
 

 خبر صحفي 

   جديدةتدخل مرحلة   "يريناآ لـ "التابعة  تسريع تحول نظام الطاقةمنصة 

يرينتة  آ وقعت  لوكاتةوتل لوتةوولتل و اتةقتل لو)  تة      -  2022يونةو    16  ؛أبوظبي، اإلمـااا  العربةـة الحتحـدة

  في  "مصتتتة "لتفةقلةت مع صتتتنةوب ظبك بي و  ن)لل وةتتترال ظبك بي واةقل لو))تتت ربف  لو)عرو ل بة تتت   

إلى إضتتتتتتتتفةس يةبع   تتتتتتتت)ي   ى  مع صتتتتتتتتنةوب ظبك بي و  ن)لللو)برمل لالتفةقلل  وتهةفمرر لوكاةول لولكم. 

 ل  لو ةبعETAF  لواةقلت)تريع تحك  ظاةم  منصتل م لكن  وال  ظمريكي في  400  لوبةوغوصتنةوب  ل  ل ت م)ة 

 اةقل لو)  ة   ومشتتتتة يع إقةمل ظمةم  لواريق   "مصتتتتة "ي)هة تكقلع خاةب لونكلية مع  بلن)ة   تتتتتتتتتتتتتت "آيرينة".و

 .لورظ )ةولللال  شة لت لوفنلل ولال  م)ة لت  بةال  فة   من

مح)ة و ؛لو)كيةي، لو)ةير لوعةم وصنتتتتتتتةوب ظبك بي و  ن)لل عة   مح)ة  لف   اف من وقع لالتفةقلةتو

ــ و    امةرا،و ؛ج)لف لورمحي، لورئلس لو نفلذي وشتتتتتترال "مصتتتتتتة " ــةســــ مةير  ةم لوكاةول لوةوولل    فرانشــــ

 .. واةن وكف منه  ا )ل بهذه لو)نة بلو اةقل لو)  ة  

إن لو زلم : " آيرينةلوةوولل و اةقل لو)  ة    لو)ةير لوعةم و كاةول   ، رلظشتتتتتتل)تتتتتتكك ال اةملرل   )ن جةظبه، قة 

بخبرته)ة لوكل تتتتتعل و  )ه)ة   ETAFلو)نصتتتتتل لوعةو)لل   ب)ة  صتتتتتنةوب ظبك بي و  ن)لل وةتتتتترال  مصتتتتتة  

يعكس لو زلم  ووتل لممتة لت لوعربلتل لو) حتة  بتة   م)تتتتتتتتتتة ي تحك  قاتة. لواتةقتل لوعتةو)ي. ا)تة  ، لو )كي ي

 آيرينتة  من ششتتتتتتتتتتة  ظز لو)تة  لوة م وتة ع    تل تحك  لواتةقتل وت)تتتتتتتتتريع وتلرتهتة في لوتةو  ظظته  تتتتتتتتتل)كن  

ظك لل في     تتتتتت حة  قفز هذه لو)نصتتتتتتل  لونةملل. وبكجك  ةتتتتتتراةس بهذه لورك  ولالو زلم،  لظني   ى يرلن ب ن 

 م)ة ي بنةس م) ربف مز هر يرةم  رصةً م كة ئل و  )لع  ون ل  منةس". 

"ت )تتتتة لتفةقلل لولكم    :قة   تتتتعة   مح)ة  تتتتلف لو)تتتتكيةي، مةير  ةم صتتتتنةوب ظبك بي و  ن)للوبةو ه، 

  لو كجهةت  ETAFشرصتتتتتتتتتنة   ى مكلصتتتتتتتتت ل تحرلق ظهةل نة ظحك لال تتتتتتتتت ةلمل، إ  تة   لو)نصتتتتتتتتتل لوعةو)لل  

ل لل وةوول لممة لت في تكشلة لو هك  لوةوولل و عزيز لظ شتتة  مشتتة يع لواةقل لو)  ة  ، ولو صتتةي  لال تت رلت

ويت يي لو )كيتف لو)رتةم من لوصتتتتتتتتتنتةوب وتة   ل هتةلف ولويتةيتةت لو)نشتتتتتتتتتك   من    .واتةهر  لو يلر لو)نتةخي

لال تتتت م)ة يل لو ةية ، )تتتتةه  في ل تتتت راةب لوفر  يإيةب لو)نصتتتتل ولو) كل رل مع ظهةل ه لو ن)كيل، ا)ة  

وتك لر لوح ك  لو)ب كر  ول  ولت لو )كي لل لو)ةئ)ل ولوةل )ل الظ شة  مشة يع لواةقل لو)  ة   في لوةو   

 ".لونةملل

 خك ون بةالظضتت)ةم إلى     مصتتة  قة  مح)ة ج)لف لورمحي، لورئلس لو نفلذي وشتترال "مصتتة ": "ظحن في  و

 ك  لواةقل لو)  ة   في لوب ةلن لونةملل، في خاك  ت يي في  لو)نصتتتتتتتل لوعةو)لل و )تتتتتتتريع ظشتتتتتتتر مشتتتتتتتة يع وش

وصتتتتتتتتتنةوب ظبك بي و  ن)لل، شل      آيرينة  تتتتتتتتتلةب تعزيز صتتتتتتتتتةت لو عةون لوكعلرل لو ي تربانة مع اف من 

https://etafplatform.org/


 

ت)مف لو)نصتل ظ ل  مه)ل و ك لر لو )كيف و)شتة يع لواةقل لو)  ة   في لوب ةلن لونةملل، ا)ة ظظهة  ت )ت فلة  

   مصتتتتتة   اشتتتتترال  لئة   ةو)لةً في هذل لو) ة . وال ةتتتتتال ظن هذه لالتفةقلل تعكس لو زلم    مصتتتتتة  من خبر   

 و وول لممة لت لورل خ بة    و  لوعةو  لونةملل و حرلق لو حك  لو)نشك  في قاة. لواةقل".

خبرتهة لوكل تتتعل ا)اك    ،  تتت ك ف "مصتتتة " ETAFمنصتتتل ت)تتتريع تحك  ظاةم لواةقل  إلى   ةظضتتت)ةمهةوب

وجتذب   لو)نصتتتتتتتتتتلمشتتتتتتتتتتة يع     ر  ت)كيتفتعزيز  من ظجتف    ومشتتتتتتتتتيتف  ولي و)شتتتتتتتتتتة يع لواتةقتل لو)  تة  

 .2030ش ى  ةم  لو)نصل وة  م)ة  في مشة يع  ظز مة  "مصة "     خصص. ا)ة لو)) م)رين إولهة

ظصتتتتتحةب تضتتتتت    بةو)نةخت)كيف معنلل هي  بة    ن منصتتتتتل    ETAFمنصتتتتتل ت)تتتتتريع تحك  ظاةم لواةقل  

من لواةقل لو)  ة   لو ةية  في لوب ةلن لونةملل بح ك   طجل ةول 1.5تهةف إلى ظشتتر  و ،  م عة ينمصتت حل  

هتةف لو)نصتتتتتتتتتتل   و حرلقخاك  مه)تل لالتفتةقلتل لو)برمتل مع صتتتتتتتتتنتةوب ظبك بي و  ن)لتل    وت)متف. 2030 تةم 

 .ٍة ظ نىاحم لة   وال  ظمريكي  1  برل)لت)كيف إج)ةلي لو) )مف في ت ملن 

### 

 حول "الو الة الدولةة للطاقة الحتجددة"

"لوكاتةوتل لوتةوولتل و اتةقتل لو)  تة  " هي واتةوتل شككملتل  لئتة  ترك  م)تتتتتتتتتتة  تحك  ظاتةم لواتةقتل لوعتةو)ي وتتة   ب تةلن  

لوعةو  في لالظ رة  إلى م)تت ربف قةئ    ى لواةقل لو))تت ةلمل. وتع بر لوكاةول مرازلً  ةو)لةً، ومنصتتًل  ئل)تتلًل و  عةون  

ولو)كل   ولو)عر ل لو)ةولل لو) خصتتتتتصتتتتتل في م ة  لواةقل لو)  ة  .  لوةولي، وم  رى ورول  لو)تتتتتلة تتتتتل ولو كنكوكجلة  

امر من   166 ضتتتتتكلً   167يب غ  ة  ظ ضتتتتتةس لوكاةول    وول إضتتتتتة لل  17ب ةلً إضتتتتتة ل إلى لالتحة  ل و ووي ، وت)تتتتتعى ظ

وةظضتتتتتتتت)ةم إولهة؛ وهي تع)ف   ى تشتتتتتتتت لع ل  )ة  ول تتتتتتتت خةلم ج)لع ظةتتتتتتتتكة  لواةقل لو)  ة   في إية   تتتتتتتتعلهة  

) كلصتتف و حرلق لو ن)لل لو))تت ةلمل، وتعزيز  تتبف لوحصتتك    ى لواةقل، وتحرلق ظمن لواةقل، و  ع    ل لون)ك  لو

 لالق صة ي منخفض لوكربكن و كصك  إلى م) ربف مز هر.

 معلوما  ا تصال

بكا)تتتتتتتتتت تتتتةورآيرينتتتتة:   لو)  تتتتة   ظلكك   و اتتتتةقتتتتل  لوتتتتةوولتتتتل  لوكاتتتتةوتتتتل  في  لالتصتتتتتتتتتتتتتة   م)تتتتتتتتتت و    ،  ،97124179951 ,+

nbockstaller@irena.org 

و  http://www.twitter.com/irenaلوكاةوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل:    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ظظشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال وةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.

http://www.facebook.com/irena.org 
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