خبر صحفي
في إطار مبادرة "منصة االستثمار المناخي"
"آيرينا" تدعو مطوري مشاريع الطاقة المتجددة إلى تسجيل مشاريعهم على المنصة
المبادرة تهدف إلى تسهيل وصول المشاريع الواعدة إلى رأس المال المتاح
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة؛  5مارس  :2020دعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
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مطورين

مشاريع الطاقة المتجددة إلى تسجيل مشاريعهم من خالل بوابة إلكترونية مصممة خصيصاً تغطي  14منطقة

حول العالم .وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوكالة لتفعيل العمل بمبادرتها الرئيسية "منصة االستثمار

المناخي" ،التي تم إطالقها بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الحكوميين والدوليين خالل "قمة األمم المتحدة
للعمل المناخي" في سبتمبر  ،2019والتي تهدف إلى مواكبة احتياجات البلدان من االستثمارات الداعمة

للمشاريع منخفضة الكربون والصديقة للمناخ.

وتأتي هذ ا المبادرة بعد األعالن عن فتح باب التسجيل للمؤسسات المالية والبنوك اإلنمائية متعددة األطراف
ووكاالت التنمية والتي حدثت على هامش فعاليات إطالق المبادرة .وال تزال فرصة االنضمام إلى المبادرة متاحة
للشركاء الماليين.
وكانت الوكالة بالتعاون مع شركائها  SEforAllو"برنامج األمم المتحدة للتنمية" و"صندوق المناخ األخضر"،
قد أطلقت مبادرة "منصة االستثمار المناخي" بهدف زيادة تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية وتوسيع نطاق

تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لمواكبة طموحات العمل المناخي .ومنذ ذلك الحين ،سارعت أعداد متزايدة من
المؤسسات المالية للتسجيل في المبادرة من أجل دعم مسيرة تحول الطاقة في البلدان النامية.
وبهذه المناسبة ،قال فرانشيسكو ال كاميرا ،مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (" :)IRENAهناك اهتمام
تحول الطاقة العالمي نحو أهداف التنمية المستدامة والمناخ ،خاصة وأنه
واسع بتأمين التمويل الالزم لتسريع ّ

متاح بالفعل ،ويمكن زيادة توجيهه نحو مشاريع واعدة
بات يشكل تحدياً رئيسياً اليوم .ومن المالحظ أن الرأسمال ٌ
ومجدية وذات تأثير واسع النطاق".

وأضاف ال كاميرا" :تعتبر الطاقة المتجددة أكثر أدواتنا فاعلي ًة وجاهزي ًة للتخفيف من آثار تغير المناخ ،وهي
تكتسب مكان ًة متنامية كدافع للنمو االقتصادي منخفض االنبعاثات الكربونية في البلدان المتقدمة والنامية على
حد سواء .وعليه ،ندعو المستثمرين والحكومات ومسؤولي المشاريع لالنضمام إلى شركاء المبادرة ،ونحثهم على

المضي قدماً وطرح خطط للطاقة منخفضة االنبعاثات وغيرها من فرص االستثمار".
وبهدف حشد مزيد من الدعم لتطبيق مبادرة "منصة االستثمار المناخي" ،تعتزم الوكالة استضافة سلسلة من

منتديات االستثمار على مستوى المنطقة لتمكين التواصل بين رعاة المشاريع والحكومات من جهة وشركاء

صناع القرار في إرساء وتطوير
تمويل المبادرة من الجهة الثانية ،سعياً إلى تحديد آفاق التعاون وتعزيز إمكانات ّ
بيئات قوية داعمة الستثمارات الطاقة المتجددة .وستحظى مشاريع الطاقة المتجددة ،وشبكات الكهرباء القائمة

على الطاقة المتجددة ،ومشاريع كفاءة استهالك الطاقة ،بالفرصة لتمويلها بعد أن تتم دراسة جدواها .وسيتم
تنظيم منتديات االستثمار ضمن مجموعات في  14منطقة ،وتصميم هذه األنشطة وفقاً الحتياجات كل بلد.
وتغطي خدمات مبادرة "منصة االستثمار المناخي" أربعة مجاالت رئيسية ضمن سلسلة القيمة لتمويل المناخ،

بما يشمل دعم الحكومات لتحديد أهداف واعدة في مجال الطاقة ،وتوسيع نطاق تأثيرها على المستوى المحلي،
وكذلك إرساء سياسات ولوائح تنظيمية رائدة من ناحية التصميم والتطبيق والتنفيذ بمجال الطاقة النظيفة ،بما

يتيح تفادي المخاطر المالية التي قد تنطوي عليها مشاريع الطاقة ،وتوفير منصة تفاعلية بين مستثمري الطاقة
النظيفة والجهات الراعية للمشاريع.
وسيتم تنظيم منتديات االستثمار في  14منطقة إقليمية حول العالم لكي يتم تعديل األنشطة بحسب االحتياجات
الخاصة للبلدان .وقد تم تقسيم المناطق اإلقليمية إلى خمس مناطق فرعية في أفريقيا وأربعة في آسيا واثنتين في
أمريكا الالتينية مع مناطق خاصة لكالً من جنوب شرق أوروبا وجزر البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

ويمكن ألصحاب المشاريع تسجيل مشاريعهم هنا ،واالطالع على الصفحات اإللكترونية المخصصة لكل
منطقة إقليمية عبر هذا الرابط.
يمكن للمؤسسات المالية أن تصبح شريكة لـ "آيرينا" في منصة االستثمار المناخي عبر هذا الرابط.
– انتهى –

حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"
تعتبر "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" بمثابة مركز عالمي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتبادل المعلومات بين أعضائها

الذين يبلغ عددهم  161عضواً ( 160بلداً إضافة إلى االتحاد األوروبي) .وتسعى أكثر من  22دولة إضافية لالنضمام إلى

الوكالة ،حيث تلعب دو اًر فاعالً في نشاطاتها .وتدعم "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" بلدان العالم في عملية االنتقال إلى مستقبل
قائم على الطاقة المستدامة؛ وهي تعد مرك اًز عالمياً ،ومنص ًة رئيسي ًة للتعاون الدولي ،وملتقى لرواد السياسة والتكنولوجيا والموارد
والمعرفة المالية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة .وتعمل الوكالة على تشجيع اعتماد واستخدام جميع أشكال الطاقة المتجددة
على نطاق واسع ومستدام بما فيها الطاقة الحيوية ،والطاقة الح اررية الجوفية ،والطاقة المائية ،وطاقة المحيطات ،والطاقة الشمسية،

وطاقة الرياح ،وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة ،وتعزيز سبل الحصول على الطاقة ،وتحقيق أمن

الطاقة ،ودفع عجلة النمو االقتصادي منخفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر.

معلومات للتواصل:
ديمين براندي ،قسم االتصاالت ،بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة dbrandy@irena.org ،؛ هاتف رقم +971 2 417
9016
يمكن التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كم خالل حساب تويتر  https://twitter.com/irenaأو صفحة فيسبوك
www.facebook.com/irena.org

