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 مليـار 422 يستثمر العالم: المتجددة الطاقة

 ،4104 عام في دوالر

 النامية البلدان نحو الجغرافى التحول

 
 ىصنرر  المنشننرا  الشنةوةل اليالونلر يةرونر النعنل ال نالم 2102في الثاني عشر من  وننونن 
الصنننارر عننن  شننن ال اواانننل الطاقنننل الميةنننرر  للةنننر  النا نننر  2102للطاقنننا  الميةنننرر  ل نننا  

"، نالول فرانافنر  ن رننام  اممن  المي نر  لل و"نل "وننونق"  يةرونر الينة نا  20، "ر نال شرو 
 .2102ال المول لالايثمار في مةال الطاقل الميةرر  

 
، 2102ن  2100ااننيمر الطلننق ال ننالمي علننى الطاقننل الميةننرر  فنني اىريفننا   ننالل عننامى 

)آ ننر انننل يينننفر  2100ي عننا  ٪ منن  اىانني الع ال ننالمي الن ننا"ى للطاقننل فنن01منننفران ن ننن 
 .نصف م  الايلل ال ونول اليةلورولالعن ا  وانا (، مص ن ان  امول يةل قلوال ع  

 
عنننا  ، أ فةننن  اانننيثمارا  الطاقنننل الميةنننرر  ال المونننل فننني 2112للمنننر  الثانونننل فةنننط منننن  عنننا  ن 

أانن ار  يننرنى٪  انن ق 02،  وننا ان فعنن   ن ننن الاننا   ال ننا  اىريفننا  مةارنننل عنن   2102
ال الوننننا الا رنعننننن"ول، نأوعننننا عنننن ف أانننننا  النىوننننا  المي ننننر  ناىي ننننار امنرن نننني، ن لننننع 
  اق ما ةاء فني يةرونر الونل فرانافننر  ن رننام  اممن  المي نر  لل و"نل، "وننونق"، "الينة نا  

ملونننار رنىر  222". نمننل  لننع، فمننل 2102ال الموننل لالاننيثمار فنني مةننال الطاقننل الميةننرر  
ثننناني أعلنننى عنننا  فننني  2102ما"ونننل الصنننكور ( انننا  عنننا  ال لنننع مشنننرنعا  الطاقنننل  ) منننا فننني

ااننننيثمارا  الطاقننننل الميةننننرر  مةارنننننل  ننننر  نقنننن  معننننى. فةننننر ااننننيمر م شننننر اىاننننيثمار فنننني 
ملونننار رنىر فنننى النننرنل  022ملونننار رنىر مةا نننل  002اليصننناعر فننني ال لنننرا  النامونننل مانننةالن 

عننننرما اانننيثمر  النننرنل الميةرمنننل فننني  2112عنننا   الميةرمنننل، نمنننن منننا و نننر يكونننر ةننن ر  منننن 
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مننننر  مننننا ااننننيثمرين ال لننننرا  الناموننننل ) ااننننيثناء الطاقننننل الما"وننننل  2.2مصننننارر الطاقننننل الميةننننرر  
 .٪ فةط01م   الوان الا ور (، ليةيرق الفةن  

 
ةوةنانا  من   002عامان قوااوان آ ر منل  2102م   وا قررا  ينلور الطاقل، فةر اا  عا  

فنني ةموننل أن نناء ال ننال ، ي ننارل مننا وفننن  النصننف  ةلوننل منن   ننروثان الميةننرر  المرا ننل الطاقننل 
" فني عنا  20إةمالي الةررا  المعافل. ونعح يةرور النعل ال المي للطاقا  الميةنرر  "ر  

أ  الاواانننا  الصننن و ل وماننن  أ  ينننرفل ن نننن الياامنننل النننناةح  اننن اما  أا نننر مننن   2102
 لننر لننرو ا أمننراف أن اوااننا  للطاقننل  021زو  الطاقننل، فمنن  مصننارر الطاقننل الميةننرر  فنني منن

الميةنننرر  يشنننارع ال لنننرا  النامونننل  نننالثلثو . أوعنننا، ور ننن  الينزونننل الةكرافننني ليط وةنننا  الطاقنننل 
 .الميةرر  في اىنيشار نى اوما في ال لرا  النامول

 
 0.221  يةننننانز إةمننننالي قننننرر  الطاقننننل الميةننننرر  فنننني ةموننننل أن نننناء ال ننننالفنننني  ا  الصننننرر، 

٪ من  21. يمثنل طاقنل الروناح ن نن 2100٪ ع  عنا  1.2،  زوار  2102في عا   ةوةانا 
الةنننررا  المعنننافل يلو نننا الطاقنننل الما"ونننل نالطاقنننل الا رنعنننن"ول، ناليننني يمثنننل انننل من نننا  ننننالي 

ةوةنننانا  ميةنننانز  الطاقنننل ال ونونننل ليصننن ح  011 لكننن  الطاقنننل الا رنعنننن"ول   ونننا٪، 22
 .ثالا أا ر الياننلنةوا  الميةرر  م   وا الةرر  المرا ل،   ر الطاقل الما"ول نطاقل الرواح

 
االعننق م ننوم  فنني اننن   2102يننريى الصننو  فنني الصننرار   وننا عننزز  مااني ننا فنني عننا  

ملونار رنىر، ن لنع  فعنل الةفنز  فني  22٪، أ  ما و نارل 22الطاقل الميةرر  ال المى  نا ل 
 شنننال -فننني منننناط  أ نننر  زونننارا  مل ن نننل   نننو  انننةل  اانننيثمارا  الطاقنننل الشمانننول. فننني

فنني ةننننق إفروةوننا، نالمكننرق، نالمااننوع، نشننولي ناونوننا، مننل ي ةونن  الشننر  امناننط  - ننا 
ملوننننار رنىر. وننننريى منننن ا  02٪ ي ننننارل 221نأفروةوننننا معلننننى م ننننرى  النمننننن ا قلومنننني  ن ننننن 

 "الطاقةةالالتدةةة اتاللع"ت ةة "اليطنننر المشننةل فنني عنننء م ننارر  اممننو  ال ننا  ل منن  المي ننر  
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ال ارفل لنصنل الةمول ل رما  الطاقل ال روثل، نمعناعفل انل من  الم نرل ال نالمي لي انو  
ل عننننا  افنننناء  اانننني را  الطاقننننل نمانننناممل الطاقننننل الميةننننرر  فنننني مننننزو  الطاقننننل ال ننننالمي   لننننن 

2121. 
 

فني قطنا  الطاقنل  -اناء  شنال م اشنر أن رونر م اشنر–، وةرر عرر ال املو  2102في عا  
ملوننن  شنن   فنني ةموننل أن نناء ال ننال . نررنن  زوننار  عننرر ال لننرا  اليننى  2.2الميةننرر   ةرا ننل 

يايثمر فني مةناى  الطاقنل الميةنرر ، فنج  الةنزء اما نر من  ال مالنل ى ونزال ويرانز فني عنرر 
ر ناننن وا مننن  ال لنننرا ،  منننا فو نننا ال رازونننل نالصنننو  نال ننننر، نالنننرنل امععننناء فننني اىي نننار صننكو

امنرن ي، نالنىونا  المي نر . أوعنا، يزرمنر ال مالنل فني  لنرا  أ نر ، نمنناع عنرر ميزاونر من  
الن نننا"ف فننني الةطاعنننا  الفنونننل نالياننننوةول، ن اصنننل فننني امن منننل الم زنلنننل عننن  الشننن ال فننني 

 .الرنل النامول
 
نفةنا مانو  شنياونر، المنرور الينفون   ل رننام  وننونق "ى ونزال اانيو اق الطاقنا  الميةنرر  فني ف

مرمنننننا  نننالر ط  نننو  اىقيصنننار ام عنننر  -ا لنننرا  نشنننراا  نمةيم نننا -ةمونننل أن ننناء ال نننال  
المننن فا الار ننن  نماننية ل الطاقننل نيرمون ننا، نااننيرامل انن ل ال ننو  فنني منننا  ماننيةر. نقننر 

لنى  لفونل ينرمنر أاننا  الار نن ، نلننا أ  ني ونل الينرثور الم فنز نالزونار  فني  را ال من ا ع
ار ننر ناننا"ل  للنثننطاقننا  المانن ر أاثننر مصننراقول نناق وننل علننى ال ي ننررالطاقننا  الن وفننل إ ا 

 ." 2102يرمو  اىيفاقول ال المول للمنا    لنل عا  
 
يةننرر  فنني ةموننل أن نناء ال ننال  عامننا قوااننوا آ ننر ليراوننق مصننارر الطاقننل الم 2102لةننر اننا  "
قنر نعن   أمنرافان للطاقنل الميةنرر  ن فني أن ناء ال نال  ينيشنر  لنرا  021م  المشةل أ  ننر  ف

نأطران لاواااي ا منعل الينفو . نمل  لع، فج    ا الناس منا زالننا و يةنرن  أ  ياننلنةونا  
الطاقل الميةرر  وما  أ  يامل المن نمل الا ر ا"ول فةط. إ  يةرونر النعنل ال نالمي للطاقنا  
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الاواانا  الصن و ل فنني  ونعنح منر  إماانونل أ  يانام  2102" فني عنا  20الميةنرر  "ر  
رفنننل الياامنننل النننناةح ل ن منننل الميةنننرر  فننني منننزو  الطاقنننل. إنننننا   اةنننل إلنننى ا رار  الاواانننول 
ليف ول الاوااا  ناليرا ور الالزمل، نقر  ا  النق  لم الةنل منا  ةنى من  عة نا "،   انق منا 

 ".20أفار آرثنرنز زوفرنس، ر"وس "ر  
 

الر"وس نالمرور الينفو   لالول فرانافننر  المالونل -ايوفنز فى  و   ار امايا  الراينر أنرن 
نا راروننل نالمراننز الي نناننى ل رنننام  اممنن  المي ننر  لل و"ننل، "وننوننق"، ليمنوننل مشننرنعا  المنننا  
نالطاقننننل الماننننيراملر "إ  ي ةونننن  ال ننننرف المشننننيرع الميمثننننل فنننني ال ننننر منننن   ننننامر  اى ي نننناس 

ل إلننى زوننار  ماننين  اليفننام  نالي ننان  المشننيرع  ننو  ال ننرار  إلننى ن ننن ررةيننو  م"نننويو    اةنن
اافل الشرااء على ةمول الماينوا  ا وا إلى ي زوز الة نر الرامول ليمنونل اانيثمارا  ةرونر  

 ." في امنشطل المنا ول
  

لإطالالتلتنلتخةعفلتناطقلالعالمل/لال وللالرائ ة:
 

عنر  يشنمل آانوا، نأمروانا الاليونونل، ياياق مصارر الطاقل الميةرر  عزمنان ميةنرران فني أن ناء 
نالشنننننر  امنانننننط، نأفروةونننننا، منننننل اانننننيثمارا  ةرونننننر  فننننني ةمونننننل الياننلنةونننننا ، نعلنننننى نةنننننن 

)مونننننا(، نةننننننق أفروةوننننا إطننننال   ال صننننن  شنننن ر  منطةننننل الشننننر  امناننننط نشننننمال أفروةوننننا
، ن  نننننر أطننننر اوااننننا  نيط ونننن  مصننننارر الطاقننننل 2102أمنننراف ةروننننر  طمن ننننل فنننني عننننا  

ر  ننشر ااي راماي ا. لةر ي نل  امانا ، نمرااز اليصننول، ناىانيثمار  شنال ميزاونر الميةر
ن ن ال لرا  النامول  الل م ا ال ا  يةل  في ينامى إمرارا  الطاقل الميةرر  في عرر ميزاونر 

 :م  ال لرا  نالمناط 
 
 .نننول منل مر ، ي ط  الطاقل المنلر  م  الرواح ن وري ا م  الف   نالطاقل الالص نلفيف
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٪ من  الةنرر  الا ر ا"ونل المعنافل فني 21، شال  الطاقل الميةرر  ن ن االةحا لاألوروبيلفين 

فنني عننا  ن ، أينن  فنني الكالننق منن  الطاقننل الشماننول الا رنعننن"ول نطاقننل الرونناح. 2102عننا  
٪ من  ااني الع 21.2نف  الطاقنل الميةنرر   ن نن  -نط ةان م را ال وانا  الميا ل- 2100

 .٪ م  إةمالي اىاي الع الن ا"ي للطاقل02.2الا ر اء في المنطةل ن 
 

لالانننيثمار فننني مصنننارر الطاقنننل الميةنننرر  شنننرور  النعننننحر فةنننر  الصةةة نلوووروبةةةاإ  أممونننل 
، علنى النرر  من  أن نا اانن  ال نا  2102٪ م  اىايثمار ال المي في عا  21ااي ن ا على 

 .2111امع ف منرن ا من  عا  
 
 ٪ من  ااني الع الا ر ناء )صن نران 22.1، شال  مصارر الطاقل الميةرر   ننالى تان اوللفين 

٪ م  مةمنن  02.2٪ م  اىاي را  الم لول لليرف"ل، ن01.2(، 2100٪ في عا  21.2م  
٪ 22الطلق الن ا"ي على الطاقل. اما شن ر  ألمانونا اننزى  اانيثمارا  الطاقنل الميةنرر  إلنى 

رفنعنننننننل  شنننننننال ر"وانننننننى  ان فننننننناا يانننننننالوف الطاقنننننننل الشمانننننننول ملونننننننار رنىر، م 21ي نننننننارل 
 ."الا رنعن"ول"

 
قررا  أا ر م  طاقنل الروناح أاثنر من  أ  ياننلنةونا  الوال اتلالتةح ةلاألتر ك اأعاف  اما 

أ ننر ، ليشننال مصننارر الطاقننل الميةننرر  ن ننن نصننف مةمننن  إعننافا  الةننرر  الا ر ا"وننل علننى 
ملونار رنىر، ن لنع  22٪ يصنل إلنى 22ىانيثمار إلنى مرار الانل. نمنل  لنع، فةنر ان فنا ا

 . ا ق عر  الوةو  فى اواال النىوا  المي ر  اممرواول
 

، مننل 2102أعلننى م ننرل للنمننن ا قلومنني فنني عننا   تنطقةةالالقةةرقلاألودةةطلوو ر ق ةةانأ  ننر  
 .ملوار رنىر 02٪ ي ارل 221اايثمار ما وصل إلى 
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منن  ألمننل أ  ننار الننرنل الميةرمننل ،  وننا اريف نن  اىاننيثمارا  فنني مةننال  ال ابةةانناننا  أ  ننار 

ملونار رنىر، ن لنع  فعنل  02٪ ي نارل 22الطاقل الميةرر  ) اايثناء ال  نا ناليطننور( إلنى 
 . طفر  الطاقل الشماول على الماين  الصكور على  لفول ي روفل اليك ول الةرور  للمنشآ 

 
لمصننارر الطاقننل الميةننرر  فنني ال روطننل  "20"ر   فنني لميا ننالم لنمننا  الةطروننل اليفصننولول 

 www.map.ren21.net  اليفاعلول
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