
 

 صحفي خبر

 الطاقة  قطاعيعيد رسم مسار  من "آيرينا" جديد تقرير
 نحو عالٍم خاٍل من االنبعاثات

مليون  122 توفير قد يؤدي إلىسياسات الأسواق رأس المال و و  االستثمارات فيالمتوقع تغيير ال
 2030بحلول عام  فرصة عمل في قطاع الطاقة

 ةجديففففففد يففففففةتحليل ت دراسففففففةكشفففففف  :2021 يونيووووووو 30 ؛بوووووووإلبير ا مووووووارات العر  ووووووة ال  حوووووود أ
الطاقفففففففة  نظفففففففام تسفففففففر ع وتيفففففففرة تحفففففففول أن لدوليفففففففة للطاقفففففففة المت فففففففددة   ير  فففففففا لوكالفففففففة اا انشفففففففرت 

 ب سفففففف ةالقتصففففففاد ال ففففففالمي ا نمففففففو قففففففد يح فففففف  الم ففففففا  لحمايففففففة اسففففففت اداا إلففففففى ال طفففففف  المو ففففففوعة
 ومفففففت المتوقفففففع .ل طففففف  الحاليفففففةا وفففففف  المتوقفففففع ال مفففففو قياسفففففاا مفففففع خفففففعل ال مفففففد المم فففففل 2,4%

 1,5الففففففتي "ددتففففففو ف ير  ففففففاف لوقففففففل ارت ففففففاع درجففففففات الحففففففرارة ال الميففففففة ع ففففففد  أن يسففففففاسا المسففففففار
 وسفففففتا ،2050عفففففام  بحلفففففول مطفففففاعالففففففي  فرصفففففة عمفففففلمليفففففون  122 تفففففوفيرففففففي درجفففففة م و فففففة 

الطاقفففففة قطفففففاع سفففففت  ر و . وظي فففففة مليفففففون  58 ةال الغففففف الحاليفففففة الوظفففففا ل عفففففدد  ففففف ل يت فففففاو 
 ،ال فففففالا"فففففول  وظي فففففةمليفففففون  43  مفففففع تفففففوفير  ففففففرم ال مفففففل كثر مفففففت  لففففف  بففففف لو"فففففد  المت فففففددة

علفففففى المفففففد  ال مفففففو االقتصفففففادي " ففففف  و  ب فففففد ال ا حفففففة الت فففففافي االقتصفففففاديدعا بففففف ساايسفففففممفففففا 
  .طو لال

 فمفففففففت  ففففففف ن، ف ير  ففففففاف الصففففففادر عفففففففت الاففتوق ففففففات تحفففففففوالت الطاقففففففة "فففففففول ال ففففففف ووفمففففففاا لتمر فففففففر 
 ت  يرسفففففففا طفففففففالي جتر فففففففةتغييفففففففرات  إ"فففففففدا مصفففففففادر المت فففففففددة الالطاقفففففففة الما مفففففففة علفففففففى  أنظمفففففففة

تفففففدفمات  علفففففى جوسر فففففةإجفففففراي ت فففففديعت  الم فففففا. ومفففففت م فففففاا ففففففي  ن   االقتصفففففادات والم تم فففففات
بي فففففي مسفففففار اقتصفففففادي و  علفففففىالطاقفففففة قطفففففاع  لو فففففعرأس المفففففال و عفففففادة توجيفففففو االسفففففتثمارات 

والحففففففد  ،تحفففففول الطاقفففففةتسفففففر ع وتيففففففرة ففففففي أن تسفففففاسا  االستشففففففرا يةلسياسفففففات و مكفففففت ل. إي فففففابي
وعلففففى الففففر ا مففففت . التحففففول عمليففففة مففففت المصففففو   االسففففت ادة و ففففمان ،مففففت "ففففاالت عففففدم اليمففففيت

تر ليفففففففون دوالر  4,4التمفففففففدير المرت فففففففع لتيمفففففففة متوسففففففف  االسفففففففتثمارات السففففففف و ة الع مفففففففة ال الغفففففففة 
الي % مفففففففت ال فففففففات  المحلفففففففي ا جمفففففففف5أميركفففففففي، إال أنفففففففو يمكفففففففت تحتيم فففففففا ف فففففففي ت فففففففادل نحفففففففو 

 .2019ال المي في عام 

فرانشيسففففففكو ال كففففففاميرا، مففففففدير عففففففام الوكالففففففة الدوليففففففة  ، قففففففالالتمر ففففففرت ليمففففففو علففففففى  إطففففففاروفففففففي 
 نظفففففام الطاقفففففة ال فففففالمي  عفففففادة توجيفففففو عمليفففففةالتوق فففففات أدوات  سفففففت  تفففففوفرف: للطاقفففففة المت فففففددة
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 سففففففت  التحففففففوالت ي ففففففو  يمففففففا لطاقففففففة لمطففففففاع اجديففففففد إي ففففففابي  ورسففففففا مسففففففار ،بصففففففورة  ففففففاملة
مت ففففففففددة ال مصففففففففادرالمففففففففا ا علففففففففى الالطاقففففففففة  تحففففففففولعلففففففففى أن عففففففففام  مففففففففة إجمففففففففاع و  .ةدي اميففففففففال
ووقفففففل  ال فففففالمي اال"ت فففففاس الحفففففراري  للحفففففد مفففففت الو"يفففففد سففففف يل ا وسففففف تر فففففيد االسفففففت ع  تم يفففففاتو 

اعت ارسفففففففا ال يفففففففار بو . 2050عفففففففام  بحلفففففففول درجفففففففة م و فففففففة 1,5ع فففففففد  ارت فففففففاع درجفففففففات الحفففففففرارة
  ف.اليوم السا د التوجو سي ‘ ير  ا’رؤ ة  باتت ،حماية الم ا لالو"يد  الواق ي

 ؛التحفففففول االقتصفففففادي ع لفففففةففففففي دففففففع لطاقفففففة ا نظفففففام تحفففففول يسفففففاساف: قفففففا عا  وأ فففففاا ال كفففففاميرا
  ن ففففففففا   يففففففففر مسفففففففف وقة  فاقففففففففاا  ت ففففففففت  إال أن ففففففففا ،م مففففففففةصفففففففف وبة سففففففففت  الوعلففففففففى الففففففففر ا مففففففففت 

 ك يفففففرة كون فففففا أسميفففففةعلفففففى  ‘ ير  فففففا’ توق فففففات  طفففففوي وتوالحفففففد مفففففت مشفففففكلة ال مفففففر. االقتصفففففادات 
عادلفففففة  م الطاقفففففة بصفففففورةتحفففففول نظفففففا لضفففففمانأطفففففر السياسفففففات ووياكفففففل التمو فففففل الع مفففففة  رسفففففات

علي فففففا  يت فففففيت إال أنفففففو ،بالدرجفففففة ا ولفففففىسفففففترك  علفففففى مصفففففالح ا  دولفففففةكفففففل  ومفففففع أنو فففففاملة. 
ت مفففففت ال فففففالمي  الطاقفففففة نظفففففام تحفففففول م فففففافعل إدرا  جميفففففع الفففففدول الت كفففففد مفففففت  ب فففففاي"تفففففى نفففففتمك 

ففففففففيتومففففففففع ا.  نصففففففففافاا أكثففففففففر مرونففففففففة و عففففففففالا  ي  غففففففففي علي ففففففففا  ،متعك ففففففففا الم ففففففففارا وا دوات الع م 
  .فالتصرا في أسرع وقت

لت ميففففففففة اوأسفففففففداا للم فففففففا  وسفففففففيكون ال مفففففففد المم فففففففل محور فففففففاا لتحميففففففف  أسففففففففداا ات اقيفففففففة بفففففففار   
، عففففففدا عففففففت اال"ت ففففففاس الحففففففراري  ت ففففففاقا ظففففففاسرةالمسففففففتدامة، وسي ضففففففي التفففففف خر فففففففي  لفففففف  إلففففففى 

 مابلة لإلصعح. النسانية  ير ا قتصادية و االت  ات ال

ارت فففففاع درجفففففات  أ ففففار التمر فففففر أيضفففففاا إلففففى أن موايمفففففة نظفففففام الطاقففففة ال فففففالمي مفففففع مسففففار وقفففففل
ال املففففففة  التوليففففففد محطففففففاتالففففففت لر التففففففدر  ي مففففففت  يسففففففتدعي درجففففففة م و ففففففة 1,5الحففففففرارة ع ففففففد 

ان  ففففا  سفففففر ع ففففففي تحميففففف  الففففف    والغففففا  لضفففففمان   حا، والحفففففد مففففت االسفففففتثمار ففففففي قطففففاعبففففال
 السياسفففففففاتو تك ولوجيفففففففا الت  فففففففي و  الطاقفففففففة نظفففففففام تحفففففففول مفففففففع إدارة بفففففففالتوا ي  سمفففففففاموارد اسفففففففت دام

إلفففففففى اسفففففففتثمارات إ فففففففا ية  سفففففففيحتام ال ففففففالا، 2050. وبحلففففففول عفففففففام الم اسففففففف ة و"لففففففول السفففففففوق 
وتم يفففففات تر فففففيد مصفففففادر الطاقفففففة المت فففففددة،  دعالففففف تر ليفففففون دوالر أمر كفففففي 33 إجماليفففففة بتيمفففففة

، واالعتمفففففففففاد علفففففففففى الففففففففف ظا الك ربا يفففففففففة ففففففففففي االسفففففففففت دامات ال  ا يفففففففففة، و ففففففففف كات االسفففففففففت ع 
وبط ي فففففففة الحففففففففال، ففففففففف ن الم ففففففففافع تت طففففففففى . المرونففففففففة، وال يففففففففدروجيت، واالبتكففففففففاراتو الك ربفففففففاي، 

  تكاليف االستثمار ب ارق ب يد.

الصفففففففحة المحافظفففففففة علفففففففى المتمثلفففففففة ففففففففي تلفففففففو  ال فففففففواي، و  -ولفففففففد  أخفففففففت ال وامفففففففل ال ارجيفففففففة 
فففففف ن ال ا فففففدات سفففففتكون أعلفففففى بفففففع  ففففف ؛  ،عفففففيت االعت فففففارففففففي  –والتغيفففففر الم فففففاخي والسفففففعمة، 



 

 2الطاقفففففة فوا فففففد تتفففففراوح قيمت فففففا بفففففيت نظفففففام  تحفففففول دعالفففففيفففففتا إن اقفففففو  وا"فففففد كفففففل دوالر إ  يحمففففف 
تر ليفففففففففففون دوالر بحلفففففففففففول  164و 61تتفففففففففففراوح بفففففففففففيت وبتيمفففففففففففة تراكميفففففففففففة ، أمر كفففففففففففي دوالر 5,5و

  .الحالي م تصل المرن 

أصففففففحا  ل ديففففففد مففففففت ل م مففففففةفرصففففففة ت ار ففففففة يمثففففففل الطاقففففففة  نظففففففام تحففففففول بفففففف ن التمر ففففففر و ففففففر  
إلفففففى  ا سففففف امفففففت رأس مفففففال تمو فففففل التحفففففول  مفففففع، المطفففففاع ال فففففام بمفففففا ففففففي  لففففف ، المصفففففلحة

% 57إلفففففففى  2019عفففففففام ففففففففي % 44مفففففففت  ي مفففففففوأن  مفففففففت المتوقفففففففع والفففففففتي، رأس مفففففففال الفففففففديت
 تم يففففففات وسففففففتتمتع. ةسياسففففففات الم ططففففففال عففففففت% 20 مففففففار ت ب  ففففففادة أي ،2050عففففففام بحلففففففول 

 ،المادمفففففةالسففففف وات  خفففففعل طو فففففل ا جفففففلالفففففديت  علفففففى تمو فففففل الحصفففففول بسففففف ولةالطاقفففففة ل تحفففففو 
االسففففففتثمار فففففففي إلففففففى ت ففففففادي  بصففففففورة مت ايففففففدة مؤسسففففففات التمو ففففففل ال اصففففففة سففففففتميل فففففففي "ففففففيت

قفففففرو  تمو ففففففل علفففففى  سفففففت  ا صففففففول اعتمفففففاد يكففففففرسا مفففففر الفففففتي  ،أصفففففول الوقفففففود ا " ففففففوري 
  .ال ديدة و صدارات ا س ا المحت  ةمت ا رباح  ا س ا

  " فففففففو  ، فففففففامل للطاقفففففففةر ع وعفففففففادل و سفففففففانتمفففففففال  لضفففففففمان م مفففففففاا  الحكفففففففوميالتمو فففففففل  وسفففففففي مى
مليفففففار  450نحفففففو  الحكفففففوميالمطفففففاع  قفففففدم ،2019وففففففي عفففففام  ال فففففام.مفففففت المطفففففاع التمو فففففل 

سففففففي ار و ل اا ووفمفففففف. ي و تمو ففففففل الت مففففففالمؤسسففففففات  وقففففففرو ا سفففففف ا ال امففففففة  ع ففففففر أميركففففففيدوالر 
تمر  فففففاا ستتضفففففاعل سفففففت  االسفففففتثمارات  ،درجفففففة م و فففففة 1,5وقفففففل ارت فففففاع درجفففففات الحفففففرارة ع فففففد 

فففففففففي تيسففففففففير أعمففففففففال  الحكففففففففومي للففففففففديون تمو ففففففففل ال وسيسففففففففاسادوالر.  مليففففففففار 780 نحففففففففولت لفففففففف  
  ال سيما في ا سواق ال امية.و  ،لممر يت اآلخر تا

 صفففففف اع يت ففففففيت علففففففىتا  ففففففلو ، المطلوبففففففة بالسففففففرعةو"ففففففدسا  ا سففففففواق تتحففففففر ومففففففت المسففففففت  د أن 
لوقفففففففففود ا ت ضفففففففففيلأسففففففففف ا   و  الفففففففففةب، بفففففففففل سفففففففففحفعفففففففففدم االكت فففففففففاي بح ففففففففف  السفففففففففوق السياسفففففففففات 

 الفففففت لر لففففف   و شفففففملوياكفففففل التمو فففففل.  علفففففى الع مفففففة الت فففففديعت إجفففففراي وتسففففف يل ،ا " فففففوري 
ال ي يففففة  السففففل ية اآل ففففار  بففففرا الماليففففة  ا نظمففففة وت ففففديل ،الوقففففود ا " ففففوري  دعففففامففففت التففففدر  ي 

بمفففففا  ،السياسفففففات ال مديفففففة والماليفففففة وسفففففتثمراالجتماعيفففففة للوقفففففود ا " فففففوري. الت  فففففات والصفففففحية و 
  تكافؤ ال رم. مان الت افسية و ت      عت ،في  ل  سياسات تس ير الكربون 

ففففففي  محور فففففاا  دوراا  الشفففففاملة السياسفففففاتوو فففففع ت   ففففف  الت فففففاون الففففدولي  يل فففففبمففففت جانفففففب  خفففففر، 
بشففففففكل  تففففففومرنففففففة. و  ا لففففففا تففففففتا إدار اقتصففففففادات وم تم ففففففات  ب ففففففاي نحففففففو ويكلففففففيتحففففففول إ"ففففففدا  

 وت فففففاطؤ ،الت ميفففففة مسفففففارا دوام و  ،ت فففففاوت ال تفففففا   إلفففففى الطاقفففففة نظفففففام تحفففففول مفففففد ي ضفففففيف ،جيفففففد



 

ال ت فففففففام   ففففففرورة ملحففففففة السياسففففففات ال ادلففففففة والمتكاملففففففةوسففففففت مى . بشففففففكل عففففففامالتمففففففدم  إ"ففففففرا 
  الطاقة. تحولإمكانات أقصى 

 الوسففففففا ل مففففففعاليففففففوم  ةاالقتصففففففاديو  ةاالجتماعيفففففف والت  ففففففاتالسياسففففففات والتمو ففففففل  و تكامففففففل تحليففففففل
ع فففففد  ارت فففففاع درجفففففات الحفففففرارة وقفففففلمفففففع سفففففي ار و  الطاقفففففةمسفففففار  لموايمفففففةالمحفففففددة التك ولوجيفففففة 

يسفففففففاعد دليفففففففل إر فففففففادي وتسفففففففاسا سفففففففت  الم طيفففففففات جمي  فففففففا ففففففففي تفففففففوفير ، درجفففففففة م و فففففففة 1,5
 ،. وت ففففففدا سففففففت  التوق ففففففاتالتحففففففول سففففففتاال تففففففا   المثلففففففى مففففففت  تحميفففففف  فففففففي صفففففف  اع السياسففففففات

 فففففففالمي ر يفففففففع المسفففففففتو  لتطفففففففو ر الفففففففرؤ  الم تفففففففد  الالطاقفففففففة ففففففففي  قطفففففففاع التفففففففي أطلم فففففففا قفففففففادة
"فففففوار ا مفففففا المتحفففففدة ر يفففففع ف مفففففت التطل فففففات رففففففع سفففففملإلفففففى  ،المت لمفففففة بتحفففففول قطفففففاع الطاقفففففة

سففففففتا  ال"مففففففاا  الممفففففرر عمففففففدسما  26ومفففففؤتمر  عسففففففكو للم ففففففا   كففففففو   فالمسفففففتو  "ففففففول الطاقففففففة
  ال ام.

  .فتوق ات تحوالت الطاقة "ول ال الاف يمك كا قراية التمر ر الكامل

### 

  جدد "حول "الوكالة الدول ة للطاقة ال 

فالوكالفففففة الدوليفففففة للطاقفففففة المت ففففففددةف سفففففي وكالفففففة "كوميففففففة را فففففدة تمفففففود مسفففففار تحففففففول نظفففففام الطاقفففففة ال ففففففالمي 
وتففففدعا بلففففدان ال ففففالا فففففي االنتمففففال إلففففى مسففففتم ل قففففا ا علففففى الطاقففففة المسففففتدامة. وت ت ففففر الوكالففففة مركفففف اا عالميففففاا، 

ولوجيفففففففففا والمففففففففوارد والم رفففففففففة الماليفففففففففة وم صففففففففةا ر يسففففففففيةا للت ففففففففاون الفففففففففدولي، وملتمففففففففى لففففففففرواد السياسففففففففة والتك 
بلففففداا إ ففففافة إلففففى  163عضففففواا   164المت صصففففة فففففي م ففففال الطاقففففة المت ففففددة. ي لفففف  عففففدد أعضففففاي الوكالففففة 

دولففففففة إ ففففففا ية لعنضففففففمام إلي ففففففا؛ وسففففففي ت مففففففل علففففففى تشفففففف يع  20االتحففففففاد ا وروبففففففي ، وتسفففففف ى أكثففففففر مففففففت 
اعتمففففاد واسففففت دام جميففففع أ فففففكال الطاقففففة المت ففففددة ففففففي إطففففار سفففف ي ا المتواصفففففل لتحميفففف  الت ميففففة المسفففففتدامة، 

االقتصففففففادي مفففففف      وت   فففففف  سفففففف ل الحصففففففول علففففففى الطاقففففففة، وتحميفففففف  أمففففففت الطاقففففففة، ودفففففففع ع لففففففة ال مففففففو
 الكربون للوصول إلى مستم ل م دسر.

، ، مسففففففففففففففففففؤول االتصففففففففففففففففففال فففففففففففففففففففي فالوكالففففففففففففففففففة الدوليففففففففففففففففففة للطاقففففففففففففففففففة المت ففففففففففففففففففددةفنيكففففففففففففففففففول بوكسففففففففففففففففففتالر
nbockstaller@irena.org ،+971 2 41 79 951 

 www.facebook.com/irena.orgو  www.twitter.com/irenaللتواصفففففففففففففففففففففففففل مفففففففففففففففففففففففففع الوكالفففففففففففففففففففففففففة: 
 www.linkedin.com/company/irenaو
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