خبر صحفي

تقرير جديد لـ "آيرينا" يحذر العالم من وجود إمكانات هائلة غير مستثمرة
من الطاقة المتجددة
مدير عام "آيرينا" يدعو قادة العالم خالل مؤتمر األطراف  COP27إلى التحرك سريعاً لتدارك الفجوة في نشر الطاقة
المتجددة

شــرا الخــيصر م ــر /أبوظبير اإلمارات العربية المتحدة؛  7نوفمبر  :2022أصدددر

الوكالة الدولية

للط دداق ددة المتج ددددة آيرين ددا تقريرا ً ج دددي دددا ً خالل مؤتمر األطراف  COP27بعنوان "أه ددداف الط دداق ددة
المتجدددة في عدام  :2022دليد لصد د د د ديدا ت دا" .ويقيم التقرير مسد د د د ددتول طمو دا
التع ددا
درجدا

الطداقدة المتجدددة في

المنداخيدة الوطنيدة واألهدداف المعيداةيدة مقدابد هددف المنداع العدالمي المتمقد بوقا ارتفدا
الحرارة عندد  1.5درجدة موويدة .وخلص التقرير إلى أن مسد د د د ددتول الطمول الجمداعي لالنتقدال في

قطا الطاقة ليس كافيا ً تى اآلن على الر م من ميقاق السكو للمناع الذي دعا الدول إلى تحديث
أهداف ا لعام  2030في تع دات ا الوطنية.
وتع ّد مص د د د ددادر الطاقة المتجددة جر األس د د د ددا

لعملية االنتقال في قطا الطاقة و ال ً يمكن تطبيقه

فورا ً للتصد د د د دددي للتيير المنداخي .ومع ذلد ،فدهنده من بين  183دولدة موقعدة على اتفداق بداةيس تددر
مصد د د ددادر الطاقة المتجددة في مسد د د دداهمات ا المحدد وطنيا ً يوجد فقط  143دولة لدي ا أهداف محددة
كميدا ً ومعمم دا يركع على قطدا الطداقدة .كمدا التعمد

 12دولدة فقط بدهدرا نسد د د د دبدة موويدة معيندة من

الطاقة المتجددة في مزيج ا اإلجمالي من الطاقة.
وقال فرانش د د دديس د د ددكو ال كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" :بتنا في مر لة تتطلب منا
اإلس د ددرا في التنفيذ لذا أدعو قادة العالم إلى سد د د ّد الفجوة في نش د ددر مص د ددادر الطاقة المتجددة بش د ددك
عداجد لاد د د د دمدان تحقيا مروندة وأمن الطداقدة وبندا اقتصد د د د ددادا

د د د د دداملدة .ويمقد تقرير ’آيريندا تحدذيرا ً

أن مصد ددادر الطاقة المتجددة تقدم ال ً مناخيا ً يمكن اللجو إليه بك س دد ولة ولكنه
للمجتمع الدولي ب ّ
أن التع دا
يتطلب تنفيذا ً على وجه السد ددرعة .كما ّ

المناخية يجب أن ترتقي بطمو ا

المتجددة تى تكشا كليا ً عن إمكانات ا الكاملة و ير المستقمرة".
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نشد ددر الطاقة

أن
وأض د د د د دداف ال كدداميرا" :نحن أمددام دداجددة قيقددة ملحددة .فبصد د د د ددرف النمر عن إ راد بعإ التقدددم إال ّ ّ
االنتقال في قطا الطاقة ال يعال بعيدا ً عن مس د ددارح الص د ددحي

وأيّ تقاعس عن العم اتجاح هذا األمر

في المدل القريب سد د ددياد د ددعا بشد د ددك كبير فرصد د ددة إبقا هدف وقا ارتفا درجا
موويدة في متنداول اليدد .لدذلد ،يجدب عليندا أن نعمد تحد

د د د د دعدار مؤتمر األطراف ’ COP27معدا ً نحو

التنفيذ لنترجم الوعود إلى لول واقعية ملموسة تفيد جميع
ووفقا ً لتقرير الوكالة "نمرة مسد ددتقبلية لتحوال

الحرارة عند 1.5

عوب ومجتمعا

األرض".

الطاقة ول العالم  "2022فهن نصد ددا الطاقة التي

سد د د د دديتم اسد د د د ددت الك دا في عدام  2050سد د د د دتدأبي من الك ر بدا  .و %90من جميع عمليدا

إدالدة الكربون

س د ددتش د ددم مص د ددادر طاقة متجددة؛ س د ددوا عبر اإلمداد المبا د ددر بالطاقة منخفا د ددة التكلفة أو كفا ة
الطاقة أو اعتماد النمم الك ربائية أو الطاقة الحيوية المستدامة أو ال يدروجين األخار.
وكشددا التقرير الجديد ل د د د د د د "آيرينا" أن البلدان تسددت دف الوصددول إلى قدرة إنتاجية مركبة من الطاقة
المتجددة قدرها  5.4تيراواط بحلول عام  .2030وهو ما يمق فقط نص د د ددا  10.8تيراواط من القدرة
اإلنتاجية المركبة المطلوبة وفقا ً لسدديناةيو "آيرينا" بوقا ارتفا درجا

الحرارة عند  1.5درجة مووية.

ولتحقيا الحياد الصد د د ددفري يجب ماد د د دداعفة القدرة اإلنتاجية المركبة المسد د د ددت دفة للطاقة المتجددة
بحلول عام  2030مقارنة بمستول الطمو ا

في األهداف الحالية .

وبحسدب تقرير الوكالة فهن هذا ال دف ممكن التحقيا بسد ولة اليوم

يث دتعتبر مسدتويا

انتشدار

الطاقة المتجددة المحققة مؤخرا ً مبش د د د ددرة جدا ً بالنس د د د ددبة ألهداف ا الحالية .ولتحقيا األهداف الحالية
بحلول عددام  2030سد د د د ددتحتددا البلدددان إلى إض د د د د ددافددة  2.4تيراواط من القدددرة اإلنتدداجيددة أي مددا يعددادل
إضافا

سنوية بمعدل وسطي يبلغ  259جيجاواط خالل السنوا

التسعة المقبلة .وهذح اإلضافا

أق ّ من القدرة المركبة الفعلية المادافة خالل عامي  2021و2022؛ فر م الماداعفا
جرا الجائحة وما ترتب علي ا من اضدطرابا
ك عام.

التي دث

في سدلسدلة التوةيد أضداف العالم والي  261جيجاواط

الشكل  2.11القدرة اإلنتاجية العالمية المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في عام  ،2021والقدرة اإلنتاجية المستهدفة بحلول
عام  ،2030ومستوى القدرة اإلنتاجية المطلوب حسب سيناريو آيرينا لوقف ارتفاع درجات الحرارة عند  1,5درجة مئوية

القدرة اإلنتاجية المطلوبة حسب
سيناريو آيرينا لوقف ارتفاع درجة
الحرارة عند  1,5درجة مئوية

القدرة اإلنتاجية
المستهدفة
بحلول
عام 2030

الطاقة الحيوية الطاقة الشمسية الك روضوئية الطاقة الشمسية المركعة الريال
البرية الريال البحرية الطاقة الحراةية األرضية طاقا

أخرل الطاقة الك رومائية

إلى جددانددب ذلدد ،تبقى الطدداقددة المتجددددة المسد د د د ددت دددفددة بحلول عددام  2030متركعة في عدددد قليد من
المناطا على مسد ددتول العالم .وتشد ددك قارة آسد دديا نصد ددا القدرة اإلنتاجية المسد ددت دفة عالميا ً تلي ا
أوروبا وأمريكا الشدمالية .ومن الج ة األخرل تمق منطقة الشدرق األوسدط و دمال أفريقيا  %3فقط
من األهددداف العددالميدة لنشد د د د ددر الطدداقددة المتجددددة لعددام  2030ر م اإلمكددانددا

العدداليددة التي تنعم ب ددا

المنطقدة .في ين تمقد منطقدة أفريقيدا جنوب الصد د د د ددحرا الكبرل مدا يزيدد قليال ً عن  %2من إجمدالي
األهداف العالمية لعام .2030
وتنتمي جميع البلدان التي تسددت دف أعلى مسددتول لنشددر الطاقة المتجددة إلى مجموعة العشددرين
وتشد د د د دك د مجتمع د ًة مددا يقددارب  %90من ال دددف اإلجمددالي العددالمي .كمددا أن إجمددالي أهددداف البلددان
النامية األق تطورا ً والدول الجعةية الصد ددييرة النامية سد ددتاد دداعا قدرت ا اإلنتاجية الحالية من الطاقة
المتجددة بالر م من أن هذح البلدان تشك

صة صييرة من نسبة االنتشار األخيرة.

لقرا ة تقرير "أهداف الطاقة المتجددة في عام  :2022دلي لصيا ت ا" يرجى زيارة الرابط .

ويستند التقرير الجديد لوكالة "آيرينا" إلى "التقرير التجميعي للمساهما

المحددة وطنياً لعام

 "2022الصادر مؤخرا ً عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطاةية بشأن تيير المناع والذي يوض أن الخطط
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المناخية ما تعال ير كافية لوقا ارتفا درجا

الحرارة عند  1.5درجة مووية بحلول ن اية القرن.

 انت ى -حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"
"الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" هي وكالة كومية رائدة تقود مسار تحول نمام الطاقة العالمي وتدعم بلدان العالم في االنتقال
إلى مستقب قائم على الطاقة المستدامة .وتعتبر الوكالة مركعا ً عالميا ً ومنص ًة رئيسي ًة للتعاون الدولي وملتقى لرواد السياسة
والتكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة .يبلغ عدد أعاا الوكالة  168عاوا ً  167بلدا ً
إضافة إلى االتحاد األوروبي وتسعى أ كقر من  16دولة إضافية لالنامام إلي ا؛ وهي تعم على تشجيع اعتماد واستخدام جميع
أ كال الطاقة المتجددة في إطار سعي ا المتواص لتحقيا التنمية المستدامة وتعزيع سب الحصول على الطاقة وتحقيا أمن
الطاقة ودفع عجلة النمو االقتصادي منخفإ الكربون للوصول إلى مستقب معدهر.
معلومات االت ال
نيكول بوكستالر مسؤول االتصال في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة nbockstaller@irena.org +97124179951
لالطال على أنشطة الوكالة:
 http://www.twitter.com/irenaو http://www.facebook.com/irena.org

