. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو على مدى العقد 

المقبل وما بعده، مع إمكانية اتساع نطاقه. كما أنه من الممكن 
أن يندمج في نموذج تنّقل كهربائي تحويلي.

باء. أنظمة النقل العام في المنطقة العربية تتحول بشكل متزايد إلى الكهرباء

يعتمد الماليين على وسائل النقل العام في جميع أنحاء 
المنطقة العربية. ومع ذلك، فإن وسائل النقل العام، في أجزاء 

كثيرة من المنطقة، ليست متطورة، وُيظهر التقييم المقارن 
الذي أجراه مركز الشرق األوسط وشمال أفريقيا للنقل أن 

العديد من المدن العربية تحتل مرتبة منخفضة في المقاييس 
المتعلقة بتوفر النقل )عدد الحافالت لكل مليون نسمة( 

ونسبة استخدام السكان للنقل العام. وقد ينجم هذا الوضع 
في بعض الحاالت عن ما يسميه البنك الدولي "مصيدة نقص 

التمويل". حيث يصف تقرير للبنك كيف "تحتاج المدن في 
البلدان النامية إلى استثمارات ضخمة لتوسيع وتحسين 
نظم النقل الحضري، ولكن عادة ما يكون التمويل المتاح 

بأكمله مجرد جزء صغير مما هو مطلوب". ويرجع ذلك إلى 
أن "النفقات الفعلية لصيانة األصول القائمة غير كافية"، مما 

يحول دون توسيع القدرة االستيعابية، أو تحديث القطاع 
عن طريق االنتقال مثاًل إلى المركبات الكهربائية. وبالرغم 
من أن هذا ينطبق على البلدان العربية، إال أن الواقع أيضًا 

هو أن االستثمار في وسائل النقل العام آخذ في االرتفاع في 
المنطقة، مع انصباب التركيز على االستثمار في المركبات 

الكهربائية واألنظمة الكهربائية الكاملة58.

1. النقل العام الكهربائي في المنطقة العربية 
في طور النمو

تاريخيًا، لم تحظ وسائل النقل العام بأولوية في دول مجلس 
التعاون الخليجي، إال أن األمور بدأت تتغير مع انتقال المنطقة 

العربية ككل إلى الطاقة المتجددة. إذ يتمّثل أحد عناصر 
مبادرة دبي للتنّقل األخضر، التي تم اعتمادها وإطالقها في 
عام 2016، في شراء حافالت متوافقة مع المعيار األوروبي 

النبعاثات الوقود يورو 6، وزيادة حصة سيارات األجرة 
الكهربائية الهجينة والكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى 

50 في المائة. وتعمل الجهات المعنية في دبي على اختبار 
الشحن الديناميكي الالسلكي للحافالت الكهربائية، استعدادًا 

الستخدام هذه الحافالت في المستقبل. وقد أعلنت إمارة دبي 
في عام 2021 عن هدفها الشامل المتمثل في جعل وسائل 

النقل العام خالية من االنبعاثات بحلول عام 2050. وفي 
شباط/فبراير 2021، ُأطلقت في أبو ظبي حافالت كهربائية 
تعمل ببطارية الليثيوم األسرع قدرة على الشحن في العالم 
)تيتانات الليثيوم LTO(، قادرة على الشحن في أقل من 20 

دقيقة. وسيتبع إطالق هذه الحافالت نشرها في دول مجلس 
التعاون الخليجي األخرى. وتخطط إمارة أبوظبي لنشر 

حافالت عامة كهربائية إضافية في نظام النقل الخاص بها 
استعدادًا الستضافة دولة اإلمارات العربية المتحدة لمؤتمر 
األطراف الثامن والعشرين في عام 2023. كما تستثمر دولة 

اإلمارات العربية المتحدة في شبكات السكك الحديدية 
الكهربائية، من خالل شركة االتحاد للقطارات، حيث من 

الممكن أن يساهم هذا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة 
بنسبة 70 إلى 80 في المائة، وإزاحة مئات شاحنات الديزل من 

الطرق. كما أن مترو أنفاق دبي الكهربائي ذاتي التشغيل، هو 
أكبر نظام قطارات أنفاق بدون سائق في العالم59.

تسعى قطر إلى تحويل 25 في المائة من حافالت النقل العام 
في أسطولها إلى حافالت كهربائية استعدادًا الستضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وقد 
تم تسليم آخر دفعة من أسطول الحافالت الكهربائية في 

نيسان/أبريل 2022، وستخدم الحافالت أكثر من 50 خط نقل 
عام في البالد بحلول عام 2023. كما أعلنت قطر عن خططها 
لتحويل نظام النقل العام بأكمله للعمل بنسبة 100 في المائة 
على الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030. وتستثمر المملكة 
العربية السعودية 25 مليار دوالر في البنية التحتية للسكك 
الحديدية الكهربائية، على شكل ثالثة "مشاريع كبيرة" يبلغ 
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مجموع طول سككها حوالي 4,000 كيلومتر. ولدى الرياض 
وجدة خطط للتوسع بإضافة أكثر من 300 كيلومتر من 

الشبكات الجديدة على خطوط مترو األنفاق الكهربائي ذاتي 
القيادة. وفي آذار/مارس 2020، استلمت المملكة عشرين 
حافلة كهربائية من تطوير شركة كهرباء تشوتشو سي آر 

آر سي تايمز. وتم تطوير هذه الحافالت الكهربائية الذكية 
خصيصًا للمملكة العربية السعودية، فأضيفت إليها خاصيات 

مقاومة اإلشعاع وخاصيات التبريد لضمان أدائها في ظل 
درجات الحرارة الشديدة في بيئة التشغيل المحلية60.

أما في مصر، سيتم في عام 2023 افتتاح شبكة سكك 
حديدية جديدة عالية السرعة بطول 1,800 كيلومتر، خطوطها 

الرئيسية وخطوط الشحن فيها مكهربة بالكامل. وسيربط 
المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 4.5 مليار دوالر ميناًء على 

البحر األحمر بميناءين على البحر األبيض المتوسط. كما 
تعمل مصر على اختبار تسيير حافالت كهربائية في مدينة 

القاهرة كجزء من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغّير المناخ في 
القاهرة الكبرى، الذي يمتد لفترة ست سنوات، وتم اإلعالن 

عنه في أيلول/سبتمبر 2020، بالتعاون مع البنك الدولي. كما 
سيتم بذات الوقت تقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع 

نطاق أسطول الحافالت في جميع أنحاء البالد. وفي مدينة 
اإلسكندرية، تم اختبار العمل بالحافالت التي تعمل بالبطاريات 

الكهربائية، وأصبحت هذه الحافالت والبنية التحتية لشحنها 
قيد التشغيل في نظام مواصالت المدينة في أيار/مايو 

2020. وفي األردن، قدم برنامج المدن الخضراء التابع للبنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية قرضًا بقيمة 14.8 مليون 
يورو لمدينة عمان لشراء 15 حافلة كهربائية، و136 حافلة 

ديزل، متوافقة مع المعيار األوروبي النبعاثات الوقود يورو 5. 
وتشمل مشاريع النقل العام الكهربائي في المغرب مشروعًا 

تجريبيًا للنقل السريع بالحافالت يعمل بالطاقة الشمسية في 
مراكش، مع خطط إلضافة 48 حافلة إلى األسطول بحلول عام 
2030، بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة 

العالمية. وتتمثل مبادرة أخرى في المغرب في شراكة بين 
القطاعين العام والخاص مع شركة مرسيدس، حيث ستقدم 

الشركة لمدينة الرباط، ولفترة تجريبية، حافلة كهربائية جديدة 
من طراز إي سيتارو. باإلضافة إلى ما سبق، يربط خط قطار 
البراق الكهربائي فائق السرعة ما بين مدينتي الدار البيضاء 

وطنجة. وفي تونس، يتم اختبار النقل السريع بالحافالت 
الكهربائية في تونس العاصمة، ووضعت شركات صناعة 

السيارات المحلية الخطط لبدء تصنيع الحافالت الكهربائية 
في المستقبل61.

2. تحتاج المنطقة العربية، بصورة ملّحة إلى زيادة 
وسائل النقل العام التي تعمل بمصادر الطاقة 

النظيفة

تشهد المنطقة العربية حاجة ملحة إلى زيادة وسائل النقل 
العام يدفعها أسباب عدة، ويرافق ذلك بالطبع ضرورة تزويد 

الوسائط الجديدة من حافالت عامة وسكك حديدية بالطاقة 
النظيفة. ومن أهم األسباب لزيادة وسائل النقل العام النظيفة 

عوامل تشمل النمو السكاني، واالزدحام المروري، والمخاطر 
على الصحة العامة، وتحقيق اإلنصاف.

يتنامى عدد سكان الشرق األوسط وأفريقيا )شمال أفريقيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى( بوتيرة هى األعلى في 

العالم. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يشهد ما يقّدر بنحو 
نصف بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا في عدد 

السكان بنسبة 50 في المائة أو أكثر عن مستويات عام 2015. 
وسيحدث معظم هذا النمو في المدن. فمن المتوقع أن يرتفع 
عدد سكان القاهرة، على سبيل المثال، من 20 مليونًا إلى 30 
مليونًا على مدى العقد حتى عام 2030، وستنمو الرياض من 
7.5 مليون نسمة حاليًا إلى أكثر من 10 ماليين نسمة بحلول 

عام 2030. وفضاًل عن ما ستتسبب به هذه الزيادات السكانية 
من بطالة )بين الشباب بشكل رئيسي(، واحتمال حدوث 

اضطرابات، وغير ذلك من القضايا، سينجم عنها كذلك زيادات 
في حركة المرور، واالزدحام، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

الناتجة عنهما، وذلك في غياب وجود عدد أكبر من وسائل 
النقل العام التي ال تعمل بالديزل ولكن بالكهرباء62.

ولالزدحام المروري الناجم عن األعداد الكبيرة جدًا من 
السيارات المملوكة شخصيًا، وغيرها من المركبات التقليدية 

ذات محركات االحتراق الداخلي، في المدن الكبيرة في 
المنطقة العربية، آثار سلبية أساسية وقابلة للقياس. وأجرى 

البنك الدولي في عام 2014 تحلياًل حسب فيه خسائر الناتج 
المحلي اإلجمالي المصري الناتج عن االزدحام المروري 

المتوقع في عام 2030 في القاهرة وحدها. وأخذت الدراسة 
باالعتبار آثارًا تشمل هدر الوقت اإلنتاجي، وعدم إمكانية 
التعويل على وصول العمال والسلع في الوقت المناسب، 

والسالمة )الوفيات واإلصابات جراء الحوادث(، واألضرار 
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التي تلحقها االنبعاثات بالصحة والبنية التحتية، وقّدرت 
أن هذه العوامل تكّلف االقتصاد ما يقرب من 18 مليار 

دوالر سنويًا63. ويمكن توقع خسائر مماثلة للمدن الكبيرة 
األخرى المكتظة بالسكان في المنطقة العربية. وتكلفة أخرى 

تتكبدها هذه المدن ويتعين أخذها باالعتبار، هي الخسارة 
المرتبطة بالفرص الضائعة بسبب انخفاض قدرة المدن 

على جذب األعمال الجديدة. إن التنبه إلى هذه اآلثار أمر 
ضروري جدًا؛ فوفقًا لتحليٍل أجرته مبادرة التنقل المستدام 
للجميع )SuM4AllTM(، يمّثل عدم فهم اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية السلبية، قصيرة وطويلة األجل الناجمة عن 
نموذج التنّقل الحالي أحد الحواجز الرئيسية أمام تطوير 

التنّقل الكهربائي المستدام64.

وُقّدَرت األضرار الصحية الناجمة عن انبعاثات العوادم 
الناتجة عن المواصالت بقيمة تراكمية عالمية، في عام 

2015، بلغت حوالي 1 تريليون دوالر، وفق دراسة تحليلية 

أجريت عام 2019. وخلصت دراسة أخرى إلى أن اعتماد 

معايير متقدمة خاصة بوقود وانبعاثات المركبات سيقّلص 

عدد الوفيات المبكرة، في المناطق الحضرية، في عام 2030 

بما يعادل 33,000 حالة وفاة في الشرق األوسط، و25,000 

حالة في أفريقيا. ومن شأن التحول للنقل العام الكهربائي، 

وغيره من وسائل النقل العام التي تعمل بالطاقة النظيفة، 

أن يخفف من اآلثار الصحية للتلوث المرتبط بالنقل في 

المنطقة العربية، من خالل تقليل الحاجة إلى السيارات، 

والدفع بسائقي السيارات إلى استخدام الحافالت، ومترو 

األنفاق، وعربات الترام، وغيرها من الوسائط األكثر كفاءة 

وغير المنتجة للكربون وما إلى ذلك. وتشير التحليالت إلى 

أن استخدام وسائل النقل العام بداًل من قيادة السيارة يوميًا 

لمسافة 20 مياًل يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بمقدار 4,800 رطل سنويًا65.

جيم. تشهد كذلك المنطقة العربية حركة نمو ألسواق وسائط التنّقل الكهربائي الخفيفة 
والتنّقل كخدمة، وفرصًا استثمارية ممتازة في هذا القطاع

كما ورد أعاله، الطلب على التنقل الكهربائي باستخدام 
وسائل النقل الخفيفة آخذ في االزدياد؛ ومثل ما هو الحال 

في األسواق الناشئة األخرى، تتباين التقديرات المتعلقة 
بحجم هذا النمو ووتيرته. وفي دراسة تحليلية أجرتها شركة 

ر أن قيمة السوق العالمية للمركبات الكهربائية  ماكينزي، ُقدِّ
ذات العجلتين والثالث عجالت بلغت نحو 97 مليار دوالر في 

عام 2020، أي ما يعادل 4 في المائة من مبيعات السيارات 
العالمية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 150 مليار 

دوالر في عام 2022. إال أن توقعات السوق األخرى كانت أكثر 
تواضعًا، حيث قّدرت قيمة السوق ما بين 41 و44 مليار دوالر 

في عام 2020 لترتفع إلى ما بين 198 و215 مليار دوالر في 
عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17 في المائة خالل 

هذه الفترة. أكبر انتشار لهذا النوع من المركبات الكهربائية هو 
في آسيا، حيث تمّثل الصين حاليًا 30 في المائة من السوق 
العالمية، وأكثر من 80 في المائة من السكوترات في الصين 

هي كهربائية. لكن تكتسب المركبات الكهربائية ذات العجلتين 

بحلول عام 2050، من المتوقع أن يشهد ما يقّدر بنحو نصف بلدان 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا في عدد السكان 
بنسبة 50 في المائة أو أكثر عن مستويات عام 2015
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والثالث عجالت، باإلضافة إلى التنّقل كخدمة، شعبية متزايدة 
في أوروبا وأمريكا الالتينية والواليات المتحدة، وقد اكتسبت 

للتو شعبية في المنطقة العربية. ووفقًا ألحد التقديرات، من 
المتوقع أن ينمو سوق التنّقل كخدمة من 3 مليارات دوالر 

في عام 2021 إلى 40 مليار دوالر في عام 2030، بمعدل نمو 
سنوي مركب يبلغ 32 في المائة.

ويتأثر نمو سوق التنقل كخدمة بالعدد المتزايد من مبادرات 
المدن الذكية، وبناء البنية التحتية الالزمة لشبكات الجيل 

الرابع والجيل الخامس، وانتشار الهواتف الذكية، على سبيل 
المثال ال الحصر، وكلها تتزايد في المنطقة العربية66.

يشهد التنّقل الكهربائي باستخدام وسائل النقل الخفيفة 
وقطاع التنّقل كخدمة في العالم العربي، أكبر وأسرع نهوض 

له، حاليًا، في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. ففي دبي، أعلنت هيئة الطرق 

والمواصالت في تشرين األول/أكتوبر 2020 عن مشروع 
تجريبي للسكوتر الكهربائي في خمس مناطق رئيسية في 

المدينة، كجزء من استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050. وبعد 
الحصول على نتائج مسح رضا العمالء بأكثر من 80 في 
المائة، توسع المشروع ليشمل 10 مناطق، ومن المقرر أن 

يتوسع أكثر ليشمل 23 منطقة جديدة. وأطلقت هيئة الطرق 
والمواصالت في دبي مشروعًا آخر بالتعاون مع شركة كريم 

المحلية الناشئة للتنّقل بوسائل النقل الخفيفة والتنقل كخدمة، 
وهو خدمة تأجير الدراجات الهوائية )التشارك في الدراجات(، 
ودخل المشروع مؤخرًا المرحلة الثانية من خالل إضافة 950 

دراجة هوائية كهربائية وتجهيز 95 محطة لالستالم والتسليم. 
ومن المقرر أن يصل عدد الدراجات الهوائية الكهربائية في 

المستقبل 3,500 دراجة تخدمها 350 محطة. وفي عام 2021، 
كشفت اإلمارة أيضًا عن استراتيجية دبي مدينة صديقة 

للدراجات الهوائية 2025، باستثمار إجمالي قدره 400 مليون 
درهم وعقد لمدة 15 عامًا مع شركة كريم67.

ويدرك مقدمو خدمات التنّقل بوسائل النقل الخفيفة، 
المعروفون في الواليات المتحدة وأوروبا، اإلمكانات الكامنة 

في المنطقة العربية، وهم يعملون على تسريع نموها. 
إذ أطلقت شركة اليم األمريكية أسطواًل من السكوترات 

الكهربائية في المنطقة في تشرين األول/أكتوبر 2020، كما 
زودت شركة تير األلمانية هيئة الطرق والمواصالت في دبي 

بالسكوترات الكهربائية لمشروعها قيد التوسع. واستفادت 

شركة تير من مبلغ 60 مليون دوالر من شركة الخدمات 
المالية غولدمان ساكس لتمويل هذا التوسع. غير أن النمو في 

هذا القطاع في البلدان العربية عضوي بشكل متزايد. تشمل 
األمثلة على هذا النمو شركتي دبيب وغزال، وهما شركتان 

ناشئتان في مجال التنّقل بوسائل النقل الخفيفة في المملكة 
العربية السعودية. وتصف شركة أرنب اإلماراتية نفسها بأنها 
"شركة ابتكار رقمي في مجال التنّقل بوسائل النقل الخفيفة، 

تجمع ما بين االبتكارات العالمية في التنّقل الحضري 
والشخصي، والمركبات الكهربائية الخفيفة". وفي مقابلة 

أجريت مؤخرًا، قال الرئيس التنفيذي للشركة بأن وسائط 
التنّقل الخفيفة ستعتبر وسيلة نقل عادية في المنطقة 
العربية على مدى العقد المقبل، وستدفع بعجلة التنمية 

االقتصادية على صعيد األفراد والشركات. ويستخدم نصف 
أسطول شركة أرنب من السكوترات الكهربائية حاليًا لنقل 

األشخاص من وإلى أماكن عملهم. وتقدم شركة ون موتو في 
اإلمارات العربية المتحدة دراجات نارية كهربائية، ودراجات 
هوائية، وسكوترات من تصميمها وتصنيعها، وهي في طور 

التوسع لتشمل خدماتها األردن، والبحرين، وقطر، ومصر، 
والمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى دول خارج المنطقة 

العربية. وتركز الشركة على التعامل مع الشركات التجارية، 
حيث يمثل هذا القطاع 90 في المائة من عملياتها. وتعمل 

شركة فينيكس اإلماراتية في البحرين وقطر باإلضافة إلى 
العديد من مدن دولة اإلمارات68.

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يجري ظهور شركات 
التنّقل بوسائل النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة بوتيرة أبطأ، 

ولكن من المتوقع أن يتوسع هذا القطاع في بعض المدن 
األكبر حجمًا واألكثر كثافة وازدحامًا في عدد من البلدان 

العربية. ففي مصر، تم تأسيس العديد من الشركات الناشئة 
في مجال التنّقل بوسائل النقل الخفيفة، حيث بدأت فعاًل 

في عملياتها. إحدى هذه الشركات هي رابت مارت التي 
تركز، باإلضافة إلى التنّقل الشخصي، على عمليات التوصيل 

الخاصة بقطاع التجارة الصغيرة لألغذية أو غيرها من 
المواد االستهالكية الصغيرة، من مراكز التوزيع المجاورة 
إلى المنازل في غضون 20 دقيقة أو أقل. وتعمل الشركة 
على توسيع نطاق عملياتها المحدود في إطار المجمعات 

السكنية المغلقة، حيث كانت قد بدأت العمل فيها في البداية، 
حيث أشار مؤسسو الشركة إلى أنهم "متحمسون لتقديم 

حل يخفف الضغط عن مجال النقل، ويحل مشاكل التنّقل 



43

لمسافات قصيرة"، وهو ما تعاني منه المدن المصرية الكبيرة. 
وتأتي أكثر من 40 في المائة من إيرادات شركة أرنب حاليًا 
من اإليجارات اليومية لسكوتراتها في المناطق المزدحمة، 
مثل وسط القاهرة والزمالك. وبدأت شركة مصرية ناشئة 

أخرى اسمها "حااًل" بالعمل في البداية كمزود لخدمة التنّقل 
بوسائل النقل الخفيفة باستخدام وسائط التنّقل الكهربائية 
ذات العجلتين والثالث عجالت وسيارات األجرة، وانتقلت 

بعد ذلك إلى مجال التنّقل كخدمة وتطبيقات "السوبر آب"، 
حيث تقدم خدمات التكنولوجيا المالية مثل دفع الفواتير، 

والتجارة اإللكترونية لـ "الشراء اآلن والدفع الحقًا"، والقروض 
الصغيرة واالستهالكية69.

ويعد التشارك في السيارات جزءًا من معادلة التنّقل كخدمة 
في المنطقة العربية كما هو في العالم، ويتزايد استخدام 

السيارات الكهربائية في هذا القطاع. إذ شرعت شركة "إيكار"، 
وهي أول وأكبر منصة للتشارك في السيارات في المنطقة، 
في خططها العام الماضي لزيادة قوتها العاملة في المملكة 

العربية السعودية إلى أكثر من الضعفين بعد أن زادت إيرادات 
الشركة بنسبة 16 في المائة في عام 2020 مع زيادة الطلب 

على خدمات الشركة. وفي أواخر عام 2020، أضافت الشركة 
بعدًا جديدًا إلى عملياتها التجارية مع إطالق خدمة إيكار 

فليت التي تتيح لشركات تأجير السيارات تحميل المتوفر 
من سياراتهم على التطبيق. وتوقعت الشركة تحقيق نمو 

إجمالي بنسبة 400 في المائة في عام 2021. وتشمل الشركات 
الناشئة األخرى في مجال مشاركة السيارات في المنطقة 

شركة "يودرايف"، باإلضافة إلى شركة كريم، وشركة يودرايف 
هي أول مزّود في الشرق األوسط يقدم خدمات التأجير 
بالدقيقة. ويتدفق رأس المال إلى قطاع التنّقل كخدمة 

والتنّقل الكهربائي بوسائل النقل الخفيفة في العالم العربي. 
واستفادت في السنوات القليلة الماضية عدة شركات من 

دورات التمويل الكبيرة التي تصل قيمتها في بعض الحاالت 
إلى ماليين الدوالرات، مثل شركة "إنفيغو" الناشئة لالشتراك 
في السيارات ومقرها دبي والرياض، ومنصة "تلقاني" لتأجير 

السيارات ومقرها الرياض، وشركة "فينيكس" للتشارك في 
السكوتر الكهربائي وتطبيقات السوبر آب، ومقرها اإلمارات 

العربية المتحدة، وغيرها من الشركات. وطرحت العام الماضي 
شركة "سويفل"، وهي أيضًا شركة لتشارك الركوب موجودة 

في القاهرة ودبي، لالكتتاب العام في عملية اندماج مع شركة 
االستحواذ ألغراض خاصة، "كوينز غامبيت جروث كابيتال" 
في صفقة قدرت قيمتها بـ 1.5 مليار دوالر. وفي تموز/يوليو 

2022، أضافت مؤسسة تاكسي دبي سيارة تسال من طراز 
"موديل 3" إلى أسطولها في تجربة جديدة، بعد طرح طرازات 

تسال السابقة في عام 2017، وبهدف تحويل 90 في المائة 
من أسطول سيارات الليموزين في دبي إلى مركبات صديقة 

للبيئة، هجينة أو كهربائية، بحلول عام 2026 70.
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دال. النقل العام الكهربائي، والتنّقل الكهربائي باستخدام وسائل النقل الخفيفة، والتنّقل 
كخدمة يمكنها أن تؤازر بعضها بعضًا من خالل تطويرها بشكل مدروس ومشترك

ما من شك أن لدى وسائل النقل العام التي تعمل بالطاقة 
الكهربائية إمكانات كبيرة للتخفيف مما تتسبب به األعداد 

الكبيرة من السيارات التقليدية، ذات محركات االحتراق 
الداخلي، في البلدان العربية من آثار سلبية، على الصحة 

واالقتصاد والمناخ، وغيرها من التبعات ذات العالقة، 
وتقليص حجم حركة المرور الكبير الذي ينجم عنها على 

الطرق في المنطقة. ولدى المنظومة البيئية للتنّقل القائمة 
على وسائل التنّقل الكهربائي الخفيفة والتنّقل كخدمة، والتي 
تشهد بروزًا سريعًا، إمكانات كبيرة على صعيد تسهيل وصول 
سكان المنطقة العربية إلى السلع والخدمات، واالستفادة من 
انخفاض تكلفة خدمات التنّقل لمسافات قصيرة، والحصول 

على فرص عمل، والمزيد. ومن المتوقع أن يزداد التأثير 
التراكمي والقائم على تعزيز كل مجال لآلخر في المستقبل 
في حال تم وضع هدف مدروس، يتمثل في تطوير طرفي 

نطاق التنقل الكهربائي، وهما "الطرف الكبير" )أي النقل العام( 
و"الطرف الصغير" )أي التنّقل بوسائل النقل الخفيفة والتنّقل 

كخدمة(، جنبًا إلى جنب.

وتشهد بلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في 
المنطقة العربية، البدء في اعتماد خطوات لتوجيه مشاريع 

التنمية الحضرية وتجهيزها المسبق الستخدام وسائل النقل 
العام. ويصف البنك الدولي التنمية الحضرية الموجهة نحو 

استخدام وسائل النقل العام بأنها "استراتيجية تخطيط 
وتصميم قائمة على تعزيز التنمية الحضرية المتماسكة، 

ومتعددة االستخدامات، والمراعية للمشاة والدراجات 
الهوائية، والمتكاملة بشكل وثيق مع النقل العام، من خالل 

تنظيم الوظائف واألحياء السكنية والخدمات والمرافق 
حول محطات النقل العام"71. وتشمل فوائد ذلك زيادة كثافة 

فرص العمل، وزيادة اإلنتاجية االقتصادية من خالل الجمع 
بين الوظائف ووسائل الوصول إليها للسكان على جميع 

مستويات الدخل، وزيادة قيمة العقارات من خالل تحسين 
القدرة على الوصول إلى األحياء المجهزة للنقل العام، وتقليل 

البصمة الكربونية، وغير ذلك. وبدأت دبي مبادرات تنمية 
حضرية يجري تجهيزها الستخدام وسائل النقل العام، منذ ما 
يقرب من عقد من الزمان، من خالل مشاريع إلعادة تخطيط 
المناطق المحيطة بمحطات المترو. ووصف المدير التنفيذي 

لهيئة الطرق والمواصالت مشروع ساحة االتحاد، في ذلك 

الوقت، بأنه أول موقع حضري موجه نحو استخدام وسائل 
النقل العام في المنطقة العربية. وفي عام 2016، حددت 

هيئة الطرق والمواصالت مواقع إضافية لمشاريع التنمية 
الحضرية المراعية الستخدامات النقل العام على طول طريق 

مترو دبي. وفي عام 2018، بدأت وزارة النقل السعودية 
بتقييم مشاريع إعمار موجهة نحو استخدام وسائل النقل 

العام، مع احتمال وصلها بمترو الرياض، باإلضافة إلى مشاريع 
للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكة المكرمة، 

وجدة، والمدينة المنورة، والدمام72.

ومن شأن التنّقل الكهربائي بوسائل النقل الخفيفة، والتنّقل 
كخدمة أن يساعدا في جعل التنمية الحضرية الموجهة نحو 

استخدام وسائل النقل أكثر فعالية، وحل العديد من المشاكل 
المتعلقة بالنقل التي تواجهها المدن في المنطقة العربية. 
وتتمثل الفائدة األكبر لتحسين الوصول إلى وسائل النقل 

العام في حل المشاكل المرتبطة بالمرحلة األولى والمرحلة 
األخيرة من سلسلة التوريد، وذلك من خالل التحّول إلى 

التنّقل بوسائل النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة. كما أن توفر 
خيارات أخرى للتنّقل، أكثر موثوقية ومرونة، مثل السكوتر 

والدراجات الهوائية والركوب التشاركي، وغيرها من خيارات 
التنّقل الكهربائي، يمكن أن تسّهل من استخدام وسائل النقل 
العام بداًل من قيادة السيارات الشخصية. غير أنه لم يتم بعد 

ربط وسائل التنّقل الخفيفة والتنّقل كخدمة بأنظمة النقل 
العام على النحو األمثل في المدن العربية التي تنتشر فيها 
هذه الوسائل، وبطرق تعّظم من أثر المنظومة البيئية للنقل 
متعدد الوسائط بأكملها. باإلضافة إلى ذلك، تفتقد المنطقة 

بأسرها، إلى حد كبير، إلى البنية التحتية الالزمة الستيعاب 
التنقل بوسائل النقل الخفيفة وتمكينه، مثل ممرات الدراجات 

المخصصة للسكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية. 
وأشار عبد الجبار محمد، وهو مهندس متقاعد كان يعمل في 

بلدية مدينة عربية، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، إلى أن 
"شوارعنا مصممة لسهولة حركة السيارات، ولم تكن الغاية 

من التصاميم الحضرية استيعاب حركة المشاة أو راكبي 
الدراجات الهوائية"73.

مع انتشار التنّقل بوسائل النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة في 
المنطقة، إلى جانب تحديث أنظمة النقل العام عن طريق 
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إدخال المركبات الكهربائية، فمن شأن التصميم االستباقي 
ألوجه الترابط هذه زيادة فوائد االستثمار في جميع 

الوسائط بما يتجاوز الفوائد التي يمكن أن توفرها بشكل 
فردي. ويبين تحليل أجراه معهد سياسات النقل والتنمية أن 
إدماج خيارات التنّقل بوسائل النقل الخفيفة، وآليات تنسيق 
التنّقل كخدمة في نظم النقل العام وبنيتها التحتية "يحّسن 

موثوقية التنّقل متعدد الوسائط، والقدرة على تحمل تكاليفه، 
ومرونته؛ وهو يزيد من عدد الركاب عبر الوسائط المختلفة؛ 

ويزيد من عدد السكان القاطنين ضمن مسافة يمكن الوصول 
إليها من محطات النقل العام". يتمثل أحد الجوانب األساسية 

لضمان عملية دمج ناجحة تخلق منفعة متبادلة، في وجود 
عالقات عمل قوية بين مشّغلي المشاريع في القطاع الخاص 
من جهة، والمسؤولين الحكوميين عن قطاع النقل العام من 

جهة اخرى. أما الخطوة األخرى التي يجب القيام بها هي 
تنظيم عمل التنّقل بوسائل النقل الخفيفة، لتعزيز قدرة هذا 
القطاع على سد الثغرات الموجودة في أنظمة النقل العام. 
كما سيكون من المهم إجراء تعديالت على البنية التحتية 
المادية، مثل ربط ممرات الدراجات بمحطات النقل، وبناء 

أرصفة في المحطات الستالم وتسليم وسائط النقل الخفيفة 
وشحن بطارياتها74.

في المنطقة العربية، كما في أي مكان آخر، بدأ مشغلو النقل 
العام والسلطات المعنية، إلى جانب المشغلين ومقدمي 

الخدمات في قطاعي التنّقل بوسائل النقل الكهربائي الخفيفة 
والتنّقل كخدمة، بإدراك المصالح المشتركة في إنشاء 

منظومات نقل متكاملة، وبدأوا يعملون بناًء عليها. وتقوم 
الشركات ببناء أعمالها بحيث تتمحور حول تحقيق مكاسب 

اجتماعية، حيث تصف شركة "فينيكس" هدفها بمساعدة 

السكان في المنطقة على تحقيق إمكانياتهم، مستخدمة 

عنوان "إمكاناتك بين يديك"، ومعلنًة "شغلنا نساعدك توصل.

إلى هدفك، إلى وجهتك، إلى نجاحك. وسيلتك إلطالق 

إمكاناتك من خالل تنقل سريع، فّعال، وفي متناول اليد". 

ويصف مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 

سويفل، "التنّقل والتمكين الذي يرافقه حقًا مكتسبًا للجميع". 

أساس نموذج أعمال MaaS هو تصميم واجهات برمجية 

لربط مزودي خدمات التنّقل الذين لديهم بنية تحتية، مع 

بعضهم البعض، بما في ذلك ربطهم مع مزودي النقل العام. 

كما يعتبر مقدمو خدمات التنقل بوسائل النقل الخفيفة أن 

لهم دور هام في إيجاد حلول للتحديات على صعيد "تغطية 

الميل االول والميل االخير للوصول إلى مرفق النقل العام"، 

وفقًا لزيد المفرح، مؤسس مشارك لشركة غزال، مضيفًا أن 

"هدف غزال هو المساهمة في خلق نظام نقل متكامل"75.

يمثل التطوير المدروس للتنّقل بوسائل النقل الكهربائي 

الخفيفة، والتنّقل كخدمة، والنقل العام الكهربائي، على أساس 

أنها عناصر مكملة لبعضها البعض، فرصة ليس فقط لتوفير 

تجربة تنّقل أكثر سالسة، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في 

المنطقة العربية؛ بل يدعم أيضًا تحقيق مكاسب اجتماعية 

على نطاق واسع، وتحقيق نتائج تنموية، مثل الوصول إلى 

الفرص واإلدماج االجتماعي. وسيتطلب األمر من الكيانات في 

القطاعات الثالثة جميعها العمل معًا "لفهم التحديات والفرص 

المرتبطة بدمج النقل متعدد الوسائط في سوق التنّقل الذي 

يعتمد بشكل متزايد على البيانات والتكنولوجيا، والمشاركة 

في إنشاء إطار حوكمي وتنظيمي لتطور نظام النقل لدعم 

األهداف االجتماعية والبيئية واالقتصادية األوسع نطاقًا"76.

هاء. تحقيق قطاع السيارات الكهربائية نمو مستدام يتيح للحكومات أن تركز دعمها على تطوير 
النقل العام الكهربائي، والتنّقل باستخدام وسائل النقل الكهربائي الخفيفة، والتنّقل كخدمة

ســيتعين علــى الحكومات في المنطقــة العربية تكريس موارد 
ماليــة كبيــرة، وغيرها من المــوارد، إلعطاء األولوية لطرفي 

نطــاق التنّقــل الكهربائي، الصغير والكبيــر. وفي المنطقة، 
كمــا هــو الحــال في بقية أنحاء العالــم، يتضمن جزء كبير من 

الترويــج للســيارات الكهربائية تقديم حوافز للمســتهلكين 
لشــراء السيارات، في شــكل إعفاءات ضريبية، وإعفاءات 

من رســوم االســتيراد والجمارك، وغيرها من اإلجراءات 

المالية. والنمو الذي حققته أســواق الســيارات الكهربائية 
األكثــر تطــورًا، مثل الصين، وأماكن أخرى في آســيا، وأوروبا، 

والواليــات المتحــدة، تحقــق جزئيًا من خالل هذه اإلعانات 
المكلفــة77. وقــد حذت بعض البلــدان العربية حذوها؛ ففي 
دولــة اإلمارات العربية المتحدة، قدمت الســلطات حوافز 

لشــراء الســيارات الكهربائية بما في ذلك الشحن المجاني، 
وكفالة إضافية للســيارات الكهربائية، وترخيص الســيارات 
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وتجديــد الترخيــص بأســعار مخفضة، ومواقف مجانية للســيارات في مناطق 
معينــة، وإعفــاءات من الرســوم، ما يضمــن للمالكين توفير حوالي 6,000 دوالر 

باإلجمــال. ويرجــع تقــدم األردن على الدول األخرى فــي المنطقة في إجمالي عدد 
الســيارات الكهربائية العاملة بشــكل جزئي، إلى اإلعفاءات الضريبية والرســوم 

الجمركيــة. وقــد تعهــدت الحكومة المصرية بدعم تكاليف أول 100,000 ســيارة 
كهربائيــة تنتــج محليــًا، وإن كان الهــدف من ذلك تعزيــز التصنيع داخل البالد إلى 

جانــب هدف اعتماد الســيارات الكهربائية بذاته78.

ولكن في أسواق السيارات الكهربائية األكثر نموًا اليوم، ترتفع المبيعات بسرعة 
بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، وبات نمو الطلب مستدامًا بغض النظر عّما 

قد يتلقاه السوق من دعم. ومن المتوقع أن تستفيد المنطقة العربية )وغيرها 
من أسواق السيارات الكهربائية النامية( من هذا التأثير، ويمكن لهذا أن يحرر 

الموارد الالزمة لمشاريع النقل العام الكهربائي، ودعم قطاعي التنّقل بوسائل النقل 
الكهربائي الخفيفة والتنّقل كخدمة.

مــا هــي العوامــل التــي تجعل مــن ديناميكيات الســوق عاماًل يتفــوق على إعطاء 
الحوافــز للمســتهلكين لتســريع االنتقــال إلــى اســتخدام المركبــات الكهربائية؟ من 
المتوقــع أن تتكافــأ أســعار المركبــات الكهربائيــة في جميع أســواق العالــم بحلول 

عــام 2028، حتــى وفــق تقييم الســيناريو األكثر تشــاؤمًا من مؤسســة أبحاث 
بلومبــرغ إن إي إف. وتعــد تكلفــة البطاريــات وتوفــر إمداداتهــا العامل األكبر 

فــي تســعير المركبــات الكهربائيــة، وقــد زاد اإلنتــاج العالمــي للبطاريات في عام 
2020 بنســبة 33 فــي المائــة مقارنــة بعام 2019، حيــث انخفض متوســط تكلفة 
البطاريــات بنســبة 13 فــي المائــة فــي الفترة نفســها. وأصبحت تكلفــة بطاريات 

الليثيــوم أيــون اآلن أقــل بـــ 30 مــرة مما كانت عليــه قبل 30 عامًا، ومــن المتوقع 
أن تنخفــض التكلفــة إلــى أقــل مــن 100 دوالر للكيلوواط/ســاعة بحلول عام 2023. 

تعد تكلفة 
البطاريات

وتوفر إمداداتها العامل األكبر 
في تسعير 

المركبات 
الكهربائية، وقد زاد 
اإلنتاج العالمي للبطاريات 

في عام 2020 بنسبة 33 

في المائة مقارنة 
بعام 2019، حيث انخفض 

متوسط تكلفة البطاريات بنسبة 
 13 في المائة في 

الفترة نفسها
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وسيســتمر هــذا التوجه فــي انخفاض أســعار البطاريات في 
خفــض أســعار الســيارات الكهربائيــة بالنســبة للمســتهلكين، مع 
إمكانيــة االســتغناء عــن الدعــم في غضون بضع ســنوات في 

المنطقــة العربيــة. وقــال محللو مؤسســة مورغان ســتانلي 
فــي عــام 2021 للمســتثمرين "لــن نتفاجــأ على اإلطالق في 

حــال انخفضــت أســعار العديد مــن المركبــات الكهربائية في 
نهايــة المطــاف إلــى أقل مــن 5,000 دوالر للمركبة الواحدة". 

وبالفعــل، ُتبــاع في الصين بعــض الســيارات الكهربائية 
المنخفضــة الســعر للغاية )4,500 دوالر ســعر ســيارة هونغ 

غوانــغ ميني من ســايك موتورز( وفي أوروبا )ســيارة 
ســيتروين آمــي بســعر 6,600 دوالر( والتي يمكــن أن تجد لها 

أســواقًا في البلــدان العربية79.

ويمكن لحكومات المنطقة العربية، بل وينبغي لها، أن تواصل 
تشجيع شراء السيارات الكهربائية المملوكة شخصيًا، ولكن 

بإمكانها القيام بذلك من خالل اعتماد السياسات وغيرها من 
اإلجراءات التي ال تتطلب موارد مالية، حيث يمكن تخصيص 

هذه الموارد، بداًل من ذلك، لتطوير النقل العام الكهربائي 
والتشجيع على التنّقل بوسائل النقل الخفيفة واستخدام 

التنّقل كخدمة.

تعــّد تعهــدات خفــض الكربون التي كانــت قد قطعتهــا معظم 
البلــدان العربيــة في ســياق مؤتمرات األطــراف جزءًا من هذه 

الخيــارات على مســتوى السياســات العامة، حيث ســيضطر 
قطــاع النقــل إلى خفــض حصته مــن االنبعاثات. وهناك 

تدابيــر أخــرى غير ماليــة يمكــن للحكومات العربيــة اتخاذها 
لتشــجيع المســتهلكين علــى اســتخدام الســيارات الكهربائية، 

بحيــث يتــم الحفاظ علــى الموارد واســتخدامها لدعم 
منظومــة بيئيــة متكاملــة للنقــل العــام الكهربائــي، والتنّقل 

بوســائل النقــل الكهربائــي الخفيفــة، والتنّقــل الكهربائي 
كخدمــة. وتشــمل الخيارات إصدار أوامــر تتعلــق بالمركبات 
الخاليــة مــن االنبعاثــات، وتحديد أهــداف تتعلق بالمســافات 

التــي تقطعهــا المركبــات، ومعاييــر صارمــة لالقتصاد في 
اســتخدام الوقــود في المركبــات التقليديــة ذات محركات 

االحتــراق الداخلــي، وحظر بيــع هذه المركبات أو اســتيرادها 
)بما في ذلــك المركبــات المســتعملة(. إن القواعــد المتعلقــة 

بجــودة الوقــود فــي المنطقــة تدفعها، إلى حد مــا، متطلبات 
ســوق التصديــر، مما يخلــق مصلحة ذاتية فــي اعتماد 

مواصفــات الوقــود األوروبية التي من شــأنها أن تدفــع مالكي 
الســيارات العتمــاد المركبــات الكهربائية. ومــن المتوقع أن 
تقــوم معظــم البلدان في منطقة الشــرق األوســط بمراجعة 

معاييــر االقتصــاد في اســتهالك الوقود في المســتقبل 
القريــب. وحتــى اآلن، لــم تحدد أي دولة فــي المنطقــة العربية 

تواريــخ للتخلــص التدريجــي مــن المركبــات التقليدية ذات 
محــركات االحتــراق الداخلي، وذلك علــى عكس 25 دولة 

قامــت بذلــك، إلــى حد اآلن، ولكن يمكــن أن يضاف هذا 
الهــدف إلــى التدابيــر المخصصة لدعم هــدف إعطاء األولوية 

للدعــم المالــي الحكومــي لطرفي نطــاق التنّقــل الكهربائي، 
الطــرف الكبير والطــرف الصغير80.
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واو. التركيز على نموذج متكامل مدروس قائم على فكرة "الطرف الكبير والطرف الصغير" قد 
يؤدي إلى دورة حميدة من المكاسب االجتماعية

بما أن التنّقل بوسائل النقل الكهربائية الخفيفة والتنّقل 
كخدمة يساعدان على تعزيز استخدام وسائل النقل العام 

التي تعمل بالطاقة الكهربائية في المنطقة العربية، فمن 
المتوقع أن يؤدي زيادة عدد الركاب إلى زيادة العائد على 

االستثمار في أنظمة النقل. وبالمثل، سيدفع التوسع في 
وسائل النقل العام عجلة نمو التنّقل بوسائل النقل الخفيفة 
والتنقل كخدمة. ومن المتوقع أن يؤدي التطوير المتكامل 
المدروس لهذين الطرفين من نطاق التنّقل الكهربائي إلى 

زيادة إضافية في الفوائد التي سيجنيها منهما سكان المنطقة 
العربية، من خالل توّفر فرص اقتصادية أكبر، وتعزيز 

اإلنصاف، والشمولية، والصحة العامة.

يتوقع تحليل للبنك الدولي أن مقابل كل مليار دوالر من 
االستثمارات العامة في البنية التحتية، ستشهد المنطقة 

العربية خلق ما يقرب من 140,000 وظيفة مباشرة 
و440,000 وظيفة مستحدثة، ونمو إضافي في الناتج 

المحلي اإلجمالي بنسبة 0.48 في المائة. ومع لجوء عدد 
متزايد من مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل العام إلى 

توظيف أساطيل الحافالت الكهربائية، وأنظمة السكك 
الحديدية الكهربائية، والسكك الحديدية الخفيفة، سيزيد 

االنتقال إلى التنّقل الكهربائي في هذا القطاع من فرص العمل 
في المنطقة. ومع نمو المنظومة البيئية للتنّقل الكهربائي 

بوسائل النقل الخفيف والتنّقل كخدمة في المنطقة بشكل 
متكامل مع النقل العام، سيصبح من األسهل واألسرع بالنسبة 

للعاملين الوصول إلى هذه الوظائف وغيرها. وبّينت دراسة 
استقصائية أجرتها شركة اليم في واشنطن العاصمة أن 
44 في المائة من راكبيها استخدموا خدمة التشارك في 
السكوتر الكهربائي للذهاب إلى وظائفهم، وهو ما يمكن 

توقعه في البلدان العربية وأماكن أخرى مع توسع نموذج 
التنّقل الكهربائي باستخدام وسائل النقل الخفيفة. وبدأ 
هذا القطاع بالفعل بخلق فرص عمل جديدة خاصة به، 

وسيستمر على هذا المنوال، مثاًل في مجال خدمة التوصيل 
لألعمال التجارية السريعة، والخدمات األخرى التي تعتمد 

على السكوتر الكهربائي والدراجات الكهربائية، باإلضافة إلى 
صيانة أساطيل المركبات الصغيرة والبنية التحتية للشحن، 

وغير ذلك. ومن الجدير باالهتمام أن دراسة استقرأت سلوك 
التنقل بوسائل النقل الخفيفة في أكثر من 100 مدينة، 

ووّلفتها مع سيناريوهات وتوقعات أخرى، قّدرت أن نشر 
التكنولوجيا يمكن أن يخلق ما يصل إلى مليون وظيفة في 

أوروبا بحلول عام 2030 81، بغض النظر أن حجم فرص العمل 
الناشئة في المنطقة العربية سيكون أقل بكثير بالمقارنة مع 

المدن المشمولة في الدراسة.

كما سيعزز االستثمار في النقل العام مشاركة المرأة في 
القوى العاملة في المنطقة العربية؛ إذ ذكرت 40 في المائة 

من النساء الالتي شملهن مسح في األردن، أنهن رفضن 
فرص عمل لعدم توفر وسائل نقل مالئمة. وفي جميع أنحاء 

المنطقة العربية، تتعارض المخاوف المتعلقة بالسالمة 
والهموم االقتصادية للنساء بواقع أنظمة النقل العام التي 

يمكن أن يستخدمنها للتنّقل إلى العمل، والتي غالبًا ما 
تكون مكلفة، وغير كافية، وغير موثوقة. ومن شأن إدخال 
تحسينات على النقل العام، سواء بالطاقة الكهربائية أم ال، 
أن يخفف من هذه الصعوبات، ولكن من المتوقع أن تتعلق 

معظم المشاريع الجديدة في المنطقة بالحافالت الكهربائية، 
والسكك الحديدية الكهربائية، والسكك الحديدية الخفيفة 

الكهربائية. ويقّدر صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 20 إلى 
40 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

في جميع أنحاء المنطقة العربية، في حال تمّكنت المرأة من 
المشاركة الكاملة في األنشطة االقتصادية. وسيسهم تطوير 

ونشر خيارات التنّقل مثل السكوتر الكهربائي والدراجة 
الكهربائية وتشارك السيارات وغيرها من الخيارات في زيادة 
فرص حصول المرأة، وغيرها من المجتمعات المحلية األكثر 
حرمانًا، على فرص العمل، وتزيد هذه الفرص مع دمج هذه 

الخيارات في وسائل النقل العام82.

وكما سبقت اإلشارة، سيقلل التعجيل باعتماد سياسات 
المركبات النظيفة والوقود النظيف، أيضًا، من الوفيات 

المبكرة بنسبة 80 في المائة في أسواق الشرق األوسط 
وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، األصغر حجمًا، بحلول 

عام 2030. وسيقلل استخدام الحافالت والسكك الحديدية 
الكهربائية بشكل كبير من التكاليف االقتصادية الناجمة 

عن االزدحام المروري، وما ينتج عنه من تلوث الهواء الذي 
تساهم فيه السيارات ذات محركات االحتراق الداخلي بشكل 
كبير. وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أنه بإمكان 
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االستثمار في النقل العام الحضري خفض انبعاثات القطاع 
بأكثر من النصف بحلول عام 2030. ومن شأن التوسع في 

وسائل النقل العام التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وغيرها من 
وسائل النقل العام النظيفة، أن يقلل من المخاطر الصحية 
على السكان في جميع أنحاء المنطقة العربية، المعّرضون 

جميعهم تقريبًا لمستويات تلّوث تعتبر غير آمنة وفقًا لبيانات 
البنك الدولي. ففي عام 2019، ارتبط التعرض لمستويات 

مفرطة من الجسيمات من الفئة PM2.5( 2.5( بحوالي 
300,000 حالة وفاة في المنطقة. وتسببت بجزء كبير من 

هذه االنبعاثات السيارات وغيرها من المركبات على الطرق. 

ويقّدر أن هذه الملوثات هي السبب في الحاجة إلى إجازات 
مرضية يصل عدد أيامها إلى حوالي 70 يومًا على مدى حياة 
اإلنسان في المنطقة. كما أنها تنطوي على تكاليف اقتصادية 

كبيرة للمنطقة، بلغ مجموعها أكثر من 140 مليار دوالر 
في عام 2013، أي حوالي 2 في المائة من ناتجها المحلي 

اإلجمالي. ويمكن أن يكون للمنظومة البيئية للتنّقل الكهربائي 
الذي يركز على النقل العام المتكامل، والتنّقل بوسائل 

النقل الخفيفة، والتنّقل كخدمة، آثار فريدة على الحد من 
هذه المخاطر وغيرها من المخاطر على الصحة العامة في 

المنطقة العربية83.

زاي. التحديات الرئيسية التي تقف في مسار التحّول إلى التنّقل الكهربائي

يواجه التقدم على المسار نحو اعتماد التنّقل الكهربائي في 
المستقبل، في المنطقة العربية، بعض التحديات الرئيسية 

التي ُينذر بها ما سبق من سطور.

1. تمويل مشاريع النقل العام وإعادة التنمية 
الحضرية

يكّلف تشييد البنية التحتية للنقل العام في المنطقة العربية 
تكاليف باهظة، كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم. على 

أن مستوى االلتزام بهذه المشاريع في العديد من بلدان المنطقة 
أمر يبعث على التفاؤل. فلدى كل من المملكة العربية السعودية، 

واإلمارات العربية المتحدة، والعراق خطوط مشاريع قيد 
اإلعداد تتراوح قيمتها بين 50 و60 مليار دوالر. ويبلغ مجموع 

االستثمار في مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة، في 
جميع أنحاء المنطقة ككل، أكثر من 50 مليار دوالر84. وكما هو 

موضح أعاله )وفي أقسام أخرى من هذا التقرير(، ُتخصص 
غالبية المشاريع الجارية والمخطط لها للنقل العام الذي يعمل 
بالطاقة الكهربائية. وفي حين سيكون من األسهل تخصيص 

التمويل لمثل هذه المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، 
تواجه بلدان أخرى في المنطقة صعوبات مالية في بناء ما 

هو مطلوب لالنتقال إلى مستقبل للنقل العام قائم على التنّقل 
الكهربائي. وكما أشار عبد الجبار محمد، "يمكن إعادة تصور 
الشوارع وإضفاء الطابع اإلنساني عليها الستيعاب وسائط 

التنّقل الصغيرة. غير أن تطبيق هذا يتطلب وضع استراتيجية 
وطنية واستثمار الكثير من المال"85. وسيلزم البحث عن مصادر 

للتمويل، بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص، والدعم 

التمويلي من المصارف اإلنمائية متعددة األطراف، وغيرها من 
المؤسسات اإلنمائية الدولية ومؤسسات تمويل العمل المناخي. 
ولن تكون المشاريع التي تركز على دمج خيارات النقل العام مع 

التنّقل بوسائل النقل الخفيفة والتنقل كخدمة، كما هو موضح 
أعاله، بالضرورة أكثر تكلفة من المشاريع التي ال تفعل ذلك، 

ولكن يمكن لتعدد المصالح واألطراف المعنية أن يعّقد تأمين 
التمويل واإلشراف عليه.

2. تكييف قطاع النقل العام غير النظامي 
والتكامل معه

في العديد من مدن المنطقة العربية، يعد النقل غير النظامي 
الشكل األكثر شيوعًا واستخدامًا في مجال النقل الحضري. 

فحيثما وسائل النقل العام العادية غير كافية أو محدودة 
أو كليهما، يدخل المشغلون الصغار إلى السوق، في بعض 
الحاالت بصورة قانونية، وفي حاالت أخرى بصورة غير 

قانونية، لسد هذه الفجوات بشاحنات الركاب والحافالت 
الصغيرة وما إلى ذلك. تعمل هذه المركبات التي تسد النقص 

في وسائل النقل، إلى حد كبير، على الديزل، وتفتقر إلى 
التكنولوجيا والفالتر الالزمة للتحكم في االنبعاثات، مما 

يولد انبعاثات كبيرة جدًا من ثاني أكسيد الكربون وغيره من 
الملوثات. إن مقدمي خدمات النقل غير النظامية هم شكل 

هجين راسخ من التنّقل بوسائل النقل الخفيفة والنقل العام 
في المنطقة العربية، ولكن سيكون من الصعب دمجه في 
مسار التنّقل الكهربائي الموضح هنا. إذ أن طبيعة نموذج 
أعمال هذا القطاع المستقل، القائم على مشّغل واحد، ال 
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يحقق أي مكاسب من وفورات الحجم، وال يولد إيرادات 
كافية لالستثمار في االبتكار مثل شراء سيارات كهربائية 

جديدة. باإلضافة إلى ذلك، يمثل مشغلو النقل غير النظاميين 
حصة كبيرة من القوى العاملة في عدد من البلدان العربية. 
فمحاوالت الحد من مشغلي النقل غير النظامي من خالل 

لوائح أكثر صرامة، أو تعريضهم للمنافسة من أنماط الطاقة 
النظيفة المدعومة، يعني أن تطبيق نموذج التنّقل الكهربائي 

هذا قد يأتي على حساب تحقيق مكاسب اجتماعية 
ألولئك الذين يكسبون رزقهم في هذا القطاع غير النظامي. 

وسيتطلب تكامل القطاع غير النظامي الحالي مع طرفي 
نطاق مستقبل التنّقل الكهربائي "الطرف الصغير والطرف 

الكبير" حوافز مالية مبتكرة وغيرها من التدابير.

3. إمكانية تطبيق أنماط التنّقل هذه في 
المناطق الريفية وشبه الحضرية

تعاني المناطق الريفية في المنطقة العربية، منذ فترة طويلة، 
من عيوب في التنّقل. فهي تفتقر إلى حد كبير إلى شبكات 
النقل العام، والتمويل المخصص لها لتوفير خدمات التنّقل 

للسكان أقل مما يخصص للمناطق الحضرية، وقدراتها اإلدارية 
والمؤسسية غير كافية لإلشراف على تقديم الخدمات. 

وتترّكز االهتمامات المتعلقة بتوفير حلول منصفة للتنقل في 
المناطق الريفية، التي تضم ما يقرب من ربع سكان المنطقة. 
وكما يشير االتحاد الدولي للنقل العام، من شأن إيجاد حلول 

لمسألة التنّقل في المناطق الريفية أن "يطلق العنان لما 
قد ينجم عن اإلنصاف من إمكانيات، فالطرق الريفية ذات 

البنية التحتية والخدمات الجيدة تدفع قدمًا بعجلة الزراعة 
والتجارة والصناعة، وتسمح للسكان باالستفادة من الفرص 

مثل التعليم، والوظائف، والرعاية الصحية، واألنشطة الثقافية 
واالجتماعية. فال عجب إذًا في أن يؤدي النقل في المناطق 
الريفية دورًا حاسمًا في تحقيق ما ال يقل عن نصف أهداف 

التنمية المستدامة"86. لكن ال يمكن تطبيق النماذج التقليدية 
للنقل العام في المناطق الحضرية على المناطق الريفية. على 

سبيل المثال، من غير االقتصادي تشغيل خطوط حافالت 
منتظمة عبر المناطق التي يكون فيها الطلب منخفضًا ويصعب 
فيها مطابقة توقيت المسار مع احتياجات السكان. سيتعين إذًا 

تكييف نماذج التنّقل الكهربائي الخفيف والتنّقل كخدمة أثناء 
تطويرها في سياق حضري بحيث تالئم المناطق الريفية. على 

سبيل المثال، مراعاة محدودية نطاق تغطية شبكات الجيل 

الرابع الالزمة لتنسيق استخدام الوسائط. كما تشكل الكهرباء 

في هذه المناطق تحديًا ألي شكل من أشكال التنّقل الكهربائي.

4. أثر استيراد المركبات المستعملة ذات محركات 
االحتراق الداخلي إلى المنطقة

ارتفعت، بشكل كبير، الصادرات العالمية للسيارات المستعملة 

ذات محركات االحتراق الداخلي، وغيرها من المركبات ذات 

االستخدامات الخفيفة )مثل الشاحنات الصغيرة وسيارات 

الدفع الرباعي( خالل العقد الماضي، من 3.4 مليون في عام 

2015 إلى ما يقرب من 5 ماليين في عام 2019. وبين عامي 

2015 و2020، تم تصدير ما مجموعه 23 مليون سيارة 

مستعملة، معظمها سيارات تقليدية تسير على محركات 

االحتراق الداخلي، ويستمر ارتفاع هذه األرقام مع تزايد 

استهالك السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. ويصّدر 

ثلثا السيارات المستعملة إلى العالم النامي، بما في ذلك 

المنطقة العربية. وتتراوح التقديرات بين 25 و40 في المائة، 

ُيصّدر إلى بلدان في أفريقيا )كل من شمال أفريقيا وجنوب 

الصحراء الكبرى(، وحوالي 10 في المائة، ُيصّدر إلى الشرق 

األوسط. وعلى صعيد الدول العربية الواقعة في منطقة 

الشرق األوسط، تعد اإلمارات العربية المتحدة المستورد 

الرئيسي بنسبة 70 في المائة تقريبًا )ُيستورد عدد كبير منها 

إلعادة التصدير، وإلى حد كبير إلى بلدان عربية أخرى(. من 

ناحية، يعيق سهولة توافر السيارات التقليدية المستعملة 

ومنخفضة التكلفة، بشكل عام، نمو سوق السيارات الكهربائية 

في المنطقة، ويثبط بشدة زيادة استخدام وسائل النقل 

العام والتنّقل بوسائل النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة. أما 

من منظور اإلنصاف، قد يكّلف شراء المركبات الكهربائية 

ذات العجلتين والثالث عجالت ما يكلفه شراء سيارة 

تقليدية مستعملة أو أقل )كما يحقق استخدام هذه المركبات 

الكهربائية، على أساس اإليجار أو المشاركة، في نماذج التنّقل 

كخدمة، وفورات أكبر(. لكن تعزيز أسلوب "الطرف الكبير 

والطرف الصغير" لنطاق التنّقل الكهربائي، بداًل من شراء 

السيارات المستعملة، سيتطلب إذكاء الوعي العام، وتعزيز 

اإلجراءات على صعيد السياسات العامة، بحيث قد تضع 

قيودًا على استيراد السيارات التقليدية أو حظرها، وتقديم 

حوافز لشراء مركبات التنّقل الخفيفة87.



51

توصيات بشأن التطوير المدروس لنموذج يعطي األولوية للتنّقل الكهربائي، يتمثل في وسائل النقل 
العام المكهربة التكميلية، والتنّقل الكهربائي بوسائل النقل الخفيفة، والتنّقل الكهربائي كخدمة

استنادًا إلى أبحاثنا وتحليالتنا، بإمكان التوصيات التالية، 
بصورة فردية أو جماعية، دفع وتسريع حركة المنطقة 

العربية على مسار يصل بها إلى مستقبل التنّقل الكهربائي. 
بعض التوصيات مستقاة من توصيات أخرى ُوِضعت في 

إطار دراسات تحليلية أخرى، ترّكز على كهربة وسائل النقل 
العام، والترويج للتنّقل الكهربائي بوسائل النقل الخفيفة، 

والتنقل كخدمة، أو التكامل بين المنظومة البيئية للنقل العام 
المكهربة، والتنّقل الكهربائي بوسائل النقل الخفيفة، والتنقل 

كخدمة في المنطقة العربية وغيرها من أنحاء العالم. وتم 
تكييف هذه التوصيات وتعديلها لتناسب المنطقة العربية.

وضع سياســة وطنية مســتدامة للتنقل الحضري 
فــي كل بلد من بلــدان المنطقة، مع دعم 

بناء القدرات حســب الحاجة، للتحول بســائقي 
الســيارات إلى استخدام أشــكال نقل أكثر كفاءة 

وغيــر منتجة للكربون

في جميع أنحاء العالم، وِضعت وُطّبقت عدة نماذج ألطر 
وطنية للسياسات المتكاملة لتعزيز وتوسيع نطاق التنّقل 
الحضري المستدام. وينبغي للقائمين على وزارات النقل 

والطاقة والبيئة والتخطيط في البلدان العربية دراسة هذه 
النماذج، والتشاور مع أقرانهم في البلدان التي استخدمتها، 
ووضع سياسات وطنية مستدامة للتنّقل الحضري لبلدانهم. 

وُتعّد الحكومات الوطنية هذه الخطط لتعزيز قدرة المدن 
على تخطيط وتمويل وإنشاء نظم متكاملة للتنّقل المستدام، 

من النواحي التكنولوجية والمالية والتنظيمية وغيرها. 
وتركز هذه الخطط عمومًا كأولوية مبكرة على تطوير البنية 

التحتية الالزمة للمركبات الكهربائية وغيرها من أنماط التنّقل 
المستدامة، قبل خلق حوافز للمركبات الكهربائية بحد ذاتها. 
وهذا أمر مهم نظرًا لضرورة التغلب أواًل على أكبر الحواجز 

التي تحول دون اعتماد السيارات الكهربائية. أحد نماذج 
السياسات الوطنية المستدامة للتنقل الحضري التي يمكن 

لصانعي القرار في البلدان العربية النظر فيها يتمثل في 
مجموعة من المبادئ، وعملية منظمة من أربع مراحل وخمس 

ك مدينتك"  عشرة خطوة تم وضعها في إطار شراكة "حرِّ
MobiliseYourCity، وهي مبادرة دولية للنقل في إطار 

شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي التابعة لألمم المتحدة، 

والتي تم إطالقها في مؤتمر األطراف الحادي والعشرين في 
باريس في عام 2015. وقد اعُتمد هذا النموذج وُنّفذ في أكثر 

من 15 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا. 
ووضع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( 
نموذجًا آخر في كوسوفو، وُأِعّد نموذج آخر بدعم من برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي في جورجيا. يؤكد نموذج مبادرة 
"حّرك مدينتك" على ضرورة أن تستند الخطط التي تضعها 

البلدان العربية إلى مبدأ "المالءمة الوطنية"، أي إدراك أن 
الظروف تختلف عبر مجموعات البلدان األربع في المنطقة 

العربية، وضمان أن تكون كل خطة مصممة خصيصًا للظروف 
في ذلك البلد. وينبغي أن تنظر خطط وضع سياسات وطنية 

مستدامة للتنّقل الحضري في المنطقة العربية في تنظيم 
وتمكين جميع وسائط التنّقل والخدمات األرضية ومقدمي 

هذه الخدمات، بما في ذلك جميع أنظمة النقل العام ومقدمي 
خدمات التنّقل كخدمة في المدن، في إطار كيان وزاري أو 

إداري واحد. وفي إطار هذا التخطيط المستدام للتنّقل البّري 
الحضري، ينبغي إيالء االهتمام إلمكانية إدماج وسائط النقل 
األخرى في المستقبل، مثل النقل النهري والبحري، والطائرات 

بدون طيار، وسيارات األجرة الجوية، وما إلى ذلك.

تحديد أهداف على المستوى الوطني لشراء 
حافالت كهربائية بحلول عامي 2025 و2030

وضعت دول المنطقة العربية بما في ذلك اإلمارات العربية 
المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية أهدافًا 
رسمية للوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى صافي 

صفري. ولدى كل بلد تقريبًا في المنطقة أهداف محددة 
للطاقة المتجددة وأهداف لخفض االنبعاثات، على سبيل 

المثال، ما تعهدت به اإلمارات بتحقيق نسبة 50 في المائة من 
الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة، وخفض انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 في المائة، بحلول عام 2050. 
ولم يعلن سوى عدد قليل من البلدان عن أهداف خاصة 

بالتنّقل الكهربائي. تتمثل أحد المجاالت المهمة التي يجدر 
البدء بها في وضع أهداف الستخدام الحافالت الكهربائية. 
إن تحديد أهداف لوجود حد أدنى من الحافالت الكهربائية 

في أنظمة النقل العام، أو االكتفاء بشراء الحافالت الكهربائية 
فقط بعد تواريخ معينة، ستبعث إشارات مهمة عن نوعية 
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الطلب بالنسبة للموردين والمشغلين ومقّدمي رأس المال. 
وهذا من شأنه أن يحفز مصنعي الحافالت الكهربائية على 
االستثمار، ويسّرع من تنافسية تكلفة الحافالت الكهربائية 

مقابل الحافالت التقليدية.

وضع سياســات أو تشــريعات تمّكن أنظمة النقل 
على مســتوى الدولة والبلدية من استخدام 

نماذج شــراء مبتكرة للحافالت والســكك الحديدية 
الكهربائية

تجعــل نمــاذج الشــراء التقليدية فــي أنظمة النقــل العام من 
ارتفــاع التكلفــة األوليــة للحافــالت الكهربائيــة عائقًا أمام 

اعتمادهــا. إال أن مجموعــة متنوعــة من نماذج الشــراء 
الجديــدة للحافــالت الكهربائيــة قــد ظهرت، وهــي تقوم على 

احتســاب إجمالــي تكلفــة الملكيــة بمرور الوقــت، باإلضافة 
إلــى شــراكات مبتكــرة بين المدن ومــوردي الحافالت. ومن 

األمثلــة علــى ذلــك فصل ملكيــة الحافالت عن تشــغيلها 
وصيانتهــا للمســاعدة فــي نقــل النفقات الرأســمالية مــن القطاع 

العــام إلــى القطــاع الخاص. وتتيــح عقود التأجيــر تثبيت 
الحافــالت فــي النظام إلى أن يتم ســداد االلتزامــات المالية، 

ممــا يســاعد على تقليــل مخاطر الدفع، وخفض أســعار 
الفائــدة وكلفــة التمويــل. وقد حققــت مدينة ســانتياغو في 

شــيلي نجاحــًا فــي تطبيق هذا النموذج، مســتفيدة مــن أنظمة 
عمليــات المشــتريات التــي أتاحــت تطبيقه88. ومــن األمثلة 

األخــرى علــى النمــاذج المبتكرة لشــراء الحافــالت الكهربائية 
التــي يمكــن إدراجها في السياســات؛ تضميــن التكاليف 

البيئيــة فــي تقييمــات المناقصات، وشــراء الحافــالت مقّدمًا 
مــع اســتئجار البطاريات من خــالل األموال التشــغيلية. وفي 

البلــدان التــي تحظــر فيها األنظمــة على المســتوى الوطني 
هــذه النمــاذج أو تعّقدهــا، ينبغــي إلغاء هذه األنظمــة. وينبغي 

أيضــًا دراســة نماذج وأنظمة الشــراء الخاصة بنظــم النقل 
العــام بالســكك الحديديــة لمعرفــة الكيفيــة التــي يمكن بها أن 

تعّقــد نشــر النظــم التــي تعمل بالطاقــة الكهربائيــة أو تنحاز 
ضدهــا، وإعــادة النظر فيهــا وفقًا لذلك.

تقديــم المنح والقروض و/أو الدعم من 
المستويات المناســبة من الحكومة ووكاالت 

المعونة، واستكشــاف فرص التمويل التي 
تقّدمهــا بنوك التنميــة متعددة األطراف، من أجل 

تمويل مشــاريع إعادة التنميــة الحضرية وغيرها من 
المشــاريع التي تحقق التكامل، بشــكل هادف، 

بين وســائل النقل العام والتنّقل بوســائل النقل 
الخفيفــة والتنّقل كخدمة

تتباين المستويات التي يتم عليها تخطيط إعادة التنمية 
الحضرية وتمويلها وتنفيذ مشاريعها بحسب البلد، حيث قد 

تتم هذه العمليات على المستوى الوطني أو مستوى المناطق 
الفرعية أو على مستوى المدينة. وأيًا كان المستوى الذي 

يتم فيه اتخاذ هذه القرارات، ينبغي إتاحة أشكال جديدة 
من عمليات التمويل المختلفة على أساس إعطاء األولوية 

للمشاريع المصممة بقصد دمج "الطرف الكبير" )أي الحافالت 
وأنظمة السكك الحديدية الكهربائية( و"الطرف الصغير" )أي 

التنّقل بوسائل النقل الكهربائي الخفيفة، والتنّقل كخدمة 
باستخدام المركبات الكهربائية(. ويتعين على هذه المشاريع 

المتعلقة بتطوير البنية التحتية وإعادة تصميم استخدام 
المساحات، أن تعطي األولوية ألهداف مثل: تخصيص 

مواقف وفرض رسوم اصطفاف للدراجات والسكوترات 
الكهربائية )المملوكة والمشتركة( في مراكز النقل، مثل 

محطات القطار أو مواقف الحافالت؛ وإعادة تأهيل 
المساحات في الشوارع والطرق إلعطاء األولوية للسكوترات 

والدراجات الهوائية وممارسة المشي، خاصة بالقرب من 
مراكز النقل العام؛ ووضع الدراجات الهوائية والسكوترات في 
المناطق التي تعاني من نقص خدمات المواصالت في المدن؛ 
وتوجيه مشاريع التنمية الحضرية نحو استخدام النقل العام، 

من خالل تحديد مواقع السكن، واألسواق، وفرص العمل، 
والخدمات حول مراكز النقل العام؛ وتطوير البنية التحتية 
المخصصة للمركبات ذات العجلتين والثالث عجالت فقط، 
والتي تتيح للمركبات الكهربائية الخفيفة الوصول بسهولة 

إلى مراكز النقل العام عن طريق تجاوز التقاطعات المزدحمة 
أو الخطرة، وتتيح استخدام طرق مختصرة أخرى للوصول 

إلى الوجهة النهائية. وينبغي أن يعطي الدعم التمويلي 
األولوية، على وجه الخصوص، للمدن التي تعاني من أكبر 

قدر من اآلثار الضارة على الصحة العامة والنمو االقتصادي 
بسبب نوعية الهواء واالزدحام؛ والمدن التي تعد ترتيبات 

مشتركة مع مدن أخرى لشراء الحافالت الكهربائية وزيادة 
وفورات الحجم وخفض التكاليف األولية؛ والمدن التي 

تسعى إلى استبدال أساطيلها من الحافالت التقليدية بالكامل 
بحافالت كهربائية.

وضــع معايير وطنية وإقليمية تشــترط قابلية 
التشــغيل المتبادل لمكونات أنظمــة البنى التحتية 
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لنقاط الشــحن، وعلى وجه خــاص تلك المخصصة 
العام النقل  ألنظمة 

سيصبح بناء محطات شحن للسيارات الكهربائية، بجميع 
أنواعها، أولوية في المنطقة العربية، كما هو الحال عالميًا، 

حيث ستساهم األنظمة القابلة للتشغيل البيني مساهمة 
كبيرة في زيادة استخدام السيارات الكهربائية، وذلك 

على عكس األنظمة المملوكة ملكية خاصة. وسيتعين، في 
البلدان العربية، فرض قابلية التشغيل المتبادل ما بين البنى 

التحتية لشحن المركبات الكهربائية لتوسيع نطاق اعتماد 
التنقل الكهربائي. ومن الناحية المثالية، ينبغي اعتماد معايير 
مشتركة للشحن القابل للتشغيل المتبادل على نطاق المنطقة، 

بما يتيح لمالكي المركبات الكهربائية من األفراد، وألنظمة 
النقل العام للمسافات الطويلة عبور الحدود دون القلق 

بشأن توافر الطاقة، أو النطاق المحدود للتنّقل. وسيكتسي 
ذلك أهمية مع تزايد وجود شاحنات نقل البضائع الكهربائية 

المتوسطة والثقيلة في مشهد التنّقل الكهربائي في المنطقة. 
وفي سياق إعطاء األولوية للتنّقل الكهربائي في وسائل 

النقل العام، من المهم جدًا وضع تعليمات تفرض على أنظمة 
النقل في المدن اعتماد تكنولوجيا للشحن المشترك، أو القابل 

للتشغيل البيني ألساطيل الحافالت الكهربائية. إن قدرة 
أنظمة النقل العام على التكّيف مع التكنولوجيات المتعددة 
لواجهات االستعمال والتوصيل والشحن ستحميها من أن 
تصبح رهينة أي جهة تصنيع بعينها؛ ومن شأنها الحد من 
تعرض المدن إلى المخاطر المالية والتكنولوجية؛ وضمان 

أقصى قدر من المرونة والقدرة التنافسية في عمليات الشراء 
في المستقبل لدى زيادة حجم األسطول أو تطويره.

إصــدار تعليمات تحدد المواعيــد النهائية للتخلص 
التدريجــي من المركبــات التقليدية ذات محركات 
االحتــراق الداخلي، بحيث تشــمل جميع الحافالت 

والمركبات األخرى فــي قطاع النقل العام

حتى اآلن، حددت 17 دولة حول العالم، فضاًل عن العديد من 
الحكومات المحلية من مقاطعات وواليات، تواريخ للتخلص 

التدريجي من المركبات التقليدية، لكن لم تقم أي دولة عربية 
بهذه الخطوة. ومن بين البلدان التي أعلنت عن أهدافها 

للتخلص التدريجي من المركبات ذات محركات االحتراق 
الداخلي، لم يشمل سوى عدد قليل منها المركبات مثل 

الشاحنات الصغيرة والشاحنات التجارية الخفيفة والمركبات 

المتوسطة والثقيلة، أما الحافالت، على وجه التحديد، فلم 
تشملها في أهدافها سوى هولندا، ومقاطعة هاينان في 

الصين، والرأس األخضر. وعلى دول المنطقة العربية تحديد 
مواعيد مستهدفة، وتحديد نطاق الحظر المستقبلي ليشمل 
جميع مركبات النقل العام وشاحنات نقل البضائع المتوسطة 

والثقيلة. ومن شأن هذا الحظر تسريع جدوى السوق لمثل هذه 
المركبات الثقيلة، من خالل تحفيز طلب الشركات المصنعة 

على تصنيعها في وقت أقرب. وحيثما أمكن، ينبغي استخدام 
الحوافز المالية وغيرها من الحوافز لتشجيع المالكين على 
التعجيل باستبدال مركباتهم التقليدية، وإزالة ما تبقى من 

هذه المركبات عن الطرقات. وينبغي هنا إعطاء األولوية 
لمركبات النقل العام، ولكن يجب أن يشمل ذلك أيضًا مالكي 

أساطيل شحن البضائع، وأساطيل الشركات، والمركبات 
الشخصية. وعند تحديد أهداف التخلص التدريجي، ينبغي 

لبلدان المنطقة أيضًا أن تضع خططًا إلدارة عملية التخلص من 
المركبات التقليدية بطريقة فعالة ومثلى، في سياق "االقتصاد 

الدائري"، والتركيز على التسبب بالحد األدنى من النفايات، 
واالستفادة المثلى من المواد القابلة إلعادة التدوير. وباإلضافة 
إلى الفوائد البيئية، من شأن اعتماد أسلوب دائري في التخلص 
من هذه المركبات أن يخلق فرصًا جديدة على صعيد التوظيف 

والتصنيع وغير ذلك.

إعــادة هيكلة نظام الضرائــب والتأمين على 
المركبــات لتعزيز مبيعات المركبــات الكهربائية 
ذات العجلتيــن والثالث عجالت والتشــجيع على 

استخدامها

يمكن للبلدان في المنطقة العربية االستفادة من النماذج 
المستخدمة في بلدان أخرى، حيث تستخدم معدالت ضرائب 

مختلفة للتأثير على حجم حصة المركبات الكهربائية ذات 
العجلتين والثالث عجالت من وسائط التنّقل. ويمكن رفع 

رسوم االستيراد، وضرائب المبيعات أو اإلنتاج، ورسوم 
الترخيص والتسجيل السنوية، وغيرها من الضرائب والرسوم 

المفروضة على السيارات ذات محركات االحتراق الداخلي، 
وبالمقابل خفضها إلى معدالت متدنية للغاية على وسائط 
التنّقل الصغيرة المستدامة، األصغر واألخف وزنًا واألكثر 
فعالية، مثل المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثالث 

عجالت. وبالمثل، يمكن تعديل رسوم التأمين على المركبات 
بحيث تقّدم أسعار تفضيلية للمركبات الكهربائية األخف 

وزنًا واألقل سرعة، على أساس انخفاض العوامل الخارجية 
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السلبية )مثل خطر تعريض المركبات األخرى واألشخاص 
اآلخرين للضرر، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وغير ذلك 

من ملوثات الهواء، وما إلى ذلك(. ومن الممكن أن تنظر 
الحكومات في تغطية التأمين األساسي الشامل للمركبات 

الكهربائية، ذات العجلتين والثالث عجالت، من فائض 
اإليرادات الناتجة عن الرسوم الضريبية األعلى على المركبات 

ذات محركات االحتراق الداخلي من جميع األنواع.

تطويــر أطر وطنية علــى صعيد الحوكمة 
والسياســات تتعلق بقطاع التنّقــل كخدمة، تلتزم 
بها الهيئــات التنظيمية على المســتويات المحلية 

االتساق لضمان 

من شأن وضع إطار تنظيمي مشترك على المستوى الوطني 
في كل بلد عربي، بل ومن األمثل وضع ذات اإلطار في 

جميع بلدان المنطقة، أن يخلق بيئات مستقرة وتنافسية، 
تسمح بنمو السوق لمقدمي خدمات التنّقل كخدمة، الحاليين 

والمستقبليين، مع وضع شروط حول توافق عملياتهم مع 
أهداف المصلحة العامة التي تضعها الحكومات في ما 

يتعلق بالتنّقل المستدام. يمكن من خالل هذه األطر وضع 

معايير واسعة تنطبق على جميع وسائط التنّقل كخدمة، كما 
يمكن للهيئات التنظيمية المحلية العمل في إطارها إلصدار 

التصاريح، ووضع آليات التسعير، وتحديد استخدام األماكن 
العامة، وضمان أمن وخصوصية البيانات، وإعداد متطلبات 
دمج أنظمة النقل العام في تطبيقات موفري خدمة التنّقل 

كخدمة، وغير ذلك.

تقديــم الدعم المالي وغيره من أشــكال الدعم 
لدفع مشــغلي قطاع النقــل غير النظامي إلى 

اعتمــاد المركبات الكهربائيــة والتكامل مع أنظمة 
التنّقل كخدمــة في النقل العام

يمكن أن تشمل الخيارات تقديم القروض لشراء شاحنات 
كهربائية جديدة أو حافالت صغيرة، أو تحديث المركبات 

التقليدية ذات محركات االحتراق الداخلي عن طريق 
تركيب بطاريات؛ وتوفير المركبات الكهربائية ذات العجلتين 

والثالث عجالت مع دعم مالي أو من غير تكلفة؛ وتوفير 
تكنولوجيا المعلومات الالزمة للعمل داخل شبكات التنّقل 

كخدمة؛ واستحداث أشكال جديدة من الدخل تتيحها 
تدفقات اإليرادات غير المتصلة بالتنّقل لمشغلي التنّقل 
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كخدمة؛ ووضع برامج معاشات تقاعد أو غيرها من أشكال 
ضمان الدخل على المدى الطويل؛ والحوافز غير المالية 

مثل توفير التأمين الصحي أو االجتماعي، وغيرها. وقد 
يساهم تحفيز مشغلي القطاع غير النظامي على التكامل مع 
المنظومة البيئية للنقل العام التي تعمل بالطاقة الكهربائية، 

والتنّقل الكهربائي بوسائل النقل الخفيفة، والتنّقل كخدمة 
أيضًا في التصدي للنقص في حلول التنّقل في المناطق 

الريفية والمناطق شبه الحضرية، وذلك من خالل التوسع في 
اإلمكانيات الكامنة لزيادة الخدمات القائمة على الطلب.
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شيدت العديد من شركات

صناعة السيارات 
العالمية الكبرى مصانع 

في المنطقة، وهي تقوم 
بتصنيع وتجميع سياراتها مع 

شركاء محليين، 
وتوّظف يد عاملة 

محلية كبيرة

)الناقل 2(. حضور متزايد في 
سلسلة التوريد العالمية للتنّقل 
الكهربائي، كعنصر استراتيجي 

للتنويع االقتصادي

نتيجة محتملة، حوالي عام 2040: أجرى صانعو القرار استثمارات استراتيجية 
لتطوير وتوسيع القدرات الصناعية واإلمكانات الازمة للعديد من الدول العربية، 

من أجل المشاركة الهادفة في ساسل التوريد العالمية لصناعات التنّقل الكهربائي. 
وظهر عدد متزايد من الشركات المحلية في مجال تصميم وتصنيع المركبات 

الكهربائية على اختاف أنواعها )السيارات، والحافات، والمركبات ذات العجلتين 
والثاث عجات، والقطارات، والطائرات بدون طيار(. كما شيدت العديد من 

شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى مصانع في المنطقة، وهي تقوم بتصنيع 
وتجميع سياراتها مع شركاء محليين، وتوّظف يد عاملة محلية كبيرة. وينشط 

موردو قطع السيارات من المستوى 1 والمستوى 2 )المذكورون في النص أدناه( في 
كل بلد عربي تقريبًا، حيث يصّنعون آالف القطع التي تدخل في صناعة السيارات 

الكهربائية وغيرها من المركبات الكهربائية. كما يتزايد عدد الشركات التي تصنع 
مكونات في غاية التطور التقني، والازمة لاتصال الرقمي في السيارات الكهربائية 

الحالية المتصلة بإنترنت األشياء والشبكة الذكية للتزود بالطاقة والتواصل. كما 
ينشط ويتوسع في المنطقة قطاع تصنيع البطاريات والبنية التحتية الازمة 

لشحنها. وشهد نطاق قاعدة المهارات التكنولوجية والرقمية للقوى العاملة في 
صناعة التنّقل في العديد من بلدان المنطقة اتساعًا وتعّمقًا، وبات يشمل برمجة 

 ،)CAD/CAM( الكمبيوتر والترميز الرقمي، والتصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر
وتحليل البيانات، والذكاء االصطناعي وتعلم اآللة، وأنظمة الروبوت، ودمج أجهزة 

االستشعار، وغير ذلك. وستكون كل هذه المهارات أساسية في صناعة السيارات 
في عام 2040، وفي غيرها من قطاعات الصناعة الرقمية. أما االستثمارات 
االستراتيجية والسياسات، وغيرها من اإلجراءات التي اتخذت منذ أوائل 

العشرينات من هذا القرن بهدف تطوير القدرات الصناعية في سلسلة قيمة التنّقل 
الكهربائي، فساعدت العديد من بلدان المنطقة على تنويع اقتصاداتها بشكل هادف 

في مجموعة من مجاالت االقتصاد األخضر والرقمي. 
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ألف. للتنقل الكهربائي القدرة على أداء دور مهم في تنويع اقتصادات المنطقة العربية

المنطقــة العربية في حاجة ماســة إلــى التنمية االقتصادية 
والتنويــع. إذ هيمــن النفط والغاز والمعــادن، عبر التاريخ، على 

الصــادرات واإليرادات الحكومية لمعظــم بلدان المنطقة، 
وال يــزال يهيمــن عليها. وعلى الرغم مــن أن جهود التنويع 
االقتصــادي وّجهت عائدات النفط والمعادن نحو أنشــطة 

أخــرى علــى مدى العقد الماضي وما قبلــه، ال تزال المنطقة 
تعتمــد اعتمــادًا كبيرًا على هذه المــوارد. وفي حين تنتج 

العديــد من البلدان الســلع وتتاجــر في الخدمات، فهذه 
مخصصــة، في المقام األول، لألســواق المحليــة، حيث تتمثل 

الصناعات الرئيســية في صناعة النســيج، والبناء، واألســمنت، 
والمعــادن، والمواد الكيميائية، وتجهيز األغذية، واألســمدة، 

والســياحة، والخدمات التجاريــة بما في ذلك الخدمات 
المصرفية والمالية.

1. حاجة المنطقة العربية إلى التنويع االقتصادي 
القائم على التكنولوجيا والتصنيع

تــزداد الحاجة الماســة إلــى التنويع االقتصــادي الفّعال في 
المنطقــة العربيــة. فتغيــر المنــاخ، والتلــوث وغير ذلك من 
الضغوطــات، يدفــع بالعالــم للتحّول نحو االســتدامة، مما 

يؤثــر ســلبيًا، وبتســارع، على االقتصــادات التي يهيمــن عليها 
النفــط والغــاز والمعادن. وترتأي االلتزامــات والمبادرات 

بموجــب االتفــاق األخضــر لالتحاد األوروبــي "انخفاضًا في 
واردات النفــط بنســبة تصــل إلــى 25 في المائــة بحلول عام 
2030، وبنســبة 79 فــي المائــة في عــام 2050 مقارنة بعام 

2015، ]مــع[ تلبيــة 90 فــي المائــة من احتياجــات الطاقة من 
مصــادر الطاقــة المتجــددة بحلول عــام 2050"89. وعلى الرغم 

مــن تفــاؤل منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول )أوبك(، على 
المــدى القريــب، إال أنهــا تتوقع أن يثبــت الطلــب العالمي على 

النفــط حوالــي عــام 2035 90. وتتوقــع بلومبرج أن يبلــغ الطلب 
علــى النفــط، وعلى وجــه التحديــد لتلبية احتياجــات النقل 
البــّري، ذروتــه عالميــًا في عام 2027، وذلك وفــق تقديرات 

متحفظــة، مــع إمكانية أن يســاهم اســتخدام المركبات 
الكهربائيــة والعاملــة بخاليــا الوقــود فــي التخفيف من 

الطلــب علــى النفــط بما يعــادل 21 مليون برميــل في اليوم 
بحلــول عــام 2050. أما في حــال حصل التحّول إلــى التنّقل 

الكهربائي بشــكل أســرع، سيتســارع انخفــاض الطلب على 

النفــط، مــع االســتغناء عن مــا يقرب من 50 مليــون برميل 
يوميــًا بحلول عام 2050 91.

ويتمثل أحد الحلول الرئيسية لتنويع االقتصادات في أن 
تشجع بلدان المنطقة تطوير القطاعات التي تعتمد أشكال 

إنتاج أكثر تعقيدًا للسلع، والمزيد من االبتكار والنمو في 
القطاع الخاص، والمزيد من الصادرات ذات القيمة المضافة، 
وتحسين التكامل مع سالسل القيمة العالمية. وتركز العديد 

من دول المنطقة على هذا الجانب في مخططاتها على المدى 
القريب والمدى البعيد. حيث يتم الحديث في البحرين عن 
"إعادة النظر في موقع البحرين في سلسلة القيمة العالمية، 

وتحديد مصادر جديدة للقوة االقتصادية في المستقبل، 
يدفعها قطاع خاص مزدهر"، و"بلوغ مستويات متزايدة من 

التطور واالبتكار، ال سيما من خالل التوسع في القطاعات 
القائمة على المعرفة"92. وبالنسبة لدولة الكويت، يتمثل أحد 

الموضوعات الرئيسية في التخطيط على المدى المتوسط 
في "تحقيق النمو من خالل مزيج من جهود تنمية القطاع 

الخاص، والتنويع من خالل تعزيز التواجد في مجموعة 
متنوعة من الصناعات"93.

وفي المملكة العربية السعودية، بدأ التحّول بالفعل، 
بما في ذلك ما ُيبذل من جهود كبيرة للنهوض بإنتاج السلع 

والخدمات محليًا. ويهدف صندوق االستثمارات العامة 
إلى خلق 1.8 مليون فرصة عمل جديدة بحلول نهاية عام 

2025، من خالل التركيز على ثالثة عشر قطاعًا حيويًا 
واستراتيجيًا94. وتتطرق وثيقة "رؤية ُعمان 2040" إلى 

"التنويع االقتصادي مع االهتمام بالتنويع القائم على أساس 
التقنية والمعرفة واالبتكار، وتعزيز الترابطات في مراحل 
اإلنتاج األولية والنهائية بين القطاعات االقتصادية بهدف 

توسيع القاعدة اإلنتاجية والتصديرية، وتعميق االستثمار في 
القطاعات ذات القيمة المضافة العالية"95.

وبينما تتباين التحديات التي تواجهها البلدان متوسطة 
الدخل، وأقل البلدان نموًا، والبلدان التي تعاني من نزاعات 

في المنطقة العربية من حيث ظروفها الحالية وقدرتها 
على التنويع، فإنها تدرك أيضًا الحاجة إلى دفع اقتصاداتها 

نحو صناعات وعالقات تجارية أكثر تطورًا من الناحية 
التكنولوجية. وتتضمن محاور رؤية مصر 2030 محور 
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المعرفة واالبتكار والبحث العلمي الذي يهدف إلى "ضمان 
القيمة التنموية لالبتكار والمعرفة، وربط تطبيقات المعرفة 

ومخرجات االبتكار باألهداف والتحديات الوطنية"96. وتشمل 
األهداف زيادة صادرات التكنولوجيا المتقدمة بمقدار ستة 

أضعاف كنسبة مئوية من الصادرات الوطنية بحلول عام 
2030. وتتطرق رؤية األردن 2025 إلى "تطوير القطاعات 
الصناعية ذات األولوية، وزيادة قدرتها التنافسية لتصبح 
قابلة للتصدير بنجاح"، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، وعلوم الحياة بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية 
وتكنولوجيا الطاقة المتجددة97. وتصف رؤية العراق 2030 

"التحّول المقصود في القاعدة االقتصادية واالرتباط 
باالقتصاد العالمي" باإلضافة إلى "تحفيز القطاعات ذات 
القيمة المضافة العالية، خاصة في الصناعة والزراعة"98.

2. تنويع االقتصادات من خالل تطوير قدرات 
سلسلة التوريد الصناعية للتنّقل الكهربائي

يمكن لصناعة السيارات، مع تحّولها لتصبح صناعة تنّقل 
عالمية، أن تكتسي أهمية استراتيجية في تطوير قدرات 
تصنيع وإنتاج متقدمة في المنطقة العربية. وكما يرد في 

مختلف أجزاء هذا التقرير، يكمن مستقبل صناعة السيارات 
في السيارات الكهربائية ذات الدرجة العالية من الرقمية 

والربط الشبكي. ولن تكون زيادة األدوار في سلسلة التوريد 
لهذه المركبات الحل السحري الذي يضمن ألي بلد عربي 

التنويع االقتصادي القائم على اعتماد التكنولوجيا المتقدمة 
واالقتصاد اإلنتاجي المتقدم. لكن يمكنها أن تكون أحد 

العناصر القّيمة في نماذج التنويع في هذه البلدان، إذا ما 
تم تطويرها عمدًا. ولن تكون هذه األدوار منفصلة عن 

االستراتيجيات األكبر لبلدان المنطقة، الهادفة إلى خلق 
"اقتصادات خضراء" جديدة ترتكز على االنتقال إلى الطاقة 

المتجددة، بل ستكون جزءًا منها.

من شأن اتخاذ هذا المسار أن يساعد أيضًا على تسريع 
وتوسيع نطاق اعتماد المنطقة العربية للمركبات الكهربائية، 

باإلضافة إلى خدمة أهداف التنويع االقتصادي. وفي حين أن 
توقعات النمو تبعث على التفاؤل، فإن اإلقبال على المركبات 
الكهربائية في المنطقة العربية يتخلف كثيرًا حاليًا عن بقية 
أرجاء العالم. ووفق عملية حسابية أجريت في إطار تحليل 
لألسواق99، بلغت قيمة سوق الشرق األوسط وأفريقيا نحو 

35 مليون دوالر في عام 2020، وتوقع التحليل أن تصل إلى 

84 مليون دوالر بحلول عام 2026، وهو ما يمثل معدل نمو 
سنوي مركب قوي يزيد عن 15 في المائة، ولكن من قاعدة 
منخفضة. وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن عدد المركبات 

الكهربائية المستخدمة على مستوى العالم حوالي 10 ماليين 
مركبة في عام 2020، بيع 3 ماليين منها في ذلك العام، 

بزيادة قدرها 40 في المائة عن عام 2019 100. أما في المنطقة 
العربية اليوم، يقاس عدد المركبات الكهربائية باآلالف. 

واألردن هنا في الطليعة مع ما يقرب من 20,000 مركبة 
كهربائية تسير على طرقه وشوارعه101.

وقد بدأ المصنعون العالميون للمركبات الكهربائية في 
التركيز على السوق العربية، على سبيل المثال، تخطط 

جنرال موتورز لتقديم 13 طرازًا من المركبات الكهربائية 
في المنطقة بحلول عام 2025. ولدى شركة ستيالنتيس 
العديد من طرازات المركبات الكهربائية في سوق الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، وتخطط لتقديم طرازات أخرى في 
المستقبل القريب من مجموعة عالماتها التجارية102. ويمكن 

للبلدان العربية أن تحّفز الطلب المحلي وتخدمه جزئيًا من 
خالل تطوير قدرات سلسلة التوريد الصناعية، وبذلك تزيد 

من تحفيز اهتمام المصنعين العالميين بالمنطقة.

3. هناك األسس الالزمة لكي تحظى المنطقة 
العربية بدور قوي في سلسلة قيمة التنّقل 

الكهربائي

يتعدى دور المنطقة في صناعة السيارات والتنّقل كونه 
مستقباًل طموحًا، إذ ثمة أسس كبيرة قائمةحاليًا له.

إذ يتبّوأ المغرب بوضوح موقع الريادة في المنطقة العربية 
في مجال تصنيع السيارات، وتجميعها، والقدرات الكامنة في 
سلسلة التوريد، حيث يبلغ إنتاجه الحالي أكثر من 700,000 

مركبة سنويًا. وقطاع صناعة السيارات هو أكبر مصّدر في 
البالد، مع 25 في المائة من إجمالي صادرات المغرب، ومن 
المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره 17.5 
في المائة بين عامي 2020 و2025. ويجري حاليًا االنتقال 

إلى إنتاج مركبات التنّقل الكهربائي ومكوناتها. وتنتج 
شركة إس تي ميكرو إلكترونكس الفرنسية اإليطالية رقائق 

إلكترونية لسيارات رينو الكهربائية في المغرب. ويبشر إنتاج 
هذه الرقائق إلى تصنيع المركبات الكهربائية بالكامل في 

المصانع المغربية. وفي عام 2021، تعاونت خمس مؤسسات 
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تقنية في بن جرير للبدء في خط إنتاج مغربي بنسبة 100 

في المائة لتصنيع محطات شحن المركبات الكهربائية، مع 

طاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 5,000 محطة سنويًا103.

وصناعة السيارات مهمة في مصر، حيث يتعّدى إنتاجها 

السنوي 70,000 سيارة. وثمة أكثر من 80 شركة مصنعة تدير 

أكثر من 15 مصنعًا لتجميع السيارات، و75 منشأة أخرى في 

البالد، بما في ذلك جنرال موتورز، وبي إم دبليو، وهيونداي، 

وتويوتا، ونيسان. ولدى القطاع الصناعي في مصر القدرة 

على إنتاج 300,000 مركبة سنويًا من سيارات الركاب، 

والمركبات التجارية الخفيفة، والشاحنات، والحافالت. وفي 

محاولة مستمرة لجعل إنتاج السيارات محّليًا، بدأ المسؤولون 

المصريون، في كانون األول/ديسمبر 2021، مناقشات مع 

شركة إم جلوري القابضة اإلماراتية لتصنيع سيارات باالعتماد 

على القوة العاملة المصرية104.

كما بدأت مصر أيضًا في دخول المنظومة البيئية لسلسلة 

التوريد الصناعية للتنّقل الكهربائي. إذ تجري شركة النصر 

لصناعة السيارات، المملوكة للدولة، محادثات مع شركاء 

محتملين جدد لمواصلة مشروع كان يفترض في األصل 

أن يبدأ مع الشركة الصينية دونغفينغ للشروع في إنتاج 

السيارات الكهربائية محليًا بدءًا من عام 2023، مع إنتاج 

سنوي يتوقع أن يبلغ 20,000 مركبة كهربائية بحلول عام 

2026. وسيتم تصنيع أكثر من 50 في المائة من مكونات 

هذه المركبات محليًا، وتحدد مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية 

للتصنيع خطط لمشاريع مشتركة مستقبلية إلنتاج المركبات 

الكهربائية في مصر. وفي شباط/فبراير 2021، بدأت شركة 

برايت سكايز المصرية تعاونًا مع الشركة الهندسية لصناعة 

السيارات )EAMCO( لتطوير نموذج أولي لحافلة كهربائية، 

حيث أنتجتا معًا الحافلة، وحزمة البطارية، ووحدة التحكم 

اإللكترونية في مجموعة نقل الحركة. كما بدأت شركة 

فوتون موتور الصينية في تصنيع الحافالت الكهربائية 

في مصر، بطاقة إنتاجية محتملة تبلغ 500 حافلة سنويًا، 

مع إنتاج ما يقرب من 50 في المائة من مكوناتها والبنية 

التحتية للشحن محليًا. وفي أيار/مايو 2022، حصلت 

مجموعة ستيالنتيس متعددة الجنسيات للسيارات على 

موافقة من الحكومة المصرية لبناء مصنع للتصنيع المحلي 

للمركبات الكهربائية، وهو مشروع بقيمة 35 مليون دوالر 

من المقرر تنفيذه بحلول عام 2025. وتشير الخطط إلى أن 

هذه السيارات الكهربائية المصنعة في مصر سيتم تصديرها 

إلى الجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب والعديد من البلدان 

األفريقية األخرى105.

باء. صناعة السيارات بدأت تتطور في عدد متزايد من البلدان العربية

في بلدان أخرى في المنطقة، ثمة اهتمام متزايد وجهود 

تبذل للبدء في تطوير القدرات الصناعية في مجال تصنيع 

السيارات وسلسلة توريد هذا القطاع. وباإلضافة إلى مصر 

والمغرب، ينشط آخرون للدخول في صناعة السيارات أو 

تطويرها. ومن المتوقع أن تتزايد هذه الجهود مع تقدم 

التنّقل الكهربائي في المنطقة العربية والعالم.

يتبّوأ المغرب بوضوح موقع الريادة في المنطقة العربية في مجال 
تصنيع السيارات، وتجميعها، والقدرات الكامنة في سلسلة التوريد، حيث يبلغ إنتاجه 

الحالي أكثر من 700,000 مركبة سنويًا. وقطاع صناعة السيارات 

هو أكبر مصّدر في البالد، مع 25 في المائة من إجمالي صادرات 

المغرب، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره 17.5 

في المائة بين عامي 2020 و2025



61

1. اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية تجريان استثمارات تمّكنهما من 

التنافس في قطاع التنّقل الكهربائي العالمي

دولة اإلمارات العربية المتحدة هي مثاٌل على دولة تتطلع 
إلى صناعة السيارات كأولوية للتنويع االقتصادي، واصفة 

إياها بأنها خيار مثالي طويل األجل الستراتيجية التصنيع 
في اإلمارات. وتخطط أبوظبي لتطوير "مدينة السيارات" 
في منطقة المصّفح لتشجيع إنشاء مصانع جديدة لتصنيع 

السيارات وملحقاتها وقطع الغيار106.

وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، افتتحت مجموعة إم 
جلوري القابضة أول مصنع للمركبات الكهربائية في آذار/

مارس 2022 في مدينة دبي الصناعية، ومن المتوقع أن يصبح 
أحد أكبر المصانع في المنطقة، وسيضيف 1,000 فرصة عمل 

جديدة، وينتج 55,000 مركبة كهربائية سنويًا. وسيتم تصدير 
المركبات إلى دول مجلس التعاون الخليجي األخرى، باإلضافة 
إلى مصر وأربع دول أخرى في أفريقيا. ووصف عمر السويدي، 
وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، مشروع المركبات الكهربائية بأنه جزء من 
الجهود المبذولة في ثالثة برامج للتنويع االقتصادي تهدف 
جميعها إلى جعل القطاع "قطاعًا أساسيًا في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة لتطوير مزايا تنافسية جديدة، وتعزيز مكانة 
اإلمارات العربية المتحدة كمركز يجذب الشركات العالمية، 

واالستثمارات، والمواهب"107.

في الوقت الحالي، توجد شركتان لصناعة السيارات في دبي، 
هما شركة دابليو موتورز وشركة جاناريللي أوتوموتيف، 
تصّنعان فقط سيارات "فائقة األداء" ذات محرك احتراق 

داخلي، ولكن يقال إن شركة جاناريللي تفكر في إنتاج نسخة 

كهربائية من سيارتها Design-1. ويعد ميناء جبل علي في 

دبي، في منطقة التجارة الحرة، قاعدة لوجستية رئيسية 

معروفة في قطاع السيارات. وتعمل فيها أكثر من 530 

شركة في قطاع المركبات والنقل في المنطقة، بما في ذلك 

ميتسوبيشي، وفولكس واجن، وجنرال موتورز. وتبحث 

بعض هذه الشركات في إمكانية إنشاء عمليات تجميع 

المركبات في المنطقة، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة 

موانئ دبي العالمية المشغلة للموانئ: "نحن نرعى تجارة 

السيارات ونهدف إلى النمو"108.

وكجزء من استراتيجية المملكة العربية السعودية لجعل 

محتوى التصنيع محّليًا، عبر مجموعة من الصناعات، تهدف 

المملكة إلى إنتاج ما يعادل نصف السيارات المستوردة حاليًا، 

محليًا بحلول عام 2030، أي إنتاج ما يعادل أكثر من 500,000 

سيارة سنويًا، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم سنويًا. وتطوير 

قطاع السيارات هو مبادرة في إطار البرنامج السعودي 

الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية. وتتعاون 

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( مع شركات 

تصنيع السيارات، بما في ذلك هيونداي، وفولكس واجن، 

وميتسوبيشي، ويوجد في البالد العديد من مصانع قطع 

الغيار نظرًا للطلب على منتجاتها. وكانت الشركة قد وضعت 

لنفسها هدفًا ينبغي تحقيقه بحلول نهاية عام 2020 يتمثل في 

تأمين صفقة مع شركة كبرى لصناعة السيارات إلنشاء مصنع 

سيارات، لكن المناقشات مع شركات تويوتا، وتاتا، ونيسان لم 

تنجح. ودخلت الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات 

)سنام( وشركة سانغ يونغ الكورية الجنوبية في شراكة عام 

2019 إلنتاج ما يصل إلى 30,000 سيارة سانغ يونغ سنويًا في 

مصنع تجميع لشركة سنام بدءًا من عام 2021 109.

تهدف السعودية إلى إنتاج ما يعادل نصف السيارات المستوردة حاليًا، 

محليًا بحلول عام 2030، أي إنتاج ما يعادل أكثر من 500,000 سيارة 
سنويًا، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم سنويًا. وتطوير قطاع السيارات هو مبادرة 

في إطار البرنامج السعودي الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية
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شهدت المملكة العربية السعودية نجاحًا كبيرًا مؤخرًا مع إعالن 
شركة لوسيد جروب األمريكية المصّنعة للسيارات الكهربائية 
في شباط/فبراير 2022 عن خطة طويلة األجل تمتد على 15 

عامًا، مع تمويل وحوافز بقيمة 3 مليارات دوالر، لبناء أول 
مصنع دولي لها في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع 

أن تنتج الشركة أكثر من 150,000 سيارة سنويًا، وستعمل 
على تنمية المهارات المتقدمة في مجاالت الهندسة، والبحث، 
والتطوير، والتصنيع في القوى العاملة المحلية، أي ما سيوفر 

أكثر من 4,500 وظيفة في مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية. 
وخالل حفل التوقيع، قال وزير االستثمار أن هذا الجهد يعني 

أن "المملكة العربية السعودية تخطو خطوة كبيرة نحو الهدف 
المتمثل في تنويع اقتصاد البالد من خالل إنشاء مركز تصنيع 
جديد واالضطالع بدور ريادي في مستقبل التنّقل في منطقة 

الشرق األوسط"110.

2. ظهور شركات ناشئة في مجال التنّقل 
الكهربائي في المنطقة العربية

في عام 2021، أعلنت شركة إي في إليكترا اللبنانية الجديدة 
إلنتاج السيارات الكهربائية عن سيارة تم تطويرها بالكامل 

في لبنان. وسيبدأ اإلنتاج في عام 2022 بطاقة إنتاجية 
مستهدفة تصل إلى 10,000 مركبة كهربائية كل عام. 

وتشمل القوى العاملة المكونة من 300 موظف، مجموعة 
من المهندسين الفلسطينيين باإلضافة إلى المهندسين 

اللبنانيين، وتخطط الشركة لتركيب 100 محطة شحن تعمل 
بالطاقة الشمسية و/أو طاقة الرياح في جميع أنحاء البالد. 
وفي سلطنة عمان، أعلنت شركة ميس موتورز الناشئة عن 

سيارة كهربائية مصممة ومصنعة محليًا، وحددت سعة إنتاج 
أولي تبلغ 600 سيارة سنويًا بدءًا من عام 2023. ويجري 

تطوير المركبة بدعم من مّسرعي االستثمار الصندوق 
العماني للتكنولوجيا ووزارة التجارة والصناعة وترويج 

االستثمار. ووصف السيد حيدر بن عدنان الزعبي، مؤسس 
مشارك لشركة ميس، المشروع بأنه "منَتج عماني مبتكر 
بأيد عمانية وبدراية تقنية عمانية" و"بداية قطاع جديد 

وواعد في السلطنة". كما وقعت مؤسسة الموانئ الكويتية 
في آب/أغسطس 2021 اتفاقية لبناء أول مدينة في 

المنطقة مخصصة لتوفير جميع خدمات الموانئ والخدمات 
اللوجستية، وغير ذلك من بنية تحتية لكبرى شركات التصنيع 

التي تستورد المركبات الكهربائية إلى المنطقة. ووصف 

المدير العام لمؤسسة الموانئ المشروع بأنه "يتماشى مع 
رؤية الكويت 2035 لتنويع اقتصاد البالد"111.

ينخرط قطاع الشركات الناشئة وريادة األعمال في المنطقة، 
بالفعل، في تطوير قدرات سلسلة التوريد الصناعية للتنّقل 

الكهربائي بطرق أخرى ذات عالقة بعناصر التنّقل الكهربائي، 
هما التنّقل بوسائل النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة. ولم تتطور 

التكنولوجيا المحلية بشكل واسع النطاق بعد في مجال تصنيع 
المركبات الكهربائية، ولكن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

متطورة، وهي التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل التنّقل 
الكهربائي بوسائل النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة.

دمجت شركة فينكس للسكوترات الكهربائية، في نموذج 
أعمالها، خدمة التوصيل الخاصة بقطاع التجارة الصغيرة. 

وهي تقدم خدماتها حاليًا في اإلمارات العربية المتحدة، 
والبحرين، وتركيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية. ومثلها 

مثل الشركات األخرى الصغيرة في مجال التنّقل بوسائل 
النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة؛ يستخدم التطبيق الذي 

أعدته فينيكس برامج وواجهات خاصة إلدارة الحجوزات، 
والصيانة، والدفع، والتجارة اإللكترونية، والمزيد. كما 

تشارك فينيكس في تطوير السكوترات وما يرتبط بها من 
ذكاء صناعي وبرمجيات، وتستخدم البطاريات القابلة 

للتبديل، وهي خاصية اختارتها الشركة مراعاة لخصائص 
سوق المنطقة العربية. وفي عام 2012 في أبو ظبي ودبي، 

انطلقت شركة كريم باعتبارها "خدمة تجميع ذات قيمة 
مضافة في الشرق األوسط في مجال سيارات الليموزين 

الخاصة، وسيارات األجرة العمومية". وقد توسعت الشركة 
لتقدم اليوم مجموعة متنوعة من الخدمات في أكثر من 90 

مدينة، في المقام األول في المنطقة العربية، بما في ذلك 
حجز سيارات األجرة، ومشاركة الدراجات، وطلبات الطعام 
والبقالة، وخدمات التوصيل، ودفع الفواتير وغير ذلك. كما 

أعدت شركة كريم تطبيقًا للجوال "سوبر آب" حظي بتقدير 
كبير، يتيح االستفادة من جميع هذه الخدمات، ويشمل 

 .)P2P( اآلن أيضًا التكنولوجيا المالية المتطورة بين األقران
وطورت الشركة أنظمة ذكية ُيستفاد منها لتتبع المركبات 

والتنبؤ بالمناطق التي يكثر فيها المستخدمون والركاب112.

أما سويفل فهي شركة لحلول النقل كخدمة، تستخدم 
تقنيات حديثة جدًا من تصميمها وتطويرها الخاص، للتوجيه 

الديناميكي، وتخطيط الشبكة، وتقدير الطلب، وتحسين 
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األسطول، وتقديم خدمات النقل األخرى. وهي تعمل حاليًا في 
مصر، واألردن، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية 
المتحدة، وأعلنت مؤخرًا عن شراكة استراتيجية جديدة لبدء 
عملياتها في الكويت. وبدعم من المستثمرين االستراتيجيين 
والماليين العالميين، بما في ذلك أجيليتي ومجموعة األقصر 

كابيتال، ُأدرجت شركة سويفل في بورصة ناسداك، وأصبحت 
بهذا أول شركة تنّقل ونقل كخدمة ُتدرج في أي بورصة، مع 

توقعات أن يتعدى تقييمها المليار دوالر. وفي آذار/مارس 
2022، دخلت سويفل في شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية 

للتنقل موف Moove لتوسيع نطاق عملياتها باإلضافة إلى 
توسيع خيارات مركباتها لتشمل الحافالت الكهربائية113.

وقد بدأ تصنيع المركبات الكهربائية ذات العجلتين أو الثالث 
عجالت في الظهور في المنطقة العربية ولكنه ال زال في بداياته 

المبكرة جدًا. ومن األمثلة على ذلك شركة باكو موتورز، وهي 
شركة ألمانية تونسية ناشئة، ستبدأ في إنتاج مجموعة من 
الدراجات الكهربائية والدراجات الكهربائية ثالثية العجالت 

من تصميمها الخاص في أواخر عام 2022، حيث ستستهدف 
مبيعاتها جميع أنحاء أفريقيا. وتخطط الشركة إلطالق شركة 

تابعة لها في الرياض في عام 2023. ومن المحتمل أن يتيح 

قطاع التنّقل بوسائل النقل الخفيفة االنطالق في مجال تصميم 
المركبات وتصنيعها في سلسلة قيمة التنّقل الكهربائي في 

البلدان متوسطة الدخل، وأقل البلدان نموًا، والبلدان التي تشهد 
نزاعات. وكما يشير أحد التحليالت، "نظرًا لتصميم المركبات 

ذات العجلتين والثالث عجالت البسيط نسبيًا، ونمو السوق، من 
المرجح أن تقوم البلدان األصغر بتطوير قطاع تجميع وتركيب 

هذه المركبات في البداية كخطوة انتقالية نحو تطويرها 
وتصنيعها". مثال على ذلك هو شركة أوبي باص في كينيا التي 
تحّول المركبات المستعملة التي تسير على محركات االحتراق 

الداخلي إلى مركبات كهربائية. وقد قامت الشركة بتطوير 
وبيع دراجة نارية كهربائية جديدة بمواصفات تصميم تراعي 

ظروف الطرقات المحلية، واحتياجات المستخدمين المحليين 
من ناحية القيادة لمسافات طويلة. ويشير تحليل ماكينزي 

كذلك إلى أن "على شركات المركبات الكهربائية، ربما، أن تفكر 
في االستثمار في المنتجات المبتكرة محليًا، لتصميم أو تكييف 

المركبات الكهربائية وفقًا لالحتياجات والظروف المحلية"، 
مضيفة أن "من الممكن أن تستثمر شركات تجميع المركبات 

المحلية أيضًا في سالسل التوريد الوطنية واإلقليمية من خالل 
تصنيع بعض األجزاء محليًا"114.

جيم. تشهد سلسلة التوريد في قطاع السيارات تحّواًل، مما يخلق فرصًا للمنطقة العربية

تشهد سالسل التوريد العالمية للمنظومة البيئية لصناعة 
السيارات والتنّقل تحّواًل كبيرًا بفضل النمو المتسارع 

للمركبات الكهربائية ذات الدرجة العالية من الرقمية والربط 
الشبكي، وكذلك من خالل العديد من الديناميكيات األخرى 

المنفصلة عن ما يجري من نمو للمركبات الكهربائية ولكن 

المعنية بها. ما يخلق أنواعًا جديدة من الفرص للموردين 
الحاليين ولمن يطمحون في دخول هذا المجال. وبإمكان 

البلدان المختلفة في المنطقة العربية تنويع اقتصاداتها 
وتنميتها بطرق مختلفة من خالل تطوير دورها في سالسل 

التوريد العالمية هذه.
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1. ظهور شركات جديدة لصناعة السيارات تتحدى 
شركات صناعة السيارات القديمة في تكّيفها 

باستخدام الطاقة الكهربائية

واحدة من هذه الديناميكيات هي ظهور شركات جديدة 
لصناعة السيارات الكهربائية. أشهر هذه الشركات اليوم 

وأنجحها هي شركة تسال، ولكن دخلت العديد من الشركات 
األخرى أيضًا السوق، بما في ذلك شركات ريفيان، ونيو، 

ولوسيد، ولي، وإكس بينج، وفيسكر وغيرها الكثير، باإلضافة 
إلى نحو 200 شركة ناشئة للمركبات الكهربائية في الصين 

وحدها. وُيتوقع لجزء صغير فقط من هذه الشركات النجاح 
واالستمرار، ألسباب متنوعة. تشمل هذه األسباب صعوبة 

زيادة رأس المال، ومواطن الضعف في سلسلة التوريد، وعدم 
اليقين من الدعم المستمر على صعيد سياسات الحكومات، 
واألهم من ذلك عدم التطابق في األجل القريب أو الطويل 
بين الطلب والعرض115. إنما من المتوقع أن تعمل الشركات 

التي تتمكن من االستمرار بشكل مختلف عن الشركات 
التقليدية لصناعة السيارات، بما في ذلك ما يتعلق بموقع 

منشآت التصنيع والتجميع116. ومن المرجح أيضًا أن تختار 
هذه الشركات الجديدة عدم االرتباط الوثيق مع الموردين 

المعروفين في جميع مستويات سلسلة توريد السيارات، 
لضمان المرونة، كما يرجع ذلك جزئيًا إلى احتمال أن يكون 
هؤالء الموردين ملزمين تعاقديًا بالعمل مع شركات صناعة 

السيارات األكبر، أو أنهم يركزون على تلبية متطلبات 
عمالئهم الحاليين. يمكن لظهور موردي المكونات، وغيرهم 

من شركاء سلسلة قيمة التنّقل، في الوقت المناسب في 
المنطقة العربية، أن يتماشى مع االهتمام المتوقع من 

الشركات الجديدة في مجال صناعة المركبات.

من المتوقع أن يميل منتجو السيارات على تفضيل العمل 
مع شبكات الموردين المحليين في األسواق التي يخدمونها 
تدفعهم إلى ذلك مخاطر نقص اإلمدادات واالختناقات في 

نموذج سلسلة توريد السيارات، والتي أبرزتها مؤخرًا جائحة 
كوفيد-19. ومع نمو الطلب على المركبات الكهربائية في 

أسواق المنطقة العربية، يمكن لهذه الديناميكية أن تخلق 
فرصة للموردين المحليين من المستوى 1 والمستوى 2 

والمستوى 3 117؛ موردو المستوى 1 هم الشركات التي تزود 
قطع الغيار أو األنظمة مباشرة إلى منتجي المركبات. يصّنع 

موردو المستوى 2 األجزاء التي تدخل في صناعة السيارات، 
وهم ال يبيعونها مباشرة إلى منتجي المركبات بل إلى موردي 

المستوى 1. وينتج موردو المستوى 3 مواد خام أو قريبة من 
المواد الخام مثل المعادن أو البالستيك، ويوفرونها للشركات 

على كل المستويات التي تعلوهم في سلسلة التوريد، 
بما في ذلك منتجي المركبات. واليوم، أصبح النموذج الحالي 

الذي تتوزع فيه المصادر حول العالم بشكل كبير، مع إنتاج 
المكونات وما يدخل في صناعة المكونات، وشحنها عبر 

حدود دولية متعددة، موضع شك، أكثر من أي وقت مضى، 
من قبل منتجي المركبات الحديثين منهم والقدامى118. 

وستخفف االستعانة بموردين في سوق المنطقة العربية 
من بعض نقاط الضعف التي يواجهها مصنعو المركبات 

الكهربائية، إذا توفر الموردون لتلبية الطلب.

كما أن انبعاثات الكربون الناتجة عن نقل مكونات السيارات 
في جميع أنحاء العالم هي أيضًا أحد االعتبارات في ضوء 

الضغط المتزايد من الهيئات التنظيمية، والمدافعين عن 
المصلحة العامة، والمستثمرين، وغيرهم، لجعل سلسلة قيمة 

السيارات بأكملها أكثر استدامة. يضطر منتجو المركبات 
لمراعاة ذلك، ابتداًء من التعدين المسؤول إلى التخلص 

المستدام من المخلفات. ويجب أن يّتسم المنتجون أيضًا 
الوعي البيئي في عمليات توزيع األجزاء والمنتجات النهائية، 

وتعبئة وتغليف المكونات التي يتم شحنها بأساليب قابلة 
إلعادة التدوير، والتخزين المستدام، وإدارة المخزون وأكثر 

من ذلك119. ومن شأن ذلك أن يعزز اهتمام منتجي السيارات 
العالميين بالشراكة مع الموردين في المنطقة العربية لدى 
طرح منتجاتهم في األسواق العربية المحلية، فضاًل عن 

دفعهم إلى تشييد منشآت التصنيع والتجميع في المنطقة. 
ويستشهد تقرير حديث لشركة ماكينزي بتحليل يشير إلى أن 

"يجب أن ترتفع تكاليف النقل من ناحية التسبب بانبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون عشرة أضعاف إللغاء الفائدة المترتبة 
على وجود مصنع في منطقة جغرافية منخفضة التكلفة". 

ولكن إذا كانت تكاليف اليد العاملة في المنطقة العربية 
شبيهة بتلك المناطق، فيمكن أن يصبح القرب من السوق 

وشبكة الموردين المحليين عامل جذب من ناحية التسبب 
ببصمة مستدامة120.

2. الفرص ذات األولوية للمنطقة العربية في 
سلسلة قيمة التنقل الكهربائي

سيكون تصنيع وتجميع المركبات الكهربائية بالكامل، سواء 
من قبل الشركات الناشئة المحلية أو بالشراكة مع المنتجين 
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المعروفين، عنصرًا واحدًا من عناصر مستقبل المنظومة 
البيئية الصناعية للتنّقل الكهربائي في المنطقة العربية. ذلك أن 
إمكانية توسيع سعة وقدرة القطاعات المتخصصة في سلسلة 
التوريد من المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 مهمة أيضًا. 

ومن المتوقع أن ينمو سوق قطع غيار السيارات في الشرق 
األوسط بمعدل ثابت حتى عام 2026 وما بعده، بما في ذلك 

أنظمة العوادم، وأنظمة الكبح، والبطاريات، واألنظمة الكهربائية 
وغيرها. ويعمل مصنعو هذه األجزاء على إنشاء شركات 

تصنيع محلية لخفض تكاليف االستيراد، حيث يتوقع أن يعمل 
هذا االستثمار على تعزيز االقتصادات المحلية وتنويعها. ومن 
المتوقع أن تزيد مبيعات خدمات ما بعد البيع للسيارات بأكثر 
من 35 في المائة، لتصل إلى ما يقرب من 40 مليار دوالر في 

المنطقة من اآلن وحتى عام 2024 121.

وفي ما يتعلق بالسيارات الكهربائية على وجه التحديد، 
تشير ماكينزي إلى أن مكونات المركبات الكهربائية هي 

القطاع الفرعي الوحيد من قطاع مكونات السيارات المتوقع 
أن ينمو من اآلن وحتى عام 2030، مع ارتفاع حصته من 
سلسلة القيمة العالمية من 9 في المائة إلى 42 في المائة. 

وتشمل هذه المكونات المحركات الكهربائية، وأنظمة إدارة 
البطاريات، وخاليا البطارية ذات الجهد المنخفض والعالي، 

وخاليا الوقود. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن عددًا من 
مكونات المركبات الكهربائية في حاجة ماسة إلى توسيع 

قاعدة مورديها، بما في ذلك ما يتعلق بمعالجة وتكرير معادن 
البطاريات، وتصنيع الموجب والسالب )الكاثود واألنود(، 

وتصنيع الفواصل، وإنتاج الخاليا، وتجميع البطاريات. 
ويمضي التحليل إلى اإلشارة إلى أن "كل من هذه الصناعات، 

وبعضها حديث العهد، تحتاج إلى التوسع بسرعة لتجنب 
االختناقات التي تبطئ التحّول إلى التنّقل الكهربائي 

الكامل"122. وسيوّفر بناء القدرات في هذه المجاالت، فرصة 
للمنطقة العربية، ليس فقط لخدمة نفسها ولكن أيضًا لخدمة 

سوق المركبات الكهربائية العالمي األكبر، وبالتالي تحقيق 
فائدة لصالح التنويع االقتصادي أيضًا.

ويمكن أن تصبح التكنولوجيات والخدمات المتصلة 
بالبطاريات، )مثل التصنيع، وتنقية المعادن وتوفيرها، 

وتطوير المكونات الفرعية األخرى، وإعادة التدوير، والتبديل، 
وما إلى ذلك( والبنى التحتية للشحن، )التصنيع، والتركيب، 

والصيانة( ذات أولوية خاصة، نظرًا لفوائدها في مجال 
التنّقل الكهربائي الذي يشكل جزءًا من استراتيجيات التنويع 

االقتصادي على نطاق أوسع. وتشير معظم التحليالت إلى أن 
قطاعي البطاريات والشحن سيشكالن أكبر الفرص المالية في 

سلسلة قيمة المركبات الكهربائية، حيث سيتمخض عن كل 
منهما استثمارات بمئات المليارات من الدوالرات في العقدين 
المقبلين وما بعدهما. ويمكن لدول المنطقة العربية المشاركة 

في هذه الفرص.

3. البطاريات والتكنولوجيا والخدمات المتعلقة 
بالبطاريات

سيستحوذ قطاع المركبات الكهربائية المخصصة للركاب على 
55 في المائة من الطلب العالمي المتوقع على البطاريات، 

والذي سيزيد عن 8 تيراواط/ساعة في عام 2030، مقارنة 
بالطلب اليوم والذي يبلغ حوالي 1 تيراواط/ساعة. وخالل 

تلك الفترة، سيرتفع الطلب على بطاريات المركبات الكهربائية 
بنحو خمسة عشر ضعفًا. وتبين الحسابات القائمة على 

أهداف اإلنتاج المعلنة للموردين الحاليين أنه لن يتم تلبية 
إال حوالي 60 في المائة من الطلب المتوقع لعام 2030، مما 

يشير إلى وجود حاجة توازيها فرصة لظهور موردين جدد123. 
وفي السوق العربية وحدها، تشير تقديرات سوق بطاريات 

المركبات الكهربائية إلى معدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 
16 و22 في المائة من اآلن وحتى نهاية العقد، ليصل إلى 

أكثر من 125 مليار دوالر124.

وتشير االتجاهات في صناعة البطاريات إلى الفائدة المحتملة 
التي قد تجنيها البلدان العربية من إعطاء األولوية لتطوير 

القدرات التقنية والصناعية في هذا المجال. ومع هيمنة 
الصين على ما يقرب من 80 في المائة من الطاقة اإلنتاجية 
العالمية لخاليا البطاريات، تتسابق الواليات المتحدة وبلدان 
أوروبية وأسيوية وغيرها في بقية العالم لزيادة قدراتها125. 

واستجابة للطلب المتزايد، يقوم منتجو البطاريات الحاليون، 
على مستوى العالم، بصياغة وتنفيذ استراتيجيات للتوّسع 

وإنشاء مصانع ضخمة جديدة لتزويد شركات صناعة 
السيارات بالخاليا، ويطلق عليها اسم مصانع جيجا فاكتوري، 

حيث تصل قيمة هذه االستثمارات في بعض الحاالت إلى 
مليارات الدوالرات. وتنتشر المشاريع المشتركة بين شركات 

صناعة السيارات ومصنعي البطاريات، ومن األمثلة على 
ذلك االتفاقيات بين شركتي فولكس واجن وبوش، وبين 

ستيالنتيس وكل من إل جي لحلول الطاقة وسامسونغ، وبين 
شركتي جنرال موتورز وسوليد إنرجي سيستمز، وغيرها126.
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من المتوقع أن تلقى الجهود التي تبذلها الحكومات ومؤسسات 
القطاع الخاص، في المنطقة العربية، لتطوير القدرات التقنية 

في إنتاج البطاريات، اهتمام مصنعي السيارات الكهربائية 
حول العالم. وقد ينتج عن ذلك مشاريع إنتاج مشترك مع 

الشركات المصنعة للبطاريات الحالية كجزء من توّسعها، كما 
قد يشهد المستقبل شراكات مع شركات إنتاج السيارات. 

وقال مؤخرًا ماركوس ليثي، المدير اإلداري لشركة ستيالنتس 
الشرق األوسط، إن إنشاء مصنع إلنتاج البطاريات في المنطقة 
ممكن، مضيفًا: "لقد تبادلنا اآلراء حول ذلك بشكل مبدئي جدًا، 

والحكومات بالتأكيد مهتمة بذلك"127.

كما تنشط شركات إنتاج السيارات في إنشاء الشراكات في 
المراحل األولى في سلسلة توريد البطاريات، وهو ما شهدت 
عليه، على سبيل المثال، اتفاقيتان حديثتان لشركة التعدين 

بي إتش بي BHP لتوريد كبريتات النيكل إلى تسال، وإلى 
المشروع المشترك بين تويوتا وباناسونيك، وهو برايم بالنيت 

إنيرجي آند سوليوشنز. ولدى بعض البلدان في المنطقة 
العربية إمكانية االستفادة من هذا االتجاه نظرًا لثبوت توفر 

الموارد المعدنية الضرورية لتصنيع بطاريات السيارات 
الكهربائية. ومن بين االتفاقيات القائمة اتفاقية بين بي إم 

دبليو وشركة مناجم المغربية قيمتها 100 مليون يورو، وتنص 
على توفير 20 في المائة من الكوبالت الذي ستحتاجه بي إم 
دبليو لتصنيع كاثودات البطاريات من اآلن وحتى عام 2024.

وبدأت في الظهور أيضًا أنواع أخرى من االتفاقات الدولية المتعلقة 
بالمواد الخام للبطاريات. في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت 
مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي وشركة ليبيديكو األسترالية 
الستكشاف وتطوير المعادن عن اتفاقية لبناء أول منشأة إلنتاج 

الليثيوم في المنطقة العربية. وأشار المدير اإلداري للشركة إلى 
اهتمام الشركة "بجلب صناعة كيماويات الليثيوم ]ليس فقط[ 
إلى اإلمارات العربية المتحدة ]ولكن أيضًا[ إلى منطقة الشرق 

األوسط بشكل عام". ووّقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات 
في عام 2021 مع شركة أسترالية أخرى، هي إي في ميتالز غروب، 

الستثمار بقيمة 3 مليارات دوالر في مصانع معالجة الليثيوم 
والنيكل، باإلضافة إلى طلبات الترخيص للتنقيب عن هذه المعادن 

وغيرها من معادن البطاريات في البالد. وفي مقابلة مع بلومبرغ 
في تشرين األول/أكتوبر 2021، قال عبد العزيز الحربي، الرئيس 

التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية )معادن(، "في السنوات 
العشر إلى العشرين المقبلة، سننفق مبالغ ضخمة من المال للتنقيب 

عن هذه المعادن في المملكة العربية السعودية"128.

وفرصة أخرى في المنطقة العربية تتمثل في آفاق االقتصاد 
الدائري لبناء وتشغيل مصانع إعادة تدوير بطاريات السيارات 
الكهربائية؛ بناء مصانع جديدة إلعادة تدوير ما ألغي تدريجيًا 

من المركبات التقليدية ذات محركات االحتراق الداخلي. 
وتوجد في دبي العديد من مصانع إعادة تدوير البطاريات، 

مثل دوبات، وهو مصنع متكامل إلعادة تدوير بطاريات 
الرصاص الحمضية في مدينة دبي الصناعية. وال توجد 

حاليًا مصانع في المنطقة العربية متخصصة في إعادة تدوير 
بطاريات المركبات الكهربائية، ولكن يمكن أن تسعى المصانع 

الحالية إلعادة تدوير البطاريات إلى التوّسع لتشمل إعادة 
تدوير بطاريات المركبات الكهربائية.

4. البنية التحتية للشحن والتكنولوجيا والخدمات 
ذات الصلة

كما هو الحال مع البطاريات، سيتطلب شحن المركبات 
الكهربائية بنية تحتية ضخمة من محطات الشحن، مع ارتفاع 

عدد هذه المركبات بجميع أنواعها بشكل حاد. ويمثل ذلك فرصة 
كبيرة إذا تم النهوض بالقدرة الصناعية لخدمة السوق في 

المنطقة العربية. وتشير توقعات بلومبرج، في سيناريو متحّفظ، 
إلى الحاجة إلى ما يقرب من 300 مليون نقطة شحن على 

مستوى العالم بحلول عام 2040، يتطلب إعدادها استثمارات 
تقرب قيمتها من 600 مليار دوالر. أما بالنسبة للسيناريو اآلخر 

الذي يتضمن تحقيق صافي انبعاثات صفري من أنابيب العوادم 
في قطاع النقل البري العالمي، فسيتطلب حوالي 500 مليون 
محطة شحن، يحتاج إنشاؤها استثمارات في السوق بقيمة 

تزيد عن 900 مليار دوالر129. ومن المتوقع أن ينمو الطلب في 
المنطقة العربية من 130 مليون دوالر في عام 2020 إلى 93 
مليار دوالر بحلول نهاية العقد، أي بمعدل نمو سنوي مركب 

بنسبة 45 في المائة130. وتشدد شركة ماكينزي على أن "الوقت 
قد حان اآلن لشركات شحن المركبات الكهربائية لالستثمار في 

الطاقة اإلنتاجية والقوى العاملة الماهرة... ]و[ بناء المصانع 
وسالسل التوريد في المناطق المالئمة لتتناسب مع الطلب 
كأساس لنجاح نشر أجهزة الشحن في السنوات القادمة"131.

وال تخلو المنطقة العربية أصاًل من قدرات تصنيعية حديثة 
العهد على صعيد البنية التحتية للشحن. يمكن االستمرار في 

تطويرها لالضطالع بدور إقليمي أكبر في هذا الجزء من 
سلسلة قيمة المركبات الكهربائية. ففي المغرب، انطلق في 
عام 2021 خط إنتاج محلي 100 في المائة، ينتج محطات 
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"آي سمارت" لشحن المركبات الكهربائية في مدينة بن جرير، 
ومن المتوقع إنتاج 5,000 محطة سنويًا مخصصة لألسواق 

المحلية واألفريقية. يقوم على هذا المشروع منصة اسمها مركز 
الطاقة الخضراء )غرين إنرجي بارك(، وهو ائتالف من ثالث 

مؤسسات بحثية تدعمها وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد 
األخضر والرقمي، ووزارة الطاقة والمناجم والبيئة. كما يعمل 

مركز الطاقة الخضراء على تطوير محطة شحن سريع132. وفي 
مصر، افتتحت "ريفولتا"، وهي واحدة من ثالث شركات مصرية 

في قطاع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، منشأة 
اإلنتاج الخاصة بها في عام 2019، بالشراكة مع شركة إيكو 

فاكتور األوكرانية. وكجزء من المشروع الذي تنفذه شركة النصر 
لصناعة السيارات المملوكة للدولة، لبناء السيارات الكهربائية مع 
شريك صيني، تخطط شركة "إنفينيتي" المصرية لبناء وتركيب 

3,000 محطة شحن في جميع أنحاء البالد. وفي تقرير صدر 
مؤخرًا، أوصى المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
بتصنيع نقاط الشحن كمصدر واعد للدخل االقتصادي في مصر.

دال. تطوير مهارات القوى العاملة أساسي لتحقيق المنطقة العربية نموًا في سلسلة التوريد 
الصناعية للتنّقل الكهربائي

يعتبر النظر إلى سلسلة التوريد الخاصة بصناعة التنّقل الكهربائي 
كعنصر من عناصر التنويع االقتصادي في المنطقة العربية، فرصة 

لزيادة الوظائف القائمة على المهارات التقنية. ومع تزايد رقمنة 
السيارات الكهربائية، وغيرها من المركبات الكهربائية )لتشغيلها، 

ولتوصيلها بالشبكات، وإنترنت األشياء، وبعضها البعض(، فإن 
تطوير وتوسيع القدرات الصناعية المتعلقة بالسيارات والتنّقل 
في المنطقة، يعني أيضًا االستثمار في تطوير المهارات الرقمية 

لسكان البلدان العربية )وخاصة الشباب(.

1. المهارات المرتبطة بقطاع السيارات والتنّقل 
تتحّول بشكل متزايد إلى مهارات رقمية

تتسم المهارات ذات الصلة بعدد متزايد من الوظائف في 
قطاع التنّقل الكهربائي بقابلية نقلها من وإلى القطاعات 

األخرى. وستكون هذه القطاعات أيضًا جزءًا من 
استراتيجيات وأهداف التنويع االقتصادي للبلدان. وباإلضافة 

إلى أن الصناعات التقليدية ستصبح أكثر رقمية، سيتطلب 
تحقيق األهداف العريضة لالقتصاد األخضر في جميع بلدان 
المنطقة، والتي ترد في الخطط والرؤى الوطنية، العديد من 

المهارات نفسها التي يتطّلبها التركيز على سلسلة التوريد 
والقيمة الخاصة بصناعة التنّقل الكهربائي.

ومع تحّول أسطول المركبات في المنطقة العربية والعالم إلى 
الكهرباء )ويشمل ذلك جميع وسائط التنّقل، من السيارات 

إلى الحافالت إلى المركبات ذات العجلتين والثالث عجالت( 
ورقمنته بشكل متزايد، لن تشبه وظائف صناعة السيارات في 
المستقبل وظائف هذا القطاع في الماضي. فكما تشير منظمة 

العمل الدولية، "تبّشر الرقمنة بعصر جديد في القطاع الصناعي، 
مستخدمة تقنيات تشمل التحليالت المتقدمة، والذكاء 

االصطناعي، وأجهزة االستشعار، وإنترنت األشياء، والحوسبة 
السحابية، وسلسلة الكتل )بلوكتشين(، واألنظمة الفيزيائية 

السيبرانية، وتعّلم اآلالت، والروبوتات، والطباعة ثالثية األبعاد". 
باإلضافة إلى ذلك، "ستستحدث صناعة المركبات الكهربائية 

أيضًا فرص عمل جديدة في قطاع توليد الكهرباء، وإنتاج البنية 
التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية ونشرها، وتصنيع 

البطاريات، واألجزاء الكهربائية، واآلالت ذات الصلة"133.

لتطوير دور المنطقة العربية في صناعة التنقل الكهربائي، 
سيكون تلبية الطلب على اليد العاملة ذات المهارات 

التكنولوجية الالزمة تحديًا للمنطقة. إنما في الوقت ذاته، 
تتوفر األسس التي يمكن االرتكاز والبناء عليها، من اعتماد 

الرقمنة، واالبتكار القائم على التكنولوجيا في بعض الصناعات، 
وااللتزامات القائمة بتطوير المهارات التكنولوجية العالية. 
وفي حين ال تزال معظم الشركات والحكومات بطيئة في 

اعتماد الرقمنة، تشير شركة ماكينزي إلى اعتماد المستهلكين 
للرقمنة على مستوى عاٍل، وفي المقام األول في دول مجلس 
التعاون الخليجي، مع تسجيل تصاعد في بلدان عربية أخرى 

أيضًا. كما تشير إلى أنه من المتوقع أن تساهم الشريحة 
الديموغرافية الكبيرة، تحت سن 24 عامًا، والتي يتمحور 

عالمها حول التكنولوجيا، بتسريع هذا االتجاه، فارضًة ضغوطًا 
على الشركات والحكومة للحاق بالركب134. وفي تقييم شمل 

150 شركة في المنطقة العربية )مع التركيز على أكبر الشركات 
في دول مجلس التعاون الخليجي(، وجدت مجموعة بوسطن 
كونسلتنج جروب أن ما بين 53 و64 في المائة منها، في ثالثة 
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قطاعات )التكنولوجيا والمالية والخدمات االستهالكية(، تتسم 
بالنضوج الرقمي بناء على 36 معيارًا135.

يمتد نطاق التقدم في مجال الرقمنة ليشمل دواًل غير دول 
مجلس التعاون الخليجي. فقد برز األردن كمركز رقمي 
للمنطقة، إذ يزخر بمئات شركات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، وشبكة وطنية للحزمة العريضة من المتوقع أن 
تدعم قريبًا شبكة الجيل الخامس 5G، وتوفر اتصااًل عالي 

السرعة آلالف المواقع العامة وكذلك الشركات والمنازل. أما 
المغرب فلديه قطاع طيران متناٍم يضم أكثر من 100 شركة، 

مع قوة عاملة تزيد عن 15,000 عامل، ورقمنة متزايدة. 
وأطلقت مصر مؤخرًا مبادرة "مصر الرقمية" التي تهدف 

جزئيًا إلى "تشجيع ريادة األعمال، وتعزيز البحث والتطوير 
واالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

لدفع عجلة نمو القطاع، وتبوؤ مصر مكانة إقليمية كمركز 
لالبتكار". وتهدف المبادرة أيضًا إلى تطوير المهارات الرقمية 

لدى القوى العاملة والسكان. وخلصت مؤسسة البيانات 
الدولية إلى أن 76 في المائة من الشركات المصنعة في 

جميع الصناعات في الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا لديها 
شكل من أشكال مبادرة للتحول الرقمي للشركة، أو ستطلق 

هكذا مبادرة قريبًا. وتتوقع المؤسسة أن يبلغ اإلنفاق على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان المنطقة 229 
مليار دوالر في عام 2022 )على شكل 137 مليار دوالر في 
مجال االتصاالت السلكية والالسلكية، و92 مليار دوالر في 

مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك 40 مليار دوالر في 
إنفاق الشركات على تكنولوجيا  المعلومات(136.

ويبين تحليل حديث لالستثمارات في الشركات التكنولوجية 
الناشئة في المنطقة العربية، من عام 2019 حتى عام 2021، 

إجراء أكثر من 1,300 صفقة عبر قطاعات متعددة، بقيمة 
إجمالية تبلغ 2.9 مليار دوالر في عام 2021. وارتفع عدد 

الصفقات بنسبة 60 في المائة من عام 2020 إلى عام 2021. 
كما تضاعفت قيمة هذه الصفقات على مستوى المنطقة بأكثر 

من ثالثة أضعاف، بما في ذلك تحقيق نمو بنسبة 350 في 
المائة للشركات الناشئة في شمال أفريقيا. أما في دول المشرق 

العربي، فينمو االستثمار في الشركات بوتيرة أبطأ. وشهدت 
العراق وقطر والمغرب أكبر زيادة في عدد الصفقات. وارتفع 

عدد المستثمرين العالميين الذين يستثمرون في الشركات 
التكنولوجية الناشئة في المنطقة العربية أكثر من الضعفين من 
عام 2020 إلى عام 2021، كما ارتفع عدد الصفقات التي شاركوا 

فيها بأكثر من 50 في المائة. وشملت االستثمارات الشركات 
الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفير البرمجيات 

كخدمة للمؤسسات، والتجارة اإللكترونية، والتكنولوجيا 
الصحية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا التعليم، و12 

قطاعًا آخر. والجدير بالذكر أن الصفقات االستثمارية في 
الشركات الناشئة في قطاع السيارات بلغ عددها 39 صفقة، 

وفي قطاع النقل بلغت 43 صفقة137. ويشير كل هذا النشاط إلى 
وجود قاعدة مهارات رقمية ناشئة في المنطقة، يمكن تسريعها 
بشكل أكبر من خالل تطوير القدرات الصناعية المتعلقة بالتنّقل 

الكهربائي، ومن أجل تطوير هذه القدرات.

2. يمكن للمهارات الالزمة لسلسلة قيمة التنّقل 
الكهربائي أن تعزز األهداف األوسع نطاقًا 

للتنويع االقتصادي

إذا تمكنت البلدان، على المدى القريب، من البدء في التغلب 
على العجز في التعليم والمهارات، فسيوّفر حجم ووتيرة 

النمو عبر سلسلة قيمة صناعة التنّقل الكهربائي، فرصًا كبيرة 

خلصت مؤسسة البيانات الدولية إلى أن 76 في المائة 
من الشركات المصنعة في جميع الصناعات في الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا 

لديها شكل من أشكال مبادرة للتحول الرقمي للشركة، أو ستطلق هكذا مبادرة قريبًا. 
وتتوقع المؤسسة أن يبلغ اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان 

المنطقة 229 مليار دوالر في عام 2022 )على شكل 137 مليار دوالر في 
مجال االتصاالت السلكية والالسلكية، و92 مليار دوالر في مجال تكنولوجيا المعلومات، 

بما في ذلك 40 مليار دوالر في إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات(



69

لتعزيز التنمية االقتصادية وتنويع االقتصادات. كما أن الخطط طويلة المدى 
ووثائق الرؤية التي توضح أهداف التنويع االقتصادي للعديد من البلدان، ستحدد 

أيضًا ما يصاحب ذلك من أهداف لتسريع تطوير أنواع المهارات الالزمة لصناعة 
التنّقل في المستقبل، وغيرها من الصناعات التي أصبحت أكثر رقمنة. وقد بدأ 

عدد من البلدان باالنتقال من إعالن النوايا إلى تنفيذها. في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة مثاًل، انطلق برنامج وطني للمبرمجين سيعمل على جذب وتدريب 

100,000 مبرمج، وإنشاء 1,000 شركة رقمية على مدى خمس سنوات، بالتعاون 
مع شركات جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، وسيسكو، وآي بي إم، وهيوليت 

باكارد إنتربرايز، وغيرها. وتشمل الجهود المبذولة في إطار "مصر الرقمية" جامعة 
مصر للمعلوماتية، ومبادرة بناة مصر الرقمية، والعديد من البرامج لتنمية المهارات 

الرقمية للشباب. وفي المملكة العربية السعودية، وفي أطار التعاون بين شركة 
جنرال أسمبلي ومؤسسة مسك الخيرية، يجري تدريب اآلالف من الشباب على 

المهارات التقنية والرقمية الجديدة.

يتنامى، كذلك، الدور الذي تؤديه شركات التدريب على المهارات، من القطاع 
الخاص ومنظمات القطاع االجتماعي، في البلدان العربية في بناء المهارات 
الضرورية لتطوير صناعة التنّقل الكهربائي وقدرات سلسلة التوريد138. ومن 
المتوقع أن تجري صناعة السيارات، هي ذاتها أيضًا، استثمارات في المنطقة 

لتطوير المهارات الالزمة لعامليها في مجال تكنولوجيات التنّقل الكهربائي. وفي 
عام 2019، افتتحت مجموعة بي إم دبليو الشرق األوسط مركزًا جديدًا للتدريب. 

يملك المركز االمكانية على تدريب اآلالف من الموظفين الفنيين وغيرهم من 
الموظفين، على التطورات الحالية والناشئة في تكنولوجيا السيارات، بما في ذلك 
السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل. وتدير هيونداي مراكز تدريب في المنطقة 

منذ عام 2013، وفي عام 2019 افتتح الموزع الحصري لشركة هيونداي في 
اإلمارات العربية المتحدة أكاديمية هيونداي للتدريب. وفي المغرب، تنشط معاهد 
التكوين في مهن صناعة السيارات )IFMIA( من خالل شراكة بين القطاعين العام 

والخاص مع أربعة مراكز تدريب للفنيين وغير ذلك من أدوار لموظفي القطاع، 
وأحد هذه المعاهد تديره شركة رينو في مصنعها في ملوسة139.

هاء. التحديات الرئيسية على مسار التحول إلى التنّقل الكهربائي

يواجه التقدم على المسار نحو اعتماد التنّقل الكهربائي في المستقبل في المنطقة 
العربية بعض التحديات الرئيسية التي ُينِذر بها ما سبق من سطور.

1. أوجه القصور الحالية في المهارات، والحواجز التي تحول دون 
التغلب عليها

حتى مع المؤشرات المشجعة المذكورة أعاله، سيشكل تطوير قاعدة مهارات القوى 
العاملة من أجل تنمية قدرات سلسلة التوريد في مجال التنّقل الكهربائي تحديًا 

في المنطقة العربية. وفي تقييم شمل 130 بلدًا، وجد المنتدى االقتصادي العالمي 

 سيشكل تطوير

 قاعدة مهارات 
القوى العاملة من 
أجل تنمية قدرات سلسلة التوريد 

في مجال التنّقل الكهربائي 
تحديًا في المنطقة العربية

ما يقرب من 40 في 

المائة من أرباب العمل 
في المنطقة الذين يعتقدون أن 
الفجوات في المهارات "عائق 

رئيسي أمام نمو األعمال"
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أن المنطقة ال تستفيد فعليًا إال من 62 في المائة من إمكانات 
رأس مالها البشري، أي ما يقرب من المتوسط العالمي، ولكن 

أقل بنسبة 10 إلى 15 نقطة مئوية من أفضل البلدان أداء. 
ويستشهد التقييم بما يقرب من 40 في المائة من أرباب 

العمل في المنطقة الذين يعتقدون أن الفجوات في المهارات 
"عائق رئيسي أمام نمو األعمال". ويظهر تحليل للمسح الذي 

أجرته عرب نت على وجه الخصوص وجود "فجوة حادة 
في المهارات الرقمية، حيث شكل أصحاب الكفاءات الرقمية 

1.7 في المائة فقط من القوى العاملة في عام 2017، وأقل 
المهارات توفرًا تمثل في المعدات الحاسوبية وتكنولوجيا 
المعلومات، والتطوير/الترميز الرقمي، وتصميم المنتجات، 
والبيانات والتحليالت". وتوصل مسح آخر أجرته برايس 
ووترهاوس كوبرز في عام 2019 للرؤساء التنفيذيين في 
الشرق األوسط إلى االستنتاجات ذاتها، حيث أشار 70 في 
المائة منهم إلى أن عدم توفر المهارات األساسية )الرقمية 

والتحليلية في المقام األول( يشكل مصدر قلق وتهديد 
لنجاح األعمال. وفي كانون الثاني/يناير 2021، ارتفعت هذه 

النسبة إلى 81 في المائة140.

2. جذب االستثمارات إلى المنطقة وصناعاتها

يرتبــط التحــدي الكامــن في زيادة االســتثمار فــي المنطقة 
العربيــة بتدفقــات رأس المــال العالميــة واالتجاهــات الهيكلية 

فــي االقتصــاد العالمــي. وانخفضت الصــادرات العالمية 

كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي من 29 فــي المائة 
فــي عــام 2010 إلــى 26 في المائة في عــام 2020، وانخفض 

المجمــوع العالمــي لالســتثمارات األجنبية المباشــرة بنســبة 36 
فــي المائــة خــالل الفترة نفســها. دفعت عوامــل متعددة إلى 

ذلــك، منهــا صعود الشــعبوية، وارتفاع الحواجــز التجارية، 
وتحــّول اإلنفاق االســتهالكي مــن التصنيع إلــى قطاعات 

الخدمــات التــي يصعــب تصديرها. وقد ســرعت الجائحة هذا 
االنقــالب، وكشــفت عن هشاشــة التجارة العالمية وأنشــطة 

سلســلة التوريد. وقد كان الشــرق األوســط عرضة بشــكل 
خــاص لبعــض هذه االضطرابــات، كما تفاوتت المكاســب 
األخيــرة الناجمــة عن ارتفــاع بعض تكاليــف الطاقة في 

صفــوف مصــّدري النفــط والغاز، مع ميلهــا إلى التســبب بتفاقم 
التباينــات فــي الوصــول إلى رأس المال )وخاصــة مع ارتفاع 

تكلفــة االقتــراض(. وتراجع االســتثمار في قطاعــي النفط 
والغــاز على مســتوى أســواق العالم لصالح االســتثمارات في 
الطاقــة المتجــددة والبطاريــات وقطــاع التكنولوجيا بشــكل 

عــام، وال تملــك المنطقــة العربيــة، على األقــل في الوقت 
الحالــي، قــوة جذب قوية لهذه االســتثمارات. وال يــزال يتركز 
االســتثمار األجنبــي المباشــر التقليــدي في المجــاالت الجديدة 

فــي المنطقــة، بشــكل كبير، فــي منطقــة الخليج، مع وجود 
عــدد قليــل فقــط من النقــاط المضيئة األخرى في االســتثمار 
فــي رأس المال االســتثماري والمنظومــات البيئية للشــركات 

الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيا الجديدة. وســتبرز الشــركات 
الناشــئة بشــكل متزايــد كقوة دافعــة للتنميــة االقتصادية 
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واالجتماعيــة فــي المنطقــة، ويمكن أن يصبــح تطوير 
قــدرات سلســلة التوريــد الصناعيــة للتنّقــل الكهربائي جزءًا 
مــن هــذه البيئــة بمرور الوقت، ولكــن المنطقة لــم تبلغ هذه 

المرحلــة بعــد. وباإلضافــة إلى ذلــك، لطالما شــكلت القوانين 
والسياســات المصممــة لحمايــة مصالــح المؤسســات المملوكة 

للدولــة عقبــة أمــام اجتذاب المســتثمرين إلــى المنطقة، من 
ناحيــة المتطلبــات الدنيــا العاليــة لرأس المــال، وقيود على 
الملكيــة تحــد مــن الحصص في الشــركات، وقواعد اإلنتاج 

المحليــة، وعمليــات الترخيــص. تتضــاءل هــذه العقبات، لكن 
لــم يتــم التغلب عليهــا بالكامل.

3. العالقات واآلليات التجارية بين بلدان المنطقة

تراوحــت الصــادرات البينية من الســلع بين 10.4 و12.8 في 
المائــة من إجمالي صادرات الســلع خالل الفترة 2019-2015. 

في حين شــكلت واردات الســلع بين 13 و13.8 في المائة 
مــن إجمالــي الواردات، خالل الفترة نفســها141. بالمقارنة مثاًل 

مــع االتحــاد األوروبي؛ 63 في المائة مــن إجمالي التجارة 
هــي تجارة بينية. أحد أســباب هــذا االنخفاض في التجارة 

البينيــة بيــن البلدان العربية هو الحجــم المحدود للقطاع 
الخاص، مع عدد أقل من الشــركات وعدد قليل من الشــركات 

الكبيــرة الحجــم. باإلضافة إلى ذلك، فــإن الملكية الحكومية 
فــي قطاعــي النقل واالتصاالت في المنطقــة أعلى بكثير 
مــن القطاعــات األخرى. ويتجلى ذلك على ســبيل المثال 

فــي قطــر )حوالي 80 في المائة من الملكيــة الحكومية في 
قطــاع االتصاالت(، والجزائــر )حوالي 100 في المائة من 

الملكيــة الحكوميــة في قطــاع النقل(، وتونس )حوالي 80 
فــي المائة مــن الملكية الحكومية في قطاع النقل(. وتســاهم 

هــذه القطاعــات حاليًا، إلى جانــب التخزين، بما يقرب من 8 
فــي المائة مــن الناتج المحلي اإلجمالــي للبلدان العربية142. 

وال تــزال الحواجــز التنظيمية التي تحول دون دخول 
األســواق كبيــرة في المنطقة، حيث تحــد القيود من تدفق 

رأس المال، وتوّســع الشــركات، وبدء أعمال جديدة في 
أســواق مختلفــة في جميع أنحاء المنطقة. وتشــمل العقبات 

التــي تعتــرض النظم التنظيمية تراخيــص البناء الجديدة، 
والحصــول علــى االئتمان، وحماية المســتثمرين القليلي 

العــدد، والتجــارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتســوية حاالت 
اإلعســار. وأخيرًا، فــإن البنية التحتيــة للنقل عبر الحدود في 

المنطقة العربية متخلفة، وشــهد تطورها خالل الـ 20 ســنة 
الماضيــة تذبذبــات. وحيثمــا تفتقر هذه البنيــة التحتية، يتقّيد 

التكامــل التجاري واالقتصــادي بطبيعة الحال.

توصيات لزيادة حضور المنطقة العربية في سلسلة التوريد العالمية للتنّقل الكهربائي، كعنصر 
استراتيجي للتنويع االقتصادي )الناقل 2(

اســتنادًا إلــى أبحاثنــا وتحليالتنــا، بإمــكان التوصيــات التاليــة، 
بصــورة فرديــة أو جماعيــة، دفــع وتســريع حركــة المنطقة 

العربيــة علــى مســار يصــل بهــا إلــى اعتمــاد التنّقــل الكهربائي 
فــي المســتقبل. بعــض التوصيــات مســتقاة مــن توصيات 
أخــرى ُوِضعــت في إطــار دراســات تحليلية أخــرى، تركز 
علــى صناعــة الســيارات التــي تتطــور، وسلســلة التوريد 

فــي المنطقــة )وعلــى الصعيــد العالمــي( وأهــداف التنويع 
االقتصــادي للبلــدان العربيــة، وتــم تكييفهــا وتخصيصهــا 

للمنطقــة العربيــة.

وضع إطار سياســات متماسك ومتسق بأهداف 
اســتراتيجية واضحة، تشمل أدوات السياسات 

العامة االقتصاديــة والمالية وغيرها من أدوات 
السياســات، لتحفيز أســواق التنّقل الكهربائي 

العربيــة، والحد من مخاطر االســتثمار للمصنعين 

والمورديــن الحاليين ومــن يطمحون منهم في 
دخول أسواق المنطقة

يحّفز الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، في المنطقة 
العربية، الشركات المحلية على بدء أعمالها أو تطويرها عبر 

سالسل قيمة قطاع السيارات وقطاع التنّقل بشكل عام. 
وباإلضافة إلى تحفيز المصنعين العرب الحاليين والناشئين، 

ستستجيب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية لنمو 
أسواق الدول العربية من خالل زيادة العرض. ويمكن أن 

يتيح ذلك فرصة للشركات المحلية إلقامة شراكات مع تلك 
الشركات المصنعة لتزويدها بالمكونات. وكما ذكر أعاله، 

تتوجه سالسل التوريد إلى تفضيل إقامة عالقات مع 
الموردين األقرب إلى األسواق التي يتم خدمتها. يمكن أن 
يزيد ذلك من جاذبية الشركات في المنطقة كموردين من 
المستوى 1 والمستوى 2، مما قد يعزز نمو هذه الشركات 
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أو انطالقها. وسيتطلب تشجيع المستثمرين من القطاع 
الخاص والشركات الناشئة مواصلة التنّبه إلى تعديل القوانين 

والسياسات المصممة باألصل لحماية مصالح المؤسسات 
المملوكة للدولة. وبالتوازي مع ذلك، يمكن للحكومات في 

المنطقة تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية لتحفيز انشاء 
شراكات في سلسلة التوريد هذه من خالل وضع مجموعة 

متنوعة من السياسات، مما يعزز اتجاه االعتماد على التنّقل 
الكهربائي بشكل عام، فضاًل عن الهدف األكثر تحديدًا، وهو 

تنمية صناعات التنّقل الكهربائي المحلية. تتمثل إحدى هذه 
السياسات، التي يمكن تعديلها، في إلغاء أو إجراء إصالحات 

على سياسات دعم وقود النقل، وهو ما حدث بالفعل في 
بعض البلدان. فعلى سبيل المثال، رفعت قطر أسعار البنزين 

بنسبة 25 في المائة ومن ثم 30 في المائة في عام 2016؛ وقد 
فعلت المملكة العربية السعودية ذات الشيء، بنسبة 55 في 
المائة في عام 2016؛ وفي عام 2015، حررت دولة اإلمارات 

العربية المتحدة أسعار الوقود بالتجزئة بناء على متوسط 
األسعار العالمية للديزل والبنزين، مع تحديث األسعار على 
أساس أسبوعي. ويمكن أن تشمل السياسات األخرى، على 
سبيل المثال، وضع معايير صارمة لالقتصاد في استهالك 

الوقود والحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛ وتطبيق سياسات 
الدعم لتمكين المستهلكين من شراء السيارات الكهربائية؛ 

وتحديد تواريخ مستهدفة للتخلص التدريجي من المركبات 
التقليدية ذات محركات االحتراق الداخلي؛ وتخفيض 

رسوم استيراد المركبات الكهربائية أو إلغائها، مع ضمان 
عدم تعارض ذلك مع الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج المركبات 
الكهربائية محليًا؛ وفرض شراء مركبات الوقود النظيف على 

هيئات القطاع العام؛ وإعطاء األولوية للمركبات الكهربائية 
الستخدام ممرات المركبات مرتفعة اإلشغال؛ وحظر المركبات 

التقليدية ذات محركات االحتراق الداخلي من مراكز المدن؛ 
وتنظيم سوق المركبات المستعملة لتقليل واردات المركبات 

التقليدية من بلدان الشمال؛ وخلق حوافز إلعادة تدوير قطع 
غيار المركبات التقليدية واستخدامها في تصنيع مركبات 

كهربائية جديدة وغيرها من المنتجات؛ وغير ذلك. وفي بعض 
ر له. ومن  البلدان، بعض هذه السياسات قائم بالفعل أو مقرَّ

المهم دراسة إطار السياسات الذي يوضع لتحفيز الطلب العام 
على السيارات الكهربائية دراسة جيدة، والتأكد من توازنه، 

لضمان مساهمة الحوافز المقدمة للموردين في توسيع نطاق 
الشراكات مع المصنعين المحليين، بداًل من االكتفاء بزيادة 

استيراد المنتجات النهائية المصّنعة خارج المنطقة.

وضــع وتنفيذ أنظمة لدعم وتحفيز الشــركات 
العربية فــي المنظومة البيئية لسلســلة التوريد 

الصناعيــة للتنّقل الكهربائي، على مســتوى 
السياسات، والمؤسســات، والضريبة، والتمويل

يمكــن للحكومــات، فــي جميــع أنحــاء المنطقة، أن تضع 
مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر لتشــجيع ظهور األعمال 

التجاريــة المحليــة الناشــئة وتعزيــز نموهــا في سلســلة قيمة 
التنقــل الكهربائــي، وجــذب منتجي الســيارات وموردي 

المســتوى 1، 2 و3 إلــى المنطقــة. ومــن المهم في هذا 
الســياق التأكــد مــن أن المنتجــات المحلية متوافقــة تمامًا 

مــع مــا تنتجــه مصانع الســيارات في بلدانهــا األصلية أو 
فــي أي مــكان آخر، وبنفــس معايير الجودة. لــدى المغرب، 

باألصــل، نظامــًا لمثــل هذه التدابيــر، في إطار خطــة التعجيل 
الصناعــي، وتشــمل هــذه التدابير: منح ســمة الوضــع الضريبي 
"للمناطــق الحــرة" )وكأن أعمالهــا تتــم في الخارج( للشــركات 

ر  التــي تنتمــي إلى ســت "منظومــات بيئية للســيارات" تصدِّ
85 فــي المائــة أو أكثــر من إنتاجهــا، ممــا يمنحها إعفاءات 

علــى ضرائب الشــركات وضريبــة القيمة المضافــة؛ وتقديم 
المســاعدة الماليــة المباشــرة للشــركات العاملــة في هذه 

المنظومــات البيئيــة؛ وإمكانيــة الوصول إلــى البنوك 
الخارجيــة للحصــول علــى حــزم تمويل مخصصة، والمســاعدة 

فــي عمليــات التجــارة الخارجيــة المعقدة. ولــدى العديد من 
حكومات رابطة أمم جنوب شــرق آســيا سياســات وبرامج 

واســعة النطــاق لدعم قطاع الســيارات بنمــاذج قابلــة للتكييف 
فــي المنطقــة العربيــة. ومــن األمثلة على ذلك، إندونيســيا 

التــي تعمــل بمجموعــة متنوعة من هذه السياســات، 
بما في ذلــك بعضهــا الــذي وضــع خصيصًا للتشــجيع على 
تصنيــع المركبــات الكهربائيــة محليــًا. أحدهــا خصم يصل 

إلــى 100 فــي المائة على ضريبة دخل الشــركات للشــركات 
التــي تنتــج الســيارات ذات البطاريات المدمجــة والمحركات 

الكهربائيــة، والمركبــات الكهربائيــة ذات العجلتيــن والثــالث 
عجــالت، والمحــركات وقطــع الغيــار الكهربائية. ووضعت 

ماليزيــا "سياســات الســيارات الوطنيــة 2020"، وهي خطة 
واســعة النطــاق مصممــة لجعــل البالد "رائــدة إقليميًا في 
التصنيــع والهندســة والتكنولوجيــا والتنميــة المســتدامة 

فــي قطاع الســيارات"، بما في ذلــك المركبــات الكهربائية 
وغيــر ذلــك. وتشــمل الخطــة مجموعة متنوعة مــن صناديق 
االســتثمار الحكوميــة لدعم قــدرات الشــركات المحلية في 

مجــاالت البحــث والتطويــر، والهندســة، والتصنيع؛ ومبادرات 
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لجــذب االســتثمار األجنبي المباشــر إلى شــركات صناعة 
الســيارات فــي البــالد؛ وبرامج لترويج الصــادرات، وبعثات 

االســتثمار التجــاري، واتفاقيــات التجارة الحــرة لتعزيز 
الصناعــة المحلية.

التأكيــد على تنمية المهــارات المتعّلقة بقطاع 
التنّقــل في المبــادرات الوطنية وغيرها من 

مبــادرات التعليم والتدريب التــي تدعم التنويع 
االقتصادي

لدى جميع البلدان العربية خطط ورؤى مختلفة لتنويع 
اقتصاداتها على مدى السنوات الخمس إلى الثالثين المقبلة، 
وتشمل هذه مبادرات لتحسين أنظمة التعليم، وتوفير فرص 

للمواطنين للتدرب على اكتساب المهارات. وتصف رؤية 
البحرين 2030 استراتيجية "لتوفير تدريب عالي الجودة 

لمواطنينا في مجال المهارات التطبيقية والمتقدمة الالزمة 
لضمان قدرة تنافسية عالمية، وجذب صناعات جديدة إلى 
البحرين". أما رؤية ُعمان 2040، فهي "إنشاء نظام تعليمي 

وتدريب مهني محّفز" من أجل "مواكبة سوق العمل العماني 
في تركيبته للتطورات العالمية في مجال وظائف المستقبل". 
وتتضمن رؤية العراق 2030 أهدافًا متوسطة المدى "لتحسين 

التعليم التقني والمهني" وطويلة المدى "إلنشاء المزيد من 
المدارس والمعاهد المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل". 

وقد تم وضع أهداف مماثلة في جميع أنحاء المنطقة. 
وينبغي، في مثل هذه البرامج، التركيز على المهارات 
المتعّلقة بمستقبل التنّقل الكهربائي والرقمي. سيكون 

التدريب على تطوير وتطبيق معدات وبرمجيات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت مفيدًا لدى تطوير البلدان لقدراتها 
الصناعية، عبر سلسلة توريد أنظمة التنّقل بأكملها. ويجب 

أن تركز بعض المبادرات، بشكل خاص، على المهارات التقنية 
المتعلقة بالمركبات الكهربائية ومكونات المركبات الكهربائية، 
مثل صيانة مجموعة نقل الحركة الكهربائية، وتركيب نقاط 

شحن المركبات الكهربائية، وتحديث المركبات، وأنظمة إدارة 
البطاريات، والخدمات اللوجستية ألنظمة تبديل البطاريات، 

وما إلى ذلك. وينبغي أيضًا تشجيع القطاع الخاص على 
توفير المهارات والتدريب في مجال التنّقل الكهربائي في 

جميع أنحاء المنطقة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص مثل مشروع معاهد التكوين في مهن صناعة 

السيارات )IFMIA( في المغرب، من خالل الحوافز الضريبية.

استخدام رسوم اســتيراد المركبات وغيرها 
من اللوائــح التنظيمية لتجارة الســيارات لتحفيز 
مصّنعــي أنظمــة التنّقل على إدراج الموردين 

العرب في سالســل التوريد الخاصة بهم

يمكن للحكومات في المنطقة العربية تسخير الضرائب 
وغيرها من سلطاتها التنظيمية لتشجيع الشركات المحلية 

التي تسعى إلى الدخول كموّردين في النظام البيئي الصناعي 
للتنقل الكهربائي أو إلى تعزيز وجودها فيه. وفي حين أن 
قدرة المنتجين المحليين على تصنيع مركبة بالكامل بدأت 
في النمو، سيستمر في المستقبل المنظور اعتماد المنطقة، 

في المقام األول، على استيراد المركبات، بما في ذلك 
السيارات الكهربائية. لذا، بداًل من وضع شروط تتعلق 

باستخدام مكونات محلية، حيث يمكن أن يترتب على هذه 
المتطلبات آثار سلبية طويلة األجل على اقتصاد البلد وقدرته 

التنافسية، يمكن للبلدان أن تخفض رسوم استيراد جميع 
أنواع المركبات الكهربائية أو تتنازل عنها لدى وجود نسبة 
مئوية محددة من الموّردين المحليين في سلسلة التوريد 

الخاصة بها. ويمكن تطبيق نفس األسلوب لدى فرض ضرائب 
أخرى على السيارات الكهربائية المستوردة، مثل ضريبة 

القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة الرفاهية، أو 
ضريبة الموانئ، أو التعريفات الجمركية على المواد الخام 

المستخدمة في تصنيع المركبات الكهربائية.

التركيــز بالدرجة األولى علــى البطاريات ومحطات 
الشــحن ما بين العناصر المختلفة لسلســلة توريد 

التنّقــل الكهربائي في المنطقــة لتطوير الصناعة 
القدرات وتنمية 

تشير هذه الدراسة، وغيرها من األبحاث، إلى مجالين اثنين 
باعتبارهما عنصرين أساسيين لتوسيع نطاق التنّقل الكهربائي 

على مستوى العالم، وهما زيادة إنتاج البطاريات والتقدم 
التكنولوجي للبطاريات، وزيادة إنتاج البنية التحتية للشحن 

وتوسيع رقعة انتشارها. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي 
على بطاريات السيارات الكهربائية بين عامي 2020 و2030 

بعامل 15، من سوق قيمته عشرات المليارات إلى مئات 
المليارات من الدوالرات. وستكون متطلبات البنية التحتية 

للشحن ذات حجم مماثل، مع الحاجة إلى مئات الماليين من 
األجهزة وتحقيق مبيعات بمئات المليارات من الدوالرات 

من خالل تصنيع هذه األجهزة وتركيبها وصيانتها. ومثلما 
ستبرز الحاجة إلى أجهزة الشحن السريعة جدًا واألكثر قوة 
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)بسعة 500 كيلوواط أو أكثر( الالزمة للشاحنات الثقيلة لنقل 
البضائع، على مستوى المنطقة والعالم، كذلك يجب أن تكون 

هذه األجهزة جزءًا من قدرات تصنيع تكنولوجيا الشحن 
التي تعمل الدول العربية على تطويرها. إن استثمار شركات 

المنطقة العربية في تطوير القدرات واإلمكانات لخدمة 
هذه األسواق الهائلة، من شأنه خلق أكبر عدد من فرص 

العمل، مقارنة بأي استثمارات أخرى في مجال المنظومة 
البيئية الصناعية للتنقل الكهربائي. ولهذا السبب، ينبغي على 

الحكومات العربية التركيز بالدرجة األولى على اإلجراءات 
التي تدعم إنشاء هذه الشركات وتوسيع نطاقها، وذلك 

من خالل التدخالت المالية وغيرها من التدخالت. ومن 
المتوقع أن تجعل المخاوف المتعلقة بمرونة سالسل التوريد، 

مصنعي السيارات الكهربائية العالميين، يقبلون على تعدد 
خيارات موردي البطاريات ومحطات الشحن، وهو ما سيعزز 

آفاق الشركات في المنطقة العربية. وفي مجال البطاريات، 
باإلضافة إلى تصنيعها، ثمة صناعات فرعية مهيأة للنمو، مثل 

إعادة تدوير البطاريات وتبديلها وغيرها. وفي مجال شحن 
البطاريات، ستنمو التخصصات المتعلقة بالتركيب والصيانة 

وإدارة البيانات وغيرها من الصناعات الفرعية جنبًا إلى جنب 
مع إمكانية نمو التصنيع.

إعطاء األولوية إلنشــاء عالقات شراكة مع 
مصّنعــي المركبات الكهربائية الجدد والناشــئين 

من خــارج المنطقة العربية

تستثمر شركات تصنيع السيارات المعروفة، وتنشط بشكل 
كبير، في مجال المركبات الكهربائية والتنّقل الكهربائي، مما 
يدل على قدرتها على التحّول عن نماذج األعمال التقليدية 
كتجسيد لضخامة إمكاناتها المالية. ولكن في الوقت نفسه، 

يترتب على حجمها ومسؤولياتها تجاه المساهمين قيودًا 
تشغيلية، وهو ما ال ينطبق على العديد من الشركات الناشئة 

في مجال المركبات الكهربائية. وتتجلى الحرية النسبية لهذه 
الشركات الناشئة بإمكانية اختيار مكان وكيفية بناء منشآت 

التصنيع والتجميع وغيرها من المرافق المتعلقة باإلنتاج، 
ومواقع الموردين الذين تبني عالقاتها معهم. ويجب على 

موردي مكونات التنّقل الكهربائي الحاليين، ولمن يطمحون 
في دخول هذا المجال، التركيز في المقام األول على الشركات 

الجديدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية. ففي 
استطالع أجرته ماكينزي في نيسان/أبريل 2022، استبعد ثلثا 

موردي السيارات الذين شملهم االستطالع، امكانية تحقيق 

إيرادات كبيرة في عام 2030 من شراكات األعمال التجارية 
لتزويد شركات مثل نيو ولوسيد وريفيان أو غيرهم من 

الشركات الناشئة األحدث، بما في ذلك تلك التي تعمل في 
مجال شاحنات الشحن الكهربائية المتوسطة والثقيلة. وإذا 

ركز موردو مكونات المستوى 1 والمستوى 2 المعتادون على 
عمالئهم التقليديين من منتجي السيارات، فيمكن أن يوفر 

تركيز الشركات العربية على منتجي السيارات الجدد، بالمقابل، 
فرصًا تتعرض لمنافسة أقل على مدى العقد المقبل وما بعده 

لتنمية القدرة الصناعية للتنّقل الكهربائي في المنطقة. ومع 
تنافس الشركات الجديدة المصّنعة للسيارات على حصة سوق 

السيارات الكهربائية في المنطقة العربية، ستمثل إمكانية 
الشراكة مع الموردين المحليين فرصة جذابة أيضًا ألسباب 
تتعلق بالكفاءة والتكلفة، وللمساعدة في مواجهة الضغوط 

لخفض البصمة الكربونية لعملياتها. ويمكن لحكومات المنطقة 
العربية أداء دور هام في تعزيز هذه الشراكات، وتوفير المناخ 

االستثماري المناسب لتشجيع المنتجين الخارجيين على 
الشراكة مع المنتجين المحليين، واالستفادة من الميزة النسبية 

فضاًل عن إفادة المنطقة.

التركيــز على تطوير المركبــات الكهربائية 
والتقنيــات ذات الصلة المصممــة خصيصًا لتلبية 
احتياجــات وظروف المنطقــة العربية بحد ذاتها 
باعتبارها أســواقًا متخصصــة ذات إمكانات عالية

تركز المنافســة في أســواق المركبــات الكهربائية على جميع 
أنواعهــا، إلــى حد كبير، على مســألة التكلفــة والمدى الممكن أن 

تقطعــه المركبــة، ولكن أيضًا علــى ميزات أخرى. فباإلضافة 
إلــى الميــزات المتعلقــة بالتكنولوجيا واألداء والقادرة على 

جذب المســتهلكين، بغض النظر عن الســوق، ثمة فرص 
تكمــن فــي تطويــر المركبات وقطع الغيار التي يتــم تصميمها 
وفقــًا العتبــارات بيئية، واجتماعيــة، واقتصادية، وما يفضله 
المســتهلكون، وغير ذلك من اعتبارات كل ســوق بحد ذاته. 
ويمكن للشــركات الناشــئة في المنطقة العربيــة التركيز على 

األســواق المحليــة التي لديها مركبــات كهربائية، ومكونات 
هــذه المركبــات المصممة خصيصًا لتلك األســواق. تتمثل 
إحــدى هذه المجاالت في صناعــة مركبات تقاوم ارتفاع 
درجــات الحرارة والظروف البيئية األخــرى في المنطقة 

العربية. فدرجات الحرارة الشــديدة تتســبب بمجموعة من 
اآلثــار الضارة علــى المركبات الكهربائيــة، تتعلق، في المقام 

األول، بتدهور البطارية والتدهور الســريع للشــاحن. كما يمكن 
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أن يضــر الغبــار والعواصف الرمليــة بإلكترونيات القدرة في 
المركبــات الكهربائيــة، وببطارياتها وأجهزة الشــحن الخاصة 

بهــا. ويمكن لشــركات التكنولوجيا الحالية والمســتقبلية 
فــي المنطقــة العربية أن تختار التركيــز على مجال االبتكار 
للتصــدي لمثــل هذه الظروف، فاحتياجات الســوق المحلية 

ســتكون كبيرة بالنســبة للســيارات، وكذلك للحافالت، في حال 
اســتمرت ســلطات النقل في التوسع في مشــترياتها، فضاًل 

عــن الفــرص المتوفرة في المناطــق الجغرافية األخرى عالية 
الحــرارة. قــد تتمثل إحدى المجاالت الواعدة في االســتعانة 
بشــاحنات الــركاب الكهربائية، منخفضة التكلفة، للمســاعدة 

فــي جعــل قطاع النقل العام غير النظامــي في المنطقة 
العربيــة أكثر اســتدامة. ويمكــن أن تكون إحدى المجاالت 

األخــرى التي يمكــن التركيز عليها هي المركبــات الكهربائية 
ذات العجلتيــن والثــالث عجالت المخصصة للبيئات شــديدة 

الحــرارة، حيــث يمكن أن تنّمي القــدرة الصناعية لقطاع 
التنّقــل فــي المنطقة العربية، وبذات الوقت تعمل على تســريع 

الفــرص االقتصاديــة التي يمكن أن يتيحهــا التنّقل الكهربائي 
بوســائل النقــل الخفيفة والتنّقل الكهربائــي كخدمة. في كينيا، 
مشــروع "أوبي باص" هو مثال على شــركة ناشــئة تسلك هذا 

المســار باســتخدام الدراجات النارية الكهربائية المصممة 
خصيصــًا لتلبيــة االحتياجات الخاصة بذلــك البلد. ويمكن 

للسياســات التــي تنتهجها حكومات المناطــق العربية لدعم 
تطوير سلســلة التوريــد الصناعية للتنّقــل الكهربائي ماليًا 

وبوســائل أخرى، أن تســتهدف توفير دعم إضافي للشــركات 
المحليــة التــي تطور مركبات ومكونــات مركبات مخصصة 
وفــق احتياجــات كل منطقة، وكذلك للشــركات التي تحّول 
المركبــات التقليدية ذات محــركات االحتراق الداخلي إلى 

مركبات كهربائية.
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دول مجلس 
التعاون الخليجي 

)باستثناء قطر( باإلضافة إلى 
األردن وتونس والمغرب، 

تحتل مرتبة أعلى من المتوسط 
 العالمي الذي يبلغ

 62 في المائة، 
ولكن سجلت ثالٌث منها فقط 

نسبة موثوقية تزيد على 

75 في المائة. 

أما بقية بلدان المنطقة فهي 
عند المتوسط أو دونه، وتقدر 
موثوقية الكهرباء في أقل 

البلدان نموًا والبلدان المتضررة 
من النزاعات، بنسبة

 0 في المائة

)الناقل 3(. التنّقل الكهربائي 
كمحّفز وعامل تمكين في 
تحديث عملية التحّول إلى 

الكهرباء واالنتقال إلى الطاقة 
المتجددة على مستوى المنطقة

نتيجة محتملة لهذا الناقل، حوالي عام 2040: أدرك صانعو القرار في المنطقة 
العربية وجود "دورة حميدة" ويّسروا ظهورها. وفي إطار هذه الدورة الحميدة، 

سيأتي تحديث الشبكة واالنتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بالنفع على 
التحّول واسع النطاق إلى التنّقل الكهربائي، وسيساعد ذلك بالتالي على التوسع 

في الفوائد المترتبة على هذه االبتكارات. وقد توّسعت الشبكات الكهربائية 
في جميع أنحاء المنطقة، وتطورت من خال االستثمار في التكنولوجيا 

الذكية. وإلى جانب االستثمارات الجارية في مشاريع توليد الطاقة، مّكنت 
هذه التحسينات في الشبكة البلدان من إحراز تقدم كبير نحو بلوغ األهداف 
الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها. ومالت 

االستثمارات في البنية التحتية للشحن إلى االستثمار في "الشحن الذكي"، 
وخاصة الشحن ثنائي االتجاه "من السيارة إلى كل شيء" V2X، وأصبحت 

أجزاء من المنطقة العربية ميادين اختبار لهذه التكنولوجيا. وعملت شركات 
الكهرباء على تكييف نماذجها التشغيلية، واضعة أطر وهياكل تنظيمية جديدة 

تسمح بتعدد مشتري الكهرباء، والمشاركة الخاصة في األسواق، وفصل التوزيع 
عن التوليد. ويحفز استخدام التعريفات المتغيرة، حسب وقت االستخدام، 

مالكي المركبات الكهربائية ومالكي األساطيل وأنظمة النقل، على بيع الطاقة 
مرة أخرى إلى الشبكات، حيث تعمل هذه المركبات كمخازن متنّقلة على نطاق 

واسع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفّضلت مشاريع شراء أساطيل السكك 
الحديدية والحافات الكهربائية مصادر الطاقة المتجددة هذه للتحّول بالتنّقل 
الكهربائي للنقل العام نحو حلول نظيفة بيئيًا حقًا. وتم االستثمار في مشاريع 

الشحن ثنائي االتجاه "من السيارة إلى كل شيء" V2X والنقل العام الذي يعمل 
بالطاقة المتجددة، بالتنسيق ما بين وزارات الطاقة، والنقل، والبيئة، واألشغال 
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الغاز الطبيعي هو المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة 
في البلدان العربية، بنسبة تتراوح بين 90 و100 في المائة في األردن، واإلمارات 

العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وسلطنة عمان. كما ال يزال الكثير من 

البلدان يعتمد على زيت الوقود الثقيل والديزل والفحم 
كمصادر للطاقة. وبالنسبة لشبكات المنطقة العربية، فإن إضافة الطاقة المتجددة 

دون تحسين مرونة النظام قد يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي أو انخفاضه

العامة، والسلطات الوزارية األخرى داخل كل بلد على 
حدة في المنطقة وفي بعض الحاالت عبر الحدود. بات 
الحصول على الكهرباء الموثوقة أكثر انتشارًا وإنصافًا 

بشكل ملموس، وفي ذات الوقت أصبح السكان أكثر قدرة 
على التمتع بالفوائد االقتصادية واالجتماعية والصحية 

لزيادة خيارات التنّقل. 

ألف. النهوض بالتنّقل الكهربائي في المنطقة العربية يواجه معضلة سببية

يرتبط الدفع قدمًا بالتنّقل الكهربائي، مع االنتقال إلى الطاقة 
المتجددة، وتحديث الشبكة الكهربائية في المنطقة ارتباطًا 

وثيقًا من الناحية العملية، ولكن ليس من ناحية السياسات أو 
التنفيذ بعد. وسيتطلب التوسع في عدد المركبات الكهربائية 

من جميع األنواع في المنطقة زيادة كبيرة في قدرة توليد 
الكهرباء، وتحسين التوزيع الديناميكي الموثوق به للطاقة 

الكهربائية. ومن غير الممكن تحقيق التأثير المنشود للتحّول 
على نطاق واسع إلى التنّقل الكهربائي على انبعاثات الكربون، 

وتأثيرات تغّير المناخ األخرى، والصحة العامة ما لم تكن 
غالبية مصادر الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل المركبات 
الكهربائية هي من مصادر متجددة نظيفة، وبمرور الوقت 

جميع هذه المصادر. فمن ناحية، لدى بلدان المنطقة أهداف 
طموحة لالنتقال إلى الطاقة المتجددة، وتجري استثمارات 

للتمكين من تحقيقها. ووفقًا ألحد التقديرات، يتم التخطيط 
لمشاريع تزيد قيمتها عن 100 مليار دوالر، مع أكثر من 20 

مليار دوالر في مراحل مناقصة العقود، وإسناد ما تقرب 
قيمته من 3 مليارات دوالر في النصف األول من عام 2021 

وحده143. لكن األغلبية الساحقة من هذه المشاريع تتعلق 
بتوليد الكهرباء؛ على أن المشاريع الرامية إلى توسيع 

وتحسين قدرة الشبكة للتعامل مع هذه الزيادات الكبيرة في 
الطاقة المتغيرة ال زالت متأخرة وتواجه المزيد من الصعوبة 

في الحصول على التمويل. تترابط النقالت الكبيرة في مجال 

التنّقل الكهربائي والطاقة المتجددة والشبكات في المنطقة 
مع بعضها البعض بشكل متزايد.

1. التحديات التي تواجه الشبكة تشكل تحديات 
تواجه التنّقل الكهربائي

ُيعد وجود بنية تحتية مناسبة عنصرًا تمكينيًا لتنفيذ أي 
تكنولوجيا منخفضة االنبعاثات الكربونية؛ وعليه فإن العنصر 

األساسي في تفعيل التنّقل الكهربائي، وفي عملية التّحول 
إلى الطاقة المتجددة التي يعتمد عليها التنّقل الكهربائي، 

هو شبكات الطاقة الكهربائية. وتتسم شبكات الكهرباء في 
البلدان العربية بوجود مجموعة من التحديات على مستويات 

مختلفة، بما في ذلك عدم الموثوقية، والقدرة المحدودة، 
وانعدام الكفاءة، وانخفاض المرونة، ونقص االستثمار.

والمشاكل الناجمة عن ذلك، مثل النقص في توافر الكهرباء، 
وانقطاع التيار الكهربائي أو تخفيضه، والتفاوتات في 
الحصول على الطاقة تحصل حتى في البلدان مرتفعة 

الدخل، أما في أقل البلدان نموًا، والبلدان التي تشهد نزاعات 
فهي بالغة الشدة. ووفقًا لمؤشر البنك الدولي )بيانات عام 
2019(، فإن موثوقية الكهرباء في المنطقة العربية بشكل 
عام مثيرة للقلق. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي 
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)باستثناء قطر( باإلضافة إلى األردن وتونس والمغرب، فهي 
تحتل مرتبة أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 62 في 

المائة، ولكن سجلت ثالٌث منها فقط نسبة موثوقية تزيد على 
75 في المائة. أما بقية بلدان المنطقة فهي عند المتوسط أو 

دونه، وتقدر موثوقية الكهرباء في أقل البلدان نموًا والبلدان 
المتضررة من النزاعات، بنسبة 0 في المائة144. وبلغ متوسط 

الفاقد من الكهرباء )الطاقة المشتتة بين مصدر التوليد 
والمستخدم النهائي ألسباب تتعلق بالممارسات التقنية 

والتشغيلية( 18 في المائة في البلدان العربية، وسجلت 
دول الخليج العربي أدنى متوسط حيث بلغ 8 في المائة. 

ويعاني العراق ولبنان والبلدان التي تشهد نزاعات من أعلى 
مستويات من فاقد الكهرباء في المنطقة، ألسباب تقنية وغير 

تقنية، حيث تتراوح بين 35 و50 في المائة، مما يعني أن ما 
يقرب من نصف الطاقة المولدة تفقد داخل الشبكة145.

وتتسم شبكات الدول العربية أيضًا بانخفاض المرونة، 
في حين تحدد مرونة النظام ككل إلى أي حد يمكن دمج 

الطاقة المتجددة. ويؤثر نوع وحدات توليد الكهرباء 
ومصادر التوليد بشكل مباشر على مستوى المرونة؛ والغاز 

الطبيعي هو المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة في البلدان 
العربية، بنسبة تتراوح بين 90 و100 في المائة في األردن، 
واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، 

وسلطنة عمان. كما ال يزال الكثير من البلدان يعتمد على زيت 
الوقود الثقيل والديزل والفحم كمصادر للطاقة. وبالنسبة 

لشبكات المنطقة العربية، فإن إضافة الطاقة المتجددة دون 
تحسين مرونة النظام قد يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي 
أو انخفاضه. ولدى البلدان التي تشهد نزاعات )الجمهورية 

العربية السورية، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، وليبيا، 
واليمن( أكبر قدر من التحديات على صعيد موثوقية الشبكة 

ومرونتها، باإلضافة إلى الفاقد الكهربائي العالي جدًا146.

تأتي حالة الشبكات الكهربائية، في جميع أنحاء المنطقة 
العربية، في صميم التحدي المتمثل بالتنّقل الكهربائي، 

باإلضافة إلى تحّدي التحّول إلى الطاقة المتجددة. وكما 
وصفتها شركة االستشارات البحثية العالمية وود ماكنزي، 

فإن "الشبكات الهشة تمثل عقبة رئيسية في طريق التحّول 
إلى الطاقة الخالية من الكربون، وتتسبب بصعوبات في 

إصالح قطاع الطاقة، وهي غير مهيأة لمقاومة ارتفاع درجات 
الحرارة، كما تتسبب باستمرار االضطرابات األهلية"147. 

يعتمد مستقبل التنّقل الكهربائي في المنطقة العربية على 

معالجة هذه المسألة، حيث أن المركبات الكهربائية ستضع 
على الشبكات أحمال نقاط جديدة، وعابرة، وال يمكن التنبؤ 

بها، وهذه الشبكات تواجه أصاًل صعوبات في قدرتها على 
الصمود. كما أن الظروف الجوية شديدة الحرارة، ال سيما في 

فصل الصيف، والبنية التحتية القديمة وغير الكافية، واألضرار 
الناجمة عن الحروب والنزاعات، وغيرها من العوامل، تجعل 

من الشبكة الكهربائية نقطة ضعف تواجه تحقيق أهداف 
التنّقل الكهربائي. ويمكن تخفيف االحتياجات المتزايدة، في 

وقت الذروة جزئيًا، باستخدام العدادات الذكية وموارد الطاقة 
الموزعة، مثل تخزين الطاقة الشمسية والبطاريات، وأنظمة 

االتصاالت المتقدمة. ولكن كل هذه األمور تتطلب القيام 
باستثمارات، فضاًل عن التوسع األساسي، أي إنشاء محطات 

فرعية وخطوط نقل جديدة إضافية.

بعض هذه االستثمارات هي حاليًا قيد التنفيذ والتخطيط، 
حيث أشار أحد التحليالت إلى استثمار ما يزيد عن 17 
مليار دوالر على تحسينات الشبكات الذكية، في جميع 

أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا، من اآلن وحتى عام 
2027 فقط. وأشار دوغ ووترز، المدير العالمي لشركة يونيبر 
لخدمات الطاقة، في مؤتمر الشرق األوسط للطاقة في دبي 

في آذار/مارس 2020 إلى أن "تحويل الشبكة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو جزء ال يتجزأ من تحسين 

استخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك التكنولوجيات 
واالحتياجات الجديدة مثل المركبات الكهربائية". باإلضافة 

إلى ذلك، ثمة جهود لدمج شبكات بلدان في المنطقة العربية 
باعتبار ذلك عنصر من عناصر التحديث والتعزيز الالزمين 
للتنّقل الكهربائي وغيره من األهداف. ومن هذه الجهود ما 

هو قائم منذ زمن، ومنها ما هو حديث العهد. مثاًل، في إطار 
مشروع بين العراق واألردن، من المتوقع أن يتمكن األردن 

من تسليم ما يصل إلى 1 تيراواط/ساعة في السنة إلى 
العراق في المرحلة األولى من المشروع. ووضعت خطط 

كذلك لتطوير شبكة كهرباء مشتركة بين العراق ودول 
مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى مشروع بقيمة 1.6 

مليار دوالر بين المملكة العربية السعودية ومصر، وثمة رؤية 
طموحة لربط شبكات المغرب والمملكة المتحدة بالكابالت 
البحرية. وفي ذات الوقت، تشير التوقعات إلى أن التقدم 
المحرز سيكون صعب وبطيء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن 

نماذج التمويل لتحديث الشبكة قليلة مقارنة بالنماذج التي 
أنشئت، والمتاحة للمشاريع الرامية إلى زيادة القدرة على 
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توليد الطاقة. ويتسبب غياب السياق المالئم من ناحية األطر 
القانونية والتنظيمية وقوانين الشبكات بتعقيدات إضافية 

لتكامل الشبكات العابرة للحدود في المنطقة148.

2. تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خالل 
تحديث الشبكة وتوفير الطاقة المتجددة عنصر 

أساسي في التنّقل الكهربائي

من شأن النمو الكبير المتوقع في الطلب على الكهرباء في 
المنطقة العربية أن يفاقم من وضع الشبكة، وهو يشير كذلك 

إلى أن التحديات المتعلقة بالشبكة تشكل مخاطر على التنّقل 
الكهربائي والتحّول إلى الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن 
يتضاعف إجمالي الطلب على الكهرباء ثالث مرات بحلول 

عام 2050. وإلى جانب قطاعي التصنيع واإلنشاءات، يشكل 
قطاع النقل واحدًا من القطاعات التي تدفع عجلة نمو 

إجمالي استهالك الطاقة في المنطقة149. وهذه ليست ظاهرة 
جديدة، بل تسارع لوتيرة ظاهرة تحدث منذ عشرين عامًا. 

على سبيل المثال، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي 
خالل تلك الفترة أكبر زيادة في استهالك الطاقة في العالم، 
باستثناء الصين150. ومما ال خالف عليه أن تحديث الشبكة 
ضرورة حتمية لتلبية احتياجات النقل والتوزيع، حتى على 

مستوى احتياجات المنطقة الحالية من الكهرباء، ناهيك عن 
احتياجات المستقبل التي سيحركها جزئيًا التنّقل الكهربائي.

وعلى الصعيد العالمي، يستهلك قطاع النقل أكثر من 30 
في المائة من إجمالي استهالك الطاقة، ويتسبب بما نسبته 

25 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة 
بالطاقة، وقد ارتفع الطلب على الطاقة في القطاع بأكثر من 
20 في المائة منذ عام 2010. وعلى المدى القريب، لن يزيد 
الطلب على الكهرباء في المنطقة العربية لتلبية احتياجات 
التنّقل الكهربائي إال بقدر بسيط. لكن الطلب سيرتفع بمرور 
الوقت )بعد عام 2030(، وستبرز الحاجة إلى قدرة إضافية 

لتوليد الكهرباء بنسبة 10-15 في المائة، وفقًا ألحد تقديرات 
البنك الدولي. وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي 

تأتي في المرتبة الثانية بعد األردن من حيث انتشار المركبات 
الكهربائية في المنطقة، فسترفع نسبة المركبات الكهربائية 

التي ستصل إلى 5 في المائة من إجمالي سوق السيارات في 
البالد بحلول عام 2030 الطلب على الكهرباء بنسبة 0.08 في 
المائة فقط، وبنسبة 0.49 في المائة فقط حتى إن بلغت هذه 

الحصة 30 في المائة. ولكن بالنسبة للتنّقل الكهربائي على 
مستوى المنطقة بجميع أشكاله )التملك الشخصي للسيارات 

الكهربائية، وأساطيل الحافالت الكهربائية، وأنظمة السكك 
الحديدية الكهربائية، والمركبات الكهربائية ذات العجلتين 
والثالث، وما إلى ذلك(، ستبرز الحاجة بعد عام 2030 إلى 
زيادة كبيرة في القدرة على توليد الكهرباء. وبينما يتوقع 

سيناريو بلومبرج، األكثر تحفظًا، أن يؤدي اعتماد المركبات 
الكهربائية بداًل من المركبات التقليدية إلى إلغاء الحاجة إلى 

أكثر من 20 مليون برميل يوميًا من النفط بحلول عام 2050، 
ال يزال من غير الواضح كم من كميات الكهرباء الكبيرة 

الالزمة لهذه المركبات الكهربائية سيتم توليدها من الوقود 
األحفوري وكم منها سيأتي من مصادر الطاقة المتجددة151.
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باإلضافــة إلــى الحاجة إلى تزويد التنّقــل الكهربائي بالطاقة 
المتجــددة لتحقيــق تأثيره علــى المناخ والصحة، ثمة 

مجموعــة أخــرى متنوعة من الضغوطــات التي تدفع قدمًا 
بالتحــّول الكهربائــي في المنطقة العربية. وتشــمل هذه 
الضغوطــات مؤتمر األطراف وااللتزامات الدبلوماســية 

األخــرى، والمخاوف المتعلقــة بأمن الطاقة، والفرص 
والمخاطــر االقتصادية. وفي ســياق مؤتمر األطراف، تعهدت 

البحريــن والمملكة العربية الســعودية بأن تصــل بانبعاثاتها 
الكربونيــة إلــى الصفــر بحلول عام 2060، وتعهدت اإلمارات 

العربيــة المتحــدة بتحقيق صافــي انبعاثات صفري بحلول 
عــام 2050، حيــث تتوقع كل من هــذه البلدان ما يزيد عن 

150 مليــار دوالر من االســتثمارات في االقتصاد األخضر152. 
وتعمــل جميــع الدول العربية على أن تكون نســبة كبيرة من 

قدرتهــا علــى توليد الطاقة من مصــادر متجددة، بحلول فترة 
مــا بين عامي 2030 و2035. وتتــراوح تعهدات البلدان في 

هذا الســياق بنســبة 50 في المائة أعلنتها الســودان والمغرب، 
ونســبة تزيــد عن 40 في المائة لإلمــارات العربية المتحدة 

ومصــر، وحتــى بعض البلدان األقل نموًا والبلدان التي تشــهد 
نزاعــات، أعلنــت عن تعهدات بنســب تتراوح بين 15 و30 في 
المائــة153. وبحلــول عام 2050، من المتوقع أن تشــكل الطاقة 

الشمســية المصدر الرئيســي للطاقة في الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، حيث ســتولد 39 في المائة من إجمالي 
إمــدادات الطاقة، بينما ســتأتي الريــاح البّرية في المرتبة 

الثانية بنســبة 28 في المائة154.

للعالقة بين التنّقل الكهربائي واالنتقال إلى مصادر الطاقة 
المتجددة في المنطقة العربية أهمية خاصة وألسباب 

محددة. إذ يتوقع المجلس الدولي للنقل النظيف أن تتضاعف 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة العربية بين عامي 

2020 و2050 في غياب التحّول إلى مصادر الطاقة المتجددة 
لتشغيل وسائل التنّقل النظيفة، كهربائية أو غير ذلك. وفي 

الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤثر النمو العالمي لسوق 
المركبات الكهربائية والتنّقل المشترك على اقتصادات البلدان 
العربية المصدرة للنفط في المنطقة العربية بشكل كبير، إلى 

جانب أثر اشتراط الكفاءة في استهالك الوقود، وهو ما يدفع 
عجلة البحث والتطوير إلدخال تحسينات على ما سيتبقى 

قيد التصنيع في المستقبل من محركات االحتراق الداخلي. 
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط للنقل البّري ذروته 

في عام 2027 يليه انخفاض متسارع155.

كما أن أمن الطاقة، واالستجابة للفرص االقتصادية ونقاط 
الضعف االقتصادية على حد سواء هي كذلك محركات 

رئيسية لتحّول الطاقة في المنطقة العربية. فالبلدان مرتفعة 
الدخل، إما تعمل على تحرير النفط للتصدير، وتبني قدرتها 

على التعامل مع تقّلبات سوق الوقود األحفوري، كما هو 
الحال في المملكة العربية السعودية، أو تقلل حاجتها إلى 

استيراد الغاز، كما هو الحال في اإلمارات العربية المتحدة. 
وتستهدف معظم البلدان متوسطة الدخل الطاقة المتجددة 

للحد من اعتمادها الشديد على واردات الوقود، باستثناء 
الجزائر ومصر اللتين تهدفان إلى تصدير الوقود بداًل من 

استخدامه في توليد الطاقة. وفي أقل البلدان نموًا والبلدان 
التي تشهد نزاعات )باستثناء ليبيا(، وفي لبنان، يجري 

اعتماد الطاقة المتجددة بقدر ما تسمح به الموارد، وذلك 
أساسًا كوسيلة للتخفيف من حاالت انقطاع التيار الكهربائي 

الشديدة وغيرها من مشاكل الطاقة156.

وحتى اآلن، تتخلف المنطقة كثيرًا عن تحقيق أهدافها 
للطاقة المتجددة، حيث تقل نسبة السعة المركبة و/أو نسبة 
التوليد ألكثر البلدان عن 1 في المائة، مع استثناءات قليلة. 

وسجلت اإلمارات العربية المتحدة ولبنان نسبة 6 و7 في 
المائة من السعة المركبة على التوالي، وسجلت مصر نسبة 
9 في المائة من التوليد و11 في المائة من السعة المركبة. 

واألردن والمغرب في الطليعة بين البلدان العربية في عملية 
نشر الطاقة المتجددة، بنسبة 20 في المائة من توليد األردن 
للكهرباء، ونسبة 40 في المائة من السعة المركبة للمغرب157. 

والنتيجة المنطقية لزيادة الطلب على الكهرباء هي زيادة 
االعتماد المرتفع على الغاز الطبيعي في المنطقة إلى درجة 
خطر حدوث نقص. وقد ارتفع الطلب على الغاز في البلدان 

مرتفعة الدخل بأكثر من الضعفين في العقدين الماضيين، 
حيث يعزى ثلثا النمو إلى توليد الكهرباء، ويزيد هذا من 

الحاجة إلى االستيراد بالنسبة لمعظم البلدان، ويضيق من 
إمكانات التصدير لدى بعض البلدان األخرى، ويزيد من تأثر 

البلدان بالمخاطر السياسية.

إن اإلمكانات االقتصادية للطاقة المتجددة في المنطقة 
عالية، وهي مهمة للبلدان المصّدرة للنفط مع انخفاض الطلب 
العالمي على النفط على مدى العقدين المقبلين. والسبب في 

انخفاض الطلب هذا هو انتشار التنّقل الكهربائي وتطبيق 
غير ذلك من استراتيجيات التكيف مع تغّير المناخ. وتشهد 

المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
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بالفعل نمو دورهما في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، 
وخارجها. ويمتلك صندوق االستثمارات العامة السعودي 

حصة 50 في المائة في شركة أكوا باور، في حين استحوذت 
"طاقة"، وهي الشركة الوطنية للطاقة في أبو ظبي، على 

حصة 43 في المائة من شركة "مصدر"، واستحوذت "أدنوك"، 
وهي شركة بترول أبو ظبي الوطنية، على حصة 24 في 

ر هاتان  المائة من "مصدر" و33 في المائة من "مبادلة". وتطوِّ
الشركتان مشاريع للطاقة المتجددة في العديد من بلدان 

المنطقة بما في ذلك في األردن، واإلمارات العربية المتحدة، 
والسودان، والعراق، ومصر، والمغرب، تحركهما إمكانية 

الوصول إلى مصادر التمويل158.

ويشــير عــدد متزايد من التحليالت إلــى اإلمكانات الهائلة 
للمنطقــة لتوليــد الطاقة المتجددة. أحــد هذه التحليالت 

أنتج نماذج تبّين "كيف يمكن ألشــعة الشــمس التي تتدفق 
باســتمرار فــي المنطقة أن توّفر جــزءًا كبيرًا من احتياجات 

العالــم مــن الطاقة الكهربائيــة بحلول عام 2050، والتي 
ســتصل إلى 40,000 تيراوات/ســاعة". وتتمثل الوسيلة 

لتحقيــق ذلــك في "شــبكة نقل كهرباء عالية الجهد تســتفيد 
من الطاقة الشمســية المولــدة في اإلمارات العربية 

المتحــدة، وإيران، وتركيــا، وتونس، والجزائر، والعراق، 
ُوعمان،والكويــت، وليبيــا، ومصر، والمغــرب، والمملكة العربية 

الســعودية". وتستشهد شــركة أنكورا االستشارية بدراسة 
تعــود إلــى عام 2008، أجراها مركز التنمية العالمية، تشــير 

إلى أن "الطاقة الشمســية في الشــرق األوســط وشمال أفريقيا 
قــادرة علــى تلبية 50-70 في المائة من الطلــب العالمي على 

الكهربــاء"159. كمــا أن خلق فرص العمل هــو دافع آخر للتحّول 
إلــى الطاقــة المتجددة في جميع بلــدان المنطقة، حيث أن 

صناعــة الطاقــة المتجددة متعــددة القطاعات وتخلق فرصًا 
فــي قطاعــات الصناعة والزراعة ومعالجــة المياه، وغيرها من 

القطاعــات، وتمّهد لزيــادة االبتكار وريادة األعمال.

باء. التنقل الكهربائي قادر على المساعدة في تحويل معضلة السببية إلى دورة حميدة

يمكــن لتحــّول التنّقل إلى الكهرباء، على نطاق واســع، أن 
يصبــح عنصــرًا مهمًا في الحل لتحســين مرونة وموثوقية 

شــبكات الكهربــاء في البلدان العربية التــي ال يمكن االعتماد 
عليهــا حاليًا، ليس فقط لتشــغيل المركبــات الكهربائية، بل 

كذلك لســد احتياجــات مجتمعات المنطقة على صعيد الســكن 
والصناعــة وغيرهــا. ويمكن أن يتيــح القيام بذلك أيضًا دمج 

مســتويات عاليــة من الطاقة المتجــددة في مزيج الطاقة 
فــي المنطقــة، وإطالق العنان لإلمكانــات الهائلة للطاقة 

الشمســية علــى وجه الخصوص لتحويــل االقتصادات العربية 
والتخفيف مــن تغير المناخ.

1. استخدام بطاريات السيارات الكهربائية كمخزن 
للطاقة المتجددة المتغيرة

إن تقلــب الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح مــن ناحية عدم 
وضــوح اإلنتــاج، وعــدم انتظام التوافــر، وعدم تزامن 

الربــط البينــي مــع الشــبكة هو مــا يعّقد نمو مصــادر الطاقة 
المتجــددة فــي أي بلــد. ويتطلــب مواءمة حجــم وتوقيت 
العــرض والطلــب فــي مواجهة هــذه العوامل حلواًل إلدارة 
هــذه التباينــات. ويتمثــل حــاّلن اثنان مــن الحلــول الممكنة 

فــي توســيع وتحديــث البنيــة التحتية للشــبكة وتحســين 

الربــط البينــي بيــن مختلــف الشــبكات، وكالهمــا ُذكر أعاله، 
ويجــب متابعــة كليهمــا. ويعــّد تخزيــن الطاقــة المتجددة 

المتغيــرة إلرســالها متــى وحيثمــا تكــون هناك حاجــة إليها، 
حــاًل مهمــًا أيضــًا. ويحظى هــذا الحل باهتمــام متزايد، 

كمــا يشــهد زيــادة فــي اعتماده مــع التقدم فــي تكنولوجيا 
البطاريــات التــي تعمــل علــى تحســين اقتصاديات وجدوى 
التخزيــن علــى نطــاق الشــبكة. علــى ســبيل المثال، توضح 
بالتفصيــل دراســة دامــت ثالث ســنوات، وأجرتها مبادرة 

الطاقــة فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، كيــف 
"ســيكون لتكنولوجيــات التخزيــن القــدرة علــى الحل 

محــل جميــع العناصــر األخــرى لنظــام الطاقــة، أو تكميلها، 
بما في ذلــك التوليــد والنقــل واالســتجابة للطلــب". وتضيف 

الدراســة: "وســوف تجعــل هــذه التكنولوجيات من اإلزالة 
العميقــة للكربــون مــن أنظمــة الطاقــة الكهربائيــة الموثوقة، 

ميســورة التكلفــة"، بما في ذلــك في بلدان األســواق الناشــئة 
واالقتصــادات الناميــة ومنهــا الــدول العربية160.

ويمكن من خالل بطاريات السيارات الكهربائية التي تسير 
في الشوارع والطرق السريعة في البلدان العربية، أن يكون 

التنّقل الكهربائي عاماًل في حل مشكلة تحديث الشبكة 
والطاقة المتجددة في المنطقة.
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فعلى المســتوى العالمي، ســتوفر المركبــات الكهربائية بحلول 
عام 2030 ســعة تخزين إجمالية تبلغ 7 تيراواط/ســاعة من 

الكهربــاء، اســتنادًا إلى إجمالي عدد المركبــات الكهربائية 
المقــّدر بنحــو 140 مليون مركبة. ويتوقع المصدر نفســه ما 

مجموعه 30 تيراواط/ســاعة من ســعة التخزين في المركبات 
الكهربائيــة في عام 2040 161. ولتوضيح ذلك في ســياق 

المنطقة العربية، تقّدر شــركة آفري األوروبية لالستشــارات 
الهندســية والتصميميــة أنه إذا حققت دبــي هدفها المعلن 

لعــام 2030 المتمثل في نســبة 10 فــي المائة من المركبات 
الكهربائيــة علــى طرقاتها، فســيوّفر هذا 3 جيجاوات من 

ســعة تخزين البطاريات في أســطول المركبات في المدينة، 
وهــي طاقــة كافية لتزويد 750,000 مســكن أو ما يعادله 

بالكهربــاء162. ومع نمو نســبة عدد المركبــات الكهربائية في 
جميــع البلــدان العربية )إجمالي جميع الســيارات والحافالت 
والمركبات ذات العجلتين والثالث عجالت(، ســتنمو بشــكل 

كبيــر إمكانــات التنّقل الكهربائي كخيــار لتخزين الطاقة 
المتجددة المتغيرة لدعم الشــبكات.

إن إمكانية اعتبار التنقل الكهربائي "وسيلة تخزين متنّقلة 
للطاقة المتجددة المتغيرة" يمكن أن يقلل من حاجة شركات 

الكهرباء في المنطقة العربية إلى االستثمار في تخزين 
الطاقة الثابت. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي 2.5 

تيراواط/ساعة سنويًا من التخزين الثابت بحلول عام 2030، 
وهو ما يمثل 29 في المائة من إجمالي سوق البطاريات163. 

ووفق تقديرات التحليل الذي أجرته مؤسسة آفري؛ ستكون 
حكومة دبي قادرة على تعويض أكثر من 100 مليون دوالر 

من اإلنفاق سنويًا على سعة البطارية الحرارية والثابتة. 
كما أن قدرة المركبات الكهربائية على تخزين الكهرباء توفر 

لشركات الكهرباء وكيانات قطاع الطاقة األخرى فوائد 
مالية أخرى. ففي ورقة بحثية نشرتها مجلة آباليد إنرجي 
Applied Energy، قّدر باحثون من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا وجامعة برنستون أن "التخزين في البطاريات 

يساعد على االستفادة بشكل أفضل من أصول نظام الكهرباء، 
بما في ذلك مزارع الرياح والطاقة الشمسية، ومحطات 

توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، وخطوط النقل، شأن ذلك أن 
يؤجل االستثمار غير الضروري في هذه األصول كثيفة رأس 
المال، أو يلغيه من أصله. ويشكل استبدال البطاريات بقدرة 

التوليد أو اإلرسال مصدرًا رئيسيًا لقيمة التخزين"164. وفي 
حين ينظر ما سبق في جميع أشكال تخزين البطاريات بشكل 

جماعي، يمكن أن يؤدي التخزين في بطاريات المركبات 
الكهربائية دورًا متناميًا في هذه المعادلة مع توسع التنّقل 
الكهربائي. وقد تسمح البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة 

األخرى لشركات الكهرباء أن تؤجل تحديث شبكات النقل 
والتوزيع الخاصة بها، مما يقلل من الضغط لإلنفاق بنفس 

الكمية والوتيرة على تحديثات الشبكة الموضحة أعاله165.

2. الشحن الذكي، وخاصة من المركبات إلى 
الشبكات V2G هو أساس التنقل الكهربائي 

الذي سيسّهل التحّول في مجال الطاقة

ثمة العديد من الشروط المسبقة الالزمة ليؤدي التنّقل 
الكهربائي دورًا في التحّول إلى الطاقة المتجددة، في البلدان 

العربية، وفي موثوقية إمدادات الكهرباء لديها. ويتمثل 
الشرط المسبق األكثر تأثيرًا بشكل مباشر، في نشر البنية 

التحتية للشحن ثنائي االتجاه والذي يعرف باسم تكنولوجيا 
"من المركبة إلى الشبكة" V2G، وهو نوع من الشحن الذكي 

للمركبات الكهربائية.

سيكون من األساسي في المنطقة العربية والعالم نشر 
استراتيجيات الشحن الذكية V1G، نظرًا لتدفق المركبات 

الكهربائية وأجهزة الشحن فائقة السرعة )بقدرة تفوق 150 
كيلوواط(. ويقلل الشحن الذكي من التكاليف المرتبطة 

بالشحن السريع وفائق السرعة اللذان يمثالن أولوية لقطاع 
التنّقل، غير أن الشحن البطيء هو األنسب ألسلوب الشحن 

الذكي ألنه يعزز مرونة النظام. وعلى عكس الشحن غير 
المضبوط، فإنه يقلل من تزامن الشحن ويخفض ذروات 

الطلب. ويمكن أن يساعد استبدال البطاريات، ووجود 
محطات شحن مزودة بتخزين احتياطي، والشحن الليلي 

ألساطيل السيارات الكهربائية أيضًا في تجنب ضغوط ذروة 
الطلب من الشحن السريع وفائق السرعة.

ويمكن أن يضفي الشحن الذكي مرونة على مستوى النظام 
وعلى المستويات المحلية. فعلى مستوى النظام، يمكن 

للشحن الذكي أن يتيح التوازن في سوق الجملة. ويمكن 
مع أنظمة الشحن الذكي V1G التحكم في أنماط شحن 

السيارات الكهربائية لتسطيح الذروة في الطلب، وتعبئة 
فترات الطلب المتدني، ودعم توازن الشبكة اآلني، من خالل 
ضبط مستويات شحن المركبات. ويمكن للمركبات الكهربائية 

توفير خدمات مساعدة لمشغلي أنظمة النقل مع أنظمة 
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الشحن الذكي V2G، من خالل إرسال الكهرباء مرة أخرى 
إلى الشبكة. ويمكن أن يساعد الشحن الذكي مشّغلي أنظمة 

التوزيع على إدارة زيادة التحميل على الشبكة، ويمكن أن 
يساعد العمالء على إدارة استهالكهم للطاقة وزيادة معدالت 

االستهالك الذاتي للطاقة المتجددة166.

ونظام الشــحن "من المركبة إلى الشــبكة" V2G هو شــكل من 
أشــكال تقنية الشــحن الذكي؛ فهي تســمح لبطاريات المركبات 

)الســيارات والحافالت وغيرها من المركبــات الكهربائية( 
بإرســال الكهرباء مرة أخرى إلى شــبكة الطاقة، في أوقات 

الحاجــة لتلبيــة ذروة الطلب. وهو أحــد العناصر ضمن 
مفهوم أوســع لتكامل المركبات والشــبكات)VGI(، يتوخى 
تقديم مجموعة من الخدمات من خالل شــحن الســيارات 

الكهربائية، تســاهم بشــكل فردي وجماعي في اإلدارة 
الديناميكيــة الموثوقة للشــبكة. وهكــذا تتعدى البطاريات 

كونهــا مصدر طاقــة للمركبات الكهربائيــة، لتكون أيضًا خاليا 
تخزيــن احتياطية للشــبكة، قادرة على توفيــر الطاقة للمنازل 
والمباني وكل ما هو متصل بشــبكة الكهرباء. ويشــار أحيانًا 

إلى توســيع الشــحن ثنائي االتجاه ليشــمل هذه العناصر 
األخرى للبيئة المبنية باســم "من المركبة إلى كل شــيء" أو 

V2X. وُتجّهــز محطات الشــحن ثنائيــة االتجاه ببرمجيات 
تتواصــل مع الشــبكة المركزية لتقييــم الطلب الكلي على 

النظام في أي وقت من األوقات، وتشــجع االســتهالك في 
ســاعات خارج أوقات الذروة، وتســحب طاقة إضافية من 

المركبــات المتصلة عند الحاجة167.

بالنسبة للمرافق، تعتبر اقتصاديات V2G حافزًا كبيرًا من 
وجهة نظر تقليل الحاجة إلى بعض نفقات البنية التحتية 
أو حتى تجنبها. ووفق التقديرات التي وردت في إحدى 

الدراسات الحديثة، سيكّلف تحديث الشبكة في مدينة 
هامبورغ، إلدارة زيادة التحميل على الشبكة لدى توزيع 

الكهرباء )وهو متوقع في إطار سيناريو مستقبلي يتوخى 
استخدام المركبات الكهربائية بكثافة( أكثر من عشرة أضعاف 
تكلفة إنشاء المدينة لبنية الشحن التحتية القائمة على نظام 

V2G. وفي دراسة أجراها مختبر لورانس بيركلي، يمكن 
لمجموعة مركبات كهربائية عاملة مؤلفة من 500,000 مركبة 
تعمل بالبطاريات ومليون سيارة كهربائية هجينة يتم شحنها 

في بنية تحتية لنظام V2G، أن تلغي الحاجة إلى بناء سعة 
تخزين ثابتة بقدر 5 جيجاواط وبتكلفة 12 إلى 15 مليار 

دوالر168. وبالمقارنة، يمكن لنظام V2G أن يخفف من حجم 

االستثمارات المطلوبة لتحديث الشبكات، في جميع أنحاء 
المنطقة العربية، وتوسيع البنية التحتية لتوليد الكهرباء، 

ونقلها وتوزيعها في المنطقة.

وأشارت دراسة حديثة حول فرص وتحديات التنّقل 
الكهربائي في مصر، أجراها المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة 

وكفاءة الطاقة، إلى الفوائد التي ستجنيها الشبكة في البالد 
من استخدام نظام V2G. وقيمت الدراسة إمكانية هذا النظام 

على المساعدة في تخفيف عدد نقاط الضعف التي تواجهها 
الشبكات في جميع أنحاء المنطقة العربية. وعلى وجه 

التحديد، يمكن أن يساهم نظام V2G في تجّنب الحمل الزائد 
للشبكة، وتقليل الفاقد التقني من الطاقة بين مصدر التوليد 

والمستخدمين النهائيين، والتعويض عن األعطال، وزيادة 
نسبة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة، 

وتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة األرباح169.

تمّثل الفوائد التي يأتي بها نظام V2G ألصحاب السيارات 
الكهربائية، وغيرهم من المواطنين في البلدان العربية، 

بعدًا مهمًا آخر لدى النظر في العالقة المتبادلة بين التنّقل 
الكهربائي، وتحديث الشبكة، والتحّول إلى الطاقة المتجددة 

في المنطقة. والقدرة على إرسال الكهرباء مرة أخرى إلى 
الشبكة تعني أنه يمكن لألفراد إعادة بيع هذه الكهرباء مرة 
أخرى، مما يتيح فرصة تحقيق وفورات في فواتير الطاقة 
المنزلية. وتصل الوفورات وفقًا ألحد التحليالت ذات البعد 
العالمي، وليس خاصة بالمنطقة العربية، إلى 15 في المائة. 

وفي المملكة المتحدة، حقق المشاركون في تجربة على نظام 
 Project( ،استمرت لمدة عامين في المملكة المتحدة ،V2G

Sciurus( متوسط عائد مالي بلغ 420 جنيهًا إسترلينيًا 
سنويًا من بيع فائض الطاقة إلى الشبكة. ويمكن لهذه 

الوفورات أن تعوض جزئيًا عن تكلفة الشراء المرتفعة حاليًا 
للمركبات الكهربائية، وبالتالي من المحتمل أن تزيد من معدل 

استخدامها من قبل األفراد ومالكي األساطيل170.

 V2X في البلدان العربية، قد يكون آلفاق استخدام نظام
أهمية خاصة. ففي منطقة تعدُّ فيها موثوقية الكهرباء 

نقطة ضعف حرجة، فإن تمكين مالكي المركبات الكهربائية 
من األفراد ومالكي األساطيل من تزويد المنازل والشركات 

بالطاقة الكهربائية يمكن أن يكون له فوائد كبيرة بمجرد 
التمّكن من التوسع في أنظمة V2G. إذ وفقًا لشركة طوكيو 
للطاقة الكهربائية )TEPCO( التي يرجع إليها اختراع تقنية 
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الشحن ثنائي االتجاه، يمكن لسيارة كهربائية واحدة توفير 
الكهرباء لمدة تتراوح بين ثالثة وأربعة أيام لمنزل األسرة 

المتوسطة. وتقدر شركة برمجيات البطاريات الذكية مويكسا 
أن عشرة سيارات من طراز نيسان ليف، وهي حاليًا واحدة 

 ،V2G من السيارات الكهربائية القليلة المتوافقة مع نظام
يمكنها تشغيل 1,000 منزل لمدة ساعة. وفي بادرة برهنت 
مبكرًا وبشكل بارز على مدى موثوقية نظام V2G، تبّرعت 

نيسان بأكثر من 60 سيارة من طراز ليف لجهود االستجابة 
للطوارئ والتعافي بعد زلزال وتسونامي فوكوشيما عام 

2011. وفرت هذه المركبات الكهربائية الطاقة خالل أيام 
انقطاع التيار الكهربائي، مما مّكن سكان المنطقة من تدفئة 

منازلهم وشحن أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. 
وحديثًا، استخدمت شاحنات فورد إف-150 بإصدار خاص 

مع محوالت نظام V2H )من المركبة إلى المنزل( أثناء 
انقطاع التيار الكهربائي خالل عاصفة شتوية في تكساس171.

3. وسائل النقل العام يمكن أن تؤدي دورًا مميزًا 
V2G ضمن الحلقة الحميدة لنظام

كما يرد في القسم الثالث من هذا التقرير، يخطو قطاع النقل 
العام في المنطقة العربية، بالفعل، خطوات كبيرة في اعتماد 

األنظمة الكهربائية للحافالت والسكك الحديدية ومترو 
األنفاق. ولدى مصر مشروع مع البنك الدولي لشراء 100 حافلة 

كهربائية الستخدامها في البداية في القاهرة ثم في جميع 
أنحاء البالد. كما أنها بصدد بناء أول خط سكة حديد عالي 

السرعة، كهربائي بالكامل، يمتد على مسافة 1,000 كيلومتر، 
من البحر األحمر إلى البحر األبيض المتوسط. وفي اإلمارات 

العربية المتحدة، يجري تنفيذ برامج تجريبية للحافالت 
الكهربائية في دبي وأبو ظبي والشارقة. في حين تسعى 

قطر إلى تحويل ما نسبته 25 في المائة من حافالت النقل 
العام إلى حافالت كهربائية. وقد أكملت تونس تجربة تشغيل 

حافلة كهربائية. ويعمل األردن على خطط لكهربة أسطول 
مركباته العامة بالكامل. وأطلق المغرب برنامجًا للنقل السريع 

بالحافالت الكهربائية في مراكش، سيتوسع ليشمل ثالثة 
خطوط إضافية و48 حافلة إضافية بحلول عام 2030 172.

وإذا تم تجهيز وسائل النقل العام الكهربائية في المنطقة بنماذج 
شحن V2G في المستقبل، سيكون لديها القدرة على تسريع 

التحّول إلى الطاقة المتجددة، ليس فقط لتشغيل مركبات 
النقل العام، ولكن أيضًا لقطاعات أخرى من االقتصاد. ووفقًا 

لالتحاد الدولي للنقل العام، "عادة ما يكون قطاع النقل مالكًا 
رئيسيًا لألراضي والمباني، لذلك يمكنه استخدام بنيته التحتية 

وقوته الشرائية لزيادة الطلب على مصادر الطاقة المتجددة في 
المدينة". ويضيف التقرير أنه "بالنظر إلى الحجم الكبير لمشاريع 

البنية التحتية الجديدة للنقل العام، يمكن لهذه المشاريع بناء 
أسس" للطاقة المتجددة لتصبح مكونًا أكبر في مزيج الطاقة 

الكلي للبلد، بما في ذلك الدول العربية173.

توجــد نماذج يمكن ألنظمــة النقل العربية محاكاتهــا وتكييفها 
لتصبــح أكثــر اعتمادًا على مصــادر الطاقة المتجددة في 

عملياتهــا. علــى ســبيل المثال، تم تجهيــز النظام، في مقاطعة 
فوجيــان فــي الصين، بمحطات شــحن متكاملة لتخزين 

الطاقــة الشمســية للحافالت الكهربائيــة، مما يوفر ما يصل 
إلى 100,000 كيلوواط/ســاعة مــن الكهرباء كل عام. وتجمع 

مدينة مدريد الطاقة الشمســية الكهروضوئية على أســطح 
حافالتهــا الكهربائيــة، منتجًة مــا يصل إلى 1 ميغاواط من 
الطاقة المتجددة. وفي دلهي، قامت شــركة مترو الســكك 
الحديدية بتركيب نظم طاقة شمســية على أســطح جميع 

مباني المحطات والمســتودعات، مع اســتثمار مطّور للطاقة 
الشمســية في المشــروع، متكّفاًل بكلفة رأس مال المشــروع. 
وفــي أحد األمثلــة القائمة حاليًا في المنطقــة العربية، قامت 
هيئــة الطــرق والمواصالت في دبي بتركيب خاليا شمســية 
فــي مباني ومرافق هيئة الطــرق والمواصالت، بما في ذلك 
مبنــى مقرها الرئيســي، ومحطــة مترو، وحوالي 900 محطة 
الصطفــاف الحافالت. وقطاع الســكك الحديدية هو قطاع 

النقــل األكثــر كهربة على مســتوى العالم بما في ذلك في 
المنطقــة العربية، ولدى المشــغلين فــي هذه األنظمة، أيضًا، 

القدرة على ربط وتشــغيل المشــاريع مباشــرة في أنظمتهم من 
مصــادر الطاقة المتجددة174.

ومــع نموها، يمكن أن تصبح أســاطيل الحافــالت الكهربائية 
والســكك الحديديــة الكهربائية، التابعــة ألنظمة النقل في 

المنطقــة العربية، عاماًل مهمًا في اســتقرار الشــبكة، وإدارتها، 
وتوســيع نطــاق الطاقة المتجددة فــي بلدان المنطقة. وإذا 

تم تصميم هذه األنظمة في المســتقبل لالســتفادة من 
نموذجي V2G/V2X، فيمكنها المســاعدة في تمكين الشــبكات 
المحليــة من اســتيعاب المزيد من الطاقــة المتجددة المتغيرة، 

والمســاهمة في تزويد الشــركات والمنازل المحلية بالطاقة. 
وتناســب المركبات الخاصة بأســاطيل النقل بالذات نظام 

V2G، نظــرًا ألنماط اســتخدامها المنتظمة والتــي يمكن التنبؤ 
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بهــا، وحقيقــة أنها تعود بشــكل عام إلى المســتودعات والمحطــات االخيرة في نهاية 
اليــوم. وبالتالــي يمكن شــحنها بالكامل لدى اصطفافها ليــاًل في فترات انخفاض 

الطلــب، ومــن ثم تعيد إرســال هذه الطاقة إلى الشــبكات المحليــة أثناء عملها في 
أوقــات الــذروة األعلى. وأجريــت في الواليات المتحدة والمملكــة المتحدة تجارب 

علــى أســاطيل الحافالت المدرســية. برهنت هذه التجارب علــى إمكانية تطبيق 
المفهــوم فــي أنواع أخرى من أســاطيل الحافالت العامة على مســتوى العالم، 

بما في ذلك فــي المنطقة العربية175.

الطريقــة األخــرى التي يمكــن للحافالت الكهربائية، من خاللها، المســاهمة في 
إيجاد حل لتخزين الطاقة المتجددة وإدارة الشــبكة هي إعادة اســتخدام 

بطارياتهــا للتخزيــن الثابــت في نهايــة عمرها المتوقع )أي الفتــرة الزمنية التي تكون 
فيها قادرة على التزويد وتشــغيل مركبة، وهي حوالي ســبع ســنوات(. وبالنظر 

إلــى الســعة المتبقيــة فــي تلك المرحلة، بإمكان شــركات الكهرباء أو غيرها من 
المؤسســات االســتفادة من فرصة تخزين الطاقة المتجددة المتغيرة الســتخدامها 

مــرة ثانيــة في التطبيقات الثابتــة. يمكن لزيادة القيمــة المتبقية للحافالت 
الكهربائيــة بهــذه الطريقة أن تعزز أيضًا اســتخدام الحافــالت الكهربائية من خالل 

تعويض مخاطر االســتثمار للمشــترين176.

4. على أسواق الطاقة في المنطقة العربية التكيف لتمكين نظام 
"من المركبة إلى الشبكة" V2G والتحّول إلى الطاقة المتجددة

في جميع البالد العربية، يتسبب الهيكل الحالي لسوق الطاقة بإبطاء التحّول إلى 
الطاقة المتجددة، كما أنه سيبطئ من تقّدم التنّقل الكهربائي في المنطقة. والطريق 

نحو مستقبل التنّقل الكهربائي الذي سيتضمن نظام V2G حال توفره على نطاق 
واسع هو أكثر صعوبة في ظل هياكل سوق الطاقة الحالية.

ويتسم قطاع الطاقة في المنطقة العربية بنموذج المشتري الواحد، وتتمثل الصيغة 
المهيمنة لهذا النموذج، في معظم البلدان العربية، في التكامل الرأسي لتوليد 

الطاقة، ونقلها، وتوزيعها، وتوريدها، وكل ذلك بإدارة المرفق. وهذه المرافق هي 
في الغالب مؤسسات تملكها الدولة، وعادة ما تقتصر مشاركة القطاع الخاص على 

قطاع توليد الطاقة، مما يعني أن الحكومة هي، في نهاية المطاف، المشتري الوحيد 
للكهرباء. والسمة الثالثة األبرز لنموذج قطاع الطاقة ذات الصلة هي هيكل التعرفة. 
وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2019 إلى أن دعم الطاقة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )وقصدهم هنا هو المنطقة العربية( يشكل 
حوالي 13 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. ويشير معهد تشاتام هاوس إلى 

أن دعم الكهرباء "يلعب دورًا متزايد االهمية، إما من خالل التعريفات التي تقّل عن 
تكلفة اإلنتاج، أو من خالل استخدام مدخالت الوقود األحفوري منخفضة السعر 
لتوليد الطاقة". وفي عام 2020، كانت المملكة العربية السعودية هي الدولة التي 

قدمت أكبر دعم للكهرباء بين دول المنطقة العربية )4.6 مليار دوالر( ومن ثم مصر 
)2.6 مليار دوالر( والكويت )1.9 مليار دوالر( والجزائر )1.4 مليار دوالر(177.

في عام 2020، كانت المملكة 
العربية السعودية هي الدولة 

 التي قدمت أكبر 

 دعم للكهرباء 

بين دول المنطقة العربية 
)4.6 مليار دوالر( ومن ثم مصر 

)2.6 مليار دوالر( والكويت 
)1.9 مليار دوالر( والجزائر )1.4 

مليار دوالر(
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واليــوم، تتعــدد العوامــل التــي تدفع بالــدول العربيــة تجاه 
إعــادة هيكلــة ســوق الطاقــة، وتشــمل هذه العوامــل العبء 

الثقيــل علــى الماليــة العامــة مــن جــراء دعم الطاقــة، وارتفاع 
اســتهالك الكهربــاء، واالنخفاضــات المتوقعــة فــي عائدات 

تصديــر النفــط، والحاجــة إلــى اســترداد التكاليف الرأســمالية 
المرتفعــة لخطــط الطاقــة المتجــددة. ومــع مــرور الوقت، 

ســتعمل نمــاذج الســوق الجديــدة األكثر تحــررًا فــي المنطقة، 
علــى تمكيــن شــركات الكهربــاء مــن تشــغيل نوعية الشــبكات 

الالزمــة لتوليــد الطاقــة المتجــددة المتغيــرة ونقلهــا وتوزيعهــا 
علــى نطــاق واســع، فضاًل عن فتــح المجال فــي المســتقبل 

العتمــاد التنّقــل الكهربائــي المرتبــط بنظــام V2X. ولــن تتمكــن 
البلــدان العربيــة مــن تشــغيل الشــبكات التــي تحتاجهــا، هي 

وغيرهــا مــن البلــدان، لمثــل هــذا المســتقبل إال لــدى تنفيذ 
هــذه اإلصالحــات في قطــاع الطاقة. وقــد وصفت هذه 

األنظمــة بأنهــا "شــبكات كهربائيــة قابلــة للتكيــف: الشــبكة 
المزدوجــة التــي تعتمــد علــى تدفــق الطاقــة والمعلومات، 

والتــي تحــرر األســعار وقوى الســوق لتســهيل توافــق العرض 
والطلــب علــى الطاقــة علــى نحو أمثــل وحيوي". والشــبكات 

المزدوجــة هــي "شــبكات يجــري فيهــا نقــل الكهرباء في 
اتجاهيــن، ويجــري االتجــار بهــا بأســعار محررة )نســبيًا(، 

وتوليدهــا واســتهالكها بشــكل مضبــوط وبما يتوافــق 
باحتياجــات البشــر"178.

وفــي حين ال تــزال البنية التحتية للشــحن ثنائي االتجاه 
V2G/V2X واســتخدام هذا النظام للشــحن محدودة للغاية، 

علــى الصعيــد العالمي، حتى الشــحن الذكي V1G أحادي 
االتجاه "يســتوجب وجود سياســات جذابة لتداول الطاقة 
بيــن مالكــي المركبات الكهربائية وشــركة الكهرباء". ونظام 

الشــحن الذكــي V1G قائم بالفعل فــي العديد من البلدان 
حــول العالــم. وعلى غرار نظام V2G؛ يعتمد على هيكل ســوق 

الطاقــة الــذي يحفز المالكين ماليًا، مــن خالل الحصول على 
عوائــد على شــكل وفورات أو خصومــات على فاتورة الطاقة 
الخاصة بهم لدى شــحن المركبات الكهربائية خارج ســاعات 
الــذروة. ويوفــر نظام V2G ثنائي االتجــاه مجموعة أكبر من 

الخدمــات التكميلية للشــبكة، ولكــن نظام V1G يفيد أيضًا 
شــركة الكهرباء من خالل تنظيم شــبكة الطاقــة )منع التحميل 

الزائــد للشــبكة(، وتوفير احتياطــي الغزل )اللجوء إلى 
الطاقــة غير المســتخدمة للتعويض عــن نقص الطاقة(. وفي 

المقابــل، يجب أن تقدر الشــركة علــى توفير إيرادات ألصحاب 

المركبــات الكهربائيــة بناء على مقــدار الوقت الذي يتيحون 
خالله هذه الخدمات179. وفي ســياق هيكل ســوق الطاقة 

القــادر علــى التكيف، يمكن لشــركات الكهرباء في الدول 
العربيــة التحكم في توقيت شــحن المركبــات الكهربائية عن 

بعــد وفقــًا الحتياجات الشــبكة، مما يأتي بالفائــدة المالية على 
الشــركة وعلى أصحاب المركبــات الكهربائية. وقدرت إحدى 

الدراســات أن هــذا النوع من تحويل الحمل الــذي يتيحه نظام 
V1G، فــي حال طبِّق في كاليفورنيا، ســيعادل مــا قيمته مليار 

دوالر علــى مــدى عقد مــن الزمان حتى عام 2030 180. وفي 
أســواق الطاقة العربية األكثر تحررًا في المســتقبل، يمكن 

لنظــام V1G أن يمهــد الطريق البتــكارات V2X ثنائية االتجاه 
بما يتيــح الدخول في "دورة حميدة".

5. فرصة متاحة للمنطقة العربية لكي تخطو نحو 
نموذج رائد للتنقل الكهربائي

من شأن النهوض بالتنّقل الكهربائي وتوسيع نطاقه كهدف 
مقصود ومتكامل، وداعم متبادل لقطاعي النقل، والطاقة، 

ووزارات الدول العربية، أن يساعد في تسهيل االنتقال 
إلى الطاقة المتجددة، والعكس صحيح. وتحديث الشبكة 

ضروري لتحقيق كال الهدفين، وبإمكان التنّقل الكهربائي أن 
يذهب إلى أبعد من االستفادة من ذلك، ويكون حافزًا لتوسيع 

وتحديث قدرة الشبكة.

وستتســبب األعــداد المتزايدة مــن الســيارات الكهربائية 
والحافــالت، وغيرهــا من أشــكال التنّقل، بتزايــد الضغط 
علــى الشــبكات فــي المنطقة. ولكن من خــالل التحديث 

المناســب للشــبكة وإعادة هيكلة ســوق الطاقــة، يمكن 
للشــحن ثنائــي االتجــاه V2G أن يجعــل المركبــات الكهربائية 

محوريــة لــإلدارة الديناميكيــة للعــرض والطلب، وهو ما 
سيســاعد الشــبكات علــى دمــج المزيد من الطاقــة المتجددة 
المتغيــرة فــي مزيــج الطاقة. ويمكن اســتخدام هــذه الطاقة 

النظيفــة المتوفــرة عنــد الطلب لتشــغيل المنــازل والمباني 
والعمليــات الصناعيــة وأكثــر مــن ذلك. ويمكــن للمركبات 

الكهربائيــة الممكــن وصلهــا بنظــام V2X تحســين موثوقية 
الكهربــاء لصالــح المجموعــات الســّكانية التــي تفتقــر إليها في 

بلــدان المنطقــة؛ كمــا يمكن أن تأتــي بفائــدة اقتصادية على 
مالكي المركبات ومشــغلي األســاطيل. ســيكون مســتقبل 

كهــذا مرادفــًا للريــادة واالبتكار في مجــال التنّقــل الكهربائي 
للبلــدان العربية وشــعوبها.
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جيم. التحّديات الرئيسية التي تقف في مسار التحّول إلى التنقل الكهربائي

يواجه التقدم على المسار نحو اعتماد التنّقل الكهربائي في 
المستقبل في المنطقة العربية بعض التحّديات الرئيسية التي 

ُينِذر بها ما سبق من سطور.

1. الحواجز التي تحول دون إعادة هيكلة سوق 
الطاقة وإصالح التعريفات

يتسم إصالح قطاع الطاقة في المنطقة العربية بالبطء، وعادة 
ما يتم استجابًة لألزمات أكثر من كونه استباقيًا. وأسباب 

اإلبقاء على نموذج المشتري الواحد واالستمرار بدعم الكهرباء 
هي أسباب اجتماعية وسياسية وكذلك اقتصادية. وعلى 

امتداد البلدان العربية، تضمن الدولة الدعم الالزم من خالل 
إيرادات الوقود األحفوري واإلعانات، والتي ينظر إليها، في 

بعض الحاالت، على أنها ضرورية الستقرار الهياكل االجتماعية 
والحوكمية. وحتى في البلدان غير الغنية بالنفط والتي تعتمد 

اعتمادًا كبيرًا على واردات الوقود، فإن عدم القدرة على 
توفير الطاقة بأسعار معقولة دفع الحكومات إلى توفير الدعم 

واإلعانات. وبما أن اإلعانات جزء من العقد االجتماعي، ينطوي 
إلغاؤها على خطر اندالع االضطرابات االجتماعية. وتشكل 

الضغوط المالية على الميزانيات حافزًا رئيسيًا لحكومات المنطقة 
العربية للشروع في تغييرات هيكلية في قطاعات الطاقة لديها، 
بما في ذلك تغيير اإلعانة أو التعرفة أو إلغائها التدريجي، ولكن 

ينطوي القيام بذلك على مخاطر. وعلى الرغم من هذه المخاطر 
والحواجز، فإن التزامات االنتقال إلى الطاقة المتجددة، وابتعاد 
العالم عن الوقود األحفوري يتطلبان إصالحات هيكلية ألسواق 

الطاقة. ويتطلب مسار التنّقل الكهربائي هذا، وغيره من مسارات 
التنّقل الكهربائي في المنطقة، إجراء إصالحات أيضًا.

2. نظام "من المركبة إلى الشبكة" V2G ال زال 
في بداياته

لتبادل الطاقة ثنائي االتجاه بين شبكات الطاقة والمركبات 
الكهربائية، بجميع أنواعها، فوائد واضحة، ولكن القدرة على 

الحصول على هذه الفوائد بعيدة، حتى اآلن، كل البعد عن 
التحقيق في أي مكان في العالم. ال تتعلق العقبة بتكنولوجيا 

V2G والتي، رغم أنها تتطلب مزيدًا من النضج، أثبتت جدارتها 
على مستوى أساسي؛ بل تتعلق بالتنفيذ. لم يبدأ بعد تطبيق نظام 

V2G عمليًا على نطاق واسع في أي مكان في العالم، بل ال زال 

النظام في مراحله التجريبية، حيث يتم اختباره من خالل 50 
مشروعًا على مستوى العالم )25 مشروعًا في أوروبا، و18 في 

أمريكا الشمالية، و7 في آسيا(. والمركبات الكهربائية الممكن حاليًا 
وصلها بنظام V2G هي األخرى ال زالت قليلة، ولكن أعلنت العديد 

من شركات صناعة السيارات العالمية عن وضع خطط لتكييف 
بعض، أو كل نماذجها المستقبلية، مع هذا النظام. ليس من الممكن 
للمنطقة العربية التحكم في وتيرة وحجم نمو شبكات V2G الذي 

يحدده مطورو تكنولوجيا السيارات أو البنية التحتية. ولكن 
يمكن لصانعي القرار في المنطقة، بل يجب عليهم، اتخاذ خطوات 

في القريب العاجل تضمن االستعداد لتطبيق نظام V2G لدى 
توفره في المستقبل على المدى الطويل181.

3. ارتفاع تكلفة تحديث الشبكة وإنشاء البنية 
التحتية للشحن

سنكّلف البنية التحتية للشحن الالزمة للتنّقل الكهربائي على 
نطاق واسع، تكلفة باهظة بالنسبة للمنطقة العربية، إذا نظرنا 

إليها كنسبة من إجمالي توقعات بلومبرغ التي تتراوح بين 
600 و900 مليار دوالر بحلول عام 2040 182. وقد يتطلب 
تحديث الشبكات لتمكين االنتقال إلى الطاقة المتجددة 
والتنّقل الكهربائي، على نطاق واسع، استثمارات مماثلة. 

وتطرح كيفية توفير رأس المال هذا إشكالية أساسية بالنسبة 
لحكومات المنطقة العربية، خاصة مع انخفاض عائدات تصدير 
النفط. ولكن هذه االستثمارات أساسية لتمكين بلدان المنطقة 

من التحّول إلى االقتصادات الخضراء التي تطمح إليها جميعًا. 
فهذه االقتصادات الجديدة ستولد إيرادات عامة كبيرة بمرور 

الوقت، إذا ما تم تمكينها بالبنية التحتية التي تحتاجها.

4. الحواجز االجتماعية التي تحول دون اعتماد 
V2G "نظام "من المركبة إلى الشبكة

هنــاك حواجــز اجتماعيــة وشــخصية عاطفيــة كبيــرة أمام 
اعتمــاد المركبــات الكهربائيــة فــي أي مســار مســتقبلي 

للتنّقــل الكهربائــي، بما في ذلــك هــذا المســار. يتعلــق الكثيــر 
مــن هــذه الحواجــز بالقلــق تجاه المــدى الممكــن لقيادة 

المركبــة، أي المخــاوف مــن افتقــاد المركبــات للطاقــة عند 
الحاجــة، إمــا بســبب التصــورات حول أوجــه القصــور التقنية 
للمركبــات، و/أو عــدم توفــر البنيــة التحتيــة الكافيــة للشــحن. 
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وثمــة مخــاوف أخــرى يتعيــن التعامــل معهــا تتعلق بمســار 
التنقــل الكهربائــي فــي المســتقبل، باإلضافــة إلــى المخــاوف 

األساســية؛ إذ قــد يخشــى مالكــو المركبــات الكهربائيــة 
المحتملــون مــن ســيطرة شــركات الكهربــاء علــى توقيت 

عمليــة الشــحن وأنماطهــا، أو قــد يتصــورون أن إجراءات 
نظــام V2G تشــكل عبئــًا. ومن شــأن حصــول مالكــي المركبات 

الكهربائيــة علــى إيــرادات مقابــل الخدمــات التــي يقدمونها 
للشــبكة أن تخفــف مــن هــذه المخــاوف. غيــر أن التغلب 

علــى هــذه الحواجــز االجتماعيــة وغيرهــا ســيتطلب حمالت 
إعالميــة للتصــدي للحواجــز المتعلقــة باســتخدام المركبــات 

الكهربائيــة بشــكل عــام، وبشــكل خــاص، في ســياق مســتقبل 
.V2G ينتشــر فيــه اســتخدام نظام

توصيات لجعل التنّقل الكهربائي عاماًل محفزًا في تحديث نظام الكهرباء واالنتقال إلى الطاقة 
المتجددة )الناقل 3(

استنادًا إلى أبحاثنا وتحليالتنا، بإمكان التوصيات التالية، 
بصورة فردية أو جماعية، دفع وتسريع حركة المنطقة 

العربية على مسار اعتماد التنّقل الكهربائي في المستقبل. 
وفي بعض الحاالت، تم تكييف هذه التوصيات وتخصيصها 

للمنطقة العربية، من التوصيات المستمدة من التحليالت 
األخرى التي تركزعلى تكنولوجيا ونماذج الشحن »من 

المركبة إلى الشبكة« V2G، وإصالح سوق الطاقة، وتحديث 
الشبكة، واالنتقال إلى الطاقة المتجددة.

العمل مع بنوك التنمية متعددة األطراف وغيرها 
من المؤسسات الدولية للتنمية وتمويل العمل 
المناخي لتأمين تمويل ميّسر ومختلط لمشاريع 

توسيع الشبكة وتحديثها

ســيتطلب تحقيــق أهــداف الطاقــة المتجــددة، والتكّيــف مــع 
تغّيــر المنــاخ، والتنّقــل الكهربائــي فــي المنطقــة اســتثمارات 
هائلــة فــي البنيــة التحتيــة للشــبكة، ونمــاذج تمويــل جديــدة 

لتوســيع الشــبكة وتحديثهــا. وبمــا أن شــبكة الطاقــة 
فــي البلــدان العربيــة مملوكــة للقطــاع العــام، فقــد اعتمــد 

االســتثمار فــي الشــبكة فــي الغالــب علــى اإلنفــاق العــام. غير 
أن الضغــط علــى الميزانيــات العامــة والقيــود الماليــة فــي 

معظــم البلــدان قــد أدى إلــى تراجــع االســتثمار في الشــبكة، 
وعرقلــة عمليــة االنتقــال فــي مجــال الطاقــة. وتأتــي األولوية 

هنــا فــي تأميــن المســاعدة الماليــة، وينبغــي التماســها 
فــي شــكل قــروض ميســرة، وتمويــل مختلــط، وصناديق 

المنــاخ لتحريــك رأس المــال لوضــع البنيــة التحتيــة الالزمــة 
للشــبكة. وينبغــي تكييــف معاييــر األهليــة ومؤشــرات األداء 

األساســية لهــذه المشــاريع وفقــًا للحالــة الراهنــة للشــبكة 
وتوليــد الطاقــة فــي البلــدان المعنيــة. كمــا ينبغــي أيضــًا 

إعــداد أدوات خاصــة للبلــدان منخفضــة الدخــل والبلــدان 

التــي تشــهد نزاعــات، تراعــي انخفــاض قدرتهــا على 
االســتفادة مــن التمويــل الخاص.

مراجعة األطر القانونية والسياساتية والتنظيمية 
إلعادة هيكلة أسواق الطاقة، وزيادة مشاركة القطاع 

الخاص، وتطوير نماذج متعددة المنتجين والمشترين

سيكون من الصعب تحقيق أهداف التنّقل الكهربائي والتحّول 
إلى الطاقة المتجددة في البلدان العربية في ظل هياكل سوق 

الطاقة المهيمنة حاليًا، والتي يغلب عليها التكامل الرأسي ونموذج 
م نموذج التنّقل  المشتري الواحد. إذ تعيق هذه الهياكل تقدُّ

الكهربائي، حيث تصّدر المركبات الكهرباء مرة أخرى إلى شبكة 
الطاقة وإلى األجهزة والبنية التحتية األخرى التي تعمل بالطاقة. 

على البلدان العربية أن تتحرك نحو نموذج متعدد المشترين. 
يقلل هذا النموذج من خطر افتقاد المشتري الواحد للتصنيف 
االئتماني الالزم للتوقيع على اتفاقات الشراء، أو التعرض إلى 

تأخيرات في مناقصات مشاريع الطاقة المتجددة وشراء الطاقة. 
وتبعًا للبلد، سيتوجب إعداد تشريعات محددة بشأن عملية تعيين 

المسؤولية عن توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخصيص 
هذه المسؤوليات لكيانات منفصلة تعمل بشكل مستقل، وكذلك 
إعداد تشريعات بشأن التحرك نحو الهياكل القائمة على السوق. 
ومن شأن هذه التشريعات أن توفر الصالحيات القانونية إلعادة 

الهيكلة، وتسمح بمشاركة كيانات متعددة في هذا القطاع، وإنشاء 
أو إعادة هيكلة مشغلي الشبكات والهيئات التنظيمية للكهرباء. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص، ووجود 

األطر القانونية والتنظيمية والسياساتية المناسبة والقوانين 
المتعلقة بالشبكات كلها شروط مسبقة لسوق أكثر تنافسية. 

وبالنظر إلى حجم سلطات النقل العام وقوتها الشرائية، يمكن أن 
تكون إحدى األولويات هي في السماح لها في التفاوض على 
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اتفاقات شراء الطاقة المتجددة وتنفيذها، بشروط تسمح بإعادة 
بيع فائض الطاقة إلى الشبكة.

إلغاء الدعم وتطبيق نظام التعرفة المتغيرة حسب 
وقت استخدام الكهرباء

لم يؤد دعم الكهرباء والوقود األحفوري إلى إهدار استهالك 
الطاقة وإجهاد شركات الكهرباء والميزانيات الحكومية 

فحسب، بل أعاق كذلك استخدام التكنولوجيات التي تحّد 
من انبعاثات الكربون، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة 

والمركبات الكهربائية. وكجزء من إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء، 
سيكون التسعير وفق آلية االستجابة للطلب هو أحد الوسائل 
لجعل التنّقل الكهربائي في الواقع عاماًل تمكينيًا لزيادة مرونة 
الشبكة، وتحّول المنطقة الشامل للطاقة المتجددة. وسيساعد 

أيضًا في إدارة أثر زيادة استخدام السيارات الكهربائية على 
الطلب على الكهرباء. فتحفيز العمالء على استهالك الطاقة 
عندما تكون تكلفة اإلنتاج منخفضة )خارج أوقات الذروة( 

وثنيهم عن ذلك عندما تكون تكلفة توليد الكهرباء مرتفعة )في 
أوقات الذروة(، قد يكون أكثر التدابير فعالية لمرونة الطلب 

من حيث التكلفة. كما سيتيح هذا األسلوب دمج حصة عالية 
من الطاقة المتجددة المتغيرة. وسيتطلب هذا التحول من 
الخطط السائدة لتعرفة الكهرباء الثابتة، والتي ال تقدم أي 

حوافز للمستخدمين النهائيين لخفض االستهالك خالل ساعات 
الذروة، إلى نظام "تعرفة وقت االستخدام" بداًل من ذلك. وفي 
بعض البلدان العربية، يتم تطبيق نموذج وقت االستخدام على 

 بعض المستهلكين في القطاع الصناعي، وعلى المرافق 
و/أو الهيئات التنظيمية باعتماد التسعير القائم على تعرفة 

وقت االستخدام لفئات أخرى من المستهلكين أيضًا.

ضمان أن تشمل جهود تحديث الشبكة وتوسيعها 
التكنولوجيات والخطوات التشغيلية وغيرها من 
الخطوات الالزمة لتمكين الشحن ثنائي االتجاه 

للمركبات الكهربائية

يمكن أن يكون االستثمار في الشحن من مركبة إلى شبكة وسيلة 
رئيسية لشركات الكهرباء لتقليل بصمتها  الكربونية، وتحقيق 

التوازن بين العرض وذروة الطلب، وتأجيل االستثمارات، وتجنب 
زيادة التحميل على الشبكة، وتحسين استقرارها، وتحقيق 

إيجابيات تشغيلية ومالية مهمة أخرى. وكما هو موضح في 
هذا التقرير، فإن بناء عدد كاف من محطات الشحن هو أحد 

األولويات األكثر إلحاحًا، على الصعيد العالمي، لجعل الزيادات 
المتوقعة والمرجوة في أعداد المركبات الكهربائية من جميع 

األنواع ممكنة. ال زال بناء هذه البنية التحتية في المنطقة 
العربية في مرحلة مبكرة للغاية، ولكن الخطط واالستثمارات 

جارية. ومن األمثلة على ذلك؛ مبادرة "الشاحن األخضر للسيارات 
الكهربائية" في دبي، وهي مشروع مصري مشترك بين القطاعين 

العام والخاص لتصنيع محطات الشحن وغيرها محليًا. وعلى 
الحكومات في المنطقة أن تنظر في المستويات المنخفضة 
الحالية للبنية التحتية للشحن لمعرفة مدى الفرصة المتاحة 

إلعطاء األولوية للمحطات القادرة على العمل بنظام االتجاهين، 
وذلك قبل تكّبد تكاليف كبيرة غير قابلة لالسترداد للتكنولوجيا 
أحادية االتجاه. ويمكن أن يتم تطبيق استراتيجية "القفز" هذه 
في خطط شراء وتركيب محطات شحن عامة؛ وتقديم حوافز 

مالية للمستهلكين والشركات لشراء وتركيب أجهزة الشحن ثنائية 
االتجاه، األكثر تكلفة حاليًا، في المنازل والعقارات التجارية؛ 

وتوحيد القوانين والمتطلبات الخاصة بعمليات الشحن وبنيته 
التحتية؛ وتبسيط عملية ترخيص مواقع محطات الشحن، 

وضمان أال تعيق لوائح الترخيص نشر الشواحن ثنائية االتجاه 
في المستقبل؛ واعتماد نماذج تمويل مبتكرة مثل ائتمانات 

الكربون لدعم بناء البنية التحتية للتكنولوجيا ذات االتجاهين 
وهي األكثر تكلفة؛ وما إلى ذلك. ومع انتشار البنية التحتية 

لشحن السيارات الكهربائيًة في نهاية المطاف في أقل البلدان 
نموًا والبلدان الواقعة تحت النزاع في المنطقة العربية، فإن بنائها 

بحيث تكون ثنائية االتجاه يمكن أن يكون ذا قيمة خاصة، بالنظر 
إلى قدرة البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة األخرى، على إعطاء 

المجال لشركات الكهرباء لتأجيل تحديث شبكات النقل والتوزيع 
الخاصة بها، وتقليل حجم االستثمار الالزم لتحديث الشبكة.

في كل بلد عربي، تشكيل مجموعة عمل للتنّقل 
الكهربائي، مع تحديد جهة رائدة وطنية، للعمل 

على تنسيق وتكامل سياسات النقل والبيئة 
والطاقة واالتصاالت والبنية التحتية، ألجل المنفعة 

المتبادلة وتعزيز أهداف االنتقال إلى الطاقة 
المتجددة والتنّقل الكهربائي

ستساعد مواءمة أهداف السياسات وخطط العمل عبر قطاعات 
النقل، والمناخ، والبيئة، والطاقة، واألشغال العامة على تحقيق 
األهداف ذات المنفعة المتبادلة للتنّقل الكهربائي، واالنتقال في 
مجال الطاقة، وتحديث الشبكة. ومن الضروري التخفيف من 

برامج العمل المتضاربة، حيث غالبًا ما تكون السياسات في كل 
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قطاع منفصلة، وغالبًا ما تفتقد إلى التنسيق بين المؤسسات 
المعنية. وتتمثل الخطوة األولى لضمان مواءمة أوثق في 

مجال وضع السياسات في تحديد مجاالت المنفعة المتبادلة 
ونقاط الخالف المحتملة. وينبغي في الخطوات الالحقة صياغة 
خيارات سياساتية شاملة لعدة قطاعات، مثل رسم خطط عمل 
للتنّقل الكهربائي تحقق أقصى قدر من التأثير على الطلب على 

الطاقة، وتأتي بالفوائد من ناحية مرونة الشبكة والتخزين 
والنظام؛ ووضع حزم استثمارية تّمكن من االشراك االقصى 

للقطاع الخاص في تحديث الشبكة، وبناء البنية التحتية 
للشحن، وشراء أساطيل المركبات الكهربائية؛ وغيرها من أوجه 

التآزر. وتزداد بشكل خاص الحاجة إلى التنسيق في البلدان 
منخفضة الدخل والبلدان التي تشهد نزاعات، وفي االرياف، 

حيث يشكل تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة 
تحديًا باألصل، حتى بدون وجود المركبات الكهربائية. وينبغي 

إنشاء لجان مشتركة بين الوزارات، داخل كل بلد، لتيسير 
مناقشات صنع السياسات على المستوى الرفيع. وينبغي بعد 

ذلك تشكيل لجان تنسيق ألصحاب المصلحة عبر اإلدارات 
والمؤسسات المعنية لتحديد خطط العمل والمتابعة، وينبغي 
أن تضم لجان التنسيق هذه، كذلك، مشّغلي الشبكات وخبراء 

التخطيط التقني العتماد قوانين ومعايير الشبكة تتناول 
التكامل بين المركبات والشبكات. وينبغي إتاحة النتائج في 
إطار عمليات تشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، وقطاع 
البحث والتطوير واألوساط األكاديمية، لضمان مشاركتها 

المبكرة في العملية وقبولها بالمشاريع المقترحة.

تقديم الدعم المالي أو حوافز على مستوى 
السياسات لتشجيع مقدمي خدمات النقل على 

اعتماد أساطيل المركبات الكهربائية المهيئة لنظام 
"من المركبة إلى الشبكة" V2G لشحنها وفق 

جداول زمنية محددة، بما في ذلك مقدمي خدمات 
التنّقل كخدمة

ينبغي اتخاذ خطوات لتحويل الطلب الدوري على الكهرباء 
من مقدمي خدمات النقل بالمركبات الكهربائية )أنظمة النقل 

العام، وشاحنو البضائع، ومقدمو خدمات النقل الكهربائي( إلى 
مكسب عام. وغالبًا ما يتم وصل بعض هذه األساطيل بمحطات 

الشحن بشكل قليل خالل النهار، عندما تكون الطاقة الشمسية 
المتقطعة وفيرة والشبكة تشهد زيادة في التحميل. وسيكون 
من المهم إلدارة العرض/الطلب التأكد من توصيل عدد معين 

منها وشحنها خالل أوقات "ذروة العرض" بداًل من ساعات 

ذروة الطلب. ويمكن أن يحدث ذلك من خالل إعادة هيكلة 
التعرفة المقترحة وإقامة شراكات مع مالكي أساطيل المركبات 

الكهربائية الكبيرة لتحفيزهم على استخدام مركبات مهيئة 
لنظام V2G وتوصيل جزء من أساطيلهم بالشبكة في أوقات 

محددة. وسيخلق ذلك أيضًا فرصًا لالبتكار وريادة األعمال، 
مثل تطوير شركات خدمات التجميع واألطراف الثالثة إلدارة 
األحمال المتصلة وفقًا الحتياجات مشغلي الشبكات والمرافق.

تطوير ونشر حمالت إعالمية تتضمن قصص نجاح 
من المنطقة العربية، وغير ذلك من الوسائل للتغلب 

على الحواجز االجتماعية وغيرها من الحواجز التي 
تحول دون اعتماد السيارات الكهربائية ونماذج شحن 

نظام "من المركبة إلى الشبكة" V2G وتوجيه 
االستراتيجيات للتغلب على هذه الحواجز

سيتوجب إقناع المستهلكين وتحفيزهم على اعتماد المركبات 
الكهربائية بشكل عام، وكذلك على المشاركة في نظام 

V2G. ويرتبط القلق بشأن مدى القيادة في الغالب بمخاطر 
التكنولوجيا، وينبع من نقص الوعي بعدة عوامل، منها درجة 

الوعي بالتكنولوجيات المعنية، والفوائد المالية وغيرها من 
الفوائد التي يمكن أن توفرها للمستهلكين، واآلليات التي 

يمكن أن تحمي المستهلكين مما يتصورونه من مخاطر على 
احتياجاتهم وراحتهم. وسيتحّفظ المستهلكون بشأن احتمال 

عدم قدرة مركبتهم الكهربائية على الوصول إلى وجهتها، أو 
قد يخافون من فقدان القدرة أو الطاقة، أو يقلقون بشأن المدة 
التي سيستغرقها إعادة شحن البطارية. وقد يقلق المستهلكون 

كذلك بشأن احتمال تآكل بطارية مركبتهم الكهربائية جراء 
انتقال طاقتها ذهابًا وإيابًا إلى الشبكة، خاصة في درجات 
الحرارة المرتفعة التي تتسم بها البلدان العربية. وسيتوقع 
المستهلكون في سياق نظام V2G أن يتم تعويضهم، ليس 
فقط عن الطاقة نفسها، ولكن أيضًا بدل قيمة المرونة التي 

يقدمونها، وقد يخشون أن يكون النموذج بأكمله معقدًا للغاية 
أو مجازفة بحد ذاته. ستتطلب معالجة جميع هذه المخاوف 

والتوقعات إشراك المستهلكين في مرحلة مبكرة، من خالل 
حمالت منظمة وواسعة النطاق للتوعية العامة والعالقات 
العامة، تشمل مشاريع تجريبية للتغلب على هذه الحواجز.

تبّشر كهربة التنّقل، في جميع وسائط النقل وخاصة في النقل 
البّري، بفرص وفوائد مهمة وتحويلية لبلدان المنطقة العربية 

وسكانها، وقد استعرضنا في سياق هذا التقرير العديد 
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توصيات تشمل مسارات التنّقل 
الكهربائي في المستقبل، 

ومجموعات البلدان في 
المنطقة العربية

منها. استعرض القسم الثالث كيف أن فرص االستثمار في نظم النقل الكهربائي 

بالحافالت العامة والسكك الحديدية، والتنّقل بوسائل النقل الخفيفة، والشركات 

الناشئة في مجال التنّقل كخدمة، والبنية التحتية لجميع أنماط التنّقل الكهربائي 

هذه، توّفر أشكااًل جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومزايا النمو 

االقتصادي والعدالة االجتماعية، وإعادة التنمية الحضرية، وغير ذلك. وبّين القسم 

الرابع كيف يتيح االستثمار في تطوير قدرات صناعية جديدة، عبر سلسلة توريد 

التنّقل الكهربائي بأكملها، آفاقًا لتحقيق نجاحات من نوع جديد لم يسبق لها مثيل 

في المنطقة على صعيد تنويع اقتصادات العديد من البلدان العربية. وفي القسم 

الخامس، وصف لكيفية تحفيز التنّقل الكهربائي لفرص االستثمار في مجال الطاقة 

المتجددة، وتحديث المرافق الكهربائية وتوسيعها، وكيف يتيح االستثمار التوّسع 

في التنّقل الكهربائي في المنطقة.

ولتحقيق كل هذا وغيره من الفرص والفوائد، على صانعي القرار في القطاعات 

العامة والخاصة وغير الربحية واإلنمائية اتخاذ إجراءات حااًل، كما يتطلب ذلك 

اتباع نهج نظام تعاوني. وقد ذكرنا في القسم الخامس أهمية تنسيق عملية صنع 

السياسات بين وزارات النقل والطاقة والبيئة في البلدان العربية لتحقيق "الدورة 

الحميدة" الكامنة، التي تشمل االنتقال إلى الطاقة المتجددة وتحديث الشبكة 

والتنّقل الكهربائي. وهذا ليس سوى مثال واحد على ُنُهج النظم المتكاملة التي 

ستحقق أكبر النجاحات في دفع عجلة التنّقل الكهربائي. فثمة حاجة إلى المزيد، 

وستستوجب كل منها تخطيطًا وتنفيذًا منظمًا ومدروسًا بشأن الخطوات التي 

يجب اتخاذها، وبأي ترتيب، وما يمكن وما يجب القيام به جنبًا إلى جنب.

تبّشر كهربة التنّقل، 

في جميع وسائط النقل وخاصة 
في النقل البّري، 

بفرص وفوائد مهمة 
وتحويلية لبلدان المنطقة 

العربية وسكانها
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ألف. التوصيات التي تنطبق على مسارات التنّقل الكهربائي الثالثة الموصوفة في هذا التقرير

في األقسام من الثالث إلى الخامس أعاله، قدمنا توصيات 
مفيدة بشكل خاص من ناحية دعم "ناقل" التنّقل الكهربائي 
المحّدد في كل قسم من أقسام التقرير هذه. هذه التوصيات 

هي: التطوير المتكامل للنقل العام الكهربائي والتنّقل 
الكهربائي بوسائل النقل الخفيفة والتنّقل كخدمة؛ وتطوير 

قدرات سلسلة التوريد لصناعة التنّقل الكهربائي؛ واالستفادة 
من التنّقل الكهربائي كعامل تمكين لتحديث الشبكة والتحّول 

إلى الطاقة المتجددة. وهذه التوصيات هي جزء من 
اإلجراءات التي يتعين على صانعي القرار العرب بدء العمل 

عليها في المدى القريب، بحسب تقييمنا.

يدعم عدد من التوصيات الواردة في األقسام من الثالث 
إلى الخامس مسارات التنّقل الكهربائي الثالثة التي قمنا 

بتحليلها، وبإمكانها أن تدعم جميع المسارات األخرى التي 
يمكن أن يسلكها التنّقل الكهربائي في المنطقة العربية. 

وترد أدناه المجموعة المتكاملة من التوصيات الشاملة لعدة 
قطاعات، مع وصف مختصر مستخلص مما ورد في كل فصل 

من فصول المسارات الفردية من وصف أشمل.

1. وضع سياسات وطنية مستدامة للتنّقل 
الحضري في كل بلد من بلدان المنطقة، مع 

دعم بناء القدرات حسب الحاجة، للتحويل سائقي 
السيارات إلى استخدام أشكال نقل أكثر كفاءة 

وغير منتجة للكربون

ينبغي للقائمين على وزارات النقل والطاقة والبيئة والتخطيط 
في البلدان العربية، دراسة النماذج المتوفرة لخطٍط في هذا 
المجال، والتشاور مع أقرانهم في البلدان التي استخدمتها، 
ووضع سياسات وطنية مستدامة للتنّقل الحضري لبلدانهم.

2. تقديم المنح والقروض و/أو الدعم من 
مستويات مناسبة من الحكومة ووكاالت 
المعونة، واستكشاف فرص التمويل التي 

تقدمها بنوك التنمية متعددة األطراف، من أجل 
تمويل مشاريع إعادة التنمية الحضرية وغيرها 

من المشاريع التي تتكامل فيها بشكل مقصود، 
وسائل النقل العام والتنقل بوسائل النقل 

الخفيفة والتنّقل كخدمة

ينبغي إتاحة أشكال جديدة من التمويل على أساس إعطاء 
األولوية للمشاريع المصممة لتحقيق التكامل بين "الطرف 

الكبير" من نطاق التنّقل الكهربائي البّري )الحافالت وأنظمة 
السكك الحديدية الكهربائية( و"الطرف الصغير" )التنّقل 

الكهربائي بوسائل النقل الخفيفة والمركبات الكهربائية 
المستعملة في قطاع التنّقل كخدمة(. وينبغي أن تكون آليات 
التمويل من المصارف اإلنمائية متعددة األطراف ومؤسسات 

تمويل العمل المناخي من بين الخيارات الممكنة.

3. وضــع معايير وطنية وإقليمية تشــترط قابلية 
التشــغيل البيني في البنــى التحتية لنقاط 
الشــحن، وعلى وجه خاص تلك المخصصة 

العام النقل  ألنظمة 

سيتعين في البلدان العربية وضع تعليمات تفرض إعداد بنى 
تحتية لشحن المركبات الكهربائية قابلة للتشغيل البيني، 

لتوسيع نطاق اعتماد التنّقل الكهربائي. ومن الناحية المثالية، 
ينبغي اعتماد معايير مشتركة للشحن القابل للتشغيل البيني 

على نطاق المنطقة.

4. إصدار تعليمات تحدد مواعيد نهائية للتخلص 
التدريجي من المركبات التقليدية ذات محركات 

االحتراق الداخلي في جميع البلدان العربية، 
تشمل جميع الحافالت والمركبات األخرى في 

قطاع النقل العام

على الدول العربية تحديد مواعيد مستهدفة، وتحديد 
نطاق الحظر المستقبلي ليشمل جميع مركبات النقل العام. 
وحيثما أمكن، ينبغي استخدام الحوافز المالية وغيرها من 

الحوافز لتشجيع المالكين على التعجيل باستبدال مركباتهم 
التقليدية، وإزالة ما تبقى من هذه المركبات عن الطرقات، 

وإعادة تدوير مكوناتها.

5. وضع إطار متماسك ومتسق للسياسات 
ذات أهداف استراتيجية واضحة، يشمل أدوات 

السياسات العامة االقتصادية والمالية وغيرها من 
أدوات السياسات، لتحفيز األسواق العربية للتنّقل 
الكهربائي، والحد من مخاطر االستثمار للمصنعين 



95

والموردين الحاليين ومن يطمح منهم في دخول 
أسواق المنطقة

يمكن للحكومات في المنطقة تحفيز الطلب على المركبات 
الكهربائية من خالل وضع مجموعة متنوعة من السياسات، 

مما يعزز االتجاه إلى اعتماد التنّقل الكهربائي بشكل عام، 
فضاًل عن الهدف األكثر تحديدًا المتمثل في تنمية صناعات 
التنّقل الكهربائي المحلية. ويمكن أن يحفز الطلب اإلقليمي 

المتزايد على السيارات الكهربائية، وغيرها من المركبات 
الكهربائية، الشركات المحلية على بدء أو تنمية األعمال 

التجارية القائمة عبر سالسل القيمة لقطاع صناعة السيارات 
والتنّقل األوسع نطاقًا، وتحفيز شركات صناعة السيارات 

العالمية على االستجابة لنمو األسواق مع زيادة العرض.

6. التأكيد على تنمية المهارات المتعّلقة بقطاع 
التنّقل في المبادرات الوطنية وغيرها من مبادرات 

التعليم والتدريب التي تدعم التنويع االقتصادي

لدى جميع الدول العربية خطط ورؤى مختلفة لتنويع اقتصاداتها 
على مدى السنوات الخمس إلى الثالثين المقبلة. وتشمل هذه 

مبادرات لتحسين أنظمة التعليم، وتوفير فرص للمواطنين 
للتدرب على اكتساب المهارات. وفي مثل هذه البرامج، ينبغي 

التأكيد على المهارات المتعّلقة بمستقبل التنّقل الكهربائي 
والرقمي، األمر الذي سيكون قّيمًا أيضًا في مساعدة البلدان على 

التنويع، من خالل العديد من الصناعات الرقمية األخرى.

7. التركيز بالدرجة األولى على البطاريات 
ومحطات الشحن ما بين العناصر المختلفة 

لسلسلة التوريد للتنّقل الكهربائي في المنطقة 
لتطوير الصناعة وتنمية القدرات

تعّد زيادة إنتاج البطاريات والتقدم التكنولوجي للبطاريات، 
والزيادات في إنتاج البنية التحتية للشحن ونشرها، هي الركائز 
األساسية لمستقبل التنّقل الكهربائي. وستكون استثمارات دول 

وشركات المنطقة العربية في مجال تطوير القدرة على تلبية هذه 
المتطلبات األساسية، مهمة في توسيع نطاق التنّقل الكهربائي في 

المنطقة، فضاًل عن إمكانية خلق فرص عمل محلّية كبيرة.

8. العمل مع بنوك التنمية متعددة األطراف 
وغيرها من المؤسسات الدولية للتنمية والتمويل 

المناخي لتأمين تمويل ميّسر ومختلط لمشاريع 
توسيع الشبكة وتحديثها

سيتطلب تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، والتكّيف مع تغّير 
المناخ، والتنّقل الكهربائي في المنطقة، استثمارات هائلة في 

البنية التحتية للشبكة. وتتمثل إحدى األولويات في تأمين 
المساعدة المالية، وينبغي التماسها في شكل قروض ميسرة، 

وتمويل مختلط، وصناديق المناخ لتحريك رأس المال إلنشاء 
البنية التحتية الالزمة للشبكة. وينبغي تكييف معايير األهلية 
ومؤشرات األداء األساسية لهذه المشاريع وفقًا للحالة الراهنة 

للشبكة، وتوليد الطاقة في كل بلد.

9. مراجعة األطر القانونية والسياساتية 
والتنظيمية إلعادة هيكلة أسواق الطاقة، وزيادة 

مشاركة القطاع الخاص، وتطوير نماذج لسوق 
الطاقة متعددة المنتجين والمشترين

سيكون من الصعب تحقيق أهداف التنّقل الكهربائي والتحّول 
إلى الطاقة المتجددة في البلدان العربية في ظل هياكل سوق 

الطاقة المهيمنة حاليًا والتي يغلب عليها التكامل الرأسي ونموذج 
المشتري الواحد. إذ تعيق هذه الهياكل تقّدم نموذج التنّقل 

الكهربائي الذي تصّدر فيه المركبات الكهرباء مرة أخرى إلى شبكة 
الطاقة وإلى األجهزة والبنية التحتية األخرى التي تعمل بالطاقة. 
على البلدان العربية إذًا أن تتحرك نحو نموذج متعدد المشترين. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن إشراك القطاع الخاص وزيادة مشاركته 
من خالل تهيئة بيئة تمكينية وسياسات مالئمة ولوائح تنظيمية 

مؤاتية، هي شروط مسبقة لسوق أكثر تنافسية.

10. ضمان أن تتضمن جهود تحديث الشبكة 
وتوسيعها التكنولوجيات والخطوات التشغيلية، 

وغيرها من الخطوات الالزمة لتمكين الشحن 
ثنائي االتجاه للمركبات الكهربائية

بناء عدد كاف من محطات الشحن هو أحد األولويات األكثر 
إلحاحًا،  على الصعيد العالمي، لجعل الزيادات المتوقعة والمرجوة 

في أعداد المركبات الكهربائية من جميع األنواع ممكنة. ال زال 
إنشاء هذه البنية التحتية، في المنطقة العربية، في مرحلة مبكرة 

للغاية، ولكن الخطط واالستثمارات جارية. وينبغي للحكومات 
في المنطقة أن تنظر في المستويات المنخفضة الحالية للبنية 

التحتية للشحن لمعرفة الفرصة التي ستتيحها إلعطاء األولوية 
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للمحطات القادرة على العمل بنظام االتجاهين، وذلك قبل تكّبد 
تكاليف كبيرة غير قابلة لالسترداد للتكنولوجيا أحادية االتجاه.

11. في كل بلد عربي، تشكيل مجموعة عمل 
معنية بالتنّقل الكهربائي، مع تحديد جهة رائدة 
وطنية، للعمل على تنسيق وتكامل السياسات 
المتعلقة بالنقل والبيئة والطاقة واالتصاالت 

والبنية التحتية، من أجل المنفعة المتبادلة وتعزيز 
أهداف االنتقال إلى الطاقة المتجددة والتنّقل 

الكهربائي، والتي تعزز كل منهما األخرى

ستساعد مواءمة أهداف السياسات وخطط العمل عبر 
قطاعات النقل، والمناخ، والبيئة، والطاقة، واألشغال العامة، 

على تحقيق األهداف ذات المنفعة المتبادلة للتنّقل الكهربائي، 
واالنتقال في مجال الطاقة، وتحديث الشبكة. وتتمثل الخطوة 

األولى لضمان مواءمة أوثق في مجال وضع السياسات في 
تحديد مجاالت المنفعة المتبادلة ونقاط الخالف المحتملة. 

وينبغي للخطوات الالحقة أن تصيغ خيارات السياسات 
والمشتركة بين القطاعات، حيث ينبغي إنشاء لجان مشتركة 

بين الوزارات ولجان تنسيق ألصحاب المصلحة في كل بلد.

12. تطوير ونشر حمالت إعالمية تتضمن قصص 
نجاح من المنطقة العربية، وغير ذلك من الوسائل 

للتغلب على الحواجز االجتماعية وغيرها من الحواجز 
التي تحول دون اعتماد السيارات الكهربائية ونماذج 

 ،V2G ”شحن نظام "من المركبة إلى الشبكة
وتوجيه االستراتيجيات للتغلب على هذه الحواجز

سيحتاج المستهلكون إلى إقناع وتحفيز العتماد المركبات 
الكهربائية بشكل عام، وللمشاركة في نظام V2G. سيتطلب 

معالجة جميع هذه المخاوف والتوقعات إشراك المستهلكين 
في مرحلة مبكرة، من خالل حمالت منظمة وواسعة النطاق 

للتوعية العامة والعالقات العامة، تشمل مشاريع تجريبية 
للتغلب على هذه الحواجز.

باء. النظر في التوصيات عبر مجموعات البلدان في المنطقة العربية

تعّد التوصيات الواردة في هذا التقرير هاّمة لجميع البلدان 
العربية، بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة، إذا أرادت هذه 

البلدان أن تنجح في جعل التنّقل الكهربائي جزءًا من 
مستقبلها على نطاق واسع. ويتطلب التعرف على االختالفات 

في الظروف االقتصادية والحوكمية وغيرها من الظروف، 
في جميع أنحاء المنطقة، تقييمًا لجدوى وصعوبة تنفيذ 

التوصيات لمختلف البلدان ومجموعات البلدان.

وإطار تقييمنا هو القدرة المؤسسية، أي القدرة النسبية للحكومات 
والمجتمعات على تخطيط البرامج الرامية إلى النهوض باألهداف 
وتنظيمها وتنفيذها. الموارد المالية، وفّعالية آليات اإلدارة وتنفيذ 

البرامج هما العنصران الرئيسيان للقدرة المؤسسية في هذا 
التقييم. وتتعلق فّعالية اإلدارة وتنفيذ البرامج بالقدرة على سن 

السياسات والتشريعات واللوائح، وبمدى امتالك كيانات القطاعين 
العام والخاص في البلد للخبرة والتجربة والعمق الالزمين إلدارة 

البرامج التي تنبثق عن هذه السياسات والقوانين بنجاح.

وقد تم تجميع البلدان في فئات بناء على قدراتها.

البلدان ذات القدرات العالية جدًا هي البلدان ذات الدخل  	
المرتفع جدًا والحوكمة الفّعالة للغاية. ويمكن لهذه البلدان 

أن تتحرك بسرعة إلصدار تشريعات وأنظمة جديدة، 
والقيام باالستثمارات المطلوبة، وتنسيق المشاركة المحلية 

والدولية لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذا التقرير.

البلدان ذات القدرات العالية هي البلدان ذات الدخل  	
المرتفع إلى حد ما والحوكمة الفّعالة بشكل عام. ويمكن 

لهذه البلدان أن تّسن السياسات والقوانين بكفاءة، ولديها 
ما يكفي من الموارد التخاذ أولويات جديدة مثل تلك 

المتعلقة بالتنّقل الكهربائي، ويمكنها أن تشارك بفّعالية مع 
أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لالضطالع باألدوار 

الضرورية في تنفيذ جميع التوصيات المحتملة.

البلدان ذات القدرات المتوسطة هي بلدان متوسطة الدخل  	
يتعين عليها أن تتولى إدارة الموارد الشحيحة بعناية، ولديها 
بيئات حوكمة صعبة. وتقّيم هذه البلدان على أساس قدرتها 

على االضطالع بمعظم هذه التوصيات، ولكنها قد تضطر إلى 
إجراء مقايضات لضمان التنفيذ الفّعال واالستدامة الطويلة 

األجل لألولويات التي تعتبرها أكثر إلحاحًا.

البلدان ذات القدرات المنخفضة هي تلك التي تعاني من  	
محنة كبيرة وتواجه ظروفًا مختلفة على صعيد ضعف 
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الدولة، والصعوبات المالية، وعدم اليقين السياسي، و/أو 
التحديات التي تواجه التأييد الشعبي. وبالنسبة لهذه البلدان، 

تم تقييم عدد قليل نسبيًا من التوصيات على أنها قابلة 
للتنفيذ، على األقل في األجلين القريب والمتوسط. وبالنسبة 

لبعض البلدان ذات القدرات المنخفضة جدًا، قد ال تكون أي 
من التوصيات مجدية إلى أن تتحسن الظروف تحّسنًا كبيرًا.

وسيتعين في نهاية المطاف تقييم قدرات التنفيذ وواقعه على 
أساس كل بلد على حدة وعلى أساس كل توصية على حدة.

وتقدم المصفوفة أدناه تقييمًا للتوصيات بحسب مجموعات 
البلدان التي جرى تصنيفها اعاله. وتمثل الدائرة تقييم القدرة 

على التنفيذ.

توصيات على صعيد السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية

التوصية
البلدان 

ذات القدرة 
العالية جدًا

البلدان 
ذات القدرة 

العالية

البلدان 
ذات القدرة 
المتوسطة

البلدان 
ذات القدرة 
المنخفضة

وضع سياسات وطنية مستدامة للتنّقل الحضري في كل بلد 
من بلدان المنطقة، مع دعم بناء القدرات بحسب الحاجة، 
للّتحول بسائقي السيارات إلى استخدام أشكال نقل أكثر 

كفاءة وغير منتجة للكربون.

تحديد أهداف على المستوى الوطني لشراء الحافالت 
الكهربائية بحلول عامي 2025 و2030.

وضع سياسات أو تشريعات تمّكن أنظمة النقل على مستوى 
الدولة والبلدية من استخدام نماذج شراء مبتكرة للحافالت 

والسكك الحديدية الكهربائية.

إصدار تعليمات تحدد مواعيد نهائية للتخلص التدريجي 
من المركبات التقليدية ذات محركات االحتراق الداخلي، بما 

يشمل الحافالت والمركبات األخرى في قطاع النقل العام.

ترشيد نظام الضرائب والتأمين على المركبات لتعزيز 
مبيعات المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثالث عجالت 

والتشجيع على استخدامها.

تطوير أطر وطنية للحوكمة والسياسات العامة في ما يتعلق 
بقطاع التنّقل كخدمة، على نحٍو يمّكن الهيئات التنظيمية في 

المستويات األدنى من التوافق معها لضمان االتساق.

وضع إطار متماسك ومتسق لسياسات ذات أهداف استراتيجية 
واضحة، تشمل أدوات السياسات العامة االقتصادية والمالية 

وغيرها من أدوات السياسات، لتحفيز أألسواق العربية للتنّقل 
الكهربائي، والحد من مخاطر االستثمار للمصنعين والموردين 

الحاليين ومن يطمح منهم إلى دخول أسواق المنطقة.

وضع وتنفيذ أنظمة دعم على مستوى السياسات والمؤسسات 
والضريبة والتمويل. وحوافز للشركات العربية في المنظومة 

البيئية لسلسلة التوريد الصناعية للتنّقل الكهربائي.
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استخدام رسوم استيراد المركبات وغيرها من لوائح تجارة 
السيارات لتحفيز مصنعي أنظمة التنّقل على إدراج الموردين 

العرب في سالسل التوريد الخاصة بهم.

مراجعة األطر القانونية والسياساتية والتنظيمية إلعادة 
هيكلة أسواق الطاقة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، 

وتطوير نماذج متعددة المنتجين والمشترين.

إلغاء الدعم وتطبيق نظام التعريفات المتغيرة حسب وقت 
استخدام الكهرباء.

في كل بلد عربي، تشكيل مجموعة عمل معنية بالتنقل 
الكهربائي، مع تحديد جهة رائدة وطنية، للعمل على 

تنسيق وتكامل السياسات المتعلقة بالنقل والبيئة والطاقة 
واالتصاالت والبنية التحتية، من أجل المنفعة المتبادلة وتعزيز 

أهداف االنتقال إلى الطاقة المتجددة والتنّقل الكهربائي، 
والتي تعزز كل منهما األخرى.

توصيات على صعيد وضع المعايير

التوصية
البلدان 

ذات القدرة 
العالية جدًا

البلدان 
ذات القدرة 

العالية

البلدان 
ذات القدرة 
المتوسطة

البلدان 
ذات القدرة 
المنخفضة

وضع معايير وطنية وإقليمية تشترط قابلية التشغيل البيني 
لمكونات أنظمة البنى التحتية لنقاط الشحن، وعلى وجه 

خاص تلك المخصصة ألنظمة النقل العام.

التأكيد على تنمية المهارات المتعلقة بقطاع التنّقل في 
المبادرات الوطنية وغيرها من مبادرات التعليم والتدريب 

التي تدعم التنويع االقتصادي.

توصيات تتعلق باالستثمار

التوصية
البلدان 

ذات القدرة 
العالية جدًا

البلدان 
ذات القدرة 

العالية

البلدان 
ذات القدرة 
المتوسطة

البلدان 
ذات القدرة 
المنخفضة

تقديم المنح والقروض و/أو اإلعانات من مستويات مناسبة 
من الحكومة ووكاالت المعونة، واستكشاف فرص التمويل 

التي تقدمها بنوك التنمية متعددة األطراف، من أجل تمويل 
مشاريع إعادة التنمية الحضرية وغيرها من المشاريع التي 

تدمج بشكل مقصود وسائل النقل العام والتنّقل بوسائل النقل 
الخفيفة والتنّقل كخدمة.
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تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لدفع مشغلي 
قطاع النقل غير النظامي إلى اعتماد المركبات الكهربائية 

والتكامل مع أنظمة التنّقل كخدمة في النقل العام.

إعطاء األولوية إلنشاء عالقات شراكة مع مصنعي المركبات 
الكهربائية الجدد والناشئين خارج المنطقة العربية.

العمل مع مصارف التنمية المتعددة األطراف وغيرها من 
المؤسسات الدولية للتنمية وتمويل العمل المناخي لتأمين 
تمويل ميّسر ومختلط لمشاريع توسيع الشبكة وتحديثها.

تقديم الدعم المالي أو حوافز على مستوى السياسات 
لتشجيع مقدمي خدمات النقل، بما في ذلك مقدمي خدمات 

التنّقل كخدمة، على اعتماد أساطيل المركبات الكهربائية 
المهيئة لنظام "من المركبة إلى الشبكة" V2G وشحنها وفق 

جداول زمنية محددة.

تطوير ونشر حمالت إعالمية تتضمن قصص نجاح من المنطقة 
العربية، وغير ذلك من الوسائل للتغلب على الحواجز االجتماعية 

وغيرها من الحواجز التي تحول دون اعتماد السيارات 
 V2G "الكهربائية ونماذج شحن نظام "من المركبة إلى الشبكة

وإبالغ االستراتيجيات للتغلب على هذه الحواجز.

التوصيات التقنية

التوصية
البلدان 

ذات القدرة 
العالية جدًا

البلدان 
ذات القدرة 

العالية

البلدان 
ذات القدرة 
المتوسطة

البلدان 
ذات القدرة 
المنخفضة

ضمان أن تتضمن جهود تحديث الشبكة وتوسيعها 
التكنولوجيات والخطوات التشغيلية وغيرها من الخطوات 

الالزمة لتمكين الشحن ثنائي االتجاه للمركبات الكهربائية.

التركيز بالدرجة األولى على البطاريات ومحطات الشحن ما 
بين العناصر المختلفة لسلسلة التوريد للتنّقل الكهربائي في 

المنطقة، لتطوير الصناعة وتنمية القدرات.

التركيز على تطوير المركبات الكهربائية، والتقنيات ذات الصلة 
المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات وظروف المنطقة العربية 

بحد ذاتها باعتبارها أسواقًا متخصصة ذات إمكانات عالية.
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االستنتاجات. النتائج الرئيسية، والرسائل الرئيسية، 
والتوصيات

على صعيد السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية

      
1

 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

بحلول عام 2050، من المتوقع 
أن يشهد ما يقّدر بنحو نصف 
بلدان الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا ارتفاعًا في عدد 
السكان بنسبة 50 في المائة أو 
أكثر عن مستويات عام 2015. 

سيحدث معظم هذا النمو 
في المدن. ويتسبب االزدحام 

المروري الناجم عن األعداد 
الكبيرة جدًا من السيارات 

في المدن الكبيرة بآثار سلبية 
كبيرة على صعيد االقتصاد 

والصحة وغير ذلك.

تسريع االنتقال إلى استخدام 
وسائل النقل العام التي تعمل 

بالطاقة الكهربائية،  والتنّقل 
الكهربائي بوسائل النقل 

الخفيفة، والتنّقل كخدمة. 
سيقلل ذلك من اآلثار الضارة 

المرتبطة بزيادة حركة المرور، 
واالزدحام، وانبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون على المدن 

العربية. وعدا ذلك ستصاحب 
هذه اآلثار ارتفاع عدد سكان 

المناطق الحضرية.

وضع سياسات وطنية 
مستدامة للتنّقل الحضري في 
كل بلد من بلدان المنطقة، مع 

دعم بناء القدرات بحسب 
الحاجة، للتحّول بسائقي 
السيارات إلى استخدام 

أشكال نقل أكثر كفاءة وغير 
منتجة للكربون.

واضعو السياسات الوطنيون، 
والمسؤولون الحكوميون 

على مستوى الدولة والبلدية، 
والقطاع الخاص، ومنظمات 
المجتمع المدني، واألوساط 

األكاديمية.

يشهد مفهوم النقل تغييرًا جذريًا ال رجعة فيه. وفي العقود المقبلة، سيطغى التنّقل الكهربائي على هذا التحّول، يجسده النمو المتسارع 
للمركبات الكهربائية من سيارات، وشاحنات صغيرة، وحافالت، وسكوترات، وقطارات، وفي نهاية المطاف، السفن والطائرات الكهربائية.

ونظرًا لتنوع المنطقة العربية، فإنها قادرة على اتباع مجموعة متنوعة من المسارات والُنُهج للتحّول إلى التنّقل الكهربائي. وقد 
حققت البلدان على امتداد المنطقة قفزات مهمة، وقطعت تعهدات كبيرة في التزامها باعتماد المركبات الكهربائية وتطوير 
القدرات الصناعية في مجال التنّقل الكهربائي. وقد استعرض هذا التقرير ثالثة مسارات محتملة يمكن أن يسلكها التنّقل 

الكهربائي في المنطقة العربية على مدى العقدين المقبلين وما بعدهما.

وفي ما يلي نتائج ورسائل وتوصيات رئيسية اسُتمدت من التقرير، وصّنفت بحسب نوع التوصية. وبعض التوصيات متعلقة 
بالسياسات والتشريعات وبعض التوصيات تقنية تشمل بعدًا استثماريًا.

تدعم كل توصية من التوصيات أهداف التنمية المستدامة. وبالنظر إلى األولوية العالية التي توليها حكومات الدول العربية 
والقطاعات األخرى ألهداف التنمية المستدامة، فإن ربط توصيات التنّقل الكهربائي هذه باستراتيجيات أهداف التنمية 

المستدامة واالستثمارات فيها سيأتي بفوائد قيمة على صعيد النهوض بها. وتبّين كل توصية الصلة الداعمة المرتبطة بهدٍف 
واحٍد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.
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2
 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية

الرئيسيون

الحافالت الكهربائية 
هي قيد االستخدام أو 

قيد التجربة لعمليات 
نشر األسطول في مصر، 

والمغرب، وقطر، وتونس، 
واإلمارات العربية المتحدة، 

ويعمل األردن على تطوير 
خطط لكهربة أسطول 

المركبات العامة بأكمله.

هناك بالفعل اهتمام راسخ 
ومتناٍم في المنطقة العربية 

في أساطيل النقل العام، 
وخاصة الحافالت، التي 

تعمل بالكهرباء أو غيرها 
من أنواع الوقود النظيف، 
ويجب تشجيعه وتحفيزه.

تحديد أهداف في جميع 
البلدان العربية لشراء 

الحافالت الكهربائية بحلول 
عام 2025 و2030.

وضع سياسات أو تشريعات 
تمّكن أنظمة النقل على 

مستوى الدولة والمستوى 
المحلي من استخدام نماذج 

شراء مبتكرة للحافالت 
والسكك الحديدية 

الكهربائية.

واضعو السياسات 
الوطنيون.

المسؤولون الحكوميون 
على مستوى الدولة 

والبلدية، والقطاع الخاص.

3
 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية

الرئيسيون

يعتبر فرض حظر وطني 
على إنتاج وبيع المركبات 

التقليدية ذات محركات 
االحتراق الداخلي 

فعااًل للغاية في تغيير 
شكل مخزون السيارات 

والحافالت في المستقبل، 
من خالل التأثير على دورات 
تخطيط االستثمار الرأسمالي 
لمصنعي السيارات، وتشجيع 

اآلخرين على االستثمار 
في البنية التحتية لمصادر 

الوقود البديلة. ولغاية اآلن، 
لم تحدد أي دولة عربية 

تواريخ للتخلص التدريجي 
من المركبات التقليدية ذات 
محركات االحتراق الداخلي، 

على عكس 25 دولة قامت 
بذلك إلى حد اآلن.

مع تراجع ضرورة االعتماد 
على الدعم المالي لتشجيع 

استخدام المستهلكين 
للمركبات الكهربائية، 
تستطيع الحكومات 

العربية إعطاء األولوية 
للحوافز غير الضريبية 

مثل حظر السيارات 
والحافالت التقليدية. 

ويمكن إعادة توجيه الموارد 
الستثمارها في التطوير 
المتكامل لمنظومة النقل 
العام الكهربائي، والتنّقل 
الكهربائي بوسائل النقل 

الخفيفة، والتنّقل كخدمة، 
وتعزيز هذه المنظومة.

إصدار تعليمات تحدد 
مواعيد نهائية للتخلص 
التدريجي من المركبات 
التقليدية ذات محركات 

االحتراق الداخلي، بحيث 
تشمل جميع الحافالت 
والمركبات األخرى في 

قطاع النقل العام.

واضعو السياسات 
الوطنيون، والقطاع الخاص.
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 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية

الرئيسيون
بدأت تشهد أجزاء من 
المنطقة العربية ظهور 

التنّقل الكهربائي بوسائل 
النقل الخفيفة ونموه، بما 
في ذلك النشر التجريبي 

واسع النطاق لمركبات 
السكوتر الكهربائي بتمويل 

من الحكومات، واستثمار 
كبار مقدمي الخدمات 
من خارج المنطقة في 

نشر األساطيل، وإطالق 
الشركات الناشئة المحلية.

يشهد مجال التنّقل 
الكهربائي بوسائل النقل 

الخفيفة في المنطقة أكبر 
وأسرع انطالقة حتى اآلن 

في دول مجلس التعاون 
الخليجي، وبالذات في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 
ولكن يمكن التخاذ تدابير 
متعلقة بالضرائب وغيرها 

من اإلجراءات السياساتية، 
أن تتيح التوسع في بعض 
المدن األكبر حجمًا واألكثر 

كثافة وازدحامًا في عدد من 
البلدان األخرى.

إعادة هيكلة نظام الضرائب 
والتأمين على المركبات 

لتعزيز مبيعات المركبات 
الكهربائية ذات العجلتين 

والثالث عجالت والتشجيع 
على استخدامها.

واضعو السياسات 
الوطنيون، ومسؤولو 

الحكومات على مستوى 
الدولة والبلدية.

     
5

 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

ُيفتقد الوضوح في صفوف 
الهيئات الحكومية داخل 

المدن في ما يتعلق 
بالمسؤوليات والسلطات 

القضائية، وهناك اختالفات 
في نهج الرقابة بين المدن 

المختلفة في نفس البلد. 
تعيق هاتان المسألتان 

إحراز تقدم على صعيد 
قطاع التنّقل كخدمة، 

وتهددان القدرة على تحقيق 
أهداف النهوض بقطاع 

التنّقل، وتحسين القدرة 
على الوصول، واإلنصاف، 

واالستدامة.

سيتيح اشتراك القطاعين 
العام والخاص في وضع 
أطر الحوكمة والتنظيم 
رفيعة المستوى لقطاع 

التنّقل كخدمة، تخصيص 
نماذج األعمال لألسواق 

المحلية في إطار المتطلبات 
الواسعة لضمان تحقيق 
مكاسب اجتماعية، إلى 

جانب تحقيق أهداف 
أصحاب المصلحة في 

القطاع الخاص.

تطوير أطر وطنية على 
صعيد الحوكمة والسياسات 

تتعلق بقطاع التنّقل 
كخدمة. بإمكان الهيئات 
التنظيمية على مستوى 

الدولة والبلديات االلتزام بها 
لضمان االتساق.

واضعو السياسات 
الوطنيون، ومسؤولو 

الحكومات على مستوى 
الدولة والبلدية، والقطاع 

الخاص.
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6

 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

في حين تبعث توقعات 
النمو على التفاؤل، فإن 

اإلقبال على المركبات 
الكهربائية في المنطقة 

العربية يتخلف حاليًا عن 
الكثير من بقية أرجاء 

العالم. وفي عدد من بلدان 
المنطقة، يزيد االهتمام 

والجهد المبذول للبدء في 
تطوير القدرة الصناعية 

لتصنيع السيارات وسلسلة 
التوريد، ولكن ثمة قلق من 

أن تنطوي هذه الجهود 
على مخاطر طالما لم تحرز 

المنطقة العربية تقدمًا 
على صعيد اعتماد التنّقل 

الكهربائي.

يمكن أن يؤدي الطلب 
المتزايد، في المنطقة العربية، 

على السيارات الكهربائية 
وغيرها من المركبات 

الكهربائية، إلى تحفيز 
الشركات المحلية على إطالق 

أعمال تجارية أو تطوير 
القائم منها في سالسل القيمة 

للتنّقل بالمركبات، وقطاع 
التنّقل بشكل عام. وبذلك 

سيكون لديها الثقة في أن 
االستثمارات التي يحتمل أن 

تنطوي على مخاطر، ستحقق 
عوائد متزايدة. وبالتوازي مع 

ذلك، يمكن للحكومات في 
المنطقة تحفيز هذا الطلب من 
خالل وضع مجموعة متنوعة 

من السياسات، مما يعزز 
االتجاه إلى اعتماد التنّقل 

الكهربائي بشكل عام، فضاًل 
عن الهدف األكثر تحديدًا 

المتمثل في تنمية صناعات 
التنّقل الكهربائي المحلية.

وضع إطار متماسك ومتسق 
للسياسات ذات أهداف 

استراتيجية واضحة، تشمل 
أدوات السياسات العامة 

االقتصادية والمالية وغيرها 
من أدوات السياسات، 

لتحفيز األسواق العربية 
للتنّقل الكهربائي، والحد من 
مخاطر االستثمار للمصنعين 

والموردين الحاليين ومن 
يطمح منهم في دخول 

أسواق المنطقة.

واضعو السياسات 
الوطنيون.
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 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

البنية التحتية للشحن الذكي أحادي 
االتجاه V1G والشحن ثنائي االتجاه 

V2G/V2X، واستخدام وسائل الشحن 
هذه – والتي ستعمل على تمكين 

التنّقل الكهربائي وتسهيل التحّول إلى 
الطاقة المتجددة في المنطقة العربية – 
تستوجب وضع هيكلية لسوق الطاقة 

وسياسات لتحرير االتجار بالطاقة 
بين مالكي المركبات الكهربائية 

وشركات الكهرباء. ومن االهمية 
بمكان، تقديم حوافز مالية للمالكين 

لشحن المركبات الكهربائية خالل 
ساعات عدم ذروة الطلب.

يبّطئ الهيكل الحالي لسوق 
الطاقة التقدم المحرز 

في االنتقال إلى الطاقة 
المتجددة في جميع البالد 

العربية، كما أنه سيبطئ 
من تقدم التنّقل الكهربائي 

في المنطقة. وسيصبح 
الطريق نحو مستقبل التنّقل 

الكهربائي، الذي سيتضمن 
نظام V2G حال توفره على 

نطاق واسع، أصعب إن لم 
تتغير هياكل سوق الطاقة 

الحالية.

مراجعة األطر 
القانونية والسياساتية 

والتنظيمية إلعادة 
هيكلة أسواق الطاقة، 

وزيادة مشاركة 
القطاع الخاص، 
وتطوير نماذج 

متعددة المنتجين 
والمشترين.

واضعو السياسات 
الوطنيون، ومسؤولو 

الحكومات على مستوى 
الدولة والمستوى 
المحلي، والقطاع 

الخاص.

     
7

 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

تدعم العديد من الحكومات، في 
المنطقة العربية، تطوير الشركات 

المحلية في صناعات السيارات 
التي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل 

متزايد، وصناعات التنّقل بشكل 
عام، وسالسل التوريد الخاصة بها. 

ومن األمثلة على ذلك دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، التي أعلنت أن 

صناعة السيارات خيار مثالي طويل 
األجل الستراتيجيتها التصنيعية؛ 

والمملكة العربية السعودية من خالل 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجستية؛ وسلطنة 

ُعمان من خالل دعمها لشركة محلية 
ناشئة في مجال تصنيع المركبات 

الكهربائية.

قيام الحكومات العربية 
بتحفيز ودعم تطوير 

صناعة قطاع التنّقل، من 
خالل االستثمار والضرائب 

وغيرها من السلطات 
التنظيمية. سيساعد ذلك 

على تسريع وتوسيع نطاق 
اعتماد المنطقة للمركبات 

الكهربائية، فضاًل عن 
تحقيق الفائدة في ما يتعلق 
بأهداف التنويع االقتصادي.

وضع وتنفيذ أنظمة 
لدعم وتحفيز 

الشركات العربية في 
المنظومة البيئية 
لسلسلة التوريد 

الصناعية للتنّقل 
الكهربائي، على 

مستوى السياسات 
والمؤسسات 

والضريبة والتمويل.

واضعو السياسات 
الوطنيون، والقطاع 

الخاص.
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 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

تعتمــد زيادة عدد المركبات 
الكهربائيــة من جميع األنواع 

بغية االســتفادة بشكل 
كامل مــن التخفيف من 

آثــار تغّير المناخ، وغيره 
مــن فوائد التحّول إلى 
التنّقــل الكهربائي، على 
مــا يتخذ من إجراءات 

خــارج قطاع النقل. ومن 
ضمــن ذلك إحداث زيادات 

كبيــرة في قدرة توليد 
المتجددة،  الكهرباء 

وإجراء تحســينات على 
توزيع الطاقــة الكهربائية 

من خالل الشــبكات لضمان 
الديناميكيــة والموثوقية.

إذا تم التعامل مع مســألة 
دفع عجلــة التنّقل الكهربائي 

وتوســيع نطاقه كهدف 
مدروس ومتكامل وداعم 
لقطاعــات النقل، والطاقة، 

والبيئة، ووزارات دول 
المنطقة العربية، سيســّهل 
ذلــك االنتقال إلى الطاقة 

المتجددة وتحديث 
الشــبكات الذكية، وتحقيق 

العديد من المكاســب 
االجتماعية والصحة 

العامة.

في كل بلد عربي، تشكيل 
مجموعة عمل معنية 
بالتنّقل الكهربائي، مع 

تحديد جهة رائدة وطنية، 
للعمل على تنسيق وتكامل 
السياسات المتعلقة بالنقل 

والبيئة والطاقة واالتصاالت 
والبنية التحتية، من أجل 
المنفعة المتبادلة وتعزيز 

أهداف االنتقال إلى 
الطاقة المتجددة والتنّقل 
الكهربائي، والتي تعزز كل 

منهما األخرى.

واضعو السياسات 
الوطنيون، والمسؤولون 

الحكوميون على مستوى 
الدولة والبلدية، ومنظمات 

المجتمع المدني، واألوساط 
األكاديمية.

     
9

 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

يتسبب هيكل تعرفة لنموذج 
قطاع الطاقة في المنطقة 

العربية، إلى جانب دعم 
الطاقة بنسبة تزيد عن 10 

في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي للمنطقة ككل، 

بإعاقة االنتقال على نطاق 
واسع إلى الطاقة المتجددة 
المتغيرة والوصول بها إلى 
مستقبل التنّقل الكهربائي 

القائم على نظام "من 
 V2G "المركبة إلى الشبكة

و"من المركبة إلى كل 
.V2X "شيء

لن تتمكن البلدان العربية 
من تشغيل الشبكات التي 
تحتاجها، هي وغيرها من 

البلدان، لتوسيع نطاق 
التنّقل الكهربائي والمساعدة 

في تمكين االنتقال في 
مجال الطاقة في المنطقة، 

إال عندما يتم تنفيذ 
إصالحات قطاع الطاقة 
التي تؤثر على التعرفة 

والدعم.

إلغاء الدعم، وتطبيق نظام 
التعرفة المتغيرة بحسب 
وقت استخدام الكهرباء.

واضعو السياسات 
الوطنيون، ومسؤولو 

الحكومات على مستوى 
الدولة والمستوى المحلي، 

والقطاع الخاص.
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 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

تبّشر الرقمنة بعصر جديد 
في صناعة السيارات 
وقطاع التنّقل بشكل 

عام. وتركز العديد من 
بلدان المنطقة على 

تطوير المهارات الرقمية 
في تخطيطها، للتنويع 
االقتصادي على المدى 

القريب والطويل، وتعمل 
على تنفيذ البرامج لدعم 

هذا الهدف.

سيكون االستثمار في 
تطوير مهارات الموظفين 

من خالل اكتساب المهارات 
الرقمية المتقدمة وغيرها 

من المهارات المتعّلقة بقطاع 
التنّقل الكهربائي قاباًل 

للتحويل من وإلى االقتصاد 
األخضر والقطاعات األخرى 

التي ستكون، أيضًا، جزءًا 
من استراتيجيات وأهداف 
التنويع االقتصادي للبلدان 

العربية.

التأكيد على تنمية المهارات 
المتعّلقة بقطاع التنّقل 

في المبادرات الوطنية، 
وغيرها من مبادرات التعليم 

والتدريب التي تدعم رؤى 
التنويع االقتصادي.

واضعو السياسات 
الوطنيون، والمسؤولون 

الحكوميون على مستوى 
الدولة والبلدية، والقطاع 

الخاص، ومنظمات 
المجتمع المدني، واألوساط 

األكاديمية.

   
11

 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

ثبت أن البنية التحتية 
لشحن المركبات الكهربائية 

القابلة للتشغيل البيني تعزز 
ثقة المستخدم وتحفزه على 

شراء المركبات الكهربائية، 
وتعزز االستثمار الرأسمالي 

الفّعال، وتحفز المنافسة في 
السوق، وتحمي استثمارات 
البنية التحتية من تقادمها، 

وتمّكن التكامل األمثل ما 
بين المركبات الكهربائية 

والشبكات.

ال زال إنشاء البنية التحتية 
لشحن المركبات الكهربائية 

في المنطقة العربية في 
أولى مراحله، وهذه فرصة 

إلعطاء األولوية لقابلية 
التشغيل البيني قبل القيام 

باستثمارات كبيرة، وخاصة 
الستثمار األموال العامة 

على وجه أفضل في تحويل 
أنظمة النقل الجماعي إلى 

المركبات الكهربائية.

وضع معايير وطنية 
وإقليمية تشترط قابلية 

التشغيل البيني لمكونات 
أنظمة البنى التحتية لنقاط 
الشحن، وعلى وجه خاص 

تلك المخصصة ألنظمة 
النقل العام.

واضعو السياسات 
الوطنيون، ومنظمات 

المجتمع المدني، واألوساط 
األكاديمية.

على صعيد تحديد المعايير
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 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

في العديد من مدن المنطقة العربية، 
يعد النقل غير النظامي الشكل األكثر 
شيوعًا واستخدامًا في مجال النقل 
الحضري. وتولد المركبات انبعاثات 
كميات كبيرة جدًا من ثاني أكسيد 
الكربون وملّوثات أخرى، وسيكون 

من الصعب دمجها في أي مسار 
للتنّقل الكهربائي ألن نموذج أعمالها ال 
يستفيد من وفورات الحجم أو يولد 

إيرادات كافية لالستثمار في ابتكارات 
مثل المركبات الكهربائية.

قد تكون محاوالت الحد 
من النقل غير النظامي من 
خالل لوائح أكثر صرامة، 

أو المنافسة من أنماط 
النقل القائمة على الطاقة 

النظيفة المدعومة، مؤذية 
لمن يكسبون رزقهم في هذا 

القطاع غير النظامي. لذا 
يتعين تطبيق حوافز مالية 
مبتكرة وغيرها من التدابير 

لتحقيق التكامل بين القطاع 
غير النظامي الحالي والتنّقل 

الكهربائي في المستقبل.

تقديم الدعم المالي، 
وغيره من أشكال الدعم، 
لدفع مشغلي قطاع النقل 
غير النظامي إلى اعتماد 

المركبات الكهربائية 
والتكامل مع أنظمة التنّقل 

كخدمة في النقل العام.

واضعو السياسات 
الوطنيون، 

والمسؤولون 
الحكوميون على 

مستوى الدولة 
والبلدية، ومنظمات 

المجتمع المدني، 
والقطاع الخاص.

 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

بدأ مشغلو النقل العام والسلطات 
المعنية، إلى جانب المشغلين 

ومقدمي الخدمات في قطاعي التنّقل 
بوسائل النقل الكهربائي الخفيفة 
والنقل كخدمة، بإدراك المصالح 

المشتركة في إنشاء منظومة بيئية 
متكاملة للنقل، وهم يعملون بناًء 

عليها. ويجري تنفيذ مبادرات إنمائية 
موجهة نحو النقل العابر في اإلمارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية. ولكن لم يتم بعد ربط 

التنّقل بوسائل النقل الخفيفة والتنّقل 
كخدمة في معظم المدن العربية، 

بالنقل العام، على النحو األمثل.

تسريع التنمية الحضرية 
المصممة بشكل استباقي 

للربط بين التنّقل الكهربائي 
بوسائل النقل الخفيفة، 

والتنّقل كخدمة، والنقل 
العام، من شأنه زيادة 

عوائد االستثمار في جميع 
أنماط التنّقل هذه بما 

يتجاوز عوائدها الفردية. 
ويعود بفوائد تشمل زيادة 

اإلنتاجية االقتصادية، 
وتعزيز العدالة االجتماعية، 
وتقليل البصمة الكربونية، 

وغيرها.

 تقديم المنح والقروض 
و/أو الدعم من مستويات 

مناسبة من الحكومة 
ووكاالت المعونة، 

واستكشاف فرص التمويل 
التي تقدمها بنوك التنمية 

متعددة األطراف، من 
أجل تمويل مشاريع إعادة 
التنمية الحضرية وغيرها 
من المشاريع التي تدمج 

بشكل مقصود وسائل النقل 
العام، والتنّقل الكهربائي 
بوسائل النقل الخفيفة، 

والتنّقل كخدمة.

واضعو السياسات 
الوطنيون، والمسؤولون 

الحكوميون على 
مستوى الدولة 

ومستوى البلديات، 
والمنظمات الحكومية 

الدولية.

على صعيد االستثمار
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 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

سيتطلب زيادة عدد 
المركبات الكهربائية من 

جميع األنواع، في المنطقة 
العربية، زيادات كبيرة في 

القدرات المتجددة المتغّيرة 
لتوليد الكهرباء، وتحسينات 

في التوزيع الحيوي الموثوق 
به لهذه الطاقة، من خالل 

الشبكات الكهربائية. ويجري 
العمل على بعض هذه 

االستثمارات، ولكنها تتخّلف 
عن تلبية االحتياجات 

وتواجه صعوبات في تأمين 
التمويل.

يرتبط كل من النهوض 
بالتنّقل الكهربائي، واالنتقال 

إلى الطاقة المتجددة 
وتحديث الشبكة الكهربائية، 
في المنطقة العربية، ارتباطًا 

وثيقًا من الناحية العملية، 
ولكن ليس بعد من ناحية 

مصادر التمويل أو السياسات 
أو التنفيذ. ما يشكل مخاطر 
على تقدم التنّقل الكهربائي 

والتحّول إلى الطاقة 
المتجددة بسبب افتقاد 

العديد من بلدان المنطقة 
إلى ما تحتاجه من مساعدة 

من مصادر خارجية.

العمل مع بنوك التنمية 
متعددة األطراف وغيرها 

من المؤسسات الدولية 
للتنمية وتمويل العمل 

المناخي، لتأمين تمويل 
ميّسر ومختلط لمشاريع 

توسيع الشبكة وتحديثها.

واضعو السياسات 
الوطنيون، والمنظمات 

الحكومية الدولية، والقطاع 
الخاص )القطاع المالي(.

   
15

 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

يحّفز النمو العالمي للتنّقل 
الكهربائي ظهور شركات 

جديدة في مجال تصنيع 
معدات المركبات الكهربائية، 

بما في ذلك في المنطقة 
العربية. ومن المتوقع 

أن تعمل هذه الشركات 
بشكل مختلف عن منتجي 

السيارات التقليديين، 
من حيث مواقع التصنيع 

والتجميع، وتلبية مستويات 
ومواصفات المنتجات التي 
يطلبها الموردين الرئيسيين 
في جميع مستويات سلسلة 

التوريد في قطاع صناعة 
السيارات.

التحول الجاري في سالسل 
التوريد العالمية للمنظومة 

البيئية لصناعة التنقل، يخلق 
فرصًا لموردين جدد من 
المستوى 1 والمستوى 2 

والمستوى 3، في حال ظهور 
شركات توريد في المنطقة 
العربية لتلبية هذا الطلب. 

وسترغب الشركات الجديدة 
المصنعة لمعدات المركبات 

الكهربائية في الحصول على 
شبكات موردين محليين 

والعمل محليًا مع األسواق 
التي تخدمها، بما في ذلك 

سوق المنطقة العربية الذي 
يشهد نموًا.

إعطاء األولوية إلنشاء 
عالقات شراكة مع مصنعي 
المركبات الكهربائية الجدد 
والناشئين خارج المنطقة 

العربية.

القطاع الخاص.
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 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

توجد نماذج في الصين 
وإسبانيا والهند وأماكن 

أخرى يمكن ألنظمة النقل 
العام العربية محاكاتها 
وتكييفها، لتصبح أكثر 

اعتمادًا على مصادر الطاقة 
المتجددة في عملياتها، 
ولمساعدتها على وضع 
األسس لتصبح مصادر 

الطاقة المتجددة مكّونًا أكبر 
في مزيج الطاقة لديها.

إذا تم تزويدها بنماذج 
شحن نظام "من المركبة إلى 

الشبكة" V2G المستقبلية، 
يمكن أن تساهم وسائل 

النقل العام الكهربائية، في 
المنطقة العربية، ومزودي 

التنّقل كخدمة مساهمة هامة 
في استقرار الشبكة وإدارتها 

والتعجيل في استخدام 
الطاقة المتجددة لتشغيل 

ليس فقط لتزويد مركباتهم، 
ولكن أيضًا للقطاعات 

األخرى.

تقديم الدعم المالي أو 
حوافز على مستوى 
السياسات، لتشجيع 

مقدمي خدمات النقل، بما 
في ذلك مقدمي خدمات 

التنّقل كخدمة، على اعتماد 
أساطيل المركبات الكهربائية 

المهيئة لنظام "من المركبة 
إلى الشبكة" V2G وشحنها 
وفق جداول زمنية محددة.

واضعو السياسات 
الوطنيون، ومسؤولو 

الحكومات على مستوى 
الدولة والمستوى المحلي، 

والقطاع الخاص.

 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

تتعدد المفاهيم الخاطئة 
المتعلقة بالمركبات 

الكهربائية على الصعيد 
االجتماعي والشخصي 
العاطفي، وهي تتعلق 

بالمخاوف المرتبطة 
بتكاليف السيارة، ومدى 

القيادة، والفترات الالزمة 
للشحن، والبنية التحتية 

للشحن، وغيرها من القضايا.

يقلل توفر المزيد من 
المعلومات الدقيقة من 

مصادر موثوقة من المفاهيم 
الخاطئة والمعلومات 

المغلوطة حول التنّقل 
الكهربائي، باإلضافة إلى 

إبالغ واضعي السياسات 
وغيرهم من صّناع القرار 

بالمشاكل الحقيقية المتعلقة 
بالسيارات الكهربائية 

والبنية التحتية ذات الصلة، 
والتي يمكن حّلها من خالل 

اإلجراءات التنظيمية، 
واالستثمار، وتطوير 

التكنولوجيا، أو غيرها من 
اإلجراءات.

تطوير ونشر حمالت 
إعالمية تتضمن قصص 

نجاح من المنطقة العربية، 
وغير ذلك من الوسائل، 

للتغلب على الحواجز 
االجتماعية وغيرها من 

الحواجز التي تحول دون 
اعتماد السيارات الكهربائية 

ونماذج شحن نظام "من 
 V2G "المركبة إلى الشبكة

وإبالغ االستراتيجيات 
للتغلب على هذه الحواجز.

واضعو السياسات 
الوطنيون، والمسؤولون 

الحكوميون على مستوى 
الدولة والبلدية، ومنظمات 
المجتمع المدني، والقطاع 

الخاص، واألوساط 
األكاديمية.
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 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

سيتضاعف الطلب على بطاريات 
السيارات الكهربائية بمقدار 15 

ضعفًا بحلول عام 2030. وسيبلغ 
حجم السوق في المنطقة العربية 
وحدها أكثر من 125 مليار دوالر. 

وبالترادف مع ذلك، سيرتفع الطلب 
على محطات شحن المركبات 

الكهربائية. وتشير التوقعات 
المتحّفظة إلى الحاجة إلى ما 

يقرب من 300 مليون نقطة شحن 
على مستوى العالم بحلول عام 

2040، يتطلب إعدادها استثمارات 
تقرب قيمتها من 600 مليار دوالر.

إن استثمار شركات المنطقة العربية 
في تطوير القدرات واإلمكانات لخدمة 

األسواق الهائلة في مجال البطاريات 
والبنية التحتية للشحن، من شأنه 

خلق أكبر عدد من فرص العمل مقارنة 
بأي استثمارات أخرى في المنظومة 
البيئية الصناعية التنقل الكهربائي. 

ولهذا السبب، ينبغي على الحكومات 
العربية التركيز بالدرجة األولى على 

اإلجراءات التي تدعم إنشاء هذه 
الشركات وتوسيع نطاقها، وذلك من 
خالل التدخالت المالية وغيرها من 
التدخالت على مستوى السياسات.

التركيز بالدرجة 
األولى على 
البطاريات 
ومحطات 

الشحن ما بين 
العناصر المختلفة 

لسلسلة توريد 
التنّقل الكهربائي 
كمجاالت لتطوير 
الصناعة وتنمية 

القدرات في 
المنطقة.

واضعو السياسات 
الوطنيون، والقطاع 

الخاص.

   19
 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية

الرئيسيون
أظهرت التجارب والدراسات أن 

الشحن ثنائي االتجاه "من المركبة 
إلى الشبكة" V2G و"من المركبة 

إلى كل شيء" V2X قادر على 
توليد ما قيمته مليارات الدوالرات، 

مثاًل؛ من خالل الحد من مخاطر 
الحمل الزائد للشبكة، والحد من 
الحاجة إلى االستثمار في البنية 
التحتية للمرافق العامة، وزيادة 

نسبة مصادر الطاقة المتجددة في 
مزيج توليد الطاقة إلى أقصى حد، 
وتمكين مالكي المركبات الكهربائية 

من المساهمة في تزويد المنازل 
والشركات بالطاقة، وتوفير المال 

لدى استهالكهم الطاقة.

من خالل التحديث المناسب للشبكة 
وإعادة هيكلة سوق الطاقة، يمكن 

للشحن ثنائي االتجاه أن يجعل 
السيارات الكهربائية محورية لإلدارة 

الحيوية للعرض والطلب. سيساعد 
هذا شبكات البلدان العربية على دمج 
المزيد من الطاقة المتجددة المتغيرة 

في مزيج الطاقة في المنطقة.

التأكد من أن 
تتضمن جهود 

تحديث الشبكة 
وتوسيعها 

التكنولوجيات 
والخطوات 

التشغيلية وغيرها 
من الخطوات 

الالزمة لتمكين 
الشحن ثنائي 

االتجاه للمركبات 
الكهربائية.

واضعو السياسات 
الوطنيون، 

والمسؤولون 
الحكوميون على 

مستوى الدولة 
والمستوى المحلي، 

والقطاع الخاص، 
والمنظمات الحكومية 

الدولية.

على الصعيد التقني



111

    

 أصحاب المصلحة  التوصية الرسالة الرئيسية النتيجة الرئيسية
الرئيسيون

ز المنافسة في أسواق  تركِّ
المركبات الكهربائية لجميع 

أنواع هذه المركبات، 
إلى حد كبير، على 

مسألة التكلفة والمدى، 
ولكن أيضًا على ميزات 
أخرى. وتظهر الشركات 

المصّنعة التخصصية مع 
المركبات الُمصنعة بتصميم 

يراعي ظروف األسواق 
المتخصصة.

يمكن لشركات التكنولوجيا 
الحالية، ومن تطمح 

لدخول هذا السوق في 
المنطقة العربية، التركيز 
على االبتكارات المهيئة 

للظروف المحلية. وسيكون 
لديها سوق كبير، باإلضافة 

إلى فرص، في مناطق 
جغرافية أخرى تتشابه فيها 

درجات الحرارة مع تلك 
القائمة في الشرق األوسط. 

ومن شأن السياسات التي 
تنتهجها حكومات المناطق 
العربية لدعم هذه الشركات 
المحلية ماليًا وغير ذلك، أن 
تساعدها على االزدهار في 

قطاع فرعي جديد مربح 
للتنّقل الكهربائي.

التركيز على تطوير المركبات 
الكهربائية، والتقنيات 
ذات الصلة، المصممة 

خصيصًا لتلبية احتياجات 
وخصوصية ظروف المنطقة 
العربية بحد ذاتها، باعتبارها 

أسواقًا متخصصة ذات 
إمكانات عالية.

واضعو السياسات 
الوطنيون، والقطاع الخاص.

21
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التنّقل الكهربائي هو من االتجاهات الكبرى التي سُتحدث أثرًا بالغًا على الصعد االقتصادية 
والمالية واالجتماعية والثقافية والبيئية. واالرتفاع المتزايد في أعداد المركبات واألساطيل 
وأنظمة النقل مدفوعة بتكنولوجيات توليد الطاقة الكهربائية، بدأت بالفعل تتسبب بتأثيرات 

هائلة في جميع أنحاء العالم، وستزداد وتتوسع على مدى العقدين المقبلين وما بعدهما. 
ولذلك، فقد حان أوان تحرك صانعي القرار العرب من أجل استيعاب هذا االتجاه الكبير من 

خالل السياسات، واالستثمارات وغير ذلك من اإلجراءات. هذه الدراسة هي أول تحليل 
تجريه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( لهذه االتجاهات الكبرى. 

يركز التقرير، بالدرجة األولى، على التنّقل الكهربائي البّري، ويناقش التزايد المتسارع في 
أعداد السيارات والشاحنات الكهربائية، وغيرها من المركبات على الطرقات، بما في ذلك 

التنّقل باستخدام وسائل النقل الخفيفة والحافالت الكهربائية وأنظمة النقل العام. وقد وقع 
االختيار على موضوع التنقل الكهربائي البري ألن له أثر أعمق في وقت أقصر على المنطقة 

العربية. ومن خالل البحث وتوظيف التبصر االستراتيجي حول مختلف مسارات التنمية 
التحويلية التي قد يمهدها التنّقل الكهربائي للبلدان العربية والمنطقة العربية، يطرح التقرير 
نتائج ورسائل رئيسية، وتوصيات في السياسات العامة لصانعي القرار وواضعي السياسات، 

وغيرهم من أصحاب المصلحة، في المنطقة العربية، إلجراء تغييرات، بحسب الحاجة، 
يمّكن نجاحها من جعل التنّقل الكهربائي جزءًا من مستقبل المنطقة، ويتيح جني المكاسب 

المحتملة لهذا االتجاه الكبير.
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