
 
 

 خبر صحفي

الجمع�ة العموم�ة للوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة تمنح عدنان أمین لقب 
 المدیر العام الفخري 

قرار الجمع�ة العموم�ة �شید بدور أمین المحوري في ق�ادة الوكالة على مسار التحول في قطاع 
 الطاقة العالمي

ــــوظبي، اإلمــــارات العر��ــــة المتحــــدة؛  تبنــــت الجمع�ــــة العموم�ــــة للوكالــــة  :2019ینــــایر  13أب
ـــــــة المتجـــــــددة ( ـــــــة الطاق ـــــــرارًا IRENAالدول� ـــــــوم ق ـــــــدمها) الی ـــــــي ق ـــــــزة الت  �شـــــــید �المســـــــاهمة المتمی

 .المـــــــدیر العـــــــام الحـــــــالي للوكالـــــــة عـــــــدنان أمـــــــین فـــــــي تأســـــــ�س وتطـــــــو�ر وٕادارة أعمـــــــال الوكالـــــــة
فــــي ختــــام عهــــده كــــأول مــــدیر  –مــــنح الســــید أمــــین ووافقــــت الجمع�ــــة العموم�ــــة فــــي قرارهــــا علــــى 

 . للوكالة لقب المدیر العام الفخري  –عام للوكالة 

مســــــودة القــــــرار، التــــــي اقترحتهــــــا دولــــــة اإلمــــــارات العر��ــــــة المتحــــــدة، �ق�ــــــادة الســــــید أمــــــین  وتنــــــوه
ــــــي وضــــــع إطــــــار عمــــــل مؤسســــــي  خــــــالل ســــــنوات تأســــــ�س الوكالــــــة. كمــــــا تشــــــید �مســــــاهمته ف

ــــــة مــــــن النجــــــاح تســــــر�ع وتیــــــرة نشــــــر حلــــــول الطاقــــــة �مهمتهــــــا فــــــي  وٕاداري قــــــوي لتمكــــــین الوكال
 المتجددة حول العالم مع الحفاظ على طا�عها المرن والشمولي. 

كمـــــا �حتفـــــي هـــــذا القـــــرار �اإلنجـــــازات المهمـــــة التـــــي حققتهـــــا الوكالـــــة تحـــــت ق�ـــــادة الســـــید أمـــــین، 
ــــــق عضــــــو�ة شــــــ�ه شــــــاملة مــــــن  ــــــك تحقی ــــــي ذل ــــــایر  160�مــــــا ف ــــــي شــــــهر ین ، 2019عضــــــوًا ف

أنشـــــطتها �صـــــورة كبیـــــرة، ودعـــــم أعضـــــائها �شـــــكل فاعـــــل فـــــي مســـــیرة التحـــــول وتوســـــ�ع نطـــــاق 
 نحو الطاقة المتجددة و�ناء مستقبل مستدام.

وتبنـــــت الوكالـــــة الدول�ـــــة للطاقـــــة المتجـــــددة القـــــرار خـــــالل انعقـــــاد جمعیتهـــــا العموم�ـــــة التاســـــعة، 
 والتي تعتبر الهیئة العل�ا لصنع القرار في الوكالة.

 



 
 

 
 -انتهى  -

 "الوكالة الدول�ة للطاقة المتجددة"حول 
تعتبــــر "الوكالــــة الدول�ــــة للطاقــــة المتجــــددة" �مثا�ــــة مركــــز عــــالمي للتعــــاون فــــي مجــــال الطاقــــة المتجــــددة وت�ــــادل 

بلــــــدًا إضــــــافة إلــــــى االتحــــــاد األورو�ــــــي).  159عضــــــوًا ( 160المعلومــــــات بــــــین أعضــــــائها الــــــذین یبلــــــغ عــــــددهم 
ــــــة إضــــــاف�ة لالنضــــــم 23 وتســــــعى أكثــــــر مــــــن  ــــــة، حیــــــث تلعــــــب دورًا فــــــاعًال فــــــي نشــــــاطاتها. دول ــــــى الوكال ام إل

وتــــدعم "الوكالـــــة الدول�ـــــة للطاقــــة المتجـــــددة" بلـــــدان العــــالم فـــــي عمل�ـــــة االنتقــــال إلـــــى مســـــتقبل قــــائم علـــــى الطاقـــــة 
المســـــتدامة؛ وهـــــي تعـــــد مركـــــزًا عالم�ـــــًا، ومنصـــــًة رئ�ســـــ�ًة للتعـــــاون الـــــدولي، وملتقـــــى لـــــرواد الس�اســـــة والتكنولوج�ـــــا 

ـــــى تشـــــج�ع اعتمـــــاد والمـــــوار  ـــــة عل ـــــة المتجـــــددة. وتعمـــــل الوكال ـــــي مجـــــال الطاق ـــــة المتخصصـــــة ف ـــــة المال� د والمعرف
ـــــة، والطاقـــــة  ـــــى نطـــــاق واســـــع ومســـــتدام �مـــــا فیهـــــا الطاقـــــة الحیو� ـــــع أشـــــكال الطاقـــــة المتجـــــددة عل واســـــتخدام جم�

وذلــــك فــــي إطـــــار  الحرار�ــــة الجوف�ــــة، والطاقــــة المائ�ــــة، وطاقـــــة المح�طــــات، والطاقــــة الشمســــ�ة، وطاقـــــة الر�ــــاح،
ســـــعیها المتواصـــــل لتحقیـــــق التنم�ـــــة المســـــتدامة، وتعز�ـــــز ســـــبل الحصـــــول علـــــى الطاقـــــة، وتحقیـــــق أمـــــن الطاقـــــة، 

 ودفع عجلة النمو االقتصادي منخفض الكر�ون للوصول إلى مستقبل مزدهر.

 


