
  

 

 خبر صحفي

 

 العالمية والطاقة  أزمة المناخ معالجة  الطاقة مفتاح   قطاعتحول 

 

إلبقاء  ل 2030حتى عام  أولويات العمل حّددي "تقرير "نظرة مستقبلية لتحوالت الطاقة حول العالم

 قطاع لتعزيزالتحول تسريع وتيرة ل  الحكومات دعو ي؛ حيث درجة مئوية 1.5على درجات الحرارة دون 

 لجميع توفيرها بتكاليف معقولة لو الطاقة ومرونة أمن 

الوكتتالتتة التتدوليتتة للطتتاقتتة المتجتتددة   أطلقتت   :2022مااات     29  ؛ أبوظبي، اإلماااتاا العيبيااة المتحاا  

ضتتتتتتتترورة  ستتتتتتتتلع ال تتتتتتتتوء علىيهو  و  ."2022  تحوالت الطاقة حول العالم  توقعات"تقرير   )آيرينا( اليوم

 هداف متوستتتتتتتتطة وطويلة اأمداأعلى   بتركيز حثيث  الراهنة  زمة الطاقةقصتتتتتتتتيرة اأمد أحلول  ال إقران

  وخطورةارتفتتاع أستتتتتتتتتتعتتار الوقود اأحفورال ومةتتاوف أمن الطتتاقتتةل    كمتتا يرتتتتتتتتتتير. الطتتاقتتة قطتتاع  لتحّول

 .ةنظيفالطاقة نظم الوتيرة تبني  تسريعلالتغيرات المناخيةل إلى الحاجة الملحّة 

أ  وهو  ."حوار برلين حول تحول الطتتتاقتتتة"  مؤتمر  خالل  التقريروتم إطالق    مجتتتاالت العمتتتلبرز  يحتتتدد 

لتحقيق أهتتداف    المتتتاحتتة  التقنيتتاتلى  بتتاالعتمتتاد ع  2030بحلول العتتام    اتةتتااهتتاواإلجراءات الواجتت   

عبر   حتى اليوم  نجزالتقدم الم  يقّيم التقرير مدى  كما   .2050بحلول العام    لالنبعاثات الصتتتتتتتفرا الحياد  

 .الطاقة المتجددة إلى مصادر التحولوتيرة ونطاق  كفاءةعدم حيث يوضح كافة استةدامات الطاقةل 

تحول   ال يزال" :قال فرانرتتيستتكو ال كاميرال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددةوبهذه المناستتبةل  

فرص    ستتتتتتتيحد أو يلغي  الستتتتتتتنوات المقبلة اللتراٍخ خأا المطلوبل و  مستتتتتتتارال بعيداً عنالطاقة  قطاع  

العتديتد من اليوم التحول الستتتتتتتتتتريع إلى مصتتتتتتتتتتادر الطتاقتة المتجتددة  وقتد يوفرالمنتاخيتة.   نتاأهتداف  تحقيق

أمن الطتاقةل    تحقيقعلى صتتتتتتتتتتعيتد   تحتديتاتال الحكومتات العتديتد من  الوقت  التذا تواجتي فيتي  في  الحلول

  ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتات تطبيق  لكن  .لمنازل والرتتتتتتتتتتركاتا على تكاليف الطاقة وتوفير  لاالنتعاش االقتصتتتتتتتتتتادا و

يبقى خياراً ستتتتتياستتتتتياً في نهاية   لتنمية المستتتتتتدامةوأجندة اأمم المتحدة لاتفاق باريس تماشتتتتتى مع ت

 تقييتتتد  لىلن يؤدا إال إ  لوقود اأحفورا ل  جتتتديتتتدةال  تحتيتتتةالبنيتتتة  الاالستتتتتتتتتتتثمتتتار في    أن  كمتتتا.  المطتتتاف

 تهديدات تغير المناخ". وتفاقمالمةاطر القائمةل  وإدامةل االقتصاديةالممارسات غير 

 اأخيرة  تطوراتفال .برأيي التةاا خطوات كان يج  اتةااها منذ فترة طويلةأوان   آن"وأضاف ال كاميرا:  

على القدرة التنافستتتتتتتتية    وخستتتتتتتتارةالطاقة   عوز قد يؤدا إلىارتفاع أستتتتتتتتعار الوقود اأحفورا  أن أثبت 

كثر مما    لوقود اأحفورا تستتتتتورد افي بلدان   % من ستتتتكان العالم80  ويعيش .المستتتتتوى الصتتتتناعي أ
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 تقليتلوستتتتتتتتتتيلتة لل ممتا يتيح المنتاطقل تتوفر مصتتتتتتتتتتادر الطتاقتة المتجتددة في جميع  وبتالمقتابتل. تصتتتتتتتتتتدره

 تكتاليف الوقود اأحفورا   فصتتتتتتتتتتل اقتصتتتتتتتتتتاداتهتا عنإمكتانيتة    للبلتدانيتيح  و   لستتتتتتتتتتتيراداالاالعتمتاد على  

 ".عملالفرص خلق النمو االقتصادا و دفع عجلةبالتزامن مع 

ل أميركيتريليون دوالر  5,7  بنحو 2030حتى عام   التقرير قيمة االستتتتتتتتتثمارات الستتتتتتتتنوية الالزمة  ويقدر

اأصتتول   ستتنوياً بعيداً عن الوقود اأحفورا لتجن تريليون دوالر    0,7 توجيي  بما في الك ضتترورة إعادة

جتماعية  اال  ملموستتتتتتتة على صتتتتتتتعيد الحياة فوائد  بينما يحقق االستتتتتتتتثمار بمجال تحول الطاقة.  العالقة

في  في مةتلف أنحاء العالم    فرصتتة عململيون   85نحو   عدا عن توفيرل  االجتماعي  رفاهالو  قتصتتاديةواال

.  2030عام  حتى اليوم و منالطاقة   تحولاأخرى اات الصتتتتتتتتتلة ب  تقنياتالالطاقة المتجددة و مصتتتتتتتتتادر

. مليون وظيفة في صناعات الوقود اأحفورا   12 قدرها إلى حد كبير خسائر  هذه المكاس   تتجاوز وقد

العمتل  بطرق  الطتاقتة مقتارنتة  قطتاع تحول  منأعظم  دفوائت   المزيتد من البلتدان ستتتتتتتتتتيلمسل  وبتالمجمتل

 .بحس  التقريرل المعهودة

حالياً  %  14 كافة القطاعات من عبرفي إجمالي إنتاج الطاقة  الطاقة المتجددة   زيادة مستتتتتاهمةينبغي  و 

اإلضتتتتتتتتافات الستتتتتتتتنوية العالمية للطاقة المتجددة   وستتتتتتتتتت تتتتتتتتاعف.  2030عام    بحلول% 40  حواليإلى 

  الهيئتتة الحكوميتتة التتدوليتتة المعنيتتة بتغير المنتتاخ وفقتتاً لتوصتتتتتتتتتتيتتات   2030بحلول عتتام مرات   3بمقتتدار  

(IPCC).   أصتتول الوقود  وإخراج  الفحمل    طاقة  االستتتعاضتتة تماماً عن استتتةدام  عليناوفي الوق  نفستتيل

 .وتعزيز البنية التحتيةل عن الةدمة تدريجياً  اأحفورا 

الطاقةل    قطاع  لتحول أستتتاستتتيين كمحركيناإلمداد الكهربائي وكفاءة استتتتةدام الطاقة   ويصتتتف التقرير

إزالة  بمصتتتتتتتتتتادر الطتاقتة المتجتددةل والهيتدروجينل والكتلتة الحيويتة المستتتتتتتتتتتتدامتة. وستتتتتتتتتتتؤدا   عومينمتد

في هذا المجال  عدة حلول    في هذا التحولل مع توافردوراً محورياً   الكربون من قطاع االستتتتةدام النهائي

كما  متجددة.  اإلمداد الكهربائيل والهيدروجين اأخ ترل واالستتةدام المباشتر لمصتادر الطاقة ال  تتمثل في

مع الطاقةل    على أنها محرك لتحول قطاعالكهربائية   التنقلإلى وستتتتتتائل  التقرير برتتتتتتكل خاص  يرتتتتتتير

كبر بعررين مرة من حجمي اليوم  .السعي إلى زيادة أسطول المركبات الكهربائية في العالم ليصبح أ

الوستتتتتائل    يعتغطي جمتستتتتتتدعي الحاجة إلى مجموعة من الستتتتتياستتتتتات الهيكلية الرتتتتتاملة  مع الكل  

نرتتتتتتتتتتر لتحقيق المستتتتتتتتتتتويتات الالزمتة من  لقطتاع الطتاقتةل والتك    العتادل التكنولوجيتة وأهتداف التحول

المستتتتتتتتاهمات المقررة على الصتتتتتتتتعيد   طموحات. ويستتتتتتتتاهم تعزيز 2030بحلول عام   الطاقة المتجددة

ثقة االستتتتتثمارات  مستتتتتوى   تعزيزل في  ميثاق غالستتتتكو للمناخ وخطع الطاقة الوطنيةل بموج     الوطني

 درجة مئوية.  1,5 عندارتفاع درجات الحرارة  وقفبما يتماشى مع مسار ها وتوجيي استراتيجيات



  

 

من   يتتةلكربونإطالقتتاً لالنبعتتاثتتات الطتتاقتتة والتتدول اأكثر استتتتتتتتتتتهالكتتاً لوعلى وجتتي التحتتديتتدل ينبغي على  

ت طموحتتتة على الستتتتتتتتتتبعل أن تبتتتادر إلى تنفيتتتذ خطع واستتتتتتتتتتتثمتتتارامجموعتتتة  مجموعتي العرتتتتتتتتتترين و

مستتتتتتتتتتاهمة   دعم اإلمتداد العتالمي عبر تعزيزتحتتاج هتذه التدول إلى إا .  والةتارجيالمستتتتتتتتتتتويين المحلي 

تمويتل زيتادة كمتا ينبغي ل. 2030٪ بحلول عتام  65توليتد الكهربتاء لتبل   مصتتتتتتتتتتادر الطتاقتة المتجتددة في

بناء عالم تستتتتتوده العدالة  المستتتتتاهمة في  ل وتبادل المعارفل وتوفير الدعم  المرتتتتتاريع المتعلقة بالمناخ 

 .والرمولية

أهتتداف المنتتاخ والتنميتتةل التزامتتاً  وأخيراًل يحتتتاج تستتتتتتتتتتريع وتيرة تحول قطتتاع الطتتاقتتة بمتتا يتوافق مع  

تحقيق أهداف التنمية المستتتتتتتدامة   مع الحرص على بقاء  لستتتتتتياستتتتتتياً بلقصتتتتتتى درجات التعاون الدولي

أستتتتتتتاستتتتتتتية للتحول العادل   ركيزةً   2030ام  والوصتتتتتتتول الرتتتتتتتامل إلى مصتتتتتتتادر الطاقة الحديثة بحلول ع

تعزيز التدفق ل تبرز الحاجة إلى إطار ستتتتتتتتياستتتتتتتتة عالمي شتتتتتتتتامل يجمع البلدانهنا  والرتتتتتتتتامل للطاقة. و

 .الدولي للتمويلل والقدراتل والتكنولوجيا

الصتتتتتتتتتتادر عن الوكتالتة التدوليتة   "2022  تحوالت الطتاقتة حول العتالم توقعتات"تقرير  يمكن االطالع على  

 .هناللطاقة المتجددة 

 -انتهى  -

 حول "الوكالة ال ولية للطاقة المتج د "

ول نظتام الطتاقتة العتالمي وتتدعم "الوكتالتة التدوليتة للطتاقتة المتجتددة" هي وكتالتة حكوميتة رائتدة تقود مستتتتتتتتتتار تح

بلدان العالم في االنتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة. وتعتبر الوكالة مركزاً عالمياًل ومنصًة رئيسيًة  

للتعاون الدوليل وملتقى لرواد الستتياستتة والتكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية المتةصتتصتتة في مجال الطاقة 

كثر من   166ع تتتتواً )  167أع تتتتاء الوكالة   المتجددة. يبل  عدد   17بلداً إضتتتتافة إلى االتحاد اأورو ي(ل وتستتتتعى أ

دولة إضتتتتافية لالن تتتتمام إليها؛ وهي تعمل على ترتتتتجيع اعتماد واستتتتتةدام جميع أشتتتتكال الطاقة المتجددة في 

إطار ستتعيها المتواصتتل لتحقيق التنمية المستتتدامةل وتعزيز ستتبل الحصتتول على الطاقةل وتحقيق أمن الطاقةل  

 ودفع عجلة النمو االقتصادا منةفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر.

 لوماا االتصالمع

بوكستتتتتتتتتتتتتتتتالر المتجتتتتتددةنيكول  للطتتتتتاقتتتتتة  التتتتتدوليتتتتتة  "الوكتتتتتالتتتتتة  في  االتصتتتتتتتتتتتتتتال  +,  97124179951ل  ل مستتتتتتتتتتؤول 

nbockstaller@irena.org 

   http://www.facebook.com/irena.orgو  om/irenahttp://www.twitter.cالوكالة:  على أنرطة لالطالع
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