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 اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 العشروناحلادية و الدورة 
 2018أاير/مايو  18-14جنيف، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت3البند 

دور العلممم والتكنولوجيمما واابتكممار لتايديممب ة دة صةممرية ق   ممة ال ا ممة   
  2030املتجددة حبلول عام 

  تدرير األمني العام  

 تنفيذي موجز  
هبززا الميززل والريتنولوجيززا وا يفريتززار    يركززز اززذا الر ريززر عيززة اليتيفيززأ الززع  يتززن أ  ي ززاعد 

جمززززال  ااززززا   زايدة حصزززأ الةاقززززأ املرمززززددة   مزززززي. الةاقززززأ المززززامل   وي ززززرمر  أحززززد  ا ج
امززززأ عززززن ن حملززززأ عاسززززر دان تيتنولوجيززززا  الةاقززززأ املرمززززددة، ووززززدد عوادزززز    ززززراا و فزاتزززز  وي ززززد

دان الةاقزززأ ال اسزززر لردي زززيأ   جمزززيفمزززمل امل زززاد  ا وينزززاقل الر ريزززر أي زززا    الريتنولوجيزززا  النا ززز أ
ال إدمزززا  نيزززأ   جمزززاملرمززددة،  زززا   صلزززا تصزززميل األسزززواع وال ياسززا  المامزززأ، والر زززداي  الر 

ن ازلل ال زبيتأ ومز ، وتةبي زا  ازار   ةزاعديزأاليتهرابالةاقزأ مصادر الةاقأ املرمزددة    زبيتأ 
البيززدا   ر عيززة أ وي ززدد الر ريزز   ززبيتا  ريزز وة، واسززر دان مصززادر الةاقززأ املرمززددة   املنززازل

  يززأ واألولززواي   الظرتليموامزز سززر ريف همهززا الو نيززأ تيمززا يرميزز   صززادر الةاقززأ املرمززددة، تبمززا  
لر ززديد لر ريززر اباوخيززرل   ويؤكززد أ  عمييززا  مززز  ال ياسززا  دززروريأ لززدعل   ززر الةاقززأ املرمززددة

، ا ويفنزا  ال زدر  ل ياسزا ،لزرميل   جمزال اعية الدور الردي   ليرماو  الزدو    تبزادل املمزارا وا
 وتةوير الريتنولوجيا، وحت ني م روى ترايفط اهلياك  األساسيأ لي بيتا  
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 مددمة  
اارزار  اليمنززأ املمنيززأ يفر زز و الميززل والريتنولوجيزا أليززرا  الرنميززأ،   دور ززا الم ززرين  -1

نولوجيزا وا يفريتززار ، مودزو  ددور الميزل والريت2017املم زودة   جنيزف، سوي زرا،   أاير/مززايو 
املوادززيذ صا   د لييتززو  أحززد2030لر  يزز  زايدة كبززوة   حصززأ الةاقززأ املرمززددة  يززول عززان 

   2018-2017 تنيدور ال  الفرتة الفارييأ يفني  األولويأ
ت زززرين  8إىل  6وع زززد  أما زززأ اليمنزززأ اجرمزززا  تريززز  ملزززا يفزززني الزززدورتني،   الفزززرتة مزززن  -2

،   جنيف، يف ر  امل امهأ   حت ني تهل اذا املودو  وم زاعدة اليمنزأ 2017الثاين/ وتمرب 
الززع أعززد ا ال  ززااي اززذا الر ريززر إىل ورقززأ وي ززرند     مززداو  ا اززلل دور ززا اواديززأ والم ززرين

و راد. أعمال تري  املناق أ ودراسا  اوا   ال ةريأ امل دمأ من أع ا  اليمنأ  (1)أما أ اليمنأ
  ومؤلفا  صا  رييأ ومصادر أارى

ووززززدد اززززذا الر ريززززر وويزززز  ويمززززر  ليمناق ززززأ امل ززززاد  الردي ززززيأ املرمي ززززأ يفززززدور الميززززل  -3
اقزززأ المزززامل  مززززي. الة وا يفريتزززار لر  يززز  زايدة كبزززوة   حصزززأ الةاقزززأ املرمزززددة  والريتنولوجيزززا 
 زن  يفلزدول األع زا  ما  ااسزهإويزربز الر ريزر   ، و  سيما   البيدا  الناميزأ2030 يول عان 

لزززايدة   ززر  ا يفريتززارو املمارسزا  اييززدة والززدروت امل ززرفادة مززن أجزز  تةبيزز  الميززل والريتنولوجيززا 
وديثأ المهزد لمامليأ اويةرح الفص  األول الر داي  وا جااا  ا  يا  الةاقأ املرمددةتيتنولوج

لن زززززراا،  يتنولوجيزززززأ  جمزززززال   زززززر الةاقزززززأ املرمزززززددة والموادززززز  واحملفززززززا  الريتنولوجيزززززأ ويزززززو الر
لوجيزززا  يفريتززار تيتنو اامل زززاد  الردي ززيأ   جمزززال ويمززر  الفصززز  الثززاين   والريتنولوجيززا  النا ززز أ

وادززمو  ي زز ر هبززا وي ززدد الفصزز  الثالززا عيززة اليتيفيززأ الززع  يتززن أ   أ املرمززددة و  ززرااالةاقزز
  الرايفززذ مززر  الفصززوي  ال ياسززا  الميززل والريتنولوجيززا وا يفريتززار لزززايدة حصززأ الةاقززأ املرمززددة
   راد. وم رتحا  ك  تنظر تيها الدول األع ا  وايها  املمنيأ األارى

 والسياقاملعلومات األساسية  -أواا  
 ال ا ة النظيفة بوصفها مسألة شاملة لعدة   اعات لتايديب التنمية املستدامة -ألف 

يفييززززو   زززز مل   المززززا  مززززن الةاقززززأ  1,1 ت ززززو الر ززززديرا  إىل أ زززز    ي ززززرفيد حاليززززا   -4
  املادززأ مززن  85ويمززيل حززوا    المززا  سززيتا  مززن املادززأ   14 الززرقل اززذا وي ززيت   اليتهرابديززأ

وعزلوة عيزة   حملرومني من الةاقزأ اليتهرابديزأ   املنزا   الريفيزأ، و  سزيما   أتري يزااأل  اص ا
و سر دان   (2)يفييو    مل عية أ يتال الةاقأ النظيفأ أليرا  الةه  2,8صلا،   وص  

  تيتنولوجيا  اليتريأ األحياديأ الر ييديأ المد أ اليتفا ة عواقز  ريز يأ واجرماعيزأ ويفي يزأ اةزوة
  حت يز  اةزأ الرنميزأ  حامسزا   زايدة ترص اوصول عيزة أ زيتال الةاقزأ النظيفزأ إسزهاما   وت اال

  2015وأاززداا الرنميززأ امل ززردامأ، الززع اتافزز  عييهززا   أييول/سززبرمرب  2030امل ززردامأ لمززان 
__________ 

الزع أا زو  تنيإىل اجرمزا  تريز  مزا يفزني الزدور امل دمزأ وامل زامها  المزرو  ومجيزذ ال  زااي  يتزن ا  الزل  عيزة ورقزأ  (1)
  http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562  اذا الر رير، عرب الرايفط: إليها 

(2) International Energy Agency (IEA), 2017a, World Energy Outlook 2017 (Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD), Paris)  

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562
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  امل ان األول إىل دما  حصول ايميذ يفريتيفأ مي ورة عية ازدما  الةاقزأ  7ويرم  اهلدا 
وي م  اذا اهلدا يايزأ مرمثيزأ   دحت يز  زايدة    2030وثوقأ وامل ردامأ  يول عان اوديثأ امل

   2030كبوة   حصأ الةاقأ املرمددة   جمموعأ مصادر الةاقأ المامليأد  يول عان 
حصزززول ايميزززذ عيزززة ازززدما  الةاقزززأ وزايدة ازززدا ومزززن احملرمززز  أ  تيتزززو  لر  يززز   -5

إجيايفيززأ إىل حززد كبززو عيززة جوا زز  أاززرى مززن الرنميززأ امل ززردامأ اسززر دان الةاقززأ املرمززددة   ر 
(، دزمن مجيزأ أمزور، تةزوير اياكز  1ويرةي  اود مزن الف زر )اهلزدا   (3)وعية أاداا أارى

    تةززوير ازذهل اهلياكزز  األساسززيأ ا  مهمزز ا  الةاقززأ املرمزددة دور ؤدي و يتزن أ  تزز  أساسزيأ حديثززأ
يأ تيمزا يرميز  ابل زدرا  اإل راجيزأ و ي زأ تزرص در الزدا ، وابإلداتأ إىل صلا، ته  ابل أ األمه

و يتزززن أ  ت زززاال الةاقزززأ   (4)عيزززة الن زززو الزززذي أيفرزتززز  الب زززو  الزززع أازازززا األو يترزززاد مزززؤارا  
( من الل اود مزن امل زا ر الصز يأ 3  حت ي  الص أ اييدة والرتاهل )اهلدا  املرمددة أي ا  
اب سرمادأ عن اسر دان أ وا  الوقود األحفوري    ،املثال عية سبي ، وصلا، املرتبةأ ابلريو 

  (5لر  يزززز  امل ززززاواة يفززززني اين ززززني )اهلززززدا  وازززز  مهمززززأ أي ززززا    الةهزززز  واإلدززززا ة   املنززززازل
تبا سرمادأ عن األ يتال الر ييديأ ليةاقأ مثز  الوقزود ايب زمي،  يتزن لل زيتال اوديثزأ ليةاقزأ 

أ  توتر  و يتن أي ا    (5)تنف   الن ا  والفريا    مجذ اوة املرمددة أ  ت يمل الوقت الذي 
وقزززت األ  زززةأ املنزليزززأ، مزززا يرميززز  يفمزززن املرو زززأ تي اإلانرة مزززن ازززلل  ظزززل الةاقزززأ املرمزززددة مزيزززدا  

وعلوة عية صلا، مثأ أوج  تيتامز  وادز أ مزذ قةاعزا  الصزناعأ   (6)سيما ابلن بأ لين ا   و 
  (13(، وكذلا مذ اإلجرا ا  املرمي أ ابملنزا  )اهلزدا 9أ )اهلدا وا يفريتار واهلياك  األساسي

وي زززم  المديزززد مزززن سياسزززا  ا يفريتزززار الو نيزززأ واملبزززادرا  الدوليزززأ الرتكيزززز عيزززة تيتنولوجيزززا  
مزززززززن ممظزززززززل  الةاقزززززززأ املرمزززززززددة، وي زززززززيت  توسزززززززيذ  ةزززززززاع اسزززززززر دان الةاقزززززززأ املرمزززززززددة جزززززززز ا  

   ر يازا  الدتي أ الع تر ب    ت و املنا ا سرتاتيميا  الو نيأ الراميأ إىل ختفيف  

 ااجتاهات العاملية ق نشر ال ا ة املتجددة -ابء 
لززززززايدة اسزززززر دان مصزززززادر الةاقزززززأ املرمزززززددة مدتوعزززززأ  كا زززززت ايهزززززود املبذولزززززأ مزززززؤارا   -6

أ مصزادراا، وت زميذ الرنميزأ ا قرصزادي زيززاب حرياجا  املرتايفةأ الراليأ: حت زني أمزن الةاقزأ وتم
وأد  اززذهل الززدواتذ إىل   (7)امل ززردامأ ويايززأ املنززا  والبي ززأ مززن   ر اسززر دان الوقززود األحفززوري

وابإلدززاتأ إىل صلززا،   ت يززو تززدرجي    تةززوير و  ززر جمموعززأ مززن تيتنولوجيززا  الةاقززأ املرمززددة
لريتزززززاليف يفمزززززمل تيتنولوجيزززززا  الةاقزززززأ كبزززززوة أسزززززهمت الرزززززدال  ال ياسزززززاتيأ   ا فادزززززا   

    راا ال ريذ  ديأ املرمددة و اليتهراب

__________ 

  دمل ردامأ: من الميون إىل الرنفيذدلي  أوج  الرفاع  يفني أاداا الرنميأ اد، 2017اجمليس الدو  ليميون،  (3)

)من ززورا   : اوصززول عيززة الةاقززأ املف ززيأ إىل الر ززول2017ت ريززر أقزز  البيززدا  عززوا  لمززان ، 2017ألو يترزاد، ا (4)
 ،  يويورك وجنيف( E.17.II.D.6األمل املر دة، رقل املبيذ 

(5) S Oparaocha and S Dutta, 2011, Gender and energy for sustainable development, Current Opinion 

in Environmental Sustainability, 3(4):265–271  
(6) M Millinger, T Mårlind, and EO Ahlgren, 2012, Evaluation of Indian rural solar electrification: 

A case study in Chhattisgarh, Energy for Sustainable Development 16(4):486–492  
(7) IEA, 2011, Renewable Energy: Policy Considerations for Deploying Renewables (OECD/IEA, Paris)  
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ال م يأ والةاقأ الرويأ والةاقأ اوراريأ  و يتن أ  ييتو  مصدر الةاقأ املرمددة الةاقأ   -7
وعييزز ، ترنززو  الريتنولوجيززا  وقززد تربززاين   زز    األردززيأ والةاقززأ اليتهرماديززأ واليتريززأ األحياديززأ

مر زززززوة أو قايفيزززززأ لين ززززز ، ومركزيزززززأ أو موزعزززززأ، ومبا زززززرة أو يزززززو مبا زززززرة، وت ييديزززززأ  - بيمرهزززززا 
د، مثزززز  اليتريززززأ و  يامرززززرب يفمززززمل مصززززادر وتيتنولوجيززززا  الةاقززززأ املرمززززددة د ظيفززززا    (8)حديثززززأ أو

ويو تمال   كثزو مزن  -األحياديأ الر ييديأ الع ترةي  احرتاع ايب   والف ل يف يت  مبا رة 
و يتزن اسزر دامها     جممز   ظزان الةاقزأ مهمزا   تؤدي الةاقأ املرمددة دورا  أ  ن و يت  األحيا 

 دمت مصزززادر الةاقزززأ وقزززد اسزززرا   أليزززرا  توليزززد اليتهزززراب  والن ززز  والردت زززأ والرربيزززد أو الةهززز 
  املرمددة منذ وجود  ظل الةاقأ وسب ت اسر دان الوقود األحفوري

م امهأ الةاقأ املرمددة   إمجا  إمدادا  الةاقأ األوليأ  وابألرقان املةي أ، زاد  كثوا   -8
مييززو   ززن  1 823إىل  1990مييزو   ززن   عززان  1 121مززن  -  المزا    الم ززود األاززوة 

 1990  املادزأ   عزان  12,8  حصرها تي  زاد  يفدرجأ أق ، أي مزن أيو   2015  عان 
   (9)2015  املادأ   عان  13,4 إىل
  املادأ من الةيز  المزامل   14ت الةاقأ املرمددة  يتي، (10)ليوكالأ الدوليأ ليةاقأ ووت ا   -9

يةاقزززأ األحياديزززأ ل  املادزززأ، ابسزززرثنا  األ زززيتال الر ييديزززأ  9) 2016عيزززة الةاقزززأ األوليزززأ   عزززان 
ادززأ   امل 60الردي زز  ليةاقززأ املرمززددة، حيززا  ثزز  حززوا   هياوقةززا  الةاقززأ اززو امل ززر  الصززيبأ(
مزززن مصزززادر الةاقزززأ    املادزززأ مزززن اليتهزززراب  عيزززة الصزززميد المزززامل  حاليزززا   24وأييت    هلكمزززن اسزززر

  املادزززأ مزززن الةاقزززأ الرويزززأ واوراريزززأ األردزززيأ  5و؛   املادزززأ مزززن الةاقزززأ اليتهرماديزززأ 16املرمزززددة: 
وتر مصزززادر الةاقزززأ وتززز    املادزززأ مزززن الةاقزززأ األحياديزززأ والنفزززااي  2و؛ وال م زززيأ واملديزززأ جمرممزززأ

  املادأ من الةي  عية الردت أ   قةزا  الصزناعأ واملبزاين،   حزني ت ز  الن زبأ يفيتثزو  9املرمددة 
  وأييت ممظل  ي  اذا ال ةا  من الوقود األحياد     املادأ 3  قةا  الن   حيا تبيغ 

يفزززني فريزززف  كبزززوا    وت  وتظهزززر األرقزززان اإلقييميزززأ املرمي زززأ ابسزززر دان الةاقزززأ املرمزززددة تفزززا -10
ومززرد صلززا أ  اسززر دان الةاقززأ املرمززددة يمرمززد إىل حززد كبززو عيززة عوامزز   رتيززأ مثزز    البيززدا 

ا قرصززززاديأ واإلعاديززززأ والظززززروا الث اتيززززأ  - الةززززروا اي راتيززززأ والبي يززززأ واألولززززواي  ا جرماعيززززأ
منظمززأ الرمززاو  والرنميززأ   بيززدا  األع ززا    التفزز    واملؤس ززيأ، وال ياسززا  واأل ززر الرنظيميززأ

   9,6امليزززدا  ا قرصزززادي، يفي زززت حصزززأ الةاقزززأ املرمزززددة   إمجزززا  إمزززدادا  الةاقزززأ األوليزززأ 
  املادزأ    40وابمل ار أ مذ صلا، يفي ت حصأ مصادر الةاقأ املرمزددة   2015املادأ   عان 
عيززة اسززر دان الةاقززأ  يمن زز امزز ا  وكثززو     املادززأ   اهلنززد 25  املادززأ   الصززني و 8الربازيزز ، و

وترفزاو  حصزأ مصزادر الةاقزأ   املرمددة   البيدا  الناميأ األ زيتالا الر ييديزأ ليةاقزأ األحياديزأ
  املادززززأ   تييززززت انن  28مززززن  -املرمززززددة   إمجززززا  إمززززدادا  الةاقززززأ األوليززززأ إىل حززززد كبززززو 

   (11)يا  املادأ   كين 81  املادأ   كوسرارييتا و 53 إىل

__________ 

(8) IEA, 2016, World Energy Outlook 2016 (OECD/IEA, Paris)  
(9) OECD, 2018, OECD Data, Renewable energy, available at   

https://data.oecd.org/energy/renewable-energy.htm (accessed 7 March 2018)  
(10) IEA, 2017a  
(11) IEA, 2017b, Renewables Information 2017 (OECD/IEA, Paris)  

https://data.oecd.org/energy/renewable-energy.htm
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 نشر ال ا ة املتجددةالعوائب واحملفزات التكنولوجية وغري التكنولوجية ل -جيم 
  حص ،   ال نوا  األاوة، ت دن سريذ     ر يفممل تيتنولوجيزا  الةاقزأ املرمزددة -11

ايفذ اا صا   ززززوجمموعززززأ الموامزززز  الززززع عزززززز  أو أعاقززززت تنميززززأ مصززززادر الةاقززززأ املرمززززددة و  ززززر 
الر ز،،  ، والن ز.ولوج ، وت زم  الريتزاليف وال زدرة عيزة حتميهزا، والرمويز تيتنولوج  ويو تيتن

  واإلدما     ظل الةاقأ اليتهرابديأ، وا سردامأ البي يأ، واملهارا 
 عهززد قريزز ، كا ززت تيتززاليف تيتنولوجيززا  الةاقززأ املرمززددة أعيززة   المززادة مززن حززىو  -12

وخباريززأ تيمززا يرميزز  ابلةاقززأ ال م ززيأ  وقززد يفززدأ اد  سززد الفمززوة،  تيتززاليف الوقززود األحفززوري
إجززرا ا  افززمل الريتززاليف وحززواتز الن ززر وتززدتذ   اززذا ا جززاهل الفولةادززوديأ والةاقززأ الرويززأ، 

وعية سبي  املثال، ا فمل مروسط تيتاليف الةاقزأ ال م زيأ   املنفذة   عدد مرزايد من البيدا 
املادززززأ،   حززززني ت يصززززت تيتززززاليف    80 ززززوا   2015و 2008الفولةادززززوديأ يفززززني عززززام  

ومززن جهززأ أاززرى، جمزز    (12)  املادززأ 35الةاقززأ الرويززأ امل ززرمدة مززن احملةززا  األردززيأ يفن ززبأ 
الريتزززاليف اواليزززأ لي يزززول املراحزززأ ازززار   ةزززاع ال زززبيتأ ومزززن ازززلل ال زززبيتا  الصززز وة ازززذهل 

لريفيززأ   المديززد مززن الريتنولوجيززا    كثززو مززن األحيززا  اباظززأ الريتيفززأ ابلن ززبأ ليممرممززا  ا
  البيدا  الناميأ

مززن الززدعل عيززة م ززروى ال ياسززا     وقززد ايززن  إجززرا ا  افززمل الريتززاليف وع ززود   -13
وقزززد ت زززاعف   لزززبممل تيتنولوجيزززا  الةاقززأ املرمزززددة مواتيزززا   اسززرثماراي   عززدد مزززن البيزززدا  مناازززا  

يفييززو   154 ر زز  مززن حيززا ا - 2007م ززروى ا سززرثمار   الةاقززأ املرمززددة منززذ عززان  ت ريبززا  
، اسززززززززززرنثر  الةاقززززززززززأ ال م ززززززززززيأ 2015و  عززززززززززان   (2015يفليززززززززززني دو ر ) 305دو ر إىل 

 90الفولةادزوديأ والةاقززأ الرويزأ  مظززل ا سززرثمار المزامل    جمززال الةاقزأ املرمززددة، أي حززوا  
دة   المديد من لن ر تيتنولوجيا  الةاقأ املرمد كبوا    يو أ  الرموي   يت  عاد ا    (13)  املادأ

  البيدا  وتةي  األمر الردا  عية م روى ال ياسا  لروتو قزدر أكزرب مزن الي زني ليم زرثمرين
  ي يت  أحد الر داي  الردي يأ   المديد من البيدا  الناميأالرموي  و  يزال 

  وتمرززرب الةاقززأ ال م ززيأ والةاقززأ اليتهرماديززأ والةاقززأ الرويززأ اد  تيتنولوجيززا  راسزز أ -14
يززو أ  يفمززمل الريتنولوجيززا ، مثزز  الةاقززأ اوراريززأ األردززيأ أو الةاقززأ األحياديززأ، لي ززت جززاازة 
يفمززد لن ززراا عيززة  ةززاع واسززذ وحترززا  إىل قززدر كبززو مززن الرةززوير وا اربززار قبزز  يفيززو  م ززرواي   

 ولدى جنوب أتري يا، عية سبي  املثزال، م زرو   كاتيأ من املوثوقيأ والفماليأ من حيا الريتيفأ
وعزلوة عيزة   (14)جريمي لدراسأ ايدوى الرماريأ إل رزا  الة الز  وحتوييهزا إىل منرمزا   اقيزأ

حتززززداي  جديززززدة لززززنظل الةاقززززأ اليتهرابديززززأ  صلززززا، تةززززرح تيتنولوجيززززا  الةاقززززأ املرمززززددة أحيززززاان  
ال ززدرة عيززة اسززريماب  يززأمثزز  ا ارناقززا    اهلياكزز  األساسززيأ لي ززبيتا  و دود -وأسززواقها 

  صادر الةاقأ املرمددةت و م
__________ 

(12) IEA, 2016, Next-Generation Wind and Solar Power: From Cost to Value (OECD/IEA, Paris)  
(13) International Renewable Energy Agency, 2017a, Rethinking Energy 2017: Accelerating the Global 

Energy Transformation (Abu Dhabi)  
   :  إسهان من جنوب أتري يا، مراح (14)

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T1_RenewableEnergy_con10_So

uthAfrica_en.pdf     ( 2018 صار/مارت  6)ا يذ عيي 

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T1_RenewableEnergy_con10_SouthAfrica_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T1_RenewableEnergy_con10_SouthAfrica_en.pdf
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وت زززززم  الموادززززز  يزززززو الريتنولوجيزززززأ  زززززواي  يف زززززن  ا سزززززردامأ البي يزززززأ أد  إىل جزززززدل  -15
 زن  يفيأ وجيهزأ ومثزأ، عيزة سزبي  املثزال، أسز   خبصوص اسر دان يفممل مصادر الةاقأ املرمددة

دورة اززلل     بمززا ابامل ززاد  الراليززأ: اسززر دان الوقززود األحيززاد  مززن اييزز  األول تيمززا يرميزز  
ل يتبوة عية الزنظرماديأ الو  ر  ةا  الةاقأ اليته؛ واد ر املرتتبأ عية اسر دان األراد  ت حيا

اقزأ املرمزددة وجيزا  الة  وال درا  امللدمزأ لرتكيز  تيتنولو  مل املهارا؛ اإلييتولوجيأ اإلقييميأ
 ززر  لززا، يرةيزز  صوابإلدززاتأ إىل   و  ززمل الززوع   يززول الةاقززأ املرمززددة؛ وت زز ييها وريززيا رها

  دةتيتنولوجيا  الةاقأ املرمددة وتصميل سياسا  لر ميم  مهاراٍ  وقدرا  جدي

 تكنولوجيات ال ا ة املتجددة اجلديدة والناشئة -دال 
  يزال مثأ جمال كبو لليفريتار من  ن   أ  يزيد حت ني تيتنولوجيا  الةاقأ املرمزددة وت يزيمل  -16

ملركبززززا  أ، وإدمزززا  ا  جمزززال ايبزززلاي ال م زززيأ الفولةادزززودياملززززواد وقزززد ي زززم  صلزززا عيزززون   تيتاليفهزززا
  أأ    ظل الةاققمي  الر اليتهرابديأ    بيتأ الةاقأ اليتهرابديأ، وإتحأ إميتا يأ إدما  الريتنولوجيا

رمزز  أ  تب ززة مهيمنززأ،   ززييييتو وريززل أ  الةاقززأ ال م ززيأ الفولةادززوديأ امل ززرمدة مززن ال -17 وا
 (15)تزز   جمموعززأ واعززدة مززن ايبززلاي ال  ززاديأ الرقي ززأ مززن اييزز  الثالززا امل ززرمدة مززن مززواد ينيززأ ابلرتيفززأ

وعيززة سززبي  املثززال، ت ززدرا  اززلاي يفووت ززيتايت ال م ززيأ عيززة     الظهززور   عيززون املززوادة  اززذ
ت د زاد  م زرواي  كفزا ة الةاقزأ اليتهردزوديأ  -امرصاص ال و  ممرازة وتيتاليف إ راجها من ف أ 

يزززززززو أ  ازززززززلاي   2015و 2012  املادزززززززأ يفزززززززني عزززززززام   20  املادزززززززأ إىل أكثزززززززر مزززززززن  10مزززززززن 
لب ززا والرةززوير، ولززيس مثزأ ي ززني خبصززوص اسززر راراا   يفووت زيتايت   تزززال   املراحزز  األوىل مزن ا

واهلززززدا مززززن اسززززر دان ايبززززلاي ال م ززززيأ   (16)األمززززد الةويزززز  وجززززدوى   ززززراا عيززززة  ةززززاع واسززززذ
الفولةادززوديأ مززن اييزز  الثالززا اززو توليفززا  مززن اليتفززا ة الماليززأ   حتويزز  الةاقززأ، وافززمل الريتيفززأ 

و  يزززال حت يزز  مجيززذ   والريتيفززأ   جمززال الرصززنيذوم ززروى اسززر دان املززواد، وافززمل م ززروى الرم يززد 
اقززأ ال م ززيأ الفولةادززوديأ  يتززن،  زيززد مززن ةاززذهل األاززداا الثلثززأ يفميززد املنززال، وليتززن تيتنولوجيززا ال

  ايهود   جمال الب ا والرةوير، أ  تبيغ م روى أكرب من ا  ر ار
دمززززا ا   اهلياكزززز  ددة اإلومززززن اجملززززا   األاززززرى النا زززز أ   جمززززال   ززززر الةاقززززأ املرمزززز -18

إ  املركبا  ال  صيأ ت      األساسيأ الذكيأ، مث  إدما  املركبا     بيتأ الةاقأ اليتهرابديأ
  مواقززف  -،   حززني تاززركن يف يززأ اليززون عيززة الةريزز  مززا مروسززة  سززاعأ واحززدة   اليززون ت ريبززا  
ويرزايد ا ارمزان يفرةزوير  ظزٍل لزريفط   (17)املركبا  أو املراد ، قارب مباين مزودة ابلةاقأ اليتهرابديأ

املركبززا  يف ززبيتا  الةاقززأ اليتهرابديززأ ترززيت إميتا يززأ تززدت  الةاقززأ اليتهرابديززأ يفززني املركبززأ وال ززبيتأ 
ومثزززأ إميتا يزززأ اسزززر دان املركبزززا  اليتهرابديزززأ كزززنجهزة لير ززززين، مزززذ احرمزززال يفيزززذ   ا جزززااني  

      األوقا  الع   ت زر دن تيهزا املركبزا الةاقأ اليتهرابديأ لي بيتأ الل ترتا  صروة الةي
__________ 

عيززة سززبي  املثززال، كربيريززد الن ززات والز ززا وال صززدير، واززلاي يفووت ززيتايت ال م ززيأ، ومززواد مرناايززأ الصزز ر مثزز   (15)
  ايأ الص رورييأ مرنااي ال م يأ امليتو أ من جزي ا   ب  مالفولةادوديأ الم ويأ وايبل  يأايبلاي ال م

(16) Massachusetts Institute of Technology, 2015, The Future of Solar Energy, Energy Initiative  
(17) BK Sovacool, J Axsen and W Kempton, 2017, The future promise of vehicle-to-grid (V2G) 

integration: A sociotechnical review and research agenda, Annual Review of Environmental 

Resources, 42(1):377–406  
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و يتن أ  ت م  الفوادد المديد عاص  جاريأ جديدة من  نها حفز أريز اب املركبزا  يفمادزدا  
 ةزززاع ا سززر دان الفزززردي، واإلدمزززا    اززار  إدززاتيأ، وتوسزززيذ اسززر دان املركبزززا  اليتهرابديزززأ 

الموامزز  احملفزززة  سززر دان املركبززا  اليتهرابديززأ   ويرمثزز  أحززد   ساسززيأ واملززد  الذكيززأاهلياكزز  األ
وعيزة سزبي    اجاهل البيدا  املرزايد حنو الر يمل الردرجي  من املركبا  الع تمم  ابلبنززين والزديزل

والصززني وتر  ززا واملمييتززأ املر ززدة لربيةا يززا ؛ 2030املثززال، تمرزززن اهلنززد ال يززان يفززذلا  يززول عززان 
وحزززدد  عزززدة يفيززدا  أازززرى تزززواري  فريفزززأ   (18)2040يززول عزززان المظمززة و يرلنزززدا ال زززماليأ  

  (19)لير يمل الردرجي  من اذهل املركبا 
و ا أ  تيتنولوجيا  الةاقأ املرمددة تمرمد يف زيت  مرزايزد عيزة الريتنولوجيزا  الرقميزأ،  -19
 مزن ربأكزريتو  عية قزدر جما   الب و  الردي يأ   امل ر ب  او رقمنأ  ظل الةاقأ لأحد ت   
ويرزايززد اسززر دان اهلياكزز  األساسززيأ لين زز  واملركبززا    لرنبززؤاوقايفييززأ وا سززردامأ ذكا  الززرتايفط و الزز

و يتن ل بيتا  الةاقزأ   وساد  الرن   ادليأ املرتبةأ اليتهرابديأ امل رتكأ ةا  اليتهرابديأ كراتمأ ل
قأ ال م يأ والةاقأ الرويأ اليتهرابديأ الذكيأ أ  تزاو ت  مصادر الةاقأ اليتهرابديأ املر ةمأ مث  الةا

مززذ  ظززل الن زز  وأ  تززدجمها تيهززا عيززة  ةززاع واسززذ، ابلنظززر إىل  ززايفذ حركززأ الرن زز  امل ززرتك يفززني 
وت زم  الفوادزد احملرميزأ زايدة اليتفزا ة   اسزر دان الةاقزأ وحت يز  ال زدر األمثز  مزن   ال ةاعا 

  امل ززززرتك يمرمزززززد عيزززززة قبزززززول أ   ظززززان الرن ززززز  اد  املزززززرتبط اليتهرابدززززز يزززززو  اسززززرهلك الةاقزززززأ
  (20)امل رهيا وعية تدايفو   جمال ال ياسا  وعية الر دن الريتنولوج 

 50أمهيززأ تيمززا يرميزز  ابملبززاين الززع يرمززاوز اسززرهلكها  وتيتر زز  الريتنولوجيززا  الرقميززأ أي ززا   -20
د يردت ززأ والرربيززل  عمومززا  وتا ززر دن الةاقززأ   املبززاين    املادززأ مززن الةيزز  عيززة الةاقززأ اليتهرابديززأ

يزاان  اد يزأ ازلل الب وت اال الريتنولوجيا  الرقميأ   حت ني م روى أدا  الةاقأ مزن  واإلانرة
وي يت    أجهزة الذكيا سر مار الع  يتن إدار ا ورريداا من الل األ ظل املراحأ ابسر دان 

جيززا  لريتنولو ادى ح ززايفيأ ليززرميل، إحزز  ظززان الرنبززؤ يف ززيوك امل ززر دمني، الززذي ي ززر دن  رقززا  
م ززروى و مل ززرهيا النا زز أ األاززرى الززع  يتززن أ  تززواز  يففماليززأ    زز نا  الةاقززأ يفززني  يزز  ا

صزززورهل را يمزززؤكززد يف زززب  يزززو أ  األثزززر احملرمزز  لززززايدة تزززرايفط  ظزززل الةاقززأ   يززززال يزززو م  اإلمززداد
رتتبززأ عيززة امل د رامل ززرهيا مززن فززاوا مرمي ززأ خبصوريززيأ البيززاان  وأمززن الف ززا  اإلليتززرتوين وا

  الممالأ يف ب  الر  ي  اد 

 املسائل الرئيسية ق جمال ابتكار تكنولوجيات ال ا ة املتجددة ونشرها -اثنياا  
يركز الفر  الرا  عية امل اد  املةروحزأ   جمزال ايفريتزار تيتنولوجيزا  الةاقزأ املرمزددة و  زراا   -21

 امزا  لليفريتزار،رمزددة  ظ زر تيتنولوجيزا  الةاقزأ املولي ت اذهل امل اد  ممزولأ، يفز  مرتايفةزأ  وي ر ز   
زي. مزززن مزززاعرمزززاد  ي زززم  الموامززز  الظرتيزززأ الريتنولوجيزززأ ويزززو الريتنولوجيزززأ، ويرةيززز  صلزززا مزززن الزززدول
 ددة ال ياسا  وا  حتدد أ    ه. لظروتها   جمال   ر تيتنولوجيا  الةاقأ املرم

__________ 

 Countries are announcing plans to phase out petrol and diesel، 2017املنرزدى ا قرصزادي المزامل ،  (18)

cars. Is yours on the list? ،26   أييول/سبرمرب 

(19) IEA, 2017c, Global EV Outlook 2017: Two Million and Counting (OECD/IEA, Paris)  
(20) IEA, 2017d, Digitalization and Energy (OECD/IEA, Paris)  
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  ميم أسواق ال ا ة املتجددة وسياساهتات -ألف 
  والرماو  يفزني الزدول عيزة حزد سزوا  ت زريذ وتزوة ا يفريتزار الريتنولزوج ليمنات أ  يتن  -22

ويرمث  أحزد ايوا ز  املهمزأ لممييزأ ودزذ ال ياسزا    ا عزرتاا يف يمزأ ازذين المزاميني وتوادزد 
دزمن سي زيأ  أالدوليز  لرفزاعلقزد ترزيت او اوزا     ا قر ا ،   فريزفح   ت ميمهما، 

واززززو  -   الرصززززنيذ مززززثل   -صززززمل ا قرصززززادي الر إميتا يززززأ ايفريتززززار الريتنولوجيززززا  املرمززززددة 
رززيت ليبيززدا  الززع تأ   أي ززا   اومززن  ززنه  يف زز  إىل توادززد   اليتفززا ة يميززذ البيززدا  املمنيززأ مززا

  يألي ززت لززديها سي ززيأ ايفريتززار ميترميززأ الرةززور إميتا يززأ يفززد  أ  ززةأ أاززرى عيززة امرززداد ال ي زز
زززد  تزززوترا ، ابلنظزززر إىل أ  املنات زززأ ت زززيت   يزززو أ  تزززدوي   ظزززان ا يفريتزززار  يتزززن أي زززا   أ  وا

إحززدى ال ززما  الردي ززيأ ليرمززارة الدوليززأ، و يتززن أ  يززؤدي اززاح قةززا  مززا   أحززد البيززدا  إىل 
   زوال ال ةا  صات    يفيد  ار

وصززول اتززوتو سززب    يززدا ، مززد، ابلن ززبأ لززبممل الباألال صززوة األولززواي   رمثزز وقززد ت -23
د وقزد ت زيت  توادز  ممز  املزدر ليزدا التزرص تمزيز عية الةاقأ لر  ني ري أ النات ورتااهل و 

روريزززد  لسززز  الدوليزززأ لمزززو  إىل الأ ليم نمززز   أقزززرب وقزززت مميتزززن أسزززبااب  اوصزززول عيزززة الةاقزززأ 
ريززأ،  يززا ير زز   ززرح املييتيززأ الفيتمززن و أريززل  الريتنولوجيززا املر دمززأ لسززرفادة مززن لا يفريتززارا  

الريتنولوجيززا  للسززر دان يف ززرعأ عززو  ا  رظززار عززدة سززنوا  إل  ززا  سي ززيأ ا يفريتززار عيززة 
  الصميد احملي 

ا سززرتاتيميأ ا قرصززاديأ   ا عربززار  أ ززول أجززل   منظززور  أياززذ ومززن جهززأ أاززرى، قززد  -24
أ  يفنززا   املنظززور أي ززا  وقززد يززرى أريزز اب اززذا   والصززناعيأ لبيززد مززا مززن اززلل أ ززر زمنيززأ ع  ديززأ

توريد ا يفريتارا   يتن أ  و     األمد الةوي  توادزد أكزرب للقرصزاد   املزيد من عنارير سي يأ
ظهزر املثزال ويا   كيت ، من الل إجياد ترص المم  وما يرتبط يفذلا من حواتز ا قرصزاد اليتيز 

جمززال أ  ا يفريتززار    1ار املرميزز  يفرةززوير أسززواع الةاقززأ ال م ززيأ الفولةادززوديأ الززوارد   اإل زز
تيتنولوجيززا  الةاقززأ املرمززددة   ززا  دو  إىل حززد كبززو، حيززا  يتززن حملفزززا  ال ةززا    يفيززد 

  إحدا  أثر كبو   يفيدا  أارى ما

 

  1اإل ار 
 إفرادية  ت اا اتالت اميم املعتمدة ق أسواق ال ا ة الشمسية الفول اضوئية النامية: دراس

أي تصزززميما  عنزززدما يفزززدأ  تةزززوير قةاعهزززا ليةاقزززأ ال م زززيأ    تيتزززن الصزززني  يزززا 
وركزززز  منزززذ البدايزززأ عيزززة الصزززناعا  الر ويييزززأ اليتثيفزززأ الممالزززأ، عزززو  قةزززا    الفولةادزززوديأ

واززززلل ال ززززر  اوززززادي والم ززززرين، كززززا  هزززز. البيززززد   جمززززال الةاقززززأ   الب ززززا والرةززززوير احمليزززز 
يرصززدير، حيززا اسززرهدا األسززواع الززع كا ززت تززوتر ل هززا  عيززة اإل رززا  وموج   الفولةادززوديأ قادمززا  

ودعزززل تصزززنيذ الةاقزززأ الفولةادزززوديأ مزززن ازززلل   حزززواتز قويزززأ  سزززر دان الةاقزززأ الفولةادزززوديأ
و  ادو زأ األازوة، يفزدأ    رينادي   وي  ا يفريتار وسياسا  دعل ا سرثمار اإلقييمز  وقزرو 

  يأ عية  ةاع واسذ لي ايأالصني   تصنيذ و  ر  ظل الةاقأ ال م يأ الفولةادود
ت د يفدأ  اسرثماراا   الب ا والرةوير   جمزال الةاقزأ   فريفا   واعرمد  أملا يا هما   

ال م ززززيأ الفولةادززززوديأ   سززززبمينيا  ال ززززر  املادزززز ، حيززززا أ ززززركت   اززززذا اجملززززال ممااززززد 
  ا حتزززادي واإلقييمززز وداعزززل ازززذا ا سزززرثمار ابلرمويززز    الب زززو  واياممزززا  وال ةزززا  الصزززناع 
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مززن أجزز  إ  ززا  سززوع  ييززأ ليريتنولوجيززا،  ومنززذ ت ززمينيا  ال ززر  املادزز ، عميززت أملا يززا أي ززا  
ابملن زت   اارمت، عية سبي  املثال،   البدايأ ابألجهزة املركبأ توع أسةت البنااي ، مث  ح زا  

وألسززباب     األسززواعتمريفززا  تف ززيييأ ملواريززيأ دعززل إ  ززاأملا يززا واسززر دثت   األكززرب حممززا  
منهزا، حزد  ا فزا  سزريذ   تيتيفزأ وحزدا  الةاقزأ  كبزوا        زا  الرصزنيذ الصزي، جزز ا   يت  

وواجهزت أملا يزا صلزا حريزلح سياسزرها املرمي زأ ابلرمريفزا    الفولةادوديأ عية الصزميد المزامل 
  وتركيبها وقد أدى صلا إىل ا فا  حاد   إ را  ايبلاي الفولةادوديأ  الرف يييأ

 
S Jacobsson and V Lauber, 2006, The politics and policy of energy system املصادر:  

transformation: Explaining the German diffusion of renewable energy technology, 

Energy Policy, 34:256–276; AL Polo and R Haas, 2014, An international overview of 

promotion policies for grid-connected photovoltaic systems, Progress in Photovoltaics, 

22:248–273; HJJ Yu, N Popiolek and P Geoffron, 2016, Solar photovoltaic energy policy 

and globalization: A multi-perspective approach with case studies of Germany, Japan, 

and China, Progress in Photovoltaics, 24:458–476  

لر ززززميذ الةاقززززأ املرمززززددة ازززز  الرمريفززززأ  وكا ززززت األداة ال ياسززززاتيأ األكثززززر اسززززر داما   -25
  با  الل تزرتة مرفز  عييهزاتا  ديأليت  وحدة من الةاقأ اليتهراب  يفرا   الرف يييأ، الع ت من سمرا  

عييهزززا ة زززة وازززذا  زززيت  جزززذاب مزززن أ زززيتال دعزززل أسزززمار الةاقزززا  املرمزززددة، الزززع عزززادة مزززا ت
وقززد سززامهت الرمريفززا  الرف ززيييأ   ا فززا  سززريذ لريتززاليف   ال البااظززأو مززاألرؤوت تيتززاليف 

وأملا يزززا   ال زززا  يأ والةاقزززأ ال م زززيأ الفولةادزززوديأالةاقزززا  املرمزززددة، وخباريزززأ الةاقزززأ الرويزززأ 
والربت زال ويفي زاراي وتركيززا وكينيزا واملمييتزأ املر ززدة وان زاراي واليززااب  مزن يفزني البيززدا  الزع اعرمززد  

يززززو أ  اةززززر الرمريفززززأ الرف ززززيييأ يرمثزززز    أ    (21)الرف ززززيييأ ا ه. ال ادمززززأ عيززززة الرمريفززززالززززن  
 عزل الةاقزا  املرمزددة تزرتة زمنيزأ  وييزأ، وازو مزا قزد خييزف أثزرا  اويتوما  قد تور   ف ها   د

  (22)عية ا قرصاد سيبيا  
ه. ال ادمززأ عيززة املناقصززا  أو املزززادا  كززندوا  و  اززذا ال ززياع، يرزايززد اسززر دان الززن   -26

سياسزززاتيأ لر ديزززد أسزززمار ع زززود الةاقزززأ املرمزززددة وحت يززز  ختفي زززا  كبزززوة   الريتيفزززأ   جمزززال 
صززز  ازززلل ال زززنوا  ال يييزززأ املادزززيأ ا ر زززال مزززن حو  المديزززد مزززن البيزززدا ،   املرمزززددة الةاقزززأ

واسززرةاعت  ززيي  وامليت زززيا   الرمريفززا  الرف ززيييأ الززع حتززدداا اويتومززا  إىل  ظززل املزززادا 
ختفززززيمل أسززززمار الةاقززززأ ال م ززززيأ الفولةادززززوديأ مززززن اززززلل املزززززادا ،   حززززني    ززززت أملا يززززا 

إىل  اسززرنادا  املر زدة واليززااب   ظمهززا ملزنت الم ززود أو حتديززد الرمريفزا  ايمركيززأ والربت زال واملمييتززأ 
  املادزززأ مزززن مجيزززذ  50ومزززن املروقزززذ أ  تزززر يتل املززززادا    حزززوا    عيزززة املززززادا هززز. قزززادل 

   20م ايفز  ، الل ال زنوا  ايبمزس امل بيزأ اإلداتا  إىل قدرا  الةاقأ اليتهرابديأ املرمددة
  (23)2016ان املادأ   ع

__________ 

، مراحززززأ  : وأملا يززززا والربت ززززال ويفي ززززاراي وتركيززززا وكينيززززا واملمييتززززأ املر ززززدة وان ززززاراي واليززززااب إسززززهاما  مززززن حيتومززززا   (21)
http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562 ( 2018 صار/مارت  6ا   )ا يذ عييه 

(22) F Zhang, 2013, How fit are feed-in tariff policies? Evidence from the European wind market, 

Policy Research Working Paper 6376  
(23) IEA, 2017e, Renewables 2017: Analysis and Forecasts to 2022 (OECD/IEA, France)  

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562
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يفزززدور ابلزززغ األمهيزززأ   عمييزززأ ا يفريتزززار والن زززر، وصلزززا، عيزززة  وت زززةيذ اويتومزززا  عزززادة   -27
سززززبي  املثززززال، مززززن اززززلل  ويزززز  أ  ززززةأ الب ززززا والرةززززوير، وإجيززززاد الةيزززز  يفرززززوتو حززززواتز لن ززززر 
  الريتنولوجيا ، وإريلح أسواع الةاقأ، وودذ املمايو، وتنفيذ تدايفو أارى لرمزيزز ث زأ امل زرثمرين

الةاقزأ يا ومولت سرأ مراكز لليفريتار   جمال الةاقأ تركز عيزة وعية سبي  املثال، أ  ن  امليت 
وال ززبيتا  ؛ والةاقززأ الب ريززأ؛ والةاقززأ األحياديززأ؛ اوراريززأ األردززيأ والةاقززأ ال م ززيأ والةاقززأ الرويززأ

أ  ت زمذ  ظزل اوزواتز اويتوميزأ وسياسزا  امل زرتاي   وعلوة عية صلا،  يتن أي زا    (24)الذكيأ
ويفصزفأ   (25)ولوجيا واملمدا  احملييأ، كما او اوال   مجهوريأ إيزرا  اإلسزلميأعية اسر دان الريتن

عامأ،  يتن لي يتوما  أ  ت ةيذ يفدور مهل   تزوتو يفنيزأ قا و يزأ وتنظيميزأ تيتفز  توجيز  أ  زةأ 
    ال ةا  ايباص نيالودوح والث أ ليفاعي  فيتال ةا  ايباص يفةري أ تيتو  مفيدة ليممرمذ وت

ويصزززف     زززر تيتنولوجيزززا  الةاقزززأ املرمزززددةجمزززال    ا  مهمززز الرمويززز  عزززامل  ي زززيت  و  -28
لمزززززان وايبزززززاص األدوار امل ريفزززززأ الزززززع  يتزززززن أ  ي زززززةيذ هبزززززا م زززززرثمرو ال ةزززززاعني ا 2اإل زززززار 

  الةاقأ املرمددةقةا  وامل رثمرو  املؤس يو     وي  
   2اإل ار  

 مشهد متويل نشر ال ا ة املتجددة
ززززمؤس ززززا  الرمويزززز  المززززان:   الةاقززززأ املرمززززددة   كثززززو مززززن األحيززززا  عيززززة قةززززا   لر  حت 

  وت زم   زاريذةزوير املتا عرماد عية مؤس ا  الرموي  المان، و  سيما   املرحيأ املبيترة من 
لرمويززز  امؤس زززا  و األمثيزززأ مؤس زززا  ماليزززأ دوليزززأ مثززز  املصزززارا اإلعاديزززأ املرمزززددة األ زززراا 

   رمويزز  المززان دوا  الوتر ززذ أ  ع عززادة مززا تيتززو  وكززا   إعاديززأ ثناديززأ األ ززراا(اإلعززاد  )الزز
 تنةزوي ددة الزعكثو مزن األحيزا   زيت  مزنت وإعزاان  ودزماان  لري زو م زاريذ الةاقزأ املرمز

  عية فا ر كبوة لدرجأ تث، ال ةا  ايباص عن دعمها
أمساليزززأ ايديزززدة مثززز  ال زززندا  امل زززرثمرو  ايبزززواص،  زززا   صلزززا ريزززيتوك األسزززواع الر  

ب الرمويزز   جرززذا ايب ززرا : حتظززة ال ززندا  ايب ززرا  ابارمززان مرزايززد يفوريززفها  ليززا  ايفريتاريززأ
ن ريززيتوك مززأي  ززو   وال ززندا  ايب ززرا  ازز   مل ززاريذ الةاقززأ املرمززددة   ا قرصززادا  النا زز أ

اسذ ا عية  ةاع و سر دامهايتن و   سندا   وي  امل اريذ الع هلا أثر إجيايب عية البي أ واملنا 
  ا  لزايدة الرموي  الةوي  األج  من مصادر يو مصرتيأ يفريتيفأ من ف أ   بي

امل ززرثمرو  املؤس ززيو ،  ززا   صلززا ريززنادي  املما ززا  الر اعديززأ: ي ززيت  امل ززرثمرو   
ثمرو  ي امل ززززززرويبززززززد  لرمويزززززز  مصززززززادر الةاقززززززأ املرمززززززددة  ززززززرمل   ردي ززززززيا   املؤس ززززززيو  مصززززززدرا  

 ا  املر دمززأ، قرصززادااملؤس ززيو ، مثزز  ريززنادي  املما ززا  الر اعديززأ املنرميززأ إىل البيززدا  صا  
  اب سرثمار   البيدا  الناميأ مرزايدا   اارماما  

 :International Renewable Energy Agency, 2016, Unlocking Renewable Energy Investment :املصادر

The Role of Risk Mitigation and Structured Finance (Abu Dhabi); and 2017a  
__________ 

  إسهان من حيتومأ امليت يا، مراح  :  (24)
http://unctad.org/meetings/en/Presentation/cstd2017_p07_Mexico_en.pdf     ( 2018 صار/مارت  6)ا يذ عيي  

  إسهان من مجهوريأ إيرا  اإلسلميأ، مراح  :  (25)
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T1_RenewableEnergy_con05_Ira

n_en.pdf (    2018 صار/مارت  6ا يذ عيي ) 

http://unctad.org/meetings/en/Presentation/cstd2017_p07_Mexico_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T1_RenewableEnergy_con05_Iran_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T1_RenewableEnergy_con05_Iran_en.pdf
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 التايد ت التدنية إلدماج ال ا ة املتجددة ق شةكات ال ا ة الكهرابئية -ابء 
يفرزايززد   ززر الةاقززأ املرمززددة، تةززرح ايوا زز  الر نيززأ وا قرصززاديأ إلدمززا  حصززمل أكززرب  -29

يفريتززار   و عيززة ا ومثززأ تركيززز كبزز  مرزايززدة    ززبيتا  الةاقززأ اليتهرابديززأ حتززداي  اامززن مصززادر 
 دة املر زوة  أ املرمزدجمال الريتنولوجيا  الرميتينيأ الع  يتن أ  ت اعد   إدما  مصزادر الةاقز

 ت زم  إدمزا  ألصكزة الزعو ظزل الةاقزأ اليتهرابديزأ ا؛  ظل الةاقأ اليتهرابديأ،  ا   صلزا الر ززين
ريتنولوجيا  وال؛ ناع الريتنولوجيا  األسيأ مث  الذكا  ا ريةالريتنولوجيا  الرقميأ الع ت مة 

  اللزمأ لزايدة مرو أ الةي  عية الةاقأ
إىل حزد   او فزريزو أهزا ت  الرميتينيزأ الردي زيأوجيا  لالريتنو الر زين من   وتيتنولوجيا -30

رمز  حملمزن يزو او   ، و زول مزدة الر ززين املميتنزأنفزاصال  ن والسرعأ كبو من حيا اإل را ، و 
يزززة  ةزززاع ملزززومس  عأ  تيتزززو  تيتنولوجيزززا  البةزززاراي  اواليزززأ كاتيزززأ لر  يززز  إميتا يزززأ الر ززززين ا

صزز  ملبززاين   تاالصززيف لردت ززأ تصزز     واسززذ  يززا  يتززن ختزززين الةاقززأ اليتهرابديززأ ال م ززيأ
لزع الةاقزأ ا وزرارة أوولذلا، مثأ حاجأ إىل إحراز ت دن   أ زوا  أازرى مزن  ظزل ختززين ا  ال را 

يززا  ن تيتنولوجمزتةزوير جمموعزأ  ي، جيزر ابلرزا و    يتزن أ  تممز  عيزة مزدى تزرتا  زمنيزأ أ ززول
ا  ويفززني مززل ال ززبيتالر زززين املزززودة يفرةبي ززا  تززرتاوح يفززني تةبي ززا  ريزز وة اومززل وتةبي ززا   

  وتةبي ا  الر زين   ترتة ما يفني املواسل نفاصتةبي ا  سريمأ ال
لبيد ما من املزوارد ال در املراح رمددة املر وة وال ايفيأ لين   عية ويروقف مزي. الةاقأ امل -31

وعيززة سزبي  املثززال، تززؤدي الةاقزأ اليتهرماديززأ والةاقزأ الرويززأ   الربت ززال   وعيزة أعززا  اسزرهلك 
   60و  املروسط، توتر مصادر الةاقأ املرمددة أكثر من     مزي. الةاقأ   البيد مهما   دورا  

، تماقبززت سززرأ أاين كاميززأ 2017  عززان  -مزززي. الةاقززأ اليتهرابديززأ عيززة مززدى المززان  املادززأ مززن
  (26)  املادأ من الةاقأ اليتهرابديأ 100وتر  تيها مصادر الةاقأ املرمددة 

ر زززدد الةاقزززأ املرمززززددة   ززز  املوقززززذ، وقزززد تيتززززو  املنزززا   ال نيززززأ ابلةاقزززأ ال م ززززيأ تو  -32
ألساسزيأ اير اهلياكز  ولزذلا، تز   تةزو   الزذي يوجزد تيز  الةيز  عييهزاالرويأ يفميزدة عزن امليتزا   أو

  هلززا، يفمززد ارا ، وييتززو واززذهل اهلياكز  األساسززيأ جززديرة اب سززرثم  أمزر مهززل لززنظل الةاقززأ اليتهرابديززأ
ويصززبت   ظززان الةاقززأالرززواز  يفززني المززر  والةيزز      من ززةإ  ززادها، أثززر كبززو   حتديززد وتوجيزز  

دا  الززززع أ   البيززززكزززز  األساسززززيأ ل ززززبيتا  الةاقززززأ اليتهرابديززززأ م ززززنلأ ردي ززززيابلرززززا  م ززززر ب  اهليا 
عيزة  ظزان أ وقادملةي  قرب مواقذ المر  وا موجودة   بيتأ ليةاقأ اليتهرابديأ  اسرثمر  ترخييا  

ىل  ظزان قزادل   ر زال إاالراميزأ إىل مرمد إىل حد كبو عية الوقود األحفوري والع ت زريزن اةةهزا م
  (3ظر اإل ار لةاقأ )ا ة مصادر الةاقأ املرمددة إحدا  ت يوا  ااديأ   موقذ توليد ايفيتثاتأ عي

كمززا ييتر ززز  تةزززوير اهلياكززز  األساسززيأ أمهيزززأ تيمزززا يرميززز    ريززف أ زززوا  مصزززادر الةاقزززأ  -33
و ظززل الةاقززأ اليتهرابديززأ املركزيززأ قواعززد  ززبيتا  ترةيزز    املرمززددة، مثزز  املصززادر املركزيززأ أو املوزعززأ

املركزيززأ أريزز ر مززن يززو لززذلا، تزز   الززنظل  والتززا  هززا  وتوزيماليتهززراب  ياكزز  أساسززيأ كثيفززأ لن زز  ا
امل زززر يأ(، وأثبرزززت أهزززا أ  ززز  الزززنظل حيزززا اومزززل )عيزززة سزززبي  املثزززال، ال زززبيتا  الصززز وة أو 

__________ 

   إسهان من حيتومأ الربت ال، مراح  : (26)
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con21_Portugal

_en.pdf     (2018 صار/مارت  6)ا  يذ عيي  
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مركزيزأ إىل يزو وعية سبي  املثال، ت    ظل الةاقأ ال م يأ املنزليأ   ليمنا   الناديأ والوعرة والريفيأ
ن تيتنولوجيزززا  الةاقزززأ اليتهرماديزززأ اليتبزززوة اومزززل   يفمزززمل مزززن أكزززرب  زززر د  حزززد كبزززو،   حزززني تا 

وتززؤثر اززذهل الموامزز  يفززدوراا    ةززاع مصززادر الةاقززأ املرمززددة الززع    ةززا  توليززد الةاقززأ   المززا 
 ظزززل الةاقزززأ جيزززري   زززراا والزززع تزززرتاوح يفزززني تةبي زززا   زززاميأ ازززار  ال زززبيتأ )عيزززة سزززبي  املثزززال، 
ا  توليززد ةززال م ززيأ املنزليززأ( و ةززا  أكززرب  مززل ال ززبيتأ لروليززد الةاقززأ )عيززة سززبي  املثززال،  

  الةاقأ اليتهرماديأ أو احملةا  املركزيأ لروليد الةاقأ ال ميأ أو  ةا  توليد الةاقأ اوراريأ األرديأ(
   3اإل ار  

جمممددة: ا مممة املتنشمممر ال عمليمممة صمممل األساسمممية لشمممةكة ال ا مممة الكهرابئيمممة مممم  ا تكييمممف ا ي
 دراسات  اات إفرادية

لةاقزأ الرويزأ    رزا  اثمأ إميتا يا  كبوة إلت: تواج   بيتأ     اليتهراب    أملا يا حتداي   
لرويزأ اقزأ ا  زر الة ويمز، صلزا أ   مشال البيزد، وليتزن مراكزز الةيز  الردي زيأ توجزد   اينزوب
نزوب  زمال إىل ايمزن ال ليةاقأ اادل     املنا   ال ماليأ حيا الرايح أ د قوة سي رربذ تدت ا  

لةاقززأ اد   جمززال وكنريمززأ لززذلا، تزز   حتززول البيزز  الززريت وارتفززا  الةيزز ا ززرداد اززلل أوقززا  
ن مزززز خييززززو يززززو أ  صلززززا    لر  ززززني اهلياكزززز  األساسززززيأ ل ززززبيتأ الةاقززززأ اةةززززا   ي ززززم  أي ززززا  

أ ال رعأ تاد   ا  اةو ر يت  لحتداي ، أل  الرأي المان أمي  إىل قبول مد كايفل  حتت األر  
  لن   الةاقأ اليتهرابديأ، واو ما يؤدي إىل زايدة الريتاليف

و  اليااب ، يرمثز  جزز  مزن إ زار سزاح  توكو زيما ا يفريتزاري   توسزيذ  ةزاع اةزو   
  الةاقأ ليوريول إىل املنا   ال نيأ ابلرايح

وقد   لر ديا  بيترها ليةاقأ اليتهرابديأ ا  جهود وتبذل الو اي  املر دة األمرييتيأ أي ا   
ا  كفا ة يتنولوجيودمت وزارة الةاقأ مبادرة لر ديا ال بيتأ ت م  أ  ةأ تركز عية إدما  ت

لريتنولوجيزززا  ت زززم  او   الةاقزززأ والةاقزززأ املرمزززددة والن ززز  امل زززردان    ظزززان الةاقزززأ اليتهرابديزززأ
؛ رمززززددةةاقززززأ املالر نيززززا  اللزمززززأ لنمززززاح تيتامزززز  ال ززززبيتأ مززززا ييزززز : حت ززززني قززززدرة الرنبززززؤ ابلو 

نزا  الب  يتنولوجيزاوت؛ ةاقزأواألجهززة اإلليترتو يزأ املر دمزأ   جمزال ال؛ وتيتنولوجيا  ختزين الةاقأ
ززز؛ ديزززأوتيتنولوجيزززا  ريفزززط املركبززززا  يف زززبيتأ الةاقزززأ اليتهراب؛ املروادمزززأ مزززذ ال زززبيتأ . جديززززدة وها

  سر مار ال بيتأ ومراقبرها وت  ييها 

 ، مراحأ  :واليااب  إسهاما  من حيتوما  أملا يا والو اي  املر دة املصادر:
http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562  

 دور ال ا ة املتجددة ق توسي  ن اق إمكانية احل ول على ال ا ة الكهرابئية -جيم 
وتفيزد جمموعزأ   يفييو    مل لي صول عيزة الةاقزأ اليتهرابديزأ 1,1يزال ورا  حنو    -34

من األدلزأ ن  توسزيذ  ةزاع إميتا يزأ اوصزول عيزة الةاقزأ اليتهرابديزأ ي زاال   فريزف جوا ز  
  (27)تمزيز الرنميأ ا جرماعيأ وا قرصاديأ يف يت  عان

__________ 

(27) IEA, 2017f, Energy Access Outlook 2017: From Poverty to Prosperity (OECD/IEA, Paris)  
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ملرمززددة وختفززيمل الريتززاليف ترريززأ ويرززيت الر ززدن الريتنولززوج  ال ززريذ   جمززال الةاقززأ ا -35
مززن اززلل حيززول اززار   -و  سززيما   البيززدا  الناميززأ  -د ابليتهززراب    املنززا   الريفيززأ لإلمززدا

ينب زز   ،إىل  ززو  أجرااززا األو يترززاد مززؤارا   واسززرنادا    ال ززبيتأ أو مززن اززلل ال ززبيتا  الصزز وة
إدمززا  اةززط اوصززول عيززة الةاقززأ ومززا يرصزز  يفززذلا مززن تززرص در الززدا    ا سززرتاتيميا  

ومزن ازذا   (28)اإلعاديأ المامأ لبيد ما عية حنو كام  من الل ريزل  لير زول   جمزال الةاقزأ
المززر  والةيزز    جمززال الةاقززأ عيززة حنززو كيزز ، وي ززيتل  وسززييأ لرمزيززز عززامي  املنظززور، يمززا   

  يذ ا قرصادي وإجياد ترص المم الرنو 
ومززن الناحيزززأ الرارخييززأ، جزززرى ممظززل الرزززدال  الراميززأ إىل توسزززيذ  ةززاع إميتا يزززأ اوصزززول  -36

مزن  ،ويفدرجزأ أقز  ،مصادر الةاقأ املرمددة من الل  ديزد ال زبيتأعن  ري  عية الةاقأ اليتهرابديأ 
أوليززأ  ززرندة إىل ال ززبيتأ اسززرثمارا  وعززادة مززا ترةيزز  اويززول امل اززلل تيتنولوجيززا  اززار  ال ززبيتأ 

وعيزة   فزواتوعيزة الزيفنزا  عزرب الالريتيفزأ وز     اهلياك  األساسيأ تزدتمها اويتومزأ أو  زركأ ايبدمزأ وتاز
اززززذا الن ززززو، تزززز   الريتيفززززأ األوليززززأ ألي زيفززززو  يريزززز    الززززريفط ابل ززززبيتأ وي ززززرةيذ صلززززا من ف ززززأ 

يزززو أ  ازززذا النزززو  مزززن الزززنه. الرنزززاز  قزززد    ي تييززز  تيتزززاليف الر زززليزززريفط أي رسزززل دززز ي   -   زززبيا  
و  اذهل اوزا  ، قزد تيتزو  مصزادر الةاقزأ املرمزددة   ليوريول إىل اجملرمذ كيت   ويل   ي ر رع وقرا  

من اار  ال بيتأ قادرة عية توتو إميتا يزأ حصزول اجملرممزا  احملييزأ عيزة الةاقزأ اليتهرابديزأ   وقزت 
 (29)وقزد رأ  الوكالزأ الدوليزأ ليةاقزأ  اإلمزداد ابليتهزراب  مزن ال زبيتأ قزد ي زر رقهاالع أسر  من الفرتة 

أ  اويززول مززن اززار  ال ززبيتأ، و  سززيما تيتنولوجيززا الةاقززأ ال م ززيأ الفولةادززوديأ، قززد تيتززو  أكثززر 
  ليتهراب    أتري يا جنويب الص را اباويول تماليأ من حيا الريتيفأ لرمميل اإلمداد 

اليف ازززز  أحزززد ا عربززززارا  املهمزززأ األاززززرى لززززايدة إميتا يززززأ وال زززدرة عيزززة حتمزززز  الريتززز -37
لزززدا  اصا   ييزززأت زززد تيتزززو  اجملرممزززا  احمل  اوصزززول عيزززة الةاقزززأ ابسزززر دان الةاقزززأ املرمزززددة

 ي زززا  أ زززرثمرو  امل، وقزززد   ييتزززو  يزززو قزززادرة عيزززة دتزززذ ا سزززرثمارا  اللزمزززأ م زززدما  املزززن فمل 
  امل زر دمني  يز و مؤكدة يف ب  تدين كثاتزأ عاددا  يأمواهلل من أج  م رمدين  سرثمار 

،   املثزاليعيزة سزب ،وصلزا ليرنميأ، ومواتيا   و يتن أ  جم  عاص  جاريأ جديدة اذا ايبيار مميتنا  
نظمززأ مسززر دمت اوقززد   ابسززر دان الرمويزز  البززالغ الصزز ر أو ترتيبززا  دتززذ الريتززاليف ابلرززدري.

الصز ر  اايزأنمر دعل لين زا    إ  زا  م زاريذسو ر سي زرت، واز  منظمزأ يزو حيتوميزأ تزوتر الز
يتزززن  وززا  ، و  يفمززمل ا    جمززال الةاقززأ ال م زززيأ، عززوص  الززدتذ الرزززدرجي  عيززة حنززو تمزززال

تيتززاليف  ري ززأ دتززذتنظززيل دتززذ تيتززاليف الريتنولوجيززا  ايديززدة ليةاقززأ املرمززددة يف ززيت  مماثزز  لة
  مصادر الةاقأ الع حت   يها، مث  اليتووسني

  يفرةززوير الرةبي ززا  اززار  ال ززبيتأ   املنززا   الناديززأ يهززرل م ززرثمرو ال ةززا  ايبززاص دادمززا   و  -38
  وقد يرمث  أحد النه. املميتنأ ملمايأ اذهل امل نلأ   تيتريز  امل زاريذ وجميمهزا لر  يز  وتزورا  النةزاع

 ززاريذ الةاقززأ و يتززن أ  ت ززم  تززدايفو الر يزز  عيززة عوادزز  ا سززرثمار الززذي ي ززودهل ال ةززا  ايبززاص   م
املرمزززددة الصززز وة النةزززاع إ  زززا  اييتززز  إداري مرزززني وإجيزززاد يفي زززا  مواتيزززأ ل ياسزززا  تنظيميزززأ و يتينيزززأ 

ازززار  ال زززبيتأ، وممايزززأ املرمي زززأ ابملصزززادر وادززز أ، وتوحيزززد إجزززرا ا  الرتازززيمل، والرمريفزززا  ايمركيزززأ 
  (4)اإل ار  البالغ الص رالريتاليف األوليأ من الل ا درماان  املن ف أ الفاددة والرموي  

__________ 

  2017األو يتراد،  (28)

(29) IEA, 2017f  
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   4اإل ار  
 ةإفرادي إمداد املناطب الريفية ابل ا ة الكهرابئية ق أوغندا: دراسة  الة

أاب ززت الززدروت امل ززرفادة مززن اسززرتاتيميأ إمززداد املنززا   الريفيززأ ابليتهززراب    أوينززدا عززن  
ليززأ وت ززميذ اسززيأ األو األسالرمويزز  ويفنززا  قززدرا  اهلياكزز  جمززا   اواجززأ إىل رايدة اويتومززأ   

ري لن زبأ مل زرثمدي ابجملزمزن اويفمد صلزا، يصزبت   الرنميأ ا قرصاديأ املرتبةأ ابإلمداد ابليتهراب 
  تو  زمان األمور ال ةا  ايباص والرموي  الرماري

وعوامززز  ايبةزززر الردي زززيأ الزززع تميززز  الروسزززذ ال زززريذ إلمزززداد املنزززا   الريفيزززأ ابليتهزززراب     
زز. جديززدة لبنززا  الةيزز    فززا ر جاريززأأوينززدا  بززو مززن عززدد كجيزز  و وكززا  مززن الززلزن اعرمززاد ها

  جدوامها وأثبت مفهون الرماو يا  ومفهون مبدأ املصي أ امل رتكأ  الزيفنا  يف رعأ
وابإلداتأ إىل صلا، كا زت اجملموعزأ ال زايف أ مزن م زدم  ازدما  إمزداد املنزا   الريفيزأ  

أ كبزوة  مولأ ابيبدمزيفيأ املتينب   أ  تيتو  األقاليل الر    ت ري وة جدا  ألها كا ماينابليتهراب  ت
ن حيززا مززيبززدما    لززدر م ززرواي  المادززدا  اللزمززأ لريبيززأ احرياجززا  م ززدم  ااابل ززدر اليتزز

  الريتاليف املاليأ
و ثززز  أحزززد الزززدروت األازززرى امل زززرفادة   أ ززز  ينب ززز  جمززز  الر ةزززيط واإلدارة   قةزززا   
ازو تركيزز  ا  ليم ز  قزدم كا  أت   سزبي و   تب يط تنفيذ الربانم.جي  ، و املرمددة مركزاي  الةاقأ 

 انم. اإلمززدادنفيززذ يفززر تال ززيةأ   يززد اليتيززا  الرادززد امل ززؤول عززن قةززا  الةاقززأ املرمززددة وكفالززأ 
 وكزا  مزن  وسزذاأل نيزأ الو  ابليتهراب  ابلرنايل مزذ  ةزاع ختةزيط الرنميزأ ا قرصزاديأ وا جرماعيزأ

ابل زدر  أ اليتهرابديزأأ ليةاقزتن ي  ايا   الريف  من الرنميأ الو نيأ ليهياكز  األساسزي املهل أي ا  
  اليتا  مذ املؤس ا  واليتياان  األارى   قةا  الةاقأ

  إسهان من حيتومأ أويندا، مراح  :  املصدر:
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con24

_Uganda_en.pdf     (2018 صار/مارت  6)ا  يذ عيي  

 استخدام ال ا ة املتجددة ق الد اع املنزيل ألغراض ال هي -دال 
  املادأ مزن إمجزا  اسزرهلك الةاقزأ املرمزددة    49ت يت  اليتريأ األحياديأ الر ييديأ  -39
الةمزززان ويزززدت و  املنزززازل ابسزززر دان النزززار يفييزززو   ززز مل يةهزززو   2,8و  يززززال حنزززو   (30)المزززا 

امليت ززززوتأ واملواقززززد الب ززززيةأ الززززع حتززززرع اليتريززززأ األحياديززززأ الر ييديززززأ )ايب زززز  ورو  اويززززواان  
  (31)وخييف صلا عواق  ري يأ ويفي يأ واجرماعيأ اةوة  اريي ( والف لو فااي  احمل

الةاقأ املرمددة   مزيت  من أاداا الرنميأ امل ردامأ يفزايدة حصأ 7و  يرمي  اهلدا  -40
 زنلأ مي زأ موازذهل  - الةاقأ ت   ، يف  كذلا ابل  ا  عية اليتريأ األحياديأ الر ييديأ امليوثأ

لر ييززدي سززر دان اولززذلا، مثززأ حاجززأ مي ززأ إىل   ززر يفززداد  لل    المديززد مززن البيززدا  الناميززأ
  ليةاقأ األحياديأ   الةه  ويو صلا من ادما  الةاقأ

__________ 

(30) International Renewable Energy Agency, 2017a  

(31) World Health Organization, 2016, Household air pollution and health, Fact Sheet No. 296  
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همززا  ملمايززأ اززذهل امل ززنلأ: ت زززميذ اسززر دان اليتريززأ األحياديززأ يفةري ززأ أكثزززر   ويوجززد -41
)عيزززة سزززبي  املثزززال، مزززن ازززلل إ رزززا  وتوزيزززذ املثزززا  اويزززوي امل زززر يمل مزززن  أكفزززا ة واسزززردام

النفااي  ال ايفيأ لير ي  األحياد  وال از الرتكيمي امل ر يمل من اليتريأ اإلحياديأ الي نو سزيولوزيأ 
أ ززززززوا  الوقززززززود اسززززززر دان أو ت ززززززميذ األسززززززر املمي ززززززيأ عيززززززة ا  ر ززززززال إىل  (32)(يززززززا  املراحززززززأ  ي

وقزززد ثبزززت أ ززز  مزززن الصزززم  إحزززراز الر زززدن   حت زززني سزززب    الةهززز    والريتنولوجيزززا  اوديثزززأ
اوصززول عيززة وسززاد  الةهزز  النظيززف يف ززب  ال ززدرة عيززة حتمزز  الريتززاليف )تاليتريززأ األحياديززأ 

ا  ، ولي زت مواقزد الةهز  احمل  زنأ وأ زوا  الوقزود البدييزأ كزذلا( الصيبأ جما يأ   كثزو مزن اوز
وقززززد أ هززززر  األدلززززأ أ    (33)م ززززد ابلةززززرع الر ييديززززأ(الث اتيززززأ )تف ززززي   مززززل ال ززززذا  امل وامل اومززززأ

ال ياسزا  والززربام. الراميززأ إىل مواجهززأ اززذا الر ززدي جيزز  أ  ت ززوص   ال ززياقا  ا جرماعيززأ 
حرياجا زززا ا اواليزززأ   اسزززر دان الةاقزززأ واأ املمنيزززأ وتراعززز  ممارسزززا والث اتيزززأ ليممرممزززا  احملييززز

ويمزد إ زراك املزرأة   ازذهل الممييزأ م زنلأ ابل زأ  وتوقما ا وقدر ا عيزة ا سزر داما  اإل راجيزأ 
األمهيززأ يف ززيت  اززاص ابعرباراززا امل ززؤولأ الردي ززيأ   كثززو مززن األحيززا  عززن املمارسززا  املنزليززأ 

أ  ت ززون عيززة حنززو تمززال  همززأ  وحميتززا  املززرأة أي ززا    أ مثزز  مجززذ الوقززود والةهزز املرتبيتززأ ابلةاقزز
  الردري  والروعيأ تيل يرمي  حدارة  ظل الةاقأ احملييأ ايديدة ورييا رها

وريززل أ  زايدة تززرص اوصززول عيززة وسززاد  الةهزز  النظيززف قززد تر ززا ذ مززذ زايدة   ززر  -42
يزول، عيزة   يفمزمل اوأيو   ابل رورة   مجيذ اوا   الةاقأ املرمددة، ت   اذين   يروا ما 

  ، تر   مذ زايدة   ر الةاقأ املرمددة5الن و املبني   اإل ار 
  5اإل ار  

  ال هي ابل ا ة املتجددة ق بنغالديش: دراسة  الة إفرادية
 ، قزززان الزززربانم. الزززو ، احمليززز  لي زززازKfWيفزززدعل مزززن منظمزززأ الرنميزززأ اهلولنديزززأ ومصزززرا  

بيمزز  ريززز و   ظززان يززاز  46 000اويززوي وال ززماد الةبيمزز    يفززن لديل يفرتكيزز  أكثززر مززن 
 ولوجيززا ال ززازوسززيذ تيتنتويززدعل الززربانم.   اومززل ي ززر دن الف ززل  اويوا يززأ   املنززا   الريفيززأ

ألحيزززاد    الي زززاز  الةبيمززز    املنزززا   الريفيزززأ، وادتززز  النهزززاد  إ  زززا  قةزززا  م زززردان وجزززاري
ريفيزأ،  املنازل ال اإلانرة ويا ر دن ال از األحياد  املنر.   اذهل املصا ذ   الةه  و   ديليفن ل

  ع زوي ، ك زماداسر دان املزل ، وازو مزن فيفزا  مصزا ذ ال زاز األحيزاد  وليتن  يتن أي ا  
ااريزززأ  منظمزززأ  زززرييتأ،   صلزززا  زززركا  45وجيزززري تنفيزززذ الزززربانم. مزززن ازززلل  زززبيتأ ت زززل 

 ززن مززن  44 300ويززوتر الززربانم.   ميززأ ومؤس ززا  ليرمويزز  البززالغ الصزز رومنظمززا  يززو حيتو 
   سنواي    ن 1 400اوة  وي يمل م روى اسرهلك اليتووسني  ا قدرهل 

 Infrastructure Development Company Ltd, 2014, Biogas and biofertilizer, available at :املصدر

http://www.idcol.org/home/dbiogas     ( 2018 صار/ممارت  7)ا يذ عيي 

__________ 

    :إسهان من حيتومأ ابك را ، مراح  (32)
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T1_RenewableEnergy_con08_Pa

kistan_en.pdf     ( 2018مارت  صار/ 7)ا يذ عيي 

(33) IEA, 2017f  

http://www.idcol.org/home/dbiogas
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T1_RenewableEnergy_con08_Pakistan_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T1_RenewableEnergy_con08_Pakistan_en.pdf
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 ااعتةارات السياساتية الرئيسية -اثلثاا  
 الةلدان ُنهج وطنية خمتلفة ق جمال ال ا ة املتجددةلدى  -ألف 

ددة أحزد ا عربزارا  املهمزأ أل  عزدة م زاد ، ي يت  ه. يفيد ما   جمزال الةاقزأ املرمز -43
ل وأعزا  المزي  زرهييتني،مث  وتورا  النةاع، وا سرثمارا  ال ارقأ، و  ر الرميل، وممارسزا  امل

مزود مزن ر ازذا ايوقزد جيمز  أثز  قد تر زب ،  مزرد وجودازا،   دايمزودد سزنوا ، ور زا ع زودا  
. ال  الصم  ت يو الناه. ر الزدا  دا مزن تزرص ةاقأ املرمددة وما يرصز  هبزوينب   أ  حتظة ها

  أسرتاتيمي يتا أ مركزيأ   اسرتاتيميا  الرنميأ الو نيأ ابلنظر إىل أمهيرها ا 
وجيززززز  تصزززززور  ظزززززل ا يفريتزززززار   جمزززززال الةاقزززززأ املرمزززززددة دزززززمن ال زززززياقا  ال ةريزززززأ  -44

ازززذهل الموامززز  الظزززروا وت زززم    واإلقييميزززأ، ويروقزززف   زززراا ابلرزززا  عيزززة عوامززز   رتيزززأ فريفزززأ
اي راتيزززأ والبي يزززأ، والظزززروا ا قرصزززاديأ اليتييزززأ واألولزززواي  ا جرماعيزززأ وا قرصزززاديأ واإلعاديزززأ، 

البيززدا  حصزززمل تيززدى وابلرززا ،   والظززروا الث اتيززأ واملؤس ززيأ، واأل ززر ال ياسزززاتيأ والرنظيميززأ
وعية سزبي  املثزال، تبيزغ   ةاقأمرفاوتأ إىل حد كبو من مصادر الةاقأ املرمددة   مزجيها من ال

  املادزأ   كولومبيزا، وممظمهمزا  22حصأ الةاقأ املرمددة من جممزو  إمزدادا  الةاقزأ األوليزأ 
من الةاقأ اليتهرماديأ، وا  مصدر مهل من مصادر الةاقأ املرمددة لروليد الةاقزأ اليتهرابديزأ   

  ، ممظمهمززا مززن اليتريززأ األحياديززأدززأ ت ريبززا    املا 93و  إثيويفيززا، تبيززغ اوصززأ   أمرييتززا اللتينيززأ
  املادزززأ   الفيبززني، وازز  مززززي. مززن الةاقززأ اوراريزززأ  36وتبيززغ حصززأ مصزززادر الةاقززأ املرمززددة 

  (34)األرديأ والةاقأ ال م يأ والةاقأ الرويأ واليتريأ األحياديأ
رميزز  يفن ززر وجيزز  عيززة وادززم  ال ياسززا  أ  يواز ززوا يفززني األاززداا واألولززواي  تيمززا ي -45

يزززز  دة   حت و يتززززن أ  ي ززززاال توسززززيذ  ةززززاع تيتنولوجيززززا  الةاقززززأ املرمززززد  الةاقززززأ املرمززززددة
 رمزارة املرتبةزأيييزأ والاألاداا الو نيأ أو احملييأ، مث  تن زيط قةاعزا  الصزناعأ والصزناعأ الر و 

  أ و يتززززن  اح رزززا  و  زززر تيتنولوجيزززا  الةاقزززأ املرمزززددة، وإجيززززاد تزززرص الممززز  كنريمزززأ لزززذل
مزا  احملييزأ أ ليممرم  زايدة ترص در الزدا  املراحز ي اعد توسيذ  ةاع الةاقأ املرمددة أي ا  

   ة حنززو مهززلو يتززن أ  ي ززاال عيزز  الززع كا ززت سززب  حصززوهلا عيززة الةاقززأ  ززدودة أو مر ةمززأ
 مجززذ  الفريززا  و حت يزز  امل ززاواة يفززني اين ززني مززن اززلل اوززد مززن الوقززت الززذي ت  ززي  الن ززا  

اوزد  لصز أ عزربود، أو من الل تمزيز تزرص اوصزول عيزة الرميزيل، أو مزن ازلل حت زني االوق
   ورا  ملرمزززددة دوعزززلوة عيزززة صلزززا،  يتزززن أ  تزززؤدي الةاقزززأ ا  مزززن الريزززو    األمزززاكن امل ي زززأ

  ل  الري اب حت ني مردوديأ الزراعأ، وصلا، عية سبي  املثال، من الل إتحأ إميتا يأ
. مثا  لن ر تيتنولوجيا  الةاقأ املرمددة، يف  جمموعأ من الزناه. وابلرا ،   -46  يوجد ه 

هززل تألمززر عيززة ولززذلا، تززل يوجززد هزز. مززن اززذا ال بيزز  يناسزز  ايميززذ، يفزز  يروقززف ا  املميتنززأ
  وادت ليموام  الظرتيأ واألولواي 

__________ 

(34) IEA, 2017b  
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 لدعم نشر ال ا ة املتجددة  ليس ضرور ا لسياسات مزج ا -ابء 
ي زم   ايفريتزاراي   د ال ياسا  املرمي أ ابلميون والريتنولوجيزا وا يفريتزار همزا  جي  أ  تمرم -47
لةايفذ النظزام  ويرةي  ا  الةاقأ املرمددةقةا  ظل ا يفريتار الو نيأ واإلقييميأ وال ةاعيأ لدعل  

لةاقززأ لوجيززا  الليفريتززار   جمززال تيتنولوجيززا  الةاقززأ املرمززددة إجيززاد  يزز  وادززت عيززة تيتنو 
يززأ، وتن ززي  را  احمليومزززي. مززن ال ياسززا  الداعمززأ وفززز الب ززا والرةززوير، ويفنززا  املهززااملرمززددة 

  وي ايها  الفاعيأ واهلياك  األساسيأ، وموا مأ النظل واوواتز، وح د الرم
وقززد خيريززف ا يفريتززار   جمززال الةاقززأ املرمززددة مززن حيززا النةززاع واومززل  ومززن  ززن   -48

 ايدة حمززززلز حت ززززينا    الريتنولوجيززززا  ال ادمززززأ، مثزززز   يفمززززمل ا يفريتززززارا  اإلدززززاتيأ إحززززدا 
 ا  و/أو أسززالي أ اارتاعززتوريفينززا  الةاقززأ الرويززأ ال ززا  يأ  وابمل ايفزز ، تنززر. ا يفريتززارا  ايذريزز
اعد   تيتام  يتن أ  ت جديدة لإل را ، مث  تةوير  ظل أكثر صكا   ومرو أ ليةاقأ اليتهرابديأ  

 زز  مميتززن   أيامر ززد  ر ززوة يفن زز  أكززرب أو يفريتيفززأ أقزز  ممززا كززا تيتنولوجيززا  الةاقززأ املرمززددة امل
لوجيزززا  بأ لريتنو وقزززت سزززايف   إ  ا يفريتزززارا  اإلدزززاتيأ وايذريزززأ تيتر ززز  يفصزززنفيها أمهيزززأ ابلن ززز

 الةاقأ املرمددة، و يتن لي ياسا  أ  ت مذ كييهما 
لفاعيزززأ ويرةيزز  تةبيززز  مززززي. مززن ال ياسزززا   ظامزززا  مم زززدا  مززن الرزززدال  وايهزززا  ا -49

ال ياسزيا    زم  مززي.والممييا  املر اركأ   تةوراا عية مدى ترتة زمنيأ  وييأ  وينب   أ  ي
 وليزززأ، والرزززدايفوايو الدال زززاميأ األ زززوا  الريتميييزززأ مزززن األدوا  مثززز  الرمريفزززا  الرف زززيييأ، واملمززز

، رموي  الرصزاعديال  ليا املرمي أ ابلةي  مث  امل رتاي  المامأ، واوواتز مث  يفرام. ا يفريتار و 
 يتنولوج  وصلا     حتداي  ك  يفيد وأولوايت  واارلا م روايت  من حيا الن . الر

ومززن املهززل يفنززا  ال ززدرا  لزززايدة الززوع  يفريتنولوجيززا  الةاقززأ املرمززددة وتنميززأ املهززارا   -50
تماليزأ الرزدري  اللزمأ لرتكيبها ورييا رها  و  عمييا  تنفيذ يفرام. الةاقأ الريفيأ،  يتزن حت زني 

ويفنززا  ال ززدرا   راعززاة الموامزز  ا جرماعيززأ وا قرصززاديأ،  ززا   صلززا امل ززاد  اين ززا يأ  وت ززدد 
 و  أجرااا األو يتراد مؤارا  عية أمهيأ يفنا  ال درا  ا يفريتاريأ احملييأ،  ا   صلا ال درة عية 

ن أ  ت ززم  الرزززدايفو املرمي زززأ   و يتززز(35)تةززوير وتصزززميل تيتنولوجيززا  تلدزززل ا حرياجزززا  احملييززأ
ابلميززون والريتنولوجيززا وا يفريتززار وال ياسززا  الززع  يتززن أ  تززدعل ال ززدرا  ا يفريتاريززأ احملييززأ دعززل 
اياممززززا  ومراكززززز الب ززززو  الززززع تركززززز عيززززة تيتنولوجيززززا  الةاقززززأ املرمززززددة أو ت ززززد  حززززواتز 

 لي ركا  تيما يرمي  ن  ةأ الب ا والرةوير والبيا  الممي  
وعزززلوة عيزززة صلزززا، ولر  يززز  أقصزززة قزززدر مميتزززن مزززن تماليزززأ مززززي. ال ياسزززا ، ييززززن وجزززود  -51

  ا  والرماو ل ال ياسعمييا  سياساتيأ مناسبأ و ليا  لي وكمأ  وي م  صلا الرن ي  وا ت اع وتمي

 للتعاون الدويل واإل ليمي دور رئيسي -جيم 
إ  الرمززاو  الززدو ، ابلنظززر إىل الةبيمززأ الدوليززأ ل لسزز  إمززدادا  الةاقززأ املرمززددة، لزز   -52

دور أساسززز    زايدة   زززر مصزززادر الةاقزززأ املرمزززددة  و يتزززن ليرمزززاو  الزززدو  مجزززذ الفزززاعيني   
سلسززز  اإلمزززداد أو م زززاعد ا   ا سزززرفادة مزززن املزززوارد الةبيميزززأ امل زززرتكأ واهلياكززز  األساسزززيأ 

__________ 

(35) E/CN.16/2010/4   
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كأ  وت ل  عزن إ  زا  األسزواع الزع  يتزن ليفزاعيني   ال ةزا  ايبزاص أ  ييبزوا احرياجا زا امل رت 
ن تيها دوراا كوسيط    يفي أ تنات يأ، جي  عية اويتوما  أ  تدرك املناح  الع  يتن أ  و ال 

وارد سزوا  مز -أدا  سلس  الروريد أو يرزيت ا سزرفادة الفمالزأ مزن املزوارد امل زرتكأ  يتزل  بيمرهزا 
  بيميأ أو اياك  أساسيأ أو ممارا 

ويمرززرب الرمززاو  األقززاليم  صا أمهيززأ ااريززأ   ختفيززف   ر ا اززرلا   إميتززاان  الةاقززأ  -53
املرمددة يف زب  ا ارلتزا  اي راتيزأ يفزني البيزدا  املرمزاورة  ولزدى يفمزمل املنزا   إميتزاان  عاليزأ 

ت ز واا، أ  ترمزاوز احرياجزا  البيزد الزذي توجزد جدا    جمال الةاقزأ املرمزددة  يتزن،   حالزأ 
تي   وعلوة عيزة صلزا، تمز، مواز زأ الروقيزت اليزوم  واملزومس  لينزوات. مزن مصزادر الةاقزأ املرمزددة 
زززز  يفم زززها الززززبممل يففماليزززأ، إصا رايف ةززززت يف ززززبيتأ    منزززا   فريفززززأ أ  ازززذهل املنززززا    يتزززن أ  تايتمال 

عديزدة   ازذا اجملزال منهزا، عيزة سزبي  املثزال، اةزأ  مريتاميأ عرب و نيأ  وتوجد مبادرا  واةزط
تةوير ال بيتأ ا سيتندانتيأ، الع تدرت إميتا يأ إ  ا  اةو  أقاليميأ جديدة لن   تادمل الةاقزأ 

  ويرمية مثال  ار   مبادرة ممزر الةاقزأ النظيفزأ   أتري يزا (36)  أي منة أ إىل مراكز ا سرهلك
ليةاقززأ املرمززددة والززع  ززدا إىل ت ززريذ وتززوة تنميززأ الةاقززأ املرمززددة، الززع قززدمرها الوكالززأ الدوليززأ 

  (37)  صلا جارة الةاقأ املرمددة عرب اودود   جممما  الةاقأ    رع أتري يا وجنوهبا  ا
زر الصزني تنميزأ مززار  (38)    الريتنولوجيا وقد ي م  الرماو  أي ا   -54   وعيزة سزبي  املثزال، تي ال 

، يفينمززا تززدعل اهلنزززد   زز  تيتنولوجيززا الةاقززأ املرمززددة ومهارا زززا   (39)رجنرززني وابك ززرا الززرايح   األ
زر   ز  6موزامبي  )اإل ار  (  ويرمث  الر دي الردي     تصميل ال ياسزا  و ليزا  الرمزاو  الزع تي ال 

املرمززددة  الريتنولوجيزا يفزني ال زركا ، و  سزيما   البيزدا  الززع لزديها قةاعزا  ان ز أ ملصزادر الةاقزأ 
  (40)يو أ      الريتنولوجيا ينب   أ  ييتمال   وأ ال يمو  جهود يفنا  ال درا  احملييأ

،  يتن أ   رد الرماو  الدو ،  ا   صلزا الرمزاو  يفزني 6وعية الن و املبني    اإل ار  -55
ياسززا  يفيززدا  ال ززمال ويفيززدا  اينززوب وتيمززا يفززني يفيززدا  اينززوب، إىل جمززا   عديززدة: تميززل ال 

ويفنززا  ال ززدرا ، وتةززوير الريتنولوجيززا، وحت ززني م ززروى الززرتايفط يفززني اهلياكزز  األساسززيأ لي ززبيتا  
عززرب اوززدود، وتةززوير قززدرا  الرصززنيذ أو امل ززامهأ مززن اززلل الرمويزز   ومززن األمثيززأ البززارزة عيززة 

وميزا ، الزع اذا النه.  ةأ الةاقأ ال م يأ الفولةادوديأ   كويفي ا، دولأ يفوليفيزا املرمزددة ال 
  وتولززد احملةززأ مززا ييتفزز  (41)الززداعركمولرهززا، ابلر ززاوي ت ريبززا ،  ززركأ اليتهززراب  الو نيززأ البوليفيززأ و 

__________ 

(36) Stattnet, Fingrid, Energinet and Svenska Kraftnat, 2017, Nordic Grid Development Plan 2017, 

available at http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Nyheter%20-%20vedlegg/Nyheter%202017/ 
Nordic%20Grid%20Deleopment%20Plan%202017.pdf     (2018 صار/مارت  6)ا يذ عيي  

(37) Southern African Development Community, 2016, Renewable Energy and Energy Efficiency 

Strategy and Action Plan: REESAP 2016–2030 (Gaborone)   
(38) DG Ockwell J Watson, G MacKerron, P Pal and F Yamin, 2008, Key policy considerations for 

facilitating low carbon technology transfer to developing countries, Energy Policy, 36(11): 4104–4115  
(39) J Gosens and Y Lu, 2013, From lagging to leading? Technological innovation systems in emerging 

economies and the case of Chinese wind power, Energy Policy, 60(C):234–250  
(40) E/CN.16/2010/4  
  إسهان من حيتومأ دولأ يفوليفيا املرمددة ال وميا ، مراح  :  (41)

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T1_RenewableEnergy_con01_Bo

livia_es.pdf     ( 2018 صار/مارت  7)ا  يذ عيي 
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مززن الةاقززأ ال م ززيأ ل ززد مززا ي ززارب  صززف  يزز  كويفي ززا مززن الةاقززأ اززلل سززاعا  النهززار، 
 وتوتر كميأ كبوة من وقود الديزل وت يمل م روى ا  بما   

  6اإل ار  
سممات تجممددة: درال ا ممة املاالممدويل املتعلممب ابلعلمموم والتكنولوجيمما واابتكممار ق جمممال التعمماون 

   اات إفرادية
  جمززززال الةاقززززأ اوراريززززأ  بيززززا  المميزززز ا ةي ززززت مبززززادرة اينززززوب األتري زززز  ليرززززدري  وال 

يفرمويززز  مزززن وكالزززأ الرنميززأ النم زززاويأ وريزززندوع الرنميزززأ الدوليزززأ الرزززايفذ  2009ال م ززيأ   عزززان 
، زاد  الززوع  وكو ززت اليتفززا ا    جنززوب 2009ومنززذ عززان   ملنظمززأ البيززدا  املصززدرة ليززنفط

(، 2016-2009لثا يززأ )واززلل املرحيززأ األوىل وا  أتري يززا وزمبززايفوي ولي ززوتو وموزامبيزز  وانميبيززا
من  ظل الردت أ ابلةاقأ ال م يأ ترفاو  أحمامها يفزني ريز و وكبزو،   ظاما   187جرى تركي  
و  املرحيأ الثالثأ، سينص  الرتكيز يفوج  ازاص عيزة امل زاريذ     صا   2 150وجرى تدري  

  اإلي احيأ   املنظما  الع تدعل الن ا  والف ا  املهم أ األارى
مصزززنذ لللزززواح ال م زززيأ   موزامبيززز  ابسزززرثمار م زززرتك مزززن حيتزززومع موزامبيززز  وأا  ززز   
 33 ويممزز    املصززنذ حاليززا    وجيززري تززدري  الر نيززني املززوزامبي يني،  ززا   صلززا   اهلنززد  واهلنززد

عيزة اليتيفيزأ الزع  يتزن أ   مهما   وريل أ  اذهل الممييأ ري وة اومل، ت ها ت دن مثا       صا  
الةاقزززأ املرمزززددة تيتنولوجيزززا    ززز  الريتنولوجيزززا واملهزززارا  البيزززدا  مزززن ازززلل إ رزززا  يفيزززد هبزززا 

وريل عزدن وجزود ايفيزأ تيمزا يرميز  ابلب زا والرةزوير   البيزد، تز   ازذا املثزال   و  راا يف رعأ
  كيف  يتن تنميأ املهارا  ايديدة والممالأ   مرحيأ الرصنيذ من سي يأ الروريد  يبني أي ا  
وا حتزززاد األورويب  زززدا إىل ت زززريذ وتزززوة  يفيزززدا   22ا يفريتزززار مبزززادرة عامليزززأ ت زززل ويفمثزززأ  

ا يفريتززار المززامل    جمززال الةاقززأ النظيفززأ يف يززأ إتحززأ الةاقززأ النظيفززأ نسززمار مم ولززأ عيززة  ةززاع 
ومثزأ سزبمأ حتزداي  صا  أولويزأ   جمززال ا يفريتزار تركزز عيزة الرمزاو    الب زا والرةززوير   واسزذ
ويركزززز المديزززد مزززن ازززذهل الر زززداي  عيزززة الةاقزززأ املرمزززددة أو ا يفريتزززارا  صا      المميززز والبيزززا

الصزززززيأ،  زززززا   صلزززززا ال زززززبيتا  الذكيزززززأ، وإميتا يزززززأ اوصزززززول عيزززززة الةاقزززززأ اليتهرابديزززززأ ازززززار  
ال بيتا ، وأ وا  الوقود األحياد  امل زردان، والريتنولوجيزا  ايديزدة لر ويز  أ زمأ ال زمس إىل 

  اقأ النظيفأمواد الةاقأ والة
والر الف المامل  من أج  مواقد  ه   ظيفأ  راكأ يفني ال ةاعني المان وايباص هلا دور  

أساس    دعل الب ا وتصزميل وتنفيزذ يفزرام. حت زني مواقزد الةهز ،  زا   صلزا مواقزد الةهز  
ل وي دد عية درورة تةزوير األسزواع مزن ازل  الع ت ر دن الوقود األحياد  والةاقأ ال م يأ

وت زززل   إصكزززا  الزززوع  لزززدى امل زززرهييتني ودزززما  تزززواتر ازززذهل األجهززززة وإتحرهزززا نسزززمر مم ولزززأ
 ززززريا   مجيززززذ أحنزززا  المززززا ،  ثيززززو  ال ةززززا  ايبززززاص واويتومززززا   1 600املنظمزززأ أكثززززر مززززن 

  واملنظما  يو اويتوميأ واملؤس ا  ايبويأ وايها  املاحنأ واألوسا  األكاد يأ
  إسهاما  من حيتوما  كندا واملمييتأ املر دة والنم ا، مراحأ  :  :املصادر

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562    ؛(2018 صار/مزارت  7)ا يذ عييها 
 Clean Cooking: Key to Achieving Global ،2016  مواقزد  هز   ظيفزأ، الر زالف المزامل  مزن أجز

Development and Climate Goals 2016، وايماعأ اإلعاديأ ليمنوب األتري  ؛   

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562
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و يتززززن ليمنظمززززا  واهلي ززززا  الدوليززززأ مثزززز  اليمنززززأ املمنيززززأ يفر زززز و الميززززل والريتنولوجيززززا  -56
دعل اذهل األ يتال من الرماو   و يتنها أ  توتر منردى  أليرا  الرنميأ أ  تؤدي دورا  مهما   

يرززيت ليبيزززدا  تبزززادل الززدروت وأت ززز  املمارسزززا    جمززال   زززر الةاقزززأ املرمززددة  وعزززلوة عيزززة 
صلززززا،  يتنهززززا أ  تي ززززر حتديززززد  ليززززا  حت ززززني ال ززززدرا    جمززززال الةاقززززأ املرمززززددة   البيززززدا  

 ياسززا  الداعمززأ؛ وودززذ اةززط وأ ظمززأ مر ززأ الناميززأ  وت ززم  اززذهل ال ززدرا  تةززوير وتنفيززذ ال
ل ةا  الةاقأ تر من حواتز ليةاقزأ املرمزددة؛ والرزدايفو الراميزأ إىل حت زني ال زدرة عيزة اسزريماب 

 تيتنولوجيا  الةاقأ املرمددة ورييا رها وتيتييفها مذ ال ياع احملي  

علمممم  مممات مددممممة إل المممدول األعنممماء واللجنمممة املعنيمممة بتسمممخري الا ت ا -رابعاا  
 والتكنولوجيا ألغراض التنمية للنظر فيها ق دورهتا احلادية والعشرين

يمرمززد حت يزز  أاززداا الرنميززأ امل ززردامأ يفدرجززأ كبززوة عيززة تمزيززز إميتا يززأ اوصززول عيززة  -57
ادما  الةاقأ النظيفأ  ولزايدة   ر الةاقأ املرمددة أتثو كبو عية توليد الدا  و راد. الرنميأ 

 اواة يفني اين ني والص أ وت و املنا   وكما يفانيال    اذا الر رير، تمرمزد البيزدا  األارى مث  امل
مززا  فريفززأ تيمززا يرميزز  ابلةاقززأ املرمززددة، تبمززا  لي ززياقا  احملييززأ،  ززا   صلززا األعززا  اي راتيززأ  ها

لةاقزززأ والظزززروا الث اتيزززأ واملؤس زززيأ واأل زززر ال ياسزززاتيأ والرنظيميزززأ  وينب ززز  إدمزززا  سياسزززا  ا
ألمهيرهززا ا سزرتاتيميأ ليرنميززأ امل ززردامأ  وعززلوة  املرمزددة   اسززرتاتيميا  الرنميززأ الو نيزأ،  ظززرا  

عيزززة صلزززا، خييزززمل الر ريزززر إىل أ  اعرمزززاد مززززي. مزززن ال ياسزززا  وهززز. مزززنظل لليفريتزززار م زززنلأ 
ن  الةيز  دروريأ لزايدة حصأ الةاقأ املرمددة   مزي. الةاقأ المامل   وي زم  صلزا تزدايفو يف ز

والمر    جمال مصادر الةاقأ املرمددة، ت ل  عن مزي. من ال ياسا  الداعمأ وفزز الب زا 
والرةززوير ويفنزززا  املهزززارا  عيززة الصزززميد احمليززز  ودززما  ال زززدرة عيزززة حتمزز  الريتزززاليف و ي زززأ يفي زززأ 

ال زززمال الرمزززاو  يفزززني يفيزززدا   تنظيميزززأ داعمزززأ  وأازززوا ، يرمزززني عيزززة الرمزززاو  الزززدو ،  زززا   صلزززا
ويفيدا  اينوب وتيمزا يفزني يفيزدا  اينزوب، أ  يزؤدي دورا  ردي زيا    زايدة حصزأ الةاقزأ املرمزددة 

  ولززيس حميتززا  الرمززاو  الززدو  تي ززو 2030يف ززيت  كبززو   مزززي. الةاقززأ المززامل   يززول عززان 
 زامهأ تبادل املمارا وتميل ال ياسا  ويفنا  ال درا  وتةوير الريتنولوجيا ت   ، يف  كذلا امل

 يف يت  كبو   تةوير اهلياك  األساسيأ لي بيتا  املرتايفةأ 
 وقد تري  الدول األع ا    النظر   ا قرتاحا  الراليأ: -58

زايدة الزززدعل الزززو ، أل  زززةأ الب زززا والرةزززوير   جمزززال تيتنولوجيزززا  الةاقزززأ  )أ( 
يأ وال ةا  ايباص واجملرمزذ املرمددة والريتنولوجيا  الرميتينيأ، ومجذ اويتومأ واألوسا  األكاد 

 املدين ليم اركأ   اذهل األ  ةأ، ايفردا   من الب و  األساسيأ حى الرنفيذ؛
اعرمززززاد مزززززي. مززززن ال ياسززززا  يرززززيت املرو ززززأ لززززدعل ا يفريتززززار   جمززززال الةاقززززأ  )ب( 

املرمزززددة و  زززراا، وحت زززني تن زززي  ال ياسزززا  وات زززاقها مزززذ ال ياسزززا  ال ةاعيزززأ مثززز  الميزززل 
 لوجيا وسياسا  ا يفريتار؛والريتنو 

 دما  ات اع سياسا  الةاقأ املرمددة مذ اةأ البيد ليرنميأ الو نيأ األوسذ؛ ) ( 
تي ززو م ززامهأ الززن ه. ال ادمززأ عيززة ال ززبيتأ ويززو ال ادمززأ عييهززا   إجيززاد يفي ززأ  )د( 

 تنظيميأ داعمأ واييت  ليرمريفا ؛
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تزززرص در  اقزززأ املرمزززددة لززززايدةالنظزززر   ال ياسزززا  املرمي زززأ يفريتنولوجيزززا  الة )ه( 
الزدا  وامل زامهأ لزيس ت زط   ا سزرهلك املنزز ، يفز  كزذلا   اسزرهلك ال ةاعزا  الصززناعيأ 

 والرماريأ والزراعيأ؛
دعزززل عزززاص  األعمزززال الرماريزززأ والرمويززز  ايديزززدة ل زززما  ال زززدرة عيزززة حتمززز   )و( 

 يف األوليأ؛تيتاليف تيتنولوجيا  الةاقأ املرمددة من الل ت  يل الريتال
ا عزززززرتاا ابل زززززياقا  ا جرماعيزززززأ والث اتيزززززأ ليممرممزززززا  احملييزززززأ، وخباريزززززأ  )ز( 

الن زززا ، ومراعا زززا، ودعزززل ا يفريتزززار، وتوسزززيذ  ةزززاع الريتنولوجيزززا  و  زززراا   ازززدما  الةاقزززأ 
 املرتبةأ ابألسر املمي يأ؛

  اينززوب تمزيزز ال زراكا  يفزني يفيزدا  ال زمال ويفيززدا  اينزوب وتيمزا يفزني يفيزدا )ح( 
وال زززراكا  الثلثيزززأ تيمزززا يرميززز  يفريتنولوجيزززا  الةاقزززأ املرمزززددة ودراسزززأ م زززنلأ  ليزززا  الب زززا 

 والرةوير الرماو يأ الع قد تيتو  تمالأ   تي و     الريتنولوجيا؛
يفنززا  قززدرا  ايفريتاريززأ  ييززأ،  ززا   صلززا مهززارا  تركيزز  تيتنولوجيززا  الةاقززأ  ) ( 

وإريلحها، وإ راك اجملرممزا  احملييزأ،  زا   صلزا الن زا ،   الرزدري  عيزة املرمددة ورييا رها 
 اسر دان اذهل النظل ورييا رها 

 وقد يري  اجملرمذ الدو    النظر   ا قرتاحا  الراليأ: -59
تي و أ  ةأ الب ا الدوليأ واإلقييميأ امل رتكأ يف ن  الةاقأ املرمددة،  زا    )أ( 

.  اميأ لف مل الملقأ يفني املياهل وال ذا  والةاقأ والبي أ؛صلا   الرنبؤ اب   جااا ، وتةبي  ها
ت زززميذ الرمزززاو  الزززدو    جمزززا   الميزززل والريتنولوجيزززا وا يفريتزززار   ميزززدا   )ب( 

 الةاقأ املرمددة؛
حت ززززني الززززرتايفط يفززززني اهلياكزززز  األساسززززيأ لي ززززبيتا  مززززن أجزززز  ا سززززرفادة مززززن  ) ( 

 عرب اودود مصادر الةاقأ املرمددة 
 وتا م ذ اليمنأ عية اختاص ايبةوا  الراليأ: -60

دعل الرمزاو  يفزني أريز اب املصزي أ املرمزددين   جمزال تميزل ال ياسزا  ويفنزا   )أ( 
 ال درا  وتةوير الريتنولوجيا؛

حت ني الرن ي  يفني ايها  رياحبأ املصي أ وتي و  راكا    جمزال الةاقزأ  )ب( 
 ها  رياحبأ املصي أ واارماما ا احملددة؛املرمددة ت  ر اربا  اي

ت زززميذ تبزززادل الزززدروت يفزززني البيزززدا  واملنزززا  ، مزززذ ا عزززرتاا ن  ال ياسزززا   ) ( 
 ومزي. ال ياسا     يتن   يها يفب ا أ من سياع إىل  ار؛

حتديزززززد  ليزززززا  لر  زززززني ال زززززدرا    البيزززززدا  الناميزززززأ تيمزززززا يرميززززز  ابلةاقزززززأ  )د( 
 ززدرا  اللزمززأ لودززذ ال ياسززا  وايبةززط والززنظل املر ززأ والرززدايفو الراميززأ املرمززددة،  ززا   صلززا ال

إىل حت زززني ال زززدرا  اللزمزززأ  سزززريماب تيتنولوجيزززا  الةاقزززأ املرمزززددة وريزززيا رها وتيتييفهزززا مزززذ 
 ال ياع احملي  

    


