
 

  

 

 

 

 

 خبر صحفي

 وفقًا ألحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

 الوقود األحفوري من  أرخص تكلفةً مصادر الطاقة المتجددة الجديدة  غالبية

 في التكلفة وفورات المتجددة ستحقق أن الطاقات ويؤكدالفحم  طاقة التقرير يحث البلدان للتخلي عن
 القتصادات الناشئةلمليار دوالر  156 بقيمة

كشففففففف  دقريفففففففر  د فففففففد  شفففففففرد   - 2021يونيوووووووو  22بوووووووومبيا اامووووووواراح ال ر يوووووووة المتحووووووودة  أ 
التفففففي دفففففم ك تا  فففففا  تكلففففففة الطاقفففففة المتجفففففددة  أن حصفففففةالوكالفففففة الدوليفففففة للطاقفففففة المتجفففففددة    رينفففففا  

 حيفففففث دفففففم ؛2020قفففففد د فففففاعف  ففففففي عفففففا   دنافسفففففية   األكثفففففر األحففففففور  الوقفففففود أقفففففم مفففففن مصفففففادر 
التففففففي دففففففم الطاقففففففة المتجففففففددة  حجففففففم % مففففففن ك مففففففالي62 مففففففا ي ففففففاد  أو -واط  يجففففففا 162 ضففففففافةا

  .الجد دة األحفور   الوقود خياراتمن أرخص   تكلفة أقم – ال ا  الفائ  كضافت ا

دكفففففففالي  دقنيفففففففات  اسفففففففتمرار ا خففففففففا  2020دقريفففففففر دكفففففففالي  دوليفففففففد الطاقفففففففة المتجفففففففددة  وُيظ فففففففر
دكففففففالي  الطاقففففففة الشمسففففففية  سففففففجل حيففففففث  علفففففف  أسففففففا  سففففففنو  كبيففففففر  بشفففففف مالطاقففففففة المتجففففففددة 

 ال حريففففففةالريففففففاي و %  13الريففففففاي البريففففففة  نسفففففف ة  اتطاقففففففدلت ففففففا %  16ا خفاضففففففا   نسفففففف ة المركفففففف ة 
مصففففففادر  دواصففففففم  دكاليف ففففففاا خفففففففا   ومفففففف %. 7  نسفففففف ة الشمسففففففية الك روضففففففوئيةو %  9 نسفففففف ة 

. التشفففففف يلية التكففففففالي لناحيففففففة  لفحماالطاقففففففة ال املففففففة بففففففمحطففففففات  دفوق ففففففا علفففففف الطاقففففففة المتجففففففددة 
 علففففف  حفففففد سفففففوا المتقدمفففففة والناميفففففة  للفففففدو مصفففففادر الطاقفففففة المتجفففففددة منخف فففففة التكلففففففة  د فففففمنو 

 اقتصففففففاد صفففففففر  الوصففففففو  كلفففففف     ففففففد الفحففففففم  ب يففففففدا  عففففففندجاريففففففة قويففففففة لتوليففففففد الطاقففففففة  حالففففففة
 لوحففففففد  2020عففففففا   خففففففال  دشفففففف يل ا دففففففم التففففففيالمتجففففففددة الطاقففففففة مففففففن شفففففف ن مشففففففاري  و . الكربففففففون 

ة هففففف   دورة حيفففففاخفففففال  صفففففادات الناشفففففئة تمليفففففار دوالر أميركفففففي لالق 156 قيمت فففففادحقيفففففق وففففففورات 
 . المشاري 



 

  

 

 

 

 

وب فففففف ا الخصففففففوي  قففففففا  فرا شيسفففففف و ال كففففففاميرا  مففففففد ر عففففففا  الوكالففففففة الدوليففففففة للطاقففففففة المتجففففففددة  
 الم تمفففففدةدفففففوفر للفففففدو   ف فففففي  األرخفففففص علففففف  ا طفففففال الطاقفففففة المتجفففففددة اليفففففو   مصفففففادر "بادففففف 
 دلبيفففففة الطلففففف  المت ا فففففد علففففف  الطاقفففففةو   دفففففدريجيا    نفففففع يللتخلففففف اقتصفففففاديا     ابفففففةالفحفففففم أ نفففففدة  علففففف  

  اأهفففففدافودحقيفففففق  االقتصفففففاد   وحفففففف  النمفففففوففففففري عمفففففم  د فففففدة   ودفففففوفيرمففففف  خفففففف، التكفففففالي   
ففففففففففي  الطاقفففففففففة المتجفففففففففددةعلففففففففف   العتمفففففففففادل الفففففففففدو  م يفففففففففد مفففففففففنال تو ففففففففف د أن ويسفففففففففر ي المناخيفففففففففة.
  ".2050ا   اثات صفرية بحلو  عا   س ة تحقيق ل   رينا مسار   وا ت اجاقتصاداد ا

مجموعفففففففة ل األخيفففففففرة ت  فففففففداتال ضفففففففو ففففففففي ف اسفففففففتخدا  الفحفففففففم  ذروة دخطينفففففففاال كفففففففاميرا  " وأضفففففففا 
تحقيففففففق  سفففففف ة ا   اثففففففات صفففففففرية و يقففففففا  دمويففففففم الفحففففففم    G7الفففففدو  الصففففففنالية السفففففف   الكبففففففر   

 مطال فففففة  هفففففي األخفففففر   مجموعفففففة ال شفففففرين واالقتصفففففادات الناشفففففئة  بادففففف  حفففففدودها خفففففارجال فففففالمي 
  الطاقفففففة و   ظفففففا لتحففففف مففففف دوجالسفففففماي  و فففففود مسفففففار  ال يجفففففدر  نفففففافففففف. التو  فففففاتهففففف   مواك فففففة ب

 رهففففففنخففففففر  األفيمففففففا د قفففففف   ارعةتسففففففرة مي ففففففود الخ ففففففرا ب فففففف، الففففففدو  كلفففففف  الطاقففففففة  دنتقففففففمحيففففففث 
  ففففد ا   ال ففففالمي م مففففا  لل ايففففةسففففي ون الت ففففاون  ا  ففففلو النظففففا  القففففديم القففففائم علفففف  الوقففففود األحفففففور . 

علينففففففا  يت ففففففينو   االسففففففتثماراالسففففففتراديجيات الماليففففففة ودعففففففم وصففففففوال  كلفففففف   شففففففر التكنولو يففففففا و  مففففففن
  ضمان استفادة الجمي  من دحو  الطاقة".

دكففففففالي  قطففففففا  خففففففف، بال ففففففا  الفائفففففف   كطالق ففففففا مشففففففاري  الطاقففففففة المتجففففففددة التففففففي دففففففم وستسففففففاهم
 باسففففتثمار مقار ففففة    سففففنويا   علفففف  األقففففمدوالر أمري ففففي  مليففففار 6  واقفففف الففففدو  الناشففففئة  فففففيالك ربففففا  

 طاقفففففة الريفففففاي البريفففففة دسفففففت ثرو الوقفففففود األحففففففور . محطفففففات  الطاقفففففة مفففففن دوليفففففد ففففففيالمبلفففففه ذادففففف  
 ويتراففففففق ذلففففف  مففففف الشمسفففففية الك روضفففففوئية. و الك رومائيفففففة  تفففففان  دلي فففففا الطاق ثلثفففففي هففففف   الوففففففورات

الطاقفففففففة المتجفففففففددة  مفففففففن شففففففف نو . يفففففففة   اثفففففففات الكربو اال كطفففففففال  ودقليفففففففم عفففففففدة اقتصفففففففادية منفففففففاف 
 تكلفففففففة  ففففففتم دوليففففففدها  يجففففففاواط  534 وال ال ففففففة - 2010الم ففففففافة فففففففي الففففففدو  الناشففففففئة منفففففف  عففففففا  

الك ربففففا  بحففففوالي  ك تففففاج خففففف، دكففففالي  -أشفففف ا  الطاقففففة القائمففففة علفففف  الفحففففم أرخففففص مففففن أقففففم 
  .سنويا  مليار دوالر أمري ي  32



 

  

 

 

 

 

تقنيففففففات طففففففاقتي  ل القففففففدرات التنافسففففففية ازدادت  2020و 2010 ففففففين عففففففامي الممتففففففدة الفتففففففرة  وخفففففال 
الشمسفففففية و  والبريفففففة ال حريفففففةالريفففففاي  اتالطاقفففففة الشمسفففففية المركففففف ة وطاقففففف ووصفففففل   الشفففففمر والريفففففاي
مفففففف   حفففففففور  لوقود األابفففففف للمحطففففففات الجد ففففففدة ال املففففففة مماثففففففم دكففففففالي  طففففففا   كلفففففف الك روضففففففوئية 
سففففففففففنوات  سففففففففففجل  دكففففففففففالي  الطاقففففففففففة الشمسففففففففففية  10وفففففففففففي   ففففففففففون  .دففففففففففدريجيا   دفوق ففففففففففا عليفففففففففف 

%  دلت ففففففا الطاقففففففة الشمسففففففية 85الك روضففففففوئية علفففففف  مسففففففتو  المرافففففففق اال خفففففففا  األكبففففففر  نسفففففف ة 
%  وطاقففففففة الريففففففاي ال حريففففففة  نسفففففف ة 56طاقففففففة الريففففففاي البريففففففة  نسفففففف ة %  ثففففففم 68المركفففففف ة  نسفففففف ة 

ضففففففو  األسفففففف ار القياسففففففية التفففففففي حققت ففففففا مفففففف ادات الطاقففففففة الشمسففففففية الك روضفففففففوئية وفففففففي  %.48
الطففففففففاقتين الشمسففففففففية  دواصففففففففم  للكيلففففففففوواط الواحففففففففد اليففففففففو  سففففففففن  3 – 1,1  ففففففففينوالتففففففففي دتففففففففراوي 
الفحم بفففف ال املففففةالجد ففففدة  المحطففففات  ميفففف مففففن ضففففمان دكففففالي  أقففففم والريففففاي البريففففة الك روضففففوئية 

 دون أ  دعم مالي. و 

لطاقفففففة المتجفففففددة امصفففففادر الم تمفففففدة علففففف  الجد فففففدة  المحطفففففات دففففففو   كففففف ل دقريفففففر "  رينفففففا"  ويؤكفففففد
 يحفففففففد مفففففففنالتكفففففففالي  التشففففففف يلية أي فففففففا   ممفففففففا لناحيفففففففة الفحم بففففففف القائمفففففففة ال املفففففففة محطفففففففاتالعلففففففف  
  دتجفففففاوز دكلففففففة علففففف  سفففففبيم المثفففففا  الواليفففففات المتحفففففدة فففففففي. االقتصفففففادية لطاقفففففة الفحفففففم   الجفففففدو 
 ادكلففففففة دوليفففففده - الفحفففففم طاقفففففةالسففففف ة ا  تا يفففففة ل% مفففففن ك مفففففالي 61أو  - واط يجفففففا 149دوليفففففد 

 واسفففففتبدال ا هففففف   المحطفففففات كيقفففففا  وسفففففيثمر .لطاقفففففة المتجفففففددةبا ال املفففففةالجد فففففدة  المحطفففففات مفففففن
 6,5النفقففففففات بمقففففففدار  ا خفففففففا  عففففففن الطاقففففففة المتجففففففددة علفففففف  مصففففففادربمحطففففففات أخففففففر  د تمففففففد 

مففففا مففففن كسففففيد الكربففففون  و أ ثففففا ي  ففففاز مليففففون طففففن مففففن 332ودالفففففي كطففففال    مليففففار دوالر سففففنويا  
ففففففي ال نفففففد  و اال   اثفففففات النا مفففففة عفففففن الفحفففففم ففففففي الواليفففففات المتحفففففدة.  كطفففففال  ثلفففففث دففففففاد  شففففف   

 مصفففففادر مفففففن دوليفففففد هففففف   الطاقفففففة دكلففففففةالفحفففففم طاقفففففة واط مفففففن  يجفففففا 141دوليفففففد  كلففففففةددتجفففففاوز 
دكففففالي  دشفففف يلية أقففففم دسففففجيم فففففي بففففالفحم  عاملففففةمحطففففة  لففففم دففففنج  أ ف  متجففففددة. أمففففا فففففي ألما يففففا

  الشمسية الك روضوئية أو الرياي البرية. نطاقتيالمن 

 الفحفففففمطاقفففففة  مفففففن يجفففففاواط  800 مفففففا   يفففففد علففففف دكلففففففة دوليفففففد  دتجفففففاوزوعلففففف  الصففففف يد ال فففففالمي  
 دشفففف يل االتففففي دففففم  الجد ففففدة مشففففاري  الطاقففففة الشمسففففية الك روضففففوئية أو طاقففففة الريففففاي البريففففة دكلفففففة
بقيمفففففة خفففففف، دكففففالي  دوليفففففد الك ربففففا   عففففنقفففففا  هفففف   المحطفففففات يك وسففففيثمر. 2021عفففففا   خففففال 



 

  

 

 

 

 

 فففففاز   يجفففففا طفففففن مفففففن 3  حفففففو دالففففففي كطفففففال عفففففن  عفففففدامليفففففار دوالر سفففففنويا    3,32كلففففف   دصفففففم
النا مفففففة عفففففن دوليفففففد الطاقفففففة     اثفففففاتاال% مفففففن 9 أ  مفففففا ي فففففاد كسفففففيد الكربفففففون سفففففنويا   و أ ثفففففا ي

اال   اثففففففات الففففففالز  بحلففففففو  عففففففا   مقففففففدار خففففففف، % مففففففن20أو   2020حففففففو  ال ففففففالم فففففففي عففففففا  
دوق فففففات "ففففففي هفففففو وارد  حسففففف  مفففففادر فففففة مئويفففففة  5,1 وقففففف  اردففففففا  در فففففة الحفففففرارة عنفففففدل 2030

  وكالة "  رينا".ال   أطلقت   "ال الم حو دحوالت الطاقة 

  2022حتفففففف  عففففففا   دكففففففالي  الطاقففففففة المتجففففففددة حففففففو  ال ففففففالم ا خفففففففا  اسففففففتمرار ويتوقفففففف  التقريففففففر
 خيففففففاراتأرخففففففص % مففففففن 27-20 دتففففففراوي  ففففففين أقففففففم  نسفففففف ةدكلفففففففة طاقففففففة الريففففففاي البريففففففة  ودحقيففففففق
% مففففففففففن  ميففففففففف  مشففففففففففاري  الطاقففففففففففة الشمسففففففففففية 74 كمففففففففففا أن .بفففففففففالفحم ال املففففففففففةالجد ففففففففففدة  الطاقفففففففففة

بقيمفففففففة  هادفففففففم شفففففففرا  والتفففففففي   خفففففففال  ال فففففففامين المقبلفففففففين المقفففففففرر دشففففففف يل االك روضفففففففوئية الجد فففففففدة 
الجد ففففففدة  حطففففففات الطاقفففففةمأقفففففم مففففففن سففففف ر  سففففف رب سففففففتتمت المفففففف ادات وال طفففففا ات   عبفففففر دنافسفففففية
 ليسففففففف أن مصفففففففادر الطاقفففففففة المتجفففففففددة منخف فففففففة التكلففففففففة  التو ففففففف . ويؤكفففففففد هففففففف ا مالفحبففففففف ال املفففففففة

فففففففي  الك ربائيففففففةالففففففنظم االعتمففففففاد علفففففف  مففففففن  أي ففففففا   سففففففت يدالك ربففففففا  فحسفففففف    ففففففم  عصفففففف   ظففففففا 
 ا مففففففففدادالمجففففففففا  أمففففففففا  والصففففففففناعة  وسففففففففتفت   وا  شففففففففا اتمثففففففففم النقففففففففم االسففففففففتخدامات الن ائيففففففففة 

  ة.المتجددال يدرو ين طاقة  عبربش م دنافسي م اشر ال ير  الك ربائي

 ."2020"دكالي  دوليد الطاقة المتجددة التقرير الكامم عل   يم نكم االطال 

  المخطط التفاعليا ظر 

### 

 "حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

"الوكالفففففة الدوليفففففة للطاقفففففة المتجفففففددة" هفففففي وكالفففففة ح وميفففففة رائفففففدة دقفففففود مسفففففار دحفففففو   ظفففففا  الطاقفففففة ال فففففالمي ودفففففدعم 
 لفففففدان ال فففففالم ففففففي اال تقفففففا  كلففففف  مسفففففتقبم قفففففائم علففففف  الطاقفففففة المسفففففتدامة. ود تبفففففر الوكالفففففة مركففففف ا  عالميفففففا   ومنصفففففة  

والمفففففوارد والم رففففففة الماليفففففة المتخصصفففففة ففففففي مجفففففا  رئيسفففففية  للت فففففاون الفففففدولي  وملتقففففف  لفففففرواد السياسفففففة والتكنولو يفففففا 
 لففففففففدا  كضففففففففافة كلفففففففف  االدحففففففففاد األوروبففففففففي    163ع ففففففففوا    164الطاقففففففففة المتجففففففففددة.  بلففففففففه عففففففففدد أع ففففففففا  الوكالففففففففة 

https://irena.org/publications/2021/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2020
https://irena.org/publications/2021/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2020
https://irena.org/publications/2021/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2020
https://irena.org/newsroom/articles/2021/Jun/Low-Renewable-Costs-Allow-To-Power-Past-Coal


 

  

 

 

 

 

دولففففة كضففففافية لال  ففففما  كلي ففففا؛ وهففففي د مففففم علفففف  دشففففجي  اعتمففففاد واسففففتخدا   ميفففف  أشفففف ا   20 نمفففف ودسفففف   أكثففففر
متواصففففم لتحقيففففق التنميففففة المسففففتدامة  ود  يفففف  سففففبم الحصففففو  علفففف  الطاقففففة  الطاقففففة المتجففففددة فففففي كطففففار سفففف ي ا ال

 ودحقيق أمن الطاقة  ودف  عجلة النمو االقتصاد  منخف، الكربون للوصو  كل  مستقبم م دهر.

 م لوماح االتصال:

 ,    مسففففففففففففففؤو  االدصففففففففففففففا  فففففففففففففففي "الوكالففففففففففففففة الدوليففففففففففففففة للطاقففففففففففففففة المتجففففففففففففففددة" ي ففففففففففففففو   وكسففففففففففففففتالر
nbockstaller@irena.org  +971 56 6816946  

 www.facebook.com/irena.org و  www.twitter.com/irenaللتواصففففففففففففففم مفففففففففففففف  الوكالففففففففففففففة  
 www.linkedin.com/company/irenaو

 

 

 

mailto:nbockstaller@irena.org
http://www.twitter.com/irena
http://www.facebook.com/irena.org
http://www.linkedin.com/company/irena

