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  يوجد أكرث من 800 مليون شخص حول العامل ال يستطيعون الحصول عىل

 الكهرباء، ويعيش أكرث من 8 من كل 10 منهم يف إحدى الدول الهّشة

 أي البلدان التي تعاين من الرصاعات وانعدام األمن وضعف كفاءة الحكومة وانقسام املجتمعات. كام

 يعيش أكرث من مليار شخص ضمن هذه الّسياقات ويفتقرون إىل الكهرباء التي ميكن االعتامد عليها لدعم

 سبل عيش املزارعني ورجال األعامل عىل حدٍّ سواء. من الرضوري تأمني طاقة ميسورة التكلفة لدعم الفرص

 االقتصادية األساسية النتشال الناس من الفقر وتحسني وضع هذه البلدان بعيًدا عن الهشاشة

 وألننا نطمح إىل إعادة البناء بشكٍل أكرث مرونة وشمولية يف فرتة ما بعد كوفيد19-، يجب أال ننىس أولئك

 الذين يعيشون يف أماكن مليئٍة بالتحديات حول العامل. إن االستثامر يف الطاقة النظيفة واملستدامة يوفر

 أداًة رئيسيًة لكرس هذه الحلقة ومتهيد الطريق أمام الدول الهّشة وسكانها نحو مستقبٍل مرشق

 حتى يومنا هذا، فشلت العديد من املحاوالت يف حشد استثامرات كافية لسّد فجوات الوصول إىل الطاقة

 - يف الواقع، إن هذه الفجوات تتسع يف العديد من البيئات الهّشة. لكن بفضل التقّدم التكنولوجي، أصبح

 من املمكن .تزويد املنازل واملدارس والرشكات بالطاقة بطرٍق مستدامٍة بيئيًا

 تعزيز استثامرات الطاقة يف
الدول الهّشة
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https://trackingsdg7.esmap.org/downloads


ملاذا ينبغي أن تعطى األولوية لهذا املوضوع؟

 هناك ارتباٌط وثيق بني الهشاشة وفقر الطاقة

 من املعروف أن الهشاشة تعيق التنمية مبا يف ذلك تحسني الوصول إىل الطّاقة. وبالتايل، فإن ضعف التّنمية يستدعي  

 وجود ظروف هيكلية تعّمق الرصاعات وعدم االستقرار، حيث أن الهشاشة ال تحكم عىل الناس بالفقر املدقع فحسب،

 بل تؤثر عىل باقي دول العامل مام يؤدي إىل الهجرة الجامعية واإلرهاب والتهريب وبالتايل فإن إمكانية الوصول اىل

 الطاقة عامل أسايس يف بناء السالم ومساعدة الدول عىل الخروج من الهشاشة مام يجعلنا جميًعا أكرث أمانًا

  يُعّد توسيع نطاق الوصول إىل الطّاقة يف الّسياقات الهّشة أكرث إلحاًحا - وقابًل للتحقيق - من أي وقت مىض

 أحدث فريوس كوفيد19- صدمة اقتصادية غري مسبوقة يف هذه البلدان حيث تفاقمت أوجه الضعف الحالية. لكن

 لدينا فرصة لتحقيق قفزة نوعية من خالل توسيع نطاق الوصول إىل الطّاقة النظيفة وبأسعار ميسورة للجميع، من

 أجل تعزيز االنتعاش االقتصادي ودعم االستقرار

 إن خفض التّكلفة الكبرية وتحسني الجودة يف تقنيات الطّاقة املتجددة املوزّعة، مثل شبكات الطّاقة الّشمسيّة املصغرة

 وحلول أخرى خارج نطاق الّشبكة، يعني أنه أصبح لدينا اآلن تقارب حول ما يناسب املناخ وما هو مطلوب إلطالق

 النمو االقتصادي يف الّدول الهّشة وما هو ممكن تكنولوجيًا

كيف ميكن تحقيق ذلك؟

 يتطلب العمل يف سياقات هّشة حلواًل مرنة للطاقة يف مواجهة الرصاع ويف ظل عدم اليقني، ويف الوقت عينه

  يجب أن تكون هذه الحلول ميسورة التكلفة ومستدامة بيئًيا

 تتتمتع األنظمة الالمركزية إلنتاج الطاقة بإمكانيات كبرية نظراً لتوزيعها للمخاطر، مام يجعلها أقل عرضة للفشل

  بسبب نقطة فشل منفردة كحال املشاريع املركزية الضخمة

 متتلك العديد من الّدول الهّشة مصادر طاقة متجددة مل يتم استغاللها بالكامل. إن تسخري هذه املوارد سيُمّكن الّدول

 من إيجاد بدائل طاقة مالمئة للمناخ. ومع ذلك، فإن االلتزامات املالية املخصصة ألنظمة التوليد خارج الشبكة املركزية

 يف البلدان التي تعاين من فجواٍت يف إمكانية الحصول عىل الطاقة، والعديد منها مجتمعات هّشة، ال تزال منخفضة

 بشكل كبري وتشكل نسبة 1.1 باملئة فقط من إجاميل متويل الكهرباء، أي 460 مليون دوالر أمرييك فقط عىل مستوى

 العامل يف العام 2018

  ميكن لللتزامات والّشاكات الجديدة أن تحفز استثامرات الطّاقة 

 من هنا، نود أن نشيد مببادرات مثل سوق الطاقة املتجددة التابع لوكالة الدولية للطاقة املتجددة )آيرينا( وأرصدة

 الطاقة املتجددة السلميّة والرّشاكات مثل الطاقة املستدامة للجميع، ومرشوع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة

 )آيرينا( بالتعاون مع صندوق أبو ظبي للتنمية، ومبادرة مؤسسة روكفلر لتحقيق االنتعاش األخرض واملنصف.

 وبالتايل فإننا ندعو هذه املبادرات، وغريها إىل إيالء اهتامم خاص لتوسيع الوصول إىل الطّاقة يف الّسياقات الهّشة
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https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019
https://www.seforall.org/publications/energizing-finance-understanding-the-landscape-2020
https://www.seforall.org/publications/energizing-finance-understanding-the-landscape-2020
https://www.energypeacepartners.com/prec
https://www.irena.org/marketplace
https://www.energypeacepartners.com/prec
https://www.irena.org/ADFD
https://www.seforall.org/
https://www.energypeacepartners.com/prec
https://www.irena.org/ADFD
https://www.rockefellerfoundation.org/call-for-a-green-equitable-recovery/
https://www.irena.org/ADFD


 نحن املوقعون أدناه، نلتزم بالعمل مًعا لجعل الوصول

 إىل الطاقة يف الّسياقات الهّشة حقيقة واقعة. ندعو أقراننا

 ورشكاءنا للمساعدة يف تحقيق ما ييل

 يجب عىل مجموعة الّدول الّسبع وضع الوصول 

 إىل الطاقة يف الّسياقات الهّشة ضمن أولويات العام املقبل.

 يتعنّي عىل اململكة املتحدة، بصفتها الدولة املضيفة للقمة

 السابعة واألربعني ملجموعة الدول الّسبع ومؤمتر األمم

 املتحدة للتغرّي املناخي يف عام 2021، دعوة مؤّسسات

 التّمويل اإلمنايئ ورشكات القطاع الخاص واملستثمرين

 وحكومات الّدول الهّشة الستنباط وسائل عمليّة لتوصيل

 الكهرباء ملاليني األشخاص خالل العقد القادم. ومن هنا، تعّد

 زيادة املساعدات الثنائيّة للطاقة عنرًصا حيويًا ضمن الجهود

 املبذولة

 يجب عىل مؤّسسات التمويل اإلمنايئ زيادة 

 استثامراتها يف الطّاقة يف الّسياقات الهّشة. تلعب مؤسسات

 التمويل اإلمنايئ دوًرا محوريًا يف التوزيع االسرتاتيجي لألموال

 العامة لتعويض املخاطر والتكاليف املرتفعة املرتبطة

 بالّسياقات الهّشة، مام يضمن مشاركة القطاع الخاص

 املوارد املالية والخربة والكفاءة اإلدارية التابعة  

 للقطاع الخاص رضوريّة لتحقيق املستوى الكايف. ميكن

 آلليات التمويل الجديدة أن تضمن إمكانية تحقيق عوائد

 مقبولة تجاريًا، وبالتايل، فإن مشاركة القطاع الخاص تكّمل

 قدرة الحكومة عىل تعزيز تنمية القطاع

 عىل القطاع الخاص ووكاالت وكاالت املساعدات الدولية بالتعاون مع مؤّسسات التمويل اإلمنايئ العمل بشكل

 وثيق مع حكومات الّدول الهّشة لتصميم آليات التمويل واألطر التّنظيميّة ومناذج األعامل التي ميكن اعتامدها

 عىل نطاق واسع لدعم االستثامر يف الطّاقة املتجددة
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 ينبغي عىل املؤّسسات متعددة األطراف أن  

 توّسع نطاق الوصول إىل األدوات التي تدعم االستثامرات

 يف الّسياقات الهّشة. عىل سبيل املثال، 10 باملئة فقط من

 مجمل حجم ضامنات التّأمني الجديدة صدرت عن وكالة

 ضامن االستثامر متعدد األطراف يف الّدول الهّشة بني عامي

 2010 و2019. يجب جعل أدوات إدارة مخاطر العمالت

 والتّأمني ضد املخاطر الّسياسيّة يف متناول الّسياقات الهّشة

 وتوسيع نطاقها لتشمل املستثمرين املحلينّي واألجانب عىل

 حد سواء

 يجب عىل الحكومات يف الدول الهّشة إمناء  

 األطر التنظيمّية لدعم استثامرات الطّاقة وااللتزام

 بالّشفافية وسيادة القانون. من هنا، نجد الحاجة إىل

 استنباط الّدعم من وكاالت اإلغاثة لتعزيز قدرة ودور

 املؤّسسات العامة وتعميق وكاالت املساعدات الدولية

 القوى العاملة املحليّة يف قطاع الطّاقة

 تحسني جمع وتوافر البيانات عن استثامرات  

 الطاقة يف الدول الهشة. ميكن من خالل ذلك، تتبع

 االلتزامات ودعم جهود البحث لتقييم املشاريع وإعالم

 واضعي السياسات

 حاليًا، نجد أن الدول الهّشة أكرث عرضة لخطر التّخلف عن

 بقية العامل كام أن األخطار العامليّة للهشاشة مثل الفقر

 املدقع والهجرة الجامعية واإلرهاب تبدو أكرث تفاقم من أي

 وقت مىض. إن توسيع الوصول إىل الطاقة رضوري لتمكني

 هذه الدول من التخلص من حالتها الهّشة وتحقيق النمو

  والتنميّة
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g7+ ينطلق هذا النداء بقيادة كل من مجلس هشاشة الدول ومجموعة دول ال
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