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  طاقات متجددة أكثر مراعاة للبيئةاللحاق بالركب باالعتماد على

 يدعو إىل وضع أطر وطنية للسياسات العامة املتعلقة باالبتكار 2011تقرير األونكتاد املتعلق بالتكنولوجيا واالبتكار لعام 
  ملتجددة السليمة بيئياً من أجل اللحاق بالركبلتسخري الطاقات ا

 
 كثرياً ما يذكَر أن التكنولوجيات املخصصة لقطاع الطاقة املتجددة متوافرة وال ختضع لنظام الرباءات، ومع ذلك                 - 2011نوفمرب  / تشرين الثاين  29جنيف،  

 النامية حتتاج إىل النهوض مبستوى درايتها العلميـة وإىل تعزيـز قـدرا علـى     فالبلدان. جيب اإلقرار بأن استخدام هذه التكنولوجيات ليس باملهمة اليسرية        
ويتطلب هذا تنسيق الدعم املقدم يف جمال السياسة العامة على كل من الـصعيد الـوطين   . استيعاب هذه التكنولوجيات من أجل استخدامها على أكمل وجه       

عامل مهم أيضاً لتيسري مشاركة القطاع اخلاص مشاركةً أكـرب يف تطـوير تكنولوجيـات الطاقـة            والقدرة على استيعاب التكنولوجيا     . واإلقليمي والدويل 
 نشر التكنولوجيات احمللية الصنع واالرتقاء مبستواها يف مجيع البلدان النامية وأقل البلـدان منـواً،         يف املستقبل وكل هذه العوامل من شأا أن تكفل        . املتجددة

  . بلدان مثل الربازيل والصني واهلندعلى غرار ما حيدث حالياً يف
 

 وضع إطار متكامل للسياسات العامة املتعلقـة باالبتكـار مـن أجـل اسـتخدام          )1(2011 املتعلق بالتكنولوجيا واالبتكار لعام      األونكتاد تقرير   ويقترح
  . منواًتكنولوجيات الطاقة املتجددة وتكييفها وابتكارها وإنتاجها يف البلدان النامية وأقل البلدان
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ويتطلب هذا اإلطار تنسيقاً وثيقاً بني نظم االبتكار الوطنية اليت توفر الشروط الالزمة لتطوير تكنولوجيات الطاقة املتجددة، وحيتاج إىل سياسـات                     
 دورة إجيابية للتفاعـل     ويرى التقرير أن مثل هذا اإلطار ضروري إلجياد       . تشجع دمج هذه التكنولوجيات تدرجيياً يف استراتيجيات التنمية الصناعية        

  .بني جماالت التنمية االقتصادية وتكنولوجيات الطاقة املتجددة والعلم والتكنولوجيا واالبتكار
 

الجتاهات السياسات العامة القائمة حاليـاً     ويبني استعراض . وقد شرعت بلدان عديدة بشكل أو بآخر يف وضع أطر لسياساا العامة املتعلقة باالبتكار             
، بلغ عدد البلدان اليت رمست لنفسها هدفاً يتعلق بتشجيع تكنولوجيات الطاقة املتجددة،         2010ففي عام   :  يف األنشطة املضطلع ا يف هذا اال       مطردةً زيادةً

كنولوجيـات الطاقـة    ويالحظ أيضاً أن عدد البلدان النامية اليت شرعت يف تنفيذ سياسات تتعلـق بت             .  بلد 100 أو وضعت آلية هلذا الغرض، ما يزيد على       
املتجددة آخذ يف التزايد؛ ومتثل هذه البلدان يف الوقت الراهن أكثر من نصف جمموع البلدان اليت وضعت لنفسها إطاراً للسياسات العامة املتعلقة بتطوير هـذه      

يداً مع نظم الطاقة ومع اإلطـار املخـصص لـنظم    ومع ذلك يرى التقرير أن هذه السياسات لن حتقق أفضل النتائج إال إذا نسقت تنسيقاً ج        . التكنولوجيات
  . االبتكار

 
 الصادر عن األونكتاد بأن احلكومات الوطنية يف البلدان النامية لديها دور حموري تؤديـه يف اجلمـع بـني    2011تقرير التكنولوجيا واالبتكار لعام     ويدفع  

 لتعزيـز   حاسـم  ير أيضاً أن توسيع نطاق استخدام تكنولوجيات الطاقة املتجددة عنـصر          ويبني التقر . مصادر الطاقة التقليدية وتكنولوجيات الطاقة املتجددة     
  .التحسينات التقنية اليت من شأا أن ختفض تكاليف استخدام هذه التكنولوجيات

 
  :وفيما يلي بعض ااالت اليت تؤدي فيها الوكاالت احلكومية وكذلك إطار السياسات العامة دوراً حامساً

  إجياد بيئة عامة مؤاتية لتطوير العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛  )أ(
  حتقيق اجلدوى من تكنولوجيات الطاقة املتجددة؛  )ب(
  . املؤسسات يف جمال تكنولوجيات الطاقة املتجددة ومن خالل اعتمادها على هذه التكنولوجياتتطويرالعمل على   )ج(

 
ففي سـياق  . من ااالت املذكورة، ولكنها ستستفيد يف الوقت نفسه من فرص عدةجمال تواجه جمموعة من القيود يف كل ويبني التقرير أن البلدان النامية قد   

البلدان النامية، ميكن لعدد قليل من احلوافز املنسقة تنسيقاً جيداً أن يساهم بقدر كبري يف حتقيق نتائج مهمة ميكن أن تشكل بدورها لبنات أساسـية إلنـشاء                       
  .تكامل يف السنوات القادمةإطار م

 
وحتتاج احلكومات، لتنفيذ مثل هذه اإلجراءات النشطة، إىل دعم اتمع الدويل من أجل االستفادة من اإلمكانات الكاملة اليت تتيحها تكنولوجيـات الطاقـة    

وميكـن أن تفـضي إقامـة    . اعية للمناخ على نطاق العامل  مر حلولوتطوير  ) والقضاء عليه يف اية املطاف    (املتجددة يف جمال التخفيف من حدة فقر الطاقة         
شراكات قوية أيضاً إىل نشر تكنولوجيات مستدامة بيئياً على نطاق واسع يف خمتلف أرجاء العامل، وهو ما سيفضي بدوره إىل تعزيز التنمية االقتصادية وزيادة                     

  .ةالفرص املتاحة لشرائح واسعة من السكان الذين ختلفوا عن ركب العومل
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