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گذار در بخص بزق در حال ضتاب گزفتي است ،اها بخصّإ گزهاٗص ،سزهاٗص ٍ
حولًٍمل بِ الذام فَرٕ ً٘اس دارد.
 178گیگايات تٍ ظزفیت جُاوی تزق تجذیذپذیز در  2017افشيدٌ ضذ.
گشارش يضؼیت جُاوی تجذیذپذیزَای  2018رن( 21جیاسآر) وطان
میدَذ :تجذٗذپذٗزّا  %00اس ظزفیت خالع افشيدٌ ضذٌ تٍ تزق جُان
در  2017را تٍ خًد اختػاظ دادوذ ،کٍ تیطتزیه افشایص ظزفیت تزق
تجذیذپذیز در ػػز جذیذ محسًب میضًد .اما تخصَای گزمایص،
سزمایص ي حمليومل  -کٍ در مجمًع حذيد چُار پىجم اس تماضای اوزصی
وُایی در جُان را در تز میگیزوذ َ -مچىان فاغلۀ تسیار سیادی تا تخص
تزق داروذ.
جیاسآر ،کٍ امزيس مىتطز ضذٌ است ،جامغتزیه گشارش ساالوٍ اس يضؼیت اوزصی تجذیذپذیز در جُان است.
ظزف٘ت جذٗذ افشٍدُ ضذُ بِ خَرض٘ذٕ فتٍَلتاٗ٘ک بِ رکَرد
تاسُإ رس٘ذ :افشایص ظزفیت خًرضیذی فتًيلتاییک در  2017تا %29
رضذ وسثت تٍ  2016تزاتز تا  98گیگايات تًد .ظزفیت خًرضیذی
فتًيلتاییک افشيدٌ ضذٌ تٍ ضثکۀ تزق جُان اس مجمًع ظزفیت خالع
افشيدٌ ضذٌ تٍ ویزيگاٌَای سغال سىگی ،گاسی ي َستٍ ای تیطتز تًد .تزق
تادی ویش تا  52گیگايات افشایص ،در رضذ ظزفیت تجذیذپذیزَا
تأثیزگذار تًد.
ػلیرغم یاراوهٍَهای سهىگیه ي ادامهٍدار در تًلیهذ سهًختَهای فسهیلی،
سزهاِٗگذارٕ در ظزف٘تّاإ جذٗاذ بازق تجذٗذپاذٗز با٘ص اس
دٍ بزابز هجواَ سازهاِٗ گاذارٕ در ظزف٘ات ّاإ جذٗاذ بازق
فس٘لٖ ٍ ّستِإ بَد .تهٍ لفهب تُثهًد رلاتهتپهذیزی لیمتهی ،تهیص
اس ديسهههًر سهههزمایٍگهههذاری در تًلیهههذ تهههزق در  2017مزتهههًه تهههٍ
تجذیذپههذیزَا تههًد .اوتظههار مههیريد رضههذ سههُم تجذیذپههذیزَا در تخههص
تزق َمچىان تا لذرت ادامٍ یاتذ.
سزهاِٗگذارٕ در تجذٗذپذٗزّا در بزخٖ هٌاطك ب٘طتز بَد :وشدیک تٍ  %75اس سزمایٍگذاری اوجار ضذٌ در تجذیذپذیزَا در 2017
تٍ چیه ،اريپا ي ایاالت متحذٌ اختػاظ داضت .تا ایه حال ،تز اساس سزاوۀ تًلیذ واخالع داخلی ،جشایز مارضال ،رياوذا ،جشایز سلیمان،
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گیىۀ تیسائً ي ضمار سیادی اس دیگز کطًرَای در حال تًسؼٍ ،تزاتز یا تیطتز اس کطًرَای تًسؼٍیافتٍ ي التػادَای وًظًُر در حال
سزمایٍگذاری در تجذیذپذیزَا َستىذ.
بزإ ًخست٘ي بار در چْار سال گذضتِّ ،ن تماضإ اًزصٕ ٍ ّن اًتطار  CO2هزبَط بِ اًزصٕ بِ طَر چطوگ٘زٕ افشاٗص
ٗافتٌذ .در  ،2017اوتطار  CO2مزتًه تٍ اوزصی  %1/4ي تماضای جُاوی اوزصی تٍ طًر تخمیىی  %2/1افشایص یافت کٍ تٍ دلیل رضذ
التػادی در التػادَای وًظًُر ي ویش رضذ جمؼیت تًد .سزػت رضذ اوزصی تجذیذپذیز تزای پاسخ تٍ ایه تماضای اوزصی در حال رضذ ي
سزمایٍگذاری ادامٍدار در ظزفیتَای فسیلی ي َستٍای کافی ویست.
در تخص تزق ،گذار تٍ تجذیذپذیزَا در حال ضکل گزفته است؛ اما تسیار آَستٍتز اس حذ ممکه یا مفلًب تٍ پیص میريد .تؼُذی کٍ در
تًافك پاریس در  2015مثىی تز محذيد ومًدن افشایص دمای جُاوی تا  2درجۀ سلسیًس تاالتز اس ممذار پیص اس اومالب غىؼتی ایجاد ضذ،
ماَیت ایه چالص را تیطتز ريضه میساسد.
چىاوچٍ دویا تخًاَذ تٍ اَذاف تؼییه ضذٌ در تًافك پاریس دست پیذا کىذ ،گزمایص ،سزمایص ي حمليومل تایذ َمان مسیزی را کٍ
تخص تزق پطت سز گذاضت ه ي تٍ سزػت ه طی کىىذ .ريوذ تغییزات در ایه تخصَا تٍ ضزح سیز تًدٌ است:
گزهاٗص ٍ سزهاٗص تغ٘٘ز اًذکٖ در بِ کارگ٘زٕ تجذٗذپذٗزّا داضتٌذ :اوزصی تجذیذپذیز وًیه تمزیثاً  %10اس مجمًع تًلیذ جُاوی
گزما را در  2015تأمیه کزدٌ است .تىُا در  48کطًر اَذاف ملی اوزصی تجذیذپذیز تزای گزمایص ي سزمایص يجًد دارد؛ در حالی کٍ
 146کطًر دارای اَذاف ملی اوزصی تجذیذپذیز در تخص تزق َستىذ.
تغییزات کًچک در حال ضکل گزفته است .تزای مثال ،در َىذ ،وػة آتگزمکهَای خًرضیذی در  2017حذيد  %25وسثت تٍ 2016
افشایص یافت .چیه ویش در وظز دارد  %2اس تار سزمایص ساختمانَا را تا  2020اس اوزصی حزارتی خًرضیذی تأمیه ومایذ.
بِ رغن سلطٔ سَخت ّإ فس٘لٖ در بخص حولٍ ًمل ،افشاٗص بزلٖ ضذى ٍساٗل ًملِ٘ ،در حال فزاّن آٍردى اهکاى
استفادُ اس اًزص ٕ تجذٗذپذٗز در اٗي بخص استَ :ز سال تیص اس  30میلیًن يسیلۀ وملیۀ تزلی دي ي سٍ چزخٍ تٍ جادٌ َای جُان
اضافٍ میضًد .در  1/2 ،2017میلیًن خًدريی
مسافزی تزلی ه  %58تیطتز اس 2016ه فزيختٍ ضذ.
تزق % 1/3 ،اس ویاس اوزصی در حمليومل را تأمیه
میکىذ کٍ یک چُارر آن مزتًه تٍ تجذیذپذیزَا
است .سیستسًختَا ویش  %2/9اس ویاس اوزصی در
حملي ومل را تأمیه می کىىذ .تٍ َز ريیَ ،ىًس در
مجمًع  % 92اس تماضای اوزصی در حمليومل اس
فزآيردٌ َای وفتی تأمیه میضًد ي فمط  42کطًر
تزای استفادٌ اس اوزصی تج ذیذپذیز در ایه تخص
اَذاف ملی داروذ.
تغییز در ایه تخصَا ویاسمىذ تٍ کار تسته چارچًبَای سیاستی درست تزای پیطثزد وًآيری ي تًسؼۀ فىايریَای جذیذ اوزصی
تجذیذپذیز است.
تٍ گفتۀ رػىا ادیة ،دتیز اجزایی رن« ،21تزاتز داوسته اوزصی تا تزق مًجة غافل ضذن اس تخصَای دیگز است»« .اگزچٍ ممکه است ما
تٍ سزػت در حال طی مسیز تٍ سمت آیىذٌای تا  %100تزق تجذیذپذیز تاضیم ،اما سماوی کٍ وًتت تٍ گزمایص ،سزمایص ي حمليومل
میرسذ ،ما چىان تٍ کىذی در حال حزکت َستیم کٍ گًیی تا َمیطٍ تزای ایه کار سمان داریم .متأسفاوٍ وذاریم».
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آرتًريس سيريس ،مذیز رن ،21اضافٍ کزد« :تزای تحمك گذار اوزصی ،رَثزی سیاسی تًسط ديلتَا ضزيری است .تزای مثال ،تا لفغ یاراوۀ
سًختَای فسیلی ي َستٍای ،سزمایٍگذاری در سیزساختَای السر ي پایٍگذاری اَذاف ي سیاستَای سختگیزاوٍ تزای گزمایص،
سزمایص ي حمليومل .ػمل تٍ تؼُذات اللیمی ي رسیذن تٍ تًسؼۀ پایذار تذين ایه رَثزی مطکل خًاَذ تًد».
 پاٗاى -دربارٓ گشارش ٍضع٘ت جْاًٖ اًزصّٕإ تجذٗذپذٗز رى12
گشارش يضؼیت جُاوی تجذیذپذیزَای  2018رن ،21پیطزفتَا ي ريوذَا را تا پایان سهال  2017ي َمچىهیه ريوهذَای مطهاَذٌضهذٌ اس
اتتذای سال  2018را  -تا آنجا کٍ در دستزس تًدٌ است  -ومایص میدَذ.
گشارش ساالوۀ يضؼیت جُاوی تجذیذپذیزَا کٍ ايلیه تار در  2005مىتطز ضذ ،جامغتزیه ي تٍريستزیه گشارش اس يضهؼیت ،پیطهزفتَهای
اخیز ي ريوذَای مًجًد ،در سمیىۀ تاسار ،غىؼت ،سزمایٍگذاری ي سیاستَای اوزصی تجذیذپذیز در سزاسز جُان است .تز اسهاس مأمًریهت
اس پیص تؼزیبضذٌ ،ایه گشارش تٍ تحلیل یا پیصتیىی ومیپزداسد .دادٌَا تا َمکاری ضثکٍای ضامل تیص اس  900وفز دستاوذرکار ،محمك
ي مؤلب اس سزتاسز دویا تأمیه میضًدwww.ren21.net/gsr-2018 .

پ٘ص اس اًتطار گشارش جلسات پزسص ٍ پاسخ بزلزار هٖباضذ.
دستزسی تٍ مًارد سیز تٍ مىظًر پیصومایص رساوٍای اس طزیك ایه وطاوی میسز است:
https://ren21.rotcloud.com/index.php/s/TjK2sVb1nsjXdQv


وکات کلیذی گشارش در یک ومای کلی .در غًرت درخًاست ،گشارش کامل مًجًد است.



ایىفًگزافیَا



گشارٌتزگَای مىفمٍای ي ملی



اوتطار رساوٍای تٍ ستانَای ػزتی ،چیىی ،اوگلیسی ،فارسی ،فزاوسًی ،آلماوی ،یًواوی ،صاپىی ،کهزٌای ،پزتغهالی ،ريسهی ،اسهااویایی ي
يیتىامی
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