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 االنتقال العادل وقطاع الطاقة 
 2022جولة على العام 

 

 مقّدمة    
 

ل    200( أكثر من  ITUCال )االتحاد الدولي لنقابات العم    ُيمّثل
 
مليون عامل منتسب إل النقابات عىل مستوى العالم؛ كما ُيمث

ال   ي لنقابات العم  ويج  حاد الثر
 
ي قطاع النفط  ( Lo Norway)االت

ر فر ي ذلك العاملي 
ويجية، بما فر حوال نصف القوى العاملة الثر

حاد الدولي للصناعات  
 
ل االت

 
ي قطاع  (  IndustriALL Global Union)والطاقة؛ ويمث

ر إل نقابات فر ر المنتسبي  معظم العاملي 

العالم،   ي 
فر والصناعة  ي    50  مع الطاقة 

فر    140مليون عضو 
 
الطاقة هذا    وقد .  ا بلد العادل وقطاع  االنتقال  مبادرة  ا  مع  أطلقنا 

ة العصيبة للغاية ي قطاع الطاقة أثناء عملهم لتحقيق االنتقال العادل خالل هذه الفثر
 . العام، لدعم أعضائنا فر

أعضا المناخ، جميع  ر  تغث  بعواقب  يشعرون  العادل    ؤنا  غث   ل  التحو  بعواقب  ا  أساس  ون  الكثث  اويشعر  مجال  ي 
ي    ،لطاقةفر

التر

المستقبل.     تشمل الوظائف، وبروز وظائف جديدة غث  جيدة، والقلق حيال  الجميع بعواقب أسوأ    ،لكن  و فقدان  سيشعر 

ي حال  
ي العمل المنا  لم يبدأ لتغث   المناخ فر

ر ؛  اآلن  خر ي حي 
ي قطاع    فر

مة فر
ّ
يواجه أعضاؤنا فقدان الوظائف العالية الجودة والمنظ

ق  الطاقة
 
حق

ُ
 ما لم ن

ا
 عادًل

ا
ي   انتقاًل

 . هذا القطاعفر

ر قبل عام   ي قطاع النفط  ي  
ر فر وس كورونا، فقد مئات اآلالف من العاملي  اء جائحة مرض فث  ، خالل ذروة عمليات اإلغالق جر 

واوالغاز   الطاقة  يوم،  لوظائفهم.  قطاع  ي 
فر أعضاؤنا  ي  همعملاستأنف 

فر والتالعب  الطاقة  أسعار  ي 
فر ي  
الجنونر االرتفاع  ولكن    ،

   كاهل  نُيثقالاألسعار  
 
ة والطبقة العاملة وي  هد ي الصناعات  انداألرس الفقث 

للطاقة. وعىل الرغم    الكثيفة االستهالك   الوظائف فر

 بعض البلدان تلجأ إل استخد
 
ا،  ام الوقود األحفوري من أن

 
د
 
ي ذلك الفحم  مجد

ايدة  بما فر ر يات مثر درك أن هذا  ،  بكم 
ُ
ه ن   التوج 

 لنا من قصث  األمد؛ 
 
اء عىل المدى الطويل.  فال بد  االعتماد عىل الطاقة الخضر

 هذا التحو  
 
ه يحدث من دون  جاٍر عىل قدم وساقل  إن

 
ي معظم البلدان  مشاركتنا ، لكن

  فر
 
ر أن ي حي 

الية  ، فر ي أن النقابات العم 
ينبغر

لكون  ت ا من هذا التحو  تنا. يجب أن تكون وظائف الغد آمنة وجيدة  مسؤولي  هذه  و   ، أمامنا   المطروح  هذا هو التحدي  . جزء 

لتحقيق االنتقال العادل مع وظائف جيدة، يجب أن نأخذ زمام المبادرة  و وظائف اليوم، أو حتر أفضل.    كما   كاف  وذات أجر  

ي 
 هذه المبادرات لن إالحلول، حيث  تصميمصلب عملية  وأن نكون فر

 
 . اتالعمل أو الحكوم أصحابتصدر عن ن

عتبعد سنوات من العمل،   ر امات    انثر ر ويجية الثر ي ذلك  بالنقابات الثر
هيئة حوار اجتماعي ثالثية  إنشاء  االنتقال العادل، بما فر

ي لنقابااألطراف   ويج  حاد الثر
 
ي مؤتمر االت

ا بشأن الصناعات حول هذه القضية. وفر ال لهذا العام، ناقشت النقابات قرار  ت العم 

ق إل   ،واألعمال واإلنتاج ته باإلجماع.  يتطر  خاذها وأقر 
 
ب علينا ات

 
ت ي سيثر

 مسؤوليتنا المناخية والخيارات الصعبة التر

 
 
 جة  نت  البلدان المُ بالنسبة إل    عكست المسار أزمة الطاقة األوروبية    عىل الرغم من أن

ُ
، ن ا  در  للنفط عىل المدى القصث 

 
ك جيد

التخلص   ورة  ي  ضر  التدريج 
ُ
ون األحفوري.  الوقود    در  من 

 
أن ا 

 
أيض النفط    ذلكك  قطاع  ي 

فر الوظائف  من  الكثث   عىل  سيؤثر 

كات الطاقة أن تواصل عملها لضمان االستثمارات   ع من الحكومات ورسر
 
ي  والقطاعات المرتبطة به. هذا ونتوق

إنتاج الطاقة  فر

دة،  الم
 
ي الكثث  من الوظائف الجي   من أجل توفث  تجد

ال فر ي تسبقهصديق للمناخ المستقبل الدة للعم 
ي المرحلة التر

 . وفر
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واال  العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد   
ن بي  كة  المشتر المبادرة  هذه  العّمالتسىع  لنقابات  ي  ويج  التن حاد 

ّ
الدولي    ت حاد 

ّ
واالت

 النتقال العادل. اتحقيق للصناعات إل دعم أعضائنا لضمان 

  
 
 ن: ي  وتنطوي المبادرة عىل جزأ

األول .1 المُ   ،اإلجراء  النحو  ر عىل  واألمثلة  بي ّ التقنيات  ي 
فر ينظر  التقرير،  هذا  ي 

فر بلد   بشأن   لجمع  من كل   الحقائق 

اء لتبادل المعلومات حول الوظائف والمهارات واألسواق واالستثمارات  الوظائف. لقد اجتمعت النقابات مع الخث 

بواالنبعاثات   ر المرتبطة  البحرية    ،(CCS)الكربون وتخزينه    واحتجاز   ،تقنيات كالهيدروجي  الرياح   عن طاقة 
ا
فضًل

دة وأنواع 
 
ها من مصادر الطاقة المتجد  الوقود البديلة وخدمات الطاقة.  وغث 

ي  .2
الثانن إمكانات    اإلجراء  ي استكشاف 

ل فر
 
المتحدةبرعاية  عملية ثالثية جديدة  تنفيذ  يتمث االنتقال  ،  األمم  ز عىل 

ّ
ترك

ا من النفط والغاز.   ي قطاع الطاقة، بدء 
ساهم مبادرة  فالعادل فر

ُ
ي  كهذه  ست

الوظائف الالئقة وتطبيقها    ضمان توفث  فر

العادل    المرتبطةاالتفاقيات  عقد  و  العالم  باالنتقال  الية.  حول  العم  والنقابات  والغاز  النفط  كات  ر رسر حال  وبي  ي 
فر

كات الطاقة األخرى.  م النقابات العالمية التوسع فيها لتشمل رسر ر  نجحت المبادرة، تعثر
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 بالتقنياتورش العمل المعنّية   
 

لت
ّ
   ورش العمل المعنّية بالتقنيات  شك

ا
اتيجيات من أجل    مساحة لتبادل المعلومات واألمثلة واالسثر للنقابات حول العالم 

ي قطاع الطاقة. وظائف جي  توفث  
 دة وتحقيق االنتقال العادل فر

ا لوكالة الطاقة  
 
ف قطاع الطاقة حوالوفق

ّ
ي مجال    65  الدولية، يوظ

ي جميع أنحاء العالم فر
إمدادات الوقود  مليون شخص فر

وقطاع   والغاز(  والنفط  ي    الكهرباء)الفحم 
والمبانر ات 

 
)المعد النهائية  واالستخدامات  دات( 

ّ
والمول والنقل  )الشبكات 

ي قطاع الطاقة و والمركبات(. 
ل العمالة فر

ّ
شك

ُ
 . حول العالم٪ من القوى العاملة النظامية 2ت

الجيدة   الوظائف  الحفاظ عىل   
ر
رةُيعد

 
ي  المتوف

انبعاثاتالطاقة    قطاعاليوم فر ا من    خالل مساعي خفض  ا أساسي  الكربون جزء 

ي  ،االنتقال العادل
لأن  وينبغر

ّ
ا  يشك

 
ي المرحلة المقبلة الطاقة اتسياسمن أهداف هدف

 . فر

العمل   ي  بحثت ورش 
الرئيسية  فر انبعاثاتالتقنيات  الطويل    لخفض  المدى  ي الكربون عىل 

الكثيفة الصناعات والقطاعات    فر

 . دة واستحداثها الحفاظ عىل الوظائف الجي   منظور باعتماد للطاقة    االستهالك

عىل  و  ال  أعمق  نظرة للحصول  لوضع  عن  يمكن  الحالي  وأين  المستقبللوظائف  ي 
فر ها  ة  توفث  المعني  العمل  ورش  بحثت   ،

ي بتقنيات قطاع الطاقة واالنتقال العادل 
 بسالسل القيمة الخاصة ب   صة بالنفط والغاز،سالسل القيمة الخافر

ا
 : مقارنة

•  . ن  الهيدروجي 

ية والبحرية. طاقة  •  الرياح الت 

 البطاريات والطاقة الشمسية والضوئية.   •

 تخزين الكربون.  •

تقسيم   ر 
 
القيمةيوف التقنيات    سالسل  بهذه  مراحلالخاصة  )المنبع،    إل  ي 

النهان  واالستخدام  والتوزي    ع  والمعالجة  اإلنتاج 

( و منتصف الطريق، و  ،  حول  أوضح   نظرةالمصب  ات الطاقة النظيفة.  وحولوضع الوظائف الحالي ي تقني 
ر فر  مستقبل للعاملي 

زت ورش العمل عىل األسئلة التالية: 
ّ
 رك

ي و مستحدثة كم عدد الوظائف الجديدة ال .1
؟سيتم التر  استحداثها ومتر

؟  .2 ي ستتغث 
 ما هي الوظائف الحالية التر

 الموجودة؟ الوظائف هل ستكون الوظائف الجديدة إضافية أم ستحل  محل   .3

ث عنها؟ هل هي وظائف جي   .4
 
ي نتحد

 دة؟ما أنواع الوظائف التر

 هذه الوظائف؟ لما هي المهارات الجديدة المطلوبة  .5

 ة والسالمة؟ماذا عن الصح   .6
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 الهيدروجين 
 

 

 
 

 

 

ن وسلسلة قيمته   الهيدروجي 

مثل   ا  فرص  ر  الهيدروجي  ر 
 
يوف أن  القيمةيمكن  من  المزيد  . كما إنتاج   كبث 

ٍّ
حد إل  االنبعاثات  الجديدة، وخفض  والوظائف   ،

ا أسا ي دور 
 
ي  سُيؤد

ا فر ي الكربون    خفض انبعاثاتسي 
ما   الصناعات  فر ي قطاع  الثقيلة ورب 

باإلضافة إل دعم قطاع الطاقة.   ،النقل  فر

المرتبطة المهارات  الكثث  من  نقل  النفط والغاز إل  ب  يمكن  ي سلسلة قيمة 
ي  الالوظائف فر

ر  مجال  وظائف فر الهيدروجي  إنتاج 

 ونقله واستخدامه. 

ق 
 
ر وحده لن يحق  الهيدروجي 

 
ر وظائف كافية لتحل  م هدف خفض انبعاثاتغث  أن

 
حل  الوظائف  الكربون بشكل  تام، ولن يوف

ي قطاع النفط والغاز. وعىل الرغم من وجود خطط  الجي  
ي دة الحالية فر

ي الكثث  من البلدان لتصدير    ال تزال فر
مراحل مبكرة فر

  ، ر ر بالسفن مُ  ليستالهيدروجي  ا بعد. تقنيات نقل الهيدروجي   جدية تجاري 
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 التقنية 

 
ّ
ر من مصادر محل ي ذلك  يمكن إنتاج الهيدروجي 

عة، بما فر ي للماء  ية متنو 
الوقود األحفوري والكتلة الحيوية والتحليل الكهربان 

ر عىل طريقة إنتاجه.  األثر يعتمد و )بالكهرباء(.  ي وكفاءة الطاقة للهيدروجي 
 البيت 

ر األخضر باستخدام الطاق   بواسطة ، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ة النظيفة من مصادر متجددةيتم إنتاج الهيدروجي 

تسّم    لكن   بعملية   . ي
الكهربان  ر  95التحليل  للهيدروجي  الحالي  العالّمي  اإلنتاج  من  بواسطة٪  األحفوري،    يجري  الوقود 

ع أن ُيؤدي احتجاز الكربون وتخزينه والتقدم  
 
. من المتوق ات ذات الصلةعىل صعيد  المحرز  وخاصة الغاز الطبيغي إل    التقني 

ي خفض االنبعاثات بشكل  كبث  
ر باستخدام الوقود األحفوري.   فر  عملية إنتاج الهيدروجي 

 

الرمادييُعتبر   اشيوعًا    النوعل  الشك   الهيدروجين  إنتاجه  من  ويتم  الطبيعي  لهيدروجين،  الغاز  التشكيل  عملية )  بواسطةمن  إعادة 
تُنت  بالبخار احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون   وعندمن الهيدروجين.  واحد  كلغ من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوغرام    10ج  ( 

عن  تلويثًا، حيث ينبعث    أقلّ   هأنّ   المفترضالذي من    األزرق   الهيدروجيناسم  ب   المُنتَج النهائي   يُعرفالناتجة عن ذلك وتخزينها،  
العملية بين    هذه  ثا  3و  1ما  من  كيلوغرامكلغ  لكل  الكربون  أكسيد  الهيدروجين  ني  تُخزّ  من  ال  أكسيد .  ثاني  كل  العملية  هذه  ن 

 ٪(. 93ولكّن التقنيات تتحّسن لناحية تخزين كافة االنبعاثات تقريبًا )احتجاز الكربون وتخزينه بنسبة  ،الكربون المنبعث
  ج نت  هربائي باستخدام الطاقة المتجددة، ما يُ خالل التحليل الكالماء من  جزيئات  وهي تقسيم    ،ة طريقة أخرى إلنتاج الهيدروجينثمّ 

 . هيدروجين الطحلبب عندها ويسّمى ،اج الهيدروجين من الكتلة الحيويةواألكسجين. يمكن أيًضا إنت  الهيدروجين األخضر

 

ر   الهيدروجي   
 
 ُيعد

ا
لها.    حامًل ا  منها  و للطاقة وليس مصدر  ي جزء كبث  

فر إنتاجه  تكلفة  للطاقة  تعتمد  األولية  المواد  تكلفة  عىل 

ر المُ  ي إنتاجه، وعىل تكلفة تقنية احتجاز الكربون وتخزينه إذا تم تطبيقها. يعتث  الهيدروجي 
 المستخدمة فر

 
الوقود    بواسطة ج  نت

ع أن يكون الهيد  ،األحفوري من دون احتجاز الكربون وتخزينه أقل  تكلفة
 
ه ال يؤدي إل خفض االنبعاثات. ُيتوق

 
ر  ولكن روجي 

 المُ 
 
الطبيغي    بواسطةج  نت األخضر  مع  الغاز  ر  الهيدروجي  من   

ا
تكلفة أقل   وتخزينه  الكربون   المُ احتجاز 

 
الطاقة  ج  نت من مصادر 

جالمتجددة،   ه لم يصل بعد إل    وهو ُينت 
 
ر الرمادي من دون احتجاز الكربون وتخزينه، ولكن  بكثث  من الهيدروجي 

انبعاثات أقل 
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ع بأقل  نسبة  المستوى التجاري. ُيع
 
 ويتمت

ا
ا األكثر تكلفة ي من الطاقة المتجددة حالي 

ر الناتج عن التحليل الكهربان  تث  الهيدروجي 

 انبعاثات. 

ايد عليه كمصدر   ر ة طلب مثر ثم  ه 
 
أن ، غث   ر األخضر الهيدروجي  تكلفة  الرغم من  االنبعاثات  عىل  االحتياطية منخفض  للطاقة 

الم الطاقة  مصادر  من  الكهرباء  تزويدها  ال وكذلك    ، تجددةإلنتاج  يصعب  قد  ي 
التر القطاعات  ي 

فر األحفوري  الوقود  ستبدال 

 بالكهرباء، مثل النقل الثقيل، وصناعة الصلب، والمالحة الجوية والبحرية. 

ا لتلبية الطلب   وري  ر األزرق قد يكون ضر  الهيدروجي 
 
اء أن ع الخث 

 
ة  ال  خالليتوق ر نتقالية،  اال فثر ر األ   إل حي  خضر  نمو الهيدروجي 

تجاري   نطاق  ر    وانخفاضعىل 
 
يوف أن  يمكن  أوروبا،  ي 

فر ر  الهيدروجي  طريق  لخارطة  ا 
 
وفق المثال،  سبيل  عىل  تكاليفه. 

ر ما يقارب   ي بحلول  24الهيدروجي  ي االتحاد األورون 
ي  2050عام  ال٪ من إجمالي الطلب عىل الطاقة فر . يمنح االتحاد األورون 

يدرك ه 
 
لكن  ، األخضر ر  للهيدروجي  عليه    األولوية  يجب  استخدامأنه  ي 

فر التحتية    النظر  البنية  لتطوير  األزرق  ر  الهيدروجي 

 والطلب. 

ا، ر   حالي 
 
ي أوكرانيا    تؤث

ي  الحرب فر
ي أوروبا فر

ة من واردات االتحاد    . النقاش حول الطاقة فر ة كبث 
ل الغاز الروسي حص 

ّ
فلطالما شك

الغاز.   من  ي  المُ و األورون  الطبيغي  الغاز  اد  استث  إل  وي    ج،  باإلضافة  الثر من  الطبيغي  الغاز  من  والمزيد  أخرى،  بلدان  من  سال 

ي ال
ر كبديل للغاز الطبيغي فر ي بشكل  كبث  إل استخدام الهيدروجي  ها. تسغ دول االتحاد األورون   قطاعات الصناعية وغث 

 الهيدروجين ... ما هو رأي النقابات حيال 

ي  
ر   يورد ،  ألمانيافر الهيدروجي  تقنيات  حول  طويلة  ة 

فثر منذ  مستمر  بالعلم  ،نقاش  ا  ة   ، مدفوع  المعني  الضغط  ومجموعات 

األلم  ، النفط  بقطاع الحكومة  وضعت  لقد   . ر الصناعيي  ر  ر  والمستهلكي  للهيدروجي  اتيجية 
اسثر ي انية 

بهدف    2020عام  ال  فر

 
ّ
ي مجال الطاقة ترك

اكات متينة فر ي جميع أنحاء العالم.  إنشاء رسر
ر فر ك  التفاصيل الفنية عىل النقاش، وذل  تطغر ز عىل الهيدروجي 

اعّمالية النظر  ال وجهات مراعاةمن دون 
ً
 . بتات

ال؟  ما هي وجهة نظر العم 

للنقابات   ي 
األلمانر االتحاد  دامت    (DGB)خاض  اك    10عملية  وإرسر الموضوع،  هذا  حول  به  خاصة  أدبيات  إلنتاج  أشهر 

العم  مجالس  وأعضاء  ر  ي  الصناعاتالنقابي  ي 
فر القيمة  اء سلسلة  أجرى    ل وخث  وقد  والطاقة.  ل 

 
مع  هؤالء  والنق   20مقابالت 

وأنتج  ا 
 
مختلف ا  ال:   تعث   ورقة    وا خبث   العم  الية    اتالنقابمطالب    موقف  ر  الالعم  الهيدروجي  جاهزة    -قتصاد  عاملة  قوة  نحو 

ر   . الستخدام الهيدروجي 

: ال عاملة ال ة قو لالنقاط الرئيسية ل ر هي  جاهزة الستخدام الهيدروجي 

ي  •
ر وظائف فر ي مصادر الطاقة المتجددة  القطاع الصناعي تأمي 

 واستحداث وظائف جديدة فر

ي جميع القطاعات الحاجة إل ال •
 مؤهالت فر

ي تشمل األبحاث ذات الصلة  •
 والمجتمع  بالوظائفبرامج الدعم التقنية التر

ل اتالقوى العاملة والمجتمع • ر  ةالمتقب   للهيدروجي 

ي المشاركة  •
ي تقرير شؤونحقوق قوية فر

 لمناخ والبيئةا فر

 الكثث     ولديها   ،تستورد ألمانيا معظم احتياجاتها من النفط والغاز 
 
ي مجال استخراج النفط والغاز. غث  أن

وظائف محدودة فر

ي ألمانيا تعتمد عىل الغاز،  
العالية الجودة فر ي قطاعات الصلب والكيماويات والسيارات. كمن الوظائف الصناعية 

الوظائف فر

ك برسعة ، تحرص الحكومة األلمانية والنقابات العالكثيفة االستهالك للطاقةوللحفاظ عىل هذه الوظائف   الية عىل التحر  م 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOiperl8n3AhWO_aQKHcF6AZgQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dgb.de%2Fuber-uns%2Fdgb-heute%2Fstruktur-industrie-und-dienstleistungspolitik%2Fenergiepolitik%2F%2B%2Bco%2B%2Bd24014f4-1f6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOiperl8n3AhWO_aQKHcF6AZgQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dgb.de%2Fuber-uns%2Fdgb-heute%2Fstruktur-industrie-und-dienstleistungspolitik%2Fenergiepolitik%2F%2B%2Bco%2B%2Bd24014f4-1f6
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ر كبديل   الهيدروجي  االستخدام  رت    لغاز عن 
 
تأخ فإذا   . ي خوضالطبيغي

التقنياتاقالن  فر ر وتطوير  الهيدروجي  بشأن  ذات    ش 

ي البالد. الصلة
 ، قد تخاطر بفقدان الوظائف فر

ي ألما  من أجل اعتماد 
ر فر ي بناء الكثث  من البتر تقنية الهيدروجي 

ة بنية تحتية للغاز  التحتية الجدي  نيا، ينبغر إعادة    يجبدة، وثم 

  ، ر ها   ومسائلتوظيفها للهيدروجي 
ّ
ة يجب حل ا عىل صعيد  فني  ا إل  ، خصوص    النقل. ونظر 

 
ا  أن

 
ة جد ر صغث  جزيئات الهيدروجي 

ر البنية التحتية للغاز القومتطايرة ر بالسفن؛ لذا يجب إعادة تجهث  ر ، ليس من السهل نقل الهيدروجي  ا. سيتعي    عىل  ائمة حالي 

.  الصناعات ر  تسويق وبناء البنية التحتية للهيدروجي 

 

( "ريبسول"  والغاز  للنفط  اإلسبانية  كة  الرسر ي  Repsolتقود 
فر ا  هام  ا  وع  مرسر الخمس    إسبانيا(  مصافيها  توظيف  إلعادة 

إل ر    مراكز خمسة    وتحويلها  الهيدروجي  ه  ،وتوزيعهلتوريد  المستهلكي   وتوفث  قطاعات  خاصة  ،  لصغار  ي 
البحريفر   ، النقل 

ي إسبانيا.   ،والمالحة الجوية
ر األخضر فر وع الهيدروجي   ونقل البضائع الثقيلة. يهدف ذلك إل طرح مرسر

ي إسبانيا حوال    قطاع ضم   ي
ال التوزي    ع، يصل العدد إل حوال    30النفط فر ي حال شملنا عم 

ألف عامل   100ألف عامل. وفر

ال  من هؤالءكم   ومن غث  الواضح. بشكل إجمالي  .  سينتقلون للعملالعم  ر ي توزي    ع الهيدروجي 
ة العالية فر ر الوظائف الفعلي 

 
تتوف

ر  ي مجال الهيدروجي 
ر خارج هذه   المراكز حيث يتم إنشاء  الجودة فر وكيماويات. فإنتاج الهيدروجي 

ي قطاع البثر
ينطوي   المراكز فر

، األمر ا  لذي ُيثث  قلق النقابات بشكل خاص. عىل وظائف بأجور أقل  وحقوق أقل  وقوة تفاوضية أقل 

 

نمو أخضر   اليابان وضعت   اتيجية  الكربون  ل  اسثر أثر  لتحقيق هدف  2050بحلول عام  تحييد  ي  اتيج  العمل االسثر ي إطار 
. وفر

ي  اليابان 
ا  14من أصل   11، يرتبط  تحييد أثر الكربونالمتمثل فر ا يشهد نموًّ ر  قطاع   . بالهيدروجي 

ر الخاصة بها تباط  عملية  شهدتلقد   اتيجية الهيدروجي 
ا تنفيذ اليابان السثر

 
ة مثل    ؤ ي ظل  التطورات األخث 

الجائحة والحرب  فر

لكن   أوكرانيا.  ي 
اليابان.    فر ي 

فر ر  الهيدروجي  شبكة  وتوسيع  التكلفة،  ميسور  ر  الهيدروجي  جعل  كان  الرئيسة  األهداف  أحد 

ي أن 
. تكاليف الهيدر  تصبحولتحقيق تكافؤ الشبكة، ينبغر ر أقل  من سعر الغاز الطبيغي  وجي 

 

 

اليا  و  اليابانأطلقت   ا  أستر
 
جديد ا  وع  ر ال  إلنتاجمرسر ي   هيدروجي 

البتر  م.  بالفحم 
 
إلنتاج    فسُيستخد اليا  أسثر ي 

فر ي 
البتر  الفحم 

ر   ي  سال  المُ الهيدروجي 
ر تقعان فر ي منشأتي 

ر فر وع بإنتاج الهيدروجي  والية  الذي سيتم شحنه بعد ذلك إل اليابان. سيقوم المرسر

الية  فيكتوريا  عرف .  األسثر
ُ
اكة    ت قيمت   لة إمدادات الطاقة الهيدروجينية"، وقد "سلس باسم  الرسر

ُ
من    تشكيل ائتالف من خالل    أ

وع تجريب  اليا واليابان. ُيعتث  المرسر
ي أسثر

كات فر ا الرسر ا    ،ي  ر قيمته حالي 
 
اكة إل    500ب  وتقد . تهدف هذه الرسر الي

مليون دوالر أسثر

.  إنشاء ر  سلسلة إمداد كاملة ومتينة للهيدروجي 
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ازيلتمتلك   ا    الت 
 
تباطؤ البالد شهدت  لكن    ، األخضر ر  الهيدروجي  إنتاج  مجال  ي 

فر ا  عالمي  رائدة  تصبح  أن  هذا  القدرة عىل  ي 
فر

ي ظل  نظام بولسونالمجال  
ع بإمكانات و فر

 
ة  ارو. فالبالد تتمت والطاقة الشمسية، ومزايا جغرافية لتصدير    الرياحطاقة    إلنتاجفث 

كا الشمالية، باإلضافة إل  ر إل أوروبا وأمث  ي كبث  الهيدروجي 
ّ

 . قطاع صناعي محىل

ي  
عام  ر  بي  ر  الهيدروجي  تقنيات  ي 

فر رائدة  ازيل  الث  ها كانت    2005-2002  كانت 
 
أن . كما  ر للهيدروجي  الوطنية  الخطة  من خالل 

المناخ.   حماية  لناحية  ا  أساسي  ا  ازيل  و العب  الث  ي 
فر الية  العم  النقابات  تشعر  النظيفة،  التقنيات  ي 

فر باالستثمار  االهتمام  مع 

 ،  االتجاه سيتغث  
 
 الكثث  من  مع بالتفاؤل بأن

 
  نتخابات المقبلة. اال تعتمد عىل نتيجة  هذه المسائلأن

 

ي  
كيةفر  من غازات الدفيئة بنسبة  الواليات المتحدة األمت 

 
  1990مستويات العام    دون٪  40، تسغ والية كاليفورنيا إل الحد

ي سنوات. 2030بحلول العام 
 . 2045بحلول العام بالكامل  تحييد أثر الكربون  إلالخطة  وتسغ، أي بعد ثمانر

ر قانون االستثمار والو 
 
ي البنية التحتية التمويل الفدرالي يوف

.  لحوالظائف فر ر  أربعة مراكز للهيدروجي 

ي    ال تنكر 
ر فر ل العاملي 

 
ي تمث

ه  الطاقة    قطاعالنقابات التر
 
ي والية  أن

م النقابات فر ر ي طليعة المبادرين. تلثر
ال فر يجب أن يكون العم 

ر   ي الهيدروجي 
 فر
ا
دتها الوالية، وترى مستقبًل

 
ي حد

ر كاليفورنيا بتحقيق األهداف المناخية التر ي قطاع  الماهرين    للعاملي 
اليوم فر

 التمويل الفدرالي إل  ،الطاقة
ر ا لتأمي 

 
ر األخضر نشاء وتقود تحالف ي جنوب كاليفورنيا.   مركز للهيدروجي 

 فر

ي جميع أنحاء الواليات المتحدة بالقلق، وتعمل النقابات بشكل وثيق مع االتحاد األم
ي فر
ي المصافر

كي للعمل  ث  يشعر العاملون فر

" الصناعية  المنظمات  ، وتحرص  AFL-CIOوكونغرس  ر الهيدروجي  ز فرص وتحديات وطنية حول  تث   . ر الهيدروجي  بشأن   "

ل  
 
تمث ي 

التر ر الالنقابات  تتطور    عاملي  معرفة كيف  عىل  المتحدة  الواليات  ي 
فر منها  الكربون  إزالة  يصعب  ي 

التر القطاعات  ي 
فر

ال من البداية.  اك العم   التقنيات وكيف يمكن إرسر
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 الرياح البحرية والبرية  
 

 

 التقنية 

د الرياح الكهرباء باستخدام الطاقة الحركية الناتجة عن حركة  
ّ
ة إل طاقة كهربائية باستخدام  تول الهواء. يتم تحويل هذه األخث 

  الرياحطاقة  وربينات الرياح أو أنظمة تحويل  ت
ا
ب الرياح أوال ر المتصل    عنفات. تضر ك التوربي  ، ما يجعلها تدور وتحر  ر التوربي 

 بها. 

 
ا
عتث  تقنية الرياح جديدة

ُ
ا منذ التسعينات، مع تسارع م ،ال ت

 
ا مطرد .  تركيبها عدالت وقد شهدت نمو  ي

ي العقد الماضر
 فر

ي  
 
ية والبحرية    الرياحطاقة  تؤد ي االنتقال إل نظام كهرباء خال  من الكربون. فتوربينات الرياح الث 

ا فر ا محوري  ية دور  البحرية والث 

  
 
أن الكهرباء. غث   لتوليد  نفسها  التقنية  ر تستخدم  ي  

النوع  و   هدين  والنطاق  والحجم  الموقع  من حيث  نقل يختلفان  طريقة 

دانها. 
ّ
ي يول

 الكهرباء التر

الكثير من الوظائف الجيدة    توفيروإمكانية    المحدودةوالصيانة    ةالتركيب السريععملية    بفضلفعالة من حيث التكلفة    البريةتُعدُّ تقنية الرياح  

تؤدّي    كما أّن مزارع الرياح البّريةسعة توليد متغّيرة،    يؤدّي إلى ما    ،الرياح البرية  سرعة، تختلف  في المقابلفي مجالّي البناء والصيانة.  

 بالحياة البرية والضوضاء والخصائص الجمالية، وليست جميع المواقع مناسبة لوضع توربينات الرياح. تتعلّقمخاوف إلى 

الرياح   تقنية  ثباتًا. كما    البحريةتُحقّق  البحرية األقوى واألكثر  الرياح  بسبب  أكبر  البرية   تأثيًراّل  أق  أنهاكفاءة  بالرياح  البيئة مقارنةً    ، على 

البحرية.   الرياح  لبناء مزارع  أكبر  المقابلوثّمة مساحة  تتطلّب  في  التقنية  ،  وهذه  كبيرة  العالية  عماًل  استثمارات  الرياح  في ظّل سرعات 

 مزارع الرياح البحرية.  صيانة ما يزيد من صعوبةإمكانية الوصول، ب  المرتبطةوالتيارات البحرية القوية والمشكالت 

ي قطاع طاقة الرياح، ما الذي يؤثر عىل الوظائف والجودة؟  الوظائف
 فر
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قطاع ف 
ّ
أفضل  1.3الرياح حوال    طاقة  يوظ ف ضمن 

ّ
ويصن العالم  حول  عامل  حيث    مليون  من  دة 

 
متجد تقنيات  خمس 

 العاملة.  القوى

إل   أساسي  بشكل   ذلك  ويعود  القطاع،  هذا  ي 
فر للغاية  ا 

 
ضعيف ر  ي   الجنس  ر  بي  التوازن  عىل  ُيعتث   التعليم  القدرة  إل  الوصول 

ي مكان العمل  ،وممارسات التوظيف المناسب،  
ية فر ر ر    ،والسياسات التميث  ل المساواة بي 

ّ
شك

ُ
واالفتقار إل المرونة. ومع ذلك، ت

م من  ا  أساسي   
 
مبدأ ر  ي   العادل.  الجنس  االنتقال  أن  لذا،  بادئ  ز يجب  المناخ    تعز  تغث    آثار  تعالج  ي 

التر امج  والث  اتيجيات 
االسثر

 . اتهن  وأصواتهن   مشاركة النساء وخث 

ي قطاع الرياح،  
د المنشآت الجديدة وظائف فر

ّ
ا تول ي ال   وخصوص 

  البناء والتصنيع وتصميم المشاري    ع. لكن    مجاالت  وظائف فر

ي    تعتمد عىل  العمالة الطويلة األمد 
ر المنشآت القائمة والتر

 
ي    توف

 
ي مجال

 تقنية  فرص عمل فر
 
  طاقة   التشغيل والصيانة. وبما أن

ي تفكيك توربينات إل آخر دورة حياتها الكثث  من المنشآت  ، ومع وصول  الرياح ليست جديدة
ا وظائف محتملة فر

 
ر أيض

 
، تتوف

 الرياح القديمة وإعادة تدويرها. 

 

 

 الوكالة الدولية للطاقة المتجددةالمصدر: 

ن النفط   والغاز تداخل المهارات بي 
 
ن البحري  والرياح البحرية    ي  
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 report-wind-https://gwec.net/global-/2022، 2022، تقرير الرياح العالّمي لعام  (GWEC) المجلس العالّمي لطاقة الرياحالمصدر: 

 
 
ي  أنظمة    إن

المكانر ةالتخطيط  البلدان.    التقييدي  بعض  ي 
فر الرياح  تقنية  اعتماد  الصعب  األخرى تجعل من  ر والسياسات 

 
  وتؤث

مزارع    لةالطويالعملية   إلنشاء  تصاري    ح  عىل  عىل  جديدة  رياح  للحصول  بعيد   
 
حد حاجة  هذه  ر  تطو  إل  ة  وثم  إل  التقنية، 

اتيجية ي الكثث  من البلدان سياسة صناعية اسثر
 . فر

 ما رأي النقابات حيال الرياح البرية والبحرية؟

ي  
المتحدةفر تلزيم  المملكة  فيتم  العمالة.  تكاليف  سيما  وال  التكاليف،  خفض  عىل  ر  كث 

الثر انصب   إلنتاج    جهات،  خارجية 

نات الرأسمالية   ،المكو  النفقات   
ر
عد
ُ
ت الخارج.  من  المستوردة  الرخيصة  العاملة  اليد  البحرية  السفن  أطقم  بعض  ويستخدم 

ز األساسي 
 
التوريد والبناء. وقد أظهل  المحف ي سلسلة 

ه ال يتم إنفاق سوى  لوظائف فر
 
أن ٪ من النفقات 29رت دراسة حديثة 

المتح  المملكة  ي 
فر البحرية  الرياح  مشاري    ع طاقة  إل  الرأسمالية عىل  النسبة  هذه  ترتفع  تكلفة    % 48دة.  ر  تضمي  تم  ي حال 

فر

 التطوير والصيانة والعمليات. 

 

المقارنة ع  عىل سبيل 
 
تتمت إمدالدنمارك،  ، بسلسلة  بكثث  بلد أصغر  أكثر  ، وهي  ،ادات محلية 

ا
لكبار صانغي   تكامًل وهي مركز 

كة "فيستاس"   كات الدنماركية نحو  Vestasالتوربينات مثل رسر ي المئة من    40. تملك الرسر
ي مجال طاقة   سوق األوروبيةالفر

فر

ة كات الدنماركية  الرياح البحري  كيب. ويمكن للرسر ي مجاالت التشغيل والصيانة والثر
ر ، خاصة فر

 
   أن توف

 
من الوظائف    ا ث   كب   ا عدد

 داخل الدنمارك وخارجها. 

 النموذج الدنماركي بقوى عاملة  
ر     منتسبة إل النقاباتيتمث  

ٍّ
ي قطاع الرياح، م   بعيد،إل حد

ر وظائف جيدة فر نت من تأمي 
ّ
  ا تمك

ورية لضمان   النقابات ضر
 
 دة. جي  الالوظائف الجديدة  توفث  ُيثبت أن

https://gwec.net/global-wind-report-2022/


13 

 يُ 
ر
   عد

 
ا  تصنيع المعد  أساسي 

ا
ي يتم فيها استحداث الوظائفات عامال

ر عىل المجاالت التر
 
ي هذا القطاع  يؤث

يحدد    فالتصنيع.  فر

إن عىل  الدولة  وقدرتها قدرات  قوية  محلية  إمدادات  سلسلة  لتغذية    شاء  وتحديثها  وتحسينها  للطاقة  شبكات  إنشاء  عىل 

 الشبكة بطاقة الرياح. 

ي  
وي    جفر ة رياح بحرية عائمة بمشاركة  التن ة منص  العمل والحكومات والنقابات. وستكون    أصحاب، سيتم تطوير إحدى عرسر

  تلك األول  مزارع الرياح العائمة  
 
ات النفط والغاز البحرية بالطاقة. وبما أن ي تزود منص 

إنتاج النفط والغاز   من   نبعاثاتاال التر

ي 
ي أكسيد الكربون فر

ل رب  ع انبعاثات ثانر
ّ
شك

ُ
وي    ج، حرصت   ت ةالثر ات تعمل عىل الكهرباء.  هذه األخث   عىل جعل هذه المنص 

ي  
ك حول إمكانيةCCOO)ونقابة اللجان العمالية    (UGT)، قام اتحاد العمال العام  إسبانيافر اعتماد تقنية    ( بوضع بيان مشثر

البالد  ي 
فر كما الرياح  كا    ،  كات  ال أرسر الالرسر بناء  وأحواض  والموانر   القطاع  ي 

فر والجامعات  عاملة  القيمة  سلسلة  ي 
فر سفن 

البحثية العملية  والمؤسسات  هذه  ي 
لالستعداد  فر محاولة  البيان  ُيعتث   ي . 

لتكون    لتبتر  النقابات  تسغ  الناشئة.  الرياح  تقنية 

اكمستعدة  ي العمال والمجتمعات  وإلرسر
 النقاش.  فر

 

ي اعتماد الطاقة النظيفة. هناك  بشكل  كبث  عىل النفط والغاز والفحم إلنتاج الطاقة  جنوب إفريقياتعتمد  
ة رغبة فر ، ولكن ثم 

ي هذا القطاع الجديد. 
 إمكانيات لتطوير طاقة الرياح وتنظيم العمال فر

إفريقيا  ي جنوب 
فر الرياح  تقنية  اختبار  متضاربة،    ،لقد جرى  نتائج  الدراسات  لوأظهرت  يؤم  أن    ولكن  ي 

ر فر
 
التقنية   توف هذه 

الوظائف،   من  حال  الكثث   ي 
فر ا  قطاع  خصوص  ي  إنشاء 

فر واضحة  النقابات   . محىلي وملكية    مطالبتها تصنيع  العامة  بالملكية 

ي ذلك من خالل تعاونيات العمال. 
 العمال، بما فر
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 الكهروضئيةالطاقة البطاريات و 

 

 التقنية 

 الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

الغائم.   الطقس  خالل  حتر  الشمس،  من  ة  مبارسر الطاقة  تسخث   العالميمكن  أنحاء  جميع  ي 
فر الشمسية  الطاقة  ستخدم 

ُ
 ، ت

 : ر ر رئيسيتي  ي توليد الكهرباء أو التدفئة وتحلية مياه البحر. يتم توليد الطاقة الشمسية بطريقتي 
 وتزداد شعبيتها فر

 تركيب األلواح الكهروضوئية لتحويل الطاقة الحرارية إل كهرباء، •

 . األلواح الشمسيةبواسطة  اإلشعاع الشمسي إل حرارة تحويل •

الشمسية   الطاقة  لتوليد  السنوي  النمو  متوسط  يبلغ  أن  عامي   25يجب   
ر بي  ة 

 
الممتد ة  الفثر ي 

فر لتحقيق    ٪2022-2030 

ي  2050بحلول العام  الوصول باالنبعاثات إل مستوى الصفر  سيناريو  
تركيب  . وُيعادل ذلك زيادة بأكثر من ثالثة أضعاف فر

ا   المنشآت العام    سنوي  يتطلب  2030حتر  ما  ي  اعتماد  ، 
فر المصلحة  أصحاب  من  أكث   ا 

 
وجهد بكثث    

أكثر سياسات طموحة 

ر العام والخاص، ال سي    من التحديات عىل صعيد السياسات والتنظيم والتمويل. القطاعي 
 
ي مجاالت تكامل الشبكة والحد

ما فر

ي البلدان ال وهذه هي 
 ناشئة والنامية.  الحال بشكل خاص فر

 
 
ت ر ر مث  ر تجمع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بي  ة، ما  ي   ي مصانع كبث 

اقتصاديات  يفسح المجال أمام  : يمكن تصنيع الوحدات فر

ويمكن   للغاية  معيارية  تقنية  ا 
 
أيض وهي  ا الحجم،  تدريجي  ةبكميات    تركيبها  ا.    صغث 

 
من ذلك    يتيحجد واسعة  مجموعة 

تو االستخدامات.   أن  األنظمة  يمكن  الشخصية  بغايةكون  ونيات  اإللكثر من  ا  بدء  الشبكة،    الصغر،  خارج  االستخدامات  أو 

 إل منشآت
ا
 . واسعتوليد الطاقة عىل نطاق  وصوًل

 البطاريات والمركبات الكهربائية بواسطة تخزين ال
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ر   لها إل طاقة كهربائية. تنترسر تقنية البطاريات عىل نطاق واسع للمستهلكي  ن الطاقة الكيميائية ويحو  البطارية هي جهاز يخز 

ي 
عة، سواء العمليات الاألفراد وفر  الهواتف الذكية أو السيارات أو حتر المراكز الضخمة للبيانات.  من خالل موس 

ا  السيارة  ب 
ّ
ستتطل النموذجية  المعادن لكهربائية  أضعاف  ي    تة 

الرياح    تحتاجها التر محطة  ب 
ّ
تتطل التقليدية، كما  السيارة 

ا من    13أكثر ب البحرية موارد معدنية  
 
تعمل بالغاز ذات حجم مماثل. وتحتاج شبكات الكهرباء إل كمية  للطاقة  محطة  ضعف

 النحاس أساس  
 
ا أن  لكهرباء. التقنيات المرتبطة با كل  هائلة من النحاس واأللمنيوم، علم 

  
ر
عد
ُ
ت ذلك،  عىل   

ا
نات    األساسّيةالمعادن  عالوة مكو  النادرة  األرضية  والعناض  والكوبالت  والنيكل  والليثيوم  النحاس  مثل 

ي تتنام برسعة  
ي الكثث  من تقنيات الطاقة النظيفة الحالية التر

    -أساسية فر
ا
ا من توربينات الرياح وشبكات الكهرباء ووصوًل بدء 

ايد الطلب عىل هذه المعادن برسعة مع  ر ة إل المركبات الكهربائية. سيثر لتسارع وتث   إل الطاقة النظيفة.  التحو 

ي قطاع توظيف العالّمي الالطاقة الشمسية والبطاريات والوظائف: تقرير 
 الطاقة الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة  فر

ز  ل إالطاقة النظيفة نمو العمالة، حيث  تعز 
 
ي قطاع الطاقة تمث

 الوظائف الرسمية فر
 
ناءا عىل  ٪ من القوى العاملة العالمية. ب2ن

ي الطاقات  المنتظرة  المشاري    ع االستثمارية
ر فر ة إمكانية لتحقيق نمو ملحوظ. واليوم، يتم توظيف الجزء األكث  من العاملي  ، ثم 

التشغيل  ي 
فر إضافية  وظائف  استحداث  سيتم   المرافق،  بناء  وبعد  مؤقتة،  الوظائف  هذه   

 
إن البناء.  مرحلة  ي 

فر الجديدة 

 والصيانة، ولكن  هذا الجزء  
 
ب يد

ّ
ر عاملة أقل  من مرحلة البناء   ا من سلسلة القيمة يتطل

 
 وظائف أقل.  ويوف

ا    آسيا مركز 
ر
عد
ُ
ي مجال الطاقة النظيفة  القوى  للت

ا عاملة فر
 
ا إل انخفاض األجور،  األ و   األكثر عدد . ونظر 

 
ة رسع نموا

ّ
العمليات    وقل

التحتية،   البنية  ي 
فر الرسي    ع  والتوسع  المعادن عىل  آسيا    تسيطر اآللية،  مثل  النظيفة  الطاقة  قيمة  سالسل  من  جزء كبث  

حوال  األساسية ر وحدها  الصي  ل 
 
وتمث هذا  الشمسية.  الرياح  وبطاريات  عىل  30،  الطاقة  قطاع  ي 

فر الرسمية  العمالة  من   ٪

 مستوى العالم. 

اال  ي  بشكل  عام، سيؤدي 
الخسائر ستكون  مجال  نتقال فر  

 
أن الوظائف. غث   ي 

ي    فادحةالطاقة إل تحقيق مكاسب صافية فر
فر

نة.   معي  وقطاعات  للعمالة  لذا،  مناطق  الرسي    ع  النمو   
 
أن ر  حي  ي 

فر الجيد،  االنتقال  لضمان  ة  استثمارات كبث  إل  حاجة  ة  ثم 

ا عىل مخاطر  
 
ي الحصول عىل عدد كاف  و ينطوي أيض

: الصعوبات فر ي المهارات،   هي
ايدة فر ر من العمال المهرة، والفجوات المثر

ي عىل العمل الالئق. 
ر غث  الكافر كث 

 والثر

ة من العمال ذوي المهارات العالية ب عىل قطاعات الطاقة النظيفة   ،يحظر قطاع الطاقة اليوم بحصة كبث  األمر الذي ُيصع 

 . ماهرةالجديدة استقطاب قوى عاملة  

استخر  ي 
فر العاملون  ع 

 
عاليةيتمت بمهارات  األحفوري  الوقود  المهارات  و   ،اج  هذه  من  لالنتقال  الكثث   جي  قابل  إل  بشكل  د 

إل   ينتقلوا  أن  الماهر  البناء  ي 
فر اليوم  يعملون  الذين  للعمال  يمكن  والغاز،  النفط  مجال  ي 

ففر النظيفة.  الطاقة  ي 
فر الوظائف 

ي قطاع الطاقة النظيفة. وبا
ب مهارات فر

ّ
حلمثل، من  وظائف بناء أخرى تتطل ي  الكثث  من النقل   المرج 

التصنيع    مجال مهارات فر

والغاز.   النفط  قيمة  سلسلة  تنتقل كذلك،  من  بمهارات  ونقله  وتوزيعه  وتكريره  الطبيغي  الغاز  استخراج  ي 
فر العاملون  ع 

 
يتمت

ر واحتجاز  ا، من المرجح أالكربون وتخزينه  بشكل جيد إل سالسل القيمة الخاصة بالهيدروجي  ن يمتلك عمال النفط  . أخث  

 إل مجال الرياح البحرية والشبكات البحرية.  يمكن نقلها والغاز البحري مهارات 

ي قطاع الطاقة  
 تحديد التداعيات عىل العمال  -االنتقال العادل فر
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المعادن   إل  اإلشارة  ةتتم  وواسع    األساسي  ا 
 
مكثف  

ا
استغالًل األخضر  االنتقال  ب 

ّ
سيتطل الجيل.  لهذا  الجديد  النفط  أنها  عىل 

لل األساسية،النطاق  ال  معادن  من  أكث   الكهربائية كمية  المركبات  ب 
ّ
األساسيةوستتطل من  معادن  والنيكل  الجرافيت   

ر
ُيعد  .

ي عرض ،الصادرات الرئيسية من روسيا 
ة مشكلة فر   وثم 

 
ر المادت ي  

 
ر هات  . ي  

ال الستخراج  ضغوط  األساسيةهناك  سياسة    معادن  ي 
فر عن كثب  النظر  يجب  وبالتالي   ،

األخضر االنتقال  لتحقيق  الالزمة 

ها.   ي تغيث 
ا عىل البلدان لتستغل  معادنها. فالتعدين وكيف ينبغر

 
 يفرض االنتقال األخضر ضغوط

ي كافة أنحاء العالم تحديات مختلفة
ر مسارات االنتقال    ،تواجه القوى العاملة فر ي القدرات الصناعية بي 

ة فر وهناك فجوات كبث 

ال ي 
المثالالبلدان  فر سبيل  )عىل  ر    ،مختلفة  والصي  وكوريا  الهجينة    و صانع  -اليابان  السيارات  مقابل  الكهربائية  السيارات 

القطاعات إل  ننظر  أن  يجب   .) ر ألمانيا/الصي  عها 
 
تصن ي 

التر الرياح  توربينات  مقابل  ازيلية  وسياساتها    الث  المختلفة  والبلدان 

باالنتقال    ، وأولوياتها  ق 
ّ
يتعل ما  ي 

فر الجميع  يناسب  واحد  يوجد حل   الصورة ضبابية ومعقدة، وال  مختلفة.  االحتياجات   
 
ألن

 العادل. 

 كيف تبدو سلسلة التوريد؟

ر   عتث  الصي 
ُ
ي هذا المجال، ت

ها    الجهة الفاعلة الجديدة فر
 
ن الطاقة النظيفة. باإلضافة إل  سيطرة واسعة عىل معادتمتلك  ألن

ر   الصي  تواصل  ة    تعزيز ذلك،  بقي  ي 
فر المواد والمكونات  مراحل  حضورها  إل   

ا
الخام ووصوًل المواد  ا من  بدء  التوريد،  سلسلة 

عة.  
ّ
المصن ة والقطع  الكبث  الفجوات  ا إل  نوع    ولكن نظر  ر ذلك عىل 

 
ُيؤث  ، ر الصينيي  العمال  لبعض  العمل واإلنسان  ي حقوق 

فر

ي هذا االنتقال. 
ي تشارك فر

 القوى العاملة التر

أن   المتوقع  من   ، ي
الجغرافر االنتشار  حيث  تلك    تصبجمن  غث   لبلدان  جة  والغاز  الُمنت  أساسيةلنفط  فاعلة  تنترسر  ف .  جهات 

ا  التوريد    از،عن النفط والغ  المعادن بشكل مختلف جغرافي  ي سلسلة 
ي تمارس التعدين فر

التوزي    ع الحالي للبلدان التر وسيتغث  

ي  
ها ال تستثمر فر

 
ا من هذه المعادن ولكن

 
ازيل بعض ي التعدين. عىل سبيل المثال، تمتلك الث 

بشكل كبث  بسبب االستثمارات فر

 استخراجها. 

إل اإلشارة  البطاريات  تجدر  ات  تقني  من  أنواع  ة 
 
عد ر 

 
ةو .  توف استخداماتها    ثم  بسبب  البطاريات  تقنية  عىل  سة  منافسة رسر

 للوصول إل  
ا
للبطاريات جاهدة عة 

 
كات المصن ر وصولهم إل البطاريات. تسغ الرسر الناس تأمي  الواسعة، ويحاول المزيد من 

ي سلسلة التوريد. بسبب الخوف من نفاد هذه المعادن،    ،لذلك  معادن األساسية. ال
جر هناك عوائق مختلفة فر

ُ
الكثث  من    ىت

 األبحاث حول البدائل مثل استبدال الليثيوم بمعادن أخرى. 

سم سلسلة إمدادات البطاريات بتنو ع أكث   
 
ا إل توفر أنواع مختلفة من البطاريات. و تت تهيمن البلدان اآلسيوية عىل قطاع  نظر 

مساٍع  ة  ثم  البطاريات.  اإلنتاج    إنتاج  لتحقيق  ي  األورون  االتحاد  داخل  ة 
ي الجدي 

ّ
ي    محىل

فر أوروبا  تبحث    زيادة للبطاريات. كما 

، وللسياق الجيوسياسي تأثث  كبث  عىل ذلك.  ي  التعدين داخل االتحاد األورون 

 ّ ي طرأت عىل سلسلة التوريد خالل التغت 
ة:  12األشهر ال  ات المهمة التر  األخت 

ل .1 ي إل للتعدين الرسي    ع   التحو  اتيج   . قطاع استر

التضخم .2 خفض  )  قانون  كية  األمث  المتحدة  الواليات  ي 
من    ،(IRAفر الواردات  يحظر  ي  الذي 

التر التوريد  سالسل 

ذلك واستبدال   ... ر الصي  دعوة كوريا  ب  تقودها  من خالل  النظيفة  للطاقة  المتحدة  الواليات  بقيادة  توريد  سلسلة 

كات األخرى لتطوير تقنيات المعالجة ومصانع التكرير   . الجنوبية والرسر

اتيج األفريقية البلدانتأطث   .3 كاء استر ن كشر ي تحتوي عليها.  ّيي 
وة المعدنية الهائلة التر  بسبب الثر
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 ما رأي النقابات بتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات؟ 

ي  
فر العاملون  السياراتيعمل  ألنها    قطاع  السيارات،  لمصانع  مملوكة  البطاريات  تكون مصانع  أن  ا عىل ضمان 

 
جيد المنظم 

ا  
 
ر سوى بضعة أمثلة عىل ذلك.  لة األمد. غث  أنه ال تعالية الجودة وطوي  اتفاقيات مفاوضة جماعية  ولديها منظمة جيد

 
توف

ويرى  ف هائلة،  استثمارات  ب 
ّ
ويتطل ضخمة  مرافق  إل  البطاريات  إنتاج   يحتاج 

 
أن غي   العمال 

 
إنتاج    السيارات  مصن مون  يلز 

ا   . البطاريات إل جهات خارجية حالي 

 

ي  
ازيلفر الحيوي  الت  والوقود  الطبيغي  والغاز  ول  للبثر الوطنية  الوكالة  ذكرت   ،(INEEP)    الطاقة قطاع  يشهد  ر  حي  ي 

فر أنه 

ي منذ العام  
ي األسعار والطلب فر

ا فر ٪  43 يبفر  وظيفة، 151,000حوال    توفث   ، حيث تم2021الشمسية الكهروضوئية ارتفاع 

ازيل،    تلكمن   الث  خارج  ازيل  الوظائف  الث  ي 
فر الوظائف   

 
أن ر  حي  ي 

مستقرة  فر غث   عمل  بظروف  ر  وتتمث  البناء  قطاع  ي 
فر ز 

ّ
ك تثر

 وأجور منخفضة. 

ة الحوافز  
ّ
ي تنفيذ المشاري    ع وقل

 التأخث  فر
ازيل بإمكانات جدية لتوسيع هذا القطاع، لكن  ع الث 

 
يبية ونقص المعدات  تتمت الضر

النمو  ة  ب عملي  ي   يواجه .  يصع 
تأثث     مجال    االنتقال فر الرئاسية  لنتائج االنتخابات  ازيل مرحلة حرجة، وسيكون  الث  ي 

الطاقة فر

جاه البالد 
 
 النتقال العادل. عىل صعيد اكبث  عىل ات

 

ي  
ر هذا القطالعمود الفقري لالقتصاد، ومع ذلك   تشيىلي يعتث  التعدين فر

 
 البلد    اعيوف

ر
ا من الوظائف. ُيعد

 
ا محدود

 
من كبار عدد

ي  ج  األساسيةلا  ُمنت   ،  معادن 
 
أن منتسب  14  كما  العاملة  القوى  المئة من  ي 

نقابات و  ةفر إل    8إل  لديهم وصول  المئة فقط  ي 
فر

 المفاوضة الجماعية. 

م العمال. وتواصل النقابات العمل  
ر
ي تواجهها تشيىلي تقد

عيق التحديات االجتماعية والبيئية التر
ُ
 ت

 
من أجل إجراء المزيد    بجد

 من الحوارات االجتماعية، ال سيما بشأن االنتقال العادل. 

 

ي  
"  قطاع، شهد  كولومبيافر كة  استفادت رسر المثال،  ات عصيبة. عىل سبيل  فثر القانون   Glencoreلينكور"  غالتعدين  من 

 بالجائحة واالنتقال العادل إلغالق المصانع  
ا
عة  العمال.  وترسي    ح األكثر ليونة الصادر عن الحكومة السابقة، متذر 

إل  العمال    يدعم النظيفة، و االنتقال    لكن  الطاقة 
ا
 عادًل

ا
انتقاًل الحكومة  أن تضمن  ها تستطيع  لهميأملون 

 
أن النقابات  ترى   .

ا مع الحكومة المنتخبة   االنتقال العادل  يد عىل صعإحراز تقدم  
 
ي قطاعات أخرى حديث

ي قطاع الطاقة بل فر
ا،    ، ليس فقط فر

 
أيض

 الزراعة. ك
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 احتجاز الكربون وتخزينه     

 

االنبعاثات   عنتكثر  والصلب  الصادرة  والحديد  وكيماويات  البثر مثل  األوروبية،  الثقيلة  المعدنية،   الصناعات  غث     والمواد 

   وباستثناء تصنيع الصلب الصديق للبيئة،
ر
 من هذه االنبعاثات. لذلك، ُيعد

 
ا للحد احتجاز الكربون    تقل  الطرق المجدية تجاري 

يصعب    وتخزينه ي 
التر االنبعاثات  لهذه  ا  هام   

ا
يتكبحها حال تقنية.  لتطوير  الفرص  من  الكثث   ر 

 
وتخزينه،   وف الكربون    احتجاز 

ي 
ي تستثمر فر

ي العالم التر
وي    ج واحدة من البلدان الرائدة فر عتث  الثر

ُ
 . هذا المجال وت

 التقنية 

الكربون أكسيد  ي 
ثانر احتجاز  يؤدي  أن  االنبعاثات    المنبعث  يمكن  إل خفض  آمن  بشكل   وتخزينه  الصناعية  العمليات  من 

.    بشكل    المناخ واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغث  المناخ والوكالة  و كبث 
 
تؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغث 

 
 
وري   احتجاز الكربون وتخزينه الدولية للطاقة عىل أن  لتحقيق األهداف المناخية.  انضر

ي أ و ُيعتث  احتجاز الكربون  
ز كسيد الكربون  تخزينه الدائم أو استخدام ثانر وريان    الُمتج   من االنبعاثات، واألمران ضر

 
أدوات للحد

المدى،   الطويلة  الرؤية  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  واستخدامه  الكربون  احتجاز   
 
أن ر  حي  ي 

فر المناخ.  تغث   احتجاز  لمكافحة  يبفر 

ي أرس   الكربون وتخزينه
ي أكسيد الكربون عىل نطاق واسع فر

وري من أجل خفض انبعاثات ثانر  ع وقت ممكن. ضر

ل تحويل النفايات إل طاقة  
ّ
   ضمن إطار احتجاز الكربون وتخزينهُيشك

ا
 يوفر معالجة

ا
نهائية مستدامة للنفايات غث  القابلة   حال

ي أكسيد الكربون من الغالف الجوي وينتج  
ا كهرباء  الحرارة و الإلعادة التدوير، ويزيل ثانر ي 

ّ
مناسب    إطار    توفث  . لكن يجب  محل

 التقنية.  هذه لنرسر  يةمؤاتوظروف 

 ؟احتجاز الكربون وتخزينه هل يتوفر سوق لتقنية
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ُ
 كما ذ

ُ
ي  كر أعاله، ت

ي أكسيد الكربون السوق األوسع فر
ل تقنية احتجاز ثانر

 
مث
ُ
صدر الصناعات األوروبية الكثث  من االنبعاثات. ت

باحتجاز   الخاصة  القيمة  وتخزينه  سلسلة  المهم  الكربون  من  الفرص  .  ر  بي  
ُ
ن وال لخف   الُمتاحة   أن  االنبعاثات  ي  وظائف  ض 

فر

وع واسع النطاق وتتيح المعرفة  االنتقال. يجب أن تحرص النقابات عىل تنظيم العمال.  عملية   إمكانات عالمية، ويمكن لمرسر

ي 
ي من شأنها أن تكون مفيدة عىل نطاق عالتوفث  أن يساهم فر

ات المالئمة التر . التقنية والحلول والخث   ّمي

وي    ج عىل اإلطالق  -  Longship"لونغ شيب"  ي الثر
ي فر

وع مناخر  صناعة جديدة ألوروبا.  إنشاء -أكث  مرسر

وي    ج منذ العام   م  احتجاز الكربون وتخزينه   عىل 1996تعمل الثر
 
ل النفايات واحدة من أكث   ي هذا المجال  الحوافز   وتقد

ّ
شك

ُ
. ت

ي العالم، وال يمكن تحقيق األ
ي هداف المناخية من دون التحديات المناخية فر

 خيارات تحويل النفايات إل طاقة.  النظر فر

وع  برنامج "لونغ شيب" هو مرسر
 
ويجية.    احتجاز الكربون وتخزينه  إن وعالتابع للحكومة الثر أول شبكة بنية   سيشكل المرسر

ي جميع  س و  ،عث  الحدود   الكربون وتخزينه  تحتية مفتوحة المصدر لنقل
كات فر ر للرسر

 
أنحاء أوروبا الفرصة لتخزين الكربون  يوف

ي أعماق بحر الشمال. سيتم   بشكل  
ي منتصف المرح إنجاز آمن ودائم تحت األرض فر

وع فر  بسعة  2024عام لة األول من المرسر

ا.  1.5تصل إل   ي أكسيد الكربون سنوي 
 مليون طن من ثانر

ي أكسيد الكربون من  
وع "لونغ شيب" احتجاز ثانر ي منطقة أوسلويشمل مرسر

سمنت وتحويل  فيورد )اإل -المصادر الصناعية فر

ي   ي أكسيد الكربون السائل من مواقع االحتجاز الصناعي هذه إل محطة برية عىل الساحل الغرن 
النفايات إل طاقة( وشحن ثانر

المُ  الكربون  ي أكسيد 
ثانر وي    ج. من هناك، سيتم نقل  أنابيب إل موقع تخزين بحر للثر ي    القاعي تحت  سال عن طريق خط 

فر

 بحر الشمال ليتم تخزينه بشكل  دائم. 

وع "لونغ شيب" و"نورثرن اليتس"    الكربون وتخزينه واسع النطاق الحتجاز المشر

 

ويجية لتطوير سلسلة قيمة واسعة النطاق الحتجاز   وع "لونغ شيب" طموح الحكومة الثر د مرسر ي    الكربون وتخزينه  ُيجس 
فر

وي    ج بحلول العام  ي 2024الثر
ا ُيظهر اإلمكانات التر ي نهج إزالة الكربون  يتيحها ، مم 

 أوروبا والعالم. فر
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العام   ي 
فر وتخزينه  ونقله  الكربون  احتجاز  حلول  حول  دراسات جدوى  الحكومة  الدراسات  2016أصدرت  هذه  وأظهرت   .

وع واسع النطاق ال إنشاء مجتمعة جدوى  ي أكسيد سلسلة القيمة وإنجاز مرسر
 . الكربون وتخزينه حتجاز ثانر

 ما رأي النقابات بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه؟ 

ي االنتقال العادل من خالل تقنية
وي    ج مع منظمات أصحاب العمل للنظر فر ي الثر

احتجاز الكربون    تعمل النقابات العمالية فر

رها   والفرص  إنتاج الوظائف من التقارير حول  وجرى إعداد الكثث   .  وتخزينه
 
ي توف

، وكيفية  الكربون وتخزينهتقنية احتجاز    التر

 إنشاء خطة عمل لسلسلة القيمة الخاصة بها. 

لناحية   مرتفعة  األرقام  أن  التقارير  أحد  نتائج  احتجاز  الفرص    توفث  تظهر  تقنية  ي 
فر ي عملية  الكربون وتخزينهعمل 

فر ، سواء 

ي تعزيز الوظائف الحالية. يمكن أ
ة ما ن تعزز اآلثار االحتجاز أو النقل أو فر اكمي  ر  الثر ي   200ألف و 160بي 

ألف وظيفة وتساهم فر

ي العام  70 توفث  
ر عىل توسيع نطاق المشاري    ع. 2050ألف وظيفة جديدة فر كث 

ة حاجة لالستثمارات والدعم الحكومي والثر
 . ثم 

ح الكثث   ر 
ُ
ي أكسيد الكربون الذي    ط

ه من المهم تقييم  و ه.  تم احتجاز يمن األسئلة حول االستخدام الفعىلي لثانر
 
اء أن أوضح الخث 

المحتجز  الكربون  استخدامات  استكشاف  ويجب  استخدامه.  ا 
 
أيض ولكن  احتجازه  تم  الذي  الكربون  أكسيد  ي 

ثانر   ، تخزين 

 ولكن ُيحتمل استخدامه لتصنيع سلع مثل البالستيك ومعدات البناء. 

ا  ر البنية الت  ونظر  ة الالزمة لتمكي   ت دولالواسعة النطاق، أعرب  احتجاز الكربون وتخزينه  حتية لمشاري    عإل االستثمارات الكبث 

ي آخر وهو كيف    الجنوب العالّمي بشكل  خاص عن قلق  
ي  احتياجات اذلك    يلت  

ة. ففر القتصادات األصغر ذات االنبعاثات الكبث 

الشمسية،    ،أفريقيا  الطاقة  ي 
فر وفرة  توجد  استخدامحيث  المجدي  من  وتخزينه  تقنية  ليس  الكربون  بسبب    احتجاز 

ة المطلوبة.   االستثمارات الكبث 

منطقة   ي 
فر األحفوري  الوقود  أفريقياُيعتث   األوسط وشمال  ق  ا    الشر

 
د من  مور  الكثث   ر 

 
يوف فهو  عليه،  االعتماد  بسبب  ا  مهمًّ

 الوظائف واإليرادات. 

ل قطاع النفط والغاز أكثر من 
ّ
ي العراق، ُيشك

انية الدو 90فر ر ق األوسط وشمال    . لة٪ من مث   منطقة الرسر
ر
عد
ُ
ي الوقت نفسه، ت

وفر

 إل  
ا
ا من الجفاف ووصوًل ا بتغث   المناخ بدء  ر 

 
 أفريقيا األكثر تأث

 
حقة بالنظم البيئية    شح

 
ار الًل ، واألضر وغث   المياه وموجات الحر 

 . ذلك

طلقت
ُ
الكربون.    أ أكسيد  ي 

ثانر انبعاثات  من   
 
للحد المنطقة  ي 

فر المبادرات  الطاقات ذلك  يشمل  و بعض  إل  التحول  عمليات 

تقنية ي 
فر واالستثمار  دة 

 
وتخزينه  المتجد الكربون  المنطقة.  احتجاز  ي 

فر هائلة  بإمكانات  ا 
 
أيض الشمسية  الطاقة  ع 

 
تتمت  .

 دول الخليج ألنها ستمكنها من مواصلة تصدير الهيدروكربونات الخاصة بها.  الكربون وتخزينهوتستقطب عملية احتجاز 

ي المنطقة بشكل خاص بتقنية احتجاز الكربون وتخزينهلنقابتهتم  ا 
 تتساعد عىل عدم    إنها   إذ   ات فر

ر
خفض  بل    ،ف القطاعوق

 كخطوة أول.   انبعاثاته

  ، ي الوقت الحاضر
 الكربون وتخزينه  ة الحتجاز  رئيس   قطر والسعودية واإلمارات ثالثة مرافق  تضم  فر

 
ا حوال  ، تمث ٪  10ل مع 

ي أكسيد 
ل من ثانر

 
ا.  3.7الكربون العالّمي الذي يتم احتجازه كل عام، بمعد  مليون طن سنوي 

ي  
كية  الواليات المتحدةبموجب قانون البنية التحتية فر ا األموال إلنشاء مراكز الحتجاز  األمت 

 
ر أيض

 
. الكربون وتخزينه  ، تتوف

الواليات   ي 
فر الصناعية  والنقابات  الفاعلة  الجهات  من  مجموعة  ة  كية،  المتحدة  ثم  الصلب  األمث  "عمال  نقابة  ذلك  ي 

فر بما 

ي أوهايو  (USW)المتحدين" 
ي مبادرات الحتجاز   تنظر ، فالي   فر

 . الكربون وتخزينه فر
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ر 
 
ذ الكثث  من األم   كذلك، تتوف

 
ي  "شيفرون"    أصحابمعظم    وال المتاحة لعدد من المشاري    ع، وينف

كتر ي )رسر
ي المصافر

العمل فر

Chevron  "و"إكسونExxon  ي كيفية التأثث  عىل استخدام   تبحث نقابة "عمال الصلب المتحدين"و المشاري    ع.  ( الكثث  من
فر

 بعض هذه الموارد للتعامل مع مصانع التكرير. 

بعض "إكسون"  كة  رسر ذ 
 
المكسيك  تنف خليج  ي 

فر ي    المشاري    ع 
التمويلالتر من  الكثث   ب 

ّ
ي    . ستتطل

التر األموال  مع  حتر  ولكن 

ا كافية إلنقاذ الوظائف. 
 
 توفرها الحكومة، ال تزال االستثمارات المطلوبة ضخمة. وال تلمس النقابات جهود
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 ورش العمل القطرّية 

نة.  حالةعىل  ورش العمل القطريةركزت  ي بلدان معي 
ي قطاع الطاقة فر

 االنتقال العادل فر

ر عىل:  من حول العالمشاركت النقابات  كث 
 أمثلة حول االنتقال العادل مع الثر

 ة لتحقيق االنتقال العادليخطط الحكومال •

ي  ةالحكومي اتاالستثمار  •
ي االنتقال فر

 الطاقة قطاع فر

 الحوار االجتماعي  مستوى •

ا •  ت عىل الوظائف نماذج أو دراسات عن التأثث 

؟  •  ما الذي يمكننا فعله بشكل  جماعي

 

 لمحة عامة على المستوى العالمي   

 

 التقدم الُمحَرز والتحديات: ما يفعله العمال لضمان االنتقال العادل 

لت    أداءا   أستراليا  سج 
 
السنوات  ا ضعيف ي 

فر العادل  االنتقال  ا    لناحية  تضم  أشخاص  ا مع تشكيل حكومة  الماضية، خصوص 

دة لل الطاقة المتجددة وأصبح    ا قطاعوقود األحفوري. وعىل الرغم من ذلك، نمينكرون تغث   المناخ ومجموعات ضغط مؤي 

  2030٪ من الكهرباء بحلول العام 80د تولي بإمكانه
 
ي حال توف

 ت استثمارات كافية. ر فر

ا أن توافق حكو  ح حالي  ة باالنتقال العادل.  ُيرج  ال  و مة حزب العمال الجديدة عىل مطالب النقابات إلنشاء سلطة وطنية معني 

ي  عىل صعيد الذي سيؤديه الغاز الطبيغي  األمد عىل تحديد الدور الطويل جاٍر يزال العمل  
 الطاقة.  قطاع  االنتقال فر

ة ما يدعو للتفاؤل مع الحكومة الجديدة.   او ثم  ا من هذه العملية وتدفع الحكومة  تسغ النقابات األسثر  لتكون جزء 
ا
لية جاهدة

ر عىل االستثمارات واالنتقال العادل للعمال.  كث 
 للثر

 

ي  
مدار  النرويجفر القطاعات عىل  أهم  من  ا 

 
واحد ول  البثر قطاع  ل 

ّ
ر ، شك الخمسي  ُيمثل    السنوات  فهو  من  22الماضية.   ٪

 عامل.  22,000دخل الدولة ويوظف أكثر من 

ويجية اتفاق باريس  تدعم النقابا در ك ت العمالية الثر
ُ
.  وت

ا
 وليس آجال

ا
 الوظائف قد تتغث  عاجال

 
 أن

لعوا عىل المزيد 
 
وي    ج  من المعلومات اط ي الثر

ية فر  حول الرياح البحرية الث 

وي    ج  احتجاز الكربون وتخزينه حول من المعلومات اطلعوا عىل المزيد  ي الثر
 فر
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العام.   إندونيسياستستضيف حكومة   هذا  ين  العرسر البالد خارطة طريق  وقد  مجموعة  إل  وضعت  باالنبعاثات  للوصول 

ي من الطاقة  مستوى الصفر  دةمع التخلص التدريج 
َّ
عرب عن قلقها حيال  2060بالفحم بحلول العام   المول

ُ
 النقابات ت

 
. غث  أن

ي مناجم الفحم.    1.2مصث   سيكون  خطة واضحة حول كيفية تحقيق هذه األهداف أو ما    اعتماد عدم  
طالبمليون عامل فر

ُ
  ت

ي بحوار اجتماعي  النقابات  
ي    هذا   أن يشملب طة و لتحديد هذه الخ  األطراف  ثالنر

 
النفط    الحوار نقاشات حول مستقبل قطاع

 .  والغاز الطبيغي

عىل   ز 
ّ
ترك ها 

 
أن العمال. كما  عىل  ذلك  وتأثث   اء  الخضر الوظائف  إل  االنتقال  بشأن  التطمينات  من  مزيد  إل  النقابات  تحتاج 

ر التدريب   ن من تحضث  المهارات    وتحسي 
ّ
ي  اال   تناول مسألةالعمال. يعتث     للتمك

اتفاقيات المفاوضة الجماعية نتقال العادل فر

ا والتثقيف بشأن تأثث  تغث  المناخ 
 
ر أيض ن أساسّيي  

ي   . أمر 

 

ي  
فت خطط االنتقال واالستثمارات  العراقفر

 
ي البالد، فيما ال تزال الحكومة تعارض التعاون مع   نتيجة، توق

عدم االستقرار فر

ي العراق
ل   ،ومع ذلك  . النقابات. هناك الكثث  من الفرص أمام الطاقة المتجددة فر

ّ
ي جميع أنحاء البالد. ُيشك

يتم حرق الغاز فر

تان، ويجب   الحكومة العراقية.  عىل ةعالمي ممارسة ضغوطتغث   المناخ واالحتباس الحراري مشكلتان عالمي 

كات   ى أين تستثمر الرسر ر عىل النقابات أن تنظر إل الصورة العامة لثر متعددة الجنسيات وأين توجد فرص للتضامن  ال ويتعي  

 
 
وق المثال،  سبيل  عىل   . ر العراقيي  الطاقة  عمال  "  مع  ر "سيمثر كة  رسر العراقية   Siemensعت  الحكومة  مع  اتفاقية  األلمانية 

ر   الهيدروجي  البالد.  إلنتاج  ي 
توفر  و فر أن  "يمكن  ر كة "سيمثر مع رسر عالمية  إطار عمل  اتفاقية  للصناعات  الدولي  االتحاد  لدى 

ي عملية االنتقال العادل. 
اك العمال فر ا للمطالبة بإرسر

 
 للنقابات نفوذ

 

    ،خارطة طريق طموحة لمكافحة تغث   المناخ  اليابانوضعت  
 
ر النقابات والحكومة وثيق كما أن ي    التعاون بي 

ي ظل  البالد فر
. فر

والنقابات   الحكومة  ترى   ، الطبيغي الغاز  أسعار  ي 
فر واالرتفاع  الكهرباء  إمدادات  ي 

فر ال  مجاالتالشح  من  لطاقة  الستفادة 

دي ا عن مور 
 
. ن ل الشمسية والطاقة النووية. وللحفاظ عىل أمن اإلمدادات، تبحث الحكومة اليابانية أيض  لغاز الطبيغي

اليابان   طريق  خارطة  عتث  
ُ
وطموحة،  ت جريئة  المناخ  تغث    ي 

 
تحد عىل  لمكافحة  تنطوي  يجب    رئيسية  إنجازات  ةثالثوهي 

 تحقيقها: 

بنسبة   • الدفيئة  انبعاثات غازات  المناخ بخفض  لتغث   المتحدة  األمم  اتفاقية  بموجب  اليابان  ام  ر الثر  ،
ا
٪ عن 26أوال

 . 2030بحلول العام  2013مستويات العام 

العام   • بحلول  المبتكرة  التقنيات  تطوير  تعزيز  ي 
فر ي 
الثانر اإلنجاز  ل 

 
ي  و   2050يتمث

فر المساهمة  من  اليابان  ن 
ِّ
تمك ي 

التر

ي الغالف الجوي عىل المستوى العالّمي إل "ما 
اكم فر ي أكسيد الكربون المثر

 من ثانر
 
 الصفر".  تحتالحد

ا الذي كشف النقاب عنه رئيس   • ي  اإلنجاز الثالث واألكثر طموح 
ين األول/أكتوبر    26الوزراء "سوجا يوشيهيد" فر ترسر

إل  2020 اليابان  يدعو  بانبعاثات  ،  الدفيئة  الوصول  الصفر  غازات  مستوى  العام  إل  هذا  2050بحلول  يضع   .

ي  تعادلالتعهد الجريء اليابان عىل مسار تحقيق  
ي  فر

ي غضون   األثر الكربونر
ا.  30فر  عام 

 : ةمبادئ رئيسيهج اليابان عىل ثالثة  يرتكز ن 

ن عىل اتشجيع االبتكار والتكنولوجيا   .1 ي  ز 
 
ي مواجهة تحديات االحتباس الحراري. كمحف

 لتغيث  فر



24 

 تشجيع التمويل األخضر لدعم تطوير االبتكار والتقنيات الجديدة.  .2

سات حق  دعم المزيد من التعاون الدولي من أجل  .3 ي ا التجارية  المؤس 
اء المبتكرة. عىل تبتر   لتقنيات الخضر

ات 2050بحلول العام    تحييد أثر انبعاثات الكربونمن أجل   ي إجراء تغيث 
م اال ، ينبغر

ُ
ظ
ُ
ي الن

ات  االجتماعية و فر قتصادية، كالتغيث 

الحياة   نمط  ي 
صعيد فر اليابان    عىل  ي 

فر ا  أساس  جارية  والجهود  والنقل.  والسكن  والغذاء  المتجددة    لتعميمالمالبس  الطاقة 

 والسيارات الكهربائية. 

ر   المزيد عن اليابان والهيدروجي 

 

ي  هي أول دولة تعلن عن التخلص    نيوزيلندا ن التنقيب البحري عن النفط والغاز من خالل خطة شاملة لالنتقال  مالتدريج 

 عىل ذلك، تدعم النقابات التخلص  
ا
ي  العادل للعمال والمجتمعات. عالوة ر وخطط  التدريج  الصول  من النفط والغاز البحرّيي 

 . 2050عام البحلول  باالنبعاثات إل مستوى الصفر 

ي النقاش حول هذا 
كت الحكومة النقابات فر تها.  أرسر

 
 االنتقال، وقد تشاورت مع النقابات بشأن تنفيذ خط

ي تخطيط الصناعات 
ي عملية االنتقال العادل.  ونقلُيشارك العمال فر

 المهارات، كما يتم العمل بشكل  وثيق مع المجتمعات فر

النقابات متفائلة، إذ    
 
ر إن

 
ها ال تزال    الكثث  وهناك    المناسباإلطار    يتوف

 
ممن التطورات اإليجابية، لكن

ُّ
التعل ي طور 

. فعملية  فر

الحالية خطوات حقيقية الحكومة  خذ 
 
تت مثالية.  ليست  ت    لكن    ،االنتقال   

تغث  ي حال 
فر العملية  حيال مصث   قلقة  النقابات 

 الحكومة. 

 

ي  
ي األ نيجيريافر

ا من عملية حوار اجتماعي ثالنر ل النقابات العمالية جزء 
ّ
شك

ُ
امات الدولة بأهداف  ، ت ر طراف بشأن الوفاء بالثر

خاذ المزيد من التدابث  األمم المتحدة المناخية، ولكن يجب 
 
الة.  ات  لتصبح العملية مجدية وفع 

ي الطاقة  
د بتوفث  عىل الرغم من وجود خطة لالنتقال فر ي مجال  وظائف  الالكثث  من    تع 

الطاقة المتجددة، ال تزال الحكومة  فر

ي 
ر
ف بكثافة  عن  تستثمر  والغاز    التنقيب  النفط  صادرات  ل 

 
تمث والغاز.  يا.  65النفط  لنيجث  الوطنية  اإليرادات  من  ل و ٪ 

ّ
شك

ُ
ت

ي قطاع النفط أقل  من 
ها أفضل الوظائف المُ  5الوظائف فر

 
، لكن ي المئة من التوظيف المبارسر

 تاحة. فر

وطة.   افق افلن تدعم النقابات عملية االنتقال العادل غث  المرسر ي  يجب أن يثر
النفط والغاز.   قطاع النتقال مع إلغاء الدعم فر

يا، يُ األخث   ا فهذ ي نيجث 
ل مصدر الدخل الرئيسي فر

ّ
ال والمجتمعات. ف  وبالتالي شك  هناك تأثث  كبث  عىل العم 

ر ورفع مستوى المهارات بالحماية االجتماعية وتدريب الموظفي  ي   هذا وطالب عمال الطاقة 
ط مسبق لدعم االنتقال فر كرسر

 الطاقة. قطاع 

 

ي  
 ،  جنوب أفريقيافر

 
ا لالنتقال العادل  COSATUمؤتمر نقابات عمال جنوب إفريقيا )  أعد

 
( والنقابات المنتسبة إليه مخطط

ي  للعمال  
ر المخطط  فر

 
السياسات والمفاوضة الجماعية أدوات عىل مستوى  سلسلة قيمة طاقة الفحم والزراعة والنقل. يوف

للنقابات لضمان قدرة   ا مناقشة مزي    ج  يتحو   برنامج العمال عىل تنفيذ  وأدوات أخرى  ل االقتصاد بشكل  جذري. تجري حالي 
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ة الصادرة عن الحكومة. سيكون هناك المزيد من مصادر الطاقة المتجددة،   ي جنوب أفريقيا بعد اإلعالنات األخث 
الطاقة فر

 .  وربما دور أكث  للغاز الطبيغي

 : هي  نوب إفريقيا من أجل االنتقال العادلالمطالب الخمسة األبرز لمؤتمر نقابات عمال ج

 فرص العمل ووضع سياسة مستدامة  توفث   •

 تقديم منحة الدخل األساسي الشامل  •

 المهارات وصقلها تشكيلإعادة  •

ي  •
 إعادة توزي    ع األراضر

 إطار االقتصاد الكىلي العادل من الناحية المناخية ضمان اعتماد إنهاء التقشف ل •

 

 

ي   
اتيجية االنتقال العادل  إسبانيافر  اسثر

ر
عد
ُ
ت ي  ، 

ا من المساعي األوسع فر ا   قطاع الطاقة جزء 
 
إلزالة الكربون من االقتصاد    نطاق

ا من هذه العملية ا كبث   وثيق. لقد أبلغ اتحادا النقابات، أي   بشكل  فيه  وتشارك النقابات    ،بأكمله. ُيشكل الحوار االجتماعي جزء 

العمالية   اللجان  العام(  CCOO)نقابة  العمال  عن  (UGT)  واتحاد     انطالقة، 
 
بدأت معق ي 

التر للعملية،  إيجابية  ولكن  دة 

الفحم   المتجددة  واالعتماد الرسي    ع بالتخلص من  ي  عت  وتوس    ،للطاقة 
ي  فر

الماضر التنقيب    لتفرض العام  ا عىل عمليات  حظر 

 الجديدة عن النفط والغاز. 

والنقابية  يشث  كما  و  األكاديمية  المصادر  العادل  كل  من  االنتقال  ي قطاع ، ستكون مساعي 
بشكل    فر تفاعلية  إسبانيا  ي 

فر  الفحم 

  ، سأساسي من  إذ   
ا
بدال الفحم،  عىل  تعتمد  ي 

التر المجتمعات  ومستقبل  السابقة  المناجم  إغالق  عمليات  تداعيات  تعالج 

الت اجع  الثر ا بسبب  أساس  التعدين  ي مدن 
ة. وتعانر بقوى عاملة نشطة كبث  ا  استباقي  ي  االنتقال  ي ظل  معدالت للقطاعدريج 

فر  ،

ا إل طبيعتها الريفية ونقص القوى العاملة ذات  40هجرة عالية تقارب   كات جديدة نظر  ي جذب رسر
ي هذه المناطق فر

٪. تعانر

ظهرت   لقد  المتنوعة.  والنقابات    ائتالفاتالمهارات  العمال  ذلك  ي 
فر بما  المناجم،  إغالق  إيقاف  أو  إلبطاء  قوية  محلية 

كات المدعومة بشكل غث  مبارسر من صناعة الفحم، وقد أعاقت الخطط المتتالية إلغالق مناجم الفحم عىل  وال   والبلديات  رسر

الو  فقدان  ل 
ّ
ُيشك الماضية.  العقود   مدى 

 
ألن إلسبانيا،  خاص  قلق  مصدر  فيها    ظائف  البطالة  متوسط    بلغ معدل  ضعف 

ي 
ي البطالة فر ي جائحةحتر االتحاد األورون 

وس كورو   قبل تفسر   . نا فث 

لعوا عىل المزيد 
 
ي إسبانيا من المعلومات اط

ر فر  حول الهيدروجي 

 

ي كانون األول/ديسمث     الدنماركأقرت  
ي بحلول  2020فر

ا للحياد المناخر ا ملزم 
 
ي أوروبا، قانون

، أي قبل أزمة الطاقة الحالية فر

ص من عمليات استخراج النفط والغاز من خالل إجراءات االنتقال العادل وإلغا 2050العام  
ّ
ء جولة  . ويتضمن القانون التخل

اخيص الحالية الستخراج الغاز.   منح الثر

الطموحة الحكومة  بأهداف  الدنماركية  النقابات  بت  تؤثر  أحدها باستثناء    ،رح  ي لن 
التر اخيص،  الثر ة من  الجولة األخث  إلغاء   :

ي عىل العمال.  أثر عىل األهداف المناخية، ولكن سيكون لها   سلت 

ي ُعقدت عام    خالل
ي   2022قمة بحر الشمال التر

ي فر
ك يتمثل فر  الدنمارك، أعلن قادة ألمانيا وبلجيكا وهولندا عن هدف مشثر

ة أضعاف بحلول العام 2030الرياح البحرية بمقدار أربعة أضعاف بحلول العام  إنتاجزيادة   . 2050، وعرسر
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ي التدريب وإعادة تشكي
ي الطاقة المتجددة استثمارات ضخمة فر

ل المهارات. لقد يتطلب هذا القدر الكبث  من االستثمارات فر

ي الدنمارك أكاديمية خارجية
كاء االجتماعيون فر كات    ، أنشأ الرسر ر حيث تحرص النقابات والرسر مهارات العمال    عىل التوفيق بي 

ر  ي الصناعة الجديدة.  وبي 
 المهارات المطلوبة فر

لعوا عىل المزيد 
 
ي الدنمارك عن الرياح من المعلومات اط

ية فر  البحرية والث 

 

ي  
ي  النقابات    شاركت ،  ألمانيافر

ي ظل  األزمة الحالية واعتماد    ودعمتها خطة البالد للتخلص من الفحم  فر
. غث  أنه فر  كبث 

ٍّ
إل حد

 
 
ز من روسيا،  ينالبالد عىل النفط والغاز المستورد . عقبات أمام التخلص من ا  تث  ي األصىلي

ا للجدول الزمتر
 
 لفحم وفق

لعوا عىل المزيد 
 
ي ألمانيا من المعلومات اط

ر فر  حول الهيدروجي 

 

ي  
قانون  الواليات المتحدة األميركيةفر يهدف  إدارة    خفض،  ته  أقر  الذي  إل  الرئيس  التضخم  ي    توفث  بايدن 

فر وظائف 

ر قطاع الطاقة النظيفة،   ي الطاقة المتجددة، وتنشيط قطاع التصنيع، وخفض تكاليف    ةوالخاص  ةالعام  اتاالستثمار   وتحفث 
فر

ع أن  
 
ر الرعاية الصحية. من المتوق

 
ي    1.5القانون حوال  يوف

 
ي قطاع

 نيع. البناء والتص مليون وظيفة فر

ي  
كية التر ي الواليات المتحدة األمث 

سياسة اصناعية، ال بل سياسة موجهة نحو  بأي  فيها النقابات   تحظر هذه هي المرة األول فر

إيجابية.   التطورات  هذه  عتث  
ُ
وت والطاقة،  سبيل لكن  المناخ  عىل  ذاتها.   

 
بحد االنتقال  عملية  حول  مخاوف  هناك  تزال  ال 

.   تراجعلطاقة النظيفة مع الوقت إل  ا م المثال، ستؤدي زيادة استخدا اق الداخىلي
كات االحثر ي استخدام الفحم والنفط ومحر 

فر

هذه   ي 
فر ر  العاملي  إل  بالنسبة  قانون  القطاعاتولكن  ن  يتضم  ال  محدود   خفض،  فالقانون  بهم.  خاصة  ا  أحكام    ، التضخم 

ي النضال من أجل هؤالء العمال. بالتالي و 
 ستستمر النقابات فر

لعوا عىل المزيد 
 
كية من المعلومات اط ي الواليات المتحدة األمث 

ر فر  حول الهيدروجي 

ي  
)هولندافر العمال  لنقابات  الهولندي  االتحاد  يدعم   ،FNVالحكومية المناخ  إنشاء صناديق    ،( سياسات  يض عىل  ه 

 
ولكن

الهولندية   التقاعد  التأثث  عىل صناديق  العمال عىل  لنقابات  الهولندي  الفحم. يعمل االتحاد  العمال من قطاع  انتقال  لدعم 

ي  القطاعاتتخلص من لل
 من ذلك فر

ا
  قطاعاتاألحفورية واالستثمار بدال

ا
. كما تعمل النقابات إل جانب الحكومة  أكثر استدامة

ي قطاع الطاقة المتجددة. 
كات، عىل منصة للسلوك التجاري المسؤول فر  والرسر

 

ي  
خذت،  البرازيلفر

 
ا  تدابث   حكومة بولسونارو    ات

 
ي مصادر الطاقة   البيئة والعمال. فقد   بحق  سيئة جد

ألغت االستثمارات فر

و  "بيثر للدولة  المملوكة  ازيلية  الث  والغاز  النفط  كة  لرسر أداة  (Petrobras)براس"    المتجددة  من  الدولة  حرم  ما   أساسية، 

فقدان   لتحقيق إل  براس"  و  "بيثر كة  رسر ي 
فر المتعاقدين  للعمال  ايد  ر المثر واالستخدام  الخصخصة  وأدت  العادل.  االنتقال 

ة عىل تشكيل حكومة محتملة برئاسة لوال.   كبث 
ا
ق آماًل

ّ
 عن جعل الوظائف أسوأ. لكن النقابات تعل

ا
 الوظائف، فضال

لعوا عىل المزي
 
ازيل من المعلومات د اط ي الث 

 حول الطاقة الشمسية والطاقة الكهروضوئية فر
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ي  
أجل  كندافر لعدة سنوات من  النقابات  ناضلت  لال إقرار  ،  ي 

العادل، قانون وطتر ع   نتقال 
 
يصدر   وُيتوق أواخر    أن  ي 

فر ي    ع  الترسر

االنتقال العادل ب  المعنية  ةالكنديفرقة العمل  من    الذي يمكن استخالصهيس  . والدرس الرئ2023أو أوائل العام    2022العام  

الفحم   من  التخلص  أن  هو  بشأن  يجب  يأنه 
 
ا   لنقاباتا  تؤد الجانب  دور  العادل.  اال   يتجاوز  االنتقال  عمليات  ي 

فر ستشاري 

ي اتخاذ القراراتف
 وهذا مطلب مؤتمر العمال الكندي وأعضائه.  ،يجب أن تشارك النقابات فر

خاذ  يجب  
 
حتر  ات حقيقية  وظائف    يصبحإجراءات  لضمان  االنتقال  عملية  من  ا  جزء  والمجتمعات  د  أجر  بالعمال  جي 

 لمجتمعاتهم. 

 ذلك  يُ و سياسات صناعية وقطاعية والتدريب لتوفث  المهارات للجيل القادم من العمال.  اعتماد  أما الحلقة المفقودة فهي  
ر
عد

ي 
 الفدرالية وحكومات المقاطعات.  ةكل من الحكوم  ا ضطلع بهييجب أن   من المهام األساسية التر
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 الخالصات والتوصيات 

 الخالصات

 

حادات قطاع الطاقة واالتحادات الوطنية    تنشط
 
ي  أعضاؤنا    شهد الوظائف الجيدة واالنتقال العادل. لقد    لضمانات

ات فر تغيث 

ا ل
 
ي الطاقة النظيفة وفرص تنظيم  بروز  باإلضافة إل    ،لوظائفالوظائف وفقدان

 إلوظائف جديدة فر
ا
زالة الكربون. نحن  نتيجة

ا عملية انتقال ها غث  عادلة   ،نعيش أساس 
 
 ولكن

ا
 . إجماًل

ي   ُيدرك
 عملية االنتقال فر

 
م و   ،الطاقة ستستمر قطاع  أعضاؤنا أن

ُ
و ه

 
. تهتم النقابات للمرحلة المقبلةأن يكونوا مستعدين    نيود

 .  بشدة بالمعلومات واألمثلة والتبادالت مع النقابات األخرى، وتركز بشكل خاص عىل الوظائف الجيدة والحوار االجتماعي

 
ُ
ي    كافةظهر  ت

ي مر التوقعات مكاسب صافية فر
ي  تقنية أو نشاط واحد  حلة االنتقال إل الطاقة النظيفة. لكن ما من  الوظائف فر

فر

ران    لطاقة النظيفةمجال ا
 
ي    والكثث  من الوظائف الجيدة، كتلك  الكثث  من الوظائف، سيوف

ي قطاع    يشغلها التر
اليوم العاملون فر

ي  
عتث  الوظائف الحالية فر

ُ
ت ر  ي حي 

 عىل ذلك، فر
ا
ا ما تكون  النفط والغاز. عالوة ي االقتصاد، غالب 

قطاع النفط والغاز األفضل فر

ي    ضمنالوظائف  
كات العاملة فر  من وظائف الوقود األحفوريقطاع  الرسر

ا
ا ما يكون  و   ، الطاقة النظيفة الجديدة أقل  جودة غالب 

ي هذا القطاع معاد
 ين للنقابات. فالوظائف الجديدة يجب أن تكون جيدة،  أصحاب العمل فر

ّ
ي أن

النقابات بحاجة   وهذا يعتن

ي كل من القطاعات الحالية والجديدة
ن
 . إل تعزيز أعمالها األساسية لتنظيم العمال ف

 
 
ي قطاع النفط والغاز،  عىل الرغم من أن أزمة أسعار الطاقة العالمية أد

در كت إل زيادة الوظائف فر
ُ
النقابات أن هذا الوضع   ت

ة إجماع عىل أن أسعار الطاقة المرتفعة  مؤقت ي الطبقة العاملةتضر  با. إل ذلك، ثم 
بلدان  هي أسوأ بالنسبة إل الو   ، لجميع فر

ي 
ة. كما يهدد ارتفاع أسعار الطاقة الوظائف فر  للطاقة.   القطاعات الكثيفة االستهالكواألرس الفقث 

ي قطاع النفط والغ
مهارات إل وظائف الطاقة النظيفة، إال  تضمن نقل الكثث  من الاز  وعىل الرغم من أن الكثث  من الوظائف فر

   ذلكأن  
 
يصح الحاالت  ال  كل   ي 

صقلها.  ف.  فر وإعادة  المهارات  بناء  االنتقال  مثل  كذلكيتطلب  الحديثة  التقنيات  تثث    ،

ر   ي مجال اومهارات جديدة    أنظمةستتطلب    ،جديدة تتعلق بالصحة والسالمة  شواغلالهيدروجي 
السالمة والبيئة. لصحة و فر

ا من االهتمام بالمهارات والصحة والسالمة والبيئة، حيث ال يوجد  
 
حتر التقنيات القديمة مثل األلواح الشمسية تتطلب مزيد

ر كاف  عىل المخاطر مثل الحالي   . ا تركث  ي العالي
 سقوط والجهد الكهربان 

النظيفة   للطاقة  مختلفة  تقنيات  ي 
فر كات  والرسر الحكومات  ة   تخدمها وتس تستثمر  عىل    بوتث  ات  بتأثث  ذلك  سم 

 
ويت مختلفة. 

النظيفة.   الطاقة  مجال  ي 
فر جديدة  وظائف  استحداث  سيتم  ومتر  اليوم  ي    لتحقيقوظائف 

فر ألعضائنا  المناسبة  المطالب 

عث    للوظائف  التقنية  اعتماد  توقيت  يعنيه  وماذا  ومتر  اعتمادها  سيتم  ي 
التر التقنيات  نفهم  أن  يجب  القطاعات،  مختلف 

البلدان،  ال بعض  ي 
فر المثال،  سبيل  عىل  ي  يحدث  قطاعات. 

فر ر  الهيدروجي  وربما  الكهرباء  إل  برسعة. قطاع  االنتقال  النقل 

ي سيؤدي ذلك إل تراجع الطلب عىل النفط، وخاصة المنتجات النفطية المكررة. ما يعنيه ذلك  
ر فر ي المص  للعاملي 

   افر
 
 هو أن

دة وليس إل أجل غث  مسّم. لجهة   احتجاز الكربون وتخزينه
 
ة محد ي المصفاة لفثر

ن وظائف فر  انبعاثات المصفاة قد يؤم 

ي  
فر االنتقال  القطاع  سيتطلب  من  ا 

 
مزيد األساسيةالطاقة  ي    معادن 

فر ا  أساس  الموجودة  المعادن  تدوير  إعادة  إل  باإلضافة 

تكو  أن  يمكن  استخدامها.  وإعادة  جيدةالمنتجات  وظائف  التعدين  ي 
فر الوظائف  األحيان.   ،ن  أغلب  ي 

فر ذلك  ولكنها عكس 

ال  من  ة  باحتياطيات كبث  ع 
 
تتمت ي 

التر البلدان  ي 
فر للعمال  الجيدة  الوظائف  من  المزيد  ر  األساسيةولتأمي  ستحتاج معادن   ،
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ي   الحكومات إل المطالبة بحصة أكث  من سلسلة القيمة لهذه المعادن. عىل سبيل المثال، يمكن
معالجة المعادن وتصنيعها فر

ي 
ج منها البلدان التر ستخر 

ُ
 . ت

ي و 
ي تعتمد عىل الوظائف والعائدات من النفط    قطاع  مع تسارع االنتقال فر

الطاقة، ُيحتمل إهمال المناطق والمجتمعات التر

  ا ألنه  ،لمناطق وتقودها يجب عىل الحكومات أن تخطط لعملية التنمية المناسبة لهذه الذا،  والغاز أو أنشطة الطاقة األخرى.  

ي سلسلة اإلنتاج
ق ذلك ستكون مجرد الحلقة األول فر

 
ي حال لم يتحق

 . فر

ي معظم البلدان المُ 
ي قطاع الطاقة فر

ر فر جة للنفط والغاز، ال يوجد حوار اجتماعي حول االنتقال العادل  نت  بالنسبة إل العاملي 

ي ال  والمستقبل. لقد ابتكر بعض أصحاب العم  يةهداف المناخاألو 
ل والحكومات نسخهم الخاصة من "االنتقال العادل" التر

العادل. معظم   االنتقال  أو خطط  الكربون  إزالة  تطوير خطط  ي 
فر النقابات  ك معظمهم  لم يرسر العمال وممثليهم. كما  تشمل 

لحالية ستتغث  أو  ، وأي  من الوظائف ا سيحدث االنتقاللنا وأعضاؤنا ال يعلمون بشكل  واضح متر أو كيف    المنتسبةالنقابات  

ي سيتم استحداثها، والمسار الذي سيسلكه العمال للوصول إل الوظائف الجديدة. 
 تزول، وما الوظائف الجديدة التر

كات الطاقة اليوم، تقع معظم الوظائف  ي رسر
ة حاجة ألدوات أفضل   -٪ 80حوال   -فر كات. ثم  ي سلسلة التوريد الخاصة بالرسر

فر

الوظائف   تكون  أن  تكون س  ضمنلضمان  أن  يمكن  العالية،  النقابية  الكثافة  ذات  البلدان  ي 
ففر ا. 

 
أيض جيدة  التوريد  لسلة 

ي التصنيع.  
التوريد جيدة، ال سيما فر ي سلسلة 

ي  أما  الوظائف فر
التوريد  فخرى،  األ بلدان  الفر ي سلسلة 

ا ما تكون الوظائف فر غالب 

جودة   كات  أدنر ذات  الرسر تمارس  سيطرة  ال.  الجنسيات  األسعار  متعددة  مثل  بمسائل  يتعلق  ما  ي 
فر ديها  مور  عىل  حقيقية 

كات قادرة عىل ضمان توفث  الموردين للوظائف الالئقة  ي أن تكون هذه الرسر
والمواصفات الهندسية وتطوير التقنيات. كما ينبغر

 واالمتثال لمعايث  العمل الجيدة. 

الطاقة   قطاع  خصخصة  أدت  البلدان،  من  الكثث   ي 
أسا  الوظائفو فر تعاقديعىل  العام    س  ر  القطاعي  ي 

فر الطاقة  كات  رسر ي 
فر

ا و  . كما أن الخصخصة والتعاقد    ،الخاص إل جعل الوظائف أسوأ والحوار االجتماعي صعب 
ا
لم يؤديا إل  إن لم يكن مستحيًل

بل   الكربون،  إزالة  ي 
فر المعني  تقدم  كات  الرسر الكثث  من  تقوم  العكس،  أ  بافتتاحة  عىل  لقد  استخراج جديدة.  هذه  مواقع  دت 

 
ا
 من فرص المفاوضة الجماعية الفعالة وكذلك السياسة الصناعية المتعم    العمليات مجتمعة

 
ي تقودها الدولة  إل الحد

دة التر

 وإزالة الكربون. 

من    يخوض قليل  حوار    أصحابعدد  للدولة،  ر  التابعي  أولئك  وخاصة  وخطط  لديهم  و   ا قوي    ا اجتماعي    ا العمل،  اتفاقيات 

ي 
 األصلية  بلدانهم  لالنتقال العادل فر

 
ا . غث  أن لديهم متطلبات ضعيفة أو معدومة لالنتقال العادل والحوار االجتماعي   هم جميع 

يعات جديدة من شأنها   ي سلسلة التوريد. هناك حاجة ملحة لوضع اتفاقيات و/أو ترسر
ي يعملون فيها أو فر

ي البلدان األخرى التر
فر

وسالسل   الدولية  العمليات  ي 
فر ر  العاملي  تشمل  إل  أن  حاجة  ا 

 
أيض هناك  الجنسيات. كما  المتعددة  النفط  كات  لرسر التوريد 

 أدوات جديدة لدعم الحوار االجتماعي وجذب أصحاب العمل إل طاولة المفاوضات. 

ر العام لألمم المتحدة   ي الوقت نفسه، أنطونيو  تدعم األمم المتحدة وخاصة األمي 
يش بشدة عملية االنتقال العادل. وفر غوتث 

كات النفط والغاز.   نزاهةقون حيال  فإنهم قل ي تشمل رسر
ي ذلك تلك التر

األهداف والمبادرات المناخية الطوعية الحالية، بما فر

ي  
المناخ فر بعملية  المتعلقة  العادل"  بتحقيق "االنتقال  امات  ر االلثر الكثث  من  ا. نرى 

 
أيض الشأن  بهذا  العمالية قلقة  والنقابات 

الحكومات   المتحدة، من جانب  النقابات    أصحابو األمم  أو  الحوار االجتماعي  ي ال تشمل 
المالية، والتر العمل والمؤسسات 

نرح   الالئق.  العمل  أو  المتعلقة العمالية  الحكومية  غث   الكيانات  امات  ر
بالثر ي 

المعتر المستوى  الرفيع  اء  الخث  فريق  بتقرير  ب 

الصفر  إل مستوى  باالنبعاثات  الفريق،  بالوصول   
 
أن ا  تقدم  علم  بأن  دعم   يوضي  تقارير عن كيفية  الحكومية  الكيانات غث  

اماتها  ر عملية    عث  إنشاء  ندعو إل تعزيز تلك الجهود عملية االنتقال العادل.  ضمن    بالوصول باالنبعاثات إل مستوى الصفر الثر

ي كيفية امتث
 توجيهات منظمة العمل الدولية بشأن االنتقال العادل. ال هذه االتزامات لللتدقيق فر
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الدولية،  و  العمل  منظمة  تكون  قد  الة.  فع  مساءلة  آليات  تتضمن  أن  يجب  العالمية،  العادل  االنتقال  اتفاقيات  تنجح  لكي 

لألمم   العام  ر  األمي  من  بدعوة  االتفاقيات،  هذه  لمثل  ا  طبيعي  ا 
 
حاضن المتحدة،  لألمم  الوحيدة  الثالثية  الهيئة  باعتبارها 

ل العناية الواجبة ومب
ّ
شك

ُ
ا ادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن حقوق اإلنسان المتحدة. ست ا أساسي   هذه االتفاقات. من  جانب 

ا يجب اعتبار الطاقة  
 
ك ا مشثر

 
ل مهم    وبموجب.  مورد

 
النهج، تتمث ي ضمان وظائف الئقة وجيدة    النقابةة  هذا 

سلسلة    ضمنفر

 ملها. اكريد بالتو 
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 التوصيات 

 
 
 : حسب األولويةببة * القائمة أدناه ليست مرت

ي  .1
العام    ينبغر ي 

فر المبادرة  تستمر  المنتسبة.  2023أن  النقابات  أساسية  أ  فتؤكد  مساحة  رت 
 
وف عث     للنقاشنها 

 المناطق، والحدود الوطنية، والقطاعات، والتشكيالت النقابية. 

ي المرحلة   .2
بيل المثال، برزت  النقابات المنتسب. عىل س  طرحتها ، يمكن أن تغظي المبادرة مواضيع إضافية  المقبلةفر

ي تنظيم ورشة عمل حول الطاقة النوويةرغ
ي منطقة   ،بة شديدة فر

باإلضافة إل ورشة عمل حول االنتقال العادل فر

ق األوسط وشمال أفريقيا.   الرسر

ي استكشاف دور نهج  .3
ا رغبة فر

 
ي قطاع الطاقة، سواء كجزء من المبادرة أو بشكل منفصل.  الموارد هناك أيض

 العامة فر

أن للحفاظ ع .4 العمالية  النقابات  ر عىل  يتعي   بدورها جيدة،  الجديدة  الوظائف  أن  من  والتأكد  الجيدة  الوظائف  ىل 

ي كل من القطاعات الحالية والجديدة. 
ف أعمالها األساسية لتنظيم العمال فر

 
 تكث

التوريد.   .5 سلسلة  ي 
فر يعملون  الطاقة  قطاع  ي 

فر ر  العاملي  ي معظم 
التنظيم    وينبغر جهود  تشمل  تفاقيات  ال ا   وإبرامأن 

ا. ال
 
 جماعية هؤالء العمال أيض

ي    يشمل .6
ي قطاع الطاقة    من شأنهإجراء حوار اجتماعي حقيفر

ر فر للعاملي  ي بوظائف جيدة واتفاقيات جماعية 
يأنر أن 

ر عىل النقابات القطاعية تنفيذ  سياسية و ممارسة ضغوط  و   التنظيم حمالت دعائية وحركة قوية وموحدة. سيتعي  

ا  أن تعملواالتحادات الوطنية ومستويات مختلفة من الحركة النقابية  ي هذا المجال مع 
 . فر

البلد   .7 ي 
فر النقابات  ر  بي  التبادالت  من خالل  النقابية  القدرات  بناء   

ر
حيث    األصىلي ُيعد البلدان  ي 

فر والنقابات  كة  للرسر

 سالس
ا
ا   ل التوريد ممارسة

 
ي قطاعات مثل المنسوجات ويمكن استخدامها   لقيت نجاحا

ي فر
ا. فر

 
 قطاع الطاقة أيض

8.  
 
ملك النظيفة  الطاقة  وظائف   

 
العدالة   إن قضايا  المبادرة  من  المحتملة  التالية  المرحلة  تشمل  أن  يجب  للجميع. 

أكث    بشكل   والعرقية  تستكشفالجنسانية  الحر   وأن  تفعله  أن  يمكن  من  ما  المزيد  من مشاركة  للتأكد  النقابية  كة 

ا والشباب.  ر عرقي  شي  ر المهم   النساء والعاملي 

ر المبادرة  .9 ل تركث  ي أن يتحو 
ي إقامة حوار    بالرغم من ذلك، ينبغر

من مشاركة المعلومات إل دعم نقابات قطاع الطاقة فر

اليوم المتاحة  واألدوات  العادل.  واالنتقال  الجيدة  الوظائف  حول  قليلة؛   اجتماعي  استثناءات  مع    ليست كافية 

، ة حاجة إل أدوات جديدة.  بالتالي  ثم 

10.  
ا
ة باالنتقال العادل أداة . ولكي تكون فعالة،   يمكن أن تكون االتفاقيات العالمية المعني  مفيدة لتعزيز الحوار االجتماعي

ي  
التر النقابات  من  الكامل  الدعم  إل  عمالستحتاج  فيها  المتع  ينتظم  الطاقة  كات  البلد؛  رسر ي 

فر الجنسيات  ددة 

الدولية.  و  العمل  منظمة  من خالل  األطراف  ثالثية  قوية  وعملية  المتحدة؛  لألمم  العام  ر  األمي  ي مشاركة 
أن    وينبغر

اإلنسان  تراعي  التجارية وحقوق  األعمال  بشأن  التوجيهية  المتحدة  األمم  مبادئ  االتفاقيات  ا   1هذه 
 
وط    ورسر

 
ية  جد

قة با
ّ
ي لعناية الواجبة  متعل

ي سلسلة التوريد. مجال فر
ر فر  حقوق اإلنسان وأن تشمل العاملي 

إنشاء   .11 وري  الضر الحكومات    منتدياتمن  ر  بي  العادل  االنتقال  لمناقشة  االجتماعي  للحوار  العمل   وأصحابثالثية 

ي والنقابات.  
ي التخطيط    تعمل هذه الجهاتأن    فينبغر

ا لتحديد االحتياجات المستقبلية لالنتقال العادل والبدء فر مع 

وجي   جديدة  وظائف  وجود  لضمان  الوظائف،  فقدان  قبل  ا،  مبكر  العادل  الوظائف  لالنتقال  من  ص 
ّ
التخل قبل  دة 

 الحالية. 

ي  .12
ة من ا   ينبغر ع باحتياطيات كبث 

 
ي تتمت

ي البلدان التر
خذ    معادن األساسيةلعىل الحكومات الوطنية واإلقليمية فر

 
أن تت

متطلبات   ذلك  يشمل  قد  المعادن.  بهذه  المتعلقة  والوظائف  القيمة  سلسلة  من  أكث   بقدر  لالحتفاظ  خطوات 

ا للتصنيع. 
 
ك ا مشثر ا موقع 

 
ي بلد االستخراج وربما أيض

 معالجة المعادن فر

 
1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_ar.pdf  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_ar.pdf
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ر عىل الحكومات التخطيط لعملية التنمية المناسبة وقيادتها   .13 ي تعتمد عىل  وبالمثل، يتعي  
للمناطق والمجتمعات التر

أو   النفط والغاز  بالطاقة.  األ الوظائف والعائدات من  المرتبطة  ق ذلكنشطة األخرى 
 
يتحق ي حال لم 

ي ، قد  ففر
  تعانر

ي الطاقة. من اإلهمال هذه المناطق 
 مع تسارع عملية االنتقال فر

ي  .14
ي تعه    ينبغر

امات التر ر ي االلثر
واالنتقال العادل بموجب اتفاق باريس للتأكد من  بشأن المناخ  الدول  بها    تدالتدقيق فر

ية،أنها  
 
ستخدم الكثث  من البلدان  ولية بشأن االنتقال العادل. يتتماسر مع توجيهات منظمة العمل الدمن أنها  و   جد

امات   ر كات هذه االلثر .    للتمويهوالرسر ي األخضر
عىل النقابات أن تطالب الحكومات وأصحاب العمل بتنفيذ   لذا، ينبغر

 االتزامات.  هذه

 


