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The Kingdom of Saudi Arabia plans for an initial instalment of 9.5 gigawatts (GW) of renewable energy under its Vision 2030 roadmap, and a near-term goal of 3.45GW outlined in the National 
Transformation Program 2020 [NTP]. © Masdar.
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There’s little doubt that the world has taken a more 
responsible stance towards climate change in the last 
two years. Ever since the adoption of the Sustainable 

Development Agenda in 2015 and the Paris Agreement in 2016, 
the global transition to a low-carbon economy has significantly 
picked up momentum. 

Governments are now allocating larger budgets to clean energy 
projects and scrapping fossil fuel subsidies. Organisations are 
re-inventing their business models and looking at sustainable 
profitability. And societies are generally becoming more 
environmentally conscious.

In 2016, for the first time ever, the electricity sector edged ahead 
of the oil and gas industry to become the largest recipient of 
energy investment, drawing USD 718 billion according to the 
International Energy Agency [IEA]. Not only that, but investment 
in renewable-based power capacity, at USD 297 billion, remained 
the largest area of electricity spending.

علــى الطاقــة الكهربائيــة بواقــع 297 مليــار دوالر. 

وفــي الوقــت نفســه، بــدأ الوقــود األحفــوري بخســارة جاذبيتــه. 
فما بين عامي 2014 و2016، تراجع اإلنفاق من رأس المال في 
قطاع النفط والغاز بنسبة 38 في المائة، بينما انخفضت المبالغ 
المخصصــة لبــدء إنشــاء مرافــق الطاقــة العاملــة بالفحــم بواقــع 
62 فــي المائــة فــي عــام 2016 مقارنــة مــع العــام الســابق، وذلــك 
وفقــًا لبيانــات منظمــات “الســام األخضــر” و“ســييرا كلــوب” فــي 
الواليات المتحدة وشــبكة البحوث “كولســوارم”. ويعود الســبب 
األكبر في التراجع الملحوظ بالوحدات الجديدة العاملة بالفحم 
إلــى التحــوالت فــي السياســات ذات الصلــة بالصيــن والهنــد ومــا 

نتــج عنهــا مــن تراجــع فــي التوقعــات االســتثمارية. 

مواصلة الحوار ضرورة حتمية
لكن الحوارات ما زالت في بدايتها فحسب، إذ ينبغي تخصيص 
مليــارات الــدوالرات لتمويــل التحــول العالمــي نحــو اقتصــاد 
منخفض الكربون. ففي منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 
بمفردهــا، هنــاك حاجــة الســتثمارات تزيــد قيمتهــا عــن 200 مليــار 
دوالر لتطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة التــي تشــهد مراحــل 
مختلفــة مــن التصميــم تبلــغ اســتطاعتها اإلجماليــة 67 ميغــاواط 
من الطاقة الكهربائية، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته شركة بحوث 

األعمــال “ميــد” فــي عــام 2017. 

وعــاوة علــى ذلــك، تحتــاج أنظمــة إدارة النفايــات والنقــل إلــى 
الترقيــة لتصبــح أكثــر اســتدامة، كمــا ينبغي إعــادة تزويد المباني 
القديمــة بحلــول ذات كفــاءة فــي اســتهاك الطاقــة، ويجــب أيضًا 
خفــض أســعار مدّخــرات الطاقــة الكهربائيــة. وقــد التزمت العديد 
مــن البلــدان أيضــًا باتفاقيــات توريــد طويلــة األمــد حيــث كانــت 
مشتريات الوقود األحفوري قد حظيت بالدعم الحكومي سلفًا، 
األمر الذي يفرض بدوره تحديًا كبيرًا أمام قدرة مصادر الطاقة 

المتجــددة على المنافســة.

وفــي كلمــة ألقتهــا أمــام “القمــة العالمية لاقتصــاد األخضر” التي 
استضافتها دبي في شهر أكتوبر 2017، قالت المهندسة عائشة 
العبدولــي، مديــرة إدارة التنميــة الخضــراء فــي وزارة التغيــر 
المناخــي والبيئــة: “هنــاك ثاثــة عوامــل رئيســية تســاعد الدولــة 
علــى تحقيــق االقتصــاد األخضــر وهــي: التمويــل والتكنولوجيــا 
ــن يكــون بوســعنا تطبيــق أي أفــكار رائعــة دون  والسياســات. فل
توفر التمويل الكافي، حتى أن تطوير التقنيات الفعالة وتقليص 

تكاليفهــا لــن يكــون ممكنــًا دون التمويــل”. 

وترى العبدولي إن دور الحكومة يتجسد في تمكين السياسات، 
بينمــا تقــع علــى عاتــق القطــاع الخــاص مهمــة توفيــر التمويــل 
والتكنولوجيا، وتضيف: “لهذا الغرض، بادرنا عند وضعنا ألجندة 
اإلمارات الخضراء 2030 والخطة الوطنية للتغير المناخي، إلى 
التأكيــد علــى دور القطــاع الخــاص فــي تحقيــق هــذه األهــداف. 
ــا هيئــة حكوميــة، نعكــف علــى توطيــد الشــراكات بيــن  وبوصفن

At the same time, fossil fuels are losing there appeal. Between 
2014 and 2016, capital spending in the oil and gas sector 
fell by 38 per cent. The amount of new coal-power capacity 
starting construction also dropped by 62 per cent in 2016 
compared to the previous year, according to Greenpeace, the 
US-based Sierra Club, and research network CoalSwarm. The 
dramatic decline in new coal-fired units was mostly due to 
policy shifts in China and India and subsequent declining 
investment prospects.

DIALOGUE MUST CONTINUE
But the conversation is far from over. Billions of dollars 
need to be mobilised to fund the global transition to a low-
carbon economy. In the Middle East and North Africa [MENA] 
alone, more than USD 200 billion in investments is needed 
to develop renewable energy projects that are in different 
stages of design, and which total 67 gigawatts [GW] of power 
capacity, according to a 2017 report from business intelligence 
service MEED.

Moreover, waste management and transportation systems 
need to be upgraded to become more sustainable, old buildings 
need to be retrofitted with energy efficient measures, and 
battery-electricity storage prices need to come down. Many 
countries have also committed to long-term supply deals 
where fossil fuel purchases have already been subsidised, 
posing a challenge to the competitiveness of renewables.

“There are three key enablers to realising a country’s green 
economy: finance, technology, and policies. We cannot 
implement any great ideas if we don’t have finance available. 
Even the development of efficient technologies and bringing 
their costs down won’t be possible without finance,” Aisha 
Al Abdooli, Director of Green Development Department at 

Hundreds of environmentalists arrange their bodies to form a message of hope and peace in front of the Eiffel Tower in Paris, France. © Reuters/Benoit Tessier.

Masdar City’s Eco-Villa, a pilot project incorporating water and energy-saving 
technologies. © Masdar.

New tools could help investors pick the clean energy project right for them.

مــن الواضــح أن العالــم اتخــذ موقفــًا أكثــر 
مســؤولية تجــاه ظاهــرة التغيــر المناخــي 
خــال العاميــن الماضييــن. فمنــذ تبنــي 
“أجندة التنمية المستدامة” في عام 2015 واتفاقية باريس في 
2016، اكتســبت المســيرة العالميــة نحــو بنــاء االقتصــاد منخفض 

الكربــون زخمــًا واضحــًا ال يمكــن إنــكاره. 

فقــد أصبحــت الحكومــات تخصــص ميزانيــات ضخمــة لمشــاريع 
الطاقــة النظيفــة وتعكــف علــى تقليــص الدعم للوقــود األحفوري، 
بينمــا تعمــل الشــركات علــى إعــادة ابتــكار نمــاذج أعمالهــا وتبحث 
عــن الربحيــة المســتدامة، فــي حيــن أصبحت المجتمعــات عمومًا 

أكثــر وعيــًا وإدراكًا للقضايــا البيئيــة. 

وفــي عــام 2016، وللمــرة األولــى علــى اإلطــاق، تفــوق قطــاع 
الطاقة الكهربائية على قطاع النفط والغاز ليصبح بذلك المتلقي 
األكبــر الســتثمارات الطاقــة، إذ اجتــذب اســتثمارات بلغــت 718 
ــة الدوليــة للطاقــة”.  مليــار دوالر أمريكــي وفقــًا لبيانــات “الوكال
ليــس ذلــك وحســب، فقــد بقــي االســتثمار فــي طاقــة الكهربــاء 
القائمــة علــى مصــادر متجــددة بمثابــة الحصــة األكبــر مــن اإلنفاق 

بـــات 
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Infographics on investments in the energy section in the Middle East and Africa.

The Mohammed bin Rasid solar park ongoing projects support the Dubai Clean Energy Strategy 2050, to provide 7 per cent of Dubai’s total power output from clean energy sources by 2020, 
25 per cent by 2030, and 75 per cent by 2050. © DEWA.

the Ministry of Climate Change & Environment said at the 
World Green Economy Summit, which took place in Dubai 
in October 2017.

Whereas the role of the government is to enable policies, the 
private sector covers finance and technology, she said. “That 
is why when we developed the UAE Green Agenda 2030 and 
National Climate Change Plan, we emphasized the role of 
the private sector in achieving those goals. As a government 
agency, we’re pushing public-private partnerships [PPPs], 
whereby the private sector can benefit from participating in 
and financing mega projects,” Al Abdooli noted.

By opening the market and collaborating with private-sector 
developers, the UAE has made remarkable progress towards 
its energy plan for 2050. For instance, Masdar’s Shams 1 
concentrated solar power plant, which came online in 2013, 
was developed in collaboration with France’s Total and 
Spain’s Abengoa. 

The Mohammed bin Rashid Solar Park in Dubai is also being 
developed through PPPs between the Dubai Electricity &  
Water Authority and developers such as Saudi Arabia’s ACWA 
Power, US company First Solar, French energy giant EDF, and 
China’s Shanghai Electric. The solar park, which aims to 

expand to a capacity of 5 GW by 2030, has largely contributed to 
driving down the cost of solar power and leveraging economies 
of scale. To date, the project has secured bids as low as USD 
2.99 cents per kilowatt-hour [KWh] for solar photovoltaics and 
USD 7.3 per cent per kWh for concentrated solar power – both 
record-low tariffs for these technologies.

Abu Dhabi’s planning lighting project will also be carried  
out with private-sector companies. Led by Abu Dhabi 
Municipality, the large-scale initiative aims to replace nearly 
43,000 old, inefficient streetlights across the Emirate with 
sustainable LEDs, starting in the first quarter of 2018 and 
finishing by mid-2019.

GLOBAL PLATFORM
Indeed, the UAE has become a desirable launchpad for 
landmark projects, influential events and global organisations. 
Most prominently, the country has hosted the headquarters 
of the International Renewable Energy Agency in Abu Dhabi 
since 2009, and was the starting point for Solar Impulse 2, 
the first ever round-the-world solar-powered flight, which 
took off in March 2015 and returned to the UAE Capital in 
July the following year.

Next on the agenda is the Middle East’s second longest 
electric vehicle [EV] road trip, a nine-day adventure that will 
start from Abu Dhabi on 18 January 2018, the last day of the 
World Future Energy Summit [WFES] 2018. Part of Abu Dhabi 
Sustainability Week [ADSW] and one of the biggest events on 
the UAE calendar, WFES hosted 639 exhibitors in 2017 and 1,500 
conference delegates, while its online digital matchmaking 
platform helped organise 8,600 business meetings.

القطاعيــن العــام والخــاص، بمــا يتيــح للقطــاع الخــاص فرصــة 
االســتفادة مــن المســاهمة فــي المشــاريع الضخمــة وتمويلهــا”. 

وعبــر فتحهــا للســوق وتعاونهــا مــع مطــوري القطــاع الخــاص، 
حققــت دولــة اإلمــارات تقدمــًا ملحوظــًا نحــو خطتهــا الخاصــة 
بالطاقــة لعــام 2050. وعلــى ســبيل المثــال، تــم تطويــر محطــة 
“شــمس 1” التابعــة لشــركة “مصــدر” لتوليــد الطاقــة الشمســية 
المركــزة والتــي دخلــت حيــز التشــغيل فــي عــام 2013 بالتعــاون 

مــع شــركتي “توتــال” الفرنســية و“أبنغــوا” اإلســبانية.

ويجري أيضًا تطوير “مجمع محمد بن راشــد للطاقة الشمســية” 
فــي دبــي عبــر الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وبيــن 
“هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي” والمطوريــن مثــل شــركة “أكوا باور” 
الســعودية وشــركة “فيرســت ســوالر” األمريكية وعماق الطاقة 
الفرنســية “إيــه دي إف” وشــركة “شــنغهاي إليكتريــك” الصينيــة. 
وقــد ســاهم مجمــع الطاقــة الشمســية الــذي يهــدف إلــى توســيع 
اســتطاعته إلــى 5 غيغــاواط بحلــول عــام 2030، بــدور كبيــر فــي 
تقليص كلفة الطاقة الشمسية واالستفادة من وفورات الحجم. 
وحتــى تاريخــه، نجــح المشــروع فــي تأميــن وفــورات منخفضــة 
ــواح  ــكل كيلــوواط ســاعي ألل تصــل حتــى 2.99 ســنتًا أمريكيــا ل
الطاقــة الكهروضوئيــة و7.3 فــي المائــة لكل كيلوواط ســاعي من 
الطاقــة الشمســية المركــزة، وكاهمــا رســوم منخفضــة قياســية 

لهــذه التقنيــات.

ومــن المقــرر أيضــًا تنفيــذ مشــروع تخطيــط اإلنــارة فــي أبوظبــي 

بالتعــاون مــع شــركات القطــاع الخــاص. وتهــدف المبــادرة واســعة 
النطــاق التــي تقودهــا بلديــة أبوظبــي إلــى اســتبدال مــا يقــارب 
43.000 من أنوار الشوارع القديمة عديمة الكفاءة في استهاك 
الطاقــة فــي أنحــاء اإلمــارة بمصابيــح )LED( مســتدامة بــدءًا من 
الربع األول من عام 2018 وانتهاء بحلول منتصف العام 2019.

منصة عالمية
بالفعــل، أصبحــت دولــة اإلمــارات بمثابــة منصــة إطــاق مرغوبــة 
للمشــاريع الرائــدة، والفعاليــات المؤثــرة والمنظمــات العالميــة. 
وأبرزهــا، أن الدولــة تســتضيف مقــر “الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
المتجــددة” فــي أبوظبــي منــذ عــام 2009، وكانــت أيضــًا نقطــة 
االنطاق لطائرة “سوالر إمبلس 2” في أول رحلة جوية تغذيها 
الطاقــة الشمســية حــول العالــم، والتي انطلقــت في مارس 2015 

وعــادت إلــى العاصمــة اإلماراتيــة فــي يوليــو مــن العــام التالــي.

ويتمثــل اإلنجــاز التالــي فــي ثانــي أطــول رحلــة بريــة لســيارة 
كهربائيــة علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط، وهــي رحلــة 
تســتغرق تســعة أيــام انطاقــًا مــن أبوظبــي فــي 18 ينايــر 2018، 
أي اليــوم األخيــر مــن “القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل 2018”. 
وتعــد القمــة التــي تعتبــر جزءًا من “أســبوع أبوظبي لاســتدامة” 
ــة اإلمــارات، وقــد  واحــدة مــن كبــرى الفعاليــات فــي رزنامــة دول
اســتقبلت 639 عارضــًا و1500 وفــد مشــارك فــي عــام 2017، فــي 
حيــن ســاعدت منصتهــا الرقميــة للتواصــل علــى تنظيــم 8600 

اجتمــاع عمــل.

وفــي حديــث لمجلــة “شــواطئ”، قــال ناجــي الحــداد مديــر 
الفعاليــات فــي شــركة ريــد للمعــارض المنظمــة للقمــة: “برهنــت 
القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل علــى مكانتهــا كحــدث رائــد على 
مستوى المنطقة، ودعمت النمو اإلقليمي لهذا القطاع عبر الجمع 
بيــن صنــاع السياســات وقــادة األعمــال وخبــراء التكنولوجيــا مــن 
مختلــف أنحــاء العالــم تحــت ســقف واحــد. ومــن أكثــر األشــياء 
إثــارة لإلعجــاب فــي هــذا المجال هو فرصة اســتعراض التقنيات 
الجديدة والمبتكرة التي من شأنها رسم مامح قطاع الطاقة”.
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The Siemens Headquarters is the first building in Abu Dhabi to achieve a Leed platinum 
rating. © Masdar.

“WFES has proven to be a marquee event for the region, and has 
supported the industry’s regional growth by bringing together 
global policymakers, business leaders and technology experts 
under one roof. What we find most exciting about this is the 
potential to showcase disruptive and innovative technologies 
that will shape the landscape of the energy sector,” Naji 
El Haddad, Group Event Director at Reed Exhibitions, the 
organisers of WFES, told Shawati’.

“We were pleased to announce the inaugural Climate 
Innovation Exchange [CLiX] earlier this year. CLiX will serve  
as a global marketplace for innovators and investors that  
allows entrepreneurs from around the world to present 
and pitch their climate change solutions, with potential 
investments of more than USD 12 million per project. As the 
first event of its kind in the region, we’re receiving strong 
interest in CLiX, particularly from the Emirati community, 
which will constitute one-third of the finalists,” El Haddad said.

Visitors to WFES 2018 can expect to hear insightful and 
thought-provoking commentary on the future of energy 
consumption from renowned speakers such as Tony Seba, the 
Silicon Valley entrepreneur and Stanford University lecturer 
best-known for his disruptive role in the cleantech, solar 
energy and transport fields, and Dr Linda Yueh, a London 
Business School professor and Oxford University fellow, and 
one of the world’s leading economic experts.

The event will also see powerhouse speakers from the Saudi 
Arabian General Investment Authority, European Bank for 
Reconstruction and Development, Arab Renewable Energy 
Commission, Sharjah Electricity & Water Authority, Dubai 
Science Park, UN Environment Programme, ACWA Power, 
Siemens AG, among other leading organisations.

Overall, the conference will offer a well-balanced mix of 
expert talks, panel sessions and business breakfasts covering 
burning issues and key trends in sustainability including the 
future of clean energy and transport in urban environments, 
digitalisation and technology disruption, and renewable 
energy strategies in Saudi Arabia and the African continent.  

“We have another engaging line-up of insightful sessions 
and panel discussions that will contribute to this year’s 
theme ‘Driving Global Energy Transformation’. One of our 

وأضــاف الحــداد: “ســررنا فــي مطلــع العــام الجــاري باإلعــان عــن 
إطــاق ملتقــى تبــادل االبتــكارات بمجــال المنــاخ )كليكــس( الــذي 
سيكون بمثابة سوق عالمية تجمع بين المبتكرين والمستثمرين، 
وتتيح لرواد األعمال من مختلف أنحاء العالم فرصة استعراض 
حلولهم لتغير المناخ، وباستثمارات محتملة تزيد عن 12 مليون 
دوالر أمريكــي لــكل مشــروع. وبوصفــه الحــدث األول مــن نوعــه 
علــى مســتوى المنطقــة، نتلقــى الكثيــر مــن االهتمــام بملتقــى 
)كليكــس(، خاصــة مــن قبــل المجتمــع اإلماراتــي الــذي سيشــكل 

ثلــث المتأهليــن للتصفيــات النهائية”.

وســيكون زوار “القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل 2018” علــى 
موعد مع الخطابات المتعمقة والمحفزة للتفكير حول مســتقبل 
اســتهاك الطاقة، التي ســيلقيها عدد من المتحدثين المعروفين 
مثــل تونــي ســيبا، رائــد األعمال في وادي الســيليكون والمحاضر 
فــي جامعــة ســتانفورد الــذي اشــتهر بــدوره الكبيــر فــي مجــاالت 
التقنيــات النظيفــة والطاقــة الشمســية والنقــل، والدكتــورة لينــدا 
يــوه األســتاذة فــي كليــة لنــدن لألعمــال والزميلــة فــي جامعــة 
أكســفورد، والتــي تعتبــر واحــدة مــن أبــرز الخبــراء االقتصادييــن 

علــى مســتوى العالــم.

وستشهد القمة أيضًا مشاركة عدد من كبار المتحدثين المؤثرين 
من "الهيئة العامة لاســتثمار” في الســعودية و“البنك األوروبي 
للتعميــر والتنميــة” و“اللجنة العربيــة للطاقة المتجددة” و“هيئة 
كهربــاء وميــاه الشــارقة” و“مجمــع دبــي للعلــوم” و“برنامج األمم 
المتحــدة للبيئــة” و“أكــوا بــاور” و“ســيمنس إيــه جــي” وغيرهــم 

من المؤسســات والشــركات الرائدة.

وبصــورة إجماليــة، ســتقدم القمــة مزيجــًا متوازنــًا مــن الحــوارات 
المتخصصــة ونــدوات الحــوار وموائــد األعمــال التــي ســتغطي 
مجموعــة مــن القضايــا الملحــة والتوجهــات الرئيســية فــي مجــال 
االستدامة بما فيها مستقبل الطاقة النظيفة والنقل في البيئات 
الحضريــة، والرقميــة واالنتشــار التقنــي، واســتراتيجيات الطاقــة 

المتجــددة فــي الســعودية والقــارة اإلفريقيــة.

وأشــار الحــداد: “أعددنــا أيضــًا قائمــة مشــوقة أخــرى من جلســات 
النقاش المعمقة والندوات التي ستسهم في موضوع هذا العام 
تحــت شــعار )دفــع عجلــة التحــول فــي قطــاع الطاقــة العالمــي(. 
وســتنظر إحــدى ندواتنــا فــي التطــور الحضــري ودور القيــود 
علــى البنيــة التحتيــة للمدينــة فــي تعزيــز الحاجــة إلــى الطاقــة 
 النظيفــة والميــاه والنقــل وبرامج إدارة النفايات، بينما ســتتطرق 
نــدوة أخــرى إلــى دور الشــركات الناشــئة فــي الســعي إلــى اقتصاد 

أكثــر خضرًة”.

أكبر تجمع إقليمي لالستدامة
أصبــح “أســبوع أبوظبــي لاســتدامة” بمجملــه ملتقــى رئيســيًا 
ــى  ــر تجمــع حــول االســتدامة عل ــاره أكب ــي. وباعتب للحــوار الدول
مســتوى المنطقــة، اســتقبل الحــدث الــذي اســتضافته “مصــدر” 

AD

The Middle East’s second longest electric vehicle [EV] road trip, a nine-day 
adventure that will start from Abu Dhabi on 18 January 2018, the last day of 
the World Future Energy Summit [WFES] 2018. 
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The United Nations Climate Conference [COP23] wrapped up in Bonn, Germany, with delegations expressing a renewed sense of urgency and a need for greater ambition to tackle climate 
change. © UN.

sessions will look at urbanisation and how the strains on city 
infrastructure are driving the need for clean energy, water 
and transport as well as waste management programmes. 
Another session will address the role of start-ups in the pursuit 
of a greener economy,” El Haddad noted.

REGION’S BIGGEST SUSTAINABILITY GATHERING
ADSW as a whole has become an essential meeting place for 
international dialogue. As the Middle East’s largest gathering 
on sustainability, the Masdar-hosted event welcomed more 
than 38,000 participants in 2017, an increase of 26 per cent 
since 2014. The event’s significance, however, does not only 
lie in its size, but also in its rich and detailed programme.

From 13 to 20 January 2018, the weeklong gathering will feature 
a series of highly anticipated events, including EcoWASTE, 
Energy Efficiency in Buildings Forum, Energy Storage & 
Batteries Expo, International Water Summit [IWS], Solar 
Expo, and Sustainable Transport Exhibition. Taking place at 
the Abu Dhabi National Exhibition Centre, these co-located 
events will address the world’s most critical issues in energy, 
water and environment to stimulate investment in projects 
and encourage dialogue between stakeholders.

Smart Water Expo, a new segment within the IWS, will 
connect key stakeholders in the new world of Water 4.0 to 
showcase the impact of smart data, automation, connectivity 
and IoT technologies on water consumption and supply. The 
expo will offer participants the opportunity to connect with 
the region’s most important municipal, commercial and 
industrial water-project owners.

ADSW will also put the spotlight on women in sustainability 
through WiSER, an action-oriented initiative that endeavours 
to empower and inspire women to be catalysts of innovation. 
The platform was launched by Masdar in 2015, and its advisory 
council comprises top-ranking officials and executives, 
including Rachel Kyte, World Bank Group Vice President and 

أكثــر مــن 38000 مشــارك فــي عــام 2017، بزيــادة نســبتها 26 فــي 
المائــة عــن عــام 2014. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن أهميــة الحــدث ال 
تكمــن فقــط فــي حجمــه، بل أيضــًا في برنامجــه المفصل والغني.

وخال الفترة من 13 إلى 20 يناير 2018، ســيضم التجمع الذي 
يســتمر لمــدة أســبوع سلســلة مــن الفعاليــات المرتقبــة، بمــا فيهــا 
“إيكو ويست” )EcoWASTE(، و“منتدى كفاءة استهاك الطاقة 
فــي المبانــي”، و“معــرض تقنيــات تخزيــن الطاقــة والبطاريــات”، 
و“القمة العالمية للمياه”، و“معرض الطاقة الشمسية”، و“مؤتمر 
النقــل الكهربائــي”. وســتبحث هــذه الفعاليــات التــي تقــام فــي 
“مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض”، فــي أهــم القضايــا العالميــة 
الحساسة في مجاالت الطاقة والمياه والبيئة لتحفيز االستثمار 

فــي المشــاريع وتشــجيع الحــوار بيــن األطــراف المعنيــة.

وســيقوم “معرض التقنيات الذكية للمياه”، وهو فعالية جديدة 
ضمــن “أســبوع أبوظبــي لاســتدامة”، بالربــط بيــن أبــرز األطراف 
المعنية في عالم “المياه 4.0” الجديد لتسليط الضوء على تأثير 
البيانــات الذكيــة واألتمتــة واالتصــال وتقنيــات إنترنــت األشــياء 
علــى اســتهاك الميــاه والتوريــد. وســيتيح المعــرض للمشــاركين 
فرصــة التواصــل مــع أهــم أصحــاب المشــاريع البلديــة والتجاريــة 

والصناعيــة فــي المنطقة.

وعــاوة علــى مــا تقــدم، سيســلط “أســبوع أبوظبــي لاســتدامة” 
الضــوء علــى المــرأة فــي مجــال االســتدامة مــن خــال “ملتقــى 
الســيدات لاســتدامة والبيئــة والطاقــة المتجــددة”، المبــادرة 
العمليــة الراميــة إلــى تمكيــن المــرأة وإلهامهــا لتكــون محفــزة 
لابتــكار. وكانــت “مصــدر” قــد أطلقــت هــذه المنصــة فــي عــام 
2015، ويتألــف مجلســها االستشــاري مــن كبــار المســؤولين 
والتنفيذييــن بمــن فيهــم راشــيل كايــت، نائــب رئيــس مجموعــة 
البنــك الدولــي والمبعــوث الخــاص لتغير المناخ، وديمفنا فان دير 

النــس، الرئيــس التنفيــذي لمبــادرة كلينتــون للمنــاخ.

فــي  الحوســني، مديــرة االســتدامة  نــوال  للدكتــورة  ووفقــًا 
“مصــدر” ومديــر “جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل”، فــإن التغلــب 
علــى التحديــات التــي يفرضهــا غياب المســاواة فــي الوصول إلى 
الطاقة وتغير المناخ، يتطلب من المرأة شغل المزيد من األدوار 
فــي الحكومــة والهندســة واإلعــام والسياســة والعلــوم. وتقــول 
الحوسني: “ندأب على البحث عن المنظمات للتشارك في فرص 

The World Green Economy Summit press conference was attended by HE Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of Climate Change and the Environment, HE Saeed Mohammed Al 
Tayer, Vice Chairman of the Dubai Supreme Council of Energy in Dubai, Managing Director and CEO of DEWA, and Chairman of WGES, HE Ahmed Buti Al Muhairbi, Secretary General of 
the Dubai Supreme Council of Energy [DSCE], HE Ahmad bin Shafar, Chief Executive Officer, Emirates Central Cooling Systems Corporation [EMPOWER]. © MOCCAE.

Special Envoy for Climate Change, and Dymphna Van der Lans, CEO of 
the Clinton Climate Initiative.

According to Dr Nawal Al-Hosany, Director of Sustainability at Masdar 
and Director of the Zayed Future Energy Prize, to overcome the challenges 
posed by uneven energy access and climate change, women must 
occupy more roles in government, engineering, media, politics and 
science. “We are actively looking for organisations to partner with on 
our education and training opportunities, as well as women who are 
keen to share in the benefits from any of our programmes,” she said.

WiSER will return to ADSW on 16 January 2018 to encourage dialogue and 
help women build the necessary skills to excel in sectors traditionally 
dominated by men, while showcasing real-world contributions that 
their peers are making across multiple industries.

RECOGNISING INNOVATORS AND PIONEERS 
The UAE’s commitment to tackle pressing environmental challenges 
has seen it make enormous investments, both at home and overseas. 
On one hand, the government funds national research projects through 
academic hubs such as Masdar Institute. On the other hand, it encourages 
global innovators to push the boundaries of sustainable development 
through initiatives such as Zayed Future Energy Prize.

The USD 4-million Prize recognises notable work carried out by businesses 
and individuals, and serves to help small and medium enterprises 
[SMEs] and non-profit organisations scale their operations. It also 
provides funding for high schools around the world to carry out 
sustainable projects that create a meaningful impact in their schools 
and communities. Since its inception, the annual Prize has recognised 
48 pioneers in sustainability from all over the world.

Now in its 10th cycle, Zayed Future Energy Prize will reveal the winners 
in an awards ceremony on 15 January 2018. As many as 2,296 entries 
were received in this edition – a 37 per cent increase compared to 2016 
– and 34 have been shortlisted. 

The three finalists in the Non-Profit Organisation category are We Care 
Solar and Solar Sister, which focus on expanding solar solutions and 
empowering women entrepreneurs in ‘last-mile’ communities, and SELCO 

التعليــم والتدريــب، وكذلك عن النســاء الحريصات 
علــى االســتفادة مــن المزايا التــي توفرها برامجنا”.

وســيعود “ملتقــى الســيدات لاســتدامة والبيئــة 
أبوظبــي  “أســبوع   إلــى  المتجــددة”  والطاقــة 
لاســتدامة” فــي 16 ينايــر 2018 بهــدف تشــجيع 
الحــوار ومســاعدة النســاء علــى كســب المهــارات 
يهيمــن  التــي  القطاعــات  فــي  للتفــوق  الازمــة 
اســتعراض  إلــى  إضافــة  عــادة،  الرجــال  عليهــا 
المســاهمات الواقعيــة التــي تقــوم بهــا أقرانهــن عبــر 

قطاعــات متعــددة.

رصد المبتكرين والرّواد
فــي إطــار التزامهــا بالتصــدي للتحديــات البيئيــة 
مــن  باقــة  اإلمــارات  دولــة  أسســت  الملحــة، 
االســتثمارات الضخمــة فــي الداخــل والخــارج. فمن 
جهــة، تمــول الحكومــة مشــاريع البحــوث الوطنيــة 
عبر المراكز األكاديمية مثل “معهد مصدر”، وتعمل 
مــن جهــة أخــرى علــى تشــجيع المبتكريــن العالميين 
علــى تجــاوز الحــدود التقليديــة للتنمية المســتدامة 
مــن خــال مبادراتهــا المتعــددة مثــل “جائــزة زايــد 

لطاقــة المســتقبل”.

وتهــدف الجائــزة التــي تبلــغ قيمتهــا 4 مايين دوالر 
إلــى تكريــم العمــل الملحــوظ للشــركات واألفــراد، 
الصغيــرة  المؤسســات  مســاعدة  إلــى  وتســعى 
والمتوســطة والمنظمات غير الربحية على توســيع 
نطــاق عملياتهــا. كمــا أنهــا توفــر التمويــل للمــدارس 
الثانويــة حــول العالــم لتنفيــذ المشــاريع المســتدامة 
التي تخلق أثرًا ملموسًا في المدارس والمجتمعات. 
ومنــذ تأسيســها، كرمــت الجائــزة الســنوية 48 مــن 

رواد االســتدامة مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

وفي دورتها العاشرة، ستكشف “جائزة زايد لطاقة 
المســتقبل” عن الفائزين خال حفل خاص لتوزيع 
الجوائــز ســيقام فــي 15 ينايــر 2018. وقــد تم حتى 
تاريخــه تلقــي مــا مجموعــه 2296 مشــاركة فــي 
هــذه الــدورة بزيــادة نســبتها 37 فــي المائــة مقارنــة 
مــع عــام 2016، وتــم اختيــار 34 مشــاركة منهــا 

للقائمــة المختصــرة.
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Foundation, which focuses on poverty alleviation by bringing 
social, financial and technical innovations to communities. 
In the SME category, Sunna Design, BBOXX Ltd and 1366 
Technologies were named finalists, after demonstrating their 
projects in smart solar street lighting, solar home systems, 
and solar wafers using more energy-efficient processes.

Finalists in the Global High School category featured 16 
proposals surrounding self-sufficiency through rainwater 
harvesting, hydropower, solar power with the use of batteries, 
and energy efficiency measures using green roofs and reflective 
films on glass windows. 

“The Prize has already transformed the lives of millions of 
people throughout the world, and is a fitting legacy to Sheikh 
Zayed’s vision. There is no better way to usher in the Year of 
Zayed as we celebrate the Zayed Future Energy Prize’s 10th 
year of positively impacting the lives of people globally,” Dr 
Al-Hosany said in a statement.

On the same day of the prize awards ceremony, policymakers 
and business leaders will meet at the Abu Dhabi Global Action 
Day to put global agreements into practice and make realistic 
plans on how to advance their objectives.

“When world leaders adopted the 2030 Agenda for  
Sustainable Development, the Addis Ababa Action Agenda, 
and the Paris Agreement on Climate Change, they provided 
humanity with a universal masterplan to transform our 
world. The challenge now is to turn these words into action 
at the speed and scale necessary to reverse the destructive 
effects of climate change and achieve the SDGs in the next 14 
years,” HE Peter Thomson, President of the 71st Session of the 
UN General Assembly said at Global Action Day of ADSW 2017. 

“Initiatives such as Global Action Day will be critical to our 
efforts to secure a sustainable future for humanity on this 
planet, as it is only by bringing leaders from policy-making, 
business, finance, academia, regions, cities, foundations 
and philanthropy together that we will be able to forge the 
innovative partnerships needed to achieve our sustainable 

The opening ceremony of the Abu Dhabi Sustainability Week 2017 ADSW.

development, climate action, and clean energy goals,” 
Thomson said.

ADVANCING RAIN ENHANCEMENT R&D
Meanwhile, the UAE has been also driving global sustainability 
through the UAE Research Program for Rain Enhancement 
Science, which seeks to advance the development of rain 
enhancement technology. Launched by the Ministry  
of Presidential Affairs in early 2015 and managed by the 
National Center of Meteorology and Seismology [NCMS], the  
programme offers an annual grant of USD 5 million to  
be dispersed over three years and shared by up to five  
winning proposals. 

Currently in its third cycle, the competition received 201 
submissions in 2017 – twice as much as the previous year – 
representing 710 researchers. The awardees will be announced 
during a ceremony on 17 January 2017.  

“The global attention and interest received by the UAE  
Research Program for Rain Enhancement Science over the last 
three years is a testament to its success in reviving interest 
in an underfunded field of science and technology,” Alya 
Al Mazroui, Director of the UAE Research Program for Rain 
Enhancement Science wrote in a press statement.

She highlighted that the UAE was highly aware of the threat of 
desertification given its location in an arid environment, and 
has in turn accumulated a rich heritage of traditional practice 
and knowledge in the water management. “The historical 
context of this struggle to master a difficult environment 
means the UAE can bring unique perspectives to the challenge 
of sustainability,” Al Mazroui noted.

The UAE has been exploring new methods of boosting rainfall 
yields since 1990. While the immediate goal is to increase the 
country’s rainfall and enhance freshwater supply, ultimately, 
the programme aims to generate solutions that can strengthen 
global water security.

With nuclear and coal power being phased out across different 
countries and with the escalating investments in smart 
cities, renewables and energy efficiency programmes, 
the global transition to a low-carbon economy could soon 
become a reality. And it is this possibility that continues 
to draw thousands of optimistic people to the UAE Capital  
every year. .

The Mohammed bin Rashid Solar Park will produce 1,000MW by 2020 and 5,000MW by 
2030. © DEWA.

C40 Cities Climate Change Adaptation Conference in Dubai.

أمــا المرشــحون الثاثــة فــي فئــة المنظمــات غيــر الربحيــة، فهــم 
“وي كير ســوالر” و“ســوالر سيســتر” اللتان تركزان على توســيع 
حلول الطاقة الشمسية وتمكين سيدات األعمال في مجتمعات 
“الميــل األخيــر”، ومؤسســة “ســيلكو” التــي تعمل علــى التخفيف 
مــن وطــأة الفقــر عبــر نشــر االبتــكارات االجتماعيــة والماليــة 
والتقنيــة فــي المجتمعــات المحلية. وفي فئة المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة، تم اختيار “سونا ديزاين”، “بي بوكس المحدودة” 
و“1366 تكنولوجيز” للمراتب النهائية بعد استعراض مشاريعها 
في اإلنارة الشمسية الذكية للشوارع وأنظمة الشمسية المنزلية، 
والرقائــق الشمســية التــي تســتخدم عمليــات أكثــر كفــاءة فــي 

اســتهاك الطاقة.

المــدارس  فئــة  فــي  النهائيــة  للتصفيــات  المتأهلــون  وشــمل 
الثانويــة العالميــة 16 مقترحــًا حــول االكتفــاء الذاتــي عبــر جمــع 
ميــاه األمطــار، والطاقــة المائيــة، والطاقــة الشمســية باســتخدام 
البطاريات، وتدابير كفاءة اســتهاك الطاقة باســتخدام األســطح 

ــى النوافــذ الزجاجيــة. الخضــراء واألغشــية العاكســة عل

وفي تصريح لها، قالت الحوســني: “لقد نجحت الجائزة بالفعل 
في تحســين حياة المايين حول العالم، وهي تراث يليق تمامًا 
برؤيــة المغفــور لــه بــإذن هلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، طيــب هلل ثــراه. فمــا مــن طريقــة أفضــل الســتهال )عــام 
زايد( من االحتفال بمرور عشر سنوات على )جائزة زايد لطاقة 
المســتقبل( التــي تؤثــر بــدور إيجابــي ملمــوس علــى حيــاة البشــر 

علــى مســتوى العالم”.

وفــي يــوم حفــل توزيــع الجوائــز، ســيجتمع صّنــاع السياســات 
وقادة األعمال في “ملتقى أبوظبي التخاذ اإلجراءات العملية” 
لوضع االتفاقيات العالمية حيز التنفيذ ورســم الخطط الواقعية 

حــول كيفيــة النهــوض بأهدافهــا.

وفــي كلمــة ألقاهــا خــال “ملتقــى أبوظبــي التخــاذ اإلجــراءات 
العمليــة” ضمــن فعاليــات “أســبوع أبوظبــي لاســتدامة”، قــال 
ســعادة بيتــر تومســون، رئيــس الجلســة 71 للجمعيــة العموميــة 
لألمم المتحدة: “عندما تبنى زعماء العالم أجندة 2030 للتنمية 
المســتدامة 2030، وخطــة عمــل أديــس أبابــا، واتفــاق باريــس 
بشــأن تغيــر المنــاخ، فقــد قدمــوا لإلنســانية خطــة رئيســية عالمية 
لتحويــل عالمنــا. ويتمثــل التحــدي اآلن في تحويل هذه الكلمات 
إلــى خطــوات عمليــة بالســرعة والنطــاق الازميــن لمواجهة اآلثار 
المدمــرة لتغيــر المنــاخ وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 

الســنوات األربعــة عشــرة المقبلــة”.

وأضاف تومسون: “ستلعب المبادرات على غرار )اليوم العالمي 
التخــاذ اإلجــراءات العمليــة( دورًا حاســمًا لدعــم جهودنــا الراميــة 
إلــى ضمــان مســتقبل مســتدام للبشــرية علــى هــذا الكوكــب، ألنــه 
ومــن خــال جمــع القــادة مــن صنــاع السياســات وعالمــي األعمــال 
والمــال واألوســاط األكاديميــة والمناطــق والمــدن والمؤسســات 
والعمــل الخيــري، ســنكون معــًا قادريــن علــى بنــاء الشــراكات 
المبتكــرة الازمــة لتحقيــق أهدافنــا فــي التنميــة المســتدامة، 

والعمــل المناخــي، والطاقــة النظيفــة”.

دعم بحوث االستمطار
وفــي الوقــت نفســه، تواظــب دولــة اإلمــارات أيضــًا علــى دعــم 
جهــود االســتدامة العالميــة مــن خــال “برنامج اإلمــارات لبحوث 
علوم االستمطار” الرامي إلى تطوير تقنيات االستمطار. ويقدم 
البرنامــج الــذي أطلقتــه “وزارة شــؤون الرئاســة” فــي مطلــع العام 
2015 ويديره “المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل”، منحة 
ســنوية قدرهــا 5 ماييــن دوالر أمريكــي يتــم توزيعهــا علــى مــدار 

ثاثــة أعــوام وتتقاســمها حتــى خمســة مقترحــات فائزة.

واســتقبلت المســابقة فــي دورتهــا الثالثــة اآلن 201 مــن الطلبــات 
فــي عــام 2017، أي ضعــف العــدد المســجل فــي العــام الســابق، 
تمثل 710 باحثين. وسيتم اإلعان عن الفائزين بالجوائز خال 

حفــل ســيقام فــي 17 ينايــر 2018.

وفي بيان صحفي مكتوب، قالت علياء المزروعي، مدير برنامج 
اإلمــارات لبحــوث علــوم االســتمطار: “يمثــل االنتبــاه واالهتمــام 
ــوم  العالمييــن اللذيــن حظــي بهمــا برنامــج اإلمــارات لبحــوث عل
االســتمطار خــال األعــوام الثاثــة الماضيــة دليــًا علــى النجــاح 
الــذي حققــه البرنامــج فــي إحيــاء االهتمــام بمجــال العلــوم 

والتكنولوجيــا الــذي يعانــي نقصــًا فــي التمويــل”.

وأكــدت المزروعــي علــى أن دولــة اإلمــارات أدركــت جيــدًا خطــر 
التصحــر نظــرًا لموقعهــا فــي بيئــة قاحلــة، فبــادرت إلــى مراكمــة 
تــراث غنــي مــن الممارســات التقليديــة والمعرفــة فــي مجــال 
إدارة الميــاه. وأشــارت المزروعــي: “يعنــي الســياق التاريخــي 
لهــذا الكفــاح الــذي يهــدف إلــى الســيطرة علــى بيئــة صعبــة أن 
دولــة اإلمــارات قــادرة علــى تقديــم وجهــات نظر فريــدة لمواجهة 

تحــدي االســتدامة”.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن دولــة اإلمــارات تعكــف علــى استكشــاف 
ســبل جديــدة لرفــع معــدالت األمطــار منــذ عــام 1990. وفــي 
حيــن يتمثــل الهــدف المباشــر فــي زيــادة هطــوالت األمطــار فــي 
البــاد وتعزيــز إمــدادات الميــاه العذبــة، فــإن البرنامــج يهــدف 
فــي نهايــة المطــاف إلــى إيجــاد حلــول قــادرة علــى تعزيــز األمــن 

المائــي العالمــي.

وفــي حيــن يجــري االســتغناء عــن الطاقــة النوويــة وطاقة الفحم 
بشكل تدريجي في مختلف البلدان، وبالتزامن مع االستثمارات 
المتناميــة فــي المــدن الذكيــة وبرامــج الطاقــة المتجــددة وكفاءة 
اســتهاك الطاقــة، فــإن التحــول العالمــي إلــى اقتصــاد منخفــض 
الكربــون قــد يصبــح قريبــًا حقيقــة علــى أرض الواقــع. وهــذا هــو 
االحتمــال الــذي يواصــل اجتــذاب اآلالف مــن المتفائليــن إلــى 

. العاصمــة اإلماراتيــة فــي كل عام.


