خبر صحفي

 12مليون فرصة عمل يوفرها قطاع الطاقة المتجددة حول العالم
تقرير صادر عن "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا) و"منظمة العمل الدولية"  ILOيؤكد على

إمكانات التوظيف التي يوفرها تبني استراتيجية مناخية طموحة ويدعو إلى اعتماد سياسات شاملة لدعم
التحول العادل لقطاع الطاقة
ّ

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة /جنيف ،سو وووا و ورا؛  21أكتوبر – 2021كشف ف فففس النلف ف ف ة ال امنة من

تقرير "المراجعفة اللف ف ف ف ف ف ف ففنويفة  -الطفاقفة المتجفددة والوظفا ف" لعفا  ،2021أن قطفاع الطفاقفة المتجفددة وفر
وظا فاً ل ف ف ف ف ف ف ف ف  12مليون ش ص حول العالم خالل العا الماضي ،وذلك بالمقارنة مع  11.5مليون ش ص

في عا  . 2019وأصف ف ففدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية هذا
التقرير في افتتاحية رفيعة الملففتوإل اطارها التعاوني بش ف ن التحوالت العادلة والشففاملة للطاقة ،وذلك بدعم

من الواليات المتحدة وجنوب أفريقيا.

ويؤكد التقرير أن جا حة فيروس "كوفيد –  "19تلف ففببس في ت خير واضف ففطراب سف ففللف ففلة التوريد مع ت يرات

متفاوتة على الوظا ف حلف البلد وقطاعات االسفت دا الناا ي ،ويين أقلفا سفللفلة القيمة .وفيما واصلس
وظا ف الطاقة الشف ف ف ففملف ف ف ففية وطاقة الريا تصف ف ف ففدر مؤشف ف ف ففر نمو حركة التوظيف العالمية في قطاع الطاقات

المتجففددة ،والتي تم ففل مففا مجموعف  4ماليين و 1,25مليون وظيفففة على التوالي؛ ان فضف ف ف ف ف ف ف ف ففس بففالمقففابفل

وظا ف الوقود الحيوي اللف ف ففا ل بالتمامن مع ان فال الطل على وقود النقل .وشف ف ففادت مبيعات ااضف ف ففا ة

بالطاقة الشففملففية المنفصففلة عن الشففبكة تع اًر ،إال أن الشففركات كانس قادرة على الحد من فقدان الوظا ف
في هذا المجال.

وكان نصف في

الصف ففين  ٪ 39من حصف ففة الوظا ف في مجال الطاقة المتجددة حول العالم في عا ،2020

تلتاا الب ارزيل والاند والواليات المتحدة والدول األعضف ف ف ف ف ف ف ففا في االتحاد األورويي .وتعمل العديد من البلدان

األخرإل كففذلففك على خلص فرل عمففل في مجففال الطففاقففة المتجففددة ومن أبرزهففا فيتنففا ومففاليميففا ،الموردان

الر يلف ففيان ل لطاقة الشف ففملف ففية الةاروضف ففو ية؛ وكندونيلف ففيا وكولومبيا ،اللتان تمتلةان سف ففالسف ففل توريد كبيرة من

الوقود الحيوي لألغرال المراعية؛ والمكلفيك وروسيا ،حي تشفاد طاقة الريا نمواً .وتلفجل الوظا ف في

مجال الطاقة الشف ففملف ففية ارتفاعاً في بلدان م تلفة في أ فريقيا جنوب الصف ففح ار الةبرإل ،م ل نيجيريا وتوغو
وجنوب أفريقيا.
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وياذه المناسف ف ف ف ففبة ،قال فرانشف ف ف ف ففيلف ف ف ف ففكو ال كاميرا ،مدير عا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إن قدرة الطاقة

المتجففددة على خلص فرل عمففل وتحقيص األهففداا المنففاخيففة هي حقيقففة ال ري ف

فياففا .ومع انعقففاد مؤتمر

األطراا في اتفاقية األمم المتحدة ااطارية بشف ف ف ن تاير المنا ( )COP26قريباً ،يتوج على الحكومات
رفع ملفتوإل طموحاتاا للوصفول إلى صفافي صففر انبعا ات .والملفار الوحيد للمضفي مقدماً في هذا الادا

هو تعميم االسف ففت مارات لتحقيص تحول عادل وشف ففامل لقطاع الطاقة ،وجني الفوا د االجتماعية واالقتصف ففادية
الةاملة التي ينطوي علياا هذا الملار".

ومن جفانبف قفال غفاي اريفدر ،المفدير العفا لمنظمفة العمفل الفدوليفة "إن قفدرة الطفاقفات المتجفددة على توفير

فرل عمل ال قة مؤشف ففر واضف ف على أننا غير مضف ففطرين لالختيار بين تحقيص االسف ففتدامة البي ية أو خلص
فرل العمل ،بل يمكن لألمرين أن يلي ار جنباً إلى جن ".

وكد اركفاً لحقيقفة أن النلف ف ف ف ف ف ف ففا كن األك ر تف اًر من الجفا حفة لميلان إلى العمفل في قطفاعفات أك ر عرضف ف ف ف ف ف ف ففة
للصف ف ف ف ففدمات االقتصف ف ف ف ففادية ،يلف ف ف ف ففلة التقرير الضف ف ف ف ففو على أهمية التحول العادل للطاقة وتوفير وظا ف ال قة

للجميع ،وضمان تناس

أجور الوظا ف مع المتطلبات المعيشية ،وتوافر أماكن عمل آمنة ،واحت ار حقوق

الموظفين في العمل  .ويلف ف ف ف ف ف ف ففتلم التحول العا دل وجود قوة عاملة متنوعة مع إتاحة فرل عمل متلف ف ف ف ف ف ف ففاوية

للنلفا والرجال ،وتوفير ملفارات وظيفية للشفباب واألقليات والف ات المامشفة .وتعتبر معايير العمل الدولية

وترتيبات المفاوضة الجماعية بين أرياب العمل والموظفين عناصر محورية في هذا ااطار.

ويتطل بلوغ كامل إمكانات وظا ف الطاقة المتجددة تبني سف ففياسف ففات طموحة لدفع عجلة تحول الطاقة في
ملحة
العقود القادمة ،بااضفافة إلى وجود سفياسفات ل لنشفر والتمكين والتةامل للقطاع نفلف  .كما مة حاجة ّ

لت طي العوا ص البنيوية في االقتصفاد األوسفع ،وتقليل االختالالت المحتملة بين فقدان الوظا ف والمكاس
خالل عملية التحول.

وترإل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة العمل الدولية أن الوظا ف التي سف ففيتم خلف ففارتاا ج ار تحول

ويقدر سف ففيناريو االسف ففتدامة العالمي لمنظمة العمل
الطاقة ال شف ففي مقابل الوظا ف الجديدة التي سف ففيوفرها ّ .

الفدوليفة حتى عفا  ،2030أن الوظفا ف الجفديفدة التي يتراو عفددهفا بين  24و 25مليون وظيففة تت طى

بك ير ال لف ف ففا ر التي تتراو بين  7- 6ماليين وظيفة .وسف ف ففيتمكن قرابة  5ماليين عامل ممن فقدوا عملام

من الع ور على وظفا ف جفديفدة في نفل المانفة في قطفاع آخر .ويتوقع تقرير "نظرة ملف ف ف ف ف ف ف ففتقبليفة لتحوالت

الطاقة حول العالم" من " آيرينا" أن قطاع الطاقة المتجددة سف ف ف ففيؤمن فرل عمل لنحو  43مليون شف ف ف ف صف ف فاً
بحلول عا .2050
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وسف ف ف ف ففاهم انقطاع اامدادات عبر الحدود الناجم عن القيود التي فمرضف ف ف ف ففس بلف ف ف ف ففب

"كوفيد –  ،"19في إبراز

الدور الحيوي للف ففالسف ففل القيمة المحلية .لذا ،فإن تعميم هذه اللف ففالسف ففل سف ففيلف ففال خلص فرل عمل محلية

ويحفم الدخل باالسفتناد إلى األنشفطة االقتصفادية الحالية والجديدة .ويوفر عمل " آيرينا" حول االسفتفادة من
سف ففالسف ففل التوريد المحلية نظرة اقبة لناحية أنواع الوظا ف الالزمة لدعم التحول حلف ف التةنولوجيا ،وأقلففا

سلللة القيمة ،والمتطلبات التعليمية والمانية.

ويتطل هذا الادا تبني سفياسفات صفناعية لتشفكيل سفالسفل توريد ملفتدامة؛ واعتماد اسفتراتيجيات تعليمية
وتدريبية لبنا قوة عاملة متمرسف ف ف ففة؛ واتباع تدابير سف ف ف ففوق العمل النشف ف ف ففطة لتوفير خدمات توظيف مناسف ف ف ففبة؛

وت مين فرل إعادة التدري

والت هيل والحماية االجتماعية لملف ف ف ف ففاعدة العمال والمجتمعات التي تعتمد على

الوقود األحفوري؛ وكعداد استراتيجيات لالست مار العا من أجل دعم التنويع والتنمية االقتصادية إقليمياً.
اق أر التقرير الةامل هنا

القصة الرقمية هنا
###
حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"
"الوكالة الد ولية للطاقة المتجددة" هي وكالة حكومية را دة تقود ملف ف ف ف ف ف ف ففار تحول نظا الطاقة العالمي وتدعم بلدان العالم في
االنتقال إلى ملف ف ففتقبل قا م على الطاقة الملف ف ففتدامة .وتعتبر الوكالة مركماً عالمياً ،ومنصف ف فةً ر يلف ف ففيةً للتعاون الد ولي ،وملتقى

لرواد اللياسة وال تةن ولوجيا والم وارد والمعرفة المالية المت صصة في مجال الطاقة المتجددة .يبلغ عدد أعضا الوكالة 166
عضف ف ف واً ( 165بلداً إضف ف ففافة إلى االتحاد األورويي) ،وتلف ف ففعى أك ر من  18د ولة إضف ف ففافية لالنضف ف ففما إلياا؛ وهي تعمل على

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

معلومات االتصال:
نف ف ف ففانف ف ف ففدا موينف ف ف ففدار ،ملف ف ف ف ف ف ففؤول االتصف ف ف ف ف ف ف ف ف ففال في "الوكف ف ف ففالف ف ف ففة الف ف ف ففد وليف ف ف ففة للطف ف ف ففاقف ف ف ففة المتجف ف ف ففددة"،+971 24 147 101 ،
nmoenandar@irena.org
لف ف ف ف ف فلف ف ف ف ف فتف ف ف ف ف ف واصف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففل مف ف ف ف ف ففع الف ف ف ف ف ففوكف ف ف ف ف ففالف ف ف ف ف ففة
وwww.linkedin.com/company/irena
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 www.twitter.com/irenaوwww.facebook.com/irena.org

حول "منظمة العمل الدولية")(ILO
دعم العدالة االجتماعية وتعزاز فرص العمل الالئق
منظمة العمل الد ولية هي وكالة تابعة لألمم المتحدة ومت صف فصف ففة بعالم العمل .وهي تجمع بين الحكومات وأصف ففحاب العمل
والعمال لتةريل ناج متمحور حول اانلف ف ف ففان في ميادين العمل ملف ف ف ففتقبالً من خالل خلص فرل العمل الال ص ،والحقوق في
العمل ،وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية والح وار االجتماعي.
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