
 

 صحفي خبر

 2018في عام  العالم حول فرصة عمل مليون  11 توفرالطاقة المتجددة 
 المتجددة الطاقة على اعتمادها جراء من واقتصادية اجتماعية فوائد تجني الدول من مزيد

تقرير في  المتجددة للطاقة الدولية الوكالة كشفففففففففففففف   :2019 يونيو 13 ؛المتحدة العربية اإلمارات أبوظبي،
 الطاقة مجال في شففففففففففخ  مليون  11 توظيفاألخير عن  "الطاقة المتجددة والوظائف -المراجعة السففففففففففنوية "

جاء  هذه . 20171 عام شففففخ  في مليون  3,10 مع بالمقارنةوذلك  ،2018 عام في العالم حول المتجددة
شفففففففار التقرير أحيث  المتجددة، الطاقة تقنيا  تطبيقو  وتجارةتصفففففففنيع على  البلدانالمزيد من  إقبالالزيادة مع 

 متجددةال الطاقة أسففففففففففففوا  في نموها تباطؤ رغم مسففففففففففففتويات ا أعلى إلى ارت ع  قدفي القطاع  الوظائف أنإلى 
 .الصين  افي بما الرئيسية

 قطاعا ز رغم تركف. تتغير عموما   للقطاع الجغرافية البصففمة، فإن المتجددة الطاقة إمدادا  سففلسففلة عتنو   ومع
لكن  ،ياألوروب واالتحاد المتحدة والواليا  الصففففين مثل الرئيسففففية، األسففففوا  من قليل عدد في المتجددة الطاقة
 الطاقة لوا أل ينرئيسي كموردين الصين جانب إلى آسيا شر   وجنوب شر   بلدانبشكٍل ملحوظ مؤخرا  و  برز 

الطاقة  ائفوظ زيادة في معدل نمو وفيتنام وتايالند ماليزيامثل  بلدان؛ حيث شفففف د  الك روضففففوئية الشففففمسففففية
 .عالميا   هذا القطاع وظائف من %60 باالستحواذ على آلسيا سمح مما الماضي، العام المتجددة

بصففورة الحكوما   تميل: "(IRENA) المتجددة للطاقة الدولية للوكالة العام المدير كاميرا، ال فرانشففيسففكو وقال
 نما لكون اوا   ،وحسففب المناخية األهداف مصففادر الطاقة المتجددة ليل لمسففاهمت ا في تحقيق متزايدة إلى تبني

هذه  مع تحول الدول إلى عديدة عمل فر  منولما تقدمه  الكربون  منخ ض اقتصفففففففاد لتطوير ا  رئيسفففففففيا  محرك
 واالقتصففففففففففففادية البيئية - المسففففففففففففتدامة لتنميةمقوما  ا جميع المتجددة الطاقة مصففففففففففففادر توفرإذ . مصففففففففففففادرال

تضففففففففففففمن فر  العمل الناتجة عنه  الطاقة،قطاع  في العالمي التحول الذي يشفففففففففففف دهالزخم ومع . واالجتماعية
 ."المتجددة بالطاقة وتح ز البلدان على االلتزام واالقتصادية االجتماعية االستدامة

                                           

لتحسين وتطوير المن جيا  التي تسمح بزيادة معدال   المتواصلة، وتعكل هذه الزيادة المساعي 2018الوظائف في عام  يشير التقرير إلى نمو1 
 التوظيف 
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من  دةالمتجد الطاقة على ت وق ا بين جميع مصفففففادر الريا طاقة و الك روضفففففوئية الشفففففمسفففففية  الطاقة وحافظ 
 2018عام  خاللالصففففدارة في  الك روضففففوئية الشففففمسففففية الطاقة جاء حيث  حيث فر  العمل التي توفرها،

قة  ،إجماال   فر  العمل في قطاع الطاقة المتجددة لثمع استحواذها على ث  ك رومائيةال الطاقةعلى بذلك مت و 
في مجال فرصففففففففففة عمل  ماليين 3 من أكثرفتقدم آسففففففففففيا ، أم ا جغرافيا  . الريا  وطاقة السففففففففففائل الحيوي  والوقود

 .العالمي المجموع أعشار تسعة حوالي يأ ،الطاقة الك روضوئية

ا  وظائف نم األكبر الجزء حيث توفر، تركز في طاقة الريا  البريةتف الريا طاقة  العمل في قطاع فر  أم 
طاقة  مجال في العالمية فر  العمل من %44 وحدها الصففففففففين وتقدم. فرصففففففففة عمل مليون  1,2 مع القطاع
 القدرا  نم لالسففففففففففففففت ادة جذابا   ا  خيار  البحرية الريا  طاقة تكون  قدو . المتحدة والواليا  ألمانيا تلي ا الريا ،
 .والغاز الن ط قطاع مع ثمار الشراكةواست المحلية

 

 :ومن أبرز النقاط الواردة في التقرير بخصوص فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة

 فر  العمل ثلث يقدمإذ  ،2018في عام  تصففدرهعلى  الكهروضوئية الشمسية الطاقة حافظ قطاع 
 آسففففففففففيا شففففففففففر   وجنوب ال ند في هذا القطاع نموا   عمالة وشفففففففففف د . إجماال   المتجددة الطاقة مجال في

 .األوروبي واالتحاد واليابان المتحدة والواليا  الصين من في كل انخ اض امقابل  ،هذا العام والبرازيل
  فرصفففففففة  مليون  2,1 ما يعادلأي  %6 بنسفففففففبة وظائفال زيادةفي  الوقود الحيوي  إنتاج ارت اعسفففففففاهم

فر   ي اوتغلب ف العمالةكبيرة من  إمداد سالسل آسيا شر   وجنوب وكولومبيا البرازيل تمتلكو . عمل
اآلال   تعتمد على األوروبي واالتحاد المتحدة الواليا  في العمليا  أن حين في ،رسميةالعمل غير ال

 أكثر.
 لكن يشفففف د البرية، يعر االمشفففف مع تركز معظم ا في ،فرصففففة عمل مليون  1,2 الرياح طاقةقطاع  يقدم 

 لتحتيةا والبنية الخبرة من االسفففففففففففت ادة إمكانيةال سفففففففففففيما مع اهتماما  متزايدا   قطاع طاقة الريا  البحرية
 .البحري  والغاز الن ط لقطاع

  بطيء رغم انتشففارها ال المتجددة الطاقة مصففادر جميعبين قدرة مركبة أكبر  الكهرومائية الطاقةتمتلك
 التشففففففففففففففغيل مجالي في اأرباع  ثالثة ،فرصففففففففففففففة عمل مباشففففففففففففففرة مليون  2,1 القطاعهذا  ويوفر. حاليا  

 .صيانةالو 



 

 .اضغط هنا، "الطاقة المتجددة والوظائف -المراجعة السنوية " تقريرتحميل ل

 

 
 

 -انت ى-

   

 حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"

المتجددة" بمثابة مركز عالمي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتبادل المعلوما  بين أعضففففففففائ ا تعتبر "الوكالة الدولية للطاقة 
دولة إضفففافية لالنضفففمام إلى  23بلدا  إضفففافة إلى االتحاد األوروبي(. وتسفففعى أكثر من  159عضفففوا  ) 160الذين يبلغ عددهم 

على تشفففجيع اعتماد واسفففتخدام جميع أشفففكال الطاقة المتجددة على تعمل الوكالة و الوكالة، حيث تلعب دورا  فاعال  في نشفففاطات ا. 
، وطاقة المحيطا ، والطاقة الك رومائيةنطا  واسففففففففففففففع ومسففففففففففففففتدام بما في ا الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة 

قة، بل الحصفففففول على الطاالشفففففمسفففففية، وطاقة الريا ، وذلك في إطار سفففففعي ا المتواصفففففل لتحقيق التنمية المسفففففتدامة، وتعزيز سففففف
 وتحقيق أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو االقتصادي منخ ض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر.

 معلومات االتصال:
  في الوكالة الدولية للطاقة المتجددةباإلنابة االتصال رئيل قسم  صبا أحمد الدل ي،
 9009 417 2 971+ هاتف:، saldelfi@irena.org: البريد اإللكتروني
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 ، يرجى زيارة ص حات ا على مواقع التواصل االجتماعي:"المتجددة للطاقة الدولية الوكالة"للتواصل مع 

 www.facebook.com/irena.org، وفيسبوك:  www.twitter.com/irena تويتر:
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