
 

 
 

 خبر صحفي
 

 الطاقة المتجددةلتطوير مجالي  تعاوناني الوكالة الدولية للطاقة المتجددةو المغرب 
 الهيدروجين األخضر و 

 
 بين الوكالة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية استراتيجية اتفاقيةتوقيع 

 
اليوم يرينا( آالوكالة الدولية للطاقة المتجددة ) وّقعت :2021يونيو  14 ؛أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 التعاون عالقات تعزيز ، وذلك بهدف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في المملكة المغربيةمع استتتتتتتتراتيجية  اتفاقية  
الرتقاء بخبرات الطاقة المتجددة وتستتتتتتتتتتريع وتيرة تحوا قطاو الطاقةت وتركز ا تفاقية لبين الطرفين المشتتتتتتتتتتتر  

ن أل التي تستتتتتتتعى المملكةفي  باقتصتتتتتتتاد الهيدرو ين الطرفين للنهوض الوثيق بين تعاون الخاص على  بشتتتتتتت  
 تللهيدرو ين األخضر ا  رئيسي ا  ومصدر  ا  تصبح منتج

 
 ؛لوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشتتتتتتيستتتتتت و   اميراابمو ب ا تفاقية ا ستتتتتتتراتيجية التي وقعها مدير عام و 

دراستتتتتتتتات الهيدرو ين  لمتابعةالطرفان  ستتتتتتتتيتعاون  ؛والبيئة المغربي، الستتتتتتتتيد عزيز ربا  والمعادنووزير الطاقة 
اقتصتتتتاد  في دعم القطاو الخاص المطلوبة لتفعي  دورأدوات الستتتتياستتتتة  واستتتتتكشتتتتاف بشتتتت     ي  األخضتتتتر

 تالمحليعلى المستوى  الهيدرو ين األخضر
 

 نجحت المملكةقد و  تالطاقة في قطاو تحوامنطقة التي تستتتتتتتتتتتتتتعى لتحقيق الفي طليعة بلدان ال المغربويعتبر 
إ مالي استتتتتطاعة الطاقة  مستتتتاهمة قرار زيادة اتخاذها عقبمجاا الطاقة المتجددة بطمو اتها  في رفع ستتتتق 

اتفتتاب بتتاري  في  المعلنهتتا هتتدف بتتكلتتك ةمتجتتاوز  – 2030بحلوا عتتام % 52المتجتتددة المركبتتة إلى أ  ر من 
 تتغير المناخبشأن 

 
 



 

"أظهرت المملكة المغربية  :لوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشتتتيستتت و   كاميرااقاا مدير عام وبهكا الصتتتدد 
خلق فرص  ، إلى  انبفي تعزيز نشتتتتتتتتتتتتتتر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة واضتتتتتتتتتتتتتتحةريادة 

الستتتتتتتتتتعي وراء الهيدرو ين  الريادة لتشتتتتتتتتتتم تمتد هكه  أن  عجب و البالدت  مختل  أر اءصتتتتتتتتتتناعية  ديدة في 
بمو ب هكه ا تفاقية، و زالة الكربونت العالمية إل طمو اتالتحقيق في  ا   استتتتتتم ا  األخضتتتتتتر والكل قد يلعب دور 

 المعارف والخبراتلتبادا وإتا ة المجاا  ةالمحلي اتالطمو  لدعم مع المغرب بشتتتتتتت   وثيق ستتتتتتتتتعاون الوكالة
 تا  عالمي

 
في دبلوماستتتتتتتتتتتتتتية  ا  مهم ا  والبيئة المغربي، عزيز ربا : "لعب المغرب دور  والمعادنقاا وزير الطاقة من  انبه 

، وستتتتنواصتتتت  تشتتتتجيع استتتتتخدام مصتتتتادر الطاقة األخيرة تأستتتتي منك الوكالة من خالا  عالميا  الطاقة المتجددة 
 "توالعالمياإلقليمي  ينيتغير المناخ على المستو  دعما  لقضايا ا ستدامة وم افحةالمتجددة 

 
بين المغرب  ةالتعتتاون الممتتتاز عالقتتات دليتت  على  خيرتوقيع هتتكه ا تفتتاقيتتة  يعتبر: "معتتالي الوزير وأضتتتتتتتتتتتتتتتاف

 "توتيرة تحوا القطاوالهادفة إلى تسريع و وسنواص  تعزيز  هودنا المشتركة  ،والوكالة الدولية للطاقة المتجددة
 
دراستتتات التكنولو يا وتوقعات الستتتوب، وصتتتيا ة  تطويرل يةالمغربالوزارة و  الوكالة ستتتتتعاون بمو ب ا تفاقية، و 

تطوير ستتتالستتت  قيمة إم انية بين القطاعين العام والخاص في مجاا الهيدرو ين، واستتتتكشتتتاف  يةنماذج تعاون
 الوطني واإلقليميت يينلمستو تجارة الهيدرو ين األخضر على االتمهيد لو  ،لمصدر الطاقة هكا ديدة 

 
ا  تماعية وا قتصادية للطاقة المتجددة،  تسلط الضوء على المزاياتحليالت مشتركة  ا  سيجرل الطرفان أيضو 

لمنطقة في ا قاةوالدروس المستتتتت المحلية،مع التركيز على تطوير ستتتتالستتتت  القيمة الجديدة، وخلق فرص العم  
التعاون  أطر المغرب إلى تعزيز يتطلعللوكالة الدولية للطاقة المتجددة،  ةالعالمي المهمةبناء  على و ت عموما  

، وتعزيز المبادرات المعارف وتشتتتار األقران والخبراء،  المعلومات فيما بين بين بلدان الجنوب من خالا تبادا
 اإلقليميةت

 
والمغرب لتعزيز الستتتتتتياستتتتتتات واألطر التن يمية  الدولية للطاقة المتجددة الوكالة ستتتتتتتتعاون على نطاب أوستتتتتتع، و 

ستتتتتتتيعم  الطرفان على  كماالطاقة في المملكةت استتتتتتتتهال  كفاءة تعزيز  وآلياتلنشتتتتتتتر الطاقة المتجددة الرامية 
 اريعللمشتتتت قوية آفاب، من خالا تطوير يالمناخ العم  تعزيز استتتتت مارات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تموي 



 

التحال  "سياب مبادرة  فيبما في ذلك التموي ،  فرص معززة وتسهي  الوصوا إلىالمصرفية ال خدماتعبر ال
 ت"منصة ا ست مار المناخي"و "من أ   الحصوا على الطاقة المستدامة

 
اإلطار التعاوني  دعمفي  الجارل  في وقت ستتابق من العاممع المفوضتتية األوروبية، رتتار  المغرب  وبالتعاون 

تطوير المتعلقة بلوكالة الدولية للطاقة المتجددة لموا هة التحديات االكل أطلقته  بشتتتتتتتأن الهيدرو ين األخضتتتتتتتر
وتمهيد الطريق لتجارة الهيدرو ين أخضتتتتتتتر اقتصتتتتتتتاد عالمي  لبناءالالزمة  وا عتمادات والتقنياتالبنية التحتية 

 الخضراءت
 

المملكة في استتتطاعة الطاقة المتجددة المركبة إ مالي  وصتت ، دةالوكالة الدولية للطاقة المتجد تقاريروبحستتب 
 ت2020نهاية عام ب ط يجاوا 3,5 إلىالمغربية 

 
 

 - انتهى -
 حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"

"الوكالتتتتة الدوليتتتتة للطاقتتتتة المتجتتتتددة" هتتتتي وكالتتتتة   وميتتتتة رائتتتتدة تقتتتتود مستتتتار تحتتتتوا ن تتتتام الطاقتتتتة العتتتتالمي وتتتتتدعم بلتتتتدان العتتتتالم 
فتتتتي ا نتقتتتتاا إلتتتتى مستتتتتقب  قتتتتائم علتتتتى الطاقتتتتة المستتتتتدامةت وتعتبتتتتر الوكالتتتتة مركتتتتزا  عالميتتتتا ، ومنصتتتتة  رئيستتتتية  للتعتتتتاون التتتتدولي، 

والمتتتتتتوارد والمعرفتتتتتتة الماليتتتتتتة المتخصصتتتتتتة فتتتتتتي مجتتتتتتاا الطاقتتتتتتة المتجتتتتتتددةت يبلتتتتتت  عتتتتتتدد وملتقتتتتتتى لتتتتتترواد السياستتتتتتة والتكنولو يتتتتتتا 
دولتتتتتتتتة إضتتتتتتتتافية  20بلتتتتتتتتدا  إضتتتتتتتتافة إلتتتتتتتتى ا تحتتتتتتتتاد األوروبتتتتتتتتي(، وتستتتتتتتتعى أ  تتتتتتتتر متتتتتتتتن  163عضتتتتتتتتوا  ) 164أعضتتتتتتتتاء الوكالتتتتتتتتة 

متواصتتتت  لالنضتتتتمام إليهتتتتا؛ وهتتتتي تعمتتتت  علتتتتى تشتتتتجيع اعتمتتتتاد واستتتتتخدام  ميتتتتع أرتتتت اا الطاقتتتتة المتجتتتتددة فتتتتي إطتتتتار ستتتتعيها ال
لتحقيتتتتتق التنميتتتتتة المستتتتتتدامة، وتعزيتتتتتز ستتتتتب  الحصتتتتتوا علتتتتتى الطاقتتتتتة، وتحقيتتتتتق أمتتتتتن الطاقتتتتتة، ودفتتتتتع عجلتتتتتة النمتتتتتو ا قتصتتتتتادل 

 منخفض الكربون للوصوا إلى مستقب  مزدهرت

 معلومات االتصال:
، +971 2 417 90 16، داميتتتتتتتتتتتتتتتان برانتتتتتتتتتتتتتتتتدل، مستتتتتتتتتتتتتتتت وا ا تصتتتتتتتتتتتتتتتاا فتتتتتتتتتتتتتتتتي "الوكالتتتتتتتتتتتتتتتتة الدوليتتتتتتتتتتتتتتتة للطاقتتتتتتتتتتتتتتتتة المتجتتتتتتتتتتتتتتتتددة"

dbrandy@irena.org 
 تwww.facebook.com/irena.orgو  www.twitter.com/irenaللتواص  مع الوكالة: 
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