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  الدورة السابعة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت٢٠البند 

        التنمية املستدامة
  برنامج عمل عاملي: الطاقة املستدامة للجميع    

  
  مذكرة من األمني العام    

  
يتشرف األمني العام بأن حييـل إىل اجلمعيـة العامـة تقريـر فريقـه الرفيـع املـستوى املعـين                       
  .لطاقة املستدامة للجميع والذي يتضمن برنامج عمل عامليابتوفري ا
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  برنامج عمل عاملي: توفري الطاقة املستدامة للجميع    
  سبل التحرك املشترك حنو توفري الطاقة املستدامة للجميع    
  متهيد    

يف مـستهل  “ تـوفري الطاقـة املـستدامة للجميـع    ”كـان هـديف، مـن وراء إطـالق مبـادرة        
، هـو حتفيـز العمـل لتحقيـق ثالثـة      ٢٠١١سبتمرب /العامة لألمم املتحدة يف أيلول    أعمال اجلمعية   

  :٢٠٣٠أهداف واضحة حبلول عام 
  كفالة توفري خدمات الطاقة احلديثة للجميع؛  )أ(  
  مضاعفة املعدل العاملي لتحسني كفاءة الطاقة؛  )ب(  
  .مضاعفة حصة الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة العاملي  )ج(  
يــومكيال رئاسـة فريــق رفيــع املــستوى  ىل تــشارلز هوليــداي وكانديـه يــومكيال  طلبـت إ   

يعىن بتوفري الطاقة املستدامة للجميع ووضع برنامج عمل عاملي وذلك قبل انعقـاد مـؤمتر األمـم                 
  .وتعكس هذه الوثيقة ما قاما به من عمل. املتحدة للتنمية املستدامة

 العامـة برنـامج عمـل مدتـه مخـس سـنوات،       يناير، قـدمت إىل اجلمعيـة  /يف كانون الثاين   
 والــذي يــشكل خطــة  -) ٦٦/٢٨٨العامــة  قــرار اجلمعيــة(“ املــستقبل الــذي نبتغيــه ”بعنــوان 

وجعلـت مـسألة تـوفري الطاقـة     . للمساعدة يف إجياد مستقبل أكثر أمنا وأمانا واسـتدامة وإنـصافا     
. التنميـــة املـــستدامةل املـــستدامة للجميـــع علـــى قمـــة األولويـــات ألهنـــا حموريـــة جلميـــع أشـــكا 

الــشهر نفــسه، أيــد الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين باالســتدامة العامليــة، يف تقريــره املعنــون     ويف
مبـادرة تـوفري الطاقـة    ) A/66/700(“ أفـضل خيـار للمـستقبل   : املناعة لإلنسان والكوكب معـا  ”

  .“ضرورة تنفيذها دون إبطاء”املستدامة للجميع وأشار إىل 
فـنحن نعلـم مبـا فيـه الكفايـة          . روري بتلقي برنامج العمل العاملي هـذا      لذا أعرب عن س     

  . واآلن حان وقت العمل. مدى احلاجة إىل الطاقة املستدامة
ين، ومن خالل اجلمع بني قادة احلكومات وممثلي دوائـر املـال واألعمـال واجملتمـع املـد                  

فنطـاق التحـول    . قيقة واقعة توفري الطاقة املستدامة للجميع ح     ميكن أن نقيم شراكات جتعل من     
ــات وحــدها       ــوده احلكوم ــن أن تق ــاملي أكــرب م ــستوى الع ــى امل ــة عل وســتكون . يف جمــال الطاق

اعد وجيـب أن تـس    . االستثمارات اخلاصة ومشاركة دوائر األعمال أمرا أساسيا إلجناح التجربة        
  .يكون التغري فعاال ومستداما أن منظمات اجملتمع املدين يف

تــصبح مثــل هــذه الــشراكات حموريــة للعمــل الــذي تقــوم بــه األمــم  وبــصورة متزايــدة س  
لذا أعتزم منح األولوية إلنشاء مرفق للـشراكة تـابع لألمـم            . املتحدة على مستوى املنظومة ككل    

  . وذلك خالل فترة والييت الثانية،املتحدة من أجل دعم مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين
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ــل       ــم املتحــدة املقب ــؤمتر األم ــيتيح م ــدعم      وس ــستدامة الفرصــة حلــشد ال ــة امل ــين بالتنمي  املع
سـواء  : مل علـى مـسار مـستدام حبـق      وهـي فرصـة لوضـع العـا       . لالستثمار يف جمال الطاقـة املـستدامة      

وهي فرصتنا للربط بني املوضوعات املتعلقة بـتغري        . الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية      من
يطـات النظيفـة ومتكـني املـرأة واحلـد مـن الفقـر والـصحة العامليـة                  املناخ والطاقة واملياه والغـذاء واحمل     

  .إهنا فرصتنا لنجعل النمو شامال مع احترام احلدود على كوكبنا. ومعاجلة أوجه عدم املساواة
فمؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ليس النهايـة بـل البدايـة ملهمـة متتـد لعـدة أعـوام                      

ومـن خـالل برنـامج العمـل     . يما تـوفري الطاقـة املـستدامة للجميـع    تعىن هبذه املوضـوعات، ال سـ     
  .العاملي هذا، لنتخذ اإلجراءات اليت من شأهنا حتويله إىل حقيقة واقعة

  
   مون‐  كي بان

  أمني عام األمم املتحدة
  ٢٠١٢أبريل /نيسان
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  تصدير    
تـوفري  ”هذه الوثيقة هي الثالثة ضمن الوثـائق الرئيـسية الـيت مت إعـدادها يف إطـار مبـادرة                

رؤيـة األمـني العـام      فبعد البيـان الـذي تـضمن        : اليت يتبناها األمني العام   “ الطاقة املستدامة للجميع  
ــا ” ــم طريـــق عملنـ ــاين  “ لنرسـ ــشرين الثـ ــضاء يف تـ ــدول األعـ ــه للـ ــذي قدمـ ــوف/والـ  ٢٠١١مرب نـ
)A/66/645(       ؛ مث برنامج العمل العـاملي   *٢٠١٢يناير  /؛ وإطار العمل الذي أيدناه يف كانون الثاين

  .قد تكون تلك النهاية، بالنسبة ملعظم األفرقة االستشارية، لكننا نرى فيها جمرد بداية. هذا
 واملعـين بتـوفري   لقد وافقنا على تويل قيادة الفريق الرفيع املستوى الذي شكله األمـني العـام             

بـدء حتـرك دويل ملمـوس لتحقيـق األهـداف      : الطاقة املستدامة للجميـع لـسبب واحـد بـسيط وهـو      
 . علــى حنــو متكامــل - وهــي تــوفري الطاقــة وكفــاءة الطاقــة والطاقــة املتجــددة   -الثالثــة للمبــادرة 

حرزنـا  تواصـلنا مـع احلكومـات ودوائـر األعمـال واجملتمـع املـدين لوضـع هـذا الربنـامج، وأ             وقد
  .نتائج مشجعة تستحق الذكر

يوصي برنامج العمل العاملي هذا بأحد عشر جمال عمل للمـساعدة يف تركيـز جهودنـا                  
كـل جمـال مـن جمـاالت العمـل عـددا            ويـشمل   . وتعبئة االلتزامـات حنـو حتقيـق األهـداف الثالثـة          

  .ين حوهلاالفرص قوية األثر اليت ميكن حشد احلكومات ودوائر األعمال واجملتمع املد من
وشـرعت غانـا، وهـي    . وقد أعرب العديد من البلدان النامية عـن رغبتـها يف املـشاركة      

من أوائل البلدان اليت شاركت يف املبادرة، بالفعل يف وضع خطط وبرامج عمل وطنيـة للطاقـة                 
وهكـذا   .تشمل تغيريات يف السياسات للمساعدة يف ضخ االستثمارات اخلاصـة يف هـذا اجملـال              

جديــد مــن الــشراكة بــني البلــدان الناميــة، ســيدعم اإلصــالحات الراميــة إىل تــشجيع نــشأ نــوع 
االستثمار، وظهر شركاء يف التنمية سيقدمون الدعم عن طريق بناء القدرات وإسـداء املـشورة               

  .يف جمال السياسات وتوفري آليات للتمويل االبتكاري
ــية األوروبيـــ          ، يف بروكـــسل ةوقـــد أعلـــن خوزيـــه مانويـــل باروســـو رئـــيس املفوضـ

وهي ترسـي هـدفا    . “الطاقة يف خدمة التنمية   ”أبريل، عن مبادرة جديدة تدعى      /نيسان ١٦ يف
 مليـون شـخص حبلـول عـام     ٥٠٠هو املساعدة يف توفري خدمات الطاقـة املـستدامة لــ     : طموحا
 مليـون يـورو علـى       ٥٠إضافة إىل ذلك، سيتلقى مرفـق املـساعدة التقنيـة دعمـا قيمتـه               . ٢٠٣٠
عامني القادمني، من أجـل إيفـاد خـرباء مـن االحتـاد األورويب لتطـوير اخلـربات التقنيـة يف          مدار ال 

  .البلدان النامية
  

 
  

  .http://www.un.org/wcm/content/site/sustainableenergyforall/home/documentsانظر    *  
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النـور  ”ففي الربازيـل، أخرجـت مبـادرة     . وقد بدأ كثريون يف االضطالع بدور الريادة        
وأصـبحت الـصني مـن البلـدان الرائـدة          .  مليون برازيلـي مـن الظلمـات إىل النـور          ١٥“ للجميع

ــ ــددة  علـ ــة املتجـ ــال الطاقـ ــامل يف جمـ ــستوى العـ ــا   و. ى مـ ــدفا طموحـ ــسها هـ ــد لنفـ ــددت اهلنـ حـ
ودللـت مبـادرة الـشراكة      .  أعـوام  ١٠مضاعفة قدرهتا يف جمـال الطاقـة املتجـددة يف غـضون              هو

  .الدولية يف جمال الطاقة على التزام النرويج القوي بتوفري الطاقة النظيفة للجميع
رين عن اعتزامهم إعالن التزامهم باختـاذ إجـراءات    وقد مسعنا من أصحاب مصلحة آخ       

وعلـى سـبيل املثـال،      . من شأهنا دفع العامل بـشكل أسـرع حنـو تـوفري الطاقـة املـستدامة للجميـع                 
مثـل الـشراكة مـن أجـل     “ تغـيري قواعـد اللعبـة   ”يروج املؤمتر الوزاري للطاقة النظيفـة ملبـادرات    
 منظمـات اجملتمـع املـدين وأفـراد يف مجيـع أحنـاء              توفري اإلنارة والطاقة للجميع ومسعنا مـن بعـض        

 - تتفاوت انتماءاهتم من معهد اهلندسة الكهربائيـة واإللكترونيـة إىل فريـق لينكينبـارك                -العامل  
  .عن رغبتهم يف املشاركة ودعم فكرة توفري الطاقة املستدامة للجميع

يف العـامل سـيحتاج   لكن التحـدي املتمثـل يف حتويـل أنظمـة الطاقـة      . بداية مبشرةوهذه    
ــدين املقــبلني    ــشاركة خــالل العق ــد مــن امل ــذا    واهلــدف. إىل مزي ــاملي ه ــامج العمــل الع  مــن برن

توفري املناخ واملشورة هلذا العمل الناشئ، وإجياد فـرص قويـة األثـر، وحماولـة احلـصول علـى          هو
ى األعـوام    علـى مـد    -مم املتحدة للتنمية املـستدامة ومـا بعـده          تعهدات بالعمل خالل مؤمتر األ    

وسيظل برنامج العمـل عرضـة للتنقـيح كلمـا قطعنـا فيـه              . اخلمسة أو العشرة أو العشرين املقبلة     
  .أشواطا، وذلك من خالل املشاورات اليت تيسرها املبادرة

وسيكون هلـذه اجلهـود أثـر كـبري يف القـضاء علـى االفتقـار إىل الطاقـة وسـتؤدي أيـضا                         
ــدة،      إىل وإجيــاد فــرص جديــدة للتجــارة والعمــل، وزيــادة      منــو مــستدام، وفــتح أســواق جدي

وتبلغ قيمـة تلـك الفـرص تريليونـات الـدوالرات وحنـن حنـثكم علـى مـشاركتنا                   . العاملي الرخاء
  .هذه املغامرة

  
  داي وكانديه يومكياليتشارلز هول

  رئيسا الفريق الرفيع املستوى املعين بتوفري الطاقة املستدامة للجميع
  ٢٠١٢أبريل /نيسان
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  وجزم  
الطاقة هي اخلـيط الـذهيب الـذي يـربط النمـو االقتـصادي بتنـامي العدالـة االجتماعيـة،                      

ــامل   ــيح انتعــاش الع ــذي يت ــاخ ال ــة     . واملن ــة، كمــا أن التنمي ــدون طاق ــة ب ــة ال تكــون ممكن والتنمي
  .املستدامة ال تكون ممكنة بدون طاقة مستدامة

ــع االســتثمارات      ــة املــستدامة للجمي ــادرة الطاق ــدة احتفــز مب ــيت تعجــل   اجلدي لكــربى ال
 .، وتعزيـز الرخـاء    اقـة يف العـامل، ومواصـلة القـضاء علـى االفتقـار إىل الطاقـة               بتحويل أنظمة الط  
قد أطلق هذه املبـادرة العامليـة اجلديـدة حلـشد أصـحاب املـصاحل                املتحدة   األمموكان أمني عام    

: ٢٠٣٠ثالثـة حبلـول عـام    مجيعا كي يتخذوا إجراءات ملموسة حنو حتقيق األهداف احليويـة ال         
مضاعفة املعدل العـاملي لتحـسني   ) ب(كفالة حصول اجلميع على خدمات الطاقة احلديثة؛  ) أ(

  .مضاعفة حصة الطاقة املتجددة يف املزيج العاملي للطاقة) ج(كفاءة الطاقة؛ 
وستغري تلك املبادرة قواعـد اللعبـة عـن طريـق إقامـة شـراكات جديـدة بـني القطـاعني                        
 واالســتثمارات وتطــوير األســواق  اخلــاص تقــوم علــى احلــوار البنــاء بــشأن الــسياسات  العــام و

فهـي جتمـع بـني قـدرة األمـم املتحـدة            . جانب احلكومات ودوائر األعمـال واجملتمـع املـدين         من
العاملية على الـدعوة لالجتمـاع، وإمكانيـة حـشد التعهـدات الواضـحة وتـشجيع االسـتثمارات                  

  . النموالضخمة، وشبكة معارف سريعة
 .وقد حدد برنامج العمل العاملي معامل الطريق أمـام املبـادرة وأصـحاب املـصلحة فيهـا                  

وهو يهدف أيـضا إىل مـساعدة البلـدان وأصـحاب املـصلحة علـى حتديـد مـساراهتم حنـو تـوفري            
الطاقة املستدامة للجميع، على أساس اخليارات التكنولوجية املالئمة لظروفهم الوطنيـة واحملليـة             

ومن مث فهو نقطـة البدايـة يف رحلـة أطـول وهـو وثيقـة حيـة ومتطـورة سـيتم تنقيحهـا            . اصةاخل
  .بشكل دوري

تشكل بـدورها   .  جمال عمل لتحقيق األهداف الثالثة     ١١وحيدد برنامج العمل العاملي       
إطار عمل لتحديد الفرص القوية األثر؛ وسبيال لتنظيم حتركـات أصـحاب املـصلحة املتعـددين                

ــع ال ــصلحة       يف مجي ــة ألصــحاب امل ــاط دخــول ملموس ــصلة؛ ونق ــصادية ذات ال ــات االقت قطاع
  .املهتمني بالعمل يف جماالت اهتمام معينة

ــبعة جمـــاالت     ــة”وتـــشمل جمـــاالت العمـــل سـ ــة  ) أ: (“قطاعيـ ــزة الطهـــي احلديثـ أجهـ
البنيـة التحتيـة للـشبكات وكفـاءة اإلمـدادات؛          ) ج(حلـول لتوزيـع الكهربـاء؛       ) ب(ووقودها؛  

املبـاين  ) ز(النقـل؛  ) و(العمليات الصناعية والزراعية؛ ) هـ(اقة املتجددة واسعة النطاق؛  الط) د(
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ــزة ــة جمــاالت عمــل    . واألجه ــضا أربع ــاك أي ــة”وهن ــاهتا؛   ) أ: (“متكيني ــة وسياس ختطــيط الطاق
بنـــاء ) د(التمويـــل وإدارة املخـــاطر؛ ) ج(منـــاذج األعمـــال واالبتكـــارات التكنولوجيـــة؛  )ب(

  .املعرفةالقدرات وتقاسم 
. وندعو أصحاب املصلحة مجيعا إىل اختـاذ إجـراءات يف مجيـع القطاعـات ذات الـصلة                  

ويـشمل كـل جمــال مـن جمـاالت العمــل جمموعـة مـن الفــرص قويـة األثـر ميكــن أن تقـود الــتغري          
وتعاجل هذه الفرص قوية األثـر بـإجراءات تتخـذ بالفعـل يف الوقـت الـراهن تتماشـى           . التحويلي

 الطاقــة املــستدامة للجميــع؛ فــضال عــن إجــراءات تنبثــق عــن املبــادرات         مــع أهــداف تــوفري  
ــدة  وحنــن ال نــسعى إىل مــشاركة أصــحاب املــصلحة فحــسب، لكــن إىل    . والــشراكات اجلدي

  .تعاوهنم الوثيق يف خمتلف القطاعات االقتصادية ذات الصلة
الطاقـة  وسيؤدي برنامج العمل هـذا إىل تـسريع وتـرية الـزخم العـاملي مـن أجـل تـوفري                       

ــراءات املختل      ــائج اإلج ــط نت ــق رب ــن طري ــع ع ــستدامة للجمي ــة    امل ــة الطموح ــه العاملي ــة بأهداف ف
وستيـسر  . شأن التقييمات املنتظمة للتقدم احملرز جتديد احلوار بشأن وتـرية التغـيري ونطاقـه              ومن

ــع القطاعــات         ــشمل مجي ــذي ي ــددين وال ــصلحة املتع ــني أصــحاب امل ــستمر ب ــادرة احلــوار امل املب
  .لصلة لكفالة أن يظل موضوع الطاقة املستدامة يف مقدمة االهتمامات السياسيةا ذات

 وبغيـة   .وسوف تتابع املبادرة التقدم احملرز حنـو حتقيـق األهـداف الثالثـة مبـرور الوقـت                  
حتفيــز عمليــة التغــيري واســتمرارها يف أنظمــة الطاقــة العامليــة خــالل العقــدين املقــبلني، ســتحدد    

كمـا سـتجري تقييمـات      . ياس تطور اإلجـراءات يف األمـدين القريـب والبعيـد          املبادرة معايري لق  
منتظمة للتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف الثالثة نفسها، حبيث يتضح املتبقي إلجنازها، ومـدى              

  .مسامهة اإلجراءات الفردية واجملاالت اليت حتتاج ملزيد من اإلجراءات
. يع هي دعوة للعمل مـن أجـل مـستقبلنا مجيعـا           إن مبادرة توفري الطاقة املستدامة للجم       

فبالعمل اجلماعي ميكن حتقيق حتول واسع النطاق يف أنظمة الطاقة العامليـة علـى مـدى األعـوام                  
 مـن أجلنـا     -العشرين املقبلة، عـن طريـق تـسخري قـوة التكنولوجيـا واالبتكـار خلدمـة كوكبنـا                   

  .ومن أجل أبنائنا ومن أجل األجيال القادمة
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  توياتاحمل
الصفحة  

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغيري العامل من خالل توفري الطاقة املستدامة للجميع  - أوال   
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جماالت العمل  -ثانيا   
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خارطة طريق التنفيذ  - ثالثا   
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل التعبوي  - رابعا   

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التوضيحية جملاالت العملشكالاأل  -خامسا   
  املرفق  

٥٣. . . . . . . املعين مببادرة الطاقة املستدامة للجميع تابع لألمني العامأعضاء الفريق الرفيع املستوى ال    
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  عيتغيري العامل من خالل توفري الطاقة املستدامة للجم  -أوال   
الطاقة هـي اخلـيط الـذهيب الـذي يـربط النمـو االقتـصادي بتنـامي العدالـة االجتماعيـة،                       - ١

 لتحقيـق   و شـرط مـسبق ضـروري      صول علـى الطاقـة هـ      واحلـ . واملناخ الذي يتيح انتعـاش العـامل      
القـضاء علـى الفقـر، وزيـادة     : العديد من أهداف التنمية اليت تتجـاوز بكـثري قطـاع الطاقـة مثـل           

اإلنتاج الغذائي، وتوفري املياه النظيفة، وحتسني الـصحة العامـة، ورفـع مـستوى التعلـيم، وخلـق                  
ــة املــويــشكل االنتقــال إىل أنظمــة . فــرص اقتــصادية ومتكــني املــرأة  ستدامة أيــضا واحــدة  الطاق

وباختـصار ال ميكـن حتقيـق التنميـة        . أكرب الفرص االسـتثمارية يف القـرن احلـادي والعـشرين           من
  .بدون طاقة، وال ميكن حتقيق التنمية املستدامة بدون طاقة مستدامة

مبادرة عاملية لتوفري الطاقة املستدامة للجميـع حبلـول          املتحدة   األممقد أطلق أمني عام     و  - ٢
مطلوب من أصحاب املصلحة مجيعا اختاذ إجـراءات ملموسـة حنـو حتقيـق ثالثـة                و. ٢٠٣٠عام  

مـضاعفة  ) ب(اجلميـع علـى خـدمات الطاقـة احلديثـة؛           كفالـة حـصول     ) أ: (أهداف حيوية هي  
مـضاعفة املعـدل العـاملي لتحـسني كفـاءة          ) ج(حصة الطاقة املتجددة يف املزيج العـاملي للطاقـة؛          

  .)ولانظر الشكل األ(الطاقة؛ 
  

  الشكل األول
  األهداف الثالثة الضرورية لتحقيق التنمية املستدامة الطويلة األجل    

  

  مضاعفة حصة الطاقة املتجددة كفالة حصول اجلميع على الطاقة  
مـــــضاعفة معـــــدل حتـــــسني

  كفاءة الطاقة

حتقيــــــق األهــــــداف  
الثالثــة املتعلقــة بتــوفري 
الطاقــــــة املــــــستدامة  
ــن    ــن مـ ــع ميكّـ للجميـ

ــن حتفيـــف  ــد مـ العديـ
  األهداف اإلمنائية

  

سني الـــــصحة، حتـــــسني  حتـــــ  •
  .اإلنتاجية الزراعية

  .متكني املرأة  •
  . فرص للتجارة والعملخلق  •
  .التنمية االقتصادية  •
حتقيـــــق األهـــــداف اإلمنائيـــــة     •

  .لأللفية

توفري الطاقـة بأسـعار معقولـة         •
حــىت يف املنــاطق الــيت مل متتــد 

  .شبكاتالهلا 
صغار خلــق فــرص جديــدة لــ   •

  .املتعهدين
ــاوت يف    • ــوة التفـ ــضييق فجـ تـ

  .أسعار الطاقة
حتقيــق أمــن الطاقــة وختفــيض   •

  .فواتري االسترياد
  .تقليل اآلثار البيئية  •

األجهــــزة الــــيت/اإلضــــاءة  •
  .تتطلب طاقة أقل

اســـتخدام مـــوارد الوقـــود  •
 .األحفوري بكفاءة أكرب

ختفـــيض تكـــاليف الطاقـــة  •
  .للمستهلكني

كهربـــاءإعـــادة توزيـــع ال   •
  .اليت يتم إهدارها اآلن

وجود شـبكات للكهربـاء  •
  .ميكن االعتماد عليها
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يتطلب حتقيق هذه األهداف التحول بشكل حاسم عن مبدأ تسيري األمور على النحـو                - ٣
 فهناك إقبال متزايد بالفعل على احللول املتعلقـة بتـوفري طاقـة أكثـر نظافـة وأكثـر كفـاءة             .املعتاد

تكنولوجيــا النقالــة ثــورة يف جمــال الوق علــى األنظمــة القائمــة، مثلمــا أحــدثت  أن تتفــميكنــها و
عمــل العديــد مــن احلكومــات واملؤســسات التجاريــة علــى التعجيــل  يو. االتــصاالت الالســلكية

بيـد أن هنـاك حاجـة ملزيـد مـن اإلجـراءات ملواجهـة التحـديات التنظيميـة          . بعملية التحول هذه 
فمـــسألة هتيئـــة الظـــروف املواتيـــة  . خـــل قطـــاع الطاقـــة وخارجـــه واملتعلقـــة بالبنيـــة التحتيـــة دا

لالستثمارات اخلاصة أمر حيوي، ألن الـسوق لـن يـسمح هبـذا التحـول دون وجـود سياسـات                    
تشجع تكنولوجيات الطاقة املستدامة، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، تقدمي مـساعدات خاصـة             

ــراد واجلماعــات املنخفــضة الــدخل   ــة رؤوس  . لألف ــة ضــخمة،   وجيــب تعبئ ــشرية ومالي أمــوال ب
ومثل هذه اإلجراءات جيب أن تتخـذ علـى حنـو عاجـل ملواجهـة               . وإشراك القطاع اخلاص بقوة   

. املتوقعــة واملتمثلــة يف النمــو الــسكاين وتغــري املنــاخ وتزايــد نــدرة املــوارد        القــوى املعاكــسة  
مـن التحـديات   واملطلوب على األقل بذل جهد دويل لتعجيل عملية االنتقال، نظرا حلجم كـل     

  .والفرص املاثلة
مواصلة عملية توفري الطاقة املستدامة للجميع من شأهنا حتفيز عملية التحول يف أنظمـة                - ٤

 الــذي جيــب أن ينــشأ عــن روح األمــر. الطاقــة يف العــامل حنــو مــستقبل أكثــر إنــصافا واســتدامة 
ــدة يــسودها احلــوار والتعــاون، لكــ   ــة يف عــام  يجدي علــى نطــاق   موزعــة ٢٠٣٠ تــصبح الطاق

وسيؤدي حتويـل أنظمـة الطاقـة يف    . أوسع، ومنتجة بشكل نظيف، ومستخدمة على حنو كفء  
العــامل إىل فــرص اســتثمار جديــدة بتريليونــات الــدوالرات للقــضاء علــى االفتقــار إىل الطاقــة،     
وإحداث تكامـل وتـوازن بـني مـصادر الطاقـة التقليديـة واملتجـددة، وتعزيـز الرخـاء يف البلـدان                      

  .حد سواءة والنامية على املتقدم
 وقيمــة “إىل تغــيري قواعــد اللعبــة ”ســتؤدي مبــادرة تــوفري الطاقــة املــستدامة للجميــع   و  - ٥

 قـائم علـى احلـوار البنـاء بـشأن الـسياسات       مـضافة عـن طريـق إجيـاد منـط جديـد مـن الـشراكة،        
يـة  واالستثمارات وبناء القدرات وتطوير األسـواق مـن جانـب احلكومـات واملؤسـسات التجار             

وتتيح املبادرة فرصة غري مسبوقة للتعجيل بتحويل أنظمـة         ). نظر الشكل الثاين  ا(واجملتمع املدين   
  :يلي الطاقة يف العامل، ألهنا جتمع بني ما

رؤية عاملية واضـحة التفاصـيل وأهـداف ميكنـها أن توجـه اإلجـراءات وميكـن                   )أ(  
  تكييفها مبرونة وفقا للظروف احمللية اخلاصة؛

برنــامج عمــل مثيــل هلــا علــى الــدعوة لالجتمــاع ستــساعد يف وضــع   القــدرة   )ب(  
مــشترك، واختــاذ إجــراءات يــتم االتفــاق عليهــا مــن أجــل حتقيــق األهــداف املــشتركة، وحتقيــق   
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مــن خــالل منــسقي (املــساعدة اإلمنائيـة علــى الــصعيدين العــاملي والـوطين   جمــال تنـسيق أكــرب يف  
  ؛)لعاملي احمللية التابعة لألمم املتحدة على سبيل املثالاألمم املتحدة املقيمني وشبكات االتفاق ا

تعهدات واضحة يشارك فيها أكـرب قـدر ممكـن مـن أصـحاب         تعبئة  قدرة على     )ج(  
  املصلحة للعمل على حتقيق رؤية عاملية حمددة وأهداف مصممة ملالءمة الظروف الوطنية؛

سيق لتحديـد أوجـه     التزام مجيع الشركاء على حنو يكفل أعلى درجـة مـن التنـ              )د(  
التكامل وتعزيز الشراكات بـني أصـحاب املـصلحة املتعـددين علـى حنـو فعـال ملعاجلـة املـشاكل                     

  املتعلقة بالعمل اجلماعي يف مجيع قطاعات االقتصاد ذات الصلة؛
القـدرة علــى دعـم االســتثمارات الواسـعة النطــاق عـن طريــق تعزيـز الظــروف        )ـه(  

هج املبتكرة لتخفيف املخاطر، واالستفادة من طائفـة كـبرية مـن            املواتية للنجاح، مبا يف ذلك الن     
  املؤسسات التجارية واملمولني؛ 

وسـريعة النمـو لتحديـد ونـشر األفكـار الناجحـة وإقامـة              كبرية  شبكة معارف     )و(  
  .العديد من شبكات املمارسني

  
  الشكل الثاين

  القيمة املقترحة ملبادرة توفري الطاقة املستدامة للجميع    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٣٠ة مبركز فريد لتحقيق األهداف الثالثة للمبادرة حبلول عام تتمتع املبادر

 رؤية عاملية واضحة التفاصيل

 قدرة ال مثيل هلا على الدعوة لالجتماع

 قدرة على تعبئة تعهدات واضحة

 التزام مجيع الشركاء على حنو يكفل التنسيق

 ى دعم االستثمارات الواسعة النطاقالقدرة عل

 شبكة معارف كبرية وسريعة النمو

 احلصول على الطاقة

 الطاقة املتجددة  كفاءة الطاقة
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 :والــيت تــشمل.  التوجيهيــة الــيت حتكــم عملياهتــائوضــعت املبــادرة جمموعــة مــن املبــاد  - ٦
اإلدمــاج الكامـــل جلميــع األطـــراف، التعــاون مـــن أجــل حتفيـــز اختــاذ إجـــراءات علــى مجيـــع       
ــشر        ــشأن التعهــدات املقدمــة، ن ــا ب ــشفافية مــن جانــب أصــحاب املــصلحة مجيع املــستويات، ال

س املستفادة وأفضل املمارسات، قبول تنوع النـهج، مبـا يف ذلـك اخليـارات التكنولوجيـة                 الدرو
  .الفريدةالقائمة على الظروف الوطنية واحمللية 

 طريــق ترســم هــذه الوثيقــة املــسار الــذي ســتتبعه املبــادرة واألطــراف املــؤثرة فيهــا عــن   - ٧
وهتــدف أيــضا إىل . )١(قبلــةووضــع خريطــة طريــق للخطــوات امل حتديــد جمــاالت العمــل احليويــة

املـسارات اخلاصـة هبـم مـن أجـل تـوفري الطاقـة               مساعدة البلـدان وأصـحاب املـصلحة يف حتديـد         
إهنا وثيقـة حيـة ومتطـورة سـتكون عرضـة           : إهنا نقطة البداية يف رحلة أطول     . املستدامة للجميع 

وس، ويـتم   وكلما قطعت املبادرة شوطا، تتخذ إجـراءات، وتـستفاد در         . للتنقيح بشكل دوري  
اليت يتم حتديدها، ويـتم حتـديث االسـتراتيجيات، وتتحقـق إجنـازات             القوية األثر   تعديل الفرص   

  .جديدة
  

  جماالت العمل  -ثانيا   
ــاك مــستقبل لكــي يكــون   - ٨ ــع،   هن ــة املــستدامة للجمي ــوفري الطاق ــادرة ت ــوفر ملب يلــزم أن ت

. الـصلة  ات االقتـصاد ذات   مجاعات أصحاب املصاحل كلها القيـام بـدور قيـادي يف مجيـع قطاعـ              
  : بالترابط بني أصحاب املصاحل هؤالء تقدم على االعترافيويعتمد إحراز أ

جيب على احلكومات الوطنية أن تضع وتنفذ جمموعة من اإلجراءات القطريـة              )أ(  
اختـاذ  يلـزم    االسـتثمار،    ولتـشجيع . املتكاملة اليت تقود التغري التحويلي يف أنظمـة الطاقـة العامليـة           

ميكـن لألسـواق وحـدها أن        التغيري ال تتيح  راءات لوضع سياسات وطنية وخلق أجواء مالية        إج
، رغـم أن التحـديات الـيت      النمـو  وينطبق ذلك على كل من البلـدان الناميـة واملتقدمـة          . توجدها

وينبغـي للمؤسـسات التجاريـة ومنظمـات     . خمتلفة جـدا يف كل حالة تكون  يتعني التغلب عليها    
  ؛ أن تشارك يف إعداد هذه اخلطط والربامجاجملتمع املدين

__________ 
يستند برنامج العمل العاملي إىل الوثائق السابقة الـيت أعـدها فريـق األمـني العـام الرفيـع املـستوى املعـين بتـوفري                           )١(  

ستدامة للجميع حيث يعرض البيان الذي يتضمن رؤيـة األمـني العـام احلـاالت الـيت حتتـاج إىل تغـيري                      الطاقة امل 
وحيدد األهداف الثالثـة للمبـادرة وحيـدد إطـار العمـل قيمـة مـشاركة كـل جمموعـة مـن جمموعـات أصـحاب                          

املبـادئ التوجيهيـة    املصاحل الكربى، والفوائد النامجة عن تعاون أصحاب املصلحة، وهيكـل عمليـة االلتـزام، و              
وإضافة إىل ذلك، يـستقي برنـامج العمـل معلوماتـه مـن عمـل أفرقـة عملـه، مبـا يف ذلـك تقـاريرهم                          . للمبادرة

التقنية، اليت تبني بالتفصيل األساس املنطقي للعمل على كل هدف، وتعكس أفضل املمارسات التجارية الـيت                
 .متت يف إطار االتفاق العاملي لألمم املتحدة



A/67/175  
 

12-43715 13 
 

 للــدور الــذي تلعبــه   للمبــادرة، نظــرا وتعــد قيــادة القطــاع اخلــاص أساســية       )ب(  
وتــشمل معظــم جمــاالت العمــل . املؤســسات التجاريــة يف تقــدمي احللــول وتوجيــه االســتثمارات

ألمـوال،  ومعدي املشاريع ومرافـق الطاقـة ومقـدمي اخلـدمات، ومقـدمي ا            التكنولوجيا  موردي  
ونظــرا ألن الطاقــة ضــرورية لألنــشطة التجاريــة، فــإن  . ومــستخدمي مــوارد الطاقــة واخلــدمات

  ؛لبس فيها فرص املؤسسات التجارية يف قيادة عملية التحول واضحة ال
يتمثــل و. التغــيري واســتدامتهإلحــداث نظمــات اجملتمــع املــدين هنــاك حاجــة ملو  )ج(  
؛ ويف  رصـدها مـة واإلجـراءات التنفيذيـة والتـرويج هلـا و          ساسي يف حتديد السياسة العا    األدورها  

حشد االبتكارات االجتماعية والعمل الـشعيب؛ ويف توجيـه الـتغريات الـسلوكية؛ واملـساعدة يف              
ــات           ــع احلكوم ــشراكة م ــستويات بال ــع امل ــى مجي ــدرات عل ــاء الق ــضل املمارســات وبن ــشر أف ن

  .واملؤسسات التجارية
ــة املــ      - ٩ ــرة تــوفري الطاق ــل فك ــع األهــداف     وجلع ــة للتطبيــق، مت توزي ــع قابل ستدامة للجمي

  : الغرض منها توفري ما يلي،)نظر الشكل الثالثا(  جمال عمل١١الرئيسية على 
وفهرسـة املبـادرات القائمـة واحملتملـة         القويـة األثـر   إطار عمل لتحديد الفـرص        )أ(  

  اليت ميكن أن تدعم األهداف الثالثة؛
لـيت يتخـذها أصـحاب املـصاحل املتعـددون يف مجيـع             لتنظيم اإلجـراءات ا   وسيلة    )ب(  

   من أجل حتقيق األهداف؛قطاعات االقتصاد ذات الصلة
 املهـتمني باختـاذ إجـراءات يف        توفري نقـاط دخـول ملموسـة ألصـحاب املـصاحل            )ج(  

  .جماالت معينة هتمهم
  

  الشكل الثالث
  من الرؤية إىل املبادرات    

  
  
  
  
  

 

 الرؤية

 أهداف٣

  جمال عمل١١

 الفرص القوية األثر

 املبادرات
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ألحـد عـشر مـن خـالل اجلهـد الـذي قامـت بـه أفرقـة عمـل                    مت جتميع جمـاالت العمـل ا        - ١٠
 يف املائة مـن إمجـايل االسـتهالك العـاملي للطاقـة،             ٩٥يقرب من     معا تتناول ما   يوه. )٢(املبادرة

واملكونات األساسـية السـتهالك الطاقـة املنتجـة، وآليـات الـدعم املطلوبـة للتغلـب علـى معظـم                     
 جتمع أيـضا يف جمموعـات متماسـكة الفـرص           ي وه .العراقيل املشتركة اليت تعترض سبيل العمل     

  .)٣( اليت حددهتا أفرقة العملالقوية األثر
  : فئة قطاعية وفئة متكينية- مت تقسيم جماالت العمل إىل فئتني  - ١١

 يف املائـة مـن الطلـب        ٤٠(تتناول جماالت العمل القطاعية السبعة توليد الطاقة          )أ(  
 وهـى   - القطاعـات الرئيـسية الثالثـة السـتهالك الطاقـة         ، و )٢٠٠٩على الطاقة األوليـة يف عـام        

الصناعة والزراعة والنقل واملباين، حيث يشكل كل واحد منها حوايل ثلث االسـتهالك الكلـي          
وتعتزم الوكالة الدولية للطاقة جعل حصص كـل قطـاع مـن هـذه القطاعـات متـساوية                  . للطاقة

  ؛٢٠٣٠من الطلب الكلي على الطاقة األولية حبلول عام 
ــات      )ب(   ــة آلي ــة األربع ــشمل جمــاالت العمــل التمكيني ــددة   ت  شــاملة لقطاعــات متع

مصممة لـدعم العمـل القطـاعي الفعـال، ومواجهـة العقبـات القائمـة، وحتفيـز التحديـد الـسريع             
  .ملعدالت التوزيع

تشكل جماالت العمل األحد عشر معا منطلقا إلحراز تقدم يف مجيع الروابط من أجـل                 - ١٢
  .)نظر الشكل الرابعا(داف الثالثة ملبادرة توفري الطاقة املستدامة للجميع حتقيق األه

  
  
  
  
  

__________ 
لب إىل أفرقـة العمـل، املكونـة مـن أعـضاء يف الفريـق الرفيـع املـستوى واملستـشارين التقنـيني، اإلسـهاب يف                     ط  )٢(  

لالطالع على مناقـشات مفـصلة بـشأن كـل جمـال مـن         . شرح منطق العمل بالنسبة لكل هدف من األهداف       
 .جماالت العمل، يرجى الرجوع إىل الوسائل اإليضاحية الواردة يف القسم اخلامس

 فـرص حتـسني كفـاءة    ٢قيمـت فرقـة العمـل       .  على خطوات حتقيق هدف توفري الطاقـة       ١ركزت فرقة العمل      )٣(  
 الشبكة التجاريـة للفريـق الرفيـع املـستوى     ٣أشركت فرقة العمل    . الطاقة واألهداف املتعلقة بالطاقة املتجددة    

ــاق العــاملي يف مجــع أفــضل املمارســات     ســتراتيجيات املتعلقــة   الفــرص واال٤حــددت فرقــة العمــل   . واالتف
 .باملشاركة العامة واالتصاالت
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  الشكل الرابع
  تدعم جماالت العمل القطاعات االقتصادية وتوفر مناخا مواتيا للتقدم    
  جماالت العمل القطاعية    

  
  
  
  
  

  جماالت العمل التمكينية    
  
  
  
  
    

  :التغيري القوية األثر إلحداثن جماالت العمل العديد من الفرص يشمل كل جمال م  - ١٣
يشمل برنامج العمل املبادرات القائمة اليت تتماشى مع أهـداف مبـادرة تـوفري                )أ(  

  ؛)٤(الطاقة املستدامة للجميع، فضال عن املبادرات اليت تنشأ عن تعهدات جديدة بالعمل
 والشركاء اجلدد أن يكونـوا قـدوة يف         يتوقع من أعضاء الفريق الرفيع املستوى       )ب(  
وحــشد قويــة األثــر أو بعبــارة أخــرى أن يعملــوا علــى وضــع مبــادرات إلجيــاد فــرص   إدارهتــم؛

  .ملؤازرة جهودهمأصحاب مصاحل آخرين 
يــدعم كــل جمــال مــن جمــاالت العمــل القطاعيــة الــسبعة واحــدا أو أكثــر مــن األهــداف   - ١٤

  :الثالثة الرئيسية

__________ 
تعهدات العمل، يف سياق مبادرة توفري الطاقة املستدامة للجميع، تشري بدرجـة كـبرية إىل اخلطـوات الـيت مـن               )٤(  

وميكن أن تتخذ تعهدات العمـل عـدة أشـكال، مبـا يف ذلـك       . شأهنا دفع برنامج العمل العاملي قدما إىل األمام       
 واملشاريع والربامج واملنتجات واخلدمات وتقاسم املعرفة والتمويل املباشر، فضال عـن الـشراكات       السياسات

وينبغي أن تكون هذه التعهدات حمددة بشكل واضح وأن تتفق مع املبادئ التوجيهية             . لدفع عجلة االستثمار  
 .للمبادرة، مبا يف ذلك الشفافية واملساءلة

 أ أجهزة طهي حديثة ووقودها    

ب حلول توزيعية للطاقة الكهربائية    

البنيــــة التحتيــــة اخلاصــــة بالــــشبكات    
 وكفاءة التوصيل

ج

و النقل    د طاقة متجددة واسعة النطاق   

ز املباين واألجهزة    هـ العمليات الصناعية والزراعية   

ح التخطيط والسياسات املتعلقة بالطاقة    

ط النموذج التجاري واالبتكار التكنولوجي    

ي التمويل وإدارة املخاطر    

ك بناء القدرات وتقاسم املعرفة    
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تــوفري خــدمات الطاقــة احلديثــة ملــن يفتقــرون إىل  : احلديثــة ووقودهــا يأجهــزة الطهــ  - ألف
  معدات نظيفة وفعالة مثل األفران والوقود؛

إنشاء شبكات لألنشطة احمللية واملستدامة مـضيفة للقيمـة         : القوية األثر الفرص      
توفر حلوال نظيفة وفعالة للطهي؛ إجياد طلـب يف الـسوق علـى مثـل هـذه احللـول عـن                     

 بفوائــدها للــصحة واالقتــصاد والبيئــة واملــرأة؛ االســتثمار يف يرجــة الــوعطريــق رفــع د
مثـل اإليثـانول    (لتوصيل الوقود األنظـف     الالزمة  البنية التحتية وشبكات التوزيع احمللية      

ــاز النفطــي املــسيل   ــات       )والغ ــة األبعــاد تقــيس الكفــاءة واالنبعاث ؛ وضــع معــايري ثالثي
  ؛ معقولةأسعار باجات املستهلك واألمان؛ وتصميم أجهزة طهي تليب احتي

خـارج نطـاق    إتاحة فرصة احلصول على الكهرباء      : توزيعية للطاقة الكهربائية  حلول    - باء
أو الـصغرية، مبـا يف ذلـك التطبيقـات          املـصغرة   الشبكة أو من خالل حلول تتمثل يف الـشبكات          

  ؛اليت تستهدف االستخدامات البناءة
  

  :مثال
 توصــيل الــضوء إىل األشــخاص إىل“ ليــون شــخصإضــاءة حيــاة ب”هتــدف مبــادرة   

الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة، يف اهلنـد ومجيـع أحنـاء العـامل، مـن خـالل االستعاضـة                     
عن املصابيح اليت تضاء بالكريوسني والشموع بأجهزة إضاءة تعمل بالطاقـة الشمـسية،             

  .وعن طريق توفري فرص معيشية على مستوى الفرد والقرية
  

احللول الـيت تقـوم علـى شـبكات توصـيل الطاقـة النظيفـة               : لقوية األثر االفرص      
 للمنــاطق الريفيـــة والتطبيقــات الـــصناعية املــستهدفة، باســـتخدام    ىالــصغرية والـــصغر 

مصادر متجددة وتقليديـة للطاقـة، ووضـع أطـر تنظيميـة مناسـبة علـى املـستوى احمللـي                    
ر احللـول املتعلقـة بالمركزيـة    لتحفيز ودعم االستثمار القائم على أساس جتاري يف إطـا  

اإلضــاءة والــشحن نــشر أنظمــة توصــيل الطاقــة املتجــددة وأنظمــة  وتوزيــع الكهربــاء، 
بالطاقـة الشمـسية؛ واألنظمـة      الكهربائي خـارج نطـاق الـشبكة، مبـا يف ذلـك اإلضـاءة               

  ؛ تعطل الشبكةالقائمة بذاهتا اليت توفر الطاقة بشكل مستمر دون انقطاع عند
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توسيع نطاق شبكة الكهرباء وزيادة فعاليـة       :  التحتية للشبكة وكفاءة التوصيل    البنية  - جيم
  :توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها

  
  :مثال
 وتــشمل احلكومــات ومــشاركني مــن  مبــادرة التنميــة املــستدامة للطاقــة الكهرمائيــة   

القطــاع اخلـــاص لتـــشجيع تبــادل اخلـــربات وأفـــضل املمارســات واملنـــهجيات املتعلقـــة    
ــل       باســتد ــضال عــن حــث وكــاالت التطــوير والتموي ــة، ف ــة الكهرمائي ــل الطاق امة ومتوي

املتعددة األطراف على النظر يف اسـتخدام الطاقـة الكهرمائيـة يف سـياق احللـول املمكنـة                  
  .للطاقة يف البلدان النامية

  
 توسيع نطاق الـشبكات التقليديـة لتمتـد إىل املنـاطق الـيت              :القوية األثر الفرص      

وحتـسني  اخلـسائر   ملها من قبـل؛ تقويـة شـبكات النقـل والتوزيـع لتخفـيض               مل تكن تش  
ــاءة       ــة لتحــسني األداء؛ حتــسني كف ــشبكات اإلقليمي ــة االعتمــاد عليهــا؛ ربــط ال إمكاني
العمليات التقليدية املستخدمة حاليا لتوليد الطاقة وإجياد تفاعل بني الوقود األحفـوري            

ــود الال ــوم ع   أوالوق ــول تق ــتخدام حل ــوري؛ اس ــة    حف ــشبكات الذكي ــا ال ــى تكنولوجي ل
والتخزين على مـستوى الـشبكة؛ وإعـادة تـصميم املـصانع والـشبكات القائمـة لتيـسري                  

  ؛أكثر تقلباالنقل ملسافات بعيدة يف أجواء العرض والطلب اليت أصبحت 
ــة املتجــددة الواســعة النطــاق    -دال  ــة     : الطاق ــى الطاق ــة عل ــول القائم ــق احلل ــل بتطبي التعجي

  ؛رتبطة بالشبكة ومد ما يتصل هبا من بنية حتتية للنقل والتوزيعاملتجددة امل
الفولطاضـوئية  الرياح اليت هتب على الرب والبحر، اخلاليـا         : القوية األثر الفرص      

اليت تعمل بالطاقة الشمسية، الطاقة احلرارية الشمسية، جتميع الطاقة الشمسية، الطاقـة            
طاقـة األحيائيـة، إىل جانـب سياسـات ومنـاذج           احلرارية األرضية، الطاقة الكهرمائيـة، ال     

ــة لــدعمها  جتاريــة  ــضيلية إلمــدادات      (معين ــات التف ــضمام للــشبكة، والتعريف ــل االن مث
  ؛)الطاقة، ومعايريحفظ الطاقة، واملزادات العامة

  
حتـسني كفـاءة االنتـاج، سـواء املباشـر أو مـن خـالل               : العمليات الصناعية والزراعيـة     -هاء 

  ؛حول من الوقود الكيميائي إىل الوقود األحيائيشبكة التوصيل، والت
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  : مثال
ــازات      ــيض حــرق الغ ــة لتخف ــشراكة العاملي ــنفط     ال ــدان منتجــة لل ــني بل ــيت جتمــع ب  ال

وشــركات مملوكــة للــدول وشــركات نفــط عامليــة مــن أجــل احلــد مــن ممارســات حــرق 
اث تغـيري   وتعمل تلك الشراكة على جتاوز العقبات اليت حتول دون إحـد          . الغاز الطبيعي 

عــن طريــق تبــادل أفــضل املمارســات وتنفيــذ بــرامج خاصــة بكــل بلــد، وتعزيــز األطــر    
  .التنظيمية الفعالة، ومعاجلة املعوقات اليت حتول دون استخدام الغاز

  
القـضاء علـى ممارسـات إحـراق الغـازات وتنميـة أسـواق              : القوية األثر الفرص      

وممارسـات وأنظمـة إدارة الطاقـة        ات؛الغاز احمللية؛ واستخدام حمركات متعددة الـسرع      
؛ حتويـل النفايـات إىل طاقـة؛ حتـسني          )كما هو احلال يف صـناعات األمسنـت والـصلب         (

؛ )اليت جتمـع بـني احلـرارة والطاقـة    (العمليات وتصميم األنظمة؛ أنظمة التوليد املشترك       
ة الـيت    املـوفرة للطاقـة؛ والزراعـ      ياستخدام الطاقة املتجددة يف التحلية؛ ومـضخات الـر        

  ؛تستخدم الطاقة بشكل ذكي
    

  : مثال
 أصحاب مـصاحل القطـاعني العـام    جتمع الشراكة العاملية يف جمال الطاقة األحيائية بني   

ــة          ــسخري الطاق ــى ت ــشترك عل ــشكل م ــد ب ــدين للتعه ــع امل ــات اجملتم واخلــاص ويف منظم
ــة املــستدامة   ــة خلدمــة التنمي ــة يف أنــشطتها   . األحيائي ــشراكة العاملي ــة  وتركــز ال علــى ثالث

  .التنمية املستدامة وتغري املناخ واألمن الغذائي وأمن الطاقة: جماالت استراتيجية
  
زيادة الكفاءة يف استخدام الوقود جلميع فئات املركبات؛ زيادة حـصة مـصادر             : النقل  - واو

الطاقــة املتجـــددة يف اإلمــداد بـــالوقود؛ إجيــاد بـــدائل للمركبــات الشخـــصية ووســائل شـــحن      
  خدمات النقل العام؛القائمة على  والتنمية احلضرية البضائع؛
برامج الكفـاءة يف تـصميم املركبـات وحمركـات االحتـراق      : الفرص القوية األثر      

املركبات اليت تستخدم وقودا بديال، مبا يف ذلك املركبـات املتعـددة الوقـود،              والداخلي؛  
ــة؛   ــة والكهربائي ــات اهلجين ــو  وواملركب ــدة ألن ــصميم حمركــات جدي ــة؛  ت ــود البديل اع الوق

؛ الكفـاءة يف اسـتخدام الوقـود ومعـايري جـودة الوقـود؛              ةاستخدام أنواع الوقـود املتجـدد     
توسـيع نطـاق    و؛  “املراعيـة للبيئـة   القيادة  ”برامج  وختفيض الطلب اإلمجايل على النقل؛      و

 ط وزيادة كفاءهتا؛ كهربة شبكات السكك احلديدية؛ وحتول وسـائ         ة النقل العام  طوسائ
  ؛)مثال من الشاحنات إىل القطارات(لبضائع شحن ا
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حتسني الكفاءة مـن خـالل التـصميم الـسليم للمبـاين وعزهلـا وإعـادة                : املباين واملعدات   - زاي
إىل جانـب   قـدر اإلمكـان،     جتهيزها، وإدمـاج خيـارات التوليـد الـذايت ملـصادر الطاقـة املتجـددة                

  كثر كفاءة؛األستهالكية التجهيزات االعدات وامل
  

  : مثال
، الـيت أطلقهـا االجتمـاع       “الفائقـة الكفـاءة   واألجهـزة   نـشر املعـدات     ”تدعو مبادرة     

ــشجيع        ــن القطــاع اخلــاص إىل ت ــشاركني م ــات وامل ــة، احلكوم ــة النظيف ــوزاري للطاق ال
منتجـــات أكثـــر كفـــاءة مـــن خـــالل حـــوافز ومـــشتريات وجـــوائز؛ وإىل دعـــم املعـــايري 

 تعزيز التحليل التقين املنـسق لتحديـد فـرص          والعالمات اإلقليمية املتعلقة بالكفاءة؛ وإىل    
  .الكفاءة الفعالة من حيث التكلفة

  
األســـقف ”عامـــة أو الـــسكنية أو التجاريـــة، املبـــاين ال: الفـــرص القويـــة األثـــر    

ــاردة ــة الكهرضــوئية الشمــسية املندجمــة، واملــصادر الــصغرية    “الب ــاء وحــدات الطاق ، بن
سية املثبتـة علـى الـسطوح وسـخانات املـاء         الشمـ األلـواح   احلجم للطاقة املتجـددة مثـل       

الشمسية؛ عالمـات الكفـاءة ومعـايري األداء اخلاصـة بالقطاعـات؛ قـوانني البنـاء اجليـدة                  
 ســـلوك االقتـــصاد يفلتــشجيع  اإلنفــاذ؛ بـــرامج إدارة الطلــب والتكنولوجيـــات املتطـــورة   

ة والتربيـد   الطاقة وحتويـل الطلـب علـى مـر الـزمن؛ التجهيـزات املتطـورة لإلضـاء             استهالك
دفئة، والربادات؛ وتوسيع نطاق اعتماد وإنفاذ احلـد األدىن للمعـايري اإلقليميـة للكفـاءة       توال

  .وإجراءات االختبار القابلة للمقارنة من جانب قطاع الصناعة واحلكومات احمللية
تـشمل جمـاالت العمــل التمكينيـة األربعـة آليــات تـدعم جمـاالت العمــل القطاعيـة علــى          - ١٥

  : احمللي واإلقليمي والقطريالصعيد
تـشجيع العمـل املباشـر      : ختطيط الطاقة والسياسات املتعلقة هبا على مجيع املستويات         - ثاء

  العام وحتسني السياق القانوين واإلداري إلشراك القطاع اخلاص واجملتمع املدين بنجاح؛
  

  : مثال
ــة املتجــددة مــن جانــب ال      ــة إجــراء تقييمــات االســتعداد ملــصادر الطاق ــة الدولي وكال

 واضـحة  يةن احلكومات الوطنيـة مـن تقيـيم ووضـع هياكـل سياسـات        للطاقة املتجددة ميكّ  
ــشر      ــدعم نـ ــة لـ ــتراتيجيات الالزمـ ــسية واالسـ ــدرات املؤسـ ــوير القـ ــن تطـ ــفافة، ومـ وشـ

 ٢٠١١بقـت هـذه املنهجيـة علـى بلـدين يف عـام              طُُ وقـد  .تكنولوجيات الطاقة املتجددة  
  .٢٠١٢وسيتواصل تعميمها يف عام 
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لوطنيـة املتعلقـة    استعراض واستكمال األهداف واخلطط ا     :الفرص القوية األثر      
ــا  ــة، مب ــة املتجــددة         يف بالطاق ــصادر الطاق ــة، وم ــى الطاق ــا خيــص احلــصول عل ــك م ذل

 والكفــاءة؛ وإنــشاء بيئــات سياســاتية مــستقرة وهياكــل مؤســسية وإداريــة، ووضــع         
  طاقة املستدامة؛تكنولوجيات ال سياسات تدعم االستثمار اخلاص يف

  
  : مثال
 إىل  ٢٠١١اليت بدأهتا النـرويج يف عـام        +) الطاقة(ترمي الشراكة الدولية للطاقة واملناخ        

زيادة إمكانية احلصول على الطاقة على نطاق واسع وختفيض انبعاثـات غـازات الدفيئـة يف                
متويـل سـوق   البلدان النامية بتطبيق هنج على املستوى القطاعي يـستغل رأس املـال اخلـاص و       

البلـدان لتـتمكن مـن      فهي تنشئ هياكل تقنية وسياسـاتية ومؤسـسية مـا حتتاجهـا             . الكربون
  .احلصول على التمويل اخلاص من أجل حتقيق تنمية منخفضة الكربون

  
وضـع هنـج جديـدة للتغلـب علـى العقبـات            : منوذج األعمال واالبتكـار التكنولـوجي       - خاء

 الطاقــة املــستدامة يف املاضــي، وإلتاحــة موثوقيتــها  الــيت عرقلــت نــشر تكنولوجيــات وخــدمات 
  اليفها، ولتطوير حوافز لالبتكار؛والقدرة على حتمل تك

ة الـيت ال تعتمـد علـى    ديثـ مناذج تقدمي خدمات الطاقـة احل  :الفرص القوية األثر      
الــشبكة الكهربائيــة الوطنيــة؛ شــراكات القطــاعني العــام واخلــاص مــع املرافــق احملليــة؛     

بــني املؤســسات الــصغرية والــشركات الدوليــة يف األســواق املتخصــصة؛ دعــم  املواءمــة 
مـن أجـل حتقيـق أثـر حاسـم؛          املؤسسات التجارية الناشئة والصغرية واملتوسطة احلجـم        

التكنولـوجي،  سياسـات االبتكـار     لتغطيـة تكلفـة الطاقـة واألجهـزة؛         تسليف املستهلك   
ــا ــوير، واملــــشاريع    مبــ ــة يــــضاحية، اإليف ذلــــك متويــــل البحــــث والتطــ ونقــــل املعرفــ

ــا؛  ــع والتكنولوجي ــة      وتطوي ــى مقاوم ــب عل ــيت تتغل ــسديد ال ــا؛ وخطــط الت التكنولوجي
املستهلك للتكـاليف األوليـة املرتفعـة للمنتجـات الفعالـة مـن حيـث الطاقـة مـن خـالل                     

  .االقتصاد يف استهالكها
 تزيـد االسـتثمار    تعزيـز الـصكوك الـيت ختفـف املخـاطر و           :الشؤون املالية وإدارة املخـاطر      - ذال

  لألعمال اخلريية؛واملوجهة اخلاص يف الطاقة املستدامة من خالل استخدام رؤوس األموال العامة 
  

  : مثال
 مليـون نـسمة     ٥٠٠ إىل متكني    “تنشيط التنمية ”ترمي مبادرة اللجنة األوروبية املسماة        

  .٢٠٣٠ول عام إضافية يف البلدان النامية من احلصول على خدمات الطاقة املستدامة حبل
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 املخــاطر الــسياسية والتنظيميــة، وضــمانات ضــدالتــأمني : الفــرص القويــة األثــر    
القروض، وتغطية اخلـسائر األوىل، واإلعانـات املاليـة والتعريفـات اجلمركيـة؛ التزامـات               

الــربط بــني املؤســسات الــصغرية واملتوســطة احلجــم   التكنولــوجي؛ النــهوض باالبتكــار 
الطاقة؛ املـشتريات احلكوميـة مـن       وفورات  أداء  بشأن  لية؛ التعاقد   واملؤسسات املالية احمل  

التكنولوجيـــات املوجـــودة واجلديـــدة؛ التمويـــل املتعلـــق باملنـــاخ وتـــسليف املـــستهلك؛ 
  .وآليات ختفيف أثر عدم استقرار أسعار الطاقة

تطـــوير القـــدرات البـــشرية واملؤســـسية واعتمـــاد : بنـــاء القـــدرات وتبـــادل املعـــارف - ضاد
  يف مجيع أحناء العامل؛مبحاكاهتا راتيجيات ثبت جناحها يف أماكن أخرى لإلسراع است
  

  : مثال
ــة أفـــضل ممارســـات الـــسياسات، والبيانـــات       ــة النظيفـ ــادل مركـــز حلـــول الطاقـ يتبـ

 عـن تبـادل املعلومـات     ل  أويل واألدوات التحليلية مع مجيـع البلـدان ويـؤدي مهـام مركـز            
كز مساعدة مصممة حسب احلاجة بـشأن الـسياسات         ويقدم املر . موارد الطاقة النظيفة  

لـى مـشورة اخلـرباء والتـدريب اإللكتـروين،       عمن خالل إتاحة احلصول املباشـر واجملـاين         
وذلك ملـساعدة الـدول علـى تكييـف احللـول مـع احتياجاهتـا وتـشجيع التعـاون الـدويل                     

  .بشأن االبتكارات يف جمال السياسات
  

ح إقليمي وعاملي ملـوارد الطاقـة؛ إنـشاء قاعـدة           إجراء مس : الفرص القوية األثر      
الــدعم املؤســسي للحكومــات احملليــة؛ تــدريب     تقــدمي بيانــات ألفــضل املمارســات؛   

جمموعــات األدوات والــسياسات ومهندســي تركيــب األجهــزة وصــيانتها؛     واضــعي 
الـــسياساتية والتـــشغيلية؛ وإنـــشاء مرفـــق للمـــساعدة التقنيـــة مـــن أجـــل وضـــع خطـــط 

  . على الطاقةومشاريع احلصول
لــن يتطلــب النجــاح يف كــل واحــد مــن جمــاالت العمــل مــشاركة أصــحاب املــصلحة      - ١٦

علــى  يــتعني. وتــآزرهم أيــضااملتعــددين يف مجيــع قطاعــات االقتــصاد ذات الــصلة فحــسب بــل  
احلكومـــات ومؤســـسات األعمـــال ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين أن تقـــوم مجيعـــا بـــأدوار هامـــة  

وترد فيما يلي أمثلـة منوذجيـة    .  املعين مشاركتها حسب جمال العمل   ومتكاملة، وستتنوع كيفية    
  :أنواع املشاركة املتوقعة من كل جمموعة من أصحاب املصلحة على حدةعن 

النمـو بتحديـد رؤيـة      تتـيح    أن هتيئ ظروفا     حكومات البلدان النامية  جيب على     )أ(  
طاقـة بالتنميـة الـشاملة،      ربط ال واضحة، وغايات وسياسات وقواعـد تنظيميـة وحـوافز وطنيـة تـ            

وجيب إقامة هياكل مؤسسية لكفالة الشفافية وإمكانية التنبـؤ بدرجـة           . تقوية املرافق الوطنية   مع
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تـستفيد  وينبغي لتلك احلكومـات أيـضا أن        . عالية كشروط مسبقة الجتذاب االستثمار اخلاص     
الكفـاءة ومـصادر   اخلطط الوطنية القائمـة للنـهوض بإمكانيـة احلـصول علـى الطاقـة وتعزيـز          من  

فـيمكن مـثال أن يلتـزم أحـد         . الطاقة املتجددة بطـرق تـستجيب للظـروف واألولويـات الوطنيـة           
البلــدان بتحــسني كفــاءة مواقــد الطهــي ودعــم ســالمة واســتدامة إجيــاد مــصادر ألنــواع الوقــود 

رضـية  ألجل االستخدام العائلي، بينما يلتزم بلد آخر بتيـسري تطـوير الطاقـة احلراريـة األ               احلديثة  
  على نطاق شبكة التوزيع؛

 أن تركــز داخليــا علــى الكفــاءة حكومــات البلــدان املتقدمــة النمــوجيــب علــى   )ب(  
ومصادر الطاقة املتجددة بينما تقوم خارجيا بدعم األهـداف الثالثـة مجيعهـا مـن خـالل العمـل            

ــدويل ــة      . ال ــات أن تزيــد اخلطــط احلالي مــن أجــل زيــادة نــشر    تفــصيال وميكــن لتلــك احلكوم
االستخدام العائلي للطاقة املتجـددة وحتـسني الكفـاءة يف اسـتخدام الطاقـة علـى امتـداد سلـسلة                    

مـن إنتـاج الطاقـة األساسـية إىل االسـتفادة مـن خـدمات        األنشطة املضيفة للقيمـة برمتـها، بـدءا      
ملساعدة التقنية من أجـل     لتقدمي ا وميكن لتلك احلكومات أيضا أن توفر رأس املال العام          . الطاقة

ية، أو متويـل الـصكوك الـيت ختفـف املخـاطر علـى القطـاع                يـضاح اإل دعم املشاريع التجريبيـة أو    
دعم لـ فـز اإلجـراءات الداخليـة أو        حلمجيع هذه االستراتيجيات سـواء      استخدام  وميكن  . اخلاص

  البلدان النامية؛
فقـد أصـبحت املـدن      .  فاعلـة هامـة جـدا       جهـات   واحملليـة  احلكومات اإلقليميـة    )ج(  
ــصادي       تــستأثر ــاتج االقت ــد نــصف الن ــة وتول ــهائي للطاق ــاع االســتهالك اإلمجــايل الن ــة أرب  بثالث

املائــة مــن ســكان العــامل يعيــشون   يف ٦٥ســيكون اســتمرت االجتاهــات احلاليــة، العــاملي؛ وإذا 
اإلقليميـة واحملليـة،    ويف هذا السياق، ميكن للحكومات      . ٢٠٣٠املناطق احلضرية حبلول عام      يف

احلـــضرية، والـــسلطات املعنيـــة بالنقـــل أن تـــؤثر كـــثريا يف مـــستقبل الطاقـــة  وخمططـــي املنـــاطق 
اســتعمال زيــادة فيمكنــها أن تــضع سياسـات وختــصص اســتثمارات للتـشجيع علــى   . املـستدامة 
 ركـوب الـدراجات اهلوائيـة واملـشي، وأن تـسرع يف تعمـيم         عجشالنقـل العامـة، وأن تـ      وسائط  

وميكــن .  يف اهلياكــل األساســية للتــزود بــالوقود اســتعمال مركبــات الوقــود البــديل باالســتثمار 
للحكومات أيضا أن تستثمر يف إعادة جتهيز املباين العامـة، الـيت متثـل أكثـر مـن نـصف جممـوع                      

  ؛٢٠٣٠ يف املائة من الطاقة العاملية حبلول عام ٤٠رصيد املباين، واليت يقدر أهنا ستستهلك 
يف تعبئـة كميـات   األمهيـة   بالغـة  افاجلهات املاحنة واملؤسـسات املتعـددة األطـر        )د(  

وميكنها تقدمي املساعدة التقنية وتوجيهات السياسات، ودعـم        . كبرية من املوارد للعمل القطري    
دل أفـضل ممارسـات التنفيـذ، وكـذلك القيـام باسـتثمارات ماليـة               ااملعارف وبنـاء القـدرات، وتبـ      
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مـل علـى تعزيـز املؤسـسات     فعلـى سـبيل املثـال، ميكـن ملـصرف متعـدد األطـراف أن يع            . مباشرة
  املالية احمللية من أجل حتفيز االستثمار يف احلصول على الطاقة ومشاريع الطاقة النظيفة؛

 خمتلفـة تقـوم هبـا، وذلـك حـسب           ستكون ملؤسسات األعمـال التجاريـة أدوار        )هـ(  
سب حجــم تلــك املؤســسات، ونــوع املنتجــات حبــجمــال العمــل الــذي جتــري معاجلتــه، وأيــضا  

وميكن للـشركات الدوليـة الكـبرية       . عليهااملعروضة  ات اليت تقدمها، والقيمة املقترحة      اخلدم أو
وعلـى  .  للعمـل املـشترك    ابدور قيادي يف قطاعاهتا؛ كأن تقـوم مـثال بتعبئـة صـناعاهت            االضطالع  

سبيل املثال، ميكن إلحـدى مؤسـسات صـناعة الـسيارات أن تقـود مبـادرة لإلسـراع يف تعمـيم               
 صــناعة الــصمامات  الرائـدة يف شركاتالــ الكهربائيـة، بينمــا تتخــذ إحـدى   اسـتعمال املركبــات 

الثنائيــة الباعثــة للــضوء وإحــدى مؤســسات صــناعة األلــواح الشمــسية مبــادرة مــشتركة إلنتــاج 
املصابيح الشمسية باالشتراك مع مؤسسة حملية صغرية لألعمال التجارية لـديها جتربـة يف تـوفري                

ــات   ــدمات للمجتمعـ ــات واخلـ ــةاملنتجـ ــدم   . الريفيـ ــة أن تقـ ــدمات املاليـ ــشركات اخلـ ــن لـ وميكـ
سياسات زيـادة اسـتثمارات القطـاع اخلـاص، وأن تقـوم بعـد       بشأن اإلرشادات إىل احلكومات    

 عائدات، أو ميكن لتلـك الـشركات        ِدرذلك جبمع التمويل املوجَّه أو توفريه للمبادرات اليت ست        
. أو خمـاطر القـروض  /خمـاطر األداء و م تتقاسـ أن تقيم شراكة مع شركات خدمات الطاقـة الـيت         

وميكن للشركات املتخصـصة يف التكنولوجيـا أن تـضطلع بالبحـث والتطـوير مـن أجـل ابتكـار                    
وميكـن جلميـع    . لظـروف اجلديـدة   القائمـة مـع ا    التكنولوجيـات   أو مواءمة   تكنولوجيات جديدة   

أن تـستعمل مـصادر     زيادة كفاءهتا يف استخدام الطاقـة و      ب تتعهدالشركات، كبرية وصغرية، أن     
  سالسل إمداداهتا؛والطاقة املتجددة يف عملياهتا 

ــل   )و(   ــدين  وحتت ــع امل ــدة،    منظمــات اجملتم ــها الفري ــدة الســتغالل مرونت ــة جي  مكان
ــا      ــان، قرهب ــن األحي ــها املركــزة اهلــدف، ويف كــثري م ــك   ومهمت ــة، وذل ــرون إىل الطاق ممــن يفتق

كــن للمنظمــات العامليــة الرائــدة  ومي.أجــل تــشجيع حــوار اجملتمعــات ومــشاركتها ودعمهــا مــن
 أو بالتعــاون مبفردهــااملــصلحة املتعــددين، ســواء ألصــحاب تــشارك يف املبــادرات القطاعيــة  أن
ففي قطاع النقـل علـى سـبيل املثـال، ميكـن ملنظمـات اجملتمـع                . مؤسسات األعمال التجارية   مع

فـز  وحل. جل تغيري سـلوك الـسائقني   من أ“املراعية للبيئةالقيادة  ”املدين أن تقود محلة عاملية عن       
بناء القدرات، ميكن ملثل هذه املنظمات أن توفر برامج تدريبية ملساعدة اجملتمعـات احملليـة علـى             

ــة الشمــسية       ــاء باســتخدام الطاق ــل مــد القــرى بالكهرب ــستدامة، مث ــة امل ــادرات الطاق ــذ مب . تنفي
لسلة اإلمدادات للمـساعدة علـى      وميكنها أيضا أن حتدد الثغرات احلامسة يف التكنولوجيا ويف س         

وعندما توجد حلول مناسبة تعتمد على شـبكة توزيـع صـغرية أو ال تتطلـب اللجـوء                  . معاجلتها
التكــاليف لتخفيــف إىل شــبكة توزيــع، ميكــن ملنظمــات اجملتمــع املــدين أن تــوفر آليــات مبتكــرة  



A/67/175
 

24 12-43715 
 

سـتثمار، حبيـث    األولية على املستهلكني؛ وأن تضع مناذج أعمال وسالسل إمدادات جتتذب اال          
  .توفر إمكانية احلصول على الطاقة يف املناطق اليت تتخلف فيها النهج التجارية احملضة

تتخذ أوجه التـآزر فيمـا بـني أصـحاب املـصلحة عـدة أشـكال خمتلفـة وستـشمل مجيـع                       - ١٧
ومن األمثلة على ذلك املؤسسات املالية الدولية اليت تقـدم ضـمانات ضـد املخـاطر                . القطاعات

 معـا لوضـع     نياجملتمـع املـدين العـامل     منظمـات   السياسات و  واضعيثمري القطاع اخلاص؛ و   ملست
املعــايري وضــمان جــودة املنتجــات؛ وشــركات اهلــاتف النقــال الــيت تقــيم شــراكات مــع املرافــق   

 خـدمات النقـل واملنـاطق       يالوطنية لتوفري الكهرباء بأسعار ميسورة ألشد النـاس فقـرا؛ وخمططـ           
 يف مجيــع نيكون يف تــصميم مــدن منخفــضة الكربــون؛ واخلــرباء املتطــوع احلــضرية الــذين يــشتر

. امليـدان بعي الـسياسات احلـديثي العهـد     واضـ أحناء العامل الذين يتبادلون أفضل املمارسـات مـع          
  .وتتنوع الفرص بتنوع وسائل إنتاج الطاقة وطرق استخدامها

  
  خارطة طريق التنفيذ  -ثالثا   

   التقدممقاييس: حتقيق ما نصبو إليه    
تــسعى مبــادرات الطاقــة املــستدامة للجميــع إىل حتــسني حيــاة الــباليني مــن الــسكان يف    - ١٨

. شىت أحناء العامل وضمان حتقيق مستقبل أكثر استدامة عن طريـق حتويـل أنظمـة الطاقـة العامليـة                
ونظراً ألن احلصول على الطاقة وسيلة أساسية لـدعم التقـدم االجتمـاعي، ولـيس غايـة يف حـد                    

  . ته جيب تنسيق ذلك التحول يف جمال الطاقة مع التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئيةذا
 وجـود مقـاييس للتقـدم قـصرية األجـل           ٢٠٣٠يتطلب حتقيق هذا التحول حبلـول عـام           - ١٩

   :وطويلة األجل على حد سواء
. عـاملي تتمثل احلاجة القصرية األجل يف زيادة الترويج للمبادرة على الصعيد ال            )أ(  

، واحلـصول علـى التزامـات مـن     “الرائـدة األوىل ”وميكن حتقيق هذا حبشد جمموعة من البلـدان      
  مؤسسات األعمال التجارية الرئيسية باختاذ إجراءات إليضاح ما ميكن القيام به؛ 

وتتمثــل احلاجــة طويلــة األجــل يف إقامــة هيكــل تنــسيقي فعــال ميكنــه اســتدامة   )ب(  
املقــبلني وأن يــدمج األهــداف الرئيــسية للمبــادرة يف القــرارات      الــزخم علــى مــدى العقــدين    

  . السياسية والقرارات اليت تتخذها مؤسسات األعمال التجارية
ينبغي أن تغطي مقاييس التقدم كال مـن جمـاالت العمـل واألنـشطة الداعمـة علـى حـد                 - ٢٠

ــاه ). ٢ و ١انظـــر اجلـــدولني (ســـواء   تقـــدمي وجيـــب أن تكـــون مكتملـــة اإلعـــداد وذات اجتـ
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ينبغي أن تكون مصممة لتعزيز الشفافية فيما يتعلق بتقدم املبادرة يف الوقت الذي تتفاعـل                كما
  : وميكن أن تشمل مؤشرات التقدم ما يلي. فيه أيضا مع اجلمهور على الصعيد العاملي

التعجيل بـاإلجراءات القطريـة، الـيت ُتقـاس علـى أسـاس املـشاركة، والـسياسة                   )أ(  
  يري التنظيمي، وعدد املستفيدين اإلضافيني؛ العامة، والتغ

حفز اإلجـراءات القطاعيـة، الـيت تقـاس علـى أسـاس عـدد أصـحاب املـصلحة                     )ب(  
واملوارد اليت مت تعبئتها لـصاحل الفـرص القويـة األثـر، فـضالً عـن مشـول وتنـوع اجلهـات الفاعلـة                 

  واملبادرات؛ 
 االستثمار اخلـاص الـذي تعـززه         مبقدار إعداد اإلجراءات التمكينية، اليت ُتقاس      )ج(  

  . املوارد عامة، ومستوى القدرة اليت مت إعدادها، ومدى تقاسم املعرفة
  : وميكن أن تشمل مؤشرات أنشطة الدعم ما يلي

تعزيز املساءلة والشفافية اسـتنادا علـى رصـد التقـدم بـصورة منتظمـة بواسـطة                   )د(  
  مقاييس بسيطة ولكن ذات مصداقية لقياس النجاح؛ 

 خــالل التوعيـة بأهــداف  حـشد املــشاركة العامـة علــى الـصعيد العــاملي وذلـك      )هـ(  
  .بصورة مستمرة الطاقة املستدامة للجميع وتوسيع نطاق توعية أصحاب املصلحة

  
  ١اجلدول 

  مقاييس توضيحية جملاالت العمل ألغراض توفري الطاقة املستدامة للجميع
  

  جمال العمل 
ــوري   ــل الفـ ــؤمتر  (األجـ ــا ملـ وفقـ

  ) ٢٠١٥حىت عام (األجل القريب  ) مم املتحدة للتنمية املستدامةاأل
٢٠١٥من عـام    (األجل األطول   

  )٢٠٣٠إىل عام 

  :البلدان النامية  اإلجراءات القطرية
ــة  /تطـــوير حتـــديث خطـــط الطاقـ

  الوطنية اليت بدأت
  : البلدان املتقدمة النمو

حـــــــشد الـــــــدعم الـــــــسياسي   
لإلجـــــراءات احملليـــــة والدوليـــــة 

مية إىل حتقيق أهداف مبـادرة      الرا
  الطاقة املستدامة للجميع

  : البلدان النامية
وجــــود خطــــط عمــــل وطنيــــة   •  

ــة   ــال الطاقــــ ــة يف جمــــ وإقليميــــ
ــصممة   ــداف املــ ــق األهــ لتحقيــ

  حسب احلاجة
ــسياسات     •   ــدرات والـ ــة القـ تقويـ

  الوطنية توطئة لالستثمار
وجــود بـــرامج طاقــة فعالـــة إىل     •  

  جانب توفري استثمارات كافية

ــبة  ــسياسات املناس ــة،ال ، القانوني
ــة، ــة والتنظيمي وأطــر العمــل املالي
ــع ــذ يف مجيــ ــيت تنفــ ــايري الــ واملعــ
ــاء املــــــستويات ويف شــــــىت أحنــــ
القطاعــــات لتحقيــــق األهــــداف
ــات ــسب االحتياجـ ــصممة حـ املـ

  لوطنية ا
حصل عـدد كـبري مـن الـسكان
ــع   ــة التمتـ ــى إمكانيـ ــؤخرا علـ مـ

  خبدمات الطاقة احلديثة
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  جمال العمل 
ــوري   ــل الفـ ــؤمتر  (األجـ ــا ملـ وفقـ

  ) ٢٠١٥حىت عام (األجل القريب  ) مم املتحدة للتنمية املستدامةاأل
٢٠١٥من عـام    (األجل األطول   

  )٢٠٣٠إىل عام 

  :البلدان املتقدمة النمو
وجود سياسات وبرامج لتحقيـق       •  

التقدم صوب األهداف املـصممة   
  حسب االحتياجات

ــدأ يف كــل مبــادرات رئيــسية  اإلجراءات القطاعية  تب
ــل    ــاالت العمـــ ــن جمـــ ــال مـــ جمـــ
ويقودهـــــا أصـــــحاب مـــــصلحة 

ــددون  ــال  (متعـ ــسات أعمـ مؤسـ
جتارية، منظمات اجملتمـع املـدين،      

  )واحلكومات

ــاس ــل للقيـ ــدم قابـ ــا تقـ ــشأن املبـ درة  بـ
  الرئيسية 

ــبري  ــو كـ ــراءات قيـــد   منـ  يف عـــدد اإلجـ
  التنفيذ 

ــاملة   ــسية شـ ــرص رئيـ ــد فـ ــل حتديـ  لكـ
  ) مثل املياه والطاقة(القطاعات 

 الـشركات الـصغرية     زيادة يف استيعاب  
ومنظمــات اجملتمــع  /واملتوســطة احلجــم 

احلكومـــات  /املـــدين للقواعـــد الـــشعبية  
  البلديات/احمللية

ــادرات ــةمبـــ ــى يف عمليـــ  ُتراعـــ
   املستمرة التحسني
)مجيع اجملاالت( االستثمار تزايد

مواصلة تعزيز القدرة املؤسـسية
 من أجل استدامة اجلهودواملالية

ــوارد   اإلجراءات التمكينية ــد مــــــ ــترصــــــ مكني  لــــــ
اإلجـــراءات القطريـــة واألنـــشطة 

ــسية  ــوارد  (الرئيـ ــا يف ذلـــك مـ مبـ
  )املساعدة التقنية

ــة  ــصميم /شــبكات إدارة املعرف ت
  البنية األساسية

 وتـصدر   صكوك متويل ميكن التنبؤ هبـا     
مــن أجــل دعــم املبــادرات الــيت تتطلــب  

  ومتويال من اجلهات املاحنة/متويال عاما
ــا وجـــود شـــبكات إدارة املعـــارف  ، مبـ

ــات أفـــــضل   ــد إدارة بيانـــ ــا قواعـــ فيهـــ
ــة واألدوات الـــــيت   ــات العامليـــ املمارســـ

  جرى حتسينها لتيسري الوصول إليها
 مـن   الفوري للخرباء  إمكانية الوصول 

ــع     ــتقين لوضــ ــدعم الــ ــوفري الــ ــل تــ أجــ
  السياسات اهلامة

 تعــززه مـــواردالتمويــل اخلــاص  
القطاع العام تتكافأ مع املـستوى
الالزم لتلبية مجيع أهداف الطاقـة
املــــستدامة للجميــــع علــــى كــــل

  املستويات
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  ٢اجلدول 
  عمقاييس األنشطة الداعمة التوضيحية ألغراض توفري الطاقة املستدامة للجمي

  

  األنشطة الداعمة
ــوري   ــل الفـ ــؤمتر  (األجـ ــا ملـ وفقـ

  ) ٢٠١٥حىت عام (األجل القريب  ) األمم املتحدة للتنمية املستدامة
٢٠١٥من عـام    (األجل األطول   

  )٢٠٣٠إىل عام 

ــاس وجــود إطــار للمــساءلة   آليات املساءلة والرصد  لقي
التقـــــدم يف فـــــرادى املبـــــادرات 

  واألهداف العامة

ــع ــشر التقــ /تتب ــع  دمن ــه مجي ــذي حيقق  ال
ــشاركني   ــصلحة املـ ــحاب املـ ــل (أصـ مثـ

احلكومــــــات، مؤســــــسات األعمــــــال 
  )التجارية، منظمات اجملتمع املدين
 وميكـــن وجـــود منـــهاج عمـــل شـــفاف 

ــذايت     ــالغ ال ــه ألغــراض اإلب الوصــول إلي
ــة   ــات املتعلقـــ ــاء بااللتزامـــ ــشأن الوفـــ بـــ

  باإلجراءات

 تنـشأتعليقات حوارية مؤسسية  
 التقــدمفيمــا بــني رصــد عمليــات

ــتراتيجي والتخطــــــــــيط االســــــــ
  واإلبالغ عنها

ــدم  ــستجدات التقــ  يفدمــــج مــ
  عمليات اإلبالغ الروتينية

  

ــل  املشاركة العامة ــوير التراســــ وإطــــــالق تطــــ
  محالت التوعية 

اسـتمرار  زيادة تواجد الشبكة العاملية،     
  منو التوعية العامة

ــة    ــود اهلادف ــةإطــالق اجله لتوعي
  الفئات احملتاجة إىل دعم حمدد

            
  تسريع الزخم العاملي    

أمكـن   ستؤدي مبادرة الطاقة املستدامة للجميع إىل استدامة الزخم العاملي وتسريعه إذا        - ٢١
ربط فـرادى اإلجـراءات علـى مجيـع املـستويات مـع األهـداف العامليـة الطموحـة للمبـادرة بـصورة                       

تتبــع التقــدم العــاملي  )أ: (اوللمحافظــة علــى الــزخم وتركيــزه، مثــة حاجــة إىل نــشاطني ومهــ . فعالــة
   .استخدام التقييمات املنتظمة لبدء حوار عاملي مستمر) ب(صوب األهداف األساسية الثالثة؛ 

جيب أن يتمكن أصحاب املصلحة واملراقبون على حد سواء مـن تقيـيم التقـدم العـاملي                   - ٢٢
). شكل الثالـث   الـ  انظـر (“ رم الرؤيـة  هـ ”وقياس النجاح واالعتـراف بـه علـى مجيـع مـستويات             

وميكن أن تستند تلك التقييمات إىل جتميع البيانات احلالية، وإىل عمليات اإلبالغ، ومبـادرات              
مثــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة، والبنــك الــدويل، وبرنــامج املــساعدة يف  (حتــسني أدوات القيــاس 

فل تتبـع وتلبيـة    وسـيك . ، بيـد أنـه يلـزم املزيـد مـن البيانـات            )إدارة قطاع الطاقة، واألمم املتحدة    
وســتترك فــرادى االلتزامــات باختــاذ . مقــاييس التقــدم املــذكورة أعــاله، أن متــضي املبــادرة قــدما

ويف الوقت ذاته، سيلزم إجراء تقييم عام للتقـدم         . إجراءات، والفرص القوية األثر معامل رئيسية     
دة، معـدل   احلصول علـى الطاقـة، احلـصة مـن مـصادر الطاقـة املتجـد          -صوب األهداف الثالثة    

 لكي تتبني لنا املرحلـة الـيت بلغناهـا، ومـا الـذي ال يـزال يـتعني                -حتسن كفاءة استخدام الطاقة     
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إجنازه، وما هي الكيفية اليت تسهم هبا فرادى اإلجراءات يف هذا الصدد، وما هي املواضع الـيت                 
  : وينبغي إجراء هذا التقييم على مستويني. يلزم فيها اختاذ مزيد من اإلجراءات

 جتميع التحليالت املتباينة وتوحيدها لتقيـيم مـدى         على الصعيد العاملي، سيلزم     )أ(  
إمكانية احلصول على الطاقة، وحصة مصادر الطاقة املتجددة، ومعدل حتسن كفـاءة اسـتخدام               

. الطاقة لتقييم مـا إذا كـان العـامل ينتـهج املـسار الـذي حيقـق أهـداف الطاقـة املـستدامة للجميـع            
  ؛ )“شريط إعالين”وذلك مثال من خالل (ا التتبع العاملي بصريا وميكن عرض هذ

، سيلزم استخدام مقاييس حمددة لقيـاس مـا إذا كـان    على مستوى جمال العمل    )ب(  
جيري حتقيق تقدم كاف إزاء كل إسهام حمتمل لكـل جمـال مـن جمـاالت العمـل، وإبـراز بـرامج                      

  . تقاسم املعرفة
 . الطاقة املستدامة للجميع إىل بدء حوار عاملي مـستمر         يؤدي تتبع التقدم صوب حتقيق      - ٢٣

وجيـب أن  . وسيؤدي كـل تقيـيم للتقـدم العـاملي إىل جتـدد النقـاش بـشأن سـرعة التغـيري ونطاقـه                     
تؤدي مبادرة الطاقة املستدامة للجميع إىل تيسري هذا النقـاش علـى مجيـع املـستويات بـني مجيـع                    

تمر املبــادرة يف جــذب االهتمــام املركــز مــن  وســيكفل القيــام هبــذا أن تــس . أصــحاب املــصلحة
  . جانب احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين

ممــا ينبغــي . ســيوفر احلــوار املــستمر أساســا لتحــديث برنــامج العمــل بــصورة منتظمــة     - ٢٤
ــة ومتطــورة    ــة حي ــة وثيق ــاره مبثاب ــشاركني    وســتؤدي. اعتب ــاملي إىل متكــني امل ــيم الع ــائج التقي  نت

حة اآلخرين من معاودة النظر يف برنامج العمـل، وإىل صـقل وتوجيـه أولوياتـه                وأصحاب املصل 
بغية مواجهة االحتياجات املـتغرية علـى الـصعيدين الـوطين والعـاملي، ممـا يـساعد علـى أن تظـل                      

  .٢٠٣٠املبادرة مناسبة وفعالة من اآلن وحىت عام 
  

بــاء وإىل أنــواع الوقــود إن تزويــد الــباليني مــن النــاس الــذين يفتقــرون حاليــا إىل الكهر  
النظيفة خبدمات الطاقة احلديثة ليس جمرد ضرورة أخالقية بل فرصة فريدة ملؤسـسات األعمـال               

حيــث ميثــل ذلــك يف حــد ذاتــه ســوقا كــبرية، وســوف يتــيح مــستويات جديــدة مــن  . التجاريــة
  . الرخاء والطلب على السلع واخلدمات من مجيع األنواع

  يالتشارلز هوليداي وكانديه يومك
  رئيسا الفريق الرفيع املستوى املعين بالطاقة املستدامة للجميع
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 وخاصة حيث ينمو الطلـب علـى        ‐إننا حباجة إىل انتشار االبتكار يف شىت أحناء العامل            
وحنتــاج إىل شــراكات مــع القطــاع اخلــاص وهــو احملــرك العــاملي للنمــو  . الطاقــة بــصورة أســرع

  . دةواملصدر الرئيسي لالستثمارات اجلدي
   مون‐ بان كي 

  األمني العام لألمم املتحدة
    

  العمل التعبوي  -رابعا   
يعد العمل التعبوي الذي يقوم بـه مجيـع أصـحاب املـصلحة مـن صـميم مبـادرة الطاقـة             - ٢٥

 ألن أصحاب املصلحة املـشاركني وحـدهم هـم الـذين ميكنـهم اختـاذ                املستدامة للجميع، ونظرا  
وعلـى هـذا فـإن جنـاح املبـادرة          . ق األهـداف األساسـية الثالثـة      اخلطوات احملـددة الالزمـة لتحقيـ      

ــيريات يف         ــى إحــداث تغ ــأمني االلتزامــات باختــاذ إجــراءات، وعل ــى ت ــدرهتا عل ــى ق يتوقــف عل
ــة         ــساءلة الفعال ــات امل ــن خــالل آلي ــائج الناجحــة م ــرويج النت ــارامترات اختــاذ اإلجــراءات، وت ب

ــشفافة عقــد االجتماعــات حلــشد إجــراءات مــن   وسيــستخدم األمــني العــام صــالحياته يف  . وال
  . جانب أصحاب املصلحة وبناء شبكة عاملية لدفع املبادرة قدما

يقوم أعضاء الفريق الرفيع املستوى وشـركاؤهم بتوعيـة شـبكاهتم القطاعيـة واجلغرافيـة            - ٢٦
ويف األجـل القـصري، سـيكون       . من أجل حفز العمل املتضافر وتسريعه، وتوسيع نطـاق العمليـة          

يز علـى إشـراك طائفـة واسـعة مـن أصـحاب املـصلحة العـامليني، إلعـالن التزامـات باختـاذ                       الترك
وباإلضافة إىل ذلك ينطوي األثر العـاملي علـى عـدد كـبري             . إجراءات بشأن الفرص القوية األثر    

وترمـي هـذه   . من الشركات والرابطات الصناعية املعنية، مـن خـالل شـبكاهتا العامليـة والوطنيـة          
عزيــز املبــادرات القائمــة مــن جانــب مجيــع الــشركاء بغيــة مراعــاة شــواغل الطاقــة    اجلهــود إىل ت

املــستدامة يف بــراجمهم، وحتديــد الفــرص اجلديــدة، وإعــداد إجــراءات فرديــة وشــراكات تآزريــة  
  . الختاذ إجراءات

ســتتطلب زيــادة اجلهــود لتحقيــق الطاقــة املــستدامة للجميــع قــدرة تنــسيقية فعالــة علــى   - ٢٧
عــاملي والــوطين، فــضال عــن اختــاذ إجــراءات حمــددة، لــضمان املــشاركة املــستمرة     الــصعيدين ال

 أن تــؤدي الترتيبــات التــشغيلية إىل تعزيــز  وينبغــي. واإلجنــاز الفعــال طــوال فتــرة حيــاة املبــادرة  
ــة مــن آليــات اإلجنــاز املتاحــة والقــدرات املتنوعــة       اهلياكــل املؤســسية، مــستفيدة اســتفادة كامل

فيها املنظمات الدولية، ومؤسسات األعمال التجارية، ومنظمـات اجملتمـع          لشبكة الشركاء، مبا    
وتشمل املهام الرئيـسية الـيت يـتعني تناوهلـا التخطـيط االسـتراتيجي؛ وتيـسري احلـوار بـني                    . املدين

أصحاب املصلحة املتعددين؛ وتنسيق اإلجراءات القطرية؛ والفرص القوية األثـر، ودعـم حتليـل               
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عارف، وتوفري خدمات املشورة التقنية واالتصاالت؛ والرصـد، واإلبـالغ     السياسات، وإدارة امل  
ــوارد    ــشراكات وامل ــة ال ــساءلة؛ وتعبئ ــك      . وامل ــى تل ــة عل ــر إىل إضــفاء صــبغة رمسي ــاج األم وحيت

الترتيبات التشغيلية يف األجلني القصري واملتوسط من أجل دعم املـشاركة املـستمرة طـوال فتـرة              
  . حياة املبادرة

. ة حتقيــق األهــداف الثالثــة إذا تــآزر مجيــع أصــحاب املــصلحة وقــاموا بالعمــل   إمكانيــ  - ٢٨
وقد اختذت احلكومـات،   . يستفيد برنامج العمل من مورد ناشئ للدعم الدويل من أجل التغيري          

وســتكفل . ومؤســسات األعمــال التجاريــة، ومنظمــات اجملتمــع املــدين خطــوات مهمــة بالفعــل 
آزر مجيع هؤالء القادة يف حركة عاملية أوسع نطاقا مـن أجـل             مبادرة الطاقة املستدامة للجميع ت    

  . توفري الفرص االقتصادية، ومحاية البيئة العاملية، وتعزيز اإلنصاف
ميكننـا  . الطاقة املستدامة للجميع دعـوة الختـاذ إجـراءات مـن أجـل مـستقبلنا اجلمـاعي                  - ٢٩

يـة علـى مـدى العـشرين سـنة املقبلـة            بالعمل معا أن حنقق حتوال واسع القاعدة لنظم الطاقة العامل         
  .ونستطيع بناء عامل أفضل ألطفالنا ولألجيال املقبلة

  
   التوضيحية جملاالت العملشكالاأل  -خامسا  

  
  جماالت العمل القطاعية

  أجهزة الطهي وأنواع الوقود احلديثة  -ألف 
  حلول توزيعية للطاقة الكهربائية  -باء 

  وكفاءة اإلمداداتالبنية األساسية للشبكة   -جيم 
  الطاقة املتجددة الواسعة النطاق  -دال 
  العمليات االقتصادية والزراعية  -هاء 
  النقل  -واو 
  املباين واألجهزة  -زاي 

  جماالت األعمال التمكينية
  ختطيط السياسات  -ثاء 

  منوذج األعمال التجارية واالبتكارات التكنولوجية  -خاء 
  خاطراملالية وإدارة امل  -ذال 
  بناء القدرة وتقاسم املعرفة  -ضاد 
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تتناوهلـا بـصورة     األهـداف    أيو: يصف هذا الفرع جماالت العمـل مبزيـد مـن التفـصيل             - ٣٠
نـسبة لكـل جمـال مـن جمـاالت العمـل،            وبال . األعمـال الرئيـسية تـشملها      اتجمموعـ وأي  رئيسية  

ا، وتنـسيقها إلحـداث أكـرب    هلـ  األثر اليت ميكن حشد اإلجراءات حوالقويةفرص للُتعرض أمثلة  
 وتتخـذ  ر التكنولوجيـا ونـشرها،  ي تطـو   أن تتخـذ شـكل     ثـر األ ةيـ قووميكـن للفـرص ال    . أثر ممكن 
  القويـة األثـر     الفـرص  جمـاالت ضاف  وستُـ . ئـق واعإزالة ال أو  املؤسسات  بناء   السياسات، و  شكل

و أكثر مـن الفـرص      حدة أ وارتبطة ب امللمبادرات القائمة،   لقدم أمثلة   ُتوأخريا،  . حسب االقتضاء 
ع اإلجــراءات، واالســتثمارات، ومــشاركة أصــحاب    نــو  هــذه األمثلــة  وتــبني . ثــر األ قويــةال

ولــيس . املــصلحة، الــيت تــسعى مبــادرة الطاقــة املــستدامة للجميــع إىل حفزهــا واالســتفادة منــها 
 وبـصورة ،   فقـط  لألغـراض التوضـيحة   ، بل هي ُتعـرض      القصد من هذه األمثلة أن تكون شاملة      

  .ىل مسامهات أعضاء الفريق الرفيع املستوى استنادا إرئيسية
  :لجهات التاليةاختاذ هذا الفرع كأداة لوينبغي   - ٣١

 بالفعـل بلـداهنا   تناولتها  اليت  مجاالت  لل اخيصيش ت ا تقييم  كي تقدم  احلكومات  )أ(  
  وحتديد املواضع اليت ميكن اختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا؛

ــال    )ب(   ــسات األعمـ ــراءات     المؤسـ ــاذ إجـ ــرص الختـ ــشف الفـ ــي تكتـ ــة كـ تجاريـ
  ؛استثمارات ميوتقد

تجديـد التركيـز واجلهـود،      ل حتديـد الفـرص       مـن أجـل    ملنظمات اجملتمع املـدين،     )ج(  
  . الربامج القائمة وتوسيع نطاقالتنسيق مع أصحاب املصلحة اآلخرين،و
  

   وأنواع الوقود احلديثةهي الطجهزةأ  -لف أ  
  السياق    

 هـدف املبـادرة   “  الطهـي وأنـواع الوقـود احلديثـة        جهـزة أ ” املـسمى   العمـل  يدعم جمـال    - ٣٢
 باليــني نــسمة   ٢,٧  بــصورة شــاملة إىل   كفالــة وصــول خــدمات الطاقــة احلديثــة     املتمثــل يف

تلـوث  ال علـى مواقـد وأنـواع مـن الوقـود تـسبب              ، ألغراض الطهي،  الراهن يعتمدون يف الوقت  
تخدام مواقـد الطهـي وأنـواع الوقـود النظيفـة           ؤدي زيـادة نـشر واسـ      توسـ . وتتسم بعدم الكفاءة  

  .إنقاذ احلياة وحتسني سبل العيش، ومتكني املرأة ومكافحة تغري املناخإىل املتسمة بالكفاءة 
ن األسـر املعيـشية مـن التحـول إىل         ويشمل جمـال العمـل هـذا مجيـع اخليـارات الـيت متكّـ                - ٣٣

اقد الطهي باستخدام أنـواع الوقـود النظيفـة         أنواع الوقود واملواقد األكثر نظافة، مبا يف ذلك مو        
ل، الغـاز النفطـي املـسيّ      وأ، والطاقـة الشمـسية، واإليثـانول، والـربوبني،          غاز األحيائي من قبيل ال  

ل إىل وقـود    و الوص  توسيع نطاق  ويؤدي. حيائيةومواقد الطهي املتقدمة اليت تستخدم الكتلة األ      
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وتقـدر  .  خدمات الطهـي  يف جمال أمثاهلا٥ إىل   ٤ النظيف إىل زيادة كفاءة الطاقة بنسبة        هيالط
 الـصادرة عـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة أنـه سـيلزم اسـتثمار                ٢٠١١توقعات الطاقة العاملية لـسنة      

جلميــع إىل تــسهيالت الطهــي احلديثــة اتــوفري وصــول ل مليــون دوالر ٧٤إضــايف تراكمــي مببلــغ 
 يف املائــة ٥٠(ي ائحيــل بالغــاز األتعمســ التقريــر أن تلــك املواقــد  رقــديو. ٢٠٣٠حبلــول عــام 

ــا،  ــسيّ  وتقريبـ ــي املـ ــاز النفطـ ــسبة ،لالغـ ــا ٢٥ بنـ ــة تقريبـ ــة األو ، يف املائـ ــة الكتلـ ــسبة (حيائيـ بنـ
  ).املائة تقريبا يف ٢٥
  

 احلكومات   العمل من جماالتجملالا  هلذاألثراوية قالفرص ال
اجلهــات 
  املاحنة

 مؤسسات
 األعمــــــال
  التجارية

اجملتمـــــع
  املدين

  واحلـد  إعداد معايري صناعية ألغراض الكفـاءة والـسالمة         - ١-لفأ
   التصديق إىل الفحص و استنادااالنبعاثات، من

التحـــالف العـــاملي ملواقـــد الطهـــي  : الرئيـــسيوناملـــصلحة أصـــحاب   
   مواقد الطهي وصانعوالنظيفة

    

 ومزايـا   أمهيـة  لدى املستهلكني وتثقـيفهم بـشأن    الدعوة  - ٢-ألف
، وذلـك   واالقتـصادية والبيئيـة واجلنـسانية      ةي الـصح  يـف الطهي النظ 

  كات النسائيةشبالقدرة، ومحالت التوعية، والبناء خالل  من

    

  تلــيب منتجــاتوتــصميمكفــاءة، أكثــر تطــوير مواقــد   - ٣-ألــف
  طلب املستهلك 

صــــانعو املواقــــد، اجلماعــــات : وناملــــصلحة الرئيــــسيأصــــحاب   
  النسائية، الباحثون

    

باشـــري تنفيـــذ أطـــر الـــسياسات العامـــة، وتـــدريب م   - ٤-ألـــف
 املضيفة للقيمـة     املستدامة  وإعداد سالسل األنشطة   األعمال احلرة، 

واقــد الطهــي وأنــواع الوقــود النظيفــة  مل بنيــة أساســية قويــة وإعــداد
  واملتسمة بالكفاءة

    

ــرامج متويـــل لتقـــدمي االئتمانـــات     - ٥-ألـــف ــداد بـ ــرة إىل اإعـ ألسـ
 تـــستطيع حتمـــل التكـــاليف األوليـــة ملواقـــد الكتلـــة املعيـــشية الـــيت ال

يــة املتــسمة بالكفــاءة، ومواقــد الغــاز النفطــي املــسيل وأجهــزة  حيائاأل
  الطهي احلديثة األخرى

    

  
 مثـل   -“ جماالت العمل التمكينية  ” حتت عنوان    صلةالثر ذات   األ  القوية فرصالميكن االطالع على      :مالحظة 

  . التجارية األعمالج مؤسساتذامنو بناء القدرة، السياسات الوطنية، التمويل،
  

  :مفتاح الشكل
  أثر كبري    
  ثربعض األ    
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 التـابع   الطاقـة مرفـق : ملبـادرات قـد تنـدرج حتـت هـذا اجملـال مـن جمـاالت العمـل             أمثلة ا   - ٣٤
 ودول احملـيط اهلـادئ، ودول االحتـاد         منطقـة البحـر الكـارييب     دول   األفريقيـة و   جملموعات الدول 

مؤســسة األمــم املتحــدة،   قــوده ي تذورويب، التحــالف العــاملي ملواقــد الطهــي النظيفــة، الــ     األ
ــز ا) أ: ( هــيســتة أهــداف  وهلــا ــة ) ب(؛ تكاا شــروتكــوينلقطــاع حف ــايري الدولي ــز املع  تعزي

متكــني ) هـــ(؛ نيتنــسيق املعرفــة والبحــث القطــاعي ) د(الــدفاع عــن القــضية؛  ) ج(؛ واختبارهــا
  .واردتعبئة امل) و( و ؛األسواق

  
  ئيةالكهربااحللول التوزيعية للطاقة   -باء   

  السياق    
ــ  - ٣٥ ــلالم جمــال عدي ــسمىعم ــول ال ” امل ــة توزيعاحلل ــة للطاق ــة الكهرباي ــادرةهــدف“ئي   مب
 علـى الطاقـة ممـن يفتقـرون يف الوقـت الـراهن إىل احلـصول عليهـا،                   ةم باليـني نـس    ١,٣صول  ح

 هـذا   كمـل يو.  بـصورة متقطعـة فقـط       ولكـن  ممن حيـصلون عليهـا     بليون نسمة آخرين     وحصول
  .“ اإلمداد وكفاءةلشبكةل  األساسيةبنيةال” العمل جمال
 بنيـة   ، الـيت تتـراوح بـني      ئيـة  الكهربا  الطاقة خيارات توزيع هذا مجيع   جمال العمل   يشمل    - ٣٦

 جزيرة إىل شـبكات مـصغرة، ونظـم المركزيـة أصـغر كـثريا خـارج                  نطاق  على  لشبكة أساسية
  بعــض هــذه قــد يكــون،يف هنايــة املطــافو. األســر املعيــشيةمها فــرادى نطــاق الــشبكة تــستخد

تعتمـد  الـيت   لمنـاطق   ل ئية ضـرورية   الكهربا  التوزيعية للطاقة  لولاحلعد  وت. ا بالشبكة رتبطم النظم
  يف املــستقبلولــن تــرتبط بالــشبكة) اجلــزرمثــل ( الوقــود ألغــراض الطاقــة  الــواردات مــنعلــى

ت ج انتـه  الـيت   البلـدان الناميـة     حققتـه   الـذي   هـو   تقـدم   أفـضل   أن  وقد أظهرت التجربة   .املنظور
ــتراتيجيات ــة     اســــ ــة الكهربائيــــ ــصال الطاقــــ ــاق إيــــ ــيع نطــــ ــات لتوســــ ــع وسياســــ   للجميــــ

ــة علــى الــسواء   يف (   مــن خــالل مراعــاة كامــل جمموعــة  )كــل مــن اجملتمعــات احلــضرية والريفي
قــة يف العــامل ســنة  ختلــص توقعــات الطاو.  بطريقــة متوازنــة إيــصال الطاقــة الكهربائيــة خيــارات
 مجيـع   إيـصاهلا بـصورة شـاملة إىل   خيار لتحقيـق  هو أفضل    الشبكة    توسيع نطاق   إىل أن  ٢٠١١

  وتتوقـع الوكالـة العامليـة للطاقـة       . املناطق الريفيـة   إىل يف املائة    ٣٠ بنسبة   ، ولكن املناطق احلضرية 
 اقــة الكهربائيــة الالزمــة إليــصال الطالت اإلضــافيةيوصــتالمــن  يف املائــة ٤٥ مــن أن مــا يقــرب

ـــ   تأيت مــن توســيع نطــاق الــشبكة، ســللجميــع  قيــة علــى ا يف املائــة الب٥٥بينمــا تعتمــد نــسبة ال
  . من خارج نطاق الشبكة جدا وعلى حلولشبكات مصغرة
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 احلكومات  الفرص القوية األثر يف جمال العمل هذا

ــا اجلهــــ
ت 
  املاحنة

 مؤســسات
 األعمــــــال
  التجارية

اجملتمــع 
  املدين

تـوفري الـدعم التنظيمـي للنمـاذج التجاريـة واملاليـة املرنـة               - ١-باء
          :والقابلة لالستدامة فيما يتعلق باخليارات التالية

مبــا يف (تطــوير شــبكات الطاقــة الشمــسية املرتليــة ونــشرها   •  
          )ذلك متويل املستهلكني

تــوفري حلــول شــبكات الطاقــة النظيفــة واملــصغرة واملــصغرة    •  
خدام املصادر املتجددة والتقليدية على حد سـواء        جدا باست 

ــة الــصحية،       ــة، وأوضــاع الرعاي ــال التطبيقــات الريفي يف جم
واإلضـــاءة الذاتيـــة للـــشوارع بواســـطة الطاقـــة الشمـــسية،  
وتـــوفري الطاقـــة ملؤســـسات األعمـــال التجاريـــة الـــصغرية      

          ولألغراض الزراعية
          اسيةاإلضاءة، والشحن الكهربائي، والكهربة األس  •  
شــبكات االكتفــاء الــذايت الــيت تــوفر طاقــة كهربائيــة دون    •  

          انقطاع عند تعطل الشبكة
االعتراف باحتياجات املـستهلك وتـوفري حلـول توزيعيـة            - ٢-باء

خـالل   للطاقة تدعم االستخدام اإلنتـاجي والتنميـة االقتـصادية مـن          
          إنشاء مؤسسات األعمال التجارية احمللية

ــاء ــة      - ٣-ب ــول التوزيعي ــيني علــى بيــع احلل ــواطنني احملل ــدريب امل ت
ــة وتــوفري خــدماهتا، وإنــشاء سالســل اإلمــدادات     للطاقــة الكهربائي

          القابلة للبقاء ألغراض التحسني والصيانة
ــاء إعــداد وتنفيــذ حلــول الطاقــة املتجــددة الــصغرية النطــاق      - ٤-ب

 الظـروف فيهــا  وحلـول الـشبكات الذكيــة يف املنـاطق الـيت ال تــسمح    
          بوجود شبكات واسعة النطاق ومترابطة مثل اجلزر أو املناطق النائية

ــاء وضــع حــد أدىن ملعــايري األداء الوطنيــة واإلقليميــة ملنتجــات     - ٥-ب
  الطاقة، استنادا إىل ما تقوم به احلكومة من اختبارات وتوسيم وتصديق

          نعةأصحاب املصلحة الرئيسيون، احلكومات، اجلهات الصا  
  
“ يةالتمكينجماالت العمل   ”، حتت اسم    ذات الصلة  ميكن االطالع على الفرص األخرى القوية األثر          :مالحظة 

  .السياسات الوطنية، واملالية، وبناء القدرة، والنماذج التجارية أي
  

  :مفتاح الشكل
  أثر كبري    
  ثربعض األ    

    
ــدرج حتــت اجملــا      - ٣٧ ــد تن ــيت ق ــادرات ال ــة للمب ــامج: ل مــن جمــاالت العمــل أمثل ــاملي برن  ع

إضاءة أفريقيا وإضاءة آسيا، البنك الـدويل ومؤسـسة التمويـل           . للحصول على اإلضاءة والطاقة   
الدوليــة، مبــادرة اإلضــاءة لــباليني الــسكان الــيت أطلقهــا معهــد الطاقــة واملــوارد، برنــامج البنــك 
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ية يف بنغالديش وسري النكـا؛ مـشاريع        الدويل للطاقة املتجددة لربنامج التنمية االقتصادية الريف      
توزيــع الطاقــة التابعــة ملــصارف التنميــة اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك مــا جيــري التــرويج لــه يف إطــار    

اليت يضطلع هبا مصرف التنمية اآلسيوي ومـصرف التنميـة األفريقـي            “ مبادرة الطاقة للجميع  ”
نخفـضة الـدخل؛ ومرفـق الطاقـة        كجزء من توسيع نطاق برنامج الطاقـة املتجـددة يف البلـدان امل            

التابع جملموعة البلدان األفريقية وبلـدان منطقـة البحـر الكـارييب وبلـدان احملـيط اهلـادئ، وبلـدان                   
االحتاد األورويب؛ وخفـض غـازات الدفيئـة يف جـزر احملـيط اهلـادئ مـن خـالل مـشروع الطاقـة                       

لعامليـة؛ واملبـادرة اجلزريـة الـشاملة        مرفـق البيئـة ا    /املتجددة التابع لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        
تجـددة؛ واجلـزر؛     الدوليـة للطاقـة امل     الوكالةللطاقة املستدامة التابعة ملعهد املناخ العاملي ومبادرة        

  .ومبادرة الطاقة املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  البنية األساسية للشبكة وكفاءة اإلمداد  -جيم   
  السياق    

هـدف مبـادرة    “ شبكة وكفـاءة اإلمـداد    بنية األساسية للـ   ال”العمل املسمى   يدعم جمال     - ٣٨
 باليــني نــسمة يفتقــرون اآلن إىل الطاقــة وإىل بليــون نــسمة آخــرين       ١,٣إيــصال الطاقــة إىل  

ومــن األمــور البالغــة األمهيــة أيــضا إيــصال طاقــة  . حيــصلون علــى الطاقــة لكــن بــصورة متقطعــة 
 هـذا، يكمـل هـذا اجملـال مـن جمـاالت العمـل اجملـال                 وباإلضـافة إىل  . متجددة على نطاق واسـع    

، وميـضي قـدما هبـدف كفـاءة الطاقـة يف قطـاع              “ئيـة  الكهربا ية للطاقـة  توزيعاللول  احل”املسمى  
  .اإلمداد بالكهرباء

ويشمل هذا اجملال من جماالت العمل توسيع نطاق البنية األساسـية للـشبكة لتـصل إىل                  - ٣٩
رون إىل احلصول على الطاقة الكهربائية؛ وتعزيز البنيـة األساسـية           املناطق أو السكان الذين يفتق    

لنقــل الطاقــة وتوزيعهــا للحــد مــن اخلــسائر وحتــسني املوثوقيــة؛ واختــاذ تــدابري تــؤدي إىل زيــادة   
؛ )أي حتـسني الكفـاءة احلراريـة ملعامـل الطاقـة          (كفاءة توليد الطاقة والبنية األساسية لإلمدادات       

ة والتخـزين علـى نطـاق الـشبكة الـذي مـن شـأنه أن حيـسن كفـاءة                    وتوفري حلول ذكية للـشبك    
 الصادرة عن الوكالـة الدوليـة   ٢٠١١وختلص توقعات الطاقة يف العامل لعام     . الشبكات املتقدمة 

للطاقة إىل أن توسيع نطاق الشبكة املركزية هو أفضل خيار لتحقيق وصول الطاقـة إىل اجلميـع             
وتتوقــع الوكالــة الدوليــة . ملائــة فقــط مـن املنــاطق الريفيــة  يف ا٣٠يف كـل املنــاطق احلــضرية ويف  

 يف املائة تقريبا من التوصيالت اإلضـافية الالزمـة مـن أجـل إيـصال                ٤٥للطاقة أن ما يقرب من      
 يف املائـة الباقيـة، فـستعتمد        ٥٥الطاقة للجميع ستأيت مـن توسـيع نطـاق الـشبكة؛ أمـا نـسبة الــ                  

  .لشبكةعلى احللول املصغرة جدا خارج نطاق ا
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  احلكومات  الفرص القوية األثر يف هذا اجملال من جماالت العمل
ــات  اجله
  املاحنة

 مؤسسات
ــال  األعمـــ
  التجارية

اجملتمــــــع
  املدين

حتسني القدرات واملنهجيات إلجراء تقييمات مدروسة        - ١-جيم
لتغطية البىن األساسـية للـشبكات إىل أقـصى حـد، وتوسـيع نطاقهـا            

          حيث خدمة الظروف احملليةوموثوقيتها من 
إعداد ونشر الُنُهج القائمة واجلديدة واملعدات لتوسيع         - ٢-جيم

ــث        ــن حي ــة م ــة فعال ــاطق أكــرب بطريق ــصل إىل من ــشبكة لت نطــاق ال
 التكلفة مع تعزيز وحتسني موثوقية البىن األساسـية يف نفـس الوقـت            

           التكنولوجيا وموّردو، املرافق:أصحاب املصلحة الرئيسيون  
حتسني حلول تكنولوجيا الشبكات الذكيـة، والتخـزين          - ٣-جيم

على نطاق الـشبكة، وأوجـه التفاعـل بـني مـصادر الطاقـة املتجـددة              
ــشبكة ودعــم      ــود األحفــوري، للحــد مــن خــسائر ال ومــصادر الوق

موارد الطاقة املتجددة املتقطعة، واألمناط اجلديـدة        الطاقة من  توليد
  املستهلكني لألمحال من

          موّردو التكنولوجيا، واملرافق: أصحاب املصلحة الرئيسيون  
بنــاء قــدرة تنفيــذ حمليــة وإقليميــة كافيــة لتوســيع نطــاق   - ٤-جــيم

          الشبكة إىل مناطق جديدة وتعزيزها عند الطلب
          اإلقليمي ملشاريع التوليد والنقل/توسيع نطاق الدمج الوطين  - ٥-جيم
فــاءة أصــول التوليــد القائمــة واجلديــدة حتديــد أهــداف ك  - ٦-جــيم

  واستحداث تكنولوجيات وُنُهج لبلوغ تلك األهداف 
          احلكومات، املرافق، موّردو تكنولوجيا: أصحاب املصلحة الرئيسيون  
دعم التنبـؤ مبـصادر الطاقـة املتجـددة لتيـسري االنـدماج               - ٧-جيم
الناحيـة  الشبكة ووضع اخلطط لقدرة احتياطية ذات كفاءة مـن           يف

          البيئية واالقتصادية
التوزيــع، تنــهض /تنفيــذ آليــات تكــاليف شــفافة للنقــل   - ٨-جــيم

          بالطاقة بكفاءة وتوفر فرصا متكافئة لربط مصادر الطاقة بالشبكة
  
جمـاالت العمـل    ”ميكن االطالع على الفرص األخرى قوية األثر ذات الصلة يف جمال العمل املـسمى                 :مالحظة 

  .الوطنية، املالية، بناء القدرة، والنماذج التجارية السياسات  مثل- “ةالتمكيني
  

  :مفتاح الشكل
  أثر كبري    
  ثربعض األ    

    
 مبـادرة   :أمثلة املبادرات اليت قد تندرج يف إطار هذا اجملال من جمـاالت العمـل كالتـايل                 - ٤٠

أيـضا بـالطهي النظيـف    وهـي معنيـة   (الطاقة للجميع اليت يضطلع هبـا مـصرف التنميـة اآلسـيوي         
ــشبكة   ــة مــن خــارج نطــاق ال ــبىن    )وبالطاق ــا االســتئماين لل ؛ صــندوق االحتــاد األورويب وأفريقي

التحتيــة، والعديــد مــن مــشاريع الوصــول إىل املنــاطق الريفيــة التابعــة للبنــك الــدويل يف أفريقيــا؛  
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ازيـل، والـصني،   مثل الرب(وهي أمثلة على التوسيع الناجح لنطاق الشبكات يف كثري من البلدان   
؛ وبرنـامج تنميـة الـبىن األساسـية يف أفريقيـا؛ واملـشاريع اإلقليميـة                )وجنوب أفريقيـا وفييـت نـام      

  .لنقل الطاقة املقترحة يف شىت أحناء أفريقيا
  

  الطاقة املتجددة الواسعة النطاق  -دال   
  السياق    

دف الــذي أعلنــه اهلــ“ الطاقــة املتجــددة الواســعة النطــاق”يــدعم جمــال العمــل املــسمى   - ٤١
وُيعـد نقـل الطاقـة      . األمني العام، وهو مضاعفة حصة الطاقـة املتجـددة يف مـزيج الطاقـة العامليـة               

على نطاق واسع ضروريا، وخاصة يف املناطق اليت يكون منو الطلب على الكهربـاء فيهـا بعيـدا       
 يف املائــة ١٩ويف الوقــت الــراهن، يــأيت مــا نــسبته . عــن معظــم مــوارد الطاقــة املتجــددة الــوفرية

  ).من الطاقة الكهرمائية بصورة رئيسية(توليد الطاقة الكهربائية العاملية من موارد متجددة  من
وُتعد االستثمارات الالزمة يف هـذا اجملـال مـن جمـاالت العمـل كـبرية جـدا، حبيـث أنـه                         - ٤٢

وُيعـد متكـني   . الجيب أن يلعب القطاع اخلاص واألسواق املالية العاملية دورا رئيسيا يف هذا اجمل      
  .أطر السياسات العامة من األمور بالغة األمهية لتحقيق هذه االستثمارات

خيــارات لتــسريع نــشر مجيــع تكنولوجيــات الطاقــة : يــشمل جمــال العمــل هــذا مــا يلــي  - ٤٣
املتجددة من قبيل الرياح على الرب ويف عرض البحـر، والطاقـة الشمـسية احلراريـة، مبـا يف ذلـك               

 الشمـــسية، والطاقـــة احلراريـــة األرضـــية، والطاقـــة الكهرمائيـــة، وطاقـــة الكتلـــة تركيـــز الطاقـــة
األحيائيــة؛ ويلــزم إجــراء البحــوث واالبتكــارات ملواصــلة خفــض تكلفــة تلــك التكنولوجيــات؛  

مــن قبيــل التعريفــات التفــضيلية واملــزادات   (ووضــع سياســات ومنــاذج جتاريــة حمــددة لــدعمها   
  .وق الطاقة املتجددة الواسعة النطاق؛ وإزالة احلواجز اليت تع)العامة

  

 احلكومات  الفرص القوية األثر يف هذا اجملال من جماالت العمل

ــا اجلهــــ
ت 
  املاحنة

 مؤســسات
 األعمــــــال
  التجارية

اجملتمــع 
  املدين

ــدرة    - ١-دال ــوارد وإعــداد ق ــيم امل ــهجيات تقي ــشر من   حتــسني ون
لى حتديد تـوافر    لتقدمي املساعدة التقنية من أجل مساعدة البلدان ع       

           املوارد وإعداد خطط التوسع
  تقاسم واستحداث ُنُهج تـصميم ونـشر تتـسم بالفعاليـة             - ٢-دال
  حيث التكلفة بصورة متزايدة من

            التكنولوجياتموّردو : املصلحة الرئيسيونأصحاب   
وضع سياسات قوية تتعلـق بالطاقـة املتجـددة واتفاقـات           - ٣-دال

قة بأسعار الطاقة ميكن أن يعتمد عليها مطورو مصادر         الشراء املتعل 
           الطاقة املتجددة، واملرافق، ومؤسسات األعمال التجارية
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 احلكومات  الفرص القوية األثر يف هذا اجملال من جماالت العمل

ــا اجلهــــ
ت 
  املاحنة

 مؤســسات
 األعمــــــال
  التجارية

اجملتمــع 
  املدين

تنسيق استراتيجيات البنيـة األساسـية املرتبطـة بالـشبكة            - ٤-دال
ال يواجه مطورو مشاريع مـصادر الطاقـة املتجـددة املختلفـون             حىت

             نفس العوائق
ــصيانة      - ٥-دال ــشغيل والـ ــب، والتـ ــى التركيـ ــدرة علـ ــة القـ تنميـ

          لضمان النجاح التقين واالقتصادي يف املدى الطويل
اعتمــاد سياســات وأهــداف للــشراء مــن شــأهنا أن حتفــز   - ٦-دال

          الطلب على مصادر الطاقة املتجددة
ــعي       - ٧-دال ــيح لواضـــ ــة وأدوات تتـــ ــوائم مرجعيـــ ــداد قـــ إعـــ

عــاجلوا بـــصورة فعالــة خمتلـــف اجلوانـــب   الــسياسيات الوطنيـــة أن ي 
اإلجرائية الالزمة إلدخال مصادر الطاقة املتجددة الواسـعة النطـاق       

          يف الشبكة
ــات       - ٨-دال ــضل املمارسـ ــم أفـ ــد ولتقاسـ ــق للرصـ ــداد مرافـ إعـ

          واآلليات املماثلة حلفز التقدم
  
 الــسياسات -“  التمكينيــة العمــلجمــاالت”ميكــن االطــالع علــى الفــرص القويــة األثــر حتــت اســم     :مالحظة 

  .الوطنية، املالية، بناء القدرة، ومناذج مؤسسات األعمال التجارية
  

  :مفتاح الشكل
  أثر كبري    
  ثربعض األ    

    
وميكــن االطــالع علــى أمثلــة رئيــسية جلهــود توســيع نطــاق مــصادر الطاقــة املتجــددة       - ٤٤
: وهـي تـشمل يف البلـدان الناميـة مـا يلـي            . ميـة كثري من البلدان واملناطق املتقدمـة النمـو والنا         يف

 نــريويب للمنــاخ، شــراكة الطاقــة بــني االحتــاد األورويب وأفريقيــا؛ الــصندوق    -مبــادرة بــاريس 
ــتثمارات        ــا؛ صــناديق االس ــني االحتــاد األورويب وأفريقي ــشترك ب ــية امل ــبىن األساس االســتئماين لل

برنــامج توســيع نطــاق الطاقــة املتجــددة مبــا يف ذلــك صــندوق التكنولوجيــا النظيفــة و(املنــاخ  يف
؛ وبرنـامج املـساعدة يف إدارة قطـاع الطاقـة التـابع للبنـك الـدويل؛             )البلدان املنخفضة الدخل   يف

واملبـادرة اجلزريـة الـشاملة للطاقـة املـستدامة التابعـة ملعهـد املنـاخ؛ والـشراكة يف برنـامج الطاقـة            
ــة للطاقـــ  ــادرة الوزاريـ ــة؛ واملبـ ــة العامليـ ــة املـــسماة األحيائيـ ــة  ”ة النظيفـ التنميـــة املـــستدامة للطاقـ

ميكن االطالع على أمثلة ملـشاريع الطاقـة املتجـددة الواسـعة النطـاق يف البلـدان                 و. “الكهرمائية
  .، على سبيل املثال ال احلصرالربازيل وإثيوبيا وكينيا واملغرب وجنوب أفريقيايف النامية 
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  العمليات الصناعية والزراعية  - هاء  
  سياقال    

 أهـداف كفـاءة اسـتخدام       “العمليات الصناعية والزراعية  ”يتناول جمال العمل املسمى       - ٤٥
الطاقة ومصادر الطاقـة املتجـددة يف إطـار مبـادرة الطاقـة املـستدامة للجميـع، يف حـني أن جمـال                       
العمل الفرعي املتعلق بالعمليات الزراعية يتناول هدف احلصول على تلك املصادر، من خـالل              

لتوقعـات الطاقـة يف العـامل    ووفقـا  . نتاج املتكامل للغذاء والطاقة يف السلسلة الزراعية الغذائية       اإل
، تــشكل حــصة قطــاع الــصناعة والزراعــة حنــو  World Energy Outlook 2011، ٢٠١١لعــام 
يف املائة من الطلب على الطاقة األولية على الصعيد العاملي حاليا، وُيتوقع أن تنمـو حـصته                  ٢٠

ولــدى إدراج االســتهالك . ٢٠٣٠ يف املائــة حبلــول عـام  ٢٢ة بــشكل طفيــف لتـصل إىل  جمتمعـ 
فــاحلرارة .  يف املائــة٢٨غــري املباشــر للطاقــة مــن خــالل اســتخدام الكهربــاء، ترتفــع حــصته إىل  

وإمكانية استخدام مصادر للطاقة املتجـددة كمـواد        . والكهرباء مطلوبان يف العمليات الصناعية    
ويعتمـد مـا تفـوق      .  كبرية، وخاصة باالقتران مع خيارات كفـاءة الطاقـة         خام ومصدر للحرارة  

 يف املائة من نظـم األغذيـة الزراعيـة والـنظم الزراعيـة الـصناعية احلديثـة علـى الوقـود                      ٧٠نسبته  
ــديرات إىل   ــشري التق ــوري، وت ــسبته األحف ــا ن ــدان م ــا،    ٣٠ فق ــتج عاملي ــذاء املن ــة مــن الغ  يف املائ

  .ئر كبرية يف الطاقة ضمنايترتب عليه وقوع خسا مما
حتــسني كفــاءة العمليــات التجاريــة : ويتــضمن جمــال العمــل هــذا بالتــايل فرصــا ملــا يلــي  - ٤٦

وتصميم املنتجات؛ وختفيض استهالك الطاقة وممارسات اهلدر يف مجيع مراحل سلسلة القيمـة؛             
ة يف العمليـات     احلرارة املتبددة وإعادة تـدويرها؛ واسـتخدام مـصادر الطاقـة املتجـدد             امتصاصو

  .الصناعية والزراعية
  

  احلكومات  القوية األثر يف جمال العمل هذاالفرص 
اجلهــــــات 

  املاحنة
مؤسسات 

 اجملتمع املديناألعمال التجارية

اعتماد أهداف ومسارات من أجـل كفـاءة الطاقـة للمنتجـات       ١-هاء
           وذلك باستخدام منظور دورة احلياةواخلدمات،

، واسـتحداث   ة إىل وضع معايري حكوميـة قويـة للكفـاءة         الدعو ٢-هاء
          آليات للرصد، وتثقيف املستهلكني وقطاع األعمال

 لتحــسني   املمارســات وتطبيقهــا يف العمليــات   أفــضلتبــادل ٣-هــاء
          إنتاجية الطاقة وإدماج مصادر الطاقة املتجددة

ــاء ــنظم     ٤-هـ ــك الـ ــز تلـ ــة وتعزيـ ــم وأدوات إلدارة الطاقـ ــع ُنظـ وضـ
           للحد من استخدام الطاقةألدواتوا

،  الطاقــة واحلــرارة املهــدورتني وإعــادة توزيعهمــا     امتــصاص  ٥-هــاء
يف ذلك الغاز الطبيعي الذي يتم حرقه حاليا بشكل كامل من خـالل              مبا
          “اإلشعال”
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  احلكومات  القوية األثر يف جمال العمل هذاالفرص 
اجلهــــــات 

  املاحنة
مؤسسات 

 اجملتمع املديناألعمال التجارية

ــاء ــددة    ٦-هـ ــة املتجـ ــصادر الطاقـ ــة ومـ ــة األحيائيـ ــول إىل الكتلـ التحـ
يثمــا تكــون ممكنــة ومــستدامة علــى  حاألخــرى يف العمليــات الــصناعية

          املدى الطويل، مبا يف ذلك التوليد املشترك هلما
تـــوفري ســـبل احلـــصول علـــى الطاقـــة املـــستدامة للزراعـــة        ٧-هـــاء

          واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
 من خـالل عمليـة لتحليـة امليـاه          معاجلة العالقة بني الطاقة واملياه     ٨-هاء

          تجددة ومضخات للري موفرة للطاقةقائمة على نظم الطاقة امل
 مـن خـالل   حتسني فرص احلصول على خدمات الطاقة احلديثة  ٩-هاء

          عملية متكاملة إلنتاج الغذاء والطاقة
  

مــن قبيــل  -“ تمكينيــةالعمــل الجمــاالت ” اســمصلة حتــت الــذات القويــة األثــر خــرى األفــرص الميكــن االطــالع علــى : مالحظــة
  . التجارية والتمويل، وبناء القدرات، ومناذج األعمالالسياسات الوطنية،

  
  :مفتاح الشكل

  أثر كبري    
  ثربعض األ    

    
 العامليـة للبنـك   الـشراكة : أمثلة على املبادرات اليت ميكن أن تندرج يف جمال العمل هـذا        - ٤٧

 الدويل من أجل احلد من إشعال الغاز، وهـي شـراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص بـدعم مـن                      
 وغريها؛ وبرنـامج مقبـل متعـدد الـشركاء تقـوده منظمـة األغذيـة والزراعـة                  statoil شتات أويل 

؛ ومبــادرة “ترشــيد اســتخدام الطاقــة يف إنتــاج الغــذاء مــن أجــل األشــخاص واملنــاخ   ”بعنــوان 
؛ ومبـادرة اجمللـس     )اليونيـدو (للصناعة اخلضراء تقودها منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية              

لألعمــال التجاريــة مــن أجــل التنميــة املــستدامة املتعلقــة باســتدامة األمسنــت؛ والــشراكة  العــاملي 
جتماع الوزاري للطاقة النظيفـة؛ وشـبكة     اال املنبثقة عن العاملية للترشيد الفائق الستهالك الطاقة      

أجـل  العمل املعنية بإدارة الطاقة من أجل الكفاءة الصناعية التابعة للشراكة الدولية للتعاون مـن        
 الـذي ينفـذه مـصرف       “التوليـد املـشترك مـن أجـل أفريقيـا         ”كفاءة استخدام الطاقـة؛ وبرنـامج       

؛ واملبادئ التوجيهيـة ألفـضل املمارسـات الـصادرة          ٥٠٠٠١يزو  ألالتنمية األفريقي؛ ومواصفة ا   
ــة      ــود املتعلق ــن اجله ــد م ــصناعية؛ والعدي ــة ال ــضلعــن مؤســسة اإلنتاجي  املمارســات ضــمن   بأف

 امليثـاق العـاملي لألمـم       تـضمنها  املمارسـات الـيت       أفـضل  علـى سـبيل املثـال،     (يـة   الصناعات الفرد 
  ).املتحدة
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  النقل  - واو  
  السياق    

 أهداف الكفاءة ومـصادر الطاقـة املتجـددة ملبـادرة           “النقل”يدعم جمال العمل املسمى       - ٤٨
ة مـن االسـتهالك      يف املائـ   ٢٧ويشكّل النقل ما تزيد نسبته عـن        . توفري الطاقة املستدامة للجميع   

، ُيقـدَّر أن  ٢٠٣٠وحبلول عـام   ).  مليون برميل من النفط يوميا     ٤٦قرابة  (النهائي للطاقة عامليا    
 يف املائـة، وذلـك عائـد أساسـا     ٩٠  يف املائـة و ٦٠يتزايد االستهالك العاملي بنسبة تتـراوح بـني         

سـط معـدل    وبلـغ متو  . إىل زيادة حركة شـحن البـضائع ومركبـات نقـل الركـاب علـى الطـرق                
حتــسن االقتــصاد يف اســتهالك الوقــود يف املركبــات الشخــصية يف مجيــع بلــدان منظمــة التعــاون   

، يف حـني  ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥ يف املائـة يف الفتـرة مـن عـام        ٢,٢والتنمية يف امليـدان االقتـصادي       
 أمـا أهـداف   .  يف املائة خالل نفـس الفتـرة       ٠,٧اخنفضت كفاءة الوقود يف البلدان النامية بنسبة        

إدخال املزيد من التحسينات فهي أعلى بكثري، وال بد أن تكون كـذلك، وهـي تـؤثر يف مجيـع                 
 يف املائـة مـن الطاقـة        ٢وتشكّل أنواع الوقود األحيائي املتجددة حاليا ما نـسبته حنـو            . األسواق

ــة عــن       ــات الكهربائي ــة املــستخَدمة للمركب ــسبة الطاق ــد ن املــستخدمة يف النقــل، يف حــني ال تزي
   أنــه ميكــن حتقيــقالطاقــة علــى الــصعيد العــامليويقــدِّر تقيــيم .  املائــة مــن النقــل العــاملييف ٠,١
. ٢٠٣٠سنويا مـن وفـورات كفـاءة الطاقـة يف هـذا القطـاع حبلـول عـام                   / إكساجول ٨٠-٧٠

علـى سـبيل املثـال،      (وميكن أن يتـأتى ثلـث هـذه املكاسـب تقريبـا مـن الكفـاءات التكنولوجيـة                   
ويتـوفر  ). م احملركات واملركبات أو استخدام املركبات الكهربائيـة      إدخال حتسينات على تصمي   

علـى سـبيل املثـال، اإلقـالل مـن ركـوب            ( الطلـب    جتنـب ثلثا إمجايل الفرصة املتاحة مـن خـالل         
  ).املركبات، وإدارة املرور

ويــشمل جمــال العمــل هــذا مجيــع اخليــارات الــيت تعمــل علــى حتــسني الكفــاءة وتقليــل      - ٤٩
 لكل مسافة تقطعها املركبة، وحتدث حتـوال يف الطلـب علـى الوقـود إىل أنـواع       استهالك الوقود 

الطاقة الكهربائيـة، وتعـزز التحـول يف وسـائط          بالوقود األحيائي املستدامة أو القطارات العاملة       
  .النقل إىل وسائط للنقل تكون أقل تلويثا وأكثر كفاءة، وختفض الطلب على خدمات النقل

  

  احلكومات  يف جمال العمل هذا القوية األثرالفرص 
اجلهــــــــــات 

  املاحنة

مؤســـــسات  
األعمــــــــــال 

  التجارية
اجملتمـــــــــع 

  املدين

 للمركبــات الــيت تــسري مبحــرك  تطبيــق أو زيــادة معــايري الوقــود  ١-واو
          يعمل باالحتراق الداخلي

مثـل   (الوقود البديل بالتوسع يف استخدام املركبات اليت تسري        ٢-واو
ري بالغـــاز الطبيعـــي، واملركبـــات املتعـــددة الوقـــود،  املركبـــات الـــيت تـــس
          )الطاقة الكهربائيةبوالقطارات اليت تعمل
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  احلكومات  يف جمال العمل هذا القوية األثرالفرص 
اجلهــــــــــات 

  املاحنة

مؤســـــسات  
األعمــــــــــال 

  التجارية
اجملتمـــــــــع 

  املدين

حتسني وزيادة استخدام الوقود األحيائي املستدام مـن اجلـيلني       ٣-واو
   من دون التأثري على األمن الغذائي واملياه األول والثاين

          ن يف جمال الوقودموردو الوقود والباحثو: أصحاب املصلحة الرئيسيون
ــام     ٤-واو ــل العـ ــة للنقـ ــة التحتيـ ــتثمار يف البنيـ ــف االسـ ــادة تكثيـ  لزيـ

          استخدامه
 املتميــزة بكفــاءة يف اســتهالك القيــادةتثقيــف الــسائقني بــشأن  ٥-واو

وتشجيع استخدام وظـائف مراعيـة للبيئـة        )  املراعية للبيئة  القيادة (الوقود
          يف املركبات

ــة العمــل عــن ُبعــد للمــوظفني  تــوفري إمك ٦-واو  مــن أجــل ختفــيض  اني
   املركباتقيادةالطلب على 

          أرباب العمل: أصحاب املصلحة الرئيسيون
 حـىت   النقـل العـام   وسائطختطيط اإلعمار املوجه حنو استخدام       ٧-واو

  وسـائط ميكن للمقيمني إما أن يقطعوا املسافة علـى أقـدامهم أو يـستقلوا
  النقل العام بسهولة

خمططـــو املنـــاطق احلـــضرية واملقـــاولون : اب املـــصلحة الرئيـــسيونأصـــح
          العقاريون

 وتزويـدها  وضع واعتماد تصاميم للـسفن تتـسم بكفـاءة أكـرب         ٨-واو
بأنظمــة دفــع واحتــراق جديــدة أو بأنظمــة تــستعمل أشــكاال مــن الوقــود

  املتجدد 
          موردو التكنولوجيا وشركات الشحن: أصحاب املصلحة الرئيسيون

اعتمــاد أنــواع جديــدة مــن الوقــود ووضــع تــصاميم لطــائرات  ٩-واو
    مقتصدة يف استهالك الوقود
شــركات الطــريان والــشركات املــصنعة  : أصــحاب املــصلحة الرئيــسيون

          للطائرات
  

ياسات  الـس  ، على سبيل املثال،   “جماالت عمل متكينية  ” اسمذات صلة حتت    قوية األثر   خرى  أميكن االطالع على فرص     : مالحظة
  . التجاريةالوطنية، والتمويل، وبناء القدرات، ومناذج األعمال

  
  :مفتاح الشكل

  أثر كبري    
  ثربعض األ    

    
 املبــادرة الراميــة إىل :أمثلــة علــى املبــادرات الــيت ميكــن أن تنــدرج يف جمــال العمــل هــذا   - ٥٠

شارك فيهــا مــن  يف املائــة مــع العديــد مــع مــا يــ ٥٠ختفــيض اســتهالك املركبــات للوقــود بنــسبة 
برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة، واالحتــاد الــدويل  (أصــحاب املــصلحة 

لعمال النقل، ومؤسـسة الـسيارات واجملتمـع التابعـة الحتـاد الـسيارات الـدويل، واجمللـس الـدويل                
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ي للطاقـة النظيفـة؛   املعين بالنقل النظيف؛ ومبادرة املركبات الكهربائية التابعة لالجتماع الـوزار     
وشراكة املركبات القليلة االنبعاثات الكربونية ومقرها اململكة املتحدة؛ وبـرامج حفـظ الوقـود              

ومـن األمثلـة    . وكفاءته التابعة الحتاد النقل اجلوي الـدويل؛ والـشراكة العامليـة للطاقـة األحيائيـة              
للوقـود مـن أجـل تـشجيع        أو الـسياسات الناجحـة القتـصاد اسـتهالك املركبـات            /على املعايري و  

التحول إىل اإليثـانول احليـوي املـستدام، املعـايري الـيت متلكهـا بلـدان االحتـاد األورويب والربازيـل                     
  .واليابان) كاليفورنيا(والصني وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة األمريكية 

  
  املباين واألجهزة الكهربائية  - زاي  

  السياق    
 أهـداف املبـادرة الراميـة إىل        “املباين واألجهزة الكهربائية  ”سمى  يتناول جمال العمل امل     - ٥١

وميثـل قطـاع املبـاين أكـرب        . زيادة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة حصة مصادر الطاقـة املتجـددة          
قطاع مستهلك للطاقة يف مجيع قطاعات االستخدام النهائي، إذ يـشكل ثلـث الطلـب اإلمجـايل         

 أنـه يف الـدول الـصناعية الـيت لـديها مبـاين              ة على الصعيد العاملي   الطاقويقدر تقييم   . على الطاقة 
كثرية قيد اإلنشاء، ميكن للتعـديل التحـديثي إلحاطـة املبـاين أن يقلـل االسـتهالك احلـايل بنـسبة                     

ــة٩٠تــصل إىل  ــا يف ذلــك    .  يف املائ ــة، مب ــاءة األجهــزة الكهربائي ــيح كف ــد اإلضــاءةوتت ، والتربي
موعة جذابة من الفرص ألن مجيع احللول الرامية إىل حتـسني كفـاءة             والتدفئة، وتربيد الثمار، جم   

ــل       ــدى الطوي ــى امل ــصافية عل ــيض التكــاليف ال ــؤدي إىل ختف ــا، ت ــة تقريب ــدَّر  . الطاق وإمجــاال، ُتق
  .سنويا/ إكساجول٥٠-٤٠الوفورات احملتملة من هذا القطاع بنحو 

ليديــة تــشكل إحــدى أهــم مــصادر  ويف البلــدان الناميــة، ال تــزال الكتلــة األحيائيــة التق   - ٥٢
. اإلضـاءة  فيهـا، يف حـني ُيـستخدم الكريوسـني يف            والطهيالطاقة لتلبية احتياجات تدفئة املباين      

وعلى نطـاق عـاملي، تنقـسم مـصادر الطاقـة املـستخدمة حاليـا يف املبـاين إىل حـوايل الثلـث مـن                         
الغـاز والـنفط    (ود األحفـوري    الكتلة األحيائية، والثلث من الكهرباء واحلرارة، والثلث من الوق        

وميكن التخلص من الكتلة األحيائية التقليديـة تـدرجييا مـع زيـادة التحـّضر والتنميـة،                 ). والفحم
ــر          ــة أكث ــصادر للطاق ــاء واحلــرارة إىل م ــزيج الكهرب ــل م ــإن الفرصــة تكمــن يف حتوي ــايل ف وبالت

ملـدن، وخاصـة عنـدما      وسيؤدي التحضر أيضا إىل زيـادة اسـتهالك الطاقـة إمجـاال يف ا             . استدامة
تكــون نظــم الطاقــة املــستخدمة لالســتعماالت النهائيــة يف النقــل والبنــاء غــري خمطــط هلــا، وغــري  

وبنــاء عليــه، فــإن املــدن تــوفر عــددا مــن الفــرص للنــهوض بكفــاءة    . منــسقة، وعدميــة الكفــاءة 
ــة        ــة املركزيـ ــة والتدفئـ ــاه البلديـ ــخ ميـ ــك ضـ ــا يف ذلـ ــددة، مبـ ــة املتجـ ــة والطاقـ ــتخدام الطاقـ  اسـ

  .الشوارع وإضاءة
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  احلكومات  يف جمال العمل هذاالقوية األثر الفرص 
ــات  اجلهـــــــ

  املاحنة
مؤسسات األعمال

  التجارية
اجملتمـــــع  
  املدين

سن وإنفاذ قوانني بناء مـشّددة ورفـع مـستوى معـايري كفـاءة           ١-زاي
          الطاقة لألجهزة الكهربائية

 الـشوارع ونظـم     وإضـاءة مة  حتديث املباين البلدية واملباين العا     ٢-زاي
 بدمج معايري الكفاءة يف ممارسات الـشراء،       ضخ املياه للمناطق احلضرية

          مبا فيها التعاقد على األداء لتوفري الطاقة
 عن طريق إجراء تقيـيم  معاجلة االحتياجات السكنية املستجدة  ٣-زاي

ق مــثال مــن خــالل بــرامج تتعلــ(ســليم لكفــاءة الطاقــة وحتفيــز االســتثمار
بــإدارة جانــب الطلــب يف جمــال املرافــق، واســتخدام شــركات خــدمات

          )الطاقة، ووضع آليات للتعاقد على األداء
نطـاق   عـن طريـق توسـيع        االستفادة الفعلية مـن أسـطح املبـاين        ٤-زاي

أجهزة الطاقة الشمسية على السطوح يف املناطق املشمـسة، والتوسـع يف
تخدم طالء أبيض اللون أو قرميـدا        اليت تس  “السقوف الباردة ”استعمال  

          عاكسا للحد من تسخينها
 بإنــارة متطــورة وأجهــزة إلكترونيــة حتــديث املكاتــب التجاريــة ٥-زاي

تربيد واحلصول على شهادة وفقا ملعـايري املبـاين اخلـضراء           /ومعدات تدفئة 
          )على سبيل املثال القيادة يف جمال الطاقة والتصميم البيئي(

 تــؤدي إىل حتــسني الكفــاءة عمومــا  ار حلــول تكنولوجيــةابتكــ ٦-زاي
          الومهي/إلغاء الفاقد الكهربائي االحتياطي/وتقليل) إنتاجية الطاقة(

نشر واستخدام تكنولوجيات متطورة ليتسىن القيـام بـسلوك           ٧-زاي
 وتعريف املستهلكني خبطوات بسيطة تـؤدي إىل        موفر الستهالك الطاقة
 توسـيم  من املنتجات اليومية، ومن خالل ُنظـم         تقليل الطلب على الطاقة

          الطاقة كفاءةل
تشجيع التخلص التدرجيي التنظيمي من األجهـزة الكهربائيـة          ٨-زاي

          العدمية الكفاءة، مثل املصابيح املتوهجة
  

الـسياسات الوطنيـة،    ، من قبيل“جماالت عمل متكينية” اسمذات صلة حتت قوية األثر خرى  أميكن االطالع على فرص     : مالحظة
  . التجاريةوالتمويل، وبناء القدرات، ومناذج األعمال

  
  :مفتاح الشكل

  أثر كبري    
  ثربعض األ    

    
 نـشر املعـدات     مبـادرة : أمثلة على املبادرات اليت ميكن أن تنـدرج يف جمـال العمـل هـذا                - ٥٣

لـوزاري للطاقـة النظيفـة      واألجهزة ذات الكفاءة الفائقة يف استهالك الطاقـة التابعـة لالجتمـاع ا            
“ en.lighten”والشراكة الدولية للتعاون من أجـل كفـاءة اسـتخدام الطاقـة؛ واملبـادرة املـسماة                 

اليت أطلقها برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفـق البيئـة العامليـة؛ ومبـادرة الوكالـة الدوليـة للطاقـة                    
ة يف اســتخدام الطاقــة؛ ومــشروع املتعلقــة مبعــدات االســتخدام النــهائي الكهربائيــة ذات الكفــاء
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املساعدة يف قواعد البناء؛ ومشروع كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف املبـاين التـابع للمجلـس العـاملي                    
لألعمال التجارية مـن أجـل التنميـة املـستدامة؛ ومبـادرة املـشتريات احلكوميـة خلـدمات كفـاءة                  

ارة قطاع الطاقة؛ ومبادرات شـىت      الطاقة اليت يشترك فيها البنك الدويل وبرنامج املساعدة يف إد         
املنخفضة الكربون الـيت يـشارك فيهـا كـل مـن الوكالـة              /اخلضر/املستدامة/النظيفة/للمدن الذكية 

الدولية للطاقة املتجددة وموئل األمم املتحدة وجلنـة األمـم املتحـدة االقتـصادية ألوروبـا وإدارة                  
وأصــحاب املــصلحة يف الــصناعة؛   الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة      

والــشبكة العامليــة للمبــاين املــصممة لترشــيد اســتهالك الطاقــة التابعــة ملؤســسة األنــشطة املتعلقــة   
ــة لك    ــشبكة البلديـ ــني؛ والـ ــدن األربعـ ــادرة املـ ــاخ؛ ومبـ ــه   باملنـ ــة؛ وتوجيـ ــتخدام الطاقـ ــاءة اسـ فـ

  .ترشيد استهالك الطاقة الصادر عن االحتاد األورويب واملتعلق باملباين املصممة ل٢٠١٠ عام
  

  التخطيط والسياسات يف جمال الطاقة  - ثاء  
  السياق    

مجيـع األهـداف    ‘‘ التخطـيط والـسياسات يف جمـال الطاقـة         ’’ املسمى عملاليدعم جمال     - ٥٤
أو خطـط   (وهو يركز على وضع برامج وطنيـة للطاقـة          . الثالثة ملبادرة الطاقة املستدامة للجميع    

مع سياسات داعمـة وأطـر تنظيميـة تتـسم بالوضـوح والـشفافية              ) قتضاء، عند اال  للمدن/إقليمية
 البيئـة املناسـبة لالسـتثمارات الطويلـة األجـل، إىل جانـب أطـر مؤسـسية                  هتيئوقابلية التنبؤ هبا و   

وميكــن أن تــشمل الفــرص يف جمــال العمــل هــذا وضــع اســتراتيجية وطنيــة رمسيــة  . قويــة وفعالــة
فا ميتد من اسـتراتيجية واسـعة النطـاق للحـصول علـى الطاقـة               بشأن الطاقة املستدامة، تغطي طي    

إىل خطـــة متكاملـــة للمـــوارد يف قطـــاع الكهربـــاء، وتـــوائم بـــني املعـــايري واألهـــداف يف مجيـــع 
املــستويات احلكوميــة، وتطــور القــدرات املؤســسية لتنفيــذ التغــيري يف الــسياسات، أو تــستخدم   

  .ول األسواقاملشتريات احلكومية واآلليات األخرى لتحفيز حت
ــادرة الطاقــة املــستدامة      - ٥٥ ويــشكل العمــل القطــري إحــدى املرتكــزات األوىل لنجــاح مب

جمموعـة مـن    هـي   وما ميهد الطريق أمام اختاذ إجراءات فعالـة علـى املـستوى القطـري               . للجميع
وستوضــع .  ودعــم وترشــيد االســتثماراتالجتــذاباخلطــط واالســتراتيجيات املدروســة جيــدا 

قـد يكـون احلـصول علـى     (بناء على موارده الطبيعية وظروفـه احملليـة واحتياجاتـه          خطة كل بلد    
، ولكـن مجيـع البلـدان سـتدعم         )الطاقة على رأس األولويات بالنسبة للبعض، على سـبيل املثـال          

  .كفاءة الطاقة والطاقة املتجددةحتقيق زيادة العمل واالستثمار من أجل 
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 احلكومات  هذا يف جمال العمل القوية األثرالفرص 
اجلهات 
  املاحنة

 مؤســسات
 األعمــــــال
  التجارية

اجملتمـــــــــع 
  املدين

 وضــع إطــار لتخطــيط الطاقــة يف األجــل الطويــل، مبــا يف ذلــك التخطــيط   -١ ثــاء
املتكامل للموارد، يدمج األهداف والنقـاط اإلرشـادية املتعلقـة بالطاقـة املتجـددة،              

املنـــهجيات القائمـــة وأفـــضل وكفـــاءة الطاقـــة، واحلـــصول علـــى الطاقـــة، ونـــشر 
          املمارسات يف ختطيط الطاقة

 حتسني ونشر منهجيات تقييم املوارد وتطوير القدرة على املساعدة التقنية           -٢ ثاء
مــن أجــل مــساعدة البلــدان يف وضــع خــرائط لتــوافر املــوارد، وخطــط توســع          

          الشبكات، واحلاجة إىل حلول المركزية يف جمال الكهرباء
قــدمي الــدعم الفعــال للتعــاون الــدويل بــني احلكومــات علــى أســاس ثنــائي ت -٣ ثــاء
         متعدد األطراف، مبا يف ذلك التعاون اإلقليمي وتكامل األسواق أو

 وضع خـرائط طريـق إقليميـة وعامليـة يف جمـال التكنولوجيـا تيـسر املناقـشة                -٤ ثاء
 الطاقة املتجددة  نقاط عمل حمددة تعىن بالفرص واحلواجز يف جمال        وتنشئالدولية  

          وتطبيقات كفاءة الطاقة يف قطاعات االستعماالت النهائية
 إنشاء بيئـات عمـل أكثـر مالءمـة تأخـذ بـسياسات وأنظمـة وخطـط طاقـة                    -٥ ثاء

ــشيطها  ــد تن ــدة أو (أعي ــة    ) جدي ــز االســتثمارات التجاري ــى حنــو مناســب لتحفي عل
ظيميـة الراميـة إىل تعزيـز       اإلصالحات اجلمركية واألطـر التن     مثل(وتنمية األسواق   
          )الشفافية والكفاءة

 إعداد مشاريع الشبكات وتقدمي املساعدة التقنية بكفاءة فيما يتعلق بالتنميـة            -٦ ثاء
          رأس املال السهمي/املؤسسية والتنظيمية، ومتويل الدين

 توســيع وتنــسيق آليــات وأدوات نــزع املخــاطر املاليــة، مــن قبيــل آليــات   -٧ ثــاء
          القروض وهنج الضمان اجلزئي ضد املخاطرضمان 

 تعزيـز التنـسيق بـني أصـحاب املـصلحة الـوطنيني والـدوليني ومـن القطـاع                   -٨ ثاء
          اخلاص على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين

ــاء ــود         -٩ ث ــعار الوق ــدعم أس ــدم ل ــيت تق ــة ال ــري الفعال ــة غ ــات املالي ــيد اإلعان  ترش
          هااألحفوري والتخلص التدرجيي من

  
  :مفتاح الشكل

  أثر كبري    
  ثربعض األ    

    
 اخلريطـة العامليـة     :كمـا يلـي    يف جمال العمل هذا هـي        قد تندرج واملبادرات القائمة اليت      - ٥٦

ملوارد الطاقات املتجددة، وتقييمات جاهزية الطاقات املتجددة، وسيناريوهات واسـتراتيجيات          
ــة الدول    ــة املتجــددة مــن إعــداد الوكال ــة    الطاق ــسياسات املتعلق ــادرة ال ــة املتجــددة؛ ومب ــة للطاق ي

بتحقيق موردي الطاقة لكفاءة الطاقة الـيت اضـطلعت هبـا الـشراكة الدوليـة املعنيـة بالتعـاون مـن             
أجــل كفــاءة الطاقــة مــن أجــل نــشر أفــضل املمارســات يف بــرامج كفــاءة الطاقــة الــيت تنفــذها     

لتنظيمية الـيت تـشجع مـوردي الطاقـة         شركات تقدمي اخلدمات، جنبا إىل جنب مع السياسات ا        
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كفــاءة الطاقــة؛ وخــرائط الطريــق الــيت وضــعتها الوكالــة الدوليــة للطاقــة يف جمــال    حتقيــق علــى 
التكنولوجيا؛ والشراكة العاملية للطاقة األحيائيـة؛ ومبـادرة التنميـة املـستدامة للطاقـة الكهرمائيـة                

قيــادة  + اكة الدوليــة يف جمــال الطاقــةاملنبثقــة عــن االجتمــاع الــوزاري للطاقــة النظيفــة؛ والــشر  
ــات        ــة والطاق ــاءة الطاق ــة وكف ــيت هتــدف إىل معاجلــة مواضــيع احلــصول علــى الطاق ــرويج، ال الن

املدينـة  ’’املتجددة؛ وبروتوكول اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف جمال الطاقـة؛ وهنـج              
ــد   ــصور جدي ــة مــصدر يف د  ‘‘ القائمــة علــى ت ــة  املعتمــد يف مــشروع مدين ــة اإلمــارات العربي ول

املتحدة ومدينة امللك عبد اهللا للطاقة الذرية واملتجددة يف اململكة العربيـة الـسعودية؛ وصـناديق                
االستثمارات املناخية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ، وخاصـة خطـط        

 صـندوق التكنولوجيـا النظيفـة       االستثمار يف الطاقة النظيفة علـى الـصعيد القطـري الـيت وضـعها             
وبرنامج زيادة استخدام الطاقة املتجددة يف البلدان املنخفضة الدخل؛ وااللتزامات اليت قطعتـها             
جمموعة العشرين ومنتـدى التعـاون االقتـصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ لترشـيد اإلعانـات املاليـة                    

  .ص التدرجيي منهاغري الفعالة اليت تقدم لدعم أسعار الوقود األحفوري والتخل
  

  واالبتكار التكنولوجيالتجارية منوذج األعمال   - خاء  
  السياق    

مجيـع األهـداف   ‘‘ واالبتكـار التكنولـوجي  التجاريـة   منـوذج األعمـال     ’’يدعم جمال عمـل       - ٥٧
الثالثة ملبادرة الطاقة املستدامة للجميع، حيث يعزز احلصول علـى الطاقـة والطاقـة املتجـددة، مـن                  

ــه  ــاء يف      خــالل جعل ــشكلة الكهرب ــة مل ــول المركزي ــة للقطــاع اخلــاص ســعيا إىل إجيــاد حل ا جذاب
اجملتمعــات احملليــة أو املنــاطق الــيت تفتقــر إىل إمكانيــة الوصــول إىل الــشبكة، وكفــاءة الطاقــة، مــن   
خــالل معاجلــة عجــز األســواق الــذي مينــع األفــراد واألعمــال التجاريــة الــصغرية مــن اعتمــاد            

ــة   التكنولوجيــات املــوفرة  ــة األولي ــة بــسبب تكاليفهــا الرأمسالي مــن خــالل منــاذج األعمــال   ( للطاق
اليت تتيح للشركات اليت تقدم اخلدمات العامة تغطيـة التكـاليف األوليـة ملنتجـات الطاقـة                 التجارية  

ــال       ــا، علــى ســبيل املث ــاءة واســترداد هــذه التكــاليف مــن املــستخدمني الحق ــر كف وتعــد ). األكث
. وجي ضرورية للحفاظ على تطـوير التكنولوجيـا ونـشرها وتـسريعهما           سياسات االبتكار التكنول  

والتطبيقـــيني،  وبغيـــة اإلســـراع خبطـــى التقـــدم، هنـــاك حاجـــة إىل البحـــث والتطـــوير األساســـيني
واملشاريع اإلرشادية، والتحسني املستمر من خالل التعلم عن طريق التجربـة، وبـذل اجلهـود مـن               

  .ات، ودعم نقل التكنولوجيا واملعارفأجل تعزيز الشراكات، وتقاسم املعلوم
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 احلكومات   يف جمال العمل هذاالقوية األثرالفرص 
اجلهات 
  املاحنة

 مؤســسات
 األعمــــــال
  التجارية

اجملتمـــــــــع 
  املدين

وتطـوير   فاءة الطاقة واحلصول على الطاقة،     دعم وضع احللول ملسأليت ك     -١ خاء
   والتمويلاإلجنازسالسل القيمة يف جمايل 

           احملليةاملرافق: حاب املصلحة الرئيسيونأص  
 إجراء مواءمة بـني املؤسـسات الـصغرية والـشركات العامليـة يف األسـواق           -٢ خاء

املتخصــصة، مــن خــالل عمليــات شــراء املنتجــات، والتــدريب، وتطــوير سلــسلة    
          التوريد، وإقراض املوردين

لك للتكـاليف األوليـة      وضع هنج دفع مبتكرة تتغلب على مقاومة املـسته         -٣ خاء
 - املرتفعــة للتكنولوجيــا الفعالــة مــن حيــث الطاقــة وتكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة  

أو الـدفع أوال بـأول عـرب اهلـاتف النقـال         /البيع ملنتجـات الطاقـة، و     /هنج اإلجيار  أي
         وإشراك املؤسسات املالية احمللية يف توفري التمويل للمستخدم النهائي

ة جمتمعيــة لألنــشطة الــيت ال يــستطيع األفــراد حتمــل كلفتــها   تنظــيم ملكيــ-٤ خــاء
          لكنها تساعد اجملتمع احمللي بأسره 

          إدماج إنشاء مشاريع الطاقة يف الزراعة وأنشطة تطوير األعمال -٥ خاء
 تقـــدمي الـــدعم ألنـــشطة البحـــث والتطـــوير واإلرشـــاد لـــدى األوســـاط  -٦ خـــاء

ة واملؤسسات الصغرية واملتوسـطة واملقـاولني       األكادميية ومراكز البحوث والصناع   
          احملليني
 تــشجيع ودعــم االســتخدام الواســع النطــاق لالختراعــات واالبتكــارات  -٧ خــاء

          اجلديدة من خالل املسابقات من أجل حتفيز النجاحات الكبرية
إطالق بوابة إلكترونية ملشاريع الطاقة جتمع تقنيـات الـتعلم عـن بعـد مـع             -٨ خاء
ربة احمللية يف تنميـة املـشاريع لتحفيـز إعـداد خطـط األعمـال التجاريـة املتعـددة                   اخل

          املستويات االستثمارية يف جمال احلصول على الطاقة
  

  :مفتاح الشكل
  أثر كبري    
  ثربعض األ    

    
 النـهج الـذي   : كما يلي   يف جمال العمل هذا هي     قد تندرج واألمثلة على املبادرات اليت       - ٥٨
 لدعم انطالق مقاويل الطاقة واألعمال التجارية الصغرية؛ واملفهـوم الـذي            E+Co مؤسسة   تتبعه

 عن التدريب اجملتمعـي علـى نظـم الطاقـة الشمـسية ونـشرها؛ والنـهج        Barefoot Collegeقدمته 
ــذي تعتمــده شــركة    ــشأن CleanStar Mozambiqueاملتكامــل ال ــة  ب ــة واألعمــال التجاري  الطاق

 حللـول يف جمـال الطاقـة تـستجيب الحتياجـات حمـددة       SELCO Labs الزراعيـة؛ ووضـع شـركة   
  ).مزارعو دودة احلرير والقابالت، على سبيل املثال(للمستهلكني 
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  التمويل وإدارة املخاطر  - ذال  
  السياق    

مجيـع األهـداف الثالثـة ملبـادرة        ‘‘ التمويـل وإدارة املخـاطر    ’’املسمى  عمل  اليدعم جمال     - ٥٩
 ختـصيص مبـالغ     ٢٠٣٠وسيستلزم بلوغ هـذه األهـداف حبلـول عـام           . للجميعالطاقة املستدامة   

وتقــدر . كـبرية مـن رأس املـال مــن القطـاع العـام والقطـاع اخلــاص، واجلهـات املاحنـة األخـرى         
مبادرة تقييم الطاقة العاملية أن مثة حاجة إىل زيادة االستثمارات الـسنوية يف جمـال الطاقـة بنحـو                   

. ليـون دوالر  ي تر ١,٨ليـون دوالر لتـصل إىل       ي تر ١,٣اليـا وقـدره     الثلث من املبلغ املخـصص ح     
وستكتــسب .  يف املائــة مــن رأس املــال هــذا مــن القطــاع اخلــاص ٧٥ويلــزم أن يــأيت أكثــر مــن 

ــع البلــدان          ــة وتفاعالهتــا م ــة الوطني ــصارف واملؤســسات املالي ــال العامليــة، وامل ــواق رأس امل أس
وهنـاك حاجـة    . تمع املدين أمهية متزايدة يف هذا الصدد      واجلهات املاحنة واألعمال التجارية واجمل    

إىل آليــات لتــسريع االســتثمار، مــن خــالل االســتفادة األكثــر فعاليــة مــن األمــوال العامــة ومــن   
  .خالل تطوير أسواق مستدامة لرأس املال على حد سواء

  مبلــغ رأس املــال املطلــوب،تعبئــةويــشمل جمــال العمــل هــذا ُنهجــا وأدوات مــن أجــل   - ٦٠
وتوجيه رأس املال إىل الفرص املناسبة ذات األولوية، ومن باب شديد األمهية، احلد من خمـاطر                
االستثمار اخلاص يف جمال الطاقـة املـستدامة مـن خـالل االسـتخدام املوجـه لـرأس املـال اخلـريي                   

  .والعام وإشراك املؤسسات املالية احمللية
    

 اتاحلكوم   يف جمال العمل هذاالقوية األثرالفرص 
اجلهات 
  املاحنة

 مؤســسات
 األعمــــــال
  التجارية

اجملتمـــــــــع 
  املدين

 استخدام األموال العامة لضمانات القروض، وختفيف املخاطر، واحلمايـة          -١ ذال
ــأمني املتخصــصة      ــدعم العــاملي املقــدم لــشركات الت عنــد أول خــسارة وترســيخ ال

 الـيت تتعـرض هلـا       للمساعدة يف التصدي للمخاطر السياسية واملتعلقـة بالـسياسات        
          االستثمارات يف الطاقة املستدامة

 احلد من خماطر االسـتثمار يف األسـواق الناشـئة مـن خـالل إنـشاء هياكـل          -٢ ذال
تنمية متكاملة تدعم املصارف احمللية وتركز علـى بنـاء قـدرات متعهـدي املـشاريع               

          هلم وتقدمي الدعم املايل
ــستهلكني امل -٣ ذال ــل   تطــوير أدوات امل ــل مــن خــالل   اســترداد بتكــرة مث التموي

مـــدفوعات مـــضافة علـــى فـــواتري اخلـــدمات وســـندات الطاقـــة النظيفـــة لتـــسديد   
         االلتزامات املوزعة كأنصبة على املمتلكات العقارية

ــة     -٤ ذال ــداف الطاقـ ــق أهـ ــتثمارية لتحقيـ ــات االسـ ــن احلافظـ ــزء مـ  ختـــصيص جـ
  ة املستدامة املستدامة، من قبيل االستثمار يف صناديق الطاق

          ن من املؤسسات واملنظمات اخلرييةاملستثمرو: أصحاب املصلحة الرئيسيون  
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 اتاحلكوم   يف جمال العمل هذاالقوية األثرالفرص 
اجلهات 
  املاحنة

 مؤســسات
 األعمــــــال
  التجارية

اجملتمـــــــــع 
  املدين

وصـناديق رأس املـال األويل الـيت    ‘‘ اجملموعات االستثمارية’’ دعم إنشاء    -٥ ذال
ــادة حجـــم الـــصندوق املـــشترك لـــرأس املـــال    ــاح ‘‘ الـــذكي’’تـــساعد يف زيـ املتـ

  لالستثمار يف الطاقة املستدامة 
          املستثمرون: الرئيسيوناب املصلحة أصح  
 تقدمي الدعم لنمـاذج التجميـع وإصـدار الـسندات الـيت تـستهدف حتقيـق             -٦ ذال

          كفاءة الطاقة 
 وضع آلية تنسيق لتمويـل الطاقـة املـستدامة، تتمتـع بالقـدرة علـى توفيـق                   -٧ ذال

ائمـة لألمـوال    احتياجات التمويل الناشئة من خطط الطاقة الوطنية مع املصادر الق         
          اخلريية والعامة واخلاصة

 تركيــز الــدعم علــى الــصناديق الــيت تــستهدف قطاعــات حمــددة قــد حتفــز  -٨ ذال
التقــدم، مــن قبيــل كفــاءة الطاقــة، مــن خــالل أدوات معينــة مثــل متويــل مكافحــة    

          انبعاثات الكربون أو الدين الثانوي
مـساعدة يف حتريـك الـسيولة        اإلسراع يف تطـوير سـوق سـندات املنـاخ لل           -٩ ذال

          وتسريع إقبال املؤسسات االستثمارية على االستثمار يف الطاقة النظيفة 
  

  :مفتاح الشكل
  أثر كبري    
  ثربعض األ    

    
 مبـادرة   :يلـي   هـي كمـا    يف جمـال العمـل هـذا      قـد تنـدرج     واألمثلة علـى املبـادرات الـيت          - ٦١

ة لنقل الطاقة على الصعيد العـاملي؛ ومبـادرة املنـاخ           سندات املناخ؛ وبرنامج التعريفات التفضيلي    
اليت تـضطلع هبـا أسـواق رأس املـال يف اململكـة املتحـدة؛ والعمـل الـذي تـضطلع بـه طائفـة مـن                          

 ومــصرف KfW Bankengruppeمــصارف التنميــة الوطنيــة مــن قبيــل مــصرف التنميــة األملــاين   
ة مــن قبيــل املؤســسة املاليــة الدوليــة؛ وهيئــة التنميــة الربازيلــي؛ واملؤســسات املاليــة العامــة العامليــ

االستثمارات اخلاصة اخلارجية، ومصرف التنمية اآلسيوي، والبنـك الـدويل؛ ومبـادرة التمويـل              
لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة؛ والــصندوق العــاملي لكفــاءة الطاقــة والطاقــات املتجــددة التــابع    

 املــستدامة ألفريقيــا ومرفــق املــساعدة للمــصرف األورويب لالســتثمار؛ وصــندوق متويــل الطاقــة 
الرأمسالية األولية التابع ملصرف التنمية األفريقي؛ والشركات اخلاصـة واجملموعـات االسـتثمارية             
املشاركة يف الشبكة االستشارية للتمويـل اخلـاص التابعـة ملبـادرة التكنولوجيـا املناخيـة؛ ومرفـق                  

ن التــابع للمؤســسة املاليــة الدوليــة؛ والتحــالف  البيئــة العامليــة؛ ومرفــق الــضمان اجلزئــي لالئتمــا  
  .العاملي ملواجهة تغري املناخ
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  بناء القدرات وتقاسم املعارف  -ضاد   
  السياق    

مجيـع األهـداف الثالثـة    ‘‘ بناء القـدرات وتقاسـم املعـارف     ’’ املسمى عملاليدعم جمال     - ٦٢
تقـدمي املـساعدة التقنيـة      : ربامجويشمل جمموعة متنوعـة مـن الـ       . ملبادرة الطاقة املستدامة للجميع   

إىل احلكومات والـشركات واملنظمـات؛ وبـذل اجلهـود مـن أجـل بنـاء مؤسـسات حمليـة قويـة؛                      
ــة       ــادل املعرف ومجــع ونــشر املعــارف وأفــضل املمارســات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل عمليــات تب

  .بني بلدان اجلنوب؛ وبرامج الدعوة العامة وتوعية املستهلكني فيما
يــد تعقيــد نظــام الطاقــة واعتمــاده املتبــادل علــى كفــاءة الطاقــة، جيــب حتديــد    ومــع تزا  - ٦٣

الطاقات املتجـددة املـستثمرة حـديثا، واالسـتخدام احلكـيم ملـوارد الوقـود األحفـوري، والنـهج                   
املبتكرة، ومناذج األعمال الناجحة، وأفضل املمارسات لضمان التمكن مـن إحـراز تقـدم علـى                

ذ إتاحة االطالع علـى هـذه املعلومـات علـى نطـاق واسـع حبيـث                 وجيب بعدئ . النطاق املطلوب 
ويف مـوازاة ذلـك، جيـب االضـطالع بالتـدريب وبنـاء             . ميكن أن يتعلم منها أصـحاب املـصلحة       

القدرات بالتعاون مع طائفة متنوعة من أصحاب املصلحة يف القطـاعني العـام واخلـاص يف كـل          
 ومواءمتـها  اعتمـاد أفـضل املمارسـات بكفـاءة     من البلدان املتقدمة والنامية لضمان الـتمكن مـن       

  .بشكل فعال مع السياقات احمللية
    

 احلكومات   يف جمال العمل هذاالقوية األثرالفرص 
اجلهات 
  املاحنة

 مؤســسات
 األعمــــــال
  التجارية

اجملتمـــــــــع 
  املدين

اإلقليمية السـتخدام تكنولوجيـات الطاقـة النظيفـة         / تعزيز املعايري القطرية   -١ ضاد
          ن خالل اجملموعات الصناعية أو الدعوة اليت تستهدف واضعي السياساتم

األخـــذ بأفـــضل املمارســـات يف سلـــسلة التوريـــد لألعمـــال يف  التوســـع -٢ ضـــاد
          التجارية اليت أدخلت حتسينات يف جمال الطاقة النظيفة على مستوى الشركات

اء حتــوالت  تــوفري دورات دراســية وبــرامج شــهادات تــستهدف إجــر     -٣ ضــاد
  بتكار يف جمال الطاقة بالتنميةوتربط اال

         األوساط األكادميية واجملامع الفكرية: أصحاب املصلحة الرئيسيون  

 إقامة شراكات تدعم البحوث األكادميية الرامية إىل التجديد واملساعدة          -٤ضاد  
  . يف نشر التكنولوجيا اجملربة

          ادميية والصناعةاألوساط األك: أصحاب املصلحة الرئيسيون  
 تنفيذ برامج التعلم واإلرشاد بني األقران اخلاصـة بكـل نـوع مـن أنـواع                 -٥ ضاد

التكنولوجيــا، حبيــث جيــري تعزيــز تبــادل االبتكــارات وتقنيــات تطــوير األســواق    
          املستخدمة على الصعيد احمللي 

إليهـا مـن    للمناطق احليويـة لتوجيـه االهتمـام        ‘‘ خرائط احلرارة   ’’ وضع   -٦ ضاد
          أجل معاجلة مشاكل احلصول على الطاقة ونشر كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة
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 احلكومات   يف جمال العمل هذاالقوية األثرالفرص 
اجلهات 
  املاحنة

 مؤســسات
 األعمــــــال
  التجارية

اجملتمـــــــــع 
  املدين

 بدء تشغيل استراتيجيات االتصاالت الـيت تـربز فـرص مباشـرة األعمـال           -٧ ضاد
احلــرة وآليــات دعــم الــسياسات واملــصادر املتاحــة للتكنولوجيــا واحلــصول علــى    

          التمويل
ــاد ــوي -٨ ضـ ــز لتطـ ــشاء مراكـ ــات    إنـ ــة احتياجـ ــصها لتلبيـ ــا وختصيـ ر التكنولوجيـ

 مـن التكنولوجيــا هبـدف حتــسني أوجــه   والــصغرىاملؤسـسات الــصغرية واملتوسـطة   
          املتجددة الكفاءة وزيادة حصة الطاقات

مـن خـالل برنـامج      (املؤسـسيني   / تطوير اجليل التـايل مـن القـادة الـوطنيني          -٩ ضاد
ــابع  زمــالء خمــصص أو أعمــال املعهــد املــشترك للتح   ليــل االســتراتيجي للطاقــة الت

للمخترب الوطين للطاقة املتجددة اليت تركز على تـدريب احملللـني يف جمـال الطاقـة،                
          )على سبيل املثال

 دعــم عمــل منظمــات املــستهلكني يف تغــيري أســواق املنتجــات الــيت         -١٠ ضــاد 
          تستخدم الطاقة من خالل توعية املستهلكني وخطط التمويل املبتكرة

ــاد ــسياسات    -١١ ضـ ــع الـ ــتخدام مـــن أدوات وضـ ــهلة االسـ ــة سـ ــشاء جمموعـ  إنـ
          والتخطيط من شأهنا أن تسهل التنمية املتكاملة ملصادر الطاقة وإمداداهتا

  
  :مفتاح الشكل

  أثر كبري    
  ثربعض األ    

    
 مركـز حلـول     :كمـا يلـي   يف جمـال العمـل هـذا هـي          قد تنـدرج    واملبادرات القائمة اليت      - ٦٤
ــة       الطا ــتعلم يف جمــال الطاق ــة؛ وشــراكة ال ــة النظيف ــوزاري للطاق ــابع لالجتمــاع ال ــة الت ــة النظيف ق

املتجددة التابعة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة؛ وقاعدة البيانـات العامليـة للـسياسات والتـدابري         
ــة    ــة للطاق ــة الدولي ــة املتجــددة التابعــة للوكال ــة املت /يف جمــال الطاق ــة للطاق ــة الدولي جــددة؛ الوكال

وشراكة الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة؛ والبوابة اإللكترونية للمعـارف ولـشبكة املمارسـني يف              
؛ وشـبكة الطاقـة     SouthSouthNorthجمال كفاءة الطاقة التابعة جملموعة البنك الـدويل؛ ومنظمـة           

 Climatescopeذات انبعاثات الكربون املنخفـضة مـن أجـل التنميـة؛ واألداة الـشبكية التفاعليـة                 
الــيت وضــعها مــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة ومؤســسة بلــومربغ لتمويــل الطاقــة اجلديــدة؛  
ــة املتجــددة؛ وشــبكة املمارســني       ــة يف جمــال الطاق ــة القطري ــغ للجاذبي ومؤشــرات إرنــست ويون

  .العاملية يف جمال احلصول على الطاقة التابعة ملؤسسة األمم املتحدة
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  املرفـق
املعـين مببـادرة الطاقـة       لرفيع املـستوى التـابع لألمـني العـام        أعضاء الفريق ا      

  املستدامة للجميع
    

    :الرئيسان املشاركان
املدير العام ملنظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية ورئـيس  كانديه يومكيال

  شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة
  Bank of Americaرئيس مصرف  تشارلز هوليداي 

    الرئيسيوناألعضاء 
  وزير الطاقة اجلديدة واملتجددة يف اهلند  فاروق عبد اهللا

  املدير العام لصندوق األوبك للتنمية الدولية  سليمان جاسر احلربش
  الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لشركة مصدر  سلطان أمحد اجلابر

  املدير العام للوكالة الدولية للطاقة املتجددة  عدنان أمني
رئــيس اجمللــس العــاملي لألعمــال التجاريــة مــن أجــل التنميــة  ربيتر باك

  املستدامة
 Riverstone Holdingsالشريك والعضو املنتدب يف شركة   جون براون
  رئيس جملس إدارة مصرف التنمية الصيين  تشن يوان
  وزير الطاقة يف الواليات املتحدة األمريكية  ستيفن تشو

  املتحدة اإلمنائيمديرة برنامج األمم  هيلني كالرك
  رئيس مصرف التنمية الربازيلي  لوتشيانو كوتينهو

  Eskom Holdingsالرئيس التنفيذي لشركة  بريان دامز
   ورئيسها التنفيذيDangote Groupرئيس  أليكو دانغوت

  E+Coاملؤسسة املشاركة ملؤسسة  كريستني إيبس سينغر
  ئيسها التنفيذي ورVestas Wind Systemsرئيس شركة  ديتليف إجنل

  رئيس مبادرة األمم املتحدة ملبادئ االستثمار املسؤول  فولفغانغ إنغشوبر
   ورئيسه التنفيذيRenault-Nissan Allianceرئيس  كارلوس غصن

  Accentureرئيس شركة  غرين. وليام د
  مدير عام وكالة الطاقة الروسية  تيمور إفانوف

 الوطين لألشغال العامـة واخلـدماتاملديرة العامة للمصرف  جورجينا كيسيل
  يف املكسيك
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  الرئيس التنفيذي ملؤسسة بلومربغ لتمويل الطاقة اجلديدة  مايكل ليربيتش
  وزير الطاقة واملناجم يف الربازيل  إديسون لوباو

   ورئيسها التنفيذيSiemensرئيس شركة  بيتر لوشر
   ورئيسها التنفيذيStatoilرئيس شركة  هيلج لوند

  املديرة العامة لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة   لوفيفر-  مارتنجوليا
الـــرئيس التنفيـــذي لوكالـــة التخطـــيط والتنـــسيق التابعـــة  إبراهيم ماياكي

  للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
  رئيس مؤسسة االتفاق العاملي   ستيوارت- مارك مودي

  Eletrobrásركة الرئيس التنفيذي لش  جوزيه دا كوستا نيتو كارفاهلو
  املفوض األورويب للتنمية  أندريس بيبالغس

   ورئيسها التنفيذيDuke Energyرئيس شركة  روجرز. جيمس إ
  Barefoot Collegeمؤسس ومدير  روي‘‘ بانكر’’ساجنيت 

  Suntech Power Holdingsالرئيس التنفيذي لشركة  شي تشنغرونغ
  املناخ جملموعة البنك الدويلاملبعوث اخلاص املعين بتغري  أندرو ستري
  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة  أخيم شتاينر
  رئيس مؤسسة األمم املتحدة  ويرث. تيموثي إ

    الفريق التقين
  مركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ  ألربت بنغر
  الوكالة الدولية للطاقة  فاتح بريول
  ة يف غاناجلنة الطاق   هاموند- أبيكو برو

  Deutsche Bankمصرف  مارك فلتون
  البنك الدويل  فيجاي آيري
  جامعة كاليفورنيا، بريكلي  دانيال كامن

  منسق األمم املتحدة املقيم ألوروغواي  سوزان مك ديد
  جامعة كولومبيا  فيجاي مودي

كنولوجيااملعهد الدويل للتحليل التطبيقي للنظم؛ جامعة فيينا للت  نيبويسا ناكيسينوفيتش
  الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي  بيتر نور

  معهد النمو األخضر العاملي  ريتشارد سامانس
  معهد الطاقة واملوارد  لينا سريفاستافا
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	وسيكون لهذه الجهود أثر كبير في القضاء على الافتقار إلى الطاقة وستؤدي أيضا إلى نمو مستدام، وفتح أسواق جديدة، وإيجاد فرص جديدة للتجارة والعمل، وزيادة الرخاء العالمي. وتبلغ قيمة تلك الفرص تريليونات الدولارات ونحن نحثكم على مشاركتنا هذه المغامرة.
	تشارلز هوليداي وكانديه يومكيلا
	رئيسا الفريق الرفيع المستوى المعني بتوفير الطاقة المستدامة للجميع
	نيسان/أبريل 2012
	موجز
	الطاقة هي الخيط الذهبي الذي يربط النمو الاقتصادي بتنامي العدالة الاجتماعية، والمناخ الذي يتيح انتعاش العالم. والتنمية لا تكون ممكنة بدون طاقة، كما أن التنمية المستدامة لا تكون ممكنة بدون طاقة مستدامة.
	تحفز مبادرة الطاقة المستدامة للجميع الاستثمارات الجديدة الكبرى التي تعجل بتحويل أنظمة الطاقة في العالم، ومواصلة القضاء على الافتقار إلى الطاقة، وتعزيز الرخاء. وكان أمين عام الأمم المتحدة قد أطلق هذه المبادرة العالمية الجديدة لحشد أصحاب المصالح جميعا كي يتخذوا إجراءات ملموسة نحو تحقيق الأهداف الحيوية الثلاثة بحلول عام 2030: (أ) كفالة حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة؛ (ب) مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة؛ (ج) مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة.
	وستغير تلك المبادرة قواعد اللعبة عن طريق إقامة شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص تقوم على الحوار البناء بشأن السياسات والاستثمارات وتطوير الأسواق من جانب الحكومات ودوائر الأعمال والمجتمع المدني. فهي تجمع بين قدرة الأمم المتحدة العالمية على الدعوة للاجتماع، وإمكانية حشد التعهدات الواضحة وتشجيع الاستثمارات الضخمة، وشبكة معارف سريعة النمو.
	وقد حدد برنامج العمل العالمي معالم الطريق أمام المبادرة وأصحاب المصلحة فيها. وهو يهدف أيضا إلى مساعدة البلدان وأصحاب المصلحة على تحديد مساراتهم نحو توفير الطاقة المستدامة للجميع، على أساس الخيارات التكنولوجية الملائمة لظروفهم الوطنية والمحلية الخاصة. ومن ثم فهو نقطة البداية في رحلة أطول وهو وثيقة حية ومتطورة سيتم تنقيحها بشكل دوري.
	ويحدد برنامج العمل العالمي 11 مجال عمل لتحقيق الأهداف الثلاثة. تشكل بدورها إطار عمل لتحديد الفرص القوية الأثر؛ وسبيلا لتنظيم تحركات أصحاب المصلحة المتعددين في جميع القطاعات الاقتصادية ذات الصلة؛ ونقاط دخول ملموسة لأصحاب المصلحة المهتمين بالعمل في مجالات اهتمام معينة.
	وتشمل مجالات العمل سبعة مجالات ”قطاعية“: (أ) أجهزة الطهي الحديثة ووقودها؛ (ب) حلول لتوزيع الكهرباء؛ (ج) البنية التحتية للشبكات وكفاءة الإمدادات؛ (د) الطاقة المتجددة واسعة النطاق؛ (هـ) العمليات الصناعية والزراعية؛ (و) النقل؛ (ز) المباني والأجهزة. وهناك أيضا أربعة مجالات عمل ”تمكينية“: (أ) تخطيط الطاقة وسياساتها؛ (ب) نماذج الأعمال والابتكارات التكنولوجية؛ (ج) التمويل وإدارة المخاطر؛ (د) بناء القدرات وتقاسم المعرفة.
	وندعو أصحاب المصلحة جميعا إلى اتخاذ إجراءات في جميع القطاعات ذات الصلة. ويشمل كل مجال من مجالات العمل مجموعة من الفرص قوية الأثر يمكن أن تقود التغير التحويلي. وتعالج هذه الفرص قوية الأثر بإجراءات تتخذ بالفعل في الوقت الراهن تتماشى مع أهداف توفير الطاقة المستدامة للجميع؛ فضلا عن إجراءات تنبثق عن المبادرات والشراكات الجديدة. ونحن لا نسعى إلى مشاركة أصحاب المصلحة فحسب، لكن إلى تعاونهم الوثيق في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
	وسيؤدي برنامج العمل هذا إلى تسريع وتيرة الزخم العالمي من أجل توفير الطاقة المستدامة للجميع عن طريق ربط نتائج الإجراءات المختلفة بأهدافه العالمية الطموحة ومن شأن التقييمات المنتظمة للتقدم المحرز تجديد الحوار بشأن وتيرة التغيير ونطاقه. وستيسر المبادرة الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة المتعددين والذي يشمل جميع القطاعات ذات الصلة لكفالة أن يظل موضوع الطاقة المستدامة في مقدمة الاهتمامات السياسية.
	وسوف تتابع المبادرة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الثلاثة بمرور الوقت. وبغية تحفيز عملية التغيير واستمرارها في أنظمة الطاقة العالمية خلال العقدين المقبلين، ستحدد المبادرة معايير لقياس تطور الإجراءات في الأمدين القريب والبعيد. كما ستجري تقييمات منتظمة للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الثلاثة نفسها، بحيث يتضح المتبقي لإنجازها، ومدى مساهمة الإجراءات الفردية والمجالات التي تحتاج لمزيد من الإجراءات.
	إن مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع هي دعوة للعمل من أجل مستقبلنا جميعا. فبالعمل الجماعي يمكن تحقيق تحول واسع النطاق في أنظمة الطاقة العالمية على مدى الأعوام العشرين المقبلة، عن طريق تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لخدمة كوكبنا - من أجلنا ومن أجل أبنائنا ومن أجل الأجيال القادمة.
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	أولا - تغيير العالم من خلال توفير الطاقة المستدامة للجميع
	1 - الطاقة هي الخيط الذهبي الذي يربط النمو الاقتصادي بتنامي العدالة الاجتماعية، والمناخ الذي يتيح انتعاش العالم. والحصول على الطاقة هو شرط مسبق ضروري لتحقيق العديد من أهداف التنمية التي تتجاوز بكثير قطاع الطاقة مثل: القضاء على الفقر، وزيادة الإنتاج الغذائي، وتوفير المياه النظيفة، وتحسين الصحة العامة، ورفع مستوى التعليم، وخلق فرص اقتصادية وتمكين المرأة. ويشكل الانتقال إلى أنظمة الطاقة المستدامة أيضا واحدة من أكبر الفرص الاستثمارية في القرن الحادي والعشرين. وباختصار لا يمكن تحقيق التنمية بدون طاقة، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون طاقة مستدامة.
	2 - وقد أطلق أمين عام الأمم المتحدة مبادرة عالمية لتوفير الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام 2030. ومطلوب من أصحاب المصلحة جميعا اتخاذ إجراءات ملموسة نحو تحقيق ثلاثة أهداف حيوية هي: (أ) كفالة حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة؛ (ب) مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة؛ (ج) مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة؛ (انظر الشكل الأول).
	الشكل الأول
	الأهداف الثلاثة الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة الطويلة الأجل

	كفالة حصول الجميع على الطاقة
	مضاعفة حصة الطاقة المتجددة
	مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة
	تحقيق الأهداف الثلاثة المتعلقة بتوفير الطاقة المستدامة للجميع يمكّن من تحفيف العديد من الأهداف الإنمائية
	• تحسين الصحة، تحسين الإنتاجية الزراعية.
	• تمكين المرأة.
	• خلق فرص للتجارة والعمل.
	• التنمية الاقتصادية.
	• تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	• توفير الطاقة بأسعار معقولة حتى في المناطق التي لم تمتد لها الشبكات.
	• خلق فرص جديدة لصغار المتعهدين.
	• تضييق فجوة التفاوت في أسعار الطاقة.
	• تحقيق أمن الطاقة وتخفيض فواتير الاستيراد.
	• تقليل الآثار البيئية.
	• الإضاءة/الأجهزة التي تتطلب طاقة أقل.
	• استخدام موارد الوقود الأحفوري بكفاءة أكبر.
	• تخفيض تكاليف الطاقة للمستهلكين.
	• إعادة توزيع الكهرباء التي يتم إهدارها الآن.
	• وجود شبكات للكهرباء يمكن الاعتماد عليها.
	3 - يتطلب تحقيق هذه الأهداف التحول بشكل حاسم عن مبدأ تسيير الأمور على النحو المعتاد. فهناك إقبال متزايد بالفعل على الحلول المتعلقة بتوفير طاقة أكثر نظافة وأكثر كفاءة ويمكنها أن تتفوق على الأنظمة القائمة، مثلما أحدثت التكنولوجيا النقالة ثورة في مجال الاتصالات اللاسلكية. ويعمل العديد من الحكومات والمؤسسات التجارية على التعجيل بعملية التحول هذه. بيد أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لمواجهة التحديات التنظيمية والمتعلقة بالبنية التحتية داخل قطاع الطاقة وخارجه. فمسألة تهيئة الظروف المواتية للاستثمارات الخاصة أمر حيوي، لأن السوق لن يسمح بهذا التحول دون وجود سياسات تشجع تكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، تقديم مساعدات خاصة للأفراد والجماعات المنخفضة الدخل. ويجب تعبئة رؤوس أموال بشرية ومالية ضخمة، وإشراك القطاع الخاص بقوة. ومثل هذه الإجراءات يجب أن تتخذ على نحو عاجل لمواجهة القوى المعاكسة المتوقعة والمتمثلة في النمو السكاني وتغير المناخ وتزايد ندرة الموارد. والمطلوب على الأقل بذل جهد دولي لتعجيل عملية الانتقال، نظرا لحجم كل من التحديات والفرص الماثلة.
	4 - مواصلة عملية توفير الطاقة المستدامة للجميع من شأنها تحفيز عملية التحول في أنظمة الطاقة في العالم نحو مستقبل أكثر إنصافا واستدامة. الأمر الذي يجب أن ينشأ عن روح جديدة يسودها الحوار والتعاون، لكي تصبح الطاقة في عام 2030 موزعة على نطاق أوسع، ومنتجة بشكل نظيف، ومستخدمة على نحو كفء. وسيؤدي تحويل أنظمة الطاقة في العالم إلى فرص استثمار جديدة بتريليونات الدولارات للقضاء على الافتقار إلى الطاقة، وإحداث تكامل وتوازن بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتعزيز الرخاء في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
	5 - وستؤدي مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع ”إلى تغيير قواعد اللعبة“ وقيمة مضافة عن طريق إيجاد نمط جديد من الشراكة، قائم على الحوار البناء بشأن السياسات والاستثمارات وبناء القدرات وتطوير الأسواق من جانب الحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني (انظر الشكل الثاني). وتتيح المبادرة فرصة غير مسبوقة للتعجيل بتحويل أنظمة الطاقة في العالم، لأنها تجمع بين ما يلي:
	(أ) رؤية عالمية واضحة التفاصيل وأهداف يمكنها أن توجه الإجراءات ويمكن تكييفها بمرونة وفقا للظروف المحلية الخاصة؛
	(ب) قدرة لا مثيل لها على الدعوة للاجتماع ستساعد في وضع برنامج عمل مشترك، واتخاذ إجراءات يتم الاتفاق عليها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وتحقيق تنسيق أكبر في مجال المساعدة الإنمائية على الصعيدين العالمي والوطني (من خلال منسقي الأمم المتحدة المقيمين وشبكات الاتفاق العالمي المحلية التابعة للأمم المتحدة على سبيل المثال)؛
	(ج) قدرة على تعبئة تعهدات واضحة يشارك فيها أكبر قدر ممكن من أصحاب المصلحة للعمل على تحقيق رؤية عالمية محددة وأهداف مصممة لملاءمة الظروف الوطنية؛
	(د) التزام جميع الشركاء على نحو يكفل أعلى درجة من التنسيق لتحديد أوجه التكامل وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين على نحو فعال لمعالجة المشاكل المتعلقة بالعمل الجماعي في جميع قطاعات الاقتصاد ذات الصلة؛
	(هـ) القدرة على دعم الاستثمارات الواسعة النطاق عن طريق تعزيز الظروف المواتية للنجاح، بما في ذلك النهج المبتكرة لتخفيف المخاطر، والاستفادة من طائفة كبيرة من المؤسسات التجارية والممولين؛ 
	(و) شبكة معارف كبيرة وسريعة النمو لتحديد ونشر الأفكار الناجحة وإقامة العديد من شبكات الممارسين.
	الشكل الثاني
	القيمة المقترحة لمبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع

	6 - وضعت المبادرة مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تحكم عملياتها. والتي تشمل: الإدماج الكامل لجميع الأطراف، التعاون من أجل تحفيز اتخاذ إجراءات على جميع المستويات، الشفافية من جانب أصحاب المصلحة جميعا بشأن التعهدات المقدمة، نشر الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، قبول تنوع النهج، بما في ذلك الخيارات التكنولوجية القائمة على الظروف الوطنية والمحلية الفريدة.
	7 - ترسم هذه الوثيقة المسار الذي ستتبعه المبادرة والأطراف المؤثرة فيها عن طريق تحديد مجالات العمل الحيوية ووضع خريطة طريق للخطوات المقبلة(). وتهدف أيضا إلى مساعدة البلدان وأصحاب المصلحة في تحديد المسارات الخاصة بهم من أجل توفير الطاقة المستدامة للجميع. إنها نقطة البداية في رحلة أطول: إنها وثيقة حية ومتطورة ستكون عرضة للتنقيح بشكل دوري. وكلما قطعت المبادرة شوطا، تتخذ إجراءات، وتستفاد دروس، ويتم تعديل الفرص القوية الأثر التي يتم تحديدها، ويتم تحديث الاستراتيجيات، وتتحقق إنجازات جديدة.
	ثانيا - مجالات العمل
	8 - لكي يكون هناك مستقبل لمبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع، يلزم أن توفر جماعات أصحاب المصالح كلها القيام بدور قيادي في جميع قطاعات الاقتصاد ذات الصلة. ويعتمد إحراز أي تقدم على الاعتراف بالترابط بين أصحاب المصالح هؤلاء:
	(أ) يجب على الحكومات الوطنية أن تضع وتنفذ مجموعة من الإجراءات القطرية المتكاملة التي تقود التغير التحويلي في أنظمة الطاقة العالمية. ولتشجيع الاستثمار، يلزم اتخاذ إجراءات لوضع سياسات وطنية وخلق أجواء مالية تتيح التغيير لا يمكن للأسواق وحدها أن توجدها. وينطبق ذلك على كل من البلدان النامية والمتقدمة النمو، رغم أن التحديات التي يتعين التغلب عليها في كل حالة تكون مختلفة جدا. وينبغي للمؤسسات التجارية ومنظمات المجتمع المدني أن تشارك في إعداد هذه الخطط والبرامج؛
	(ب) وتعد قيادة القطاع الخاص أساسية للمبادرة، نظرا للدور الذي تلعبه المؤسسات التجارية في تقديم الحلول وتوجيه الاستثمارات. وتشمل معظم مجالات العمل موردي التكنولوجيا ومعدي المشاريع ومرافق الطاقة ومقدمي الخدمات، ومقدمي الأموال، ومستخدمي موارد الطاقة والخدمات. ونظرا لأن الطاقة ضرورية للأنشطة التجارية، فإن فرص المؤسسات التجارية في قيادة عملية التحول واضحة لا لبس فيها؛
	(ج) وهناك حاجة لمنظمات المجتمع المدني لإحداث التغيير واستدامته. ويتمثل دورها الأساسي في تحديد السياسة العامة والإجراءات التنفيذية والترويج لها ورصدها؛ وفي حشد الابتكارات الاجتماعية والعمل الشعبي؛ وفي توجيه التغيرات السلوكية؛ والمساعدة في نشر أفضل الممارسات وبناء القدرات على جميع المستويات بالشراكة مع الحكومات والمؤسسات التجارية.
	9 - ولجعل فكرة توفير الطاقة المستدامة للجميع قابلة للتطبيق، تم توزيع الأهداف الرئيسية على 11 مجال عمل (انظر الشكل الثالث)، الغرض منها توفير ما يلي:
	(أ) إطار عمل لتحديد الفرص القوية الأثر وفهرسة المبادرات القائمة والمحتملة التي يمكن أن تدعم الأهداف الثلاثة؛
	(ب) وسيلة لتنظيم الإجراءات التي يتخذها أصحاب المصالح المتعددون في جميع قطاعات الاقتصاد ذات الصلة من أجل تحقيق الأهداف؛
	(ج) توفير نقاط دخول ملموسة لأصحاب المصالح المهتمين باتخاذ إجراءات في مجالات معينة تهمهم.
	الشكل الثالث
	من الرؤية إلى المبادرات

	10 - تم تجميع مجالات العمل الأحد عشر من خلال الجهد الذي قامت به أفرقة عمل المبادرة(). وهي معا تتناول ما يقرب من 95 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، والمكونات الأساسية لاستهلاك الطاقة المنتجة، وآليات الدعم المطلوبة للتغلب على معظم العراقيل المشتركة التي تعترض سبيل العمل. وهي تجمع أيضا في مجموعات متماسكة الفرص القوية الأثر التي حددتها أفرقة العمل().
	11 - تم تقسيم مجالات العمل إلى فئتين - فئة قطاعية وفئة تمكينية:
	(أ) تتناول مجالات العمل القطاعية السبعة توليد الطاقة (40 في المائة من الطلب على الطاقة الأولية في عام 2009)، والقطاعات الرئيسية الثلاثة لاستهلاك الطاقة - وهى الصناعة والزراعة والنقل والمباني، حيث يشكل كل واحد منها حوالي ثلث الاستهلاك الكلي للطاقة. وتعتزم الوكالة الدولية للطاقة جعل حصص كل قطاع من هذه القطاعات متساوية من الطلب الكلي على الطاقة الأولية بحلول عام 2030؛
	(ب) تشمل مجالات العمل التمكينية الأربعة آليات شاملة لقطاعات متعددة مصممة لدعم العمل القطاعي الفعال، ومواجهة العقبات القائمة، وتحفيز التحديد السريع لمعدلات التوزيع.
	12 - تشكل مجالات العمل الأحد عشر معا منطلقا لإحراز تقدم في جميع الروابط من أجل تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع (انظر الشكل الرابع).
	الشكل الرابع
	تدعم مجالات العمل القطاعات الاقتصادية وتوفر مناخا مواتيا للتقدم
	مجالات العمل القطاعية
	مجالات العمل التمكينية

	13 - يشمل كل مجال من مجالات العمل العديد من الفرص القوية الأثر لإحداث التغيير:
	(أ) يشمل برنامج العمل المبادرات القائمة التي تتماشى مع أهداف مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع، فضلا عن المبادرات التي تنشأ عن تعهدات جديدة بالعمل()؛
	(ب) يتوقع من أعضاء الفريق الرفيع المستوى والشركاء الجدد أن يكونوا قدوة في إدارتهم؛ أو بعبارة أخرى أن يعملوا على وضع مبادرات لإيجاد فرص قوية الأثر وحشد أصحاب مصالح آخرين لمؤازرة جهودهم.
	14 - يدعم كل مجال من مجالات العمل القطاعية السبعة واحدا أو أكثر من الأهداف الثلاثة الرئيسية:
	ألف - أجهزة الطهي الحديثة ووقودها: توفير خدمات الطاقة الحديثة لمن يفتقرون إلى معدات نظيفة وفعالة مثل الأفران والوقود؛
	الفرص القوية الأثر: إنشاء شبكات للأنشطة المحلية والمستدامة مضيفة للقيمة توفر حلولا نظيفة وفعالة للطهي؛ إيجاد طلب في السوق على مثل هذه الحلول عن طريق رفع درجة الوعي بفوائدها للصحة والاقتصاد والبيئة والمرأة؛ الاستثمار في البنية التحتية وشبكات التوزيع المحلية اللازمة لتوصيل الوقود الأنظف (مثل الإيثانول والغاز النفطي المسيل)؛ وضع معايير ثلاثية الأبعاد تقيس الكفاءة والانبعاثات والأمان؛ وتصميم أجهزة طهي تلبي احتياجات المستهلك بأسعار معقولة؛ 
	باء - حلول توزيعية للطاقة الكهربائية: إتاحة فرصة الحصول على الكهرباء خارج نطاق الشبكة أو من خلال حلول تتمثل في الشبكات المصغرة أو الصغيرة، بما في ذلك التطبيقات التي تستهدف الاستخدامات البناءة؛
	مثال:
	تهدف مبادرة ”إضاءة حياة بليون شخص“ إلى توصيل الضوء إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، في الهند وجميع أنحاء العالم، من خلال الاستعاضة عن المصابيح التي تضاء بالكيروسين والشموع بأجهزة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، وعن طريق توفير فرص معيشية على مستوى الفرد والقرية.
	الفرص القوية الأثر: الحلول التي تقوم على شبكات توصيل الطاقة النظيفة الصغيرة والصغرى للمناطق الريفية والتطبيقات الصناعية المستهدفة، باستخدام مصادر متجددة وتقليدية للطاقة، ووضع أطر تنظيمية مناسبة على المستوى المحلي لتحفيز ودعم الاستثمار القائم على أساس تجاري في إطار الحلول المتعلقة بلامركزية توزيع الكهرباء، ونشر أنظمة توصيل الطاقة المتجددة وأنظمة الإضاءة والشحن الكهربائي خارج نطاق الشبكة، بما في ذلك الإضاءة بالطاقة الشمسية؛ والأنظمة القائمة بذاتها التي توفر الطاقة بشكل مستمر دون انقطاع عند تعطل الشبكة؛
	جيم - البنية التحتية للشبكة وكفاءة التوصيل: توسيع نطاق شبكة الكهرباء وزيادة فعالية توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها:
	مثال:
	مبادرة التنمية المستدامة للطاقة الكهرمائية وتشمل الحكومات ومشاركين من القطاع الخاص لتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمنهجيات المتعلقة باستدامة وتمويل الطاقة الكهرمائية، فضلا عن حث وكالات التطوير والتمويل المتعددة الأطراف على النظر في استخدام الطاقة الكهرمائية في سياق الحلول الممكنة للطاقة في البلدان النامية.
	الفرص القوية الأثر: توسيع نطاق الشبكات التقليدية لتمتد إلى المناطق التي لم تكن تشملها من قبل؛ تقوية شبكات النقل والتوزيع لتخفيض الخسائر وتحسين إمكانية الاعتماد عليها؛ ربط الشبكات الإقليمية لتحسين الأداء؛ تحسين كفاءة العمليات التقليدية المستخدمة حاليا لتوليد الطاقة وإيجاد تفاعل بين الوقود الأحفوري والوقود اللاأحفوري؛ استخدام حلول تقوم على تكنولوجيا الشبكات الذكية والتخزين على مستوى الشبكة؛ وإعادة تصميم المصانع والشبكات القائمة لتيسير النقل لمسافات بعيدة في أجواء العرض والطلب التي أصبحت أكثر تقلبا؛
	دال - الطاقة المتجددة الواسعة النطاق: التعجيل بتطبيق الحلول القائمة على الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة ومد ما يتصل بها من بنية تحتية للنقل والتوزيع؛
	الفرص القوية الأثر: الرياح التي تهب على البر والبحر، الخلايا الفولطاضوئية التي تعمل بالطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية الشمسية، تجميع الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية الأرضية، الطاقة الكهرمائية، الطاقة الأحيائية، إلى جانب سياسات ونماذج تجارية معينة لدعمها (مثل الانضمام للشبكة، والتعريفات التفضيلية لإمدادات الطاقة، ومعاييرحفظ الطاقة، والمزادات العامة)؛
	هاء - العمليات الصناعية والزراعية: تحسين كفاءة الانتاج، سواء المباشر أو من خلال شبكة التوصيل، والتحول من الوقود الكيميائي إلى الوقود الأحيائي؛
	مثال: 
	الشراكة العالمية لتخفيض حرق الغازات التي تجمع بين بلدان منتجة للنفط وشركات مملوكة للدول وشركات نفط عالمية من أجل الحد من ممارسات حرق الغاز الطبيعي. وتعمل تلك الشراكة على تجاوز العقبات التي تحول دون إحداث تغيير عن طريق تبادل أفضل الممارسات وتنفيذ برامج خاصة بكل بلد، وتعزيز الأطر التنظيمية الفعالة، ومعالجة المعوقات التي تحول دون استخدام الغاز.
	الفرص القوية الأثر: القضاء على ممارسات إحراق الغازات وتنمية أسواق الغاز المحلية؛ واستخدام محركات متعددة السرعات؛ وممارسات وأنظمة إدارة الطاقة (كما هو الحال في صناعات الأسمنت والصلب)؛ تحويل النفايات إلى طاقة؛ تحسين العمليات وتصميم الأنظمة؛ أنظمة التوليد المشترك (التي تجمع بين الحرارة والطاقة)؛ استخدام الطاقة المتجددة في التحلية؛ ومضخات الري الموفرة للطاقة؛ والزراعة التي تستخدم الطاقة بشكل ذكي؛
	مثال: 
	تجمع الشراكة العالمية في مجال الطاقة الأحيائية بين أصحاب مصالح القطاعين العام والخاص وفي منظمات المجتمع المدني للتعهد بشكل مشترك على تسخير الطاقة الأحيائية لخدمة التنمية المستدامة. وتركز الشراكة العالمية في أنشطتها على ثلاثة مجالات استراتيجية: التنمية المستدامة وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
	واو - النقل: زيادة الكفاءة في استخدام الوقود لجميع فئات المركبات؛ زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الإمداد بالوقود؛ إيجاد بدائل للمركبات الشخصية ووسائل شحن البضائع؛ والتنمية الحضرية القائمة على خدمات النقل العام؛
	الفرص القوية الأثر: برامج الكفاءة في تصميم المركبات ومحركات الاحتراق الداخلي؛ والمركبات التي تستخدم وقودا بديلا، بما في ذلك المركبات المتعددة الوقود، والمركبات الهجينة والكهربائية؛ وتصميم محركات جديدة لأنواع الوقود البديلة؛ استخدام أنواع الوقود المتجددة؛ الكفاءة في استخدام الوقود ومعايير جودة الوقود؛ وتخفيض الطلب الإجمالي على النقل؛ وبرامج ”القيادة المراعية للبيئة“؛ وتوسيع نطاق وسائط النقل العامة وزيادة كفاءتها؛ كهربة شبكات السكك الحديدية؛ وتحول وسائط شحن البضائع (مثلا من الشاحنات إلى القطارات)؛
	زاي - المباني والمعدات: تحسين الكفاءة من خلال التصميم السليم للمباني وعزلها وإعادة تجهيزها، وإدماج خيارات التوليد الذاتي لمصادر الطاقة المتجددة قدر الإمكان، إلى جانب المعدات والتجهيزات الاستهلاكية الأكثر كفاءة؛
	مثال: 
	تدعو مبادرة ”نشر المعدات والأجهزة الفائقة الكفاءة“، التي أطلقها الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، الحكومات والمشاركين من القطاع الخاص إلى تشجيع منتجات أكثر كفاءة من خلال حوافز ومشتريات وجوائز؛ وإلى دعم المعايير والعلامات الإقليمية المتعلقة بالكفاءة؛ وإلى تعزيز التحليل التقني المنسق لتحديد فرص الكفاءة الفعالة من حيث التكلفة.
	الفرص القوية الأثر: المباني العامة أو السكنية أو التجارية، ”الأسقف الباردة“، بناء وحدات الطاقة الكهرضوئية الشمسية المندمجة، والمصادر الصغيرة الحجم للطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية المثبتة على السطوح وسخانات الماء الشمسية؛ علامات الكفاءة ومعايير الأداء الخاصة بالقطاعات؛ قوانين البناء الجيدة الإنفاذ؛ برامج إدارة الطلب والتكنولوجيات المتطورة لتشجيع سلوك الاقتصاد في استهلاك الطاقة وتحويل الطلب على مر الزمن؛ التجهيزات المتطورة للإضاءة والتبريد والتدفئة، والبرادات؛ وتوسيع نطاق اعتماد وإنفاذ الحد الأدنى للمعايير الإقليمية للكفاءة وإجراءات الاختبار القابلة للمقارنة من جانب قطاع الصناعة والحكومات المحلية.
	15 - تشمل مجالات العمل التمكينية الأربعة آليات تدعم مجالات العمل القطاعية على الصعيد المحلي والإقليمي والقطري:
	ثاء - تخطيط الطاقة والسياسات المتعلقة بها على جميع المستويات: تشجيع العمل المباشر العام وتحسين السياق القانوني والإداري لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بنجاح؛
	مثال: 
	إجراء تقييمات الاستعداد لمصادر الطاقة المتجددة من جانب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يمكّن الحكومات الوطنية من تقييم ووضع هياكل سياساتية واضحة وشفافة، ومن تطوير القدرات المؤسسية والاستراتيجيات اللازمة لدعم نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وقد طُُبقت هذه المنهجية على بلدين في عام 2011 وسيتواصل تعميمها في عام 2012.
	الفرص القوية الأثر: استعراض واستكمال الأهداف والخطط الوطنية المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك ما يخص الحصول على الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة والكفاءة؛ وإنشاء بيئات سياساتية مستقرة وهياكل مؤسسية وإدارية، ووضع سياسات تدعم الاستثمار الخاص في تكنولوجيات الطاقة المستدامة؛
	مثال: 
	ترمي الشراكة الدولية للطاقة والمناخ (الطاقة+) التي بدأتها النرويج في عام 2011 إلى زيادة إمكانية الحصول على الطاقة على نطاق واسع وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في البلدان النامية بتطبيق نهج على المستوى القطاعي يستغل رأس المال الخاص وتمويل سوق الكربون. فهي تنشئ هياكل تقنية وسياساتية ومؤسسية ما تحتاجها البلدان لتتمكن من الحصول على التمويل الخاص من أجل تحقيق تنمية منخفضة الكربون.
	خاء - نموذج الأعمال والابتكار التكنولوجي: وضع نهج جديدة للتغلب على العقبات التي عرقلت نشر تكنولوجيات وخدمات الطاقة المستدامة في الماضي، ولإتاحة موثوقيتها والقدرة على تحمل تكاليفها، ولتطوير حوافز للابتكار؛
	الفرص القوية الأثر: نماذج تقديم خدمات الطاقة الحديثة التي لا تعتمد على الشبكة الكهربائية الوطنية؛ شراكات القطاعين العام والخاص مع المرافق المحلية؛ المواءمة بين المؤسسات الصغيرة والشركات الدولية في الأسواق المتخصصة؛ دعم المؤسسات التجارية الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تحقيق أثر حاسم؛ تسليف المستهلك لتغطية تكلفة الطاقة والأجهزة؛ سياسات الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك تمويل البحث والتطوير، والمشاريع الإيضاحية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا؛ وتطويع التكنولوجيا؛ وخطط التسديد التي تتغلب على مقاومة المستهلك للتكاليف الأولية المرتفعة للمنتجات الفعالة من حيث الطاقة من خلال الاقتصاد في استهلاكها.
	ذال - الشؤون المالية وإدارة المخاطر: تعزيز الصكوك التي تخفف المخاطر وتزيد الاستثمار الخاص في الطاقة المستدامة من خلال استخدام رؤوس الأموال العامة والموجهة للأعمال الخيرية؛
	مثال: 
	ترمي مبادرة اللجنة الأوروبية المسماة ”تنشيط التنمية“ إلى تمكين 500 مليون نسمة إضافية في البلدان النامية من الحصول على خدمات الطاقة المستدامة بحلول عام 2030.
	الفرص القوية الأثر: التأمين ضد المخاطر السياسية والتنظيمية، وضمانات القروض، وتغطية الخسائر الأولى، والإعانات المالية والتعريفات الجمركية؛ التزامات النهوض بالابتكار التكنولوجي؛ الربط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات المالية المحلية؛ التعاقد بشأن أداء وفورات الطاقة؛ المشتريات الحكومية من التكنولوجيات الموجودة والجديدة؛ التمويل المتعلق بالمناخ وتسليف المستهلك؛ وآليات تخفيف أثر عدم استقرار أسعار الطاقة.
	ضاد - بناء القدرات وتبادل المعارف: تطوير القدرات البشرية والمؤسسية واعتماد استراتيجيات ثبت نجاحها في أماكن أخرى للإسراع بمحاكاتها في جميع أنحاء العالم؛
	مثال: 
	يتبادل مركز حلول الطاقة النظيفة أفضل ممارسات السياسات، والبيانات والأدوات التحليلية مع جميع البلدان ويؤدي مهام مركز أولي لتبادل المعلومات عن موارد الطاقة النظيفة. ويقدم المركز مساعدة مصممة حسب الحاجة بشأن السياسات من خلال إتاحة الحصول المباشر والمجاني على مشورة الخبراء والتدريب الإلكتروني، وذلك لمساعدة الدول على تكييف الحلول مع احتياجاتها وتشجيع التعاون الدولي بشأن الابتكارات في مجال السياسات.
	الفرص القوية الأثر: إجراء مسح إقليمي وعالمي لموارد الطاقة؛ إنشاء قاعدة بيانات لأفضل الممارسات؛ تقديم الدعم المؤسسي للحكومات المحلية؛ تدريب واضعي السياسات ومهندسي تركيب الأجهزة وصيانتها؛ ومجموعات الأدوات السياساتية والتشغيلية؛ وإنشاء مرفق للمساعدة التقنية من أجل وضع خطط ومشاريع الحصول على الطاقة.
	16 - لن يتطلب النجاح في كل واحد من مجالات العمل مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في جميع قطاعات الاقتصاد ذات الصلة فحسب بل وتآزرهم أيضا. يتعين على الحكومات ومؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني أن تقوم جميعا بأدوار هامة ومتكاملة، وستتنوع كيفية مشاركتها حسب مجال العمل المعني. وترد فيما يلي أمثلة نموذجية عن أنواع المشاركة المتوقعة من كل مجموعة من أصحاب المصلحة على حدة:
	(أ) يجب على حكومات البلدان النامية أن تهيئ ظروفا تتيح النمو بتحديد رؤية واضحة، وغايات وسياسات وقواعد تنظيمية وحوافز وطنية تربط الطاقة بالتنمية الشاملة، مع تقوية المرافق الوطنية. ويجب إقامة هياكل مؤسسية لكفالة الشفافية وإمكانية التنبؤ بدرجة عالية كشروط مسبقة لاجتذاب الاستثمار الخاص. وينبغي لتلك الحكومات أيضا أن تستفيد من الخطط الوطنية القائمة للنهوض بإمكانية الحصول على الطاقة وتعزيز الكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة بطرق تستجيب للظروف والأولويات الوطنية. فيمكن مثلا أن يلتزم أحد البلدان بتحسين كفاءة مواقد الطهي ودعم سلامة واستدامة إيجاد مصادر لأنواع الوقود الحديثة لأجل الاستخدام العائلي، بينما يلتزم بلد آخر بتيسير تطوير الطاقة الحرارية الأرضية على نطاق شبكة التوزيع؛
	(ب) يجب على حكومات البلدان المتقدمة النمو أن تركز داخليا على الكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة بينما تقوم خارجيا بدعم الأهداف الثلاثة جميعها من خلال العمل الدولي. ويمكن لتلك الحكومات أن تزيد الخطط الحالية تفصيلا من أجل زيادة نشر الاستخدام العائلي للطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة على امتداد سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة برمتها، بدءا من إنتاج الطاقة الأساسية إلى الاستفادة من خدمات الطاقة. ويمكن لتلك الحكومات أيضا أن توفر رأس المال العام لتقديم المساعدة التقنية من أجل دعم المشاريع التجريبية أو الإيضاحية، أو تمويل الصكوك التي تخفف المخاطر على القطاع الخاص. ويمكن استخدام جميع هذه الاستراتيجيات سواء لحفز الإجراءات الداخلية أو لدعم البلدان النامية؛
	(ج) الحكومات الإقليمية والمحلية جهات فاعلة هامة جدا. فقد أصبحت المدن تستأثر بثلاثة أرباع الاستهلاك الإجمالي النهائي للطاقة وتولد نصف الناتج الاقتصادي العالمي؛ وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيكون 65 في المائة من سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، يمكن للحكومات الإقليمية والمحلية، ومخططي المناطق الحضرية، والسلطات المعنية بالنقل أن تؤثر كثيرا في مستقبل الطاقة المستدامة. فيمكنها أن تضع سياسات وتخصص استثمارات للتشجيع على زيادة استعمال وسائط النقل العامة، وأن تشجع ركوب الدراجات الهوائية والمشي، وأن تسرع في تعميم استعمال مركبات الوقود البديل بالاستثمار في الهياكل الأساسية للتزود بالوقود. ويمكن للحكومات أيضا أن تستثمر في إعادة تجهيز المباني العامة، التي تمثل أكثر من نصف مجموع رصيد المباني، والتي يقدر أنها ستستهلك 40 في المائة من الطاقة العالمية بحلول عام 2030؛
	(د) الجهات المانحة والمؤسسات المتعددة الأطراف بالغة الأهمية في تعبئة كميات كبيرة من الموارد للعمل القطري. ويمكنها تقديم المساعدة التقنية وتوجيهات السياسات، ودعم المعارف وبناء القدرات، وتبادل أفضل ممارسات التنفيذ، وكذلك القيام باستثمارات مالية مباشرة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمصرف متعدد الأطراف أن يعمل على تعزيز المؤسسات المالية المحلية من أجل تحفيز الاستثمار في الحصول على الطاقة ومشاريع الطاقة النظيفة؛
	(هـ) ستكون لمؤسسات الأعمال التجارية أدوار مختلفة تقوم بها، وذلك حسب مجال العمل الذي تجري معالجته، وأيضا بحسب حجم تلك المؤسسات، ونوع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها، والقيمة المقترحة المعروضة عليها. ويمكن للشركات الدولية الكبيرة الاضطلاع بدور قيادي في قطاعاتها؛ كأن تقوم مثلا بتعبئة صناعاتها للعمل المشترك. وعلى سبيل المثال، يمكن لإحدى مؤسسات صناعة السيارات أن تقود مبادرة للإسراع في تعميم استعمال المركبات الكهربائية، بينما تتخذ إحدى الشركات الرائدة في صناعة الصمامات الثنائية الباعثة للضوء وإحدى مؤسسات صناعة الألواح الشمسية مبادرة مشتركة لإنتاج المصابيح الشمسية بالاشتراك مع مؤسسة محلية صغيرة للأعمال التجارية لديها تجربة في توفير المنتجات والخدمات للمجتمعات الريفية. ويمكن لشركات الخدمات المالية أن تقدم الإرشادات إلى الحكومات بشأن سياسات زيادة استثمارات القطاع الخاص، وأن تقوم بعد ذلك بجمع التمويل الموجَّه أو توفيره للمبادرات التي ستدِر عائدات، أو يمكن لتلك الشركات أن تقيم شراكة مع شركات خدمات الطاقة التي تتقاسم مخاطر الأداء و/أو مخاطر القروض. ويمكن للشركات المتخصصة في التكنولوجيا أن تضطلع بالبحث والتطوير من أجل ابتكار تكنولوجيات جديدة أو مواءمة التكنولوجيات القائمة مع الظروف الجديدة. ويمكن لجميع الشركات، كبيرة وصغيرة، أن تتعهد بزيادة كفاءتها في استخدام الطاقة وأن تستعمل مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها وسلاسل إمداداتها؛
	(و) وتحتل منظمات المجتمع المدني مكانة جيدة لاستغلال مرونتها الفريدة، ومهمتها المركزة الهدف، وفي كثير من الأحيان، قربها ممن يفتقرون إلى الطاقة، وذلك من أجل تشجيع حوار المجتمعات ومشاركتها ودعمها. ويمكن للمنظمات العالمية الرائدة أن تشارك في المبادرات القطاعية لأصحاب المصلحة المتعددين، سواء بمفردها أو بالتعاون مع مؤسسات الأعمال التجارية. ففي قطاع النقل على سبيل المثال، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقود حملة عالمية عن ”القيادة المراعية للبيئة“ من أجل تغيير سلوك السائقين. ولحفز بناء القدرات، يمكن لمثل هذه المنظمات أن توفر برامج تدريبية لمساعدة المجتمعات المحلية على تنفيذ مبادرات الطاقة المستدامة، مثل مد القرى بالكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. ويمكنها أيضا أن تحدد الثغرات الحاسمة في التكنولوجيا وفي سلسلة الإمدادات للمساعدة على معالجتها. وعندما توجد حلول مناسبة تعتمد على شبكة توزيع صغيرة أو لا تتطلب اللجوء إلى شبكة توزيع، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن توفر آليات مبتكرة لتخفيف التكاليف الأولية على المستهلكين؛ وأن تضع نماذج أعمال وسلاسل إمدادات تجتذب الاستثمار، بحيث توفر إمكانية الحصول على الطاقة في المناطق التي تتخلف فيها النهج التجارية المحضة.
	17 - تتخذ أوجه التآزر فيما بين أصحاب المصلحة عدة أشكال مختلفة وستشمل جميع القطاعات. ومن الأمثلة على ذلك المؤسسات المالية الدولية التي تقدم ضمانات ضد المخاطر لمستثمري القطاع الخاص؛ وواضعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني العاملين معا لوضع المعايير وضمان جودة المنتجات؛ وشركات الهاتف النقال التي تقيم شراكات مع المرافق الوطنية لتوفير الكهرباء بأسعار ميسورة لأشد الناس فقرا؛ ومخططي خدمات النقل والمناطق الحضرية الذين يشتركون في تصميم مدن منخفضة الكربون؛ والخبراء المتطوعين في جميع أنحاء العالم الذين يتبادلون أفضل الممارسات مع واضعي السياسات الحديثي العهد بالميدان. وتتنوع الفرص بتنوع وسائل إنتاج الطاقة وطرق استخدامها.
	ثالثا - خارطة طريق التنفيذ
	تحقيق ما نصبو إليه: مقاييس التقدم

	18 - تسعى مبادرات الطاقة المستدامة للجميع إلى تحسين حياة البلايين من السكان في شتى أنحاء العالم وضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة عن طريق تحويل أنظمة الطاقة العالمية. ونظراً لأن الحصول على الطاقة وسيلة أساسية لدعم التقدم الاجتماعي، وليس غاية في حد ذاته يجب تنسيق ذلك التحول في مجال الطاقة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. 
	19 - يتطلب تحقيق هذا التحول بحلول عام 2030 وجود مقاييس للتقدم قصيرة الأجل وطويلة الأجل على حد سواء: 
	(أ) تتمثل الحاجة القصيرة الأجل في زيادة الترويج للمبادرة على الصعيد العالمي. ويمكن تحقيق هذا بحشد مجموعة من البلدان ”الرائدة الأولى“، والحصول على التزامات من مؤسسات الأعمال التجارية الرئيسية باتخاذ إجراءات لإيضاح ما يمكن القيام به؛ 
	(ب) وتتمثل الحاجة طويلة الأجل في إقامة هيكل تنسيقي فعال يمكنه استدامة الزخم على مدى العقدين المقبلين وأن يدمج الأهداف الرئيسية للمبادرة في القرارات السياسية والقرارات التي تتخذها مؤسسات الأعمال التجارية. 
	20 - ينبغي أن تغطي مقاييس التقدم كلا من مجالات العمل والأنشطة الداعمة على حد سواء (انظر الجدولين 1 و 2). ويجب أن تكون مكتملة الإعداد وذات اتجاه تقدمي كما ينبغي أن تكون مصممة لتعزيز الشفافية فيما يتعلق بتقدم المبادرة في الوقت الذي تتفاعل فيه أيضا مع الجمهور على الصعيد العالمي. ويمكن أن تشمل مؤشرات التقدم ما يلي: 
	(أ) التعجيل بالإجراءات القطرية، التي تُقاس على أساس المشاركة، والسياسة العامة، والتغيير التنظيمي، وعدد المستفيدين الإضافيين؛ 
	(ب) حفز الإجراءات القطاعية، التي تقاس على أساس عدد أصحاب المصلحة والموارد التي تم تعبئتها لصالح الفرص القوية الأثر، فضلاً عن شمول وتنوع الجهات الفاعلة والمبادرات؛ 
	(ج) إعداد الإجراءات التمكينية، التي تُقاس بمقدار الاستثمار الخاص الذي تعززه الموارد عامة، ومستوى القدرة التي تم إعدادها، ومدى تقاسم المعرفة. 
	ويمكن أن تشمل مؤشرات أنشطة الدعم ما يلي: 
	(د) تعزيز المساءلة والشفافية استنادا على رصد التقدم بصورة منتظمة بواسطة مقاييس بسيطة ولكن ذات مصداقية لقياس النجاح؛ 
	(هـ) حشد المشاركة العامة على الصعيد العالمي وذلك خلال التوعية بأهداف الطاقة المستدامة للجميع وتوسيع نطاق توعية أصحاب المصلحة بصورة مستمرة.
	الجدول 1
	مقاييس توضيحية لمجالات العمل لأغراض توفير الطاقة المستدامة للجميع

	مجال العمل 
	الأجل الفوري (وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة) 
	الأجل القريب (حتى عام 2015) 
	الأجل الأطول (من عام 2015 إلى عام 2030)
	الإجراءات القطرية
	البلدان النامية:
	تطوير/تحديث خطط الطاقة الوطنية التي بدأت
	البلدان المتقدمة النمو: 
	حشد الدعم السياسي للإجراءات المحلية والدولية الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة الطاقة المستدامة للجميع
	البلدان النامية: 
	• وجود خطط عمل وطنية وإقليمية في مجال الطاقة لتحقيق الأهداف المصممة حسب الحاجة
	• تقوية القدرات والسياسات الوطنية توطئة للاستثمار
	• وجود برامج طاقة فعالة إلى جانب توفير استثمارات كافية
	البلدان المتقدمة النمو:
	• وجود سياسات وبرامج لتحقيق التقدم صوب الأهداف المصممة حسب الاحتياجات
	السياسات المناسبة، القانونية، وأطر العمل المالية والتنظيمية، والمعايير التي تنفذ في جميع المستويات وفي شتى أنحاء القطاعات لتحقيق الأهداف المصممة حسب الاحتياجات الوطنية 
	حصل عدد كبير من السكان مؤخرا على إمكانية التمتع بخدمات الطاقة الحديثة
	الإجراءات القطاعية
	مبادرات رئيسية تبدأ في كل مجال من مجالات العمل ويقودها أصحاب مصلحة متعددون (مؤسسات أعمال تجارية، منظمات المجتمع المدني، والحكومات)
	تقدم قابل للقياس بشأن المبادرة الرئيسية 
	نمو كبير في عدد الإجراءات قيد التنفيذ 
	تحديد فرص رئيسية شاملة لكل القطاعات (مثل المياه والطاقة) 
	زيادة في استيعاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم/ومنظمات المجتمع المدني للقواعد الشعبية/الحكومات المحلية/البلديات
	مبادرات تُراعى في عملية التحسين المستمرة 
	تزايد الاستثمار (جميع المجالات) 
	مواصلة تعزيز القدرة المؤسسية والمالية من أجل استدامة الجهود
	الإجراءات التمكينية
	رصد موارد لتمكين الإجراءات القطرية والأنشطة الرئيسية (بما في ذلك موارد المساعدة التقنية)
	شبكات إدارة المعرفة/تصميم البنية الأساسية
	صكوك تمويل يمكن التنبؤ بها وتصدر من أجل دعم المبادرات التي تتطلب تمويلا عاما/وتمويلا من الجهات المانحة
	وجود شبكات إدارة المعارف، بما فيها قواعد إدارة بيانات أفضل الممارسات العالمية والأدوات التي جرى تحسينها لتيسير الوصول إليها
	إمكانية الوصول الفوري للخبراء من أجل توفير الدعم التقني لوضع السياسات الهامة
	التمويل الخاص تعززه موارد القطاع العام تتكافأ مع المستوى اللازم لتلبية جميع أهداف الطاقة المستدامة للجميع على كل المستويات
	الجدول 2
	مقاييس الأنشطة الداعمة التوضيحية لأغراض توفير الطاقة المستدامة للجميع

	الأنشطة الداعمة
	الأجل الفوري (وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة) 
	الأجل القريب (حتى عام 2015) 
	الأجل الأطول (من عام 2015 إلى عام 2030)
	آليات المساءلة والرصد
	وجود إطار للمساءلة لقياس التقدم في فرادى المبادرات والأهداف العامة
	تتبع/نشر التقدم الذي يحققه جميع أصحاب المصلحة المشاركين (مثل الحكومات، مؤسسات الأعمال التجارية، منظمات المجتمع المدني)
	وجود منهاج عمل شفاف ويمكن الوصول إليه لأغراض الإبلاغ الذاتي بشأن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالإجراءات
	تعليقات حوارية مؤسسية تنشأ فيما بين رصد عمليات التقدم والتخطيط الاستراتيجي والإبلاغ عنها
	دمج مستجدات التقدم في عمليات الإبلاغ الروتينية
	المشاركة العامة
	تطوير التراسل وإطلاق حملات التوعية 
	زيادة تواجد الشبكة العالمية، استمرار نمو التوعية العامة
	إطلاق الجهود الهادفة لتوعية الفئات المحتاجة إلى دعم محدد
	تسريع الزخم العالمي

	21 - ستؤدي مبادرة الطاقة المستدامة للجميع إلى استدامة الزخم العالمي وتسريعه إذا أمكن ربط فرادى الإجراءات على جميع المستويات مع الأهداف العالمية الطموحة للمبادرة بصورة فعالة. وللمحافظة على الزخم وتركيزه، ثمة حاجة إلى نشاطين وهما: (أ) تتبع التقدم العالمي صوب الأهداف الأساسية الثلاثة؛ (ب) استخدام التقييمات المنتظمة لبدء حوار عالمي مستمر. 
	22 - يجب أن يتمكن أصحاب المصلحة والمراقبون على حد سواء من تقييم التقدم العالمي وقياس النجاح والاعتراف به على جميع مستويات ”هرم الرؤية“ (انظر الشكل الثالث). ويمكن أن تستند تلك التقييمات إلى تجميع البيانات الحالية، وإلى عمليات الإبلاغ، ومبادرات تحسين أدوات القياس (مثل الوكالة الدولية للطاقة، والبنك الدولي، وبرنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، والأمم المتحدة)، بيد أنه يلزم المزيد من البيانات. وسيكفل تتبع وتلبية مقاييس التقدم المذكورة أعلاه، أن تمضي المبادرة قدما. وستترك فرادى الالتزامات باتخاذ إجراءات، والفرص القوية الأثر معالم رئيسية. وفي الوقت ذاته، سيلزم إجراء تقييم عام للتقدم صوب الأهداف الثلاثة - الحصول على الطاقة، الحصة من مصادر الطاقة المتجددة، معدل تحسن كفاءة استخدام الطاقة - لكي تتبين لنا المرحلة التي بلغناها، وما الذي لا يزال يتعين إنجازه، وما هي الكيفية التي تسهم بها فرادى الإجراءات في هذا الصدد، وما هي المواضع التي يلزم فيها اتخاذ مزيد من الإجراءات. وينبغي إجراء هذا التقييم على مستويين: 
	(أ) على الصعيد العالمي، سيلزم تجميع التحليلات المتباينة وتوحيدها لتقييم مدى إمكانية الحصول على الطاقة، وحصة مصادر الطاقة المتجددة، ومعدل تحسن كفاءة استخدام الطاقة لتقييم ما إذا كان العالم ينتهج المسار الذي يحقق أهداف الطاقة المستدامة للجميع. ويمكن عرض هذا التتبع العالمي بصريا (وذلك مثلا من خلال ”شريط إعلاني“)؛ 
	(ب) على مستوى مجال العمل، سيلزم استخدام مقاييس محددة لقياس ما إذا كان يجري تحقيق تقدم كاف إزاء كل إسهام محتمل لكل مجال من مجالات العمل، وإبراز برامج تقاسم المعرفة. 
	23 - يؤدي تتبع التقدم صوب تحقيق الطاقة المستدامة للجميع إلى بدء حوار عالمي مستمر. وسيؤدي كل تقييم للتقدم العالمي إلى تجدد النقاش بشأن سرعة التغيير ونطاقه. ويجب أن تؤدي مبادرة الطاقة المستدامة للجميع إلى تيسير هذا النقاش على جميع المستويات بين جميع أصحاب المصلحة. وسيكفل القيام بهذا أن تستمر المبادرة في جذب الاهتمام المركز من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 
	24 - سيوفر الحوار المستمر أساسا لتحديث برنامج العمل بصورة منتظمة. مما ينبغي اعتباره بمثابة وثيقة حية ومتطورة. وستؤدي نتائج التقييم العالمي إلى تمكين المشاركين وأصحاب المصلحة الآخرين من معاودة النظر في برنامج العمل، وإلى صقل وتوجيه أولوياته بغية مواجهة الاحتياجات المتغيرة على الصعيدين الوطني والعالمي، مما يساعد على أن تظل المبادرة مناسبة وفعالة من الآن وحتى عام 2030.
	إن تزويد البلايين من الناس الذين يفتقرون حاليا إلى الكهرباء وإلى أنواع الوقود النظيفة بخدمات الطاقة الحديثة ليس مجرد ضرورة أخلاقية بل فرصة فريدة لمؤسسات الأعمال التجارية. حيث يمثل ذلك في حد ذاته سوقا كبيرة، وسوف يتيح مستويات جديدة من الرخاء والطلب على السلع والخدمات من جميع الأنواع. 
	تشارلز هوليداي وكانديه يومكيلارئيسا الفريق الرفيع المستوى المعني بالطاقة المستدامة للجميع
	إننا بحاجة إلى انتشار الابتكار في شتى أنحاء العالم - وخاصة حيث ينمو الطلب على الطاقة بصورة أسرع. ونحتاج إلى شراكات مع القطاع الخاص وهو المحرك العالمي للنمو والمصدر الرئيسي للاستثمارات الجديدة. 
	بان كي - مونالأمين العام للأمم المتحدة
	رابعا - العمل التعبوي
	25 - يعد العمل التعبوي الذي يقوم به جميع أصحاب المصلحة من صميم مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، ونظرا لأن أصحاب المصلحة المشاركين وحدهم هم الذين يمكنهم اتخاذ الخطوات المحددة اللازمة لتحقيق الأهداف الأساسية الثلاثة. وعلى هذا فإن نجاح المبادرة يتوقف على قدرتها على تأمين الالتزامات باتخاذ إجراءات، وعلى إحداث تغييرات في بارامترات اتخاذ الإجراءات، وترويج النتائج الناجحة من خلال آليات المساءلة الفعالة والشفافة. وسيستخدم الأمين العام صلاحياته في عقد الاجتماعات لحشد إجراءات من جانب أصحاب المصلحة وبناء شبكة عالمية لدفع المبادرة قدما. 
	26 - يقوم أعضاء الفريق الرفيع المستوى وشركاؤهم بتوعية شبكاتهم القطاعية والجغرافية من أجل حفز العمل المتضافر وتسريعه، وتوسيع نطاق العملية. وفي الأجل القصير، سيكون التركيز على إشراك طائفة واسعة من أصحاب المصلحة العالميين، لإعلان التزامات باتخاذ إجراءات بشأن الفرص القوية الأثر. وبالإضافة إلى ذلك ينطوي الأثر العالمي على عدد كبير من الشركات والرابطات الصناعية المعنية، من خلال شبكاتها العالمية والوطنية. وترمي هذه الجهود إلى تعزيز المبادرات القائمة من جانب جميع الشركاء بغية مراعاة شواغل الطاقة المستدامة في برامجهم، وتحديد الفرص الجديدة، وإعداد إجراءات فردية وشراكات تآزرية لاتخاذ إجراءات. 
	27 - ستتطلب زيادة الجهود لتحقيق الطاقة المستدامة للجميع قدرة تنسيقية فعالة على الصعيدين العالمي والوطني، فضلا عن اتخاذ إجراءات محددة، لضمان المشاركة المستمرة والإنجاز الفعال طوال فترة حياة المبادرة. وينبغي أن تؤدي الترتيبات التشغيلية إلى تعزيز الهياكل المؤسسية، مستفيدة استفادة كاملة من آليات الإنجاز المتاحة والقدرات المتنوعة لشبكة الشركاء، بما فيها المنظمات الدولية، ومؤسسات الأعمال التجارية، ومنظمات المجتمع المدني. وتشمل المهام الرئيسية التي يتعين تناولها التخطيط الاستراتيجي؛ وتيسير الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين؛ وتنسيق الإجراءات القطرية؛ والفرص القوية الأثر، ودعم تحليل السياسات، وإدارة المعارف، وتوفير خدمات المشورة التقنية والاتصالات؛ والرصد، والإبلاغ والمساءلة؛ وتعبئة الشراكات والموارد. ويحتاج الأمر إلى إضفاء صبغة رسمية على تلك الترتيبات التشغيلية في الأجلين القصير والمتوسط من أجل دعم المشاركة المستمرة طوال فترة حياة المبادرة. 
	28 - إمكانية تحقيق الأهداف الثلاثة إذا تآزر جميع أصحاب المصلحة وقاموا بالعمل. يستفيد برنامج العمل من مورد ناشئ للدعم الدولي من أجل التغيير. وقد اتخذت الحكومات، ومؤسسات الأعمال التجارية، ومنظمات المجتمع المدني خطوات مهمة بالفعل. وستكفل مبادرة الطاقة المستدامة للجميع تآزر جميع هؤلاء القادة في حركة عالمية أوسع نطاقا من أجل توفير الفرص الاقتصادية، وحماية البيئة العالمية، وتعزيز الإنصاف. 
	29 - الطاقة المستدامة للجميع دعوة لاتخاذ إجراءات من أجل مستقبلنا الجماعي. يمكننا بالعمل معا أن نحقق تحولا واسع القاعدة لنظم الطاقة العالمية على مدى العشرين سنة المقبلة ونستطيع بناء عالم أفضل لأطفالنا وللأجيال المقبلة.
	خامسا - الأشكال التوضيحية لمجالات العمل
	مجالات العمل القطاعية
	ألف - أجهزة الطهي وأنواع الوقود الحديثة
	باء - حلول توزيعية للطاقة الكهربائية
	جيم - البنية الأساسية للشبكة وكفاءة الإمدادات
	دال - الطاقة المتجددة الواسعة النطاق
	هاء - العمليات الاقتصادية والزراعية
	واو - النقل
	زاي - المباني والأجهزة
	مجالات الأعمال التمكينية
	ثاء - تخطيط السياسات
	خاء - نموذج الأعمال التجارية والابتكارات التكنولوجية
	ذال - المالية وإدارة المخاطر
	ضاد - بناء القدرة وتقاسم المعرفة
	30 - يصف هذا الفرع مجالات العمل بمزيد من التفصيل: وأي الأهداف تتناولها بصورة رئيسية وأي مجموعات الأعمال الرئيسية تشملها. وبالنسبة لكل مجال من مجالات العمل، تُعرض أمثلة للفرص القوية الأثر التي يمكن حشد الإجراءات حولها، وتنسيقها لإحداث أكبر أثر ممكن. ويمكن للفرص القوية الأثر أن تتخذ شكل تطوير التكنولوجيا ونشرها، وتتخذ شكل السياسات، وبناء المؤسسات أو إزالة العوائق. وستُضاف مجالات الفرص القوية الأثر حسب الاقتضاء. وأخيرا، تُقدم أمثلة للمبادرات القائمة، المرتبطة بواحدة أو أكثر من الفرص القوية الأثر. وتبين هذه الأمثلة نوع الإجراءات، والاستثمارات، ومشاركة أصحاب المصلحة، التي تسعى مبادرة الطاقة المستدامة للجميع إلى حفزها والاستفادة منها. وليس القصد من هذه الأمثلة أن تكون شاملة، بل هي تُعرض للأغراض التوضيحة فقط، وبصورة رئيسية استنادا إلى مساهمات أعضاء الفريق الرفيع المستوى.
	31 - وينبغي اتخاذ هذا الفرع كأداة للجهات التالية:
	(أ) الحكومات كي تقدم تقييما تشخيصيا للمجالات التي تناولتها بلدانها بالفعل وتحديد المواضع التي يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها؛
	(ب) مؤسسات الأعمال التجارية كي تكتشف الفرص لاتخاذ إجراءات وتقديم استثمارات؛
	(ج) لمنظمات المجتمع المدني، من أجل تحديد الفرص لتجديد التركيز والجهود، والتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين، وتوسيع نطاق البرامج القائمة.
	ألف - أجهزة الطهي وأنواع الوقود الحديثة
	السياق

	32 - يدعم مجال العمل المسمى ”أجهزة الطهي وأنواع الوقود الحديثة“ هدف المبادرة المتمثل في كفالة وصول خدمات الطاقة الحديثة بصورة شاملة إلى 2.7 بلايين نسمة يعتمدون في الوقت الراهن، لأغراض الطهي، على مواقد وأنواع من الوقود تسبب التلوث وتتسم بعدم الكفاءة. وستؤدي زيادة نشر واستخدام مواقد الطهي وأنواع الوقود النظيفة المتسمة بالكفاءة إلى إنقاذ الحياة وتحسين سبل العيش، وتمكين المرأة ومكافحة تغير المناخ.
	33 - ويشمل مجال العمل هذا جميع الخيارات التي تمكّن الأسر المعيشية من التحول إلى أنواع الوقود والمواقد الأكثر نظافة، بما في ذلك مواقد الطهي باستخدام أنواع الوقود النظيفة من قبيل الغاز الأحيائي، والطاقة الشمسية، والإيثانول، والبروبين، أو الغاز النفطي المسيّل، ومواقد الطهي المتقدمة التي تستخدم الكتلة الأحيائية. ويؤدي توسيع نطاق الوصول إلى وقود الطهي النظيف إلى زيادة كفاءة الطاقة بنسبة 4 إلى 5 أمثالها في مجال خدمات الطهي. وتقدر توقعات الطاقة العالمية لسنة 2011 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة أنه سيلزم استثمار إضافي تراكمي بمبلغ 74 مليون دولار لتوفير وصول الجميع إلى تسهيلات الطهي الحديثة بحلول عام 2030. ويقدر التقرير أن تلك المواقد ستعمل بالغاز الأحيائي (50 في المائة تقريبا، والغاز النفطي المسيّل، بنسبة 25 في المائة تقريبا، والكتلة الأحيائية (بنسبة 25 في المائة تقريبا).
	الفرص القوية الأثر لهذا المجال من مجالات العمل
	الحكومات
	الجهات المانحة
	مؤسسات الأعمال التجارية
	المجتمع المدني
	ألف-1 -  إعداد معايير صناعية لأغراض الكفاءة والسلامة والحد من الانبعاثات، استنادا إلى الفحص والتصديق 
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: التحالف العالمي لمواقد الطهي النظيفة وصانعو مواقد الطهي
	ألف-2 -  الدعوة لدى المستهلكين وتثقيفهم بشأن أهمية ومزايا الطهي النظيف الصحية والاقتصادية والبيئية والجنسانية، وذلك من خلال بناء القدرة، وحملات التوعية، والشبكات النسائية
	ألف-3 -  تطوير مواقد أكثر كفاءة، وتصميم منتجات تلبي طلب المستهلك 
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: صانعو المواقد، الجماعات النسائية، الباحثون
	ألف-4 -  تنفيذ أطر السياسات العامة، وتدريب مباشري الأعمال الحرة، وإعداد سلاسل الأنشطة المستدامة المضيفة للقيمة وإعداد بنية أساسية قوية لمواقد الطهي وأنواع الوقود النظيفة والمتسمة بالكفاءة
	ألف-5 -  إعداد برامج تمويل لتقديم الائتمانات إلى الأسرة المعيشية التي لا تستطيع تحمل التكاليف الأولية لمواقد الكتلة الأحيائية المتسمة بالكفاءة، ومواقد الغاز النفطي المسيل وأجهزة الطهي الحديثة الأخرى
	ملاحظة: يمكن الاطلاع على الفرص القوية الأثر ذات الصلة تحت عنوان ”مجالات العمل التمكينية“ - مثل السياسات الوطنية، التمويل، بناء القدرة، ونماذج مؤسسات الأعمال التجارية.
	مفتاح الشكل:
	أثر كبير
	بعض الأثر
	34 - أمثلة المبادرات قد تندرج تحت هذا المجال من مجالات العمل: مرفق الطاقة التابع لمجموعات الدول الأفريقية ودول منطقة البحر الكاريبي ودول المحيط الهادئ، ودول الاتحاد الأوروبي، التحالف العالمي لمواقد الطهي النظيفة، الذي تقوده مؤسسة الأمم المتحدة، ولها ستة أهداف هي: (أ) حفز القطاع وتكوين شراكات؛ (ب) تعزيز المعايير الدولية واختبارها؛ (ج) الدفاع عن القضية؛ (د) تنسيق المعرفة والبحث القطاعيين؛ (هـ) تمكين الأسواق؛ و (و) تعبئة الموارد.
	باء - الحلول التوزيعية للطاقة الكهربائية
	السياق

	35 - يدعم مجال العمل المسمى ”الحلول التوزيعية للطاقة الكهربائية“هدف مبادرة حصول 1.3 بلايين نسمة على الطاقة ممن يفتقرون في الوقت الراهن إلى الحصول عليها، وحصول بليون نسمة آخرين ممن يحصلون عليها ولكن بصورة متقطعة فقط. ويكمل هذا مجال العمل ”البنية الأساسية للشبكة وكفاءة الإمداد“.
	36 - يشمل مجال العمل هذا جميع خيارات توزيع الطاقة الكهربائية، التي تتراوح بين بنية أساسية لشبكة على نطاق جزيرة إلى شبكات مصغرة، ونظم لامركزية أصغر كثيرا خارج نطاق الشبكة تستخدمها فرادى الأسر المعيشية. وفي نهاية المطاف، قد يكون بعض هذه النظم مرتبطا بالشبكة. وتعد الحلول التوزيعية للطاقة الكهربائية ضرورية للمناطق التي تعتمد على الواردات من الوقود لأغراض الطاقة (مثل الجزر) ولن ترتبط بالشبكة في المستقبل المنظور. وقد أظهرت التجربة أن أفضل تقدم هو الذي حققته البلدان النامية التي انتهجت استراتيجيات وسياسات لتوسيع نطاق إيصال الطاقة الكهربائية للجميع(في كل من المجتمعات الحضرية والريفية على السواء) من خلال مراعاة كامل مجموعة خيارات إيصال الطاقة الكهربائية بطريقة متوازنة. وتخلص توقعات الطاقة في العالم سنة 2011 إلى أن توسيع نطاق الشبكة هو أفضل خيار لتحقيق إيصالها بصورة شاملة إلى جميع المناطق الحضرية، ولكن بنسبة 30 في المائة إلى المناطق الريفية. وتتوقع الوكالة العالمية للطاقة أن ما يقرب من 45 في المائة من التوصيلات الإضافية اللازمة لإيصال الطاقة الكهربائية للجميع ستأتي من توسيع نطاق الشبكة، بينما تعتمد نسبة الـ 55 في المائة الباقية على شبكات مصغرة جدا وعلى حلول من خارج نطاق الشبكة.
	الفرص القوية الأثر في مجال العمل هذا
	الحكومات
	الجهات المانحة
	مؤسسات الأعمال التجارية
	المجتمع المدني
	باء-1 -  توفير الدعم التنظيمي للنماذج التجارية والمالية المرنة والقابلة للاستدامة فيما يتعلق بالخيارات التالية:
	• تطوير شبكات الطاقة الشمسية المنزلية ونشرها (بما في ذلك تمويل المستهلكين)
	• توفير حلول شبكات الطاقة النظيفة والمصغرة والمصغرة جدا باستخدام المصادر المتجددة والتقليدية على حد سواء في مجال التطبيقات الريفية، وأوضاع الرعاية الصحية، والإضاءة الذاتية للشوارع بواسطة الطاقة الشمسية، وتوفير الطاقة لمؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة وللأغراض الزراعية
	• الإضاءة، والشحن الكهربائي، والكهربة الأساسية
	• شبكات الاكتفاء الذاتي التي توفر طاقة كهربائية دون انقطاع عند تعطل الشبكة
	باء-2 -  الاعتراف باحتياجات المستهلك وتوفير حلول توزيعية للطاقة تدعم الاستخدام الإنتاجي والتنمية الاقتصادية من خلال إنشاء مؤسسات الأعمال التجارية المحلية
	باء-3 -  تدريب المواطنين المحليين على بيع الحلول التوزيعية للطاقة الكهربائية وتوفير خدماتها، وإنشاء سلاسل الإمدادات القابلة للبقاء لأغراض التحسين والصيانة
	باء-4 -  إعداد وتنفيذ حلول الطاقة المتجددة الصغيرة النطاق وحلول الشبكات الذكية في المناطق التي لا تسمح الظروف فيها بوجود شبكات واسعة النطاق ومترابطة مثل الجزر أو المناطق النائية
	باء-5 -  وضع حد أدنى لمعايير الأداء الوطنية والإقليمية لمنتجات الطاقة، استنادا إلى ما تقوم به الحكومة من اختبارات وتوسيم وتصديق
	أصحاب المصلحة الرئيسيون، الحكومات، الجهات الصانعة
	ملاحظة:  يمكن الاطلاع على الفرص الأخرى القوية الأثر ذات الصلة، تحت اسم ”مجالات العمل التمكينية“ أي السياسات الوطنية، والمالية، وبناء القدرة، والنماذج التجارية.
	مفتاح الشكل:
	أثر كبير
	بعض الأثر
	37 - أمثلة للمبادرات التي قد تندرج تحت المجال من مجالات العمل: برنامج عالمي للحصول على الإضاءة والطاقة. إضاءة أفريقيا وإضاءة آسيا، البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، مبادرة الإضاءة لبلايين السكان التي أطلقها معهد الطاقة والموارد، برنامج البنك الدولي للطاقة المتجددة لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية في بنغلاديش وسري لانكا؛ مشاريع توزيع الطاقة التابعة لمصارف التنمية الإقليمية، بما في ذلك ما يجري الترويج له في إطار ”مبادرة الطاقة للجميع“ التي يضطلع بها مصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية الأفريقي كجزء من توسيع نطاق برنامج الطاقة المتجددة في البلدان المنخفضة الدخل؛ ومرفق الطاقة التابع لمجموعة البلدان الأفريقية وبلدان منطقة البحر الكاريبي وبلدان المحيط الهادئ، وبلدان الاتحاد الأوروبي؛ وخفض غازات الدفيئة في جزر المحيط الهادئ من خلال مشروع الطاقة المتجددة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مرفق البيئة العالمية؛ والمبادرة الجزرية الشاملة للطاقة المستدامة التابعة لمعهد المناخ العالمي ومبادرة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ والجزر؛ ومبادرة الطاقة المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية.
	جيم - البنية الأساسية للشبكة وكفاءة الإمداد
	السياق

	38 - يدعم مجال العمل المسمى ”البنية الأساسية للشبكة وكفاءة الإمداد“ هدف مبادرة إيصال الطاقة إلى 1.3 بلايين نسمة يفتقرون الآن إلى الطاقة وإلى بليون نسمة آخرين يحصلون على الطاقة لكن بصورة متقطعة. ومن الأمور البالغة الأهمية أيضا إيصال طاقة متجددة على نطاق واسع. وبالإضافة إلى هذا، يكمل هذا المجال من مجالات العمل المجال المسمى ”الحلول التوزيعية للطاقة الكهربائية“، ويمضي قدما بهدف كفاءة الطاقة في قطاع الإمداد بالكهرباء.
	39 - ويشمل هذا المجال من مجالات العمل توسيع نطاق البنية الأساسية للشبكة لتصل إلى المناطق أو السكان الذين يفتقرون إلى الحصول على الطاقة الكهربائية؛ وتعزيز البنية الأساسية لنقل الطاقة وتوزيعها للحد من الخسائر وتحسين الموثوقية؛ واتخاذ تدابير تؤدي إلى زيادة كفاءة توليد الطاقة والبنية الأساسية للإمدادات (أي تحسين الكفاءة الحرارية لمعامل الطاقة)؛ وتوفير حلول ذكية للشبكة والتخزين على نطاق الشبكة الذي من شأنه أن يحسن كفاءة الشبكات المتقدمة. وتخلص توقعات الطاقة في العالم لعام 2011 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة إلى أن توسيع نطاق الشبكة المركزية هو أفضل خيار لتحقيق وصول الطاقة إلى الجميع في كل المناطق الحضرية وفي 30 في المائة فقط من المناطق الريفية. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن ما يقرب من 45 في المائة تقريبا من التوصيلات الإضافية اللازمة من أجل إيصال الطاقة للجميع ستأتي من توسيع نطاق الشبكة؛ أما نسبة الـ 55 في المائة الباقية، فستعتمد على الحلول المصغرة جدا خارج نطاق الشبكة.
	الفرص القوية الأثر في هذا المجال من مجالات العمل
	الحكومات
	الجهات المانحة
	مؤسسات الأعمال التجارية
	المجتمع المدني
	جيم-1 -  تحسين القدرات والمنهجيات لإجراء تقييمات مدروسة لتغطية البنى الأساسية للشبكات إلى أقصى حد، وتوسيع نطاقها وموثوقيتها من حيث خدمة الظروف المحلية
	جيم-2 -  إعداد ونشر النُهُج القائمة والجديدة والمعدات لتوسيع نطاق الشبكة لتصل إلى مناطق أكبر بطريقة فعالة من حيث التكلفة مع تعزيز وتحسين موثوقية البنى الأساسية في نفس الوقت  أصحاب المصلحة الرئيسيون: المرافق، ومورّدو التكنولوجيا
	جيم-3 -  تحسين حلول تكنولوجيا الشبكات الذكية، والتخزين على نطاق الشبكة، وأوجه التفاعل بين مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الوقود الأحفوري، للحد من خسائر الشبكة ودعم توليد الطاقة من موارد الطاقة المتجددة المتقطعة، والأنماط الجديدة للأحمال من المستهلكين
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: مورّدو التكنولوجيا، والمرافق
	جيم-4 -  بناء قدرة تنفيذ محلية وإقليمية كافية لتوسيع نطاق الشبكة إلى مناطق جديدة وتعزيزها عند الطلب
	جيم-5 -  توسيع نطاق الدمج الوطني/الإقليمي لمشاريع التوليد والنقل
	جيم-6 -  تحديد أهداف كفاءة أصول التوليد القائمة والجديدة واستحداث تكنولوجيات ونُهُج لبلوغ تلك الأهداف 
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: الحكومات، المرافق، مورّدو تكنولوجيا
	جيم-7 -  دعم التنبؤ بمصادر الطاقة المتجددة لتيسير الاندماج في الشبكة ووضع الخطط لقدرة احتياطية ذات كفاءة من الناحية البيئية والاقتصادية
	جيم-8 -  تنفيذ آليات تكاليف شفافة للنقل/التوزيع، تنهض بالطاقة بكفاءة وتوفر فرصا متكافئة لربط مصادر الطاقة بالشبكة
	ملاحظة: يمكن الاطلاع على الفرص الأخرى قوية الأثر ذات الصلة في مجال العمل المسمى ”مجالات العمل التمكينية“ - مثل السياسات الوطنية، المالية، بناء القدرة، والنماذج التجارية.
	مفتاح الشكل:
	أثر كبير
	بعض الأثر
	40 - أمثلة المبادرات التي قد تندرج في إطار هذا المجال من مجالات العمل كالتالي: مبادرة الطاقة للجميع التي يضطلع بها مصرف التنمية الآسيوي (وهي معنية أيضا بالطهي النظيف وبالطاقة من خارج نطاق الشبكة)؛ صندوق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا الاستئماني للبنى التحتية، والعديد من مشاريع الوصول إلى المناطق الريفية التابعة للبنك الدولي في أفريقيا؛ وهي أمثلة على التوسيع الناجح لنطاق الشبكات في كثير من البلدان (مثل البرازيل، والصين، وجنوب أفريقيا وفييت نام)؛ وبرنامج تنمية البنى الأساسية في أفريقيا؛ والمشاريع الإقليمية لنقل الطاقة المقترحة في شتى أنحاء أفريقيا.
	دال - الطاقة المتجددة الواسعة النطاق
	السياق

	41 - يدعم مجال العمل المسمى ”الطاقة المتجددة الواسعة النطاق“ الهدف الذي أعلنه الأمين العام، وهو مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمية. ويُعد نقل الطاقة على نطاق واسع ضروريا، وخاصة في المناطق التي يكون نمو الطلب على الكهرباء فيها بعيدا عن معظم موارد الطاقة المتجددة الوفيرة. وفي الوقت الراهن، يأتي ما نسبته 19 في المائة من توليد الطاقة الكهربائية العالمية من موارد متجددة (من الطاقة الكهرمائية بصورة رئيسية).
	42 - وتُعد الاستثمارات اللازمة في هذا المجال من مجالات العمل كبيرة جدا، بحيث أنه يجب أن يلعب القطاع الخاص والأسواق المالية العالمية دورا رئيسيا في هذا المجال. ويُعد تمكين أطر السياسات العامة من الأمور بالغة الأهمية لتحقيق هذه الاستثمارات.
	43 - يشمل مجال العمل هذا ما يلي: خيارات لتسريع نشر جميع تكنولوجيات الطاقة المتجددة من قبيل الرياح على البر وفي عرض البحر، والطاقة الشمسية الحرارية، بما في ذلك تركيز الطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرمائية، وطاقة الكتلة الأحيائية؛ ويلزم إجراء البحوث والابتكارات لمواصلة خفض تكلفة تلك التكنولوجيات؛ ووضع سياسات ونماذج تجارية محددة لدعمها (من قبيل التعريفات التفضيلية والمزادات العامة)؛ وإزالة الحواجز التي تعوق الطاقة المتجددة الواسعة النطاق.
	الفرص القوية الأثر في هذا المجال من مجالات العمل
	الحكومات
	الجهات المانحة
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	المجتمع المدني
	دال-1 -  تحسين ونشر منهجيات تقييم الموارد وإعداد قدرة لتقديم المساعدة التقنية من أجل مساعدة البلدان على تحديد توافر الموارد وإعداد خطط التوسع
	دال-2 -  تقاسم واستحداث نُهُج تصميم ونشر تتسم بالفعالية من حيث التكلفة بصورة متزايدة
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: مورّدو التكنولوجيات
	دال-3 -  وضع سياسات قوية تتعلق بالطاقة المتجددة واتفاقات الشراء المتعلقة بأسعار الطاقة يمكن أن يعتمد عليها مطورو مصادر الطاقة المتجددة، والمرافق، ومؤسسات الأعمال التجارية
	دال-4 -  تنسيق استراتيجيات البنية الأساسية المرتبطة بالشبكة حتى لا يواجه مطورو مشاريع مصادر الطاقة المتجددة المختلفون نفس العوائق
	دال-5 -  تنمية القدرة على التركيب، والتشغيل والصيانة لضمان النجاح التقني والاقتصادي في المدى الطويل
	دال-6 -  اعتماد سياسات وأهداف للشراء من شأنها أن تحفز الطلب على مصادر الطاقة المتجددة
	دال-7 -  إعداد قوائم مرجعية وأدوات تتيح لواضعي السياسيات الوطنية أن يعالجوا بصورة فعالة مختلف الجوانب الإجرائية اللازمة لإدخال مصادر الطاقة المتجددة الواسعة النطاق في الشبكة
	دال-8 -  إعداد مرافق للرصد ولتقاسم أفضل الممارسات والآليات المماثلة لحفز التقدم
	ملاحظة: يمكن الاطلاع على الفرص القوية الأثر تحت اسم ”مجالات العمل التمكينية“ - السياسات الوطنية، المالية، بناء القدرة، ونماذج مؤسسات الأعمال التجارية.
	مفتاح الشكل:
	أثر كبير
	بعض الأثر
	44 - ويمكن الاطلاع على أمثلة رئيسية لجهود توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة في كثير من البلدان والمناطق المتقدمة النمو والنامية. وهي تشمل في البلدان النامية ما يلي: مبادرة باريس - نيروبي للمناخ، شراكة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا؛ الصندوق الاستئماني للبنى الأساسية المشترك بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا؛ صناديق الاستثمارات في المناخ (بما في ذلك صندوق التكنولوجيا النظيفة وبرنامج توسيع نطاق الطاقة المتجددة في البلدان المنخفضة الدخل)؛ وبرنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي؛ والمبادرة الجزرية الشاملة للطاقة المستدامة التابعة لمعهد المناخ؛ والشراكة في برنامج الطاقة الأحيائية العالمية؛ والمبادرة الوزارية للطاقة النظيفة المسماة ”التنمية المستدامة للطاقة الكهرمائية“. ويمكن الاطلاع على أمثلة لمشاريع الطاقة المتجددة الواسعة النطاق في البلدان النامية في البرازيل وإثيوبيا وكينيا والمغرب وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر.
	هاء - العمليات الصناعية والزراعية
	السياق

	45 - يتناول مجال العمل المسمى ”العمليات الصناعية والزراعية“ أهداف كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة في إطار مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، في حين أن مجال العمل الفرعي المتعلق بالعمليات الزراعية يتناول هدف الحصول على تلك المصادر، من خلال الإنتاج المتكامل للغذاء والطاقة في السلسلة الزراعية الغذائية. ووفقا لتوقعات الطاقة في العالم لعام 2011، World Energy Outlook 2011، تشكل حصة قطاع الصناعة والزراعة نحو 20 في المائة من الطلب على الطاقة الأولية على الصعيد العالمي حاليا، ويُتوقع أن تنمو حصته مجتمعة بشكل طفيف لتصل إلى 22 في المائة بحلول عام 2030. ولدى إدراج الاستهلاك غير المباشر للطاقة من خلال استخدام الكهرباء، ترتفع حصته إلى 28 في المائة. فالحرارة والكهرباء مطلوبان في العمليات الصناعية. وإمكانية استخدام مصادر للطاقة المتجددة كمواد خام ومصدر للحرارة كبيرة، وخاصة بالاقتران مع خيارات كفاءة الطاقة. ويعتمد ما تفوق نسبته 70 في المائة من نظم الأغذية الزراعية والنظم الزراعية الصناعية الحديثة على الوقود الأحفوري، وتشير التقديرات إلى فقدان ما نسبته 30 في المائة من الغذاء المنتج عالميا، مما يترتب عليه وقوع خسائر كبيرة في الطاقة ضمنا.
	46 - ويتضمن مجال العمل هذا بالتالي فرصا لما يلي: تحسين كفاءة العمليات التجارية وتصميم المنتجات؛ وتخفيض استهلاك الطاقة وممارسات الهدر في جميع مراحل سلسلة القيمة؛ وامتصاص الحرارة المتبددة وإعادة تدويرها؛ واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية والزراعية.
	الفرص القوية الأثر في مجال العمل هذا
	الحكومات
	الجهات المانحة
	مؤسسات الأعمال التجارية
	المجتمع المدني
	هاء-1 اعتماد أهداف ومسارات من أجل كفاءة الطاقة للمنتجات والخدمات، وذلك باستخدام منظور دورة الحياة
	هاء-2 الدعوة إلى وضع معايير حكومية قوية للكفاءة، واستحداث آليات للرصد، وتثقيف المستهلكين وقطاع الأعمال
	هاء-3 تبادل أفضل الممارسات وتطبيقها في العمليات لتحسين إنتاجية الطاقة وإدماج مصادر الطاقة المتجددة
	هاء-4 وضع نُظم وأدوات لإدارة الطاقة وتعزيز تلك النظم والأدوات للحد من استخدام الطاقة
	هاء-5 امتصاص الطاقة والحرارة المهدورتين وإعادة توزيعهما، بما في ذلك الغاز الطبيعي الذي يتم حرقه حاليا بشكل كامل من خلال ”الإشعال“
	هاء-6 التحول إلى الكتلة الأحيائية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى في العمليات الصناعية حيثما تكون ممكنة ومستدامة على المدى الطويل، بما في ذلك التوليد المشترك لهما
	هاء-7 توفير سبل الحصول على الطاقة المستدامة للزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
	هاء-8 معالجة العلاقة بين الطاقة والمياه من خلال عملية لتحلية المياه قائمة على نظم الطاقة المتجددة ومضخات للري موفرة للطاقة
	هاء-9 تحسين فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة من خلال عملية متكاملة لإنتاج الغذاء والطاقة
	ملاحظة: يمكن الاطلاع على الفرص الأخرى القوية الأثر ذات الصلة تحت اسم ”مجالات العمل التمكينية“ - من قبيل السياسات الوطنية، والتمويل، وبناء القدرات، ونماذج الأعمال التجارية.
	مفتاح الشكل:
	أثر كبير
	بعض الأثر
	47 - أمثلة على المبادرات التي يمكن أن تندرج في مجال العمل هذا: الشراكة العالمية للبنك الدولي من أجل الحد من إشعال الغاز، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم من شتات أويل statoil وغيرها؛ وبرنامج مقبل متعدد الشركاء تقوده منظمة الأغذية والزراعة بعنوان ”ترشيد استخدام الطاقة في إنتاج الغذاء من أجل الأشخاص والمناخ“؛ ومبادرة للصناعة الخضراء تقودها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؛ ومبادرة المجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة المتعلقة باستدامة الأسمنت؛ والشراكة العالمية للترشيد الفائق لاستهلاك الطاقة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة؛ وشبكة العمل المعنية بإدارة الطاقة من أجل الكفاءة الصناعية التابعة للشراكة الدولية للتعاون من أجل كفاءة استخدام الطاقة؛ وبرنامج ”التوليد المشترك من أجل أفريقيا“ الذي ينفذه مصرف التنمية الأفريقي؛ ومواصفة الأيزو 50001؛ والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن مؤسسة الإنتاجية الصناعية؛ والعديد من الجهود المتعلقة بأفضل الممارسات ضمن الصناعات الفردية (على سبيل المثال، أفضل الممارسات التي تضمنها الميثاق العالمي للأمم المتحدة).
	واو - النقل
	السياق

	48 - يدعم مجال العمل المسمى ”النقل“ أهداف الكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة لمبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع. ويشكّل النقل ما تزيد نسبته عن 27 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميا (قرابة 46 مليون برميل من النفط يوميا). وبحلول عام 2030، يُقدَّر أن يتزايد الاستهلاك العالمي بنسبة تتراوح بين 60 في المائة و 90 في المائة، وذلك عائد أساسا إلى زيادة حركة شحن البضائع ومركبات نقل الركاب على الطرق. وبلغ متوسط معدل تحسن الاقتصاد في استهلاك الوقود في المركبات الشخصية في جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2.2 في المائة في الفترة من عام 2005 إلى 2008، في حين انخفضت كفاءة الوقود في البلدان النامية بنسبة 0.7 في المائة خلال نفس الفترة. أما أهداف إدخال المزيد من التحسينات فهي أعلى بكثير، ولا بد أن تكون كذلك، وهي تؤثر في جميع الأسواق. وتشكّل أنواع الوقود الأحيائي المتجددة حاليا ما نسبته نحو 2 في المائة من الطاقة المستخدمة في النقل، في حين لا تزيد نسبة الطاقة المستخدَمة للمركبات الكهربائية عن 0.1 في المائة من النقل العالمي. ويقدِّر تقييم الطاقة على الصعيد العالمي أنه يمكن تحقيق70-80 إكساجول/سنويا من وفورات كفاءة الطاقة في هذا القطاع بحلول عام 2030. ويمكن أن يتأتى ثلث هذه المكاسب تقريبا من الكفاءات التكنولوجية (على سبيل المثال، إدخال تحسينات على تصميم المحركات والمركبات أو استخدام المركبات الكهربائية). ويتوفر ثلثا إجمالي الفرصة المتاحة من خلال تجنب الطلب (على سبيل المثال، الإقلال من ركوب المركبات، وإدارة المرور).
	49 - ويشمل مجال العمل هذا جميع الخيارات التي تعمل على تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الوقود لكل مسافة تقطعها المركبة، وتحدث تحولا في الطلب على الوقود إلى أنواع الوقود الأحيائي المستدامة أو القطارات العاملة بالطاقة الكهربائية، وتعزز التحول في وسائط النقل إلى وسائط للنقل تكون أقل تلويثا وأكثر كفاءة، وتخفض الطلب على خدمات النقل.
	الفرص القوية الأثر في مجال العمل هذا
	الحكومات
	الجهات المانحة
	مؤسسات الأعمال التجارية
	المجتمع المدني
	واو-1 تطبيق أو زيادة معايير الوقود للمركبات التي تسير بمحرك يعمل بالاحتراق الداخلي
	واو-2 التوسع في استخدام المركبات التي تسير بالوقود البديل (مثل المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي، والمركبات المتعددة الوقود، والقطارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية)
	واو-3 تحسين وزيادة استخدام الوقود الأحيائي المستدام من الجيلين الأول والثاني من دون التأثير على الأمن الغذائي والمياه 
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: موردو الوقود والباحثون في مجال الوقود
	واو-4 تكثيف الاستثمار في البنية التحتية للنقل العام لزيادة استخدامه
	واو-5 تثقيف السائقين بشأن القيادة المتميزة بكفاءة في استهلاك الوقود (القيادة المراعية للبيئة) وتشجيع استخدام وظائف مراعية للبيئة في المركبات
	واو-6 توفير إمكانية العمل عن بُعد للموظفين من أجل تخفيض الطلب على قيادة المركبات
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: أرباب العمل
	واو-7 تخطيط الإعمار الموجه نحو استخدام وسائط النقل العام حتى يمكن للمقيمين إما أن يقطعوا المسافة على أقدامهم أو يستقلوا وسائط النقل العام بسهولة
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: مخططو المناطق الحضرية والمقاولون العقاريون
	واو-8 وضع واعتماد تصاميم للسفن تتسم بكفاءة أكبر وتزويدها بأنظمة دفع واحتراق جديدة أو بأنظمة تستعمل أشكالا من الوقود المتجدد 
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: موردو التكنولوجيا وشركات الشحن
	واو-9 اعتماد أنواع جديدة من الوقود ووضع تصاميم لطائرات مقتصدة في استهلاك الوقود  
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: شركات الطيران والشركات المصنعة للطائرات
	ملاحظة: يمكن الاطلاع على فرص أخرى قوية الأثر ذات صلة تحت اسم ”مجالات عمل تمكينية“، على سبيل المثال، السياسات الوطنية، والتمويل، وبناء القدرات، ونماذج الأعمال التجارية.
	مفتاح الشكل:
	أثر كبير
	بعض الأثر
	50 - أمثلة على المبادرات التي يمكن أن تندرج في مجال العمل هذا: المبادرة الرامية إلى تخفيض استهلاك المركبات للوقود بنسبة 50 في المائة مع العديد مع ما يشارك فيها من أصحاب المصلحة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والوكالة الدولية للطاقة، والاتحاد الدولي لعمال النقل، ومؤسسة السيارات والمجتمع التابعة لاتحاد السيارات الدولي، والمجلس الدولي المعني بالنقل النظيف؛ ومبادرة المركبات الكهربائية التابعة للاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة؛ وشراكة المركبات القليلة الانبعاثات الكربونية ومقرها المملكة المتحدة؛ وبرامج حفظ الوقود وكفاءته التابعة لاتحاد النقل الجوي الدولي؛ والشراكة العالمية للطاقة الأحيائية. ومن الأمثلة على المعايير و/أو السياسات الناجحة لاقتصاد استهلاك المركبات للوقود من أجل تشجيع التحول إلى الإيثانول الحيوي المستدام، المعايير التي تملكها بلدان الاتحاد الأوروبي والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية (كاليفورنيا) واليابان.
	زاي - المباني والأجهزة الكهربائية
	السياق

	51 - يتناول مجال العمل المسمى ”المباني والأجهزة الكهربائية“ أهداف المبادرة الرامية إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة. ويمثل قطاع المباني أكبر قطاع مستهلك للطاقة في جميع قطاعات الاستخدام النهائي، إذ يشكل ثلث الطلب الإجمالي على الطاقة. ويقدر تقييم الطاقة على الصعيد العالمي أنه في الدول الصناعية التي لديها مباني كثيرة قيد الإنشاء، يمكن للتعديل التحديثي لإحاطة المباني أن يقلل الاستهلاك الحالي بنسبة تصل إلى 90 في المائة. وتتيح كفاءة الأجهزة الكهربائية، بما في ذلك الإضاءة، والتبريد والتدفئة، وتبريد الثمار، مجموعة جذابة من الفرص لأن جميع الحلول الرامية إلى تحسين كفاءة الطاقة تقريبا، تؤدي إلى تخفيض التكاليف الصافية على المدى الطويل. وإجمالا، تُقدَّر الوفورات المحتملة من هذا القطاع بنحو 40-50 إكساجول/سنويا.
	52 - وفي البلدان النامية، لا تزال الكتلة الأحيائية التقليدية تشكل إحدى أهم مصادر الطاقة لتلبية احتياجات تدفئة المباني والطهي فيها، في حين يُستخدم الكيروسين في الإضاءة. وعلى نطاق عالمي، تنقسم مصادر الطاقة المستخدمة حاليا في المباني إلى حوالي الثلث من الكتلة الأحيائية، والثلث من الكهرباء والحرارة، والثلث من الوقود الأحفوري (الغاز والنفط والفحم). ويمكن التخلص من الكتلة الأحيائية التقليدية تدريجيا مع زيادة التحضّر والتنمية، وبالتالي فإن الفرصة تكمن في تحويل مزيج الكهرباء والحرارة إلى مصادر للطاقة أكثر استدامة. وسيؤدي التحضر أيضا إلى زيادة استهلاك الطاقة إجمالا في المدن، وخاصة عندما تكون نظم الطاقة المستخدمة للاستعمالات النهائية في النقل والبناء غير مخطط لها، وغير منسقة، وعديمة الكفاءة. وبناء عليه، فإن المدن توفر عددا من الفرص للنهوض بكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك ضخ مياه البلدية والتدفئة المركزية وإضاءة الشوارع.
	الفرص القوية الأثر في مجال العمل هذا
	الحكومات
	الجهات المانحة
	مؤسسات الأعمال التجارية
	المجتمع المدني
	زاي-1 سن وإنفاذ قوانين بناء مشدّدة ورفع مستوى معايير كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية
	زاي-2 تحديث المباني البلدية والمباني العامة وإضاءة الشوارع ونظم ضخ المياه للمناطق الحضرية بدمج معايير الكفاءة في ممارسات الشراء، بما فيها التعاقد على الأداء لتوفير الطاقة
	زاي-3 معالجة الاحتياجات السكنية المستجدة عن طريق إجراء تقييم سليم لكفاءة الطاقة وتحفيز الاستثمار (مثلا من خلال برامج تتعلق بإدارة جانب الطلب في مجال المرافق، واستخدام شركات خدمات الطاقة، ووضع آليات للتعاقد على الأداء)
	زاي-4 الاستفادة الفعلية من أسطح المباني عن طريق توسيع نطاق أجهزة الطاقة الشمسية على السطوح في المناطق المشمسة، والتوسع في استعمال ”السقوف الباردة“ التي تستخدم طلاء أبيض اللون أو قرميدا عاكسا للحد من تسخينها
	زاي-5 تحديث المكاتب التجارية بإنارة متطورة وأجهزة إلكترونية ومعدات تدفئة/تبريد والحصول على شهادة وفقا لمعايير المباني الخضراء (على سبيل المثال القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي)
	زاي-6 ابتكار حلول تكنولوجية تؤدي إلى تحسين الكفاءة عموما (إنتاجية الطاقة) وتقليل/إلغاء الفاقد الكهربائي الاحتياطي/الوهمي
	زاي-7 نشر واستخدام تكنولوجيات متطورة ليتسنى القيام بسلوك موفر لاستهلاك الطاقة وتعريف المستهلكين بخطوات بسيطة تؤدي إلى تقليل الطلب على الطاقة من المنتجات اليومية، ومن خلال نُظم توسيم لكفاءة الطاقة
	زاي-8 تشجيع التخلص التدريجي التنظيمي من الأجهزة الكهربائية العديمة الكفاءة، مثل المصابيح المتوهجة
	ملاحظة: يمكن الاطلاع على فرص أخرى قوية الأثر ذات صلة تحت اسم ”مجالات عمل تمكينية“، من قبيل السياسات الوطنية، والتمويل، وبناء القدرات، ونماذج الأعمال التجارية.
	مفتاح الشكل:
	أثر كبير
	بعض الأثر
	53 - أمثلة على المبادرات التي يمكن أن تندرج في مجال العمل هذا: مبادرة نشر المعدات والأجهزة ذات الكفاءة الفائقة في استهلاك الطاقة التابعة للاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة والشراكة الدولية للتعاون من أجل كفاءة استخدام الطاقة؛ والمبادرة المسماة ”en.lighten“ التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية؛ ومبادرة الوكالة الدولية للطاقة المتعلقة بمعدات الاستخدام النهائي الكهربائية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة؛ ومشروع المساعدة في قواعد البناء؛ ومشروع كفاءة استخدام الطاقة في المباني التابع للمجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة؛ ومبادرة المشتريات الحكومية لخدمات كفاءة الطاقة التي يشترك فيها البنك الدولي وبرنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة؛ ومبادرات شتى للمدن الذكية/النظيفة/المستدامة/الخضر/المنخفضة الكربون التي يشارك فيها كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وموئل الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة وأصحاب المصلحة في الصناعة؛ والشبكة العالمية للمباني المصممة لترشيد استهلاك الطاقة التابعة لمؤسسة الأنشطة المتعلقة بالمناخ؛ ومبادرة المدن الأربعين؛ والشبكة البلدية لكفاءة استخدام الطاقة؛ وتوجيه عام 2010 الصادر عن الاتحاد الأوروبي والمتعلق بالمباني المصممة لترشيد استهلاك الطاقة.
	ثاء - التخطيط والسياسات في مجال الطاقة
	السياق

	54 - يدعم مجال العمل المسمى ’’التخطيط والسياسات في مجال الطاقة‘‘ جميع الأهداف الثلاثة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع. وهو يركز على وضع برامج وطنية للطاقة (أو خطط إقليمية/للمدن، عند الاقتضاء) مع سياسات داعمة وأطر تنظيمية تتسم بالوضوح والشفافية وقابلية التنبؤ بها وتهيئ البيئة المناسبة للاستثمارات الطويلة الأجل، إلى جانب أطر مؤسسية قوية وفعالة. ويمكن أن تشمل الفرص في مجال العمل هذا وضع استراتيجية وطنية رسمية بشأن الطاقة المستدامة، تغطي طيفا يمتد من استراتيجية واسعة النطاق للحصول على الطاقة إلى خطة متكاملة للموارد في قطاع الكهرباء، وتوائم بين المعايير والأهداف في جميع المستويات الحكومية، وتطور القدرات المؤسسية لتنفيذ التغيير في السياسات، أو تستخدم المشتريات الحكومية والآليات الأخرى لتحفيز تحول الأسواق.
	55 - ويشكل العمل القطري إحدى المرتكزات الأولى لنجاح مبادرة الطاقة المستدامة للجميع. وما يمهد الطريق أمام اتخاذ إجراءات فعالة على المستوى القطري هي مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المدروسة جيدا لاجتذاب ودعم وترشيد الاستثمارات. وستوضع خطة كل بلد بناء على موارده الطبيعية وظروفه المحلية واحتياجاته (قد يكون الحصول على الطاقة على رأس الأولويات بالنسبة للبعض، على سبيل المثال)، ولكن جميع البلدان ستدعم زيادة العمل والاستثمار من أجل تحقيق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
	الفرص القوية الأثر في مجال العمل هذا
	الحكومات
	الجهات المانحة
	مؤسسات الأعمال التجارية
	المجتمع المدني
	ثاء 1- وضع إطار لتخطيط الطاقة في الأجل الطويل، بما في ذلك التخطيط المتكامل للموارد، يدمج الأهداف والنقاط الإرشادية المتعلقة بالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والحصول على الطاقة، ونشر المنهجيات القائمة وأفضل الممارسات في تخطيط الطاقة
	ثاء 2- تحسين ونشر منهجيات تقييم الموارد وتطوير القدرة على المساعدة التقنية من أجل مساعدة البلدان في وضع خرائط لتوافر الموارد، وخطط توسع الشبكات، والحاجة إلى حلول لامركزية في مجال الكهرباء
	ثاء 3- تقديم الدعم الفعال للتعاون الدولي بين الحكومات على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بما في ذلك التعاون الإقليمي وتكامل الأسواق
	ثاء 4- وضع خرائط طريق إقليمية وعالمية في مجال التكنولوجيا تيسر المناقشة الدولية وتنشئ نقاط عمل محددة تعنى بالفرص والحواجز في مجال الطاقة المتجددة وتطبيقات كفاءة الطاقة في قطاعات الاستعمالات النهائية
	ثاء 5- إنشاء بيئات عمل أكثر ملاءمة تأخذ بسياسات وأنظمة وخطط طاقة أعيد تنشيطها (أو جديدة) على نحو مناسب لتحفيز الاستثمارات التجارية وتنمية الأسواق (مثل الإصلاحات الجمركية والأطر التنظيمية الرامية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة)
	ثاء 6- إعداد مشاريع الشبكات وتقديم المساعدة التقنية بكفاءة فيما يتعلق بالتنمية المؤسسية والتنظيمية، وتمويل الدين/رأس المال السهمي
	ثاء 7- توسيع وتنسيق آليات وأدوات نزع المخاطر المالية، من قبيل آليات ضمان القروض ونهج الضمان الجزئي ضد المخاطر
	ثاء 8- تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين ومن القطاع الخاص على الصعد العالمي والإقليمي والوطني
	ثاء 9- ترشيد الإعانات المالية غير الفعالة التي تقدم لدعم أسعار الوقود الأحفوري والتخلص التدريجي منها
	مفتاح الشكل:
	أثر كبير
	بعض الأثر
	56 - والمبادرات القائمة التي قد تندرج في مجال العمل هذا هي كما يلي: الخريطة العالمية لموارد الطاقات المتجددة، وتقييمات جاهزية الطاقات المتجددة، وسيناريوهات واستراتيجيات الطاقة المتجددة من إعداد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ ومبادرة السياسات المتعلقة بتحقيق موردي الطاقة لكفاءة الطاقة التي اضطلعت بها الشراكة الدولية المعنية بالتعاون من أجل كفاءة الطاقة من أجل نشر أفضل الممارسات في برامج كفاءة الطاقة التي تنفذها شركات تقديم الخدمات، جنبا إلى جنب مع السياسات التنظيمية التي تشجع موردي الطاقة على تحقيق كفاءة الطاقة؛ وخرائط الطريق التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة في مجال التكنولوجيا؛ والشراكة العالمية للطاقة الأحيائية؛ ومبادرة التنمية المستدامة للطاقة الكهرمائية المنبثقة عن الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة؛ والشراكة الدولية في مجال الطاقة + قيادة النرويج، التي تهدف إلى معالجة مواضيع الحصول على الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة؛ وبروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مجال الطاقة؛ ونهج ’’المدينة القائمة على تصور جديد‘‘ المعتمد في مشروع مدينة مصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية؛ وصناديق الاستثمارات المناخية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وخاصة خطط الاستثمار في الطاقة النظيفة على الصعيد القطري التي وضعها صندوق التكنولوجيا النظيفة وبرنامج زيادة استخدام الطاقة المتجددة في البلدان المنخفضة الدخل؛ والالتزامات التي قطعتها مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لترشيد الإعانات المالية غير الفعالة التي تقدم لدعم أسعار الوقود الأحفوري والتخلص التدريجي منها.
	خاء - نموذج الأعمال التجارية والابتكار التكنولوجي
	السياق

	57 - يدعم مجال عمل ’’نموذج الأعمال التجارية والابتكار التكنولوجي‘‘ جميع الأهداف الثلاثة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، حيث يعزز الحصول على الطاقة والطاقة المتجددة، من خلال جعلها جذابة للقطاع الخاص سعيا إلى إيجاد حلول لامركزية لمشكلة الكهرباء في المجتمعات المحلية أو المناطق التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الشبكة، وكفاءة الطاقة، من خلال معالجة عجز الأسواق الذي يمنع الأفراد والأعمال التجارية الصغيرة من اعتماد التكنولوجيات الموفرة للطاقة بسبب تكاليفها الرأسمالية الأولية (من خلال نماذج الأعمال التجارية التي تتيح للشركات التي تقدم الخدمات العامة تغطية التكاليف الأولية لمنتجات الطاقة الأكثر كفاءة واسترداد هذه التكاليف من المستخدمين لاحقا، على سبيل المثال). وتعد سياسات الابتكار التكنولوجي ضرورية للحفاظ على تطوير التكنولوجيا ونشرها وتسريعهما. وبغية الإسراع بخطى التقدم، هناك حاجة إلى البحث والتطوير الأساسيين والتطبيقيين، والمشاريع الإرشادية، والتحسين المستمر من خلال التعلم عن طريق التجربة، وبذل الجهود من أجل تعزيز الشراكات، وتقاسم المعلومات، ودعم نقل التكنولوجيا والمعارف.
	الفرص القوية الأثر في مجال العمل هذا
	الحكومات
	الجهات المانحة
	مؤسسات الأعمال التجارية
	المجتمع المدني
	خاء 1- دعم وضع الحلول لمسألتي كفاءة الطاقة والحصول على الطاقة، وتطوير سلاسل القيمة في مجالي الإنجاز والتمويل
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: المرافق المحلية
	خاء 2- إجراء مواءمة بين المؤسسات الصغيرة والشركات العالمية في الأسواق المتخصصة، من خلال عمليات شراء المنتجات، والتدريب، وتطوير سلسلة التوريد، وإقراض الموردين
	خاء 3- وضع نهج دفع مبتكرة تتغلب على مقاومة المستهلك للتكاليف الأولية المرتفعة للتكنولوجيا الفعالة من حيث الطاقة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة - أي نهج الإيجار/البيع لمنتجات الطاقة، و/أو الدفع أولا بأول عبر الهاتف النقال وإشراك المؤسسات المالية المحلية في توفير التمويل للمستخدم النهائي
	خاء 4- تنظيم ملكية مجتمعية للأنشطة التي لا يستطيع الأفراد تحمل كلفتها لكنها تساعد المجتمع المحلي بأسره 
	خاء 5- إدماج إنشاء مشاريع الطاقة في الزراعة وأنشطة تطوير الأعمال
	خاء 6- تقديم الدعم لأنشطة البحث والتطوير والإرشاد لدى الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين المحليين
	خاء 7- تشجيع ودعم الاستخدام الواسع النطاق للاختراعات والابتكارات الجديدة من خلال المسابقات من أجل تحفيز النجاحات الكبيرة
	خاء 8- إطلاق بوابة إلكترونية لمشاريع الطاقة تجمع تقنيات التعلم عن بعد مع الخبرة المحلية في تنمية المشاريع لتحفيز إعداد خطط الأعمال التجارية المتعددة المستويات الاستثمارية في مجال الحصول على الطاقة
	مفتاح الشكل:
	أثر كبير
	بعض الأثر
	58 - والأمثلة على المبادرات التي قد تندرج في مجال العمل هذا هي كما يلي: النهج الذي تتبعه مؤسسة E+Co لدعم انطلاق مقاولي الطاقة والأعمال التجارية الصغيرة؛ والمفهوم الذي قدمته Barefoot College عن التدريب المجتمعي على نظم الطاقة الشمسية ونشرها؛ والنهج المتكامل الذي تعتمده شركة CleanStar Mozambique بشأن الطاقة والأعمال التجارية الزراعية؛ ووضع شركة SELCO Labs لحلول في مجال الطاقة تستجيب لاحتياجات محددة للمستهلكين (مزارعو دودة الحرير والقابلات، على سبيل المثال).
	ذال - التمويل وإدارة المخاطر
	السياق

	59 - يدعم مجال العمل المسمى ’’التمويل وإدارة المخاطر‘‘ جميع الأهداف الثلاثة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع. وسيستلزم بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030 تخصيص مبالغ كبيرة من رأس المال من القطاع العام والقطاع الخاص، والجهات المانحة الأخرى. وتقدر مبادرة تقييم الطاقة العالمية أن ثمة حاجة إلى زيادة الاستثمارات السنوية في مجال الطاقة بنحو الثلث من المبلغ المخصص حاليا وقدره 1.3 تريليون دولار لتصل إلى 1.8 تريليون دولار. ويلزم أن يأتي أكثر من 75 في المائة من رأس المال هذا من القطاع الخاص. وستكتسب أسواق رأس المال العالمية، والمصارف والمؤسسات المالية الوطنية وتفاعلاتها مع البلدان والجهات المانحة والأعمال التجارية والمجتمع المدني أهمية متزايدة في هذا الصدد. وهناك حاجة إلى آليات لتسريع الاستثمار، من خلال الاستفادة الأكثر فعالية من الأموال العامة ومن خلال تطوير أسواق مستدامة لرأس المال على حد سواء.
	60 - ويشمل مجال العمل هذا نُهجا وأدوات من أجل تعبئة مبلغ رأس المال المطلوب، وتوجيه رأس المال إلى الفرص المناسبة ذات الأولوية، ومن باب شديد الأهمية، الحد من مخاطر الاستثمار الخاص في مجال الطاقة المستدامة من خلال الاستخدام الموجه لرأس المال الخيري والعام وإشراك المؤسسات المالية المحلية.
	الفرص القوية الأثر في مجال العمل هذا
	الحكومات
	الجهات المانحة
	مؤسسات الأعمال التجارية
	المجتمع المدني
	ذال 1- استخدام الأموال العامة لضمانات القروض، وتخفيف المخاطر، والحماية عند أول خسارة وترسيخ الدعم العالمي المقدم لشركات التأمين المتخصصة للمساعدة في التصدي للمخاطر السياسية والمتعلقة بالسياسات التي تتعرض لها الاستثمارات في الطاقة المستدامة
	ذال 2- الحد من مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة من خلال إنشاء هياكل تنمية متكاملة تدعم المصارف المحلية وتركز على بناء قدرات متعهدي المشاريع وتقديم الدعم المالي لهم
	ذال 3- تطوير أدوات المستهلكين المبتكرة مثل استرداد التمويل من خلال مدفوعات مضافة على فواتير الخدمات وسندات الطاقة النظيفة لتسديد الالتزامات الموزعة كأنصبة على الممتلكات العقارية
	ذال 4- تخصيص جزء من الحافظات الاستثمارية لتحقيق أهداف الطاقة المستدامة، من قبيل الاستثمار في صناديق الطاقة المستدامة 
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: المستثمرون من المؤسسات والمنظمات الخيرية
	ذال 5- دعم إنشاء ’’المجموعات الاستثمارية‘‘ وصناديق رأس المال الأولي التي تساعد في زيادة حجم الصندوق المشترك لرأس المال ’’الذكي‘‘ المتاح للاستثمار في الطاقة المستدامة 
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: المستثمرون
	ذال 6- تقديم الدعم لنماذج التجميع وإصدار السندات التي تستهدف تحقيق كفاءة الطاقة 
	ذال 7- وضع آلية تنسيق لتمويل الطاقة المستدامة، تتمتع بالقدرة على توفيق احتياجات التمويل الناشئة من خطط الطاقة الوطنية مع المصادر القائمة للأموال الخيرية والعامة والخاصة
	ذال 8- تركيز الدعم على الصناديق التي تستهدف قطاعات محددة قد تحفز التقدم، من قبيل كفاءة الطاقة، من خلال أدوات معينة مثل تمويل مكافحة انبعاثات الكربون أو الدين الثانوي
	ذال 9- الإسراع في تطوير سوق سندات المناخ للمساعدة في تحريك السيولة وتسريع إقبال المؤسسات الاستثمارية على الاستثمار في الطاقة النظيفة 
	مفتاح الشكل:
	أثر كبير
	بعض الأثر
	61 - والأمثلة على المبادرات التي قد تندرج في مجال العمل هذا هي كما يلي: مبادرة سندات المناخ؛ وبرنامج التعريفات التفضيلية لنقل الطاقة على الصعيد العالمي؛ ومبادرة المناخ التي تضطلع بها أسواق رأس المال في المملكة المتحدة؛ والعمل الذي تضطلع به طائفة من مصارف التنمية الوطنية من قبيل مصرف التنمية الألماني KfW Bankengruppe ومصرف التنمية البرازيلي؛ والمؤسسات المالية العامة العالمية من قبيل المؤسسة المالية الدولية؛ وهيئة الاستثمارات الخاصة الخارجية، ومصرف التنمية الآسيوي، والبنك الدولي؛ ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ والصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة التابع للمصرف الأوروبي للاستثمار؛ وصندوق تمويل الطاقة المستدامة لأفريقيا ومرفق المساعدة الرأسمالية الأولية التابع لمصرف التنمية الأفريقي؛ والشركات الخاصة والمجموعات الاستثمارية المشاركة في الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص التابعة لمبادرة التكنولوجيا المناخية؛ ومرفق البيئة العالمية؛ ومرفق الضمان الجزئي للائتمان التابع للمؤسسة المالية الدولية؛ والتحالف العالمي لمواجهة تغير المناخ.
	ضاد - بناء القدرات وتقاسم المعارف
	السياق

	62 - يدعم مجال العمل المسمى ’’بناء القدرات وتقاسم المعارف‘‘ جميع الأهداف الثلاثة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع. ويشمل مجموعة متنوعة من البرامج: تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومات والشركات والمنظمات؛ وبذل الجهود من أجل بناء مؤسسات محلية قوية؛ وجمع ونشر المعارف وأفضل الممارسات، بما في ذلك من خلال عمليات تبادل المعرفة فيما بين بلدان الجنوب؛ وبرامج الدعوة العامة وتوعية المستهلكين.
	63 - ومع تزايد تعقيد نظام الطاقة واعتماده المتبادل على كفاءة الطاقة، يجب تحديد الطاقات المتجددة المستثمرة حديثا، والاستخدام الحكيم لموارد الوقود الأحفوري، والنهج المبتكرة، ونماذج الأعمال الناجحة، وأفضل الممارسات لضمان التمكن من إحراز تقدم على النطاق المطلوب. ويجب بعدئذ إتاحة الاطلاع على هذه المعلومات على نطاق واسع بحيث يمكن أن يتعلم منها أصحاب المصلحة. وفي موازاة ذلك، يجب الاضطلاع بالتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والنامية لضمان التمكن من اعتماد أفضل الممارسات بكفاءة ومواءمتها بشكل فعال مع السياقات المحلية.
	الفرص القوية الأثر في مجال العمل هذا
	الحكومات
	الجهات المانحة
	مؤسسات الأعمال التجارية
	المجتمع المدني
	ضاد 1- تعزيز المعايير القطرية/الإقليمية لاستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة من خلال المجموعات الصناعية أو الدعوة التي تستهدف واضعي السياسات
	ضاد 2- التوسع في الأخذ بأفضل الممارسات في سلسلة التوريد للأعمال التجارية التي أدخلت تحسينات في مجال الطاقة النظيفة على مستوى الشركات
	ضاد 3- توفير دورات دراسية وبرامج شهادات تستهدف إجراء تحولات وتربط الابتكار في مجال الطاقة بالتنمية
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: الأوساط الأكاديمية والمجامع الفكرية
	ضاد 4- إقامة شراكات تدعم البحوث الأكاديمية الرامية إلى التجديد والمساعدة في نشر التكنولوجيا المجربة. 
	أصحاب المصلحة الرئيسيون: الأوساط الأكاديمية والصناعة
	ضاد 5- تنفيذ برامج التعلم والإرشاد بين الأقران الخاصة بكل نوع من أنواع التكنولوجيا، بحيث يجري تعزيز تبادل الابتكارات وتقنيات تطوير الأسواق المستخدمة على الصعيد المحلي 
	ضاد 6- وضع ’’خرائط الحرارة ‘‘ للمناطق الحيوية لتوجيه الاهتمام إليها من أجل معالجة مشاكل الحصول على الطاقة ونشر كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
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