
 
 

 ب�ان صحفي

  ینایر �إعالنه یومًا عالم�اً  18"آیر�نا" تبدأ أعمالها في  جمع�ة
 الطاقة   لتحول نظام 

أكثر  �مشار�ة عبر اإلنترنت  ینعقد للو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة  الحادي عشراجتماع الجمع�ة 
المناقشات لرسم مسار عام �امل من وز�رًا  70بینهم    شخص�ة رف�عة المستوى  2000من 

 الحیو�ة لقطاع الطاقة 

ــدة، أبــــوظبي، اإل ــة المتحــ ــارات العر��ــ ــایر 17مــ أعمــــال  تنطلــــق یــــوم غــــد اإلثنــــین – 2021 ینــ
ــرة ــة الحاد�ــــــة عشــــ ــددة الجمع�ــــ ــة للطاقــــــة المتجــــ ــر اإلنترنــــــت  (آیر�نــــــا) للو�الــــــة الدول�ــــ لرســــــم  عبــــ

ــار ــام مســـ ــن  عـــ ــل مـــ ــات �امـــ ــةااللتزامـــ ــون. الدول�ـــ ــة الكر�ـــ ــة منخفضـــ ــؤتمر  للتنم�ـــ ــل مـــ ــع تأجیـــ ومـــ
ــراف فــــــي  ــاخاألطــــ ــة �شــــــأن تغیــــــر المنــــ ــة األمــــــم المتحــــــدة اإلطار�ــــ شــــــهر  ) إلــــــىCOP26( اتفاق�ــــ

ــادم نـــــوفمبر ــّكل ، القـــ ــة  فرصـــــة 2021�شـــ ــام امهمـــ ــدان أمـــ ــد مـــــن التغیـــــر لبلـــ ــاعي الحـــ لحفـــــز مســـ
التعــــافي االقتصـــــادي  ومواءمــــة جهـــــود الطاقــــة المتجـــــددة،  تقن�ــــات  �مــــا فـــــي ذلــــك نشـــــري المنــــاخ

  .للمناخ أهداف اتفاق �ار�سمع 

المـــــــــدیر العـــــــــام للو�الـــــــــة الدول�ـــــــــة للطاقـــــــــة  ،فرانش�ســـــــــكو ال �ـــــــــامیرا قـــــــــالو�هـــــــــذه المناســـــــــ�ة،  
ــددة: " ــان ’ المتجـــ ــد كـــ ــرز ل19-كوفیـــ ــام ‘ العنــــــوان األبـــ ــدول. 2020عـــ ــع ســــــعي الـــ ــةً  ومـــ إلــــــى  �افـــ

 مرونــــةً  علــــى نحــــو أكثــــر بنــــاء اقتصــــاداتهاو�عــــادة  لجائحــــةلهــــذه االمــــدمرة  الت�عــــات التعــــافي مــــن 
ــواب�ةً  ــتدامة،  وصــ ــاواســ ــام  �مكننــ ــذا العــ ــعهــ ــي  أن نضــ ــة فــ ــول الطاقــ ــلب تحــ ــة  صــ ــة العالم�ــ الس�اســ
 صنع القرار االستثماري".وآل�ات 

ــاح الجمع�ـــــة الحادـ�ــــ  ــار یـــــوم افتتـــ ــة؛  ةتـــــم اخت�ـــ ــام الطاقـــ ــًا لتحـــــول نظـــ ــًا عالم�ـــ عشـــــرة ل�كـــــون یومـــ
ــدار  ــیتم علــــى مــ ــام  4وســ ــى  18مــــن  -أ�ــ ــایر 21إلــ ــول  - ینــ ــتوى حــ ــة المســ ــد نقاشــــات رف�عــ عقــ

ــفر�ة، و  ــتثمار فـــــي الطاـقــــ ة، الطاقـــــة الوطنـ�ــــ  لس�اســـــات التخطـــــ�ط س�اســـــات الطاقـــــة الصـــ  ات واالســـ
ــاعيالمتجـــــددة،  ــة الصـــــح�ة. وتـــــرا�ط قطـــ ــارك فـــــي اال الطاقـــــة والرعا�ـــ ــد و�شـــ ــاع، الـــــذي ینعقـــ جتمـــ

شخصــــــ�ة رف�عــــــة مــــــن  2000 ، مــــــا �قــــــارب الطاقــــــة" تحــــــول نظــــــام –19كوفیــــــد "تحــــــت شــــــعار 
�اإلضـــــافة للعدیـــــد مـــــن الطاقـــــة،  قطـــــاعقـــــرار فـــــي ال وصـــــناعوزراء، اـلــــ دول، و اـلــــ رؤســـــاء  مســـــتوى 

 القطاع الخاص.  ومؤسسات المنظمات متعددة األطراف، وأصحاب المصلحة الدولیین، 



 
 

ــم المتحـــــــدة: "أنطونیـــــــو غـــــــوتیر� وصـــــــرح تر�لیونـــــــات  �حتـــــــاج العـــــــالم إلـــــــىش، أمـــــــین عـــــــام األمـــــ
‘، ومـــــن الحكمـــــة اســـــتخدام هـــــذه المـــــوارد 19-’كوفیـــــد  جائحـــــةتـــــداع�ات الـــــدوالرات للتعـــــافي مـــــن 

الح�ــــــــاد  لتحقیــــــــق اً عالمـ�ـــــــ  اً أن نبنــــــــي تحالـفـــــــ  علینـــــــا. أ�ضـــــــًا إلزالــــــــة الكر�ــــــــون مــــــــن اقتصــــــــاداتنا
المتجـــــــــــــددة الخ�ـــــــــــــار األول الطاقـــــــــــــة تقن�ـــــــــــــات  وتعتبـــــــــــــر ،2050الكر�ـــــــــــــوني �حلـــــــــــــول عـــــــــــــام 

  ."السترات�ج�ات إزالة الكر�ون 

نائ�ــــة رئــــ�س الحكومــــة اإلســــ�ان�ة وز�ــــرة التحــــول البیئــــي تیر�ــــزا ر�بیــــرا،  معــــالي مــــن جانبهــــا قالــــت 
جم�عنـــــا نـــــدرك "عشـــــرة للو�الــــة:  ةوالتــــي تـــــرأس أعمـــــال الجمع�ــــة الحادـ�ــــ ، غرافيو والتحــــدي الـــــد�م

ــدى ــة  مـــ ــة الملحـــ ــولالحاجـــ ــة:  للتحـــ ــتدام للطاقـــ ــتقبل مســـ ــو مســـ ــاعفنحـــ ــذا القطـــ ــد  هـــ ــا یز�ـــ ــتج مـــ ینـــ
دورًا  تحــــــــول نظــــــــام الطاقــــــــة و�التــــــــالي یلعــــــــب ، ان�عاثــــــــات الغــــــــازات الدفیئــــــــةمــــــــن  %70علــــــــى 

ــاً  ــي إدارة  محور�ـــــــ ــوارئ فـــــــ ــاخ العالم�ـــــــــة حالـــــــــة الطـــــــ ــر المنـــــــ ــدان  وتحظـــــــــى .لتغیـــــــ النام�ـــــــــة البلـــــــ
ــادات واالق ــةاالتصـــــ ــدول نتقال�ـــــ ــناع�ة والـــــ ــا الصـــــ ــازة جم�عهـــــ ــة �فـــــــرص ممتـــــ ــون  إلزالـــــ ــنالكر�ـــــ  مـــــ

، والنمـــــو االقتصـــــادي الســـــل�م، الطاقـــــة مـــــا �ســـــاهم �التـــــالي فـــــي تحقیــــق أمـــــن�ـــــة: و التنم هامســــارات
 فرص العمل".المز�د من ، وخلق الصناعات وتحدیث 

ــافت  ــرا وأضـــــ ــددة  أضـــــــحت : "ر�بیـــــ ــة المتجـــــ ــة للطاقـــــ ــة الدول�ـــــ ــًا الو�الـــــ ــه جم�عـــــ ــدي �ـــــ ــًا نهتـــــ نبراســـــ
ــاع  ــود فــــــي قطـــ ــق التحــــــول المنشـــ ــاهم فــــــيحیــــــث  ؛الطاقــــــةلتحقیـــ ــز تســـ  واســــــتخدام ،بتكــــــاراال حفـــ

ــددة  ــة المتجـــ ــادر الطاقـــ ــید مصـــ ــات ترشـــ ــة  وتقن�ـــ ــع، الطاقـــ ــاق واســـ ــى نطـــ ــات علـــ ــج�ع الحكومـــ وتشـــ
ــ�ان�ا إ وتفخـــــر .التحـــــول تســـــر�ع وتیـــــرةعلـــــى   بهـــــذا الصـــــدد  ُ�شـــــرفنيو ، الو�الـــــة مســـــاعيبـــــدعم ســـ

 ".هذا العامعشر  ةجمعیتها الحاد� أترأس أعمالأن 

المســـــتوى  ةرف�ـعــــ  ینـــــایر جلســـــة 20و 19و  18فـــــي  المنعقـــــدة "آیر�نـــــا" جمع�ـــــة تتضـــــمن أعمـــــال
-كوفیـــــد "مســـــتدام فـــــي مرحلـــــة مـــــا �عـــــد اقتصـــــادي  لتحقیـــــق انتعـــــاش تحـــــول نظـــــام الطاقـــــةحـــــول 

ــاول مواضـــــــ�ع تخطـــــــ�ط اجتماعـــــــات  ة، تلیهـــــــا أر�ـعــــــ "19 ــذ س�اســـــــات  وزار�ـــــــة تتنـــــ ــة  وتنفیـــــ الطاقـــــ
ــة ــددة، الوطن�ـــ ــة المتجـــ ــل الطاقـــ ــاق تمو�ـــ ــ�ع نطـــ ــى، وتوســـ ــبیل إلـــ ــق والســـ ــونال تحقیـــ ــاد الكر�ـــ  ،يح�ـــ

 الرعا�ة الصح�ة. دعم قطاعفي  تحول نظام الطاقةودور 

ــار�رذلـــــك عـــــالوًة علـــــى ــداد تقـــ ــیتم إعـــ ــائج ، ســـ ــةاالجتماعـــــات  بنتـــ ــلحة  التمهید�ـــ ألصـــــحاب المصـــ
ــدت التــــــي  ــومي  انعقــــ ــایر 14و 13یــــ ــة  ینــــ ــا إلــــــى جمع�ــــ ــا"ورفعهــــ ــمل ، "آیر�نــــ ــدى ذلــــــك و�شــــ منتــــ

شـــــــ�اب منتـــــــدى ، و العـــــــام والخـــــــاص  القطـــــــاعین حـــــــوار، و مشـــــــرعي س�اســـــــات الطاقـــــــة المتجـــــــددة
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عقــــــد فــــــي بدا�ــــــة أســــــبوع أبــــــوظبي لالســــــتدامة، نی يالــــــذ الجمع�ــــــة،  بــــــث اجتمــــــاعیتم . وـســـــ آیر�نــــــا
 لو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة.إللكتروني لموقع االعلى  �شكل حي

لو�الـــــة الدول�ـــــة للطاقــــة المتجـــــددة فرصـــــة لالعــــالمي  النطـــــاق یتــــ�ح لنـــــا" :قـــــائالً  ال �ـــــامیرا واختــــتم
الشــــراكات الالزمــــة لــــدفع  وعقــــد ، وتشــــارك المعرفــــة، تحــــت ســــقف واحــــد  العــــالم قــــادة لجمــــعفر�ــــدة 

ــة  ــة الكر�ــــــون مالتنم�ــــــة عجلــــ ــد الم�اشــــــرة  وتحقیــــــق ،نخفضــــ ــدةالفوائــــ ــام  المــــــدى و�عیــــ لتحــــــول نظــــ
 ".هذه الجهود  في صلب  للو�الة الجمع�ة وتندرج أعمالالطاقة العالمي. 

ــول  ــات حــ ــن المعلومــ ــد مــ ــةاللمز�ــ ــرة ةالحادـ�ـــ  جمع�ــ ــددةل عشــ ــة المتجــ ــة للطاقــ ــة الدول�ــ ــر لو�الــ ، انقــ
 .هنا

 .هنا، انقر ة والبث الحيلو�الة الدول�ة للطاقة المتجدد الجمع�ة لللوصول إلى مدونة 
 ### 

 حول "الو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة"

هــــــي و�الــــــة حكوم�ــــــة رائــــــدة تقــــــود مســــــار تحــــــول نظــــــام الطاقــــــة العــــــالمي "الو�الــــــة الدول�ــــــة للطاقــــــة المتجــــــددة" 
ــائم علــــى الطاقــــة المســــتدامةوتــــدعم  ــًا، . وتعتبــــر الو�الــــة بلــــدان العــــالم فــــي االنتقــــال إلــــى مســــتقبل قــ مر�ــــزًا عالم�ــ

ــة المال�ـــــــــة  ــوارد والمعرفـــــــ ــا والمـــــــ ــة والتكنولوج�ـــــــ ــى لـــــــــرواد الس�اســـــــ ــدولي، وملتقـــــــ ــاون الـــــــ ــ�ًة للتعـــــــ ــًة رئ�ســـــــ ومنصـــــــ
ــددة. المتخصصــــة ــة المتجــ ــال الطاقــ ــاء فــــي مجــ ــدد أعضــ ــوًا ( 163 الو�الــــة یبلــــغ عــ ــى  162عضــ ــافة إلــ ــدًا إضــ بلــ

ــي) ــاد األورو�ــــ ــر مـــــــن  ،االتحــــ ــعى أكثــــ ــمام  21وتســــ ــاف�ة لالنضــــ ــة إضــــ ــي  إلیهـــــــا؛دولــــ ــلوهــــ ــى تشـــــــج�ع  تعمــــ علــــ
اعتمـــــاد واســـــتخدام جم�ـــــع أشـــــكال الطاقـــــة المتجـــــددة فـــــي إطـــــار ســـــعیها المتواصـــــل لتحقیـــــق التنم�ـــــة المســـــتدامة، 

ــنخفض و  ــادي مــــ ــو االقتصــــ ــة النمــــ ــع عجلــــ ــة، ودفــــ ــن الطاقــــ ــق أمــــ ــة، وتحقیــــ ــى الطاقــــ ــول علــــ ــبل الحصــــ تعز�ــــــز ســــ
 الكر�ون للوصول إلى مستقبل مزدهر.
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