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عام قياسى للطاقة
ساعد على الفصل بين نمو االقتصاد العالمى وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون
تركيبات طاقة الرياح والخاليا الشمسية فى 2014

تحقق أه اف الطاقة المتج دة فى أكثر من  20دولة ،إجمالى الق رات الج ي ة  164ج.و.
مشاركة الطاقة المتج دة بأكثر من  %59من صافى الق رات المضافة عالميا
تمنبه صانعوا السيا ات إلى الطاقة الخضراء فى مجالى الت فئة والتبري ،

نمو اال تثمارات العالمية على ق م المساواة مع العالم المتق م ،بإجمالى  301مليار دوالر

حتددت اآلن أهداف الطاقة املتجددة والسييساتييات الداهلاة ا  164دولة ،لتولسد الطاقة من الرياح ،والشييا  ،والتياسات ارىرإ م مسييتوإ
و  135ج.و .من اليدرات املتجددة لريت ع مجام اليدرات املركبة م  1712ج.و ،.بزيادة
ختطى قدرات العام املاض ي ي ي ي ي ييى ،س أض ي ي ي ي ي ييس
تيارب  %8.5ميارنة بالعام املاضى.
هللى الرغم من زيادة متوتييم معدا اتييتالط الطاقة هلاملساً باحو %1.5

ال أن انبعاثات ثاىن أكسي ي ييسد اللربون ل هللى ن
زيادة انبعاثات اللربون.

السيياوات اليلسلة املاضييسة ،وطتوتييم و %3

مسي ي ييتوإ هلام  2013دون تغسري .وروا مرة

مجام الااتج احمللى،

أربعة هليود ،يااو االقتصي ي يياد العاملى دون

ن ال صييب بمن و االقتصيياد وثاىن أكسييسد اللربون يعود م اراراتات املتعددة الا اختا ا الصييمن بزيادة االهلتااد هللى املصييادر املتجددة ،وأي ييا
ااود ماظاة التعاون االقتصي ي ي ييادإ والتااسة "- "OECDبالرتويج للااو املسي ي ي ييتدام -من ىلا زيادة االهلتااد هللى برامج ك اتة الطاقة ومصي ي ي ييادر
الطاقة املتجددة.
صفحة  1من3

" ن الطاقة املتجددة وك اتة الطاقة املتطورة مها م تاح احلد من اال رتار العاملى هلاد دراتمن مئويتمن وت ادإ خماطر تغري املااخ" ،ص ي ي ي ي ي ييرح ر س
"شبلة تساتات الطاقة لليرن الوا د والعشرين (رن  ")REN21 21آرثورز زيرفوس ،الاإ أصدر التيرير اجلديد ماتدإ فسساا للطاقة.
ب ب السساتات الداهلاة املطبية الساً و  145دولة (قساتاً هللى  138دولة ُتجلوا العام املاضى) ،ارت ع اليدرات امل افة لتولسد الطاقة
باتييتادام الرياح واخلليا الشيياسييسة واملا سة فيم م  128ج.و .ميارنة بعام  .2013باااية  2014مثل املصييادر املتجددة وام %27.7
من مجام قدرات التولسد العاملسة ،تل ى جملاهبة و  %22.8من مجام الطلب هللى اللاربات.
ارت ع قدرات اخلليا طعدالت غري مسي ي ي ي ي ييبوقة بلغ  48مرة هللى ما كان هللسه هلام  3.7( 2004ج.و ).قسات ي ي ي ي ي ياً بعام 177( 2014
ج.و ).مع و قوإ أي اً لطاقة الرياح – وام  8أمثاا -من  48ج.و 2004 .م  370ج.و.2014 .
أي ي ياً ،ارت ع االتي ييتثاارات العاملسة اجلديدة

الطاقة املتجددة والوقود احلسوإ (غري مت ي ييااة الطاقة املا سة ارك من  50م.و %17 ).ميارنة

بعام  ،2013أإ و  270.2ملسار دوالر .وبإضييافة مش ييروهلات الطاقة املا سة الل إ ،ترت ع اليساة م ما ال ييب هلن  301ملسار دوالر .ليد
كان االتيتثاارات العاملسة اجلديدة قدرات الطاقة املتجددة أهللى من ضيع نظري ا الوقود ار ورإ ،لتواصيب اتيتثاارات الطاقة املتجددة
ختطساا نظري ا هللى مستوإ الوقود ار ورإ من س صا االتتثاارات للعام اخلام هللى التوام.
ارت ع اتتثاارات الدوا الاامسة م  %36ميارنة بالعام املاضى لتسجب  131.3ملسار دوالر ،لتيرتب هاه االتتثاارات من نظري ا الدوا
املتيدمة ،والا بلغ  139.9ملسار دوالر هلام  ،2014بزيادة  %3هلن هلام  .2013وقد بلغ مس ي ي ي ييامهة الص ي ي ي ييمن و  %63من مجام
من اتتثارت شسلى ،وكساسا ،وامللسسك ،وااوب فرييسا ،وتركسا ملسار دوالر للب مااا الطاقة املتجددة.
اتتثاارات الدوا الاامسة،
قساتياً هللى ارن ا ،،تصيدرت الصيمن قا اة املسيتثارين ،تلساا الواليات املتحدة ارمريلسة ،والسابان ،واملاللة املتحدة ،ا أملانسا .هللى اانب آىر،
تصدرت بورندإ ،وكساسا ،وهادوراس ،وارردن ،واورواواإ قا اة االتتثاارات من س نصسب كب مواطن.
ليد كان ارملان زيادة مسييتوإ االتييتثاارات ُا أُلغى دهلم الوقود ار ورإ والطاقة الاووية الاإ ختطى  550ملسار دوالر تيياوياً .ن الدهلم
املتاثب ى ض أتعار الطاقة اه املصادر يشجع هللى هدار وماافسة الطاقة املتجددة.

صر كريستمن لسا ارممن التا ساإ ل يي"رن" :"21يؤدإ جياد فرص متلافئة م تعزيز تطور واتتادام ك اتة الطاقة وتياسات الطاقة املتجددة.
أي ا ،تس هن لغات دهلم كب من الوقود ار ورإ والطاقة الاووية هلاملساً أن الطاقة املتجددة هي اخلسار الر سسى واررىص للطاقة".
الطاقة املتجددة طعدالت ت ي ي ي ي ي يريعة .ف ى هلام  ،2014قدر هلدد العاملمن هلاملساً الطاقة املتجددة باحو 7.7
أي ي ي ي ي ي ياً ،يااو معدا التو س
ملسون شاص ،يعالون بشلب مباشر وغري مباشر اليطاع.
هللى الرغم من الااو امللاوس ليدرات الطاقة املتجددة هلام  ،2014فإن أكثر من ملسار ش ي ي ي يياص –ميثلون  %15من هلاوم ت ي ي ي ييلان كوكب
اررض -ال تصييب لسام اللاربات .هللوة هللى ُلك ،فإن و  2.9ملسار شيياص ال يسييتادمون وتييا ب نظس ة للطاى .ن مجام قدرات فرييسا

صفحة  2من3

البالغة  147ج.و .أقب من تلك املتوافرة لدإ أملانسا ،وهو ما يدلب هللى أمهسة دور التولسد املتااثر ""Distributed Generation
اال تساطسات الر سسسة خلدمات الطاقة

ىض

املااطق الاا سة واملعزولة.

توف يتاح التيرير للجااور بتداتً من  18يونسو هل  .www.ren21.net/gsrن تيرير الوضع العاملى  2015الصادر هلن "رن  "21هو

ارصدار الساوإ العاشر والاإ يُعىن كثري من ار سان بأتوا ،الطاقة ،والصااهلة ،وهلرض املشاد العاملى ،والسساتات اليابلة للتجديد.

صفحة  3من3

