بيــان :منتصف ليل األربعاء  1يونيو

رقم قياسى للطاقة المتجددة :محطات جديدة ،أهداف سياسية،
استثمارات ،ووظائف

نش ر "رن  "REN21 12الي ر نظ ر عام ر وشررام حلال ر الطاق ر املتجررة  ،حي ر يكش ر تقريررر الوض ر العررمل ى
ل صمدر الطمقة ال تجددة 6112عن مةى تنافسي مصا ر الطاق املتجة ىف العةية من الب ةان ح ل العامل.
لقة كان عرا  1122عامرا قياسريا ىف إنشرا حمطرا طاقر متجرة  ،حير شردة أسر ا الطاقر املتجرة أكرر نسرب
من ع ى اإلطال  ،وذلك بإضاف ما يقةر حب اى  241جيجاوا  .أيضا ،واص ت القرةرا احل ارير احلةيثر مرن املصرا ر
املتجة من ها ،وكذلك الت سع ىف استخةاما املصا ر املتجة ىف قطاع النقل .عالو ع ى ذلك ،انتش نظر الطاقر
املتجة امل زع بس ع كبري هبةف سة الفج بني أولئك ال ذين مي ك ن نظ طاق وأولئك احمل ومني مندا.
لقة حتققت هذه النتراج وفقرا لعرة ع امرل ،يرتتى ىف مقرةمتدا ،تنافسري مصرا ر الطاقر املتجرة مرع ال قر األحفر رى ىف
العةية من األس ا .
باإلضرراف إى ذلررك ،ت اصررل احلك م را ريا هتررا ىف أ ا ور رجيسرى ىف فررع عج ر منر مصررا ر الطاقر املتجررة  ،وخاص ر
ال ياح والطاقر الشمسري  ،وخاصر ىف قطراع الطاقر الكد باجير  .اعتبرارا مرن مط رع عرا  ،1122حير حرة  211ب رة
أهةافدا املستقب ي من مشارك الطاق املتجة  ،ىف حني وضعت  242ب ة سياساهتا ىف هذا الشتن .وتتبىن كل من املةن
واجملتمعررا والش ركا حك ر ت سررع س ر يع ل تح ر ل ص ر " ٪211طاق ر متجررة " ،ولع ر ور حي ر ى ىف فررع عج ر
التح ل العاملى ىف جمال الطاق .
باإلضرراف إى ذلررك ،تش ررمل ع امررل النم ر حتسررني ف ر احلص ر ل ع ررى التم ي ررل ،واملخرراوف بشررتن أم ررن الطاق ر والبيئ ر ،
والط املتزاية ع ى خةما الطاق احلةيث ىف كل من الب ةان النامي واالقتصا ا الناشئ .
ذكر ك يسررتني ليررن  ،األمررني التنفيررذى ل رر"رن " ،"12إن مررا جيعررل ه رذه النترراج مميررز  ،أهنررا حتققررت ىف وقررت كانررت في ر
أسعار ال ق األحف رى ىف أ ىن مست ياهتا التارخيي  ،ووضع غري مميز ملصا ر الطاقر املتجرة مرن حير الرةع احلكر م..
فمقابل إنفا والر واحة لتعزيز مصا ر الطاق املتجرة  ،ينفر مرا يقر مرن أربعر والرا لإلبقرا ع رى اعتما نرا ع رى
ال ق األحف رى".
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لقة كان عا  1122عاما قياسيا لي فقط ل قةرا اجلةية  ،ولكن أيضا لالستثمارا الىت ب غت ح اى  182م يرار
والر ىف أحنا العامل ىف كل من القرةرا املتجرة وال قر احلير ى .وبإضراف االسرتثمارا ىف الطاقر الكد وماجير الكبرري
(أكر من  21ميجاوا ) وىف التةفئ والترية ،ختطرى إجراى االسرتثمارا هرذه القري بكثرري .وحير أن مرا أجنزتر الصرني
ميثل أكث من ث اإلجاى العاملى ،تتجاوز الب ةان النامي الب ةان املتقةم من حي إجاى االستثمارا ىف جمال الطاقر
املتجة وذلك ل م األوى.
فمررع زيررا االسررتثمارا يررتتى ارتفرراع مسررت ى التقررة التكن ل ر ج ،.وخف ر التك ف ر وت ر فري فر العمررل ضررمن أول يررا
الطاق املتجة  .فدناك ح اى  8.2م ي ن شخص يعم ن ىف قطراع الطاقر املتجرة – األمر الرذى يرةع إلعرا النظر
ىف هذا النم املضط والذى يتناق مع إحباطا أس ا الطاق عام ع ى مست ى العامل.
يع ر

تقري ررر الوضر ر الع ررمل ى ل ص ررمدر الطمق ررة ال تج ررددة  6112التط ر را واالجتاه ررا ح ررىت هناي ر ع ررا ،1122

وكذلك االجتاها الىت مت تسجي دا ىف الفرت من أواجل  1122بقةر مست ى اإلتاح  .ممرا يعرىن أن العمرل املتسرارع ل حرة
من انبعاثا غازا االحتباس احل ارى الناج عن اتفا املناخ باري ىف يسمر/كان ن األول ال ينعك ىف النتاج الىت
سج دا التق ي .
ىف حررني كانررت االجتاهررا إجيابي ر بشرركل ع را  ،يس ر ط التق ي ر الض ر ع ررى العةيررة مررن التحررةيا الررىت ال ي رزال يتعررني
معاجلتدا ،إذا ما أرا احلك ما ال فا بالتزاماهتا لتحقي التح ل العاملى بعيةا عن ال ق األحف ري.
وتشمل هذه :حتقي التكامل الفعال ل مسامه العالي ل مصرا ر املتجرة ىف الشربك  .اعتمرا سياسرا متخصصر جملاهبر
عة االستق ار السياس ،.والع اج التنظيمي  ،والقي املالي  .وعالو ع ى ذلك ،فمازالت سياسا زيا مشارك املصرا ر
املتجة ىف قطاعا خمت ف كالنقل ،والتةفئ والترية ،وبالتاى فإن هذه القطاعا تسري ببط أكث .
"لقة انط ر قطرار الطاقر املتجرة  ،لكنر مرا زال يتحر ك ع رى بنير حتتير تتسسرت ىف القر ن العشر ين -فرالتفكري ىف إنشرا
نظ عفا ع يدا الزمن جملاهب األمحال األساسي عن ط ي ال ق األحف رى والطاق الن وي مل يعة مقب ال .ومرن مث ،يتط ر
تس يع عم ي فاالنتقال إى مستقبل أكث أمنرا ويتسر مبنراخ آمرن وصرحى ،بنرا شربكا نقرل فاجقر السر ع وتتسر برذكا
وم ون أكث ميكن استيعا نظ الطاق املتجة الالمكزي " ،ص ح آرث رز زيف وس ،رجي رن .12
حول تقرير "رن  "61الوض العمل ي ل صمدر الطمقة ال تجددة

نشر ألول مر ىف عررا  ،1112ومرن مث فررإن التق ير السرن ى عررن ال ضررع العراملى ملصررا ر الطاقر املتجرة هر األشررل مررن
حي املع ما واألنس لع تط را األسر ا واجتاهاهترا احلةيثر  ،وكرذلك تطر ر كرل مرن الصرناعا واالسرتثمارا ،
والتط را السياسي ىف أحنا العامل .وحبس التصمي  ،فإن التق ي ال يقة حت يال أو ت قعا ل مستقبل .اجلةي بالرذك  ،أن
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ت فري البيانا مت عر شبك تض حن  111مساه وباح وكات

من جيع أحنا العاملwww.ren21.net/gsr .

تتوفر ال قمبالت ال سبقة
ميكن ل ساجل اإلعال االستفا من ال ابط التاى http;//bit.ly/27E8u2E
• النتاج ال جيسي  /م خص تنفيذى (اإلجن يزي  ،الف نسي  ،واإلسباني ) .يتاح التق ي الكامل عنة الط .
• ال س البياني
• منش ر ر إعالم رى بال غررا التالي ر  :الصرريني  ،اإلجن يزي ر  ،الفارسرري  ،الف نسرري  ،األملاني ر  ،الياباني ر  ،الك ري ر  ،الرتغالي ر
واإلسباني
حلض ر احلةث عن بعة  Webinarعر االنرتنت :األربعرا  2 ،ي نير  CEST / 10:00 22:11بت قيرت شر ال اليرا
املتحة https://attendee.gotowebinar.com/register/5978068184309560579
املتح ررةث ال مس ررى :ك يس ررتني لي ررن  ،األم ررني التنفي ررذى  ،+11 )1( 244 11 21 01م باي ررل2 22 12 11 80 :
( ،)+11ب ية إليكرتوىنchristine.lins@ren21.net :
ل ساجل اإلعال  ،ميكن االتصال باألرقرا التالير  :لر را وليامسر ن ،مرةي الت عير واالتصراال )1( 2 44 11 21 00 ،
 ،+11م بايل ،+11 2 11 12 11 28 :ب ية إليكرتوىنlaura.williamson@ren21.net :
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