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مالحظة

تتألف رموز واثئق األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل 
إحدى واثئق األمم املتحدة.

وليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور، وال يف طريقة عرض مادته، ما يتضمن التعبري 
عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة 

أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها.

يعين  "بليون"  املتحدة. ولفظ  الـــوالايت  تعين دوالرات  الـــدوالر )$(  إىل  اإلشـــارات  ومجيع 
ألف مليون.

وجيوز اقتباس املادة الواردة يف هذا املنشور أو إعادة طبعها دون استئذان، ولكن يُرجى التنويه 
ملصدرها، مع اإلشارة إىل رقم الوثيقة. وينبغي موافاة أمانة األونكتاد بنسخة من املنشور الذي يتضمن 

النص املقتبس أو املعاد طبعه.

ــواً، 2017 ويــصــدر االســتــعــراض الــعــام الــــوارد هــنــا أيــضــاً كــجــزء مــن تــقــريــر أقـــل الــبــلــدان منــ
.)UNCTAD/LDC/2017(

وقد مت حترير هذا املنشور خارج األونكتاد.

UNCTAD/LDC/2017 (Overview)

وميكن أيضاً االطالع على هذا االستعراض العام على شبكة اإلنرتنت،
www.unctad.org/ldcr :جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة على العنوان التايل

http://www.unctad.org/ldcr


تصدير
2030 هدفاً صرياً يتعلق  خالفاً لألهداف اإلمنائية لأللفية، تتضمن خطة التنمية املستدامة لعام
ابلطاقة، هو اهلدف 7 من أهداف التنمية املستدامة، "ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات 
الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة". فاحلصول على الطاقة احلديثة يؤدي دوراً رئيسياً يف التحول اهليكلي 
لالقتصاد - ابعتباره مسألة تتسم أبمهية ابلغة ابلنسبة ألقل البلدان منواً وخلطة عام 2030 بشكل أعم.
على احلصول على الطاقة  البلدان منــوًا العام من تقرير األونكتاد عن أقل  وتركز طبعة هذا 
املفضية إىل التحول يف أقل البلدان منواً، حيث ال يصل على الكهرابء 62 يف املائة من السكان، مقارنة 
بنسبة 10 يف املائة يف مجيع البلدان النامية األخرى. ومعظم الناس الذين يُعِوزهم احلصول على الكهرابء 
يف مجيع أحناء العامل يعيشون اليوم يف أقل البلدان منواً - وهي نسبة منت ابطراد بعد أن كانت أقل من 

الثلث يف عام 1990.
واألهم هو أن تقرير هذا العام جيد أن توفري "الطاقة للجميع" يف أقل البلدان منواً يتجاوز جمرد 
احلصول على الطاقة لتلبية االحتياجات األساسية لألسر املعيشية. بل يتطلب أيضاً أن خيدم احلصول على 
الطاقة يف أقل البلدان منواً القدرات اإلنتاجية مباشرًة من خالل دفع عجلة التحول اهليكلي القتصادات 
أقل البلدان منواً وتطوير أنشطة وقطاعات أحدث وأكثر إنتاجية. وللتحول اهليكلي دور يؤديه يف زايدة 
فرص احلصول على الطاقة، عن طريق توليد طلب إضايف كاٍف على الكهرابء لالستخدامات اإلنتاجية 
بغرض جعل االستثمارات يف اهلياكل األساسية الالزمة لتعميم احلصول على الطاقة مقبولة. بيد أن تعزيز 
هذه الصلة بني الطاقة والتحول ال يزال يشكل حتدايً ضخماً ابلنظر إىل أن قدرات التوليد اجملهزة للفرد 
الواحد يف أقل البلدان منواً تصل ابلكاد إىل نسبة واحد على اثين عشر من القدرات يف البلدان النامية 

األخرى ونسبة واحد على مخسني من القدرات يف البلدان املتقدمة النمو.
وأقل البلدان منواً هي ساحة املعركة اليت سيتم فيها الفوز برهان خطة عام 2030 أو خسارته. 
والدور املركزي الذي يؤديه احلصول على الطاقة احلديثة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى يعين 
أن حتقيق اهلدف 7 من أهداف التنمية املستدامة سيكون حمورايً لنجاح أو فشل خطة عام 2030 يف 
جمملها. وحنن نعتزم أن يشكل هذا التقرير مسامهة قيمة يف مداوالت املنتدى السياسي الرفيع املستوى 
يتعلق ابهلدف 7. وميكن أن يشكل تقدمي املزيد من  لعام 2018 الذي سيقوم ابستعراض التقدم احملرز فيما
الدعم الدويل وتعزيز التنسيق فيما يتعلق ابإلجراءات اجلماعية الرامية إىل هتيئة الظروف املناسبة للحصول 
على الطاقة املفضية إىل التحول يف أقل البلدان منواً، حافزين رئيسيني لتنفيذ خطة عام 2030 برمتها.

موخيسا كيتويي
األمني العام لألونكتاد
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استعراض عام

يان التنمية الطاقة، �ش

لقد اكتسب احلصول على الطاقة احلديثة، وال سيما الكهرابء، اهتماماً أكرب من أي وقت 
مضى على الصعيد العاملي يف السنوات األخرية، مما يعكس جزئياً أمهيتها احلامسة ابلنسبة إىل األركان 
الثالثة للتنمية املستدامة مجيعاً - االقتصادي واالجتماعي والبيئي. ويتجسد هذا االهتمام العاملي املتزايد 
يف اهلدف 7 من أهداف التنمية املستدامة: ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة 

احلديثة املوثوقة واملستدامة.

أن هذه البلدان هي ساحة املعركة  وقد أّكدت الطبعات السابقة من تقرير أقل البلدان منوًا
اليت سيتم فيها الفوز برهان أهداف التنمية املستدامة أو خسارته، وليس اهلدف 7 استثناء من ذلك. 
وقد أحرزت أقل البلدان منواً تقدماً غري عادي يف زايدة فرص احلصول على الكهرابء، اليت تضاعفت 
أكثر من ثالث مرات من 12 إىل 38 يف املائة منذ عام 1990. ولكن هذا الرقم يعين أن 62 يف املائة 
من سكان هذه البلدان ال يزالون يفتقرون إىل سبل احلصول عليها. وإذا أضفنا إىل ذلك حمدودية فرص 
احلصول على أنــواع الوقود احلديثة ألغــراض الطهي والتدفئة، نالحظ بروز مستني متميزتني الستخدام 
الطاقة يف أقل البلدان منواً. فأواًل، يهيمن عليه االستخدام السكين، الذي ميثل ثلثي اجملموع؛ وهو، اثنياً، 
يعتمد اعتماداً كبرياً على الكتلة األحيائية التقليدية، مثل حطب الوقود والفحم النبايت، اليت متثل 59

يف املائة من اجملموع.

ومع ازدايد إمكانية احلصول على الكهرابء إىل مستوايت أعلى بكثري يف البلدان النامية األخرى 
)غري املنتمية إىل أقل البلدان منواً(، أدى ذلك أيضاً إىل تركُّز فقر الطاقة بدرجة متزايدة يف أقل البلدان منوًا
من حيث عدم إمكانية احلصول على الطاقة احلديثة. وحبلول عام 2014، كانت غالبية السكان )54

يف املائة( الذين ال يصلون على الكهرابء يف مجيع أحناء العامل تعيش يف أقل البلدان منواً - أي أكثر من 
أربعة أضعاف احلصة اليت ميثلوهنا من سكان العامل )13 يف املائة(، ويقرتب هذا الرقم من ضعف النسبة 

يف عام 1990 )30 يف املائة(.

ومن مث فإن حتقيق حصول اجلميع على الطاقة احلديثة على الصعيد العاملي يعتمد بصورة 
حامسة على بلوغ هذا اهلدف يف أقل البلدان منواً. ولكن القيام بذلك، ابلنسبة ملعظم هذه البلدان، حبلول 
عام 2030 - وهو العام املستهدف لتحقيق أهداف التنمية املستدامة - سيشكل حتدايً هائاًل. فعلى 
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الرغم من معدل التقدم املثري لإلعجاب يف السنوات األخرية، لن يتمكن سوى أربعة بلدان من أصل 47 
بلداً من أقل البلدان منواً من حتقيق إمكانية احلصول على الكهرابء للجميع حبلول عام 2030 دون تسريع 
معدل الزايدة يف هذه اإلمكانية، يف حني أنه ال ميكن أن تفعل ذلك، حىت لو ضاعفت معدل تقدمها 
احلايل، إال سبعة بلدان أخرى فقط. ويف املقابل، فإن حتقيق إمكانية احلصول على الطاقة للجميع حبلول 
عام 2030 فيما يقرب من ربع أقل البلدان منواً يتطلب أن يزيد عدد األشخاص الذين يصلون على 

الطاقة سنوايً مبقدار 10 مرات يف السنوات املقبلة عما كان عليه خالل العقد املاضي.

ويكتسي احلصول على الطاقة أمهية خاصة ابلنسبة للتنمية الريفية، اليت، كما أبرز تقرير أقل 
البلدان منواً لعام 2015، متثل حموراً رئيسياً يف القضاء على الفقر. وعادًة ما تتّم الكهربة يف املراحل األوىل 
أساساً يف املناطق احلضرية، يف حني ال تلحق هبا املناطق الريفية إال يف مرحلة اتلية. ونتيجة لذلك، فإن 
احلصول على الطاقة أكثر بكثري يف البلدات واملــدن عنه يف املناطق الريفية، ويعيش 82 يف املائة من 

السكان الذين ال يصلون على الكهرابء يف أقل البلدان منواً يف املناطق الريفية.

وهذا يسلط الضوء على ما كان يشكل يف املاضي عقبة رئيسية أمام احلصول على الكهرابء 
يف معظم أقل البلدان منواً: إذ إن لديها توليفة مميزة من التحضر احملدود واملناطق الريفية ذات الكثافة 
السكانية املنخفضة، مما جيعل نظم التوليد املركزية التقليدية غري جمدية اقتصادايً ابلنسبة ملعظم السكان، 

وال سيما يف سياق اخنفاض الدخل واملوارد احملدودة لالستثمار.

ولكن الوضع آخذ يف التغري اآلن. فالتقدم السريع يف تكنولوجيات الطاقة املتجددة، وما يققه 
من ختفيضات يف التكاليف، يتيح فرصة غري مسبوقة لكهربة املناطق الريفية من خالل التوليد الالمركزي 
للطاقة والشبكات املصغَّرة. ومتثل اإلمكانية اليت يتيحها ذلك إلجياد سيناريوهات "يربح فيها اجلميع" 
عرب الركنني االجتماعي والبيئي للتنمية املستدامة أحد األسباب األخرى لالهتمام مبسألة الطاقة احلديثة 

يف اآلونة األخرية.

غري أن الدراسات واملــبــادرات األخــرية كثرياً ما هتمل إمكانية "املكسب" الثالث - الفوائد 
االقتصادية للحصول على الطاقة احلديثة. ويكمن عدم إمكان الفصل بني األركان الثالثة للتنمية املستدامة 
وترابطها يف صميم خطة التنمية املستدامة لعام 2030؛ ويتطلب حتقيق هدفها الشامل املتمثل يف القضاء 
على الفقر اتباع هنج متسق وُكلّي يشمل األركان الثالثة مجيعاً. وهذا هو األساس الذي يقوم عليه إطار 

القضاء على الفقر من خالل التحول اهليكلي املستدام والشامل الوارد عرضه يف هذا التقرير.
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ويكمن "املكسب" االقتصادي الذي ميثله احلصول على الطاقة احلديثة يف مسامهتها احملتملة يف 
التحول اهليكلي لالقتصاد، وزايدة اإلنتاجية، وتوفري فرص جديدة لتطوير أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. 
وهذا أمر ضروري لتحقيق كامل مسامهتها احملتملة يف بلوغ الطموحات األوسع نطاقاً خلطة عام 2030.

ومن األمور الرئيسية يف هذا الصدد ضمان توافر الكهرابء، ليس فقط لتلبية االحتياجات املنزلية 
األساسية كاإلضاءة، بل أيضاً الستخدامها يف العمليات اإلنتاجية. وابملثل، فإن استخدام الكهرابء يف 
األغراض اإلنتاجية ضروري جلعل االستثمار يف توليد الكهرابء وتوزيعها أمراً جمدايً من الناحية االقتصادية. 
فالتكاليف الرأمسالية املرتفعة تتطلب مستوى معيناً من الطلب جلعل االستثمارات قابلة لالستمرار؛ وميكن 
لالستخدام يف األغــراض اإلنتاجية أن يُزيد الطلب مباشرة وأن يعزز الطلب السكين عن طريق زايدة 

الدخول يف الوقت ذاته.

وهذه العالقة ذات االجتاهني - انطالقاً من إمكانية احلصول على الكهرابء، مروراً ابستخدام 
الطاقة يف األغراض اإلنتاجية، ووصواًل إىل التحول اهليكلي، وانطالقاً من التحول اهليكلي، مروراً بزايدة 
الطلب، ووصواًل إىل زايدة االستثمار يف إمدادات الكهرابء وتوزيعها - أمر أساسي سواء ابلنسبة للتنمية 

االقتصادية أو لبلوغ اهلدف املتمثل يف حصول اجلميع على الطاقة.

وترتتب على ذلك آاثر هامة ابلنسبة للنهج املتبع يف تعميم احلصول على الطاقة للجميع. 
فال ميكن االقتصار فقط على توفري الفرص الكافية لألسر املعيشية من أجل تلبية احتياجاهتا األساسية. 
وحتقيق الفوائد الكاملة يعين مراعاة إمكانية وصول املرافق العامة مثل املدارس والعيادات، واملؤسسات 
التجارية؛ وضمان تلبية احتياجاهتا من حيث مستوى اإلمــدادات واستمراريتها وموثوقيتها. ولن يكون 
احلصول على الطاقة وحده كافياً؛ فما يلزم هو احلصول على الطاقة املفضية إىل التحوُّل، وتلبية احتياجات 

املنتجني من اإلمدادات املوثوقة وأبسعار معقولة من أنواع الطاقة اليت يتاجوهنا على نطاق كاٍف.

وسيقتضي ذلك تضييق "فجوة التوليد" مع البلدان النامية األخــرى. فعلى الرغم من النمو 
القوي منذ عام 2000 )بعد عقد من الركود يف فرتة التسعينات من القرن املاضي(، ما برحت قدرات 
توليد الكهرابء للفرد الواحد يف أقل البلدان منواً عاجزة سواء عن مواكبة الزايدة يف إمكانية احلصول على 
الكهرابء أو مواكبة منو القدرات يف البلدان النامية األخرى. ونتيجة لذلك، اخنفضت هذه القدرة إىل 
النصف، سواء ابلنسبة لعدد األشخاص الذين يتاح هلم احلصول على الطاقة أو للبلدان النامية األخرى. 
وحبلول عام 2014، كانت قدرة التوليد للفرد الواحد يف أقل البلدان منواً ال تتجاوز واحداً من اثين عشر 

جزءاً من املتوسط يف البلدان النامية األخرى، مبعدل 50 واطاً مقارنة ب  600 واط.
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وعلى الصعيد العاملي، يتمثل أحد الشواغل الرئيسية فيما يتعلق بزايدة استخدام الطاقة يف 
أتثريه احملتمل على تغري املناخ. بيد أن نقطة البداية ابلنسبة النبعااثت غازات الدفيئة النامجة عن توليد 
الكهرابء يف أقل البلدان منواً منخفضة للغاية؛ وقد حددت معظم أقل البلدان منواً لنفسها أهدافاً طموحة 
جداً إلجراء مزيد من التخفيضات يف سياق اتفاق ابريس مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغري املناخ )2015(. فاالنبعااثت اإلضافية النامجة عن زايدة استخدام الكهرابء، فضاًل عن كوهنا حمدودة 
ابستخدام تكنولوجيات الطاقة املتجددة، ستعّوضها إىل حد كبري آاثر االخنفاض يف حرق الكتلة األحيائية 
بيئي، أمهية  الغاابت وإزالتها. وهذا يربز، من منظور  إبطاء تدهور  على  التقليدية، مما سيساعد أيضاً 
السعي لتعميم حصول اجلميع على الكهرابء يف إطار خطة أوسع نطاقاً للحصول على الطاقة احلديثة، 

تشمل أيضاً بعض أنواع الوقود احلديثة ألغراض الطهي والتدفئة.

وميكن لتعميم سبل احلصول على الطاقة احلديثة أن يسهم أيضاً يف مبدأ الشمول األساسي 
الوارد يف خطة عام 2030 - "عدم ترك أحد خلف الركب". وإىل جانب إاتحته االنتفاع بفوائد الكهرابء 
وأنواع الوقود احلديثة جلميع الفئات املستبعدة حالياً، ميكن أن يسهم إسهاماً كبرياً يف تضييق الفجوة بني 

املدن واملناطق الريفية اليت يعيش فيها معظم الناس يف أقل البلدان منواً.

ل الهيكلي الطاقة والتحوُّ

املعيشية ومبراحل  ابلدخل على مستوى األســرة  وثيقاً  ارتباطاً  الطاقة  أمنــاط استخدام  ترتبط 
التنمية على الصعيد القطري. ومع ارتفاع الدخل وتطور البلدان، فهي تتسلق "سلم الطاقة"، انطالقًا

من استخدام الكتلة األحيائية التقليدية، مروراً أبنواع الوقود األحفوري ووصواًل إىل مصادر طاقة أكثر 
تقدماً، مثل الكهرابء - على الرغم من أنه يف كل حالة تكون هناك أنواع متعددة من الوقود تتعايش يف 
أي وقت من األوقات. وال تزال أقل البلدان منواً قريبة من الدرجة السفلى هلذا السلم. وكما ذكر سابقاً، 
تستأثر األسر املعيشية بنسبة الثلثني من استخدام الطاقة؛ وتعتمد األسر يف املقام األول على الكتلة 
األحيائية التقليدية، اليت تظل ابلتايل مصدر الطاقة الرئيسي يف معظم هذه البلدان. ويف مجيع احلاالت 
ابستثناء حاالت قليلة، يتألف معظم الباقي من منتجات نفطية، تستخدم إىل حد كبري ألغراض النقل.

وتعتمد مخسة بلدان من أقل البلدان منواً )أنغوال، وتشاد، وتيمور - ليشيت، وجنوب السودان، 
والسودان( اعتماداً كبرياً على صادرات الوقود األحفوري - وهنا ميثل قطاع الطاقة مصدراً رئيسياً من 
مصادر القيمة املضافة وعائدات النقد األجنيب، واإليرادات العامة، على الرغم من أن دوره يف العمالة 
حمدود بدرجة أكرب بسبب كثافة رأس املال يف الصناعات االستخراجية. ويف بلدان أخرى من أقل البلدان 
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منواً، يقتصر هذا القطاع إىل حد كبري على توفري الكهرابء والوقود ألغراض االستخدام املنزيل والنقل، وهو 
ما ال ميثل سوى حصة صغرية من القيمة املضافة والعمالة، بينما متثل واردات املنتجات النفطية املكررة 
نفقات كبرية من النقد األجنيب. لكن عدداً قلياًل من أقل البلدان منواً اليت ال متلك احتياطيات من الوقود 

األحفوري توجد لديها بعض الصادرات إما من الكهرابء أو من النفط املكرر إىل األسواق اإلقليمية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا اإلسهام املباشر احملدود يف القيمة املضافة والعمالة والصادرات 
يف معظم أقل البلدان منواً، يتسم قطاع الطاقة أبمهية رئيسية للتنمية، وال سيما التحول اهليكلي من خالل 
آاثره على القطاعات اإلنتاجية األخــرى. فيمكن أن تسمح إمــدادات الطاقة األكثر موثوقية واعتدااًل 
يف السعر وكفاءة ابعتماد تقنيات وتكنولوجيات جديدة لإلنتاج، وزايدة اإلنتاجية، وتيسري استحداث 

أنشطة اقتصادية جديدة.

والكهرابء على وجه اخلصوص هي التكنولوجيا اجلوهرية لألغراض العامة، اليت تتيح فرصاً 
جديدة يف مجيع القطاعات، حبيث يتسىن نشر االبتكارات يف توفري الكهرابء يف مجيع قطاعات االقتصاد. 
املعلومات  تكنولوجيات  قبيل  العامة، من  األغــراض  األخــرى ذات  للتكنولوجيات  أيضاً  وهــي ضرورية 

واالتصاالت، كما تؤدي دوراً رئيسياً يف عملية التطوير التكنولوجي واالبتكار.

وعلى النقيض من ذلك، ميكن أن تؤدي أوجه القصور يف نظام الكهرابء إىل إعاقة التحول 
اهليكلي - إذ يرى ما يقرب من نصف مجيع الشركات يف أقل البلدان منواً أن الكهرابء متثل عقبة رئيسية 
أمام تشغيلها الكامل. ويؤدي ضعف نظم الكهرابء يف معظم هذه البلدان إىل عدم موثوقية اإلمدادات 
وانقطاع التيار الكهرابئي بصورة متكررة، مما يفضي إىل خسائر يف الدخل ابلنسبة للمنتجني وتكاليف 
إضافية للمولدات االحتياطية املستوردة. مث إن تكاليف الكهرابء مرتفعة جــداً يف أقل البلدان منــواً يف 

أفريقيا، وبصفة خاصة اجلزرية منها، مما يزيد كذلك من تكاليف اإلنتاج.

وميكن إلمدادات الكهرابء اليت يتاح احلصول عليها أبسعار معقولة واليت ميكن التعويل عليها 
أن تسهم إسهاماً كبرياً يف مجيع القطاعات االقتصادية. ففي جمال الزراعة، قد تسهل عملية الري واحلد 
من االعتماد على اإلنتاج البعلي، فضاًل عن زايدة القيمة املضافة من خالل حتسني املعاجلة، يف حني 
ميكن أن يقلل التربيد من اخلسائر يف احملاصيل الزراعية. وقد كيَّف التوافر احملدود للكهرابء املوثوقة وامليسورة 
التكلفة اهلياكل الصناعية يف أقل البلدان منواً. فالتصنيع احملدود فيها هتيمن عليه الصناعات اخلفيفة، اليت 
تتسم ابخنفاض كثافة االعتماد على الطاقة نسبياً. ومن جماالت التوسع يف الصناعات التحويلية وتنويعها 
املمكنة اليت كثرياً ما يوصى هبا ألقل البلدان منواً جتهيز املوارد الطبيعية - صهر املعادن وتكريرها وإنتاج 
املنتجات املعدنية ومعاجلة أنواع الوقود األحفوري وما إىل ذلك. غري أن هذه الصناعات كثيفة االستخدام 
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للطاقة، وابلتايل تتطلب اإلمداد ابلطاقة الكهرابئية الكافية. وعليه، فإن حتسني كمية اإلمدادات الكهرابئية 
ونوعيتها ميكن أن يعزز التنمية الصناعية يف أقل البلدان منواً. وتعتمد أنشطة اخلدمات احلديثة، وال سيما 
الكافية  الكهرابء  إمــدادات  على  شديداً كذلك  اعتماداً  واالتــصــاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  املرتبطة 

واملوثوقة، وهي مهمة لدعم تنمية القطاعات األخرى.

ولدور الطاقة يف تعزيز التحوُّل اهليكلي بُعد جنساين ملحوظ. حيث ميكن لتوافر الطاقة احلديثة، 
على مستوى األسرة املعيشية واجملتمع احمللي، أن يقلل كثرياً من الوقت الذي يُنَفق يف األنشطة املنزلية، 
مبا يف ذلك مجع حطب الوقود، ومن املرجح أن تعود هذه الوفورات يف الوقت ابلفائدة على املرأة بوجه 
خاص. غري أن هذه الوفورات ال ترتجم إىل زايدة يف النشاط اإلنتاجي تلقائياً، أو ابلتايل إىل التمكني 
االقتصادي للمرأة. فهذا يعتمد إىل حد كبري على إجياد فرص إنتاجية جديدة ميكن للمرأة الوصول إليها، 
وعلى سياسات هادفة ملعاجلة املعوقات اليت تواجهها املرأة يف األنشطة االقتصادية. ويوفر التحول اهليكلي 
الوسائل خللق فرص العمل املدر للدخل يف قطاعات مثل املنسوجات وزراعة البساتني، األمر الذي ميكن 

أن يعود بفوائد مجَّة على النساء بوجه خاص يف كثري من األحيان.

ومن مث، فإن إمكانية احلصول على الكهرابء ال غىن عنها لتحقيق التحول اهليكلي. ومع ذلك، 
فإن التحول اهليكلي ضروري بنفس القدر للحصول على الكهرابء، ألن استخدام الكهرابء يف األغراض 
اإلنتاجية اليت يوّلدها يؤدي إىل توليد الطلب الالزم جلعل االستثمارات يف احلصول على الكهرابء قابلة 
لالستمرار. وهلذه العالقة ذات االجتاهني - الرتابط بني الطاقة والتحوُّل - أمهية حمورية يف عملية التنمية؛ 
واستخدام الكهرابء يف األغراض اإلنتاجية عنصر أساسي يف هذه العالقة. فهو يوفر كاًل من الوسيلة اليت 
ميكن عن طريقها حتويل االقتصاد، والطلب اإلضايف الذي يعزز جدوى االستثمارات يف قطاع الكهرابء.

بيد أن تسخري هذه العالقة بفعالية من أجل حتقيق التحّول يتطلب جتاوز اهلدف املتمثل يف 
تعميم حصول اجلميع على الطاقة على أساس احلد األدىن من االحتياجات املنزلية، وصواًل إىل هدف 
يتمثل يف احلصول على الطاقة املفضية إىل التحوُّل. وهذا بدوره يدعو إىل إجياد نظام للطاقة سليم من 
تتطلبه األنشطة  الــذي  النظيفة ابحلجم  الطاقة  بتكلفة معقولة على  الوجهة االقتصادية ميكنه احلصول 

اإلنتاجية، وابملوثوقية الالزمة هلا.
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الفرص والتحديات التكنولوجية

ابإلضافة إىل ما تقتضيه إاتحة احلصول على الطاقة ملا يقرب من أربعة أضعاف عدد السكان 
حبلول عــام 2030 من أجل تعميم احلصول على الطاقة للجميع، سيتطلب تفعيل إمكانيات الطاقة 

احلديثة لتحفيز التحوُّل اهليكلي يف أقل البلدان منواً زايدة هائلة يف توليد الكهرابء.

وبينما يعيش 82 يف املائة من غري املستفيدين ابلكهرابء يف أقل البلدان منواً يف املناطق الريفية، 
ذُكر آنفاً، ميثل التوسع احلضري السريع حتدايً كبرياً أمام حصول اجلميع على الكهرابء حىت يف املناطق  كما
احلضرية، وقد أدى إىل زايدة العدد املطلق لسكان احلضر غري املستفيدين هبا. وال تزال توسعة الشبكة 
هي الوسيلة الرئيسية لزايدة فرص احلصول عليها ابلنسبة هلم، وللمحرومني منها يف املناطق الريفية احمليطة.

أما يف املناطق الريفية النائية، فالتحدايت اللوجستية للكهربة أكرب بكثري. غري أن اإلجنازات 
التكنولوجية اليت طرأت مؤخراً قد حفزت االهتمام املتزايد ابلنظم اخلارجة عن الشبكة ابعتبارها بدياًل

أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة عن توسعة الشبكة ملسافة تتجاوز "نقطة التعادل" من الشبكات 
القائمة. وهي تشمل نظماً منزلية قائمة بذاهتا وأجهزة "بيكو" للطاقة الشمسية )تستخدم ألواحاً ضوئية 
مشسية صغرية احلجم وخفيفة الوزن لتوليد بضعة واط من الطاقة يف جمموعة واسعة من التطبيقات الصغرية 
واحملمولة( وشبكات مصغَّرة. بيد أنه يف حني توفر الشبكات املصغَّرة فرصاً أكرب إلحداث التحوُّل، فإن 
النظم القائمة بذاهتا تتيح مزيداً من اإلمكانيات احملدودة لالستخدام يف األغراض اإلنتاجية وتكون أكثر 

قابلية للتطبيق يف اجملتمعات املتناثرة غري املالئمة للشبكات املصغَّرة.

البلدان منــواً حبلول عـــام 2030 وعــمــومــاً، فــإن حتقيق حصول اجلميع على الطاقة يف أقــل 
سيتطلب توسيع الشبكات لتصل إىل حنو 571 مليون نسمة آخرين، وشبكات مصغَّرة خلدمة 341

مليون نسمة، ونظماً قائمة بذاهتا لزهاء 114 مليون نسمة.

الــريــف يف أقل  رئيسياً يف كهربة  املــصــغَّــرة دوراً  الشبكات  تـــؤدي  املــرجــح أن  ومــن مث، فمن 
البلدان منواً - وتوجد أمثلة على ذلك يف اتريخ اهلند والصني. ومع ذلك، على الرغم من اإلمكاانت 
اليت تتيحها اإلجنــازات التكنولوجية احلديثة، فإن املقارنة مع "ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" 
وما تنطوي عليه من فرص إلحداث قفزات تكنولوجية تبدو سابقة ألواهنــا. وال يــزال سوق النظم غري 
املربوطة بشبكة الكهرابء يف أقل البلدان منواً حمدوداً نسبياً، وكثرياً ما يكون موجهاً حنو املنتجات الصغرية 
املنخفضة النوعية، وتعتمد ديناميته جزئياً على الدعم اخلارجي. وتواجه الشبكات املصغَّرة أيضاً عقبات 
مالية وتقنية واقتصادية ومؤسسية كبرية، منها التكاليف األولية الكبرية؛ والتعريفات اجلمركية اليت كثريًا
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ما تكون أعلى من اليت يتحملها املستهلكون على الشبكة؛ واحلاجة إىل تكييفها مع الظروف اخلاصة 
بكل موقع؛ والرتتيبات املؤسسية للتقليل إىل أدىن حد من الغموض التنظيمي، وإدارة حاالت التضارب 

احملتمل، وضمان توفري الصيانة الكافية.

وهناك أيضاً بعض الغموض حول مسألة ما إذا كانت احللول اخلارجة عن الشبكة ميكن أن 
تشكل نقطة انطالق حنو متديد الشبكة أو بدياًل عن متديدها، مما يؤدي إىل توترات حمتملة بني االثنني، 
إذا أدت النظم اخلارجة عن الشبكة إىل ختفيض الطلب على كهرابء الشبكة إىل مستوى أدىن من املستوى 
الذي جيعل االستثمار الضروري جمدايً. وهذا يربز احلاجة إىل اتباع هنج خمطط بعناية ويستشرف املستقبل 
لتوسيع فرص احلصول على الكهرابء. وابلتخطيط املناسب )مبا يف ذلك وضع املعايري والربوتوكوالت 
املصغَّرة يف شبكات أكرب حجماً،  الشبكات  للشبكات(، ميكن دمج  البيين  للتوصيل  املتسقة  التقنية 

كما حدث يف الصني واهلند.

تعزيز شبكات النقل والتوزيع يف أقــل البلدان منــواً، من أجــل احلــد من ارتفاع  ويتعني أيضاً 
البلدان. فضعف اهلياكل األساسية يف  الطاقة يف هذه  اخلسائر يف هذا اجملــال وتعزيز كفاءة استخدام 
جمال النقل والتوزيع يعين أيضاً أن الشركات يف أقل البلدان منواً تعاين من ِضعف عدد انقطاعات التيار 
الكهرابئي اليت حتدث يف البلدان النامية األخرى، مما يتسبب يف مضاعفة اخلسائر املالية ويضطر معظم 
الناس إىل االعتماد على مولداهتم االحتياطية بتكلفة إضافية. وتشري التقديرات إىل أن األثر االقتصادي 
ألوجه عدم الكفاءة هذه، يف بعض البلدان األفريقية األقل منواً، يصل إىل 6 يف املائة من الناتج احمللي 
اإلمجــايل. ومع مرور الوقت، سيؤدي التقدم حنو حتقيق حصول اجلميع على الطاقة والتحول اهليكلي 
وتنامي االعتماد على تكنولوجيات الطاقة املتجددة إىل زايدة احلاجة إلدخال حتسينات على اهلياكل 

األساسية لنقل الكهرابء وتوزيعها.

ويتطلب األمر زايدة كبرية يف قدرات توليد الطاقة لتوسيع نطاق احلصول على الكهرابء من 
أجل املسامهة بفعالية يف التحول اهليكلي. ويف أقل البلدان منواً ككل، تعين زايدة إنتاج الكهرابء إىل احلد 
األدىن املطلوب لالستخدام يف األغراض اإلنتاجية زايدة مبعامل يرتاوح بني 3.4 و6.8، يف حني أن بلوغ 

العتبة الدنيا لالحتياجات اجملتمعية احلديثة يتطلب زايدة اإلنتاج مبعامل قدره 13.5.

ويوجد يف أقل البلدان منواً حالياً منط ممّيز مزدوج ملزيج الطاقة املستخدم لديها يف توليد الكهرابء. 
فحوايل نصفها يكاد يعتمد اعتماداً كاماًل على الوقود األحفوري ألغراض توليد الطاقة الكهرابئية، ويعتمد 
ربعها يف معظمه على الطاقة الكهرومائية ويستكملها ابلتوليد الناتج عن الوقود األحفوري، وربعها لديه 
قدر أكرب من التوازن بني االثنني. وخالفاً ملعظم اجملموعات القطرية األخرى، يستخدم التوليد عن طريق 
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الوقود األحفوري املنتجات النفطية بصفة أساسية يف معظم أقل البلدان منــواً، رغم أن منتجات الغاز 
هي الوقود األساسي يف عدد قليل من أقل البلدان منواً الكبرية، مما جيعل هذا املصدر هو السائد على 

نطاق اجملموعة ككل.

وابلنظر إىل حجم الزايدة املطلوبة يف توليد الطاقة حبلول عام 2030، وإىل املسامهة الضئيلة 
ألقل البلدان منواً يف توليد انبعااثت غازات الدفيئة يف العامل، من املرجح أن يظل الوقود األحفوري جزءاً 
هاماً من مزيج توليد الطاقة يف معظم هذه البلدان. غري أن االنتقال التدرجيي حنو تكنولوجيات الطاقة 
املتجددة، سواء ابلنسبة لنظم الشبكات أو الشبكات املصغَّرة، ميكن أن يسهم إسهاماً كبرياً يف احلصول 
على الطاقة املفضية إىل التحوُّل فضاًل عن توفري فوائد بيئية. وحىت اآلن، ال يزال استيعاب تكنولوجيات 
الطاقة املتجددة )ابستثناء الطاقة املائية الكبرية( حديث العهد يف معظم أقل البلدان منواً، ال سيما ابلنسبة 
للتوليد على نطاق املرافق؛ ولكن 24 بلداً من هذه البلدان قد تعهدت، بوصفها أعضاء يف منتدى البلدان 
املعرضة خلطر تغري املناخ، ابلوصول إىل توليد الطاقة املتجددة بنسبة 100 يف املائة حبلول عام 2050.

الكهرابء وتوزيعها، من  لتوليد  املالئمة  التكنولوجيا  اهليكلي على خيارات  التحول  ويتوقف 
أجل توفري خدمات مناسبة وموثوق هبا ومعقولة التكلفة من الطاقة لتعزيز إنتاجية العمال والتشجيع على 

ظهور أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، ونشر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

وعلى مستوى املشاريع، يتحدد االختيار فيما بني بدائل نظم الطاقة يف املقام األول بفعاليتها 
التقين للتكنولوجيات  املــوارد احمللية للطاقة واألداء  التكلفة، وهذا يرتبط إبمكانيات  النسبية من حيث 
التكلفة  التكلفة - وهو  النسبية من حيث  التكنولوجيات  لفعالية هذه  املوحد  املقياس  البديلة. ويتيح 
املستوية للكهرابء - مقياساً مفيداً من وجهة نظر مستثمر القطاع اخلاص. ولكن ذلك وحده ال يكفي 
الختاذ القرارات على صعيد السياسات بشأن أدوار التكنولوجيات املختلفة يف مزيج توليد الطاقة يف بلد 
ما. وعلى وجه اخلصوص، ال يعكس هذا املقياس يف العادة سوى التكاليف اخلاصة، وليس التكاليف 
والفوائد االجتماعية األوسع نطاقاً. وهو أيضاً ابلغ احلساسية لالفرتاضات املتعلقة ابألداء التكنولوجي 
وأسعار الوقود وغري ذلك من املدخالت، وتكلفة رأس املال واستيعاب العوامل البيئية اخلارجية، اليت قد 

ختتلف إىل حد كبري يف أقل البلدان منواً عنها يف سياقات أخرى.

وبقدر أمهية خيارات التكنولوجيا املناسبة على مستوى املشاريع، فإن البعد الُنظمي خليارات 
القائمة على  املــقــارانت  أيــضــاً - وهــذا يتجاوز إىل حــد كبري نطاق  أمــر حاسم يف أمهيته  التكنولوجيا 
فيما بني  التكامل  للتفاعالت وأوجــه  إيــالء االهتمام  الُبعد  التكلفة. ويقتضي هــذا  الفعالية من حيث 
التكنولوجيات وأدوارها املناسبة يف إطار نظام اإلمداد ابلكهرابء، ابلنظر إىل اختالف خصائصها الزمنية 
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ابلنسبة للتوليد وموقعها وهياكل التكاليف والقدرة على حتمل الصدمات. ومن هذا املنطلق، ال يكون 
االختيار لتكنولوجيا وحيدة ُمثلى، بل جملموعة من التكنولوجيات اليت ستشكل، جمتمعة، األساس لتلبية 

االحتياجات الوطنية من الطاقة.

وتشري االعتبارات على نطاق املنظومة إىل أربع أولوايت ألقل البلدان منواً:
أن تصبح من "أوائل املتَّبعني" لتكنولوجيات الطاقة اجلديدة؛	 
أن تنوع مزيج توليد الطاقة، مع مراعاة موارد كل بلد ومزاايه النسبية؛	 
أن تعزز مرونة الشبكة وحتّسن قدرات الرصد واملراقبة، لضمان قابلية التشغيل البيين 	 

للشبكة وإدارة التعقيد املتزايد لتدفقات الطاقة؛
أن تعتمد نـُُهجاً على نطاق املنظومة إزاء أسواق الكهرابء، مبا يف ذلك املمارسات 	 

املتعلقة بكفاءة الطاقة وإدارة اجلانب املتعلق ابلطلب.

ومن مث، فإن تسخري الفرص اليت تتيحها اإلجنــازات التكنولوجية احلديثة الستخدام الطاقة 
العامة والتزاماً طويل األجــل يف  التنمية سيتطلب بذل جهود مكثفة على صعيد السياسة  يف أغــراض 
جمال السياسات، مع احلفاظ على املرونة الالزمة للتعامل مع التغيريات اجلديدة اليت تطرأ على املشهد 
التكنولوجي. ونظراً ألن زايدة احلصول على الطاقة لن تؤدي تلقائياً إىل زايدات يف استخدامها يف األغراض 

اإلنتاجية، ال بد من إيالء املزيد من االهتمام جبانب السياسات العامة.

ونقل التكنولوجيا ضروري أيضاً هلذه العملية. ورغم أن أقل البلدان منواً قد اكتسبت إمكانية 
أوسع للحصول على تكنولوجيات الطاقة من خالل التوسع يف التجارة الدولية للمعدات املتصلة هبا، 
فإن النقل الفعال للتكنولوجيا يتطلب أيضاً اكتساب املعارف والقدرات ذات الصلة، سواء من جانب 
اجلهات الفاعلة يف سلسلة إمدادات الطاقة أو من جانب املستعملني النهائيني. بيد أن سجل اآلليات 
الدولية لنقل التكنولوجيا ضعيف نوعاً ما يف هذا الصدد. وُيربز ضعف القدرات االستيعابية والقدرات 
االبتكارية احمللية يف أقل البلدان منواً، ابلتايل، احلاجة إىل زايدة الرتكيز على تنمية القدرات يف املشاريع 
واالبتكار؛ وزايدة مشاركة  والتكنولوجيا  ابلعلوم  املتعلقة  للسياسات  قوية  أطر  ابلطاقة؛ ووضع  املتصلة 
مؤسسات البحوث احمللية يف األنشطة املتصلة ابلطاقة؛ وبذل اجلهود لتعزيز تبادل اخلربات والتعلم املتبادل 
يف جمال البحوث املتصلة ابلطاقة. وميكن أن يؤدي التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي دوراً 
رائــداً يف هذا اجملال، ابلنظر إىل أوجه التشابه يف التحدايت املتصلة ابلطاقة اليت تواجهها أقل البلدان 
منواً والبلدان النامية األخرى وتزايد أمهية التجارة فيما بني بلدان اجلنوب حلصول أقل البلدان منواً على 

التكنولوجيات املتعلقة ابلكهرابء.
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إدارة الكهرباء: هياكل الأسواق والحوكمة

من الناحية التارخيية، يستند النموذج الرئيسي لقطاع الكهرابء على نطاق العامل إىل توفريها عن 
طريق شركات املرافق اململوكة ملكية عامة واحلائزة الحتكارات قانونية يف جمال توليد الكهرابء وتوزيعها. 
وقد أدت وفورات احلجم الكبرية لتكنولوجيات التوليد الرئيسية )املولدات القائمة على الوقود األحفوري، 
تنظيم مركزي قوي،  للكهرابء تستند إىل  الكهرمائية( إىل وجــود نظم  الطاقة  احلــاالت على  ويف بعض 
وتعتمد على نظم واسعة النطاق للنقل والتوزيع لتوصيلها إىل املستعملني. وابلنظر إىل أن وفورات احلجم 
الكبرية يف كل من التوليد والتوزيع تشكل حواجز حتول فعلياً دون دخول اآلخرين، فقد كانت إمدادات 
الكهرابء يف هذا السياق ابلفعل احتكاراً طبيعياً - فهي سوق ميكن، حبكم طبيعته، أن خيدمه مورد واحد 

بتكلفة أقل من موردين متعددين.

وعلى الرغم من أن استهالك الكهرابء يف حد ذاته منفعة خاصة، فإن شبكة توزيع الطاقة 
هي منفعة عامة، فضاًل عن كوهنا ضرورية للمنافع العامة األخرى، مثل إانرة الشوارع. وهي ضرورية أيضًا

إلعمال الكثري من احلقوق املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة، 
ومن املسلم به على نطاق واسع أهنا من الضرورات األساسية للتنمية البشرية.

وقد جعلت هذه الضرورة األساسية للكهرابء، وللطاقة بصورة أعّم، أمن الطاقة أيضاً - أي 
توافر مصادر الطاقة دون انقطاع بسعر معقول - أحد الشواغل احملورية للسياسات. ويشمل ذلك توفري 
إمكانية احلصول عليها والقدرة على حتمل  الكهرابء بطريقة مأمونة ويعوَّل عليها، وضمان  إمــدادات 
تكاليفها. ومن الشواغل اإلضافية يف كثري من أقل البلدان منواً املستورِدة للوقود شدة أتثرها ابلتغريات اليت 

تطرأ على أسعار الطاقة الدولية وقدرة نظام الطاقة على الصمود للصدمات يف جانب العرض.

وقد أدت هذه العوامل - الطبيعة األساسية للكهرابء وأمهيتها االسرتاتيجية واجلوانب املتعلقة 
بكوهنا احتكاراً طبيعياً ومنفعة عامة - إىل جانب الدور التارخيي )واملستمر يف كثري من البلدان( للدولة 
يف توفري الكهرابء، إىل التفكري على نطاق واسع يف إمدادات الكهرابء ابعتبارها خدمة عامة. بيد أن 
مزجياً من التغريات التكنولوجية والتحوالت يف املواقف إزاء أدوار القطاعني العام واخلــاص أدى، بدءًا

من فرتة السبعينات من القرن املاضي، إىل االبتعاد عن الدور املهيمن الحتكارات القطاع العام يف جمال 
إنتاج الكهرابء وتوزيعها.

البلدان  انتشرت موجة إصالحات من  املاضي،  القرن  والتسعينات من  الثمانينات  وخــالل 
املتقدمة النمو يف معظم أحناء العامل النامي. وركزت هذه اإلصالحات على "تفكيك" اإلمداد ابلكهرابء 
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من خالل أشكال خمتلفة للفصل بني التوليد والنقل والتوزيع، إىل جانب زايدة دور الشركات اخلاصة يف 
إطار هيئة تنظيمية مستقلة. غري أن نتائج اإلصالحات كانت متباينة، مما يعكس إىل حد كبري االختالفات 

يف الدوافع وظروف البدء، وال سيما بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية.

ويف حني أن عدداً قلياًل نسبياً من أقل البلدان منواً شارك يف اإلصالحات اليت متت خالل 
الثمانينات والتسعينيات من القرن املاضي، فإن عدداً أكرب كثرياً من البلدان قد فعل ذلك منذ عام 2000. 
وتتجلى يف ذلك جزئياً التغريات يف التمويل اإلمنائي الدويل، مبا يشمل، يف اآلونة األخرية، إعادة أتكيد 
دور القطاع اخلاص يف حتقيق النتائج اإلمنائية يف خطة عمل أديس أاباب )اليت اعُتمدت يف عام 2015 
واملاحنني  األطـــراف،  املتعددة  اإلقـــراض  وسياسات جهات  التنمية(،  لتمويل  الثالث  الـــدويل  املــؤمتــر  يف 
الثنائيني فيما يتعلق بربامج الطاقة. ومع ذلك، يف حني ال يزال الدور املتزايد للقطاع اخلاص مسة مشرتكة 
لإلصالحات، فقد تطورت يف ضوء االعــرتاف الواسع النطاق أبوجــه القصور يف النهج الــذي ُرّوج له 
يف الثمانينات والتسعينيات من القرن املاضي. ويُعرتف اآلن مبجموعة من هياكل السوق، القائمة على 
التكامل الرأسي أو التفكيك اجلزئي، ابعتبارها قد تكون مناسبة للفرص احملدودة للحصول على الطاقة 

والتحدايت اهليكلية اليت تتسم هبا أقل البلدان منواً.

ونتيجة لذلك، تتباين هياكل سوق الكهرابء تبايناً كبرياً يف هذه البلدان، مما يعكس إىل حد 
ما االختالفات يف الظروف القطرية واملرحلة اليت بلغتها عمليات اإلصالح اجلارية. ومع أن البعض من 
أقل البلدان منواً يتفظ بنظم متكاملة رأسياً جتمع بني التوليد والنقل والتوزيع والبيع ابلتجزئة يف إطار 
أو كلياً. وبعضها مصنف حملياً، مع وجود نظم جمزأة  كيان واحــد، فإن بعضها اآلخر مصنف جزئياً 
حسب املنطقة )ال سيما بني اجلزر يف كثري من أقل البلدان منواً اجلزرية(؛ وغريها لديه أنظم هجينة، جتمع 
بني واحد أو أكثر من هذه اهلياكل. ويتفاوت نطاق اخلطط وأطر السياسات على حنو مماثل، وكذلك 

الرتتيبات التنظيمية.

وتتطور بيئة قطاع الكهرابء بسرعة، وتشهد حتوالت كبرية يف التكنولوجيات وتكاليفها النسبية، 
مقرتنة بتغري املناخ وزايدة الرتكيز على األهداف البيئية. ويطرح هذا، إىل جانب اهلدف املتمثل يف حصول 
اجلميع على الطاقة والطلب املتزايد بسرعة يف ظل وجود صعوابت مجة يف جمال القدرات، عــدداً من 

التحدايت أمام اإلدارة الرشيدة للقطاع يف أقل البلدان منواً.

بنهج  أعــاله، األخــذ  السياق، كما ذِكر  الكهرابء يف هــذا  الناجح لقطاع  التطوير  ويتطلب 
على نطاق املنظومة يشمل التخطيط والتنسيق والتنظيم الفعال. ويكتسي التخطيط أمهية خاصة لقطاع 
الكهرابء بسبب عدم التوافق بني الوقت الالزم لبناء شبكات التوزيع واملطلوب لبناء مرافق التوليد وأوجه 
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التكامل بني تكنولوجيات التوليد؛ وعالوة على ذلك، يتعني أن يتناسب اجلدول الزمين للتخطيط مع 
األفق الزمين الذي يرتاوح بني 30 و40 عاماً لالستثمارات يف املرافق اجلديدة. وابلنظر إىل العدد الكبري 
من أصحاب املصلحة املعنيني، فإن تعظيم املسامهة يف زايدة فرص بلوغ األهداف اإلمنائية األخرى يتطلب 

تنسيقاً قوايً، حتت قيادة واضحة من وكالة رائدة.

ومما يعزز ضرورة التنظيم الفعال احلاجة إىل زايدة قدرة نظم الكهرابء على التأقلم إىل جانب 
دمج مصادر الطاقة املتجددة املتغرية. غري أن القدرة التنظيمية يف معظم أقل البلدان منواً ال تزال حمدودة، 
مما يعكس من بعض األوجه الوقت الالزم لبناء هذه القدرة وإنشاء العديد من الوكاالت التنظيمية مؤخراً، 
ومعظمها مل يكن له وجود إال منذ عام 2005. وابلرغم من أن جتربة إصالح القطاع تشكل جانباً هاماً 
اليت لديها إصالحات طويلة األمــد ما زالت  من جوانب بناء القدرات، فإن بعض البلدان األقــل منــواً 

تواجه حتدايت كبرية يف هذا الصدد.

وميكن أن تؤدي التجارة يف الكهرابء دوراً تكميلياً، مما يساعد على خفض األسعار وختفيف 
حدة الصدمات وتقليص العجز وتسهيل االنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة؛ ولدى العديد من أقل 

البلدان منواً هُنج ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف للتنسيق بني جهودها وجتميعها يف هذا القطاع.

ويتمثل أحد االعتبارات الرئيسية يف السياسة العامة والتخطيط املتعلقني ابلكهرابء يف العالقة 
بني الروابط بني الريف واحلضر واهلجرة وكهربة الريف والتحول اهليكلي لالقتصادات الريفية ودور هذه 
العالقة يف التنمية الشاملة واملستدامة. وميثل "زحف الطاقة" - أثر تكنولوجيات الطاقة على استخدام 
األراضي - عامالً هاماً ينبغي مراعاته يف نشر هذه التكنولوجيات يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء.

وتزيد اهلجرة الدائرية من الريف إىل احلضر ومنه إىل الريف توقعات اجملتمعات الريفية فيما يتعلق 
إبمكانية احلصول على الكهرابء، وتسهم التحويالت املالية بني املناطق احلضرية والريفية إسهاماً كبرياً يف 
قدرهتا الشرائية. ويسهم ذلك يف التصوُّر املتزايد لكهربة الريف ابعتبارها فرصة جتارية. غري أن القطاع 
اخلاص يف أقل البلدان منواً هو املشارك الرئيسي يف توفري النظم واألجهزة املنزلية القائمة بذاهتا يف املناطق 
الريفية. وال تزال النماذج التجارية البحتة لتوريد الكهرابء اندرة، مما يعكس ارتفاع التكاليف وقلة الطلب، 
كما أن خمططات كهربة الريف اليت تؤكد على اسرتداد التكاليف واجلدوى املالية أثبتت أهنا ليست ميسورة 

التكلفة وال مستدامة.
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ي الكهرباء من أجل التحوُّل
الستثمار �ف

لتحقيق حصول اجلميع على  املطلوبة  أن االستثمارات  احلالية إىل  العاملية  التقديرات  تشري 
الكهرابء يف أقل البلدان منواً مجيعها حبلول عام 2030 ترتاوح بني 12 بليون دوالر و40 بليون دوالر 
سنوايً. بيد أن املوارد احمللية املتاحة لالستثمار يف هذه البلدان تقصر كثرياً عن هذه املستوايت، وحىت 
بعد الزايدة السريعة على مدى العقد املاضي، ال تكاد املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة لقطاع الكهرابء 
فيها تبلغ ُعشر هذا املستوى، األمر الذي يعكس جزئياً استمرار النقص الشديد يف املبالغ امللتَزم هبا من 

املاحنني يف برامج العمل املتعاقبة لصاحل أقل البلدان منواً.

الرمسية  املصادر  املتاح من  التفاوت بني االحتياجات االستثمارية والتمويل  وقد أسهم هذا 
احمللية واخلارجية يف زايدة الرتكيز على الدور احملتمل للتمويل التجاري اخلارجي لالحتياجات االستثمارية 
لقطاع الكهرابء )وغريها من اهلياكل األساسية( ألغراض التنمية املستدامة. ولكن يوجد تضارب كبري بني 
طبيعة االستثمارات املطلوبة يف قطاع الكهرابء ودوافع املستثمرين من القطاع اخلاص وشهيتهم للمخاطرة.

وعادة ما يسعى املستثمرون من القطاع اخلاص إىل القيام ابستثمارات مأمونة طويلة األجل 
تدّر معدالت مؤاتية من عوائد رأس املال. غري أن االستثمارات يف اهلياكل األساسية للكهرابء، وال سيما 
أفق زمين طويل جداً،  يف أقل البلدان منــواً، ال تتفق متاماً مع هذه املعايري. ولتلك االستثمارات أيضاً 
حيث ترتاوح أعمار األصول عادة بني 25 و60 عاماً تسبقها عمليات ما قبل التشييد وفرتات التشييد 
الطويلة. ويتطلب األمر استثمارات كبرية، مما يؤدي إىل تكاليف كبرية ال ُتسرتد، قبل توليد أي تدفقات 
نقدية؛ وطبيعة نظم اإلنتاج والتوزيع تعين أنه ال ميكن بيعها بسهولة، مما جيعل من الصعب الرتاجع عن 
قرارات االستثمار. وهذا جيعل املستثمرين معرضني بشكل شديد للمخاطر، وهي خماطر مرتفعة بوجه 
خاص يف أقل البلدان منواً. وهذه املخاطر ابلغة التعقيد )تشمل جوانب عديدة منها السياسي والتنظيمي 
والتجاري والتقين، ابإلضافة إىل جانب االقتصاد الكلي( ويصعب تقييمها، خاصًة بسبب االفتقار إىل 
الشفافية اليت كثرياً ما تتسم هبا مشاريع اهلياكل األساسية، وال سيما بسبب طابعها غري املتكرر وارتباطها 
بعوامل خاصة بسياقات حمــددة. وهذا املزيج من التكاليف غري املسرتدة الكبرية، وطول مدة املشاريع 
وخماطرها العالية وغري املؤكدة النتائج يُثين عن االستثمار اخلاص يف اهلياكل األساسية للكهرابء ويوِجد 

لدى املستثمرين حافزاً قوايً لتأخري هذه االستثمارات.

ويزيد االعتماد على القطاع اخلاص لتوفري الكهرابء أيضاً من حدة التوتر القائم بني القدرة 
على حتمل تكاليف إمدادات الكهرابء - وهو جانب رئيسي من جوانب تعميم احلصول على الطاقة - 
والسالمة املالية لالستثمارات. وإذا أريد لالستثمارات أن تكون قابلة لالستمرار، فإن التعريفات املفروضة 
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على الكهرابء يلزم أن تغطي )على األقل( التكاليف الكاملة لتوليدها ونقلها وتوزيعها. غري أن التعريفات 
اليت ميكن فرضها مقيَّدة بفعل معدالت الفقر املرتفعة والقدرة الشرائية احملدودة، يف حني تزداد تكاليف 
االستثمار يف املناطق الريفية بسبب التحدايت اجلغرافية واللوجستية اليت تواجهها إمدادات الطاقة. وتنشأ 
قضااي مماثلة عندما تعمل املرافق العامة كمشرٍت وحيد للكهرابء من موردي الطاقة املستقلني: فبينما تكون 
املرافق مبثابة عامل واٍق بني املستعملني واملوردين، فإن سالمتها املالية تتوقف على قدرهتا على فرض 
تعريفات تعكس بشكل كاف تكاليف توليد الطاقة وتوزيعها؛ وتنعكس أي خماطر على سالمتها املالية 
يف ارتفاع األقساط يف عقود الشراء. غري أنه مل يُبلغ حىت اآلن سوى بلد واحد من أقل البلدان منواً البالغ 

عددها 47 بلداً )أوغندا( عن جناحه يف اعتماد هذه التعريفات اليت تعكس التكاليف.

ويُنظر بشكل متزايد إىل احلد من اإلعاانت املقدمة للوقود األحفوري أو إلغائها ابعتباره مصدراً 
حمتماًل لتمويل الطاقة املتجددة، إىل جانب فائدته اإلضافية املتمثلة يف احلد من احلوافز الستخدام هذا 
الوقود. بيد أن هذه اإلعــاانت بوجه عام حمدودة نسبياً يف أقل البلدان منــواً، وإمكانية أن حتذو حذو 
بعض البلدان املتقدمة النمو يف حتويل اإلعــاانت من الوقود األحفوري إىل الطاقة املتجددة دون أتثري 
على اإليرادات أمر مشكوك فيه، خاصة وأن ذلك قد تكون له آاثر سلبية على بعض األسر املعيشية 

املنخفضة واملتوسطة الدخل.

ويف ضوء القيود املفروضة على مصادر التمويل احملتملة األخرى، تلجأ بعض أقل البلدان منواً 
لتلبية االحتياجات الكبرية لالستثمار يف اهلياكل األساسية من أجل  إىل االقــرتاض التجاري اخلارجي 
حتقيق الطموحات املتعلقة خبطة عام 2030، مستخدمة مواردها الطبيعية يف بعض احلاالت كضماانت. 
غري أنه يلزم اختاذ قدر كبري من احلذر يف هذا الصدد لتجنب خماطر األزمات املالية، كما يتبني بوضوح 
من جتربة الثمانينات والتسعينيات من القرن املاضي )ال سيما يف حالة أقل البلدان منواً يف أفريقيا(، ألن 
عملية التكيف املصاحبة لذلك ميكن أن تكون هلا آاثر ضارة خطرية على التنمية االقتصادية والبشرية. 
ومما يزيد من حدة هذا اخلطر أن نصيب األسد من املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة لقطاع الكهرابء 
يف أقل البلدان منواً يكون يف شكل قروض تساهلية بداًل من ِمَنح، وأن جانباً كبرياً من التمويل فيما بني 

بلدان اجلنوب )وبعض التمويل الرمسي اآلخر( هو إقراض بشروط غري ميسََّرة.

وأتيت احلاجة إىل عمليات ضخ مكثف لرؤوس األموال يف أقل البلدان منواً لتحقيق حصول 
اجلميع على الطاقة )وأهداف التنمية املستدامة األخرى( يف وقت يتسم بعدم اليقني الواضح يف هيكل 
التمويل اإلمنائي الــدويل. وتــؤدي التطورات السياسية والضغوط االقتصادية املتواصلة يف بعض البلدان 
املتعددة  الوكاالت  بعض  ومتويل  الرمسية  اإلمنائية  املساعدة  ميزانيات  على  الضغط  إىل  التقليدية  املاحنة 
األطراف، يف حني أن هناك تركيزاً متزايداً على استخدام املساعدة اإلمنائية الرمسية لتحفيز التمويل اخلاص 
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وحتركاً حنو جعل التمويل املتعدد األطراف للكهرابء مشروطاً مبشاركة القطاع اخلاص. ويف الوقت نفسه، 
من املتوقع أن يكون تنفيذ اإلطار التنظيمي الدويل للمصارف )ابزل 3( عائقاً لالستثمار واإلقراض من 
جانب املصارف واملستثمرين من املؤسسات األخرى ابلنظر إىل الطبيعة غري السائلة لالستثمارات املتعلقة 
ابهلياكل األساسية. غري أن احتماالت التمويل فيما بني بلدان اجلنوب، ال سيما من الصني، تبدو أفضل.

وحدث أيضاً منو هائل يف عدد الصناديق الدولية اليت تقدم التمويل للهياكل األساسية والتمويل 
املتعلق ابملناخ؛ ولكنها بصفة عامة ال تركز تركيزاً كافياً على أقل البلدان منواً، ويؤدي جتزؤ هيكل التمويل 
اإلمنائي الدويل الناجم عن ذلك إىل تعقيد يصعب التعامل معه، وال سيما ابلنسبة هلذه البلدان ذات 

القدرات املؤسسية احملدودة.

للبلدان خفض  بقدر ما ميكن  التمويل احمللي،  لــزايدة  اإلمــكــاانت  وقــد تكون هناك بعض 
التدفقات املالية غري املشروعة، وزايدة هذا التمويل من االستثمار املباشر للمغرتبني. بيد أن توليد موارد 
كبرية من املوارد احمللية قد يتطلب وضع صكوك حملية للديون املتصلة ابهلياكل األساسية. ورغم أنه جيري 
االضطالع ببعض املبادرات لدعم تعبئة املوارد احمللية، فإن تغطيتها ألقل البلدان منواً متفاوتة واملستفيدة 

هبا أساساً هي البلدان النامية األخرى.

وعلى وجه اإلمجال، فإن احتماالت زايدة متويل احتياجات اهلياكل األساسية للكهرابء متفاوتة. 
وهي أيضاً أقل بكثري مما هو مطلوب لتحقيق حصول اجلميع على الكهرابء حبلول عام 2030. وابلتايل، 
ستكون زايدة املوارد املتاحة لالستثمار يف قطاعات الكهرابء يف أقل البلدان منواً ابلغة األمهية لتحقيق 
اهلدف 7 من أهداف التنمية املستدامة، بل وأهم من ذلك لتحقيق احلصول على الطاقة املفضية إىل 
التحوُّل. غري أن هذا ليس سوى جانب واحد من جمموعة أكرب بكثري من التحدايت، ابلنسبة حلكومات 

أقل البلدان منواً وللمجتمع الدويل على حد سواء.

السياسات الرامية إىل الحصول عل الطاقة المفضية 
إىل التحوُّل

من شأن زايدة فرص احلصول على الكهرابء أن حتفز التحول اهليكلي القتصادات أقل البلدان 
منواً. وعلى العكس من ذلك، فإن اتباع هنج يرمي إىل تعميم احلصول على الطاقة للجميع وال يليب بشكل 
األمثل  املستوى  للتنمية دون  اهليكلي قد يصرها يف مسار  للتحول  الالزمة  الطاقة  احتياجات  كاف 
لعقود قادمة. ويرتتب على ذلك آاثر هامة ابلنسبة للسياسات يف جمال الطاقة، والسرتاتيجيات التنمية، 

وللربط بني االثنتني.
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وتعقيدات قطاع الكهرابء جتعل التخطيط الطويل األجل على نطاق املنظومة أمراً ضرورايً، 
ال سيما إذا كان اهلدف هو حتقيق سبل احلصول على الطاقة املفضية إىل التحوُّل. ويلزم أن يستند هذا 
التخطيط حبزم إىل الظروف اخلاصة بكل منطقة وإمكاانهتا من املوارد. وجيب أن يافظ أيضاً على املرونة 
الالزمة للتأقلم مع البيئة التكنولوجية السريعة التغري، والتكيف مع التغريات اليت ال ميكن التنبؤ هبا يف منط 
الطلب كلما زادت فرص احلصول على الطاقة، والتعامل مع التغريات اليت تطرأ على املشهد التجاري 
ابلتوازي مع التقدم على طريق التحول اهليكلي. غري أن القابلية للتنبؤ والشفافية، ابملثل، ضروريتان جلذب 

االستثمار اخلاص إىل هذا القطاع.

وملا كانت تنمية قطاع الكهرابء يف أقل البلدان منواً تبدأ ابلضرورة من نظام قائم للطاقة )غري 
كاٍف وغري مستدام من الناحية املالية يف كثري من األحيان(، يلزم اتباع هنج تطوري يعّزز هذه القاعدة 
العامة،  السياسات  أولــوايت  الطاقة أولوية رئيسية من  القدرة على توليد  ويستفيد منها. وميثل توسيع 
إلطالق التحول اهليكلي واحلفاظ عليه. ومع إضافة قدرات جديدة )واالستعاضة عن احملطات القدمية(، 
ينبغي أن توجه عملية التخطيط مزيج الطاقة حنو توليفة أكثر تنوعاً وتوازانً من مصادر الطاقة املناسبة ملوارد 
البلد املعين واحتياجاته يف املستقبل، مع مراعاة اخلصائص التقنية واالقتصادية واآلاثر البيئية واالجتماعية 
للتكنولوجيات املختلفة. ولئن كان يتمل أن يستتبع ذلك وجود دور مستمر لتوليد الوقود األحفوري، 
ابلنظر إىل سياق االرتفاع احلاد يف الطلب على الكهرابء، فإن زايدة توليد الطاقة املتجددة ميكن أن تقدم 
مسامهة كبرية. غري أنه يلزم إيالء اهتمام وثيق للرتابط على نطاق املنظومة ألن تنويع مزيج الطاقة جيلب 
طائفة أوسع من تكنولوجيات الطاقة، من أجل بناء مزيد من املرونة والقدرة على التكيف يف النظام 

وتسخري أوجه التكامل بني خمتلف التكنولوجيات.

الشبكة ورفــع مستواها.  أولــويــة رئيسية اثنية يف توسعة  تتمثل  التوليد،  وابلــتــوازي مع زايدة 
ويتطلب النهوض بتوزيع الكهرابء مزجياً من توسعة الشبكة وتطوير الشبكات املصغَّرة، إىل جانب تطبيق 
حلول قائمة بذاهتا لسكان الريف املشتتني. وميثل نطاق ومعدل توسعة الشبكة أحد االعتبارات الرئيسية 
للتخطيط، يف ضوء أثرمها التحويلي األكرب، ويكمله حتديد اجملاالت ذات األولوية لنشر الشبكات املصغَّرة. 
فالتخطيط السليم والشفافية وتنسيق السياسات أمور أساسية، لتجنب عدم اليقني الذي يثين املستثمرين 

من القطاع اخلاص وإلاتحة الربط بني الشبكات يف املستقبل.

ومن شأن التكامل اإلقليمي ألسواق الطاقة يف أقل البلدان منواً أن يتيح االستغالل املكثف 
ملصادر الطاقة املنخفضة التكلفة وأن يزيد من املرونة إبجياد جمال أوسع للتنويع، جغرافياً ورمبا على نطاق 
مصادر الطاقة. وابلنسبة لبعض أقل البلدان منواً، ميكن أن يوفر استرياد الكهرابء من البلدان اجملاورة عن 
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طريق جممعات الطاقة اإلقليمية بدياًل صاحلاً عن التوليد احمللي، رغم أن االندماج الفعال يف أسواق الطاقة 
الدولية أو اإلقليمية يتوقف على إحراز تقدم كبري يف تطوير الشبكات ووصالت الربط بينها.

وال غىن عن األطر الالزمة إلدارة القطاع إدارًة رشيدًة للنجاح يف تطوير نظم الكهرابء. وال يوجد 
منــوذج واحــد هليكل السوق أو لالنتقال إىل نظم الكهرابء املنخفضة الكربون يناسب مجيع األحــوال، 
حيث يعتمد كالمها اعتماداً كبرياً على العوامل اخلاصة بكل بلد. ويف حني ينبغي ألقل البلدان منواً أن 
تواصل جهودها الرامية إىل زايدة القدرة على اإلمداد ابلطاقة ابلتعاون مع القطاع اخلاص، من املهم أن 
تتجنب هياكل السوق ذات املتطلبات الكثرية ابلقياس إىل القيود اليت تواجهها هذه البلدان من حيث 

املوارد املؤسسية واملالية والبشرية.

واالستدامة املالية من خالل التعريفات اجملدية من حيث التكلفة عامل حاسم ابلنسبة لبقاء 
نظم الكهرابء وجودهتا. بيد أنه يلزم موازنة ذلك مع القدرة على حتمل التكاليف، يف سياق يتسم ابنتشار 
الفقر الناتج عن قلة الدخل، وعجز كبري يف فرص احلصول على الطاقة احلديثة، وازدايد الطلب املرتبط 
ابلتحول اهليكلي. وميكن أن تؤدي احلوافز واألطر التنظيمية دوراً هاماً يف هذا الصدد؛ كما أن التغيريات 
يف تصميم التعريفات، إذا وضعت بعناية ودعمتها اإلرادة السياسية، ميكن أن تتيح وسيلة للمطابقة بني 
هياكل التعريفات وهيكل تكاليف اإلمــداد ابلكهرابء. بيد أن اآلاثر املتعلقة ابلتوزيع تتطلب اهتماماً 
أن توفر وسيلة  خاصاً. وميكن ملــزادات الكهرابء من مصادر الطاقة املتجددة املصممة تصميماً جيداً 
لتعزيز زايدة تغلغل مصادر الطاقة املتجددة على نطاق املرافق، دون إثقال كاهل امليزانية العامة بال مربر، 

وتنمية القدرات يف هذا اجملال هي من أولوايت الدعم الدويل.

الكهربة  إدمــاج  أمهية  املستدامة  التنمية  الطاقة والتحول يف  للصلة بني  املركزي  الــدور  ويُــربز 
واحلصول على الطاقة احلديثة بشكل كامل يف اسرتاتيجيات التنمية. وهذا يعين ضمان أن تفي طبيعة 
وكمية ونوعية إمدادات الطاقة واحلصول عليها ابحتياجات التحوُّل اهليكلي، وأن توّلد السياسات اإلمنائية 
الطلب على الكهرابء الالزم جلعل االستثمارات الضرورية يف التوليد والتحويل والتوزيع قابلة لالستمرار.

منــواً، وللحصول على  البلدان  أقــل  اهليكلي يف  للتحول  الريف ابلغة األمهية ابلنسبة  وتنمية 
الطاقة. ومن خالل هتيئة الفرص يف األنشطة الريفية غري الزراعية وتعزيز روابطها ابلزراعة، ميكن لربانمج 
طموح لكهربة الريف أن يعطي دفعة كبرية لتحويل االقتصادات الريفية. ويف الوقت نفسه، ميكن أن يوفر 
استخدام األساليب الكثيفة العمالة يف بناء اهلياكل األساسية للكهرابء "دفعة انطالق" مقابلة يف جانب 
الطلب. غري أن من غري احملتمل أن تكون عملية االنتقال سلسة، ومن املرجح أن تستلزم االستفادة من 
الكهربة ألغراض التحول الريفي تدخالت تكميلية لتيسري اعتماد التكنولوجيات احلديثة وظهور أنشطة 
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اقتصادية جديدة. وكذلك ميكن لتسهيل احلصول على اخليارات التكنولوجية املتوسطة )غري الكهرابئية(، 
مثل مضخات املياه وبــرادات التبخر اليت تعمل ابلطاقة الشمسية، أن يقدم مسامهة هامة قبل عملية 

الكهربة، فضاًل عن توفري فرص لإلنتاج احمللي.

ويتطلب جين الفوائد الكاملة للصلة بني الطاقة والتحوُّل أيضاً انتهاج سياسات تكميلية لتعزيز 
التنويع االقتصادي وخلق فرص العمل، األمر الذي ميكن أن يساعد كذلك على تعويض آاثر "التدمري 
اخلالق" الناجم عن احلصول على الكهرابء واخنفاض فرص العمل يف سالسل توريد الفحم واحلطب. ومن 
األولوايت تعزيز ظهور سلسلة إمداد حملية يف جمال الطاقة احلديثة وكفاءة استهالك الوقود، واالستفادة 

من الكهربة لتعزيز نشوء أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة أعلى.

وميكن زايدة تعزيز األثر التحويلي للحصول على الطاقة احلديثة من خالل التدخالت التكميلية 
يف جماالت االرتقاء ابملهارات واملستوى التكنولوجي، وتنمية األعمال، واحلصول على االئتمان واخلدمات 
املالية، واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، والتمكني االقتصادي للمرأة. وميكن للسياسات يف جمال 
العلم والتكنولوجيا واالبتكار أن تسهم أيضاً يف تسخري العالقة بني الطاقة والتحول، من خالل تعزيز 
قدرات االستيعاب احمللية والقدرات احمللية لكل من االبتكار اجلذري والتدرجيي. وتشمل التدابري املناسبة 
يف هذا اجملال حتفيز التعاون بني املؤسسات البحثية وأصحاب املصلحة األوسع نطاقاً، للتشجيع على 

تطويع التكنولوجيا ونشرها، فضاًل عن االستثمار يف التعليم والتدريب املهين.

وُتربز التكلفة الكبرية لتعميم احلصول على الطاقة للجميع، وكذلك تكلفة احلصول على الطاقة 
املفضية إىل التحوُّل، أمهية بذل اجلهود لتعبئة املوارد املالية احمللية واألجنبية وتوجيهها حنو حتقيق هذين 
اهلدفني. ويشكل تعزيز تعبئة املوارد احمللية أحد الضرورات احلتمية يف البيئة الدولية الراهنة. ومن مث، فهناك 
مربرات وجيهة لتحديد أولوايت التمويل العام وتطوير أسواق رأس املال احمللية لدفع االستثمارات الالزمة 
يف قطاعات الكهرابء الوطنية. وينبغي أن تركز اجلهود املبذولة يف هذا اجملال على زايدة توافر األدوات 
املخففة للمخاطر، مبا يف ذلك منتجات التأمني والضمان، مع جتنب الرتاكم املفرط لاللتزامات الطارئة. 
ولذلك فإن اجلهود اليت تبذهلا أقل البلدان منواً لرعاية أسواق الدين احمللية تستحق مزيداً من األولوية يف 
األوساط املعنية ابلتنمية. وستعتمد االستفادة من االستثمار األجنيب املباشر بشكل أكثر فعالية على 
قدرة تلك البلدان على اجتذاب املستثمرين على نطاق اسرتاتيجي بطرق تدعم أهداف سياساهتا املتبعة 

يف جمايل الصناعة والطاقة.

ورغم أن االقــرتاض الدويل ميكن أن ميثل مصدراً إضافياً لرأس املال، فإن القدرة على حتمل 
الديون ال تزال تشكل شاغاًل هاماً، ال سيما يف ضوء التقلب احلايل لألسواق املالية العاملية وتقلبات 
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أسعار الصرف. وميكن أن تُزيد التغيريات الوشيكة يف البيئة التنظيمية املالية الدولية من تكاليف التمويل 
املرتفعة أصاًل املرتبطة ابلتصورات عن املخاطر العالية يف أقل البلدان منواً.

وهناك مربرات واضحة لزايدة املساعدة اإلمنائية الرمسية لسد الفجوة التمويلية لالستثمار يف 
اهلياكل األساسية للكهرابء؛ ومن شأن الوفاء ابلتزامات املاحنني الطويلة األجل اليت مل تُلبَّ منذ أمد طويل 
بتقدمي املعونة إىل أقل البلدان منواً أن يسهم إسهاماً كبرياً يف ذلك. وابلنسبة للتكنولوجيات املتجددة على 
وجه اخلصوص، سيكون التمويل على هيئة ِمنح مناسباً، مما يعكس مبدأ "املسؤوليات املشرتكة ولكن 
املتباينة"؛ ولكن على الرغم من التعهدات الواضحة يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
املناخ واتفاق ابريس، فإن التمويل املتعلق ابملناخ ألقل البلدان منواً يقل كثرياً عن احتياجاهتا، فضاًل عن 

كونه جمزأً بني قنوات وصناديق ومصادر متعددة.

وميكن للمجتمع الدويل أيضاً أن يعزز دعمه ألقل البلدان منواً عن طريق نقل التكنولوجيا. 
ويعاين اإلطار احلايل لنقل التكنولوجيات املتصلة ابلطاقة من نقص يف التمويل، وفعالية هذا النظام يف 
أفضل األحوال متفاوتة؛ وال يزال يتعني على مبادرات التعاون الثنائي والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
والتعاون الثالثي أن تؤدي دوراً حامساً. وإبمكان مصرف التكنولوجيا لصاحل أقل البلدان منواً الذي أنشئ 
مؤخراً أن يّسن هذا الوضع، أبن يعمل مبثابة مركز هلذه البلدان. وميكن ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية أن يضطلع بدور من خالل التعاون مع املصرف بشأن املسائل املتصلة بنقل تكنولوجيات الطاقة، 

من منظور استخدام الطاقة يف األغراض اإلنتاجية والتحوُّل اهليكلي.
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