خبر صحفي

تحول قطاع الطاقة مفتاح معالجة أزمة المناخ والطاقة العالمية

تقرير "نظرة مستقبلية لتحوالت الطاقة حول العالم" يحدّد أولويات العمل حتى عام  2030لإلبقاء
على درجات الحرارة دون  1.5درجة مئوية؛ حيث يدعو الحكومات لتسريع وتيرة تحول القطاع لتعزيز
أمن ومرونة الطاقة وتوفيرها بتكاليف معقولة للجميع
أبوظبي ،اإلماااتاا العيبيااة المتح ا ؛  29مااات

 :2022أطلق ت

الوكتتالتتة التتدوليتتة للطتتاقتتة المتجتتددة

(آيرينا) اليوم تقرير "توقعات تحوالت الطاقة حول العالم  ."2022وهو يست ت ت تتلع ال ت ت ت تتوء على ضت ت ت تترورة
إقران الحلول قصت ت ت تتيرة اأمد أزمة الطاقة الراهنة بتركيز حثيث على اأهداف متوست ت ت تتطة وطويلة اأمد
لتح ّول قطتتاع الطتتاقتتة .كمتتا يرت ت ت ت تتير ارتفتتاع أس ت ت ت تتعتتار الوقود اأحفورال ومةتتاوف أمن الطتتاقتتةل وخطورة
التغيرات المناخيةل إلى الحاجة الملحّة لتسريع وتيرة تبني نظم الطاقة النظيفة.
وتم إطالق التقرير خالل مؤتمر "حوار برلين حول تحول الط تتاق تتة" .وهو يح تتدد أبرز مج تتاالت العم تتل
واإلجراءات الواج ت

اتةتتااهتتا بحلول العتتام  2030بتتاالعتمتتاد على التقنيتتات المتتتاحتتة لتحقيق أهتتداف

الحياد الص ت ت تتفرا لالنبعاثات بحلول العام  .2050كما يق ّيم التقرير مدى التقدم المنجز حتى اليوم عبر
كافة استةدامات الطاقةل حيث يوضح عدم كفاءة وتيرة ونطاق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وبهذه المناستتبةل قال فرانرتتيستتكو ال كاميرال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" :ال يزال تحول
ً
تراخ خالل الس ت ت تتنوات المقبلة س ت ت تتيحد أو يلغي فرص
قطاع الطاقة بعيدا عن المس ت ت تتار المطلوبل وأا ٍ
تحقيق أهتدافنتا المنتاخيتة .وقتد يوفر التحول الست ت ت ت تتريع إلى مصت ت ت ت تتادر الطتاقتة المتجتددة اليوم العتديتد من
الحلول في الوقت

التذا تواجتي فيتي الحكومتات العتديتد من التحتديتات على صت ت ت ت تتعيتد تحقيق أمن الطتاقةل

واالنتعاش االقتصت ت ت ت تتادال وتوفير تكاليف الطاقة على المنازل والرت ت ت ت تتركات .لكن تطبيق ست ت ت ت تتياس ت ت ت تتات
تتماش ت تتى مع اتفاق باريس وأجندة اأمم المتحدة للتنمية المس ت تتتدامة يبقى خيارا ً س ت تتياس ت تتيا ً في نهاية
المط تتاف .كم تتا أن االست ت ت ت تتتثم تتار في البني تتة التحتي تتة الج تتدي تتدة للوقود اأحفورا لن يؤدا إال إلى تقيي تتد
الممارسات غير االقتصاديةل وإدامة المةاطر القائمةل وتفاقم تهديدات تغير المناخ".
وأضاف ال كاميرا" :آن أوان التةاا خطوات كان يج
أثبت

اتةااها منذ فترة طويلة برأيي .فالتطورات اأخيرة

أن ارتفاع أست ت ت تتعار الوقود اأحفورا قد يؤدا إلى عوز الطاقة وخست ت ت تتارة القدرة التنافست ت ت تتية على

المست تتتوى الصت تتناعي .ويعيش  %80من ست تتكان العالم في بلدان تست تتتورد الوقود اأحفورا أ كثر مما

تصت ت ت ت تتدره .وبتالمقتابتلل تتوفر مصت ت ت ت تتادر الطتاقتة المتجتددة في جميع المنتاطقل ممتا يتيح وست ت ت ت تتيلتة لتقليتل
االعتمتاد على االست ت ت ت تتتيرادل ويتيح للبلتدان إمكتانيتة فصت ت ت ت تتل اقتصت ت ت ت تتاداتهتا عن تكتاليف الوقود اأحفورا
بالتزامن مع دفع عجلة النمو االقتصادا وخلق فرص العمل".
ويقدر التقرير قيمة االست ت ت تتتثمارات الست ت ت تتنوية الالزمة حتى عام  2030بنحو  5,7تريليون دوالر أميركيل
بما في الك ضتترورة إعادة توجيي  0,7تريليون دوالر ستتنويا ً بعيدا ً عن الوقود اأحفورا لتجن

اأصتتول

العالقة .بينما يحقق االس ت ت تتتثمار بمجال تحول الطاقة فوائد ملموس ت ت تتة على ص ت ت تتعيد الحياة االجتماعية
واالقتصتتادية والرفاه االجتماعيل عدا عن توفير نحو  85مليون فرصتتة عمل في مةتلف أنحاء العالم في
مص ت ت ت تتادر الطاقة المتجددة والتقنيات اأخرى اات الص ت ت ت تتلة بتحول الطاقة من اليوم وحتى عام .2030
وقد تتجاوز هذه المكاس

إلى حد كبير خسائر قدرها  12مليون وظيفة في صناعات الوقود اأحفورا.

وبتالمجمتلل ست ت ت ت تتيلمس المزيتد من البلتدان فوائتد أعظم من تحول قطتاع الطتاقتة مقتارنتة بطرق العمتل
المعهودةل بحس

التقرير.

وينبغي زيادة مس ت تتاهمة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة عبر كافة القطاعات من  %14حاليا ً
إلى حوالي  %40بحلول عام  .2030وست ت ت تتتت ت ت ت تتاعف اإلضت ت ت تتافات الست ت ت تتنوية العالمية للطاقة المتجددة
بمقتتدار  3مرات بحلول عتتام  2030وفقتا ً لتوص ت ت ت تتيتتات الهيئتتة الحكوميتتة التتدوليتتة المعنيتتة بتغير المنتتاخ
( .)IPCCوفي الوق

نفستتيل علينا االستتتعاضتتة تماما ً عن استتتةدام طاقة الفحمل وإخراج أصتتول الوقود

اأحفورا عن الةدمة تدريجيا ًل وتعزيز البنية التحتية.
ويص تتف التقرير اإلمداد الكهربائي وكفاءة اس تتتةدام الطاقة كمحركين أس تتاس تتيين لتحول قطاع الطاقةل
متدعومين بمصت ت ت ت تتادر الطتاقتة المتجتددةل والهيتدروجينل والكتلتة الحيويتة المس ت ت ت تتتتدامتة .وست ت ت ت تتتؤدا إزالة
الكربون من قطاع االس تتتةدام النهائي دورا ً محوريا ً في هذا التحولل مع توافر عدة حلول في هذا المجال
تتمثل في اإلمداد الكهربائيل والهيدروجين اأخ ترل واالستتةدام المباشتر لمصتادر الطاقة المتجددة .كما
يرت ت تتير التقرير برت ت تتكل خاص إلى وست ت تتائل التنقل الكهربائية على أنها محرك لتحول قطاع الطاقةل مع
السعي إلى زيادة أسطول المركبات الكهربائية في العالم ليصبح أ كبر بعررين مرة من حجمي اليوم.
مع الكل تس ت تتتدعي الحاجة إلى مجموعة من الس ت تتياس ت تتات الهيكلية الر ت تتاملة تغطي جميع الوس ت تتائل
التكنولوجيتة وأهتداف التحول العتادل لقطتاع الطتاقتةل والتك لتحقيق المست ت ت ت تتتويتات الالزمتة من نرت ت ت ت تتر
الطاقة المتجددة بحلول عام  .2030ويست ت ت تتاهم تعزيز طموحات المست ت ت تتاهمات المقررة على الصت ت ت تتعيد
الوطني وخطع الطاقة الوطنيةل بموج

ميثاق غالست تتكو للمناخل في تعزيز مست تتتوى ثقة االست تتتثمارات

وتوجيي استراتيجياتها بما يتماشى مع مسار وقف ارتفاع درجات الحرارة عند  1,5درجة مئوية.

وعلى وجتتي التحتتديتتدل ينبغي على التتدول اأكثر است ت ت ت تتتهالك تا ً للطتتاقتتة وإطالق تا ً لالنبعتتاثتتات الكربونيتتة من
مجموعتي العرت ت ت ت تترين ومجموع تتة الست ت ت ت تتبعل أن تب تتادر إلى تنفي تتذ خطع واست ت ت ت تتتثم تتارات طموح تتة على
المست ت ت ت تتتويين المحلي والةتارجي .إا تحتتاج هتذه التدول إلى دعم اإلمتداد العتالمي عبر تعزيز مست ت ت ت تتاهمة
مصت ت ت ت تتادر الطتاقتة المتجتددة في توليتد الكهر بتاء لتبل  ٪65بحلول عتام  .2030كمتا ينبغي لزيتادة تمويتل
المر ت تتاريع المتعلقة بالمناخل وتبادل المعارفل وتوفير الدعم المس ت تتاهمة في بناء عالم تس ت تتوده العدالة
والرمولية.
وأخيراًل يحتتتاج تست ت ت ت تتريع وتيرة تحول قطتتاع الطتتاقتتة بمتتا يتوافق مع أهتتداف المنتتاخ والتنميتتةل التزام تا ً
ست ت تتياست ت تتيا ً بلقصت ت تتى درجات التعاون الدوليل مع الحرص على بقاء تحقيق أهداف التنمية المست ت تتتدامة
والوص ت ت تتول الر ت ت تتامل إلى مص ت ت تتادر الطاقة الحديثة بحلول عام  2030ركيزةً أس ت ت تتاس ت ت تتية للتحول العادل
والرت ت ت تتامل للطاقة .وهنا تبرز الحاجة إلى إطار ست ت ت تتياست ت ت تتة عالمي شت ت ت تتامل يجمع البلدان لتعزيز التدفق
الدولي للتمويلل والقدراتل والتكنولوجيا.
يمكن االطالع على تقرير "توقعتات تحوالت الطتاقتة حول العتالم  "2022الصت ت ت ت تتادر عن الوكتالتة التدوليتة
للطاقة المتجددة هنا.
 انتهى -حول "الوكالة ال ولية للطاقة المتج د "
"الوكتالتة التدوليتة للطتاقتة المتجتددة" هي وكتالتة حكوميتة رائتدة تقود مست ت ت ت تتار تحول نظتام الطتاقتة العتالمي وتتدعم
بلدان العالم في االنتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة .وتعتبر الوكالة مركزا ً عالمياًل ومنص ًة رئيسي ًة
للتعاون الدوليل وملتقى لرواد الستتياستتة والتكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية المتةص تصتتة في مجال الطاقة
المتجددة .يبل عدد أع ت تتاء الوكالة  167ع ت تتوا ً ( 166بلدا ً إضت تتافة إلى االتحاد اأورو ي)ل وتست تتعى أ كثر من 17
دولة إضت تتافية لالن ت تتمام إليها؛ وهي تعمل على ترت تتجيع اعتماد واست تتتةدام جميع أشت تتكال الطاقة المتجددة في
إطار ستتعيها المتواصتتل لتحقيق التنمية المستتتدامةل وتعزيز ستتبل الحصتتول على الطاقةل وتحقيق أمن الطاقةل
ودفع عجلة النمو االقتصادا منةفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر.
معلوماا االتصال
نيكول بوكست ت ت ت تت ت تتالرل مست ت ت ت تتؤول االتصت ت ت ت ت ت تتال في "الوك ت تتال ت تتة ال ت تتدولي ت تتة للط ت تتاق ت تتة المتج ت تتددةل ,+97124179951
nbockstaller@irena.org
لالطالع على أنرطة الوكالة http://www.twitter.com/irena :و http://www.facebook.com/irena.org

