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اةخممماأعاعثهابيتجعحاالفتاتجماع ااثاعي اثجتجاية ااثيعا اثكاعث ايةيةيعاال
 
الذي عقد في  (آيريناالدولية للطاقة المتجددة )وكالة لأعمال االجتماع الثاني للجمعية العامة لاختتام اليوم تم 
نجاحًا ت أعمال االجتماع ، حيث سجل2152يناير  51-51ظبي خالل الفترة ما بين و مة اإلماراتية أبصالعا

لى االعتراف واسع ا  و تخوض الوكالة غمارها في الوقت الراهن، التي لحقبة الجديدة أشار وبوضح إلى االفتًا 
طاقة للالعالمي والنشر المتمثلة في توسيع التبني األساسية النطاق باألهمية االستراتيجية الكبيرة لمهمتها 

 المتجددة.
 

ة أمام كلمأبرز مجريات حفل االختتام كان إلقاء معالي السيد بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة  ومن
، حيث أشار منظمة 11وروبي واد األحواالتدولة  531من المشاركين في االجتماع يمثلون  5111نحو 

عشية انطالق )آيرينا( اجتماع الجمعية العامة لوكالة الباهر الذي حققه نجاح معاليه في الكلمة إلى أن ال
 عالية األهمية. يشكل بداية مباركة لهذه المبادرة ( SE4ALL) للجميع المستدامة للطاقة الدولية لسنةا
 

تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في  مركزياً  تعتبر الطاقة المتجددة عامالً وأضاف معالي األمين العام: "
ه: "ال يمكن تحقيق ن، موضحًا بألبيئة والصحة"كل من اوالتنمية المستدامة لبمكافحة الفقر علقة متوالالجديدة 

، في هذا المجال الدافع السياسي المطلوبمن جانبها )آيرينا( قدمت وكالة  دولقعبر أفعال منفردة، االستدامة 
 إلى جانب التوجيهات الالزمة لجهودنا". 

 
 مجموعة)آيرينا( في أعمال لوكالة  ب بمشاركة المدير العاميرح  إلى أنه معالي السيد بان كي مون أشار و 

، مبينًا (SE4ALL) للجميع المستدامة للطاقة الدولية السنة حول المستوى رفيعة المتحدة لألمم العام األمين
ضاعفة حصة المصادر المتجددة في مبهداف المبادرة أرئيسيًا في تحقيق رًا ستؤدي دو أن وكالة )آيرينا( 

 .2131مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 
 

 مساعد( آيرينا) لوكالة العامة للجمعية األول االجتماع رئيس الجابر، أحمد سطان لدكتورمن جانبه ألقى ا
 ةالعربيإن دولة اإلمارات جاء فيها: "كلمة ، المناخ وتغير الطاقة شؤون في الخاص المبعوث الخارجية وزير

ة الحاجة مدى اليوم، معنا الموجودينهو الحال مع  كما تماماً المتحدة تدرك   النطاق واسع للتبني الملح 



 وتحقيق الطاقة، أمن وضمان المناخ، تغير تأثيرات من التخفيف بهدف وذلك المتجددة، الطاقة لتقنيات
 ، فنجاح وكالة )آيرينا( هو نجاحنا جميعًا". الطاقة إلى العالمي الوصول

 
 وكالة أن فيه ضمن ا الذي العام أنه على 2155 عام وصف بإمكاننا كان إذا"وشدد الدكتور الجابر على أنه: 

 على معاً  قادرون بأننا فيه سنثبت الذي العام هو سيكون 2152 عام فإن الصحيح، باالتجاه تسير( آيرينا)
 تساعدنا التي الملموسة العملية اإلجراءات بالمزيد للقيام المواتية، اللحظة وهذه الفريدة، الفرصة هذه اغتنام

 ".القيادي وطاقمها( آيرينا) وكالة وتمكين دعم عام سيكون 2152 عام إن. مسعانا تحقيق في
 

تأسيس إلجراءات ها خالل اجتماع الجمعية العامة لوكالة )آيرينا( كان القومن النتائج الهامة التي تم تحقي
 فعاليات توشمل هذاصندوق أبوظبي للتنمية والذي سيكون له بالتأكيد آثار إيجابية على الدول النامية. 

 اممنه األول بحث الوزراء مستوى على اجتماعين عقد( آيرينا) لوكالة العامة للجمعية الثاني االجتماع
 باالستراتيجية والمتعلقة بالسياسات الخاصة القضايا على الثاني ركز فيما، الخاص القطاع مع التعاون
( آيرينا) وكالة أطلس حول تقنية اجتماعات األخرى األنشطة تتضمن كما ،(آيرينا) لوكالة األجل متوسطة
 تجدرو  .المتجددة الطاقة من الكهرباء إنتاج مجال في والتنافسية ،العالم في الرياح وطاقة الشمسية للطاقة
 دول قادة اجتماع لعقد التالي اليوم فيجاء ( آيرينا) لوكالة العامة للجمعية الثاني االجتماع أن إلى اإلشارة
 لألمم العام األمين مجموعة محادثات معكما تزامن ، أبوظبي في الوكالة نظمته الذي الهادئ المحيط
 .(SE4ALL) للجميع المستدامة للطاقة الدولية السنة حول المستوى رفيعة المتحدة

 
االجتماع الثاني يظهر من جهته قال السيد عدنان أمين المدير العام لوكالة )آيرينا(: "نحن على يقين بأن 

حكومية الساحة العالمية كمنظمة على  هاير على طريق بروز سبما ال يدع مجااًل للشك أن وكالة )آيرينا( ت
 ".الذي ينشده العالم التغييرجراء مستعدة إلو عملية 

 
في قطاع الطاقة العالمي، هذا  دراماتيكي نموتحقيق تلبية احتياجات الدول النامية تتطلب " مين:أضاف أو 

أمن مع ضمان لى الطاقة، حول العالم إفي تحسين وصول الماليين  حيوياً  ؤدي الطاقة المتجددة دوراً توس
 ". في ذات الوقت الطاقة والتخفيف من حدة تغير المناخ عبر التقليل من االنبعاثات

 
األمر الذي علق عليه ، 2152الجمعية العامة برنامج عمل وميزانية وكالة )آيرينا( لعام اجتماع  هذا وأقر
التي قيود المالية قرار الدول زيادة ميزانية الوكالة بصورة ملموسة على الرغم من البالقول: "إن أمين السيد 

)آيرينا( وكالة وضعتها الدول في واضح على مقدار الثقة التي هو دليل العالمية تفرضها الظروف 
 وأنشطتها". 



 
اثاح 

 
 جمعيتها اجتماعات أول ،2112 عام في تأسيسها تم التي( آيرينا) المتجددة للطاقة الدولية الوكالة قدتع

 وكالة أصبحت ولقد. 2155 أبريل شهر خالل أبوظبي اإلماراتية العاصمة في الرئيسي مقرها في العامة
 منبراً  األوروبي، واالتحاد للوكالة األساسي النظام على مصادقة دولة 68و دولة 511 مشاركة عبر( آيرينا)

 .المتجددة الطاقة لتقنيات العالمي النشر لتسريع الرامية الدولية الجهود يجمع
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