
 
 

 كصحفي مشتر خبر

 " المراجعة السنوية - والوظائفالطاقة المتجددة "  اإلصدار األخير من تقريرفي 

 عالميا   فرصة عململيون   12,7يوفر  الطاقة المتجددةقطاع 

  وضعويدعو إلى  العالميةاألزمات  على الرغم من الطاقة المتجددةوظائف نمو استمرار  يؤكدالتقرير 

 "جيدة "فرص عمل توفيرسالسل توريد مستقرة و   إلنشاء هادفةاستراتيجيات 

جنيببببببببفت / أبببببببببو ظبببببببببيت اإلمبببببببباراي العربيببببببببة المتحببببببببدة / بيتسبببببببببرات الوتيبببببببباي المتحببببببببدة األمري يببببببببة

الطاقففففففة المتجففففففددة والوظففففففائف  المراجعففففففة السفففففف وية "تقريففففففر  كشففففففف – 2022سبببببببتمبر  22سويسببببببرات 

 وظيفففففففةمليففففففو   12.7 إلففففففى  عالميففففففا   الطاقففففففة المتجففففففددة قطففففففاا ارتفففففففاا عففففففدد الوظففففففائف  فففففف عففففففن  "2022

تففففففداعيات  اسففففففتمرارالرغم مففففففن بفففففف ، وذلفففففف عففففففا  وا ففففففد اللخففففففوظيفففففففة جديففففففدة  700,000بزيففففففادة قففففففدرها 

 .أزمة الطاقة وتفاقم" 19-جائحة "كوفيد

 ففففف   ففففففرص العمفففففل خلففففف ؤثر علفففففى يفففففرئيسففففف   كعامفففففلالمحلففففف  السفففففو    جفففففمالجديفففففد  تقريفففففرال ويحفففففدد

 وكشفففففففاألخففففففر .  الت ففففففاليفغيرهففففففا مففففففن و العمالففففففة باإلضففففففافة إلففففففى ت لفففففففةالطاقففففففة المتجففففففددة،  قطففففففاا

وصفففففل ،  يففففف  بفففففين مافففففادر الطاقفففففة المتجفففففددة ا  األسفففففرا نمفففففو هفففففوالطاقفففففة الشمسفففففية  قطفففففااأ  التقريفففففر 

كافففففر مفففففن ثلففففف  القفففففو  العاملفففففة 4.3 إلفففففى  2021 عفففففا  وظائفففففف   ففففف عفففففدد  اليفففففو   ففففف   مليفففففو  وظيففففففة، أث أ

 .وظائف الطاقة المتجددة  ول العالم

م ظمففففة العمففففل الدوليففففة و"آيري ففففا" بالتعففففاو  بففففين الوكالففففة الدوليففففة للطاقففففة المتجففففددة  تقريففففرال تففففم إعففففداد

الواليففففات المتحفففففدة   ففففف  بيتسفففف ر  مدي فففففةبالم عقففففد م تفففففد  العمففففل العفففففالم  للطاقففففة ال ظيففففففة   فففف  إ ففففار

 األمري ية.

 سالسفففففففل واضفففففففطرا  "19-مفففففففن "كوفيفففففففدالتعفففففففا   والم فففففففا   بشففففففف   ت يفففففففر المخفففففففاو  تافففففففاعدمفففففففع و 

 فففف  أسففففواق ا  والوظففففائفين سالسففففل التوريففففد تففففو باليففففو   يتزايففففد اهتمففففا  الففففدول، العففففالم  ففففول التوريففففد

الطاقفففففففة التحفففففففول نحفففففففو  لحففففففففزالقويفففففففة  محليفففففففةالسفففففففوا  األ مفففففففد  أهميفففففففة التقريفففففففر ويوضففففففف . محليفففففففةال

 المتجددة. الطاقة ت  ولوجياقدرات تادير     تعزيز ا  أيضالمحورث دورها   ، عدا عنال ظيفة

ال   "الواالبببببة الدوليبببببة للطاقبببببة المتجبببببددةفرانشيسببببب و ت اببببباميرات مبببببدير عبببببا   و ففففف  هففففف ا السفففففيا ، قفففففال

مفففففع اسفففففتمرار  العالميفففففة التحفففففدياتعلفففففى مرونتففففف   ففففف  مواج فففففة  يحفففففاف الطاقفففففة المتجفففففددة  قطفففففاا يفففففزال

 قطاعيفففففةسياسفففففات  بات فففففاااليفففففو  العفففففالم  وأناففففف  جميفففففع   ومفففففاتخلففففف  ففففففرص العمفففففل. قدرتففففف  علفففففى 
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 سلسففففففلة قيمففففففة محليفففففففة ال إرسففففففاء ذلفففففف  أ  ؛ فففففف  بلففففففدان م وظففففففائف الطاقففففففة المتجففففففددة عيتففففففدعم توسفففففف

 يعففففزز بففففل فحسفففف ، والمجتمعففففات المحليففففة لألفففففرادفففففرص تجاريففففة ووظففففائف جديففففدة  يسففففاهم  فففف  خلفففف 

 ."باورة عامةأمن الطاقة والتوريد  سالسلموثوقية   ك ل 

الطاقففففففة  قطففففففاا فففففف  جديففففففدة  فففففففرص عمففففففلخلفففففف  ت التفففففف  تزايففففففد عففففففدد ال لففففففدا  إلففففففى أيضففففففا  التقريففففففر  يشففففففير

مففففن % 42 و ففففدهاالاففففين   يفففف  تماففففل ؛آسففففيا  فففف  قففففارة تقري ففففا  هفففف و الوظففففائف  اثلافففف ، ويتركففففزالمتجففففددة

ثفففففم م  مفففففا،  ل فففففل% 10حفففففاد األورولففففف  وال را يفففففل ب سففففف ة لي فففففا االتي، وظفففففائف  ففففف  العفففففالمال عفففففدد   إجمفففففال 

 ل ل م  ما.% 7لواليات المتحدة وال  د ب س ة ا

باإلضفففففافة إلفففففى األرقفففففا  التففففف    "المبببببدير العبببببا  لمنامبببببة العمبببببل الدوليبببببة غببببباد رايبببببدرتمفففففن جان ففففف ، قفففففال 

 المتجفففففددة ةالطاقفففففقطفففففاا ظفففففرو  العمفففففل  ففففف   علفففففى جفففففودة تركيفففففز متزايفففففد أيضفففففا   ثمفففففة، أوردهفففففا التقريفففففر

ال سفففففاء العفففففامالت  ففففف   مفففففن جانففففف  آخفففففر، يشفففففير ارتففففففاا نسففففف ة. الئقفففففة ومجزيفففففة وظفففففائفإيجفففففاد لضفففففما  

وانفففففدماج ا  ففففف   المفففففرأة مشفففففاركةتعزيفففففز ل ةالمخاافففففرات الت هيفففففل ودوسياسفففففات ال أهميفففففةإلفففففى القطفففففاا 

 ونقابففففففات أشفففففجع الح ومففففففاتوللجميففففففع.  تحفففففول عففففففادل  تحقيفففففف   وصفففففوال  إلففففففى الطاقففففففة المتجففففففددة  سفففففو 

 أمفففففرا  باعت فففففارو  لطاقفففففةلمسفففففتدا  لا تحفففففولالالتفففففزام م بمسفففففار  علفففففى مواصفففففلةالعمفففففل  وأصفففففحا  العمفففففال

 .مستق ل العمل"ل جوهريا  

بعففففف   وال سفففففيما تحفففففول، الم مفففففة والدوليفففففةويسفففففلق التقريفففففر الضفففففوء علفففففى بعففففف  التطفففففورات اإلقليميفففففة 

كففففففففز إلفففففففى ج فففففففو  شففففففففر  آسففففففففيا دول  الطاقففففففففة الشمسففففففففية ال  روضففففففففوئية  إلنتففففففففا  تق يفففففففاترئيسففففففففية  مرا

ال  روضففففففففوئية  ألففففففففوا  الطاقففففففففة لتافففففففف يع وتركيفففففففف  المركففففففففز األبففففففففرزالاففففففففين تعففففففففد  و الوقففففففففود الحيففففففففوث. و

رها ووبففففففدالريففففففا  ال حريففففففة.  اقففففففة  قطففففففاا  فففففف  عمففففففلالفففففففرص المزيففففففد مففففففن خلفففففف  عففففففدا عففففففن الشمسففففففية، 

كاففففففر مففففففن  ال  ففففففد أضففففففاف   وتراففففففف  ذلفففففف  مففففففعال  روضففففففوئية،  الشمسففففففية مففففففن الطاقففففففة جيجففففففاوا  10أ

ال تففففففزال تعتمففففففد بشفففففف ل ك يففففففر علففففففى  ول   ففففففا، هفففففف و األنظمففففففة فففففف  تركيفففففف  وظففففففائف المففففففن  ال ايففففففر تففففففوفير

 األلوا .استيراد 

 األهفففففففم رافففففففد  م  ال وتعت فففففففر، الريفففففففا  اإلنتفففففففا  العفففففففالم  لطاقفففففففةمفففففففن تقري فففففففا  % 40 اليفففففففو أوروبفففففففا  وتمافففففففل

ومففففففع ال  روضفففففوئية.  الشمسففففففية الطاقفففففة مشففففف د صففففففياغةإعفففففادة اآل   تحفففففاول القففففففارة بيفففففد أ ؛  المعفففففدات

ت ففففففام   التقريففففففر إلففففففى  يشففففففير،  فففففف  قطففففففاا الطاقففففففة المتجففففففددة أ  دور القففففففارة األفريقيففففففة ال يففففففزال محففففففدودا  

التجففففففارة والزراعففففففة  التفففففف  تففففففدعم قطففففففاع  الالمركزيففففففة المتجففففففددة الطاقففففففةمشففففففاريع  ص العمففففففل  فففففف فففففففر 

 واألنشطة االقتاادية األخر .



 
 

ال تففففففففزال و د الرئيسفففففففف  لشفففففففففرات توربي ففففففففات الريففففففففا . الم سففففففففي  المففففففففور  تعففففففففد  تين، يألمففففففففري بال سفففففففف ة ل

 ل   فففففا تخلففففف  أيضفففففا  المزيفففففدو ،الوقفففففود الحيفففففوث وظفففففائف قطفففففاا تحتفففففل موقفففففع الافففففدارة ل ا يفففففةال را يفففففل 

 بفففففففدأت بفففففففدورهاال  روضفففففففوئية.  الشمسفففففففية  اقفففففففة الريفففففففا  والطاقفففففففة قطفففففففاع  ففففففف   ففففففففرص العمفففففففلمفففففففن 

 .في ا قطاا الريا  ال حرية ال اشئتق يات ل محلية تا يع قاعدة ت سيسالواليات المتحدة    

 بمفففففا يسفففففتلز  وضفففففع سياسفففففات داعمفففففة شفففففاملة، المتجفففففددة اتالطاقففففف قطفففففااع يتوسففففف أ التقريفففففر  وي فففففين

مففففففع تحقيفففففف  وعاليففففففة الجفففففودة ومجزيففففففة الئقفففففة أ  ت فففففو  الوظففففففائف  ففففف  ذلفففففف  تفففففدري  العمففففففال لضففففففما  

 .للجميع تحول عادل   لضما  الت وا الم شود    قو  العمل

 

 .ع ر الرابق التال   المراجعة الس وية" -"الطاقة المتجددة والوظائفيم ن قراءة تقرير 

 

 -  انت ى -

 حول "الواالة الدولية للطاقة المتجددة"

المتجفففففددة" هففففف  وكالفففففة   وميفففففة رائفففففدة تقفففففود مسفففففار تحفففففول نظفففففا  الطاقفففففة العفففففالم  "الوكالفففففة الدوليفففففة للطاقفففففة 

وتففففدعم بلففففدا  العففففالم  فففف  االنتقففففال إلففففى مسففففتق ل قففففائم علففففى الطاقففففة المسففففتدامة. وتعت ففففر الوكالففففة مركففففزا  عالميففففا ، 

ة وم اففففففففة  رئيسففففففففية  للتعففففففففاو  الففففففففدول ، وملتقففففففففى لففففففففرواد السياسففففففففة والت  ولوجيففففففففا والمففففففففوارد والمعرفففففففففة الماليفففففففف

بلففففففدا  إضففففففافة إلففففففى  167عضففففففوا    168المتخااففففففة  فففففف  مجففففففال الطاقففففففة المتجففففففددة. ي لفففففف  عففففففدد أعضففففففاء الوكالففففففة 

كافففففر مفففففن  دولفففففة إضفففففافية لالنضفففففما  إلي فففففا؛ وهففففف  تعمفففففل علفففففى تشفففففجيع اعتمفففففاد  16االتحفففففاد األورولففففف ك، وتسفففففعى أ

مسفففففففتدامة، واسفففففففتخدا  جميفففففففع أشففففففف ال الطاقفففففففة المتجفففففففددة  ففففففف  إ فففففففار سفففففففعي ا المتواصفففففففل لتحقيففففففف  الت ميفففففففة ال

وتعزيفففففففز سففففففف ل الحافففففففول علفففففففى الطاقفففففففة، وتحقيففففففف  أمفففففففن الطاقفففففففة، ودففففففففع عجلفففففففة ال مفففففففو االقتافففففففادث مففففففف خف  

 ال ربو  للوصول إلى مستق ل مزدهر.

 حول منامة العمل الدولية

، وهفففففف  الوكالففففففة ثالثيففففففة األ ففففففرا  الو يففففففدة التابعففففففة لألمففففففم 1919عففففففا   فففففف   م ظمففففففة العمففففففل الدوليففففففةت سسفففففف  

مففففففات ونقابفففففففات العمفففففففال وأصفففففففحا  دولففففففة يمال فففففففا م فففففففدوبو  عفففففففن الح و  187عضفففففففويت ا  ففففففف  وتضفففففففم  ؛ المتحففففففدة

العمففففففل سففففففوية لتعزيففففففز  الضففففففرورية  ففففففرام ال وإعففففففداد ، السياسففففففات وسففففففن   ، وضففففففع معففففففايير العمففففففلب ففففففد   العمففففففل

 www.ilo.org. على  د  سواء ل ساء والرجاللالالئ  

 اتتصالمعلوماي 

 tissac@irena.org+, 97124179949تام   اسح ، مسؤول االتاال    "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، 

 http://www.facebook.com/irena.orgو  http://www.twitter.com/irena  لال الا على أنشطة الوكالة 
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