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 خبر صحفي

من إضافات الطاقة العالمية في  األكبرحصة الالطاقة المتجددة تحظى ب

 2021عام 

بشكل كبير  طويلة األمد العالمية متخطية التوجهات بشكل مطردالطاقة المتجددة واصلت توسعها 

 2021الجديدة لعام % من إجمالي القدرة اإلنتاجية 81بلغ فوصلت حصتها إلى مستوى قياسي 

 بيانففففففففات جديففففففففدة  صففففففففدرتها كشفففففففف ت :2022إب يوووووووو   11أبوووووووومابيت الموووووووواحات الع بيووووووووة المتحوووووووودةت 

 واصففففففففلت نمو ففففففففاالطاقففففففففة المتجففففففففددة  مشففففففففا ي   ن( الوكالففففففففة الدوليففففففففة للطاقففففففففة المتجففففففففددة   ي ي ففففففففا

 لهفففففمش المشفففففا ي  اإلنتاجيفففففة العالميفففففةقفففففدرة ال وصفففففلت العفففففالمي  حيففففف  اليقفففففين مفففففن انعفففففدامرغم بفففففال

 %.9,1 لتزيد مخزون الطاقة المتجددة ب سبةجيجاواط  3064 إلى 2021لول نهاية عام حب

علففففففى الففففففرغم مففففففن اسففففففتباار الطاقففففففة الكهروماديففففففة بالحصففففففة األكبففففففر مففففففن إجمففففففالي القففففففدرة اإلنتاجيففففففة و

"إحصفففففففاديات القفففففففدرة ففففففففي  " ي ي فففففففا" تشفففففففيرجيجفففففففاواط   1230العالميفففففففة للطاقفففففففة المتجفففففففددة بواقففففففف  

ففففففي السففففففيطرة  مسففففففتمرتان ن طفففففاقتي الشففففففم  وال يفففففا   إلففففففى "2022اإلنتاجيفففففة للطاقففففففة المتجفففففددة 

فففففي قففففدرة ال مففففن مجمففففل  ففففمش% 88معففففاس ب سففففبة  مفففف  مسففففا متهما الجديففففدة علففففى القففففدرة اإلنتاجيففففة

%  تليهفففففا 19ب سفففففبة ففففففي المرتبفففففة األولفففففى لطاقفففففة الشمسفففففية ل وحلفففففت القفففففدرة اإلنتاجيفففففة. 2021عفففففام 

 %.13ب سبة  التي ازدادت قدرتها اإلنتاجيةطاقة ال يا  

قففففففال فرانشيسففففففكو ي كففففففاميرا  مففففففدير عففففففام الوكالففففففة الدوليففففففة للطاقففففففة المتجففففففددة  وفففففففي  ففففففما السففففففيا   

األداء القففففو  ففففف؛ الطاقففففة المتجففففددةمصففففادر  خففففر علففففى مرونففففة  دلففففي س  ففففما التقففففدم المسففففتمر يشففففكل "

س مففففففن ال ففففففر   يففففففوفر العففففففام الما ففففففي  ففففففمش المصففففففادر الففففففم  حققتفففففف  لج فففففففي  البلففففففدان مففففففام مزيففففففدا

الواعففففففد بهففففففما العففففففالمي  التوجفففففف الففففففرغم مففففففن علففففففى ايقتصففففففادية. مفففففف   لفففففف   ووايجتماعيففففففة  فوادففففففد ا

 ن انتقفففففال  ‘لتحفففففويت الطاقفففففة حفففففول العفففففالم نظفففففرة مسفففففتقبلية’يكشفففففي تق يرنفففففا الجديفففففد  الخصفففففو  

س الطاقفففففة   و واسففففف  ال طفففففا  بمفففففا يك فففففي لت فففففاد   إنجفففففاز تحفففففول سففففف ي كفففففل البعفففففد عفففففن ي يفففففزال بعيفففففدا

 ".تغير الم اخلالعواقب الوخيمة 

ايعتمففففاد علففففى الوقففففود  لففففم يعففففد ب مكانفففف  العففففالم الحاليففففة  ن زمففففة الطاقففففة  تؤكففففدو  ففففاك ي كففففاميرا  "

محطفففففات  ففففففي يفففففتم اسفففففتامار ااألمفففففوال التفففففي  و ن  األح فففففور  لتلبيفففففة الطلفففففب المتزايفففففد علفففففى الطاقفففففة

والكوكففففففب  لففففففدولعكسففففففية علففففففى االوقففففففود األح ففففففور  ت  ففففففي إلففففففى نتففففففاد  باسففففففتخدام طاقففففففة توليففففففد ال

 األسفففففففاد لتوليفففففففد الطاقفففففففة   فففففففي القاعفففففففدةالمتجفففففففددة  المصفففففففادر ولهفففففففما يجفففففففب  ن تصفففففففب . عمومفففففففاس 

https://irena.org/publications/2022/Apr/Renewable-Capacity-Statistics-2022
https://irena.org/publications/2022/Apr/Renewable-Capacity-Statistics-2022
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درجفففففة  1.5ع ففففد  حففففرارة األر  درجففففةوعلي ففففا حشففففد اإلرادة السياسففففية لتسفففف ي  مسففففار وقفففففي ارت ففففا  

 مبوية".

 مففففففن نمففففففو  سففففففر الطاقففففففة المتجففففففددة بففففففوتيرة مصففففففادر ولتحقيففففففف   ففففففداك الم ففففففاخ؛ يجففففففب  ن ت مففففففو 

بففففالرغم  الطلففففب علففففى الطاقففففة. ومفففف   ففففما  ففففف ن الكايففففر مففففن البلففففدان لففففم تصففففل بعففففد إلففففى  ففففمش ال قطففففة

 توليد الكه باء.للطاقة المتجددة في استخدام مصادر ا ة الكبيرةمن الزياد

فففففففي تمففففففت إ ففففففافتها  2021عففففففام ل% مففففففن القففففففدرة اإلنتاجيففففففة الجديففففففدة 60  ن إلففففففى  شففففففارت " ي ي ففففففا"و

القفففففدرة اإلنتاجيفففففة للطاقفففففة المتجفففففددة بحلفففففول نهايفففففة عفففففام  إجمفففففالي لففففف  عفففففن وصفففففول  ثمفففففر و سفففففيا  

 121إ ففففففافة  ففففففمش الزيففففففادة عبففففففر فففففففي  األكبففففففر مسففففففا مالالصففففففين  وكانففففففتتيففففففراواط.  1,46 إلففففففى 2021

 بقيففففادة -  وروبففففا و م يكففففا الشففففمالية احتلففففت بي مففففا  القففففدرة اإلنتاجيففففة الجديففففدة للقففففارةإلففففى  واطجيجففففا

علففففففى  (جيجففففففاواط 38  والاالاففففففة (جيجففففففاواط 39  ن الاانيففففففةالمففففففرتبتي -الوييففففففات المتحففففففدة األم يكيففففففة 

% ففففففففي 3,3و  % ففففففففي  ف يقيفففففففا3,9التفففففففوالي. وارت عفففففففت القفففففففدرة اإلنتاجيفففففففة للطاقفففففففة المتجفففففففددة ب سفففففففبة 

تقفففففدم وتيفففففرة  ي تفففففزال  نمو مفففففا المطفففففرد م يكفففففا الوسفففففطل وم طقفففففة البحفففففر الكفففففا يبي. وبفففففالرغم مفففففن 

زيففففففادة الحاجففففففة إلففففففى مففففففدى  ممففففففا يؤكففففففدالعففففففالمي  الم طقتففففففين  بطففففففل بكايففففففر مففففففن المتوسفففففف    ففففففاتين

تلففففففف  ايسفففففففتامارات ال فففففففخمة ففففففففي  وح فففففففزالفففففففدولي لتحسفففففففين  سفففففففوا  الكه بفففففففاء  مسفففففففتوى التعفففففففاون

 الم اطف.

 التطورات األبرز بحسب التك ولوجيا  

o :س  الطاقفففففففة الكهروماديفففففففة حققفففففففت الطاقوووووووة اليةر ما يوووووووة مففففففف   2021ففففففففي عفففففففام  نمفففففففواس مطفففففففردا

 عام.ال  خ لالكبيرة  مشا يعهاالعديد من   تلجيل تشغيل

o : 2021فففففي عففففام  بففففوتيرة  بطففففل طاقففففة ال يففففا لتوسفففف  القففففدرة اإلنتاجيففففة  اسففففتمر طاقووووة ال يووووا 

كافففففر مفففففن  2020مقارنفففففة بعفففففام   ففففففي عفففففامجيجفففففاواط  111لكار مفففففن بفففففجيجفففففاواط مقارنفففففة  93  

2020.) 

o :القفففففدرة اإلنتاجيفففففة للطاقفففففة الشمسفففففية الجديفففففدة ففففففي جميففففف   تزايفففففدمففففف   الطاقوووووة ال:م وووووية

لقفففففففدرة اإلنتاجيففففففففة إجمفففففففالي ا بفففففففاتالسففففففف وات السفففففففابقة   خففففففف لم فففففففاطف العفففففففالم الرديسفففففففية 

 طاقة ال يا . يتخطل اآلنلطاقة الشمسية العالمية ل

o :كاففففففر  2021صففففففافي القففففففدرة اإلنتاجيففففففة للطاقففففففة الحيويففففففة فففففففي عففففففام  ازداد الطاقووووووة الحيميووووووة   

 (.2020جيجاواط في عام  9,1جيجاواط مقارنة بفلكار من  10,3من 

o :س  األر ففففففيةشففففففهدت القففففففدرة اإلنتاجيففففففة للطاقففففففة الحرا يففففففة  الطاقووووووة الحراريووووووة األحضووووووية نمففففففوا

 جيجاواط. 1,6م  إ افة  2021استا ادياس في عام 
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o  لكه بففففففاء غيففففففر المتصففففففلة لشففففففهدت القففففففدرة اإلنتاجيففففففة  ة بال:ووووووبية:الية بوووووواا ميوووووور المتصوووووو

جيجفففففففاواط ففففففففي عفففففففام  11,2 لتصفففففففل إلفففففففى٪( 4ميجفففففففاواط    466بالشفففففففبكة ارت اعفففففففاس بمقفففففففدار 

2021. 

### 

 حمل "المكالة الد لية ل طاقة المتجددة"

الطاقففففة العففففالمي "الوكالففففة الدوليففففة للطاقففففة المتجففففددة"  ففففي وكالففففة حكوميففففة رادففففدة تقففففود مسففففار تحففففول نظففففام 

س  وتفففففدعم بلفففففدان العفففففالم ففففففي اينتقفففففال إلفففففى مسفففففتقبل قفففففادم علفففففى الطاقفففففة المسفففففتدامة. وتعتبفففففر الوكالفففففة مركفففففزا

عالميففففففاس  وم صففففففةس رديسففففففيةس للتعففففففاون الففففففدولي  وملتقففففففل لففففففرواد السياسففففففة والتك ولوجيففففففا والمففففففوارد والمعرفففففففة 

س   167لوكالففففففة الماليففففففة المتخصصففففففة فففففففي مجفففففففال الطاقففففففة المتجففففففددة. يبلففففففغ عفففففففدد  ع ففففففاء ا بلفففففففداس  166ع ففففففوا

كافففففر مفففففن  دولفففففة إ فففففافية ل ن فففففمام إليهفففففا؛ و فففففي تعمفففففل علفففففى  17إ فففففافة إلفففففى ايتحفففففاد األورو فففففي(  وتسفففففعل  

تشفففففففجي  اعتمفففففففاد واسفففففففتخدام جميففففففف   شفففففففكال الطاقفففففففة المتجفففففففددة ففففففففي إطفففففففار سفففففففعيها المتواصفففففففل لتحقيفففففففف 

طاقففففففة  ودففففففف  عجلففففففة ال مففففففو الت ميففففففة المسففففففتدامة  وتعزيففففففز سففففففبل الحصففففففول علففففففى الطاقففففففة  وتحقيففففففف  مففففففن ال

 ايقتصاد  م خ ض الك بون للوصول إلى مستقبل مزد ر.

 مع ممات االتصال:

  نانففففففففففففففففففففدا ك. مي انففففففففففففففففففففدر  مسففففففففففففففففففففؤول ايتصففففففففففففففففففففال فففففففففففففففففففففي الوكالففففففففففففففففففففة الدوليففففففففففففففففففففة للطاقففففففففففففففففففففة المتجففففففففففففففففففففددة 

nmoenandar@irena.org    +971 24147101 

و  http://www.twitter.com/irenaل طفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف   علففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى  نشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففطة الوكالففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة  

http://www.facebook.com/irena.org 
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