
 

 خبر صحفي 

 عرض تمهیدي لتقر�ر جدید للو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة �كشف 

 الح�اد الكر�وني یتطلب إجراء تحوالت سر�عة وفور�ة في الطاقة 

عرض "توقعات تحوالت الطاقة حول العالم" �حدد استرات�ج�ات عالم�ة تدعم الوصول إلى نظام صفري الطاقة  
 2050درجة مئو�ة �حلول عام  1,5درجة الحرارة عند وتمهد الطر�ق لوقف ارتفاع  

  

: أشارت الو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة (آیر�نا) في  2021مارس  16أبوظبي، اإلمارات العر��ة المتحدة؛ 
) إلى انتشار العدید من التقن�ات الموثوقة الرا�طعرض تمهیدي لتقر�ر "توقعات تحوالت الطاقة حول العالم" (

�طر حلول الطاقة المتجددة والهیدروجین  التي تؤسس لنظام صفري الطاقة �الفعل. وتوقع العرض التمهیدي أن تس 
 األخضر والطاقة الحیو�ة الحدیثة على عالم الطاقة في المستقبل. 

وقدمت "آیر�نا" هذا العرض التمهیدي في مؤتمر حوار برلین حول تحول الطاقة الُمنعقد الیوم، وتضمن اقتراح  
درجة مئو�ة    1,5ارتفاع درجات الحرارة عن  حلول لتحول الطاقة تناسب الفرصة الضئیلة المتاحة للحیلولة دون  

% من حلول إزالة الكر�ون في 90ومنع تفاقم حالة االحترار العالمي التي ال �مكن تالفي نتائجها. وستشمل 
حلول الطاقة المتجددة متمثلة بتوفیر إمداد م�اشر من الطاقة الكهر�ائ�ة منخفضة التكلفة، عال�ة   2050عام 

اقة متجددة لالستخدام النهائي، �اإلضافة إلى الهیدروجین األخضر. �ما سیؤدي تبني  الكفاءة والمولدة من ط
تقن�ات التقاط الكر�ون و�زالته واستخدام الطاقة الحیو�ة إلى خفض ان�عاثات غاز ثاني أكسید الكر�ون في ’المیل 

 األخیر‘ نحو بلوغ نظام صفرّي الطاقة.

، تأتي هذه التوقعات في وقٍت حرج �ات  2030هداف الطاقة في عام ومع اقتراب المواعید النهائ�ة المحددة أل
ف�ه العمل إل�فاء التزاماتنا البیئ�ة �سرعٍة وجرأٍة أكبر أمرًا �الغ األهم�ة، وال س�ما في عام �شهد حوارًا رف�ع  

 ).26المستوى �شأن الطاقة ومؤتمر غالسكو للمناخ (كوب 
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ا، المدیر العام للو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة: "إن الفرصة لتحقیق  و�هذه المناس�ة، قال فرانش�سكو ال �امیر 
درجة مئو�ة تتقلص �سرعة. إذ تبّین توجهات الطاقة    1,5هدف اتفاق �ار�س �الحّد من ارتفاع درجة الحرارة عند  

خطأ. و�تناول  األخیرة أن المسافة التي تفصلنا عن بلوغ أهدافنا تتسع بدل أن تنقص. فنحن نسیر في االتجاه ال
  1,5تقر�ر ’توقعات تحوالت الطاقة حول العالم‘ الخ�ارات القلیلة المتاحة للحد من ارتفاع درجات الحرارة عن 

درجة مئو�ة، وذلك نحن �حاجة إلى تحوالت سر�عة الوتیرة ُتحدث تغییرًا حق�ق�ًا. وسی�قى الوقت أهم متغیر  
 لق�اس جهودنا".

شاٌق جدًا، لكن توجد �عض المعط�ات الموات�ة التي قد تساعد في تحقیق   وأضاف ال �امیرا: "أمامنا طر�ق
أهدافنا. إذ تتحول عدة اقتصادات �برى، تعد المسؤولة عن أكثر من نصف االن�عاثات الكر�ون�ة في العالم،  

بتحو�ل   إلى الح�اد الكر�وني. �ما نشهد تغیرات في رأس المال العالمي مع ق�ام األسواق المال�ة والمستثمر�ن
‘ الضوء على التكلفة التي �سببها  19-رؤوس المال إلى األصول المستدامة. و�دورها، سلطت جائحة ’كوفید 

اعتماد االقتصادات على الوقود األحفوري، �ما أبرزت أهم�ة حلول الطاقة المتجددة. وفي حین تنفق الحكومات 
ثمارات أن تدعم تحول الطاقة. وقد حان الوقت للق�ام  أمواًال طائلة إلنقاذ و�نعاش اقتصاداتها، یتعین على االست 

�خطوات فعل�ة، و�مكن لدول العالم اتخاذ زمام الم�ادرة عبر إطالق س�اسات تؤسس لنظام طاقة یناسب القرن  
 الحادي والعشر�ن من حیث حما�ة المناخ وضمان االزدهار والعدالة". 

درجة مئو�ة أن استخدام   1,5رجات الحرارة العالم�ة عند و�توقع المسار الذي حددته "آیر�نا" لوقف ارتفاع د 
. �ما یتوقع  2050مصادر الطاقة المتجددة لتولید الكهر�اء سیتضاعف حول العالم بواقع ثالثة مرات في عام 

%، یترافق مع تدني سر�ع في استهالك النفط والفحم.  75انخفاض استخدام الوقود األحفوري بنس�ة تتجاوز 
ل�ص�ح الوقود األحفوري المت�قي   2025أ�ضًا بلوغ استهالك الغاز الطب�عي ذروته في عام  و�فترض المسار

 .2050األكثر استخدامًا �حلول عام  

وتعكس األسواق المال�ة هذا التحول عبر نقل استثمارات رأس المال من الوقود األحفوري إلى األصول المستدامة 
الوقود األحفوري �االنخفاض، حیث انخفضت حصته في قطاع  مثل مصادر الطاقة المتجددة. و�ستمر تصن�ف  

% قبل عقد من الزمان إلى  13الكهر�اء شدید االستهالك للوقود األحفوري على مؤشر ستاندرد & بورز من 
% الیوم. وفي المقابل، �ضخ المستثمرون األموال في مخزون الطاقة المتجددة مع ارتفاع نس�ة  3أقل من 

 . 2020% في عام 136مؤشر ستاندرد & بورز بنس�ة الطاقة النظ�فة على 

ومع ذلك، �شیر تقر�ر "توقعات تحوالت الطاقة حول العالم" إلى ضرورة إعادة توج�ه االستثمارات الكبرى. إذ 
تر�لیون دوالر أمیر�ي   4,6أعلنت االقتصادات الكبرى عن حزمة من الحوافز االقتصاد�ة التي ستضخ قرا�ة 



المرت�طة �االن�عاثات الكر�ون�ة مثل الزراعة، والصناعة، والنفا�ات، والكهر�اء، والنقل؛ في   م�اشرة في القطاعات 
 تر�لیون دوالر أمیر�ي.  1,8حین لم یتجاوز حجم االستثمارات المخصصة للطاقة النظ�فة  

ضعاف ل�صل  و�جب أن �كون التوجه معاكسًا تمامًا، إذ ین�غي ز�ادة االستثمار في تحول الطاقة �مقدار خمسة أ
تر�لیون دوالر أمیر�ي   4,4، أي ما �عادل 2050تر�لیون دوالر أمیر�ي �حلول عام  131إلى ما مجموعه 

وسط�ًا في العام. وسیثمر ذلك عن فوائد اجتماع�ة واقتصاد�ة هائلة، إذ سیؤدي االستثمار في التحول إلى خلق 
ي، لكل ملیون دوالر یتم استثماره. ولضمان تحول  قرا�ة ثالثة أضعاف فرص العمل التي یوفرها الوقود األحفور 

 ُمنصف وعادل، یدعو تقر�ر التوقعات من "آیر�نا" إلى وضع إطار عمل شامل ومتسق للس�اسات العامة. 

درجة مئو�ة إلى االعتماد على الكهر�اء    1,5كما یتوقع مسار "آیر�نا" لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالم�ة عند  
، وز�ادة قدرة الطاقة المتجددة �أكثر من عشرة أضعاف خالل نفس الفترة.  2050ة عام كناقل رئ�سي للطاق

%  70ضعفًا، وستكون أكثر من  30وس�شهد قطاع النقل أعلى نمو الستخدام الطاقة الكهر�ائ�ة بز�ادة قدرها 
 وغیر الم�اشر.  من انخفاضات االن�عاثات الكر�ون�ة التي س�شهدها القطاع �سبب اإلمداد الكهر�ائي الم�اشر

% من إجمالي االستهالك في  30وس�غدو الهیدروجین األخضر األكثر طل�ًا لتولید الكهر�اء، ل�مثل نس�ة تعادل  
، وهو مساٍو تقر��ًا لمستوى إمداد الكهر�اء في العالم الیوم. وستتنامى أهم�ة الطاقة الحیو�ة وتقن�ات 2050عام  

إصدار ان�عاثات الكر�ون �الكامل بدًال من حجمها المحدد لوقف ارتفاع  إزالة الكر�ون في قطاع الصناعة لتفادي  
 درجة مئو�ة.  1,5درجات الحرارة العالم�ة عند  

). وسُیلحق الرا�ط�مكن االطالع على العرض التمهیدي لتقر�ر "توقعات تحوالت الطاقة حول العالم" عبر (
العرض بتقر�ر شامل �حدد األثر االجتماعي واالقتصادي لتحول الطاقة، إلى جانب استعراض رؤى معمقة  

 �ل.حول السوق والتمو 
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 ### 

 حول "الو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة"

"الو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة" هي و�الة حكوم�ة رائدة تقود مسار تحول نظام الطاقة العالمي وتدعم بلدان  
رئ�س�ًة للتعاون  العالم في االنتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة. وتعتبر الو�الة مر�زًا عالم�ًا، ومنصًة  

الدولي، وملتقى لرواد الس�اسة والتكنولوج�ا والموارد والمعرفة المال�ة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة. 
دولة   21بلدًا إضافة إلى االتحاد األورو�ي)، وتسعى أكثر من  162عضوًا (  163یبلغ عدد أعضاء الو�الة 

عتماد واستخدام جم�ع أشكال الطاقة المتجددة في إطار إضاف�ة لالنضمام إلیها؛ وهي تعمل على تشج�ع ا 
سعیها المتواصل لتحقیق التنم�ة المستدامة، وتعز�ز سبل الحصول على الطاقة، وتحقیق أمن الطاقة، ودفع  

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

 معلومات االتصال:

،  nbockstaller@irena.org ,، الو�الة الدول�ة للطاقة المتجددة"ن�كول بو�ستالر، مسؤول االتصال في "
+971 56 6816946   

mailto:nbockstaller@irena.org
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