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حل رئيسي لمشكالت المناخ 
على  التعرف  الصعب  من  سيكون  اآلن،  من  عاماً  ثالثين  بعد 
عالمنا. سيصل عدد سكان الكرة األرضية إلى 10 مليارات نسمة. 
وستكون المدن أكبر من أي وقٍت مضى. وستصبح أنظمة الطاقة 
ال  بطرٍق  والمجتمعات  الناس  إمكانات  وستعزز  ارتباطاً،  أكثر 

يمكن تخيلها.

ومن خالل مزيج من الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية وكفاءة 
الكربون  أكسيد  ثاني  النبعاثات  يمكن  الرقمية،  واألنظمة  الطاقة 

)CO2( أن تكون أقل بكثير مما هي عليه اليوم.

ويستلزم تلبية متطلبات اتفاق باريس نشر مصادر الطاقة المتجددة 
بمعدل أسرع بست مرات.
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في الوقت الحالي

بحلول عام 2050، يجب أن 
تشكل الطاقة المتجددة ثلث 
الطاقة اإلجمالية في العالم 

طاقة غير متجددة

طاقة متجددة

في عام 2050، 
سيكون



أداة متاحة بسهولة
المستدامة مستندين  الطاقة  لمستقبل  تحديد مسار  إلى  بحاجة  إننا 

إلى التقنيات القائمة والسياسات الواقعية.

وتعتبر الطاقة المتجددة من أبرز الحلول لمعالجة مشكالت تغير 
المناخ، وهي األداة األكثر عملية لحماية المناخ.

واآلن حان الوقت التخاذ إجراءات حاسمة في هذا المجال.
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يمكن لمصادر الطاقة 
المتجددة أن تخفض انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون المرتبطة 
بالطاقة بنسبة 70% تقريبا

2020203020402050

Gt/yrجيجا طن / سنة
 المسار الحالي:

53 جيجا طن / سنة

 الخطط الحالية:
33 جيجا طن / سنة

حالة خارطة الطريق الخاصة 
بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة

9.8 جيجا طن / سنة

من 
التخفيضات 

المطلوبة

مصادر الطاقة 
المتجددة 
واإلمداد 

بالكهرباء وكفاءة 
الطاقة:

%90 
 10%أخرى: 

جيجا طن / سنة = جيجا طن في السنة

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة: «
خارطة الطريق لتسريع وتيرة خفض االنبعاثات  

%70



3
طاقة آمنة بالنسبة للمناخ

يمكن أن تحقق تقنيات الطاقة المتجددة واإلمداد بالكهرباء %90 
من تخفيضات االنبعاثات الالزمة لتحقيق أهداف إزالة الكربون 

الخاصة باتفاق باريس.

التعهدات  ذلك  بما في  الحالية،  والسياسات  الخطط  وستساهم 
المتعلقة باتفاق باريس، في إبقاء االنبعاثات السنوية في عام 

2050 قريبة من المستويات الحالية.
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يجب اعتماد الكهرباء المولد 
من الطاقة المتجددة كمصدر 

رئيسي للطاقة في العالم

تزايد حصة الكهرباء في االستهالك النهائي للطاقة «

اليوم
مع اإلقبال المتسارع على 
 مصادر الطاقة المتجددة 

)حالة خارطة الطريق الخاصة 
بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة(

الكهرباء
الوسائل األخرى لنقل الطاقة  
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توليد الطاقة بتكلفة تنافسية

أصبحت مصادر الطاقة المتجددة هي المصدر األقل تكلفة لتوليد 
الطاقة الجديدة بالنسبة للمواقع واألسواق في جميع أنحاء العالم. 
الخاصة  األنظمة  جعل  إلى  التكنولوجيا  تكاليف  انخفاض  وأدى 

بالطاقة المتجددة العمود الفقري التنافسي إلزالة الكربون.

وتشهد تقنيات الطاقة المتجددة المتاحة تجارياً انخفاضاً متواصالً 
التكاليف. أصبحت المشاريع الحالية للطاقة الحيوية والطاقة  في 
الكهرومائية وطاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية 

أكثر تنافسية من الطاقة المولدة من الوقود األحفوري.

الطاقة  هذه  لتسخير  طموحاً  أكثر  أهدافاً  الحكومات  وتضع 
النظيفة والمستدامة وذات التكلفة التنافسية.
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وصول توليد الطاقة من المصادر 
المتجددة إلى نقطة تحول تنافسية

00.050.100.150.200.250.30

Onshore wind

O�shore wind

Solar PV

Concentrated
solar power

Biomass

Hydropower

Geothermal

نطاق تكلفة 
الوقود األحفوري

الكتلة الحيوية

دوالر أمريكي / كيلوواط ساعة المعدل العالمي

الطاقة الحرارية األرضية

الطاقة الشمسية المركزة

طاقة الرياح البحرية

طاقة الرياح البرية

الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

الطاقة الكهرومائية

KWh = كيلوواط ساعة

تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2018 «



5
اقتصادات ومجتمعات متحولة

المتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  أجرته  الذي  التحليل  يُظهر 
استخدام  وكفاءة  المتجددة  الطاقة  لمصادر  يمكن  أنه   )IRENA(

الطاقة أن تعززان من إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة %2.5 
أو حتى 5% مع زيادة معدل تخفيض االنبعاثات.

الوقود  الحالي مدعوم بشدة، حيث يشكل دعم  ويعد نظام الطاقة 
األحفوري غير الفعال نسبة كبيرة. ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة 
من  تقلل  أن  للطاقة  مرونة  أكثر  أنظمة  واعتماد  الطاقة  وكفاءة 

إجمالي الدعم السنوي بمقدار 10 مليارات دوالر أمريكي.

وسيؤدي هذا التحول إلى الحد من األضرار المناخية والبيئية 
وتعزيز االقتصادات وتحسين رفاهية الناس.
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تساهم الطاقة المتجددة في 
تحسين مستويات الرفاهية 

وإنقاذ األرواح

انبعاثات غازات الدفيئة
استهالك المواد
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6
وظائف جديدة وصناعات جديدة 

وأساليب عيش مستدامة
المتجددة فرص عمل  الطاقة  إلى مصادر  العالمي  التحول  يخلق 
جديدة. ويعمل في قطاع الطاقة المتجددة حالياً ما ال يقل عن 11 
من  أكثر  ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون 
100,000 شخص في مجال نشر الطاقة الشمسية المنفصلة عن 

الشبكة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتساعد مصادر الطاقة المتجددة في توسيع نطاق الوصول إلى 
الطاقة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا. ففي كل مكان، يمكن للطاقة 

المتجددة أن تحفز النمو االقتصادي منخفض الكربون.

تقنيات  تصنيع  إلى  الدول  من  المزيد  تتوجه  عام،  كل  ومع 
الطاقة المتجددة واالتجار فيها وتركيبها، حيث يدرك صنّاع 

السياسات بشكل متزايد قدرتها على خلق فرص العمل.
 

14



15

يوظف قطاع الطاقة 
المتجددة اآلن ما ال يقل عن 
11 مليون شخص في جميع 

أنحاء العالم

500 01 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

94

41

34

1

1 160

3 605

801

787

334

2 063

2 054

الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

الوقود الحيوي السائل

الطاقة الكهرومائية

طاقة الرياح

التدفئة الشمسية / 
التبريد الشمسي

الكتلة الحيوية الصلبة

الطاقة الحرارية األرضية

الغاز الحيوي

الطاقة الشمسية المركزة 
)CSP(

النفايات البلدية والصناعية

طاقة المد والجزر 
وطاقة المحيط

الطاقة الشمسية 
المنفصلة عن 
الشبكة لتعزيز 
الوصول إلى 

الطاقة

الوظائف )باآلالف(

الوظائف التي يوفرها قطاع الطاقة المتجددة حسب نوع التكنولوجيا «
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نسبة النساء في الوظائف التي يوفرها مجال العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والوظائف الفنية 

واإلدارية األخرى في مجال الطاقة المتجددة*

 

%35 %28%45

%32%22  المرأة في 
مجال الطاقة المتجددة 
من الوظائف في مجال 

العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات

* STEM = العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
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تشغل المرأة 32% من الوظائف 
المتوفرة في مجال الطاقة 

المتجددة مقارنة بـ 22% من 
الوظائف في مجال النفط والغاز

 

%35 %28%45

%32%22  المرأة في 
مجال النفط والغاز

من الوظائف 
اإلدارية

من الوظائف 
الفنية األخرى
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7
خطوات فعالة لحماية المناخ 

إطاراً  وطنياً  المحددة  المساهمات  توفر  باريس،  اتفاقية  بموجب 
قوياً لخفض االنبعاثات وخلق اقتصادات ومجتمعات قادرة على 

الصمود في المستقبل.

الحالية  ومع ذلك، فإن طموح أهداف المساهمات المحددة وطنياً 
يمكن أن يتضاعف. ففي حين ازداد نشر الطاقة المتجددة بنسبة 
8.5% سنوياً في الفترة 2018-2015، إال أن المساهمات المحددة 

وطنياً الحالية ستزيد فقط من القدرة المركبة بنسبة 3.6% سنوياً 
حتى عام 2030.
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ال تزال إمكانات الطاقة 
المتجددة الفعالة من حيث 

التكلفة غير مستغلة

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

+162% +176% +267% +109% +63% +99% +204%

جيجاواط

على مستوى 
العالم

آسيا أمريكا 
الشمالية 

وأوقيانوسيا

أوروبا أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

الكاريبي

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

الكبرى

الشرق 
األوسط 

وشمال أفريقيا

GW = جيجاواط

إمكانات نمو 
تتجاوز أهداف 

المساهمات 
المحددة وطنيا

القدرة المركبة 
للطاقة المتجددة 

)2014(

قدرة إضافية 
من المساهمات 
المحددة وطنيا 
)2030-2015(

إمكانات غير 
مستغلة لعام 

2030

القدرة المركبة المحتملة لمصادر لطاقة المتجددة بحلول عام 2030 «
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8
قناة لالستثمار المستدام

تتوقع الخطط والسياسات الحالية أن تصل االستثمارات في مجال 
الطاقة حتى عام 2050 إلى 95 تريليون دوالر أمريكي. ومن 
تلك  يرفع  أن  المتجددة  الطاقة  مصادر  اعتماد  إلى  التحول  شأن 

االستثمارات إلى 110 تريليون دوالر أمريكي.

وتعد مبالغ االستثمار اإلضافية، على الرغم من أنها كبيرة، أقل 
تكاليف  في  المستمر  االنخفاض  بسبب  وذلك  سابقاً،  المقدرة  من 

الطاقة المتجددة.

العائد  قيمة  تبلغ  المتجددة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  لتحليل  ووفقاً 
التراكمي بحلول عام 2050 ما بين 65 تريليون و160 تريليون 
دوالر أمريكي. ويجلب كل دوالر يتم إنفاقه عائدات تتراوح بين 

ثالثة وسبعة دوالرات.
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26

27

37

20

110110

%18%18

%35%35
%24%24

%23%23

13

29

13**

40*

9595%41%41

%31%31

%14%14

%14%14

هناك حاجة إلى االستثمارات 
لضمان مستقبل مستدام 

وآمن للمناخ

الخطط الحالية

سيناريو آمن 
للمناخ

مصادر الطاقة المتجددة

مصادر الطاقة المتجددة 

اإلمداد بالكهرباء والبنية التحتية

الوقود األحفوري وغيره من 
مصادر الطاقة األخرى

كفاءة الطاقة

كفاءة الطاقة

اإلمداد بالكهرباء والبنية التحتية 
الوقود األحفوري وغيره من 
مصادر الطاقة األخرى

تريليون دوالر 
أمريكي

تريليون دوالر 
أمريكي

 االستثمارات التراكمية حتى عام 2050 لمسار واقعي  «
يضمن تحقيق األهداف المناخية  



“توفر الطاقة المتجددة الوظائف 
والتنمية االقتصادية المستدامة، 

وستوفر حالً مجدياً لمشكالت 
التغيرات المناخية. ولمكافحة تغير 

المناخ وتأثيراته المباشرة على تلوث 
الهواء، فإن مصادر الطاقة المتجددة، 
ضمن نافذة الفريق الحكومي الدولي 
المعني بتغير المناخ )IPCC( التي 

تبلغ مدتها 12 عاماً، تمثل األداة 
الوحيدة الجاهزة والمتاحة”.

فرانشيسكو ال كاميرا

المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
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ا لم يتم النص على خالف ذلك، يجوز استخدام المواد المنشورة في هذا المنشور بكل حرية و/أو مشاركتها و/أو 
نسخها و/أو إعادة إنتاجها و/أو طباعتها و/أو تخزينها، بشرط أن يتم تقديم اإلقرار المناسب إلى الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة بصفتها المصدر وصاحب حق المؤلف. وقد تخضع المواد الموجودة في هذا المنشور والتي تُنسب إلى 
جهات خارجية لشروط استخدام وقيود منفصلة، وقد يلزم تأمين التصاريح المناسبة من هذه الجهات قبل أي استخدام 

لهذه المواد.

إخالء مسؤولية
ال تعكس المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بالضرورة أي رأي رسمي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وال تقدم 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أو موظفوها الرسميون أو وكالؤها أو مزودو المحتوى التابع لها ضماناً من أي نوع 
فيما يتعلق باستخدام هذه المعلومات. وال تتضمن التعريفات المستخدمة وعرض المواد الواردة في هذه الوثيقة تعبيراً 
عن أي رأي من أي نوع من جانب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي منطقة أو تعيين 
حدود، وأي إشارة إلى شركات أو مشاريع محددة أو منتجات ال تعني تأييدها من قِبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

قراءات أخرى
* تحول الطاقة العالمي: 

خارطة طريق حتى عام 2050

* الطاقة المتجددة
تكاليف توليد الطاقة في عام 2018

* الطاقة المتجددة والوظائف:
المراجعة السنوية 2019

* الطاقة المتجددة:
المنظور الجنساني

* المشهد االبتكاري لمستقبل الطاقة المتجددة

 IRENA.org متاح على
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www.irena.org

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة


