
 

 خبر صحفي

 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تعين فرانشيسكو ال كاميرا مديرًا عامًا لها

 اختيار المسؤول اإليطالي جرى خالل انعقاد الجمعية العمومية التاسعة للوكالة 

 (IRENA)الوكاالاة الادولياة للطااماة المتجادد   اختاار  :2019 يناير 13أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 
. وجرى تعييع ً كاميرا خالل 2019أبريل  4اليوم فرانشاااااااااايسااااااااااكو ً كاميرا ليكوع مديرا  ناما  ل ا انت ارا  مع 

انعقاد الجمعية العمومية التاسااااااعة للوكالةا ويي ال يلة العليا لقاااااانا القرار في الوكالةا وساااااايكوع خل ا  للساااااايد 
  . 2011لوكالة منذ امدير نام  الذي شغل منقب ندناع أميع

ويشغل ً كاميرا حاليا  منقب المدير العام للتنمية المستدامة والطامة والمناخ في وزرا  البيلة واألرض وال حر 
"مؤتمر الاادول األطراف في ات اااميااة األمم المتحااد  اإليطاااليااة. وترأك ً كاااميرا فرا الت اااوض اإليطاااليااة في 

 مؤتمرا  لوفد اإليطالي إلى اجتمانا ارليك كاع المنعقد في ليماا و  (20اإلطارية  شأع تغير المناخ" )كوب 
في العديد مع المحافل الدوليةا  ما في ذلك اًتحاد األوروبيا  ا"كوب" الثالثة السااااااااااااااا قة. كما أن  مثل إيطالي

مم المتحد  ا وبرنامج األمؤتمر األمم المتحد  للتنمية المسااااااااااتدامةو  ولجنة األمم المتحد  اًمتقااااااااااادية ألورو اا
ا نمل ً كاميرا أساااااااتاذا  2010و 2003عاوع والتنمية اًمتقاااااااادية. وفي ال تر  بيع نامي تللبيلةا ومنظمة ال

حاقااااال نلى شااااا اد  العلوم  كما أن  اتري رض في كلية ال ندساااااة في جامعة روما ألفي نلم امتقااااااد البيلة وا
 جامعة ميسينا. السياسية مع 

ساانوا . ونند تولي  لمنقااب المدير العاما ساايترأك أمانة الوكالة وساايكوع  4لمد   ً كاميراوتم انتخاب الساايد 
ً  نع تن يذ برنامج نمل ا وميزانيت ا.   مسؤو

وما وقول ا إلى نضوية ش   نالميةا تشكل الوكالة الدولية للطامة المتجدد  المنقة األبرز للتعاوع الدولي 
لتحقيق التميز في المعرفة واًبتكار يدنم البلداع حول العالم في  في مجال الطامة المتجدد ا حيث توفر مركزا  

 مساني ا للتحول نحو الطامة المستدامة مستق ال .

 -انت ى  -



 
 حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"

لوماااااا  تعتبااااار "الوكالاااااة الدولياااااة للطاماااااة المتجااااادد "  مثا اااااة مركاااااز ناااااالمي للتعااااااوع فاااااي مجاااااال الطاماااااة المتجااااادد  وت اااااادل المع
 23 بلاااااادا  إضااااااافة إلااااااى اًتحاااااااد األوروبااااااي(. وتسااااااعى أكثاااااار مااااااع  159نضااااااوا  ) 160باااااايع أنضااااااال ا الااااااذيع يبلاااااا  ناااااادديم 

دولاااااة إضاااااافية لالنضااااامام إلاااااى الوكالاااااةا حياااااث تلعاااااب دورا  فاااااانال  فاااااي نشااااااطات ا. وتااااادنم "الوكالاااااة الدولياااااة للطاماااااة المتجااااادد " 
ماااااالم نلاااااى الطاماااااة المساااااتدامةم وياااااي تعاااااد مركااااازا  نالمياااااا ا ومنقاااااة  رليساااااية  بلاااااداع العاااااالم فاااااي نملياااااة اًنتقاااااال إلاااااى مساااااتقبل 

للتعاااااااااوع الاااااااادوليا وملتقااااااااى لاااااااارواد السياسااااااااة والتكنولوجيااااااااا والمااااااااوارد والمعرفااااااااة الماليااااااااة المتخققااااااااة فااااااااي مجااااااااال الطامااااااااة 
ومسااااتدام  مااااا  المتجاااادد . وتعماااال الوكالااااة نلااااى تشااااجيا انتماااااد واسااااتخدام جميااااا أشااااكال الطامااااة المتجاااادد  نلااااى نطاااااا واسااااا

في ااااا الطاماااااة الحيويااااةا والطاماااااة الحراريااااة الجوفياااااةا والطامااااة المالياااااةا وطامااااة المحيطاااااا ا والطامااااة الشمسااااايةا وطامااااة الرياااااا ا 
وذلااااااك فااااااي إطااااااار سااااااعي ا المتواقاااااال لتحقيااااااق التنميااااااة المسااااااتدامةا وتعزيااااااز ساااااابل الحقااااااول نلااااااى الطامااااااةا وتحقيااااااق أمااااااع 

  ض الكربوع للوقول إلى مستقبل مزدير.الطامةا ودفا نجلة النمو اًمتقادي منخ

  

 

 


