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 خبر صحفي  

 مليون فرصة عمل يوفرها قطاع الطاقة المتجددة حول العالم  12

يؤكد على    ILO ( و"منظمة العمل الدولية"  آيريناتقرير صادر عن "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" )
سياسات شاملة لدعم   اعتمادطموحة ويدعو إلى    مناخية  استراتيجية  تبني  يوفرهاالتي  إمكانات التوظيف  

 التحّول العادل لقطاع الطاقة
وورا وووا و فففف ة ال امنة من   –  2021أكتوبر  21  ؛أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة/ جنيف، سو فففففس النلف كشف

فففنويفة  تقرير   ففف فففف ففف أن قطفاع الطفاقفة المتجفددة وفر  ، 2021لعفا    الطفاقفة المتجفددة والوظفا ف" - "المراجعفة اللف
فف ففف فففف ففف   ش ص مليون  11.5مليون ش ص حول العالم خالل العا  الماضي، وذلك بالمقارنة مع   12  وظا فًا لفف
ففففدرت الوكالة الدولية2019في عا    هذا    بالتعاون مع منظمة العمل الدولية)آيرينا(    للطاقة المتجددة  . وأصف

  وذلك بدعمالتحوالت العادلة والشففاملة للطاقة،  بشفف ن التعاوني    هاالتقرير في افتتاحية رفيعة الملففتوإل اطار 
 .فريقياأالواليات المتحدة وجنوب  من 

فففببس  19 –ويؤكد التقرير أن جا حة فيروس "كوفيد   فففلة التوريد مع ت  يرات في  " تلف فففللف فففطراب سف ت خير واضف
سفللفلة القيمة. وفيما واصلس    أقلفا قطاعات االسفت دا  الناا ي، ويين  و متفاوتة على الوظا ف حلف  البلد  

فففية وطاقة الريا    ففف فففملف ففف فففروظا ف الطاقة الشف ففف فففدر مؤشف ففف في قطاع الطاقات    حركة التوظيف العالميةنمو    تصف
ففففس بففالمقففابفل    وظيفففةمليون   1,25ين ومالي 4والتي تم ففل مففا مجموعفف     ،المتجففددة ففف فففف ففف على التوالي؛ ان فضف
ففففا ل بالتمامن مع ان فال الطل  على وقود النقل.    وظا ف ففففادتالوقود الحيوي اللف ففففا ة  مبيعات    وشف ااضف

  لحد من فقدان الوظا فكانس قادرة على ا، إال أن الشففركات  تع راً   الشففبكة المنفصففلة عن الطاقة الشففملففية  ب
 .في هذا المجال

ففف فففين  وكان نصف فففة الوظا ف في مجال الطاقة المتجددة حول العالم في عا  39ي  الصف ، 2020٪ من حصف
فففا  في االتحاد األورويي. وتعمل العديد من البلدان   ففف فففف ففف تلتاا البرازيل والاند والواليات المتحدة والدول األعضف

الموردان  األخرإل كففذلففك على خلص فرل عمففل في مجففال الطففاقففة المتجففددة ومن أبرزهففا فيتنففا  ومففاليميففا،  
فففيان   فففيا وكولومبيا،  لالر يلف ففو ية؛ وكندونيلف فففية الةاروضف فففملف فففل توريد كبيرة اللتان  لطاقة الشف فففالسف من تمتلةان سف

نموًا. وتلفجل الوظا ف في    طاقة الريا   تشفاد؛ والمكلفيك وروسيا، حي   لألغرال المراعية  لوقود الحيويا
فففية ارتفاعًا في بلدان م تلفة في أ فففملف فففحرا  الةبرإل، م ل نيجيريا وتوغو  مجال الطاقة الشف فريقيا جنوب الصف

 فريقيا.أوجنوب  
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ففففكو ال كاميرا، مدير عا  الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  "إن قدرة الطاقة   ففف ففففيلف ففف ففففبة، قال فرانشف ففف وياذه المناسف
مؤتمر  . ومع انعقففاد  فياففا  ريفف هي حقيقففة ال  وتحقيص األهففداا المنففاخيففة   مففلفرل ع المتجففددة على خلص  

ففف ن تاير المنا  ) ، يتوج  على الحكومات  قريباً   (COP26األطراا في اتفاقية األمم المتحدة ااطارية بشف
  في هذا الادا  الملفار الوحيد للمضفي قمدماً و .  انبعا ات  صفافي صففر  رفع ملفتوإل طموحاتاا للوصفول إلى

فففت مارات    تعميم  هو فففادية  لتحقيص تحول  االسف فففامل لقطاع الطاقة، وجني الفوا د االجتماعية واالقتصف عادل وشف
 هذا الملار". التي ينطوي عليااالةاملة  

على توفير  الطفاقفات المتجفددة    إن قفدرةومن جفانبف  قفال غفاي رايفدر، المفدير العفا  لمنظمفة العمفل الفدوليفة  "
ففف  ال قة  عمل   فرل فففر واضف فففطرين   مؤشف فففتدامة البي ية  تحقيص  الختيار بين  ل  على أننا غير مضف خلص  أو  االسف

 فرل العمل، بل يمكن لألمرين أن يليرا جنبًا إلى جن ".

فففا     وكدراكفًا لحقيقفة ففف فففف ففف ففة    جفا حفةالمن  كن األك ر تف  راً أن النلف ففف فففف ففف لميلان إلى العمفل في قطفاعفات أك ر عرضف
ففففو  على أهمية  ففف ففففلة التقرير الضف ففف ففففادية، يلف ففف ففففدمات االقتصف ففف ال قة  وظا ف  توفير  العادل للطاقة و   التحولللصف

واحترا  حقوق  أماكن عمل آمنة،    وتوافر  ،أجور الوظا ف مع المتطلبات المعيشية  تناس ضمان  و ،  للجميع
ففتلم   الموظفين في العمل ففف فففف ففف ففاوية  العا  التحول. ويلف ففف فففف ففف دل وجود قوة عاملة متنوعة مع إتاحة فرل عمل متلف

تعتبر معايير العمل الدولية  و للنلفا  والرجال، وتوفير ملفارات وظيفية للشفباب واألقليات والف ات المامشفة.  
 في هذا ااطار.عناصر محورية    بين أرياب العمل والموظفين   وترتيبات المفاوضة الجماعية

فففات طموحة لدفع عجلة تحول الطاقة في  و   ويتطل  بلوغ كامل إمكانات فففياسف ظا ف الطاقة المتجددة تبني سف
 مة حاجة ملّحة  كما    .لنشفر والتمكين والتةامل للقطاع نفلف لسفياسفات  وجود  بااضفافة إلى  ،  العقود القادمة

   فقدان الوظا ف والمكاس  بين وتقليل االختالالت المحتملة    ،في االقتصفاد األوسفع  العوا ص البنيويةلت طي  
 .عملية التحولخالل  

فففارتاا جرا الوظا ف    أن   وترإل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة العمل الدولية فففيتم خلف تحول    التي سف
فففيوفرهاالطاقة   فففي  مقابل الوظا ف الجديدة التي سف فففتدامة العالمي لمنظمة العمل  ال شف فففيناريو االسف . ويقّدر سف

مليون وظيففة تت طى   25و 24لتي يتراو  عفددهفا بين  ، أن الوظفا ف الجفديفدة ا2030الفدوليفة حتى عفا   
ففففا ر  البك ير  ففففيتمكن قرابة   7-  6التي تتراو  بين  لف   عملامماليين عامل ممن فقدوا   5ماليين وظيفة. وسف
فففتقبليفة لتحوالت  "  ويتوقع تقرير.  آخر  قطفاععلى وظفا ف جفديفدة في نفل المانفة في    الع ورمن  ففف فففف ففف نظرة ملف

ففيؤمن فرل عمل لنحوأن قطاع الطاقة المتجددة   آيرينا"الطاقة حول العالم" من " ففف ففففًا   43  سف فف صف ففف مليون شف
 .2050بحلول عا  
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ففففاهم ففف ففففب   قيود  الانقطاع اامدادات عبر الحدود الناجم عن    وسف ففف ففففس بلف ففف   ، في إبراز"19  –"كوفيد  التي فمرضف
فففل القيمة المحلية.   فففالسف فففالالدور الحيوي للف فففيلف فففل سف فففالسف خلص فرل عمل محلية    لذا، فإن تعميم هذه اللف

االسفتفادة من   " حولآيرينا" عملوفر  يو األنشفطة االقتصفادية الحالية والجديدة.    باالسفتناد إلىدخل  ال  ويحفم
ففل التوريد المحلية نظرة  اقبة لناحية أنواع الوظا ف الالزمة لدعم التحول   ففالسف فف سف   وأقلففا التةنولوجيا،    حلف

 سلللة القيمة، والمتطلبات التعليمية والمانية.

تعليمية اسفتراتيجيات    واعتمادتبني سفياسفات صفناعية لتشفكيل سفالسفل توريد ملفتدامة؛    هذا الاداويتطل   
فففةقوة عاملة   وتدريبية لبنا  ففف فففبة اتباع  ؛ و متمرسف ففف فففطة لتوفير خدمات توظيف مناسف ففف فففوق العمل النشف ففف   ؛تدابير سف

فففففاعدة العمال والمجتمعات التي تعتمد على    الحماية االجتماعيةو لت هيل  إعادة التدري  وات مين فرل  و  ففف لملف
 .إقليمياً التنمية االقتصادية  التنويع و دعم من أجل  الست مار العا   لاستراتيجيات  كعداد  الوقود األحفوري؛ و 

 اقرأ التقرير الةامل هنا

 رقمية هناالقصة  ال

### 

 المتجددة"حول "الوكالة الدولية للطاقة  

ففففففففففففففار تحول نظا  الطاقة العالمي وتدعم بلدان العالم في  الدولية للطاقة المتجددة" هي وكالة حكومية را دة تقود ملف "الوكالة 
فففففيًة للتعاون الدولي، وملتقى  فففففًة ر يلف فففففتدامة. وتعتبر الوكالة مركماً عالمياً، ومنصف فففففتقبل قا م على الطاقة الملف االنتقال إلى ملف

وال والمعرفة المالية المت صصة في مجال الطاقة المتجددة. يبلغ عدد أعضا  الوكالة  لرواد اللياسة    166تةنولوجيا والموارد 
ففففواً ) ففففعى أك ر من   165عضف ففففافة إلى االتحاد األورويي(، وتلف ففففما  إلياا؛ وهي تعمل على  18بلداً إضف ففففافية لالنضف دولة إضف

ر سففعياا المتواصففل لتحقيص التنمية الملففتدامة، وتعميم سففبل  تشففجيع اعتماد واسففت دا  جميع أشففكال الطاقة المتجددة في إطا
 الحصول على الطاقة، وتحقيص أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو االقتصادي من فض الةريون للوصول إلى ملتقبل ممدهر.

 معلومات االتصال:

ففففففددة" المتجف ففففففة  ففففففاقف ففففففة للطف ففففففدوليف الف ففففففة  ففففففالف "الوكف في  فففففال  فففففففففففففف االتصف فففففففففففففؤول  ملف ففففففدار،  ففففففدا موينف ففففففانف ،  + 971  24  147  101،  نف
nmoenandar@irena.org 

فففففففففففة    فففففففففففالف فففففففففففوكف الف فففففففففففع  مف ففففففففففل  فففففففففففففف فففففففففففواصف فففففففففففتف فففففففففففلف   www.facebook.com/irena.orgو   www.twitter.com/irenaلف
 www.linkedin.com/company/irenaو 

https://irena.org/publications/2021/Oct/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2021
https://www.irena.org/DigitalArticles/2021/oct/How-Renewables-Power-12-Million-Jobs-Globally
http://www.twitter.com/irena
http://www.linkedin.com/company/irena
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 (ILO) الدولية"حول "منظمة العمل 

 العمل الالئقفرص العدالة االجتماعية وتعزاز  دعم

ففحاب العمل  و منظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة لألمم المتحدة  ففة بعالم العمل. وهي تجمع بين الحكومات وأصف ففصف مت صف
ففففففان   لتةريلوالعمال  ففففففتقبالً  ناج متمحور حول اانلف  ص، والحقوق في من خالل خلص فرل العمل الالفي ميادين العمل ملف

 العمل، وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية والحوار االجتماعي.

 

 


