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َسْر رقم قياسى آخر للطاقة المتجددة :المزيد من الطاقة
ك
المتجددة باستثمارات أقل

م ل يار  23٪ (241.6مب قدار أق ل ا س ت ثمار م قاب ل ج يجاوات 161 ،ق دره ا ق يا س ية ق درة إ ضاف ة
)أم ري كي دوال ر
اليوم ينشو "رن 21
شلمل ع حلل الطلق امتجدة .

“REN21

تق يو العولمى عو وضو الطلقو امتجودة  GSR( 2017جسو ) ،متضوننل نظو سونمي

سجلت إضافات الطاقة المتجةدة أرقامةا قياسةي جديةد فةى عةا  ،2016بلغو  161جيجولوا ،،ممول رفو إمجولى
الطلقو و الع وولمى بنسو و  ٪9تق ي وول مقلرنو و بع وول  ،2015ليصو و إى حو وماى  2017جيج وولوا ،ومتثو و الطلقو و الشنس ووي
الكه وضمئي حماى  ٪47م القدر امضلف  ،تليهل طلق ال يلح بنس  ٪34والطلق الكه وملئي بنس .٪15 5
أصبحت مصةاةر الطاقة المتجةدة الخيةار األقة تكلفة  ،كنول شوهد ،الصوققل ،األخوة ىف كو مو الودار ومصو
واهلند وامكسيك وبةو واإلملرا ،الع بيو امتحود بيو الكه بول امتجودة بسوع  0 05ةوالر للكيلوم وا/،سولع أو أقو ،
أى أةىن بكثووة مو التكووللي امكلفئو للمقوومة األحقوومرى والقوودر علووى تمليوود الطلقو النمويو ىف كو مو هو ال لوودان كنوول
جنو القوولئ ان ب و اةي حووديثن لطلق و ال يوولح ال ح ي و ىف أملنيوول ىف تقوودم أسووعلر ال حتت ولج ةع و حكووممى ،مموول يوود علووى أن
الطلق امتجدة ميك أن تكمن اخليلر األق كلق .
وهم اسمه الحاج إلى "حم أساس  ."Base Loadميك ةمج نسو ك وة مو الطلقو امتجودة متغوة اإلنتولج (مثو
الشوون وال يوولح) ةون حلجو إى ضو وقوومة أحقوومرى أو طلقو نمويو ىف "محو األسوول " مو وجوومة م ونو كلفيو ىف نظوول
الطلق و  ،وذلووك م و خ و رب و ش و كل ،الكه بوول ب عضووهل ال و ع  ،وةمووج القطوول بتكنملمجيوول امعلمموول ،واالتصوولال،،
وأنظن التخ ي بللسيلرا ،الكه بلئي وامضخل ،احل اري وال يمازن ه ا امستمى م ام ون بن تمليد متغة فحس  ،بو
إنو حيسو أيضوول مو النظوول ويقلو مو تكووللي التمليوود بشووك عوول ومو غووة امقوولج أن يو ةاة عوودة ال لوودان الووى توودي
بنجلح نظ طلق متجدة تقرتب أو تتجلوز  ٪100فقى عل  ،2016جنحو الودرلر وأملنيول ،علوى سو ي امثول  ،ىف
إةار مشلرك الطلق امتجدة بنس  ٪140و  ٪86 3على التماى
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أيضا ،ظلت انبعاثات ثانى أکسيد الکربون المتعلق بالطاق العالمي من الوقةوة األحفةورى والصةااع مسةتقر للعةا

الثالث علی التوالى علی الرغم من نمةو االقتصةاة العةالمى باسةب  ٪3وتزايةد الطلة علةی الطاقة وقود يعو ى ذلوك

بشك رئيسى إى اخنقلض مشلرك القح  ،ولكنو يشوة ىف المقو نقسو أيضول إى روم الطلقو امتجودة والتحسوينل ،الوى
ط أ ،ىف كقل استخدا الطلق .
وتشن االجتلهل ،اإلجيلبي األخ ى مل يلي:
سوف تؤمن االبتكارات ونقالت تكاولوجيا التخزين تدريجيا مرون إضافي لاظا الطاق فقى عل  ،2016أضيق
قدر خت يني تقلرب  0 8جيجلوا ،مو الطلقو اجلديود وأصو ح قيود التشوغي  ،وبو لك وصو اجملنوم بنهليو السون إى
مل يقدر  4 6جيجلوا.،
تتطور أسواق الشبكات المصغر واألنظم القائم بذاتها بسرع وتزةهر نماذج األعمال التجاري المدفوع حس
الطل ة

(PAYG

 )Pay-As-You-Go,الت ةى تةةدعمها تكاولوجيةةا الهةةات الاقةةال .ىف عوول  ،2012مل تووتخ

االسووتثنلرا ،ضوون آليو  PAYGىف شوكل ،الطلقو الشنسووي  3م يوون ةوالر أم يكوى؛ وحبلووم عوول  2016ارتقو هو ا
ال ق إى  223مليمن ةوالر أم يكى (ب يلة قدرهل  158مليمن ةوالر أم يكى ىف عل )2015
وقال آرثروس زيرفوس ،رئيس مجموع رن " 21يضي العلمل م قدرا ،الطلق امتجدة ك عل مل يقمق مول يضويق
م القدرا ،األحقمري اجلديد جمتنع وم أه النتلئج الى تمص إليهل "تق ي جس " ،أن امنهجي الشلمل هى امقتلح
وين غى أن تص القلعد بدال م االستثنل  ،وم زيلة حص الطلقو امتجودة  ،سونحتلج إى االسوتثنلر ىف ال نيو التحتيو
فض و ع و جمنمع و شوولمل م و األةوا :،ش و كل ،النق و والتمزي و امتكلمل و وامرتابط و  ،وتوودابة حتقي و الت ومازن بوون الع و ض
والطل  ،والدمج (مث تكلم ش كل ،الطلق والنق )؛ ونش جمنمع واسع م التكنملمجيل ،التنكيني .
وعلى الرغم من ذلك ،فإن التحول فى الطاق ال يحدث بسرع كافي لتحقيق أهداف اتفاق باريس
انخفةاض االسةةتثمارات علووى الو غ مو أن االسووتثنلرا ،العلميو اجلديوود ىف الطلقو امتجوودة والمقوومة احليوومى قوود بلغو
ضووع نظةهتوول ىف المقوومة األحقوومرى ،إال أن االسووتثنلرا ،ىف امش و وعل ،اجلديوود للطلق و امتجوودة قوود اخنقض و بنس و
 ٪23مقلرن و بعوول  2015وم و بوون ال لوودان النلمي و وبلوودان األس وماق النلشووئ  ،اخنق و االسووتثنلر ىف الطلق و امتجوودة
بنس  ٪30ليص إى  116 6مليولر ةوالر أم يكوى ،ىف حون اخنقضو النسو ىف ال لودان امتقدمو حبوماى  ٪14لتصو
إى  125مليوولر ةوالر أم يكوى أيضوول ،ال يو ا االسووتثنلر يكو بشوود علووى طلقو ال يوولح والطلقو الشنسووي الكه وضوومئي ،
غة أن يل نش مجي تكنملمجيل ،الطلق امتجدة م أج إبقل االحرتار العلمى أق بكثة م ةرجتن مئميتن
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م جه أخ ى ،ال ت ا قطلعل ،النق والتدفئ والتربيد متأخ عو قطول الطلقو وال يو ا نشو التكنملمجيول ،امتجودة
ىف قطل التدفئ والتربيود يشوك حتوديل ىف ضوم الط يعو الق يود واممزعو هلو ا السومق ،كنول ال ينظو جبديو إى عود -ك بنو
 De-carbonisationقطل النق اعتنلةا على الطلق امتجدة  ،أو ينظ إلي على أن أولميو بعود ذلوك علوى الو غ مو
التمس الك ة ىف م يعل ،السويلرا ،الكه بلئيو  ،وي جو ذلوك أسلسول إى اخنقولض تكلقو تكنملمجيول ال طلريول ،،إال أنو ال
ي ا هنل الكثة ممل ين غي القيل بو لضونلن وجومة بنيو حتتيو كلفيو تودعنهل كه بول متجودة وىف حون أن قطولعى النقو
ال حو ى والطوةان ميووث ن أكوورب التحووديل ،،فو ن كو مو السيلسوول ،احلكمميو واالجو ا ا ،التجلريو مل حتقو ا بشووك كوول
لتطمي احللم امنلس .
أيضل ،ال ي ا ةع المقمة األحقمري يع ق التقد فعلى الصعيد العلمى ،ال يو ا الودع امقود للمقومة األحقومري والطلقو
النموي و يتج وولوز بش ووك ك ووة تل ووك امتعلقو و بللتكنملمجي وول ،امتج وودة ي ووأتى ه و ا عل ووى ال و غ الت و ا أكث و م و  50بل وودا
بللتخلص التدرجيى م ةع المقمة األحقمرى حبلم هنلي عل  ،2016األم ال ى صولح بعو اإلصو حل ،،إال أهنول
ليس كلفيو فقوى عول  ،2014بلغو نسو ةعو المقومة األحقومرى لودع الطلقو امتجودة  ،1 :4بعوى أن كو ةوالر
أم يكي ينق على مصلةر الطلق امتجدة  ،يقلبل إنقلق حكممى ب لغ  4ةوالرا ،أم يكي ت يد م اعتنلةنل على المقومة
األحقمرى
وتش ح ك يسوتن ليون  ،األمينو التنقي يو ل و "رن" :"21إن العولمل ىف سو لق مو الو م والشوي المحيود األكثو أمهيو الو ي
ميكننوول القيوول ب و للحوود م و ان علثوول ،ثوولي أكسوويد الك بوومن بس و ع وفعللي و م و حي و التكلق و  ،هووم إزال و القح و وتس و ي
االستثنلرا ،يف كقل استخدا الطلق ومصلةر الطلق امتجدة وعندمل أعلن الصن ىف كلنمن الثلىن /ينلي أهنول ألغو
إنشل أكث م  100حمط كه بل تعنو بوللقح كلنو قيود التطومي  ،ف هنول بو لك تقود مثولال حيتو ى بو للحكممول ،يف
ك مكلن :فللتغية حيدث بس ع عندمل تض احلكممل ،إشلرا ،وحماف سيلسي ومللي واضح وطميل األج "
حم تق ي احللل العلمي للطلق امتجدة رن 21
يع ض تق ي المض العولمى للطلقو امتجودة لعول  2017بشوأن التطومرا ،واالجتلهول ،منو هنليو عول 2016حوى أوائو
 ،2017بقدر مل هم متلح
REN21

وقوود مت نشو هو ا التق يو ألو مو يف عوول  ،2005وهووم التق يو السوونمي الشوولم عو مصوولةر الطلقو امتجوودة  ،واألكثو
مشوومال ىف رصوود المض و والتطوومرا ،واالجتلهوول ،األخووة يف أس وماق الطلق و امتجوودة والصوونلعل ،واالسووتثنلرا ،وتطوومرا،
السيلسل ،يف مجي أحنل العلمل وحبس التصني  ،ف ن ال يمف حتلي  ،أو تن ؤا ،مسوتق لي مت تومفة ال يلنول ،مو ق و
ش ك تض حنم  800مسله وبلح ومؤل م مجي أحنل العلمل www.ren21.net/gsr
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تتوفر المقابالت المسبق
ميكو و و و و و و و و و و لمس و و و و و و و و و وولئ اإلعو و و و و و و و و و و

االس و و و و و و و و و ووتقلة مو و و و و و و و و و و الو و و و و و و و و و و اب الت و و و و و و و و و وولى

https://ren21.rotcloud.com/index.php/s/WR8IljwryS1eWyq

•
•
•
•

النتلئج ال ئيسي  /ملخص تنقي ى (اإلجنلي ي  ،واإلس لني ) يتلح التق ي الكلم عند الطل .
ال سم ال يلني
جداو بيلنل ،وطني وإقليني
منشوومر إع م وى بلللغوول ،التللي و  :الصوويني  ،اإلجنلي ي و  ،القلرسووي  ،الق نسووي  ،األملني و  ،اليلبلني و  ،الكمري و  ،الربتغللي و
واإلس لني

امتحوودث ال مس ووى :ك يسووتن لي وون  ،األموون التنقي و ى )0( 155 37 50 90 ،christine.lins@ren21.net
 ،+ 33ممبلي  ،)33+( 6 16 01 72 89 :ب يد إليكرتوىنchristine.lins@ren21.net :
لمسلئ اإلع  ،ميك االتصل بلألرقول التلليو  :لومرا وليلمسومن ،مودي التمعيو واالتصولال)0( 1 44 37 50 99 ، ،
 ،+33ممبلي  ،+33 6 03 06 02 58 :ب يد إليكرتوىنlaura.williamson@ren21.net :
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