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ECONOMIC GROWTH, STABILITY & SUSTAINABILITY
IDENTIFYING POTENTIAL OPPORTUNITIES 

The UAE has established a clear reputation as a regional leader for renewable energy in the Gulf. To that 
extent, the key recommendations in line with the UAE’s green diplomacy are as follows :

Create a new budget line in the Abu Dhabi Fund Development (ADFD) strategically targeted 
towards a set of countries with significant energy demand growth through 2040. 
Expand government-to-government exchanges with energy officials from developing countries 
of the Global South, particularly among the least developed countries.
Government agencies, university research centers, and think tanks should publish academic 
case studies and policy briefs on UAE policy innovations in the renewable energy sector. 
Create short-term capacity building programs for energy planners from other developing 
countries to attend Khalifa University and Masdar Institute’s sustainability programs.
Foreign Affairs and International Cooperation should consider explicitly adding SDG-7 as a 
priority for the next guidelines on strategic engagement. 
As a regional example where UAE-tested strategies can be immediately implemented, 
Southeast Asia should be a priority target for UAE green energy diplomacy. 

 
 
 

Global Leader in Renewable Energy Innovation
The UAE’s Leadership on Renewable Energy and Sustainable Development

His Highness  Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates

“The UAE is striving to develop and boost its rich resources and expertise in the international energy markets 
and enhance its leading role as a world centre for renewable energy research and development.” 

Local Global
• The UAE adopted a multi-dimensional approach 
to development, integrating social, economic, 
environmental and human security considerations 
into its energy diplomacy.

• The UAE Green Agenda 2015-2030 fosters 
green energy diplomacy through economic 
diversification, information-sharing, capacity 
building and coordinated consultation with the 
private sector, reflected in the UAE Vision 2021.

• In 2008, the UAE created an Estidama (pearl) 
Rating System as a key part of the UAE Energy 
Strategy 2050 on the existing LEED standards 
in order to limit the amount of new capacity 
needed in the future energy mix. 

• The diversification strategy, as based on the 
Abu Dhabi Economic Vision 2030, resulted in 
the growth of the non-carbon sector to 69% as 
a percentage of Abu Dhabi’s GDP.  Good 
practices for sustainable development rests on 
crowdsourcing feedback and expert-led 
exercises for innovation purposes.

• UAE Public Utilities, Abu Dhabi Water and 
Electricity Authority (ADWEA), the Dubai 
Electricity and Water Authority (DEWA), the 
Sharjah Electricity and Water Authority 
(SEWA), and the Federal Electricity and Water 
Authority (FEWA), play a key supporting role in 
sustainable development. Their practices 
include significant benefits for investors, 
including access to low interest loan rates and 
balanced risk allocation, as both purchasers and 
co-owners. 

• The UAE was the first Arab Gulf country to 
ratify the Paris Climate Agreement on 
September 21, 2016, identifying renewable 
energy as a key arena for international 
engagement.

• The UAE’s dedication to green energy is 
reflected in its Foreign Aid Strategy through 
2021 aligned with the UN Sustainable 
Development Goals (SDG). Practices include 
building resilient infrastructure, promoting 
sustainable industrialisation through the South 
cooperation,  capacity-building, 
technology-sharing, energy infrastructure.

• The UAE committed to the integration of the 
green energy cause into its foreign policy. An 
outstanding example is the UAE support to 
eleven renewable energy projects in the Pacific 
islands as well as the UAE’s investments into 
renewable energy projects in the Caribbean 
reached $50 million part of the UAE-Pacific 
Partnership of 2013.

• The UAE’s global leadership in the green 
energy diplomacy has been reflected in the 
Dubai Declaration 2016, which outlines a plan 
for global leadership and investment intentions 
for AED 100 billion.

• The International Renewable Energy Agency 
(IRENA), established in Bonn (Germany) in 
2009, moved its Headquarters to Abu Dhabi in 
2015.

A range of global events in the framework of the green 
energy diplomacy has taken place in the UAE over the past 
few years, such as Abu Dhabi Sustainability Week 2018, 
the annual World Future Energy Summit, the Clean 
Energy Ministerial Global Forum (2011), which 
exemplified the UAE’s dedication to investment and 
foreign aid along the South-South cooperation. 

RECOGNISED: UAE POLICY THAT FOSTERS 
CLEAN ENERGY, SECURITY AND STABILITY

MASDAR is the largest commercial provider of renewable 
energy technologies. It works on implementing its projects 
in developing countries, such as Jordan, Afghanistan and 
Mauritania. Masdar City is the first future-looking 
technology center and sustainable eco-development zone 
in Abu Dhabi.

Dubai is a good example of public-private partnerships. 
The Dubai Integrated Energy Strategy 2030 combines 
economic diversification and alternative energy 
development via a market-led approach. The most 
prominent initiatives include: the Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum Solar Park, the Shams Initiative of installing 
solar rooftops across Dubai, the Dubai Green Fund, the 
Dubai Smart Initiative on combining smart-grid 
technologies in improving the city’s connectivity, the 
Dubai Future Accelerators Program on overcoming 
sustainability challenges.

The World Expo 2020 will be hosted in Dubai in 
partnership with the Dubai Electricity and Water 
Authority invested AED 4.56 billion ($ 1.16 billion) in 
sustainable infrastructure. 

In 2019 the UAE will be hosting the 24th World Energy 
Congress, a triennial event, bringing together 
representatives of more than 150 countries to discuss the 
global strategy on collaborative, sustainable and 
innovative energy. 

POLICY & PRACTICES IN ACTION

UAE: COMMITTED TO CLEAN ENERGY

Energy is at the intersection 
of national security and 
economic prosperity. 
Energy strategy as a core to 
national security and key to 
global stability as well as 
great marker to global 
economy. The UAE adopted 
a multi-dimensional 
approach to development, 
integrating social, economic, 
environmental and human 
security considerations into 
its energy diplomacy.



 
 
 

اإلمارات رائدة عالمياً يف توظيف الطاقة المتجددة

” تســعى  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  جاهــدة إىل تطويــر مواردهــا الغنيــة وخبراتهــا الواســعة يف أســواق الطاقــة العالميــة، وتعزيــز مكانتهــا القياديــة كمركــز عالمــي 
ألبحاث ودراسات الطاقة المتجددة حول العالم“

ريادة دولة اإلمارات العربية المتحدة يف مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ”حفظه هللا“

إلتزام دولة اإلمارات باستخدام الطاقة النظيفة
 عالميامحليا

•  تبنــت دولــة اإلمــارات نهجــا شــمولياً يف التنميــة، وحرصــت 
ان تكــون  العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة، واألمــن 

البشري من الركائز المعتمده يف  دبلوماسيتها للطاقة.

•  إن أجنــدة اإلمــارات الخضــراء 2030-2015 هــي داعمــة 
التنــوع  تبنــي  خــالل  مــن  الخضــراء  الطاقــة  لدبلوماســية 
والطاقــه  القــدرات  وبنــاء  المعلومــات  وتبــادل  االقتصــادي 
البشــريه والتشــاور مــع القطــاع الخــاص، وهــو ومــا يتجســد يف 

رؤية االمارات 2021.

•  أنشــأت دولــة اإلمــارات يف العــام 2008 برنامــج "إســتدامة" 
للتقيم كجزء أساسي من استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050، 
والتصميــم  الطاقــة  يف  "القيــادة  نظــام  معاييــر  إىل  اســتنادا 
LEED"، بهــدف تحديــد حجــم الطاقــة الجديــدة المطلوبــة يف 

توليفة الطاقة المستقبلية. 

•  نتــج عــن اســتراتيجية التنــوع االقتصــادي  التــي تســتند إىل 
رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030 نمــوا يف  الناتــج غير النفطي 
العربيــة  االمــارات  دولــة  وتعتمــد  هــذا   ،  69% علــى  يزيــد 
علىاتبــاع احــدث الممارســات الجيــدة المعمــول بهــا  عالميــا  
التدريــب  برامــج  وتوظيــف  المســتدامة  التنميــة  تعزيــز   يف 

الخاصة واالستعانه بالخبراء  المميزين لدعم االبتكار .

•  ان المنشأت الخدمية يف دولة اإلمارات وهي "هيئة كهرباء 
ديب"  وميــاه  كهربــاء  و"هيئــة   ،ADWEA أبوظبــي"  وميــاه 
DEWA، و"هيئة كهرباء ومياه الشارقة" SEWA، فضال عن 
"الهيئــة االتحاديــة للكهربــاء والمــاء" FEWA، لهــا دوراً حيويــاً 
يف عمليــة التنميــة المســتدامة، وتوفــر ميــزات وفوائــد كبيــرة  
ذات  القــروض  علــى  الحصــول  تســهيل  مثــل  للمســتثمرين 
الفوائــد المنخفضــة واالطــالع علــى احــدث الدراســات والتــي 
تعود بالفائده على المســتثمر والمالك الي من  المشــروعات  

المشتركةمع قطاع الكهرباء بالدولة .

•  تعــد اإلمــارات أول دولــة خليجيــة تصــادق علــى إتفاقيــة 
باريــس للمنــاخ يف الحــادي والعشــرين مــن ســبتمر 2016، 
للمشــاركة  رئيســي  كمجــال  الطاقــة  قطــاع  واعتمــدت 

الدولية.

اســتخدام  غايــة  لتحقيــق  اإلمــارات  دولــة  تبنــي   تبلــور    •
الطاقــة النظيفــة يف اســتراتيجيتها بمــا يشــمل  أهــداف األمــم 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة، يف إنجازاتهــا المختلفــه مــن 
ضمنهــا التعــاون مــع الــدول الناميــه والمســاهمه يف إنشــاء 
 ، المســتدامة  الصناعــات  وتشــجيع  مرنــة  تحتيــة  بنيــه 
والمســاهمه يف بنــاء القــدرات وتوظيــف التكنولوجيــا وتطويــر 

البنيه التحتية الخاصة بالطاقة.

•  تلتــزم دولــة اإلمــارات بــإدراج عناصــر الطاقــة النظيفــة يف 
دبلوماســيتها الخارجيــة، فقــد دعمــت الدولــة 11 مشــروعا 
عــن  فضــال  الهــادي،  المحيــط  جــزر  يف  المتجــددة  للطاقــة 
اســتثماراتها بمشــروعات الطاقــة المتجــددة بجــزر الكاريبــي، 
والتــي بلغــت 50 مليــون دوالر امريكيــا، كجــزء من "صندوق 

الشراكة مع دول جزر المحيط الهادئ" للعام 2013.

•  تجســد الســبق الــذي حققتــه اإلمــارات عالميــا يف مجــال 
الطاقــة الخضــراء يف "إعــالن ديب 2016"، والــذي يطــرح خطــة 
شــاملة تجعــل مــن دولــة االمــارات ســباقه يف مجــال الطاقــه 
المتجدده عالميا. كما شمل رؤيه مستقبليه الستثمار  100 
مليار دوالر امريكي يف مجال الطاقه المتجدده و النظيفه.

"إيرينــا"،  المتجــددة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  اتخــذت    •
والتــي تأسســت بمدينــة بــون األلمانيــة يف العــام 2009، مــن 

ابوظبي مقرا دائما لها يف العام 2015.
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إشادة واسعة واعتراف دويل بسياسة اإلمارات
 الداعمة للطاقة النظيفة واألمن واالستقرار 

السياسات والممارسات المطبقه حاليا

النمو االقتصادي واالستقرار واالستدامة
التعرف على الفرص المستقبلية

تمكنت دولة اإلمارات من تعزيز سمعتها  يف مجال الطاقة المتجددة بمنطقة الخليج العريب، وضمن هذا اإلطار،
فإن التوصيات المتماشية مع دبلوماسية اإلمارات للطاقة النظيفة تتمثل فيما يلي: 

احتضنــت دولــة اإلمــارات خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة العديــد 
من الفعاليات العالمية ضمن إطار دبلوماسية الطاقة الخضراء، مثل 
لطاقــة  العالميــة  والقمــة   ،2018 لالســتدامة  أبوظبــي  اســبوع 
المســتقبل، والمنتــدى الــوزاري العالمــي للطاقــة النظيفــة 2011، 
العــون  وتقديــم  باالســتثمار  اإلمــارات  دولــة  إلتــزام  أظهــر  والــذي 

الخارجي والتعاون بين دول الجنوب العالمي فيما بينها. 

تعــد ”مصــدر“ أكبــر مــزود تجــاري لتقنيــات الطاقــة المتجــددة، وتعمــل حاليــا 
وأفغانســتان  األردن  مثــل  الناميــة  الــدول  يف  مشــروعاتها  تنفيــذ  علــى 
وموريتانيــا. وهــي أول مركــز تكنولوجــي مســتقبلي ومســتدام صديــق للبيئــة 

يف أبوظبي. 

تعتبــر ديب مثــال جيــد علــى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث 
تجمــع اســتراتيجية ديب المتكاملــة للطاقــة 2030 بيــن التنــوع االقتصــادي 
الســوق،  توجهــات  إىل  يســتند  نهــج  خــالل  مــن  البديلــة  الطاقــة  وتطويــر 
وتتضمن أبرز المبادرات: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، 
ومبــادرة شــمس لتركيــب األلــواح الشمســية فــوق أســطح المبــاين يف ديب، 
التقنيــات  تســتخدم  التــي  الذكيــة  ديب  ومبــادرة  األخضــر،  ديب  وصنــدوق 
الحديثة لتحســين االتصال يف المدينة، وبرنامج مســرعات ديب للمســتقبل 

الذي يهدف إىل تخطى التحديات التي تواجه االستدامة. 

ستســتضيف ديب معــرض أكســبو 2020 بالشــراكة مــع هيئــة كهربــاء وميــاه 
ديب "ديوا"، التي استثمرت 1.6 مليار دوالر يف البنية التحتية المستدامة.

ســتحتضن دولــة اإلمــارات يف العــام 2019 مؤتمــر الطاقــة العالمــي الــذي 
يعقــد كل 3 ســنوات، وتجمــع خــالل فعاليتــه ممثليــن ألكثــر مــن 150 دولــة 
حــول العالــم لرســم االســتراتيجية العالميــة الخاصــة بالتعــاون والتنســيق 

واالبتكار يف مجال الطاقة المستدامة وآفاقها المستقبلية.

إيجــاد حــٍد جديــد يف ميزانيــة صنــدوق أبوظبــي للتنميــة، يكــون موجهــاً بشــكل اســتراتيجي لمجموعــة مــن الــدول التــي تشــهد نمــوا 
مضطردا يف الطلب على الطاقة حتى العام 2040.

توسيع التبادل الحكومي-الحكومي مع مسؤويل الطاقة يف الدول النامية، خاصة الدول األقل تطورا. 

يتوجــب علــى الهيئــات الحكوميــة ومراكــز البحــوث الجامعيــة والمؤسســات البحثيــة يف اإلمــارات إصــدار دراســات  أكاديميــة 
وملخص لسياسات دولة اإلمارات فيما يتعلق باالبتكار يف قطاع الطاقة المتجددة.

إطــالق برامــج قصيــرة االمــد لبنــاء القــدرات للقائميــن علــى التخطيــط يف الــدول الناميــة األخــرى، لحضــور برامــج االســتدامة التــي 
تقدمها جامعة خليفة ومعهد مصدر.

تأخذ وزارة الخارجية والتعاون الدويل بعين االعتبار وضع أهداف التنمية المستدامة7- كأولوية يف اإلرشادات التوجيهية 

يجــب أن تكــون دول جنــوب شــرق آســيا أولويــة لدبلوماســية اإلمــارات للطاقــة الخضــراء كمثــال إقليمــي يمكــن  خاللــه  تطبيــق 
استراتيجيات دولة اإلمارات.

أن  اإلمــارات  دولــة  خبــرات  أثبتــت 
تتميــز  المتجــددة  الطاقــة  مشــروعات 
بتنافســية عاليــة علــى  الصعيــد التجــاري 
مقارنــٍة  لهــا،  المتوفــرة  للظــروف  وفقــاً 
بالوقــود األحفــوري التقليــدي. إن الجمــع 
الخارجــي  والعــون  القــدرات  بنــاء  بيــن 
إىل  إضافــة  صحيــح،  بشــكل  الموجــه 
الشــراكات االســتثمارية، يمكــن أن يوفــر 
مرحلــة  إىل  للوصــول  الالزمــة  األدوات 

جديدة كليا. 


