
 
   صحفي خبر

  

هو الحل الطاقة المتجددة مصادر  اء من خاللكهر�اإلمداد العمیق �ال
 مستقبل آمن للمناخلتوفیر 

 
الطاقة التي تلبي في مجال تحول العمل�ة حفیز مسارات تیرسم  الوكالة الدول�ة للطاقة المتجددةتقر�ر جدید صادر عن 

 االقتصاديعمل وتعزز النمو التوفر فرص و  األهداف المناخ�ة
 

تحلیل جدید صادر عن أظهر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جر�ئة �شأن المناخ،  بینما تزداد – 2019بر�ل ا 9برلین، ألمان�ا، 
وفر أكثر من ثالثة أر�اع یالكهر�اء �مكن أن اإلمداد �الوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة أن ز�ادة الطاقة المتجددة إلى جانب 

من وفقا للنسخة األخیرة و لمناخ. ا� العالم�ة المتعلقةهداف األالالزمة لتحقیق و الطاقة �المرت�طة االنخفاض في االن�عاثات 
الذي صدر ، و 2050طر�ق حتى عام  خارطةلطاقة: في مجال االتحول العالمي �عنوان الوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة تقر�ر 

من الطلب العالمي على الطاقة �استخدام الطاقة % 86طرق لتلب�ة هناك الطاقة في برلین،  االنتقال في مجالالیوم في حوار 
ستزداد إمدادات الطاقة العالم�ة �أكثر من الضعف خالل و ستغطي الكهر�اء نصف مز�ج الطاقة النهائي العالمي. و المتجددة. 

 الر�اح.طاقة ها من الطاقة الشمس�ة و معظمالتي تأتي في ا من الطاقة المتجددة، ُجلههذه الفترة مع تولید 
 
قد دخل الس�اق من أجل تأمین مستقبل آمن للمناخ أن " كامیرا، مدیر عام الوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة فرانش�سكو الذكر و 

عكس اتجاه ارتفاع ألجل متوفر �سهولة العل�ة و االطاقة المتجددة هي الحل األكثر فإن "وأضاف قائال مرحلة حاسمة". 
�الكهر�اء وتحسین كفاءة الطاقة أن وٕامداد أعمق �مكن لمز�ج من مصادر الطاقة المتجددة و ان�عاثات ثاني أكسید الكر�ون. 

 .من الحد من االن�عاثات المرت�طة �الطاقة"% 75�حقق أكثر من 
 

االقتصاد العالمي على من شأنه أن یوفر  2050 لعام الطر�ق خارطةالطاقة �ما یتماشى مع مجال كما أن التحول السر�ع في 
تجنب التكالیف ما یتعلق بالسنوات الثالثین القادمة ف�ار تر�لیون دوالر أمر�كي �شكل تراكمي على مد 160ما �صل إلى 

 سینموو . أضعافكل دوالر یتم إنفاقه على تحو�ل الطاقة سیؤتي ثماره س�ع إن الصح�ة ودعم الطاقة واألضرار المناخ�ة. 
إلى خسائر اجتماع�ة واقتصاد�ة أن تؤدي ألضرار المناخ�ة ل. ومع ذلك، �مكن 2050في عام % 2.5االقتصاد العالمي بنس�ة 

 .ضخمة
 

، الحالي�حلول منتصف القرن "و  ".اقتصادي له مغزى "إن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة كامیرا قائال  وأضاف ال
. %0.2العالم�ة بنس�ة فرص العمل س�كون االقتصاد العالمي أكبر وستز�د الوظائف التي یتم توفیرها في قطاع الطاقة من 

لمختلف البلدان والمناطق �النس�ة عادل ومنصف وشامل أن تز�د من الفوائد  تحول�مكن للس�اسات الرام�ة إلى تعز�ز و 
العالمي في تحول وأفاد �أن "ال. عالم�ة وم�سورةالوصول إلى طاقة �أسعار  ومن شأن ذلك أ�ضا أن �عجل منوالمجتمعات. 

 إنه تحول القتصاداتنا ومجتمعاتنا ".، التحول في قطاع الطاقةمسألة لطاقة یتجاوز مجال ا
 

ة في النمو ان�عاثات ثاني أكسید الكر�ون المرت�طة �الطاق استمرتفي حین ف. المبذولة غیر كاف�ةالجهود و�حذز التقر�ر �أن 
عن % 70السنوات الخمس الماض�ة، ستحتاج االن�عاثات إلى االنخفاض بنس�ة خالل سنو�ا في المتوسط % 1�أكثر من 



 
. وهذا �ستدعي ز�ادة كبیرة في الطموح الوطني لمناخالعالم�ة المتعلقة �اهداف األلتحقیق  2050مستواها الحالي �حلول عام 

 الطاقة المتجددة والمناخ.الجادة في مجال هداف األوالمز�د من 
 
ن تركز على االستراتیج�ات طو�لة أالس�اسة الوطن�ة یتعین على  هالوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة �أن رطة طر�قاتوصي خو 

االبتكار النظامي. استغالل سلط الضوء على الحاجة إلى تعز�ز و تالكر�وني. كما المتسمة �معدل صفر من االن�عاث األجل 
الس�ما و�شمل ذلك تعز�ز أنظمة الطاقة األكثر ذكاء من خالل الرقمنة �اإلضافة إلى اقتران قطاعات االستخدام النهائي، 

 .طاقة تتسم �المرونةأكبر وتعز�ز الالمركز�ة وتصم�م ش�كات ائي كهر�اد دإمالتدفئة والتبر�د والنقل، من خالل 
 

. كما �شكل أسرع"یتم تحفیزها كتسب زخما، لكن یجب أن تالطاقة في مجال تحول إن قض�ة ال"قوله �كامیرا  السید الواختتم 
اتفاق �ار�س في إطار واستعراض التعهدات المناخ�ة الوطن�ة  2030األمم المتحدة للتنم�ة المستدامة لعام أن أجندة "ذكر 

�عد العمل العاجل على األرض على جم�ع المستو�ات أمرا حیو�ا، الس�ما فتح و هي عالمات �ارزة لرفع مستوى الطموح. 
أمرا �الغ األهم�ة ستشراف�ة ستكون السرعة والق�ادة االو الطاقة. مجال االستثمارات الالزمة لتعز�ز زخم هذا التحول في أبواب 

 .على قرارات الطاقة التي نتخذها الیوم" 2050�عتمد العالم في عام حیث  –
 
ز�ارة موقع الو�ب الخاص ، یرجى 2050طر�ق حتى عام  خارطة: 2019لطاقة لعام في مجال االتحول العالمي  حمیللت

 �الوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة.


