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  صحفيبيان 
  

   بتوقيت جرينتش ٠٠:٠١،  ٢٠١١ يوليو ١٢ حتى النشر يحظر
  ٢٠١١  يوليو١٢في  ٢٠١١لعام متجددة طاقة الللع العالمي وضالحول تقريرھا  REN٢١ صدرتُ 
  ٢١ren.www://http.gsr/netمن التقرير بالكامل  حميلتيمكن و
  

  ٢٠١٠عام في المتجددة للطاقة المستمر لعالمي االنمو 
  

   لطاقةلنھائي العالمي الك ستھالاالمن  %١٦بـ ما يُقدر  متجددةالالطاقة  وفرت
 

   لتكلقةاانخفاض بفضل الضعف من أكثر  )فوتوفولتيك (الكھروضوئيةالشمسية الطاقة  بلغ إنتاج
  

  دوالر مليار ٢١١سجل تل %٣٠من أكثر  الطاقة المتجددةفي العالمية االستثمارات  بلغت
  

  اتواالستخدام واإلمدادات واالستثمارات السياسات مساھمةمن والنامية ناشئة الاالقتصاديات  زادت
  

RENة المتجددةطاقلل التفاعلية لخريطواطلق  تُ ٢١  
  

 المتجددةطاقة ال قطاعأن  اليومالصادر  ٢٠١١الوضع العالمي للطاقة المتجددة لعام  حول REN٢١ تقرير يوضح: ٢٠١١ يوليو ١٣، باريس
  .غاز الطبيعيالسعار أانخفاض باإلضافة إلى  ،العوامل المحفزة وانخفاض ،قتصادياالالركود استمرار على الرغم من الجيد األداء في يستمر 

  
  .العالميةباء الكھرمن  %٢٠  نحووفرتكما ة للطاقالنھائي  العالمي كاالستھالمن  %١٦بـ يُقدر ما ددة متجالالطاقة  وفرت، ٢٠١٠عام  في

  .الطاقةلتوليد الكلية العالمية  القدرة ربعحوالي على حاليًا  ةمتجددلطاقة الا قدرةوتشتمل 
  

  .)٢١ren.www.net(. البحثمجال شركاء في من عالمية شبكة مع تعاون البوتم إصداره  ٢١RENمن تكليف بالتقرير  أُِعد
  

، على الرغم من التيارات المعاكسة، ظل المتجددةللطاقة العالمي األداء إن " قائالُ  ،REN٢١ التابعة لـ اإلداريةلجنة الرئيس  ،العشريصرح محمد 
أكثر من  الطاقة األشخاصالمزيد من في الوقت الحالي، يستمد "  العشري قائالً أضافو.  "المضطربة الظروف ظل في  على نحو إيجابيمستقًرا
الطاقة  مساھماتزيادة استمرار ، واالنخفاض األسعار في واستمرار، القدرة  نموالستمرارنظًرا  متجددةالالطاقة من مصادر مضى أي وقت

   ."متجددةطاقة الال منية مالعال
  

ذلك و، ٢٠٠٩بعام مقارنة إلى أكثر من الضعف   الخاصة بھااألسواقو )وتوفولتيكف (ضوئيةالشمسية الكھروة لطاقلالعالمي نتاج اإلوصل لقد 
  .)وتوفولتيكف( ضوئيةالكھرو حداتوالأسعار في المتواصل التراجع و التحفيزيةالحكومة بفضل برامج 

  
ولقد  . ٢٠٠٩ عام فيأجمع عالم دول الته ضافأمما أكثر  ٢٠١٠عام في  )وتوفولتيكف( ضوئيةكھروة طاقإنتاج وحدات  بإضافة ألمانيا قامتلقد 

  .٢٠٠٩بعام مقارنة األمريكية متحدة الواليات الون اليابافي  )وتوفولتيكف( ئيةضوالكھروالطاقة سواق أ  تقريبًاتضاعفت
   
للمرة لكن ، و))وتوفولتيكف(  الكھروضوئيةقة الشمسيةالطاو المائية الطاقة ليھاي( حداثةاألكثر  القدرةالرياح  طاقةأضافت  ،العالميعلى الصعيد و

  .الرياح رنة بطاقةمقا )وتوفولتيكف( ضوئيةكھروالطاقة الوحدات المزيد من  أوروبا، أضافت على اإلطالقاألولى 
  



بعض  على األقلدولة  ١١٩لـ ، كان ٢٠١١عام  ةمع بداي . ةتجددالمالطاقة نمو وراء الدافع الرئيسي لتكون  المتجددةطاقة ال سياساتوتستمر 
 . ٢٠٠٥عام بداية  في ٥٥ البالغ عددھادول الضعف من وھو أكثر ، القوميمستوى على ال المتجددةالطاقة  دعمل اتسياسأو   المستھدفةالسياسات

  .العالم النامي منالدول ھذه نصف من أكثر يعد و
  

الُمستخدمة  السياساتجميع من بين  شيوًعااألكثر وتظل  . المتجددة الطاقةإنتاج  التي تدعمت السياسابعض على حاليًا على األقل دولة  ٩٥ تشتمل
  . المتجددةةالطاقالتغذية بتعريفة ، حكوماتمن قِبل ال

  
حيث  ٢٠٠٩مما تحقق في عام   أي أكبر بحوالي الثلث-- الطاقة المتجددةمجال  مليار دوالر أمريكي في ٢١١ االستثمارات العام الماضي بلغ حجم

  .خمسة أضعاف بأكثر من ٢٠٠٤ الُمستثمر في عام المبلغ أكبر منو مليار دوالر أمريكي، ١٦٠بلغ حجم االستثمارات 
  

 الدول تجاوزمليار دوالر، مع  ١٤٣ مشاريع الوقود الحيوي واإلنتاج واسع النطاق ليبلغ وكات الطاقة المتجددة في شر الُمستثمرحجم األموالزاد 
االتجاھات العالمية في  المصاحب الصادر مؤخًرا، بعنوان GSR، على النحو الموضح في تقرير للمرة األولىالقتصاديات المتقدمة لالنامية 

غير أن  مليار دوالر أمريكي، أو أكثر من ثلث اإلجمالي العالمي، ٤٨.٥ولقد جذبت الصين  . UNEP لـ ٢٠١١ استثمارات الطاقة المتجددة لعام
  . والتصنيع السياسات واالستثمارات واتجاھات السوقمن حيث كبرى شھدت أيًضا تطورات الدول النامية األخرى قد

  
  دولة على األقل في الشرق األوسط٢٠ أنوفي العديد من دول أمريكا الالتينية،  أيًضا مالحظة تطورات ھائلة تم آسيا، ارجويوضح التقرير أنه خ

  .دة للطاقة المتجدنشطةأسواق  على تشتمل وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أفريقياوشمال 
  

 ألمانياواحتلت  . ٢٠١٠ أثناء البحث والتطويرمجال  وذات النطاق الصغير الطاقةاالستثمار في مشروعات تتصدر ال تزال الدول المتقدمة كانت 
  .وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية المراكز الثالثة األولى

  
 في والذي يتضح للطاقة المتجددة في الدول النامية المتزايدإن النشاط  " قائالُ REN٢١لـ التابعة  اإلداريةاللجنة ولقد صرح محمد العشري، رئيس 

  ".ا للغاية، إذ يتوقع أن يحدث معظم النمو المستقبلي في الطلب على الطاقة في الدول الناميةتقرير ھذا العام يعد أمًرا مشجعً 
  

مصادر المتجددة، ليس فقط لتلبية احتياجاتھم الخالل من  خدمات الطاقة يحصلون علىالعالم  شعوبإن المزيد والمزيد من "ويقول العشري 
األشخاص  المزيد من أن النائيةفي أكثر المناطق حتى  الموجودة الطاقة المتجددة تضمن ".  االقتصاديليتمكنوا من التطورولكن أيًضا األساسية، 

 خوض خدمات اإلضاءة واالتصاالت والطھي والتدفئة والتبريد ا في ذلك، بم من الطاقةخدمات األساسيةال يحصلون على أنحاء العالم شتىفي 
  . المحركةالطاقةخالل خدمات مثل من اقتصادي  نموأيًضا المياه، في حين أنھا تنتج 

   
  :في التقريرالبارزة المزيد من النقاط 

  
من الكھرباء العالمية، % ٢٠توفر ما يقرب من و لتوليد الطاقة العالمية الكلية القدرةتشتمل قدرة الطاقة المتجددة حاليًا على حوالي ربع ● 

    . المائيةةالطاق بواسطة يتم توفيرھاالنسبة ومعظم ھذه 
  

  .أكثر من نصف قدرة الطاقة العالمية المتجددة) معةتمج(لك الدول النامية تتم● 
  

  . دولة١٠٠في أكثر من  )وتوفولتيكف( الكھروضوئية الشمسية الطاقة قدرة تم إضافة● 
  

  . والھند وأسبانيا الواليات المتحدة األمريكية والصين وألمانياكانتالمتجددة غير المائية الطاقة  خمس دول من حيث قدرة أكبر● 
  

  في الواليات المتحدة األمريكية المحلي األولي للطاقةالناتجمن % ١٠.٩في الواليات المتحدة األمريكية، بلغت الطاقة المتجددة حوالي ● 
  .٢٠٠٩مقارنة بعام % ٥.٦ بنسبةزيادة بذلك ، محققة %)١١.٣  الذي يبلغمقارنة بإنتاج الطاقة النووية(
  

  ).RPS(معايير محفظة الطاقة المتجددة على ) باإلضافة إلى واشنطن العاصمة( والية ٣٠تشتمل لمتحدة األمريكية، في الواليات ا● 
  

 . ٢٠١٠ المائية في عام للطاقةنتج  مُ أكبركانت كما   الحرارية الشمسيةلطاقةاوأنظمة الرياح  توربينات إضافة الصين العالم في تصدرت● 
 جيجا وات، أي بزيادة تبلغ ٢٥٢، لتصل إلى إجمالي بالشبكات الطاقة المتجددة الموصلة قدرةوات من  جيجا ٢٩وأضافت الدولة ما يُقدر بـ 

  .٢٠٠٩مقارنة بعام % ١٣
  

، وأكثر التوليدحجم من % ١٨، و٢٠١٠ في الصين في عام الُمضافة الكھربائية الكلية القدرةمن % ٢٦حوالي كانت تمثل الطاقة المتجددة ● 
  .النھائيةلطاقة إمدادات امن % ٩من 

  
 والكتلة  المائيةالطاقةيدة لتوليد مصانع جد بدأت في إضافة دق كل الناتج العالمي من اإليثانول المشتق من السكر، وفعليًاتنتج البرازيل ● 

  .الشمسيةباألشعة  أنظمة التدفئة باإلضافة إلى الرياح، وطاقةالحيوية 



  
كانت أقل في حين أن ھذه النسبة  .  حديثًاالُمضافة الكھربائية القدرةمن % ٤١ما يُقدر بـ نت تمثل كا المتجددة ي االتحاد األوروبي، الطاقةف● 

  .المتجددة في أوروبا أكثر من ذي قبلالطاقة  إضافة المزيد من قدرة ، وتم٢٠٠٩ عام الجديدةالقدرة من % ٦٠كثيًرا مقارنة بأكثر من 
  

 الطاقةو ،)وتوفولتيكف( الكھروضوئية والطاقة الشمسية ، الرياحبطاقةفيما يختص  ٢٠١٠ھداف عام االتحاد األوروبي جميع أتجاوز ● 
كما أھدافھا،  بتطويرا وألمانيا وأسبانيا وتايوان نالند فمن بينھادول قد قامت و  .الحرارة/ومضخات التدفئة ،الُمركَّزة  الحراريةالشمسية

  .ا جديدة والھند، من بين دول أخرى، أھدافً أدخلت جنوب أفريقيا وجواتيماال
  

لطاقة االدول ذات سياسات دعم  إجماليونصف  المستھدفة اتسياسذات الالدول  إجماليالدول النامية، والتي تمثل حاليًا أكثر من نصف ● 
  .المتجددة، تلعب دوًرا ھاًما بشكل متزايد في تقدم مجال الطاقة المتجددة

  
بشكل مباشر عبر اإلنترنت  ومشاركة المعلومات جمعل إرشاديةأداة عبارة عن  وھي - أيًضا خريطتھا التفاعلية للطاقة المتجددةREN٢١طلق تُ 

  .٢١ren.map.www.net . حول التطورات المرتبطة بالطاقة المتجددة
  

 
************  

  
  ٣٣+ ١ ٤٤٣٧ ٥٠٩١ :، ھاتف٢١ren@parvulescu.alexandra.net، لكسندرا بارفوليسكوأ: التصالل
  

ويتمثل ھدفھا في تعزيز  .  عالمية توفر منتدى للقيادات الدولية فيما يتعلق بالطاقة المتجددةسياسات شبكة REN٢١ تعد: REN٢١معلومات حول 
 يدعمھا كل REN٢١إن أمانة  . صناعية أصبحتوالدول التي اقتصاديات الدول النامية  المتجددة في للطاقةتطور السياسة الخاصة بالتوسع السريع 

  .مسئولية محدودةشركة ذات  - ) GIZ( األلمانية للتعاون الدولي والوكالة) UNEP(من برنامج األمم المتحدة للبيئة 
  

 .  للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم الكامللوضعاعلى نحو شامل يجسد ) GSR(حول الوضع العالمي للطاقة المتجددة  REN٢١تقرير إن 
الخبراء مع االتصاالت الشخصية كذلك  و، وغيرھا من المستندات األخرى،اريرالتقمن  ومئات ، التقرير على دمج آالف من نقاط البياناتيشتمل

 وأعضاء اللجنة ،REN٢١فريق عمل أمانة وي التقارير، جھًدا مشترًكا بين العديد من واضعيمثل ولقد أصبح التقرير  . من جميع أنحاء العالم
  .والمراقبين فرد من المساھمين ١٠٠، وأكثر من ، والشركاء في األبحاث اإلقليميةاإلدراية

  
ت حول  عبر اإلنترنجمع ومشاركة المعلومات بشكل مباشرل إرشادية ھى عبارة عن أداة -  REN٢١ التابعة لـ لطاقة المتجددة ل التفاعليةريطةالخ

  .٢١ren.map.www.net  .التطورات المرتبطة بالطاقة المتجددة
  
  


