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لسويدية، 
نازل في 
ضا إلى 
ة مراكز 

  حياتها. 
 الخاص 
 المتحدة، 
 ويشجع 
ق بحلول 
لق مناخ 
كة. وقال 
للكهرباء، 
ام قطاع 

لمفوضية 
ن الطاقة 
من خالل 
ن الدول 
ى الطاقة 
و الخطأ 
ن خالل 
دم، مما 
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رت كالرك أن
الوصول إلى
 جيدة، ولكن
دال من ذلك 

نائب وزير
لمستدامة تعد
يمقراطية. وأش
ها الحكومة ال

بالمنلشمسية 
 االنتباه أيض
ر إلى أهمية
 مدار دورة ح
وث والمنسق
قة بالواليات 
ب المستثمرين
 وفيما يتعلق
حتاج إلى خلق
كهرباء كشرك
أعلى سعر لل
صة عمل أما

ض التنمية بال
ة الجميع من
هذا الهدف من
. وأضاف أن
د كبير على
وألحفوري، وه

ن النامية من
امة من العد

12 يناير/ن الثاني

إلنمائي. وذكر
 ال يمكنها ا
يات وخطط
ا، وطالبت بد

  تاد. 
جوهانسون، ن
ن الطاقة ال
 ترتبط بالديم
ة التي تمولها
يب األلواح ال
ديش. ولفت
العملية وأشار
لمعدات على 
سكوال، المبعو
 لشؤون الطاق

تذب مناخ يج
ة الخاصة. 
ن الدول تح
دارة قطاع الك
ما يسددون أ
ك يمثل فرص

   
لجز، مفوض
أهمية استفاد
ددة وتحقيق ه
مة والمتسقة.
مدت إلى حد
ط الوقود األ
تتجاوزه البلدان
طاقة المستد

كانون 17  الثالثاء

م المتحدة اإل
 الدول التي

ى باستراتيجي
اتاد ليس كافي
ل غير المعنت
 دانيال جو
ويد، على أن
قية وسياسية
وعات الطاقة
في ذلك تركي
مبيق وبنجالد
ول المحلية 
مة لصيانة ال
 كارلوس باس
سسة الدولية 
 أهمية خلق 
شطة التجارية
كات، ذكر أ
سة يسمح بإد
لفقراء غالبا م
را إلى أن ذلك
قة المتجددة. 
 أندريس بيبا
روبية، على أ
تدامة والمتجد
راءات الحكيم
دمة قد اعتم
جمة عن أنماط
 يمكن أن ت
ع أهداف للط

،8رقم،187لد            

يات 
على 
عات 
  قة. 
ص 
عدل 
الثة 
وراء 
عائد 
 أقل 
 في 
صة 
 أن 
وازن 
رات 

بنك 
طاع 
همية 
وارد 
مات 
 تلك 
لعقد 
رات 
الت 

فادة 

ين، 
امج 

األمم
من 
تحظى
المعت
العمل
وأكد
بالسو
أخالق
مشرو
بما ف
موزم
الحلو
الخدم
وأكد 
للمؤس
على
األنش
الشبك
للسياس
أن ال
مشير
الطاق
وأكد
األور
المست
اإلجر
المتقد
الناجم
الذي
وضع

المجل،األوللعدد

فيذ التكنولوجي
ة، وأكدت ع
رى والمشروع
ل حلول الطاق

 الدولي الخاص
لى زيادة المع
دة إلى ثال
رين يسعون و
خفضة والع
تثمار مبالغ 

وحكيمة  جية
تثمارات الخاص
 على الدول
ل تحقيق التو
لمالية والخبر

جلس إدارة ب
على دور القط
أشار إلى أه
واستخدام المو
ت إلى معلوم
امة. وحدد ت
سوق خالل ال
تم بالمخاطر
ة مع الوكاال

فل على است

هيرة يوم االثني
ك، مدير برنا

ال        مستقبل

يضا على تنف
مية الجغرافية
لشركات الكبر
من أجل تمويل
بعوث البنك
على الحاجة إل
طاقة المتجدد
كبار المستثمر
خاطر المنخ
ى أهمية است

إستراتيجصورة 
 جذب االست
ف أنه يتعين

ض من أجلع
 السياسية وا

ي، رئيس مج
 المتحدة، ع
لمستدامة. وأ
لميكانيكية و
تحويل البيانات
 جمهور العا
ر فرص الس
 البنوك تهت
 في الشراكة

ء بشأن العمل

ريق بعد ظه
هيلين كالرك

ة العالمية لطاقة الم

. وشجعت أيض
ألهم ذات ا

لى كل من ال
والمتوسطة من
رو ستير، مب
ر المناخ، عل
 لتمويل الط

أن كب وذكر 
 ذات المخ
". وأشار إلى
ال العامة بص
ت من أجل

جما. وأضاف
ض بعضها البع
 بين القوى 

رلز هوليداي
يكا بالواليات
في الطاقة ال
الكهربائية وا
 المستدامة وتح
 نقلها إلى 
باعتبارها أكبر
وذكر أن

، وخاصة 
  

فريق الوزراء
  من الطاقة.

تماع هذا الفر
ور المنسق ه

 اإلعالمية للقمةرة

بالمنظمة.
الخضراء

الحاجة إلى
الصغيرة و
وأكد أندر
بشأن تغير
الحالي 
أضعاف.
الفرص

"المناسب"
من األموا
المشروعات
األكبر حج
تتعلم من
المناسب
  التقنية.

وأكد تشار
أمريأوف 

الخاص ف
الهندسة 

لطبيعية ا
من أجل
القضايا ب
القادم. و
المحسوبة
 الدولية. 
اجتماع ف
الجميع من
انعقد اجتم
وتولى دو

نشرال    
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ري ليس 
والوظائف 
ا جميعا. 
لمستقبل. 
ر الذي 
كنولوجية 
 التنموي 

مؤسسات 
االقتصاد 

 االثنين، 
 التنفيذي 

بق لدولة 
أن تركز 
اخ على 
ن تتولى 
 "الثمار 
 وٕالغاء 
ع الوقود 
ن خالل 
ء. وذكر 
بسياسات 
ة البديلة 

لمكسيك، 
ك الطاقة 
 األجهزة 
رة دة موف
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قود األحفوري
 الحراري وا
د تم تشويهها
ت فعالة للم
على االبتكار
إلنجازات التك
 واالستثمار

ن دور الم
حول إلى ا

 ظهيرة يوم 
ينر، المدير 

  
الرئيس السابق
 الحكومات أ
 وتغير المنا
 أنه ينبغي أن
الل حصاد
ب الطلب،

 الضار ألنواع
 الصناعة من
وجيا الخضراء
د األحفوري ب
 موارد الطاقة

ر الطاقة بال
 من استهالك
ريق استبدال
 بأجهزة جديد

12 يناير/ن الثاني

 بدعم الوق
 االحتباس 
أمن الطاقة قد
ر تكنولوجيات
ج بالتركيز ع
ى تحقيق اإل
بصورة كبيرة

  راء. 
لوزراء بشأن
لتعجيل بالتح

  لنظيفة
ا الفريق بعد
سق أكيم شتاي
 تحدة للبيئة. 
ريا فيجيرز، ا
 يتعين على
كافحة الفقر
 وذكر أيضا
دة من خال
 إدارة جانب
، مثل الدعم 
 إشارات إلى
 على التكنولو
ل دعم الوقود
ى استخدام 

 هيريرا، وزير
حكومة للحد م
سيك عن طر
موفرة للطاقة 

كانون 17  الثالثاء

تمام الحالي
داما وأن 
صرة للبيئة وأ
 على ابتكار
صى لومبورج
ف يؤدي إلى
دة البحوث ب
لطاقة الخضر
ماع فريق ا
ومية في ا
مي للطاقة ال

ماع هذد اجت
ى دور المنس
مج األمم المت
ر جوزيه ماري
تا ريكا، أنه
دها على مك

قد.  هذا الع
ومات الرياد
لية"، مثل

سات السيئة،
فوري وٕارسال
ض الضرائب 
بدالينبغي است

ة تشجع على
  دة.

دث جوردي 
 برنامج الح
لية في المكس
زلية غير الم

،8رقم،187لد            

عام 
شجع 
فادة 

 إلى 
 من 
جوة 
لهذه 
ؤالء 
عون 
على 
حقق 
الل 
 أن 
وارد 
ألمم 
ارها 

   
صاد 
طرد 
لتها 
قاب 
بان 
صفر 
طاقة 
تمع 
خي 

بناء 
 أن 

االهت
مستد

المناص
وأكد
وصوأ

سوف
وزياد
في ال
اجتم
الحكو
العالم
انعقد
وتولى
لبرنام
وذكر
كوست
جهود
مدار
الحكو
المتدل
السياس
األحف
خفض
أنه ي
فعالة
الجيد
وتحد
حول
المحل
المنزل

المجل،األوللعدد

وأشار إلى 
 واقعي، وش
 شاملة الستف

رء اسكتلندا، 
شبكات للحد 
 وتضييق الفج
خدام الشامل ل
صول على هؤ
 ال يستطيع
جزرا محددة ع
 أصبحت تح
امل من خال
مفهوم يمكن
مية ذات المو
مين العام لأل
طاقة، باعتبا
وزيع الطاقة.

ب وزير االقتص
هناك تقدم مط
هود التي بذل

في أعقلعمل 
 وأكد أن اليا
طاقة من الص
 أنماط الط
 أن تمد المجت
را لدعمه السخ

 كوبنهاجن لب
ة التي ألقاها،

ال        مستقبل

زة تنافسية. و
وعد نهائي
غة سياسات

 
ئيس وزرا، ر 

 تكنولوجيا الش
افات طويلة،
وجية واالستخ
 توزيع األص
 الطاقة أو
ر إلى أن ج
سكتلندا قد 
 الطاقة بالكا
دقيقة، وهو م
ن الدول النام
د بمبادرة األم
صول على الط
 العدالة في تو
جيساوا، نائب
ليابان، أن ه
 يتعلق بالجه
 القدرة على ال
 فوكوشيما. 
 الخاصة بالط
 المزيد من
ليابان تعتزم 
الحديثة تقدير

 من مركز 
كلمة الرئيسية

ة العالمية لطاقة الم

ه الدول ميزة
باعتباره موع 

ت على صياغ
  ن الطاقة. 

كس سالموند
ستثمار في ت
نقل عبر مسا
جازات التكنولو
يات، وٕاعادة
تقرون إلى

ها. وأشار علي
 الغربي الس
 الذاتي من 
كهرومائية الد
ى العديد من
لهائلة. وأشاد
بشأن الحصو
 أجل تحقيق 
سويوشي ياناج
والصناعة بال
حقيقه فيما ي
شأن استعادة 

وكارثة 201
سة سياستها ا
ل تضمين 
 وذكر أن ال
كنولوجياتها ا

  ب الزلزال. 
لومبورج ورن

راء، خالل الك

 اإلعالمية للقمةرة

يمنح هذه
2030 

الحكومات
الجميع من
وأشار أليك
أهمية االس
خسائر الن
بين اإلنجا
التكنولوجي
الذين يفت
الحصول
الساحل 
االكتفاء 
الطاقة الك
يسري على
البحرية ال

تحدة بالم
دعوة من 
وذكر متس
والتجارة و
قد تم تح
اليابان بش

11زلزال 
تعيد دراس
من أجل
المتجددة.
الدولي بتك
في أعقاب
وذكر بيو
توافق اآلر

نشرال    



       6          

 للسياسة 
مريكية، أل

ت توفر 
ها خالل 
 المعايير 
ن تحول 
أن يكون 

ر جديد ا
  

نيا، عن 
 للبحوث 
لحد من 

% 80ة 
لول عام 
في نفس 
دة بنسبة 
نيا سوف 
ي قطاع 
ن تصبح 
ادة بناء 

سرا، على 
 والتسوية 
لمواطنين 
استهالك 
وذكر أن 
نه يتعين 

201           

عد الوزير 
 المتحدة األ
 التي أصبحت
 كانت توفره
لهام لتحديد 
 أنه نظرا ألن
 فمن المهم أ
في رسم مسا
 قة النظيفة. 

بألمان  الدولة
طويل األجل
 تستهدف ال
حراري بنسبة

بحل 1990 
ات الطاقة ف
طاقة المتجدد
ذكر أن ألماني
 وخاصة في
ا تأمل في أن
من أجل إعا

لطاقة بسويسر
 والطموحة 
سرا تشجع ال
ق تقدم في ا
ي سنويا، وذ

"أنويسرا هي 
.  

12 يناير/ن الثاني

ندالو، مساع
 بالواليات

 الثالجات 
لطاقة التي
يثبت الدور ا
ي. وأضاف 
عض الوقت،
ون يرغبون ف
مبادرات الطاق

وزير شوت، 
يا والمنظور ط
 أن ألمانيا

الحتباس الح
نة بمعدالت
 نظام إمدادا
زيادة توليد الط

. وذ2050م 
ية الطاقة،

وأكد أن ألمانيا
قدم حديث م

  ضر.
مان، وزير ال
 الواضحة 
ح أن سويس
 على تحقيق
ستوى المحلي
حركة في سو
كبر كل عام"

كانون 17  الثالثاء

 ديفيد سان
ؤون الدولية
خدام نموذج
ة أضعاف ا
عينيات كي ي
ظيم الحكومي
قة يستغرق بع
ك قادة حالمو
أجل تحقيق م
دث جورج ش
 الطاقة بألماني
تكار. وقال
ث غازات ا

% مقارن90 
، وتحويل20

ت من أجل ز
% بحلول عام
ز على فعالي
صنيع لديها. وأ
 اقتصاد متقد

كمجتمع أخض 
 والتر شتاينم
ة األهداف

شاور. وأوضح
ديات والمدن
قة على المس
ى القوى المح
ك بذل جهد أك

،8رقم،187لد            

موال 
دعم 

دولة 
م قد 
الثين 
 في 
شر. 
 في 
ذلك 
وث 
طاقة 
تبلغ 

 30 
طلع 
يات 

زراء 
وازن 
ومية 
اف 
حرير 
شارة 
مت 
خل 
طاع 
ونية 
كار 

وقام
والشؤ
باستخ
أربعة
السبع
والتنظ
الطاق
هناك
من أ
وتحد
ثورة 
واالبت
انبعاث
إلى 
050
الوقت

80%
تركز
التص
أول
ذاتها
وأكد
أهمية
والتش
والبلد
الطاق
إحدى
عليك

  
 

المجل،األوللعدد

يير يوفر أم
ة تحظى بد

، وزير الدرد
لطاقة بالعالم
 األعوام الثال

ا للطاقة زير 
مارجريت ثاتش
ملكة المتحدة 
 بما في ذ
يني في بحو
ك وتنمية الط
 قدرة نووية ت
، بما يوفر 
كومات تضط
عم التكنولوجي

ب رئيس وز
 تحقيق التو
بحوث الحكو
ل تحقيق أهد
قد قامت بتحر
 السعر كإش
مستهلك وقدم
 محدودة الد
ونت مع قط
صمتها الكربو
 تجارب ألفك

 

ال        مستقبل

ن هذا التغي
را ألن الطاقة

وف جيلدفورد
ى أن وضع ا
 على مدار 
ن يعمل وز
ء السابقة م
ستثمارات المم
 الكربون،

جنيه استرلي 
شجيع استهالك
قخطيط لتحقي

2025 عام 
ذكر أن الحك
ر مناخ يدع

 وزير بمكتب
على أهمية

ة العامة والب
اص من أجل

ق سنغافورةن 
 واستخدمت
قة على الم
ة إلى األسر
هالك وتعاون
 من بص
 تصبح حقل
قة الجديدة. 

ة العالمية لطاقة الم

مشيرا إلى أن
 أيضا، نظرا

ورد هويل أو
المتحدة، إلى
صورة جوهرية

 منذ أن كان
رئيسية الوزراء
ضوء على اس
يا منخفضة

مليار 2.5 
متجددة، وتشج
لموفرة، والتخط
اوات بحلول
صة عمل. وذ
ة عن توفير

  
س. إسوارن،
 الضوء ع
 بين السياسة
 القطاع الخا
وأشار إلى أن
كهرباء لديها
 لتكلفة الطاق

ستهدفةت الم
 دعم االسته

للحد تويا
 الدولة كي 
والتنمية والطاق

 اإلعالمية للقمةرة

للطاقة، م
الحكومة 

  كبير. 
وأشار لو
 بالمملكة
تغير بص
األخيرة، 
حكومة ر
وسلط الض
التكنولوجي
استثمار 
الطاقة الم
المحلية ال

جيجا 16
ألف فرص
بالمسؤولية
النظيفة. 
وألقى س
،سنغافورة

والتكامل 
ومبادرات
الطاقة. و
سوق الك
واضحة 
المساعدات
وتجنبت

وكيماالبتر 
وشجعت 
البحوث و

نشرال    
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ضاء 
لقمة 
شات 
ريق 
وجيا 
 تتاح

جناح 
 في 
كات 
داث 
سية 

حفي 
حدة 
وقيع 
جددة 

المجل،األوللعدد

  بل
 حضر أعض
لى مدار ال
 ذلك: مناقش
 خارطة الطر
ية والتكنولو
لخليجي، وافت
ي دارت بج
 والعروض 
حفل شرك
يد من األحد
طنية والمؤسس

مؤتمر الصح
ية لألمم المتح

، وتو2012 
 للطاقة المتج

ال        مستقبل

طاقة المستقب
ت العامة، 
األحداث عل
قبل، بما في
ن قضايا مثل
 الكهروضوئي
س التعاون ال
ناقشات التي
 المستقبل،

Inومح ،
مبتدئة، والعد
معرض الوط

ث األخرى الم
ي للسنة الدولي
امة للجميع 
وكالة الدولية 

  ة. 

ة العالمية لطاقة الم

مة العالمية لط
على الجلسات
لعديد من ا
لطاقة المستقب
مستديرة بشأن
 للتكنولوجيا

ي دول مجلس
شروع، والمن
زعماء طاقة
nnovate@
يا النظيفة الم
 بأجنحة الم

  لشركات.

 أهم األحداث
طالق الرسمي
طاقة المستدا

بين الوك لنوايا
لدولية للطاقة

 اإلعالمية للقمةرة

حول القم
عالوة ع
الوفود ال
العالمية ل
المائدة الم
الدولية 
النظيفة في
قرية المش
شباب زع
@WFES
التكنولوجي
الموازية 
وأجنحة ال

  
وتضمنت

ل اإلطحو 
لتوفير الط

الخطاب 
والوكالة ال

 
 

نشرال    


