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 يخبر صحف

مليار دوالر لتعزيز  تجمع ما يقارب ال  (ETAFالطاقة )  تحول نظام تسريعمنصة 

 في األسواق النامية مسار االنتقال في قطاع الطاقة

 في البلدان النامية التي تعتزم المنصة تنفيذها الطاقة المتجددة ات لدعم استثمار  انضمام شركاء جدد

انضمممممم اليمممممكم  ال مممممة شمممممركاء  - 2022نرررررو مبر  9اإلمرررررارار العر يرررررة المتحررررر    ظبي  و شررررررم المررررريب  مصرررررر     ررررر

 عالميممممة معنيممممة  المنمممما  (، وهممممي منصممممة تمك مممم ETAFالطاقممممة   تحممممكا ن ممممام تسمممم   إلممممص منصممممة  رسممممميا  جممممدد 

تمك مممممم   لتكسممممممي  نطمممممما الالزمممممممة  جممممممم  ا مممممممكاا  هممممممد ( آ   نمممممماالدوليممممممة للطاقممممممة المتجممممممددة   أطلقتهمممممما الككالممممممة

 .2030النامية  حلكا عام  الدواالطاقة المتجددة في  مشار  

شمممممركة (، و AIIBالبنمممممي ا سممممميك  لالسمممممتثمار فمممممي البنيمممممة التحتيمممممة   كممممم  مممممم  تمممممم تكقيممممم  اتفاقيمممممات تعممممماون مممممم و 

مممممم تمر  فمممممي مقممممر انعقممممماد  سممممك   ر  التمممممامي  السك سممممم  ة  ومجمكعممممة،  مصمممممدرأ ممممكلبي لطاقمممممة المسممممتقب   

 عتمممممزم البنمممممي ا سممممميك  لالسمممممتثمار و شمممممرم الشمممممي .   مد نمممممة COP27ا ممممممم المتحمممممدة المعنمممممي  ت يمممممر المنممممما  

 ، وقممممممدالطاقممممممة تحممممممكا ن ممممممام تسمممممم   منصممممممة لممممممدعم مليممممممكن دوير أم   ممممممي  300فممممممي البنيممممممة التحتيممممممة تخصممممممي  

حلمممممممكا   سممممممك   ر  ينممممممما سمممممممتكفر   ،مليمممممممكن دوير 200إلممممممص  فممممممي همممممممذا البرنممممممام   مصمممممممدر  تصمممممم  مسمممممماهمة

 .المهمةهذه ايستثمارات للتحكط ضد المخاطر المترتبة علص  الالزمة والدراساتالتامي  

صمممممممندو  أ مممممممكلبي   الرئيسممممممميلمممممممص الشممممممم  ي الم سممممممم  والمسمممممممتثمر ومممممممم  انضممممممممام هممممممم يء الشمممممممركاء الثال مممممممة إ

قمممممد الطاقمممممة  تحمممممكا ن مممممام ت مممممكن منصمممممة تسممممم   مليمممممكن دوير،  400 الفعممممم   اسمممممتثمار  تعهمممممدالمممممذ    للتنميمممممة

 اعتبممممارا   ذات الصمممملة لمشممممار  الممممدعكات إلممممص إطممممال  امليممممار دوير أم   ممممي لبممممدء  1ممممما ي  قمممم  عمممم  ضمممممنع جممممم  

 م  اليكم.

 المنصمممممممةاينضمممممممام إلممممممص ( عمممممم  ريبتمممممم  فممممممي IDBأعلمممممم   نممممممي التنميممممممة للبلمممممممدان ا م   يممممممة  عممممممالوة  علممممممص ذلممممممي، 

مجممممماا الطاقمممممة المتجمممممددة وتقنيمممممات إزالمممممة   لتمك ممممم  مشمممممار عهامليمممممكن دوير  100 صممممم  إلمممممص   مممممماالمشممممماركة و

 .البحر ال ار بيوأم   ا الالتينية  منطقة ال   كن في

لككالممممة الدوليممممة للطاقممممة امممممد ر عممممام  ،فرانشيسمممم ك يكمممماميرا  حضممممكر ايلتزاممممماتعمممم  هممممذه  جمممماء ا عممممالن الرسمممممي

 ا ممممممممارات  مممممممم تمر COP28 لم تممممممم  مممممممم تمر ا طمممممممرا وسمممممممعادة ماجمممممممد السمممممممك د ، الممممممممد ر العمممممممام  ؛المتجمممممممددة

رئممممممي   ،لي ممممممكن جممممممي و ؛وسممممممعادة محمممممممد سمممممميم السممممممك د ، مممممممد ر عممممممام صممممممندو  أ ممممممكلبي للتنميممممممة للمنمممممما (؛
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بي شمممممركة أ مممممكلالمممممرئي  التنفيمممممذ  ل ،محممممممد جميممممم  الرمحمممممي؛ والبنمممممي ا سممممميك  لالسمممممتثمار فمممممي البنيمممممة التحتيمممممة

  ؛سمممممك   ر   مجمكعمممممةفمممممي حلمممممكا القطممممما  العمممممام  ةرئيسممممم ،فيروني ممممما سممممم ك ي و  ؛مصمممممدر لطاقمممممة المسمممممتقب   

 .  ني التنمية للبلدان ا م   يةفي  رئي  قسم ت ير المنا  والتنمية المستدامة، ويراهام وات ينز

 تتمممممي  لنممممما:   للطاقرررررة المتجررررر دلواالرررررة ال وليرررررة امررررر ير  رررررام    رانميسررررركو ال اررررراميراقممممماا  همممممذه المناسمممممبة، و

الطاقممممممة فممممممي البلممممممدان الناميممممممة.  تحممممممكا ن ممممممام مسممممممار لتسمممممم    تسممممممهي  جممممممم  ا مممممممكاا الالزمممممممةتعهممممممدات اليممممممكم 

المشممممممهد ايسممممممتثمار  فممممممي  الطاقممممممة تحممممممكا ن ممممممام تسمممممم   منصممممممة سممممممت ير كمنصممممممة تمك مممممم  عالميممممممة حقيقيممممممة، و

فمممممي  يسمممممتثمار همممممذه ا ممممممكااشمممممركائنا  وسمممممنتعاون مممممم  زممممممة المنممممما .  مممممما  مممممدعم اسمممممتجا تها ا سمممممكا  الناشممممم ة 

 افتقممممممارا  إليهمممممما،الطاقممممممة لوشممممممخا  والمجتمعممممممات ا كثممممممر  وتممممممكفيرتكسممممممي  نطمممممما  مشممممممار   الطاقممممممة المتجممممممددة 

والمرونممممممممة لتعز ممممممممز التمممممممما ير ايجتممممممممماعي وايقتصمممممممماد   فممممممممي قطمممممممما  الطاقممممممممة اينتقمممممممماا حفممممممممز مسممممممممارفضممممممممال  عمممممممم  

 المناخية . 

 فممممممي ممممممم  السممممممج  الحافمممممم  لشممممممركائها،  آ   نمممممما التممممممي تممممممد رها و، الطاقممممممة تحممممممكا ن ممممممام تسمممممم   صممممممة منتسممممممتفيد 

 المنصمممممةتسمممممتفيد و . الككالمممممةالمممممدوا ا عضممممماء فمممممي  ملممممممك  فممممميالحلمممممكا الماليمممممة المبت مممممرة  حمممممدا  تممممما ير  مجممممماا

 ممممم تمر قبمممم  استضممممافتهاايسممممتثمار المنمممماخي  الممممدور ال  مممماد  الممممذ  تضممممطل   مممم  ا مممممارات فممممي مجممممااممممم   كممممذلي

 .2023في عام  COP28 ا طرا 

  سمممممممرنا : COP28 لمكتررررررر  مررررررر تمر األ ررررررررا ماجررررررر  السررررررروي م  المررررررر ير العرررررررام سرررررررعاد   قممممممماامممممممم  جانبممممممم ، 

الككالممممة الدوليممممة للطاقممممة المتجممممددة.  تممممد رهاالطاقممممة التممممي  تحممممكا ن ممممام تسمممم   شممممركاء جممممدد إلممممص منصممممة انضمممممام 

 المنصممممةسمممماعد تالطاقممممة الن يفممممة فقممممط،  اسممممتثماراتُخممممم   نحممممك ا سممممكا  الناميممممة والناشمممم ة  وممممم  مسمممماهمة

سممممب اقة إلممممص دولممممة ا مممممارات  وقممممد كانممممعلطاقممممة. ن ممممام االتحممممكا العممممالمي لمسممممار هممممذه الفجممممكة الحرجممممة فممممي  ردمفممممي 

ونتطلممممم  إلممممممص ، COP26 خمممممالا ممممممم تمر جالسممممم كتمك ممممم  أساسمممممي مليممممممكن دوير ك 400  تقمممممد مهادعمممممم المنصمممممة 

ايزدهمممممممار تحقيممممممم  و  ،العمممممممم  المنممممممماخيدعمممممممم و  ،الطاقمممممممة الن يفمممممممة تمممممممكفيرلالمنصمممممممة  فممممممميمممممممم  شمممممممركائنا  التعممممممماون

 .ايقتصاد  لوسكا  الناش ة في الجنكب العالمي 

  انضممممممامنا إلمممممص   نفخمممممر: سرررررعاد  محمررررر  سررررريي السررررروي م  المررررر ير العرررررام لصرررررن وق   ررررروظبي للتنميرررررةقممممماا 

تكحيمممممد الجهممممممكد فمممممي تممممممدعم الرس مممممة ايسمممممتراتيجية لدولمممممة ا ممممممارات  ككنهممممماالطاقمممممة  تحمممممكا ن مممممام تسممممم   منصمممممة 

سمممممت د    مممممادة المممممدعم لهمممممذه و الطاقمممممة المتجمممممددة.  دعمممممم انتشمممممارت يمممممر المنممممما  مممممم  خمممممالا لم افحمممممة العالميمممممة 

  .الدوا الناميةالطاقة في  ن ام  دوره تحكا سيسر  التمك   ا خضر، والذ  وتيرة القضية إلص تس   
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ممممممم     شمممممم   تعاوننمممممما: رئرررررريك البنررررررت ااسرررررريوم لاسررررررت مار فرررررري البنيررررررة التحتيررررررة  ليكررررررو  جرررررري  ممممممدوره قمممممماا 

التزامنمممممما هممممممذا التعمممممماون  ع مممممم  حيمممممم   ؛خطممممممكة مهمممممممة  النسممممممبة للبنمممممميالطاقممممممة  تحممممممكا ن ممممممام تسمممممم   منصممممممة 

قيممممممة ال وتمممممكفير، يلمنممممماخلعمممممم  اأجنمممممدة ا وحفمممممزمبت مممممرة،  يمممممةأدوات تمك ل عبمممممر تمممممكفير مممممرطال  رأ  مممممماا جد مممممد 

علمممممص  وانطالقممممما  مممممم  تركيزنممممما. ا قممممم  قمممممدرة علمممممص مكاجهمممممة تمممممداعيات ت يمممممر المنممممما ا عضممممماء  المممممدوا يقتصمممممادات

كات  مثمممممرة إلممممص أ عممممد الحممممدود ي المنصممممة فمممم شممممركائناممممم   أن ت ممممكن عالقتنمممماعلممممص المنمممما ، نتكقمممم   القائمممممةالشممممرا

كثر اخضرار  وصكي  إلص  ناء  للجمي  . واستدامة   ا  مستقب  أ

 سمممممرنا :  "مصررررر ر"   ررررروظبي لطاقرررررة المسرررررتقبا محمررررر  جميرررررا الرمحررررري  الررررررئيك التنفيررررر م لمرررررراةقممممماا و

منصمممممة تسممممم    تحمممممكا ن مممممام التمممممي تضمممممفي طا عممممما  رسمممممميا  علمممممص التزامنممممما تجممممماه  همممممذه تكقيممممم  اتفاقيمممممة التعممممماون

نعتمممممزم ، حيممممم  الكاسمممممعة  ا ضمممممافة طبعممممما  إلمممممص التمك ممممم الفنيمممممة والتجار مممممة   خبراتنممممماالمنصمممممة  وسمممممندعمالطاقمممممة. 

الطاقممممممة الن يفممممممة.  علممممممص الناميممممممة  الممممممدوا لممممممدعم حصممممممكامليممممممكن دوير فممممممي البرنممممممام   200 ممممممما  صمممممم اسممممممتثمار 

التمممممممي تحتاجهممممممما ا دوات  فمممممممي تمممممممكفيرالمنصمممممممة المممممممدور المهمممممممم المممممممذ  تلعبممممممم   تزاماتنممممممما همممممممذه مممممممم وننطلممممممم  فمممممممي ال

دلممممميال  اليمممممكم  اتفاقيتنممممما وتشممممم  الطاقمممممة الن يفمممممة،  فمممممي مجممممماالتحقيممممم  أقصممممما إم اناتهممممما  ايقتصمممممادات الناشممممم ة

 الن يفة . الطاقة ها في مجااعلص التزام ’مصدر‘  دعم البلدان النامية حكا العالم لبلكغ أهدافملمكسا  

:  تنسمممممجم "سرررررويك رم"مجمو رررررة فررررري ئيسرررررة الرررررول القطررررراع العرررررام ر    يرونيكرررررا سررررركو ي مممممم  جانبهممممما، قالمممممع 

كة مممممم  رس تنممممما فمممممي تعز مممممز مرونمممممة العمممممالم تجممممماه المخممممماطر. و صمممممفتنا ممممممزو دا  رائمممممدا  لحلمممممكا التمممممامي   همممممذه الشمممممرا

منصممممة تسمممم    تحممممكا و حممممك  المخمممماطر، سممممنبذا ممممما  كسممممعنا للحممممد ممممم  المخمممماطر المترتبممممة علممممص اسممممتثمارات 

  .ن ام الطاقة

ا شرررررااو   القائمررررروقالمممممع  :  مممممم  دواعمممممي التنميرررررة للبلررررر ا  األمريكيرررررةت  أ مرررررال رئررررريك  نررررر ةرينرررررا  يرررررري  م،يرررررم

كت  الطيبممممممممة  كاصمممممممم  ، وأنتسمممممممم    تحممممممممكا ن ممممممممام الطاقممممممممة لمنصممممممممةالبنممممممممي شمممممممم   ا    صممممممممب سممممممممرورنا أن   شممممممممرا

فممممي  التعمممماونتعز ممممز هممممذا إلممممص  حتممممما   نتطلمممم و  .بحممممر ال ممممار بيوالأم   مممما الالتينيممممة  منطقممممة فممممي ‘آ   نمممماممممم  ’ والمثمممممرة

لتكسممممممي   فممممممي تسممممممهي  جممممممم  ا مممممممكاا الالزمممممممةدورا  جكه  مممممما  تلعمممممم  مثمممممم  هممممممذه المنصممممممات  المسممممممتقب ، حيمممممم 

 تطك ر مشار   الطاقة المتجددة . نطا 

 التعممممماون  مممممي  الككالمممممة الدوليمممممة للطاقمممممة المتجمممممددة  (ETAFمنصمممممة تسممممم    تحمممممكا ن مممممام الطاقمممممة  تمممممم إطمممممال  

ام الماضمممممي، وهمممممي منصمممممة مفتكحمممممة فمممممي جالسممممم ك العممممم COP26ودولمممممة ا ممممممارات خمممممالا انعقممممماد مممممم تمر ا طمممممرا  

 ممممممم تماشممممما مممممم  اتفممممما   مممممار   للمنممممما  وأهمممممدا  ا مممممما   تمك ممممم  المشمممممار   علمممممص أسممممما  مسمممممتمرم رسمممممة ل

 لتنمية المستدامة. المتحدة ل



 *لالستخدام الرسمي فقط

 

 

 

ممممممم  فممممممي البلممممممدان الناميممممممة  خفمممممما المخمممممماطر ايسممممممتثمار ةو المجد ممممممةتمك مممممم  المشممممممار   منصممممممة فممممممي الوتسمممممماعد 

الشممممممممركاء المناسممممممممبي ، وتقممممممممد م الممممممممدعم الفنممممممممي  والتكفيمممممممم   ممممممممي خممممممممالا تممممممممكفير حلممممممممكا التمك مممممممم  المبت ممممممممرة، 

 .المشار  التسهيالت المم نة  نجاز و

 .etafplatform.orgعبر الرا ط  تكفر المز د م  المعلكمات حكا منصة تس    تحكا قطا  الطاقة 

 - انتها  -

 اول "الواالة ال ولية للطاقة المتج د "

 الككالممممممة الدوليممممممة للطاقممممممة المتجممممممددة  هممممممي وكالممممممة ح كميممممممة رائممممممدة تقممممممكد مسممممممار تحممممممكا ن ممممممام الطاقممممممة العممممممالمي وتممممممدعم 

رئيسممممية   لممممدان العممممالم فممممي اينتقمممماا إلممممص مسممممتقب  قممممائم علممممص الطاقممممة المسممممتدامة. وتعتبممممر الككالممممة مركممممزا  عالميمممما ، ومنصممممة  

للتعمممممماون الممممممدولي، وملتقمممممما لممممممرواد السياسممممممة والت نكلكجيمممممما والمممممممكارد والمعرفممممممة الماليممممممة المتخصصممممممة فممممممي مجمممممماا الطاقممممممة 

كثممممممر ممممممم   167عضممممممكا    168المتجممممممددة.  بلمممممما عممممممدد أعضمممممماء الككالممممممة   16 لممممممدا  إضممممممافة إلممممممص ايتحمممممماد ا ورو ممممممي(، وتسممممممعا أ

عتممممماد واسممممتخدام جميمممم  أشمممم اا الطاقممممة المتجممممددة فممممي إطممممار دولممممة إضممممافية لالنضمممممام إليهمممما؛ وهممممي تعممممم  علممممص تشممممجي  ا

سمممممعيها المتكاصممممم  لتحقيممممم  التنميمممممة المسمممممتدامة، وتعز مممممز سمممممب  الحصمممممكا علمممممص الطاقمممممة، وتحقيممممم  أمممممم  الطاقمممممة، ودفممممم  

 عجلة النمك ايقتصاد  منخفا ال   كن للكصكا إلص مستقب  مزدهر.

 معلومار االتصال

+, 97124179951ككالممممممممممممممممة الدوليممممممممممممممممة للطاقممممممممممممممممة المتجممممممممممممممممددة، ني ممممممممممممممممكا  ككسممممممممممممممممتالر، مسمممممممممممممممم وا ايتصمممممممممممممممماا فممممممممممممممممي ال

 nbockstaller@irena.org 

 :لالطال  علص أنشطة الككالة

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