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  ملخص تنفيذي
  

تتضمن ھذه الوثيقة مشروعاً إلستراتيجية عالمية تعتمدھا اللجان اإلقليمية الخمس، ويكون الھدف منھا إنشاء 
وھذه اللجان ھي اللجنة االقتصادية ألوروبا، .  بمشاريع ذاتية التمويل لتحسين كفاءة الطاقة والقيامأسواق 

االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة االقتصادية واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة 
ھذه الوثيقة لمحة  وتتضمن.  واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

لھا؛ يمية وتحلسريعة عن سياسات كفاءة الطاقة وتطور أسواقھا في مختلف مناطق لجان األمم المتحدة اإلقلي
بشأن أدوات التنفيذ الالزمة لنشر مفھوم كفاءة الطاقة في مناطق اللجان اإلقليمية من خالل تدابير  وتوصيات

  . تتعاون على تنفيذھا لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا واللجان اإلقليمية األخرى
  

  شروط أسواق كفاءة الطاقة وإطارھا التنظيمي
  

متقدمة النمو والبلدان النامية في األعوام األخيرة اھتمامھا على تحسين كفاءة الطاقة بسبب ركزت البلدان ال
وأصبحت .  ارتفاع أسعار الكھرباء وتزايد الطلب على موارد الوقود األحفوري المحدودة والمعرضة للنفاد

مناخ في العديد من بلدان كفاءة الطاقة اليوم إحدى األولويات في السياسات المعنية بالطاقة واالقتصاد وال
من التقدم،  وعند استعراض أسواق كفاءة الطاقة في المناطق، يتبين أنھا بلغت مستوى عالياً.  اللجان اإلقليمية

، )كما في اليابان وبلدان أوروبا الغربية وكندا والواليات المتحدة األمريكية(سيما في البلدان المتقدمة النمو  وال
ويعود .  )في العرض والطلب(خدمات التي تستوفي شروط استخدام الطاقة بكفاءة حيث التكنولوجيات وال

التوعية، ونشر  الفضل في ذلك إلى وضع وتنفيذ سياسات وأدوات تنظيمية لكفاءة الطاقة، كتنظيم حمالت
ة وللسياسة الحالي.  المعلومات، وبناء قدرات الخبراء وموظفي المؤسسات المالية والمسؤولين الحكوميين

أما في البلدان التي تمر .  تقنيات أكثر كفاءةً تطوير وإدخال في دعم المتبعة واإلطار التنظيمي المعتمد دور
، فال تزال أسواق )في بلدان أوروبا الشرقية ومعظم بلدان آسيا وأمريكا الالتينية ال سيماو(بمرحلة انتقالية 

بمبادرات التعاون  وطنيةما تقوم به من مبادرات  النمو، ألن حكومات البلدان دعمت في طور كفاءة الطاقة
إال أن اإلطار التنظيمي والسياسي العام .  اإلقليمية واإلقليمية والدولية في مجال كفاءة الطاقة دونعلى الصعد 

في بعض البلدان التي تفتقر إلى عناصر مؤازرة عديدة  المطلوب لنمو أسواق كفاءة الطاقة ال يزال غير ثابت
وھي األقل تقدماً أن تتخذ تدابير لتھيئة  لھذه البلدان ونتيجةً لذلك، ينبغي.  تشريعات الخاصة مثالًمنھا ال

  .  من الجھود التي تبذل في إطار التعاون الدولي الظروف الالزمة إلنشاء أسواق كفاءة الطاقة، بدعم تقني
  
ثيرة ومعروفة كتخفيض تكاليف الطاقة، الفوائد التي ي�حتمل تحقيقھا من كفاءة الطاقة كعلى الرغم من أن و

 في إال أن العديد من بلدان اللجان اإلقليمية ال يزال يواجه عوائق ،وتحسين أمنھا، وتقليل اآلثار البيئية
  .االستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة

  
  عوائق كفاءة الطاقة في مناطق لجان األمم المتحدة اإلقليمية

  
ومن العوائق .  أخرىتعترض تطور كفاءة الطاقة تختلف من منطقة إلى  غني عن الذكر أن العوائق التي

النقص في التشريعات  ،)1(الرئيسية التي تناولھا خبراء كفاءة الطاقة في المنتدى الدولي لكفاءة الطاقة

  
وشارك في تنظيمه إلى .  سبتمبر /أيلول  إلى زاخستان من اعقد المنتدى الدولي لكفاءة الطاقة في األستانة، ك  )1(

زاخستان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ، وبرنامج األمم اجانب حكومة ك
  .المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة االنمائي
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 ووجودالدعم الحالي للوقود األحفوري، وتدني أسعار الطاقة، و واألنظمة، وضعف الحوافز االقتصادية،
وغيرھا من العوائق التي تثني المستثمرين عن االھتمام بھذا  السعة نسبياً، ريع الفردية الصغيرةالمشا
ومن العوائق التي توقف عندھا الخبراء أيضاً عدم توفر القدرة المحلية على إعداد مقترحات .  )2(القطاع

مام القطاع المصرفي مشاريع تستوفي معايير السوق وتلب�ي متطلبات أصحاب رؤوس األموال، وقلة اھت
 . بتمويل مشاريع كفاءة الطاقة وقلة معرفته بفوائدھا، وعدم وعي الشركات بفوائد تطبيق تدابير كفاءة الطاقة

  . وحجم كل ھذه العوائق يختلف بين منطقة وأخرى
  

  التوصيات
  

  .جل القصيرفيما يلي توصيات ھامة وعملية، بشأن إجراءات سريعة األثر يمكن أن تظھر فوائدھا في األ
  

في مجال كفاءة الطاقة في إطار برامج كفاءة  تشمل أنشطةيوصى القيام بمشاريع  على المستوى العالمي،
توفير التمويل ووضع وبرامج التوعية، ووضع إطار مؤسسي، وتحديد الوسطاء،  وتتضمنالطاقة المقترحة 

  ).بناء قدرات( برامج شاملة
  

في إنشاء فريق عمل أو لجنة لكفاءة الطاقة ضمن ھيكلھا التنظيمي، تكون  وي�طلب إلى اللجان اإلقليمية النظر
بمثابة وسيلة فعالة لتنفيذ المشاريع والبرامج ومساعدة البلدان األعضاء في الجھود التي تبذلھا في مجال إنشاء 

ذ أنشأت اللجنة وقامت اللجنة االقتصادية ألوروبا بخطوة في ھذا االتجاه، إ.  أسواق كفاءة الطاقة وتطويرھا
التوجيھية لمشروع كفاءة استخدام الطاقة في القرن الحادي والعشرين ضمن لجنة الطاقة المستدامة التي تطلق 
مشاريع أو برامج كفاءة الطاقة وتنفذھا وتساند البلدان األعضاء في الجھود التي تبذلھا لتطوير أسواق كفاءة 

المختصة بالبيئة والتنمية  اعية آلسيا والمحيط الھادئ ضمن الشعبةوأنشأت اللجنة االقتصادية واالجتم.  الطاقة
 )3(وأطلقت.  فريق خبراء مخصص للكفاءة في استخدام الطاقة بھدف تعزيز استدامة الطاقة في المستقبل

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي مبادرة مماثلة من خالل الحوار القائم حول 
والھدف الرئيسي من ھذا .  اسة اإلقليمية المتعلقة بكفاءة الطاقة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيالسي

الحوار ھو تشجيع بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي على المستويات المؤسسية والفنية والتنظيمية 
ويمكن أن .  ون والتبادل والحوار مع المناطق األخرىعلى تطبيق برامج كفاءة الطاقة الوطنية من خالل التعا

اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية  )4(تستخلص اللجان اإلقليمية األخرى الدروس من تجربتي
  .والمحيط الھادئ في ھذا المجالواالجتماعية آلسيا 

  
المعلومات ووجھات النظر في مجال  ويوصى أيضاً بإنشاء شبكة بين اللجان اإلقليمية للتشجيع على تبادل

  . تعزيز كفاءة الطاقة
  

وعلى المستوى اإلقليمي، يوصى باتخاذ عدد من المبادرات لتكرار تجربة اللجنة االقتصادية ألوروبا في إطار 
مشروع تمويل االستثمارات في كفاءة الطاقة للتخفيف من آثار تغير المناخ في كل من منطقة اللجنة 

  
 :مذكورة في ملخص تقرير المنتدى المتاح على العوائق المشار إليھا في ھذا القسم  )2(

.في سانتياغو، شيلي نوفمبر /ل في تشرين الثانيأجري حوار السياسة اإلقليمية األو  )3(

.تنشط لجنة الطاقة المستدامة في مجال كفاءة الطاقة منذ عشر سنوات على األقل  )4(
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فريقيا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة االقتصادية االقتصادية أل
موجز  وفي الجدول .  واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  .ألھم التوصيات
  

  )5(موجز التوصيات  -1الجدول 
  

 التوصيات

اللجنة 
االقتصادية 

 فريقياأل

اللجنة االقتصادية 
ألمريكا الالتينية 

 ومنطقة البحر الكاريبي

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية آلسيا 
 والمحيط الھادئ

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية 
 لغربي آسيا

تحديد فوائد كفاءة الطاقة من الناحية 
▲▲▲▲االجتماعية واالقتصادية وعرضھا

ت الموارد إطالق برامج لبناء قدرا
خبراء كفاءة الطاقة، وموظفي (البشرية 

المصارف، والمسؤولين الحكوميين، 
---▲)وكبار المسؤولين عن صنع القرار

دعم الجھود لبناء قدرات الموارد البشرية 
خبراء كفاءة الطاقة، وموظفي (

المصارف، والمسؤولين الحكوميين، 
▲▲▲-)وكبار المسؤولين عن صنع القرار

---▲طالق حمالت لنشر المعلوماتإ
▲▲▲-توسيع نطاق حمالت نشر المعلومات
مواصلة الجھود لتعزيز إطار كفاءة 

الطاقة التنظيمي والمؤسسي والخاص 
▲▲▲▲بالسياسة العامة في البلدان األعضاء

 ودونتشجيع التعاون الدولي واإلقليمي 
▲▲▲▲اإلقليمي وتوطيده

ود إلنشاء صندوق مواصلة الجھ
)6(▲▲مخصص لكفاءة الطاقة

▲▲
  

ويوصى بعدم االكتفاء بتنفيذ .  تتعلق بعض التوصيات بأنشطة بدأت اللجان اإلقليمية بتنفيذھا أو النظر فيھا
ھذه األنشطة، بل باالستمرار في متابعتھا وتعزيزھا، أو تطويرھا وتوسيع نطاقھا، لما لھا من تأثير إيجابي 

 وما ي�طلب من عمل على ھذا الصعيد ال يمكن تحقيقه ما لم تُبذل جھود . أسواق كفاءة الطاقةفي إنشاء 
  . إلصالح السياسات في البلدان األعضاء في اللجان اإلقليمية

  
فنقل التكنولوجيا تدبير .  والجدير بالذكر أن التقرير لم يقدم توصيات خاصة بنقل التكنولوجيا وإدارة األسعار

ومن الضروري التشديد على انتشار استخدام تكنولوجيات كفاءة الطاقة المتوفرة .  لمدى الطويلينجز على ا
أما إدارة األسعار فمسألة معقدة ال تقع في نطاق اختصاص اللجان اإلقليمية .  لتحقيق األھداف البعيدة األمد

ضوع ليبت به كل بلد على حدة ويترك ھذا المو.  في تعزيز إنشاء أسواق كفاءة الطاقة في البلدان األعضاء
وأما دور اللجان اإلقليمية فھو تقديم المشورة وبناء قدرات صانعي السياسات .  بناء� على معطياته الخاصة

  
  .موصى به=  ▲  )5(

  .تبذل الجھود حالياً إلنشاء صندوق إقليمي لكفاءة الطاقة  )6(
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  وھذا الدور .  السياسات على البلدان األعضاء على وضع سياسات أسعار الطاقة وتنفيذھا، وليس إمالء
  . شاء أسواق كفاءة الطاقةال يقلل من أھمية اللجان اإلقليمية في إن

  
  التدابير المقبلة

  
ال يزال السعي إلى إنشاء أسواق كفاءة الطاقة بطيئاً في العديد من بلدان اللجان اإلقليمية بالرغم من اعترافھا 

وإلحراز تقدم في ھذا المجال، من الضروري أن تنظر .  بأھمية تدابير كفاءة الطاقة في النمو االقتصادي
  :يمية في التدابير التاليةاللجان اإلقل

  
ات النظر في تعزيز كفاءة أوالً، إنشاء شبكة فيما بينھا للتشجيع على تبادل المعلومات ووجھ•

  .الطاقة
  

ثانياً، توضيح مفھوم اإلطار الالزم لكفاءة الطاقة على صعيد المؤسسات والسياسة العامة في •
  .البلدان األعضاء

  
ولھذا التقييم .  من الناحية االجتماعية واالقتصادية لكل بلد ثالثاً، تقييم فوائد كفاءة الطاقة•

وتعميمه أھمية بالغة في توضيح فوائد كفاءة الطاقة ألعضاء البرلمانات وصانعي السياسات 
التأكد من مساھمة كفاءة الطاقة في التنمية االجتماعية واالقتصادية لتأمين التمويل  الذين يود�ون
  .لمشاريع في ھذا المجالالسياسي ل الكافي والدعم

  
بعد مثل ھذا  رابعاً، إنشاء فريق خبراء ي�عنى بكفاءة الطاقة في اللجان اإلقليمية التي ال تضم�•

وعلى ضوء فھم أعضاء فريق الخبراء وھم ممثلو .  قدراته في اللجان األخرى الفريق، وبناء
التقرير، سيحددون الفجوات  البلدان األعضاء إلطار كفاءة الطاقة وللتوصيات المذكورة في ھذا

  .لتسريع إنشاء أسواق كفاءة الطاقة في المناطق ويضعون خطة عمل محد�دة
  

وأخيراً، مشاركة اللجنة اإلقليمية وحكومات البلدان األعضاء في تنفيذ خطة العمل الھادفة إلى •
  .إنشاء أسواق كفاءة الطاقة على الصعيدين اإلقليمي والمحلي

  
  



  

ة  1 ـ   مقدم
  

في أن المسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان أصبحوا يدركون ضرورة تحسين استخدام موارد ال شك 
وفي ھذا .  بلدانھم من الطاقة في ظل تزايد الطلب على تلك الموارد وتزايد الضغوط عليھا بسبب تغير المناخ

ة كفاءة الطاقة خالل اإلطار، أولى رؤساء البلدان األعضاء في مجموعة الثمانية أھمية قصوى لمسأل
حيث شددوا على النتائج ) موسكوكا في عام  إلى من غلن إيغلز في عام (اجتماعاتھم األخيرة 

 . تحسين كفاءة الطاقة في مجالي أمن الطاقة واألھداف البيئية واالقتصاديةخالل التي يمكن تحقيقھا من 
اقة قلل من استھالكھا ومن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأثبتت الوكالة الدولية للطاقة أن تحسين كفاءة الط

ولوال ھذه ).  الوكالة الدولية للطاقة، (بلداً عضواً في الوكالة  في  و بين عامي 
عن المستوى الفعلي ) إكزاجول أو (في المائة  الزداد استخدام الطاقة في ھذه البلدان بنسبة  التحسينات،

  .)7(ه في عام الذي كان علي
  

وثمة توافق دولي على أن نشر كفاءة الطاقة على نطاق واسع سيحدث ثورة في طريقة اإلمداد بالطاقة 
لزيادة أمن الطاقة والحد من انبعاثات  وتحسين الطاقة ھو اليوم األداة األوفر كلفةً واألكثر فعالية.  واستخدامھا

ھذا المورد  ىعلى زيادة كفاءة الخدمات المعتمدة اقة بكفاءة إلويؤدي استخدام الط.  غاز االحتباس الحراري
ويحقق نشر كفاءة ).  الكھرباء، الوقود، إلخ(لكل وحدة من وحدات الطاقة نارة واإلنتاج والنقل والتسخين كاإل

  .  الطاقة فوائد كبيرة كزيادة أمن الطاقة، والتقليل من كلفتھا، والحد من اآلثار البيئية
  

من مناطق اللجنة  درات السياسة الحالية الھادفة إلى نشر كفاءة الطاقة بين منطقة وأخرىوتختلف مبا
االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

تصادية واالجتماعية لغربي الكاريبي، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ، واللجنة االق
ويبدو أن  . اتخذت في كل من المناطق المذكورةوتتناول الفصول التالية المبادرات الرئيسية التي .  آسيا

األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا قد نجح في إطالق مبادرات إقليمية على  ال سيمابعض البلدان و
وھذا البرنامج يھدف إلى مساعدة البلدان ذات .  لحادي والعشرينغرار برنامج كفاءة استخدام الطاقة للقرن ا

االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية على وضع سياسات الستدامة الطاقة، وتنفيذ إستراتيجيات كفاءة الطاقة، 
متحدة والحد من انبعاثات غاز االحتباس الحراري للوفاء بااللتزامات الدولية البيئية بموجب اتفاقية األمم ال

وخالل منتدى لجان منظومة األمم المتحدة .  اإلطارية بشأن تغير المناخ، وتحسين أمن إمدادات الطاقة
، اقترح األمناء التنفيذيون باإلجماع على األمين العام سبتمبر من عام /اإلقليمية في تورينو في أيلول

 وعلى ضوء.  سمياً في برنامج العمل األقاليميلألمم المتحدة المشروع العالمي لكفاءة الطاقة، الذي اعتمد ر
التأثير اإليجابي الذي أحدثه مشروع كفاءة الطاقة للقرن الحادي والعشرين، كلفت لجنة الطاقة المستدامة في 

بنقل تجربة مشاريع كفاءة الطاقة من منطقتھا إلى  نوفمبر /اللجنة االقتصادية ألوروبا في تشرين الثاني
األخرى، أي اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر مناطق اللجان 

الكاريبي، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
  .  آسيا

  
وال تركز على الطاقة  . توصيات لتحسينھاوتحلّل ھذه الوثيقة وضع كفاءة الطاقة في جميع المناطق وتقدم 

غير أنھا تغطي تقنيات  . المتجددة كجزء من إدارة الطلب ألن ھذا الموضوع ال يدخل في نطاق صالحياتھا

  
)7(  Worldwide Trends in Energy Use and Efficiency,.  
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لمحة  ويعرض الفصل الثاني.  تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المنازل، وھي تعتبر من تقنيات إدارة الطلب
.  الطاقة في مناطق اللجان اإلقليمية ويحلل السياسة المتبعة واإلطار التنظيمي شاملة عن شروط أسواق كفاءة

أما .  ويحلل الفصل الثالث األنشطة السابقة والحالية إلنشاء أسواق كفاءة الطاقة في مناطق اللجان اإلقليمية
وروبا لتطبيق مفھوم الفصل الرابع فيتناول بإسھاب األدوات المحددة التي استخدمتھا اللجنة االقتصادية أل

في حين يقدم الفصل الخامس واألخير توصيات لتكرار التجربة الناجحة التي خاضتھا اللجنة .  كفاءة الطاقة
  .االقتصادية ألوروبا في اللجان األخرى
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  شروط أسواق كفاءة الطاقة وإطارھا التنظيمي  2
  
  شروط أسواق كفاءة الطاقة  2-1
  

ويتوسع .  رات أسواق كفاءة الطاقة في مناطق لجان األمم المتحدة اإلقليميةيسلط ھذا القسم الضوء على تطو
ويتطرق إلى الشركات الرئيسية التي تقدم كل  . في عرض الظروف السائدة في بلدان مختارة من كل منطقة

  .  من المنتج والخدمة
  

  منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا  2-1-1  
  

 بلدان أوروبا الغربية قد بلغت ال سيمانطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا ويبدو أن أسواق كفاءة الطاقة في م
غير أن ھذه األسواق تختلف كثيراً بين بلد وآخر باختالف المستوى اإلنمائي داخل المنطقة .  مرحلة النضج

قة فيھا، ويمكن تقسيم البلدان إلى مجموعتين، من حيث مرحلة التطور التي بلغتھا أسواق كفاءة الطا.  نفسھا
     .مجموعة بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، ومجموعة بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

  
بلدان  ال سيماوللتدابير المشجعة التي تتخذھا حكومات البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا و

ة الطاقة إذ يستثمر كل من شركات ھذه البلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أثر إيجابي على أسواق كفاء
ومن ھذه التدابير وضع حد أدنى من .  ومستھلكوھا في مشاريع كفاءة الطاقة في جميع القطاعات االقتصادية

المعايير والشروط األساسية، وإنشاء نظم للتقييم، وتأمين التمويل والتدريب لمشاريع أسواق كفاءة الطاقة 
عدد األشخاص المھتمين بتجديد منازلھم على نحو يسمح  نتيجةً لھذه التدابير، ارتفعو.  ومستخدمي الطاقة

وتشمل أعمال التجديد في القطاعين التجاري والسكني اعتماد مواد عازلة، وتركيب .  باستخدام الطاقة بكفاءة
وفي القطاع .  لطاقةنوافذ وأبواب تساعد على استخدام الطاقة بكفاءة، واستخدام مواد أخرى تزيد من كفاءة ا

الصناعي، يشمل تعزيز كفاءة الطاقة تصنيع معدات ذات كفاءة عالية وشراءھا واستخدامھا كالمولدات 
    .والمضخات والمحوالت والمكابس والغاليات وتقنيات اإلنارة

  
للقيام " برنامج الصناعة الكندية لحفظ الطاقة"ففي كندا مثالً، تحصل الصناعات على حوافز مالية في إطار 

بمشاريع تجديد الطاقة، ولتقييم الطاقة وتنظيم ورشات عمل ووضع أدوات إلدارتھا، وتوفير المعلومات الفنية 
وفي القطاع السكني، تقدم البرامج التي تطلقھا الدولة حسومات وحوافز .  الالزمة واألدوات الحسابية

ونتيجةً لذلك، .  على كفاءة استخدام الطاقة لمجموعات مختارة من المنتجات التي تحمل ملصق النجمة داللة
 من المنتجات التي تحمل عالمة نجمة الطاقة من  و ازدادت حصة السوق الكندية بين عامي 

في المائة من غساالت الثياب، ومن  في المائة إلى  في المائة من البرادات، ومن  في المائة إلى 
ومن المبادرات الھامة األخرى التي عززت كفاءة .  )8(ئة من غساالت األوانيفي الما في المائة إلى  

الطاقة في كندا برنامج القيادة في الطاقة والتصميم البيئي الذي يدعو إلى االلتزام بمعايير البيئة واستھالك 
لبيئية في تصميم المباني، وھذا البرنامج ھو عبارة عن نظام ي�عنى بتقييم االلتزام بالمعايير ا.  الطاقة في البناء

، ونوعية المواد والموارد، ونوعية ة استخدام المياه، والطاقة والجوومنھا معايير المواقع المستدامة، وكفاء

  
)8(  Annual Energy Star data 2003-2010.
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، ارتفع )حتى عام  من عام (وعلى امتداد األعوام الستة األخيرة مثالً .  البيئة في األماكن المغلقة
   .)9(مشروعاً إلى  البرنامج في كندا من  عدد المشاريع التي اعتمدت ھذا

  
وانتشرت عقود أداء الطاقة التي تعتمدھا شركات إنتاج الطاقة، وكانت قد ظھرت في مطلع الثمانينات بعد 

، تأھلت ثماني شركات واعتباراً من عام .  صدمة أسعار النفط التي شھدھا العالم في مطلع السبعينات
: قة في إطار البرنامج الفدرالي لمشاريع البناء، وھيمن شركات إنتاج الطا

فدرالي لمشاريع مشروعاً حتى اليوم في إطار البرنامج ال وزادت مشاريع التجديد عن  
مليون  مليون دوالر في القطاع العام، وأدت إلى توفير أكثر من  البناء، واستقطبت استثمارات بقيمة 

في  إلى  وأسھمت ھذه المشاريع في توفير نسبة متوسطھا .  دوالر كندي من كلفة الطاقة السنوية
بيئة، إذ أسھمت في تخفيض انبعاثات غاز االحتباس المائة من الطاقة وفي تخفيف حدة األضرار التي تلحق بال

  .)10(كيلوطن الحراري بما يعادل 
  

وقد .  وتستخدم كازاخستان الطاقة بكميات كبيرة، ولم تبذل جھود كثيرة حتى اليوم لمعالجة ھذه المشكلة
ي مطبوعة وف . في المائة منذ عام  ازدادت كثافة استخدام الطاقة في القطاع السكني بنسبة 

أصدرتھا مؤخراً اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ، أشير إلى أن ھذا القطاع المنزلي 
وال تعمل  . )11(يسج�ل ھدراً في الحرارة بنسب تفوق نسب البلدان المتقدمة النمو بخمسين إلى ستين في المائة

داء، لكن العمل جار على عدد من المبادرات في كازاخستان شركات إلنتاج الطاقة في مجال تحسين األ
  ).تفاصيل عن ھذه المبادرات في الفصل (إلنشاء أسواق كفاءة الطاقة في البلد 

  
ومن الصعب تكوين فكرة عامة عن وضع كفاءة الطاقة في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا بسبب مستويات 

فكرواتيا مثالً لديھا قدرة كبيرة على .  في ھذا المجال تھا أسواق مختلف البلدانغالتطور المختلفة التي بل
والعمل جار على  ). في القطاعات التجارية والصناعية وفي المؤسسات(تحسين كفاءة الطاقة في المباني 

 إنشاء سوق قوية لعقود أداء الطاقة تنشط فيه شركتان رئيسيتان من شركات إنتاج الطاقة، باإلضافة إلى مرفق
  .  اؤه جيداً جداً طيلة األعوام الثمانية الماضيةوطني كان أد

  
ومع أن بلدان المنطقة متفاوتة في مستويات التقد�م، تبقى إمكانية إطالق مشاريع كفاءة الطاقة قائمة في كل بلد 

  . لم يدرك بعد فوائد ھذا النوع من المشاريع وضرورة استغالل ھذا النوع من األسواق
  

  تصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئمنطقة اللجنة االق  2-1-2  
  

بذلت بلدان اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ جھوداً كبيرة إلنشاء أسواق كفاءة الطاقة 
وخالل .  الطاقة فانفتحت األسواق أمام المعد�ات واألجھزة التي تستوفي معايير الكفاءة في استخدام.  ودعمھا

  
)9(  

)10(  .  

)11(  Promotion of Energy Efficiency in Industry and Financing of Investments
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ية، أصبح مفھوم عقود أداء الطاقة نموذجاً معروفاً في مجال األعمال في العديد من البلدان األعوام الماض
وفي .  لمساعدة مالكي المباني وأصحاب الصناعات والقي�مين عليھا على تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة

ي المعايير البيئية وغيرھا من الوقت ذاته، سارع متعھدو البناء في المنطقة إلى اعتماد برامج البناء التي تراع
  . األدوات الھادفة إلى تحسين كفاءة المباني التجارية وتخفيف آثار مشاريع البناء على البيئة

  
نمواً اقتصادياً منقطع النظير، فارتفع الطلب على الطاقة وازداد التلوث من جراء استخدام  الصين شھدت وقد
.  فع استھالك الطاقة باطّراد، ومن المتوقع أن يستمر في االرتفاعوفي األعوام التسعة األخيرة، ارت.  الفحم

وأخذت حكومة الصين على عاتقھا إنشاء بنى تحتية قوية لتھيئة الظروف المناسبة إلنشاء أسواق كفاءة 
ومن األھداف التي حددتھا في خطتھا الخمسية الحادية عشرة خفض استھالك الطاقة لكل وحدة من .  الطاقة

وأنشأت لھذه الغاية سوقاً .  )12(في المائة قبل حلول عام  لمحلي اإلجمالي بنسبة الناتج ا
كاألدوات المنزلية، وأدوات اإلنارة، واألجھزة الكھربائية (لتكنولوجيات كفاءة الطاقة بدعم من المجتمع الدولي 

منتجاتھا التي تحمل ملصق كما زادت من .  من خالل تطبيق مجموعة من المعايير ألداء الطاقة) الصناعية
ويغلب على سوق األدوات .  منتجاً سكنياً وتجارياً وصناعياً كفاءة الطاقة، بحيث أصبح لديھا أكثر من

الكھربائية في الصين عدد من المصنعين المحليين الذين يصد�رون أيضاً تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى بلدان 
البرنامج التعاوني لمعايير الوسم واألجھزة، من المتوقع أن توفر برامج  ووفقاً لتقييم األثر الذي أجراه.  أخرى

، تيراواط ساعة مع حلول عام   المعايير والعالمات التي يعمل بھا حالياً في الصين ما مجموعه 
ود أما مفھوم عق.  )13(في المائة من مجموع استھالك الطاقة الكھربائية للسكان حتى حلول عام  أو 

أبريل /الطاقة في نيسان خدماتوقد أنشئت جمعية شركات .  أداء الطاقة فمعروف في الصين منذ عام 
وفي الوقت الحالي، تعمل ھذه .  الطاقة المسجلة فيھا منذ ذلك الحين خدمات، ويزداد عدد شركات 

مويل عمليات تحسين الشركات على وضع أنواع مختلفة من عقود أداء الطاقة تتضمن مفھومي قروض ت
وھي تعتمد التلزيم الخارجي في إدارة الطاقة وتعتبر من أبرز القوى .  الطاقة وتوفير الطاقة المضمون

  . المحركة ألسواق كفاءة الطاقة في البلد
  

في المائة في جميع القطاعات مع حلول عام  وحددت تايلند أھدافاً لتحسين معدالت كثافة الطاقة بنسبة 
فأنشأت حكومتھا سوقاً لتكنولوجيات كفاءة الطاقة تشمل أدوات منزلية، .  لمقارنة مع عام ، با

عديدة ال البيئية والشركات التي تصنّع وتسو�ق منتجات تستوفي المعايير.  وأجھزة لإلنارة، ومحركات كھربائية
.  و، و، و،  في تايلند على غرار

مع إنشاء صندوق شركات  فاتسع انتشارھا في عام  أما عقود أداء الطاقة التي ظھرت في عام 
مليون دوالر أمريكي ويھدف إلى تعزيز االستثمار في حفظ الطاقة  إنتاج الطاقة الذي يحتوي على 

وھذه المشاريع المتعلقة باالستثمار في كفاءة الطاقة موجھة   .والطاقات البديلة، وتسھيل إنشاء سوق الكربون
، أدت مشاريع االستثمار في كفاءة الطاقة التي أبريل /ومنذ نيسان.  إلى المصانع واألبنية التجارية

مليون دوالر في  كيلو طن من المكافئ النفطي و مولھا الصندوق المذكور إلى توفير في الطاقة يعادل 
شركة من شركات إنتاج الطاقة المسجلة لدى الجمعية الوطنية  وتعمل اليوم في البلد حوالى .  )14(السنة

  
)12(  .

)13(  Impacts of China’s Current Appliance Standards and Labeling Program to 2020.

)14(  , Financing Energy Efficiency and Renewable Energy: Thailand’s ENCON Fund, 
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، أصبحت عقود أداء الطاقة مقبولة في السوق ويتعامل بھا ومنذ عام .  لشركات إنتاج الطاقة في تايلند
  .العمالء وشركات إنتاج الطاقة والمصارف

وفاً مشجعة الستدامة أسواق كفاءة الطاقة، من خالل وضع إطار تشريعي وفي أستراليا، ھيأت الحكومة ظر
وشركات إنتاج  . وبدأ مفھوم عقود كفاءة الطاقة باالنتشار في البلد في أواخر التسعينات.  وسياسي فعال

ة الطاقة التي تعمل حالياً في أستراليا ھي شركات تأمين األجھزة وشركات التحكم بالطاقة، بمشاركة متواضع
، ، و، و: ومن أبرزھا.  من شركات إنتاج الطاقة المستقلة

وتقدم شركات إنتاج الطاقة في أستراليا سلسلة كبيرة من الحلول الھندسية .  ، وو
التشريع دخول ق كفاءة الطاقة مع ، تعززت ظروف أسواوفي عام .  لتوفير استھالك الطاقة والمياه

 قطاع األعمال على اعتماد ھو تشجيع التشريعوالھدف من ھذا .  فرص كفاءة الطاقة حيز التنفيذب المتعلق
نھج صارم في مجالي استخدام الطاقة وكفاءة الطاقة، من خالل معالجة مشاكل النقص في المعلومات وإزالة 

.  يد عمليات التحسين التي تتسم بالكفاءة من حيث الكلفة وتنفيذھاالعقبات التنظيمية التي تحول دون تحد
وتتوفر أسواق لكفاءة الطاقة تتنو�ع منتجاتھا بين األدوات المنزلية واألجھزة الصناعية كالسخانات والمحركات 

  .بلدمنتجاتھم في ال و ويسو�ق المصنعون على غرار .  الكھربائية، وغيرھا
  

  منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي2-1-3  
  

جاء فيه أن باستطاعة بلدان أمريكا  )15(تقريراً أصدر مصرف التنمية للبلدان األمريكية في عام 
ساعة في العقد  جيغاواط  مليار دوالر أمريكي تقريباً أو  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي توفير 

وھذا التوفير ال يشكل .  المقبل إذا ما اعتمدت التكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة لتحسين كفاءة الطاقة
 في المائة من مجموع الطاقة التي ستستھلك خالل العقد المقبل، وتتطلب التحسينات المذكورة سوى 

تقرير نفسه أنه في حال لم ترفع منطقة اللجنة االقتصادية وجاء في ال.  مليار دوالر تقريباً  استثماراً قيمته
مليار دوالر  ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي مستوى كفاءة الطاقة في بلدانھا، فستحتاج إلى إنفاق 

ية إلنتاج كم) ميغاواط يولد الواحد (مولداً مفتوح الدورة يعمل على الغاز  تقريباً إلنشاء ما يوازي 
وتدل األرقام على أن لكفاءة الطاقة قدرة ھائلة غير أنھا غير .  جيغاواط ساعة  الكھرباء نفسھا أي 
ويتبين من إحدى الدراسات التي أجرتھا منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية .  مستغلة في المنطقة

، مما يحد من )16(بعد مستوى التطور الكافيومنطقة البحر الكاريبي أن سوق شركات إنتاج الطاقة لم تبلغ 
وترتبط القدرة على استغالل إمكانيات كفاءة الطاقة الھائلة .  الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه الوسطاء

وھكذا يمكن توزيع منطقة أمريكا .  بشروط السوق الحالية، التي تختلف بحسب مستوى التصنيع في كل بلد
في فئتين ھما البلدان التي تتوفر فيھا أسواق خدمات كفاءة الطاقة، والبلدان التي لم الالتينية والبحر الكاريبي 

وفي ھذا التقسيم دليل على مستوى تطور .  تنشط فيھا بعد فعاليات أسواق كفاءة الطاقة كشركات إنتاج الطاقة
  .الطاقة في البلدان المذكورةكفاءة 

  
طنية للطاقة الكھربائية كمحرك أساسي وحيد منذ منتصف ففي البرازيل مثالً، يعمل صندوق الوكالة الو

ويجري تمويل ھذا الصندوق من المبالغ المحصلة   .التسعينات إلدخال مشاريع كفاءة الطاقة وتنفيذھا في البلد
أقل (نتيجة إلزام المرافق الكھربائية باالستثمار بنسبة ضئيلة من األرباح التي تجنيھا في أنشطة كفاءة الطاقة 

  
)15(  .

)16(  EE in LAC: Situation and Outlook,.  
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وقد شجع ذلك على بروز عدد كبير من الشركات الوسيطة التي لم تكن تؤدي أي دور .  )في المائة , من
كما ازداد نشاط شركات الھندسة في مجال كفاءة الطاقة، وازدادت  . في قيادة سوق كفاءة الطاقة في البلد

دام الطاقة، فتوسع قطاع خدمات الجھود التي يقوم بھا مصنعو المعدات التي تستوفي معايير الكفاءة في استخ
ونتيجة لذلك، ازداد عدد األعضاء في جمعية شركات إنتاج الطاقة البرازيلية التي  . كفاءة الطاقة بسرعة

وينشط في البرازيل عدد كبير من فروع .  عضواً اليوم عضواً إلى  من  تأسست في عام 
وغيرھا في مجال تصنيع  و الشركات الكبرى على غرار 

وأسواق كفاءة الطاقة التي بدأت نشاطھا منذ بدء العمل  . وتسويق األجھزة التي تستخدم الطاقة بكفاءة
كأجھزة التحكم تحفل بأجھزة عدة لكفاءة الطاقة  بالعالمات وبالمعايير الدنيا لكفاءة الطاقة في عام 

  .  وأجھزة التدفئة والتھوئة والتبريد وأدوات اإلنارة والمحركات الكھربائية بسرعة اآلالت
  

 ال سيماطاقة بكثافة وويمكن أيضاً طرح مثال شيلي التي يعتمد اقتصادھا على الصناعات التي تستھلك ال
شيلي مشابه لبلدان أخرى حيث  ومثل.  تعدين النحاس وعجينة الورق والورق والنسيج والصناعات الغذائية

 سيما عدم كفاية الكھرباء وكثرة االعتماد على النفط والغاز وراء المطالبة كانت احتياجات البلد الفعلية وال
  جةً لذلك، أصبحت الصناعات ملزمة بتخفيض تكاليف اإلنتاج ونتي . بااللتزام بكفاءة الطاقة وتنظيمھا

وكما في البرازيل، تتوفر تكنولوجيات .  التي يعود جزء منھا إلى استھالك الطاقة الكھربائية الباھظة الثمن
   ويبيع المصنعون الدوليون لمصابيح كفاءة الطاقة على غرار .  كفاءة الطاقة في سوق شيلي

 . وغيرھم من المصنعين اآلسيويين المصابيح الفلورية المدمجة في البلد و و و
 و و وتشتري شيلي أيضاً منتجات شركات تصنيع المحركات الكھربائية كشركات 

مع إطالق  م وبدأت أجھزة كفاءة الطاقة تنتشر في األسواق منذ عا.  وغيرھا من الشركات الصينية
والجدير بالذكر أن برامج كفاءة الطاقة في شيلي لم تكن طويلة األمد .  العالمات والمعايير الدنيا ألداء الطاقة

فالمبادرات الھادفة إلى تحسين كفاءة .  ولم يكن لديھا آثار كبيرة بالرغم من محاوالت تحسين كفاءة الطاقة
وبما أن ھذا التعاون يخضع لقيود زمنية ومالية، تنتھي مشاريع .  بالطاقة اعتمدت على التعاون الدولي وحس

.  )17(التعاون الدولي من دون أن تترك أي ھيكلية في البلد تُعنى بمتابعة الجھود المبذولة وتقييم حصيلتھا
  .ويمكن القول باختصار إن شيلي بحاجة إلى إصالح إطار كفاءة الطاقة لدعم إنشاء أسواق دائمة لھا

  
  .  اق كفاءة الطاقة شبه غائبة في منطقة البحر الكاريبي، وإن وجدت فھي في أولى مراحل التطو�روأسو

ومن شركات التصنيع .  غير أن سخانات المياه بالطاقة الشمسية المصنوعة محلياً تطغى على األسواق
  جيا في بربادوس، وھما رائدتان في ھذه التكنولوو المحلية 

والشركة الرائدة في تسخين المياه بالطاقة الشمسية في جامايكا ھي  . ووسعتا نشاطھما ليشمل سانت لوسيا
ومع أن غالبية البلدان تعاني من ارتفاع .  وتنشط في المجال نفسه ثالث شركات أخرى  .

سواق كفاءة الطاقة، ال يمكن القول بعد بوجود مثل ھذه كلفة الطاقة الذي يجب أن يكون دافعاً إلى إنشاء أ
نشر الوعي واعتماد ي الالزم وتشريعفھذه البلدان بحاجة إلى بذل جھود كبيرة لوضع اإلطار ال.  األسواق

  .وسطاء فاعلين
  

  منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  2-1-4  
  

  
)17(  EE in LAC: Situation and Outlook,.
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فريقيا بإمكانات كبيرة في القطاعات الصناعية تتميز أسواق كفاءة الطاقة في منطقة اللجنة االقتصادية أل
    .غير أن وضع كفاءة الطاقة فيھا يختلف باختالف مستويات الصناعة بين بلدانھا.  والتجارية والسكنية

  
ففي جنوب أفريقيا وتونس مثالً تُص�نّع أجھزة اإلنارة التي تستوفي معايير الكفاءة في استخدام الطاقة وسخانات 

 وبدأت الشركات الرئيسية في مجال تصنيع أجھزة اإلنارة مثل  . ة الشمسية وتوزع محلياًالمياه بالطاق
ومن أبرز الشركات  . إلنتاج المصابيح الفلورية المدمجة) في ليسوتو مثالً(ببناء مصانع لھا في المنطقة 

  الناشطة في مجال تكنولوجيات تسخين المياه بالطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا
وھذه الشركات مختصة في .  وغيرھا و ووو

صناعة واستيراد وتصدير أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية والمواسير المفرغة واأللواح المسطحة لجذب 
ويعمل عدد كبير من شركات إنتاج الطاقة حالياً .  الطاقة الشمسيةالطاقة الشمسية وقطع أنظمة تسخين المياه ب

فأنشئت جمعية لھا ھي جمعية جنوب أفريقيا لشركات إنتاج الطاقة، تتألف من شركات  . في جنوب أفريقيا
وتضم الجمعية أيضاً تسع شركات أعضاء تعمل .  أعضاء قادرة على تصميم وتنفيذ مشاريع إلدارة الطاقة

ومن األعضاء فيھا جمعيات تجارية ومزودون باألجھزة أو .  تكنولوجيات وخدمات إدارة الطاقةعلى توفير 
وأول .  أما مفھوم عقود أداء الطاقة فغير شائع في جنوب أفريقيا كما في أوروبا وشمال أمريكا . الخدمات

مارس /في آذار عقد من ھذه العقود ھو الذي وقعته مدينة جوھانسبرغ مع شركة محلية لخدمات الطاقة
  .  

  
والمبادرات التي نفذت لخلق ظروف مشجعة إلنشاء أسواق كفاءة الطاقة عديدة، غير أنھا ال تكفي وحدھا 

إلزامياً من المعايير والعالمات وفي ھذا اإلطار، وضعت حكومة تونس حداً أدنى .  الستدامة ھذه األسواق
اوني لمعايير الوسم واألجھزة، يجرى النظر حالياً في بدء العمل ووفقاً للبرنامج التع.  ألداء الطاقة للبرادات

، لم تكن تعمل في تونس سوى يوليو /وفي تموز.  )18(بالمعايير والعالمات الخاصة بمكيفات الھواء
أما اليوم، فتضم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عشر شركات لخدمات .  ثالث من شركات إنتاج الطاقة

ومن أبرز التكنولوجيات التي توفرھا ھذه الشركات في تونس المعدات القياسية الجديدة لكفاءة الطاقة .  الطاقة
.  كأجھزة التحكم بسرعة اآلالت، وأجھزة اإلنارة، وأنظمة التحكم بكمية الطاقة المستخدمة، واألنظمة الحرارية

اقات والغاليات وأجھزة التحكم بسرعة أما أبرز تكنولوجيات كفاءة الطاقة التي يرجح استخدامھا فھي الحر
اآلالت، والمحركات ذات األداء العالي، وأجھزة تحسين أداء التيار الكھربائي والمكابس وأجھزة التحكم 

  . بالطاقة وأدوات استرداد الحرارة
  

تشر وتن.  ما عدا جنوب أفريقيا بلدان جنوب الصحراء األفريقية الكبرىوالوضع متشابه نوعاً ما في معظم 
وفي كوت ديفوار  . الطاقة في السوق التكنولوجيات ذات النوعية المتدنية والتي ال تستوفي معايير استخدام

.  وبنن وتوغو، مثالً، مصنع لتكنولوجيات اإلنارة، مع أن معظم منتجات اإلنارة المتوفرة في البلد مستوردة
كما في (ات إنتاج الطاقة المحلية الصغيرة عدد من شرك بلدان جنوب الصحراء األفريقية الكبرىويعمل في 

غير أن ھذه الشركات ال تزال تعاني من قيود مالية تعوق تطور صناعتھا المحصورة  ). كوت ديفوار وكينيا
  .الجدوى حالياً بعرض خدمات كفاءة الطاقة كالتدقيق في كفاءة الطاقة ودراسات

  
  آسيا منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  2-1-5  

  

  
)18(  .
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ال تزال أسواق كفاءة الطاقة في بدايتھا بالرغم من أن تحسينھا اليوم بالغ األھمية لتحقيق االستقرار في ميزان 
  .  الطاقة في بلدان غرب آسيا

  
في  ، ومنھا توفير ففي مصر مثالً، تسعى الحكومة إلى تحقيق األھداف التي حددتھا بحلول العام 

وإمكانات تحقيق الكفاءة متاحة في  . الك النھائي للطاقة المسجل في عام المائة من مجموع االستھ
وھذا دفع الحكومة إلى تشجيع مفھوم كفاءة  . التجارة/قطاعي النقل والسكن القطاع الصناعي أكثر منھا في

لطاقة الشمسية ومن الجھود التي بذلتھا في ھذا اإلطار وضع معايير ألنظمة تسخين المياه با.  الطاقة في البلد
شملت طرق اختبار مجمعات  واستعيض عن ھذه المعايير بمعايير أخرى في عام ).  في عام (

الطاقة الشمسية، وطرق االختبار في الھواء الطلق ألداء نظم التدفئة بأشعة الشمس، والتنبؤ السنوي بإنتاج 
  .  لألدوات المنزليةكما حددت معايير وعالمات إلزامية .  الطاقة من أشعة الشمس

  
الذي ) - (وفي إطار مشروع تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

.  حظي بتعاون دولي كبير، أنشأت مصر شركات إنتاج الطاقة لتقديم المشورة في مجال كفاءة الطاقة والتمويل
افق العامة، واألجھزة، ومقاوالت الكھرباء الميكانيكية، المر: ولدى ھذه الشركات خبرة في المجاالت التالية

ووضعت في إطار مشروع تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات االحتباس .  واالستشارات
لكن الحكومة لم تعتمد أو تصدر  . الحراري مشاريع قوانين بشأن كفاءة الطاقة في المباني السكنية والتجارية

ويمكن القول باختصار إن أسواق كفاءة الطاقة في مصر لم تنطلق بعد  . ه المشاريعاً من ھذحتى اآلن أي
كدعم أسعار الطاقة وعدم توفر  بالرغم من الجھود المذكورة المبذولة إلطالقھا، وال تزال تواجھھا عوائق عدة

  .  إطار فعال لكفاءة الطاقة
  

ولم تتخذ حتى اآلن أي مبادرة لتشجيع .  ة الطاقةوال تزال الطريق طويلة في األردن أمام تعزيز أسواق كفاء
.  إال أن القطاع الخاص اتخذ بعض المبادرات في ھذا المجال.  استخدام الطاقة بكفاءة في األبنية العامة

فشركات إنتاج الطاقة ھي شركات خاصة وتھدف إلى جذب االستثمارات وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في 
، : وفي األردن اليوم أربع من ھذه الشركات ھي.  مرافق االستخدام النھائي

إال أن أنشطتھا ال تزال محدودة بعدد من العوائق كالنقص في .  ، و، وو
اقة القدرة الفنية على وضع وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، والنقص في القدرة على رصد التوفير في الط

وتقتصر أسواق تكنولوجيا كفاءة .  والتحقق منه، وعدم وعي أصحاب المصانع ومدرائھا بفوائد كفاءة الطاقة
: ينتشرون في كل مكانوالمزودون بھذه األجھزة  . الطاقة على أجھزة التدفئة والتھوئة والتكييف واإلنارة

ي األسواق أيضاً تكنولوجيا وف . ، إلخ، و، و، و، و، و
وفي السوق .  وأنشئت شركات لتصميم أنظمة التحكم المركزي في المباني.  للمبردات المختلفة األحجام

غير أن عناصرھا تتوفر في لوحات تحكم تحمل اسم الشركات  و منتجات 
وأبرز المزودين بسخانات التكثيف .  زة األنظمة الحراريةوينشط في السوق أيضاً المزودون بأجھ.  المحلية

  . وتمثلھما في السوق مجموعة عزت مرجي و وسخانات المياه بالطاقة الشمسية ھما 
  
  اإلطار التنظيمي  2-2
  

  منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا  2-2-1  
  

د وآخر، غير أن معظم البلدان األعضاء وضعت أطراً تتفاوت مستويات التقدم الذي حققته المنطقة بين بل
وانفرد بعضھا بإنشاء صناديق  . تشجع تحسين كفاءة الطاقة في مجموعة متنوعة من القطاعات تشريعية
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.  في جميع البلدان نفسهغير أن مستوى تنفيذ ونجاح المبادرات المتخذة لم يكن .  وطنية لكفاءة الطاقة
والجدير بالذكر أن  . في بلدان اللجنة االقتصادية ألوروبابالطاقة صلة متال التشريعات ويلخص الجدول 

  .يرات عدة طرأت عليھا منذ صدورھاتغي
  )19(كفاءة الطاقة في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا تشريعات  -2الجدول 

  

  إطار كفاءة الطاقة
 التشريعيةاألدوات 

  البلدان  والتنظيمية
خاص بكفاءة  تشريع
  ةالطاق

 سويسرا، ألوروبي السبعة والعشرون،بلدان االتحاد ا يسلندا،آ سرائيل،إ  خاص أولي وثانوي  تشريع
  الواليات المتحدة األمريكية ج،يالنرو كندا، قيرغيزستان،

خاص بكفاءة الطاقة  تشريع
مطبق جزئياً أو عدم توفر 

  ثانوي تشريع

مولدوفا، االتحاد الروسي، أذربيجان، ألبانيا، تركيا

أحكام تنظيمية من أطر 
 تشريع أخرى في غياب

  خاص

البوسنة والھرسك، بيالروس، الجبل األسود، ، أوزبكستانأرمينيا، 
، كرواتياصربياجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 

العمل جار على وضع 
  تشريع

تركمانستان، جورجيا، طاجيكستان، كازاخستان، أوكرانيا

توفر صناديق 
  لكفاءة الطاقةوطنية 

يسلندا، بلدان االتحاد األوروبي السبعة والعشرون، آأرمينيا، إسرائيل،   نعم
  سويسرا، كرواتيا، كندا، النرويج، الواليات المتحدة األمريكية

مطبق جزئياً أو  تشريع
  محدود جداً 

جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، صربيا، ، أوكرانيا
  قيرغيزستان، مولدوفا

، البوسنة والھرسك، أوزبكستان، ألبانيا، أذربيجان، االتحاد الروسي  ال
، طاجيكستان، جورجيا، الجبل األسود، تركيا، تركمانستان، بيالروس
  كازاخستان

  
  . ية المختصة بكفاءة الطاقةتشريعوفي الفصل الرابع من ھذا التقرير تفصيل ألحكام األدوات ال

  
  ة واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئمنطقة اللجنة االقتصادي  2-2-2  

  
أدرك عدد كبير من البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ أھمية كفاءة 

  .يزھا كما يظھر في الجدول التاليلتعز فسن تشريعاتالطاقة ومنافعھا، 
  

  )20(دية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئكفاءة الطاقة في منطقة اللجنة االقتصا تشريعات  -3الجدول 
  

  البلدان  خاص بكفاءة الطاقة تشريع
تايلند، تركيا، ، ، أوزبكستانإندونيسيااالتحاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أستراليا،   أولي خاص بكفاءة الطاقة  تشريع

فورة، الصين، طاجيكستان، الفلبين، قيرغيزستان، اجمھورية كوريا، سنغ
�تان، ماليزيا، نيوزيلندا، الھند، ھولندا، اليابانكازاخس

ثانوي خاص بكفاءة الطاقة  تشريع
سياسات أو مبادئ توجيھية أو (

  )مراسيم

، بنغالديش، أوزبكستان، بابوا غينيا الجديدة، باالو، بروني دار السالم، إندونيسيا
بين، فيجي، فورة، طاجيكستان، الفلاتايلند، جزر مارشال، ساموا، سري النكا، سنغ

كازاخستان، كمبوديا، ماليزيا، منغوليا، نيبال، الھند، فييت نام

  
. :المصدر  )19(

)20(  UNECE, 2010, “Financing Global Climate Change Mitigation”  ESCAP, 2010, 
“Assessment Report on Energy Efficiency Institutional Arrangements in Asia”
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جورجيا، كازاخستان، االتحاد الروسي، باكستان  خاص بانتظار الموافقة عليه تشريع
بوتان، تركمانستان، ملديف، ميانمار  تشريععدم توفر 

فأستراليا .  إنشاء أسواق لكفاءة الطاقةويختلف الوضع بين بلدان المنطقة من حيث تطبيق سياسات تشجيع 
والصين واليابان حققت تقدماً كبيراً في وضع وتطبيق سياسات وتدابير لتحقيق كفاءة الطاقة، في حين أن 

  .  ش مثالً، تفتقر إلى ھذا النوع من التدابيريبلدان أخرى مثل بنغالد
  

ت االقتصادية بما فيھا المباني واألدوات واليابان على سبيل المثال طبقت سياسات تستھدف جميع القطاعا
 بنغالديشغير أن بلداناً أخرى منخفضة الدخل ك . المنزلية وأجھزة اإلنارة ونظم النقل والصناعات والمرافق

مثالً لم تتخذ أي مبادرة بعد الستغالل إمكانات كفاءة الطاقة، مع أن سياسة الطاقة التي وضعت مسودتھا في 
ومن ھذه األدوات معايير خاصة بتكنولوجيات اإلنارة  . ت لمعالجة كفاءة الطاقةتتضمن أدوا عام 

من  إعفاءاتتنص على وفي مسودة السياسة أيضاً بنود ).  كالمحركات مثالً(واألدوات واألجھزة الصناعية 
استخدام  الضرائب والرسوم لصالح المواد المستوردة المستخدمة في إنتاج أدوات تستوفي معايير الكفاءة في

  .الطاقة
  

  منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  2-2-3  
  

ال يختلف الوضع في البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن 
وفي .  ي المتعلق بكفاءة الطاقةتشريعبلدان لجان األمم المتحدة اإلقليمية األخرى من حيث تنوع اإلطار ال

  .كفاءة الطاقة فيھاالمتعلقة ب لواقع التشريعاتعرض  الجدول 
  

  طاقة في منطقة اللجنة االقتصاديةالوطنية المتعلقة بكفاءة ال التشريعات  -4الجدول 
  )21(ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي        

  
  البلدان  خاص بكفاءة الطاقة تشريع
  ، بيرو، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيكالبرازيل، أوروغواي  خاص أولي وثانوي يعتشر

خاص بكفاءة الطاقة مطبق جزئياً أو عدم توفر  تشريع
  ثانوي تشريع

األرجنتين، إكوادور، الجمھورية الدومينيكية، نيكاراغوا

، بوليفيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، باراغواي، بربادوس، بنما  خاص تشريع أحكام تنظيمية من أطر أخرى في غياب
كوبا، ھايتي، ، السلفادور، سورينام، غرينادا، غيانا، فنزويال

ھندوراس
شيلي، غواتيماال  تشريع سنالعمل جار على 

  
فالمكسيك مثالً .  اعتمدت بعض بلدان اللجنة المذكورة تدابير في السياسة العامة إلنشاء أسواق كفاءة الطاقة

وتستھدف ھذه .  اإلعانات، والتوعية واالتفاقات الطوعية لتعزيز كفاءة الطاقة/سات مختلفة كالحوافزاعتمد سيا
وال تتوفر في بلدان أخرى في منطقة البحر الكاريبي .  السياسات قطاعات معينة كقطاع األجھزة واألبنية

إال أن ھذه .  بكفاءة الطاقةخاصة  تشريعاتوغيرھا من البلدان المنخفضة الدخل في أمريكا الالتينية أي 
ويقوم بعضھا بحمالت توعية لكنه .  البلدان تعترف بأھمية كفاءة الطاقة وتعتبرھا ھدفاً أساسياً ينبغي تحقيقه

  .يحصرھا بوسائل اإلعالم المختلفة

  
.المرجع نفسه  )21(
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  منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  2-2-4  
  

عن باقي لجان األمم المتحدة اإلقليمية إذ ال يتوفر  ال يختلف وضع منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا كثيراً
خاص بكفاءة الطاقة، كما يظھر  تشريع بلدان جنوب الصحراء األفريقية الكبرىسيما  لدى غالبية بلدانھا وال

ة لتعزيز كفاءة الطاقة غير أن سياساتھا الوطنية المتعلقة بالطاقة تتضمن مبادئ توجيھي . أدناه الجدول  في
  .وحفظھا

  
  )22(بكفاءة الطاقة في منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا المتعلقةالوطنية  التشريعات  -5الجدول 

  
  البلدان  خاص بكفاءة الطاقة تشريع

جنوب أفريقيا  أطر أو برامج خاصة 

غانا، كينيا، المغرب، ناميبيا، تونس، زمبابوي  أحكام من أطر تنظيمية أخرى

ن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، بنأوغندا، أنغوال، ا، إريترييا، ثيوبإ  غير متوفر
جزر القمر، جمھورية أفريقيا الوسطى، جمھورية الكونغو الجزائر، ، توغو، تنزانيا

سان تومي وبرينسيبي، ، مبيااالديمقراطية، جيبوتي، الرأس األخضر، رواندا، ز
غينيا غابون، غامبيا، صومال، ال ،السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، سيشيل

بيساو، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، ليبريا، ليبيا، -غينيا، غينيااالستوائية، 
النيجر، نيجيريا ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، مالوي، موريتانيا، موزامبيق،

  
 س والجزائر وغاناأما تون.  والجدير بالذكر أن جنوب أفريقيا وضعت أطراً خاصة ببرامج كفاءة الطاقة

وتتخذ بلدان .  فطبقت على األجھزة المعايير الدنيا ألداء الطاقة لمعالجة قضية كفاءة الطاقة في قطاع السكن
  .  تتعلق بكفاءة الطاقة في األبنية تشريعات لسنأخرى مثل كوت ديفوار والسنغال وبنن حالياً بعض التدابير 

  
  ماعية لغربي آسيامنطقة اللجنة االقتصادية واالجت  2-2-5  

  
  .المنطقة كما يظھر في الجدول  كفاءة الطاقة من بلد إلى آخر في ھذه تشريعاتتختلف 

  
  االقتصادية اللجنة المتعلقة بكفاءة الطاقة في منطقةالوطنية  التشريعات  -6الجدول 

  )23(واالجتماعية لغربي آسيا     
  

  البلدان خاص بكفاءة الطاقة تشريع
الجمھورية العربية السورية  اصةأطر أو برامج خ

األردن، السودان، قطر، مصر، اليمن  أحكام من أطر تنظيمية أخرى
العراق، فلسطين، المملكة العربية ، اإلمارات العربية المتحدة  ياًتشريعمبادئ توجيھية في السياسة العامة وليس إطاراً 

السعودية
مانالبحرين، الكويت، ع�  تشريععدم توفر 

لبنان  خاص بانتظار الموافقة عليه تشريع
  

  
.المرجع نفسه  )22(

.المرجع نفسه  )23(
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.  كفاءة الطاقة، سياسات وتدابير في ھذا المجالب التشريع المتعلقواعتمدت بعض بلدان اإلسكوا، إلى جانب 
فاألردن والجمھورية العربية السورية ومصر والمملكة العربية السعودية، مثالً، تطبق معايير وعالمات أداء 

ويجرى النظر في أدوات أخرى في السياسة  . بائية في القطاعين السكني والتجاريالطاقة على األدوات الكھر
  .العامة لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة

  تحليل إنشاء أسواق كفاءة الطاقة في بلدان من مناطق عدة  3
  
  إنشاء أسواق كفاءة الطاقة المنجزة في برامجال  3-1
  

شطة التي اضطلعت بھا اللجان اإلقليمية في األعوام الماضية، وأنشطة يتناول ھذا القسم مجموعة من األن
وتستثنى من ھذا  . نفذت على المستويات المحلية في البلدان التي تعاني من مشاكل في تحقيق كفاءة الطاقة

  .  الوضع جميع بلدان االتحاد األوروبي وشمال أمريكا
  

  منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا  3-1-1  
  

وفي ھذا .  معظم البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا اھتماماً بكفاءة الطاقة منذ زمن تبدي
اإلطار، نُفذت في ھذه البلدان مشاريع عديدة، قامت بھا منظمات على غرار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

لدولي، والمفوضية األوروبية، والمصرف واللجنة االقتصادية ألوروبا، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والبنك ا
ومول مرفق البيئة العالمي العديد من ھذه  . األوروبي لإلنشاء والتعمير، والمصرف األوروبي لالستثمار

الذي امتد تنفيذه " كفاءة الطاقة "وكان أبرز ھذه المشاريع على المستوى اإلقليمي مشروع .  المشاريع
وھذا المشروع مكن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول   .إلى  في الفترة من 

المستقلة من تحسين كفاءة الطاقة وأمنھا لتخفيف القيود على العرض في المرحلة االنتقالية التي يمر بھا 
ولم يقتصر دوره .  ونجح المشروع في استغالل الموارد المحدودة لتحقيق األھداف المنشودة.  )24(االقتصاد

ى تحقيق نتائج مباشرة تفوق ما كان متوقعاً من الموارد المتوفرة، بل أدى دور الحافز على إطالق عل
  . إضافية خاصة وثنائية ومتعددة األطراف )25(مبادرات

  
ففي كازاخستان مثالً، نفذ .  وأطلقت كذلك مشاريع عديدة في مجال كفاءة الطاقة على المستوى المحلي

 نمائي مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة في خدمات التدفئة وتسخين المياه التي تقد�مھابرنامج األمم المتحدة اإل
التي  عوائقوكان الھدف منه إزالة ال.  إلى عام  من عام  وامتد ھذا المشروع.  البلديات للسكان

تنظيمي والمؤسسي ي والتشريعتحول دون تطوير اإلمكانيات المحلية في مجال كفاءة الطاقة وتعزيز اإلطار ال
وأدت ممارسات .  وإنشاء حوافز لتنفيذ آليات مؤسسية وتمويلية جديدة لالستفادة من موارد مالية جديدة

استخدام الطاقة بكفاءة في المباني السكنية في أكثر مدن كازاخستان تلوثاً على غرار ألماتي وكرغندا إلى 
في المائة تقريباً من تكاليف  المياه في المباني، وفي المائة من الطاقة المستخدمة في تسخين  توفير 
  .)26(التسخين
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  منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ  3-1-2  
  

شھد اقتصاد منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ نمواً سريعاً في األعوام األخيرة، 
ورأت ھذه البلدان في تعزيز كفاءة الطاقة أداة فعالة إلدارة الطلب .  بلدانھاوبقي أمن الطاقة مصدر قلق ل

الالزمة للحد من االحترار  وشھدت المنطقة تنفيذ عدد من األنشطة الداعمة لتدابير حفظ الطاقة.  عليھا
  .  العالمي، وكذلك لضمان أمن موارد الطاقة والتنمية االقتصادية المستدامة

  
، ع�قد في تايلند اجتماع فريق الخبراء المخصص لكفاءة الطاقة في نوفمبر /وفي تشرين الثاني

خيارات ) : (نوقشت خالل االجتماع ومن أبرز النقاط التي . )27(االستخدام من أجل استدامتھا في المستقبل
ات التنظيمية؛ االتجاھات الحديثة في السياسات الوطنية واإلجراء) (السياسة العامة لتحسين كفاءة الطاقة؛ 

ونتج عن االجتماع عدد من التدابير .  اإلصالحات الجارية في قطاع الكھرباء وتعزيز كفاءة الطاقة) (
منھا نظام معلومات معايير الطاقة التابع لمجلس التعاون  . )28(الھامة في مجال كفاءة الطاقة وحفظھا

ن أداة متصلة باإلنترنت تتيح الحصول على وھذا النظام عبارة ع  .)29(االقتصادي آلسيا والمحيط الھادئ
معلومات عن معايير اختبار الطاقة، والمعايير الدنيا للكفاءة، وبرامج عالمات الطاقة في منطقة آسيا والمحيط 

  .  وباستطاعة بلدان المنطقة استخدامه لمعرفة المعايير المتوفرة والمقترحة في المنطقة.  الھادئ
  

مشروع تعزيز القدرة المؤسسية على دعم كفاءة الطاقة في البلدان  المنطقة أيضاً ومن المبادرات الھامة في
والھدف من ھذا المشروع ھو تعزيز القدرات المؤسسية في البلدان   .)30(سيوية الذي أطلق في عام اآل

صانعي وھو يتوجه إلى   .اآلسيوية على وضع خيارات في السياسة العامة تؤدي إلى تعزيز كفاءة الطاقة
بلداً آسيوياً عن اتخاذ تدابير مؤسسية فعالة ووضع آليات وطنية مناسبة كالمعايير  السياسات المسؤولين في 

جمع  المشروع في عام  ومن األنشطة التي شملھا.  والقوانين والتشريعات لتعزيز كفاءة الطاقة
لطاقة في منطقة آسيا والمحيط الھادئ دراسات حالة عن التطور المؤسسي الفعال في مجال تعزيز كفاءة ا

وخارجھا، واستعراض أدوار المؤسسات الوطنية واإلقليمية والعالمية في تعزيز وتنفيذ سياسات وتشريعات 
  . الشرقية والجنوبية والجنوبيةبلداً من آسيا الوسطى  في  كفاءة الطاقة

  
الطاقة في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية  ويمكن القول بإيجاز إن األنشطة السابقة إلنشاء أسواق كفاءة

آلسيا والمحيط الھادئ ركزت على بناء القدرات في مجال وضع إطار السياسة العامة وتطوير 
  .اإلستراتيجيات

  
وقام مرفق البيئة العالمي مع البنك .  واتخذت حكومات بلدان المنطقة مبادرات لتطوير أسواق كفاءة الطاقة

واستغرق العمل على   .إليجاد بديل عن المبردات ام مشروع نفذه البنك في تايلند في ع الدولي بتمويل
وكان الھدف منه إنشاء سوق للمبردات التي تستوفي معايير  إلى عام  تنفيذ المشروع من عام 
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الكلورية، في  مبرداً يستخدم فلوريدات الكربون الكفاءة في استخدام الطاقة من خالل االستعاضة عن 
وجاء في تقرير التقييم األخير أن  . محاولة للداللة على الجدوى من ھذه التكنولوجيا وإمكاناتھا االقتصادية

سوق المبردات التي ال تستخدم فلوريدات الكربون الكلورية لم تكن موجودةً قبل ھذا المشروع، إنما أنشئت 
وھذه السوق في حالة ازدھار اليوم، .  ذكورة بمبردات أخرىمبرداً يستخدم المادة الم عند االستعاضة عن 

سيما أن الشركات الخاصة تستعيض عن مبرداتھا القديمة التي تستخدم فلوريدات الكربون الكلورية  ال
وأشار أحد  . بالمبردات التي تستخدم الطاقة بكفاءة من دون أي دعم حكومي، وتحقق وفراً كبيراً في الطاقة

مبرداً من المبردات التي تستخدم فلوريدات الكربون الكلورية ي�ستعاض عنھا كل عام  أن الموردين إلى 
  .  )31(بأخرى تستخدم الطاقة بكفاءة، وذلك بدعم من صندوق خاص أنشئ لھذه الغاية

  
ة ومن المشاريع التي نُفّذت في المنطقة أيضاً مشروع الغاليات الصناعية ذات الكفاءة الذي موله مرفق البيئ

ومن أھداف ھذا المشروع نشر  . في الصين إلى عام  العالمي ونفذه البنك الدولي من عام 
تكنولوجيات الغالية الصناعية التي تستوفي معايير الكفاءة في استخدام الطاقة على نطاق واسع في الصين من 

وتعامل .  الطاقة والبيئة خالل تعزيز دور المؤسسات وتحسين تبادل المعلومات وإصالح سياسات كفاءة
.  المشروع مع شركات لتصنيع الغاليات تحولت إلى شركات مساھمة أو شركات يملكھا القطاع الخاص

بالتكنولوجيا  تماماً ووفقاً لتقرير التقييم األخير، أصبحت شركات تصنيع الغاليات الرئيسية في الصين تلم
ونتيجةً لذلك، تدخل النماذج الجديدة المطورة بدعم .  الملوثات الغربية لزيادة كفاءة الغاليات والحد من انبعاث

كما تقوم الشركات اليوم بتصنيع الغاليات الجديدة محلياً التي تستوفي .  من مرفق البيئة العالمي إلى األسواق
   . )32(في الحد من انبعاث الملوثات معايير تزداد صرامة وتعتمدھا الصين

  
  صادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيمنطقة اللجنة االقت  3-1-3  

  
قامت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في األعوام األخيرة بأنشطة كان الھدف منھا 
زيادة قدرات البلدان األعضاء في مجال إدارة االستخدام المستدام لمواردھا الطبيعية، واستخدام الطاقة 

  :في ما يلي أمثلة عن ھذه األنشطةو.  )33(بكفاءة
  

المختلفة بين عامي  نشرت اللجنة وثائق حول سياسات كفاءة الطاقة التي اعتمدت في القطاعات•
  .و 

نُفّذ مشروع تطوير البنية التحتية الحضرية على نحو يتسم باالستدامة وبالكفاءة البيئية في آسيا •
واستھدف بلداناً مختارة في آسيا والمحيط  ى عام إل وأمريكا الالتينية من عام 

واشتركت اللجنة االقتصادية واالجتماعية .  الھادئ وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
آلسيا والمحيط الھادئ مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبرنامج 

وكان الھدف منه تزويد واضعي .  لبشرية في تنفيذ المشروعاألمم المتحدة للمستوطنات ا
بمنھجية تسمح لھم بتقييم كفاءة البنى التحتية الحضرية من الناحية البيئية  السياسات والخطط
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وأسھم المشروع في  . )34(ومدى شمولھا وتكاملھا، ووضع إستراتيجيات وسياسات للتحسين
اعتماد نھج التعلم بالممارسة، كما أسھم في بناء قدرات المجموعات المستھدفة من خالل 

القضايا الراھنة من خالل التحليل وورشات العمل الھادفة، وسھل المشاركة في االستثمار في 
  . من خالل تحديد الفرص المناسبةالطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وفي أسواق الكربون 

  
في   .محلي إلنشاء أسواق كفاءة الطاقةوى الوإلى جانب األنشطة اإلقليمية، اتخذت مبادرات على المست

ومن أبرز الجھود التي بذلتھا في ھذا .  عاماً على تعزيز كفاءة الطاقة المكسيك مثالً، تعمل الحكومة منذ 
وضع معايير دنيا ألداء الطاقة إلى جانب المعايير المكسيكية الرسمية لكفاءة الطاقة التي يجب أن ) : (اإلطار

تدابير  األخضر لدمجبرنامج الرھن  وضع) (للبناء؛  أنظمةاعتماد ) (تلف النظم واألجھزة؛ تستوفيھا مخ
 . المنازلوضع برامج إلدارة الطلب كالحوافز ومشاريع اإلنارة في ) (؛ القطاع المنزليكفاءة الطاقة في 

عم برنامج ففي التسعينات مثالً، د.  لھذه المبادرات آثار بالغة على وضع الطاقة والبيئةو
عدداً من المستخدمين النھائيين من خالل تأمين التمويل لمشاريع التدقيق في  

.  الطاقة وتوفيرھا في قطاعات السكن والصناعة والتجارة والخدمات ولإلنارة العامة وضخ المياه في البلديات
لبرنامج المذكور ھبة لتغطية كلفة األجھزة ذات الكفاءة العالية واالستعاضة عن وقدم البنك الدولي في إطار ا

  .في عام  )35(جيغاواط ساعة   الدعم توفير ما يقارب وكانت حصيلة ھذا.  المبردات
  

  منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  3-1-4  
  

ا في قطاع الطاقة في المنطقة على المجاالت تركّزت األنشطة التي اضطلعت بھا اللجنة االقتصادية ألفريقي
تحسين ) (سيما السكان المحرومين، على خدمات الطاقة؛  تحسين فرص حصول السكان، وال) : (التالية

غير أن� اللجنة لم تخصص أنشطتھا في .  تطوير مصادر الطاقة المتجددة) (سياسات الطاقة وطرق إدارتھا؛ 
تطوير سوق كفاءة  رع على موقعھا على شبكة اإلنترنت، إذ يبدو أن� أنشطةمجال كفاءة استخدام الطاقة بف

  .الطاقة لم تحظَ باالھتمام الكافي على مستوى المنطقة إزاء ما تواجھه البلدان األعضاء من تحديات أخرى
  

ففي  . غير أن مبادرات تطوير أسواق كفاءة استخدام الطاقة كانت موضوع اھتمام على الصعيد دون اإلقليمي
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة ، أطلقت أغسطس /آب

ويضطلع المركز بأنشطة تندرج ضمن خمسة برامج مواضيعية تھدف إلى التخفيف من .  استخدام الطاقة
 . اءة استخدام الطاقة في المنطقةنشر وتطبيق تكنولوجيات وخدمات الطاقة المتجددة وكف تعترضلتي ا العوائق
، وكوت ديفوار، وغامبيا، والرأس األخضردول غرب أفريقيا وھي بنن، وبوركينا فاسو، المركز ويضم� 

وتتناول .  بيساو، وليبريا، ومالي، ونيجير، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتوغو- غينياوغانا، وغينيا، و
واألنظمة ومعايير للجودة تراعي  تشريعاتأطر للسياسات وال وضع) 1: (البرامج المواضيعية الخمسة
 تنظيم أنشطة الدعوة والتوعية ونشر المعرفة) 3(بناء القدرات والتدريب؛ ) 2(متطلّبات الجھة المستفيدة؛ 
  تشجيع أنشطة االستثمار واألعمال وتصميم آليات مالية خاصة لھذه الغاية؛ ) 4(؛ وشبكة تبادل المعلومات

، نظم المركز ورشة عمل أبريل /وفي نيسان . مشاريع يمكن تكرارھا على النطاق اإلقليمييذ تنف) 5(
بدعم من وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية في فرنسا، والوكالة أواغادوغو حول كفاءة استخدام الطاقة في 
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وكان الھدف من ورشة العمل .  بيئيةالفرنسية إلدارة شؤون البيئة والطاقة، والمعھد الدولي للھندسة المائية وال
الجماعة االقتصادية لدول غرب وضع برنامج عمل إقليمي لمعالجة قضايا كفاءة استخدام الطاقة في منطقة 

االتحاد النقدي لغرب أفريقيا، وتحديد أولويات برامج العمل الوطنية واإلقليمية في مجال كفاءة استخدام /أفريقيا
مل إلى اقتراح إجراءات عملية في مجال كفاءة استخدام الطاقة لعرضھا على وانتھت ورشة الع . الطاقة

ويسعى .  )36(ااالتحاد النقدي لغرب أفريقي/الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياشركاء التنمية في منطقة 
  .قةالمركز إلى تحقيق أھدافه من خالل تطوير أسواق الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في المنط

وھذا المركز ھو بمثابة  . في عام  المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةأنشئ في مصر و
ويقد�م  . والمغرب وھو يضم� تونس والجزائر وليبيا ومصر . قاعدة لتبادل المعلومات وتنسيق السياسات

تعزيز أنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة لحكومات البلدان األعضاء فيه الدعم في إعداد السياسات الھادفة إلى 
.  استخدام الطاقة ونشرھا، وفي استحداث تكنولوجيات جديدة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة

، إعداد تقرير لتقييم األنشطة في مجال كفاءة استخدام الدانمركية، بدعم من الحكومة فقد أنجز المركز مثالً
وھو يشج�ع مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة وأداء دور رائد في تصميم  . عضاءالطاقة في البلدان األ

  .وتنفيذ األنشطة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة
  

فالبلدان األعضاء .  واتخذت إجراءات تھدف إلى تطوير أسواق كفاءة استخدام الطاقة على المستوى الوطني
فريقيا تواجه تحديات في توليد الطاقة، وھي لذلك ركّزت أنشطتھا في مجال كفاءة في اللجنة االقتصادية أل

ومن ھذه األنشطة نشر تكنولوجيات تستوفي معايير كفاءة استخدام الطاقة .  استخدام الطاقة على إدارة الطلب
وسخانات المياه ، إنارة المؤسسات واألماكن العامةمصابيح التوفير في و ،المدمجةمثل المصابيح الفلورية 

وكان الھدف .  للتخفيف من الطلب على الطاقة حمولة المياه الساخنةأجھزة تنظيم العاملة بالطاقة الشمسية، و
  معظم ھذه المبادرات التي حظيت بدعم مرفق البيئة العالمي تحقيق إزالة تدريجية للتكنولوجيات التي  من
وبرنامج األمم ونفذتھا مؤسسات عديدة ومنھا البنك الدولي، .  تستوفي معايير الكفاءة في استخدام الطاقةال 

  .المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
  

  منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  3-1-5  
  

برنامج الطاقة، وكان الھدف منھا  نفذت اللجنة في األعوام القليلة الماضية مجموعة من األنشطة ضمن
وركزت ھذه األنشطة على بناء القدرات  . مساعدة البلدان األعضاء على تطوير أسواق كفاءة استخدام الطاقة

في مجال كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز التعاون بين البلدان األعضاء في مجاالت عديدة، وشملت تنظيم 
وإضافة إلى ھذه األنشطة، أعد�ت   .الستشارية وتنفيذ المشاريع الميدانيةالورشات التدريبية وتقديم الخدمات ا

اإلسكوا دراسات حول موضوع كفاءة استخدام الطاقة بھدف توثيق الممارسات الفضلى في ھذا المجال لكي 
وأصدرت اإلسكوا  . تسترشد بھا الجھات الفاعلة في أسواق القطاعين العام والخاص في منطقة اإلسكوا

ة من التقارير المواضيعية والمواد اإلعالمية حول كفاءة استخدام الطاقة في إطار سياستھا الھادفة إلى مجموع
تعزيز قدرات البلدان األعضاء على وضع سياسات سليمة بيئياً وتحسين اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية 

ترشيد استھالك الطاقة وتحسين كفاءة ، أعد�ت اإلسكوا دراسة حول ففي عام .  مع التركيز على الطاقة
  .استخدام الطاقة في قطاعات رئيسية إلنتاج الطاقة في مجموعة من البلدان األعضاء

  

  
  .سبتمبر /، أيلولنشرة األخبار الفصلية، العدد إلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، المركز ا  )36(
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) 4- 1- 3نظر القسم ا( المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةوعلى المستوى دون اإلقليمي، كان 
اضي الفلسطينية والجمھورية العربية السورية واليمن ناشطاً في المنطقة ال سي�ما في األردن ولبنان واألر

.  ومصر، علماً أن� مصر عضو في اللجنة االقتصادية ألفريقيا وفي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
في المنطقتين يمكن أن تكون نماذج للتعاون على المستويين اإلقليمي المركز واألنشطة التي يضطلع بھا 

فبعض من المبادرات التي اتخذتھا البلدان في تطوير .  ي بھدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقةودون اإلقليم
  .أسواق كفاءة استخدام الطاقة من األھمية ما يستحق الذكر في ھذا السياق

  
وكان الھدف من ھذه .  المركز السعودي لكفاءة الطاقةأطلقت المملكة العربية السعودية  2002ففي عام 
بتعميم أنماط في  وذلك والكھرباء، على الطاقةساعدة قطاع الطاقة على تلبية الطلب المتزايد المبادرة م

ومن أھداف ھذا المركز أيضاً حماية البيئة  . االستھالك تتقيد بترشيد الطاقة وبمعايير الكفاءة في استخدامھا
وقد نفّذ البرنامج .  )37(درة على توليدھاالقزيادة الطاقة وب اإلمدادزيادة المحلية وتوفير بديل أكثر استدامة عن 

ومن .  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيبالتعاون بين 
؛ في القطاعين الصناعي والتجاريعمليات التدقيق في حسابات الطاقة األنشطة التي تضمنھا البرنامج دعم 

المنزلية  السياسات واألنظمة الخاصة بالمباني السكنية وكفاءة استھالك األجھزة عوض؛ ووإدارة الحمولة
؛ وتعزيز خدمات الطاقة كفاءة استخدام الطاقةتبادل المعلومات المتعلقة بآليات للطاقة؛ وتحسين  المستھلكة

د أظھرت عمليات وق.  واالستثمارات في القطاع الخاص؛ واستخدام التكنولوجيات التي تستوفي كفاءة الطاقة
في المباني التربوية  ةأن� حجم السوق السنوي في إطار ھذا البرنامج التدقيق في حسابات الطاقة التي أنجزت

وكان متوقعاً أن تساھم ھذه .  )38(مليار ريال سعودي ,يقد�ر بما مجموعه ومراكز التسوق وقطاع الصناعة 
بكفاءة  بناء القدرات، في تحسين مبادرات التوعية المبادرة، من خالل الحمالت وورشات العمل ودورات

  .استخدام الطاقة
  

مليون  ,مشروعا بلغت قيمته  مرفق البيئة العالمي، نفّذت مصر بدعم من و وبين عامي 
العوائق التقنية والمؤسسية التي تحد� من القدرة على تحسين إزالة مشروع وكان الھدف من ال . دوالر أمريكي

ومن األھداف التي ح�د�دت .  استخدام الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري في مصر كفاءة
طن  ,استھالك الطاقة بمعدل خفض وفي المائة،  إلى  من نقل الطاقة  في الفواقد خفض للمشروع
وقد نجح المشروع   .من النفط مكافئ مليون طن ,بمعدل وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ،متري

كذلك أنشئت ثماني  . )39(في المائة في السنة في عام  ,إلى نقل الطاقة الفواقد في في خفض 
  .كفاءة استخدام الطاقة وسبل تمويلھا تقديم المشورة في مشاريعمھمتھا الطاقة  لخدماتشركات 

  
  إنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقةالجاري تنفيذھا في برامج ال  3-2
  

  .يستعرض ھذا القسم األنشطة الحالية التي تضطلع بھا اللجان اإلقليمية
  

  منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا  3-2-1  
  

  
)(  .

)(  .

)(  .



 - -  

  

مشروع تحقيق  مناللجنة االقتصادية ألوروبا تنبثق مبادرات إنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقة في منطقة 
 كفاءة استخدام الطاقة للقرن وبرنامج  . عات بنجاحهالذي حقق التوق الكفاءة في استخدام الطاقة لعام 

بمرحلة انتقالية في إعداد  البلدان ذات االقتصادات التي تمريھدف إلى مساعدة  المنطقةھو برنامج على نطاق 
 غازات االحتباس الحراريانبعاثات سياسات الطاقة المستدامة واستراتيجيات كفاءة استخدام الطاقة وخفض 

يھدف البرنامج إلى مساعدة ھذه و.  لى تطبيقھا وفاء� بااللتزامات بموجب المعاھدات الدوليةوالتشجيع ع
االقتصادات على تحسين أمن إمدادات الطاقة عبر ضمان نتائج محد�دة من األنشطة التشغيلية في قطاعات 

ف على الصعيد الصناعة واإلسكان والخدمات والنقل والطاقة باعتماد إجراءات ثنائية ومتعددة األطرا
كفاءة استخدام فاللجنة تضطلع، من خالل برنامج   .)(اللجنة االقتصادية ألوروباالوطني، ال سي�ما بواسطة 

أمام تحسين  عوائقإزالة ال(، بخمسة مشاريع دون إقليمية، ومشروع على المستوى الوطني  للقرن الطاقة
كفاءة مشروع (على المستوى العالمي ومشروع  ،)كفاءة استخدام الطاقة في القطاع العام في بيالروس

تمويل  )(: التاليةفتتناول المجاالت البرامج دون اإلقليمية الخمسة أما   .) للقرن استخدام الطاقة العالمي
الشبكة اإلقليمية لكفاءة استخدام  )(االستثمار في الطاقة والطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغي�ر المناخ؛ 

أسواق كفاءة استخدام الطاقة في أوروبا الجنوبية  إنشاء )(الموارد المائية في جنوب شرق أوروبا؛ الطاقة و
تنمية قطاع الطاقة المتجددة في  )(الطاقة؛  إمدادات أمن لضمان زيادة كفاءة استخدام الطاقة )(الشرقية؛ 

  .رابطة الدول المستقلة االتحاد الروسي وبلدان
  

إلى جانب ھذه األنشطة، تزو�د اللجنة االقتصادية ألوروبا الحكومات والمؤسسات بالخدمات االستشارية في 
فاللجنة االقتصادية ألوروبا تركز على تعزيز التعاون على المستويين اإلقليمي .  شؤون الطاقة المستدامة

ستثمار الھادفة إلى خفض انبعاثات والعالمي بغية إنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقة وتطوير مشاريع اال
وفي ھذا اإلطار، تعمل اللجنة االقتصادية ألوروبا بتعاون وثيق مع المؤسسات .  غازات االحتباس الحراري

الوطنية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والمصارف التجارية والمنظمات الدولية، بما 
  .والبنك الدولي ومرفق البيئة العالمي فيھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  
وبالرغم من .  إحدى أنجح المبادرات في المنطقة ھو الصندوق البلغاري لكفاءة استخدام الطاقةوتأسيس 

  قيمتھا مرفق البيئة العالميالتمويل المحدود الذي حصل عليه الصندوق من البنك الدولي بمنحة من 
ماليين دوالر أمريكي، واصل الصندوق   كومة النمساوية قيمتھانحة من الحماليين دوالر أمريكي وم

في األعوام الستة الماضية  ث تجاوزت قيمة التمويل الذي قدمهأنشطته وفق سياسة االكتفاء الذاتي حي
  .مشروع الخمسين مليون دوالر أمريكي وشمل أكثر من 

  
  يط الھادئمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمح  3-2-2  

  
والھادفة إلى تكوين اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ تتعدد األنشطة الجارية في منطقة 

  .أسواق كفاءة استخدام الطاقة
  

ومن ھذه األنشطة مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لدعم كفاءة استخدام الطاقة في مجموعة مختارة من 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ طار ھذا المشروع، تنظّم وفي إ.  البلدان اآلسيوية

وقد عقدت آخر ھذه .  آسيا والمحيط الھادئفي  كفاءة استخدام الطاقةورشات عمل إقليمية حول دعم 
  

)40(  .
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كذلك نظّمت اللجنة ورشات عمل على المستوى دون اإلقليمي .  في بانكوك أبريل /الورشات في نيسان
وعلى المستوى الوطني لتعزيز القدرات المؤسسية دعماً ) في جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى وجنوب آسيا(

والمحيط الھادئ تتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والجدير بالذكر أن�  . لكفاءة استخدام الطاقة
بطة أمم جنوب شرق آسيا، ومركز آسيا شركاء على المستويات الدولية ودون اإلقليمية والوطنية مثل را

والجماعة  ،والمحيط الھادئ لنقل التكنولوجيا، ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، وبنك التنمية اآلسيوي
  .االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية

  
الطاقة والعالمات أمام معايير  عوائقرفع اللمشروع ويعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تنفيذ تطبيق 

 والھدف من ھذا المشروع ھو اإلسراع في اعتماد وتطبيق معايير وعالمات . ينتھي بحلول عام 
الطاقة في عدد من البلدان اآلسيوية، وبذلك توفير استخدام الطاقة باستعمال أجھزة ومعدات تستوفي معايير 

يسير مواءمة إجراءات االختبار والمعايير ويھدف المشروع أيضاً إلى ت . الكفاءة في استخدام الطاقة
 لبرنامج إقليميوسيؤسس ھذا المشروع  . )41(في البلدان النامية في آسيا حيثما كان ذلك مالئماً والعالمات

  .حول معايير وعالمات الكفاءة يكون تمھيداً العتماد معايير على مستوى المنطقة
  

اللجنة االقتصادية منطقة اءة استخدام الطاقة في وما تملكه المؤسسات من قدرات في مجال تحقيق كف
لذلك من .  إزاء ما تواجھه من تحديات على ھذا الصعيد يعتبر ضعيفاً واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ

الضروري تقليص الفجوة بين القدرات المتوفرة والتحدي�ات المطروحة، بل إزالتھا عبر تنظيم أنشطة تركّز 
  .ي مجال وضع أطر للسياسات وإعداد االستراتيجياتعلى بناء القدرات ف

  
في الصين، برنامج تطوير كفاءة استخدام الطاقة في ومن المبادرات المھمة الجارية في المنطقة، ال سي�ما 

والھدف من ھذا  . الدولي باعتباره الوكالة المنفذة مرفق البيئة العالمي والبنك من بدعم ينفذاألقاليم الذي 
تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات المؤسسية الالزمة لتحسين نوعية البرامج المحلية المتعلقة  المشروع ھو

المشروع في  ُأق�ر�وقد   .بكفاءة استخدام الطاقة واستدامتھا في أقاليم شاندونغ وشانكسي وجيانغكسي
أن يصار إلى تكرار ويرجح  . يونيو /ويتوقع المباشرة بتنفيذه في حزيران فبراير /شباط

المشروع في مناطق عديدة أخرى تسعى إلى االستفادة من التوجيھات والدروس المكتسبة في تطبيق برامج 
لعالمي فالسياسات واآلليات المؤسسية والمالية التي طبقت وفقاً القتراح مرفق البيئة ا.  كفاءة استخدام الطاقة

  .ق في أقاليم أخرىفي األقاليم الثالثة ستطب
  

  منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  3-2-3  
  

النشاط الرئيسي الجاري في منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ھو برنامج 
إطار ھذا  يوف . التعاون في أنشطة كفاءة استخدام الطاقة الذي يحظي بدعم من حكومتي ألمانيا وإيطاليا

ز إحدى األولويات على إنشاء صندوق إقليمي لكفاءة استخدام الطاقة في أمريكا الالتينية ومنطقة التعاون تترك
البحر الكاريبي تمھيداً إلطالق حوار على الصعيدين اإلقليمي البيني والدولي حول الممارسات الفضلى التي 

  .يمكن األخذ بھا في المنطقة
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 األمريكية للبلدان التنمية مصرف مع شريكة ھي الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية واللجنة
.  المنخفض الدخل ذات المعيشية األسر مستوى على الطاقة استخدام في االستدامة مفھوم بتعميم عنىي� الذي
 التنمية مصرف أطلق ،الطاقة استخدام وكفاءة المناخ تغي�ر مجال في للمنطقة المقررة األنشطة إطار ففي

 استخدام كفاءة تقنيات لنشر) أمريكي دوالر مليون ( الصغيرة المشاريع لتمويل صندوقاًاألمريكية للبلدان
 ھذا من الممولة المشاريع من المستفيدة البلدان أولى من والمكسيك كولومبيا وستكون.  السكان بين الطاقة

 وقروضاً منحاً الصندوق يقد�م أن ويتوقع.  الوسطى أمريكا طقةومن والبرازيل اإلكوادور تليھا الصندوق،
.  أمريكي دوالر ماليين وثمانية مليونين بين يتراوح مبلغ على منھا كل يحصل مشاريع، عشرة حوالى لتمويل

 الوكالة من وبدعم.  والبلديات والتجارية السكنية المناطق مستوى على برامج في ستكون واالستثمارات
 جديدة مبادرة الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة تطلق ،)(التقني للتعاون ةاأللماني
 استخدام كفاءة بشأن مستدامة سياسات إلى التوص�ل ضرورة حول ومنظم موس�ع نقاش إطالق إلى تھدف
 المستويين على التعاون توطيد لىإ تھدف المبادرة وھذه.  الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في الطاقة

 لكفاءة إقليمي صندوق وتخصيص الحوار تشجيع عبر الطاقة، استخدام كفاءة مجال في والدولي اإلقليمي
  .المنطقة في الطاقة استخدام

  
 أخرى عديدة بأنشطة البلدان تضطلع اإلقليمي، الصعيد على تنفيذھا يجري التي األنشطة ھذه جانب وإلى
 مليون  قيمته شيلي في مشروع على العالمي البيئة مرفق وافق فقد.  الطاقة استخدام كفاءة أسواق إلنشاء
 للبلدان التنمية مصرف ويتولى.  الطاقة استخدام كفاءة لتحسين  عام في بتنفيذه المباشرة ويتوقع دوالر،

 تشجيع طريق عن شيلي في ةالطاق استخدام لكفاءة سوق إنشاء أنشطته ومن المشروع، ھذا تنفيذ األمريكية
 استھالك توفير برامج في وسيطة كأطراف فاعل دور أداء على الطاقة ماتدخشركات و الھندسة شركات
  .)(استخدامھا وكفاءة الطاقة

  
  ألفريقيا االقتصادية اللجنة منطقة  3-2-4  

  
المركز اإلقليمي  أن� يرغ الطاقة، استخدام لكفاءة مخصص نشاط ألفريقيا االقتصادية اللجنة منطقة في ليس

 تنفيذ على يعمل أفريقيا غرب منطقة في الطاقة استخدام كفاءة مجال في الناشط للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
 دعم على للحصول حالياً المركز ويسعى.  فيه األعضاء البلدان في الطاقة استخدام كفاءة لتفعيل أنشطة
 المعقودة الطاقة استخدام بكفاءة المعنية اإلقليمية العمل ورشة عن درةالصا التوصيات تنفيذ في الدولية الجھات

  ).- - القسم نظرا(  أبريل/نيسان في أواغادوغو في
  

 ينفذ الذي نيجيريا في التوفير مصابيح مشروع الطاقة استخدام كفاءة مجال في الجارية األخرى األنشطة ومن
 في مدمجة فلورية بمصابيح متوھ�ج مصباح مليون عن االستعاضة المشروع من والھدف.  كوبا مع بالتعاون
  .نيجيريا

  

  
)(  

  

)(  
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  منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  3-2-5  
  

 األمم في األخرى اإلقليمية اللجان كما ،)اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة منطقة تعمل
 منطقة في الجارية األنشطة ومن.  األعضاء البلدان في الطاقة خداماست لكفاءة أسواق إنشاء على المتحدة،
 عن دراسة إعداد) ( ؛الطاقة قطاع كفاءة تحسين حول إعالمية مواد ونشر إعداد) : (يلي ما اإلسكوا
 استشارية خدمات تقديم) ( النقل؛ قطاع في الطاقة استخدام استدامة تعزيز إلى الھادفة والتدابير السياسات

  .الطاقة استخدام كفاءة تدابير تنفيذ في األعضاء بلدانلل
  

 بكفاءة خاصة أنشطةالمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  ينفّذ اإلقليمي، دون المستوى وعلى
 مع باالشتراك أطلق الذي الطاقة استخدام كفاءة مؤشرات مشروع ومنھا األعضاء، البلدان في الطاقة استخدام
 سياسات لرصد المؤشرات من مجموعة تطبيق المشروع ھذا من والھدف . Plan Bleu األزرق المشروع

 والجمھورية والجزائر وتونس األردن وھي( وتقييمھا المركز في األعضاء البلدان في الطاقة استخدام كفاءة
  .)()واليمن والمغرب ومصر وليبيا ولبنان وفلسطين السورية العربية

  

نشطة المذكورة سابقاً، يجري حاليا تنفيذ مبادرات أساسية على المستوى الوطني بدعم من باإلضافة إلى األ
فقد حصلت حكومة األردن، من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على منحة بقيمة  . الجھات الدولية

من مرفق البيئة مليون يورو  ,مليون دوالر من مرفق البيئة العالمي عبر البنك الدولي ومنحة بقيمة 
تطوير سوق توفير الطاقة في قطاعي الصناعة العالمي الفرنسي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع 

وسيساعد ھذا المشروع المؤسسات الصناعية والتجارية في األردن في الحصول على التمويل .  والتجارة
ففي  . والعمل جارٍ على إنشاء الصندوق.  طاقةالالزم لمشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الحفاظ على ال

، أنجزت الوزارة المعنية إعداد الئحة الشركات المختارة لتقديم خدمات استشارية أكتوبر /تشرين األول
  .صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في األردنحول إنشاء 

  
)(  .  
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  ألوروبا قتصاديةاال اللجنة تجربة -  عالمية استراتيجية لتطبيق محددة أدوات  
  

أعد�ت اللجنة االقتصادية ألوروبا مجموعة من أدوات السياسة العامة لنشر مفھوم أسواق كفاءة استخدام الطاقة 
وأعدت اللجنة كذلك أدوات لتطوير أسواق كفاءة استخدام الطاقة .  في مختلف القطاعات على صعيد المنطقة

وھو يقد�م .  ى ما أنجزته اللجنة االقتصادية ألوروبا حتى اليومويركز ھذا القسم من التقرير عل.  في البلدان
  .لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة) كما في ألمانيا مثالً(أمثلة على أدوات محددة مستخدمة في بلدان اللجنة 

  
  األدوات المعتمدة في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا على المستوى اإلقليمي  4-1
  

في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا على المستوى اإلقليمي إلنشاء أسواق كفاءة  من األدوات المعتمدة
استخدام الطاقة وتشجيع االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة مجموعة الحمالت اإلعالمية، وأنشطة بناء 

ما خصصت ك . القدرات، واإلصالحات في األنظمة، والبنى المؤسسية والحوافز وآليات التمويل المبتكرة
محددة أمام االستثمارات في  عوائقوھذه األنشطة، التي تھدف إلى إزالة  . صندوقاً لكفاءة استخدام الطاقة

  .ادية ألوروبا، مفص�لة في ما يليكفاءة استخدام الطاقة في البلدان األعضاء في اللجنة االقتص
  

  الحمالت اإلعالمية  4-1-1  
  

نشطة عديدة تھدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة بمنافع كفاءة استخدام اضطلعت اللجنة االقتصادية ألوروبا بأ
ومن أبرز البرامج التي صممت ونفذت في عدد قليل من البلدان األعضاء في اللجنة مشروع شراء .  الطاقة

وكان الھدف من المشروع تعزيز الوعي والمعرفة بالعالمات الخضراء .  المنتجات ذات العالمة الخضراء
في اإلدارات العامة والخاصة؛ وتحديد العقبات التي تعوق تطبيق " الخضراء"بسيط عمليات الشراء كأداة لت

في مجال الطاقة للتمكن من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتذليلھا؛ ووضع ونشر " الخضراء"إجراءات الشراء 
مة الخضراء وذلك ضمن مجموعة من األدوات الموح�دة واإلجراءات المنسقة لدعم توزيع المنتجات ذات العال

؛ وإشراك مجموعة مختارة من الجھات المعنية في القطاعين "الخضراء"اإلجراءات الخاصة بعمليات الشراء 
، انطالقاً من المنتجات ذات "الخضراء"العام والخاص في إعداد المشاريع الرائدة في مجال عمليات الشراء 

ة كخطوة أولى نحو اعتماد سياسة موح�دة لعمليات الشراء العالمة الخضراء واإلجراءات الموح�دة المستخدم
  .)(الخضراء في أوروبا

  
ويتبين من استعراض أنشطة التوعية بموضوع كفاءة استخدام الطاقة في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا أن� 

المية حول إنشاء فالحمالت اإلع . البرامج التي نُفّذت في ھذا المجال كانت موجھة إلى جميع فئات المجتمع
سوق لكفاءة استخدام الطاقة شملت المدارس ومستخدمي الطاقة والوزارات وصانعي السياسات والسلطات 

  .المحلية والقطاع الخاص
  

والجدير بالذكر أن� الحمالت اإلعالمية ھي أداة فعالة للتوعية بموضوع كفاءة استخدام الطاقة في البلدان 
  .ألوروبا األعضاء في اللجنة االقتصادية
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  بناء القدرات  4-1-2  
  

بناء القدرات أداة أخرى تستخدمھا اللجنة االقتصادية ألوروبا لمساعدة البلدان األعضاء على تحسين كفاءة 
من الكلفة وسيلة ذاتية  استخدام الطاقة وإنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقة، بحيث تؤمن االستثمارات الفعالة

ولھذه األداة فعالية في ما تقوم به اللجنة من أنشطة لسد .  ازات االحتباس الحراريغالتمويل لخفض انبعاثات 
ضرورية لسد  فھي أداة.  للتمويل النقص في المھارات الفنية الالزمة إلعداد مشاريع تستوفي شروط األھلية

الممتلكات فيما  النقص في الدراية، وفي الخبرات والتجارب الفنية لدى صانعي القرارات والبلديات وأصحاب
يتعلق بتدابير تحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتكنولوجيات البناء المستوفية لشروط تحقيق كفاءة استخدام الطاقة 

على بناء القدرات لدى كبار صانعي  وقد ركّز برنامج كفاءة استخدام الطاقة للقرن .  في البلدان األعضاء
وفي ھذا اإلطار، نظّمت بلدان .  م الطاقة ولدى مديري المصارفالسياسات والخبراء في مجال كفاءة استخدا

في مجال الھندسة المالية، والتخطيط لألعمال، وتطوير مشروع شركات إنتاج الطاقة  عديدة دورات تدريبية
خبيراً  ، تابع أكتوبر /وتشرين األول مايو /فبين أيار.  والتداول في انبعاثات الكربون

بية في الھندسة المالية وتخطيط األعمال في االتحاد الروسي وأوكرانيا وبيالروسيا وبلغاريا دورات تدري
  .وكازاخستان

  
ومن الواضح أن� بناء القدرات لدى الجھات الفاعلة الرئيسية في أسواق كفاءة استخدام الطاقة يزيد عدد 

 وواضعو ھذه المشاريع إعداد خطط مشاريع االستثمار، حيث يستطيع أصحاب مشاريع كفاءة استخدام الطاقة
  .تنفيذية تحظى بموافقة المؤسسات المالية عليھا

  
  )شبكة المعلومات الدولية( موارد اإلنترنت  4-1-3  

  
بھدف تطوير أسواق كفاءة استخدام  للتواصل عبر شبكة اإلنترنت أدخلت اللجنة االقتصادية ألوروبا شبكة
برنامج وأفضل مثال على ھذا النوع من التواصل ھو موقع .  عضاءالطاقة وضمان استمرارھا في البلدان األ

الذي أنشئ بھدف تعزيز التعاون اإلقليمي لتأسيس أسواق كفاءة استخدام  كفاءة استخدام الطاقة للقرن 
الطاقة وتطوير مشروع االستثمار لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري في االقتصادات التي تمر 

للعاملين في مجال كفاءة استخدام الطاقة  برنامج كفاءة استخدام الطاقة للقرن موقع ويقد�م  . يةبمرحلة انتقال
وھو .  أحدث المعلومات حول األنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة داخل منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا

  .استخدام الطاقةيتضمن مواد ھامة حول إصالح السياسات ونتائج البحوث في مجال كفاءة 
  

ومن الموارد الرئيسية األخرى الموقع الرسمي لمشروع االستثمارات من أجل تخفيف حد�ة تغي�ر المناخ الذي 
يقد�م معلومات حديثة حول أنشطة المشروع ويدعم التواصل والتنسيق بين الشركاء و . أطلق في عام 

ويستھدف ھذا الموقع جھات فاعلة مھتمة  . بلداً من فيه، وفريق اإلدارة، والمنسقين والمؤسسات المشاركة 
باالستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة لتوفير المواد والمعلومات الالزمة إلعداد مشاريع وتطبيقات 

  .مستدامة لتمويلھا من الصندوق المخصص للمشروع
  

يقد�مھا موقع برنامج كفاءة استخدام بغية تقييم جدوى الخدمات التي  وأظھر مسح أجري للموقع في عام 
فقد أظھرت اإلحصاءات أن الزيارات اليومية إلى الموقع ارتفعت من .  إقباالً متزايداً عليه الطاقة للقرن 

وأشار  . زيارة في عام  و إلى ما بين  و زيارة في عامي  زيارات إلى  
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لمائة من الزيارات قامت بھا جھات فردية مھتمة من بلدان عديدة في في ا المشرف على الموقع إلى أن� 
  .العالم

في نشر رسالة كفاءة استخدام الطاقة يتجاوز حدود  قرن برنامج كفاءة استخدام الطاقة للونجاح موقع 
سيس البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا ليصل إلى بلدان أخرى في العالم مھتمة بمبادرات تأ

  .أسواق كفاءة استخدام الطاقة
  

  اإلصالحات في األنظمة والسياسات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة  4-1-4  
  

شج�عت اللجنة االقتصادية ألوروبا ودعمت، من خالل مشاريعھا، إصالح السياسات المتعلقة بكفاءة استخدام 
جتماعات متعددة األطراف لخبراء في ھذا فأعد�ت الدراسات ونظمت ا . الطاقة لدى البلدان األعضاء فيھا

ونشرت اللجنة، .  المجال ومشاورات مع مستشارين دوليين ومع مستشار اللجنة اإلقليمي لشؤون الطاقة
بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ، دليل المبادئ التوجيھية حول صياغة 

التحاد امثل (ا في البلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أنظمة الحفاظ على الطاقة وتطبيقھ
وبھدف تعزيز سياسات كفاءة .  )يرغيزستانقكازاخستان وولروسي وأوزباكستان وتركمانستان وطاجيكستان ا

استخدام الطاقة، أنشأت اللجنة االقتصادية ألوروبا مناطق لتقديم عروض عن كفاءة استخدام الطاقة، شھدت 
.  قديم عروض عملية حول إصالح السياسات وتكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة مصم�مة على نطاق المدنت

وسبق لمفھوم منطقة عروض كفاءة استخدام الطاقة أن أثبت كفاءته في بلدان أوروبا الغربية ضمن اللجنة 
وجيات كفاءة استخدام الطاقة، ففي منطقة العروض المصم�مة للمدن، عرض لتأثير تكنول.  االقتصادية ألوروبا

وسياسات تسعير الطاقة، وھيكليات التعريفات المالئمة، والخدمات االستشارية، والحمالت اإلعالمية، ومقياس 
، والرصد، والضوابط، وقياس التغيرات في مستويات اإلنبعاثات، والتدقيق في حسابات الطاقة، الكمية

ض الحكومية المضمونة، والبرامج الدولية للمساعدة الفنية وبرامج والحوافز الضريبية، والمنح وبرامج القرو
نطاق  في البلد بعد أن تثبت كفاءتھا على والھدف ھو تكرار المشاريع على نطاق أوسع.  التنمية التجارية

  .)(المدينة
  

وين أسواق اإلصالحات في األنظمة والسياسات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة تؤدي دوراً رئيسياً في تك
  .مستدامة لكفاءة استخدام الطاقة داخل الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا

  
  الصندوق المخصص لكفاءة استخدام الطاقة  4-1-5  

  
في إطار االستراتيجية الھادفة إلى حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالي كفاءة استخدام الطاقة والطاقة 

ة االقتصادية ألوروبا، تعمل اللجنة على إنشاء صندوق خاص لالستثمار في إطار المتجددة في منطقة اللجن
كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في أوروبا  من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع

تي تدعم وسيعمل ھذا الصندوق وفقاً ألحكام األعمال التجارية ال.  الوسطى وأوروبا الغربية وآسيا الوسطى
تكوين األسواق وتظھر كيفية إدخال مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في صلب األعمال التي يضطلع بھا القطاع 

لتكرار ھذه التجربة في بلدان أخرى داخل منطقة  وتتوقع اللجنة أن يكون إنشاء ھذا الصندوق بادرة.  المالي
على الصناديق المخصصة لكفاءة استخدام الطاقة على  واآلثار المترتبة.  اللجنة االقتصادية ألوروبا وخارجھا

  
)(  Energy Efficiency Investment Project for Development for Climate Change Mitigation
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.  إنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقة موثقة، واألمثلة عليھا عديدة داخل منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا
ھو خير مثال على أھمية ھذه الصناديق في تطوير كفاءة استخدام الصندوق البلغاري لكفاءة استخدام الطاقة ف

  .الطاقة
  على المستوى الوطني  4-2
  

اعتمدت بعض البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا تدابير في سياساتھا العامة لزيادة االستثمارات 
ويتناول ھذا التقرير حالة ألمانيا، ليس باعتبارھا التدبير المثالي لتطوير .  في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة
البلدان التي تتناولھا األمم المتحدة، بل باعتبارھا مثاالً على ما يمكن فعله  أسواق كفاءة استخدام الطاقة في

فقد نفّذت ألمانيا مجموعة من .  على المستوى الوطني الستحداث أدوات لتكوين أسواق كفاءة استخدام الطاقة
لقروض السياسات تضمن معظمھا معايير إلزامية واتفاقيات اختيارية وبرامج منح وسلسلة من برامج ا

  الطاقة  ، ووضع العالمات على المنتجات التي تستھلكالميس�رة التي يقدمھا بنك التنمية األلماني
  ).ال سي�ما األجھزة المنزلية والمصابيح(
  

.  لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والقطاع المنزليتطبق في قطاع الخدمات  :المعايير اإللزامية
نص� على خفض احتياجات الطاقة في المباني  ر الطاقة الذي اعتمد في عام فالمرسوم المتعلق بتوفي

في المائة مقارنة بالمستويات الحالية واعتماد نھج متكامل يشمل المعروض من  الجديدة بمعدل متوسطه 
فات نظم الحصول على شھادة تبي�ن مواص ةكذلك ي�فرض على المباني الجديد.  إمكانات التدفئة والمطلوب منھا

والھدف من ھذا .  معلومات ھامة عن خصائص استخدام الطاقة واستھالكھا متضمنةاستھالك الطاقة فيھا 
  .اإلجراء ھو زيادة الشفافية لدى مالكي المباني وشاغليھا، وتعزيز جھود توفير الطاقة

  
  .ويتضمن المرفق لھذا التقرير إجراءات أخرى على صعيد السياسات
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  المنطقة في عالمية ةراتيجياست تطبيق آفاق  5
  

تحتاج اللجان اإلقليمية إلى اتخاذ إجراءات لتأسيس أسواق كفاءة استخدام الطاقة أو تدعيمھا متى وجدت داخل 
ويتناول ھذا القسم من التقرير التوصيات العالمية واإلقليمية انطالقاً من اإلنجازات .  البلدان األعضاء فيھا

رب في تأسيس أسواق كفاءة استخدام الطاقة في منطقة اللجنة االقتصادية المحققة في المناطق ومن تجا
  .ألوروبا

  
ويمكن االرتكاز في تنفيذ ھذه التوصيات على التعاون والشراكة في الماضي والحاضر بين مختلف اللجان 

رنامج األمم المتحدة اإلقليمية والوكاالت واللجان التابعة لألمم المتحدة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وب
، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ وغيرھا من الجھات للبيئة، ومؤسسة األمم المتحدة

التوصيات على  ويمكن تنفيذ.  المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقة
ييفھا بحيث تتماشى مع واقع تطو�ر أسواق كفاءة استخدام الطاقة الصعيدين العالمي واإلقليمي، إنّما ينبغي تك

  .في كل بلد أو منطقة
  
  النھج االستراتيجي العالمي  5-1
  

  .من الضروري االضطالع بأنشطة كفاءة استخدام الطاقة في نطاق البرامج المواضيعية الموصى بھا
  

  البرامج المواضيعية  5-1-1  
  

  التوعية
  

تي تقد�مھا التكنولوجيات والتدابير المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة محدود لدى مستوى الوعي بالفرص ال
الجھات المعنية في القطاعين العام والخاص في عدد كبير من البلدان األعضاء في اللجان اإلقليمية التابعة 

التكنولوجيا المتوفرة، وفھذه البلدان تحتاج إلى اطّالع واسع على موارد كفاءة استخدام الطاقة  . لألمم المتحدة
والمنافع والفرص التي تتيحھا للسكان، وذلك من خالل معلومات وافية توضع في متناول المسؤولين 

  .الحكوميين وواضعي السياسات والمستثمرين ومقد�مي الخدمات
  

  اإلطار المؤسسي
  

غير أن� بلداناً عديدة ال تملك  تمتلك بعض البلدان أسواقاً تعمل بكامل طاقتھا في مجال كفاءة استخدام الطاقة،
فھي تفتقر مثالً إلى ھيئة وطنية تعنى .  اإلطار المالئم لدعم إنشاء أسواق مستدامة لكفاءة استخدام الطاقة

بتحديد األولويات وبإعداد السياسات واألنظمة والخطط على أساسھا، وذلك ضماناً لفرص الحصول على 
فينبغي االضطالع ببرامج تملك .  عايير الكفاءة في استخدام الطاقةالتكنولوجيات والخدمات التي تستوفي م

دعم ) (دعم وكاالت القطاع العام الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة أو إنشائھا حيثما يلزم؛ ) : (على القدرة
  .)(وصياغة السياسات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وفق الخصائص المحلية وتطبيقھا تشريعاتسن ال

  
يمكن أن تشكل تعريفات الطاقة حافزاً إلنشاء سوق لكفاءة استخدام الطاقة إنّما من غير التركيز على ھذا الموضوع لدى   )(

فاإلصالحات على مستوى تعريفات الطاقة قد ال تفيد بعض البلدان بسبب .  بلدانإصالح اإلطار الخاص بكفاءة استخدام الطاقة في جميع ال
.ظروفھا االقتصادية واالجتماعية
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  لجھات الوسيطةا
  

الھندسية والمھندسين المعماريين، وأصحاب المشاريع، والمنتجات التي تستوفي  اتينبغي لشركات االستشار
أن تؤدي دوراً أساسيا في  نتاج الطاقةإشركات معايير الكفاءة في استخدام الطاقة، والموزعين والمصنعين و

وينبغي االضطالع بأنشطة  . طويرھا على أسس مستدامةتحديد أسواق كفاءة استخدام الطاقة داخل البلدان وت
تدعم إنشاء ھذه الجھات الوسيطة بھدف تحفيز إنشاء أسواق الطاقة المستدامة ودعم تطورھا ونموھا 

  .واستمرارھا
  

  التمويل
  

ذھا، من العوائق التي تحد� من تطوير مشاريع االستثمار التي تستوفي معايير الكفاءة في استخدام الطاقة وتنفي
 لذلك.  عدم توفّر رأس مال المخاطر والتمويل الطويل األمد والمجدي اقتصادياً لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة

.  من الضروري االضطالع ببرامج تدعم وضع آليات للتمويل لصالح مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في البلد
قطاعين العام والخاص داخل البلدان تكون ضمن ومن المھم دعم المبادرات الھادفة إلى بناء شراكات بين ال

  .اھتماماتھا مرافق القطاع العام
  

  البرامج المشتركة بين القطاعات  5-1-2  
  

فالمعرفة الفنية .  يفتقر القطاعان العام والخاص إلى المھارات في البلدان األعضاء في مختلف اللجان اإلقليمية
محللين في شؤون السياسات والمديرين االقتصاديين ضرورية للتمكن من تشكيل مجموعة ھامة من ال

والمھندسين المؤھلين، وذلك إلدارة جميع الجوانب المتعلقة بتطوير التكنولوجيات والخدمات في مجال كفاءة 
فالحاجة ماس�ة إلى بناء القدرات في تصميم .  استخدام الطاقة في البلدان األعضاء في اللجان اإلقليمية

ي تستوفي معايير الكفاءة في استخدام الطاقة وتطويرھا وتصنيعھا وتركيبھا وصيانتھا، وإلى التكنولوجيات الت
ومن المھم االضطالع ببرامج تساعد على حفظ المعارف المكتسبة  . السياسات الفاعلة لتطبيقھا صياغة
  .وتحس�نھا

  
  البنية المؤسسية في اللجان اإلقليمية  5-1-3  

  
ابعة لألمم المتحدة أن تحرص على بناء آلية مؤسسية لدعم أنشطة تأسيس أسواق ينبغي للّجان اإلقليمية الت

في  وقد باشرت بعض ھذه اللجان باتخاذ إجراءات عملية.  كفاءة استخدام الطاقة لدى البلدان األعضاء فيھا
فلجنة الطاقة  . ولجنة الطاقة المستدامة التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا مثال جيد على ذلك.  ھذا االتجاه

وھي بمثابة منتدى لتبادل .  المستدامة ھي ھيئة حكومية معنية بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة
المعلومات واآلراء والتجارب بين البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا حول قضايا عامة في مجال 

ئات فرعية عديدة، ومنھا اللجنة التوجيھية لبرنامج وتتألف عضوية لجنة الطاقة المستدامة من ھي.  الطاقة
وفرقة العمل الحكومية بشأن إصالح أسعار الطاقة ألغراض التنمية  كفاءة استخدام الطاقة في القرن 

األعضاء في  ومن خالل ھذه اللجنة، يستطيع الخبراء في مجال كفاءة استخدام الطاقة في البلدان.  المستدامة
ة ألوروبا تبادل تجاربھم في تأسيس أسواق كفاءة استخدام الطاقة والدروس المكتسبة اللجنة االقتصادي

  .والتوصل إلى حلول لمعالجة قضايا كفاءة استخدام الطاقة في بلدانھم
  

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتشكيل ھيئة مماثلة بدعم من الوكالة وباشرت 
االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية عن طريق منتدى الحوار اون التقني والوزارة األلمانية للتع

وقد عقد .  اإلقليمي بشأن السياسات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
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قرر عقد االجتماع الثاني في تشرين في سنتياغو، ومن الم نوفمبر /االجتماع األول في تشرين الثاني
والھدف الرئيسي من ھذا الحوار ھو تعزيز األجھزة  . )(في جمھورية الدومينيكان نوفمبر /الثاني

تكون عامالً داعماً لتنفيذ  البحر الكاريبي بحيث التنظيمية والمؤسسية والفنية في بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة
  .اقة عبر التعاون وتبادل الخبرات والحوار مع مناطق أخرىكفاءة استخدام الط برامج

  
لذلك على ھذه اللجان أن تنظر في إنشاء فرقة .  أما اللجان اإلقليمية األخرى فال تضم� ھيئة من ھذا القبيل

عمل أو لجنة مخصصة في شؤون كفاءة استخدام الطاقة ضمن ھيكلھا التنظيمي لكي تكون أداة فعالة إلنجاز 
ع والبرامج ومساعدة البلدان األعضاء فيما تبذله من جھود لتنفيذ مختلف األنشطة إلنشاء أسواق كفاءة المشاري

  .استخدام الطاقة وتطويرھا
  

وعند إنشاء ھذه اآلليات والھيئات ضمن اللجان اإلقليمية الخمس، ي�ستحسن إنشاء شبكة بين اللجان اإلقليمية 
  .اً للسياسات المعنية بكفاءة استخدام الطاقةلتشجيع تبادل المعلومات واآلراء تحفيز

  
  توصيات بشأن برامج عمل اللجان اإلقليمية في األمم المتحدة  5-2
  

  منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ  5-2-1  
  
  عوائقال
  

الصعيدين الوطني  بالرغم من وجود مؤسسات تعمل على تعميم مفھوم كفاءة استخدام الطاقة والعمل به على
منطقة اللجنة عديدة تعترض ترسيخ ھذا المفھوم وھي تختلف بين بلد وآخر ضمن  عوائقواإلقليمي، ال تزال 

، وھي تتنو�ع على اختالفھا مبي�نة في الجدول  العوائقوھذه .  االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ
  .والسياسات، والمستلزمات الماليةبين اإلعالم والتوعية، واألنظمة والمؤسسات 

  
  اللجنة االقتصادية منطقةكفاءة استخدام الطاقة في  عوائق  -7الجدول 

  )(واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ         
  

 األمثلةالعوائق
 كفاءة مشاريع مستلزماتوالدعم المالي وتكي�فه مع شروط عدم استقرار •على مستوى المستلزمات المالية

الطاقة تخداماس
عدم كفاية التفاعل والتواصل بين المؤسسات الحكومية والمشاركين •على مستوى اإلعالم والتوعية

شركات الكھرباء، شركات إنتاج المعدات المستوفية لمعايير (المحتملين 
الكفاءة في استخدام الطاقة، المؤسسات المالية، مؤسسات البحث 

)والتطوير، المستھلكين النھائيين
على مستوى األنظمة والمؤسسات 

والسياسات
األسس التشريعية واالستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة االفتقار إلى •

بكفاءة استخدام الطاقة

نظيم والتنسيق بين مختلف الھيئاتالنقص في الت•

عدم التنسيق والمرونة داخل الحكومة•

ضعف قدرات الموارد البشرية•

البرامج والمشاريع في مجال كفاءة استخدام عدم القدرة على االضطالع ب•

  
.اتصال ھاتفي مع مسؤول في اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  )(

(  Assessment Report on Energy Efficiency Institutional Arrangement in Asia.  
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الطاقة
  التوصيات

  
تنفيذ مشاريع االستثمار في كفاءة  تحول دونالتي  العوائقالھدف من التوصيات التالية المساھمة في إزالة 

  .منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئاستخدام الطاقة على نطاق واسع داخل 
  

  التوصيات بشأن منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ  -8الجدول 
  
  لتجاوز العوائقالتوصيات   عوائقال

على مستوى اإلعالم 
  والتوعية

كفاءة استخدام  مواصلة الجھود الھادفة إلى بناء القدرات لتطوير مشاريع االستثمار في•
جال كفاءة استخدام الطاقة، وتأمين االتصال والمقصود ھنا تدريب الخبراء في م . الطاقة

. بينھم بواسطة شبكة اإلنترنت وغيرھا من قنوات االتصال ونقل المعلومات والتعلم عن بعد
وتنظيم ورشات .  لھذا التدريب أن يركّز على الھندسة المالية وتخطيط المشاريع وينبغي

وينبغي تنظيم دورات تدريبية   .عمل حول تنظيم المشاريع في مجال كفاءة استخدام الطاقة
وورشات عمل أخرى للموظفين في المصارف المحلية والموظفين الحكوميين وكبار 

  .بحاجة إلى بناء القدرات المسؤولين عن وضع السياسات في البلدان التي ال تزال

ي وقد أنجز الكثير في ھذا االتجاه ال سي�ما ف  .تنظيم الحمالت الھادفة إلى نشر المعلومات•
وعلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا  . البلدان المتقدمة كأستراليا والصين واليابان

والمحيط الھادئ أن تواصل تكثيف جھودھا لتوعية السكان وتزويدھم بالمعلومات الالزمة، 
  .ال سي�ما في بلدان المنطقة التي ال تزال بحاجة إلى أنشطة فعالة في ھذا االتجاه

األنظمة  على مستوى
  ؤسسات والسياساتموال

مواصلة الجھود لتعزيز األطر التنظيمية والمؤسسية والسياسات المعنية بكفاءة استخدام الطاقة •
  .في البلدان األعضاء

تشجيع وتعزيز التعاون على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي، علماً أن� معظم البلدان في •
قد أحرزت تقدما كبيراً على آلسيا والمحيط الھادئ  منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية

اللجنة فعلى .  صعيد وضع السياسات والتدابير المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وتنفيذھا
أن تصم�م برامج محددة للبلدان األعضاء التي االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ 
  .الطاقة لم تطلق بعد مشاريع في مجال كفاءة استخدام

تحديد المنافع االجتماعية واالقتصادية لكفاءة استخدام الطاقة وتحويلھا إلى منتجات ومبادرات •
السياسية بعبارات  خطاباتوفي ھذه المنطقة، تحفل ال.  لدعم سوق كفاءة استخدام الطاقة

  .الدعم لكفاءة استخدام الطاقة ولكن ھذا الدعم ال يزال يفتقر إلى إجراءات عملية

عدة حكومات البلدان األعضاء على تعزيز الموارد البشرية وتدعيم البنية اإلدارية مسا•
التي اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ فالبلدان األعضاء في .  والقيادية

ال تملك مؤسسات عاملة على الصعيدين الكلي والصغري ستنشئ مؤسسة خاصة تابعة 
وعلى الصعيدين .  تعمل بإشراف وزاري للحفاظ على الطاقة أو لجنةللقطاع العام، كوكالة 

ي والمالي، يصار إلى دعم اإلدارات أو الوحدات المعنية بالحفاظ على الطاقة على تشريعال
  .جميع المستويات

على مستوى المستلزمات 
  المالية

خدمة المالية إنشاء صندوق مخصص لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة بالمشاركة بين شركات ال•
والھدف .  والمؤسسات المالية الدولية والمصارف التجارية والمستثمرين في القطاع الخاص

المالية التي تعوق الحصول على رأس المال في البلدان التي  إزالة الحواجزمن ھذا الصندوق 
 ومن الواضح أن�.  ال تزال تواجه عقبات تحول دون إنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقة

إنشاء صندوق لالستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة سيمھ�د الطريق إلنشاء صناديق مماثلة 
ويھيئ في بلدان أخرى داخل منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ 

  .الظروف لعمل أسواق كفاءة استخدام الطاقة
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  .دام الطاقةاالستمرار في دعم التعاون الدولي في مجال كفاءة استخ•

  الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة منطقة  5-2-2  
  
  عوائقال
  

أطلقت منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي مبادرات ھامة لدعم أسواق كفاءة 
االستفادة من خيارات محسنة وفعالة في عديدة تحول دون  عوائقاستخدام الطاقة في البلدان األعضاء، ولكن� 

في خمس فئات رئيسية،  العوائقھذه  تصنيفويمكن .  مجال كفاءة استخدام الطاقة في معظم البلدان األعضاء
  .ية والمالية واالقتصاديةتشريعوھي على مستوى اإلعالم والبنى المؤسسية واألسواق وعلى المستويات ال

منطقة اللجنة لتي تحول دون دعم أسواق كفاءة استخدام الطاقة في بلدان ا عوائقھذه ال ويبي�ن الجدول 
  .االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

  
  منطقة اللجنة االقتصاديةكفاءة استخدام الطاقة في  عوائق  -9الجدول 

  )(الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ألمريكا       
  

 األمثلة عوائقال
ما زالت بحاجة إلى التطوير الطاقة نتاجإشركات أسواق •مستوى األسواقعلى 

لتطوير المعدات والمشاريع المستوفية لمعايير  النقص في التمويل المخصص•الماليةعلى مستوى المستلزمات 
الكفاءة في استخدام الطاقة

جھات الفاعلة في قطاع األعمال الحاجة إلى توعية الموظفين الحكوميين، وال•على مستوى اإلعالم والتوعية
والمستھلكين األفراد

والمؤسسات على مستوى األنظمة 
والسياسات

  ضعف البرامج والمؤسسات •
  ضعف األطر التنظيمية•
ضعف مشاركة مؤسسات إنتاج الكھرباء والوقود•

طاقة على الصعيدين قلة الفنيين المتخصصين في شؤون كفاءة استخدام ال•على المستوى الفني
مييلوطني واإلقلا

  
  التوصيات

  
 استخدام كفاءة مشاريع في االستثمار دون تحول التي عوائقال إزالة في المساھمة إلى التوصيات ھذه تھدف
  .الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة منطقة في أوسع نطاق على وتنفيذھا الطاقة

  
  
  
  
  

  
)(  EE in LAC: Situation and Outlook,.  
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  ةطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيمنالتوصيات بشأن   -10الجدول 

  ومنطقة البحر الكاريبي        
  

 لتجاوز العوائق التوصيات العوائق
على مستوى المستلزمات 

 المالية
إنشاء صندوق مخصص لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون بين شركات الخدمة •

. والمستثمرين في القطاع الخاص المالية والمؤسسات المالية الدولية والمصارف التجارية
 المالية التي تعوق الحصول على رأس الحواجزوالھدف من ھذا الصندوق ھو إزالة 

تواجه عقبات مالية تحول دون إنشاء أسواق كفاءة استخدام المال في البلدان التي ال تزال 
ة سيمھ�د ومن الواضح أن� إنشاء صندوق لالستثمارات في كفاءة استخدام الطاق.  الطاقة

منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الطريق إلنشاء صناديق مماثلة في بلدان أخرى داخل 
ويساھم في تھيئة الظروف لعمل أسواق كفاءة استخدام  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

والجدير بالذكر في ھذا اإلطار أن� اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة  . الطاقة
مبادرة جديدة لتوسيع تطلق حر الكاريبي، وبدعم من الوكالة األلمانية للتعاون التقني، الب

الحوار حول الحاجة إلى سياسات أكثر استدامة لكفاءة استخدام الطاقة في أمريكا الالتينية 
تھدف إلى المساھمة في تعزيز التعاون على  وھذه المبادرة.  ومنطقة البحر الكاريبي

ليمي والدولي في مجال كفاءة استخدام الطاقة عن طريق إرساء أسس المستويين اإلق
لحوار بشأن سياسات كفاءة استخدام الطاقة وإنشاء صندوق إقليمي مخصص لمشاريع 

.كفاءة استخدام الطاقة
على مستوى اإلعالم 

 والتوعية
في ھذا وقد أنجز الكثير .  تكثيف الجھود لتوعية السكان وتدريبھم وتزويدھم بالمعلومات•

. االتجاه ال سي�ما في البلدان المتقدمة داخل المنطقة كاألرجنتين والبرازيل والمكسيك
واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي تركّز جھودھا في البلدان 

 .التي لم تتخذ إجراءات عملية في ھذا االتجاه
على مستوى األنظمة 

 والسياساتالمؤسسات و
ات لبناء القدرات بھدف تقوية المؤسسات القائمة قبل استحداث مؤسسات ردمباق الإط•

وينبغي تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل تلبي االحتياجات وتتوج�ه إلى .  جديدة
الموظفين الحكوميين وكبار المسؤولين عن وضع السياسات في البلدان التي ال تزال 

.ع القراربحاجة إلى بناء القدرات على صعيد صن

مساعدة البلدان األعضاء في إصالح السياسات عن طريق إدماج قضايا كفاءة استخدام •
وفي ھذا اإلطار أيضاً، إطالق حوار سياسي داخل .  الطاقة في سياسات قطاع الطاقة

.بلدان المنطقة وفيما بينھا لتبادل التجارب نحو تحقيق االستدامة
على مستوى األسواق 

 والقدرات الفنية
مواصلة الجھود الھادفة إلى بناء القدرات لتطوير مشاريع االستثمار في مجال كفاءة •

والمقصود ھنا تدريب الخبراء في مجال كفاءة استخدام الطاقة وتأمين  . استخدام الطاقة
بينھم عبر شبكة اإلنترنت وغيرھا من قنوات االتصال ونقل المعلومات والتعلم  االتصال
وينبغي .  التدريب على الھندسة المالية وتخطيط المشاريع ركيز فيوينبغي الت.  عن بعد

وينبغي .  تنظيم ورشات عمل حول إطالق المشاريع في مجال كفاءة استخدام الطاقة
تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل أخرى للموظفين المحليين في المصارف في البلدان 

.التي ال تزال بحاجة إلى بناء القدرات
  

  ألفريقيا االقتصادية اللجنة منطقة  5-2-3  
  

  الطاقة استخدام كفاءة مشاريع في االستثمارات أمام العوائق
  

بلدان جنوب  في سي�ما ال ألفريقيا، االقتصادية اللجنة منطقة داخل الطاقة استخدام كفاءة أسواق ظروف
 استخدام كفاءة أسواق إنشاء لدعم كبيرة جھوداً تبذل ال المنطقة ھذه ألن� مماثلة ،الصحراء األفريقية الكبرى
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 اللجنة منطقة في الطاقة استخدام كفاءة مشاريع في االستثمارات أمام العوائق يلخص  والجدول.  الطاقة
  .ألفريقيا االقتصادية

  األعضاء الدول في الطاقة استخدام كفاءة عوائق  -11 الجدول
  ألفريقيا االقتصادية اللجنة في      

  

 ةاألمثل العوائق
سوء تنظيم األسواق والتشو�ھات في األسعار تحول دون تقدير العمالء القيمة الحقيقية •على مستوى األسواق

  لكفاءة استخدام الطاقة

والمثال التقليدي على (الكفاءة تحسين يبدو أن المستثمرين عاجزون عن جني ثمار •
  )51()ذلك ھي حالة العالقة بين صاحب الملك والمستأجر

ي كفاءة استخدام الطاقة نوع جديد من أنواع األنشطة، حيث عائدات االستثمار ف•
  االستثمار تستمد� من التوفير في الكلفة التشغيلية

عدم فھم طبيعة االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة أو الخشية من المخاطر •على مستوى المستلزمات المالية
  المتوقعة لجھة المؤسسات المالية

  االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقةالنقص في تمويل •

  عدم كفاية المعلومات المتوفرة في القطاع الصناعي•على مستوى اإلعالم والتوعية

المستخدمون النھائيون في مجال الصناعة أكثر اھتماماً بتحسين العمليات عن طريق •
تحسين اإلنتاج واإلنتاجية عوضاً عن خفض التكاليف التشغيلية، بما في ذلك 

  جراءات كفاءة استخدام الطاقةإ

  النقص في الوعي لدى السكان•

 المؤسساتو على مستوى األنظمة
والسياسات

  توفر السياسات الفاعلة معد•
  النقص في الموظفين المتدربين في الھيئات الحكومية المعنية•
  ضعف الوكاالت المعنية بكفاءة استخدام الطاقة•
  ستخدام الطاقةوأنظمة مخصصة لكفاءة ا تشريعاتعدم توفر •

  النقص في الخبراء والوسطاء القادرين على إعداد مشاريع•على مستوى القدرات الفنية

بشركات االستشارات وقلة معرفتھا القائمة  الطاقة نتاجإارتباط شركات •
  ببروتوكوالت القياس والتصديق

  .)ألفريقيا االقتصادية اللجنة من واردة معلومات عن مقتبس(: المصدر

  
  ياتالتوص

  
 إزالة ألفريقيا االقتصادية اللجنة في األعضاء البلدان في بتنفيذھا الموصى التالية اإلجراءات من يقصد
  . الجدول في المذكورة العوائق

  
  

  
)(  Mind the Gap: Quantifying the Principal-Agent Problems in Energy Efficiency.  
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  ألفريقيا االقتصادية اللجنة منطقة بشأن التوصيات  -12 الجدول
  

  لتجاوز العوائقالتوصيات  العوائق
اقة بالتعاون بين شركات الخدمات إنشاء صندوق مخصص لمشاريع كفاءة استخدام الط•يةعلى مستوى المستلزمات المال

. المالية والمؤسسات المالية الدولية والمصارف التجارية والمستثمرين في القطاع الخاص
والھدف من ھذا الصندوق ھو إزالة الحواجز المالية التي تعوق الحصول على رأس 

زال تواجه عقبات مالية تحول دون إنشاء أسواق كفاءة استخدام المال في البلدان التي ال ت
ومن الواضح أن� إنشاء صندوق لالستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة سيمھ�د .  الطاقة

ويسھم إلنشاء صناديق مماثلة في بلدان أخرى داخل منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
.الطاقةفي تھيئة الظروف لعمل أسواق كفاءة استخدام 

توعية السكان وتدريبھم وتزويدھم بالمعلومات حول المنافع والممارسات في مجال كفاءة •على مستوى اإلعالم والتوعية
فمنطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا .  ولم يتحقق شيء في ھذا االتجاه.  استخدام الطاقة

د بالطاقة وتحسين ركّزت األنشطة في قطاع الطاقة على تطوير البنى التحتية لإلمدا
وقليلة ھي البلدان التي اتخذت مبادرات على المستوى .  إمكانات الحصول على الطاقة

وينبغي تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل للموظفين الحكوميين وكبار .  الوطني
 .لصنع القرار المسؤولين عن وضع السياسات لبناء القدرات الالزمة

على مستوى األنظمة 
 والسياسات والمؤسسات

وھذه دراسة تتناول .  إعداد دراسة عن كفاءة استخدام الطاقة وأمنھا في البلدان األعضاء•
كفاءة استخدام الطاقة في مجموع البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية ألفريقيا، كما 
. تتناول إعداد وتنفيذ خطة عمل للتدريب واالتصال ووضع السياسات وتحديد المشاريع

ھذه الدراسة سيكون باستعراض اإلطار الحالي لكفاءة استخدام الطاقة في ھذه  وإعداد
وسبق .  البلدان قبل المباشرة بإصالح السياسات لتشجيع سياسات كفاءة استخدام الطاقة

المركز اإلقليمي بين بالتعاون أن أجريت دراسة تقييم مماثلة على المستوى دون اإلقليمي 
تحديد أولويات التعاون الدولي مع .  والحكومة الدانمركيةلطاقة للطاقة المتجددة وكفاءة ا

وكاالت األمم المتحدة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
واللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة باإلضافة إلى الجھات المانحة الدولية مثل مرفق 

 .البيئة العالمي
األسواق والقدرات على مستوى 

 الفنية
والمقصود ھنا .  بناء القدرات إلعداد مشاريع االستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة•

تدريب الخبراء في مجال كفاءة استخدام الطاقة وتأمين االتصال بينھم عبر شبكة 
وينبغي أن .  اإلنترنت وغيرھا من قنوات االتصال ونقل المعلومات والتعلم عن بعد

وينبغي كذلك تنظيم ورشات .  ز الدورات على الھندسة المالية وتخطيط المشاريعتركّ
في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم دورات تدريبية  عمل حول تطوير المشاريع

وورشات عمل أخرى للموظفين في المصارف المحلية في البلدان التي ال تزال بحاجة 
.إلى بناء القدرات

  
 لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياالمنطقة   5-2-4  

  
  العوائق

  
أطلقت اإلسكوا عدداً من المبادرات لتعزيز أسواق كفاءة استخدام الطاقة في البلدان األعضاء فيھا، ولكن� 

.  عديدة تحول دون االستفادة من خيارات محسنة وفعالة في مجال كفاءة استخدام الطاقة في تلك البلدان عوائق
خمس فئات رئيسية، وھي تظھر على مستوى ، في في الجدول  ، المبي�نةالعوائقيع ھذه ويمكن توز
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األسواق واألنظمة والمؤسسات والسياسات واإلعالم والتوعية وعلى مستوى المستلزمات المالية والقدرات 
  .الفنية

  )(كفاءة استخدام الطاقة في البلدان األعضاء في اإلسكوا عوائق  -13الجدول 
  

 األمثلةوائقالع
عدم وجود سياسات فعالة لألسواق•على مستوى األسواق

النقص في المعارف والتردد إزاء اعتماد سياسات تھدف إلى تحقيق كفاءة استخدام الطاقة•
كفاءة استخدام الطاقةالنقص في فرص الحصول على األموال المخصصة ل•على المستوى المالي

كفاءة استخدام الطاقةص في التوعية بمنافع النق•على مستوى اإلعالم والتوعية
على مستوى األنظمة والبنى المؤسسية 

والسياسات
على المستويين الوطني والمحلي تشريعاتضعف تنسيق ال •

النقص في القدرات الفنية لدى المسؤولين عن إعداد المشاريع•على المستوى الفني
  

  التوصيات
  

ا فيما يلي في البلدان األعضاء في اإلسكوا ھو المساھمة في إزالة الھدف من اإلجراءات الموصى بتنفيذھ
  .المذكورة في الجدول  العوائق

  
  اإلسكوا منطقة بشأن التوصيات  -14 الجدول

  
 لتجاوز العوائقالتوصيات العوائق

شركات الخدمات المالية إنشاء صندوق مخصص لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون بين •على مستوى المستلزمات المالية
والھدف .  والمؤسسات المالية الدولية والمصارف التجارية والمستثمرين في القطاع الخاص

من ھذا الصندوق ھو إزالة الحواجز التي تعوق الحصول على رأس المال في البلدان التي 
شاء صندوق وإن.  ال تزال تواجه عقبات مالية تحول دون إنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقة

لالستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة سيمھ�د إلنشاء صناديق مماثلة في بلدان أخرى 
.ويساھم في تھيئة الظروف لعمل أسواق كفاءة استخدام الطاقة داخل منطقة اإلسكوا

المعلومات حول المنافع اتخاذ اإلجراءات الھادفة إلى توعية السكان وتدريبھم وتزويدھم ب•على مستوى اإلعالم والتوعية
وقد أطلقت في ھذا االتجاه مبادرات في غالبية .  والممارسات في مجال كفاءة استخدام الطاقة

إنّما على اإلسكوا أن تثابر على جھودھا في مجال التوعية العامة، ال سي�ما   .البلدان األعضاء
 .هفي بلدان المنطقة التي لم تتخذ أي إجراءات فعالة في ھذا االتجا

سسات المؤعلى مستوى األنظمة و
 والسياسات

االستمرار في دعم البلدان األعضاء في تعزيز سياساتھا وأنظمتھا في مجال كفاءة استخدام •
.الطاقة بھدف زيادة تدفقات االستثمارات واألموال

القدرات األسواق وعلى مستوى 
 الفنية

ر في مجال كفاءة استخدام الطاقة، مواصلة الجھود لبناء القدرات لتطوير مشاريع االستثما•
وذلك عن طريق تدريب الموارد البشرية في مجاالت متخصصة للمشاركة في المشاريع 

 بينھم عبر ويشمل ذلك تدريب الخبراء وتأمين االتصال.  المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة
وينبغي أن  . شبكة اإلنترنت وغيرھا من قنوات االتصال ونقل المعلومات والتعلم عن بعد

يشمل التدريب الھندسة المالية وتخطيط المشاريع، وتنظيم ورشات عمل حول تطوير 
المشاريع في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل أخرى 

.بحاجة إلى بناء القدرات للموظفين في المصارف المحلية في البلدان التي ال تزال

مات في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وتصحيح النظرة إلى دعم تأسيس شركات الخد•
المشاريع في ھذا المجال ووضع نھج إلدارة المخاطر بھدف سد النقص في المعارف 

  
)(  Best Practices and Tools for Large-scale Deployment of Renewable 

Energy (RE) and Energy Efficiency (EE) Techniques,   
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.وتخفيف الحذر الذي يؤخر التقدم نحو تحقيق كفاءة استخدام الطاقة
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  الخالصة  6
  
  التوصيات الرئيسية  6-1
  

استخدام الطاقة في البلدان األعضاء في مختلف اللجان اإلقليمية التابعة أطلقت مبادرات عديدة لتحسين كفاءة 
لألمم المتحدة، ولكن� ھذه البلدان ال تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجھود لدعم إنشاء األسواق واإلنفاق على 

وقد أدركت ھذه .  التحسينات الھادفة إلى تحقيق كفاءة استخدام الطاقة وجني ثمار ھذه التحسينات في المستقبل
البلدان أھمية برامج وسياسات كفاءة استخدام الطاقة ولكنھا ال توليھا االھتمام الكافي في ظل انخفاض أسعار 

وفي ضوء استعراض سياسات كفاءة استخدام الطاقة وتطو�رات األسواق على الصعيدين اإلقليمي .  النفط
ت لتحفيز تطوير كفاءة استخدام الطاقة في مختلف والوطني، ُأدرجت في التقرير توصيات باتخاذ إجراءا

  .مناطق اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة
  

فعلى الصعيد العالمي، ينصح باالضطالع بأنشطة كفاءة استخدام الطاقة في إطار برامج متخصصة في 
وينصح بتوجيه .  وإشراك الجھات الوسيطة مواضيع محددة كاإلعالم والتمويل وتطوير القدرات المؤسسية

األنشطة الشاملة لمختلف القطاعات التي تركّز على بناء القدرات نحو القطاعين العام والخاص في أسواق 
  .كفاءة استخدام الطاقة

  
وينصح أيضاً بأن تخصص اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة ضمن ھيكلھا التنظيمي ھيئات تتولى دعم 

فاللجان اإلقليمية مدعوة تحديداً إلى إنشاء .  إنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقةتطوير األنشطة الھادفة إلى 
كأداة داعمة إلنجاز المشاريع والبرامج ھيئة ضمن ھيكلھا التنظيمي على شكل فرقة عمل أو لجنة تعمل 

 تعلقة بإنشاءومساعدة البلدان األعضاء في اللجان اإلقليمية فيما تبذله من جھود لتنفيذ مختلف األنشطة الم
وال بد� من التوقف عند مالحظات ھامة حول دور اللجان اإلقليمية .  أسواق كفاءة استخدام الطاقة وتطويرھا

  :في دعم تطوير أسواق كفاءة استخدام الطاقة في البلدان األعضاء
  

التركيز على إصالح نظام تعريفات الطاقة على الصعيد الوطني ألنه معقّد جداً ويتخطى •
تنسجم مع  وينبغي للجان اإلقليمية أن تتخذ مواقف.  سواق كفاءة استخدام الطاقةرات أاعتبا

وعليھا أن تركز جھودھا لتوفير فرص .  واقع كل بلد من البلدان في موضوع التعريفات
وينبغي التعاطي مع مسألة .  لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في الظروف االقتصادية الراھنةً

ة المعنية لى الصعيد الوطني على مستوى الھيئات والمؤسسات الحكوميتعريفات الطاقة ع
  ؛بكفاءة استخدام الطاقة

التركيز على خلق جھات وسيطة على الصعيد اإلقليمي ألن� النھج الذي يعمل به القطاع •
  .أسواق كفاءة استخدام الطاقةالخاص ضروري للنجاح في تطوير 

  
  :تخذ اللجان اإلقليمية التدابير التاليةأما على الصعيد اإلقليمي، فينصح بأن ت

  
كفاءة استخدام من خبراء في شؤون (تدعيم الجھود الرامية إلى بناء قدرات الموارد البشرية   )(  

  ؛)الطاقة، وموظفي المصارف، وموظفين حكوميين وكبار المسؤولين عن صنع القرار
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كفاءة استخدام الطاقة، في شؤون من خبراء (إطالق برامج لبناء قدرات الموارد البشرية   )(  
  ؛)وموظفي المصارف، وموظفين حكوميين وكبار المسؤولين عن صنع القرار

  إطالق حمالت إعالمية جديدة لنشر المعلومات أو تنشيط الحمالت القائمة؛  )(  

قة مواصلة الجھود لتعزيز األطر التنظيمية والمؤسسية والسياسات المتعلقة بكفاءة استخدام الطا  )(  
  في البلدان األعضاء؛

  تشجيع التعاون على المستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية؛  )(  

 .لمشاريع كفاءة استخدام الطاقةمواصلة الجھود الھادفة إلى إنشاء صندوق مخصص   )(  
  

اء أسواق والجدير بالذكر أن� تنفيذ ھذه التوصيات يجب أن يستند إلى التجارب الماضية والحاضرة في إنش
لذلك ي�قترح إنشاء شبكة تضم� ممثلين عن .  كفاءة الطاقة في مناطق اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة

اللجان اإلقليمية لتشجيع تبادل المعلومات واآلراء ونشر الممارسات الفضلى في مجال تحفيز السياسات 
  .المراعية لكفاءة استخدام الطاقة

  
  في اللجان اإلقليمية التابعة  نحو تعزيز إنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقةالخطوات القادمة   6-2

  لألمم المتحدة
  

ما زالت مسيرة إنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقة بعيدة عن مرحلة النضح في العديد من البلدان األعضاء 
في تحقيق النمو االقتصادي  في اللجان اإلقليمية بالرغم من اإلقرار بأھمية تدابير كفاءة استخدام الطاقة

وللمضي قدماً في ھذا االتجاه، ينبغي لكل لجنة من ھذه اللجان اإلقليمية أن تنظر في اتخاذ .  المستدام
  :الخطوات التالية

  
إنشاء شبكة بين اللجان اإلقليمية لتشجيع تبادل المعلومات واآلراء المتعلقة بسياسات كفاءة •

  استخدام الطاقة؛

  ؤسسات والسياسات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في البلدان األعضاء؛توضيح واقع الم•

االقتصادية واالجتماعية التي تعود بھا على  دءة استخدام الطاقة من حيث الفوائكفاتقييم منافع •
وھذا ضروري ألن� البرلمانيين أو واضعي السياسات يحتاجون إلى رؤية واضحة حول .  البلد

م الطاقة في التنمية االجتماعية واالقتصادية لكي يخصصوا لھا التمويل مساھمة كفاءة استخدا
  الكافي والدعم السياسي؛

بعة لألمم المتحدة أو تشكيل فريق خبراء مختص بكفاءة استخدام الطاقة في اللجان اإلقليمية التا•
سترشد ففريق الخبراء ھذا، الذي يضم� ممثلين عن البلدان األعضاء، ي.  حال أنشئتفعيله في 

بفھمه لواقع كفاءة استخدام الطاقة والتوصيات الواردة في الفصل الخامس لكي يحد�د الفجوة 
كفاءة استخدام الطاقة في  أسواقويعد برنامج عمل لتسريع اإلجراءات الھادفة إلى إنشاء 

  المنطقة؛

المنطقة  تنفيذ برنامج العمل الھادف إلى دعم تدابير إنشاء أسواق كفاءة استخدام الطاقة في•
  .بالمشاركة بين اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة وحكومات البلدان األعضاء
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  المرفق
  

  ألمانيا في المعتمدة ن السياساتمجموعة مختارة م
  الطاقة استخدام كفاءة في

  
  .فاءة استخدام الطاقة في ألمانيايتضمن ھذا المرفق بإيجاز مجموعة من التدابير في مجال السياسات الھادفة إلى دعم ك

  
نيا تلتزم بموجبه بين الحكومة األلمانية وقطاع الصناعة في ألما -اتفاق طوعي للفترة  :االتفاقات الطوعية

.  مقارنة بمعدالت عام  في المائة في عام  الصناعات بخفض استھالك الطاقة في الشركات األعضاء بنسبة 
والصناعات الكيميائية، ، ولب الورق والورق، )تعدين البوتاسيوم(وفروع الصناعة المعنية ھي المعادن غير الفلزية، والتعدين 

بين الحكومة األلمانية  -للفترة واتفاق طوعي آخر .  النسيجوالسكر و الصلب/والحديد ية،الحديدالمعادن غير و
في المائة مقارنة بمتوسط  وقطاع تصنيع السيارات لخفض استھالك الوقود في السيارات الجديدة المصنّعة في ألمانيا بنسبة 

  .عام 
  

ويقدم .  يم المنازل وفقاً لتقنيات كفاءة استخدام الطاقة في الواليات االتحاديةاستخدمت برامج المنح لدعم تصم :برامج المنح
يورو للمتر المربع الواحد لتحديث نظم التدفئة، والعزل  في المائة أو إلى حد� أقصى ھو  البرنامج إعانات تصل إلى 

لتحفيز تركيب تمديدات  و ن عامي واستعملت المنح بي.  الحراري وغيرھا من تدابير توفير الطاقة في المنازل
وأجھزة صغيرة للتدفئة والطاقة، شرط أن تكون ھذه التمديدات موصولة بالشبكة الوطنية بحيث تتحو�ل نحوھا الطاقة غير 

ي�دة قبل ، تقد�م المنح لإلعانة في كلفة الخدمات االستشارية في مجال الطاقة للمباني السكنية المشومنذ عام .  المستعملة
وبرنامج المنح ھذا يسمح لمالكي .  في الواليات االتحادية الجديدة في الواليات االتحادية القديمة، وقبل عام  عام 

في الموقع من خبراء محترفين حول التدابير المتعلقة بالحفاظ على الطاقة بالحصول على  الذين يحصلون على المشورة المنازل
يورو للمنازل التي تضم�  و و للمنازل التي تضم� أسرة أو أسرتين وعلى منحة بقيمة تتراوح بين يور منحة بقيمة 

  .أسر عد�ة
  

وقد نفّذھا .  فاءة استخدام الطاقة في المبانيكم�نحت قروض عديدة لتمويل مشاريع في حماية البيئة و :برامج القروض الميس�رة
أو منحت /وكان سعر الفائدة على الدائنين دون األسعار المطبقة في السوق و.  ولة األلمانيةبنك التنمية األلماني الذي تملكه الد

  .على فترات أطول من تلك المتاحة في األسواق عموماً
  

طبقت ألمانيا المبادئ التوجيھية الصادرة عن االتحاد األوروبي بشأن وضع : وضع العالمات على المنتجات التي تستخدم الطاقة
وفي ألمانيا مبدأ توجيھي آخر يفرض الكشف عن المعلومات التي تھم المستھلك .  ت على األجھزة الكھربائية المنزليةالعالما

  .حول استھالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات اآللية الجديدة
  
  
  
  
  


