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 إلى التنمية المستدامة في حاجة
  طاقة مستدامة

ترتبط مسائل الطاقة ارتباطا وثيقا باجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنمية 
وتتعلق مبسائل سبل العيش، وفرص االستفادة من خدمات املياه والصرف . املستدامة

، والتعليم، واملسائل ةغرافيدميوعطيات ال، واإلنتاجية الزراعية، والصحة، وامليالصح
من البلدان، تتطلب تلبية األهداف اإلمنائية لأللفية إدخال  ويف العديد. اجلنسانية

ويستوجب ختفيف أثر تغري املناخ . على نوعية وكمية خدمات الطاقة ملموسةحتسينات 
القيام باستثمارات كبرية يف فعالية الطاقة وتكنولوجيات الطاقة املتجددة، سواء يف 

 (.حسبما يقتضيه األمر وطنيا)البلدان املتقدمة النمو أو يف البلدان النامية 
 

وبتوسيع فرص االستفادة من إمدادات الطاقة املستدامة، ميكن الدفع بعجلة التقدم يف  
 .كل أبعاد التنمية املستدامة الثالثة

 
 أن ميكن فرص االستفادة املوثوق هبا من الكهرباء  إذ إن توفري: البعد االقتصادي

وميكن تسريع وترية . احتياجاهتممستهلكني مل تشبع إىل السوق العاملية جيلب 
السيما يف املناطق الريفية، اليت  -إنشاء املؤسسات التجارية وخلق فرص العمل 

 .حيتمل أن تفتقر أكثر من غريها إلمدادات الطاقة
 توفري فرص االستفادة املوثوق هبا من تكنولوجيات إذ إن : البعد االجتماعي

أن حيرر املرأة والطفل من مشقة مجع وقود الكتلة  من شأنه ةالطبخ والتدفئة احلديث
الناجم عن  يداخلالوميكن حتسني الصحة والتعليم باحلد من التلوث . األحيائية

 مصحات ومدار  هجهزة بالتدفئة واإلنارة الالممة رياملواقد السيئة التصميم، وبتوف
 .لتقدمي خدمات دون انقطاع

 من إمالة األحراج واالنبعاثات النامجة عن إحراق  ميكن احلدإذ  :البعد البيئي
سهم يف تغري املناخ، وذلك بتوسيع نطاق استخدام ت واليتاألحيائية  والكتلةالفحم 

 . الطاقة املتجددة املنخفضة الكربون
 

 مبادرة الطاقة المستدامة للجميع
سنة  1121 سنةأن  1122فرباير /أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف شباط

 1122سبتمرب /أعلن األمني العام يف أيلول واستجابة لذلك،. الطاقة املستدامة للجميع
  :، وهي مبادرة تسعى إىل ما يليمبادرة الطاقة املستدامة للجميع عن
 
  الطاقة احلديثة؛  خدماتتعميم االستفادة من 

   امليا؛ الطاقة،ع كفاءةومضاعفة معدل حتسني 
  الطاقة العاملية تشكيلةيف  املتجددةمضاعفة حصة الطاقة. 
 

هجاال،   22وقد وضعت مبادرة الطاقة املستدامة للجميع خطة عمل عاملية تركز على 
 : ما يليهذه اجملاالت تشمل و . كيفت فيها مبادئ املبادرة مع الظروف الوطنية

 الطاقة و التنمية المستدامة
من كل مخسة أشخاص واحد شخص أي  –بليون شخص  1.3 يفتقر

. إىل الكهرباء إلنارة بيوهتم أو القيام بأعماهلم -على املستوى العاملي 
ال يستطيع األطفال الدراسة يف ، وعندما تغيب الطاقة أو ال يعول عليها

يتوقف مضخات املياه، و تتعطل الظالم، ويتعذر تربيد األغذية واألدوية، و 
ونتيجة لذلك، يفتقر ما . احلقول، وينقطع االتصال بشبكة اإلنرتنت ري

، مياه الشرب املأمونة احلصول علىمليون شخص إىل فرص  780يقارب 
 .رف الصحي احلديثةبليون شخص إىل شبكات الص 2.5ويفتقر 

  يف املائة من سكان العامل احلطب أو الفحم أو  40ويستخدم ما يقارب
ويهلك بسبب الدخان . الفحم احلجري أو النفايات احليوانية لطهي الطعام
معظمهم من النساء ، والغازات ما يقارب مليونني من البشر سنويا

اسبة عبء مجع هذا كما يتحمل النساء واألطفال بصورة غري متن. واألطفال
 .الوقود وحتضريه

 وتذهب اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ والوكالة الدولية للطاقة يف
 تقديراهتما إىل أنه للحد من ارتفاع متوسط احلرارة يف العامل بدرجتني

 2015مئويتني، جيب أن تبلغ انبعاثات غازات الدفيئة أوجها يف عام 
ما ولتفادي . 2050يف املائة حبلول عام  50ل عن قيال وتنخفض مبا 

يتطلب ختفيضا  من كوارث، فإن األمرخماطر املناخ حيتمل أن ينجم عن 
وزيادة رئيسية يف استخدام الطاقة  -ملموسا يف استهالك الوقود األحفوري 

ية وطاقة املياه الصغرية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة املتجددة سالشم
 .األخرى

الستثمارات يف فعالية الطاقة، شهدت الدول اإلحدى والعشرون وبفضل ا
يف املائة يف الطاقة  21األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة اخنفاضا مبعدل 

. 2006-1990املستخدمة يف كل وحدة من الناتج املصنع خالل فرتة 
( يف املائة أو أكثر 10مبعدل ) وسجل معظم هذه البلدان اخنفاضا ملموسا

نبعاثات غازات الدفيئة خالل هذه الفرتة، يف الوقت الذي شهدت فيه يف ا
. املصنع وكذا حتسينات يف مؤشرات التنمية البشرية استمرارا يف منو الناتج

فالتنمية املستدامة تنصب على توسيع نطاق هذه املكاسب لتشمل قطاعات 
  .وبلدان أخرى
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  وأشكال الوقود احلديثة؛أدوات الطبخ 
 حلول الكهرباء املومعة؛ 
  اهلياكل األساسية للشبكة وكفاءة اإلمدادات؛ 
  الطاقة املتجددة الواسعة النطاق؛ 
  العمليات الصناعية والزراعية؛ 
  النقل؛ 
  املباين واألجهزة؛ 
 ختطيط الطاقة وسياساهتا؛ 
  منوذج األعمال واالبتكار التكنولوجي؛ 
 ملخاطر؛ املالية وإدارة ا 
 بناء القدرات وتبادل املعارف. 
 

 وفرصها  -الحواجز التي تعترض توفير الطاقة المستدامة للجميع 
واليت تشكل  -اليت حتول دون حتقيق هذه األهداف ‘‘ االختناقات’’دد عدد من ح  

 : وتشمل ما يلي. لشركاء التجارينيالتنمية و شركاء اأيضا فرصا ل
 
 ستو  على الصعيد القطر  بأهداف امل الرفيعوااللتزام  التزام القيادة السياسية

 .الطاقة املستدامة للجميع وضمان تعميم االستفادة
  الطاقةفرص االستفادة من استراتيجيات وطنية واقعية وشاملة لتوفير وضع 

 .معزمة خبطط تنفيذ واضحة
  من أجل تنسيق العمل رغبة في إشراك أصحاب المصلحة المتعددينتوفر ،

 .والنتائج
  لدعم تعميم خدمات الطاقة آليات تمويل وأدوات ماليةإحداث. 
  راغبة يف تقدمي قروض لقطاع الطاقة، وتوسيع نطاق قطاعات مالية قويةوجود ،

 .لنهائيا املشاريع الناجحة، وتوفري التمويل للمستخدم
  تشجع االستثمارات املراعية للفقراء يف قطاع الطاقة أطر قانونية وتنظيميةوضع. 
 واتساق تدفق الصفقات  أعمال تجارية/الترويج الفعلي لفرص إقامة مشاريع

 .الستقطاب احلد األدىن املطلوب من الفاعلني يف القطاع اخلاص ومن التمويل
  شاريع دحددة، السيما عن طريقمبالفاعلني  تربطاليت  عمليات الوساطةتفعيل 

 .شراكات بني القطاعني العام واخلاص
  مرافق عامة قوية وفعالةوجود . 
  معزمة احتماال مبساعدة تقنية عاملية ودحليةقدرة داخلية قويةبناء ،. 
  ها وإتاحتها في حينهاتجهود لتحسين نوعية المعلومات وكميبذل. 
 في مجال الطاقة. مصالح اإلقليمية والوطنية المحتمل تعارضهاالتوفيق بين ال 
 

 . يف عدد من البلدان النامية قدم وساق األنشطة الوطنية إلمالة هذه احلواجز وجتر  على

 ما العمل؟
من أجل  يعمل منذ سنوات( الربنامج اإلمنائي)ما فتئ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

وتوسيع نطاق تعزيز تعميم االستفادة من خدمات الطاقة احلديثة، وكفاءة الطاقة، 
ويؤكد دعمنا ملبادرة . تكنولوجيات الطاقة املتجددة مع الرتكيز بصفة خاصة على الفقراء

 :الطاقة املستدامة للجميع على ما يلي
 تعزيز األطر السياسية واملؤسسية للتنمية املنخفضة االنبعاثات واملتكيفة مع املناخ؛ 
  السيما من حيث  -الطاقة  تنمية قطاعلتعبئة املوارد وتوسيع خيارات التمويل

ة املنخفضة يتوفري فرص االستفادة من خدمات الطاقة املوثوق هبا لألسر املعيش
 الدخل؛ 

  إمالة احلواجز اليت حتول دون الوصول إىل أسواق الطاقة السيما بالنسبة لألسر
 املعيشية املنخفضة الدخل؛ 

 تقدمي خدمات الطاقة، عن طريق املزاوجة بني  هجال توسيع نطاق االبتكارات يف
 مناذج العمل املستدامة واالبتكارية وطائفة واسعة من تكنولوجيات الطاقة؛ 

  لطاقة لبرهجة  يف إطارالوطين  منظومة األمم املتحدة على الصعيدمواءمة عمل
  ؛عن طريق نظام املنسق املقيموذلك تدرج الروافد الثالثة للتنمية املستدامة، 

  العمل مع طائفة واسعة من الشركاء، على الصعيدين العاملي واإلقليمي، والعمل
تمع املدين، وعلى على الصعيد الوطين مع احلكومات، والقطاع اخلاص، واجمل

الصعيد احمللي مع اإلدارات احمللية، وقطاع األعمال، واجملتمع املدين، واجملتمعات 
  .احمللية

 
منائية ، منها امليزانيات احلكومية، واملساعدة اإلومتول هذه املبادرات من مصادر عديدة

، وكذا عن طريق أدوات البالغ الصغروالتمويل ، واملؤسسات العاملية، ومرفق البيئةالرمسية، 
  .الكربونالتمويل الناجم عن رسوم السوق من قبيل رسوم التوميع و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مكتب (الطاقة)ستيفن غيتونغا، مستشار شؤون السياسات  :معلومات جهة االتصال
 ( ggdhpdn.@agenSiG.neh.etS)الربنامج اإلمنائي للسياسات اإلمنائية 

للبلدان بالنسبة ‘‘ لحرق المراحل’’هل الطاقة الشمسية فرصة 
 النامية؟

 لقد أتاحت الثورة اخللوية للعديد من البلدان النامية تفادي االستثمارات
الضخمة يف شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية الثابتة واملستخدمة 

فالتكنولوجيات اخللوية تتطلب رأس مال أقل، وميكن . لرأس مال كثيف
بدءا  -نشرها بسرعة، وتوفر أرضية تقدم من خالهلا خدمات أخرى عديدة 

 . باألعمال املصرفية املتنقلة وانتهاء باملشورة الطبية
 بإمكان الطاقة الشمسية أن حتاكي قريبا قصة النجاج هذه القائمة لعل و

أن تكلفة إىل أجري مؤخرا  للبنك الدولي وخيلص حبث. على حرق املراحل
دوالرات  8توليد الكهرياء من اخلاليا الفلطائية الضوئية قد اخنفض من 

. دوالر خالل اخلمس سنوات املاضية 1.70للواط الواحد من الطاقة إىل 
وملا كانت الوفورات يف احلجم يف نشر األلواح الشمسية أقل أمهية بكثري من 
حمطات توليد الطاقة، فإن النظم الشمسية ال حتتاج إىل شبكات كبرية لنقل 

 . مما حيد من تكاليف بدء العملالطاقة 
 الطاقة الشمسية غري املرتبطة بالشبكة حل مثايل بالنسبة للبلدان النامية و

إىل هياكل أساسية الشمسي وال حتتاج  ات العليا من اإلشعاعذات املستوي
وعلى سبيل املثال، يف . متطورة لنقل الطاقة، السيما يف املناطق الريفية

بريو على طول املنبسطات العليا ملنطقة األمازون، يف منطقة إيكويتوس 
احلكومية من أجل إتاحة األلواح  مع املنظمات غري احملليةعملت احلكومة 

دةجة لسأسر املعيشية بتكلفة تقل املفلورية الصابي  امللشمسية والبطاريات و ا
 .دل  و  م  ـعن تكلفة وقود ال
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