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 يخبر صحف

 للطاقة العالمية القدرة اإلنتاجية أرباع ةثثل بنحو  ستأثري الطاقة المتجددةقطاع 

 2019في عام  المضافة

طاقتي الشمس  % منها باالعتماد على90للطاقة  إلى القدرة اإلنتاجية جيجاواط 176 ضيفيقطاع ال
 والرياح 

كشففففففك ال كالفففففة الدوليفففففة للطاقفففففة المتجفففففددة  :2020أبريووووو   6 ؛أبوووووواإليا اإل ووووواراا العربيوووووة المتحووووودة
(IRENA ففففففي ) جيجفففففاواط إلفففففى القفففففدرة  176 عفففففف إقفففففافة قطفففففاع الطاقفففففة المتجفففففددة لهفففففا ةجديفففففد بيانفففففا

 ففففففي ةالمسفففففجلقفففففافا  اإل وذلفففففا بتراجففففف  طفيفففففف عفففففف، 2019اإلنتاجيفففففة الةالميفففففة للطاقفففففة خففففف   عفففففا  
. مفففففف ناخيففففففة  خفففففر ،  فففففا مك اإلقففففففافا  )بةفففففد المراجةفففففة( جيجففففففاواط 179 التفففففي بل فففففك 2018عفففففا  

 لطاقة خ   الةا  الماقي.ل الزيادة اإلنتاجية% مف مجمل 72الجديدة بنسبة 

إلففففففى  الصففففففادر عففففففف ال كالففففففة" 2020إخصففففففاليا  القففففففدرة اإلنتاجيففففففة للطاقففففففة المتجففففففددة "تقريففففففر  شففففففيريو 
طليةففففففففة آ ففففففففيا  تصففففففففدر% خفففففففف   الةففففففففا  الفالففففففففك، مفففففففف  7,6المتجففففففففددة بنسففففففففبة الطاقففففففففة  قطففففففففاع نمفففففففف 

فففففففي  الجديففففففدة المسففففففجلةاإلقفففففافا  مجمففففففل % مففففففف 54بنسففففففبة  وا فففففتا ار ا النمفففففف  فففففف ا  المسفففففا ميف فففففففي
نمفففف    خفففف   الةففففا  الماقففففي، إال    قلففففي ا  الطاقففففة المتجففففددة نمفففف  قطففففاع. وفيمففففا تباطفففف   وتيففففرة القطففففاع

وبففففف لا تبقفففففى الطاقفففففة ، 2,6قفففففدر   بةامفففففل ال قففففف د ايخفففففف ر  قطفففففاع نمففففف  علفففففى  بقفففففي متف قفففففاا اإلجمفففففالي 
. و ففففا مك 2012المتجففففددة صففففاخبة الحصففففة ايسبففففر  فففففي الت  فففف  الةففففالمي لقطففففاع الطاقففففة منفففف  عففففا  

 .2019% مف إجمالي القدرة اإلنتاجية للقطاع خ   عا  90والرياح بنسبة  سطاقتا الشم

(: IRENA) ل كالفففففة الدوليفففففة للطاقفففففة المتجفففففددةافرانشيسفففففك  ال كفففففاميرا، مفففففدير عفففففا  وبهففففف ا الصفففففدد  قفففففا  
 بحمايففففففة ةكفيلففففففو ففففففي ، مففففففف خيففففففط التالفففففففة للطاقففففففة الجديففففففدة فةففففففاالا  اا الطاقففففففة المتجففففففددة مصففففففدر "تةتبففففففر 

دعففففس اال فففففتقرار باإلقففففافة إلفففففى دور ففففا فففففي ، المحتملففففة التقلبففففا آثفففففار   فففف اط الطاقففففة والمسففففتهلايف مففففف 
اإلنتاجيفففففة  الزيفففففادةمةظفففففس بالطاقفففففة المتجفففففددة  مسفففففا مة وإ  دلفففففك. ز النمففففف  المسفففففتدا يفففففحفتتصفففففاد  و االق

https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020https:/www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020
https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020https:/www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020
https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020https:/www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020
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الةديففففففد مففففففف البلففففففدا  والمنففففففاط   فهففففففي تففففففد  علففففففى إدرا ، علففففففى  ففففففي  للطاقففففففة خفففففف   الةففففففا  الماقففففففي
 النتالج اإليجابية التي يمكف لتح   قطاع الطاقة    ي مر عنها".

 

 المزيفففففد تخفففففاذال تبقفففففى  نفففففا  خاجفففففة ،إيجابيفففففة بمجملهفففففاتبفففففدو المؤ فففففرا   رغفففففس   : "ال كفففففاميراو قفففففا  
مففففف  لحففففدومسففففاعي االتنميففففة المسففففتدامة  لمسففففيرةالطاقففففة الةففففالمي  قطففففاعم اسبففففة  لضففففما مففففف الخطفففف ا  

يجفففف  ، تحديففففداا فففففي  فففف ا ال قففففك . و ف الففففد اقتصففففادية كبيففففرة الافيلففففيف ك  مففففا بتحقيفففف و  يففففةالمناخالتقلبففففا  
خطففففففف ا  التخفففففففاذ  المكفففففففر  ففففففف ا الةقفففففففد ي ففففففففف. االقتصفففففففادية نظمتنفففففففا مرونفففففففة تةزيفففففففز   ميفففففففة  ن ففففففففل ال 

 علفففففففى عتمفففففففاداال وتيفففففففرة اال فففففففت مار وتسفففففففري  لتةزيفففففففز داعمفففففففةحاجفففففففة إلفففففففى  يا فففففففا  التتجلفففففففى ، عمليفففففففة
 ".مصادر الطاقة المتجددة

 اإلنتاجيفففففة للطاقفففففة الزيفففففادةمفففففف إجمفففففالي % 70مفففففا ال يقفففففل عفففففف بمصفففففادر الطاقفففففة المتجفففففددة  و فففففا مك
اللتفففففففيف  فريقيفففففففا والشفففففففرط ايو ففففففف   با فففففففت نا ، 2019عفففففففا   خففففففف   اا تقريبففففففف الةفففففففالس ففففففففي جميففففففف  منفففففففاط 

 ففففففففف   علفففففففففى التففففففففف الي. ورفةفففففففففك  الجديفففففففففدة مفففففففففف صفففففففففافي اإلقفففففففففافا % 26و %52 نسفففففففففبتيب  فففففففففا متا
بالمقارنفففففة  ،%34,7إلفففففى  ةالةالميفففففففففففي القفففففدرة اإلنتاجيفففففة المتجفففففددة  الطاقفففففة ةمسفففففا م نسفففففبةاإلقفففففافا  

 .2018في نهاية عا  المسجلة % 33,3 م  نسبة

ط يلفففففة ت جهفففففا  لمصفففففادر غيفففففر المتجفففففددة ل الةالميفففففة القفففففدرة اإلنتاجيفففففة اتخففففف  نمففففف مفففففف ناخيفففففة  خفففففر ، 
 التراجففففف  صفففففافيو الشفففففرط ايو ففففف ،  فريقيفففففا و نمففففف  ففففففي آ فففففيا و ال، مففففف  صفففففافي 2019عفففففا   خففففف  ايمفففففد 

 .الشمالية  مريكاو في  وروبا 

% منهفففففا ففففففي آ فففففيا. 60، تركفففففز 2019جيجفففففاواط ففففففي عفففففا   98و فففففا مك الطاقفففففة الشمسفففففية ب قفففففافة 
الصففففيف  الفففف   خققتفففف النمفففف  بفضففففل جيجففففاواط  60القففففدرة اإلنتاجيففففة لطاقففففة الريففففاح بنحفففف   ارتفةففففكبينمففففا 

 جيجاواط(. 9جيجاواط( وال اليا  المتحدة ) 26)

جيجفففففاواط علفففففى التففففف الي،    مفففففا  586جيجفففففاواط و 623اليففففف   بت ليفففففد  طاقتفففففا الشفففففمس والريفففففاحوتسفففففا س 
  فففففهد يةفففففاد  تقريبفففففاا نصفففففف القفففففدرة اإلنتاجيفففففة لقطفففففاع الطاقفففففة المتجفففففددة الةفففففالمي. مفففففف ناخيفففففة  خفففففر ، 
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علفففففى   فففففا   فففففن    طفيففففففاا والحراريفففففة ايرقفففففية نمففففف اا والبحريفففففة مصفففففادر الطاقفففففة الاهروماليفففففة والحي يفففففة 
 على الت الي. ،يجاواطم 500و ميجاواط، 700و واط،جيجا 6و جيجاواط، 12قدر  

تبفففففاطؤ علفففففى الفففففرغس مفففففف الطاقفففففة الجديفففففدة محطفففففا  ت ليفففففد  س فففففر مفففففف نصفففففف تركيففففف  بآ فففففيا  و فففففا مك
ففففففي  وروبفففففا  لهففففف   المشفففففاري  المسفففففجلنمففففف  البينمفففففا ارتففففف  . 2018 عفففففا  فعفففففقلفففففي ا  ففففف   المشفففففاري   نمفففف 

لطاقففففففة القففففففدرة اإلنتاجيففففففة لمففففففف  طجيجففففففاوا 2 قففففففافك  فريقيففففففا و . علففففففى   ففففففا   ففففففن   و مريكففففففا الشففففففمالية 
 .2018 خ   عا  جيجاواط 4لمركبة والبال ة ا القدرةنصف    ، 2019المتجددة في عا  

 التان ل جيا:التط را  ايبرز بحس  

 مففففف ل  غيفففففر بشفففففكل  اا منخفضففففف اا مففففف  ن  فففففجل قطفففففاع الطاقفففففة الاهروماليفففففة :الطاقوووووة الائرة ا يوووووة •
بةففففففا المشففففففاري  الابيففففففرة عففففففد  م اسبففففففة ويةففففففز  ذلففففففا علففففففى ايرجفففففف  إلففففففى  .2019فففففففي عففففففا  

  ففففففف ا ففففففففي المحقففففففف  النمففففففف مةظفففففففس بالصفففففففيف والبرازيفففففففل  و فففففففا مك. اإلنجفففففففاز المت قةفففففففة لم اعيفففففففد
 ط.جيجاوا 4، خيط  قا  كل منهما  س ر مف القطاع

  نمففففف   بلففففف ، خيفففففط 2019طاقفففففة الريفففففاح  دا ا ا فففففت نالياا ففففففي عفففففا   قطفففففاع  فففففجل :طاقوووووة الريوووووا  •
،  فيففففف اال فففففتا ار بالحصفففففة ايسبفففففرجيجفففففاواط. وواصفففففلك الصفففففيف وال اليفففففا  المتحفففففدة  60خففففف الي 

 على الت الي.  ،جيجاواط 9جيجاواط و 26قدر   نم اا م  تسجيلهما 
 الطاقففففة الشمسففففية عقطففففانمفففف  تسففففجيل المسففففا مة ايسبففففر فففففي واصففففلك آ ففففيا  :الطاقووووة الةمسووووية •

 المسففففففففففا ما وتمركفففففففففز  . 2018 بتراجففففففففف  طفيفففففففففف عفففففففففف، طجيجفففففففففاوا 56 ب قفففففففففافة الةفففففففففالمي
 الرليسية ايخر  في ال اليا  المتحدة و  تراليا وإ بانيا و وكرانيا و لمانيا.

 مت اقففففةاا الطاقففففة الحي يففففة  اإلنتاجيففففة لقطففففاع قففففدرةالفففففي  النمفففف  المسففففجل بقففففي :الطاقووووة الحيويووووة •
 3,3)+ للقطفففففففاع اإلنتاجيفففففففة الجديفففففففدة القفففففففدرةنصفففففففف بالصفففففففيف  و فففففففا مك. 2019عفففففففا   خففففففف  
 .بدور االنم   لمانيا وإيطاليا واليابا  وتركيا بةا   هد  ، فيما(طجيجاوا

لطاقففففففة الحراريففففففة ايرقففففففية قطففففففاع ال اإلنتاجيففففففة قففففففدرةال ارتفةففففففك :الطاقووووووة الحراريووووووة ا ر ووووووية •
تركيفففففا  وتبففففف   . 2018عفففففا   عفففففف بتحسفففففف خفيفففففف، 2019ففففففي عفففففا   طميجفففففاوا 682 بمقفففففدار

 185هففففففا إندونيسففففففيا )+ت، تلطميجففففففاوا 232 قففففففدر  مرتبففففففة الصففففففدارة مففففففرة  خففففففر  بتسففففففجيلها نمفففففف اا 
 (.طميجاوا 160( وكينيا )+طميجاوا
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غيففففر لطاقففففة ينظمففففة اارتفةففففك القففففدرة اإلنتاجيففففة : الطاقووووة الائربا يووووة صيوووور المت وووولة  الةووووإل ة •
خفففففففففف   عففففففففففا  جيجففففففففففاواط  8,6لتبلفففففففففف  %( 2ميجففففففففففاواط )+ 160الشففففففففففبكة بمقففففففففففدار ب المتصففففففففففلة

طاقففففففة الاهروقفففففف لية الشمسففففففية لنظمففففففة ااإلنتاجيففففففة ي لقففففففدرةا خفففففف   الةففففففا  ازداد فقففففففد . 2019
غيفففففففففر  الطاقفففففففففة الاهروماليفففففففففةنظمفففففففففة يو  ،ميجفففففففففاواط 112الشفففففففففبكة بمقفففففففففدار ب غيفففففففففر المتصفففففففففلة

 القفففففففدرة اإلنتاجيفففففففة مقفففففففدار نمففففففف  تجفففففففاوزيلفففففففس  بينمفففففففاميجفففففففاواط،  31بمقفففففففدار  المتصفففففففلة بالشفففففففبكة
 ميجاواط. 17 غير المتصلة بالشبكة الطاقة الحي ية نظمةي

  نا. مف النتالجعلى  برز  عيمكف االط كما   نا.مف كامل التقرير  االط ع علىيمكف 

 

 -انتهى  -

 حول "الوكالة الدةلية للطاقة المتجددة"

تةتبفففففففر "ال كالفففففففة الدوليفففففففة للطاقفففففففة المتجفففففففددة" بم ابفففففففة مركفففففففز عفففففففالمي للتةفففففففاو  ففففففففي مجفففففففا  الطاقفففففففة المتجفففففففددة وتبفففففففاد  
بلففففففداا إقففففففافة إلففففففى االتحففففففاد ايوروبففففففي(. وتسففففففةى  160عضفففففف اا ) 161المةل مففففففا  بففففففيف  عضففففففالها الفففففف يف يبلفففففف  عففففففدد س 

 فففففي نشففففاطاتها. وتففففدعس "ال كالففففة الدوليففففة دولففففة إقففففافية ل نضففففما  إلففففى ال كالففففة، خيففففط تلةفففف  دوراا فففففاع ا  22 س ففففر مففففف 
للطاقفففففة المتجفففففددة" بلففففففدا  الةفففففالس فففففففي عمليفففففة االنتقففففففا  إلفففففى مسفففففتقبل قففففففالس علفففففى الطاقففففففة المسفففففتدامة  و ففففففي تةفففففد مركففففففزاا 
عالميفففففففففاا، ومنصفففففففففةا رليسفففففففففيةا للتةفففففففففاو  الفففففففففدولي، وملتقفففففففففى لفففففففففرواد السيا فففففففففة والتان ل جيفففففففففا والمففففففففف ارد والمةرففففففففففة الماليفففففففففة 

الطاقففففففة المتجففففففددة. وتةمففففففل ال كالففففففة علففففففى تشففففففجي  اعتمففففففاد وا ففففففتخدا  جميفففففف    ففففففكا  الطاقففففففة  المتخصصففففففة فففففففي مجففففففا 

https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020https:/www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_RE_Capacity_Highlights_2020.pdf?la=en&hash=B6BDF8C3306D271327729B9F9C9AF5F1274FE30B


 

 

 

 

 

 
  www.irena.org 

  "، املقر الرئيس ي، "مدينة مصدراألمانة العامة -"الوكالة الدولية للطاقة املتجددة

، أبوظبي دولة اإلمارات العربية املتحدة236صندوق بريد:   

 

 

المتجففففددة علففففى نطففففاط وا فففف  ومسففففتدا  بمففففا فيهففففا الطاقففففة الحي يففففة، والطاقففففة الحراريففففة الج فيففففة، والطاقففففة الماليففففة، وطاقففففة 
التنميفففففففة المسفففففففتدامة،  المحيطفففففففا ، والطاقفففففففة الشمسفففففففية، وطاقفففففففة الريفففففففاح، وذلفففففففا ففففففففي إطفففففففار  فففففففةيها المت اصفففففففل لتحقيففففففف 

وتةزيففففففز  ففففففبل الحصفففففف   علففففففى الطاقففففففة، وتحقيفففففف   مففففففف الطاقففففففة، ودففففففف  عجلففففففة النمفففففف  االقتصففففففاد  مففففففنخفا الاربفففففف   
 لل ص   إلى مستقبل مزد ر.

  علو اا االت ال:

  dbrandy@irena.org، داميا  براند ، مسؤو  االتصا  في "ال كالة الدولية للطاقة المتجددة" 

+971 2 417 9016 

 www.facebook.com/irena.orgو www.twitter.com/irena للت اصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  ال كالفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة:

 www.linkedin.com/company/irenaو
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