
 
 
 
 

 يصحف خبر

عام في  لطاقة المتجددةز�ادة ق�اس�ة في القدرة اإلنتاج�ة العالم�ة ل 
2020 

لطاقة ل  القدرة اإلنتاج�ةج�جاواط من  260أكثر من   أض�ف، "19-تفشي "كوفید الرغم من �
 % عن العام السابق 50 بز�ادة  2020المتجددة على مستوى العالم في عام 

عقد الطاقات " ی�شر �انطالق  فرانش�سكو ال �امیرا للطاقة المتجددةمدیر عام الو�الة الدول�ة 
 " المتجددة

ــو  ــدة ،ظبيأبـــ ــة المتحـــ ــارات العر��ـــ ــل  5 ،اإلمـــ ــة  – 2021أبر�ـــ ــة الدول�ـــــة للطاقـــ �شـــــفت الو�الـــ
ــددة ( ــاالمتجـــ ــددة ) آیر�نـــ ــة المتجـــ ــة للطاقـــ ــدرة اإلنتاج�ـــ ــوم أن القـــ ــدرتها الیـــ ــدة أصـــ ــات جدیـــ ــي ب�انـــ فـــ

ــي  ــتوى التـــــ ــى مســـــ ــ�فت علـــــ ــام  أضـــــ ــالم خـــــــالل عـــــ ــجلة  2020العـــــ ــ�م المســـــ ــع القـــــ ــت جم�ـــــ تخطـــــ
والتقــــــدیرات الســـــــا�قة �ــــــالرغم مـــــــن الت�ـــــــاطؤ االقتصــــــادي النـــــــاجم عـــــــن تفشــــــي جائحـــــــة فیـــــــروس 

 260 ة أكثــــــــر مــــــــنإلــــــــى إضــــــــاف و�الــــــــةب�انــــــــات الوأشــــــــارت  ."19-كورونــــــــا المســــــــتجد "كوفیــــــــد 
ــًا  ز�ــــــادة بنســــــ�ة  �شــــــكلمــــــا م، المنصــــــرمالعــــــام خــــــالل ج�جــــــاواط مــــــن الطاقــــــة المتجــــــددة عالم�ــــ

 .2019عام  اإلضافة المسجلة فيعن تقر��ًا % 50

 Renewable Capacity" (2021 "إحصــــائ�ات القــــدرة اإلنتاج�ــــة للطاقــــة المتجــــددة وتشــــیر

Statistics 2021 ( ــى ــةأن إلـ ــددة  حصـ ــكل �بیـــرالطاقـــة المتجـ ــت �شـ ــة علـــى  ارتفعـ ــنة الثان�ـ للسـ
العــــــام  فــــــي للطاقــــــة الجدیــــــدة القــــــدرة اإلنتاج�ــــــة مــــــن إجمــــــالي %80 لتشــــــكل أكثــــــر مــــــن التــــــوالي
 .هذا النمومن % 91نس�ة ب وساهمت طاقتا الشمس والر�اح ،الماضي

الوقـــــــود  طاقـــــــة تراجـــــــع أنشـــــــطة تولیـــــــد إلـــــــى  جزئ�ـــــــاً حصـــــــة الطاقـــــــة المتجـــــــددة  ارتفـــــــاع�عـــــــزى و 
ــوري  ــا األحفـــ ــي أورو�ـــ ــمال�ة ،فـــ ــا الشـــ ــرة األولـــــى ،وأمیر�ـــ ــي  وللمـــ ــة فـــ ــاطق مختلفـــ ــنمنـــ ــ�ا  مـــ أوراســـ
ــا ،وأذر��جـــــان ،(أرمین�ـــــا اســـــتخدام الوقـــــود واســـــتمر تراجـــــع واالتحـــــاد الروســـــي وتر��ـــــا).  ،وجورج�ـــ

 ج�جــــــاواط 60إلــــــى  2019عــــــام ج�جــــــاواط فــــــي  64مــــــع انخفــــــاض مســــــاهمته مــــــن  األحفــــــوري 
 .2020في عام 



 
 
 
 

مــــــدیر عــــــام الو�الــــــة الدول�ــــــة  تعل�قــــــه علــــــى النتــــــائج، قــــــال فرانش�ســــــكو ال �ــــــامیرا، إطــــــارفــــــي و 
ف�ـــــــالرغم مـــــــن . والتفـــــــاؤل األمـــــــلكثیـــــــر مـــــــن ال علـــــــىهـــــــذه األرقـــــــام  ت�عـــــــث ": للطاقـــــــة المتجـــــــددة

ــد�ات  ــرة التحـــــ ــام الكبیـــــ ــالم خـــــــالل عـــــ ــى العـــــ ــا علـــــ ــي أرخـــــــت بثقلهـــــ ــرزت 2020 التـــــ الطاقـــــــة  ، بـــــ
ــاء�بـــــدیل حق�قـــــي ی�شـــــر المتجـــــددة  ــافاً وأنظـــــف  أفضـــــلَ  مســـــتقبلٍ  ببنـــ ــد . ومرونـــــة وأكثـــــر إنصـــ وقـــ

مســـــار  فرصـــــة للتفكیـــــر والمضـــــي قـــــدمًا فـــــي العصـــــی�ة التـــــي عشـــــناها جم�عـــــاً ت الظـــــروف أتاـحــــ 
 ."وثمة العدید من الدالئل التي تشیر إلى اقترابنا من تحقیق ذلك ،االزدهار الشامل

عــــــام علــــــى الــــــرغم مــــــن الظــــــروف العصــــــی�ة التــــــي عاشــــــها العــــــالم خــــــالل "ال �ــــــامیرا:  وأضــــــاف
هــــــذه  تكــــــال�ف إنتــــــاج تــــــنخفض  إذ  ؛المتجــــــددة ات لطاـقـــــ عقــــــد ا ، إال أنــــــه ی�شــــــر �ــــــانطالق2020

مــــــع أن و  .نمــــــوًا ملحوظــــــاً  النظ�فــــــةالطاقــــــة تكنولوج�ــــــا أســــــواق  وتشــــــهد  ،�شــــــكل مطــــــرد  الطاقــــــات 
یــــــزال أمامنــــــا الكثیــــــر مــــــن العمــــــل حســــــ�ما هــــــذا التوجــــــه یبــــــدو راســــــخًا �طب�عــــــة الحــــــال، إال أنــــــه 

وقــــف أن تحقیــــق هــــدفنا فــــي  ‘؛ حیــــث توقعــــات تحــــوالت الطاقــــة حــــول العــــالمتقر�ــــر ’  �شــــیر إل�ــــه
توج�ــــــه  �ســــــتوجب إعــــــادة 2050مئو�ــــــة �حلــــــول عــــــام  درجــــــة 1,5 ارتفــــــاع درجــــــة الحــــــرارة عنــــــد 

ــا الطاقــــة ات اســــتثمار  علــــى المجتمــــع  و�تعــــین. إلــــى الطاقــــة المتجــــددة لــــدعم التحــــول المخطــــط لهــ
ــدولي ــي هــــذا  الــ ــد فــ ــهأن  المحــــوري  العقــ ــنم هــــذا التوجــ ــي قــــدماً ا لمواصــــلة �غتــ ــو تحقیــــق  لمضــ نحــ

 ".تلك األهداف

 لیتخطـــــــى ،%10,3 وال�الغـــــــة نســـــــبته ،لقـــــــدرة اإلنتاج�ـــــــة المر��ـــــــةا المســـــــجل فـــــــيالنمـــــــو  وجـــــــاء
ــنوي أكثـــــــر  ــد بتســـــــجیل نمـــــــو ســـــ ــة األمـــــ ــعاً التوقعـــــــات طو�لـــــ ــام  ففـــــــي. تواضـــــ ــة عـــــ ، 2020نها�ـــــ

الطاقــــــــة  مــــــــع اســــــــتئثار ج�جــــــــاواط 2799 اإلنتاج�ــــــــة للطاقــــــــة المتجــــــــددة إلــــــــىوصــــــــلت القــــــــدرة 
ــة األكبــــــــر� الكهرومائ�ــــــــة ــاواط 1211( الحصــــــ ــلة ،)ج�جــــــ ــو الســــــــر�ع فــــــــي  ومواصــــــ ــاجالنمــــــ  إنتــــــ

فــــي  توســــع القــــدرة اإلنتاج�ــــة المر��ــــةعلــــى  ســــ�طر هــــذان المصــــدرانو والر�ــــاح.  الشــــمس طــــاقتي
 .لطاقة الر�احج�جاواط  111و للطاقة الشمس�ة ج�جاواط 127 �مقدار 2020عام 

ــدة وحلـــــت  ــین والوال�ـــــات المتحـــ ــواق النمـــــو األمر�ك�ـــــة الصـــ ــدارة أســـ ــام ل فـــــي صـــ  حیـــــث  ؛2020عـــ
 136 - العــــــالم فــــــي لطاقــــــة المتجــــــددةا �الفعــــــل أكبــــــر أســــــواق تعــــــدّ التــــــي و  - أضــــــافت الصــــــین

مــــــن  ج�جــــــاواط 49و الر�ــــــاح طاقــــــة مــــــن ج�جــــــاواط 72 مــــــع تولیــــــد  العــــــام الماضــــــي ج�جــــــاواط
ــة الشمســــــ�ة.  ــدة و�ــــــدورها أضــــــافت الطاقـــ مــــــن الطاقــــــة  ج�جــــــاواط 29 األمر�ك�ــــــة الوال�ــــــات المتحـــ

ــددة ــة المتجــ ــادة قــــدرها  المر��ــ ــي بز�ــ ــام الماضــ ــاً  %80العــ ــن  تقر��ــ ــام عــ ــمل ذلــــك ،2019عــ  و�شــ
اســــــتمرت و . طاقــــــة الر�ــــــاح مــــــن ج�جــــــاواط 14وحــــــوالي ، الطاقــــــة الشمســــــ�ةمــــــن  ج�جــــــاواط 15



 
 
 
 

 ، وهــــذا أعلــــى قلــــیالً ج�جــــاواط 2,6 بواقــــعز�ــــادة مــــع تســــجیل أفر�ق�ــــا  فــــي المضــــطرد النمــــو  وتیــــرة
علـــــــى %) 18,4مـــــــوًا (+ ن المنطقـــــــة األســـــــرعأوق�انوســـــــ�ا  و�قیـــــــت  ؛2019 مـــــــن إنتاجهـــــــا لعـــــــام

ــة اإلنتاج�ــــــة القــــــدرة  مــــــن حصــــــتها صــــــغرمــــــن رغم اـلـــــ  ــتئثار أســــــترال�االعالم�ــــ ــذا  واســــ ــة هــــ �غالب�ــــ
 .النمو

 لتكنولوج�ا:�حسب ا برزاأل التطورات

ــة  • ــةالطاقــــ  نت�جــــــة 2020مائ�ــــــة فــــــي عــــــام كهرو قطــــــاع الطاقــــــة ال تعــــــافى :الكهرومائ�ــــ
ــرة  ــار�ع الكبیــ ــن المشــ ــد مــ ــل العدیــ ــيتأجیــ ــام  فــ ــة. 2019عــ ــدرة اإلنتاج�ــ ــت القــ ــي  و�لغــ التــ

ــافتها  ــینأضـــــــ ــذا القطـــــــــاع الصـــــــ ــاواط 12 فـــــــــي هـــــــ ــا ج�جـــــــ ــا تر��ـــــــ ــدار، تلیهـــــــ  2,5 �مقـــــــ
 .طج�جاوا

ــاعف  طاقـــــة الر�ـــــاح: • ــةتضـــ ــاج طاقـــ ــاح إنتـــ ــن  الر�ـــ ــام  58مـــ ــي عـــ ــاواط فـــ  2019ج�جـــ
القــــــدرة مــــــن  ج�جــــــاواط 72 الصــــــین وأضــــــافت . 2020فــــــي عــــــام ج�جــــــاواط  111إلــــــى 

 10 وزادت ). ج�جــــــاواط 14( األمر�ك�ــــــة تلیهــــــا الوال�ــــــات المتحــــــدة ،الجدیــــــدةاإلنتاج�ــــــة 
ــأكثر مــــنالر�ــــاح  طاقــــة إنتاجهــــا مــــنأخــــرى  دول ــا  .2020فــــي عــــام  ج�جــــاواط 1 �ــ �مــ

القــــــدرة % مــــــن إجمــــــالي 5الر�ــــــاح ال�حر�ــــــة لتصــــــل إلــــــى حــــــوالي  حصــــــة طاقــــــة ازدادت 
 .2020طاقة الر�اح في عام اإلنتاج�ة ل

ســــــتوى م نفــــــسالشمســــــ�ة للطاقــــــة  القــــــدرة اإلنتاج�ــــــة إجمــــــالي بلــــــغ الطاقــــــة الشمســــــ�ة: •
ــدرة  ــًا ل ةنتاجـ�ـــــ اإلالقــــ ــاح تقر��ــــ ــة الر�ــــ ــلطاقــــ ــجیل  �فضــــ ــوتســــ ــ�ا ( �بیــــــر نمــــ ــي آســــ  78فــــ

ــاواط ــام ج�جــــ ــتأثرت . 2020) فــــــي عــــ ــة األكبــــــر مــــــن واســــ ــین �الحصــــ ــذا النمــــــو الصــــ  هــــ
 5 أكثـــــــــر مـــــــــنال�ا�ـــــــــان و ج�جـــــــــاواط،  11 فیتنـــــــــام أضـــــــــافت ف�مـــــــــا . ج�جـــــــــاواط) 49(

. لكــــــل منهمــــــا ج�جــــــاواط 4 �ــــــأكثر مــــــنالهنــــــد وجمهور�ــــــة �ور�ــــــا  وســــــاهمت  ج�جــــــاواط،
 .ج�جاواط 15 األمر�ك�ة وأضافت الوال�ات المتحدة

ــة: • ــة الحیو�ـــ ــة الحیو�ـــــةلالقـــــدرة اإلنتاج�ـــــة  صـــــافي تراجـــــع الطاقـــ ــدار النصـــــف  لطاقـــ �مقـــ
ــام  ــاواط 2,5( 2020فــــــي عــــ ــة �ال ج�جــــ ــاواط 6,4 مــــــعمقارنــــ ــام  ج�جــــ ). 2019فــــــي عــــ

 أورو�ــــــا �انــــــت ف�مــــــا . ج�جــــــاواط 2 �ــــــأكثر مــــــن وازدادت القــــــدرة اإلنتاج�ــــــة فــــــي الصــــــین
، حیــــث أضـــــافت 2020فــــي عـــــام  اً �بیـــــر  نمــــواً لمنطقــــة األخــــرى الوحیـــــدة التــــي شـــــهدت ا

عــــــام  فــــــي المســــــجلة تقر��ــــــاً وهــــــي نفــــــس الق�مــــــة  ،مــــــن الطاقــــــة الحیو�ــــــة طج�جــــــاوا 1,2
2019. 



 
 
 
 

ــ�ة: • ــة األرضــــ ــة الحرار�ــــ ــة ل ارتفعــــــت القــــــدرة اإلنتاج�ــــــة الطاقــــ ــ�ة لطاقــــ الحرار�ــــــة األرضــــ
 99 بواقـــــــع قــــــدرتها اإلنتاج�ـــــــةزادت تر��ـــــــا حیــــــث . 2020فــــــي عـــــــام  �مقــــــدار طف�ـــــــف

ــاواط  والوال�ــــــات المتحــــــدة ،نیوز�لنــــــدا �ــــــل مــــــن فــــــي محــــــدود توســــــع  إنجــــــازوتــــــم  ،م�جــــ
 و��طال�ا. ،األمر�ك�ة

ــ�كة: • ــلة �الشــــ ــر المتصــــ ــة غیــــ ــة الكهر�ائ�ــــ ارتفعــــــت القــــــدرة اإلنتاج�ــــــة ألنظمــــــة  الطاقــــ
ــدار  ــ�كة �مقــــــ ــلة �الشــــــ ــر المتصــــــ ــة غیــــــ ــاواط 365الطاقــــــ ــغ  م�جــــــ ــاواط  10.6لتبلــــــ ج�جــــــ

ــوئ�ة و . 2020فـــــــي عـــــــام %) 2( ازدادت القـــــــدرة اإلنتاج�ـــــــة ألنظمـــــــة الطاقـــــــة الكهروضـــــ
الطاقـــــة  بینمـــــا حافظـــــت  ،ج�جـــــاواط 4,3لتصـــــل إلـــــى  م�جـــــاواط 250�مقـــــدار الشمســـــ�ة 

 .ج�جاواط 1,8عند  تقر��اً  مستوى مستقرعلى مائ�ة كهرو ال
 ### 

 حول "الو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة"
"الو�الــــــة الدول�ــــــة للطاقــــــة المتجــــــددة" هــــــي و�الــــــة حكوم�ــــــة رائــــــدة تقــــــود مســــــار تحــــــول نظــــــام الطاقــــــة العــــــالمي 

ــائم علــــى الطاقــــة المســــتدامة. وتعتبــــر  ــًا، وتــــدعم بلــــدان العــــالم فــــي االنتقــــال إلــــى مســــتقبل قــ الو�الــــة مر�ــــزًا عالم�ــ
ــة المال�ـــــــــة  ــوارد والمعرفـــــــ ــا والمـــــــ ــة والتكنولوج�ـــــــ ــى لـــــــــرواد الس�اســـــــ ــدولي، وملتقـــــــ ــاون الـــــــ ــ�ًة للتعـــــــ ــًة رئ�ســـــــ ومنصـــــــ

ــاء الو�الــــة  ــدد أعضــ ــددة. یبلــــغ عــ ــة المتجــ ــال الطاقــ ــة فــــي مجــ ــوًا ( 163المتخصصــ ــى  162عضــ ــافة إلــ ــدًا إضــ بلــ
ــر مـــــــن  ــعى أكثــــ ــي)، وتســــ ــاد األورو�ــــ ــاف�ة لالنـضـــــ  21االتحــــ ــة إضــــ ــى تشـــــــج�ع دولــــ ــل علــــ ــي تعمــــ مام إلیهـــــــا؛ وهــــ

اعتمـــــاد واســـــتخدام جم�ـــــع أشـــــكال الطاقـــــة المتجـــــددة فـــــي إطـــــار ســـــعیها المتواصـــــل لتحقیـــــق التنم�ـــــة المســـــتدامة، 
ــنخفض  ــادي مــــ ــو االقتصــــ ــة النمــــ ــع عجلــــ ــة، ودفــــ ــن الطاقــــ ــق أمــــ ــة، وتحقیــــ ــى الطاقــــ ــول علــــ ــبل الحصــــ وتعز�ــــــز ســــ

 الكر�ون للوصول إلى مستقبل مزدهر.
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