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 جلنة التنمية املستدامة
 الدورة الرابعة عشرة

 ٢٠٠٦مايو /أيار ١٢-١
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 - ٢٠٠٧-٢٠٠٦اموعة املواضيعية لدورة التنفيـذ      
   دورة االستعراض

ــة الــصناعية وتلــوث    تــسخري    الطاقــة ألغــراض التنميــة املــستدامة والتنمي
تقدم احملـرز يف    لل  االستعراض املتكامل  :الغالف اجلوي وتغري املناخ   /اهلواء

 وبرنـامج  ٢١حتقيق أهـداف ومقاصـد والتزامـات جـدول أعمـال القـرن              
 مؤمتر القمة العـاملي      وخطة تنفيذ  ٢١مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن      

  املستدامةللتنمية
 

 **تقرير األمني العام  
 

 موجز 
ــرب   ــة  يعتـ ــسخري الطاقـ ــراض اتـ ــة ألغـ ــستدامة، لتنميـ ــصناعية املـ ــة الـ ــوث ،والتنميـ  وتلـ
فالطاقـة ضـرورية للحـد مـن        .  وتغري املناخ قضايا مترابطة على حنو وثيق       ،الغالف اجلوي /اهلواء

ــة االقتــصادية مبــا في  ــة الــصناعية هــا الفقــر وللتنمي ــه يعتــرب حــرق الوقــود   يف و .التنمي الوقــت ذات
  رئيــسيا لتلــوث اهلــواءااالحفــوري للحــصول علــى الطاقــة وألغــراض الــصناعة والنقــل مــصدر 

 
 * E/CN.17/2006/1. 
 .تأخر تقدمي هذا التقرير لكي يعكس نتائج اجتماعات التنفيذ اإلقليمية ** 
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ومن شأن املعاجلة بطريقة متكاملة لتحديات التنميـة املـستدامة ذات   . وانبعاثات غازات الدفيئة  
دم تعزيــز أوجــه التــآزر ختــالـصلة بالقــضايا األربــع قيــد االســتعراض يف دورة التنفيــذ احلاليــة أن  

 ).إذا وجدت (فرص النجاح جلميع األطراف واحلد من التنازالتتوفري و
تـوفري فـرص     علـى أمهيـة      ٢٠٠٢ة يف عـام     املـستدام لتنميـة   العـاملي ل  قمـة   الد مؤمتر   شدو 

بالرغم من إحراز بعـض التقـدم منـذ ذلـك التـاريخ             و. احلصول على الطاقة للتخفيف من الفقر     
 بليــون نــسمه ال تتــوفر هلــم  ٢,٤حــسني فــرص احلــصول علــى الكهربــاء ال يــزال  وال ســيما بت

 يف  ٩٠وتعتمـد نـسبة     . دون كهربـاء  بـ خدمات الطاقة احلديثة ويعيش ربع سكان العامل تقريبـا          
 الطـبخ والتدفئـة مـع مـا     مـن أجـل  الريفية على مصادر الطاقـة التقليديـة   املعيشية املائة من األسر  

وتـشمل معوقـات حـصول الفقـراء علـى الطاقـة عـدم              . لـي للـهواء   يرتبط بذلك من تلـوث داخ     
القدرة على دفع التكاليف الباهظة ملعدات االستخدام النهائي مبا يف ذلك أفران الطـبخ احملـسنة           

 .التكلفة الكاملةرداد وتعريفات الكهرباء املخصصة الست
ــادة الكــبرية مــؤخرا يف  أمــن أن شبــرزت االهتمامــات بــ و   أســعار الطاقــة حلــدوث الزي
 تلبية طلب العامل املتزايد من موارد الطاقة وحتقيق املأمونية يف إمـدادات الطاقـة       كما أن . الطاقة

إىل وضـــع سياســـات شـــاملة تـــدعو ســـوق يتميـــز باإلنـــصاف واالســـتقرار للطاقـــة يف العامليـــة 
نتـائج مـؤمتر القمـة       العـرض والطلـب علـى حنـو مـا أشـارت إليـه خطـة                  يبومتكاملة تراعي جـان   

ــة املــستدامة  العــ ــذ خطــة ”(املي للتنمي ــدان   )“جوهانــسربغ للتنفي  فــضال عــن تعــاون مجيــع البل
 .متقدمة النمو والنامية واملصدرة للطاقة واملستوردة هلا

 يف الــسنوات األخــرية ةت بعــض البلــدان الناميــة معــدالت منــو اقتــصادي كــبري وشــهد 
. قـدرا علـى االسـتفادة مـن العوملـة         يعزى إىل حد كبري إىل تسارع التنمية الصناعية فيهـا و           مما

 وبعـض البلـدان اجلزريـة الـصغرية         ،قل البلدان منوا  أ وال سيما    ،ومل تشهد ذلك البلدان األخرى    
وتــشمل معوقــات التنميــة الــصناعية يف الغالــب انعــدام اهلياكــل األساســية والقــدرات    . الناميــة

الطاقــة تتــيح لفعالــة مــن حيــث اتكنولوجيــات وال. البــشرية وانعــدام احلــوافز لالســتثمار اخلــاص
الفرص لنجاح اجلميع يف خفض تكاليف اإلنتاج واحلـد مـن تلـوث اهلـواء وتغـري املنـاخ يف آن                     

. ضـئيل نجـاح   سـوى ب   ظلطاقة مل حيـ   االستعمال النهائي ل  كما أن التشجيع على كفاءة      . واحد
 كمـا أن تـوفري      ومع ذلك تظل القدرة على حتمل التكلفة تشكل حتـديا للبلـدان الناميـة الفقـرية               

 .ملشاكلينطوي على بعض انقل التكنولوجيا إىل هذه البلدان 
 وال سـيما مـن الوقـود        ، يف الـصناعة والنقـل     ،يؤدي استخدام الطاقة لتوليـد الكهربـاء      و 

األحفوري إىل انبعاث كميات كـبرية مـن ملوثـات اهلـواء وثـاين أكـسيد الكربـون يف الغـالف                     
ت الطاقـة اجلديـدة دورا حيويـا يف الـتحكم يف االنبعاثـات              اجلوي ويتوقع أن تلعب تكنولوجيـا     
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ليهـا يف خطـة     إىل التغيري يف األمناط املستدامة لالستهالك واإلنتاج الـيت متـت الـدعوة              إباإلضافة  
 وال سـيما    ،البلـدان الناميـة   تعـرض   وت. ٢٠٠٥لعـام   العـاملي   جوهانسربغ للتنفيـذ ومـؤمتر القمـة        

 يتالـسلبية لـتغري املنـاخ الـ     بـصفة خاصـة لآلثـار        الصغرية النامية     اجلزرية ولأقل البلدان منوا والد   
 .اجلهود املبذولة للتغلب على مشاكل الفقر وحتقيق التنمية املستدامةتضعف 
لقد أحرز بعض التقـدم يف حتقيـق أهـداف خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ يف جمـال هـذه                     و 

الـشراكات  إقامة   يف ذلك عن طريق      القضايا األربع على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل مبا       
. ولكــن احلــواجز واملعوقــات ال تــزال قائمــةمــن جانــب مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة 

وميكن لتحسني سبل التنفيـذ مبـا يف ذلـك عـن طريـق متويـل وتـسهيل نقـل التكنولوجيـا بطـرق                        
بالنــسبة لعــاملي امــؤمتر القمــة أهــداف  و٢١أفــضل أن يــساعد يف حتقيــق جــدول أعمــال القــرن 

ية املستدامة ذات الصلة واألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة         تنمذه القضايا فضال عن حتقيق أهداف ال      ـهل
 .الفقرحدة مبا يف ذلك ختفيف 
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.أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى تلغي الوقود احملتوي على الرصاص                              - ١٠  . . . . . . . . . . . .٥٦
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 مقدمة -أوال  
حلادية عشرة برنامج عمـل متعـدد الـسنوات     جلنة التنمية املستدامة يف دورا ا اعتمدت - ١

ــذ الثانيــ   ــدورة التنفي ــارت ل ــة   ةواخت ــسخري الطاق ــضايا ت ــة   ألغــراض ا ق ــستدامة والتنمي ــة امل لتنمي
. الغالف اجلوي وتغري املناخ لـدورتيها الرابعـة عـشرة واخلامـسة عـشرة             /الصناعية وتلوث اهلواء  

 املـستدامة يف دورـا الثالثـة عـشرة     وجلنـة التنميـة   ٦٠/١٩٤قرارهـا   وقررت اجلمعيـة العامـة يف       
)E/CN.17/2005/12 (   ــة و اســتعراض النظــر يف القــضايا املتعلقــة بالــدول اجلزريــة الــصغرية النامي

للـدورة  ض التقدم احملرز يف اموعـة املواضـيعية         استعرمع ا ) A/CN.17/2006/7 (يلبتقرير مستق 
التقريــر التقــدم احملــرز يف تنفيــذ   ويــستعرض هــذا .وصــلتها ــذه البلــدان الرابعــة عــشرة للجنــة  

ذه اموعة املواضيعية ويتناول التحديات والفرص املتعلقـة بتنفيـذ          ربع ذات الصلة    ألالقضايا ا 
خطـة  ”(تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة                وخطـة    ٢١جدول أعمـال القـرن      

 االقتــصادية واالجتماعيــة ائزركــ بطريقــة متكاملــة مــع التركيــز علــى ال )“لتنفيــذلجوهانــسربغ 
 .تعزيز سبل التنفيذبويوىل اهتمام خاص . والبيئية للتنمية املستدامة

دراسـات احلالـة    ستند إىل   هذا التقرير نتائج اجتماعـات التنفيـذ اإلقليميـة ويـ          ويتضمن    - ٢
ــصلة،  ــات      ذات ال ــن احلكوم ــواردة م ــة والتقييمــات ال ــارير الوطني ــصة والتق ــدروس املستخل وال

سامهات املقدمة من جلان األمم املتحدة اإلقليمية وبراجمها ووكاالا املتخصـصة فـضال عـن               وامل
 .مدخالت مقدمة من جمموعات رئيسية وآخر املعلومات والبيانات املتاحة لألمانة العامة

 
لتنميـة املـستدامة والتنميـة      ألغـراض ا   بني تسخري الطاقـة      الت الوثيقة الص -ثانيا  

 الغالف اجلوي وتغري املناخ/واءهلالصناعية وتلوث ا
ــصالت  و - ٣ ــوحي ال ــة ت ــة   الوثيق ــسخري الطاق ــني ت ــراض اب ــة   ألغ ــستدامة والتنمي ــة امل لتنمي

أن التـدابري واإلجـراءات املتخـذة ملعاجلـة     بـ الغالف اجلـوي وتغـري املنـاخ        /ة وتلوث اهلواء  يالصناع
مـؤمتر  أكـد  لـك ومثلمـا   وفـضال عـن ذ  . تكون هلا فوائد يف ااالت األخرى  قد  إحدى القضايا   

 فـإن إحـراز     ٢٠٠٥لعـام   العـاملي    ومـؤمتر القمـة      ٢٠٠٢القمة العاملي للتنميـة املـستدامة يف عـام          
وسـيجري  . هذه القضايا يعترب عامال أساسـيا يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              بشأن  التقدم  

حتـسني  عـن طريـق     ر  القـضاء علـى الفقـ     يف  هلـدف املتمثـل     بصفة خاصة تعزيز التقدم حنو حتقيق ا      
 وحفــز التنميـة الــصناعية ومكافحــة االنبعاثـات الــيت تــضر   ،علـى الطاقــة الفقــراء فـرص حــصول  

 . من عائد احملاصيل وتساهم يف تغري املناخقللبالصحة وت
 وتعزيـز   ي،ستوى املعيش امللطاقة لتحسني   إىل ا االقتصادية   -حتتاج التنمية االجتماعية    و - ٤

 ىل األســواق وكمــدخل موعــة كــبرية مــن األنــشطة االقتــصادية       ونقــل الــسلع إ ،اإلنتاجيــة
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يـة التقليديـة إىل     حيائألالكتـل ا  ال سـيما    يرتبط التحول من مصادر الطاقة التقليديـة و       و. األخرى
 ،من املكاسب االجتماعيـة الـيت تـشمل حتـسني الـصحة           متنوعة  جموعة  مبمصادر الطاقة احلديثة    

 وتيسري فرص احلـصول علـى العمـل والتعلـيم           ،ل للمرأة  وفرص توليد الدخ   ،والرفاه االجتماعي 
لحـصول  لفـرص  الوبالتـايل يعتـرب توسـيع    . واخلدمات االجتماعيـة يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة     

فهـو يـساهم يف     . ف عنصرا أساسيا يف عملية التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة         ظعلى الطاقة األن  
ــشاملة    ــضايا ال ــة الق ــة يف معاجل ــضاءاملتمثل ــق املــساواة      الق ــصحة وحتقي ــر وحتــسني ال ــى الفق  عل

 .بني اجلنسني
الطاقة فرص النجاح للجميـع يف خفـض تكـاليف          كفاية استهالك   تتيح تكنولوجيات   و - ٥

الطاقة واحلد مـن تلـوث اهلـواء وانبعاثـات غـازات الدفيئـة يف آن                يف جمال   من  األاإلنتاج وتعزيز   
البلـدان الناميـة كمـا أن نقـل       أفقـر   ديا يواجـه    بيد أن القدرة على حتمل التكلفة تظـل حتـ         . واحد

ــا إىل هــذه البلــدان ينطــوي علــى مــشاكل يف    ــانأالتكنولوجي تعتــرب احلكومــات  و.غلــب األحي
ة الطاقــة يــحيويــة يف وضــع الــسياسات الــيت تقــدم احلــوافز املالئمــة لتحقيــق كفا  فاعلــة عناصــر 

. ول علـى خـدمات الطاقـة احلديثـة        وزيادة فرص احلـص   للبيئة  قل تلويثا   أوتنفيذ أنشطة اقتصادية    
ذات تعليم وتـدريب عـال لكـي تقـوم بتـشغيلها بفعاليـة              عمالة  وتتطلب التكنولوجيات احلديثة    
 .لموارد البشرية والتقنية الالزمةلويفتقر العديد من البلدان النامية 

ميكــن لآلثــار العكــسية لــتغري املنــاخ أن تــضر لــيس فقــط بــالنظم االيكولوجيــة ولكــن و - ٦
ويوجـد دليـل متزايـد      . بالنظم االقتصادية واالجتماعية مما يهدد بتقويض التنمية املـستدامة        ضا  أي

ومـا مل يتخـذ إجـراء فعـال         . حترار العـاملي  ال رئيسيا ل  اعية تعترب سبب  صطناعلى أن االنبعاثات اال   
ا رجعـة فيهـ   ال اترييدث تغـ حتـ  رمبـا  ٢٠٣٠ احلايل يف منو االنبعاثات حبلول عـام  االجتاهلعكس  

والــصناعة يف مــن الطاقــة كــسيد الكربــون أرتفــع معــدل انبعاثــات ثــاين  افقــد . يلنظــام املنــاخل
ة ـ يف املائــ١٥ و ١٤ بنــسبة تتــراوح بــني ٢٠٠٣ و ١٩٩٠ يالبلــدان املتقدمــة النمــو بــني عــام 

مــن االنبعاثــات حاليــا و ــــ املتقدمــة النماندــــل حــصة البلــوتــص. ا لوكالــة الطاقــة الدوليــةــــوفق
ــة إىل العامل ــة ٤٧ي ــشكل . يف املائ ــرجح إمجــايل وب ــون    أي ــاين أكــسيد الكرب ــات ث ــد انبعاث ن تزي
. ميـة ناأيت ثلثا هذه الكميـة مـن البلـدان ال         ي ويتوقع أن    ،٢٠٣٠ يف املائة حبلول عام      ٦٢دل  ـــمبع
 وال سـيما أقـل البلـدان منـوا          ،البلـدان الناميـة   عتـرب   وت. ر املناخ يف تكرار الكـوارث الطبيعيـة       ثيؤو
 ،واجهــة اآلثــار الــسلبية لــتغري املنــاخ مل ةخاصــعرضــة بــصفة  ، اجلزريــة الــصغرية الناميــةولالــدو

عـوق بـشكل متزايـد اجلهـود        تسوف  فإن حالتها   لتكيف  يف جمال ا  مل حيدث استثمار مالئم      وما
مـا تقـوم بـه      مـع   بـل مـن الـضروري حـىت         . املبذولة للتغلب على الفقر وحتقيق التنمية املـستدامة       

 مكافحـة انبعاثـات غـازات الدفيئـة االصـطناعية الـيت تـساهم يف          ،ن حتضريات للتكيف  البلدان م 
 . تغري املناخحدوث
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تغـري املنـاخ مـن      يف  جمموعة مـن التـدابري ملواجهـة التحـدي املتمثـل            الختاذ  تربز احلاجة   و - ٧
ويـشمل ذلـك زيـادة حتـسني        .  على السواء   العكسية هأجل ختفيف تغري املناخ والتكيف مع آثار      

الكربــون اســتخالص  تكنولوجيــات جديــدة للطاقــة و اســتحداثالطاقــة ومــن حيــث ة يــكفاال
 وإدارة املنـــاطق الـــساحلية ةوتغـــيريات يف أمنـــاط االســـتهالك واإلنتـــاج غـــري املـــستداموختزينـــه 

بعـض التقـدم يف دعـم أنـشطة التخفيـف           إحـراز   فيه  مت  ويف الوقت الذي    . واملمارسات الزراعية 
والتكيـف مهـم للبلـدان      . الئـم لـدعم أنـشطة التكيـف ال يـزال ميثـل حتـديا              فإن توفري التمويـل امل    

ــة علــى الــسواء وتــربز احلاجــة لتقــدمي دعــم متع     ـــاملتقدمــة النمــو والنامي ـــدان دد األطــراف ـ للبلـ
وفضال عن ذلك فإن ربـط برنـامج تغـري املنـاخ بربنـامج              . ر ضعفا يف مواجهة تغري املناخ     ـــاألكث
ختــاذ القــرار القــائم علــى العلــم علــى الــصعيدين العــاملي والــوطين ميثــل  للتنميــة وتــشجيع اأوســع

 .حتديات إضافية
 ،فيمـا بينـها   الترابطـات   تعزز اإلجـراءات املتعلقـة ـذه القـضايا األربـع غالبـا مبعاجلـة                وت - ٨
مـن حيـث    ة  يـ  ميكن لتشجيع التكنولوجيات الصناعية األنظف واألكثـر كفا        ،على سبيل املثال  و
ن تعزيـز  أكمـا  . تغـري املنـاخ   احلـد مـن     قق نتائج يف جماالت نوعية اهلواء فـضال عـن           حيلطاقة أن   ا

ــع      ــضايا األرب ــع الق ــشمل مجي ــذ ي ــا أن ســبل التنفي ــدرات   طامل ــاء الق ــا وبن ــل والتكنولوجي التموي
والقدرة على وضع سياسات وتدابري فعالـة هـي أمـور مـشتركة يف معاجلـة مجيـع التحـديات يف           

 .ةهذه اموعة املواضيعي
 

 تسخري الطاقة للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية - ثالثا 
 

 سبل احلصول على خدمات الطاقة احلديثة لفأ 
أمهيــة خــدمات الطاقــة احلديثــة لتحقيــق التنميــة املــستدامة   علــى تأكيــد ال إعــادة تمتــو - ٩

يف فض عدد الـسكان الـذين يعيـشون        خيف  واألهداف اإلمنائية لأللفية وال سيما اهلدف املتمثل        
لتـزام خبطـة    الاملـستدامة الـذي نـتج عنـه ا        للتنميـة   النصف يف مؤمتر القمـة العـاملي        إىل  حالة الفقر   

الـيت ميكـن االعتمـاد عليهـا     تحسني فرص احلـصول علـى خـدمات الطاقـة          لجوهانسربغ للتنفيذ   
 حالة الفقر يف معظـم البلـدان       ومنذ ذلك املؤمتر وبسبب منو السكان واستمرار      . واحملتملة السعر 

عدد السكان الذين يفتقرون لفرص احلـصول علـى خـدمات الطاقـة             التقديرات ل  تالنامية ارتفع 
دد األسـر   ــنصف ع حنــو  وهو ما ميثل     - على نطاق العامل     نسمة بليون   ٢,٤إذ يعتمد   . احلديثة

اقـة التقليديـة غـري التجاريـة         الط الريفيـة علـى مـصادر     املعيشية   يف املائة من األسر      ٩٠و  املعيشية  
 .واحلطب والبقايا الزراعية والروثالنبايت من أجل الطبخ وتدفئة األماكن مبا يف ذلك الفحم 
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الطاقــة ألقــل يف جمــال من األيــثري االرتفــاع املــستمر يف األســعار اهتمامــات خاصــة بــ و - ١٠
تــستطيع هــي اد الطاقــة و اجلزريــة الــصغرية الناميــة الــيت جيــب عليهــا اســتريولالبلــدان منــوا والــد

تقـــوم وســوف تواجــه البلــدان الناميــة ذات االقتــصادات الــيت   . ىعلــأبالكــاد أن تــدفع أســعار  
كـرب يف وجـه ارتفـاع تكـاليف      أوعائـدات قليلـة مـن الـصادرات حتـديات           بسداد ديون ضـخمة     

ويتمثــل اخلطــر يف بــطء   . لــواردات الــنفط وواردات الطاقــة األخــرى   الــالزم  األجــنيب دالنقــ
املـستمدة مـن   التقدم احملـرز يف التقليـل مـن االعتمـاد علـى مـصادر الوقـود التقليديـة و        عكس   وأ

رتفاع األسـعار السـترياد الغـاز النفطـي         البسبب مواجهة البلدان الفقرية     حيائية امللوثة   ألاالكتل  
تقـدمي الـدعم للوقـود      االسـتمرار يف    وكذلك تواجه احلكومات اليت ختتـار       . ل والكريوسني ااملس

 .ارتفاع أسعار النفطبسبب ازولني حتمل أعباء مالية أثقل غاالحفوري مثل الكريوسني وال
وبالنسبة ملـن ال يـستطيعون احلـصول علـى خـدمات الطاقـة احلديثـة، يـشكل االعتمـاد                 - ١١

وتتـضمن اآلثـار الـسلبية لـذلك        . على الوقود التقليدي عبئا ثقيال على النساء واألطفـال خاصـة          
ــود إصــابات   ــاة   اخلامــسةاجلهــاز التنفــسي لألطفــال دون ســن   الوق ــسبب يف وف ــيت تعــد ال ، وال

أكرب من عـدد وفيـات األطفـال بـسبب أمـراض اإلسـهال يف               ( طفل سنويا    مليوينيقرب من    ما
، كمـا يـشكل اسـتعمال الوقـود التقليـدي يف األفـران سـيئة التهويـة عبئـا                    )١() العمريـة  الفئةهذه  

 وتـسجل بلـدان أفريقيـا وآسـيا أعلـى نـسبة وفيـات بـسبب                 .كبريا على النساء يف طهي الطعـام      
 اإلحيائيـة إىل  ويـؤدي مجـع الكتلـة احليويـة         . داخل املنـازل  الصلب  الدخان املتصاعد من الوقود     

إضاعة الوقت واإلجهاد ويؤدي أيضا إىل التدهور البيئي غالبـا مبـا يترتـب عليـه مـن آثـار حمليـة                      
 أن مجع الوقود هي مهمة تتوالها النساء واألطفـال،          وقد جرت العادة على   . وعاملية يف آن معا   

أو مـع أنـشطة توليـد الـدخل احملتمـل للمـرأة وإتاحـة               /األمر الذي يتعـارض مـع رعايـة الطفـل و          
فــرص التعلــيم للطفــل ولــذلك، فــإن حتــسني احلــصول علــى خــدمات الطاقــة احلديثــة ميكــن أن   

 . ويف متكني املرأةيسهم إسهاما كبرياً يف هدف حتقيق املساواة بني اجلنسني
أكـرب  مئويـة   وتشري الدالئل إىل أن الفقراء، وخاصة يف املناطق احلضرية، ينفقـون نـسبة               - ١٢

 األعلى دخـال وأن تكلفـة وحـدة الطاقـة           الفئاتمن دخلهم على خدمات الطاقة أكثر مما تنفق         
سـيولة نقديـة     أن الفقـراء مبـا لـديهم مـن           ة إىل جزئيـ بـصفة   ويرجـع ذلـك     . أعلى بالنسبة للفقراء  

صـغر بتكلفـة    أالوقـود والكريوسـني بكميـات       خشب  ، و  النبايت حمدودة، مييلون إىل شراء الفحم    
.  حـد مـا لطهـي الطعـام    إىلأعلى للوحـدة، نظـرا ألـم يـستخدمون تكنولوجيـات أقـل كفـاءة               

إىل عـدم كفـاءة مـوردي       وبـسعر حمتمـل     وترجع العوائق اليت حتـول دون احلـصول علـى الطاقـة             
لقطــاع اخلــاص مــن أجــل  لــشركات ان القطــاع العــام وإىل انعــدام احلــوافز الــيت تقــدمالطاقــة مــ

وعلى حنو ما حدده اجتمـاع التنفيـذ األفريقـي اإلقليمـي للـدورة الرابعـة عـشرة                  . خدمة الفقراء 
فإن العوائق األخرى اليت تعترض احلصول على الطاقة تشمل الـضرائب املفروضـة علـى               . للجنة



E/CN.17/2006/3  
 

06-24716 11 
 

ويفـرض التوسـع    . )٢(ة واملوارد املالية احملـدودة املتاحـة لالسـتثمار يف الطاقـة           أنواع الوقود احلديث  
الكهربائية تكلفة عالية بصفة خاصة يف املناطق الريفية، بينما تشكل القـدرة علـى       الشبكات  يف  

 .حتمل السعر العائق األساسي يف املناطق احلضرية الفقرية
 

 ١اإلطار  
  واحلصول على الطاقةنوع اجلنس
تعــين األدوار التقليديــة لنــوع اجلــنس أن الرجــال والنــساء مييلــون الســتخدام  

فجمع حطـب الوقـود   . الطاقة ألغراض خمتلفة وأما يدبران استخدامها على حنو خمتلف       
والطهي شائع يف إطار األعباء املرتلية امللقاة على عاتق املـرأة، ولكـن الرجـل يركـز علـى                   

أمـا عمليـة صـنع القـرار        .  املدرة للـدخل خـارج املـرتل       الطاقة يف حياته من أجل األنشطة     
اليت تؤثر على تصميم مشاريع الطاقة فإا تدخل يف العادة يف نطاق هيمنـة الرجـل علـى                  
املستويات اتمعية واملؤسسية، مـع احلـصول علـى قـدر ضـئيل مـن املـشورة فيمـا يتعلـق                     

وهذه األمور نادراً مـا     . دخل هلا بتقرير احتياجات املرأة من الطاقة أو احتماالت توليد ال        
وقـد يـؤدي هـذا    . تعاجل لدى وضع مشاريع الطاقة من أجـل النـهوض بالتنميـة املـستدامة        

العجز إىل وضع مشاريع مل تلبية احتياجات األسر املعيشية األساسـية وال تركـز علـى                
ومــن شــأن الفهــم األكثــر مشــوال الحتياجــات الرجــل  . احتمــاالت توليــد الــدخل للمــرأة

واملرأة من الطاقة والحتماالت استخدام الطاقـة أن يـضمن أن أهـداف املـشاريع املتـصلة                 
بالطاقة سوف تتحقـق بـصورة متكافئـة بـني الرجـل واملـرأة، مقترنـا بتحقيـق فوائـد أكـرب              

 ٢١لألسر وتمعاما احمللية وتبين ـج أكثـر تركيـزا علـى تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن                  
 .غوتنفيذ خطة عمل جوهانسرب

__________ 
“  الوسـطى، الـد األول     اقـة املـستدامة يف أمريكـا      طدعم املـساواة بـني اجلنـسني ومبـادرات ال         ”: املصدر

 .٢٠٠٤، البنك الدويل، ٠٦١ تقنيةالورقة الالطاقة، إدارة قطاع برنامج املساعدة يف 
   

لــوث داخــل  الــيت ختفــض نــسبة التاألمكنــةتــشمل اخليــارات املتاحــة للطهــي وتدفئــة  و - ١٣
مـستوى القريـة، األفـران اخلـشبية احملـسنة، واملواقـد           /املنازل وتزيد الكفاءة على املـستوى احمللـي       

الكريوسني، والغـاز احليـوي     ويعترب  . ال، وهاضمات الغاز احليوي   اليت تعمل بالغاز النفطي املس    
اع معتـادة مـن     والبـوتني، وهـي أنـو     )  أساسـا  الـربوبني (، والغـاز النفطـي املـسال        )يثان أساسـا  امل(

قـد  و. الوقود تستعمل للطهي والتدفئة وهـي أكثـر كفـاءة مبـرات عديـدة مـن الوقـود التقليـدي                    
ــاز النفطــي املــس   ــسبة اازداد اســتخدام الغ ــرة مــن   ٢,١ل بن ــة ســنويا يف الفت  إىل ١٩٩٩ يف املائ

مج وميكـن للـربا   . )٣(، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل زيادة استخدامه يف البلـدان الناميـة             ٢٠٠٤
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 الفقــرية بــصفة عامــة أن حتفــز اجتــاه واألحيــاءواملــشاريع الــيت تــسهم يف حتــسني املنــاطق الريفيــة 
، من خالل استخدام أنواع من الوقود أكثر كفـاءة وأكثـر            “سلم الطاقة ”الناس لرفع درجات    

وهنـاك عــدد مــن اجلهــود  .  الــدخلكلمــا ازدادنظافـة بــصفة عامــة واســتخدام خـدمات الطاقــة   
لدولية تبذل دف زيادة اسـتخدام املمارسـات النظيفـة واآلمنـة يف الطهـي والتدفئـة،                 الوطنية وا 

 موقــد ١٠٠ ٠٠٠وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة، ومنــها املنــاطق الريفيــة يف نيبــال حيــث وزع  
ل يف الطهـي، وإنتـاج     اوتشجع برامج أخرى على استعمال الغاز النفطي املس       . )٤(حمسن للطهي 

ل انفايـــات العـــضوية، واالستعاضـــة عـــن اخلـــشب بالغـــاز النفطـــي املـــس الغـــاز احليـــوي مـــن ال
ويف . الكريوسني أو البوتني يف حماولة للحفاظ على البيئة وحتسني نوعية اهلواء داخل املنـازل              أو

حمركات صغرية ترفع علـى حوامـل       (أفريقيا، أثبتت اجلهود الرامية لعمل منصات متعددة املهام         
 جناحهـا يف تنـشيط العمليـات        )عـة مـن معـدات املـستعمل النـهائي         نومعدنية لتـشغيل جمموعـة مت     

 .املستخدمة يف األنشطة الزراعية الصغرية احلجم يف املناطق الريفية
 

 الترويج لعملية الكهربة -باء  
ــ - ١٤ ـــعلـ ــص ـى الرغـ ــن أن احلـ ــى الكهــم مـ ـــول علـ ــة   ــ ــق التنميـ ــوهري لتحقيـ ــر جـ رباء أمـ

 وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، فـإن مـا ينـاهز               -ناعية  مبا يف ذلك التنميـة الـص       - املستدامة
يعيـشون دون احلـصول علـى الكهربـاء علــى     ) ثلـث سـكان البلـدان الناميـة    (ربـع سـكان العـامل    

 املتعلـق حبـصول     ١ويوضح الشكل رقم    . حرز مؤخرا يف بعض املناطق    الرغم من التقدم الذي أُ    
 املتعلــق ١ واجلــدول ،هربــاء يف بلــدان خمتــارة يف ا ملائــة مــن الــسكان علــى الك٤٠أفقــر وأغــىن 

 املـساواة يف احلـصول علـى الطاقـة          نتـشار عـدم    املنـاطق مـدى ا     حـسب باحلصول على الكهرباء    
ويرجع النجاح األكـرب الـذي حققتـه الـصني علـى مـستوى       . فيما بينها داخل البلدان واملناطق و   
ــذ عــام     ــامل أمجــع من ــة إىل حــد كــبري إ   ١٩٩٠الع ــة الكهرب ــادة  يف عملي ــاتىل زي  التوليــد طاق

جنـوب  الواقعـة  وتعـد أفريقيـا   . باستخدام طائفة متنوعة من التكنولوجيات الـيت أثبتـت فعاليتـها     
وجنــوب آســيا األشــد احتياجــا لبــذل جهــود مــن أجــل توســيع طاقــة توليــد  الكــربى الــصحراء 
 بليون شخص سيظلون حمـرومني مـن احلـصول علـى خـدمات              ١,٤ويقدر أن هناك    . الكهرباء

ــة احلديثــة يف عــام   ا ــهاج سياســات جديــدة، ومــا مل يــتم تــوفري       )٥(٢٠٣٠لطاق  مــا مل يــتم انت
 .استثمارات ضخمة جديدة
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 ١الشكل رقم   
  يف املائة من األسر املعيشية على الكهرباء يف بلدان نامية خمتارة٤٠حصول أغىن وأفقر   
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 . املعيشةياتاستقصائية لقياس مستودراسة ت البنك الدويل، بيانا: املصدر
 

 ١اجلدول   
 ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠معدالت الكهربة حسب املنطقة لعامي   

 )بالنسبة املئوية(
 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ املنطقة

 ٣٦ ٣٤,٣ أفريقيا
 ٩٤ ٩٠,٣ مشال أفريقيا 
 ٢٤ ٢٢,٦ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى 

 ٤٣ ٤٠,٨ جنوب آسيا
 ٨٨ ٨٦,٩ واحمليط اهلادئشرق آسيا 

النسبة املئوية

 بنغالديش
 بنن

 اسوبوركينا ف
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مجهورية أفريقيا الوسطى
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 ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ املنطقة

 ٨٩ ٨٦,٦ أمريكا الالتينية
 ٩٢ ٩١,١ الشرق األوسط
 ٦٦ ٦٤,٢ )اموع(البلدان النامية 

 
 International Energy Agency, World Energy Outlook, 2002 and 2004, OECD/IEA : املـصدر   

(2002/2004). 
  

ــة علــى توليــد ال  و - ١٥ ــاء، فــإن تكلفــة شــبكة توزيــع   مبجــرد أن توجــد القــدرة الكافي كهرب
الكهرباء تتوقف على تكلفة إنشاء خطوط النقل، ومدى بعد املسافة بـني خطـوط النقـل وبـني                  

وتعترب املناطق الريفية اليت تكون فيها القرى قريبة من بعضها وكثيفـة            . مناطق الكثافة السكانية  
الـيت تـنخفض فيهـا الكثافـة        السكان مثل اهلنـد، أرخـص يف أسـعار الكهربـاء عـن تلـك املنـاطق                  

وميثـل إنـشاء خطـوط نقـل الكهربـاء اجلانـب األعظـم        . السكانية مثل منطقة الساحل يف أفريقيا    
 مـن  -وهذه التكلفة قد تتبـاين علـى حنـو الفـت للنظـر           . من التكلفة إىل جانب شبكة التوصيل     

ــات املتحــدة  دوالر٢ ٠٠٠ ــد إىل  مــن دوالرات الوالي ــن  دوالر١٨ ٠٠٠ يف اهلن دوالرات  م
 للكيلـو متـر الواحـد مـن اخلطـوط املتوسـطة الفولطيـة املتماثلـة يف              - يف مـايل     الواليات املتحـدة  

وتوفر مبادرات توفري الكهرباء يف جنوب أفريقيـا وتـونس دلـيال عـن أن التكلفـة ميكـن                   . النمط
 .ختفيضها من خالل اختيار تكنولوجيا مناسبة ذات معايري مالئمة تتسم بالكفاءة

يوفر ربط الشبكات الوطنية عرب احلدود فوائد مجة من حيث توفري الوقـود، وتفـادي               و - ١٦
توليــد ونقــل التكــاليف التــشغيل ملرافــق خفــض  و اإلضــافيةالتوليــدالرأمساليــة لقــدرات التكلفــة 
ــاء ــدان االحتــاد الــسوفيايت الــسابق، وأمريكــا        . الكهرب والــربط الــشبكي قــائم يف أوروبــا، وبل
 وغـرب آسـيا، وجيــري التخطـيط هلـا يف أمريكــا الوسـطى أو أــا      اجلنوبيــة، وأمريكـا  الـشمالية، 

إال أنـه، علـى حنـو مـا أسـفرت           . حتت اإلنشاء، ويف جنوب شرق آسيا، ويف أجزاء مـن أفريقيـا           
اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر            املناقشات اليت جرت يف البلدان األعضاء ب      

نب كبري غري مـستغل مـن طاقـة توليـد الكهربـاء اإلقليميـة، وبالتـايل                 الكارييب، ما زال هناك جا    
كـذلك يـشكل مـد    .  من التعاون اإلقليمي األوثق يف جمـال الطاقـة      اليت تجىن  احملتملةالفوائد  من  

كمـا يـربهن    موارد الطاقة الكهرمائية    فوائد حمتملة ألفريقيا، وال سيما مع تنمية        الربط  شبكات  
 .مع الطاقة ألفريقيا اجلنوبيةجممشروع جناح على ذلك 

وتــوفر تكنولوجيــات الطاقــة املتجــددة أيــضا فرصــا لتحــسني احلــصول علــى الطاقــة يف   - ١٧
إىل أن يـصبح مـد الـشبكات        قلـة الكثافـة الـسكانية       ؤدي   حيث تـ   املناطق الريفية واملناطق النائية   
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 الـيت أنـشئت   ١٧١٠ددها وتوفر أنظمة النظم املرتليـة للطاقـة الشمـسية وعـ        . أمراً باهظ التكلفة  
وتــستخدم حــوايل . )٦(يبــايت اإلضــاءة بالكهربــاء يف املنــاطق النائيــةر جزيــرة مــن جــزر ك١٨يف 

ضــوئية، وطاقــة الريــاح  ا أســرة معيــشية يف الــصني أنظمــة الطاقــة الشمــسية الفولط  ٢٥٠ ٠٠٠
 وقـد   . الـيت أُقيمـت مـؤخرا      الـشبكات اهلجينيـة   ضوئية وغري ذلـك مـن       اوالطاقة الشمسية الفولط  

جرى تشجيع استخدام الطاقة املتجددة يف املناطق الريفيـة مـن خـالل دعـم التكلفـة الرأمساليـة،                
ويعــد اســتخدام . مــع تغطيــة تكلفــة التــشغيل مــن الرســوم الــيت يــدفعها املــستعملون النــهائيون   

 إقامـة شـبكات  وميكـن  . تقـدما هامـا  للطاقـة  مصادر الطاقة املتجددة لتشغيل الشبكات الصغرية     
ضـوئية، وبطاقـة   ارية، مبا يف ذلك تلك الـيت تـدار بالطاقـة الشمـسية الفولط          صغقة املتجددة ال  الطا

ن أجـدر بالثقـة مـ     الرياح، والطاقة احلرارية األرضية، والكتلة احليوية، يف كثري من املناطق وهي            
 وقـد جنحـت     .كذلك تعترب شبكات الطاقة املائية الصغرية خيارا آخـر        . وحدات األسر املعيشية  

صني يف تشجيع أنظمة الطاقة املائية الصغرية احلجم يف املناطق النائية واجلبليـة مـصحوبة مبـنح                 ال
لـصغرية  وتشكل أنظمة الطاقـة املائيـة ا      . حكومية حملية يكملها متويل حكومي حملي لبناء املرافق       

م اوات ثلـث مجيـع أنظمـة الطاقـة املائيـة يف الـصني اآلن وهـي ختـد         ميغـ  ٥٠اليت تقل قدرا عن     
ومـىت  . )٧(ربـط الـشبكات   على مدى الزمن، وكـثري منـها اآلن يـستفيد مـن          نسمة مليون   ٥٠٠

ــشئت، تغ ــة   ىطــأُن ــصفة عام ــة الب ــيت يــ  تكلف ــشغيل مــن الرســوم ال ــوفر . دفعها املــستعملونت وت
 احلـصول علـى الطاقـة يف كـل مكـان، مبـا يف ذلـك املنـاطق         لـصغرية يف القـرى أيـضا      الشبكات ا 

 التـدابري املتعلقـة     توقـد أثبتـ   . ت نـام  يـ نعزلة يف اهلند ونيبال وسـري النكـا وفي        النائية أو اجلزر امل   
 القرى حيثما يكـون ذلـك ممكنـا، مبـا يف ذلـك التمويـل املـدعوم               الصغرية يف  شبكاتالبتشجيع  

 .من احلكومة لتغطية النفقات الرأمسالية، جناحها وإمكانية تكرارها
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 ٢اإلطار 
 شية الريفية يف املغربتوفري الكهرباء لألسر املعي

حياول مـشروع مـشترك بـني مكتـب الكهربـاء الـوطين يف املغـرب، وكهربـاء                   
فرنـــسا، ومؤســـسة توتـــال وتينيـــسول، وهـــي مؤســـسة خمتـــصة بالتكنولوجيـــا الشمـــسية 
الفولطاضــوئية، إمــداد القــرى املغربيــة النائيــة بالكهربــاء مــن خــالل أجهــزة لنقــل الطاقــة   

مج شــامل إلنــشاء، شــركات صــغرية تــدار حمليــاً لتــوفري   وهــو جــزء مــن برنــا . الشمــسية
اخلدمات الريفية مبا فيها الكهرباء، واملاء، والغاز وخدمات اهلاتف بغية تـشجيع النـشاط              

وكل مرتل مزود بشبكة مرتلية لتوليد الطاقة . االقتصادي احمللي واملسامهة يف توليد الثروة
دام معـدات مـصممة خصيـصا لتـوفري         الشمسية للحصول على الطاقـة اخلاصـة بـه باسـتخ          

 -االحتياجات األساسية لألسر املعيشية الريفية، مثل اإلضاءة وتشغيل األجهزة السمعية           
ويركز املشروع على تقدمي اخلدمات الطويلة األمد اليت تتجاوز جمـرد اإلنـشاء،             . البصرية

وعلـى  . جـات  أكثـر تطـورا مثـل الثال       -مبا يف ذلك رفـع الكفـاءة لتـشغيل أجهـزة مرتليـة              
 دوالر مــن دوالرات الواليــات ٨٠٠الــرغم مــن أن معــدل تكلفــة تركيــب الــشبكة تبلــغ 

 يف املائـة مـن التكلفـة ومتويـل إضـايف مـن أ صـحاب        ٦٦املتحدة، فإن هناك منحة تغطـي    
. يف املائة يدفعـه العميـل   ١٠ يف املائة حبيث ال يبقى من التكلفة سوى  ٢٤األسهم يغطي   

ن دعـم قـدم لـه يف شـكل معـدات مقدمـة مـن مكتـب الكهربـاء                    وقد استفاد املـشروع مـ     
 مليـون  ٦,٥ األملانيـة قـدرها   KfWالوطنية يف املغرب ممولة مبنحة مقدمة من جمموعة بنك     

 مليـون دوالر مـن     ٦,٥دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة، وقـروض ميـسرة قـدرها              
ملشروع من الصندوق الفرنـسي     كما قُدم دعم يف مرحلة بدء ا      . الوكالة اإلمنائية الفرنسية  

 .للبيئة العاملية
__________ 

 .الس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة: املصدر 
  

وقد تـشمل مـصادر الطاقـة احملليـة املتاحـة أيـضا احتياطيـات صـغرية مـن الوقـود                      - ١٨
 جيـوب للغـاز الطبيعـي    وهناك مواقع كثرية توجـد فيهـا  . األحفوري اليت ميكن استغالهلا  

بكميات صغرية جدا مبـا ال يناسـب سـوق التـصدير ولكـن حجمهـا كـاف لالسـتخدام                    
وميكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم أن تضطلع بدور أساسي يف تنمية       . احمللي

وكما هـو احلـال بالنـسبة       . املوارد احمللية إذا وجدت اهلياكل القانونية واملؤسسية املناسبة       
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الـصغرية يف القـرى، فـإن دعـم احلكومـة مـن شـأنه أن يـشجع اسـتغالل هـذه                     للشبكات  
 .االحتياطيات

 
 املبادرات املتعلقة بدعم احلصول على خدمات الطاقة النظيفة -جيم  

ــاع         - ١٩ ــع ارتف ــة م ــة احلديث ــة النظيف ــصادر الطاق ــسكان حنــو التحــول إىل م يتجــه ال
فة متاحة على نطاق واسع وحمتملة      وما أن تصبح خدمات الطاقة احلديثة النظي      . دخوهلم

وحىت يصبح يف مقدور الناس . السعر، فإن النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي يتعززان
شــراء الطاقــة النظيفــة األكثــر كفــاءة، ســتكون احلكومــات والــربامج الدوليــة هــي األداة  

ــة    ــود والطاق ــة خــدمات الوق ــسية لتحــسني نوعي ــوطين، أثبتــت  . الرئي ــستوى ال ــى امل  وعل
اإلعانات املتبادلة فعاليتها، حيث يتحمل املستعملون األعلى دخـال معـدالت أعلـى مـن               
السعر لتغطية ما يتكلفة املستعملون األدىن دخال، يف حتسني حصول الفقراء على الطاقة            

وميكـن تعزيـز فعاليـة اجلهـود        . دون التأثري سلبيا على السالمة املالية لـشركات الكهربـاء         
ومـن مث تتحـسن كفـاءة       .  بـرامج تـدمج فيهـا أهـداف ومزايـا متعـددة            اإلمنائية من خالل  

الطاقة، وينخفض معدل التصحر وتتوافر نوعية أفضل من اهلواء يف إطار برنـامج واحـد               
 .حيقق حتسني تقنيات الطهي والتدفئة

وعلــى الــصعيد الــدويل، تــشمل اجلهــود املبذولــة ملعاجلــة مــسألة احلــصول علــى الطاقــة   - ٢٠
من تلوث اهلواء داخل املبـاين شـراكة الطاقـة للقريـة العامليـة والـشراكة مـن أجـل                    وكذلك احلد   

ووسعت الشبكتان كلتامها أنشطتها منذ مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة           . هواء نظيف داخل املباين   
ويسر االلتزامات املقطوعة بالعمل من أجل حتـسني سـبل الوصـول إىل الطاقـة مـؤمتر       . املستدامة

ولتحـسني  . ٢٠٠٤أجل التنمية الذي نظمتـه حكومـة هولنـدا يف نوردفيـك يف سـنة                الطاقة من   
ــادرة الطاقــة لالحتــاد األورويب مــؤخرا      مليــون ٢٥٠وصــول الفقــراء إىل الطاقــة، خصــصت مب

يورو لتـوفري سـبل احلـصول علـى الطاقـة يف أفريقيـا ومـنطقيت احملـيط اهلـادئ والبحـر الكـارييب،                        
 .ص واملؤسسات املالية واتمع املدين واملستعملني النهائينيحبشد املوارد من القطاع اخلا

 
 حنو التنمية الصناعية املستدامة -رابعا  

يــشكل العمــل علــى مواكبــة توســع اإلمــدادات الكهربائيــة احتياجــات الــصناعة حتــديا   - ٢١
وغالبــا مــا تكــون خدمــة الطاقــة     . كــبريا لالقتــصادات املاضــية يف التــصنيع خبطــوات ســريعة     

وأمام انقطاعات الطاقـة املكلفـة، بـدأت        . هربائية من الشبكات الوطنية على فترات متقطعة      الك
عــدة مؤســسات صــناعية تــستثمر يف قــدرا التوليديــة اخلاصــة، يف غالــب األحيــان باســتعمال    

وكتــدبري مؤقــت لــسد الثغــرات، تعتمــد بعــض   . مولــدات ديــزل أقــل فعاليــة وتــسبب التلــوث  



E/CN.17/2006/3
 

18 06-24716 
 

اطق صـناعية قائمـة بـذاا لتجـاوز العيـوب علـى نطـاق أوسـع يف                  احلكومات على مناطق أو من    
ــاء واالتــصاالت الالســلكية   وبينمــا قــد تكــون هــذه الكيانــات   . املرافــق األساســية مثــل الكهرب

املنعزلـــة مفيـــدة يف املراحـــل األوىل مـــن التنميـــة الـــصناعية، فإـــا ال ميكـــن أن تـــصلح أساســـا   
ــة صــناعية واســعة علــى املــ   وتــسعى بعــض البلــدان مثــل مــصر   . دى الطويــلالســتراتيجية إمنائي

ــتجني       ــة باالســتفادة مــن من ــة الكهربائي وباكــستان إىل ســد العجــز يف القــدرات يف جمــال الطاق
وتبني جتربة تلك البلدان أنه، لكـي تـنجح         . مستقلني للطاقة بدال من الشركات اململوكة وطنيا      

 القائمـة وتنفيـذ إصـالحات الـسوق        هذه الترتيبـات، جيـب جتـاوز احلـواجز القانونيـة والتنظيميـة            
وحيــث يــستمر االعتمــاد علــى املرافــق العامــة، سيــساعد حتــسني   . لتــشجيع االســتثمار اخلــاص

ــاءات       ــى إعمــال الكف ــدادات، وحــوافز اإلدارة عل ــواتري، واســتخدام الع ــسعري، وحتــصيل الف الت
 .وحتسني تقدمي اخلدمة

 
 التنمية الصناعية والنمو والقضاء على الفقر -ألف  

بينمــا تواجــه البلــدان الناميــة املاضــية يف التــصنيع خبطــوات ســريعة التحــدي املتمثــل يف   - ٢٢
طريقــة إدارة اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة الــسلبية، فــإن التحــدي الرئيــسي ملعظــم البلــدان الناميــة 

يـة  ذات الدخول املنخفضة ال يزال يتمثل يف حتريك عملية للنمو املستدام ذاتيا، مـع كـون التنم                
ورغـم أن العديـد مـن البلـدان الناميـة عرفـت حـاالت تزايـد يف ســرعة         . الـصناعية عنـصرا هامـا   

، فإن عددا قليال نسبيا منها فحسب حافظ على معـدالت           )٨(النمو خالل العقود القليلة املاضية    
وقـد  . منو عالية خالل فترات طويلة، مع كـون الـصني وفييـت نـام مـن األمثلـة احلديثـة البـارزة                     

. هذه البلدان اخنفاضات كبرية يف معدالت الفقر خـالل فتـرة العقـد والنـصف األخـرية     حققت  
ويف الصني، اخنفض عـدد الـسكان الـذين يـساوي دخلـهم دوالرا واحـدا أو أقـل يف اليـوم مـن                        

 .٢٠٠١ يف املائة عام ١٧ إىل ١٩٩٠ يف املائة عام ٣٣
ــا خت      - ٢٣ ــدان، كمـ ــاختالف البلـ ــثريا بـ ــة كـ ــاط التنميـ ــف أمنـ ــتراتيجيات  وختتلـ ــف االسـ تلـ

 فبينما اتبـع بعـض البلـدان اسـتراتيجيات تعطـي األولويـة              )٩(والسياسات املتبعة للنهوض بالتنمية   
، كـان   )مـثال اهلنـد وشـيلي، علـى التـوايل         (للخدمات والصادرات الزراعيـة ذات القيمـة العاليـة          

لنمـو، تنميـة    الشيء احلاسم بالنسبة إىل اقتـصادات شـرق آسـيا وجنـوب شـرق آسـيا الـسريعة ا                  
وعالوة على توفري حـافز     . الصناعات التحويلية لكل من األسواق الداخلية وأسواق الصادرات       

هام للقطاعات األساسية وقطاع اخلدمات، فإن الصناعة التحويليـة تـوفر فـرص العمـل للعمـال                 
ــنظم التعل        ــة ال ــران بتنمي ــل إىل االقت ــه، ومتي ــداع وتطبق ــظ اإلب ــرة، وحتف ــباه امله ــرة وأش ــة امله يمي

واملؤســـسات احلديثـــة واهلياكـــل األساســـية القانونيـــة الـــيت تـــساهم يف التنميـــة االجتماعيـــة         
 .)١٠(واالقتصادية
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وقد أثبتت االستفادة من الفرص اليت يوفرها نظام التجارة الدوليـة أـا عنـصر هـام يف                   - ٢٤
دير الواسـع يف    وعلـى العمـوم، مجـع اجتـاه التـص         . كثري من التجارب اإلمنائية الـصناعية الناجحـة       

اقتصادات آسيا املاضية يف التصنيع خبطوات سريعة بني حترير الواردات االنتقائي واملرحلي مـع              
ــر التجــارة بــشكل شــامل    ــز الــصادرات بــدال مــن حتري ــة تيــسر تعلــم  . تعزي والــصادرات احليوي

 االقتصادات، وحتقيق وفورات احلجم يف قطاعـات تكـون فيهـا هلـذه الوفـورات أمهيـة، ومتويـل                   
وبينما كانت الـصادرات اإللكترونيـة      . السلع اإلنتاجية والسلع الوسيطة وواردات التكنولوجيا     

وصادرات تكنولوجية رفيعة أخرى األكثر دينامية يف العقود القليلة املاضـية، وعرفـت حـصص               
البلدان النامية من هذه الصادرات ارتفاعا متزايدا، كما أن هناك أيضا فرصا لتحسني النوعيـة،               

نويع املنتجـات، وزيـادة املعاجلـة الداخليـة يف املنتجـات ذات املـستوى التكنولـوجي املتوسـط                  وت
 .واملنخفض، مبا يف ذلك يف الصناعات القائمة على املوارد الطبيعية

ويف هذا الصدد، بينما كان هناك قـدر كـبري مـن حتريـر التجـارة املتعـددة األطـراف يف           - ٢٥
تحــدي يكمــن يف مواصــلة ختفــيض حــواجز التعريفــة اجلمركيــة املنتجــات الــصناعية، ال يــزال ال

وغري املتعلقة بالتعريفة اجلمركية واليت تعترض سبيل الواردات الصناعية واحلد من التحيـز ضـد               
ومـن املهـم   . صادرات السلع املصنعة من البلدان الناميـة النـاتج عـن تـصاعد التعريفـة اجلمركيـة             

لتجـارة علـى الـصعيد الـدويل لبنـاء قـدرات البلـدان الناميـة         أيضا تعزيز مبادرة املعونة من أجـل ا  
ذات الدخل املنخفض لالستجابة لفرص السوق اجلديدة، مبا فيها تلك اليت قد تنبـع مـن جولـة                  

واجته حترير التجارة يف اخلدمات إىل التسارع يف ااالت الـيت توليهـا البلـدان               . الدوحة اإلمنائية 
أكثــر منــه يف اــاالت ذات ) الت الالســلكية والــشؤون املاليــةاالتــصا(املــصنعة اهتمامــا خاصــا 

 ).اخلدمات الكثيفة العمالة(األمهية للبلدان النامية 
ويعترب االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي الكلي من املعامل األساسـية للبيئـة             - ٢٦

 املهارات اإلنسانية والتعلـيم     ومن شأن اهلياكل األساسية غري اجليدة وعدم كفاية       . احمللية املؤاتية 
ويبــدو أن بنــاء مؤســسات حكوميــة قويــة مــن الــشروط اجلوهريــة . أن تعرقــل التنميــة الــصناعية
مــثال الــيت تــنظم إنفــاذ (وميكــن لــضعف مؤســسات تنميــة الــسوق  . لكــل جتربــة إمنائيــة ناجحــة
تنميــة قطــاع وبيئــة اســتثمار حمفوفــة باملخــاطر أن يعمــال علــى تــأخري ) العقــود وحقــوق امللكيــة

وقـد ختتلـف القيـود امللزمـة املفروضـة علـى التنميـة الـصناعية                . تنظيم املشاريع والقطاع اخلـاص    
؛ ويف بعـض احلـاالت، قـد تكـون          )١١(واالقتصادية بشكل أوسـع مـع اخـتالف املكـان والزمـان           

البلدان مقيدة برأس املال، بينمـا قـد تكـون القيـود يف حـاالت أخـرى هـي عائـدات االسـتثمار                       
 .نخفضةامل
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ويتمثل أحد التحديات الرئيسية اليت تواجههـا البلـدان املـصنعة يف احلاجـة إىل مواصـلة                 - ٢٧
وعلى اخلـصوص، تعـاين تلـك البلـدان املتخصـصة يف            . حتسني املهارات والقدرات التكنولوجية   

السلع املصنعة الكثيفة العمالة من الضعف يف مواجهة نقـل عمليـات اإلنتـاج يف غيـاب حتـسني                    
هـارات وزيــادة القـدرات الداخليــة للحفـاظ علــى القـدرة التنافــسية يف مواجهـة البلــدان ذات      امل

وإىل جانــب التعــاون بــني الــشركاء مــن القطــاع  . العمالــة املنخفــضة التكلفــة وبعوامــل أخــرى 
اخلاص على مدى سالسل اإلمداد، ميكن للمؤسسات العامـة والـشراكات بـني العـام واخلـاص                 

وميكـن لـسياسة احلكومـة أيـضا        . ، والتعاون الدويل تيسري هـذا التحـسني       واألكادميي والصناعي 
أن تكون مهمة يف إنـشاء حـوافز القتحـام خمـاطر تنظـيم املـشاريع الكتـشاف أسـواق منتجـات               

وهـذه احلـوافز ضـعيفة يف العديـد مـن البلـدان الناميـة        . )١٢(جديدة وتكاليف اإلنتاج املرتبطة ا    
حملـدودة لالسـتفادة مـن االكتـشافات اجلديـدة، نظـرا حلـواجز              بسبب قدرات منظمي املشاريع ا    

ــسريع   ــد الـ ــضة والتقليـ ــدخول املنخفـ ــصادية    . الـ ــة االقتـ ــة احلالـ ــظ يف دراسـ ــو مالحـ ــا هـ وكمـ
ــة يف العــامل عــام   القطــاع  تقــوم احلكومــات الــيت تعمــل عــن كثــب مــع   ”، ٢٠٠٥واالجتماعي

ن يكـون فيهـا لبلـد مـا، أو          اخلاص بدور هام يف حتديـد وتـشجيع تنميـة أنـشطة جديـدة ميكـن أ                
 .“ملنطقة ما داخل بلد ما، ميزات نسبية حمتملة

 
 تنمية اقتصادية ذات كفاءة وأكثر نظافة -باء  

تواجه البلدان عددا من التحديات املترابطة فيما بينها، كيف تعزز املزيد مـن عمليـات                - ٢٨
منـاط االسـتهالك املـستدامة    اإلنتاج وأمناط اإلنتاج املـستدامة، وكيـف تـشجع علـى املزيـد مـن أ         

واالعتماد على نطـاق واسـع ملنتجـات أكثـر كفـاءة مـن ناحيـة الطاقـة واملـوارد، وكيـف تعـزز                        
قدرات املؤسسات على تلبية طلبات جديدة وناشـئة علـى منتجـات أنظـف وأكثـر سـالمة مـن               

 .الناحية البيئية
 املتمثل يف كيفيـة االسـتمرار       وتواجه البلدان النامية املاضية يف التصنيع السريع التحدي        - ٢٩

فعلــى ســبيل املثــال، يــسبب منــو الــصني الــصناعي الــسريع واملــستمر  . يف مــسار إمنــائي مــستدام
إجهادا بيئيا واجتماعيـا خطـريا شـبيها مبـا كـان علـى البلـدان املـصنعة أن تعاجلـه خـالل مرحلـة                   

اآلثـار الـسلبية   وقـد وضـعت الـصني اسـتراتيجية لتخفيـف         . التصنيع الـيت مـرت ـا هـي نفـسها          
وللــصني ولبلــدان ناميــة . ٢٠١١-٢٠٠٦للتــصنيع يف خطتــها اخلمــسية احلاديــة عــشرة للفتــرة  

أخرى تسعى للتصنيع ميزة على من سـبقها تتمثـل يف أـا، مـع افتـراض االنفتـاح للتكنولوجيـا                     
واألفكـار األجنبيـة، يفتـرض أن تكـون قــادرة علـى أن تـستورد، حـسب احلاجـة، التكنولوجيــا         

ــا إنتــاج أنظــف جــرى تطويرهــا يف بلــدان     والد رايــة الفنيــة اخلاصــة مبراقبــة التلــوث وتكنولوجي
ويف بعض احلاالت، ميكن أن تكون طرائق اإلنتاج اجلديدة أكثر كفـاءة وأنظـف علـى                . أخرى



E/CN.17/2006/3  
 

06-24716 21 
 

ويف حـني قـد   . السواء، كما هو احلـال مـثال يف صـناعات األمسنـت واللبـاب والـورق والفـوالذ                
ل أعلى، فإن الوفورات احملققـة يف تكـاليف املـواد والطاقـة وغريهـا مـن                 تكون تكاليف رأس املا   

 .التكاليف ميكن أن تسمح باحلصول على العائدات بعد فترات قصرية نسبيا
ويف املراحل األوىل للتنمية الصناعية، غالبا ما تكون املؤسسات صغرية باملعايري العامليـة              - ٣٠

.  ونظافة فعالة بالقياس إىل التكاليف على هذا النطـاق         وقد ال تكون التكنولوجيا األكثر كفاءة     
وكذلك، فإن بعض الصناعات املهمة يف بلدان بدأت التـصنيع حـديثا قـد تكـون راكـدة أو يف                    

لذلك فإن نقل التكنولوجيـا واملعرفـة فيهـا بـني بلـدان             . تراجع يف البلدان ذات الدخول املرتفعة     
غـري أن الـدالئل     . ويلـهما مـن الـشمال إىل اجلنـوب        اجلنوب يعد ذا أمهيـة متزايـدة إىل جانـب حت          

تــوحي بأنــه لتعزيــز نقــل التكنولوجيــا، جيــب علــى الــسياسات العامــة حلكومــات البلــدان الــيت    
تستضيف االستثمار األجنيب املباشر أن توفر احلـوافز املالئمـة العتمـاد تكنولوجيـا أنظـف، مـن                

ــزز االســتعمال      ــيت تع ــسة ال ــن سياســات املناف ــزيج م ــن   خــالل م ــا م ــة وغريه ــاءة للطاق  ذا الكف
املدخالت، وسياسات بيئية تعزز مكافحـة التلـوث بـأدىن تكلفـة ممكنـة، والـدعم الـتقين واملـايل                

 .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ملساعدا يف اعتماد طرائق إنتاج أنظف
 

 ٣اإلطار  
 تعزيز اإلنتاج النظيف

رنـامج املراكـز الوطنيـة لإلنتـاج األنظـف          ، أُنـشئ ب   ٢١استجابة جلـدول أعمـال القـرن         
ومنظمة األمـم املتحـدة للبيئـة      ) اليونيدو(املشترك بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية        

لتعزيز التطبيق الواسع النطاق لنهج اإلنتاج األنظـف علـى مجيـع مـستويات اختـاذ القـرار يف            
الربازيـل، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،        (وقد استهل برنامج املركز يف مثانيـة بلـدان          . الصناعة

. ١٩٩٥سنة  ) واجلمهورية التشيكية، وزمبابوي، وسلوفاكيا، والصني، واملكسيك، واهلند      
 مليـون دوالر مـن دوالرات       ١٧,٤، كـان الربنـامج قـد خـصص          ٢٠٠٣وحبلول اية سنة    

كنولوجيـة  وعلى العمـوم، كانـت الـتغريات الت       .  مركزا كامال  ٢٣الواليات املتحدة لتمويل    
اليت تسبب فيها الربنامج بـسيطة نـسبيا، حيـث تتطلـب اسـتثمارا يـسريا وغالبـا مـا تـستلزم                       

ومـن مث فـإن التغـيريات       . إدخال حتسينات هندسية على األعمال املرتلية والعمليات الصغرية       
وتـوفر  . املنفذة مل تساهم إال مسامهة ضئيلة حىت اآلن يف أمناط إنتاج صناعي أكثر اسـتدامة         

ليــة مــراكش بــشأن أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املــستدامة أيــضا إطــارا للحــوار، وتبــادل عم
اخلربات، وبناء القـدرات املتعلقـة بـسبل تعزيـز طرائـق إنتـاج أنظـف يف الـصناعة، وكـذلك                    
بشأن طريقة مساعدة الصناعات يف التكيف مع تفـضيالت املـستهلكني القويـة للـسلع غـري                 

 __________ .رائق تعزز التنمية املستدامةالضارة بالبيئة واملنتجة بط
 .فريق اإلدارة البيئية التابع ملنظومة األمم املتحدة: املصدر
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. احلوافز مقوم هام إلقرار ممارسات حمـسنة لـإلدارة البيئيـة وتكنولوجيـات سـليمة بيئيـا                 - ٣١
عـايري بيئيـة   وكثريا ما تـستمد هـذه احلـوافز يف البلـدان املرتفعـة الـدخل مـن تـشريعات تفـرض م                    

صارمة، وإن بات من األكثر شيوعا يف السنوات األخـرية اللجـوء إىل نهـج مبتكـرة، مـن بينـها         
واستحدثت يف البلدان النامية جمموعة متنوعة من احلوافز املاليـة          . استخدام األدوات االقتصادية  

ني أمثلـة   ومـن بـ   . وخليط من األدوات التنظيمية واالقتـصادية وتـدابري للكـشف عـن املعلومـات             
؛ وإنفـاذ ضـوابط     )الـصني (فـرض رسـوم علـى ملـوثي البيئـة           : هذه التدخالت السياسية مـا يلـي      

أو إعـادة تـدويرها مـع       /تنظيمية قائمة على االمتثال، حيث توفر جمانا خدمات مجع النفايـات و           
هونـغ كونـغ، املنطقـة اإلداريـة        (فرض جزاءات شديدة على اإلخـالل بقواعـد إدارة املخلفـات            

؛ وتوجيه نشاط إنفاذ القوانني إىل مالحقة اجلهات الرئيـسية املـسؤولة   )صة بالصني، وتايلند اخلا
؛ ووضع أنظمة لتصنيف امللوثـات تتـضمن إجـراءات للمـصارحة العامـة              )الربازيل(عن التلويث   

ــبني ( ــسيا والفل ــيمكن      ). إندوني ــوانني ضــعيفة، ف ــاذ الق ــى إنف ــة عل ــدرة احمللي ــا كانــت الق وحيثم
الــصني واملكــسيك  (معــات احملليــة أن حتــدث أثــرا حيــد مــن التلــوث الــصناعي        لــضغوط ات

ومن بني النهج األخـرى تنظـيم مـشاريع إرشـادية لإلقـالل مـن النفايـات إىل أدىن                   ). نام وفييت
والتـشجيع علـى    ) اهلنـد وسـري النكـا     (حد تتطلب اسـتثمارات حمـدودة وتعطـي عائـدا سـريعا             

 املنتجـات الثانويـة فيمـا بـني الـشركات واسـتخدام مرافـق               إقامة جممعات صناعية لتيـسري تبـادل      
وميكـن  موعـة خمتلفـة مـن نهـج الـسياسات             ). إندونيسيا والفلبني وتايلنـد   (مشتركة للمعاجلة   

معاجلة القيود اليت حتد من تعامل املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة احلجـم مـع أسـواق االئتمـان،        
روض الستخدامها يف حتسني البيئـة وتـوفري حـوافز          مبا يشمل تقدمي منح وقروض وضمانات للق      

ضــريبية لعمــالء املؤســسات الــصغرية واملتوســطة احلجــم مــن أجــل تــشجيعهم علــى أن يــزودوا  
مورديهم، من املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، بتكنولوجيات إنتاجيـة أفـضل مـن حيـث               

 .النظافة
 البلــدان الــيت جنحــت يف إقامــة  وقــد أضــحت إدارة النفايــات اخلطــرة شــاغال هامــا يف   - ٣٢

صناعات تعتمد على تكنولوجيـا متوسـطة ورفيعـة املـستوى تـستخدم مقـادير هائلـة مـن املـواد                     
وقد يؤدي انعدام مرافق املعاجلة إىل ختـزين كميـات ضـخمة            . الكيميائية السامة واملعادن الثقيلة   

تمــال انــسكاب تلــك  مــن النفايــات اخلطــرة يف مواقــع اإلنتــاج بطريقــة غــري ســليمة ــدد باح    
أو الـتخلص منـها بأسـلوب غـري مـأمون ورمبـا        /النفايات أو تسرا إىل إمدادات مياه الـشرب و        

وقــد أصــابت تايلنــد وماليزيــا بعــض النجــاح يف تعزيــز أســاليب إدارة املخلفــات    . غــري قــانوين
يـدة  اخلطرة، مبا يشمل استخدام مرافق معاجلة مـشتركة، بينمـا تـوفر الـصني قروضـا بفوائـد زه                  

وقــد وضــعت الكــثري مــن البلــدان أنظمــة وحــوافز مــن أجــل    . إلنــشاء مرافــق مــن هــذا القبيــل 
التشجيع علـى مجـع املـواد اخلطـرة وإعـادة تـدويرها وإعـادة اسـتخدامها، وذلـك بأسـاليب مـن                
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ومع هذا، فما زالت مسألة مجع النفايات اخلطـرة مـن العديـد             . قبيل أنظمة اإليداع واالستعادة   
لصغرية واملتوسطة ومعاجلتها وإعادة تدويرها أو الـتخلص منـها بأسـلوب مـأمون              من املشاريع ا  

 .حتديا باقيا
 والعمال يف املنشآت الصناعية هم بوجه عام أشد املهـددين بـاخلطر مـن جـراء التعـرض                    - ٣٣

وتنــيط الكــثري مــن البلــدان بــإدارات التفتــيش الــصناعي املــسؤولية عــن ضــمان  . للمــواد الــسامة
ة الصحة والسالمة أثناء العمل، ولكن كثريا ما تعاين هـذه اإلدارات مـن نقـص يف       التقيد بأنظم 

. كمـا أن اجلـزاءات املفروضـة يف حـاالت عـدم االمتثـال قـد تكـون واهنـة                   . التمويل واملوظفني 
وتدريب العمال مقوم حاسـم يف يئـة بيئـة عمـل صـحية مأمونـة مثلـه مثـل تـوفري ألبـسة واقيـة                          

ــصو    ــل ب ــة تعم ــة وأنظم ــوارئ،      كافي ــصدي حلــاالت الط ــة والت ــدة لرصــد املخــاطر البيئي رة جي
وتشكيل جلان يف املصانع للـشؤون الـصحية والـسالمة تـضم يف عـضويتها ممـثلني منتخـبني عـن                  
ــيت متــس صــحة         ــشركات وممارســاا ال ــشكيل سياســات ال ــؤثر يف ت ــديها صــوت م العمــال ول

ل وأرباب العمل على ختفيـف اآلثـار        وتوجد أمثلة للتعاون الناجح بني العما     . وسالمة املوظفني 
البيئية املعاكسة ألنشطة املـشاريع علـى اتمعـات احملليـة الـيت تعمـل فيهـا تلـك املـشاريع والـيت                       

وميكــن أيــضا للعمــال وممثلــيهم أن يــسامهوا مــسامهة بنــاءة يف . يعــيش فيهــا العمــال مــع أســرهم
العاملية، كأن يـشاركوا مـثال يف وضـع    معاجلة تأثري العمليات اليت متارسها الشركات على البيئة     
 .وتنفيذ استراتيجية لشركام من أجل احلد من تغري املناخ

ويواجه املصدرون يف البلـدان الناميـة مبتطلبـات بيئيـة متعلقـة مبنتجـام تفرضـها بعـض                     - ٣٤
رجيي كربيات أسواق البلدان املتقدمة النمـو الـيت يتعـاملون معهـا، ومـن ذلـك مـثال اإلـاء التـد                     

ومـن خـري األمثلـة علـى ذلـك          . الستخدام املواد اخلطرة املوجودة يف بعـض املنتجـات الـصناعية          
، حيــث تقــضي تــشريعات االحتــاد األورويب ضــمنا )١٣(حالــة املعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة

عدم احتواء املنتجات على مواد خطرة مقيـدة أو تقليـل حمتـوى املنتجـات مـن تلـك املـواد عـن                       
وملا كانـت الـصني أكـرب بلـد نـام مـصدر يف أسـواق املعـدات الكهربائيـة                    . )١٤( معني حد أقصى 

واإللكترونية، فقد أخذت تنفذ سياسات للتعامل مع هـذه املتطلبـات اجلديـدة مـع تطبيـق عـدد           
من املبادرات اليت تستهدف سـالمة االسـتخدام يف املنـازل واجلـودة واملعـايري البيئيـة، مـن بينـها                     

م استخدام املواد اخلطـرة وإعـادة التـدوير مـن املقـرر تقدميـه يف منتـصف عـام                    تشريع شامل ينظ  
ويــتعني أيــضا علــى البلــدان األخــرى الــيت ــا قطاعــات كــبرية للمعــدات الكهربائيــة     . ٢٠٠٦

واإللكترونية املوجهة للتصدير، وال سيما يف شرق وجنـوب شـرق آسـيا أن تعـدل تـصميمات                  
 .منتجاا وعمليات اإلنتاج
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لكي تتمكن املؤسسة الداخلية مـن تلبيـة متطلبـات اجلـودة واملوثوقيـة والوفـاء مبعـايري                  و - ٣٥
الصحة والسالمة للمنتجات يف أسواق التصدير الرئيسية، يلزم دعمها ببنية حتتية مؤسـسية مـن               

ووفــق مــا أشــار إليــه اجتمــاع . مرافــق القيــاس واالختبــار وإصــدار الــشهادات وضــمان اجلــودة
 األفريقي املعقود بشأن الدورة الرابعة عشرة للجنة يظل ضعف قدرة احلكومـة             التنفيذ اإلقليمي 

سيما من أجـل فائـدة املؤسـسات         على توفري وتيسري اخلدمات اإلرشادية يف هذه ااالت، وال        
 .)١٥(الصغرية واملتوسطة احلجم، من التحديات القائمة

 
 مساءلتهاة واالجتماعية للشركات وتعزيز املسؤولية البيئي -جيم  

ــز املــسؤولية       - ٣٦ ــها خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ بــشأن تعزي ــدعوة الــيت أطلقت ــدا عــن ال بعي
ــن         ــدة م ــسيات ضــغوطا متزاي ــددة اجلن ــشركات املتع ــة، تواجــه ال ــة واالجتماعي ــساءلة البيئي وامل
أصــحاب املــصلحة يف بلــداا األصــلية لــضمان مراعــاة بعــض املعــايري البيئيــة ومعــايري العمــل يف  

وقــد اســتجابت أيــضا بعــض  . ا العامليــة، مبــا يــشمل سالســل إمــداداا بكافــة حلقاــا   عملياــ
احلكومــات هلــذه الــضغوط، ومــن ذلــك مــثال أن حكومــة اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى     

 وزيرا معنيا مبسؤوليات الشركات مـن أجـل اإلشـراف      ٢٠٠٠وأيرلندا الشمالية عينت يف عام      
ــشر الــ   ــوفري اإلرشــاد    علــى دور احلكومــة يف ن ــة وت ــة والدولي وعي مبــدونات املمارســات الوطني

ويواجـه املـوردون يف البلـدان الناميـة حتـديا يفـرض علـيهم           . وتعزيز توافق اآلراء يف هـذا الـشأن       
ــة، إذا      ــة واجتماعي ــزام مبــسؤوليات بيئي ــات، الــيت تــدعو الــشركات إىل االلت االســتجابة للمطالب

ومـن شـأن تعـدد مـدونات قواعـد          . السل اإلمدادات تلك  أرادت االستمرار يف االرتباط بس     ما
التعامــل مــع العمــالء وعمليــات املراجعــة أن ترهــق هــؤالء املــوردين بتكــاليف باهظــة مــن أجــل 
االمتثال لتلك املتطلبات، وقد يواجهون كذلك بضغوط متعارضة من نفس العمـالء الـذين قـد         

وتـسعى الـشركات يف بعـض    . نتاج صارمةيطالبوم باحتواء تكلفة اإلنتاج مع التقيد جبداول إ  
ااالت الصناعية إىل زيادة املواءمـة بـني املـدونات وتبـسيط عمليـات املراجعـة مـع الـتفطن إىل                    

ويف خطوة حنو الترشد، أعدت بعض البلدان النامية أطـرا          . الشواغل املتعلقة مبكافحة االحتكار   
أو االجتماعيـة   /ملـسؤولية البيئيـة و    خاصة ا إلصدار شهادات وإجراء عمليات مراجعة بـشأن ا         

 مـن أجـل صـناعة       “االمتثـال االجتمـاعي   ”وقد وضعت الصني معيارا خاصا ا لــ         . للشركات
املنسوجات، بينما اعتمدت كمبوديا نظاما لرصد االمتثال يضم ممثلني عن كل مـن الـشركات            

ذه املبـادرات أن  وبناء القدرات مقوم حاسـم لكـي يتـأتى هلـ    . والعمال يف قطاع صناعة املالبس    
، وليس أن تكـون     “للتسابق على الصعود إىل القمة    ”حتقق الغرض منها، وهو أن تكون حافزا        

إجراءات جزائية تعاقب البلدان الفقرية اليت تفتقر إىل القـدرة علـى رصـد وإنفـاذ املعـايري البيئيـة               
كمـا  . ها اإلداريـة  واالجتماعية أو الشركات الصغرية اليت تفتقر إىل القـدرة علـى تطـوير أنظمتـ              
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أن املنـــتجني يف الـــصناعات التنافـــسية، مثـــل صـــناعة املالبـــس، قـــدرم حمـــدودة علـــى حتميـــل 
 .املستهلك بتكاليف إضافية

 
اهلـواء  نوعيـة   كفاءة استخدام الطاقـة لتنـشيط القـدرة التنافـسية وحتـسني              -خامسا  

 واحلد من تغري املناخ
قــود تنــشيط األداء االقتــصادي والنــهوض  مــن شــأن حتــسني الكفــاءة يف اســتخدام الو   - ٣٧

بقــدرة املــصانع علــى املنافــسة، وعــادة مــا يــؤدي هــذا التحــسني يف الوقــت ذاتــه إىل احلــد مــن    
االنبعاثات امللوثة للهواء وغـازات الدفيئـة، ممـا يـساهم يف التنميـة الـصناعية وحيـسن مـن نوعيـة                      

لـى احتمـاالت بلـوغ الكـثري مـن      اهلواء وخيفف من آثار غازات الدفيئة، األمـر الـذي ينطـوي ع     
 إىل جانب األهداف املتفـق عليهـا        ٢١أهدف خطة جوهانسربغ للتنفيذ وجدول أعمال القرن        

وتـوفر الطاقـة قـدرات التـسخني والتربيـد والكهربـاء الـيت            . ٢٠٠٥يف مؤمتر القمة العـاملي لعـام        
ا مـا تتولـد انبعاثـات    ولكـن كـثري  . حتتاجها الـصناعة لتـصنيع املنتجـات النهائيـة مـن املـواد اخلـام              

تلوث اهلواء اجلوي نتيجة الستخدام الطاقة، سواء بطريقـة مباشـرة أو غـري مباشـرة مـن خـالل                    
وتساهم االنبعاثات الصناعية إىل حـد بعيـد يف         . الطاقة الكهربائية املولدة من الوقود األحفوري     

 اهلـواء احملـيط،     رفع معـدالت تركـز اجلزيئـات وثـاين أكـسيد الكربيـت وأكاسـيد النتـروجني يف                 
وأنــشطة قطــاعي الــصناعة والبنــاء . ســيما عنــدما تكــون املــصانع قائمــة يف منــاطق حــضرية  وال

 ١٧ يف املائة من انبعاثات ثـاين أكـسيد الكربـون يف العـامل باملقارنـة بــ                   ١٣مسؤولة عن حوايل    
اض األسـعار   ومن بني احلواجز املعرقلة للحد من التلوث اجلـوي اخنفـ          . يف املائة من قطاع النقل    

 .وضعف سائر احلوافز املشجعة على حتسني كفاءة استخدام الطاقة وضعف األنظمة البيئية
 يف ٢٨وتظهــر الــدالئل تناقــصا يف كثافــة الطاقــة علــى صــعيد العــامل بنــسبة تزيــد علــى   - ٣٨

وهلــذا . املائــة خــالل العقــد املاضــي مــع حتــسن الكفــاءة يف البلــدان الــصناعية والناميــة الرئيــسية  
االجتاه آثار إجيابيـة علـى احلـد مـن تغـري املنـاخ بـسبب تـاليف االنبعاثـات نتيجـة لتحـسن كفـاءة                     

وقد أشارت وكالة الطاقة الدوليـة إىل أن مـستويات اسـتخدام الطاقـة كانـت                . استخدام الطاقة 
سترتفع ارتفاعا كبريا عن حـدودها املـسجلة يف الوقـت الـراهن لـوال اخنفـاض كثافـة الطاقـة يف               

واخنفــاض كثافــة الطاقــة يف البلــدان  . )١٦(ن املتقدمــة النمــو خــالل العقــود الثالثــة املاضــية البلــدا
املتقدمــة النمــو نــاتج عــن اســتخدام تكنولوجيــات أفــضل وحتــول هيكلــي مــن الــصناعة إىل          

ومما يالحظ أن البلدان النامية الرئيسية اليت تشهد منوا اقتصاديا سريعا، مثل الـصني،              . اخلدمات
أمـا يف بعـض البلـدان، فـإن اخنفـاض كثافـة             .  األخـرى يف إنقـاص كثافـة الطاقـة         قد جنحت هـي   

الطاقة هو عالمة من عالمـات نقـص التـصنيع، ومـن مث ميكـن توقـع ارتفـاع الكثافـة يف العقـود                        
أما بالنسبة للبلدان الصناعية، مثل فرنسا واليابان، فـإن اخنفـاض كثافـة             . التالية قبل أن تنخفض   
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تفـاع التكلفـة احلديـة لتحـسينات كفـاءة الطاقـة حيـث أن اقتـصاداا تعمـل                   الطاقة يـشري إىل ار    
 .بالفعل بكفاءة بالغة

 
 ٤اإلطار 
 الكفاءة يف استخدام الطاقة يف احلد من انبعاثات غازات الدفيئة آفاق

توجد فرص لتحسني كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف األبنيـة والـصناعة والنقـل وقطـاع                  
 نابعـة مـن     ٢٠١٠ظل معظم فرص احلد من االنبعاثـات حـىت عـام            ومن املقدر أن ت   . الطاقة

املكتسبات احملققة من كفاءة استخدام الطاقة يف قطاعات االستعمال النـهائي بـالتحول إىل              
مثـل ربـاعي    (الغاز الطبيعي يف قطاع الطاقة الكهربائية واحلد من انبعاثات غـازات الدفيئـة              

ــدروفلوروكربو   ــان ومركبــات اهلي ــورو امليث ــصناعية ) نفل ويظهــر اجلــدول  . يف العمليــات ال
 ٢٠١٠التايل مقادير التناقص يف انبعاثـات ثـاين أكـسيد الكربـون املمكـن حتقيقهـا يف عـام                    

ومــن املمكــن هلــذه االحتمــاالت أن . موزعــة حــسب القطــاع ونطــاق تكــاليف كــل منــها 
 ٠تتحقق يف إطار أوضاع مالئمة يف السوق

 

 القطاع

ــن   ــات املمكــ االخنفاضــ
هــــا يف انبعاثـــــات  يققحت

 )ب(أعلى تكلفة )ب(أدىن تكلفة )أ(ثاين أكسيد الكربون

 ٣٠٠ حوايل  الصناعة
    السكنيةاملباين 
البلـــدان املتقدمـــة والبلـــدان الـــيت متـــر  

 ١٥٠ - ٢٥٠- ٣٢٥ اقتصاداا مبرحلة انتقالية
 ٥٠  ٢٥٠- ١٢٥ البلدان النامية 
    التجاريةاملباين 
دمـــة والبلـــدان الـــيت متـــر البلـــدان املتق 

 ٢٥٠ - ٤٠٠- ١٨٥ اقتصاداا مبرحلة انتقالية
 صفر  ٤٠٠- ٨٠ البلدان النامية 
 ٣٠٠  ٢٠٠-  النقل

 ٣٠٠  ١٠٠-  الزراعة
 ١٠٠  )ج( اخلامإدارة املواد

 ٢٠٠  ١٠٠-  الوقود والبدائل التكنولوجيةعن التحول 
 .IPCC, Third Assessment Report, Synthesis Report; and Climate Change 2001: Mitigation ( 2001): املصدر

 . تعين ماليني األطنان من الكربون يف السنةMtC/y )أ( 
 .مقدرة بدوالرات الواليات املتحدة لكل طن من الكربون )ب( 
 .تشمل إعادة التدوير وإصالح مدافن القمامة )ج( 
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 كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة – ألف 
 يف املائـة تقريبـا مـن الطاقـة املـستهلكة يف العـامل، وبـالنظر            ٣٥يستخدم قطاع الصناعة     - ٣٩

إىل أن العوملة واإلصـالحات االقتـصادية قـد كثفتـا مـن ضـغوط املنافـسة، فقـد زادت املـشاريع                 
 - مبــا يــشمل تكــاليف الطاقــة  -الــصناعية مــن اهتمامهــا بالكفــاءة وتقليــل تكــاليف التــشغيل   

 جوانـب التحـسن يف كفـاءة اسـتخدام          ٢ويوضـح الـشكل     .  العمل بوجـه عـام     وتكاليف تسيري 
وتقــدر إمكانــات حتــسني كفــاءة . ١٩٨٠الطاقــة يف الــصناعة يف الكــثري مــن املنــاطق منــذ عــام  

 يف املائـة منـها إىل       ٣٠ يف املائـة، وترجـع       ٢٥استخدام الطاقـة يف قطـاع الـصناعة مبـا يـصل إىل              
 تضاعف اإلنتاج الصناعي للبلدان املتقدمة النمو منذ عقـد          وقد. حتسني كفاءة أنظمة احملركات   

وكثافـة اسـتخدام الطاقـة يف     . السبعينات، ولكن مقدار الطاقـة املـستخدمة يف الـصناعة مل يـتغري            
الــصناعة يف االقتــصادات الناشــئة آخــذة يف التنــاقص بفــضل االســتثمارات اجلديــدة يف أحــدث  

 .التكنولوجيات اإلنتاجية وعمليات اإلنتاج
 

 ٢الشكل 
 املستخدمة يف الصناعة موزعة حسب املنطقةكثافة الطاقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .ENERDATAجملس الطاقة العاملي باستخدام بيانات مقدمة من  : املصدر 
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وكــثريا مــا تتبــاين معــدالت إنتاجيــة الطاقــة تباينــا كــبريا فيمــا بــني البلــدان يف الــصناعة   - ٤٠
فـاوت يف الـصناعات الـشديدة االسـتهالك للطاقـة مثـل احلديـد           الواحدة، ويوجد أعلـى حـد للت      

وبوجـه عـام، باتـت البلـدان        . والصلب والفلزات غري احلديدية والورق والـصناعات الكيميائيـة        
 اإلنتاجية بسبيلها اآلن إىل اللحاق بالركب، ولكن خبطـى          -اليت ختلفت عن تطوير أداء الطاقة       

اجية الطاقـة تفاوتـا واسـعا بـني املـصانع يف صـناعة معينـة                وميكن أيضا أن تتفاوت إنت    . )١٧(بطيئة
ومـن املمكـن، وفـق أحـد التقـديرات، أن حتقـق الربازيـل وجنـوب أفريقيـا                   . داخل البلد الواحد  

 يف املائة مـن جممـوع الطاقـة األوليـة           ٤٩ و   ٣٣والصني واملكسيك واهلند وفورات تتراوح بني       
مجيــع املــصانع القواعــد املرجعيــة ألفــضل     املــستخدمة إلنتــاج الــصلب، بــشرط أن تطبــق يف     

 .)١٨(املمارسات املعدة مبا يناسب كل بلد
 

 الكفاءة يف قطاع الطاقة -باء  
يعــاين قطــاع الطاقــة الكهربائيــة مــن جوانــب قــصور جــسيمة يف الكــثري مــن البلــدان،     - ٤١

لفــة؛ وحتــسني كفــاءة توليــد الكهربــاء ونقلــها وتوزيعهــا أمــور قــد تكــون فعالــة مــن حيــث التك
. يوفر يف املتوسط، وفقا ألحد التقديرات، ثلث تكلفة توسيع القـدرات للكيلـو وات سـاعة                مبا

 يف املائة من الطاقـة املـستخدمة لتوليـد الكهربـاء يف العـامل يفقـد يف صـورة حـرارة                      ٦٥كما أن   
  يف املائـة ببنـاء حمطـات توليـد         ٣٠ و   ٢٠وميكن تقليـل هـذا الفاقـد بنـسبة تتـراوح بـني              . متبددة

كهرباء جديدة لتوليد الكهرباء واحلرارة على حنو مشترك أو تعديل احملطات القائمـة مـن أجـل            
، وتنمــو  ٢٠٠٤ غيغــا وات يف عــام   ٦ ٩٢٦وبلغــت طاقــة التوليــد املــشترك املنــشأة     . ذلــك
ورغم اإلمكانات اهلائلة اليت تنطـوي عليهـا عمليـات          .  يف املائة سنويا   ٣ و   ٢,٥يتراوح بني    مبا

 يف املائـة مـن عمليـات توليـد الكهربـاء يف             ٧شترك، لكن نسبتها ال تزيـد كـثريا علـى           التوليد امل 
.  نطــاق عمليــات التوليــد املــشترك يف جمموعــة خمتــارة مــن البلــدان  ٣ويوضــح الــشكل . العــامل
يعرقل التوسع أكثر يف استخدام هذا األسلوب تذبذب تكاليف الوقود، وضـعف األنظمـة               ومما

 . ونقلها وعوامل مؤسسية مثل االحتكاراتاليت حتكم شراء الطاقة
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 ٣الشكل 
 ٢٠٠٤نطاق عمليات التوليد املشترك يف جمموعة خمتارة من البلدان يف عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .World Survey of Decentralized Energy 2005, World Alliance for Decentralized Energy, 2005 :املصدر 
 

ومتثـل تكـاليف   .  أيـضا علـى إمكانـات لتحـسني الكفـاءة          وتنطوي صناعة النفط والغاز    - ٤٢
الطاقة نصف تكاليف تشغيل مصايف الـنفط، وتـشري البيانـات املرجعيـة للميـزة التنافـسية إىل أن         

ومـا زالـت    .  يف املائـة   ٢٠ و ١٠معظم املصايف تستطيع حتسني كفاءة الطاقة بنسبة تتـراوح بـني            
 بليــون متــر مكعــب ســنويا ١٠٠ا يزيــد علــى عمليــات ويــة الغــاز الطبيعــي وإشــعاله لــك مــ 

، وهو معـدل مل يـتغري علـى    )حوايل واحد يف املائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف العامل       (
وميكـــن لكـــم الغـــاز احلـــايل الـــذي حيـــرق يف أفريقيـــا أن ينـــتح   . )١٩(مـــدار العقـــدين املاضـــيني

وحتـدث ثالثـة   . لقـارة حاليـا  ترياواط ساعة من الكهرباء أو حـوايل نـصف مـا تـستهلكه ا        ٢٠٠
ومــن العوائــق الــيت متنــع احلــد مــن .  بلــدان١٠أربــاع عمليــات التهويــة واإلشــعال يف العــامل يف 

عمليات إشعال الغاز أو إلغائها التكاليف الرأمساليـة العاليـة وقـصور أطـر الـسياسات واألنظمـة                  
وجـود أسـواق للغـاز يف     اليت حتكم االستثمارات املوجهة إىل احلد من عمليات اإلشعال وعـدم            

ومنـذ أن بـدأت الـشراكة العامليـة للحـد مـن إشـعال               . البلدان اليت حتدث فيها عمليات اإلشعال     
، وهي تسعى إىل التغلب علـى       ٢٠٠٢الغاز، اليت يقودها البنك الدويل، متارس عملها منذ عام          
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 إمكانيات حتقيق الكفاءة لقطاع النقل -جيم  
 تقدم يف قطاع النقل منذ مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة، فمـا بـرح                   بينما أحرز  - ٤٣

هذا القطاع يشكل حتديات نظـرا ألمهيتـه كقـاطرة للنمـو االقتـصادي، وكـرب عمـل رئيـسي،                   
فضال عن أنه قطاع هام من حيث استهالكه للطاقة ومصدر لتلوث اهلواء يف املنـاطق احلـضرية                 

 تــزال خــدمات النقــل ذات أمهيــة جوهريــة فيمــا يتعلــق بقــدرة  وال. وانبعاثــات غــازات الدفيئــة
وقد اختري قطاع النقل كموضوع لدورة مقبلة للجنـة         . (قطاع الصناعة يف بلد ما على املنافسة      

وقـد بـدأ ارتفـاع أسـعار الطاقـة يف عـامي             ). التنمية املستدامة، عندما تنظر فيه على حنو متعمـق        
نظــرا ألن مبيعــات املركبــات األكثــر كفــاءة مــن   يــؤثر علــى ذلــك القطــاع، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤

فــإذا . حيــث اســتهالك الوقــود، واملركبــات املتعــددة الوقــود أخــذت تتزايــد يف بعــض األســواق 
 .استمرت األسعار يف االرتفاع، فإن استخدام النقل العام سيتزايد مبرور الوقت ما
متزايد، مبا يترتب علـى     وقطاع النقل هو القطاع األسرع يف استهالك الطاقة على حنو            - ٤٤

، سـجل قطـاع النقـل أسـرع منـو يف انبعاثـات              ١٩٩٠ومنـذ عـام     . ذلك من تصاعد االنبعاثـات    
ويف حـني  . غازات الدفيئة بني مجيع القطاعات يف االحتاد األورويب واليابان والواليـات املتحـدة     

ة يف كـثري    أن النمو السريع، يف ملكية املركبـات واسـتخدامها يعكـس حتـسن مـستويات املعيـش                
من البلدان النامية، فإنه يؤدي يف نفس الوقت إىل اإلسهام يف مـشكالت تلـوث اهلـواء بـصورة                   

وقـد اعتمـدت بعـض البلـدان معـايري صـارمة للمركبـات              . خطرية وإىل انبعاثات غازات الدفيئة    
 ٢يـورو   وتطالب الصني حاليا املركبات اجلديدة االمتثال ملعايري        . ومعايري لنوعية الوقود احملسن   

 ابتداء مـن    ٤ ومعايري يورو    ٢٠٠٧ ابتداء من عام     ٣املتعلقة بالسيارات واعتمدت معايري يورو      
وبغــرض توجيــه صــادر عــن االحتــاد األورويب ملنطقــة االحتــاد  .  للــسيارات اخلفيفــة٢٠١٠عــام 

 بأســرها معــايري أكثــر صــرامة لنوعيــة اهلــواء، وتتخــذ الــسويد والــدامنرك وأملانيــا تــدابري لتفــادي  
انبعاثات اجلزئيات الدقيقة من حمركات الديزل عن طريق فرض ضرائب واستخدام مرشـحات             

ــات ــديزل       . للجزئي ــود ال ــانول ووق ــا يف ذلــك اإليث ــائي، مب ــود االحي ــد أصــبح اســتخدام الوق وق
ويف الربازيل أصبحت الـسيارات املتعـددة   . ٤االحيائي، أكثر انتشارا كما يصوره الشكل رقم        

. م كل من اإليثـانول والـبرتين متثـل اآلن نـصف الـسيارات الـيت تبـاع هنـاك                   الوقود اليت تستخد  
وتصدر الربازيل حاليا تكنولوجيـا إنتـاج اإليثـانول املـستخلص مـن القـصب إىل مـا يقـرب مـن                  

 إىل  ١٥ويتراوح النمو السنوي إلنتاج اإليثانول يف الواليـات املتحـدة مـا بـني               .  دولة نامية  ١٢
.  األخــرية، وزاد إنتــاج الــديزل االحيــائي يف بلــدان االحتــاد األورويب  يف املائــة يف الــسنوات٢٠

 .وشرعت إندونيسيا وماليزيا والواليات املتحدة يف إنتاجه
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 ٤الشكل رقم 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٠اإلنتاج العاملي لوقود اإليثانول والديزل االحيائي حسب املنطقة، 

 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣انول والوقود األحيائي،  عن اإليثFO Licht's التقارير العاملية ملؤسسة :املصدر
  

. ويوفر النقل العـام بـديال السـتخدام املركبـات اخلاصـة وينطـوي علـى آثـار بيئيـة أقـل                     - ٤٥
وتشمل التدابري الناجحة اليت تتخذ لتشجيع استخدامه على نطاق أوسع وضع خطـط للتـسعري               

 والـنظم حباجـة ألن تـدمج يف       ملواجهة االكتظاظ ونظـم حلـافالت سـريعة، ولكـن تلـك اخلطـط             
ــاطق      ــد املن ــة باالســتخدام املناســب لألراضــي وأنظمــة حتدي ــا . التخطــيط احلــضري مقترن وغالب

جيري االستـشهاد بـسوء نوعيـة اخلدمـة فيمـا يتعلـق بـشبكات النقـل العـام يف بعـض البلـدان                         ما
 إىل عــدم الناميــة، مبــا يف ذلــك االزدحــام الــشديد وعــدم التعــديل علــى اخلدمــة، كعــائق يــؤدي 

وغالبا ما تكـون العوائـق الرئيـسية لتحـسني اخلدمـة            . التشجيع على استعماهلا على نطاق واسع     
عوائق مالية، األمر الذي دعا البنك الـدويل إىل إبـراز إمكانيـة االسـتفادة مـن خصخـصة الـنظم             

ة إال أن اخلصخـصة مل تكـن دائمـا عمليـة سلـسة، حـىت يف البلـدان املتقدمـ                   . اليت تـدار حكوميـا    
النمو؛ فما برحت التحديات املتعلقة باالستثمار الكايف يف الـبىن التحتيـة وصـيانتها باقيـة، علـى                  

 .األقل فيما يتصل بالنقل بالسكك احلديدية
 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

أمريكا 
الشمالية

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

 الكاريبي

أوروبا الغربية أوروبا الشرقية
واالتحاد السوفياتي

 السابق

   آسيا ومنطقة   
  المحيط الهادئ

 المجموع

2000 
2003 

ات
للتر
ني ا

بالي
 



E/CN.17/2006/3
 

32 06-24716 
 

 التدابري الرامية للنهوض بكفاءة استهالك الطاقة -دال  
ب علـى  تشمل التدابري الـيت اختـذت للنـهوض بكفـاءة اسـتهالك الطاقـة ختفيـف الـضرائ             - ٤٦

تكنولوجيات كفاية استهالك الطاقة؛ ووضع برامج للمقارنة؛ ووضع برامج املعايري والتوسـيم؛            
والتوصل إىل اتفاقات طوعية أو عـن طريـق التفـاوض بـني قطـاع الـصناعة واحلكومـة؛ ووضـع                      
ــات         ــة؛ وإجــراء عملي ــة العام ــرامج للتوعي ــب؛ وب ــب الطل ــرامج إلدارة جان ــاين؛ وب ــوانني للمب ق

و التقيــيم للطاقــة املدعمــة؛ وتــوفري أدوات نــشر املعلومــات، مثــل إنــشاء مواقــع علــى  املراجعــة أ
وقــد طــورت ليتوانيــا بنجــاح قــوانني البنــاء لزيــادة كفايــة   . شــبكة اإلنترنــت ودورات تدريبيــة 

، )٢١(، واستكملت هنغاريا برناجما لكفاية استهالك الطاقة يف القطـاع العـام           )٢٠(استهالك الطاقة 
وتــستخدم حاليــا بــرامج اخلــصم الــضرييب . )٢٢(ا بــربامج للتوعيــة اجلماهرييــةواضــطلعت أوغنــد

للترويج لنقل التكنولوجيـات الـيت حتقـق كفايـة اسـتهالك الطاقـة يف عـدد كـبري مـن البلـدان يف                        
ويف حني أن ضرائب الطاقة أو الـضرائب املفروضـة علـى الطاقـة              . )٢٣(مجيع مناطق العامل تقريبا   
اين أكـسيد الكربـون قـد تـؤدي إىل خفـض االنبعاثـات، فإـا ميكـن أن                   ذات الصلة بانبعاثات ث   

 .تؤدي أيضا إىل خفض القدرة التنافسية لفرض الضرائب على صناعة بلد معني
وقــد أســهم النــهوض بكفايــة اســتهالك الطاقــة مــن خــالل بــرامج املعــايري والتوســيم يف  - ٤٧

وحتققـت  ). www.clasponlire.org.ظران(بلدا   ٦٠الوفاء بأهداف خطة جوهانسربغ للتنفيذ يف       
زيادة ملموسة يف كفاية استهالك الطاقة يف احملركات الكهربائية واملضخات وضـواغط اهلـواء،              

 أن تكــون ٢٠٠٩ومــن املتوقــع، حبلــول عــام  . والتربيــد، وتكييــف اهلــواء، واإلضــاءة والتهويــة 
أي مـا يعـادل إمجـايل االسـتهالك املـرتيل         (ساعة من الكهربـاء     / تريا واط  ٢٠٠الصني قد وفرت    

ــاء يف الــصني يف عــام    ميغــا طــن مــن ثــاين  ٢٥٠وتكــون قــد تفــادت انبعــاث  ) ٢٠٠٢للكهرب
وتـشمل العقبـات الـيت تعتـرض وضـع          . أكسيد الكربون نتيجة ملعايري التنفيذ اليت طبقت مؤخرا       

ثمار األوليــة الــيت تتحملــها احلكومــة وقطــاع الــصناعة  بــرامج للمعــايري والتوســيم تكلفــة االســت 
الختبــار املرافــق، كمــا تتــضمن االفتقــار إىل التــدريب املنــهجي علــى القيــام بتقيــيم األثــر الــتقين 
ــام بدراســات استقــصائية للــسوق بغــرض      واالقتــصادي ملعــايري املعــدات، ونقــص التمويــل للقي

 .توجيه تطوير عملية التوسيم
ات االتفاقــات الطوعيــة والتفاوضــية بــشأن حتــسني كفــاءة الطاقــة أو   وقــد أبرمــت مئــ  - ٤٨

 بلـدا علـى     ١٨خفض انبعاثات غاز الدفيئـة املتـصل بالطاقـة بـني قطـاع الـصناعة واحلكومـة يف                   
ووفقا آلخر النتائج، أظهرت االتفاقات الطوعية قدرا على زيادة كفـاءة الطاقـة بنـسبة         . األقل
 . مناسبة لالمتثال يف املائة عندما تطبق حوافز٥٠

http://www.clasponlire.org/
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ــا يف ذلــك اســتخدام األجهــزة واملعــدات        - ٤٩ ــاء، مب ــة يف قطــاع البن ــل اســتخدام الطاق وميث
 يف املائــة مــن انبعاثــات ثــاين  ٣٦ يف املائــة مــن إمجــايل اســتهالك الطاقــة و  ٤٢واإلضــاءة نــسبة 

ــة   ــصلة بالطاق ــون ذات ال ــسم باألمه   . )٢٤(أكــسيد الكرب ــة يت ــوفري الطاق ــة، ونظــرا ألن نطــاق ت ي
وضعت كثري من البلدان وكثري من السلطات احمللية قوانني للبناء تضمن كفـاءة الطاقـة لتوجيـه                 

وأثبتت املباين الـيت تـسمى املبـاين الـصديقة للبيئـة أـا تـستهلك جـزءا         . تصميم املباين وتشييدها 
 . صغريا من احتياجات الطاقة الالزمة للهياكل التجارية التقليدية

 
ــسخري  -سادسا   ــات     ت ــة خلفــض تلــوث اهلــواء وانبعاث ــة النظيف ــات الطاق تكنولوجي

 غازات الدفيئة
ــى نطــاق        - ٥٠ ــاد اســتخدامها عل ــة واعتم ــة النظيف ــات للطاق ــساعد اســتحداث تكنولوجي ي

واسع، مبا يف ذلك تكنولوجيات الطاقة احلرارية النظيفة، على خفـض تلـوث اهلـواء وانبعاثـات                 
. ستدامة يف البلــدان املتقدمــة النمــو والناميــة علــى الــسواءغــازات الدفيئــة والنــهوض بالتنميــة املــ

وهــذه التكنولوجيــات تــوفر دائمــا حلــوال حتقــق مــصلحة اجلميــع نظــرا ألن كــثريين مرتبطــون    
أو األقل تكلفة، مثلما هو احلـال يف كـثري مـن تكنولوجيـات              /مبدخالت الطاقة األعلى كفاءة و    

ستجابة للمشاغل البيئية واالقتـصادية عـن إحـراز         وقد أسفر البحث والتطوير ا    . الطاقة املتجددة 
وأصـبح اآلن   . تقدم تدرجيي على نطاق واسع فيمـا يتعلـق بتكنولوجيـات الطاقـة األكثـر نظافـة                

عدد كبري من هذه التكنولوجيات جتارية، ولكن اسـتحداث أشـكال أخـرى منـها أكثـر نظافـة                   
يــا، ويتطلــب األمــر التعجيــل وتقــدما مــا زال أمامــه ســنوات عديــدة حــىت جيــري اســتغالله جتار 

وفـضال عـن ذلـك، فبالنـسبة حملطـات الطاقـة كثيفـة رأس املـال املـصممة لكـي تعمـل                       . بتحقيقه
على مدى عقود كثرية، فإن البـدء يف تـشغيل احملطـات باسـتخدام تكنولوجيـات متقدمـة أكثـر                    

دة عاليـة يف    وتعترب تكاليف تكنولوجيات الطاقة اجلديـ     . نظافة سوف ميتد على مدى فترة مماثلة      
الغالــب، إال أن املرحلــة املبكــرة مــن تطبيقهــا تــشكل عائقــا بالنــسبة للبلــدان الناميــة، نظــرا ألن  

 . تكاليف البحث والتطوير والتكاليف الرأمسالية ذات الصلة يتعني تغطيتها
 

 تكنولوجيات الطاقة املتجددة -ألف  
وظ يف اسـتخدام الطاقـة      ، حـدث توسـع ملحـ      ٢٠٠٣ إىل عـام     ٢٠٠٠يف الفترة من عام      - ٥١

غري أن إسـهام    . ٢املتجددة غري املائية لتوليد الكهرباء يف مجيع املناطق، كما هو مبني يف اجلدول              
وترجـع الزيـادة الـيت لوحظـت يف         . هذه املصادر يف جممل إمدادات الطاقـة ال يـزال صـغريا للغايـة             

 التدابري واألنظمة اليت صـدرت ومنـها        أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أثناء هذه الفترة جزئيا إىل        
ومـا زالـت    .  مـع حتديـد أهـداف معينـة للطاقـة املتجـددة علـى الـصعيد الـوطين                  التعريفة التعويضية 

احلاجة تدعو إىل بذل جهود كبرية للوفاء دف خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ املتمثـل يف حـدوث                   
وقـد  . زيادة ملموسة يف القيمة اإلمجالية مـن مـوارد الطاقـة املتجـددة مـن جممـل إمـدادات الطاقـة                    
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 ويف بيجني يف عـام  ٢٠٠٤ بالطاقة املتجددة اليت عقدت يف بون يف عام حفزت املؤمترات املتعلقة  
، قـدر أن مجيـع      ٢٠٠٢ويف عـام    .  على التعاون يف جمال العمل على حتقيـق ذلـك اهلـدف            ٢٠٠٥

أشكال الطاقة املتجددة، مبا فيها الطاقة الكهرمائية الضخمة والكتلة اإلحيائية غري التجاريـة تـوفر           
ــد  ١٣,٤ ــن إم ــة م ــع        يف املائ ــها جبمي ــة من ــة الكهرمائي ــل الطاق ــامل، متث ــة يف الع ــة األولي ادات الطاق

 يف املائة من الكتلة اإلحيائية القابلة لالحتـراق،         ١٠,٨ يف املائة، والطاقة اإلحيائية      ٢,٢أحجامها  
.  يف املائة للطاقة احلرارية األرضية، والطاقة الشمـسية، وطاقـة املـد واجلـزر وطاقـة الريـاح              ٠,٥و  

 معدالت النمو السنوي لقدرات توليـد الطاقـة املتعلقـة بـبعض املـصادر املختـارة                 ٣جلدول  ويبني ا 
وبغض النظر عن وجود قدر من      . ٢٠٠٤-٢٠٠٠للطاقة املتجددة يف املتوسط على مدى الفترة        

الزيادة يف استعمال مصادر الطاقة املتجددة يف البلـدان الناميـة، وال سـيما يف الـصني واهلنـد، فـإن               
 الرئيسية للطاقة املتجددة عدا الطاقة الكهرمائية توجد يف البلدان املتقدمة النمو اليت متثل           األسواق

 يف املائة من خاليا الطاقة الفلـط ضـوئية يف عـام           ٨٨ يف املائة من حصة سوق طاقة الرياح و          ٩٢
سـتثمار  وكثري من البلدان تعوزها األطر القانونية والتنظيمية اليت متكنها من اجتـذاب اال            . ٢٠٠٣

وما برحت التكلفة الرأمسالية العالية نسبيا تشكل رادعا أيضا ملزيـد مـن             . وإشراك القطاع اخلاص  
 .االستخدام على نطاق أوسع

 
 ٢اجلدول 

الطاقة املتجددة املستمدة من الطاقة احلرارية األرضية، والطاقة الشمسية، وطاقـة الريـاح،             
قــة الكهربائيــة حــسب املنطقــة لعــامي  ومــن األخــشاب والنفايــات ألغــراض اســتهالك الطا 

 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠
 )ساعة/بباليني الكيلو واط(
 

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ املنطقة

 ١٠٢,١ ٩٣,٣ أمريكا الشمالية
 ٣١,٩ ٢٣,٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ١١٠,٤ ٧٥,٠ أوروبا الغربية
 ٤,٧ ٣,٨ أوروبا الشرقية وبلدان االحتاد السوفيايت السابق

 ٠,٠١ ٠,٠٠٣ رب آسياغ
 ١,٠١ ٠,٩ أفريقيا

 ٦٠,٠ ٥٣,٠ آسيا منطقة احمليط اهلادئ
 ٣١٠,١ ٢٤٩,٥ اموع 

 
يونيه، مرتبة حسب مناطق األمـم  /إدارة معلومات الطاقة، وزارة الطاقة بالواليات املتحدة، حزيران      :املصدر

 .www.eia.doe.govاملتحدة، انظر 

http://www.eia.doe.gov/
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 ٣اجلدول 

 ومتوسط معـدالت النمـو الـسنوية للطاقـة املولـدة            ٢٠٠٤القدرات العاملية القائمة يف عام      
 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠من مصادر متجددة منتقاة يف الفترة من 

 
 الطاقة

ــام   ــة عـ القـــدرة يف ايـ
٢٠٠٤ 

ــسنوي     ــو ال ــدل النم متوســط مع
 )نسبة مئوية (٢٠٠٤‐٢٠٠٠

 ٢,٥  غيغا واط٨٠١ الطاقة الكهرمائية
 ٢٩  غيغا واط٤٨ طاقة الرياح

 ٢٩  غيغا واط٤ الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية
 ١٠  غيغا واط٣٦,٩ الطاقة احلرارية األرضية
 ١١  بليون لتر٣٣,٢ الوقود اإلحيائي السائل

 
 .The Worldwatch Institute, Renewables 2005: Global Status Report, 2005 :املصدر
 .تشمل الطاقة احلرارية األرضية الكهرباء وتوليد احلرارة: ةملحوظ

 
وبينما تتبـاين تكلفـة إنتـاج الطاقـة مـن املـصادر املتجـددة تباينـا كـبريا حـسب املـصدر                        - ٥٢

الـساعة مـن مـصادر    /، فإن األسعار النسبية للكهرباء لكل كيلـو واط        )٥كما يبدو يف الشكل     (
ونظـرا ألن   .  سيما حيثما يكون الوقود التقليـدي مـدعوما        الطاقة املتجددة ال تزال مرتفعة، وال     

 دوالر مـــن دوالرات ٠,٥ دوالر إىل ٠,٢ تكلفـــة إنتـــاج الكهربـــاء التقليديـــة تتـــراوح مـــن     
ساعة، فإن تكلفة الطاقة املتجـددة ال تعـد تكلفـة تنافـسية يف              /الواليات املتحدة لكل كيلو واط    

إال أنه يف ظل الظـروف      . وق الطاقة املتجددة  كثري من املناطق وقد أدى ذلك إىل تقليص منو س         
املناسبة، تستطيع الكتلة اإلحيائية احلديثة، والطاقة الكهرمائية الصغرية احلجم، وحمطـات توليـد             
طاقة الرياح والطاقة احلرارية إنتاج الكهرباء بـنفس معـدل التكلفـة هـذه، مـع مراعـاة التـصميم                    

 .األمثل واختيار املواقع وتوافر املوارد
وقد بذلت جهـود كـبرية علـى املـستوى الـوطين والـدويل للنـهوض بالطاقـة املتجـددة،                     - ٥٣
ــا ــة الشمــسية          مب ـــج العــاملي للطاق ــؤخرا بتنفيــذ الربنامـــــ ــيت توجـــــــت م ـــك اجلهــود ال يف ذلـــ

 بلـدا علـى األقـل يف مجيـع أحنـاء العـامل              ٤٥وقد اعتمـدت    ). A/60/154انظر   (٢٠٠٥-١٩٩٦
وهنــاك عــدد مــن . زء املتعلــق بالطاقــة املتجــددة يف اخللــيط اإلمجــايل للطاقــةأهــداف حمــددة للجــ

البلدان، منها الربازيل والصني واهلند والفلبني، وضعت برامج وترتيبـات رئيـسية لتنميـة الطاقـة                
إال أن الربامج، يف معظم البلدان النامية واألخرى أصغر مـن أن تـؤثر تـأثريا ملموسـا                  . املتجددة

الوطنية للطاقة، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل عدم احلـصول علـى تكنولوجيـات               على شبكاا   
 الـدويل للطاقـة املتجـددة الـذي         ٢٠٠٤ويف أعقـاب مـؤمتر عـام        . الطاقة املتجددة احملتملة السعر   
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 اختـذ عـدد مـن    ٢٠٠٥عقد يف بون، ومؤمتر بيجني الدويل للطاقة املتجددة الذي عقـد يف عـام              
نــت تربعــات، والــيت ســتؤدي إذا نفــذت إىل تفــادي قــدر كــبري مــن   اإلجــراءات الطوعيــة وأعل

 .انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
 

 ٥الشكل 
ــارة         ــات خمت ــستخدم تكنولوجي ــيت ت ــة ال ــة الكهربائي ــة وشــبكات الطاق ــة التدفئ ــات تكلف فئ

 املتجددة للطاقة
 

 

 The World Watch Institute: Renewables 2005: Global Status Report (2005); IEA, Renewables  :املصدر

for Power Generation (2003). 
-١٥ يف املائة وفترة لكة مـن  ٦تتضمن التكاليف تكاليف رأس املال استنادا إىل معدل خصم بنسبة      : ملحوظة

 حجـم وتـصميم     يـشري نطـاق التكلفـة األدىن إىل الظـروف املثلـى للتكنولوجيـا اربـة، وإىل                .  سنة ٢٥
 . احملطة احملسنني، إىل أقصى احلدود، وإىل توافر الشبكة واملوارد على حنو عال

 
وال تفرز احملطات الكهرمائية أية انبعاثات إذا كـان املـستودع خـال مـن النباتـات قبـل                    - ٥٤
ومع ذلك، قد تتعارض احملطـات الكـربى مـع اسـتخدام األراضـي، وتـضر باإليكولوجيـا            . امللء
وللمحطـات املرتبطـة مبجـرى النـهر واحملطـات الـصغرية            . ة، وتفرض نقـل الـسكان احمللـيني       احمللي

وتـستخدم  . للطاقة الكهرمائية آثار أقل، لكنها ليست مناسبة سوى للشحنات الصغرية احلجـم    
فبعـد  . املوارد الكربى للطاقة الكهرمائية بشكل مكثف لكن قدرة احملطة ما فتئت تتوسع بـبطء   

0 10 20 30 40 50
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 التدفئة
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وألفريقيـا  . الية األوىل على البناء، تكون نفقات التـشغيل متواضـعة علـى العمـوم             الرأمسنفقات  ال
إمكانيات غري مـستغلة مـن الطاقـة الكهرمائيـة، وأعـرب العديـد مـن احلكومـات األفريقيـة عـن                      

. اهتمامها بالسعي إىل حتقيق هذا اخليار لتحسني احلصول على الطاقة وحتفيـز التنميـة الـصناعية               
للحكومات واملنظمات الدولية والروابط الصناعية واملهنيـة واملنظمـات غـري           وقد أشار اجتماع    
 يف بيجني، إىل أن ثلثي  إمكانيات الطاقة الكهرمائيـة القابلـة للبقـاء      ٢٠٠٤احلكومية عقد سنة    

 يف املائـة مـن هـذه اإلمكانيـات يف البلـدان الناميـة،               ٩٠اقتصاديا مل تـستغل بعـد، حيـث يوجـد           
رسات والسياسات واألطر واملبادئ التوجيهية اجليدة من أجل تنميـة الطاقـة   ودعا إىل نشر املما   
 . )٢٥(الكهرمائية املستدامة

التعريفـة التعويـضية    وقد تعزز جناح طاقة الرياح يف الدامنرك وأملانيـا وإسـبانيا بأنظمـة               - ٥٥
طـة طاقـة   ، اليت تقدم معدالت جذابة إلعـادة الـشراء وتـضمن سـوقا لنـاتج حم         يف بداية التشغيل  

وقد مكّن هذا من قدرة تصدير متنامية لتكنولوجيا وجتهيزات الطاقة الرحييـة، وخاصـة              . الرياح
، سـتوفر حمطـة للطاقـة الرحييـة يف إسـتونيا            ٢٠٠٦وعند االنتـهاء منـها سـنة        . يف الدامنرك وأملانيا  

الكربـون  الكهرباء للشبكة الوطنية ويف نفس الوقت ستقلص االنبعاثات الـسنوية لثـاين أكـسيد               
وتتضمن التحديات املرتبطـة باالسـتمرار يف تطـوير الطاقـة الرحييـة حـدودا               .  طن ٤٠٠ ٠٠٠بـ  

 . تقنية وقيودا على استخدام األراضي وخماوف مجالية وسالمة احلياة الربية
 وقد زاد جمموع القـدرة القائمـة يف كـل أحنـاء العـامل إلنتـاج الكهربـاء باسـتخدام الطاقـة                       -٥٦

، ٢٠٠٣ ســنة  ميغــاواط ٨ ٩٠٠ إىل ٢٠٠٠ ســنة ميغــاواط  ٨ ٠٠٠ضــية مــن  احلراريــة األر
وإمكانيات تطـوير املـوارد احلراريـة األرضـية هامـة علـى طـول الـوادي                 .  يف املائة  ١٠حبوايل   أو

واحلواجز الرئيسية اليت حتـول دون تطـوير املـوارد احلراريـة األرضـية              . املتصدع يف شرق أفريقيا   
بـة مـسبقا، وصـعوبة تقيـيم املـورد قبـل االسـتثمار، وعـدم كفايـة                  هي تكاليف االسـتثمار املطلو    

 . املهارات التقنية احمللية
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 ٥اإلطار 

 ٢٠٠٥-١٩٩٦تنفيذ الربنامج العاملي للطاقة الشمسية، 
، مــسامهة هامــة يف زيــادة ٢٠٠٥-١٩٩٦ســاهم الربنــامج العــاملي للطاقــة الشمــسية، 
 املــصادر اجلديــدة واملتجــددة يف إمــدادات الــوعي بالــدور املتزايــد الــذي ميكــن أن تــضطلع بــه

ــة ــدة واملتجــددة يف دخــول املــسار املهــيمن     .  الطاقــة العاملي ــة اجلدي فقــد بــدأت مــصادر الطاق
لصياغة سياسات الطاقة الوطنيـة والدوليـة وتـشكل اآلن عنـصرا ال يتجـزأ مـن الرؤيـة العامليـة                     

ونسكو، نفذ عـدد كـبري مـن البلـدان          فتحت رعاية الربنامج الذي أطلقته الي     . للتنمية املستدامة 
وتـضمنت  . املتقدمة النمو مشاريع حملية ووطنية تستخدم الطاقة املولدة مـن مـصادر متجـددة             

الربامج الوطنية دراسات تقييمية إلمكانيات الطاقة املتجددة، واستثمارات كـبرية وصـغرية يف        
. درات الــدعوة واإلعــالمتوليــد الكهربــاء، وبنــاء املؤســسات الوطنيــة، وبنــاء القــدرات، ومبــا 

وبالرغم من أن اخلطة األولية للربنامج كانت طموحـة متامـا، فـإن عـدد املـشاريع الـيت مولـت                    
 . فعال مل يصل إىل التطلعات املبكرة

 ــــــــــــــــــــــ
 .A/60/154: املصدر

  
 الوقود األحفوري الستخدام تكنولوجيات املتقدمةال -  باء 

لوجيــات اجلديــدة حملطــات توليــد الطاقــة العاملــة بــالفحم احلجــري        تــستخدم التكنو - ٥٧
فعلى سـبيل   . للتحكم يف االنبعاثات ولتحسني احتراق الفحم ولتحويل الفحم إىل وقود أنظف          

 والــيت )٢٦(املثــال، ميكــن للمحطــات العاملــة بــالفحم إحــراق مــسحوق الفحــم يف حــرارة عاليــة 
 يف املائــة ٣٦ يف املائــة، مقارنـة بـــ  ٤٥ة بنـسبة   حمطــة، أن حتقـق فعاليــ ٤٠٠يوجـد منــها حـوايل   

 يف املائــة يف ٣٠حملطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة العاملــة بــالفحم يف البلــدان املتقدمــة النمــو و 
وحاليـا، تعـد    . وقد اعتمدت الصني هذه التكنولوجيا يف عمليات البناء اجلديدة        . البلدان النامية 

 مليـون طـن مـن    ٤٠ الذي ينـتج بتحويـل حنـو       )٢٧(صطناعياال جنوب أفريقيا أكرب منتج للوقود    
 . الفحم احلجري سنويا إىل غازات

ويقلــص التحــول مــن الفحــم احلجــري أو الــنفط إىل الغــاز الطبيعــي بــصورة ملموســة    - ٥٨
انبعاثــات غــازات الدفيئــة، كمــا جعلــت التطــورات التكنولوجيــة الغــاز الطبيعــي وقــودا مالئمــا  

ة باســتخدام عنفــات الغــاز عاليــة الــسرعة املتطــورة وللنقــل علــى حــد   لتوليــد الطاقــة الكهربائيــ
وعالوة على ذلك، يـتم إحـراز تقـدم يف إجيـاد عمليـة معاجلـة أكثـر وفـرا لتحويـل الغـاز                        . سواء

ــل عــدة شــركات، وأساســا        ــا مــن قب ــسييل حالي ــستخدم الت ــود ســائل، كمــا ي الطبيعــي إىل وق
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لعملية أساس جممـع جيـري تـشييده لتحويـل          وتشكل هذه ا  . يف جنوب أفريقيا  ) Sasol(ساسول  
ــا    ٩ ٣٠٠الغــاز إىل وقــود ســائل بطاقــة   ــا يف قطــر وجممــع مــشابه يف نيجريي  متــر مكعــب يومي

يــستخدم الغــاز والــذي كــان مــن شــأنه أن يــساهم خالفــا هلــذا يف انبعاثــات غــازات االحتبــاس 
اريع املـشتركة فيمـا     وهذه تكنولوجيـا واعـدة متاحـة للمـش        . احلراري الناجتة عن اشتعال الوقود    

 . بني بلدان اجلنوب
 

 ٦اإلطار 
 تكنولوجيا التحكم يف التلوث يف حمطات الطاقة العاملة بالفحم

تستخدم تقريبا كل حمطات الطاقة العاملة بالفحم يف الواليات املتحـدة ويف أغلـب              
البلـــدان األخـــرى األعـــضاء مبنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي نوعـــا مـــن   
التكنولوجيـــا املتطـــورة للـــتحكم يف التلـــوث، إال إذا كانـــت احملطـــة صـــممت مـــن البدايـــة 

وحاليــا، يعــد نــشر هــذه التكنولوجيــات  . الســتخدام تكنولوجيــا متقدمــة للفحــم النظيــف 
. حمــدودا متامــا يف البلــدان الناميــة، أساســا بــسبب ارتفــاع التكــاليف الرأمساليــة والتــشغيلية   

 بلـدا مـن املـستهلكني األساسـيني للفحـم احلجـري مـن غـري                 ١٥أنه ليس هنـاك سـوى        ومبا
ي، فإنه ميكن حتقيق ختفيـضات هامـة يف         منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد     أعضاء  

تلوث اهلواء حاليا ويف املستقبل، وبدرجة أقل، انبعاثات ثـاين أكـسيد الكربـون مـن خـالل       
 الفحـم النظيـف إىل هـذه اموعـة القليلـة            تيسري نقل التكنولوجيات املتطورة اليت تستخدم     

 . من البلدان
 

ومــن بــني التكنولوجيــات ذات اإلمكانيــات اهلامــة لتخفيــف انبعاثــات غــازات الدفيئــة   - ٥٩
. تكنولوجيا  التقاط ثاين أكسيد الكربون وختزينه، واليت حترز فيها تطـورات تكنولوجيـة هامـة               

ون وختزينـه علـى عـزل ثـاين أكـسيد الكربـون عـن               وتقوم تكنولوجيا التقاط ثاين أكسيد الكربـ      
املــصادر الــصناعية وذات الــصلة بالطاقــة، ونقلــه إىل مكــان للتخــزين والعــزل ملــدة طويلــة عــن    

وهــذه التكنولوجيــا هامــة خاصــة بالنــسبة ملــصادر االنبعاثــات الكــربى، ومنــها منــشآت . اهلــواء
ــة، و    ــة احليوي ــالوقود األحفــوري أو بالكتل ــة ب ــة العامل ــسية املــسؤولة عــن   الطاق ــصناعات الرئي ال

ويقـدر أن   . انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، وحمطات إنتاج الغاز الطبيعي والوقـود االصـطناعي           
 يف املائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون تأيت من مـصادر ثابتـة؛ لكـن مـن غـري                    ٦٠أزيد من   

 وتستكشف األحباث يف العديـد      .)٢٨(املمكن تعديلها كلها وفقا لتكنولوجيا االلتقاط والتخزين      
مــن البلــدان آفــاق التخــزين يف تكوينــات جيولوجيــة، يف احمليطــات، ويف الكربونــات املعدنيــة،   

وقــد طبــق عــدد مــن البلــدان، اجلزائــر وكنــدا   . وكــذلك الســتخدامها يف العمليــات الــصناعية 
البلــدان وقــد شــكلت . والنــرويج وهولنــدا، تكنولوجيــا التقــاط ثــاين أكــسيد الكربــون وعزلــه  
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املتقدمة النمو والنامية املسؤولة عما يقارب ثالثة أربـاع مجيـع انبعاثـات ثـاين أكـسيد الكربـون          
ــوير          ــشجيع البحــث والتط ــون لت ــزل الكرب ــادات لع ــدى القي ــشرية منت ــشطة الب ــن األن الناجتــة ع

يـة  اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطار   التعاونيني بشأن االلتقاط والتخزين كمسامهة يف حتقيـق هـدف         
وعقـب  .  املتمثـل يف تثبيـت تركيـز ثـاين أكـسيد الكربـون يف الغـالف اجلـوي         بشأن تغري املناخ

 عـن التقـاط الكربـون وختزينـه،         لفريق احلكومي الدويل املعـين بـتغري املنـاخ        نشر التقرير اخلاص ل   
شورة اهليئـة الفرعيـة املعنيـة باملــ    تفاقيــة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنــاخ   كلـف مـؤمتر األطـراف يف اال   

ية مؤخرا باستكشاف النـواحي التقنيـة لتطبيـق هـذه التكنولوجيـا للتخفيـف               العلمية والتكنولوج 
 . من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

 
 طاقة  للتطورة أخرىمتكنولوجيات  - جيم 

قادت خمـاوف احلكومـات بـشأن أمـن الطاقـة والتنميـة الـصناعية وتغـري املنـاخ وتلـوث                     - ٦٠
 حمطـة   ٤٤٢مثة حاليا ما جمموعة     . تمام باستخدام الطاقة النووية والتوسع فيه     اجلو إىل جتدد االه   

ومت تطـوير   . ٢٠٠٠ منـها بعـد سـنة        ١٩نووية عاملـة إلنتـاج الطاقـة الكهربائيـة، وأذن بإنـشاء             
عدد مـن التـصورات ملفـاعالت نوويـة حتـاول أن تتعامـل مـع خمـاوف اجلمهـور بـشأن الـسالمة                 

وللــبعض منــها تــصميمات قياســية وميكنــها حتــسني  . ئيــة النوويــةوخطــر انتــشار الطاقــة الكهربا
ومــع ذلــك، فــإن مــدارك اجلمهــور بــشأن  . اقتــصادات املفــاعالت املتوســطة والــصغرية احلجــم 

السالمة واالنتشار واملخاطر اإلرهابية والتخلص من نفايات املفاعالت النوويـة مـا زالـت تقيـد          
 . توسيع مصدر هذه الطاقة

الوقود تكنولوجيا ناشئة جتري حبـوث مكثفـة بـشأا وليـست سـوى يف               وتشكل خلية    - ٦١
وبالرغم من أا ليست اقتصادية يف أغلب تطبيقاا، فـإن خاليـا الوقـود              . بداية تسويقها جتاريا  

ميكن أن توفر الكهرباء على نطاق صغري أو واسع وميكن أن توفر الطاقة للسيارات اليت تعمـل                  
وأغلــب املركبــات الــيت تعمــل  . ود اهليــدروكربوين أو اهليــدروجنيبــالبرتين، أو غــريه مــن الوقــ 

 . خباليا الوقود حاليا هي سيارات وحافالت ألغراض االختبار والعرض والتجريب
وميكن للهيدروجني أن يكون مكونا أساسـيا يف نظـام للطاقـة النظيفـة واملـستدامة الـيت                - ٦٢

ويـصور هـذا   . ز عليهـا الكـثري مـن البحـوث     ، ويركـ  “اقتصاد اهليـدروجني  ”يشار إليها شعبيا بـ     
والـصناعة واملـساكن    النقلاملستودع الرئيسي للطاقة الثابتة من أجل النظام اهليدروجني بوصفه 

يـتعني أن يكـون املـصدر     ولكن حىت يـنجح هـذا النظـام يف أن يكـون مالئمـاً للبيئـة،       .والتجارة
أنظمة إنتـاج اهليـدروجني الكـثري مـن         وحىت الوقت احلاضر، تستهلك     . الرئيسي للطاقة متجددا  

وحتــاول أيــسلندا أن حتقــق هــذا الــوفر يــدروجني ينــتج باســتخدام  . الطاقــة وهــي مكلفــة جــدا
 . مصادرها الوفرية نسبيا من الطاقة الكهرمائية واحلرارية األرضية
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وال تــزال املــوارد املخصــصة للبحــث والتطــوير بــشأن التكنولوجيــات املتقدمــة للطاقــة    - ٦٣
وتقـوم جمموعـة صـغرية مـن البلـدان الـصناعية الـيت متـول                . نظيفة ولنقل التكنولوجيـا متواضـعة     ال

أغلب البحث والتطوير العاملي يف جمال الطاقة بتحديد االختيارات املستقبلية للعامل فيمـا يتعلـق                
 وفيما يتعلـق جبميـع البحـوث، فـإن العقبـة الرئيـسية الـيت حتـول دون حتقيـق                   . بتكنولوجيا الطاقة 

إجنازات يف البحث والتطوير ذات طـابع مـايل، كمـا أن كفالـة إجيـاد وسـائل التنفيـذ، مبـا فيهـا                        
خطـة  اآلليات املالية، حامسة يف حتقيق أهداف جدول أعمال القرن احلادي والعشرين وأهداف             

 .“تسخري الطاقة ألغراض التنمية املستدامة” للتنفيذ املعنونة جوهانسربغ
 

ــة االحت - سابعا  ــصناعية وختفيــف    تلبي ــة ال ــة ألغــراض الطاقــة والتنمي ياجــات املالي
 االنبعاثات حدة
تؤثر عدة اجتاهات سائدة مرتبطة أحيانـا باجتاهـات اخلصخـصة تـأثريا إجيابيـا يف متويـل                   - ٦٤

إذ متكنت األسواق الناشئة مـن جـذب مقـادير متزايـدة مـن      . املشاريع املتعلقة بالطاقة والصناعة  
ق أســواق الــسندات وأســواق األســهم والقــروض واالســتثمارات      رؤوس األمــوال عــن طريــ  

املباشرة، ويعود هذا األمر جزئيـا إىل حتـسني البلـدان الناميـة طريقـة إدارـا خلـصومها وختفيـف               
وبلــغ صــايف تــدفقات رؤوس األمــوال مــن   . تكــاليف ديوــا وخمــاطر التمويــل إىل احلــد األدىن  

 بليـــون دوالر مـــن دوالرات ٣٢٥ حنـــو ٢٠٠٤ القطـــاع اخلـــاص إىل البلـــدان الناميـــة يف عـــام
 بليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات ٢٠٠الواليــات املتحــدة، مــسجال ارتفاعــا عــن مبلــغ الـــ 

ويشكل هـذا االرتفـاع عـودة إىل     . )٢٩( ٢٠٠٢-٢٠٠٠املتحدة الذي كان يرد سنويا يف فترة        
اتسعت إىل حـد مـا      كما  . ١٩٩٧-١٩٩٦مستويات التدفقات املرتفعة اليت سجلت يف عامي        

ــة      قاعــدة مــصادر هــذه األمــوال إذ أن املؤســسات املــستثمرة مثــل صــناديق املعاشــات التقاعدي
ويف عـام   .  بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف األسواق الناشـئة          ٧,٣تستثمر حاليا   

 يف املائـة    ٤٠، ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان الناميـة مبـا نـسبته               ٢٠٠٤
 يف ٣٦ بليــون دوالر، أي مــا نــسبته ٢٣٣ ، إذ بلغــت مــا يقــدر بـــ٢٠٠٣عــن مــستويات عــام 

غــري أن القــسم األعظــم مــن هــذه  . )٣٠(املائــة مــن تــدفقات االســتثمار األجــنيب املباشــر العــاملي  
ومـن املتوقـع أن متـضي هـذه التـدفقات يف      . التدفقات مـا بـرح ينـصب علـى حفنـة مـن البلـدان         

وجـاءت هـذه   . ع، ومن املقرر ختصيص قسط وافر منها لقطاعات النفط والغاز والطاقة    االرتفا
التدفقات لتعوض إىل حد ما تدين املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف التـسعينات، وعلـى الـرغم مـن                     
ســلوك هــذه املــساعدة مــؤخرا اجتاهــا معاكــسا، إال أن مــستوياا مــا برحــت منخفــضة مقارنــة  

ايل يف البلدان اليت تتلقاها، وال خيصص منها ملشاريع الطاقة إال نـسبة ضـئيلة          بالناتج احمللي اإلمج  
 . يف املائة٥ تقل عن الـ



E/CN.17/2006/3
 

42 06-24716 
 

وعليـه،  . ويتعني أن يتأتى القسم األعظم من متويل التنمية الصناعية من مصادر خاصـة             - ٦٥
مار املنـتج،  فإن اعتماد سياسات متكينية وإقامة مؤسسات ملباشرة األعمال احلرة حمليا، واالسـتث        

 - احلجـم    املؤسسات الصغرية واملتوسطة   مبا فيها    -ومنح املؤسسات الصناعية قروضا مصرفية      
 ).انظر الفرع الرابع. (أمور تتسم بفائق األمهية

 
 حفز االستثمار يف البىن التحتية للطاقة وخدماا - ألف 

خمتلـف املهـام احلكوميـة      يتمثل أحد العناصر الرئيسية ألي عملية إصالح يف الفصل بـني             - ٦٦
عنـدما  (يف قطاع الطاقة، ال سيما فصل عملية ختطيط املؤسسات احلكومية عن تنظيمها وإدارا              

ومتكنـت بعـض البلـدان مـن جـذب اسـتثمارات مـن              ). تكون هـذه املؤسـسات احلكوميـة خمتـصة        
يف حــني أن بلــدانا أخــرى قامــت بإصــالح املؤســسات  . القطــاع اخلــاص عــن طريــق اخلصخــصة 

كومية لتحسني كفاءا، أو اخنرطت يف أشكال خمتلفة مـن الـشراكات بـني القطـاعني اخلـاص                  احل
وتعكــس هــذه العمليــات االســتراتيجيات املتنوعــة الــيت يعتمــدها خمتلــف البلــدان بغــرض  . والعــام

، ٢٠٠٠وحبلـول عـام    . )٣١(حتسني كفاءة املؤسـسات وزيـادة إمكانيـات احلـصول علـى خـدماا             
ــسبة   ــة مــن أصــل   يف٣٣أصــدرت ن ــق     ١١٥ املائ ــدة تتعل ــوانني جدي ــة ق ــدان النامي ــدا مــن البل  بل

 يف املائـة منـها   ٤٠ يف املائـة منـها أقامـت جهـازا تنظيميـا مـستقال، ونـسبة            ٢٩بالكهرباء، ونسبة   
 .فتحت اال أمام مشاركة جهات منتجة للطاقة مستقلة وتابعة للقطاع اخلاص

ع الكهرباء اليت تنفـذ مبـشاركة القطـاع اخلـاص           يف السنوات األخرية، جذبت مشاري     و - ٦٧
ــدا مــن  ١٩، نفــذ ٢٠٠٣ويف عــام . اســتثمارات ارتفعــت ارتفاعــا هــائال، خباصــة يف آســيا     بل

 مشروعا كهربائيا جديدا شارك فيها القطاع اخلـاص، بـدءا مـن مـنح عقـود                 ٣٦البلدان النامية   
ات حكوميــة جزئيــا إىل  ، مــرورا بتحويــل مؤســس  )الكــامريون(وامتيــازات ) روانــدا(إداريــة 

-، وانتـهاء باملـشاريع القائمـة يف جمـاالت جديـدة علـى نظـام البنـاء         )الصني(مؤسسات خاصة  
أنغــوال وتايلنــد والفلــبني وفيــت نــام وماليزيــا ( التملــك - التــشغيل - النقــل والبنــاء -التــشغيل 
 إىل حـد كـبري   ومع أن تدفقات االستثمارات إىل قطاع الكهرباء ما برحت أدىن     . )٣٢()ونيجريا

 أي قبـل األزمـة اآلسـيوية، إال أـا ارتفعـت يف الـسنوات       ١٩٩٧من الذروة اليت بلغتها يف عام    
ــة املاضــية  ــام . القليل ، ذهــب القــسم األعظــم مــن االســتثمار األجــنيب يف قطــاع     ٢٠٠٣ويف ع

يف الكهرباء إما إىل حمطـات مـستقلة للطاقـة الكهربائيـة أو إىل جهـات مـستقلة منتجـة للطاقـة،                      
 . حني أن شركات توزيع الكهرباء مل حتصل إال على حصة أقل من ذلك بكثري

وأيا كانت أمهية رأس املال األجـنيب، فـإن حلـشد املـوارد احملليـة أمهيـة فاصـلة يف متويـل                       - ٦٨
وعليه، يلزم على قطاع املصارف واألسـواق املاليـة يف          . االستثمارات يف جمايل الطاقة والصناعة    

ويف . لدان النامية مواصلة التطـور أفقيـا وعاموديـا لإلفـادة مـن االدخـارات احملليـة                العديد من الب  
غـري أنـه   .  يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل     ٥٠آسيا، تبلغ نسبة القروض املصرفية حاليا حنو      
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يف العديـد مــن البلــدان األفريقيـة، ترتفــع نــسبة االحتياجـات مــن االســتثمارات إىل االدخــارات    
ومتيل املصارف احمللية يف العديد من البلدان النامية إىل أن تكون مصارف صغرية يتعـذر              . احمللية

ويف هـذا الـسياق، مـا زال للمـصارف       . عليها منح قروض لتنفيذ مشاريع كبرية يف جمال الطاقة        
ومـن بـني العقبـات الـيت حتـول دون تعزيـز أسـواق          . اإلمنائية الوطنيـة أو اإلقليميـة دور ذو شـأن         

ألموال والسندات احمللية انعدام الشفافية والنظم القانونية، األمر الذي يرفع مـن تكلفـة              رؤوس ا 
إصــدار الــسندات املرتفعــة أصــال، وعــدم وجــود األســواق الثانويــة الــشفافة الــيت تزيــد مــن كــم 

 .السيولة املتوافرة
ايــدة علــى وتــشري تقــديرات وكالــة الطاقــة الدوليــة األخــرية إىل أن تلبيــة الطلبــات املتز   - ٦٩

وما فتئ تـوفري التمويـل لقطـاع الطاقـة يف أفريقيـا الواقعـة        . )٣٣(الطاقة يستلزم استثمارات كبرية   
جنوب الصحراء الكربى يشكل حتديا خاصا، إذ أن االستثمارات الـيت يقتـضيها قطـاع الطاقـة                 

ــغ       ــدرت مببل ــة قُ ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــن دوالرات  ١٤,٣وحــده لتحقي ــون دوالر م  بلي
 علـــى التـــوايل ٥ و ٤وتـــرد يف اجلـــدولني . )٣٤(٢٠١٥الواليـــات املتحـــدة ســـنويا حـــىت عـــام  

 .االستثمارات الالزمة حبسب املنطقة ونوع الطاقة
 

 ٤اجلدول 
  ٢٠٣٠-٢٠٠١لالزمة يف جمال الطاقة حبسب املنطقة، ااالستثمارات 

 )٢٠٠٠عام الثابت لالدوالر  بباليني دوالرات الواليات املتحدة بسعر(
 

 االستثمار يف جمال الطاقة املنطقة

  النمومناطق البلدان املتقدمة 
 ٣ ٤٨٨ أمريكا الشمالية  
 ٢ ٠٦٤ )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي( أوروبا   
 ١ ٠٠٠ )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(منطقة احمليط اهلادئ   

 ١ ٦٧٢ اا مبرحلة انتقاليةالبلدان اليت متر اقتصاد
  مناطق البلدان النامية

 ١ ٢٠٨ أفريقيا  
 ٤ ٣٠٨ آسيا واحمليط اهلادئ  
 ١ ٠٤٤ غرب آسيا  
 ١ ٣٣٧ البحر الكارييبمنطقة أمريكا الالتينية و  

 ١٦ ٤٨١ اموع
 .IEA, World Energy Investment Outlook (2003) :املصدر
 .لى النقل بني املناطقيشتمل اموع ع: مالحظة
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 ٥اجلدول 

  ٢٠٣٠-٢٠٠١، نوع الطاقةلالزمة يف جمال الطاقة حبسب العاملية ااالستثمارات 
  )٢٠٠٠عام الثابت لالدوالر  بباليني دوالرات الواليات املتحدة بسعر(

 االستثمار يف جمال الطاقة نوع الطاقة

 ٣ ٠٩٦ النفط
 ٣ ١٤٥ الغاز
 ٣٩٨ الفحم

 ٩ ٨٤١ الكهرباء
 ١٦ ٤٨٠ اموع

 ٥٤٩ املتوسط السنوي

 .IEA, World Energy Investment Outlook (2003) :املصدر
 

وأولت املؤسسات املتعددة األطراف اهتماما متجددا، منذ انعقاد مـؤمتر القمـة العـاملي               - ٧٠
فرفـع  . ملـستدامة للتنمية املستدامة لتلبية احتياجات البىن التحتيـة مـن التمويـل ألغـراض التنميـة ا               

وارتفــع . البنــك الــدويل إىل حــد كــبري مــن مقــدار القــروض الــيت مينحهــا لتطــوير الــبىن التحتيــة  
 ١٩٩٩ بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة يف عـام   ١,٤اإلقراض ملشاريع الطاقة من  

ن ، والغـرض الرئيـسي مـ   ٢٠٠٥ بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة يف عـام     ١,٩إىل  
ويتوقـع أن تـؤدي اسـتثماراته األخـرية البالغـة      . ذلك هو زيادة إمكانيات احلـصول علـى الطاقـة        

 مليـــون دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة يف مـــشروع ســـوق الطاقـــة الكهربائيـــة ٤٥٠
بأفريقيا اجلنوبية إىل زيادة توافر خـدمات الطاقـة وموثوقيتـها واملنخفـضة التكلفـة وغـري املـضرة                   

 ولكفالــة تنميــة شــبكات الطاقــة الكهربائيــة بطريقــة تعاونيــة ال فرديــة، ميكــن أن جيعــل   .بالبيئــة
املشروع يوفر على املنطقة مبلغا قدره بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة علـى مـدى                

ومثــة مثــال ابتكــاري آخــر يف هــذا اــال أال وهــو العمــل الــذي يــضطلع بــه االحتــاد .  عامــا١٦
، “صــندوق الــصناديق”ء صــندوق رؤوس أمــوال يــستثمر ألجــل طويــل، أي   األورويب إلنــشا

الغرض منه توجيه استثمارات القطاع اخلاص إىل مـشاريع الطاقـة املتجـددة، مبـا فيهـا املـشاريع                   
ومـن األمثلـة علـى التعـاون الطويـل          . الرامية إىل زيادة إمكانيات احلصول على خدمات الطاقـة        

ــوب     ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــد فيم ــشائها       العه ــذ إن ــنفط من ــصدرة لل ــدان امل ــة البل ــو صــرف منظم ه
 بلدا لتـساعدها علـى اختـاذ    ٩٦ بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لـ  ٥,٢جمموعه   ما

طائفة من التدابري يف عدة جماالت من بينها القضاء على الفقـر، والعلـم والتكنولوجيـا، والطاقـة         
 . والطاقة املتجددة
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سي الذي حيول دون متويل عملية احلصول على الطاقـة يف العديـد مـن               والتحدي األسا  - ٧١
البلدان النامية هو الفقر املستحكم وشـدة اخنفـاض مـستويات الـدخل اللـذان حيـدان مـن قـدرة                     

ويف البلدان الناميـة املنخفـضة الـدخل، ال سـيما     . املستهلكني على دفع تكاليف خدمات الطاقة 
 بكثافة سكانية منخفضة، يعجـز املـستهلكون عـن دفـع الرسـوم              سكان املناطق النائية اليت تتميز    

وإن استخدام اإلعانات املاليـة     . الالزمة لتغطية التكاليف الرأمسالية اليت يقتضيها متويل اخلدمات       
ألهداف حمددة لتخفيف عبء دفع التكاليف سلفا، مصحوبا بـربامج اإلعانـة التناقليـة وحتديـد                

ــهائ   ــستعملون الن ــدفعها امل ــى    رســوم ي ــدرم عل ــة لق ــصورة الواقعي ــة تعكــس ال ــع يون بطريق  دف
 تفــضي إىل النجــاح يف تنفيــذ عمليــة طويلــة األجــل لتحــسني  التكــاليف، كلــها أمــور ميكــن أن

وميكـن لالسـتعانة مبنظمـي مـشاريع حملـيني أو هيئـات تعاونيـة            . إمكانيات احلصول على الطاقـة    
وعلـى النحـو املـشار إليـه        . ساءلة مـضمونة  حملية للتشغيل والصيانة أن تكون فعالة إن كانت املـ         

أعــاله، ميكــن أن تــساهم ترتيبــات التمويــل االبتكاريــة وغريهــا مــن التــدابري الراميــة إىل تعزيــز     
 . إمكانيات احلصول على الطاقة مسامهة كبرية يف ختفيف حدة الفقر

مـن بـادر    ويوجد منوذج للتمويل يعاجل حالة الفقراء وهو التمويـل الـصغري، الـذي أول                - ٧٢
إىل تقدميـــه هـــو مـــصرف غـــرامني يف بـــنغالديش الـــذي ميـــنح قروضـــا صـــغرية إىل املؤســـسات 

وعمد عدد من البلـدان     . اإلنتاجية والصناعات اليدوية واحلرفية مبا يف ذلك القطاع غري الرمسي         
إىل توفري ضمانات للمؤسسات الصغرية واملتناهية الصغر للحصول على قـروض لـضمان تـوافر      

حمللــي ملــشاريع الــبىن التحتيــة احملليــة الــيت ميكــن حتــسني مقبوليتــها املــصرفية عــن طريــق  التمويــل ا
ويف بعض احلاالت، قدمت اجلهـات املاحنـة ضـمانات حلافظـات     . شاريع لبناء القدرات مبإقراا  

وأتــى هــذا النــهج االبتكــاري مثــاره يف بلغاريــا وبــنغالديش . القــروض بــدال مــن تــوفري التمويــل
ا وجورجيــا والفلــبني وكازاخــستان ومــصر الــيت حــصلت علــى متويــل مــن         وجنــوب أفريقيــ 
ويف نيبال، أُطلقت خطة ملنح قـروض صـغرية للمـزارعني الـراغبني يف إنـشاء                . الواليات املتحدة 

ومتـول جنـوب أفريقيـا حاليـا مـشاريع          . )٣٥( شـخص  ٣ ٠٠٠حمطات للغاز األحيائي أفاد منـها       
ق احلضرية وذلك بتطبيق نظـام بطاقـات دفـع الفـواتري            لتحسني احلصول على الكهرباء يف املناط     

مسبقا، لكنـها تبحـث عـن حلـول أخـرى لتـوفري الطاقـة ألولئـك العـاجزين عـن دفـع تكاليفهـا                         
 .ولتمويل نظم ال مركزية للطاقة يف املناطق الريفية

ــة        - ٧٣ ــوافر بيئ ــوارد ت ــيت حتــول دون حــشد امل ــود ال ــى احلــواجز والقي ــستلزم التغلــب عل وي
ــ ــراض إىل احلــد      متكيني ــع وتقاســم املخــاطر الــيت ينطــوي عليهــا اإلق ة، واســتخدام وســائل جتمي
ومن العوائق أيضا وجود نقص يف إدراك اآلليات املاليـة ومعرفتـها ملقـدار املـوارد املاليـة          . األدىن

وميكـن لتحـسني التعـاون علـى الـصعد دون           . املتوافرة وقدرا علـى اإلفـادة منـها بـشكل واف          
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قليمي والدويل أن يؤدي دورا هاما يف حتـسني مـستوى التمويـل ألغـراض التنميـة                 اإلقليمي واإل 
 .  املستدامة مع التركيز على االستثمارات االستراتيجية ذات املردود االجتماعي املرتفع

 
 متويل عمليات التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه - باء 

 باألمهيــة يف جمــال حتقيــق التنميــة ري املنــاخمتويــل عمليــات التخفيــف مــن آثــار تغــيتــسم  - ٧٤
ــستدامة ــذ عــام  . امل ــشطة وقطاعــات أساســية     ١٩٩٤ومن ــدأ االســتثمار إىل حــد كــبري يف أن ، ب

ويتـضح مـن حبـث لالجتاهـات الـيت يـسلكها هـذا           . لتخفيف آثار تغـري املنـاخ يف البلـدان الناميـة          
االسـتثمارات يف هـذا اـال يف        االستثمار أن التدفقات املالية مـن القطـاع اخلـاص ـيمن علـى               

وخيـصص القـسم    . )٣٦(البلدان النامية، تعقبه االستثمارات عن طريـق املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة            
ة اسـتهالك الطاقـة وصـناعتها ونقلـها، إىل جانـب        كفايـ األعظم من هذه االستثمارات ملـشاريع       

ع األخــرى يف جمــال الطاقــة حمطــات توليــد الطاقــة الكهرمائيــة، ولــو أنــه مت تنفيــذ بعــض املــشاري 
 غري أن نقص التمويل املخصص للتكيـف مـع تغـري املنـاخ مـا بـرح ميثـل عائقـا حيـول                        .املتجددة

 .جوهانسربغ للتنفيذخطة  وأهداف ٢١دون تنفيذ جدول أعمال القرن 
  

 ٧اإلطار 
 النظيفةآلية التنمية 

د العناصـر الرئيـسية      تنفيذ آليـة التنميـة النظيفـة، الـيت تـشكل أحـ             ٢٠٠٥تسارع يف عام    
، ومـن املقـرر أن يـستمر يف         اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ       لربوتوكول كيوتو امللحق باالتفاقيـة      

وما برحت األطراف يف الربوتوكول تويل أولوية عليا لكفالـة وجـود آليـة تنميـة                . ٢٠٠٦عام  
 . نظيفة قوية ذات إجراءات منظمة ومبسطة

نـوفمرب  /ية التنمية النظيفة يف تشرين الثـاين      وسجل أول مشروع من مشاريع آل      
 مـشروعا مــن  ٧٠، سـجل مـا جمموعــه   ٢٠٠٦ينــاير /، وحبلـول منتـصف كــانون الثـاين   ٢٠٠٤

ــوع  ــشاريع إىل خفــض حنــو     . هــذا الن ــؤدي هــذه امل ــع أن ت ــون طــن مــن  ٢٠٠ومــن املتوق  ملي
 ٥٥٠بـو علـى     وحبلول ذلك الوقت، بدأ تنفيذ ما ير      . )٣٧(وحدات االخنفاض احملقق لالنبعاثات   

 يف املائــة مــن ١٨ يف املائــة مــن املــشاريع و ٥٧(مــشروعا وذلــك يف جمــاالت الطاقــة املتجــددة 
 يف املائـة مـن املـشاريع و    ١٤(وكفايـة اسـتهالك الطاقـة    ) وحدات االخنفاض احملقق لالنبعاثات   

ة مــن  يف املائـ ٤(والتحـول إىل الوقــود  )  يف املائـة مـن وحــدات االخنفـاض احملقــق لالنبعاثـات    ٥
وخفــض انبعاثــات امليثــان )  يف املائــة مــن وحــدات االخنفــاض احملقــق لالنبعاثــات١املــشاريع و 

ــت     ــاج االمسن ــاءة إنت ــشاريع و   ٢٣(وحتــسني كف ــن امل ــة م ــن وحــدات   ٢٤ يف املائ ــة م  يف املائ
 يف  ٢ (أكـسيد النيتـروز    و اهليـدروفلوروكربون وخفـض انبعاثـات     ) االخنفاض احملقق لالنبعاثات  

وتعــد حاليــا ).  يف املائــة مــن وحــدات االخنفــاض احملقــق لالنبعاثــات ٥٢املــشاريع و املائــة مــن 
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وعليه، ميكن توقـع توريـد      . التحريج والتحريج إعادة  مشاريع لتنفيذها يف جمالني جديدين ومها       
كمية هامة من وحدات االخنفاض احملقق لالنبعاثات يف املستقبل للمساعدة على تلبيـة الطلـب               

ــو  ــشركات الــيت عليهــا حتقيــق     علــى الوحــدات ال ــو وال ارد مــن األطــراف يف بروتوكــول كيوت
 يف ٤٠وينفذ أكثر من نصف هـذه املـشاريع يف آسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ وزهـاء                 . أهدافها

 يف  ٢,٥املائة منها يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، وال تتعـدى نـسبتها يف أفريقيـا                   
حــة مــساعدة البلــدان الناميــة، ال ســيما يف أفريقيــا الواقعــة جنــوب   ومــن األولويــات املل. املائــة

الــصحراء الكــربى، علــى تطــوير قــدراا حبيــث تــتمكن مــن املــشاركة بفعاليــة يف آليــة التنميــة   
وختتلف املشاريع من حيـث احلجـم اختالفـا كـبريا، إذ أن أكثـر مـن نـصفها مـشاريع                     . النظيفة

قترب من ذلك وعددا قليال منها مشاريع كـبرية وهـي           صغرية تنفذ على املستوى اتمعي أو ت      
. ختفض االنبعاثات الصناعية وتولـد القـسم األكـرب مـن وحـدات االخنفـاض احملقـق لالنبعاثـات                  

وأقــرت األطــراف يف بروتوكــول كيوتــو بــشكل صــريح بــضرورة العمــل علــى مواصــلة آليــة     
 .٢٠١٢التنمية النظيفة إىل ما بعد عام 

__________ 
 .علومات معدلة استمدت من البيانات اليت وفرا أمانة االتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخم: املصدر

  
ويلــزم اعتمــاد وســائل تنفيــذ إضــافية ملواجهــة نتــائج ازديــاد تكــرار حــاالت الفيــضان     - ٧٥

ي مـن   الـيت هـ   تغريات املناخ   واجلفاف وغريها من األحوال اجلوية املتطرفة اليت يعود بعضها إىل           
ويف وسع التكيف مع آثار تغري املنـاخ الـضارة أن خيفـف منـها  وأن يزيـد املفيـد        . فعل اإلنسان 

ومنـذ انعقـاد مـؤمتر القمـة العـاملي          . منها، غري أنه يستتبع تكاليف ولن مينع مجيع اآلثـار الـسلبية           
 مرفق البيئـة العامليـة       توجه االتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ    للتنمية املستدامة، واألطراف يف     

إىل مؤازرة اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـة للتكيـف مـع آثـار تغـري املنـاخ، ال سـيما يف أقـل                            
وتعــززت صــدارة أنــشطة التكيــف يف عمليــات . البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة

 دعـم هـذه األنـشطة       املرفق بفعل الصناديق اجلديدة اليت أنـشئت مبوجـب قـرار مـؤمتر األطـراف              
ونتيجة لـذلك، تتـوافر حاليـا أربعـة سـبل داخـل مرفـق البيئـة العامليـة لتمويـل                     . عن طريق املرفق  

صندوق أقـل البلـدان منـوا،       : املشاريع الرامية إىل تعزيز قدرات التكيف يف البلدان النامية، وهي         
ســتراتيجية املتعلقــة والــصندوق اخلــاص املتعلــق بــتغري املنــاخ، وصــندوق التكيــف، واألولويــة اال 

ومل حتـدد بعـد   . بالتكيف اليت وضعت يف إطار الصندوق االسـتئماين التـابع ملرفـق البيئـة العامليـة       
واستثمرت املصارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف        . األولويات املفصلة لربنامج صندوق التكيف    

وسـتمكن  . اه والزراعـة  مبالغ كبرية يف املشاريع ذات الصلة بـالتكيف، معظمهـا يف قطـاعي امليـ              
نــوفمرب /التربعــات األوليــة الــيت تعهــدت اجلهــات املاحنــة بتقــدميها والبالغــة حــىت تــشرين الثــاين    

 مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة الـصندوق اخلـاص املتعلـق                 ٣٤ ما قدره    ٢٠٠٥
قـدرات ذات   بتغري املناخ من تقـدمي مـوارد ماليـة ألغـراض التكيـف ونقـل التكنولوجيـا وبنـاء ال                   

، بلغـت التربعـات األوليـة إىل صـندوق أقـل            ٢٠٠٥ نـوفمرب /وحـىت شـهر تـشرين الثـاين       . الصلة
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البلدان منوا، الذي أنـشئ للمـساعدة علـى إعـداد بـرامج عمـل وطنيـة للتكيـف يف أقـل البلـدان                        
ــوا،  ــون دوالر٣٢,٩من ــيت      . )٣٨( ملي ــصناديق ال ــادة التربعــات إىل ال ــضروري زي ــه مــن ال غــري أن

 .وجب االتفاقية والربوتوكولأنشئت مب
التفاقية اإلطارية املتعلقـة بـتغري      وتوجه موارد مرفق البيئة العاملية، بوصفها اآللية املالية ل         - ٧٦

، لتحـــسني كفايـــة اســـتهالك الطاقـــة، وتعمـــيم الطاقـــة املتجـــددة، وخفـــض تكلفـــة         املنـــاخ
ويف .  النقــل املــستدام ودعــمغــاز الدفيئــةمــن تكنولوجيــات الطاقــة ذات االنبعاثــات املنخفــضة 

 عامــا، زادت حافظــة اهلبــات الــيت قــدمها مرفــق البيئــة العامليــة للمــشاريع واملتعلقــة  ١٤غــضون 
 بليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة وبلــغ ١,٩بالطاقــة النظيفــة وتغــري املنــاخ مبقــدار 

ــها  ــدة،  ١٢إمجـــايل قيمتـ ــو بليـــون دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـ  املـــبني يف علـــى النحـ
ومع ذلك، أعربت بلدان ناميـة عـن انزعاجهـا مـن الوقـت الطويـل الـذي تـستغرقه                    . ٦ الشكل

 .إجراءات احلصول على املوافقة على املشاريع وصرف االعتمادات املخصصة هلا
 

 ٦الشكل 
 استثمارات حافظة مرفق البيئة العاملية يف جمال تغري املناخ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).٢٠٠٥(التحرك العاملي بشأن تغري املناخ :  مرفق اهليئة العاملية-ة مرفق البيئة العاملية أمان: املصدر
 

تدابري االستجابة قصرية املدى
األنشطة التمكينية
احلد من غاز الدفيئة
الطاقة املتجددة
كفاية استهالك الطاقة
النقل املستدام

احلد من غاز الدفيئة
الطاقة املتجددة
كفاية استهالك الطاقة
النقل املستدام

ــني ــالغ مبالي ــع املب ــساويمجي ــد ال ي ــدوالرات وق  ال
 . يف املائة بسبب التقريب١٠٠اموع 
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وأدى بدء سريان بروتوكـول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة                     - ٧٧
 إىل تعزيــز ســوق الكربــون نتيجــة اعتمــاد املزيــد مــن ٢٠٠٥فربايــر /شــباط ١٦بــتغري املنــاخ يف 

ــن        الب ــشطة م ــات اســتعدادا للمــشاركة الن ــوق إطــالق االنبعاث ــادل حق ــة لتب ــربامج وطني ــدان ل ل
وميكن أن يتيح السوق العاملي املعزز فرصة فريدة لـيس فقـط للحـد مـن انبعاثـات غـاز           . جانبها

الدفيئة، ولكن أيـضا لتحقيـق مكاسـب الكفـاءة علـى نطـاق العـامل واملـسامهة يف حتقيـق التنميـة                       
ل آليـات املرونـة الـثالث الـيت أدخلـها بروتوكـول كيوتـو، وهـي آليـة التنميـة                     وتشك. املستدامة

ــسوق          ــية ل ــدة األساس ــات األعم ــوق إطــالق االنبعاث ــادل حلق ــشترك، وتب ــذ امل ــة، والتنفي النظيف
 .الكربون الدويل

ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه سوق الكربـون يف االحتفـاظ بـصالحية أرصـدة              - ٧٨
وهنـاك عـدم    . ٢٠١٢من آليات املرونة مبوجب بروتوكـول كيوتـو بعـد عـام             الكربون املتولدة   

تــيقن حيــول دون مــشاركة القطــاع اخلــاص مــشاركة نــشطة يف ســوق الكربــون العــاملي ولكــن 
ميكن التغلب علـى ذلـك بـربوز عالمـات أقـوى لألسـعار املتعلقـة باألرصـدة الدائنـة للحـد مـن                        

خلـاص أنـه فيمـا يتعلـق باآلثـار، فـإن املنـشآت           ويالحـظ القطـاع ا    . ٢٠١٢االنبعاثات بعد عـام     
التجارية ملزمة أيضا باحلد مـن التلـوث واالنبعاثـات ومعاجلـة تغـري املنـاخ، ولكنـها ال تـستطيع                     

إذ من الضروري أن توافـق احلكومـات علـى أهـداف            . القيام بذلك من خالل إجراءات منعزلة     
ــة األجــل الختــاذ إجــراء علــى ن     ــاس وطويل ــة للقي ــة قابل طــاق واســع توضــع علــى أساســه   واقعي

وقد مت بالفعل إنـشاء فريـق مفتـوح بـاب           . )٣٩(االستراتيجيات الصناعية واخليارات التكنولوجية   
 باتفاقيـة األمـم املتحـدة       )٤٠(العضوية لبدء املفاوضات بشأن التزامات األطراف يف املرفـق األول         

ضال عـن ذلـك، فقـد قبلـت مجيـع         وفـ . ٢٠١٢اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ للفترة الالحقة لعام        
البلدان أن تشارك يف عملية موازية بدأت يف إطار االتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ ـدف                
 .إىل تبادل اخلربات واملعلومات بشأن العمل التعاوين الطويل األجل ملعاجلة مشكلة تغري املناخ

ات دولـه األعـضاء مبوجـب بروتوكـول         واستشرافا من االحتـاد األورويب للوفـاء بالتزامـ         - ٧٩
 باعتمــاد نظــام داخلــي لتبــادل حقــوق االنبعاثــات، وبــدأ مرحلــة   ٢٠٠٤كيوتــو، قــام يف عــام  

وكانــت الــدول األعــضاء يف االحتــاد    . ٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانونجتريبيــة مــدا ســنتان يف   
ة كثيفـة    شـرك  ١٢ ٠٠٠األورويب قد وضعت حدودا النبعاثات ثاين أكسيد الكربون من حنو           

االستخدام للطاقة بإصدارها تصاريح حتدد كمية انبعاثات ثاين أكـسيد الكربـون املـسموح ـا                
ويتوفر للشركات اليت ميكنها أن حتد من االنبعاثات بتكلفة منخفضة حـوافز لبيـع    . لكل شركة 

الفــائض مــن األرصــدة يف الــسوق ممــا يكفــل حتقيــق التخفيــضات بأقــل تكلفــة ممكنــة لالقتــصاد 
ويتبــادل أعــضاء االحتــاد األورويب التخفيــضات يف الــسوق علــى نطــاق       . جيع االبتكــاروتــش
 يف املائـة تقريبـا مـن        ٤٥ويقدر أن الشركات املسامهة حاليا يف املشروع مـسؤولة عـن            . االحتاد
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كمــا قــرر االحتــاد األورويب . االنبعاثــات اإلمجاليــة لثــاين أكــسيد الكربــون يف االحتــاد األورويب 
 تــصاريح االحتــاد مــع آليــات بروتوكــول كيوتــو، وتــشمل آليــة التنميــة النظيفــة    كــذلك تبــادل

 .والتنفيذ املشترك بشروط معينة
 

 التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل -ثامنا  
 األمن يف جمال الطاقة -ألف  

يثور القلق بـشأن األمـن يف جمـال الطاقـة بـسبب االخـتالف يف أمنـاط اسـتهالك الطاقـة               - ٨٠
ويبدد من القلق جزئيا االجتار الكثيـف واملـأمون يف مـوارد            . إنتاجها فيما بني البلدان واملناطق    و

ويوضـح هـذه االختالفـات التفاوتـات اإلقليميـة يف اسـتهالك وإنتـاج الطاقـة                 . وخدمات الطاقة 
 يف ٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٠وقد حدثت أكرب الزيادات يف استهالك الطاقـة يف الفتـرة مـن              . التجارية

 يف املائـة أو أكثـر يف املتوسـط         ١٠ومت تـسجيل زيـادات سـنوية مبعـدل          . ان النامية يف آسـيا    البلد
يف غـرب آســيا ويف آسـيا واحملــيط اهلــادئ يف حـني ارتفــع اســتهالك الطاقـة يف أوروبــا وأمريكــا     

وزاد االســتهالك الــسنوي .  يف املائــة علــى التــوايل٥ يف املائــة و ٣الــشمالية مبعــدل ســنوي بلــغ 
ــة يف ــسبة  للطاق ــا بن ــرة  ٥ أفريقي ــة يف هــذه الفت ــة تظــل أمريكــا    .  يف املائ ــة املطلق ــه وبالقيم إال أن

كمـا تفـاوت اإلنتـاج التجـاري للطاقـة بدرجـة كـبرية              . الشمالية أكرب املناطق استهالكا للطاقـة     
 .حسب املنطقة، كما تفاوت أيضا احتياطي الوقود األحفوري وخمزون موارد الطاقة

ت املتعلقة باألمن يف جمـال الطاقـة بـسبب الزيـادات الكـبرية األخـرية                وزادت االهتماما  - ٨١
وقــد ســاهم عــدد مــن العوامــل، الــيت مشلــت قــوة النمــو االقتــصادي العــاملي   . يف أســعار الطاقــة

نتج عنه من زيادة يف الطلب على النفط واحلد من القدرة االحتياطية فـضال عـن املعوقـات             وما
طورات اجلغرافية السياسية وازدياد النشاط يف أسـواق الـنفط يف           اليت يشهدها قطاع التنفيذ والت    

وأدى ذلــك إىل جتديــد التركيــز . املــستقبل، يف ارتفــاع أســعار الــنفط خــالل الــسنتني املاضــيتني
فاالرتفــاع يف . علــى تنويــع الطاقــة وكفاءــا وكالمهــا قــد عاجلتــه خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ   

حلــوافز لتحــسني كفايــة اســتهالك الطاقــة ويزيــد مــن أســعار الــنفط والغــاز يــشجع علــى تقــدمي ا
ــائي        ــود األحيـ ــوير يف الوقـ ــث والتطـ ــشطة البحـ ــز أنـ ــرى وحيفـ ــة األخـ ــصادر الطاقـ ــسية مـ تنافـ

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، جيـــري . وتكنولوجيـــات الطاقـــة املتطـــورة، وال ســـيما يف قطـــاع النقـــل
ويف ضـوء   . ل املـشبعة بالقـار    االستغالل ملصادر النفط اليت مل تستغل من قبل، مبا يف ذلك الرمـا            

طلب العامل املتزايد على موارد الطاقة وضمان املوثوقية إلمدادات الطاقـة علـى نطـاق العـامل يف        
سوق عاملي للطاقة يتميز باإلنصاف واالستقرار يتعني اتباع سياسات شـاملة ومتكاملـة تراعـي               

فيـذ فـضال عـن التعـاون     جانيب العرض والطلب على حنو ما أشارت إليه خطة جوهانـسربغ للتن         
 .من جانب مجيع البلدان
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ــادة االســتثمارات يف         - ٨٢ ــا زي  ــوق ــة موث ــة بطريق ــدادات الطاق ــوفري إم ــاج ت وســوف حيت
ــنفط       اهلياكــل األساســية لوضــع الــسياسات والتنفيــذ مبــا يف ذلــك اهلياكــل األساســية إلنتــاج ال

ا يتمثـل يف أن عـدم االسـتقرار يف          ويواجه منتجو الطاقة املعدة للتصدير حتـدي      . وتقدمي الدعم هلا  
. أسعار الطاقة يزيد مـن تعقيـد إدارة االقتـصاد الكلـي وقـد يقـوض فـرص النمـو طويـل األجـل                       

 .كما أم يواجهون أيضا حتدي التنويع للحد من االعتماد على صادرات الغاز والنفط
 عـن احلاجـة     وأكد العديد من البلدان أمهية تأمني اإلمدادات وشـفافية األسـواق فـضال             - ٨٣

وبدد بعضا من هذه املـشاغل االسـتثمارات        . للتعاون وتشجيع استثمارات أكرب يف جمال الطاقة      
الكبرية يف التجـارة العـابرة للحـدود يف جمـال الطاقـة مبـا يف ذلـك مـد خطـوط األنابيـب وربـط                          

لـى  وميكن للتكامل اإلقليمي أن يساهم يف حتـسني األمـن يف جمـال الطاقـة ع               . شبكات الكهرباء 
النحو الذي تبينه املشاريع األخرية يف أفريقيا، مبا يف ذلك مـشروع جممـع الطاقـة الكهربائيـة يف                   
أفريقيا، اجلنوبية ومشروع جممع الطاقة يف غرب أفريقيا ومشروع خط أنابيـب الغـاز يف غـرب         

 وأدى االرتفـاع  . أفريقيا فضال عن خط أنابيب الغـاز املمتـد مـن موزامبيـق إىل جنـوب أفريقيـا                 
األخري يف أسعار النفط إىل احلاجة امللحـة للمطالبـة بتحـسني املعلومـات والـشفافية مبـا يف ذلـك          

كمـا تـسعى بعـض البلـدان لزيـادة التنويـع            . عن طريق املبادرة املشتركة املتعلقـة ببيانـات الـنفط         
 .للحد من االعتماد على أي مصدر وحيد للطاقة أو أي مورد وحيد للطاقة

لعــب املؤســسات اإلقليميــة والدوليـة دورا كــبريا يف حتقيــق األمــن يف جمــال  وميكـن أن ت  - ٨٤
وتربز احلاجة لتشجيع احلوار املعزز والعمل التعاوين فيما بني الالعبني الرئيـسيني مبـا يف               . الطاقة

وتقوم األمم املتحدة بـدور نـشط يف مثـل هـذه املبـادرات      . ذلك فيما بني املنتجني واملستهلكني 
ــا يوضــح الرب  ــادرة      كم ــشطة يف املب ــشاركة الن ــصاديات آســيا الوســطى وبامل ــامج اخلــاص القت ن

كما ميكن أن تصبح املؤمترات املواضيعية مثـل املنتـدى الـدويل           . املشتركة املتعلقة ببيانات النفط   
 .للطاقة أدوات فعالة أيضا

 
 التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي -باء  

د مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة يف جمـال              بالرغم من حتـسن التعـاون منـذ انعقـا          - ٨٥
الغالف اجلوي وتغري املناخ على الـصعيد دون اإلقليمـي        /الطاقة والتنمية الصناعية وتلوث اهلواء    

ومت إنـشاء   . واإلقليمي والدويل فقد بدأت تتحقق بالكـاد اإلجنـازات يف جمـال التنميـة املـستدامة               
قيا لزيادة التركيز والتنسيق لألنشطة أو مت تعزيزهـا ولكـن           عدد من املؤسسات اإلقليمية يف أفري     

ورمبا يساعد إنـشاء منتـدى وزراء الطاقـة         . يزال التعاون فيما بني هذه املؤسسات ميثل حتديا        ال
وجيـري التعـاون بالفعـل يف إطـار         . يف أفريقيا مؤخرا يف التغلب على البعض من هذه التحديات         

كمـا تتعـاون بنجـاح مبـادرة البنـك          . بـدعم مـن األمـم املتحـدة       الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيـا      
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الدويل للهواء النقي ألفريقيـا مـع املؤسـسات والـشراكات اإلقليميـة مبـا يف ذلـك شـراكة مـؤمتر               
القمة العاملي للتنمية املـستدامة بـشأن الوقـود النظيـف واملركبـات النظيفـة إلزالـة الرصـاص مـن             

اخلاص أيـضا عـن تـشجيعه إلقامـة تعـاون أفـضل يف أفريقيـا                وأعرب القطاع   . البرتين يف أفريقيا  
 .عن طريق تلك الروابط مثل جملس الطاقة العاملي

وأقامــت مبــادرة اهلــواء النظيــف للمــدن اآلســيوية الــيت بــدأها البنــك الــدويل ومــصرف   - ٨٦
  شبكة من املؤسسات الوطنيـة واإلقليميـة ملعاجلـة تلـوث اهلـواء             ٢٠٠٢التنمية اآلسيوي يف عام     

وظل برنامج آسيا للطاقة البديلة التابع للبنك الدويل نشطا منذ أوائل التـسعينات مـن               . يف آسيا 
وتضم رابطة التعـاون    . القرن املاضي يف تقدمي املشورة وتقييم املشاريع وحتديد األنشطة احملتملة         

تثمار يف سيا واحمليط اهلـادئ فريقـا عـامال تطوعيـا للطاقـة لتـسهيل التجـارة واالسـ        آلاالقتصادي  
وتتمثل إحدى أولوية الرابطة يف توسيع جتارة الغاز الطبيعي مبا يف ذلـك الغـاز الطبيعـي                 . الطاقة
 .املسال

  
 ٨اإلطار  

منـوذج خلفـض التلـوث اجلـوي عــرب     : اتفاقيـة التلـوث اجلـوي بعيـد املـدى عـرب احلـدود       
 احلدود
مـشكلة  قتصادية ألوروبا   للجنة اال تعاجل اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود          

عـت االتفاقيـة   للبلـدان األصـلية الـيت وقّ   آخـر     بلـداً  ١٦وانـضم   . التحمض يف أوروبا بنجـاح    
ــاذ     ــز النف ــت حي ــيت دخل ــام يف ال ــددها ،١٩٨٣ع ــدا٣٤ وع ــشاركني    بل ــدد امل ــصبح ع ، لي

وتتمتـع هـذه االتفاقيـة الناجحـة بنـهج مبتكـر يـستند إىل اخلـربة العلميـة              .  دولـة  ٥٠احلاليني  
فإىل جانب وضع املبادئ العامة للتعاون الدويل من أجل احلد مـن            : وقابلية التكرار بسهولة  

ــاهلــواءتلــوث  .  مؤســسياً للجمــع بــني البحــث وصــياغة الــسياسات  ة إطــاراً، تــضع االتفاقي
، وإىل حـد أقـل،      ١٩٨٠ يف املائـة منـذ عـام         ٦٠يل  احبـو  وجرى خفـض انبعاثـات الكربيـت      

نتيجة لذلك، يـنخفض    كو. يتروجني واملركبات العضوية املتطايرة   قلَّت انبعاثات أكاسيد الن   
البلـدان  حفـزت    املـشكلة الـيت      ياآلن حتمض التربة واملياه يف أوروبا وأمريكا الشمالية، وهـ         

 .)“ يف التنمية املستدامةاالجتاهات”املقبل تقرير الانظر ( االتفاقيةعلى توقيع اللى ع
 

الربنامج التعاوين لرصد وتقيـيم االنتقـال البعيـد املـدى مللوثـات اهلـواء يف                تقرير التقييم املتعلق ب    :املصدر
 ).٢٠٠٤(أوروبا 
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نطـاق  علـى   ويف غرب آسيا، توفر منظمة الدول العربية املصدرة للنفط ملتقى للتعاون             - ٨٧
ــصادية         ــة االقت ــصندوق العــريب للتنمي ــة، وميــول ال ــة بالطاق ــشطة املتعلق ــوع مــن األن واســع ومتن

ــك    واالجت ــا يف ذل ــة مب ــشروعات الطاق ــة م ــط الــ ماعي ــة شبكات رب ــةالكهربائي أشــار و. اإلقليمي
 املعقـود يف القـاهرة      )٤١(اجتماع التنفيذ اإلقليمي للدورة الرابعة عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة            

أسـعار الطاقـة احملليـة      أن   يف املائـة، و    ٧٠إىل أن متوسط معدل الكهربة يف البلـدان العربيـة يبلـغ             
وركـز علـى إمكانيـة إجـراء        . الطاقـة استهالك  ة  ية، وأنه قد جرت حتسينات يف جمال كفا       مدعم

شــبكات الكهربــاء وشــبكات الغــاز ربــط املزيــد مــن التعــاون فيمــا يتعلــق بالطاقــة مبــا يف ذلــك  
املعلومـات عـن طائفـة مـن املـسائل          وتبـادل   الطبيعي، فـضالً عـن مراقبـة تغـري املنـاخ واحلـد منـه                

 التعــاون منظمــة أمريكــا الالتينيــة لــشؤون الطاقــة وتيــسر . )٤٢(بيئيــة الــصناعيةتتــضمن اإلدارة ال
 .اإلقليمي يف جمال السياسات واملشاريع املتعلقة بالطاقة، وتنشر املعلومات والبيانات

اسـتهالك   يـة وباإلضافة إىل احلاجة للتغلب على العوائق اليت تواجه التحـسينات يف كفا          - ٨٨
املنتدى التنفيـذي   دادات من الطاقة بوصفه حمل اهتمام خاص، وذلك يف          الطاقة، حدد أمن اإلم   

وتشمل التحـديات التنويـع يف املـصادر اجلغرافيـة ومـصادر      . للجنة االقتصادية ألوروبا اإلقليمي
الوقود على السواء، وتأمني استثمارات مالئمة يف اهلياكل األساسية لإلنتاج والنقـل والتوزيـع،            

وأشار اجتمـاع التنفيـذ اإلقليمـي آلسـيا       . )٤٣(املستهلكةوبني البلدان املنتجة    وتعزيز احلوار فيما    
واحمليط اهلادئ إىل أن الـنمط احلـايل للنمـو االقتـصادي يفـرض حتـديات أمـام التنميـة املـستدامة                      
وخماطر مجة لالستقرار البيئي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وأن تركيزاً علـى حفـز االسـتثمار                 

التجاريـة والتوظيـف فـضالً    للمـشاريع  لسلع واخلدمات املستدامة بيئياً سيوفر فرصـاً       يف أسواق ا  
 .)٤٤(عن زيادة احلماية البيئية

 
 التعاون الدويل -جيم  

الرصد املنهجي ملختلـف ملوثـات اهلـواء وغـازات          يعد  فيما يتعلق باالتفاقيات الدولية،      - ٨٩
. ة الغـالف اجلـوي واسـتقرار النظـام املنـاخي          الدفيئة أمراً ضرورياً من أجل دعـم تقييمـات حالـ          

ومـن بـني    . ويتطلب ذلك مجع بيانات عن طريق احملطات األرضية احمللية والسواتل على السواء           
 منظمـة  ١٣ احتـاداً مـن    استراتيجية الرصد العاملية املتكاملـة    مبادرات رصد الغالف اجلوي، تعد      

ولـدى  . احملليـة واحملطـات اجلويـة   اتل الـسو عـن طريـق   دولية تدمج نظـم مراقبـة الغـالف اجلـوي          
عــدد مــن الــربامج واملبــادرات لــدعم تطــوير نظــام مراقبــة أرضــي شــامل ومنــسق   ســتراتيجية الا

ويبلـغ عـدد البلـدان املـشاركة        . املنظومة العاملية لـنظم رصـد األرض      ومستدام، فضالً عن تنفيذ     
املنظمـة العامليـة    ذلـك، تقـوم     باإلضـافة إىل    و.  منظمـة دوليـة    ٤٠ بلداً، وما يقرب من      ٦١حالياً  
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 من أجل حتسني فهم تغري الغالف اجلـوي         رصد الغالف اجلوي العاملي    بربنامج   لألرصاد اجلوية 
 .م وصنع السياساتولتوفري البيانات لإلعال

مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة  ويتعــزز التعــاون الــدويل بتكــوين الــشراكات املنبثقــة عــن   - ٩٠
أو اإلقليميـة، كمـا قـام    /يـد منـها حبـشد الـدعم مـن املنظمـات احملليـة و          فقـد قـام العد    . املستدامة

اسـتهالك   يـة شـراكة الطاقـة املتجـددة وكفا      و،  شراكة الطاقة للقرية العامليـة    البعض مؤخراً، مثل    
 وشــبكة سياســات الطاقــة ، والــشبكة العامليــة بــشأن الطاقــة مــن أجــل التنميــة املــستدامة،الطاقــة

، جبهـود مـن أجـل جتنـب     املسالشراكة مطلب غاز النفط      و ،لعشريناملتجددة للقرن احلادي وا   
الـشراكات إىل اتبـاع ـج متكامـل مـن           /وـدف العديـد مـن املبـادرات       . التداخل واالزدواجيـة  

ومـن  . يف سـياق التنميـة املـستدامة       أجل تعزيـز خـدمات الطاقـة النظيفـة واحلـد مـن تغـري املنـاخ                
ر قمة غلني إيغلز املعنيـة بـتغري املنـاخ والطاقـة النظيفـة         املبادرات اجلديرة بالذكر خطة عمل مؤمت     

 .شراكة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن التنمية النظيفة واملناخوالتنمية املستدامة، و
القائمــة بالفعــل املنظمــات الدوليــة أيــضا ، تبــذل مــؤمتر قمــة جوهانــسربغانعقــاد ومنــذ  - ٩١

الوكالـة الدوليـة     و بلـدان املـصدرة للـنفط     منظمـة ال  ف. جهوداً من أجل العمـل معـاً بـشكل أوثـق          
 وتعـززان املنتـدى الـدويل للطاقـة مـن أجـل تيـسري احلـوار         ٢٠٠٢ جتتمعان معاً منـذ عـام    للطاقة

 قـد   املنتدى العاملي املعين بالطاقـة املـستدامة      وعلى الرغم من أن     . فيما بني املنتجني واملستهلكني   
ويـنظم  . مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة        بدأ قبل مؤمتر القمـة، إال أنـه ركـز علـى متابعـة               

) عمليـة مـراكش   (للربامج املتعلقـة بأمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامة         العشر  سنوات  الإطار  
طائفـة  سلسلة من االجتماعات الدولية واإلقليمية من أجل دعم اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة يف                

كفالـة  مـن أجـل     مـؤمتر القمـة     اسـتجابة لقـرارات     و.  مبـا يف ذلـك اإلنتـاج األنظـف         من املواضيع 
شـبكة األمـم املتحـدة      التعاون املشترك بني الوكاالت فيما بني هيئـات األمـم املتحـدة، أُنـشئت               

 من أجل املساعدة علـى كفالـة        جملس الرؤساء التنفيذيني   يف إطار    ٢٠٠٤عام  يف   املعنية بالطاقة 
 مـن   طـة جوهانـسربغ للتنفيـذ     م املتحـدة خل   ملنظومـة األمـ   التخصصات  متعددة  اتساق االستجابة   

 .خالل تعزيز التعاون على نطاق املنظومة يف جمال الطاقة
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 ٩اإلطار  

 نفاد طبقة األوزونالتعاون الدويل ملكافحة 
 املتعلــق بــاملواد ١٩٨٧ وبروتوكــول مونتريــال لعــام ١٩٨٥أنــشأت اتفاقيــة فيينــا لعــام   

 مركبـات الكلـورو فلـورو كربـون     إنتاج واسـتهالك   املستنفدة لطبقة األوزون إطاراً لتخفيض    
 وإلغائهما التـدرجيي يف  وزون الستراتوسفرييألواهلالونات، وهي املواد األساسية يف استنفاد ا      

.  دولـة قـد صـدقت علـى بروتوكـول مونتريـال            ١٨٩ كانـت    ٢٠٠٥ويف عـام    . اية املطاف 
وتوكـول ملـساعدة البلـدان الناميـة،        ، وهـو األداة املاليـة للرب      الصندوق املتعـدد األطـراف    وأنفق  

ركبـات الكلـورو     بليون دوالر لبناء القدرات ومشاريع اإللغـاء التـدرجيي مل          ١,٤يزيد على    ما
 طاقـة اسـتنفاد األوزون   طناً فقـط مـن   ٣٦ ٢٩٤، تبقى ٢٠٠٣ويف اية عام  . فلورو كربون 

 الـتخلص منـها مـن        الـيت يـتعني    املواد املستنفدة لطبقـة األوزون     طناً من    ١٨٤ ٥٣٢من أصل   
وقــد جــرى اإللغــاء التــدرجيي إلنتــاج اهلالونــات  . قطــاع االســتهالك يف إطــار هــذه املــشاريع 

 بشكل كامـل، وتبـذل اآلن جهـود مـن أجـل وقـف إنتـاج          مركبات الكلورو فلورو كربون   و
وزون ألوجنح التخلص السريع من إنتـاج اهلـالون يف كـبح الـنقص يف تركيـز ا                . بروميد امليثيل 

.  ونطاق املنطقة اليت تكون بدون أوزون سنوياًَ، واليت تظهر فوق أنتاركتيكـا            اتوسفرييالستر
ويسر ذلك النجاح مشاركة والتزام املنتجني الصناعيني يف وقـت مبكـر مـن العمليـة، ويظهـر                  

 .الدور اهلام الذي ميكن أن تقوم به الصناعة يف تنفيذ االتفاقات البيئية الدولية
 

 .ربنامج األمم املتحدة للبيئةباألوزون أمانة  :املصدر
  

مـن اعتبارهـا   مثة حاجة إىل رؤيـة اسـتراتيجية طويلـة األجـل تنقـل مـسألة تغـري املنـاخ                    و - ٩٢
بـشكل راسـخ علـى جـدول األعمـال األوسـع نطاقـاً              مـدرج   شاغل بيئي يف األغلب إىل شاغل       

 بوصــفها اريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخاتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطوتعــد حموريــة . للتنميــة املــستدامة
اإلطــار متعــدد األطــراف للتعــاون املُعــزز والفعــال مــن أجــل مكافحــة تغــري املنــاخ ذات أمهيــة      

والتكيـف  مـن األثـر   ومطلوب اختاذ إجراءات تكميلية وطموحة فيما يتعلـق بـالتخفيف    . حيوية
ات الطاقـة املتجـددة،   وتقـوم التكنولوجيـا بـدور رئيـسي، مبـا يف ذلـك تكنولوجيـ            . على الـسواء  

االنبعاثـات  واحلـد مـن     الطاقـة   اسـتهالك    يـة لكن جيب أن تقابلها سياسات تستهدف زيادة كفا       
وميكن للمبادرات والشراكات عملية املنحـى أن تـساعد يف كـل            . وحتسني أداء سوق الكربون   

يف تريــال يف موناملعقــود األمــم املتحــدة بــشأن تغــري املنــاخ وتبــشر نتــائج مــؤمتر . هــذه اــاالت
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خمـاطر تغـري املنـاخ وتـأمني     مواجهـة   باستمرار التعاون الـدويل يف      ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 
مـشروعية وحــدات الكربــون املولـدة واملتداولــة يف إطــار العمليـات الدوليــة لتــداول االنبعاثــات    

يف وتتطلب املـسارات املزدوجـة املتفـق عليهـا          . ٢٠١٢املستندة إىل بروتوكول كيوتو بعد عام       
مونتريال مـن أجـل اختـاذ إجـراءات يف املـستقبل، والـيت تـشمل غايـات ملزمـة ألطـراف املرفـق                        

، دعمـاً مـن مجيـع     األجـل  وحواراً مفتوحـاً عـن العمـل التعـاوين الطويـل        ٢٠١٢األول بعد عام    
 وبروتوكـول  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقـة بـتغري املنـاخ   البلدان من أجل حتقيق أهداف  

 . وتوكي
 
 ١٠اإلطار  

 أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى تلغي الوقود احملتوي على الرصاص
جنوب الصحراء الكربى بـشكل كامـل باإللغـاء التـدرجيي           الواقعة  قامت دول أفريقيا     

، وذلـك بعـد اتفـاق       ٢٠٠٦إلنتاج واسترياد الـبرتين احملتـوي علـى الرصـاص يف أوائـل عـام                
برنـامج مواصـلة تنفيـذ      ، حمققة بـذلك هـدفاً وضـع يف          ٢٠٠١عام  يف  ار  إقليمي أُبرم يف داك   

مؤمتر القمة العـاملي    وجرى التأكيد جمدداً على هذا اهلدف يف        . ٢١الـ  جدول أعمال القرن    
، يف الوقت الذي كـان فيـه الـسودان البلـد الوحيـد            ٢٠٠٢عام  يف   املعقود   للتنمية املستدامة 

وب الـصحراء الكـربى الـذي ألغـى الـبرتين احملتـوي علـى               جنـ الواقعـة   من بني بلـدان أفريقيـا       
الـشراكة مـن    ويسرت املشورة واملـساعدة التقنيتـان املقـدمتان مـن           . الرصاص بشكل كامل  

 هــذا ؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة التابعــة ملــنظيفــةمركبــات حمروقــات وتــوفري أجـل  
واسـع  نطـاق  علـى   وعـي دويل   وهنـاك اآلن  . جهود يف منـاطق أخـرى     بذل  األمر فضالً عن    

بأمهية اإللغاء التدرجيي للـبرتين احملتـوي علـى الرصـاص وفوائـد اسـتخدام احملـوالت احلفـازة               
وتعتـرب العقبـات أمـام إزالـة        . اليت تقلل من امللوثات األخرى ومن تكوين الـضباب الـدخاين          

رى التغلـب  مالية باألسـاس، إال أن هـذه العقبـات جـ    على نطاق عاملي الرصاص من البرتين  
عليها يف معظم البلدان عن طريـق حتـسني إمكانيـة احلـصول علـى اخلـربة التقنيـة، وترتيبـات          

وتتـضمن الـدروس    . يف أسـعار الـبرتين    املتواضعة  متويلية أفضل لتحسينات املصايف، والزيادة      
اهلامة املستفادة من اجلهـد املبـذول إللغـاء الوقـود احملتـوي علـى الرصـاص أمهيـة االلتزامـات              

 .املعلوماتتبادل الوطنية واإلقليمية، وفعالية احلوافز الضريبية والسعرية و
 

 .www.unep.org/pcfv/main/main.htm :املصدر
   

http://www.unep.org/pcfv/main/main.htm
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 التحديات املستمرة - تاسعاً 
ـــ  علــى الــرغم مــن إحــراز بعــض التقــدم جتــاه إجنــاز جــدول أ     - ٩٣  ٢١عمــال القــرن ال

 املتعلقة باموعة املواضيعية قيد النظر، فال يزال هناك         خطة جوهانسربغ للتنفيذ  وأهداف  
ونتيجـة للطـابع املتـرابط للمـسائل األربـع،          . الكثري من العمـل الـذي يـتعني االضـطالع بـه           

ــيت ميكــن أن تكــون لإلجــراءات املتخــذة         ــد مــن احلــاالت ال ــاك العدي ــي، فهن ــشكل جزئ ب
وميكـن لتعزيـز وسـائل التنفيـذ مـن          . دابري املعتمدة فيها آثـار إجيابيـة يف أكثـر مـن جمـال             والت

خالل بناء القدرات ونقـل التكنولوجيـات وآليـات التمويـل املبتكـرة أن حيـسن التنفيـذ يف              
ــة    ــسخري الطاقـ ــاالت تـ ــستدامة   جمـ ــة املـ ــل التنميـ ــن أجـ ــوث   مـ ــصناعية، وتلـ ــة الـ ، والتنميـ

 . املناخالغالف اجلوي، وتغري/اهلواء
ويظل الفقر املتفشي واملستمر عقبة هامـة أمـام إتاحـة احلـصول بـشكل أكـرب علـى                    - ٩٤

ــة       ــدان النامي ــاء، يف البل ــا الكهرب ــا فيه ــة، مب ــر نظاف ــة واألكث ــة احلديث ــن . خــدمات الطاق وم
ــر        ــن الفقــ ــد مــ ــتراتيجيات احلــ ــات اســ ــة يف أولويــ ــع الطاقــ ــسية وضــ ــديات الرئيــ التحــ

ويظـل تقليـل   . مية املستدامة، ودجمها يف تلك االسـتراتيجيات  واالستراتيجيات الوطنية للتن  
ــسي، إن جــرت          ــا وحتــد رئي ــة علي ــل أولوي ــة ميث ــة التقليدي ــة األحيائي ــى الكتل ــاد عل االعتم
مواجهته، ستكون هنـاك فوائـد متعـددة لـصحة املـرأة والطفـل، ومـستوى تعلـيم الفتيـات،               

لى الكهرباء والغاز على نطـاق      وتتضمن احلواجز أمام إمكانية احلصول ع     . حفظ الغابات و
أوسع مقدمي اخلدمات العامني غـري األكفـاء وذوي املديونيـة العاليـة، والبيئـات املؤسـسية                  
. وتلك املتعلقة بالسياسات، اليت تعد غري مالئمة جلذب مشاركة كبرية من القطاع اخلاص

ليـات املاليـة   وهناك حاجة يف العديد من البلدان إىل إصالح تنظيمـي وتعزيـز األسـواق واآل       
وال تـزال  . بشروط مواتيةمن أجل زيادة متويل اهلياكل األساسية للطاقة يف األجل الطويل  

احلواجز أمام دخول صغار مقدمي خدمات الطاقة ومنتجي الطاقة املستقلني منتـشرة علـى              
وال تـزال هنـاك حاجـة ملعاجلـة القـدرة غـري املالئمـة علـى مجـع          . نطاق واسـع إىل حـد كـبري    

 .ادات بسبب نقص معدات القياس وإجراءات التحصيل احلديثةاإلير
وتواجه البلدان النامية عـدداً مـن حتـديات التنميـة الـصناعية، اسـتناداً إىل مـستوى                 - ٩٥

ــديها يف الوقــت احلاضــر     ــة واهليكــل الــصناعي ل ــق املتعلقــة    . التنمي ــضمن ذلــك العوائ ويت
 املـشاريع وتزيـد بـشكل كـبري مـن           بالسياسات واملؤسـسات الـيت ختنـق املخـاطرة يف تنظـيم           

تكلفة القيـام باألعمـال التجاريـة، واهلياكـل األساسـية غـري املالئمـة مبـا يف ذلـك إمـدادات                      
الطاقــة املوثوقــة لــدعم صــناعات كــبرية، وقــوة عمــل ســيئة التعلــيم والتــدريب، وقــدرات    
تكنولوجيـــة غـــري مالئمـــة لـــدى املؤســـسات احملليـــة، ومؤســـسات ضـــعيفة يف جمـــال دعـــم  
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وفيما قامت بعض البلدان بتعزيز الصناعات كثيفـة اليـد العاملـة، فإـا تظـل                . تكنولوجياال
عرضة خلطر املنافسة من املنتجني ذوي التكلفة األقل حيـث تقـل حـواجز التجـارة بـشكل               
أكرب ومتضي العوملة قُدماً، يف الوقت الذي تتعرض فيه الوظائف اليت تشغلها املرأة للخطـر               

ــصورة خاصــة  ــث. ب ــاد       وك ــن أجــل اعتم ــصناعية إىل احلــوافز م ــر املؤســسات ال ــا تفتق رياً م
.  قيوداً ماليـة   املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم   تكنولوجيات إنتاج أنظف، كما تواجه      

 علـى الـصعيد احمللـي     ختطيط استخدام األراضـي   وكثرياً ما يسفر سوء التقسيم إىل مناطق و       
ية والسكنية ممـا يعـرض األسـر املعيـشية          عن خلط استخدامات األراضي لألغراض الصناع     
ــضارة    ــصناعية ال ــات ال ــة مــن امللوث ــواع خمتلف ــا . إىل أن ــون   وكــثرياً م ــشعر املنظمــون احمللي ي

بضغوط متعارضة من أجل توفري بيئة حياة وعمل نظيفة وآمنـة ويف نفـس الوقـت تـشجيع                   
لوجيات أنظف وميكن أن تكون برامج دعم اعتماد تكنو. احلد األقصى من إجياد الوظائف

 أمـراً مرحبـا للجميـع إن        املؤسسات الصغرية واملتوسـطة احلجـم     وحتسني ممارسات العمل يف     
 .يسرت إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية

ــادة اســتخدام الطاقــة املتجــددة عــدداً مــن       - ٩٦ ــة مــن أجــل زي وتواجــه اجلهــود املبذول
وهـي تـشمل    .  وحتـسني وسـائل التنفيـذ      التحديات املرتبطة بتقليل التكاليف املرتفعـة نـسبياً       

التكلفــة العاليــة نــسبياً للطاقــة املتجــددة؛ وصــعوبة تقــدير اإلمكانــات مــن املــوارد قبــل          
االسـتثمار؛ وعــدم قـدرة الفقــراء علـى ســداد تكــاليف عاليـة مقــدماً؛ ونقـص الــوعي لــدى      

تفاع املخاطر املستهلك ومنظمي املشاريع؛ ونقص القدرات التقنية على الصعد احمللية؛ وار
ــة املتجــددة    ــصورة املرتبطــة باالســتثمار يف مــشاريع الطاق ــات  . املت ــق اإلعان ــشمل العوائ وت

املستمرة للطاقـة التقليديـة، والقـدرات غـري الكافيـة علـى التـصنيع احمللـي ملكونـات الـنظم                     
القائمة على أساس استخدام الطاقة املتجددة يف البلدان النامية، ونقص القدرة على وضع             

 .ترحات مبشاريع قابلة للتمويل جلذب االستثماراتمق
وعلى الرغم من إحراز تقدم يف حتسني كفاية استهالك الطاقة ونقل تكنولوجيـات              - ٩٧

ففـي العديـد مـن البلـدان هنـاك          . أكثر تقدماً ونظافة، هناك عـدد مـن التحـديات املـستمرة           
ري مالئــم، وحبــث نقــص يف حــوافز الــسوق مــن أجــل كفــاءة اســتخدام الطاقــة، ومتويــل غــ  

 متــر اقتــصاداا مبرحلــة انتقاليــةوال يــزال العديــد مــن البلــدان الــيت  . وتطــوير غــري كــافيني
تستخدم مصانع ومعدات صناعية قدمية وتفتقر إىل الكفاءة، وكـثرياً مـا تعجـز املؤسـسات                

وفيمــا يالحــظ . عــن متويــل اقتنــاء التكنولوجيــات املــستوردة وتكــاليف االبتكــار األخــرى 
ــة     وجــود  جناحــات يف وضــع املعــايري والتوســيم، فــإن املزيــد مــن اســتخدام املعــايري الطوعي

 . وتعزيز أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامةالطلب إدارة جانبواإللزامية سيسهم يف 
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اهلواء وللغالف اجلوي، إال أن لتلوث وعملت حبوث هامة على تيسري فهم أفضل  - ٩٨
 وحتقيـق أهـداف     ٢١أمـام إجنـاز جـدول أعمـال القـرن الــ             عدداً من التحديات يظل قائمـاً       

ويف العديد من البلدان، يعد إطار السياسات واإلطار التنظيمي . خطة جوهانسربغ للتنفيذ
وكثرياً ما تكون تكنولوجيات خفـض االنبعاثـات        . يتعلق مبراقبة تلوث اهلواء ضعيفني     فيما

حاجــة إىل آليــات البحــث والتطــوير وهنــاك . والوقــود األنظــف غاليــة جــداً أو غــري متاحــة
ونقــل التكنولوجيــا مــن أجــل كفالــة اســتحداث تكنولوجيــات جديــدة ومتقدمــة ونــشرها    

التلــوث ويعــوق نقــص املعلومــات والبيانــات الكافيــة عــن  . واعتمادهــا علــى نطــاق واســع
عرب احلدود القرارات املتعلقة بالـسياسات، وميكـن لتعزيـز ترتيبـات الرصـد احلاليـة                اجلوي  

 .لتوسع فيها أن يساعدا يف جمال جتاوز هذا احلاجزوا
. ويظل هناك حتد رئيسي وهو مهمة التخفيف من حدة تغـري املنـاخ والتكيـف معـه                 - ٩٩

كما تظل زيادة املساعدة املاليـة إىل البلـدان الناميـة ونقـل التكنولوجيـا إليهـا، مبـا يف ذلـك                      
كيـف مـع آثـاره الـضارة، حتـدياً      تكنولوجيات التكيف، مـن أجـل مواجهـة تغـري املنـاخ والت        

 .هائالً
وحيبـــذ الطـــابع متعـــدد اجلوانـــب للتنميـــة املـــستدامة والتـــرابط الوثيـــق فيمـــا بـــني   -١٠٠

التحــديات الــيت تواجــه يف اــاالت األربعــة املــستعرضة اتبــاع ــج متكامــل فيمــا يتــشاور   
 .اتمع الدويل بشأن طرق ووسائل مواجهة التحديات

 
 احلواشي 

 )١( http://www3.who.int/whosis/menu.cfm?path=whosis,burden,burden_estimates,burden_ estimates_2002N, 

burden_estimates_2002N_2002Rev,burden_estimates_2002N_2002Rev_ .Region&language=english. 
بيان منطقـة أفريقيـا املقـدم إىل الـدورة الرابعـة عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة، أديـس أبابـا، اللجنـة االقتـصادية                             )٢( 

 ).٢٠٠٥(ألفريقيا 
 )٣( Ajey Chandra et al., Oil and Gas Journal, vol. 103 (2005). 
 .التقرير الوطين للدامنرك )٤( 
 )٥( International Energy Agency, World Energy Investment Outlook, OECD (2003). 
 .التقرير الوطين لكرييباس )٦( 
بيان السيد ساو ليـشنغ، نائـب الـوزير الـصيين للمـوارد املائيـة، نـدوة األمـم املتحـدة عـن الطاقـة املائيـة والتنميـة                              )٧( 

 ).٢٠٠٤(املستدامة، بيجني 
 R. Hausmann, L. Pritchett and D. Rodrik, “Growth Accelerations”, John F. Kennedy School ofانظـر   )٨( 

Government, Harvard University, revised August 2005. 

http://www3.who.int/whosis/menu.cfm?path=whosis,burden,burden_estimates,burden_
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، يـصدر   ٢٠٠٦انظر إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة لألمـم املتحـدة، االجتاهـات يف التنميـة املـستدامة،                    )٩( 
 .صيلقريبا، من أجل التفا

 )١٠( S. Lall, with the assistance of E. Kraemer-Mbula, “Is African industry competing?”, Working Paper No. 

121, QEH Working Paper Series, University of Oxford (2005). 
 )١١( R. Hausmann, D. Rodrik and A. Velasco, “Growth Diagnostics”, John F. Kennedy School of Government, 

Harvard University, Cambridge, MA, revised March 2005. 
 )١٢( D. Rodrik, “Industrial Policy for the Twenty-First Century”, JFK School of Government, Harvard 

University, September 2005. 
وهـي  “حالة املعدات الكهربائية واإللكترونيـة    : األسواق إىللنامية   البيئية ووصول البلدان ا    املتطلبات”األونكتاد   )١٣( 

ورقة معلومات أساسية غري حمررة أُعـدت مـن أجـل حلقـة عمـل مـشتركة بـني األونكتـاد وجلنـة األمـم املتحـدة                      
 -سية  االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ عن تبادل اخلربات الوطنية بني البلدان النامية املصدرة الرئيـ              

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ - ٢٥املتطلبات البيئية والوصول إىل أسواق البضائع الكهربائية واإللكترونية، بانكوك، 
الرصاص، والزئبق، والكادميوم، والكروم السداسي التكافؤ، ومركبات ثنائي الفينيل املتعددة الربوم، أو أثريات              )١٤( 

 .ثنائي الفينيل املتعدد الربوم
 ).٢( احلاشية انظر )١٥( 
 )١٦( International Energy Agency, Oil crises and climate challenges: thirty years of energy use in IEA 

countries, OECD, Paris (2004). 
 )١٧( A. Miketa and P. Mulder, “Energy productivity across developed and developing countries in ten 

manufacturing sectors: patterns of growth and convergence”, Energy Economics, vol. 27 (2005). 
 )١٨( L. Price, D. Phylipsen and E. Worrell, “Energy use and carbon dioxide emissions in the steel sector in key 

developing countries”, Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL-46987) (2001). 
 )١٩( http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/EXTGGFR/0,menuPK:578075~ 

pagePK: 64168427~piPK:64168435~theSitePK:578069,00.html. 
 .التقرير الوطين لليتوانيا )٢٠( 
 .التقرير الوطين هلنغاريا )٢١( 
 .وغنداالتقرير الوطين أل )٢٢( 
 )٢٣( Christina Galitsky, et al., “Tax and fiscal policies for promotion of industrial energy efficiency: a survey of 

international experience”, Lawrence Berkeley National Laboratory, 2005. 
 .املرجع نفسه )٢٤( 
ندوة األمم املتحدة املعنية بالطاقة الكهرمائية والتنميـة        ائية والتنمية املستدامة،    إعالن بيجني املعين بالطاقة الكهرم     )٢٥( 

 .٢٠٠٤أكتوبر /ة، بيجني، تشرين األولاملستدام
تكنولوجيا إحراق مسحوق الفحم يف حرارة عالية طريقـة نظيفـة ملعاجلـة الفحـم تقلـل مـن االنبعاثـات يف دورة                        )٢٦( 

 .االحتراق
ــود اال  )٢٧(  ــاز      يعــين الوق ــة االصــطناعية املعــدة مــن الفحــم احلجــري أو املكثفــات أو الغ صــطناعي املنتجــات البترولي

 .الطبيعي
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املـوجز  (الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، التقرير اخلـاص عـن التقـاط وختـزين ثـاين أكـسيد الكربـون،                      )٢٨( 
 ).٢٠٠٥) (التقين

 ).٢٠٠٥سبتمرب /أيلول(املايل العاملي صندوق النقد الدويل، تقرير االستقرار  )٢٩( 
 ).٢٠٠٥(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير االستثمارات العاملية، جنيف  )٣٠( 
 مرحلة ثانية من اإلصالحات أدت إىل جذب استثمارات مـن     ٢٠٠٢على سبيل املثال، بدأت إكوادور يف عام         )٣١( 

 .القطاع اخلاص لتوليد الكهرباء
 .٢٠٠٤، “مشاريع الطاقة للقطاع اخلاص”لبنك الدويل ا )٣٢( 
 )٣٣( International Energy Agency, World Energy Investment Outlook, 2003 Insights, OECD (Paris, 2003). 
 .٢٠٠٤نوفمرب /، مشروع األمم املتحدة لأللفية، تشرين الثاين“خدمات الطاقة للفقراء”فيجاي مودي،  )٣٤( 
 .تقرير الوطين للواليات املتحدة األمريكيةال )٣٥( 
واالســتثمارات .  بليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة١٣٠أفيــد أن إمجــايل االســتثمارات بلغــت حنــو  )٣٦( 

األساسية املخصصة لتخفيف آثار تغـري املنـاخ هـي اسـتثمارات يعرفهـا مـصدر االسـتثمار علـى أـا املبـالغ الـيت                           
تخفيف من االنبعاثات، فـضال عـن املبـالغ الـيت تـستثمر يف القطاعـات أو املـشاريع الـيت متيـل                       تستثمر ألغراض ال  

 ).FCC/SBI/2005/INF.7انظر (حبكم طبيعتها إىل ختفيف حدة االنبعاثات، مثل الطاقة املتجددة؛ 
دها عمـال بآليـة   وحدات االخنفاض املثبت لالنبعاثات هي وحدات من اخنفاض انبعـاث غـازات الدفيئـة مت حتديـ         )٣٧( 

 .التنمية النظيفة الواردة يف بروتوكول كيوتو، وتقاس باألطنان املترية مما يعادل ثاين أكسيد الكربون
نـوفمرب  /بيان أدىل به ممثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ لـدى اجلمعيـة العامـة، تـشرين الثـاين                     )٣٨( 

٢٠٠٥. 
ــق الر  )٣٩(  ــر الفري ــة       تقري ــة التنمي ــة عــشرة للجن ــدورة الرابع ــدم إىل ال ــصناعة املق ــة وال ــسي املعــين باألعمــال التجاري ئي

 .املستدامة، الس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة
ة التعـاون   تشمل أطراف املرفق األول لالتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ البلدان الـصناعية األعـضاء يف منظمـ                 )٤٠( 

، عالوة علـى البلـدان الـيت متـر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة مبـا فيهـا           ١٩٩٢والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام       
 .بلدان االحتاد السوفيايت السابق والعديد من بلدان وسط وشرق أوروبا

قمـر، واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،        األردن، واإلمارات العربية املتحدة، والبحـرين، وتـونس، واجلزائـر، وجـزر ال             )٤١( 
واجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، وجيبـــويت، والـــسودان، والـــصومال، والعـــراق، وعمـــان، وفلـــسطني، وقطـــر،   

 .والكويت، ولبنان، ومصر، واملغرب، واململكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن
/ اجتماع التنفيذ اإلقليمـي العـريب، القـاهرة، تـشرين الثـاين          جملس الوزراء العرب املسؤولني عن البيئة، تقرير عن          )٤٢( 

 .٢٠٠٥نوفمرب 
 )٤٣( E/ECE/1442 ،٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٧. 
 )٤٤( ESD/RIMAP/2006/Rep. ،٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧. 

 


