
 
 

 

 نشرة صحفية

 يفتح الباب لطموحات ضخمة بشأن المناخ انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة 

الطاقة المتجددة على أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل حل منخفض تكاليف بشأن لوكالة الدولية للطاقة المتجددة جديد لتقرير يؤكد 

 العالميالعمل المناخي التكلفة لدعم 

الطاقة المتجددة يشير آخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن  – 2019مايو  29اإلمارات العربية المتحدة،  أبوظبي،

ويسهم التقرير في المناقشات الجارية بشأن اتخاذ إجراءات بشأن في العديد من أنحاء العالم اليوم. من مصادر الكهرباء أرخص مصدر تمثل 

في ظل توقع وفي سبتمبر. للعمل المناخي التي تعقد قبل اجتماع أبو ظبي العالمي التحضيري لقمة األمم المتحدة العمل المناخي العالمي 

 .2018لتكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام  وفًقا ،تكلفة مصادر الطاقة المتجددةالمتعلقة بميزة الستزداد  ،األسعارفي انخفاض حدوث 

 .على المستوى العالميالطاقة كقاطرة لعملية التحول في دور مصادر الطاقة المتجددة ذلك إلى تعزيز وضع المشروعات ويدعم  وسيؤدي

الطاقة المتجددة العمود الفقري ألي تطور يهدف إلى أن يكون تمثل "ويقول مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانسيسكو الكاميرا: 

د من أن نقوم بكل ما في وسعنا لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة إذا أردنا تحقيق األهداف المناخية التفاقية باريس. "البمستداما". 

عالية فويرسل تقرير اليوم رسالة واضحة للمجتمع الدولي وهي أن الطاقة المتجددة تزود الدول بحل مناخي منخفض التكلفة يسمح بتعزيز 

لتسهيل  وشركائناأعضائنا عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ستعمل  ،صادية المتجددة بالكامللتسخير الفرص االقتو. العمل

 طاقة متجددة."قيام مشروعات سيؤدي إلى وبذل جهود متضافرة بما حلول على أرض الواقع التوصل إلى 

المرجحة التكلفة العالمية  انخفض متوسط ولطاقة المتجددة إلى مستوى قياسي في العام الماضي. الوسائل التكنولوجية لانخفضت تكاليف وقد 

الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح البرية من و ٪14الطاقة الحيوية بنسبة من و ٪26بنسبة المولدة من تركيز الطاقة الشمسية للكهرباء 

 على التوالي. ،٪1الرياح البحرية بنسبة الطاقة الحرارية األرضية ومن و ٪12مائية بنسبة والكهرالطاقة من و ٪13بنسبة 

خالل العقد  ،الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقنياتخاصة بالنسبة  ،التكاليفيستمر انخفاض  ه من المتوقع أنيخلص التقرير الجديد إلى أنو

 دراتقالبرية وأربعة أخماس طاقة الرياح فإن أكثر من ثالثة أرباع  ،العالمية الوكالة الدولية للطاقة المتجددةوفقًا لقاعدة بيانات والمقبل. 

ي تعمل الجديدة التخيارات الالطاقة الشمسية الكهروضوئية التي من المقرر أن تبدأ في العام المقبل ستنتج طاقة بأسعار أقل من أرخص 

 .لها مالية اتمساعدتقديم للقيام بذلك دون ت مستعدة أن تلك المشروعا ،الفحم والنفط والغاز الطبيعي. واألهم من ذلكب

الشمسية بين ثالثة وأربعة سنتات أمريكية للكيلووات/ساعة ممكنة بالفعل في  ةالكهروضوئيلطاقة اطاقة الرياح البرية ووتتراوح تكلفة 

لى عالتي بلغت أقل مستوى لها  اتمزادالأسفرت أسعار فقد تمكين األطر التنظيمية والمؤسسية. من خالل المناطق ذات الموارد الجيدة و

لى علطاقة الكهروضوئية الشمسية في تشيلي والمكسيك وبيرو والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة المتعلقة باواإلطالق 

 دوالر أمريكي / كيلوواط ساعة(. 0.03عة )عن تكلفة منخفضة للكهرباء تصل إلى ثالثة سنتات أمريكية لكل كيلووات / ساسبيل المثال 

 "2018تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام " الوكالة الدولية للطاقة المتجددةاقرأ تقرير 

 "0205طريق حتى عام خارطة تحول الطاقة العالمي: " الوكالة الدولية للطاقة المتجددةاقرأ تقرير 

*** 

 حول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة معلومات 

الطاقة ى يعتمد علمستقبل نحو هي منظمة حكومية دولية عالمية تدعم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية  الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

الطاقة لمتعلقة باوالموارد والمعرفة المالية التقنيات و اتللسياسمستودع و ،ومركز للتميز ،المستدامة وتعمل كمنصة رئيسية للتعاون الدولي

الوكالة تشجع  ،بها للوكالة ومشاركتهم النشطةدولة إضافية  23دولة واالتحاد األوروبي( و  159عضًوا ) 160وفي ظل انضمام المتجددة. 

https://www.irena.org/publications/2019/May/Renewable-power-generation-costs-in-2018
https://www.irena.org/publications/2019/May/Renewable-power-generation-costs-in-2018
https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition
https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition


 
 

على االعتماد الواسع واالستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية  الدولية للطاقة المتجددة

تأمين و ،والوصول إلى الطاقة ،لتحقيق التنمية المستدامةسعيا  المحيطات والطاقة الشمسية وطاقة الرياحوطاقة األرضية والطاقة الكهرمائية 

 .واالزدهار قليل اإلنبعاث الكربونيلنمو االقتصادي اتحقيق الطاقة و

 معلومات للتواصل:

 رقم هاتف ؛ SAlDelfi@irena.org ،المتجددة للطاقة الدولية بالوكالة ،االتصاالت قسم رئيس بأعمال القائم ،الدلفي أحمد حصبا

9009 417 2 +971 
 

فيسبوك أو صفحة  https://twitter.com/irena تويتر كم خالل حساب  الوكالة الدولية للطاقة المتجددةمع يمكن التواصل 

www.facebook.com/irena.org 
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