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 خبر صحفي

 
ديناميات القوى  تستعرض" الطاقة قطاع لتحول السياسية الجغرافيا"لجنة 

 الطاقة المتجددة في عصر الجيوسياسية الجديدة
 

 يخلقو  العالقات بين الدول والمناطق مالمحرسم إن عصر الطاقة الجديد سيعيد  تقولاللجنة 
 الطاقة استقالليةو واالزدهار واألمن  النفوذ" من ا  جديد ا  "عالم

 
السياسثثثثثة قثثثثثاد   عثثثثدد مثثثثثن بحثثثثث  – 2019ينووووواير  11ا أبووووووابيا اتموووووارات العرةيوووووة المتحووووودة

فثثثثثث  الطاقثثثثثثة  قطثثثثثثا  تحثثثثثثوللالجيوسياسثثثثثثية بعيثثثثثثد  المثثثثثثد   المضثثثثثثامين العثثثثثثالم حثثثثثثول واألعمثثثثثثال
 خثثثثثثثالل اليثثثثثثثوم أطلقتثثثثثثث فثثثثثثث  تقريثثثثثثثر جديثثثثثثثد و لطاقثثثثثثثة المتجثثثثثثثدد   حلثثثثثثثول االنمثثثثثثثو السثثثثثثثري  ل ضثثثثثثثو 

 اللجنثثثثثثثثة أشثثثثثثثثارت، (IRENA) الدوليثثثثثثثثة للطاقثثثثثثثثة المتجثثثثثثثثدد للوكالثثثثثثثثة  التاسثثثثثثثثعةالجمعيثثثثثثثثة العموميثثثثثثثثة 
الجيوسياسثثثثثثية  النتثثثثثثا   أن إلثثثثثث  الطاقثثثثثثة قطثثثثثثا  لتحثثثثثثول السياسثثثثثثية بالجغرافيثثثثثثا المعنيثثثثثثة العالميثثثثثثة

التثثثثث  رافقثثثثثت قثثثثثد تمثثثثثون بمسثثثثثتو  النتثثثثثا    جديثثثثثد مثثثثثن الطاقثثثثثةاالقتصثثثثثادية لعصثثثثثر و واالجتماعيثثثثثة 
ويشثثثثثم    مثثثثثن الثثثثثزمن الوقثثثثثود األحفثثثثثورن قبثثثثث  قثثثثثرنين التحثثثثثول مثثثثثن المتلثثثثثة الحيويثثثثثة إلثثثثث عمليثثثثثة 

وزيثثثثثاد  تنثثثثثو  ، جثثثثثدد للطاقثثثثثة، وظهثثثثثور قثثثثثاد  لثثثثثدولالوضثثثثث  النسثثثثثب  لفثثثثث   حثثثثثوالتت ذلثثثثثث حثثثثثدو 
 تحالفات جديد   ونشو  ،العالقات التجاريةوتغير ، القطا الجهات الفاعلة ف  

الطاقثثثثثثة  قطثثثثثثا  إلثثثثثث  أن تحثثثثثثول ،"عووووووال  جديوووووود" الثثثثثثذن يحمثثثثثث  عنثثثثثثوان ،يشثثثثثثير تقريثثثثثثر اللجنثثثثثثةو 
مصثثثثثادر  فثثثثث نلوقثثثثثود األحفثثثثثورن، وخالفثثثثثا  ل  اليثثثثثوم انعرفهثثثثث التثثثثث إدار  الطاقثثثثثة  سياسثثثثثاتسثثثثثيغير 

هثثثثثثذ   ومثثثثثثن شثثثثثث نبشثثثثثثك  أو بثثثثثثاخر فثثثثثث  معظثثثثثثم المواقثثثثثث  الجغرافيثثثثثثة  تتثثثثثثوفر الطاقثثثثثثة المتجثثثثثثدد  
لطاقثثثثة  وفثثثث  فثثثث  مجثثثثال ا لمعظثثثثم الثثثثدول اسثثثثتقاللية أمبثثثثروتحقثثثثق أمثثثثن الطاقثثثثة  أن تعثثثثزز الثثثثوفر 
 تهاوزيثثثثثاد  دمثثثثث  شثثثثثبكا الطاقثثثثة المتجثثثثثدد  مثثثثثن مواردهثثثثثابتطثثثثثوير  دولقيثثثثثام الثثثث ، ومثثثثث ذاتثثثثث الوقثثثثت 

 توقثثثثث و   واألنمثثثثثاج التجاريثثثثثة للتثثثثثراب جديثثثثثد   أشثثثثثكالالمجثثثثثاور ، سثثثثثتظهر  لثثثثثدولمثثثثث  االمهربا يثثثثثة 
، وكثثثثثثذلث األهميثثثثثثة االسثثثثثثتراتيجية لثثثثثثبع  الصثثثثثثرا  المثثثثثثرتب  بثثثثثثالنف  والغثثثثثثاز ينحسثثثثثثر أن التقريثثثثثثر
 البحرية  قالمضا 
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 لقطثثثثثا قثثثثثاد  جثثثثثدد  ظهثثثثثورإلثثثثث   أيضثثثثثا   ؤدنيسثثثثث الطاقثثثثثةقطثثثثثا  تحثثثثثول وأشثثثثثارت اللجنثثثثثة إلثثثثث  أن 
الطاقثثثثثثثثة  قنيثثثثثثثثاتاسثثثثثثثثتبمارات كبيثثثثثثثثر  فثثثثثثثث  تمثثثثثثثث  ازديثثثثثثثثاد نفثثثثثثثثوذ بعثثثثثثثث  الثثثثثثثثدول لضثثثثثثثثخها  الطاقثثثثثثثثة

 ريادتهثثثثثثامكانتهثثثثثثا الجيوسياسثثثثثثية مثثثثثثن خثثثثثثالل  عثثثثثثززت الصثثثثثثين ،علثثثثثث  سثثثثثثبي  المبثثثثثثالو المتجثثثثثثدد   
أللثثثثثثثثوا  ا فثثثثثثثث  إنتثثثثثثثا  وتصثثثثثثثثدير وتركيثثثثثثث دولثثثثثثثة فثثثثثثث  سثثثثثثثثباة الطاقثثثثثثثة النظيفثثثثثثثثة لتصثثثثثثثبح أمبثثثثثثثثر 

يشثثثثثثثهد وقثثثثثثثد المهربا يثثثثثثثة فثثثثثثث  العثثثثثثثالم   سثثثثثثثياراتوال ،والبطاريثثثثثثثات ،وتوربينثثثثثثثات الريثثثثثثثا  ،الشمسثثثثثثثية
ينجحثثثثوا مثثثثا لثثثثم  حثثثثول العثثثثالموتثثثث بيرهم  مسثثثثتو  نفثثثثوذهمفثثثث   انحسثثثثارا  رو الوقثثثثود األحفثثثثورن مصثثثثد   
 اقتصاداتهم م  عصر الطاقة الجديد  بتمييف

 ر ثثثثثثثثي و  آيسثثثثثثثثلندا لجمهوريثثثثثثثثة السثثثثثثثثابق الثثثثثثثثر ي  ريمسثثثثثثثثون،جأوالفثثثثثثثثور قثثثثثثثثال وبهثثثثثثثثذ  المناسثثثثثثثثبة، 
الطاقثثثثثة  قطثثثثثا  الجيوسياسثثثثثية لتحثثثثثول للتبعثثثثثات"يمبثثثثث  هثثثثثذا التقريثثثثثر أول تحليثثثثث  شثثثثثام   اللجنثثثثثة 
 قثثثثثثثا ال   وأردف  "فهمنثثثثثثثا لهثثثثثثثذ  القضثثثثثثثية لتعميثثثثثثثق وركيثثثثثثثز   أساسثثثثثثثيةمصثثثثثثثادر المتجثثثثثثثدد ، ال نحثثثثثثثو

، علثثثثثث  السثثثثثثاحة الدوليثثثثثثة صثثثثثثينالموقثثثثثث  القيثثثثثثادن للفثثثثثث  تعزيثثثثثثز بثثثثثثور  الطاقثثثثثثة المتجثثثثثثدد   تسثثثثثثاهم"
الطاقثثثثثثة  اسثثثثثثتقاللية وتحقثثثثثثق ،رن الوقثثثثثثود األحفثثثثثثورن مصثثثثثثد   نفثثثثثثوذمثثثثثثن فثثثثثث  الوقثثثثثثت نفسثثثثثث  وتقلثثثثثث  
آسثثثثثثثثثيا وأفريقيثثثثثثثثثا وأوروبثثثثثثثثثا  دولينتظثثثثثثثثثر مشثثثثثثثثثرة  سياسثثثثثثثثث مسثثثثثثثثثتقب  جيو بمثثثثثثثثثة و  العثثثثثثثثثالم  لثثثثثثثثثدول

مثثثثثثثوازين فثثثثثثث   كبيثثثثثثثر  غييثثثثثثثراتت سثثثثثثثيؤدن إلثثثثثثث  حثثثثثثثدو الطاقثثثثثثثة  قطثثثثثثثا  تحثثثثثثثول ألن واألمثثثثثثثريكيتين
  "القو  

 تحثثثثثثول"إن المتجثثثثثثدد    للطاقثثثثثثة الدوليثثثثثثة الوكالثثثثثثة عثثثثثثام مثثثثثثدير أمثثثثثثين، مثثثثثثن جانبثثثثثث ، قثثثثثثال عثثثثثثدنان
ات التثثثثثثثثوتر  سثثثثثثثثيحد مثثثثثثثثنمصثثثثثثثثادر الطاقثثثثثثثثة المتجثثثثثثثثدد   باالسثثثثثثثثتناد إلثثثثثثثث  العثثثثثثثثالم  الطاقثثثثثثثثة قطثثثثثثثثا 

هثثثثذا شثثثث ن  ومثثثثنلتعثثثثاون بثثثثين الثثثثدول  ل أسسثثثثا  أفضثثثث  ، ويرسثثثث الجيوسياسثثثثية المرتبطثثثثة بالطاقثثثثة
مثثثثثثا  أن يخفثثثثثثف مثثثثثثن التحثثثثثثديات االجتماعيثثثثثثة واالقتصثثثثثثادية والبي يثثثثثثة التثثثثثث   البثثثثثثا   أيضثثثثثثا   التحثثثثثثول
  ة"الجيوسياسي للتجاذبات والنزاعات ر يسيةاألسبا  ال منتمون 

 صفثثثثر علثثثث  العديثثثثد مثثثثن ال العثثثثالم  الطاقثثثثة قطثثثثا  تحثثثثول ينطثثثثون ، عمومثثثثا  "وأردف أمثثثثين قثثثثا ال   
السياسثثثثثثات  شثثثثثثريطة أن يثثثثثثتم اتبثثثثثثا  الفوا ثثثثثثد تفثثثثثثوة التحثثثثثثديات إال أن فثثثثثث  آن معثثثثثثا   تحثثثثثثدياتالو 

 أن يتوقعثثثثثثوا هثثثثثثذ  التغييثثثثثثرات،السياسثثثثثثات  نا القثثثثثثاد  وصثثثثثثب وحثثثثثثرن  واالسثثثثثثتراتيجيات الصثثثثثثحيحة  
 " المنببقة عنها وأن يكونوا قادرين عل  إدار  البي ة الجيوسياسية الجديد 
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علثثثثثثث  واردات الوقثثثثثثثود  بشثثثثثثثك  كبيثثثثثثثرلثثثثثثثدول التثثثثثثث  تعتمثثثثثثثد ل   يمكثثثثثثثنإنثثثثثثث أيضثثثثثثثا   قثثثثثثثول اللجنثثثثثثثةوت
ثثثثث ن ميزانهثثثثثا التجثثثثثارن وتقلثثثثث  المخثثثثثاطر المرتبطثثثثثة بخطثثثثثوج إمثثثثثدادات الطاقثثثثثة األحفثثثثثورن أن تحس 

وانطالقثثثثثا    محليثثثثثا  مثثثثثن خثثثثثالل تطثثثثثوير حصثثثثثة أمبثثثثثر مثثثثثن الطاقثثثثثة وذلثثثثثث  ،أسثثثثثعار الوقثثثثثودتقلثثثثث  و 
لطاقثثثثثثثة المتجثثثثثثثدد  أن مصثثثثثثثادر االتنميثثثثثثثة البشثثثثثثثرية، يمكثثثثثثثن ل مثثثثثثثن الثثثثثثثدور المحثثثثثثثورن للطاقثثثثثثثة فثثثثثثث 

النمثثثثثثو  دعثثثثثثمو ، عمثثثثثث الفثثثثثثرص  فضثثثثثثال  عثثثثثثن تثثثثثثوفير، الطاقثثثثثثة إلثثثثثث  الجميثثثثثث  وصثثثثثثول فثثثثثث  تسثثثثثثاهم
ومرونثثثثثثثثة االقتصثثثثثثثثادن المسثثثثثثثثتدام، وتحسثثثثثثثثين األمثثثثثثثثن الغثثثثثثثثذا   والمثثثثثثثثا  ، وتعزيثثثثثثثثز االسثثثثثثثثتدامة، 

  وتحقيق اإلنصاف ف  فرص التنمية، المناخ

أطلقثثثثثثت  الطاقثثثثثثة قطثثثثثثا  لتحثثثثثثول السياسثثثثثثية بالجغرافيثثثثثثا المعنيثثثثثثة العالميثثثثثثة اللجنثثثثثثةيشثثثثثثار إلثثثثثث  أن 
 المتجثثثثثثثدد  للطاقثثثثثثثة الدوليثثثثثثثة للوكالثثثثثثثة التاسثثثثثثثعة العموميثثثثثثثة الجمعيثثثثثثثة خثثثثثثثالل أعمثثثثثثثال هثثثثثثثذا التقريثثثثثثثر

  دولثثثثثثة   150مثثثثثثن أمبثثثثثثر مثثثثثثن  القثثثثثثرارصثثثثثثنا  و  نخبثثثثثثة مثثثثثثن كبثثثثثثار المسثثثثثثؤولين بحضثثثثثثور "آيرينثثثثثثا"
   هنا هاوتقرير  أعضا  اللجنةويمكن االطال  عل  

 -انتهى  -
 

 مالحاات للمحررين:

  الطاقة": قطاع لتحول السياسية بالجغرافيا المعنية العالمية اللجنة"حول 
مثثثثثن قبثثثثث   كمبثثثثثادر  مسثثثثثتقلةالطاقثثثثثة"  قطثثثثثا  لتحثثثثثول السياسثثثثثية بالجغرافيثثثثثا المعنيثثثثثة العالميثثثثثة اللجنثثثثثةتثثثثثم إطثثثثثالة 

 الجمعيثثثثة أعمثثثثال انعقثثثثاد خثثثثالل 2018ينثثثثاير عثثثثام فثثثث  شثثثثهر ، وذلثثثثث "آيرينثثثثا" المتجثثثثدد  للطاقثثثثة الدوليثثثثةالوكالثثثثة 
 آيسثثثثثثلندا  لجمهوريثثثثثثة السثثثثثثابق الثثثثثثر ي  جريمسثثثثثثون، أوالفثثثثثثور السثثثثثثيدتثثثثثثرأ  اللجنثثثثثثة يو   للوكالثثثثثثة البامنثثثثثثة العموميثثثثثثة

الثثثثثوع   مسثثثثثتو   اللجنثثثثثة برفثثثثث  تثثثثثم تمليثثثثثفبثثثثثدعم مثثثثثن حكومثثثثثات ألمانيثثثثثا والنثثثثثروي  واإلمثثثثثارات العربيثثثثثة المتحثثثثثد ، و 
 تضثثثثثثثمو   المتجثثثثثثثدد  الطاقثثثثثثثة مصثثثثثثثادرالقا مثثثثثثثة علثثثثثثث   الطاقثثثثثثثة لتحثثثثثثثول ةالجيوسياسثثثثثثثي للتثثثثثثثداعياتوتعميثثثثثثثق الفهثثثثثثثم 

  والتنمية والبي ة، والتجار ، والسياسة، الطاقة، ف  مجاالت متمرسين قاد  اللجنة

 "حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

 وتثثثثدعم  المتجثثثثدد تعتبثثثثر "الوكالثثثثة الدوليثثثثة للطاقثثثثة المتجثثثثدد " بمبابثثثثة مركثثثثز عثثثثالم  للتعثثثثاون فثثثث  مجثثثثال الطاقثثثثة 
بلثثثثثثدان العثثثثثثالم فثثثثثث  عمليثثثثثثة االنتقثثثثثثال إلثثثثثث  مسثثثثثثتقب  قثثثثثثا م علثثثثثث  الطاقثثثثثثة المسثثثثثثتدامة  وهثثثثثث  تعثثثثثثد مركثثثثثثزا  عالميثثثثثثا ، 
ومنصثثثثثثثثثة  ر يسثثثثثثثثثثية  للتعثثثثثثثثثاون الثثثثثثثثثثدول ، وملتقثثثثثثثثثث  لثثثثثثثثثرواد السياسثثثثثثثثثثة والتمنولوجيثثثثثثثثثثا والمثثثثثثثثثوارد والمعرفثثثثثثثثثثة الماليثثثثثثثثثثة 

 المتخصصة ف  مجال الطاقة المتجدد   

http://geopoliticsofrenewables.org/report
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  :معلومات االتصال

البريثثثثثثثثثد اإللمترونثثثثثثثثث   ،"الوكالثثثثثثثثثة الدوليثثثثثثثثثة للطاقثثثثثثثثثة المتجثثثثثثثثثدد "قسثثثثثثثثثم االتصثثثثثثثثثال فثثثثثثثثث  ر ثثثثثثثثثي  ، برانثثثثثثثثثدن داميثثثثثثثثثان
dbrandy@irena.org  97124179016، هاتف+ 

و :"www.twitter.com/irena للتواصثثثثثثثثثثثثثثث  مثثثثثثثثثثثثثثث  "الوكالثثثثثثثثثثثثثثثة الدوليثثثثثثثثثثثثثثثة للطاقثثثثثثثثثثثثثثثة المتجثثثثثثثثثثثثثثثدد 
.www.facebook.com/irena.org 
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