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 :المناخ أجل من لعملل ةالمتحد ألمما قمة

 استجابة بناء على قادةال المتجددة للطاقة الدولية الوكالة تحث

 المتجددة الطاقة مصادر حول مناخية
 يتجاوز بما المتجددة الطاقة مصادر في االستثمارات زيادة من بد ال لكن المناخي التغير من الحد الممكن من إنه الوكالة تقول

 2030 عام حتى سنويا   دوالر مليار 750 حوالي إلى لتصل الضعف

 على والخاص العام القطاعين قادة حث باستمرار يتم – 2019 (أيلول) سبتمبر 20 في ،األمريكية المتحدة الواليات ،نيويورك

 من بكثير أقل المالع في الحرارة درجة في رتفاعاال مقدار إلبقاء المتجددة الطاقة مجال في السنوية االستثمارات مضاعفة

 للعمل المتحدة األمم قمة انعقاد قبل نشره تم الذي المتجددة لطاقةل الدولية وكالةال عن صادر  جديد لتقرير وفقًا ،مئويتين درجتين

 وصول فإن ،المناخ تغير آثار من الحد على للعمل فقط عاًما 11 سوى يتبقى يعد لم أنه ضوء فيو نيويورك. في مناخال أجل من

 من وسهولة واقعية األكثر الحل وه يُعد 2030 عام حتى دوالر تريليون 4.3 إلى الطاقة قطاع في السنوية االستثمارات حجم

 .العالم في المتوفرة المناخية لولالح بين

 

 حوالي إلى دوالر مليار 330 حوالي من ،القادم العقد خالل الضعف إلى السنوية المتجددة الطاقة استثمارات ترتفع أن ويتعين

 .2030 عام حلول حتى السنة في دوالر مليار 750

 

 الضوء يسلطو تجددةالم لطاقةل الدولية وكالةال عن صادر المناخ مجال في االستثمار حول جديد تقرير من جزًءا النتائج تشكلو

 التقنيات على اكبيرً  تركيًزا الطاقة مجال في المتراكمة العالمية االستثمارات تركز أن خاللها من يجب التي يةكيفال على

 االستثمارات من دوالر تريليون 18.6 من أكثر توجيه إعادة يلزمو المتجددة. الطاقة مصادر ذلك في بما الكربون منخفضة

 الخاص التقرير كدهيؤو ،باريس اتفاق إليه يدعو الذي المسار مع لتتماشى 2050 عام بحلول األحفوري دالوقو في المقررة

 .المناخ بتغير ةالمعني ةالدولي ةالحكومي الهيئة عن الصادر األخير

 مستقبل ضمانل اتباعه الالزم المسار مع صارخ توافق عدم الحالية االستثمار أنماط تُظهر ،الملحة الضرورة من الرغم علىو

 ،الكهربائية الطاقة استخدام في التوسع جانب إلى ،ينمجتمع لطاقةا استخدام في كفاءةالو المتجددة لطاقةا خالل ومن .مناخيًا آمن

 س.باري اتفاق يقتضيه لما وفقا بالطاقة المتعلقة االنبعاثات في االنخفاض من المائة في 90 تحقيق يمكن

 الطلب وتلبية المناخي التغير من الحد الممكن "من :المتجددة للطاقة الدولية للوكالة العام مديرال ،كاميرا ال فرانشيسكو لاقو

 الطاقة مجال في التحول خالل من فقطو المتجددة. الطاقة بها ننشر التي الوتيرة تسريع خالل من العالم في الطاقة على المتزايد

 مصادر تُعتبرو باريس. واتفاق 2030 لعام المتحدة األمم خطة أهداف قتحقي يمكننا المتجددة الطاقة مصادر على باالعتماد

 السنوات مدى على مئوية درجة 1.5 مستوى على بقاءاإل من تمكننا التي والمتاحة الجاهزة الوحيدة األداة هي المتجددة الطاقة

 ".المقبلة عشر حدىاإل

 المستدامة التنمية وتحقيق االقتصادي النمو تعزيز أيًضا يمكننا ،المناخية األهداف تحقيقل سعينا ي"ف :كاميرا ال السيد وأضاف

 الطاقة في األجل الطويل االستثمار قرارات في التفكير إلعادة ملحة حاجة هناك كنلو ،المتجددة الطاقة مصادر باستخدام

 المتجددة الطاقة مصادر في تثماراتاالس مضاعفة لنا تيحوت إليه. نحتاج الذي مستدامال المستقبل تحقيق إلى تقودنا أنها لضمان
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 حل هناك يسلو المناخ. لتغير والتصدي االقتصادية الفرص وتوفير العمل فرص وخلق الصحة مستوى لتحسين هائلة فرصة

 ".معقول آخر

 من يلزم ما اتخاذ عدمب قياسا  التكلفة حيث من فاعلية أكثر مساًرا المتجددة الطاقة مصادر باستخدام الطاقة نظام تحويل يوفر

 ةسبع إلى ةثالث من تتراوح عائدات يدر سوف الطاقة في التحول مجال في استثماره يتم دوالر كلو المناخ. حيال إجراءات

 .الدعم وخفض بالمناخ المتعلق اإلنفاق وانخفاض اإلنسان صحة تحسين في أضعاف

 ،االقتصادية التنمية وتشجيع االستثمار باب لفتح مواتية يئةب توفر سياسات وضع يتطلب المتجددة الطاقة نشر وتيرة تسريع لكن

 إقامة تيسير خالل من واقعية، أكثر نحو على المتجددة للطاقة الدولية الوكالة ستعملو الجديد. التقرير إليه خلص لما وفقا

 التعاون تعزيز على أيًضا كالةالو ستعملو المتجددة. لطاقةا مجال في جذابة استثمار أطر وضع في البلدان ومساعدة المشاريع

 ف.األطرا متعددة والمنظمات الدولية المالية والمؤسسات الخاص القطاع مع

 تدعم حملة المتجددة للطاقة الدولية الوكالة أطلقت ،المناخ بشأن ةحاسم اتإجراء اتخاذب المتحدة لألمم العام األمين لنداء ادعمً و

 تقودها التي حملةال تهدف ،اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مع بالتعاونو .المناخ أجل من للعمل عملي كحل المتجددة الطاقة

 الطاقة تقنيات إمكاناتب التعريف إلى المتجددة" الطاقة مصادر باستخدام التغيير إحداث الممكن من" شعار تحت الوكالة

 خ.لمناا أجل من العمل نحو ةملموس إجراءات اتخاذ تشجيع لتاليوبا المتجددة

 .بها العمل يمكنك التي كيفيةال على فوتعر   المزيد وتعلم "الممكن من" حملة موقع زيارةب قم

 الحرارة درجات في العالمي رتفاعاال وإيقاف ...الطاقة نظام في لتحوال" الجديد المتجددة للطاقة الدولية الوكالة تقرير بتنزيل قم

" 

### 

 

 

  المتجددة للطاقة الدولية الوكالة حول معلومات

 على يعتمد بلمستق نحو انتقالية بمرحلة تمر التي البلدان تدعم عالمية دولية حكومية منظمة هي المتجددة للطاقة الدولية الوكالة 
 والمعرفة والموارد التقنياتو اتللسياس مستودعو ،للتميز ومركز ،الدولي للتعاون رئيسية كمنصة وتعمل المستدامة الطاقة
ا 160 انضمام ظل وفي المتجددة. الطاقةب المتعلقة المالية  للوكالة إضافية دولة 23 و األوروبي( واالتحاد دولة 159) عضو 

 الطاقة أشكال لجميع المستدام واالستخدام الواسع االعتماد على المتجددة للطاقة الدولية الوكالة تشجع ،ابه النشطة ومشاركتهم
 وطاقة الشمسية والطاقة المحيطات وطاقة الكهرمائية والطاقة األرضية الحرارية والطاقة الحيوية الطاقة ذلك في بما المتجددة
 اإلنبعاث قليل واالزدهار االقتصادي النمو تحقيقو الطاقة تأمينو ،الطاقة إلى وصولوال ،المستدامة التنمية لتحقيق سعيا الرياح

 .الكربوني

 للتواصل: معلومات

971+  رقم فهات ؛ SAlDelfi@irena.org ،المتجددة للطاقة الدولية بالوكالة ،االتصاالت قسم رئيس بأعمال القائم ،الدلفي أحمد صبا

9009 417 2 

 

 فيسبوك صفحة أو https://twitter.com/irena  تويتر حساب خالل كم المتجددة للطاقة الدولية الوكالة مع التواصل يمكن
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