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 كنولوجيا واالبتكار عامالن أساسيان اة مشكلة الطاقة املطروحة على نطاق العاملتلا

 
 يدعو إىل زيادة الدعم الدويل املقدم إىل البلدان النامية 2011ونكتاد املتعلق بالتكنولوجيا واالبتكار لعام تقرير األ

   املتجددةولوجيا واالبتكار يف قطاع الطاقة النهوض بالتكنعلىملساعدا 
 
ناخ واالقتصاد األخضر، كجزء من األطـر احملـددة يف مـؤمتر    تثري املفاوضات الدولية اجلارية يف سياق تغري امل   - 2011 نوفمرب/ثاين تشرين ال  29جنيف،   

 إىل زيادة التركيز، يف  )1(2011 لعام   املتعلق بالتكنولوجيا واالبتكاراألونكتاد تقرير يدعوو. ، قضايا مهمة عدة بالنسبة إىل البلدان النامية"20+ريو"
 

   .لنامية يف جمال تكنولوجيات الطاقة املتجددةإطار برنامج العمل الدويل، على سبل تعزيز قدرات الدول ا
وقد أبرز األمني العام لألمم املتحدة، بـان  . إن نشر تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف البلدان النامية ال يقتصر على نقل معدات التكنولوجيا من موقع إىل آخر       

اً، ويؤكد احلاجة امللحة إىل حشد املوارد وتسريع اجلهود من أجل ضمان حـصول  كي مون، أن نشر تكنولوجيات الطاقة املتجددة يتطلب جهداً دولياً هادف     
سيما أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد أعلنـت سـنة    اجلميع على الطاقة عن طريق يئة بيئة مؤاتية لتشجيع تكنولوجيات الطاقة املتجددة واستخدامها، ال       

  . السنة الدولية للطاقة املستدامة للجميع2012

__________ 
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ويقترح التقرير األشكال اجلديـدة األربعـة   . ومن األمهية مبكان أن يكثف اتمع الدويل دعمه من أجل نشر التكنولوجيات املستدامة بيئياً على نطاق واسع         
  :قة املتجددةالدويل من أجل تعزيز قدرة البلدان النامية على التطوير واالبتكار يف جمال تكنولوجيات الطاآللية تقدمي الدعم التالية 

 
 أقر مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعـين  :شبكة ابتكار دولية خاصة بأقل البلدان منواً، تركز على تكنولوجيات الطاقة املتجددة بوجه اخلصوص               -1 

استجابة للمبادرات القائمة يف جمال نقل  للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، وذلك       دويل ، إنشاء مركز  2011مايو  /بأقل البلدان منواً، املعقود يف اسطنبول يف أيار       
ويوصي التقرير بأن يبادر هذا املركز إىل إقامة شبكة دولية لالبتكار تركز على تعزيز التعلم يف جمال تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف أقل البلدان               . التكنولوجيا

  . اليت جيري حتديدها حالياًللمركز عمل الرئيسية الشكل مباشر يف جماالت  هذه الشبكة بتدمجوميكن أن . منواً دف زيادة فرص احلصول على الطاقة
 
 متثل تكنولوجيات الطاقة املتجددة جماالً رئيسياً مـن         :صناديق متويل البحوث العاملية واإلقليمية من أجل تطوير تكنولوجيات الطاقة املتجددة            -2 

ويف هذا الصدد ميكن أن تـشكل الـصناديق املخصـصة،       . لتكنولوجيا وتطبيقاا إىل التمويل الكايف    جماالت اهتمام البلدان النامية، ومع ذلك يفتقر تطوير ا        
  . ياكلها التنظيمية، جهة وصل لتنسيق البحوث اجلارية على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وبني املنظمات اخلاصة والعامة وغري الرحبية

 
 ميكن إنشاء صندوق لنقل التكنولوجيا يف جمال الطاقات املتجددة يعمل كمجمـع      :صندوق دويل لنقل التكنولوجيا يف جمال الطاقات املتجددة         -3 

ة ذات الطاقات    أقل البلدان منواً والبلدان النامي     منملنح التراخيص املتعلقة بتكنولوجيات الطاقة املتجددة ويوفر هذه التكنولوجيات بأسعار مدعومة للشركات             
  .التكنولوجية املنخفضة

 
  للتدريب علـى تكنولوجيـات الطاقـة       يخصص ميكن أن يساعد إنشاء حمفل دويل        : املتجددة  للتدريب على تكنولوجيات الطاقة    حمفل دويل   -4 

 يف تـشجيع تكنولوجيـات الطاقـة       ساهمن النامية ت  املتجددة يف حتقيق اهلدف اهلام املتمثل يف إعداد قاعدة من املوظفني من ذوي الكفاءات العالية يف البلدا                
  .املتجددة واستخدامها يف السياقات احمللية والصناعية على نطاق أوسع

 
كّن ستمويشدد التقرير أيضاً على ضرورة توافر حد أدىن من القدرات التكنولوجية إلدخال التحسينات التقنية الالزمة على تكنولوجيات الطاقة املتجددة اليت                  

ويشري التقرير إىل أن جنـاح مبـادرات نقـل    . بنشر هذه التكنولوجيات على نطاق واسع يف البلدان النامية  وستسمح  من حتقيق ختفيضات كبرية يف التكلفة       
نولوجيات املنقولة وتطبيقهـا مـن    التكنولوجيا املتعلقة بتكنولوجيات الطاقة املتجددة يرتبط أيضاً بقدرة اجلهات الفاعلة يف البلدان النامية على استيعاب التك               

  .أجل تعزيز التعلم واالبتكار
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