 – IRENAהסוכנות הבינלאומית החדשה לאנרגיה מתחדשת
המשרד הראשי של 'אירנה' ,הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת ,יהיה באבו דאבי .כיצד הצליחה
נסיכות במפרץ הפרסי ,עתיר הנפט ,לשכנע את המדינות האחרות החברות בארגון למקם את המשרד
הראשי דווקא אצלה?  137מדינות )כולל ישראל( כבר הצטרפו ,מה צפוי לנו מהארגון הבינלאומי החדש?
נציגי  64מדינות החברות בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת ) (IRENAנפגשו ב 12 -באוקטובר באבו
דאבי לדיון בתוכנית העבודה ובתקציב הסוכנות ל 2009 -ול .2010 -באסיפה הכללית שהתקיימה בסוף יוני
בשארם א-שייך ,הוחלט שהמשרד הראשי של הסוכנות ימוקם באבו-דאבי ,ושעובדת ציבור בכירה מצרפת
תכהן כמנהלת הראשונה של הסוכנות החדשה.
קודם לכן נראה היה שמשרד הסוכנות יהיה בבון ,שבגרמניה ,ושני מועמדים ידועים התחרו על משרת המנהל:
האנס יורגן קוך ,שר האנרגיה של דנמרק ,וארתורוס זרבוס ,נשיא המועצה האירופית לאנרגיה מתחדשת .כיצד
אירע שהמשרד הראשי של 'אירנה' יפעל במדינה שאין לה ניסיון רב באנרגיה מתחדשת?
"היינו תמימים מדי" ,אמר אחד הנציגים שהשתתפו בוועידה בשארם א-שייך 136 .מדינות השתתפו בהצבעה
ולכל אחת מהן היה קול אחד ,ללא קשר לגודל האוכלוסייה או לחוסן הכלכלי.
כשנוסד הארגון ,בינואר  ,2009השתתפו  75מדינות בכנס הייסוד והפכו לחברות ב'אירנה' ,אולם מאז גדל
מספר המדינות החברות .למעשה ,במהלך הוועידה בשארם א-שייך הצטרפו לארגון  22מדינות נוספות ,כולל
אנטיגואה ,פיג'י וסמואה ,ונציגים רבים לא העריכו נכון את ה"דינמיקה הגיאופוליטית" שנוצרה.
אבו-דאבי שביקשה לשכנע את החברות האחרות להקים את המשרד הראשי בתחומה ,הצביעה על המספר
המועט של הארגונים הבינלאומיים שבחרו למקם את המשרד הראשי במדינות העולם השלישי .היא הדגישה
שאין ארגונים בינלאומיים שמשרדם הראשי נמצא במדינה ערבית.
שר החוץ של הנסיכות מהמפרץ התגייס אף הוא למשימה ,ביקר במדינות שונות והציע תמיכה פיננסית .הוא
טען שמסדר ,העיר החדשה הידידותית לסביבה והמבוססת על אנרגיה מתחדשת )ר' איחוד הנסיכויות מקימה
עיר עם אפס פליטות פחמן ,דפי מידע  (328היא הבית הנכון ל'אירנה' .אבו דאבי גם התחייבה לכסות את
הוצאת הקמת בניין 'אירנה' ולשלם לסוכנות  22מיליון דולר דמי חבר לשנה ב 5 -השנים הראשונות .בנוסף,
תקבל הסוכנות  50מיליון דולר כל שנה למימון מיזמי אנרגיה מתחדשת בארצות מתפתחות.
מנגד יכלו הגרמנים להציע לסוכנות דמי חבר שנתיים של  4מיליון יורו בשנה בלבד ותקציב של  25מיליון דולר.
גרמניה כבר הקצתה  500מיליון יורו להלוואות בריבית נמוכה למימון מיזמי אנרגיה במדינות מתפתחות,
והתקשתה להתחרות בהצעה של האמירויות.
הרמן שיר ,שקידם את רעיון הסוכנות ונחשב לאבי 'אירנה' ,סבור שההצעה הגרמנית היתה שמרנית מדי,
לנוכח התמיכה בסוכנות האנרגיה הגרעינית המסתכמת ב 30 -מיליון יורו בשנה .הוא סבור שעל גרמניה היה
לנצל את מעמדה כמובילה בשוק האנרגיה המתחדשת העולמי" .בון היתה זוכה אם הבחירות היו נערכות בכנס
היסוד בינואר" ,סבור שיר.
אבו דאבי הפעילה מכונה משומנת של יחסי ציבור בעיקר במדינות ערב ובאפריקה ,וסיכוייה של גרמניה פחתו
והלכו .הנסיגה של קופנהגן מתמיכה בבון לא סייעה לגרמניה ,שהעדיפה לצמצם הפסדים ולוותר על הקמת
המשרד הראשי בבון ,תמורת הקמת המרכז לטכנולוגיה של הסוכנות בעיר ,בעוד שבווינה יוקם משרד הקשר
עם האו"ם .כך הוחלט בהצבעה שבאבו דאבי יוקם המשרד הראשי של הסוכנות לאנרגיה מתחדשת.
הרמן שיר ,שהיה נראה לרבים כמתאים ביותר לעמוד בראש הסוכנות ,לא נבחר 4 .מועמדים ממדינות אירופה
התמודדו על התפקיד ,ולאחר  3סיבובים נבחרה הלן פלוס מצרפת .לפי תקנות 'אירנה' יש לבחור את המנכ"ל
ברוב של שני שלישים מהקולות ,אולם פלוס נבחרה ברוב רגיל ,ותכהן עד לסיבוב בחירות נוסף שאמור להיערך
בישיבה הבאה.
פלוס ,בת  ,38כיהנה כסגנית מנהל משאבי אנוש במשרד להגנת הסביבה של צרפת .היא הובילה את המו"מ
על תקנות האנרגיה והאקלים של האיחוד האירופי ,כשצרפת עמדה בראש מועצת האיחוד האירופי .המבקרים
סבורים שאין לה די ניסיון בינלאומי וידע בנושא )צרפת אינה ידועה כמובילה בתחום האנרגיה המתחדשת(
והיא תוכל להעמידם על טעותם ב 5 -השנים הבאות' .אירנה' תהפוך לארגון רשמי לאחר ש 25 -מדינות
יאשררו את הקמתו ,והדבר צפוי באמצע  .2010לאחר מכן תכונס אספה כללית ויערכו בחירות למנכ"ל
לתקופת כהונה של  4שנים.

הצגת בכורה בקופנהגן
פלוס הגיעה לאבו דאבי בספטמבר והיא פועלת ממשרד זמני .הבנייה בעיר מסדר צפויה להסתיים רק ב-
 ,2011ובינתיים זהו מיזם האנרגיה המתחדשת היחיד בנסיכות .לפי חאמד עבדולה אל מס ,מנהל הסוכנות
לפיתוח כלכלי באמירות ,באבו דאבי ממתינים להשלמת הבנייה במסדר כדי להפיק לקחים ,ורק אז יוכלו ליזום
פרויקטים נוספים.
האם 'אירנה' תהפוך לארגון משמעותי או שהיא נועדה רק לתרום למוניטין של הנסיכות? על פלוס לתכנן את
מבנה הסוכנות ולהכין תוכנית עבודה מפורטת שתידון בישיבה הבאה בינואר  .2010עד לסוף השנה תעסיק
הסוכנות  50 – 30עובדים ,מרביתם נציגים מהמדינות החברות ויועצים .מעריכים שכ 250 -עובדים יועסקו
בסופו של דבר על ידי 'אירנה'.
חלוקת העבודה בין אבו דאבי ,בון ווינה עדיין אינה ברורה ,ולא ידוע איזה מטלות יוטלו על המרכז הטכנולוגי
בבון .על 'אירנה' לשכור עובדים מיומנים ולמצב את עצמה כשוות ערך לארגונים רבי כוח כסוכנות הבינלאומית
לאנרגיה ) .(IEAעליה ליזום פרויקטים לדוגמה מסביב לעולם ,בעיקר במדינות מתפתחות.
עד עתה הצטרפו  137מדינות ל'אירנה' ,אולם רק  7מדינות )כולל איחוד הנסיכויות( אשררו את חברותן.
ישראל הצטרפה בינואר  .2009הסוכנות החדשה זקוקה לתמיכת מדינות בעלות השפעה ,כקנדה ,אינדונזיה
וברזיל ,שעדיין אינן מעורבות בפעילותה .הופעת הבכורה של 'אירנה' בוועידת האקלים בקופנהגן תעניק לנו
רמז על הצפוי בעתיד.
)) (New Energy, 4/2009אתר האינטרנט של הסוכנות(www.irena.org :

