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حاكم والية نيو مكسيكو ُيصدر امراً للحد من 
الميثان إنبعاثات 

New Mexico governor moves to limit methane 
emissions

ُمطالبة شركة “ بريتش بتروليوم” لكشف النقاب عن 
االنبعاثات الغازية المترتبة عن استثماراتها النفطية

BP to expand emissions disclosure on oil 
investments

German gas demand seen rising due to coal 
exit plan

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تحث 
استراليا على زيادة خفض إنبعاثات الكربون

خطة المانيا للخروج من الفحم تتسبب في ارتفاع 
الطلب على الغاز 

OECD urges Australia to step up carbon 
emissions cuts

Source: Reutersاملصدر: رويرتز

We Supportنـحـن نـــدعم

 الشركات األوروبية تعمل على تأمين كميات قياسية من
طاقة الرياح

 اندونيسيا تخطط لتقديم حوافز  لمصنعي السيارات
االجنبية  الكهربائية 

European companies secure record amounts of 
wind power

Indonesia plans electric vehicle incentives for 
foreign car makers

أصدر حاكم والية نيو مكسيكو األمريكية أمراً تنفيذاً 
للمسؤولين في الوالية لتطوير أنظمة خفض إنبعاثات غاز 

الميثان المترتبة عن صناعة النفط والغاز، وإعادة إنتاج 
الغازات الدفيئة على مستوى الوالية بشكل منفصل 

خالل العقد القادم. وفي هذا الصدد تم توجيه إدارة 
الطاقة والبيئة لتفعيل قواعد خفض إنبعاثات الميثان 

بأسرع ما يمكن.

New Mexico Governor has ordered state officials to 
develop regulations to reduce methane emissions 
from its oil and gas industry and separately 
rollback state-wide greenhouse gas output over 
the next decade. The Energy and Environment 
Department were directed to enact methane 
emission reduction “rules as soon as practicable,” 
the executive order said.

وافقت شركة “بريتش بتروليوم -BP” على توسيع نطاق 
الكشف عن إنبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري بما 

يعزز من استثماراتها المستقبلية في النفط والغاز ويتماشى مع 
أهداف المناخ المدعومة من قبل األمم المتحدة. جاء ذلك بعد 

محادثات مع مجموعة كبيرة من المستثمرين بالشركة خالل 
اجتماعها السنوي لدعم قرار المساهمين بشأن التدابير الالزم 
اتخاذها فيما يتعلق بقضايا المناخ. ويأتي هذا االتفاق استجابة 

“BP”  لدعوة “مجموعة العمل من اجل المناخ +100” التي 
تضم مجموعة من المساهمين بأستثمارات تبلغ قيمتها 32 

تريليون دوالر. ويأتي ذلك القرار بعد أسابيع من موافقة شركة 
“رويال داتش شل” المنافسة لتقديم أهداف واسعة النطاق 

إلنبعاثات الكربون.

BP has agreed to broaden its disclosure on 
greenhouse gas emissions to show how it thinks 
future investments in oil and gas align with U.N.-
backed climate goals. Following talks with a 
large group of investors, BP also agreed to back 
a shareholder resolution on the measures at its 
annual general meeting, further evidence of the 
way the energy industry and investors are engaging 
on climate issues. The agreement with a group 
of investors with $32 trillion under management, 
known as Climate Action 100+, comes weeks after 
rival Royal Dutch Shell agreed to introduce broad 
carbon emissions targets linked to executive pay. 

قامت الشركات األوروبية بشراء كمية قياسية من طاقة 
الرياح في العام الماضي، حيث تبحث الشركات ذات الكثافة 
االستهالكية للطاقة مثل منتجي األلمنيوم عن طرق صديقة 

للبيئة فيما يخص عملياتها االنتاجية. في الوقت الذي تصبح فيه 
طاقة الرياح قادرة على المنافسة السعرية مع الطاقة التقليدية 
في العديد من البلدان. في حين  هرعت الشركات الكبرى لتأمين 
احتياجاتها من الطاقة المتجددة لضمان إدارة التكاليف وخفض 
انبعاثات الكربون، وبما يتماشى مع تعزيز سمعتها مع العمالء. 

حيث تم توقيع صفقات جديدة فيما يخص شراء طاقة الرياح 
من خالل ما يسمى بإتفاقات “شراء الطاقة” للشركات في أوروبا 

في العام الماضي مقابل الحصول على 1.5 جيجاوات.

قال نائب وزير الصناعة االندونيسي للصحفيين إن إندونيسيا 
بصدد وضع اللمسات األخيرة فيما يخص سياسة إستخدام 

السيارات الكهربائية الجديدة  والتي تتضمن تقديم حوافز 
مالية لمصنعي السيارات األجنبية، مما يعمل على دعم الجهود 

الرامية لئن تصبح اندونيسيا مركزاً لصناعة بطاريات الليثيوم. 
وتخطط إندونيسيا إلدخال مخطط مالي يتضمن تخفيضات 

ضريبية على منتجي بطاريات السيارات الكهربائية ومصنعي 
السيارات، باإلضافة إلى اتفاقيات ذات تعرفه تفضيلية مع 

الدول األخرى التي لديها طلب مرتفع على السيارات الكهربائية. 

European companies bought a record amount of 
wind power capacity last year, as energy-hungry 
businesses like aluminum producers and IT giants 
look for greener ways to drive their machinery and 
data centers. As wind power becomes competitive 
on price with conventional energy in many 
countries, big companies have rushed to secure 
renewable energy to manage costs and reduce 
their carbon emissions, while boosting their image 
with customers. New wind deals through so-called 
corporate power purchase agreements (PPAs) were 
signed in Europe last year for 1.5 gigawatts (GW).

Indonesia is finalizing a new electric vehicle (EV) 
policy that will offer fiscal incentives to foreign car 
makers, as it ramps up efforts to become a lithium 
battery hub, its deputy industry minister has said. 
Indonesia plans to introduce a fiscal scheme that 
will offer tax cuts to EV battery producers and 
automakers, as well as preferential tariff agreements 
with other countries that have a high EV demand, 
the deputy minister told reporters.

تشير توقعات مجموعة “الضغط لصناعة الغاز - 
Zukunft Erdgas” إلى ارتفاع الطلب على الغاز األلماني 

بنسبة تصل إلى 8٪ خالل الفترة الحالية وحتى عام 
2022. يأتي ذلك بعد تفعيل خطة إغالق محطات 
الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري والتي أوصت 

بها مؤخرا اللجنة الحكومية المعنية بذلك. واوردت 
المجموعة الصناعية خالل عرض تقديمي لها في 

“E-World of Energy” بأن توصيات اللجنة الحكومية 
ستجعل من الغاز احد الروافد الرئيسية إلمدادات 

الطاقة، حيث تمثل مصادر الطاقة المتجددة الفعلية في 
المانيا ما نسبته ٪40. 

German gas demand could rise by up to 8 percent 
in the period to 2022 to replace orchestrated 
closures of coal-fired power plants recently 
recommended by a government-appointed 
commission, gas lobby group Zukunft Erdgas have 
announced. In a presentation at the E-World of 
Energy trade fair, the industry group said the 
recommendations of the commission could make 
gas the second pillar of power supplies, after 
renewables which already hold 40%.  

 ،)OECD( حذرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
من تناقضات إدعاءات الحكومة المحافظة في البالد 
حول سهولة تحقيق هدف خفض االنبعاثات. حيث 

تحتاج أستراليا إلى خفض إنبعاثاتها الكربونية بشكل 
حاد لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ بحلول عام 
2030. هذا، وبالرغم من االستخدام المتنامي السريع 
لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ ما زالت أستراليا 

تعتمد بشكل كبير على الفحم والغاز الطبيعي كمصدر 
للطاقة، في حين أن االنبعاثات الناتجة عن قطاع النقل 

آخذة في النمو مما يجعل من الصعب على أستراليا 
خفض إجمالي إنبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 

الحراري بنسبة 26٪ إلى 28٪ من مستويات عام 2005 
وصوالً حتى عام 2030، وذلك بحسب ما ورد في إطار 

إتفاقية باريس.

Australia needs to cut carbon emissions more 
sharply to meet its 2030 Paris Climate accord 
target, the OECD have warned, contradicting 
claims by the country’s conservative government 
that the goal will be easily met. Despite rapidly 
growing use of wind and solar power, Australia 
remains heavily dependent on coal and natural 
gas for energy, while emissions from the transport 
sector are growing. That will make it tough 
for Australia, one of the 10 worst greenhouse 
gas emitters in the Organization for Economic 
Cooperation and Development, to cut total 
greenhouse gas emissions by 26 percent to 28 
percent from 2005 levels by 2030, as promised 
under the Paris agreement.
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