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 Global renewables investment to triple thisاستثمارات الطاقة الُمتجّددة تتضاعف 3 مرات
decade: U.N.

االستثمار في التكيف مع التغير المناخي قد يحقق عوائد 
بتريليونات من الدوالرات 

Investing in climate adaptation can spur trillions in 
benefits

Germany’s climate protection measures to cost 
40 billion euros by 2023

UK government announces £500 million green 
investments

الحكومة البريطانية تعلن عن 500 مليون جنيه 
إسترليني من االستثمارات الخضراء

تدابير حماية المناخ ستكلف ألمانيا 40 مليار يورو 
بحلول عام 2023

Source: Reutersاملصدر: رويرتز

We Supportنـحـن نـــدعم

التحول للسيارات الكهربائية قد يقلص الطلب على النفط

 شركات النفط الكبرى تقوض أهداف األمم المتحدة للمناخ
بمشروعات جديدة بقيمة 50 مليار دوالر

A global switch to electric vehicle could cut oil demand 
by 2040

Big Oil undermines U.N. climate goals with $50 billion of 
new projects

أشار تقرير من برنامج األمم المتحدة للبيئة إن االستثمار 
العالمي في تشييد قدرات جديدة للطاقة الُمتجّددة سيبلغ 
2.6 تريليون دوالر بنهاية العقد الحالي، بما يزيد على ثالثة 

أمثال االستثمارات في السنوات العشر السابقة. وال يشمل 
الرقم مشاريع الطاقة الكهرومائية الضخمة والذي يعادل 
1.2 تيراوات من قدرة الطاقة المتجّددة في العقد الحالي. 

حيث يتجاوز ذلك كامل وحدات توليد الكهرباء في الواليات 
المتحدة ونصف إجمالي القدرة الكهربية المركبة على مدى 

الفترة ذاتها والبالغ 2.4 تيراوات. تنبع هذه الزيادة من 
تراجع أسعار الفائدة في االقتصادات الرئيسية وانخفاض 

حاد في التكاليف بلغ 81٪ للطاقة الشمسية و 46٪ لطاقة 
الرياح البرية و 44٪ لطاقة الرياح البحرية في العقد الحالي. 

كبر بلد مستثمر  وقال التقرير: إن الصين بصدد أن تصبح أ
على مدار العقد الحالي، حيث رصدت 758 مليار دوالر 
بين 2010 ومنتصف 2019. وعلى مدى الفترة ذاتها، 

استثمرت أوروبا 698 مليار دوالر في حين أنفقت الواليات 
المتحدة 356 مليار دوالر.

Global investment in new capacity for renewable 
energy is on course to reach $2.6 trillion by the 
end of this decade, more than triple the amount 
of the previous decade, a report commissioned 
by the U.N. Environment Programme says. The 
figure excludes large hydropower projects and is 
equivalent to 1.2 terawatts (TW) of new renewable 
energy capacity this decade. That’s more than 
today’s entire U.S. electricity generation units and 
half of the 2.4 TW of total power capacity installed 
over the same period. The increase stems from 
a fall in interest rates in major economies and a 
slump in costs, with the “levelised” cost of solar 
photovoltaics down 81٪, onshore wind down 
46٪ and offshore wind down 44٪ this decade. 
The biggest investing country during the decade 
is set to be China, which committed $758 billion 
between 2010 and mid-2019. Over the same 
period, Europe invested $698 billion and the 
United States spent $356 billion, the report said.

وفًقا لتقرير أصدرته مؤخًرا لجنة دولية رفيعة المستوى، فإن 
استثمار 1.8 تريليون دوالر بين عامي 2020 و 2030 في مشاريع 

لمساعدة المجتمعات على التكيف مع اآلثار المتفاقمة لتغير 
المناخ قد يحقق منافع اقتصادية تبلغ 7.1 تريليون دوالر. ويهدف 
التقرير إلى رفع مستوى إيضاح التكّيف مع التغير المناخي ضمن 
جدول األعمال العالمي. وتم أصدار التقرير قبل موعد انعقاد  قمة 
العمل المناخي لألمم المتحدة في نيويورك في 23 سبتمبر. حيث 

ُيسلط التقرير الضوء على خمسة مجاالت تحتاج إلى االستثمار 
بشكل عاجل في كل من : أنظمة اإلنذار المبكر ، والبنية التحتية 

لمقاومة المناخ ، وموارد المياه ، والزراعة في األراضي الجافة وحماية 
المانغروف. وقال التقرير إن التكيف مع التغير المناخي يوفر “عائًدا 

ثالثًيا” من خالل تجنب الخسائر المستقبلية، وحفز االبتكار وتقديم 
فوائد اجتماعية وبيئية.

Investing $1.8 trillion between 2020 and 2030 in projects 
to help communities adapt to the worsening impacts of 
climate change could yield $7.1 trillion in economic benefits, 
according to a report released recently by a high-level 
international commission. The report, which was tasked 
with “raising the visibility of climate adaptation on the 
global agenda” ahead of the upcoming UN Climate Action 
Summit in New York on Sept. 23. The report highlights five 
areas where investment is needed most urgently - early 
warning systems, climate-resilient infrastructure and water 
resources, dryland agriculture and mangrove protection. 
The report said that climate adaptation delivers a “triple 
dividend” by avoiding future losses, spurring innovation and 
delivering social and environmental benefits.

قال الرئيس العالمي ألبحاث سيتي جروب في مؤتمر  البترول آلسيا 
والمحيط الهادي في سنغافورة إن نمو قطاع السيارات الكهربائية 

وحده قد يقلص الطلب على النفط بمقدار 13.7 مليون برميل يوميا 
بحلول 2040. وقال “إدوارد مورس” في عرض تقديمي أمام المؤتمر  

»هذا يزيد عن إجمالي استهالك النفط بالشرق األوسط وأفريقيا 
وأمريكا الالتينية في 2018. بينما يواجه الطلب على وقود وسائل 

النقل تهديدات من تبني المحركات الكهربائية وتشديد التشريعات 
البيئية، حيث أن قطاع البتروكيماويات بصدد تولي قيادة نمو الطلب 

على النفط في المستقبل. وأضاف “مورس” قائالً: “وكالة الطاقة 
الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على المواد األولية للبتروكيماويات 

كثر من ُثلث  خمسة ماليين برميل يوميا حتى 2040، ما يشكل أ
نمو الطلب على النفط حتى 2030 ونحو النصف حتى 2050”.

كر” المتخصصة في مجال األبحاث في  قالت مؤسسة “كربون ترا
تقرير نُشر مؤخراً إن شركات النفط الكبرى وافقت على مشاريع 

بقيمة 50 مليار دوالر منذ العام الماضي. ولن تكون تلك المشاريع 
ذات جدوى اقتصادية إذا ما نفذت الحكومات اتفاقية باريس بشأن 

تغير المناخ. في حين رحبت شركات النفط والغاز الكبرى باتفاق 
باريس الذي تدعمه األمم المتحدة ، والذي وافقت الحكومات 
فيه على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بما يكفي للحد من 

ظاهرة االحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، أو “أقل بكثير” من 
درجتين مئويتين بنهاية القرن. وخلص التقرير أيًضا إلى أن شركات 

النفط والغاز تخاطر “بإهدار” 2.2 تريليون دوالر بحلول عام 2030 
كثر صرامة على  في مشاريع جديدة إذا طبقت الحكومات قيوًدا أ

انبعاثات الغازات الدفيئة.

The rise of the electric vehicle industry alone could displace 
13.7 million barrels per day of (bpd) oil demand by 2040, 
the global head of Citigroup Research said at the Asia 
Pacific Petroleum Conference (APPEC). “This is more than 
the 2018 oil consumption of the Middle East, Africa and 
Latin America combined,” said Edward Morse, making a 
presentation at (APPEC) in Singapore. “While demand for 
transportation fuels faces the threats from the adoption 
of electric engines and stricter environmental legislations, 
the petrochemical sector is set to take the driver seat of 
oil demand growth in future.” “The International Energy 
Agency sees petrochemical feedstock demand rising by 5 
million bpd to 2040, accounting for more than a third of oil 
demand growth to 2030,” Morse added.

Major oil companies have approved $50 billion of projects 
since last year, that will not be economically viable if 
governments implement the Paris Agreement on climate 
change, think-tank Carbon Tracker said in a recent report. 
Big oil and gas companies have welcomed the U.N.-backed 
Paris Agreement, in which governments agreed to curb 
greenhouse gas emissions enough to limit global warming 
to 1.5°C, or “well below” 2°C by the end of the century. 
The report also concluded that oil and gas companies 
risk “wasting” $2.2 trillion by 2030 on new projects if 
governments apply stricter curbs on greenhouse gas 
emissions.

صرح شخص مطلع على المحادثات لرويترز ان اجراءات 
حماية المناخ التي يريد محافظو المستشارة انجيال ميركل 

كيين الكشف  وشركاؤها في تحالف الديمقراطيين االشترا
عنها قبل نهاية شهر سبتمبر ستكلف ألمانيا 40 مليار 

يورو على االقل حتى عام 2023. من المتوقع أن تتناول 
الخطط مجموعة واسعة من القضايا مثل تقديم المنح 
لمشتري السيارات الكهربائية، وتوسيع شبكة محطات 
الشحن، ورفع الضرائب على الطرق بالنسبة للمركبات 
الملوثة، وتحسين أنظمة التدفئة للمباني، ورفع تكلفة 

كر الطيران. إضافية على تذا

Climate protection measures that Chancellor 
Angela Merkel’s conservatives and their Social 
Democrat coalition partners want to unveil before 
the end of September will cost at least 40 billion 
euros until 2023, a person briefed on the talks 
told Reuters. The plans are expected to touch on 
a broad range of issues such as extending grants 
for electric car buyers, expanding a network of 
charging stations, raising road taxes for polluting 
vehicles, improving heating systems for buildings 
and raising a green surcharge for plane tickets.

كثر من 500  قالت الحكومة البريطانية إنها ستستثمر أ
مليون جنيه إسترليني )616 مليون دوالر( في التقنيات 

الخضراء. وسيشمل هذا المبلغ 400 مليون جنيه 
لتطوير نقاط البنية التحتية للشحن السريع للسيارات 

الكهربائية. وسيتم استثمار 143 مليون جنيه أخرى في 
المشروعات الخضراء ، بما في ذلك تقنيات إزالة الغازات 

الدفيئة وإجراءات لمعالجة تلوث الهواء. كما تخطط 
الحكومة البريطانية إلنهاء مبيعات البنزين والديزل 

بحلول عام 2040.

The British government said it will invest more 
than 500 million pounds ($616 million) in green 
technologies. Included in this will be a 400-million-
pound fund to develop rapid charging infrastructure 
points for electric vehicles. A further 143 million 
pounds will be invested in green projects, including 
greenhouse gas removal technologies and measures 
to address air pollution. The government plans to 
end the sale of petrol and diesel vehicles by 2040.
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