
 
 
 
 

 يصحف خبر

 المتجددة للطاقة الدولية بحسب تقرير جديد للوكالة

  الجديدة الطاقة توليدل تنافسية األكثر المصدر المتجددة الطاقة
 الخليج منطقة في

 من في المنطقة الجديدة الطاقة سعة من جيجاواط 7 سيتم تركيب الحالية، الخطط بموجب
 مطلع العقد القادم بحلول متجددة مصادر

كشفففففي تقريفففففر جديفففففد  صفففففدرت   – 2019 ينووووواير 15 المتحووووودة  العربيوووووة اإلموووووارا  أبوووووو بي 
 األكثفففففر الشفففففك  هفففففي المتجفففففددة الطاقفففففة اليفففففوم بففففف ن (آيرينفففففا) المتجفففففددة للطاقفففففة الدوليفففففة الوكالفففففة
وففففففففرة  سفففففففاهم  ، حيففففففف الخليجفففففففي التعفففففففاون  مجلففففففف  دول منطقفففففففة ففففففففي الطاقفففففففة توليفففففففدل تنافسفففففففية
  قففففف  إلففففف  الكهروضفففففو ية الشمسفففففية الطاقفففففة  سففففعار انخففففففا  ففففففي الفّعالفففففة و طفففففر العمففففف  المففففوارد
 الشمسففففففية الطاقففففففةفففففففي حففففففين وصففففففل   سففففففعار  ،سففففففا ة كيلففففففوواط لكفففففف   مريكيففففففة سففففففنتا  3 مففففففن

تكلففففففة توليففففففد  مفففففن  قففففف  وهفففففف ا ،سفففففا ة كيلفففففوواط لكففففف  سففففففن  7,3القابلفففففة للتو يفففففع إلففففف   المركففففف ة
 .المنطقة مرافقالكهرباء بالغا  الطبيعي في بع  

 ،"2019مجلففففففف  التعفففففففاون الخليجففففففففي دول  :المتجفففففففددة الطاقففففففففة سفففففففو   تحليففففففف " تقريفففففففرويشفففففففير 
 المحفففففددة األهفففففدا  تحقيفففففقإلففففف   ن  ،ل سفففففتدامة  بفففففو بي  سفففففبو  خففففف ل الوكالفففففة نشفففففرت  الففففف  و 

 خلفففففق  لففففف  ففففففي بمفففففا لمنطقفففففة لففففف  ا كبيفففففرة اقتصفففففادية فوا فففففدب  ن يعفففففودمفففففن شففففف ن   2030 لعفففففام
 مفففففن برميففففف  مليفففففون  354 مفففففا ي يفففففد  لففففف  تفففففوفيرو  ،جديفففففدة  مففففف  فرصفففففة  لفففففي 220 مفففففن  كثفففففر
 يضففففففا   ن  يمكففففففن لتحقيففففففق هفففففف   األهففففففدا و . اإلقليميففففففة الطاقففففففة قطا ففففففا  فففففففي المكففففففاف  الففففففنفط
 طففففففن مليففففففون  136 واقففففففعب الطاقففففففة قطففففففا  فففففففي الكربففففففون   كسففففففيد ثففففففاني انبعاثففففففا  بتقليفففففف  يسففففففاهم

 تريليفففففون  11,5 واقفففففعب قطفففففا هففففف ا ال ففففففي الميفففففا وخفففففف  اسفففففته    ،(%22 بنسفففففبة انخففففففا )
 .2020  ام في( %17 بنسبة انخفا ) تريل

 تنويفففففعإلففففف   الخليجفففففي التعفففففاون  مجلففففف  دول فيففففف  تسفففففع  الففففف   الوقففففف  ففففففي النتفففففا   هففففف   وتففففف تي
إيففففرادا   حمايففففة فففففي والرغبففففة ،الطاقففففة  لفففف المتنففففامي  المحلففففي الطلففففب خلفيففففة  لفففف  اقتصففففاداتها
 .لمستقب ل النفطية صادراتها



 
 
 
 

 ُتعففففففدّ " :المتجففففففددة للطاقففففففة الدوليففففففة الوكالففففففة  ففففففام مففففففدير  مففففففين،  ففففففدنان قففففففال المناسففففففبة، وبهفففففف  
 لتطفففففففوير العفففففففالم ففففففففي جا بيفففففففة   المنفففففففاطق  كثفففففففر مفففففففن الخليجفففففففي التعفففففففاون  مجلففففففف  منطقفففففففة دول
 المففففففوارد لففففففوفرة نتيجففففففة   ، و لفففففف واسففففففع نطففففففا   لفففففف  الريففففففا  وطاقففففففة الشمسففففففية الطاقففففففة مشففففففاريع

الطاقففففففففة   سففففففففعاربففففففففالتوا   مففففففففع تسففففففففجي  انخفففففففففا  قياسففففففففي فففففففففي  مواتيففففففففةال سياسففففففففيةال بي ففففففففةالو 
ففففف   فففففف ن لففففف ا األحففففففور ، لوقفففففودل مصفففففّدرةمنطقفففففة  بصففففففتهاقفففففا   : " مفففففين و رد   ".المتجفففففددة توجُّ

 العفففففففالميين للمسفففففففتثمرينُيعفففففففّد م شفففففففرا   المتجفففففففددة طاقفففففففةال نحفففففففو دول مجلففففففف  التعفففففففاون الخليجفففففففي
فففففي  وتحففففوق  حقيقيففففا   العالميففففة الطاقففففة ديناميففففا  فففففي تغيففففرا  جفففف ريا   نشففففهد  ننففففاب الطاقففففة ولمجتمففففع
 ".لطاقةا قطا 

مففففن جانبفففف  قففففال معففففالي المهنففففد  سففففهي  الم رو ففففي، و يففففر الطاقففففة فففففي دولففففة اإلمففففارا  العربيففففة 
المتحففففففدة: "إن التفففففف ام دولففففففة اإلمففففففارا  بتنويففففففع مفففففف ي  الطاقففففففة هففففففو ركيفففففف ة  ساسففففففية فففففففي تحقيففففففق 

‘  يرينفففففا’ هفففففدا  النمفففففو اققتصفففففاد  والتنميفففففة المسفففففتدامة  لففففف  المفففففد  الطويففففف . ويفففففوفر تحليففففف  
ة فففففي منطقففففة دول مجلفففف  التعففففاون الخليجففففي دلففففي   إضففففافيا   لفففف  األثففففر لسففففو  الطاقففففة المتجففففدد

اقجتمفففففففا ي واققتصفففففففاد  القفففففففو  لنشفففففففر حلفففففففول الطاقفففففففة المتجفففففففددة، بفففففففدءا  مفففففففن تفففففففوفير ففففففففر  
العمفففففف  وانتهففففففاء  بخففففففف  اقنبعاثففففففا  الغا يففففففة. وفيمففففففا نتطلففففففع إلفففففف  إضففففففافة الم يففففففد مففففففن القففففففدرة 

توسفففففففع اققتصفففففففادا ، ستواصففففففف  مصفففففففادر اإلنتاجيفففففففة للطاقفففففففة لمواكبفففففففة تنفففففففامي  فففففففدد السفففففففكان و 
 الطاقة المتجددة دورها المحور  كمحر  للتنمية اققتصادية منخفضة الكربون".      

  ففففففام  واخففففففر جيجففففففاواط 146وكانفففففف  القففففففدرة المركبففففففة للطاقففففففة فففففففي المنطقففففففة قففففففد بلغفففففف  نحففففففو 
وتسفففففففت ثر دولفففففففة اإلمفففففففارا  لوحفففففففدها . طميجفففففففاوا 867 منهفففففففا المتجفففففففددة الطاقفففففففة تمثففففففف  ،2017
 القففففدرة المسففففجلة  ففففن  ضففففعا  ة ربعفففف بواقففففع  يففففادة  لفففف شففففّك  يو  ،القففففدرة% مففففن هفففف   68 بنسففففبة
%، تليهفففففا 16 بنسفففففبةففففففي المرتبفففففة الثانيفففففة  السفففففعودية العربيفففففة المملكفففففة تففففف تيو . 2014  فففففام ففففففي

 .اإلقليمية القدرة من% 9 بنسبة الكوي 

 مجلففففففف  دول تت هفففففففب المنطقفففففففة،  نحفففففففاء ففففففففي المتجفففففففددة للطاقفففففففة محفففففففددة  هفففففففدا  إرسفففففففاء مفففففففعو 
  هففففففدافها لتحقيفففففق هاسفففففعي فففففففي إطفففففار المتجفففففددة الطاقفففففة نشفففففروتيففففففرة  لتسفففففريع الخليجفففففي التعفففففاون 
القفففففففدرة  مففففففن اواطجفففففففجي 7 مجمو فففففف  مفففففففا ركيففففففبت سفففففففيتم الحاليففففففة، الخطفففففففط وبموجففففففب. الوطنيففففففة

 .العقد المقب  مطلع بحلول متجددة مصادر منفي المنطقة  لطاقةل اإلنتاجية الجديدة



 
 
 
 

 حيففففف  المنطقفففففة، ففففففي المتجفففففددة الطاقفففففة مشفففففهد  لففففف  الكهروضفففففو ية الشمسفففففية الطاقفففففة هفففففيمنتو 
المركفففففف ة  الشمسففففففية الطاقففففففةالمرتقبففففففة، تليهففففففا مشففففففاريع  اإلقليميففففففة المشففففففاريع  ربففففففا  ث ثففففففة تمثفففففف 
 اقسفففففففتخ   يسفففففففاهم  ن ومفففففففن المتوقفففففففع. التفففففففوالي  لففففففف % 9و% 10 بنسفففففففبة الريفففففففا  وطاقفففففففة
 ففففففي ةحراريفففف طجيجفففففاوا 1 نحففففوب مفففففان ُ سففففلطنة  ففففففيالشمسففففية  الطاقفففففةاسففففتخدام ب للفففففنفط المعفففف  
 .2019  ام

 با تبارهفففففففا  فففففففام   محوريفففففففا   لسياسفففففففا  الطاقفففففففة اقسفففففففتباقية دارةاإل إلففففففف   هميفففففففة لتقريفففففففرا ويشفففففففير
النتففففا    مففففن الففففدرو  اسففففتخ   ينففففو  إلفففف  إمكانيففففةكمففففا  المتجففففددة، الطاقففففة نشففففروتيففففرة  تسففففريعل

 حا مففففففففففةال لت امففففففففففا اق بفضفففففففففف  الخليجففففففففففي التعففففففففففاون  مجلفففففففففف  دول الجوهريففففففففففة التففففففففففي حققتهففففففففففا
 تفففففففوفير  لففففففف  واضففففففف ال ، وتركي هفففففففابففففففف طر  منيفففففففة محفففففففددةال الموضفففففففو ية هاو هفففففففداف هفففففففا،لحكومات
 .ستثمارا قا دا مة  م  بي ة

 –انته   -
 

 حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"

تعتبففففر "الوكالففففة الدوليففففة للطاقففففة المتجففففددة" بمثابففففة مركفففف   ففففالمي للتعففففاون فففففي مجففففال الطاقففففة المتجففففددة وتبففففادل 
بلففففففدا  إضفففففافة إلففففف  اقتحفففففاد األوروبففففففي(.  159 ضفففففوا  ) 160المعلومفففففا  بفففففين   ضفففففا ها الفففففف ين يبلففففف   فففففددهم 

 فففففففي نشففففففاطاتها. دولففففففة إضففففففافية ل نضففففففمام إلفففففف  الوكالففففففة، حيفففففف  تلعففففففب دورا  فففففففا     23 وتسففففففع   كثففففففر مففففففن
وتففففد م "الوكالففففة الدوليففففة للطاقففففة المتجففففددة" بلففففدان العففففالم فففففي  مليففففة اقنتقففففال إلفففف  مسففففتقب  قففففا م  لفففف  الطاقففففة 
المسففففتدامةي وهففففي تعفففففد مركفففف ا   الميفففففا ، ومنصففففة  ر يسفففففية  للتعففففاون الفففففدولي، وملتقفففف  لفففففرواد السياسففففة والتكنولوجيفففففا 

الطاقفففففة المتجفففففددة. وتعمففففف  الوكالفففففة  لففففف  تشفففففجيع ا تمفففففاد  والمفففففوارد والمعرففففففة الماليفففففة المتخصصفففففة ففففففي مجفففففال
واسفففففتخدام جميفففففع  شفففففكال الطاقفففففة المتجفففففددة  لففففف  نطفففففا  واسفففففع ومسفففففتدام بمفففففا فيهفففففا الطاقفففففة الحيويفففففة، والطاقفففففة 
الحراريففففة الجوفيففففة، والطاقففففة الما يففففة، وطاقففففة المحيطففففا ، والطاقففففة الشمسففففية، وطاقففففة الريففففا ، و لفففف  فففففي إطففففار 

التنميفففففة المسفففففتدامة، وتع يففففف  سفففففب  الحصفففففول  لففففف  الطاقفففففة، وتحقيفففففق  مفففففن الطاقفففففة،  سفففففعيها المتواصففففف  لتحقيفففففق
 ودفع  جلة النمو اققتصاد  منخف  الكربون للوصول إل  مستقب  م دهر.

  :معلوما  االتصال

 :البريففففففد اإللكترونففففففي ،"الوكالففففففة الدوليففففففة للطاقففففففة المتجففففففددة"داميففففففان برانففففففد ، ر ففففففي  قسففففففم اقتصففففففال فففففففي 
dbrandy@irena.org :97124179016، هاتي+ 

و :"www.twitter.com/irena للتواصففففففففففففففف  مفففففففففففففففع "الوكالفففففففففففففففة الدوليفففففففففففففففة للطاقفففففففففففففففة المتجفففففففففففففففددة
.m/irena.orgwww.facebook.co 
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