
 

(A)   GE.12-50704     220512     220512 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  الغاز الطبيعي كمحرك للنمو    

  ونكتاد الثالث عشرحدث خاص لأل    
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٣، يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، يف الدوحةيف عقد 

  أمانة األونكتادأعدته  موجز    

 TD/478/Rev.1  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

4 May 2012 
Arabic 
Original: English 



TD/478/Rev.1 

GE.12-50704 2 

  الغاز الطبيعي كمحرك للنمو    
األونكتـاد  ملتابعة مـؤمتر    بشأن الغاز الطبيعي كمحرك للنمو،      نظم احلدث اخلاص      -١
، يف برازافيـل يف      للتجارة والتمويل يف جماالت النفط والغاز واملعادن يف أفريقيا         امس عشر اخل

وناقش قضايا متصلة بتحقيق قيمة مضافة ملـوارد الطاقـة       ،٢٠١٢أبريل  /الكونغو يف نيسان  
سنة دوليـة   ٢٠١٢ عامواحلصول على الطاقة، يف سياق إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة        

الالزمة للتصدي للفقر تدابري السياسة العامة اً ومشلت املداوالت أيض. لطاقة املستدامة للجميعل
  .حتفاظ هبا يف االقتصادات احملليةلتحقيق القيمة املضافة وااللطاقة وتعزيز اإلطار اخلاص يف ا
سوباتشاي بانيتشباكدي، األمني العـام لألونكتـاد؛       وحضر حفل االفتتاح السيد       -٢

والسيد حممد بن صاحل السادة، وزير الطاقة والصناعة يف قطر؛ والسيد بيري أوبا، وزير املناجم               
حممـد بـن    ؛ والسيد   ر البترول والطاقة يف النيجر    يف الكونغو؛ والسيد فوماكوي غادو، وزي     

وشـارك  . تشامباس، األمني العام جملموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ         
ستة وزراء من قطاعي الطاقة والتعدين يف غامبيا وغينيا وقطر والكونغو ومدغشقر والنيجر،             

لتنمية الدولية التابع ملنظمة البلدان املصدرة      غينيا، وممثل عن صندوق ا    يف  ورئيس وزراء سابق    
وحتقيـق القيمـة    الطاقة  يف  فقر  الللنفط يف اجللسة املوجهة إىل السياسة العامة، اليت ناقشت          

حتقيق القيمـة املـضافة     كما شارك يف املداوالت املتعلقة بتحديات       . واالحتفاظ هبا املضافة  
اجلزائر وغينيا االسـتوائية وموزامبيـق، إىل       واالحتفاظ هبا مسؤولون من بلدان نامية، منها        
، توتـال شركة قطر للبتـرول، وشـركة       (جانب خرباء من قطاع الصناعة والقطاع املايل        

املصرف األفريقي لالسترياد والتصدير، والتعاونية الدولية لإلنعاش واالستشارات، وشـركة          و
  ).وناغار، وشركة أواندوس

  القضايا الرئيسية  -أوالً  
 :اخلاص ما يلياحلدث لقضايا الرئيسية اليت ُسلط الضوء عليها يف مشلت ا  -٣

وتعدد ة  تكفاءإن حصة الغاز الطبيعي يف مزيج الطاقة العاملية آخذة يف النمو بسبب               -٤
. مقارنة مع غريه من أنواع الوقود األحفوري      الناجتة منه   الكربون  وضعف انبعاث   استخداماته  

األمد الطويـل، مـا مل تطـوَّر        يف  عاثات ستحد من دوره     بيد أن القيود الصارمة على االنب     
تنافسية مقارنة مع البدائل    الوختزين ثاين أكسيد الكربون، لتزيد من قدرته        احتجاز  تكنولوجيا  

وألقى املتحدثون الـضوء علـى التوزيـع اجلغـرايف الواسـع         . األخرى منخفضة الكربون  
  .الطاقةات الغاز وإمكانية توفري فرص احلصول على يالحتياط
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وشدد عدة مشاركني على استخدام الغاز الطبيعي يف املساعدة على حتـسني األداء               -٥
ويسبب االستخدام  . البيئي، باعتباره السبيل األصلح من الناحية العملية للحد من االنبعاثات         

  .ةاملفرط للكتلة األحيائية يف العديد من البلدان النامية خماطر كبرية على صحة اإلنسان والبيئ
وهلذا، ال بد من . وتعاين بلدان غنية مبوارد الطاقة مستويات عالية من الفقر والتخلف   -٦

  .رؤية واضحة لتنمية هذه املوارد
مشاريع إضفاء الصفة النقدية عليه يف البلدان الـيت       ال الغاز وبدء     إيقاف إشع  وينبغي  -٧
يف تطـوير  االسـتثمار  ا يف ذلك   ومن املهم زيادة االستثمار يف القطاع، مب      . هدر فيها املورد  ُي

الطاقة يف  لفقر  لويتطلب التصدي   . األساسية، لزيادة فرص احلصول على خدمات الطاقة      البنية  
وينبغـي  . يف املناطق الريفية دراسة الطريقة اليت ميكن أن تصبح هبا خدمات الطاقة يف املتناول         

مـستوى  غي أن تشمل أيضاً     تركز تنمية الطاقة على مستوى االقتصاد الكلي فقط بل ينب         أال  
  .القواعد الشعبية

وشدد أحد املتحدثني على ضرورة احلوار، القائم على الثقة والشفافية، بني منتجـي        -٨
الغاز ومستهلكيه، لكي يتسىن حتديد سعر عادل للغاز الطبيعي من شأنه أن يساهم يف تنميـة       

  .موارد الغاز وأمن الطاقة
تقلبـات  اليت يواجهها أصحاب املوارد يف تنمية موارد الطاقـة          وتشمل التحديات     -٩

وقد أدرجت عدة   .  املفرط على املهارات األجنبية وقلة التمويل      داألسعار والرتاعات واالعتما  
حبيث ألنشطة الناجتة عن استغالل موارد الطاقة،       عزلة ا بلدان سياسة احملتوى احمللي بغية كسر       

  .فة يف االقتصادات احملليةيتسىن االحتفاظ بالقيمة املضا
قامـة  إلجنبية إىل البلـد املـضيف       األتوسطة  املغرية و  جذب املشاريع الص   ويشكل  -١٠

املـشاريع،  تقاسم الدراية العملية هلـذه      حىت يتسىن   شراكات مع أصحاب املشاريع احملليني،      
األخرى لنقـل   وأحد السبل   . نقل التكنولوجيا إىل أصحاب املشاريع احملليني     لاً  ابتكاريسبيالً  

  .شركات أجنبية وحملية إدارهتا التكنولوجيا هو نقلها عن طريق مراكز البحث اليت تشترك يف
ليني يف بعض البلدان املنتجة من خـالل رعايـة    احملوظفني  املرى تطوير مهارات    جيو  -١١

يع كما ميكن حتقيق نقل التكنولوجيا إىل أصحاب املشار       . التعليم العايل النفط لربامج   شركات  
احملليني، وتطوير املهارات من خالل ترتيبات تعاقدية جيدة بني البلدان املضيفة واملـستثمرين             

  .األجانب
والتخطـيط  االستثمارات إىل القطـاع،     جلذب  وإن اإلدارة اجليدة للبيانات مهمة        -١٢

ر نظام لتطويتقدمي الدعم عن يف هذا الصدد، وال غىن . وحتقيق القيمة املضافة للموارد الطبيعية   
وسيلة تسهل  األونكتاد اخلاص بتبادل املعلومات عن املوارد الطبيعية، وهو نظام ُصمم لتوفري            

املعـادن، باسـتخدام تكنولوجيـا      قطـاع   احلصول على معلومات موثوقة عن سلسلة قيم        
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وقد ُشجع األونكتاد على توحيد القوى مع مؤسسات مثل االحتـاد        . املعلومات واالتصاالت 
  .تبادل املعلومات عن املوارد الطبيعيةاخلاص بنظام الاصلة تطوير هذا األفريقي ملو

  التوصيات  -اًثاني  
  :احلدث اخلاصالتوصيات التالية يف قدمت   -١٣
 لكـي يـستطيع     تبادل املعلومات عن املوارد الطبيعية    ينبغي لألونكتاد تعزيز مبادرة       -١٤

  .الطبيعيةاردها قيق اإلدارة املثلى ملومساعدة البلدان النامية يف حت
لألمم  آلية التنسيق اإلقليمي  يف إطار   قيادة جمموعة معنية بالتعدين     وينبغي لألونكتاد     -١٥

  .واالستثماراملتحدة، باالعتماد على جتربته يف جمايل إدارة سالسل قيم السلع املعدنية 
ضفاء إلبرامج  ستوى اإلقليمي متنح األولوية لوضع      وينبغي وضع رؤى للطاقة على امل       -١٦

وزيادة مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتعزيز فرص احلـصول         القيمة النقدية على الغاز،     
الاليت يقمن بالـدور    على الطاقة لصاحل الفقراء يف املناطق احلضرية والريفية، ال سيما النساء            

  .الرئيسي يف األنشطة املرتلية
 واضح وصول الغـاز إىل      خطة دولية ُيحدد فيها بشكل    لوضع  وينبغي دراسة آليات      -١٧
يف لفقر  لوسيساعد هذا يف وضع استراتيجيات من أجل التصدي         . احملتاجة إىل الطاقة  ناطق  امل

  . الطاقة
أصحاب املصلحة املتعـددين مـن      متكن  وينبغي لألونكتاد أن يضع جمموعة أدوات         -١٨

الـيت   للتحديات   تدابري السياسة العامة املتعلقة بالتصدي    وتشمل  قياس ورصد احملتوى احمللي،     
  .الصناعات االستخراجيةتواجهها 

ألغراض االبتكـار   تطوير  وينبغي تطوير اهلياكل الرامية إىل تسريع وترية البحث وال          -١٩
  .وحتسني التكنولوجيا يف قطاع الطاقة

العابرة للحدود يف البىن األساسية من أجـل      واملشتركة  وينبغي تشجيع االستثمارات      -٢٠
  .فعالية من حيث التكلفةتخراجي باالستطوير القطاع 

كما ُتحث  . وينبغي تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب يف تنفيذ التوصية السالفة الذكر            -٢١
اليت بلغت فيها الصناعات مراحل متقدمة على تقاسم خربهتا، مع غريها من البلـدان              البلدان  

  . النامية، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة التقنية

        
  


