
 

 

 خبر صحفي

 الحتميةهاوية من العواقب المناخية   على شفير العالم: "آيرينا"مدير عام 

كثر من  لطاقة  قطاع افي أبوظبي لمناقشة التقدم المحرز في التحول العالمي ليجتمعون دولة  100ممثلون من أ

  "27كوب "انعقاد ل يقب

كتوبر  27  ؛أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  انطلقت اليوم فعاليات االجتماع الرابع والعشريين لمجل   :2022أ

الذ  ي ررررتمر لمدة يومين  و االجتماع نصررررس ال ررررنو  ويضرررر . الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )آييينا( في أبوظبي

كثر من   ل يقب يالطاقة العالمقطاع دول لمناقشرررررة  حول  108من   مشررررراي  400برئاسرررررة اوويوهوا  لذا العام  أ

 ية.مصي الم الشيخ رشمدينة في ( 27)كوب مؤ مر اوم  المتحدة ال نو  المعني بتغير المناخ  انعقاد

لاوية   نتجر  اليوم لى " :طاقة المتجرددة  فرانشررررررررري ررررررررر و ال كاميراوكالة الدوليرة للالعام    قال مديروبهرذ  المنراسررررررررربرة 

الوكرالرة اجتمرراع مجل     يتزامنو .  الالزمرة  اتل  ن ررررررررررايع برا  ررا  ال طو  لن  الحتميررةمرعبررة من العواقرل المنرراخيررة  

التزام   و رسررررررررريخالتعراون   أطر  يمنح المجتمع الردوىي فرصررررررررررة لتع يز  ة  ل  رجرالردوليرة للطراقرة المتجرددة مع مر لرة  

 ".‘28و  27انعقاد مؤ مر ’كوب ل يالمناخي قب للحرا دعماً العال  بمصادي الطاقة المتجددة 

ويوهوا   ال رريد فيتزجيرالد كانتيرو:  اون والمدير الوطني للطاقة في  يالرابع والعشرري  المجل قال يئي   من جانب   

مصرادي  وسرتقدم أنحاء العال .    م تلسالطاقة المتجددة في    و يرة انتشراي قيادةب  ’آييينا‘  مقتنعون بضرروية اسرتمراي"

ً   الطرراقررة المتجررددة عل  لررذا     رراليرراً وأولئررا الررذين ي ررررررررريرون    ؛الحرراليررة  تهرراالطرراقررة و ررل أزم  عوزت فيس من   لل لوال

 ".بال شايت ذون خطوات أخرى في لذا اال جا  سالم اي 

  الطاقة حول قطاع  موضوعات  أبرز  يفيعة الم توى  ول     نظي  فعالياتلذا العام  الوكالة  اجتماع مجل     شهديو 

في البيئات عالية الم اطر.   الطاقةلتحول    الداعمةواوهذية الزياعية واوطر    اوساسيةوالمواد    بما في  لا الهيديوجين

 صلة. الخرى  ات اوموي او  وهيرلا من المتوسطعل  المدى سيناقش أعضاء المجل  استرا يجية الوكالة كما 

ال  أن و يرة التغييرعتقد الوكالة العقد الماضرررررري     خاللالطاقة المتجددة   اتقدي لعل  الره  من النمو الم ررررررتمر  و

نظرة م رررررررتقبلية  "  الوكالة  لتقيير  اً فقو. وجة مئويةدي   1.5لوقس اي فاع ديجات الحراية العالمية عند  هير كافية     زال

 الفعليرةمصررررررررررادي المتجرددة لو الطييقرة  الالطراقرة المتمحوي  ول     حول قطراع  فرنن  "لتحوالت الطراقرة  ول العرال 

كبة الو يدة  ل فض  الذ  وضرررررررررعت  الهيئة الح ومية الدولية المعنية بتغير المناخو 2030 لعام  اإلطاي الزمنيلموا

مصرررررادي مضررررراعفة اسرررررتثمايات    وسرررررتلعل.  2030لعام  لتنمية الم رررررتدامةخطة ا  فضرررررالً عن ال يبونية االنبعاثات
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الم رررررررررتويررات   لبلوغالطرراقررة     حول قطرراعنطرراو وو يرة  دوياً جولييرراً في دع   مرات    ثالث  بمقررداي  الطرراقررة المتجررددة

 المطلوبة لتحقيق ألداف ا فاو باري .

 هابناًء عل  م يج المترابطة  الفعالياتسررررل ررررلة من    قدي و   "27"كوب مؤ مر جناح في اسررررتضررررافة  الوكالة و عتزم

 مع شرررررررركاء و لفاء عالميين فعالية بالتعاونكل  هدف و  طيط والتنفيذ. التأدوات  من القديات المعرفية و  الفييد

 بشرررررر ل وثيقالوكالة   تعاونكما الطاقة المتجددة في البلدان النامية.   بمجالواالسررررررتثماي    الهادف  العمل ع يز    لى 

للعمل  يفيعي الم رتوى اوم  المتحدة في دع  أبطال  لعل دوياً يائداً ولي  "  27"كوب مع مصرر بصرفتها يئي   

كش للعمل المناخي العالميو" المناخي كة مرا  ."شرا

 .  IRENA at COP27 :زيايةيرجى   المعلوماتلم يد من 

 – انتهى  -

 حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"

"الوكالررررررة الدوليررررررة للطاقررررررة المتجررررررددة" لرررررري وكالررررررة   وميررررررة يائرررررردة  قررررررود م رررررراي  حررررررول نظررررررام الطاقررررررة العررررررالمي و رررررردع  

بلرررردان العررررال  فرررري االنتقررررال لىرررر  م ررررتقبل قررررائ  علرررر  الطاقررررة الم ررررتدامة. و عتبررررر الوكالررررة مركررررزاً عالميرررراً  ومنصررررًة يئي رررريًة 

والمرررررروايد والمعرفررررررة الماليررررررة المت صصررررررة فرررررري مجررررررال الطاقررررررة للتعرررررراون الرررررردوىي  وملتقررررررى لرررررررواد ال ياسررررررة والت نولوجيررررررا 

كثررررررر مررررررن  167عضررررررواً ) 168المتجررررررددة. يبلررررررا عرررررردد أعضرررررراء الوكالررررررة   16بلررررررداً لضررررررافة لىرررررر  اال حرررررراد اوويو رررررري(  و  ررررررعى أ

دولررررة لضررررافية لالنضررررمام لليهررررا؛ ولرررري  عمررررل علرررر   شررررجيع اعتمرررراد واسررررت دام جميررررع أشرررر ال الطاقررررة المتجررررددة فرررري لطرررراي 

متواصرررررل لتحقيرررررق التنميرررررة الم رررررتدامة  و ع يرررررز سررررربل الحصرررررول علررررر  الطاقرررررة  و حقيرررررق أمرررررن الطاقرررررة  ودفرررررع سرررررعيها ال

 عجلة النمو االقتصاد  من فض ال يبون للوصول لى  م تقبل مزدلر.

 معلومات االتصال

+, 97124179951ني رررررررررررررررررول بوك رررررررررررررررررتالر  م رررررررررررررررررؤول اال صرررررررررررررررررال فررررررررررررررررري الوكالرررررررررررررررررة الدوليرررررررررررررررررة للطاقرررررررررررررررررة المتجرررررررررررررررررددة  

 nbockstaller@irena.org 

 :لالطالع عل  أنشطة الوكالة

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