
 

 حول العالم يوفرها قطاع الطاقة المتجددة مليون فرصة عمل  11,5
 2019خالل عام 

ويشدد  طويل األمد؛ تحقيق نمويؤكد التوجه نحو  الطاقة المتجددة والوظائف" -تقرير "المراجعة السنوية 
 "19 –تفشي جائحة "كوفيد  خاللنمو الوظائف  استمرار لضمان قويةضرورة تبني سياسة  على

أحددددددددد  األرقددددددددا   أكددددددددد  - 2020سوووووووو تم ر  29عربيووووووووة المت وووووووودة  اإلمووووووووا ا  الأبووووووووو     
اسدددددددتمرار المندددددداف  ا قتصددددددداد ة  علددددددى اليدددددددو  الوكالدددددددة الدوليددددددة للطاقدددددددة المتجددددددددةالصددددددادرة عدددددد  

؛ فددددددرل العمددددددلددة عبددددددر خلددددددق الم يددددددد مدددددد  دلطاقددددددة المتجددددددوا جتماعيددددددة التددددددي يوفر ددددددا قطددددددا  ا
 الطاقدددة المتجدددددة والوظدددائف" -"المراجعدددة السدددنوية تقريدددر مددد   النسددداة السدددا عةكشدددف   حيددد 

خدددددالل العدددددا  حدددددول العدددددال   فدددددي مجدددددال الطاقدددددة المتجدددددددة مليدددددون  دددددا  11,5عددددد  توظيددددد  
مليدددددددددون  3,8الماضددددددددديا واحتلددددددددد  الطاقدددددددددة الشمسدددددددددية ال  روضدددددددددوئية مركددددددددد  الصددددددددددارة  نحدددددددددو 

 أي ثل  إجمالي عدد الوظائف المسجلة.  –وظيفة 

 :المتجددددددددة للطاقددددددة الدوليددددددة لوكالددددددةا عددددددا  مدددددددير كدددددداميراا   فرانشيسدددددد وقددددددال  اوب ددددددنا المناسدددددد ة
فددددددي  تع يدددددد  الدددددددخل المحلدددددديو  خلددددددق الوظددددددائففددددددي  الطاقددددددة المتجددددددددةمصددددددادر تبنددددددي   سددددددا  "

الددددددول التدددددي تتصددددددر   مقددددددور وقدددددد  دددددا تقدمدددددة والنا دددددسة علدددددى حدددددد سدددددوا . الم أسدددددواا الطاقدددددة
 وأن تتادددددددددنا المتاحدددددددددة لددددددددددي اإم اندددددددددا  الطاقدددددددددة المتجدددددددددددة  أن تسدددددددددت مراليدددددددددو    دددددددددنا القطدددددددددا 

وتدددددددددري   دعدددددددد  تنميددددددددة القطددددددددا فددددددددي القدددددددددرا  المحليددددددددة  لالسددددددددتفادة مدددددددد  المناسدددددددد ة اطددددددددوا ال
  ".العاملي  فيه

وظددددددددائف الطاقددددددددة  عدددددددددد مدددددددد  إجمددددددددالي% 63  نحدددددددو ا فقددددددددد اسددددددددت ثر   سددددددددياالتقريددددددددر وبحسددددددد 
سددددددوا ريددددددادة  ددددددنا المنطقددددددة فددددددي يؤكددددددد علددددددى  األمددددددر الددددددنيا خددددددالل العددددددا  الماضدددددديالمتجددددددددة 

ويددددددد تي فدددددددي المرت دددددددة ال انيدددددددة  عددددددددد الوظدددددددائف  عدددددددد الطاقدددددددة الشمسدددددددية ال  روضدددددددوئية . الطاقدددددددة
مليدددددون وظيفدددددة. وينددددددر  ال  يدددددر مددددد   دددددنا الوظدددددائف ضدددددم   2,5قطدددددا  الوقدددددود الحيدددددوي  واقددددد  

ي ا وتحديددددددداو فددددددي دول م ددددددل البراايددددددلا وكولومبيدددددداا ومالي يدددددداا والفلبدددددد -سلسددددددلة التوريددددددد ال راعيددددددة 
التدددددي تسدددددتل   اسدددددتادا  ال  يدددددر مددددد  اايددددددي العاملدددددة فدددددي عمليات دددددا التشددددد يلية. كمدددددا  -وتايلندددددد 

مليددددددون  2تحتددددددل طاقتددددددا المددددددا  والريدددددداو مراتدددددد  متقدمددددددة فددددددي عدددددددد الوظددددددائف مدددددد  مددددددا  قددددددار  
 مليون فرصة عمل على التوالي. 1,2و

https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2020


 

وظدددددائف   مقارندددددةو  دددددي  الجنسدددددي   الفدددددرلفدددددي أكبدددددر  ت دددددافؤاو أظ دددددر  وظدددددائف الطاقدددددة المتجدددددددة و 
عددددددد إجمدددددالي % مددددد  32 ددددد ن النسدددددا   شددددد ل  نسددددد ة  التقريدددددر كشدددددف الوقدددددود األحفدددددوريا حيددددد 

  في قطا  الوقود األحفوري.% 21مقا ل  وظائف الطاقة المتجددة

الطاقدددددددة إ  أن ا حتدددددددى ا نالمتاحدددددددة القطعيدددددددة األرقدددددددا  و قلدددددددة التقدددددددديرا  الد يقدددددددة مددددددد  رغ  الوبددددددد
تقنيدددددددا   مقددددددددمت افدددددددي و ايددددددددة تدددددددوفر فددددددرل عمدددددددل مت   )خارجدددددددة الشددددددد  ة  المتجددددددددة الالمرك يدددددددة

  ا سدددددددددتاداماتددددددددددع  مصدددددددددادر الطاقدددددددددة المتجدددددددددددة الالمرك يدددددددددة أن . كمدددددددددا الطاقدددددددددة الشمسدددددددددية
فدددددددي  ل دددددددنا الوظدددددددائفمضددددددداعف تددددددد ثير ال ددددددد  مالح دددددددة اانتاجيدددددددة فدددددددي المنددددددداطق الري يدددددددة. ويم

  .المحليةوالتجارة  اوا تصا   اوالرعا ة الصحية اال نائياانتا  و  ال راعةقطاعا  

التعلدددددددي  والتددددددددري ا والتددددددددخال  فدددددددي  إجدددددددرا ا وفدددددددي مقددددددددمت ا  - وتعتبدددددددر السياسدددددددا  الشددددددداملة
عددددددامالو  -القدددددددرا  المحليددددددة  ا سددددددتفادة مدددددد  التددددددي تدددددددع  القطاعيددددددةسددددددوا العمددددددلا والسياسددددددا  

  وظائف الطاقة المتجددة. نمو لمحاف ة على وتيرةلم ماو 

" الطاقدددددددة المتجدددددددددة والوظدددددددائف -"المراجعدددددددة السدددددددنوية  رتقريددددددد مددددددد  وتسدددددددله نسددددددداة  دددددددنا العدددددددا 
وتتمحدددددور  دددددنا  فدددددي القطدددددا . لي واعددددددة لددددددع  تعلدددددي  وتددددددري  العدددددامالا  ر دم ددددداالعلدددددى  الضدددددو 

وتددددددددري  المعلمدددددددي ا واسدددددددتادا   االمندددددددا   وتددددددد لي  احدددددددول التددددددددري  الم نددددددديعمومددددددداو الج دددددددود 
مبت دددددددددددرة  ددددددددددي  القطدددددددددداعي  العدددددددددددا  وإرسددددددددددا   ددددددددددراكا  ت نولوجيددددددددددا المعلومددددددددددا  وا تصدددددددددددا  ا 

  م ل النسا .ذا  التم يل الضعي  وتوظي  الفسا  والاالا 

 العددددداملي  فدددددي  ندددددا  م دددددارا اعدددددادة أ ميددددة قصدددددو   كمددددا يتعدددددي  علدددددى صدددددنا  السياسدددددا  إيدددددال 
 وأن خصوصددددددددداو ا المعرضدددددددددي  لدددددددددنل أو  وظدددددددددائف   خسدددددددددروا ممددددددددد قطدددددددددا  الوقدددددددددود األحفدددددددددوري 

فددددددي قطددددددا  الطاقددددددة  ا سددددددتفادة من ددددددارا  جيدددددددة  م دددددد  م ددددددارا  وخبدددددد متل ددددددون مددددددن    ال  يددددددري 
  الن يفة.

عددددددد إ  أنددددده  م ددددد  تدددددوفير نمدددددواو م شدددددراو فدددددي وظدددددائف الطاقدددددة المتجدددددددةا   ددددد د العدددددال  ومددددد  أن
 ت دددددد ولدددددد  تحددددددول الطاقددددددة.  سددددددا   فددددددي حفدددددد سياسددددددة  دددددداملة ت اعتمدددددداد مدددددد  خددددددالل أكبددددددر من ددددددا

 ددددددنا المنعطددددددف  ممددددددا  ددددددي عليدددددده اليددددددو  عنددددددد أك ددددددر ضددددددرورةو  الم ددددددادرةالحاجددددددة إلددددددى م ددددددل  ددددددنا 
تتلقدددددددى ال شدددددددرية تحدددددددنيرا  "ا 19 –جائحدددددددة "كوفيدددددددد ل  ديتصدددددددال  لعددددددديددددددد ال ا   وفيمدددددددا. الحاسددددددد 
  ة ا ضطرا ا  المناخية.جمعالفي  أخفق  إذا مامية عما ينت ر ا   ه يو 



 

مدددد  مددددا يترتدددد  علددددى ذلدددد  مدددد   جديددددد رسدددد  مسددددارالحاجددددة إلددددى إن ددددار   طبيعددددة الحددددال  م دددد و  
الوكالددددددة الصددددددادر عدددددد  " 19–كوفيددددددد أجندددددددة التعددددددافي مددددددا  عدددددددتقريددددددر " أفددددددادوقددددددد . فوائددددددد جمددددددة

خددددالل السددددنوا   طمددددوو قددددد يددددوفر ي  رنددددام  تحفيدددد   وضدددد  دددد ن مددددؤخراو  الدوليددددة للطاقددددة المتجددددددة
 تحقيقدددددده  مواصددددددلةعمددددددا  م دددددد  مليددددددون وظيفددددددة إضددددددافية  5,5 مددددددا  صددددددل إلددددددى لدددددد ال  القادمددددددةا

 أن  سددددل  المسددددارم ددددل  ددددنا الم ددددادرا  للعددددال   تتددددي كمددددا األعمددددال.  المن جيددددة المعتددددادة لم اولددددة
يتوقع دددددا  فدددددي قطدددددا  الطاقدددددة المتجدددددددة والتددددديمليدددددون فرصدددددة عمدددددل  42الصدددددحي  نحدددددو تدددددوفير 

  .2050"  حلول عا   فاا العالمية للطاقة المتجددةاتقرير "

كددددددامالو  2020لعددددددا   "الطاقدددددة المتجددددددددة والوظددددددائف -المراجعددددددة السددددددنوية قددددددرا ة تقريددددددر "  م نددددد 
  .الرا هعبر 

 –انت ى  -

 ة للطاقة المتجددة"حول "الوكالة الدولي

 دددددي وكالدددددة ح وميددددددة رائددددددة تقدددددود مسدددددار تحددددددول ن دددددا  الطاقدددددة العددددددالمي "الوكالدددددة الدوليدددددة للطاقدددددة المتجددددددددة" 
مركدددد او عالميدددداوا . وتعتبددددر الوكالددددة  لدددددان العددددال  فددددي ا نتقددددال إلددددى مسددددتقبل قددددائ  علددددى الطاقددددة المسددددتدامةوتدددددع  

السياسددددددددة والت نولوجيدددددددددا والمددددددددوارد والمعرفددددددددة الماليدددددددددة ومنصددددددددةو رئيسدددددددديةو للتعدددددددداون الددددددددددوليا وملتقددددددددى لددددددددرواد 
 لددددداو إضددددافة إلددددى  160عضددددواو ) 161 الوكالددددة يبلددددد عدددددد أعضددددا  المتاصصددددة فددددي مجددددال الطاقددددة المتجددددددة.

علددددددى تشددددددجي   تعمددددددلو ددددددي  إلي ددددددا؛دولددددددة إضددددددافية لالنضددددددما   22وتسددددددعى أك ددددددر مدددددد   اا تحدددددداد األوروبددددددي 
جددددددة فدددددي إطددددار سددددعي ا المتواصدددددل لتحقيددددق التنميددددة المسدددددتدامةا اعتمدددداد واسددددتادا  جميدددد  أ ددددد ال الطاقددددة المت

وتع يدددددد  سددددددبل الحصددددددول علددددددى الطاقددددددةا وتحقيددددددق أمدددددد  الطاقددددددةا ودفدددددد  عجلددددددة النمددددددو ا قتصددددددادي مددددددناف  
 ال ربون للوصول إلى مستقبل م د ر.

 معلوما  االتصال:
ا +971 24 147 101ا ندددانددددا مويندددددارا مسددددددددددددؤول ا تصدددددددددددددددال في "الوكدددالدددة الددددوليددددة للطدددداقدددة المتجددددددة"

nmoenandar@irena.org 
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