
الملخص التنفیذي

طاقة الریاح والطاقة الشمسیة ُتسّجل رقًما قیاسًیا
- وكذلك یسجل الفحم الحجري واالنبعاثات رقًما

قیاسًیا
أصبحت طاقة الریاح والطاقة الشمسیة ُتمّثل عشرة بالمائة من الكھرباء العالمیة، ولكن یحتاج االنتقال

الكھربائي على مستوى العالم إلى الحفاظ على معدالت نمو ھائلة الستبدال الفحم الحجري وتقلیل
االنبعاثات.

منأكثرتمثلأنھایعنيماالریاح.لطاقة%14بنسبةوارتفعتالماضي،العامفي%23إلىالشمسیةالطاقةتولیدنسبةارتفعت
العالمكھرباءمن%38تولیدفيالنظیفةالكھرباءمصادرجمیعساھمتمًعا.النسبتیندمجعندالعالمفيالكھرباءتولیدمن10%
%).36(الحجريالفحمنسبةمنأكثروھذا،2021عامفي

لتظل،2030عامإلىوصوًالعامكل%20إلىتصلعالیةمدمجةنمومعدالتعلىالحفاظالشمسیةوالطاقةالریاحطاقةتحتاج
مدارعلىبھاالخاصنفسھالنمومعدلمتوسطھذاوكاندرجة.1.5عندالحرارياالحتباسدرجاتثباتعلىیحافظمساًراتنتھج

العقد الماضي.

أصبح ھذا اآلن ممكًنا بشكل ملحوظ: إن طاقة الریاح والطاقة الشمسیة ھما مصادرا الكھرباء األقل تكلفة على أساس مستٍو، إلى جانب
التجربة العالمیة المتزایدة باستمرار إلدماجھما في شبكات ذات مستویات عالیة. من الواضح أن ھذه التقنیات نجحت بالفعل في تحقیق

دولوثالثالتوزیع،سریعةالمصادرھذهمستخدمةالكھرباءمن%10منأكثراآلنتولدمستقلةدولة50ھناكأنبدلیلأھدافھا
%.40منأكثربالفعلُتولد

تثق العدید من الحكومات مثل الوالیات المتحدة، وألمانیا، والمملكة المتحدة وكندا في الكھرباء النظیفة بدرجة كبیرة حتى إنھم
ُیخططون لتغییر شبكاتھم لكھرباء نظیفة تماًما في خالل العقد ونصف القادم. ولكن مع استمرار ارتفاع الفحم الحجري والزیادة



المستمرة في الطلب على الكھرباء، جمیع الحكومات التي تستخدم شبكات كثیفة الكربون بحاجة اآلن إلى التحرك ُمتسلحین بالشجاعة
والطموح أنفسھما.

طاقة الریاح والطاقة الشمسیة - مصادر الكھرباء
النظیفة األسرع نمًوا - تصل إلى عشرة بالمائة من

الكھرباء العالمیة
العالمیةالكھرباءمن%)10.3(بالمائةعشرةمنأكثرالشمسیةوالطاقةالریاحطاقةولّدتقد

النسبةضعفإلىووصلت،2020عامفي%9.3منارتفعتإذ،2021عامفياألولىللمرة
ولّدتكما%).4.6(النسبةكانتحینماللمناخباریساتفاقیةتوقیعوقت2015بعاممقارنًة
وھذا،2021عامفيالعالممستوىعلىالكھرباءمن%38مجتمعةالنظیفةالكھرباءمصادر

%).36(الحجريالفحمنسبةمنأكثر

سبعمنھاالشمسیة،والطاقةالریاحطاقةمن%10تولیداآلنحتىدولةخمسونتجاوزتقد
وھنغاریاواألرجنتین،وفیتنام،ومنغولیا،والیابان،الصین،وحده:2021عامفيجدیدةدول

إجماليمن%8منوفیتنام—أكثروأسترالیادول—ھولندا،ثالثحّولتقدكماوالسلفادور.
الطلب على الكھرباء لدیھم من الوقود الحفري إلى طاقة الریاح والطاقة الشمسیة في العامین

الماضیین فقط.
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النمو العالي للطلب تجاوز الطاقة النظیفة
الساعةفيتیراواط1,414اإلطالق:علىلھارتفاعبأعلىانتعاًشا،الكھرباءعلىالطلبشِھد
فيالكھرباءعلىللطلبالھندبحجمجدیدةدولةإضافةیعادلبما،2021حتى2020عاممن

منالكثیروعاد%.5.4+بنسبة2010عاممنذللطلبنموأسرع2021عامشِھدكماالعالم.
النمولكن.2020عامفيھبوطھابعدالجائحةقبلالطبیعیةمستویاتھاإلىالمتقدمةاالقتصادات

الحقیقي كان في قارة آسیا، ویعود ذلك إلى حٍد كبیر إلى ازدھار النمو االقتصادي؛ إذ شھدت
.2019عامعن2021عامفيالطلبعلى%13بزیادةقفزة،أكبرالصین

فقط%29إنإالالشمسیة،والطاقةالریاحطاقةتولیدارتفاعفيالقیاسیةالقفزةمنالرغمعلى
الریاحطاقةخاللمنتلبیتھتمت2021عامفيالكھرباءعلىالطلبفيالعالمياالرتفاعمن

مستویاتتغیرعدممعنمو،أيالنظیفةللكھرباءاألخرىالمصادرتحققولمالشمسیة.والطاقة
منالطلبارتفاعفيالمتبقیةالنسبةتلبیةتمتكماعامین.منذالمائیةوالطاقةالنوویةالطاقة
الطلبارتفاعمن%59لتلبیةوحدهالحجريالفحمتولیدتمإذالحفري.الوقودمصادرخالل
2021عامفيالكھرباءعلى .

02



سّجلت طاقة الفحم الحجري رقًما قیاسًیا جدیًدا
الساعة،فيتیراواط10,042إلى2021عامفي%9.0بنسبةالحجريالفحمطاقةارتفعت

.2018لعامالسابقالقیاسيالرقممن%2بنسبةوأعلىمسبوقغیرجدیدارتفاعمعدلوھو
الفحمتولیدُیمثلكانحیثتقریًبا،1985عاممنذاإلطالقعلىارتفاعنسبةأكبروكانت

العالمیة.الكھرباءمن%36الحجري

علىالطلبازدھرحیث،2021عامفيالحجريللفحمجدیدةقیاسیةأرقاًماآسیاقارةسّجلت
%)،6(+وكازاخستانوإندونیسیا،%)،11(+والھند%)،9(+الصینذلكفيبماالكھرباء،
الفحمطاقةشِھدت،2021عامفي%).8(+والفلبین%)،8(+وباكستان%)،13(+ومنغولیا
،2020بعاممقارنًةكبیًراانتعاًشاوالیاباناألوروبيواالتحادالمتحدة،الوالیاتفيالحجري

الحجريالفحمطاقةمنالصینحصةارتفعت.2019عاممستویاتمنأقلتزالالولكن
.2021عامفي%54حتى2019عامفي%50منالعالمیة

ارتفاع الرقم القیاسي في الفحم الحجري لم یعادل االرتفاع في تولید طاقة الغاز العالمیة، التي
مستوىعلىالكھرباءمن%62أُنتج،2021عامفي.2021عامفيفقط%1بنسبةارتفعت
الرتفاعاألول—العام2020عامفي%61نسبةمنارتفعتإنھاأيالحفري،الوقودمنالعالم
.2012عاممنذالحفريالوقودحصة
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أعلى ارتفاع على اإلطالق في انبعاثات قطاع
الكھرباء

سّجلت انبعاثات ثاني أكسید الكربون أعلى رقم قیاسي على اإلطالق، متفوًقا على الرقم القیاسي
ملیون778(2021عامفي%7بنسبةارتفعتكما.2018عامفي%3بنسبةالسابق

%7بنسبةاالرتفاعیتبعاإلطالق.علىقفزةوأكبر،2010عاممنذارتفاعنسبةطن)—أكبر
علیھكانتمماأكثرارتفعتقداالنبعاثاتنسبةإنأي،2020عامفيفقط%3بنسبةانخفاض

قبل أن تضرب الجائحة.
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"طاقة الریاح والطاقة الشمسیة أصبحتا متاحتین اآلن. وقد بدأت العملیة التي ستعید تشكیل
نظام الطاقة الحالي. في ھذا العقد، نحتاج إلى نشرھما بسرعة ھائلة إلعادة الزیادة العالمیة في

االنبعاثات إلى وضعھا الطبیعي والتصدي للتغیر المناخي."

"ھناك إشارات واضحة إلى أن االنتقال الكھربائي العالمي یجري بشكل جید، على الرغم من وصول انبعاثات الفحم
الحجري والطاقة إلى أعلى معدالت على اإلطالق. وُتضاف طاقة الریاح والطاقة الشمسیة إلى الشبكات أكثر من أي

ومن—وقت مضى. ولیس فقط في عدد قلیل من الدول، ولكن في جمیع أنحاء العالم. أصبح في استطاعتھم



أن یقوموا بتوفیر النسبة األكبر من الكھرباء النظیفة الالزمة لسحب جمیع الوقود الحفري تدریجًیا، وفي—المتوقع
الوقت نفسھ المساعدة على زیادة األمن في مجال الطاقة.

ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز خالل حرب روسیا مع أوكرانیا، ھناك خطر حقیقي للعودة إلى استخدام الفحم
درجة.1.5عندالمناخدرجاتعلىللحفاظالعالميالھدفیھددوھذامجدًدا،الحجري

تحتاج الكھرباء النظیفة حالًیا إلى أن یتم بنائھا على أوسع نطاق. لقد انتبھ الزعماء فجأة للتحدي الذي یواجھونھ وھو
%."100نظیفةكھرباءإلىاالنتقالنحوسریًعاللتحركحاجتھم

دیف جونز
الرئیس العالمي في شركة إمبر
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