
 

 خبر صحفي

مرن اقتصادي  انتعاش تحقيق فيالمتجّددة رصد دور الطاقة ت "آيرينا"
  ومنصف

طاقة المتجددة" بنسخته األولى يكشف أن إزالة الكربون من نظام الطاقة لل تقرير "اآلفاق العالمية
أكثر ومجتمعات  اقتصادات وبناء على المدى القصيرملموس  يدعم تحقيق انتعاش اقتصادي

 مرونة

كشففففففسخ النسففففففخة األولففففففى مففففففن  :2020أبريوووووو   20أبوووووواإلبير ا مووووووارام العر يووووووة المتحوووووودةر 
 الوكالففففففة الدوليففففففة للطاقففففففة المتجففففففددة الففففففري أ ففففففد ته لطاقففففففة المتجففففففددة"لاآلفففففففاق العالميففففففة تقريففففففر "

 لمواكبفففففففةمصفففففففاد  المتجفففففففددة يشفففففففّك  فر فففففففة ال إلفففففففى أّن تحفففففففّوا نظفففففففام الطاقفففففففة )آيرينفففففففا  اليفففففففوم
  تعزيففففففز النمفففففففو ا قتصففففففادي  والفففففففق الم يففففففين مفففففففن فففففففر  العمففففففف و أهففففففداا المنففففففا  الدوليفففففففة  

 .2050الناس بحلوا عام  وتحسين  فاه

 قطفففففا  ففففففر ا  إجماليففففف ا  يتطلفففففث ارفففففتثما  أن تبنفففففر مسفففففا  أعمفففففق  زالفففففة الكربفففففون  التقريفففففر وأوضففففف 
جتماعيفففففففففففففففة ا مكارففففففففففففففث ال  إ  أن تريليففففففففففففففون دو   أمريكفففففففففففففففر 130الطاقففففففففففففففة يصفففففففففففففف  إلفففففففففففففففى 

قفففففد يففففف ّدي تحفففففّوا نظففففففام ف. بطبيعفففففة الحفففففاا هائلفففففة رفففففتكون  لمثففففف  هفففففرا ا رفففففتثما قتصفففففادية ا و 
 بالمقا نفففففففة مففففففف  رالعفففففففالم جمفففففففالرا  المحلفففففففر للنفففففففات  التراكميفففففففة مكارفففففففثالالطاقفففففففة إلفففففففى تعزيفففففففز 

 .2050عففففففففففام  بحلففففففففففواتريليففففففففففون دو   أمريكفففففففففر  98إلففففففففففى لتصففففففففف   اطفففففففففل العمفففففففففف  الحاليففففففففففة
مليفففففففون  42 لتبلففففففف جفففففففددة عفففففففدد الو فففففففائف ففففففففر قطفففففففا  الطاقفففففففة المت التحفففففففوايضفففففففاعف هفففففففرا رو 

  عفففففدا عفففففن زيفففففادة عفففففدد تقريبفففففا     أي مفففففا يسفففففوق عفففففددها اليفففففوم ب  بعفففففة أضفففففعااو يسفففففة عالميفففففا  
 مليففففون و يسففففة 15 وتففففوفير نحففففوو يسففففة   مليففففون  21الو ففففائف فففففر قطففففا  كسففففاءة الطاقففففة إلففففى 

 .نظام الطاقةمرونة  فر قطاعات العم  المرتبطة بتعزيز

الوكالففففففة الدوليففففففة للطاقففففففة المتجففففففددة  عففففففام يسففففففكو  كففففففاميرا  مففففففدير شفران وبهففففففره المنارففففففبة  قففففففاا
 بففففالتوازي مفففف الراهنففففة ة الصففففحي األزمففففة احتففففواءمهّمففففة  ففففعبة فففففر العففففالم اليففففوم حكومففففات "تواجففففه 
عففففن  األزمففففة هففففره قففففد كشففففسخو . اقتصففففاداتها الو نيففففةوإنعففففاش  لحسففففز الضففففرو ية تففففدابيرال اتخففففا 

الجديفففففد  ‘آيرينفففففا’تقريفففففر  ويسفففففتعر النظفففففام الحفففففالر.   فففففلث ففففففر متجفففففر ة عميقفففففا  نقفففففا  ضفففففعف 
مواءمفففففة مفففففن اففففف ا  وإنصفففففافا  ومرونفففففة بنفففففاء أنظمفففففة اقتصفففففادّية أكثفففففر ارففففتدامةل األنسفففففثطففففرق ال

https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020


 

األمففففففد  األهففففففداا متورففففففطة و ويلففففففةمفففففف   علففففففى المففففففدى القصففففففيراش ا قتصففففففادي ا نعفففففف جهففففففود
 ".لتنمية المستدامةأجندة األمم المتحدة لو   تساق با يس

 تحففففففوااطففففففل  وإد اجالطاقففففففة المتجففففففددة  وتيففففففرة تبنففففففر مصففففففاد تسففففففري  وأضففففففاا   كففففففاميرا  "إن 
 أهفففففففدااتحقيفففففففق لحكومفففففففات رفففففففيتي  ل ففففففففر  فففففففميم بفففففففرام  التحسيفففففففز ا قتصفففففففاديالطاقفففففففة نظفففففففام 

 للجمي ." أفض مستقب   إلى بناءرعيها   ا فر إ عدة اقتصادية واجتماعية

  اقففففففة لبنففففففاء نظففففففامالمقومففففففات األرارففففففية لطاقففففففة المتجففففففّددة" لتقريففففففر "اآلفففففففاق العالميففففففة  ويتنففففففاوا
  فضففففففففف   عفففففففففن ارفففففففففتراتيجيات ا رفففففففففتثما  وأ فففففففففر السيارفففففففففات ال زمفففففففففة  دا ة عمليفففففففففة مسفففففففففتدام
% علففففففى 70بنسففففففبة العالميففففففة الكربففففففون  انبعاثففففففات رففففففب  اسفففففف يستكشففففففف التقريففففففر و التحففففففّوا. 

يمهفففففد  أعمفففففقجديفففففد  زالفففففة الكربفففففون بشفففففك   كمفففففا أن تبنفففففر تصفففففّو . 2050األقففففف  بحلفففففوا عفففففام 
. وبا عتمفففففففاد الطريفففففففق لتحقيفففففففق انبعاثفففففففات  فففففففسرية ففففففففر القطاعفففففففات كثيسفففففففة ا رفففففففته   للطاقفففففففة

ا رفففففففففتخدام النهفففففففففائر الهيفففففففففد وجين األاضفففففففففر و  و  رفففففففففيما  تكنولوجيفففففففففة علفففففففففى امفففففففففس  كفففففففففائز
نبعاثففففففات    يمكففففففن ا رتعاضففففففة عففففففن الوقففففففود األحسففففففو ي واسفففففف  ائيففففففةالكهرباالمورفففففف  للففففففنظم 

 فر الصناعات الثقيلة والقطاعات التر يصعث إزالة الكربون منها. يةالكربون

رففففففتموا نسسففففففها  اتيففففففا  عبففففففر تحقيففففففق  ات منخسضففففففة الكربففففففون أن ا رففففففتثما   إلففففففى التقريففففففر وأشففففففا 
ويسففففتدعر . ةوالبيئيفففف ةالصففففّحي عنففففد احتسففففاد السوائففففد مففففن تكاليسهففففا وفففففو ات أكبففففر بثمففففانر مففففرات
تريليفففففون  110 تصففففف  إلفففففىالطاقفففففة  قطفففففا  ففففففرتراكميفففففة ارفففففتثما ات  اتخفففففا  مسفففففا  آمفففففن مناايفففففا  

 تخصفففففي  نحففففففو يسففففففتلزم تحقيففففففق الحيفففففاد الكربففففففونر الكامففففف    ولكفففففنّ 2050دو   بحلفففففوا عففففففام 
 .ةإضافيتريليون دو    20

ة وا قتصففففففادي ةا جتماعيفففففف تحففففففوا نظففففففام الطاقففففففة وتبعاتهففففففامسففففففا ات  كففففففرل  التقريففففففر وارففففففتعر 
إ  أن جميففففففف  المسفففففففا ات  هفففففففره وعلفففففففى الفففففففر م مفففففففن ااففففففت ا  منفففففففا ق حفففففففوا العففففففالم. 10فففففففر 

المنفففففا ق رتشفففففهد ارفففففتخدام مصفففففاد  الطاقفففففة المتجفففففددة بنسفففففث مرتسعفففففة  حيففففف  مفففففن المتوقففففف  أن 
تتفففففراوس النسفففففبة ففففففر جنفففففود شفففففرق آرفففففيا وأمريكفففففا ال تينيفففففة وا تحفففففاد األو وبفففففر وأفريقيفففففا جنفففففود 

. 2050% مففففففن مففففففزي  الطاقففففففة ا جمففففففالر بحلففففففوا عففففففام 80 -% 70الصففففففحراء الكبففففففرى بففففففين 
-وعلفففففى نحففففففو مماثففففف   رففففففيزداد ا عتمفففففاد علففففففى الفففففنظم الكهربائيففففففة ففففففر ا رففففففتخدامات النهائيففففففة

% فففففففر شففففففرق آرففففففيا وأمريكففففففا 50فففففففر كفففففف  مكففففففان ليتجففففففاوز  -مثفففففف  تطبيقففففففات التدفئففففففة والنقفففففف  
نففففففا ق أيضففففففا  زيفففففادة كبيففففففرة ففففففر مسففففففتوى الرفففففففاه ورففففففتحقق جميففففف  الم الشفففففمالية ومعظففففففم أو وبفففففا.

 الر م مفففففففنبففففففففففففففر قطفففففففا  الطاقففففففة  المزيففففففد مفففففففن فففففففر  العمففففففف    عفففففففدا عففففففن تفففففففوفيرجتمففففففاعرا 



 

 يفففففر أن المكارفففففث ا قليميفففففة المتوقعفففففة الوقفففففود األحسفففففو ي.  الو فففففائف ففففففر قطفففففا عفففففدد  انحسفففففا 
وعلفففففففى الفففففففر م مفففففففن تسفففففففاوت . تتبفففففففاين حسفففففففث المنفففففففا ق والو فففففففائف علفففففففى  فففففففعيدي ا قتصفففففففاد

مكارففففففث  رففففففتحقق إ  أنهففففففا جميعففففففا    بففففففين المنففففففا قالنففففففات  المحلففففففر ا جمففففففالر  نمففففففو قعففففففاتتو 
 .ملمورة

المترابطفففففففة  هفففففففداااأل محو يفففففففا  لمواكبفففففففةالطموحفففففففات ا قليميفففففففة والمحليففففففة  رفففففففقفورففففففيكون  فففففففف  
الففففف  التقريفففففر إلفففففى أّن الرففففففاه ا جتمفففففاعر وا قتصفففففادي. و  وتحقيفففففق  والمنفففففا الطاقفففففة  بمجفففففالر
رففففيكون علففففى نسففففس  ةوالمحليفففف ةوا قليميفففف ةالدوليفففف المسففففتوياتعلففففى الجهففففود بشففففك  أكبففففر تنسففففيق 

حاجفففففة.  األمفففففّس الفففففدعم المفففففالر للفففففدوا والمجتمعفففففات  توجيفففففهالقفففففد  مفففففن األهميفففففة  فضففففف   عفففففن 
الطاقفففففة  ارفففففتثما اتلحسفففففز التفففففر تفففففم إ  قهفففففا   منّصفففففة ا رفففففتثما  المنفففففااروباعتبا هفففففا شفففففريكا  ل

لمسففففففاعدة الففففففدوا  الدوليففففففة للطاقففففففة المتجففففففددة علففففففى تعزيففففففز التعففففففاون رففففففتعم  الوكالففففففة   النظيسففففففة
 .ةالمتجددفر قطا  الطاقة ا رتثما   آفاقعلى الق الظروا المواتية وفت  

 ."اآلفاق العالمية الطاقة المتجددة" من تقرير النسخة الكاملة يمكن ا     على

 ."منصة ا رتثما  المناار"معلومات حوا يتوفر كرل  مزيد من ال
 -انتهى  -

 حال "الاكالة الدولية للطاقة المتجددة"

هففففففر وكالففففففة حكوميففففففة  ائففففففدة تقففففففود مسففففففا  تحففففففوا نظففففففام الطاقففففففة العففففففالمر "الوكالففففففة الدوليففففففة للطاقففففففة المتجففففففددة" 
مركففففزا  عالميففففا   . وتعتبففففر الوكالففففة بلففففدان العففففالم فففففر ا نتقففففاا إلففففى مسففففتقب  قففففائم علففففى الطاقففففة المسففففتدامةوتففففدعم 

ومنصفففففففففة   ئيسففففففففففية  للتعفففففففففاون الففففففففففدولر  وملتقففففففففففى لفففففففففرواد السيارففففففففففة والتكنولوجيففففففففففا والمفففففففففوا د والمعرفففففففففففة الماليففففففففففة 
دا  إضففففافة إلففففى بلفففف 160عضففففوا  ) 161 الوكالففففة يبلفففف  عففففدد أعضففففاء فففففر مجففففاا الطاقففففة المتجففففددة. المتخصصففففة

علففففففى تشفففففففجي   تعمففففففف وهففففففر  إليهفففففففا دولففففففة إضفففففففافية ل نضففففففمام  22وتسفففففففعى أكثففففففر مفففففففن   ا تحففففففاد األو وبففففففر 
اعتمفففففاد وارفففففتخدام جميففففف  أشفففففكاا الطاقفففففة المتجفففففددة ففففففر إ فففففا  رفففففعيها المتوا ففففف  لتحقيفففففق التنميفففففة المسفففففتدامة  

تعزيففففففز رففففففب  الحصففففففوا علففففففى الطاقففففففة  وتحقيففففففق أمففففففن الطاقففففففة  ودففففففف  عجلففففففة النمففففففو ا قتصففففففادي مففففففنخس  و 
 الكربون للو وا إلى مستقب  مزدهر.

 معلامام االتصال:

+  971 56 681 69 46    مسفففففف وا ا تصففففففاا ففففففففر "الوكالففففففة الدوليففففففة للطاقففففففة المتجفففففففددة"بوكسففففففتالرنيكففففففوا 
nbockstaller@irena.org 

 www.facebook.com/irena.org و www.twitter.com/irena للتوا   م  الوكالة 

 www.linkedin.com/company/irenaو
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