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التحول بامتلاك زمام قطاع الطاقة مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة
في التدفئة والتبريد والنقل.
 178جيجاوات من الطاقة املتجددة املضافة عامليا يف عام 2017
شكلت الطاقة املتجددة  ٪70من القدرات املضافة لتوليد الطاقة العاملية يف عام  ،2017وهي
أكرب زي ااادة اادا اات يف الط اااق ااة املتج ااددة يف الت اااريا اا ااديا ا  ،وفق ا اا لتق ي اا ااال ااة الع اااملي ااة
 Renewables 2018اخلاص ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا"رن  . “REN2121وقد شا ااكلت قطاعات التدف ة
والتربيد والنقل نس ا ااية ا ا يلة على ال غم من مش ا اااركتما توعة أواع أربعة ألال الطلا العاملي
النمائي على الطاقة عووما.
يعد تق ي ااالة العاملية للطاقة املتجددة "جس  ،"GSRالذي نُش اليوم ،أكث التقاري السنوية مشولية ول الة الطاقة املتجددة يف مجيع أحناء العامل.
وص ل الطاقة الطاس ل ليالطاكهروضلليةيال()PVلإاىلم للييتةقل يةةلليا ارتفعت القدرات
اإل ااافية منما بنس ااية  ٪29مقارنة بعام  ،2016إىل  98جيجاوات .كوا أُ اايفت قدرات
توليد من الطاقة الش ا ااوس ا ااية الكم و ا ااوئية إىل منلومة الكم باء العاملية تفو

ا ااا القدرات

املض ا ا ا ااافة من الف م والعاز الطييعي والطاقة النووية توعة .كوا ا ا ا ااا ت اقة ال يا أيض ا ا ا اا
بن و  52جيجاوات أخ ى على مستوى العامل.

ل وع ىلطارغملمنلطادعملطاكبيرلوطا ل ل ل للي رلا ي ييلطفقديفاقل ادل ة الطتةل ل ل للي ةفطقلطا دتد ل
ا قة الطا ي دي لضل للافلصل للة ىلطاادفطقلطا دتد لمنلطاي ييلطفقديفالوطاقة الطاتيوتالم ي اا،
فأكث من الثي اال ااتثوارات يف توليد الطاقة يف مصااادر الطاقة املتجددة يف عام  ،2017وذلك بفضاال
تزايد قدرهتا التنافس ااية من ي التكلفة  -ومن املتوقع أن تس ااتو

ص ااة الطاقة املتجددة يف االرتفاع يف

قطاع انتاج الطاقة فقط.
تركزقلطةي ةفطقلطاقة الطا ي دي لإ ي يةً ي ا تأا ت الصني وأوروبا والواليات املت دة أواع  ٪75من اال تثوارات العاملية يف مصادر الطاقة املتجددة يف
عام  . 2017ومع ذلك ،وبالقيال لكل و دة

الناتج احمللي اإلمجاع ،جند أن ا ااتثوارات الطاقة املتجددة يف دول مثل جزر مارشااال ورواندا وجزر اليوان وغينيا

بيساو والعديد من اليلدان النامية األخ ى تتجاوز ا تثوارات االقتصادات املتقدمة والناش ة.
طفتدةعلكللمنلطاق بلع ىلطاقة الوطنباةثةقلثةنيلأك ل ل ل لليدلطاكرطي لطا رتبقالطقنيةدلطاقة الطدفألالكبير لوفوألمر لمتالأفط لة ل ل ل للتيطق ارتفعت انيعااات ااين
أكس اايد الك بون بنس ااية  ٪1.4واتفع الطلا العاملي على الطاقة بن و  ٪2.1يف عام  2017بس اايا النوو االقتص ااادي يف االقتص ااادات الناشا ا ة والنوو الس ااكاين.
علوا بأن الطاقة املتجددة ال ميكنما ا تيعاب هذا الطلا املتزايد على اال تثوار املستو يف الطاقة األ فورية والنووية.
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يل قةعلطاقة اقلت رالطتنياةألإاىلمصل ل ل ل للةيفلطاقة الطا ي دي لطبا لأك رلم ةلويلمتي رلأولمرغيب إن االلتزام الذي مت مبوجا اتفاقية املناخ يف باريس عام
 2015لل د من ارتفاع درجة اا ارة العاملية إىل "أقل بكثري من درجتني م ويتني فو مستويات ما قيل الثورة الصناعية  ،جيعل ييعة الت دي أكث و و ا ،ومن مث
فإذا كان العامل جاد يف حتقيق اهلدف احملدد يف اتفاقية باريس ،فس ا اايتعني على التدف ة والتربيد والنقل اتياع نفس مس ا ااار قطاع الطاقة – وبس ا ا عة ،ي ش ا اامدت هذ
القطاعات:
تغيرلطديفل يلمصةيفلطاقة الطا ي دي ل يلم ةألطايد ئالوطايبرتد :قدمت الطاقة املتجددة ااديثة ما يق ب من  ٪10من إمجاع اإلنتاج اا اري العاملي يف عام
 .2015وتوجد أهداف و نية للطاقة املتجددة يف التدف ة والتربيد يف  48دولة ول العامل ،يف ني أن  146دولة لديما أهداف قابلة للت دي يف قطاع الطاقة.
تغييرطقلص للغير لألةفتا يف اهلند ،على ااييل املثال ،ارتفعت نس ااية تكييات املكزات الش ااوس ااية اا ارية أواع  ٪25يف عام  2017مقارنة بعام  .2016وهتدف
الصني إىل ااصول على  ٪2من أمحال التربيد مليانيما من هذ التقنية ألول عام .2020
.
يلم ةألطاتالقلتي رلزتةي لن ل للبالطا ل لليةفطقلطاكهرطةةيال رصل للال
تفتدةعلطة ل ل لليهقةلطاقة الطا ي دي لع ىلطارغملمنلوي تالطاي ييل
طفقديفا

ي يض اااف أكث من  30مليون اايارة كم بائية على

العامل ا ا ا ا ا اانويا ،وبيع  1.2مليون افلة كم بائية لل كاب عام
 ،2017ارتفاااع اا من  ٪58تق يي اا اعتيااارا من عااام  .2016توف
الكم باء  ٪1.3من ا تياجات الطاقة من النقل ،ربعما من املص ااادر
املتجددة ،باإل افة إىل  %2.9من الوقود اايوي .وبشكل عام ،ال
يزال النفط يلىب حنو  ٪92من الطلااا على الطاااقااة يف قطاااع النقاال،
و اإلمجال أعلنت  42دولة فقط أهدافا و نية ال تخدام الطاقة املتجددة يف النقل.
ي تيط تعري هذ القطاعات بو ع أ

يا ات

ي ة ،ودفع االبتكار وتطوي تكنولوجيات الطاقة املتجددة اجلديدة يف القطاعات املتأخ ة.

وقالت رنا أديا ،األمني التنفيذي ل ا ا ا ا " : REN21إن تكافؤ" الكم باء" مع "الطاقة" يؤدي إىل الشعور بال ا" .رمبا نسري يف الط يق حنو مستقيل للكم باء املتجددة
بنسية  ،٪100ولكن عندما يتعلق األم بالتدف ة والتربيد والنقل ،فإننا نت ك على ول الط يق كوا لو كان لدينا وف ة

الوقت .لأل ف ،حنن ال منلك ذلك.

وأ اااف أرا ول زي فول ،رئيس " :REN21جلعل الت ول يف ال الطاقة قيقة ،جيا أن تكون هناك قيادة اايا ااية من قيل ااكومات  -على ااييل املثال فون
خالل وقف الدعم للوقود األ فوري والنووي ،واال ااتثوار يف الينية الت تية الض ا ورية ،وو ااع أهداف و اايا ااات ااارمة للتدف ة ،والتربيد والنقل .بدون هذ القيادة،
يكون من الصعا على العامل أن يتفق على قضايا املناخ أو اال تدامة.

ول تق ي ااالة العاملية للطاقة املتجددة رن REN21
يع ض تق ي الو ع العاملى للطاقة املتجددة لعام  2018بشأن التطورات واالجتاهات منذ هناية عام  2017ىت أوائل  ،2018بقدر ما هو متا .
وقد مت نش ا هذا التق ي ألول م ة يف عام  ، 2005وهو التق ي الساانوي الشااامل عن مصااادر الطاقة املتجددة ،واألكث مشوال ر ااد الو ااع والتطورات واالجتاهات
األخرية يف أ وا الطاقة املتجددة والصناعات واال تثوارات وتطورات السيا ات يف مجيع أحناء العامل .وأسا التصويم ،فإنه ال يوف حتليالت أو تنيؤات مستقيلية.
مت توفري الييانات من قيل شيكة تضم حنو  900مساهم وبا ومؤلف من مجيع أحناء العامل www.ren21.net/gsr-2018 .ل
تيي رلطا اةطققلطا باا
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ميكن لو
•
•
•
•

ائل اإلعالم اال تفادة من ال ابط التاىلhttps://ren21.rotcloud.com/index.php/s/TjK2sVb1nsjXdQv
النتائج ال ئيسية .يتا التق ي الكامل عند الطلا.
ال وم الييانية
جداول بيانات و نية وإقليوية
منشور إعالمى باللعات التالية :الع بية ،الصينية ،اإلجنليزية ،الفار ية ،الف نسية ،األملانية ،اليابانية ،الكورية ،الربتعالية واإل يانية

املا اتا ا ا ا اادأ الا ا م ااى :رن ا ا ااا أدي ا ا ااا ،األم ااني الا اتا انا افا اي ا ا ااذى  ،+ 33 )0( 144 37 50 90 ; +33 (0) 7 67 44 04 13;، .با ا ي ا ا ااد إلا ايا اكا ا و :
rana.adib@ren21.net
لو ا ا ااائل اإلعالم ،ميكن االتصا ا ااال باألرقام التالية :لورا وليامسا ا ااون ،مدي التوعية واالتصا ا اااالت  ،+33 )0( 1 44 37 50 99 ،موبايل6 03 06 02 58 :
 ،+33ب يد إليك و laura.williamson@ren21.net :
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