
 
 
 

 

 في تقرير جديد آليرينا حول تكاليف توليد الطاقة المتجددة

أزمة الوقود   وسطاألكثر تنافسية الخيار  ال تزالالطاقة المتجددة 

 الراهنة  األحفوري

  منأقل يتم إنتاجها بتكلفٍة   2021ثلثي الطاقة المتجددة المضافة في عام حوالي  أنيكشف  التقرير

 دول مجموعة العشرين ضمن األحفوريالفحم   خياراتأرخص 

تكففففففففاليف توليففففففففد "تقريففففففففر  كشففففففففف – 2022يوليووووووووو  13أبوووووووووارات الموووووووواراة ال ربيووووووووة المت وووووووودةت  

الوكالففففففة الدوليففففففة للطاقففففففة المتجففففففددة   يري ففففففا   ، الففففففري أ ففففففدرت "2021الطاقففففففة المتجففففففددة فففففففي عففففففام 

 يففففف عك دون أن  2021الطاقففففة المتجففففددة فففففي عففففام  توليفففففدتكففففاليف  ، عففففن ااففففتمرار ان فففففا اليففففوم

التوريفففففففد وارتففففففففاع أافففففففعار ال فففففففل  ع ففففففف  تكفففففففاليف  االافففففففلتحفففففففديات ل حتفففففففل اثن التففففففف ثير الكامفففففففل

٪، 15الكهربففففففال مففففففن الريففففففا  ال ريففففففة ب  فففففف ة توليففففففد تكلفففففففة  تظهففففففر ال يانففففففات ان فففففففا و . المشففففففاري 

٪ مقارنففففففة 13الطاقففففففة الشم ففففففية الكهروضففففففو ية ب  فففففف ة مففففففن ٪، و13الريففففففا  ال حريففففففة ب  فففففف ة مففففففن و

 .2020بعام 

ففففففي عفففففام  المرك فففففة حفففففديثا  الطاقفففففة المتجفففففددة   طجيجفففففاوا 163 رب ثلثفففففي اأن مفففففا يقففففف ُيظهفففففر التقريفففففر

األرخفففففص تكلفففففففة   وهفففففو –خيفففففار توليففففففد الكهربفففففال باافففففت دام الفحفففففم مفففففن  كانففففف  أقفففففل تكلففففففة   2021

افففففففعار أل الحففففففالي رتفففففففاعفففففففي ضفففففففول ااو. ضفففففففمن دول مجموعففففففة العشففففففرين -ع فففففف  م ففففففتو  العففففففالم 

 2021مضففففففافة ففففففي عففففففام الطاقفففففة المتجفففففددة ال أن إلفففففف  " يري فففففا" ، تشففففففير تقفففففديراتالوقفففففود األحففففففوري

 .2022مليار دوار أمريكي من تكاليف توليد الطاقة العالمية في عام  55توفر حوالي 

مصفففففادر الطاقفففففة المتجفففففددة  ات التكلففففففة الفففففري تلع ففففف  الفففففدور الحاافففففم  ع ففففف  " يري فففففا"تقريفففففر  ويؤكفففففد

و لفففففخ مفففففن خفففففالل  ،الطاقفففففة والم فففففا  يففففففي مجفففففال  الراه فففففةالحفففففاات الطار فففففة الت اف فففففية ففففففي معالجفففففة 

درجففففة  1.5وقففففف ارتفففففاع درجففففة حففففرارة األر  ع ففففد م ففففار تماشففففيا  مفففف   الطاقففففة تحففففولت ففففري  وتيففففرة 

ضففففول مهفففففل الت فففففليم  ففففففيالريففففا ،  طاقتففففا الشفففففم تمثفففففل و . للم ففففا  وأهفففففداا اتفففففا  بفففففاري  مئويففففة

 مصفففففففادر اافففففففت دام ل فففففففف جهفففففففود ال لفففففففدان  ففففففففي حيويفففففففة  دعا مفففففففا   ،همالمشفففففففاريع القصفففففففيرة ن ففففففف يا  

الحفففففد مفففففن وففففففي نهايفففففة المطفففففاا،  تمامفففففا   اااافففففتع ال ع هففففف حتفففففلبشفففففكل مت فففففارع  لوقفففففود األحففففففوريا

 .الحياد الم اخيتحقيق ل اعيا   ااقتصاد الك يع    اهأضرار

: الدوليفففففة للطاقفففففة المتجفففففددة ا كفففففاميرا، المفففففدير العفففففام للوكالفففففةقفففففال فرانشي فففففكو  ،وففففففي هفففففرا ال فففففيا 

. فففففففي وقت ففففففا الففففففراهنأرخففففففص أشففففففكال الطاقففففففة إلفففففف  حففففففد بعيففففففد  تعت ففففففر مصففففففادر الطاقففففففة المتجففففففددة"

توليففففففد الطاقففففففة المتجففففففددة مشففففففاري  ل الجففففففدو  ااقتصففففففاديةع فففففف   حيففففففا   مثففففففاا   2022 يشففففففكل عففففففامو 

ود أاففففففعار وواردات الوقففففففتقلفففففف  ااقتصففففففادات مففففففن تحريففففففر  هففففففرا المشففففففاري  فففففففي ت ففففففاهمو ؛ الجديففففففدة
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إ ا اافففففتمرت ا افففففيما و  مرونفففففة ال فففففو يففففف  تعز ، فضفففففال  عفففففن مفففففن تكفففففاليف الطاقفففففة والحفففففداألحففففففوري، 

 ".الراه ةأزمة الطاقة 

 ولكففففففن، ةالراه فففففف الطاقففففففةألزمففففففة  مؤقتففففففا   اااففففففتجابة قففففففد يكففففففون مففففففن الضففففففروري: "ا كففففففاميراأضففففففاا و

ع فففففف  . المففففففديين المتوافففففف  والطويففففففلخففففففف  اففففففقف األهففففففداا الم اخيففففففة لففففففن يكففففففون فعففففففاا  ع فففففف  

مصففففادر الطاقففففة المتجففففددة  ع فففف  ضففففرورة ت  ففففي دلففففيال  ملمواففففا   العكفففف  تمامففففا ، تشففففكل هففففرا األزمففففة

 فففففففففي مصففففففففر COP27 ي الم ففففففففا مففففففففؤتمرمفففففففف  انعقففففففففاد و. فففففففففي الم ففففففففتق ل تففففففففوفير الطاقففففففففةتق يففففففففات و 

بمففففففففا التكلفففففففففة  ةمي ففففففففور للحكومففففففففات طاقففففففففة مصففففففففادر المتجففففففففددة ، تففففففففوفر الفففففففففي ا مففففففففارات COP28و

إجففففرالات  وتحويففففل وعودهففففا بهففففرا ال صففففو  إلفففف  أهففففداا الحيففففاد الم ففففاخي تحقيففففق ي ففففاعدها ع فففف 

 ".المجتمعاتع    تعود بفوا د حقيقية  ملمواة

 يانفففففاتل  وفقفففففا   2022عفففففام  خفففففاللأربفففففا  ضففففف مة  تحقيفففففقالطاقفففففة المتجفففففددة  اافففففتثمارات وتوا فففففل

مفففففففن  طجيجفففففففاوا 109إضفففففففافة  وتشفففففففير هفففففففرا ال يانفففففففات إلففففففف  أن. " يري فففففففا"عفففففففن  ةالتكفففففففاليف الصفففففففادر 

عفففففام  خفففففاللم ظمفففففة التعفففففاون ااقتصفففففادي والت ميفففففة بففففففي ال لفففففدان  يفففففر األعضفففففال الطاقفففففة المتجفففففددة 

  إلفففف  خففففف اففففيؤدي - أقففففل مففففن أرخففففص خيففففار جديففففد يعمففففل بففففالوقود األحفففففوري بتكلفففففةو - 2021

 مق لة.ال عاما   30-25 ع   مد  ا  مليار دوار أمريكي ا وي 5.7التكاليف بما ا يقل عن 

فففففي  ك يففففرإلفففف  تففففدهور  2022و 2021عففففامي  بففففينيؤدي ارتفففففاع أاففففعار الفحففففم والعففففاز األحفففففوري وافففف

كثففففففر  ك يفففففارات الريفففففا و طفففففاقتي الشففففففم  وارتففففففاع أافففففهم، القفففففدرة الت اف فففففية للوقفففففود األحفففففففوري أ

ع فففففف  افففففف يل  فففففففي أوروبففففففااففففففعار العففففففاز األحفففففففوري ألاارتفففففففاع  يففففففر الم فففففف و   وفففففففي ضففففففولجا بيففففففة. 

 ع ففففف  نحفففففو مت ايفففففد جفففففدواا ااقتصفففففاديةالعفففففاز األحففففففوري الجديفففففد ففففففي أوروبفففففا  افففففيفقد توليفففففدالمثفففففال، 

 من م اطر األ ول العالقة. األمر الري يزيد،  حياة المشاري خالل دورة 

لمحطفففففات العفففففاز الحاليفففففة قفففففد  يفففففةالكربوناان عاثفففففات أن تكفففففاليف الوقفففففود ويوضفففففث المثفففففال األورو فففففي و 

عففففففن تكلفففففففة العمففففففر اافتراضففففففي  2022عففففففام  خففففففاللأربعففففففة إلفففففف  اففففففتة أضففففففعاا مففففففن واففففففطيا  د تزيفففففف

ففففففي التعاقفففففد عليهفففففا التفففففي تفففففم  الجديفففففدة لطاقفففففة الشم فففففية الكهروضفففففو ية والريفففففا  ال ريفففففةمشفففففاري  ال

ي ففففففاير  شففففففهري الريففففففا  بففففففينلكهربففففففال مففففففن طففففففاقتي الشففففففم  وتوليففففففد ا ؛ مفففففف  العلففففففم أن2021عففففففام 

ر 2022ومفففففايو  الوقفففففود  واردات مفففففنمليفففففار دوار أمريكفففففي  50يقفففففل عفففففن مفففففا ا أوروبفففففا  ع ففففف  ربمفففففا وفففففف 

 األحفوري، ومعظمها من العاز األحفوري.

لفففففم الزيفففففادات ففففففي تكلففففففة المفففففواد  إلففففف  أن" يري فففففا"  االافففففل التوريفففففد، تشفففففير بيانفففففات وفيمفففففا ي فففففص

تكففففاليف المففففواد  وفففففي حففففال بقيفففف . المشففففاري أاففففعار المعففففدات وتكففففاليف  ع فففف تفففف عك  حتففففل اثن 

كثفففففففر وضفففففففو لبشففففففكضففففففعوط األافففففففعار  ف فففففففتتج   مرتفعففففففة، . ومفففففف   لفففففففخ، قفففففففد 2022فففففففي عفففففففام  حا  أ

المتجفففففددة  ات التكلففففففة  لمشفففففاري  الطاقفففففةالزيفففففادات ب ففففف   المكااففففف  ا جماليفففففة  هفففففرا تتضفففففالل

 الت اف ية مقارنة  بارتفاع أاعار الوقود األحفوري.



 
 
 

  ع ر الراب  التالي "2021 عام تكاليف توليد الطاقة المتجددة في"تقرير  قرالة يمكن  

 تفاع يال ياني الرام لرؤية اليرجل ال قر ع   الراب  التالي 

 

 -انتهل  -

 حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"

را فففففدة تقفففففود م فففففار تحفففففول نظفففففام الطاقفففففة  دوليفففففة "الوكالفففففة الدوليفففففة للطاقفففففة المتجفففففددة" هفففففي وكالفففففة حكوميفففففة

العفففففالمي وتفففففدعم بلفففففدان العفففففالم ففففففي اانتقفففففال إلففففف  م فففففتق ل قفففففا م ع ففففف  الطاقفففففة الم فففففتدامة. وتعت فففففر الوكالفففففة 

مركفففففففف ا  عالميففففففففا ، وم صففففففففة  ر ي ففففففففية  للتعففففففففاون الففففففففدولي، وملتقففففففففل لففففففففرواد ال يااففففففففة والتك ولوجيففففففففا والمففففففففوارد 

عضفففففففوا   168المتجفففففففددة. ي لفففففففو عفففففففدد أعضفففففففال الوكالفففففففة  والمعرففففففففة الماليفففففففة المت صصفففففففة ففففففففي مجفففففففال الطاقفففففففة

كثففففففر مففففففن  167  دولففففففة إضففففففافية لالنضففففففمام إليهففففففا؛ وهففففففي  16بلففففففدا  إضففففففافة إلفففففف  ااتحففففففاد األورو ففففففي ، وت ففففففعل أ

تعمفففففل ع ففففف  تشفففففجي  اعتمفففففاد وااففففففت دام جميففففف  أشفففففكال الطاقفففففة المتجففففففددة ففففففي إطفففففار افففففعيها المتوا ففففففل 

ل ع ففففف  الطاقفففففة، وتحقيفففففق أمفففففن الطاقفففففة، ودفففففف  عجلفففففة لتحقيفففففق الت ميفففففة الم فففففتدامة، وتعزيففففف  اففففف ل الحصفففففو

 ال مو ااقتصادي م  ف  الكربون للو ول إل  م تق ل م دهر.

 م لوماة االتصال

 .+97124179951نيكففففففففففول بوك ففففففففففتالر، م ففففففففففؤول ااتصففففففففففال فففففففففففي الوكالففففففففففة الدوليففففففففففة للطاقففففففففففة المتجففففففففففددة، 

 .orgnbockstaller@irena 

 :لالطالع ع   أنشطة الوكالة

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