
 
  

 خبر صحفي

 الطاقة المتجددة تستأثر اآلن بثلث القدرة اإلنتاج�ة العالم�ة للطاقة         

  2018جیجاواط من القدرة اإلنتاج�ة في عام  171القطاع  أضاف                
  

في  )IRENAكشفت الوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة ( :2019أبر�ل  2أبوظبي، اإلمارات العر��ة المتحدة، 
النمو القوي التي شهدته القدرة اإلنتاج�ة للطاقة المتجددة منذ عقد في  ب�انات جدیدة أصدرتها الیوم عن استمرار

% 7,9جیجاواط على مستوى العالم. وتعود هذه الز�ادة السنو�ة ال�الغة نسبتها  171مع إضافة  2018عام 
% من هذا النمو؛ و�ذلك تستأثر مصادر 84ا نحو إلى اإلضافات الجدیدة لطاقتي الشمس والر�اح اللتین شكلت

 الطاقة المتجددة الیوم بثلث القدرة اإلنتاج�ة العالم�ة من الطاقة.
  

)، وهي Renewable Capacity Statistics 2019" (2019وتشیر "إحصائ�ات القدرة اإلنتاج�ة للطاقة المتجددة 
التقر�ر األشمل واألحدث من نوعه حول ب�انات تولید الطاقات المتجددة، إلى نمو القطاع في جم�ع مناطق 

%، تلتها آس�ا بنس�ة 17,7العالم وٕان �سرعات متفاوتة؛ حیث كانت أوق�انوس�ا المنطقة األسرع نموًا بنس�ة 
%، 11,4و�نس�ة نمو  2018�ع الطاقة المتجددة التي دخلت حیز التشغیل في عام % من إجمالي مشار 61

%. و�المحصلة، فإن مصادر الطاقة المتجددة ساهمت بنحو 8,4وحلت أفر�ق�ا في المرت�ة الثالثة بنس�ة نمو 
 . 2018ثلثي القدرة اإلنتاج�ة الجدیدة في عام 

  
لطاقة المتجددة: "من خالل قض�ة أعمالها المقنعة، رسخت الطاقة وقال عدنان أمین، مدیر عام الوكالة الدول�ة ل

المتجددة مكانتها في صدارة التقن�ات المفضلة لتولید الطاقة الجدیدة عبر غالب�ة المشار�ع حول العالم. وقد 
في استمرار التوجه الالفت خالل السنوات الخمس الماض�ة  2018ساهم النمو القوي لهذا القطاع خالل عام 

 حو تبني تقن�ات الطاقة المتجددة، والذي �شكل أساس التحول في قطاع الطاقة العالمي".ن
  

وأردف أمین: "ومع ذلك، ال بد من تسر�ع وتیرة نمو القدرة اإلنتاج�ة للطاقة المتجددة حتى نتمكن من تحقیق 
قال�ة داعمة لتحول قطاع غا�ات المناخ العالم�ة وأهداف التنم�ة المستدامة. وهذا �ستوجب تبني س�اسات انت

الطاقة �عیدًا عن المصادر غیر المتجددة، األمر الذي �مّكن البلدان من اغتنام إمكانات هذا التحول وجني 
 فوائده الكبیرة على المستو�ات االجتماع�ة واالقتصاد�ة �اإلضافة إلى نزع الكر�ون من اقتصادها".
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لطاقات المتجددة مقابل الطاقة غیر المتجددة وال س�ما الوقود األحفوري وقارن تقر�ر الوكالة نمو القدرة اإلنتاج�ة ل

غیر المتجددة في أورو�ا وأمر�كا الشمال�ة القدرة اإلنتاج�ة للطاقة والطاقة النوو�ة؛ حیث كشف عن انخفاض 
الفترة نفسها. ، وارتفاعها في كل من آس�ا والشرق األوسط خالل 2010جیجاواط منذ عام  85وأوق�انوس�ا بنحو 

جیجاواط سنو�ًا  115، ازدادت القدرة اإلنتاج�ة للطاقة غیر المتجددة �معدل وسطي �قارب 2000ومنذ عام 
دون أي توجه كبیر ُ�عتد �ه صعودًا أو هبوطًا. في حین وصل إجمالي القدرة االنتاج�ة للطاقة المتجددة �حلول 

 جیجاواط عالم�ًا. 2,351نها�ة العام الماضي إلى 
  

 التطورات األبرز �حسب التكنولوج�ا:
  

، واقتصر فقط على الصین التي 2018استمر ت�اطؤ نمو الطاقة الكهرومائ�ة في عام  الطاقة الكهرومائ�ة:
 جیجاواط. 8,5أضافت قدرة إنتاج�ة جدیدة بواقع 

  
. وواصلت 2017عام  جیجاواط في 49ارتفعت القدرة اإلنتاج�ة العالم�ة لطاقة الر�اح بواقع  طاقة الر�اح:

 7جیجاواط للصین و 20الصین والوال�ات المتحدة االستئثار �الحصة األكبر من النمو في طاقة الر�اح بز�ادة 
جیجاواط كًال من:  1جیجاواط للوال�ات المتحدة. وضمت قائمة البلدان األخرى التي توسعت بواقع یز�د على 

 كة المتحدة.البراز�ل، وفرنسا، وألمان�ا، والهند، والممل
  

استأثرت ثالثة بلدان �أكثر من نصف الز�ادة اإلنتاج�ة للطاقة الحیو�ة والتي كانت منخفضة  الطاقة الحیو�ة:
میجاواط، كما  700جیجاواط، والهند بواقع  2؛ حیث زادت الصین قدرتها اإلنتاج�ة بواقع 2018نسب�ًا في عام 

 میجاواط.  900 زادت المملكة المتحدة قدرتها اإلنتاج�ة بواقع
  

). %24جیجاواط العام الماضي (+ 94ارتفعت القدرة اإلنتاج�ة للطاقة الشمس�ة بواقع  الطاقة الشمس�ة:
وواصلت آس�ا استحواذها على الحصة األكبر من نمو القدرة اإلنتاج�ة العالم�ة للطاقة الشمس�ة مع تسجیل 

ماضي، استأثرت ). وكما في العام ال2018% من التوسع العالمي في عام 70جیجاواط (حوالي  64ز�ادة بواقع 
الصین والهند وال�ا�ان وكور�ا �النس�ة األكبر من هذه الز�ادة. وتم تسجیل ز�ادات كبیرة أ�ضًا في الوال�ات 

جیجاواط). وضمت قائمة األسواق  3,6جیجاواط)، وألمان�ا (+ 3,8جیجاواط)، وأسترال�ا (+ 8,4المتحدة (+
 صر، و�اكستان، والمكس�ك، وترك�ا، وهولندا.األصغر التي حققت ز�ادات مهمة كذلك: البراز�ل، وم

  



میجاواط في عام  539ازدادت القدرة اإلنتاج�ة للطاقة الحرار�ة األرض�ة بنحو  الطاقة الحرار�ة األرض�ة:
میجاواط)، ثم الوال�ات  137میجاواط)، وٕاندون�س�ا (+ 219، وحدث أغلب هذا التوسع في ترك�ا (+2018

 ك ونیوز�لندا.المتحدة األمر�ك�ة والمكس�
  

من  -جیجاواط عالم�ًا  2,351وصل إجمالي القدرة االنتاج�ة للطاقة المتجددة �حلول نها�ة العام الماضي إلى 
ما �عادل ثلثي مجموع القدرة االنتاج�ة للطاقة. تمثل الطاقة الكهرومائ�ة أكبر حصة من القدرة اإلنتاج�ة �سعة 

قدرة اإلنتاج�ة. تمثل كذلك طاقة الر�اح والطاقة الشمس�ة مت�قي ما �قارب نصف مجموع ال –جیجاواط  1,172
جیجاواط من القدرة اإلنتاج�ة. أما القدرة االنتاج�ة من الطاقات  480جیجاواط و  564القدرة االنتاج�ة �سعة 

 جیجاواط من الطاقة الحرار�ة األرض�ة، 13 جیجاواط من الطاقة الحیو�ة،  121المتجددة األخرى فهي تمثل 
 میجاواط من الطاقة ال�حر�ة (التي تتكون من طاقات المد والجذر، والموج والمح�ط). 500و 

  
 .هناوملخص النتائج  هنا�مكنكم الحصول على التقر�ر الكامل 

  
-انتهى-  

  
  

 حول "الوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة"

للطاقة المتجددة" �مثا�ة مركز عالمي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وت�ادل المعلومات بین أعضائها تعتبر "الوكالة الدول�ة 
دولة إضاف�ة لالنضمام إلى  23  بلدًا إضافة إلى االتحاد األورو�ي). وتسعى أكثر من 159عضوًا ( 160الذین یبلغ عددهم 

"الوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة" بلدان العالم في عمل�ة االنتقال إلى مستقبل الوكالة، حیث تلعب دورًا فاعًال في نشاطاتها. وتدعم 
قائم على الطاقة المستدامة؛ وهي تعد مركزًا عالم�ًا، ومنصًة رئ�س�ًة للتعاون الدولي، وملتقى لرواد الس�اسة والتكنولوج�ا والموارد 

ل الوكالة على تشج�ع اعتماد واستخدام جم�ع أشكال الطاقة المتجددة والمعرفة المال�ة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة. وتعم
على نطاق واسع ومستدام �ما فیها الطاقة الحیو�ة، والطاقة الحرار�ة الجوف�ة، والطاقة المائ�ة، وطاقة المح�طات، والطاقة الشمس�ة، 

عز�ز سبل الحصول على الطاقة، وتحقیق أمن وطاقة الر�اح، وذلك في إطار سعیها المتواصل لتحقیق التنم�ة المستدامة، وت
 الطاقة، ودفع عجلة النمو االقتصادي منخفض الكر�ون للوصول إلى مستقبل مزدهر.

  
 معلومات االتصال:

 9016 417 2 971+ ؛rgdbrandy@irena.o، دام�ان براندي، مسؤول االتصال في "الوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة" 

  www.facebook.com/irena.orgو  www.twitter.com/irenaللتواصل مع الوكالة: 
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