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 . http://www.ren21.net/gsr:عبر الرابطعالم وسائل اإلحاليًا ل الملخص التنفيذي للتقرير الجديد متاح
البعثا  الدائما  ملمانياا لاد   " مان خاالل12"رن  1024 لعاام المتجادد  للطاقاا  العاالم  الوضع تقرير سيتم إطالق

يونياااوو  4امربعااا  وذلاا  يااوم  و"جميااعلالطاقاا  المسااتدام  ل"د  مماام المتحااامنتااد  امماام المتحااد و نيويااور و خااالل 
  ظهراً. 21:20الساع  

 
 مسبقاشرط التواصل مقابال  يمكن إجرا  

 الرسم :الناطق 
 الخلو ) +22 7 40 20 37 44+و 22( 0) 2 44 23 00 00 و”12"رن كريستين لينسو اممين التنفيذيو 

 .christine.lins@ren21.netف  نيويور (و 
 

 وسائل اإلعالم:التصاال  
 + )الخلو  ف  نيويور (و2-101-022-1707+و 22( 0) 2 44 23 00 00و لورا وليامسون

laura.williamson@ren21.net 

 

  

 الطاقةلدولية، الإنتاج العالمى من بتنمية ومساندة السياسات ا

 يقفز إلى مستوى قياسى المتجددة

 

 سياسا  إقرار خالل منو المتجدد  لطاق الراهن ل نموال الناشئ   االقتصاديادول من  00عزز  
 .ف  ذل  الوق  دول  20 ؛1000 عام فيعما كان  عليه  أضعاف ست  بزياد و  داعم و

 
 و1022 عام في ٪3.2  قفز حيث  وجديداً  قياسياً  و مست المتجدد  الطاق  ا قدر حقق  

  تلبل والمضاف  العالمي  الطاق  ا قدر  صافي من ٪07 من أكثر  مثل 
 .للطاق  العالمي االستهال  خمس نحو 

 

rs/g.net21www.ren                                    

شبكة سياسات الطاقة المتجددد  لقرد   
 "12عش ي  "   الالواحد و
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اسااتخداما   فااي التوسااع مساااند ل سياسااا التاا  تقاادم  الناشاائ  ا ياالقتصااادذا   دولالاا عاادد ارتفااع
  ناام بلاد 20 مانف فقاطو سانوا  ثمااني غضاون فيوذل   أضعاف ت س من كثرم المتجدد  الطاق 

 .العام هذا بواكير في 00 ارتفع  إل  1000  ف
 

 وأهاداف سياساا ل المساند  العظم  الغالبي  تشكل النامي   دولن الخمس وتسعين الجدير بالذكرو أ
 دعاممساتو  رتفاا  ن اوالالفا  للنظارو أ. دول  تعمل فا  ذا  المجاال 244 منض المتجدد  الطاق 

 فايالطاقا  المتجدد   دعم خفضالسياسا  غير المؤكد  و و  التأييد تراجع مع يتناقضالدول النامي  
 .المتحد  والواليا  اموروبي  الدول بعض

 
 و"للجمياااع المساااتدام  الطاقااا مباااادر  " نيوياااور مقرهاااا بمااان  المتحاااد  اممااام أطلقااا  1024 فااا  عاااام
 إلاا العالمياا   المتجاادد  لطاقاا ا ا قاادر  دفااع فااي  محااور  دور مااع مساااند  سياسااا  عتمااادالتحظاا  ب
 عااام عاان ٪3.2 بزياااد  و)ج.و.( جيجاااوا  2.070و الماضااي لعاااممقارناا  با جديااد قياسااي مسااتو 
 .المتجدد  الطاق  مصادر من العالم في الطاق من إنتاج  %11أكثر من ليأت   1021

 
 أو مباشاربشاكل  العاالم أنحاا  جمياع فاي فارد ونملي 7.0 ربايق ما عملعل  الصعيد االجتماع و 

 .1022 عام خالل المتجدد  الطاق  قطا  في مباشر غير
 

 :الضو ما يلق  عليه  بينومن 
  خاالل  اً عالميا  ضاافمالالقادرا   صاافي مان ٪07 مان أكثر المتجدد  الطاق  مصادر شكل

 .عام الماض ال
  عاااااام فااااايج.و.  2000 لقرابااااا  إجماليهاااااا لليصااااا ٪4 بنساااااب  الكهرومائيااااا  الطاقااااا  ارتفعاااا 

 المتجااادد  مصاااادرال نمااا  ماااابينو المتجااادد المضااااف  مااان  ا قااادر ال ثلاااث بماااا يعاااادل و1022
 ج.و. 070 بنحو يقدر ما إل  ٪23 من يقرب ماب مجتمع  امخر 
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  1021 عام في الطاق  النهائ  استهال  إجمال  من ٪20 عالمياً  المتجدد  الطاق   وفر -
 المتجااادد  الطاقااا  مصاااادرل %20مقسااام  باااين   -التاااال  عاااامال لخاااال النماااو فاااي واساااتمر 
 .نخفاضاإل  ف  خذاآل التقليدي  الحيوي  لكتل ل %0و والحديث 

  طاقااا تفاااوق نظيرتهااا مااان قااادرا  مااان الخاليااا الكهروضاااوئي    أضاايف وعالميااااً  امولااا  للماار 
 .الرياح

 11 مااان يقاارب ماااب الكهروضااوئي  الطاقااا  فااي العااالمي االسااتثمار تراجاااع علاا  الاارغم ماان٪ 
 الطاقاااا  سااااوق لقااااد سااااجل. ٪13جديااااد  تزيااااد عاااان  ا قاااادر أضاااايف   و1021مقارناااا  بعااااام 
 ليصاااب  1022 عاااام فاااي ج.و. 23 نحاااو  فاضااابإ ورقماااًا قياسااايًا هاااذا العاااام الكهروضاااوئي 

 الطاقااا  ثلاااثيقتااارب مااان  وماااذهالً  نماااواً  الصاااين شاااهد  حياااث. ج.و 223 حاااوالي المجماااو 
 .المتحد  والواليا  اليابان تليها  والمضاف العالمي  اإلنتاجي 

  مان  امعلا  وألمانياا وكناداو والبرازيالو المتحاد و والوالياا  الصاين ظل عل  مستو  الدولو
 .المتجدد  الطاق من  المركب  ا القدر  مجمو حيث 

  الوقاااودنظيرتهاااا مااان  الصاااينب المتجااادد  طاقااا لمضااااف  مااان اال ا قااادر ال تجااااوز مول مااار و 
 .نووي ال را قدوال امحفوري

  المتجادد  لطاقا نحاو االكامال  لتحاولل ساع التا  ت والمنااطق والوالياا و والمادن أعادادتتزاياد 
 جيباااوتيو المثاااالو سااابيل علااا . ككااال االقتصااااد مساااتو  علااا  أو لقطاعاااا ا حااادأ فااايساااوا  

 مان الكهرباا  مان ٪200إلنتااج جميعهاا  تهادف توفاالو الصاغير  الجزريا  والدولا  واسكتلنداو
 .1010 عام بحلول متجدد  مصادر

  الطاقاا  فااي لالسااتثمار جااذبا امكثاار الاادول بااين وكوسااتاريكا وموريشاايوسو و واجااأورو  كاناا 
 .السنوي المحلي الناتجإجمال  ب مقارن الحيو   والوقود

 223 تجااااوز إجماليهاااالي و1022 عاااام فاااي الريااااح طاقااا  مااان ج.و. 20 مااان أكثااار يفضاااأ 
 السااوقانخفااض  وماان النمااو القياساا  ساانوا  عااد ر ماارو  ماان الاارغم علاا ف ذلاا و ومااع. ج.و
 ساوق فاي حادال نخفاضاال امول المقام في يعكس مما و1021 مع مقارن  ج.و. 20 بنحو
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 2.7 قياسااايًا بإضااااف  رقمااااً  البحريااا  الريااااحعلااا  النقااايضو ساااجل  طاقاا  . المتحاااد  الواليااا 
 .اموروبي االتحاد في -تقريبا– هاُأنشأ  جميع ج.و.

 الشمساااي و والطاقااا  الحديثااا و الحيويااا  الكتلااا  باساااتخدام والتبرياااد التدفئااا خداما  اساااتواصااال ت 
ن جااا   –ارتفاعهااا المسااتمر  امرضااي  الحرارياا  والطاقاا  عالميااًا لتبلاا   -صااغير  بمعاادال وا 
 . يالحرار التطبيقا  عل   النهائي الطلب من %20حوال  

  ملياار  140.4نحاو  الحيو  والوقود د المتجد  اقالط في الجديد  العالمي  ا االستثمار  بلغ
 1021  عااااااممقارنااااا  ب %12و %24و بانخفااااااض قااااادر  1022عاااااام  دوالر علااااا  امقااااال

 .و عل  الترتيب1022و
 
"رن  رئييس زيفروس، آرثورز عقب و"كبير حد إل  المتجدد  للطاق  العالمي  التصورا   غير تلقد "

 واالنتشاار التكنولاوجي التقادم استمرار ظهرأ الماضي وعشر ال السنوا  مد  عل " وثم استطرد "12
 الطاقااا  مصاااادرل كااان إذا ماااا تعاااد لاام المساااأل  أن المتجاادد  الطاقااا  تكنولوجياااا  ماان للعدياااد السااريع

 الحالياا  رفااع معاادالتها يمكننااا كيااف لتصااب  وأم ال الطاقاا  خاادما  تااوفير فااي تؤديااه دور المتجاادد 
ولكا  يصاب  . مان الوصاول للطاقا  لجميعا وتمكن طاق  متجدد  ٪200لوصول إل  لبشكل أفضل 

 السياساااا  خلااايطل الاااراهن الوضاااع اساااتمرارف: نااااتفكير أنمااااط  تغييااار إلااا  حتااااجن واقعااا و حقيقااا  هاااذا
 ".مالئماً  يعد لم واإلجرا ا 
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