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  مقدمه .1
  

به اساس راپور آژانس بين . در حال توسعه باعث تقاضا سطح بلند انرژی شده استی يآسيارشد سريع اقتصادی  .1
المدت را تحت فشار قرار می ، اجراءات اقتصادی قصيردر حاليکه بحران مالی جهانی فعلی) IEA( المللی انرژی

برنامه  2030 و2006 بين سال های  برابر،تقريبا دو درحدوددهد، تقاضای انرژی اوليه در آسيايی درحال توسعه 
افزايش . نخواهد بودپايدار بدست آيد، سوخت های کانی اين رشد درصورتيکه اکثر اين انرژی از . شده استريزی 

 دانشمندان .ايش می دهدز را طور قابل مالحظه  اف ای گاز های گلخانهیآلودگانتشارسوخت های کانی مصرف 
، که بعضی از به اثبات رسانده انديک افزايش را در درجه حرارت جوی وساير تغيرات قابل توجه در آب وهوا 

ا يک  آب وهوتغير انرژی و کارآيیدرموردازاينرو، توجه . مد جدی برای آسيا وپسيفيک می باشدپياآنها دارای 
 .چالش اساسی برای تحقق توسعه با پاثبات تلقی می گردد

، کشور های در حال توسعه را تشويق نموده است تا درتأمين انرژی، سوخت ت هایدر ضمن، رکود اخير در قيم .2
سنگ، ذغال اين امر منجر به افزايش استفاده از . تمرکز نمايند، بومی  وتوسعه  منابع انرژی  نفت کاهش مصرف

مسأله عمده ديگر برآورده ساختن تقاضای انرژی وفراهم .  جهان می گردددرش انتشار گاز های گلخانه ای افزاي
در آسيا وپسيفيک فاقد همچو  نفر  مليارد 1درحدود . شدن دسترسی به اشکال مدرن انرژی برای همه می باشد

 .دسترسی اند
در بخش انرژی برای   ضو در حال توسعهبرای کشور های عکمک خويش )  ADB(     بانک انکشاف آسيايی .3

 وگاز، ظرفيت سازی  نفت سال اخير، با تمرکز به برنامه های توسعوی سکتور برق،  مداخله در سکتور های 40
 بانک انکشاف آسيايی.  نمايد، فراهم می کارآيیوبهبود  نظارت نهادی، واصالحات سکتور نيروی برق ، 

)ADB(فائق امدن  تصويب نمود، که منظور از آن جستجوی 1981 خويش را در سال، اولين پاليسی انرژی
زيربنای انرژی ومنابع  توسعه ) 1 : (بر اين پاليسی  1.. بود1970 سالدر  نفتبربحران ناشی از ضربه قيمت 

ور  کش برای سرمايه گذاری خارجی دری مساعدايجاد مارکيت ها) 3( ومؤثريت  کارآيیترويج  ) 2(بومی انرژی 
 .تأکيد می دارد های عضو در حال توسعه

،  ازآنجايکه  سرمايه گذاری در سکتور های گرديد انتشار يافت، مالحظه 1995دومين ورقه پاليسی، در سال  .4
اساسا دليل آن .  استمهار ناشدنی و ناکار امد بوده افزايش يافته ، آنها کشور های عضو در حال توسعه انرژی

 تغير های نيازمندی اين دومين ورقه پاليسی   2 .  پاليسی  ساز ومالک انحصار می باشدنقش دوگانه دولت منحيث
از لحاظ مالی وعمليات کافی ومؤثر را سلم   و سرمايه گذاری زيربنای متوازن پيشنهادی وتوسعهیسکتور

ست، برق رسانی ساير پييشنهادات شامل تاکيد بيشتر راجع به منجمنت جانب تقاضا، حفاظت محيط زي. تشخيص داد
   .روستا ها، وتوسعه انرژی قابل تجديد می باشد

بهر   3. تائيد می دارد که چهارچوب فعلی مناسب وسالم  بوده است2000يک بررسی از پاليسی انرژی در سال  .5
ونيازمندی های ) ADB( حال، با در نظر داشت اينکه اولويت های عملياتی تجديد نظر شده بانک انکشاف آسيايی

 مستقل  مارکيت های انرژی توسعهمی نمايد تا  پيشنهاد  و، بررسی  کشور های عضو در حال توسعهتغيرال در ح
 انرژی، مصارف پائين، وسرمايه گذاری مؤثر ترمنجر به استفاده که ،  شود سازیتنظيم شده و خصوصی

 انجام شود، تا 2005مذکور توصيه می نمايد که بررسی بعدی بايد در سال بررسی . ميگردد  بيشترخصوصی
بصورت صحيح با نيازمندی های  کشور ) ADB( اطمينان حاصل شود که عمليات انرژی بانک انکشاف آسيايی

 .استبوده آن  همآهنگ  های عضو در حال توسعه
اين . تکميل نمود خويش را 1995، دومين بررسی پاليسی انرژی )ADB( ، بانک انکشاف آسيايی2008در سال .6

وبررسی ،   تجديد پيشنهاد شده در پاليسی  در پرتو يافته ها دربارهبورد را تا موافقه هيه شده بود تبخاطر ورقه 
زبابت چهارچوب استراتيژيک ا، )ADB( توسعه اقتصادی منطقوی وجهانی، وتدابير بانک انکشاف آسيايی

ق پاليسی انرژی بانک مطالعه مذکور همچنان تطبي. ،  جستجو نمايد4)2020استراتيژی( 2020-2008 درازمدت
 .را خالصه نمود) ADB( انکشاف آسيايی

7.  
  

                                                 
  ADB(1981(  بانک انکشاف آسيايی مانيال ،2 نقش بانک در سکتور انرژی در منطقه، ورقه کاری نمبر  1
 .، پاليسی بانک برای سکتور انرژی، مانيالADB (1995( بانک انکشاف آسيايی   2

  .بررسی پاليسی انرژی، مانيال: 2000 انرژی )ADB( سيايیبانک انکشاف آ   3
 

  .مانيال. 2020-2008چهار چوب استراتيژيک درازمدت بانک انکشاف آسيايی: 2020، استراتيژیADB( 2008( بانک انکشاف آسيايی  4
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 خالصه بررسی .2
 

 با متخصصين ه در مشور2006بررسی پاليسی انرژی را در سال ) RSDD( وثباتوی توسعه منطقديپارتمنت  .8
ند همچنان در تهيه س) ADB( بانک انکشاف آسيايیکميته انرژی . های عملياتی، آغاز نمود ديپارتمنت انرژی در

 روزه را، که 60 خارجی يک پروسه مشورتی  منجمنت مذکور ،  مشورت های داخلی عالوه بر. بودشامل مذکور 
مدنی، صنعتی، عضو اکادمی وساير مراجع  جامعهوسيع  ازنظريات دولت ها، سازمان های سلسه محصول يک 

 .راه اندازی نمودذيدخل بود، 
سيفيک    .8 يا وپ رژی در آس تفاده از ان زان اس االمي ا     وح د ه ی رود دارای پيام ار م شبينی انتظ ل پي ده قاب  در آين

رات   سترده ای واث دگ ای   . باش عه تقاض ال توس يای در ح ه  ،در آس رژی اولي زی   ان ه ري ار  برنام ده  انتظ ش
ی   رده م ودب ون 3,227 از ش ادل  ميلي ن مع و(  ت ت) مت ال  نف ا 2006در س و6,325 ت ال  مت ا س ا ،  2030 ت ب
وری  ردم جمه ينم د ) PRC( چ زرگ،   وهن ای ب هم  ه رای س به ميب رددمحاس ريع  .گ صاد س ه اقت برنام

زی  ادی   ري زايش زي رژی اف ای ان وس در تقاض ت نف د جمعي ده ورش د  راش ی آورن ل م ازی، .  بعم نعتی س ص
ايگزينی   ازی و ج هری س ای ش وخت ه ارتی، ی  تراکمس ر تج ایغي وخت ه ا س ان در  ب ارتی همچن  تج

زايش هم اف ا س ر مي تقاض ه   ع . 5دگي ری ک ل ديگ زايش  وام ث  اف صادی   باع ای اقت ت ه شودفعالي اير مي  ، مع
االی   طح ب ص س دگی  وم اد زن ا  ارف زي انواده ه ت خ ال     . اس يايی در ح رف آس رژی از ط اد ان ای زي تقاض

ی  عه، نگران ا را توس رژیه أمين ان شيدهدر  ت سريع بخ ت ت ه  .  اس دت،  گزين اری دراز م ای همک ه
رورت دارد  ا درض ين الم ت طح ب ی  س ردد لل رح گ ب    مط صارف مناس ا م رژی ب تفاده از ان دات واس ا تولي  ت

 .وبشکل دوام دار، تأمين گردد

شکل       .9 ان ب د همچن رژی  باي رای ان د ب ای بلن طح  تقاض دار در س صادی، ومحيط  پاي اعی، اقت رآورده یاجتم  ب
ردد د      . گ ت، تهدي ده اس شخيص گردي وم ت ور عم اال بط ه ح راز آنجايک وا، واقع  تغي عيت آب وه وده  وض ی ب

ت  زايش اس ال اف شيد.  ودر ح سريع بخ د    نت ا ح ک آن ب اط  نزدي ه ای، وارتب ای گلخان از ه ودگی گ شار آل  انت
رارت ه ح ط درج ط  و    اوس وايی متوس وجهی در آب وه ل ت رات قاب ه تغي تج ب اال  من ر، احتم ذيری تغي  پ

ردد  يا گ ان وآس طح جه االنه آن  درس صلی وس شبينی  . ف وا پي ر آب وه ای تغي ودل ه د مم ورتيکه ، ينماي   درص
يا،    شکه آس اطق خ ود، من ه ش اال گرفت وی ح دابير ق ورد   ت االنه را در م ط س شدار متوس ک ه سيوس 3ي  سل

)C  ( ه ا 2050در ده ه   5C وت ه        2080در ده ه ای تجرب ای گلخان از ه زايش گ ز اف ه تمرک ث نتيج   منحي
 .6خواهد نمود

أثيرات  .10 ر ت يا و    تغي ی رود درآس ار م وا، انتظ ريع آب وه د    س ی باش ق م سفيک عمي ستانی  .پ اطق کوه  از من
ا   ستم ه سيفيک اکثراکوسي ر پ وبی، ودر جزائ يايی جن کوه  آس سير  باش ای گرم ل ه ا جنگ ا ت ای همالي وه ه  یک

ی  اال  طبيع د و احتم ذير ان يب پ وا، آس ر آب وه ل در تغي صورت غيرقاب ضی ب ربع شودتغي ب مي ردم .  تخري م
ای  اف   حرا ه يع در ص ای وس ت ه ر در جمعي أثيرات  فقي يا از ت وب آس ا وجن رريق وا تغي يب  آب وه شتر آس بي

ذير  ی  پ وند م امل           7.ش ر ش أثيرات اخي د وت وده ان شاهده نم وا را م ادی ه ای غيرع ه ه شمندان نمون ) 1( دان
وی  رم ق ا گ ان ه ا ) 2( ،طوف يالب ه رر وس ديد ومک سيار ش سالی ب ريعذوب)  3(، خشک ال  س ای يخچ وه ه  ک

ر  طح بح دن س اال آم رار) 4(، وب نگالت تک ق ج اد حري يرين) 5(،  زي ود آب ش ه  ) 6( ، کمب دات غل د تولي تهدي
ی شت آب ات و) 7(، وک اداقع هزي وط ب اری و  مرب راض س ا و ام دگی  ) 8( گرم تن زن ين رف زرگ از ب ر ب خط

 .وملکيت

                                                 
ن، بنگله ديش، بوتان، برونی دارالسالم، کمبوديا،جمهوری مردم تعريف شده، شامل افغانستا) IEA( آسيايی در حال توسعه، طوريکه توسط آژانس بين المللی انرژی  5

چين، جزايری فيجی، پولينيزی فرانسه، هانکانگ، چين، هند، اندونيزيا، کشور کيری باتی، جمهوری دموکراتيک مردم کوريا، جمهوری دموکراتيک مردم الئوس، 
 گينه ی نو، فيلپين، ساموا، سينگاپور، جزائر سليمان، سريالنکا، تايلند، تانگا، -، پاکستان، کشور پايواماليزيا، مالديف، منگوليا، کشور ميانمار، نيپال، آبخست کلدونی

  .پايتخت تايوان چين، ويتنام و جمهوری وانوچو
پ کاری، مبانی علوم خالصه برای پاليسی سازان راپور گرو :  IPCCگزارش ارزيابی چهارم . IPCC(2007(  آب وهواتغير هيئت بين الحکومتی راجع به  6

  .بريتانيا، مطبعه دانشگاه کمبريج: فيزيکی
  .دفتر خزاندار دولت مملکت متحده وآيرلند شمالی: لندن.  آب وهواتغيرصرفه جويی :  بررسی ستيم2006. ستيم، نيکوالس 7
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صادی،       .11 د اقت ات، رش ا ثب شری ب عه ب شاف وتوس رای انک اد ب ل اعتم درن وقاب رژی م دمات ان ه خ تيابی ب  دس
الی زن   ت ع ه   کيفي يم وترتبي ه تعل ر دگی و وارائ د      بهت ی مان اقی م ی ب م واساس حی، مه دمات ص ه  .وخ باوجوديک

اله    زار س عوی ه دف توس ث ه رژی منحي ه ان ی ب شان   ) MDG( دسترس ات ن ت، مطالع شده اس ناخته ن ی ش م
د  داف ده ه اه اله ک زار س عوی ه ود ) MDG(توس ی ش ق نم درن متحق رژی م دمات ان دون خ ه . ب ی ب دسترس

ا ت ک رژی جه ی ان م واساس ر مه رددهش فق ی ميگ ر  8.تلق ردم فقي رژی، م دمات ان دان خ ورت فق  در ص
ی  ابع طبيع تفاده من ه اس تايی، ب وب، -روس د چ ال مانن نگذغ ايع  س واد ض رگين وم ز -ات، س ت وپ رای پخ  ب
د د ش ل خواه سازی، متوس رژی. وگرم ی ان ين الملل س ب وده) IEA( آژان رآورد نم تب ه  اس ارد 2.5 ک  ملي

شور  ردم در ک دی               م ا نيازمن د ت ی دهن ه م نتی ادام ی س ابع طبيع ر من ويش ب اد خ ه اعتم عه ب ال توس ای در ح  ه
ال ويش را در س رژی خ ای ان ازند2004ه رآورده س شان در.  ب صف اي شتر از ن ينبي ردم چ وری م   جمه

)PRC() 700 ون ددرو) ميلي ون 565(هن ند  9)ميلي ی باش ارگيری . م وخت بک انواده  س رق در خ درن وب  م
 . مورد رسيدگی قرار ميدهد را با افزايش توليد وکاهش آلودگی داخلی  نفوذ جنسن ها همچنا

ی از  .12 ک بررس ع ي یموان ت    فعل ه اس سيفيک دريافت يا وپ ور در آس ال ظه رژی در ح سائل ان داز و م شم ان ، چ
رژی    سی ان ه پالي ای            ه ب1995ک شور ه ا ک دی ه ه نيازمن يدگی ب ت رس الم جه ی س ارچوب اساس ک چه ه ي  تهي

ضو در د  ع ی ده ه م عه ادام ال توس ه   .  ح ع ب سی راج ر پالي ارآيی عناص ست،   ک يط زي رژی ومح رژی، ان ان
وی       اری منطق اختاری وهمک الحات س تايی، اص رژی روس عه ان صوصا توس ب، ، مخ د   مناس ی مان اقی م . ب

رژی          سی ان ت پالي ر داش ادر نظ سی ، ب دی پالي سايل کلي صيلی از م ابی تف ک ارزي ال  و، 1995ي ی س بررس
تراتيژی    آن، ي2000 ه در اس ای ک ت ه ی واولوي ن بررس ای از اي ه ه ده   2020افت ت گردي   تثبي
 .صورت گرفته است) 1ضميمه(است

 پاليسی انرژی .3
 

ه  .13 خ ب ایدر پاس ره ه ه در فق ای ک الش ه د، 11-8چ يح داده ش اس دادن توض رای انعک ی، وب ای بررس ه ه  يافت
اب       ل وارزي ده، تحلي ه ش ا آموخت دخل، درس ه ع ذي ات از مراج رژی  معلوم سی ان سی، پالي د 1995ی پالي  تجدي

ت  ده اس رژی  . ش سی ان تراتيژی   2009پالي ا اس ب ب انس ومناس د   2020 متج رژی را توانمن ات ان ت، عملي  اس
ی   تراتيژی کل ا اس ا ب ازد ت ی س يايیم شاف آس ک انک د) ADB( بان رژی تأکي أمين ان ه برت ودهک گ  نم  همآهن

د اربن باش صاد ک ال  اقت هولت انتق دک-،  س ايين وان رژی   پ ه ان انی ب ی جه اخته را، دسترس راهم س و  ، ف
ه  يايی نظري شاف آس ک انک ه)  ADB( بان ه ب ه آزاد را در رابط ک منطق اری  ي روع ی از فق ق م  تحق
  .بخشد

رژی .14 سی ان دف از پالي ه در 2009  ه ست ک راهم آوری اين ه   ف ل تهي افی و قاب ان، ک ل اطمين رژی قاب  ان
د اظ  وخري امل از لح ر وش د فراگي رای رش ست ب يط زي صادی و مح اعی، اقت دار اجتم شکل پاي رای  ب شور ب ک

عه    ال توس ضو در ح ای ع ی   ه ک م دکم ر بر . نماي ن ام ارآيی اي ه     ک ی ب د، دسترس ل تجدي رژی قاب رژی وان  ان
 .،تاکيد می نمايدونظارتانرژی برای همه ، واصالحات سکتور انرژی، ظرفيت سازی 

 : اساس اصول ذيل صورت خواهد گرفت برای بدست آوردن اين اهداف، تطبيق پاليسی به .15
  

انرژی وپروژه های انرژی قابل تجديد، بايد اولويت بندی وگسترده کارآيی بهبود واصالحات برای کمک   )أ (
سوخت رشد را در تقاضای ) الف(اين امر. به سکتور های زياد به طرق زياد تا اندازه ممکن برسدباشد تا

و ) جـ(تأمين انرژی را بهبود می بخشد) ب(آسان می سازدوفشار های بااليی برقيمت انرژی های کانی 
  . انتشار آلودگی گاز های گلخانه ای  را کاهش می دهد

برای فراهم آوری خدمات انرژی برای رشد اقتصادی فراگير گوناگون خواهد بود وبرنامه ها جهت تالش ها  )ب (
 MDG  توسعه هزار ساله اهدافه بدليل اينک.وگروپ ها بايد تسريع يابدبه جومع توسعه خدمات انرژی 

                                                 
  .ه، خدمات انرژی برای اهداف توسعوی هزار سال2006سهر.الليمنت، وجی .ايس مکداد، دی. وی. مودی  8
  .، پاريس2006چشم انداز انرژی جهانی. IEA(،2006(آژانس بين المللی انرژی  9
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دسترسی به انرژی برای کاهش فقر بسيار . بدون دسترسی به خدمات انرژی مدرن تحقق يافته نمی تواند
 .ضروری است

 .همکاری منطقوی مؤثر در سکتور انرژی بايد برای تقويت تأمين انرژی توسعه يابد  )ج (
د قرار گيرد تا سرمايه گذاری  واستفاده  بايد مورد تأکيونظارتاصالحات سکتور انرژی، ظرفيت سازی   )د (

بايد جهت باال بردن )  عامه-ومشارکت خصوصی(مشارکت سکتور خصوصی. منابع را افزايش دهدازکافی 
 سکتور انرژی ، و افزايش منابع قابل سرمايه گذاری ازطريق رقابت تشويق گردد، اما نه بايد  کارآيیسطح

 .قرار داشته باشدی هدف اصالحاخير در 
راجع به  )ADB(بانک انکشاف آسيايی بايد با پاليسی های حفاظتی  تمام سرمايه گذاری های سکتور انرژی  )ه (

 باشد تا  اطمينان حاصل گردد که اشخاص ت داشتهمحيط زيست، اسکان اضطراری ومردم بومی مطابق
توحيد آسيپ پذير متأثرشده از خطرات بينوايی حمايت شده اند وبرنامه های توسعوی برای همچو گروه های 

 .وتطبيق شده است
 . دخيل نخواهد بوداتمیدر تمويل توليد نيروی ) ADB( بانک انکشاف آسيايی  )و (
بين المللی می باشند، با ايجاد منافع تجارتی، بانک کاالی تجارتی  جمله از نفت و سنگاز اينکه ذغال    )ز (

انحصاری ايد، به استثنای استفاده   تمويل نمنمی تواند توسعه معدن ذغال سنگ را) ADB( انکشاف آسيايی
 واز قبل تثبيت وی  حاشي نفت به استثنای ساحات  نفت حرارتی وتوسعه ساحه کارخانه های برق رسانیتوسط  

  .شده
منجمنت معلومات برتر وپخش اطالعات منحيث يک بانک معلوماتی منطقوی، ، )ADB( بانک انکشاف آسيايی )ح (

همچنان ) ADB( ه را توسعه خواهد بخشيد، بانک انکشاف آسيايی ودرس ها آموخته شدشيوه های بهتر
در زمينه انتقال تکنالوژی و استقرار حمايت می  توسعهکشور های عضو در حال مدافعه وکمک را برای 

 .نمايد
با سلسله  از شرکای توسعوی، بشمول ادارات توسعوی بين المللی، نهادهای ) ADB( بانک انکشاف آسيايی )ط (

دو جانبه، سکتورخصوصی، سازمان های غير دولتی، سازمان های مبنی بر اجتماع، ومؤسسات چند جانبه و
 .خيريه بشر دوست، همکاری می نمايد

با توجه به منابع انرژی محدو ايشان وآسيب  DMC شرايط خاص بايد در هر کشور عضو در حال توسعه  )ي (
 .پذيری منحصر به فرد، بايد تشخيص وشناسايی گردد

  ).49فقره(سی بايد توسط يک چهارچوب نتائج نظارت شودتطبيق پالي )ك (
  

 تطبيق پاليسی  .4
 

 مسائل درحال ظهور وگزينه ها، درس های گرفته شده از ، تطبيق پاليسی2009درمطابقت با اهداف پاليسی  .16
 اين امر همچنان  . بشمول بانک جهانی ، در نظر گرفته است،عمليات گذشته وتجارب ساير شرکای توسعوی

، توليد انرژی وگرمسازی ناحيوی، اصالحات  وباز سازی سوخت های کانیزمايش مسائل مربوط به توسط آ
 حمايت وکمک می  سکتور انرژی ، همکاری منطقوی و ونيازمندی های کشور های عضو در حال توسعه

داف مربوط به  می باشد که اه2020اين تطبيق پاليسی همچنان يک اصطالح  منطقی عناصر مهم استراتيژی.شود
 برای آينده در يک مفهوم منطقوی، جهانی  را وشايستگی های نهادی الزمانرژی را اولويت بندی نموده 

 .وتکنالوژی تشخيص می دهد
، همکاری های بيشتر را با سلسله وسيع از شرکای )ADB( بانک انکشاف آسيايی،مؤثربسيار برای تطبيق  .17

وآماده ساختن وجوه مالی الزم و چگونگی ابتکارات جديد برای سکتور برای تجهيز . توسعوی جستجو خواهد نمود
  وجوه امانتی، تنظيم شده تسهيالت مشارکت مالی و،  انرژی وابتکار مارکيت کاربن کارآيیانرژی، مانند ابتکار 

 بانک انکشاف. عالوه برآن، بودجه برای تمويل مشترک پروژه ها وابتکارات مشخص مجهز گرديده است. است
 آب وهوای جهانی، مانند صندوق وجهی سرمايه گذاری آب وهوا همکاری تغيرهمچان بدقت با )  ADB(آسيايی

  میحرکتپائين  – خويش را کمک نمايد که بسوی يک اقتصاد کاربن می نمايد تا کشور های عضو در حال توسعه
دات برای مودل های تمويل مشترک ادامه  تعهبه مطالبه) 1: (می خواهد) ADB(  بانک انکشاف آسيايی10.نمايند
شرايط  با توجه با. تالش های همآهنگ با سلسله از شرکای توسعوی) 3( شريک ساختن معلومات وتجارب) 2(دهد

 ونيازمندی های سرمايه گذاری بزرگ برای سکتور انرژی در آسيا وپسيفيک وهمچنان نياز برای حد اعلی 
                                                 

 های عضو در کشورو اياالت متحده امريکا ، شروع بکار نموده تا ) انگليس( صندوق وجهی سرمايه گذاری اب وهوا توسط دولت های جاپان، کشور متحده پادشاه 10 
  . اقتصادی سازی عکس العملی، کمک نمايد-ندک وآب وهوا ا-در انتقال به سوی کاربن DMCs حال توسعه
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نقش سکتور خصوصی را تقويت و مساعی مشترک فعاليت های ) ADB( يی اقتصادی، بانک انکشاف آسياکارآيی
 . افزايش خواهد داد را)ADB( سکتور عامه وخصوصی بانک انکشاف آسيايی

بانک  پايين، -بسوی اقتصادی کاربن کشور های عضو در حال توسعهدرآوردن ه حرکت رای بکمک بجهت  .18
 آب وهوا، در کشور های تغيراليت های تخفيف دهنده مساعدت را برای  نگهداری فع) ADB( انکشاف آسيايی

انجام تحليل ) 2(پروژه های کاهش آلودگی گاز های گلخانه ای،) 1( فراهم می سازد، مانند عضو در حال توسعه
   کاربن پروژه ها توحيد رد پای) 3(وارزيابی های طرف باالی گزينه ها برای  تحقق توسعه سکتور انرژی برق،

 –تشخيص وارزيابی استراتيژی های توسعوی کاربن جهت تخنيکی سازی اهم آوری کمک برای ظرفيت فرو )4(
 .پائين

انرژی کارآيی توسعه ) 1( راهنمای می شود ارکان که در رابطه به انرژی تأکيد می نمايدتطبيق پاليسی توسط سه   .19
ه اصالح سکتور انرژی، ظرفيت سازی وتوسع) 3(حد اعظم دسترسی به انرژی برای همه) 2( وانرژی قابل تجديد

   .نظارتو
  

   انرژی وانرژی قابل تجديد کارآيیتوسعه : الف
 

ردن   .20 ار ک ارآيی مه سيار         ک رق ب ی از ط رد، يک ورت گي ه ص انی توج شدار جه ه ه ورتيکه ب رژی، درص ان
د    ی باش رژی م ا ان اختن تقاض رآورده س رای ب ؤثر ب زايش . م ارآيی اف تفاده از ک دمات اس ه خ رژی وعرض  ان

مند  شترارزش د محيط     بي ه فواي ان  ارائ ده وهمچن صرف ش رژی م د ان ر واح يع،  ی از ه صادی وس  واقت
ردد،    ی گ ل م ارآيی حاص رای  ک رژی ب ردد    مان ی ميگ ی تلق م واساس ل مه د در   ) 1( وارد ذي اختن رش ان س آس

ای  انی   تقاض ای ک وخت ه رژی    س ت ان رای قيم االيی ب شار ب رژی   ) 2( وف أمين ان ود ت اهش ان) 3(بهب ار شتوک
 .آلودگی  گاز های گلخانه ای

شيدن  .21 ود بخ ارآيی  بهب رای    ک ه ب ب عرض ا وجان ب تقاض ای جان ديل ه رفتن ب ايش گ ه آزم ا ب رژی ب ک ان بان
يايی  شاف آس ردد   )  ADB( انک ی گ سوب م ت مح ک اولوي ورت     . ي سی ص ابق پالي شتر مط ای بي الش ه ت

ارات      ق ابتک ا را ازطري طح تقاض ا س ت ت د گرف ارآيی خواه رژی ک ش–ان اهش مول ب ا ،  3Rs ک تفاده ب اس
اره  ستم  -دوب ردن سي اال ب ارآيی  وب د  ک اهش ياب اد   .  ، ک ای زي ت ه ا فرص ه در اينج ود  یدرحاليک رای بهب  ب

شيدن  ارآيی بخ ل      ک ذاری قاب رمايه گ ه س ه ب رق در منطق روی ب رای ني ا ب زايش تقاض ود دارد، اف رژی وج ان
رورت دارد    د، ض ت تولي وجهی در ظرفي ورت .ت دينترتيب، درص ارات ب ارآيیيکه ابتک رژی   ک رژی وان  ان

 . باشد" خاموش ساختن نورها" قابل تجديد دارای اولويت باشند، اين امر نبايد به مصرف 
يايی   .22 شاف آس ک انک نعت   ) ADB( بان کتور ص ويش را در س ات خ ای    درعملي ن ه ا انجم اری ب همک

ا ک ه نعتی، بان ای یص س ه ی  وآژان ارآيی داخل صی  ک رژی، تخص اان رکت ه دمات  وش ده خ ه کنن ی عرض
رژی، شيد ان د بخ عه خواه يايی  . توس شاف آس ک انک ای   ) ADB( بان ه ه شخيص گزين ه ت ارآيیدر زمين   ک

ازد    ی س راهم م ضمينات را ف الی  وت ای م ک ه وده وکم ک نم رژی کم ای  .ان دی ه ه نيازمن يدگی ب رای رس ب
ه     سکونی ک الت م ارتی و مح رژی تج رژی   % 30ان ای ان وعی تقاض ی د مجم شکيل م درا ت ک  ، ه بان

يايی  شاف آس عه   ) ADB( انک ال توس ضو در ح ای ع شور ه د     را ک ازی، توانمن ارچوب س ه چه در زمين
ازی  ارآيیومعس د وب  اير ک رای تولي ه ب زات  ه ب ک ارگيری تجهي ارآيیک وال ک ت  وام از اس صوصا  ني ، مخ

 .اين امر شامل ايجاد ادارات برچسب زنی نيز ميگردد.اموال مصرف کننده، کمک می نمايد
زايش    .23 ا اف ذيری ب ان پ بکه          امک اب ش ی وانتخ ای تخنيک شرفت ه دليل پي رژی ب د ان ل تجدي د وقاب ابع جدي   من

ال   ر فع يايی    غي شاف آس ک انک اع، بان ی اجتم رق برمبن ه ب د   ) ADB( ، عرض ل تجدي رژی قاب ای ان روژه ه پ
رضرا  د   غ ی نماي ستجو م ل ج ضو در ح     . تموي ای ع شور ه اک درک رژی پ تفاده از ان زايش اس رای اف ال ب

عه يايی ، توس شاف آس ک انک اال   ) ADB( بان ا ب اک را ب رژی پ ای ان الوژی ه يع تکن تقرار وس سهيالت اس ت
ا،     اهی ه طح آگ ردن س اب ه           ب الی ک ای م سته ه ا و ب تفاده آنه شويق اس رای ت ی، ب سی و مقررات ای پالي زه ه  انگي

ايين را    صارف پ رات وم هيم خط ازد  س ی س رويج  ،م عه وت د توس ی ده ا    . م ه من ه ب ا توج ه   ب انی در زمين فع جه
و  عه بي ول-توس يايی  في شاف آس ک انک شتر )  ADB(  بان ات بي همطالع صارف   را در زمين ابی م  ارزي

و عه بي ا  توس ول -ومزاي دار في ات   پاي ه ج الص غل رژی خ زان ان ذا،  مي أمين غ ه ت ع ب صوصا راج ، مخ
ست   يط زي أثيرات مح ود  وت د نم ک خواه ا . ، کم ورتيکه مزاي ددر ص د من  وفواي شان ده ک    ن ت، بان ب اس اس

 .برای توسعه آن کمک خواهد نمود)  ADB( انکشاف آسيايی
ای    .24 روژ ه الی پ ات م ارآيی ثب عه         ک انيزم توس ت ميک افی از باب د اض ا عواي د ب ل تجدي رژی قاب رژی وان  ان

اکی ثال  ) CDM( پ د، م ی رس ات م ه اثب ده    : ب صديق ش ودگی ت شار آل ای انت ده ه اهش دهن روش ک ابتکار ،ف
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اربن با  ت  ک کمارکي يايی ن شاف آس ی را    ) ADB(  انک ک تخنيک وده وکم راهم نم شمگيری را ف ل چ ، تموي
ه از گلخان ف گ ا تخفي ا مزاي ا ب روژه ه دگان پ مانت کنن ان وض ده گ عه دهن رای توس ه  ایب ازد ک ی س راهم م  ف

ای      روژه ه ث پ د منحي ی توان اکی  م عه پ انيزم توس رايط      ) CDM( ميک د ش و، واج ول  کيوت ق پروتوک طب
د  ب باش ک. مناس يايی بان شاف آس ال      ) ADB(  انک ضو در ح ای ع شور ه رای ک ک ب راهم آوری کم ه ف ب

 .توسعه در طراحی پروژه ها که برای کاهش دادن انتشار آلودگی شايسته باشند، ادامه می دهد
ک .25 يايی بان شاف آس د،            ) ADB(  انک ی نماي شويق م د را ت ل تجدي رژی قاب شاف ان عه وانک ه توس ای راک سی ه عه پالي توس

رويج خ د دادت ن. واه دف از اي ار،ه د      ک ل تجدي رژی قاب ذاری در ان رمايه گ ث س ه باع ت ک ارچوبی اس اد چه  ايج
اری  دار تج ردددوام ک .  گ رآن، بان الوه ب يايیع شاف آس د )ADB(  انک ی نماي رض م ر را ف رات بزرگت ا -،  خط  ام

ابی ل ارزي ور کام ده بط ی - ش ل م ا عم ذاری ه رمايه گ رای س ده ب ازمان دهن ک س ث ي ه  ومنحي د ک کتور نماي س
صوصی  سازدخ د ب ی خواه ام دارد  ام را ن وان آن ک. ت يايیبان شاف آس رای ) ADB(  انک سهيالت ب ه ت در زمين

ود            ست را بهب يط زي عيت مح د ووض ت کن ر را حماي د فراگي ه رش صوصی ک کتور خ ستقيم س ای م ذاری ه رمايه گ س
 . بخشد، کمک می نمايد

رژی و  .26 أمين ان ای ت الش ه ت چ ه عظم ه ب ا توج کرتغي ب وا، بان يايی آب وه شاف آس ازمانی ) ADB(  انک دات  س تعه
ت       وده اس دازی نم ی راه ان ه محيط اک وبرنام رژی پ ا ان تراتيژيک را ب يوه اس ک ش شيده وي يم بخ ويش را تحک ن . خ اي

عه             ال توس ضو در ح ای ع شور ه ه ک ا ب د ت ی باش ار م دين ابتک امل چن ه ش ا   برنام د ت ک نماي شان   کم ويش   اي تفاده خ اس
ای     ر الوژی ه د وتکن ل تجدي رژی قاب ارآيیا از ان شند   ک زايش بخ رژی  اف ک.  ان يايی بان شاف آس ی ) ADB(  انک م

ده را       ازمان دهن ش س ک نق د ي شرفت توان د      در پي ازی نماي سيفيک ب يا وپ اک در آس رژی پ دای ان ک .  اجن دف بان  ه
يايی  شاف آس ذاری   )ADB( انک رمايه گ زايش س ويش ، اف ا   درخ اک ت رژی پ ا$ 1ان رملي ه از    رد دال د ک ی باش ال م  درس

ال  ال  2008س روع ودر س ا         2008 ش ه ت ود ک اد نم دف ايج زايش ه رای اف شی را ب ط م ک خ ه ي ت، ک ق ياف $ 2 تحق
ال   ال از س ارد در هرس د2013ملي ی باش ای    11 م دی ه ش از نيازمن ا بخ سون ي ک فريک رف ي ر ص ن ام ه اي  در حاليک

 .بل توجهی را از ساير منابع سازماندهی نمايد منابع اضافی قامنطقه است، اين سهمگيری می تواند
  
  به انرژی  گی همحد اعظم دسترسی .ب
 

کاهش فقر  برایدسترسی به انرژی . بدون خدمات انرژی مدرن نميتواند برآورده شود) MDG(  اهداف توسعوی هزار ساله .27
ی رشد فراگير، تطبيق پاليسی  اجندای توسعو2020 واستراتيژی 2009در مطابقت با پاليسی انرژی . بسيار مهم است

بصورت فعال کشور های عضو در حال توسعه  وساير شرکای توسعوی دوجانبه وچند جانبه را مکلف می سازد تا عدم 
  را در، کشور های عضو در حال توسعه ،)ADB(  انکشاف آسيايیبانک. دسترسی به انرژی را مورد رسيدگی قرار دهند

 ، مخصوصا برای جمعيت های روستايی گیبرق برای همبرق رسانی روستا ها، هم آوری  فرا برای طراحی شدهتالش های 
 .کمک خواهد نمود

 احتمال کم به شبکه برق در آينده  به،  مخصوصا باالی جوامع دور افتاده تمرکز می نمايد که)ADB(  انکشاف آسيايی بانک .28
 را توسعه خواهد داد که می تواند یپروژه های نمايشميزان کوچک از )  ADB(  انکشاف آسيايیبانک. نزديک وصل شوند

 همچو پروژه ها به پروژه های دارای .در ساير نقاط تکرار گردد،مانند قريه جات کوهستانی دور دست ياجوامع جزائری
ه  ودر صورت امکان پذيری، به پروژه های سکتور انرژی عمد .شوندمی سايز قابل نقل وانتقال بانکی وسيع بسته بندی 

 .منيحث بخش دسترسی انرژی خاص، عالوه خواهد شد
تجارت برق مناطق فرعی می تواند . بازی نمايد پايدارهمکاری منطقوی می تواند يک نقش حياتی را در تأمين انرژی بشکل  .29

حد ری  با بکارگي.کمک نمايد  به حد اعلی برسد، کمبود تا موقعی که منابع طبيعی ساختن تقاضای انرژی ، برای برآورده
مختلف  کشور های همسايه، تجارت برق منطقوی می تواند ضرورت ساختن تأسيسات جديد برق را در هر زمان های اکثر 

می تواند ) ADB(  انکشاف آسيايیبانکبه اثبات رسيده نگ، وميکحومه شهر فرعی طفه منطوريکه در . کشور کاهش دهد
 . ی منطقوی راجع به انرژی بازی نمايد همکار کارآيیيک نقش اساسی را  در توسعه وگسترش 

  وفوايدبه تشخيص وتطبيق پروژه ها وبرنامه های که تجارت انرژی منطقوی را با مزايای) ADB(  انکشاف آسيايی بانک .30
، يک چهارچوب )ADB(  انکشاف آسيايیبانک. ادامه خواهد داد ،دهدميترويج اقتصادی و محيط زيست برای تمام منطقه 

 تجارت منطقوی برق وگاز را توانمند سازد ، وهمچنان زيربنا ها را جهت  افزايش همکاری وتجارت منطقوی  پاليسی را که
همچنان در برداشتن موانع همکاری های بزرگتر ) ADB(  انکشاف آسيايیبانک.  در سکتور انرژی ،  توسعه وترويج دهد

 قانونی، پول وخطرات تجارتی وهمچنان عدم رسيدگیوتجارت در سکتور انرژی تمرکز نموده ، طرق وراه ها را برای 
 . اطمينان سياسی جستجو می نمايد

با کشور های عضو در حال توسعه جهت رسيدگی به تقاضای برق ايشان بشکل دوام دار ) ADB(  انکشاف آسيايیبانک .31
  می نمايد تادر پالنگذاری خدمات عام المنفعه را تشويق) ADB(  انکشاف آسيايیبانک. وبرنامه ريزی شده کارمی نمايد

                                                 
را شامل ميشود که منتج به انتشار آلودگی های گازها ی گلخانه ای پايين می گردد،مانند انرژی قابل ) 'ADB(اين امر تمام سرمايه گذاری های بانک انکشاف  آسيايی 11

  . تجديد، کفايت انرژی وپروژه های پاکننده مواد سوختی
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 12دن سرمايه گذاری کاربن پايين را افزايش دهی وتقاضا سهيم ساختهبع يکپارچه را اخويش عناصر کليدی پالنگذاری من
 انکشاف ، بانکشده باشد، برای  کشور های عضو در حال توسعه ، پالنگذاری ی سکتوریسرا سرت اقداماتدرصورتيکه 

 که دارای سرمايه گذاری های سکتوری برق دوامدار خواد نمود راه سکتور انرژی را کمک توسعه نقشه)  ADB( آسيايی
  . خواهد داد انعطاف پذيری کافی تشخيص خط لوله را با  های پروژهگردند و

   ذخيره  فصلیبه مخازن آبی بزرگ را که کارخانه های برق رسانی، برقطورانتخابی ) ADB(  انکشاف آسيايیبانک .32
بهرصورت، همچو تمويل به اساس مزايايی اقتصادی  خواهد بود . منظوره نيز کمک می نمايد چند يايی ا با مزنيازدارد

همچو پروژه ها .  باشندت داشتهمطابق) ADB(  انکشاف آسيايی بانکیوپروژه ها بايد با شرايط حفاظتی اجتماعی ومحيط
 . باشدداخلی ومنطقوینافع می تواند برای م

 
 که برای آن توليد  خواهد بودظرفيت بزرگ، ضرروت  درافزايش هابه ن برق مورد نيازمنطقه، برآورده ساخت  .33

به استفاده ، کشور های عضو در حال توسعه را )ADB(  انکشاف آسيايیبانک .بايد رشد داده شود سنگ، ذغالمبنی بر
 ديگ های بخاری انفجاری وفوق العاده  ،ی بستراحتراق مواد سيال  مانند    تکنالوژی های پاک کننده  قابل دسترساز

 مانند سلسله ترکيبی تبخير - از آنجائيکه تکنالوژی های جديد.تشويق می نمايد  ، آلودگی زدايی گاز سوختهانفجاری  و 
 نشان داده شده است تا از لحاظ تخنيکی امکان پذير بوده و از لحاظ اقتصادی –) يا توقيف(يکپارچه و  تسخير کاربن وذخيره

 حمايت می در کشور های عضو در حال توسعه  اين تکنالوژی ها را، استقرار )ADB(  انکشاف آسيايیعملی باشد، بانک
 در  راکشور های عضو در حال توسعههمچنان ) ADB(  انکشاف آسيايیبانک. کند تا کارآيی مالی آنها را افزايش دهد

 انتقال تکنالوژی درازمدت برای تکنالوژی های جديد  به اساس موافقتنامه هایهمکاری با کشور های پيشرفته 
 در ،  را سنگذغال ی وطور انتخابی پروژه نير) ADB(  انکشاف آسيايیبانک. وبهتر تحت توسعه، کمک می نمايد

حيد شده صورتيکه تکنالوژی های پاک کننده  انتخاب شده باشد وتجهيزات تخفيف دهنده کافی و تدابير در طرح پروژه تو
 تهيه متکی به ،کوچک ی دارای سايز با شبکه ها  کشور های عضو در حال توسعهبعضی  از. کمک می نمايد ،باشد

ذغال سنگ  مونتاژ کارخانه های برق رسانی مبنی بر يا واردات از کشور های همسايه شايد به نفت مبنی برنيروی
سيستم  که تنوع سازی  قابل اطمينان مهمچو . دن ضرورت داشته باش ديگ بخار زيربحرانی، تکنالوژیبا استفاده از

  رفعصورت عالقمندی بهدر. کم مصرف باشدبسيارمی تواند گزينه ، ونيرو وتأمين انرژی را بهبود بخشد
 را در کارخانه های برق رسانی دارای بار اوليه همچو ) ADB(  انکشاف آسيايیبانک اقتصادی و توسعوی، نيازمندی ها

 موجوده به کارخانه های برق رسانی کمک مذکور، .حمايت می کند موجه  است،  دريافته شودبتبعد از  مراقصورتيکه 
 . مند باشد، تمديد ميشودنيازبهبود  کارآيی که به مناسب 

 را بخاطر گاز طبيعی کارخانه های برق رسانی متکی برتمويل  از به حمايت ،)ADB(  انکشاف آسيايیبانک .34
 .اهد دادمزايايی محيطی آن، ادامه خو

انتخاب منابع انرژی قابل تجديد را برای توليد نيرو، تشويق می ) ADB(  انکشاف آسيايی بانک باوجود اينکه، .35
 در  رسانیاست، می تواند منحيث يک بخش عمده شبکه های برق متکی  نفتنمايد، تأسيسات که براساس نيروی 

 برق  به تمويل تأسيسات،)ADB( نکشاف آسيايی ا بانکاز اينرو،. اقتصادی ساختن بعضی جزائر، ادامه دهد
 برای جوامع جزاير نشين ، ساحات دور دست، وساحات دارای جمعيت غير  نفتبر متکی مدرن، کوچک، رسانی

 .متراکم، جاييکه گزينه ديگر امکان پذير نيست،ادامه خواهد داد
 

 بانک.  انتقال و توزيع داردتأسيسات در افزايش ظرفيت بزرگ در توليد نيرو، نيازبه سرمايه گذاری های اساسی .36
  سيستم های انتقاالتی مدرن وتوزيع جهت انتقال  ومونتاژنصب در به کمک خويش ،)ADB(انکشاف آسيايی

 برق از تأسيسات توليدی برای مصرف کنندگان، بشمول بلند بردن ظرفيت سيستم های موجود برای کاهش کارآيی
 .بت هنگاميکه دسترسی آزاد توسط قانون اجازه داده شود، ادامه خواهد دادضايعات تخنيکی وتوانمند ساختن رقا

 
 موجود کهنه کشور های عضو در حال توسعه ، به تمديد سيسم های گرمسازی خويش، عالوه بر سيستم های   اکثر .37

کشور های عضو در حال توسعه را  در ، )ADB(  انکشاف آسيايی بانک.مونتاژ، ضرورت دارندنصب وبه 
 تکنالوژی های مدرن و مؤثرانرژی مانند سيستم های ترکيبی گرما ونيرو، کمک خواهد  ومونتاژخيص ونصبتش

وابسته به   حرارتیانرژی آفتابی و پمپ های : مثال(درجايکه استفاده از انرژی قابل تجديد امکان پذير باشد،. نمود
 .وی موجود را  تکميل نمايدتشويق خواهد شد تا سيستم های گرمسازی ناحي) حرارت گرمای زمين

 

                                                 
گزينه اضافی عرضه  وگزينه های منجمنت جانب تقاضا يکسان رويه می ) 1(نگذاری منبع يکپارچه عبارت است از  پروسه پالنگذاری کمترين مصرف که پال  12

  .  مصارف محيط زيست را شريک وداخلی ومزايای  کامل نسبت به تحليل وارزيابی مصارف کمتر سنتی می سازد) 2(نمايد
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 وگاز،  نفت، پاليسی خويش در مورد عدم تمويل هر نوع پروژه های گسترش )ADB(  انکشاف آسيايیبانک  .38
 از لحاظ بين المللی يکی از کاالی تجارتی محسوب می  نفتاز آنجايکه . بدليل وابستگی به خطرات ، ادامه می دهد

بطور عموم، پروژه های توسعوی )  ADB( ی، بانک انکشاف آسيايیشود با ايجاد سرمايه گذاری سکتورخصوص
  نفتکمک به  توسعه ساحات )  ADB( ، بانک انکشاف آسيايیدرصورت لزوم. ساحه نفتی را تمويل نمی کند

حاشيوی واز قبل تثبيت شده را مورد بررسی قرار می دهد، درصورتيکه همچو يک توسعه از لحاظ اقتصادی سالم 
کمک را برای تصفيه وپااليش ، حمل ونقل، وتوزيع توليدات  نفت خام، )  ADB(  انکشاف آسيايی بانک.باشد

به فراهم آوری کمک به توسعه ساحه گاز وحمل ونقل وتوزيع گاز، )  ADB( بانک انکشاف آسيايی. فراهم ميسازد
  را در يک پاليسی) 1( تا همچنان کمک پاليسی را فراهم ميسازد)   ADB( بانک انکشاف آسيايی. ادامه ميدهد

محيط زيست ترويج دهد که سکتورخصوصی، رقابت بزرگتر ومقررات مستقل وشفاف را در سکتور نفت وگاز 
 وکشور های عضو در حال توسعه را در تهيه وتنظيم پايگاه اطالعاتی راجع به منابع برق آبی، )2.  (تشويق نمايد

  .افزايش مهارت ها ومديريت مالی، کمک نمايد
 

کشور های عضو  تعدادی از، محسوب ميشوداز اينکه ذغال سنگ يک منبع عمده انرژی برای برق وگرمسازی  .39
 يک  سنگاز آنجايکه ذغال. بشکل تجاوز کارانه تعقيب می نمايندرا  توسعه معدن ذغال سنگ ،در حال توسعه

سی فعلی خويش را از بابت تمويل غير پالي) ADB( بانک انکشاف آسيايیکاالی تجارتی بين المللی بشمار می آيد، 
يک  اين . سنگ ، به استثنای استفاده گرفتاری توسط کارخانه برق رسانی، ادامه می دهدمستقيم توسعه معدن ذغال

  يا تخصيص  نفتحرارتی  وابسته به قرارداد تهيه سنگ يک بخش اساسی توليد ذغال درصورتی است که ،  مورد
يک معدن شود توسعه تصور زمانيکه ) ADB(  بانک انکشاف آسيايی.انی باشداداری برای کارخانه برق رس

 حرارتی به بازار های آزاد يا از طريق ارتباط به مجاری تجارت بين  سنگ برای فروختن ذغال  سنگذغال
پنداشته باشد، تمويل نميکند، زيرا معامله مذکور برمبنی بازار  می المللی  برای توليد نيروی برق در کشور ديگر 

 .ميشود
 

 شيوه های )2(  سنگ امنيت در معادن ذغالتأمين) 1: (موارد ذيل را حمايت ميکند) ADB( بانک انکشاف آسيايی .40
) 3( معدن از لحاظ محيط زيست واجتماعی و استفاده مؤثر ذغال سنگ برای توليد نيروی برق برای استخراجسالم

استخراج  واستفاده متان اليه يا رگه ذغال سنگ )  4( عملی باشدزمانيکه از لحاظ تکنالوژی  تسخير کاربن وتذخير
و ) 8(بکارگيری ذغال سنگ باطله )  7( سنگ دستگاه تصفيه ذغالتهيه ) 6(گاز  ذغال سنگ تبديل نمودن )  5(

همچنان اصالحات وبهبود ) ADB( بانک انکشاف آسيايی. زمين ودريا سنگ ازطريق ذغالمؤثر حمل ونقل 
 و گاز طبيعی مايع  نفت، بشمول  )LNG( وگاز طبيعی مايع  نفت را  در زمينه حمل ونقل رآيی کاامنيت و 

)LNG (،حمايت ميکند  ترمينال ها ، تأسيسات ذخيره گاه ها، خطوط لوله و حمل نقل دريايی. 
  
 توسعه اصالحات سکتور انرژی، ظرفيت سازی وطرز اداره.    ج

  
 ونظارت، ذريعهانرژی خويش را در مورد اصالحات، ظرفيت سازی، عمليات ) ADB( بانک انکشاف آسيايی .41

 واصالح سکتور های انرژی خويش از طريق کمک های تغيرکشور های عضو در حال توسعه برای کمک به 
. ، ادامه ميدهدتخنيکی وحمايت پروژه ای برای تنظيم انحصارات طبيعی ومعرفی رقابت درجايکه امکان پذير باشد

از آنجايکه اصالحات می تواند وقت زياد را . ميشود  تهيه سابقه یبنی درس ها از اصالحات سکتوراين امر بر م
، ضرورت دارد تا اطمينان حاصل نمايد که تمام بخش ) ADB(  بانک انکشاف آسيايیگيرد، انجمن مداومدر بر

 مخصوصا مشارکت مشارکت سکتور خصوصی ،.  مستفيد شده اند ازآنهای جامعه، مخصوصا مصرف کنندگان،
بهرصورت خصوصی سازی غايه يا هدف نهايی فعاليت های اصالح  .بايد تشويق گردد،  خصوصی-ها عامه

 کارآيی  کهسی می باشد،نخواهد بود، درعوض ، گزينه قابل دستر) ADB( بانک انکشاف آسيايیسکتوری، 
اصالحات سکتوری، بشمول خصوصی . دبرب ومنابع قابل سرمايه گذاری را باال ه سکتور انرژی را افزايش داد

 . شود کشور به کشور به شکل شفاف، عملی ،سازی يا شرکتی سازی بايد طراحی گردد و  طور مسلسل بادقت 
در را که  کشور های عضو در حال توسعه ،)ADB( ، بانک انکشاف آسيايیتغيربرعالوه، حمايت از اصالحات و .42

می ميکانيزم قميت گذاری مارکيت به نفع مصرف کنندگان،  اتخاذ و    رقابتی ها برق رسانیحال ايجاد مارکيت
به  سطح معين موعد پرداخت   اين مارکيت ها قبل از اينکه بتوانند موفقانه آغاز بکار نمايند.نمايدکمک باشند، 

، برای تحقيق وپژوهش، قانون گذاری ، توسعه تکنالوژی )ADB(  بانک انکشاف آسيايی.سکتوری نياز دارند
  . وچهارچوب های مقرراتی،  کمک فراهم خواهد نمود
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 های عضو در حال توسعه را در امر تصويب ساختار تعرفه ها که حفاظت ، کشور)ADB( بانک انکشاف آسيايی .43
 حد اکثر مصرف ، ومصرف با عامل نيروی ضعيف – حد اکثر و فصول -ساعاتمنابع طبيعی انرژی را ترويج و
مصرف  عبور از يک طبقه به ديگر - کمک های مالی.ازات کند، تشويق می نمايدوعامل بار را،  جريمه ومج

طناب نجات برای مصرف کنندگان با پايين ترين مصرف ماهانه می تواند يک ميزان بايد تقليل يابد؛ کنندگان 
دازه گيری  باشد، بايد شفاف، قابل ان وجود داشتهکمک های مالی، در صورتيکه . مصالحه وسازش قابل قبول باشد

بانک انکشاف . ، هدفمندانه وشايسته تدريجی سازی در متوسط المدت با تعيين شبکه امنيت اجتماعی مناسب باشد
، بطور مشابه در ايجاد ميکانيزم های مقرراتی مستقل جهت رسيدگی به شفافيت در مديريت )ADB( آسيايی

 .ر يا مستقيم، کمک خواهد نمودسکتور گرمسازی، بشمول وضع تعرفه ها وکمک های مالی مورد نظ
 توسعه .، محسوب ميشودنظارت و کارآيی ترويج ،توسعه وانکشاف ظرفيت، يک عنصر مهم  اصالحات سکتوری .44

 بانک انکشاف آسيايی. می باشد سکتور انرژی  کارآيی دروانکشاف منابع بشری يک سرمايه گذاری درازمدت
)ADB(ن وهمچنان خدمات عام المنفعه جهت وادار ساختن ادارات ،  کمک های تخنيکی را برای تنظيم کنندگا

مقرراتی، تعرفه، وتحيل وارزيابی کمک ها، طرز العمل جواز دهی، ارزيابی تقاضا وتمام همه فعاليت ها مورد 
، برعالوه، کمک های )ADB( بانک انکشاف آسيايی.  اجراآت ، فراهم می نمايد کارآيینياز تنظيم کنندگان برای 

را برای انکشاف ظرفيت های مربوط به تمام ساحات عملياتی انرژی، مانند پالنگذاری انرژی، پيشبينی تخنيکی 
 .تقاضا، مديريت مالی، عمليات ها وحفظ ومراقب سرمايه و ارزيابی اقتصادی ، فراهم می نمايد

کز فعاليت ها ، توليد معلومات ودانستنی های وسيع را ترويج و از طريق مرا)ADB( بانک انکشاف آسيايی .45
ظرفيت  ازتحکيم اين مراکز فعاليت بخاطر وضع شده که يک حمايت قوی. معلومات منطقوی شريک می سازد

آسيا وپسيفيک جهت توليد مفاهيم ابتکاری وترويج ساينس وعلوم، تکنالوژی وتوسعه مديريت مربوط به انرژی 
 های عضو در حال توسعه خواهد بود و کشور يک مدافع ،)ADB( بانک انکشاف آسيايی.  وجود داشته باشدپاک،

 انرژی، انرژی قابل تجديد وتکنالوژی های پاکننده ازطريق پروژه  کارآيیرا در زمينه انتقال تکنالوژی در امر 
 .های نمايشی برای استقرار، کمک می نمايد

های انرژی را با  های عضو در حال توسعه را کمک می نمايد تا پروژه ، کشور)ADB( بانک انکشاف آسيايی .46
 بانک . تهيه وتطبيق نمايند- عنصر اساسی طرز اداره بهتر-تأکيد برحسابدهی، مشارکت، پيشبينی پذيری وشفافيت

ه ويک سازمان حمايه  نمودامضاء 2008، ابتکار شفافيت صنعتی اجرائی را در سال )ADB( انکشاف آسيايی
،  )ADB( انرژی کمک شده توسط بانک انکشاف آسيايیکننده برای افزايش عوايد شفاف در پروژه های اجرای 

، شفافيت وسيع تر در خريداری وبهبود واصالحات در شرکت )ADB( بانک انکشاف آسيايی. گرديده است
، بخش های مقتضی مسئوليت های مقرراتی از )ADB( بانک انکشاف آسيايی. ومديريت مالی را ترويج می دهد

 دولت ، و فعال را در يک مفهوم ملی مخصوص ودر امتداد سطوح مختلفجمله پاليسی، نقش های مقرراتی 
، همکاری منظم وتوسعه مهارت ها را )ADB(بانک انکشاف آسيايی. تاجايکه ممکن باشد،  حمايت می نمايد

، مقرره انحصارات طبيعی وهمکاری بيشتر در ساير بخش های )ADB( بانک انکشاف آسيايی. ترويج خواهد داد
  کارآيی و نظارت، اصالحات که )ADB(  بانک انکشاف آسيايی .ژی ، اولويت بندی خواهد نمودسکتور انر

تصدی های عامه را که در سکتور انرژی فعاليت می نمايند ، بهبود بخشد ، حمايت نموده و در جايکه مناسب 
توسعه در خواست  های عضو در حال در صورتيکه توسط  کشور. را افزايش می بخشد کارآيیباشد، همکاری و

، خصوصی سازی  تصدی های عامه  را حمايت وبا انتقال شفاف همچو )ADB( بانک انکشاف آسيايیشود، 
 .تصدی ها از دولت به ملکيت خصوصی ، کمک خواهد نمود

  
  تدابير اجرايی. د

 
 در  را)ADB(بانک انکشاف آسيايی ديپارتمنت های عملياتی ،)RSDD(  ديپارتمنت منطقوی وتوسعه با ثبات .47

ديپارتمنت منطقوی  با حمايت داراالنشای  رازمينه تطبيق پاليسی حمايت نموده وکميته انرژی اشتباهات تخنيکی
 .آماده سازد، )RSDD( وتوسعه با ثبات

در زمينه توسعه وتطيبق پالن  را  های عضو در حال توسعه،  حکومات کشور)ADB( بانک انکشاف آسيايی .48
اين امر می تواند در . ديالوگ پاليسی، کمک می نمايد در استراتيژی همکاری منطقوی  و آنهابرای سکتور انرژی

ی مشارکت کشوری واستراتيژی همکاری منطقوی وبرنامه يا  در يک پروسه ژرابطه به توسعه  استراتي
 .پالنگذاری جداگانه باشد، که هرکدام برای اشخاص، کشور ومناطق فرعی بسيار مناسب باشد

  برای بانک انکشاف آسيايیدر برگيرنده مجموعه از شاخص های هدايت کننده ساده وقابل اجراءب چهارچو يک  .49
)ADB(چهارچوب مذکور نتايج وسيع  را که .  می باشد2 ،  جهت نظارت از پيشرفت تطبيق پاليسی در ضميمه
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.  پيشنهاد نموده استر مذکو در تحقق نتائج را،)ADB( بايد تحقق يابد تشخيص و سهمگيری بانک انکشاف آسيايی
بهر صورت، از اينکه هرکشور در مورد استراتيژی  وگزينه های پاليسی خويش تصميم اتخاذ می نمايد، مشکل 

، در سکتور انرژی ، مشخص )ADB( خواهد بود که اهداف را برای کليه تطبيق پاليسی بانک انکشاف آسيايی
گزارش های دوساله  سکتور انرژی ، وبشکل   هيهشاخص برای هررکن در چهارچوب بايد درجريان ت. نمود

 .مداوم ميزان دقيق در مشوره با ديپارتمنت های مربوطه ، نظارت خواهد شد
سازی مهارت ها وظرفيت تخنيکی بايد در ط تلمختطبيق پاليسی به منابع کافی بشری ومالی ضرورت دارد،  .50

عالوه برآن، وقتيکه تعداد از . جديد افزايش داده شود انرژی وانرژی قابل ت کارآيیديپارتمنت سيستم های توسعه 
منابع . پروژه های انرژی باال می رود، يک افزايش در پست های کارمندان با تخصص انرژی ضرورت می شود

اين نيازمندی ها با . ، نياز می باشدمالی برای تطبيق پاليسی، بشمول تهيه  نقشه های راه سکتور انرژی کشور
 انرژی ، تسهيالت مشارکت  کارآيیوباره تمويل بودجه قابل دسترس، وجوه امانتی طبق ابتکار اولويت بندی د

 .مالی انرژی پاک، ومنابع همکاری مالی، بايد  برآورده شود
  

 پيشنهادات. 5
 

  گرديده تشريح 15-13  را طوريکه در فقره های 2099رئيس پيشنهاد می نمايد که  بورد اجرائی پاليسی انرژی .51
 امضاءبه  که باهم اتخاذ شده بيان شده ، 46-16نموده و تطبيق پاليسی انرژی را طوريکه در فقره هایب تصوي
 . شود1995 پاليسی 2000 و بررسی سال 1995تا جايگزين پاليسی انرژی برسد 

.  بماندکه برای مدت زمان قابل مالحظه ، مدار اعتبار باقیاينست  از پاليسی واصول انتظار برده ميشود يکههدف .52
 .شودين، بررسی پاليسی آينده صرف در صورتی وزمانی انجام می شود که حاالت وشرايط تضمين ابنابر

  
 

 تحليل وارزيابی پاليسی
 

، وتصميم در سازماندهی مجدد )ADB(  بانک انکشاف آسيايی1995،13ات پيشنهاد شده در پاليسی انرژی تغير .1
با تمرکز بر توسعه های را  آسيا وپسيفيک صورت ميگيرد که ی اتتغير در تطبيق پاليسی به اساس بازنگری

 آنها بررسی  های تجربه بانک انکشاف آسيايی.  متأثر می سازد،استراتيژيک های نگرانیمربوط به  انرژی و
)ADB(يک .را حمايت نمودند ، در سکتور انرژی وتجربه مربوط به ساير بانک های توسعوی چند جانبه 

يافته های اين   14، 2000بررسی سال  ، 1995 مسائل پاليسی کليدی با درنظر داشت پاليسی ارزيابی تفصيلی از
صورت ، نيز 15)2020استراتيژی( 2020-2008  درازمدتبررسی واولويت های ايجاد چهارچوب استراتيژيک

 .گرفته است
 

 يک بازنگری: سکتور انرژی   )أ (
 

به اساس  . قه رشد اقتصادی، بسرعت افزايش می يابدتقاضا برای انرژی در آسيا وپسيفيک ،  باحرکت بی ساب .2
ر برده می شود ، تقاضای انرژی اوليه در آسيای در حال توسعه ، انتظا)IEA( گزارش آژانس انرژی بين المللی

 رشد مذکور 16.  بالغ گردد2030 بتو در سال 6.3 به 2006در سال ) بتو(  معادل نفت تن ميليون 3.2 رشدکه از
سوخت مصرف . قابل دوام نخواهد بود ، برآورده شود سوخت های کانی ر اين انرژی توسط درصورتيکه اکث

 .زياد طور قابل توجه انشتار گاز های گلخانه ای را افزايش می دهدهای کانی 
 اين امر کامال دانسته ميشود که هشدار های جهانی بدليل انتشار گاز های گلخانه ای ، طور گسترده از استفاده  .3

ات قابل توجهی در آب وهوا مشاهده شده است، بعضی از آنها پيامد های تغير.  سوخت های کانی می باشدسنگين
برنامه صرفه جويی های بسيار باعث اتخاذ پاليسی برای کاهش تقاضای انرژی . جدی به سطح جهان داشته است

شود تا تمايل جاری افزايش انتشار  است که برآورد ه یبهرحال، نيازمندی های زياد. گرديده است آنهاشده ريزی 
 .گاز های گلخانه ای را معکوس سازد

                                                 
  .، پاليسی بانک برای سکتور انرژی، مانيالADB(،1995(بانک انکشاف آسيايی  13
  .، بررسی پاليسی انرژی، مانيالADB(2000(بانک انکشاف آسيايی 14
  .، مانيالADB(2008- 2020(بانک انکشاف آسيايیچهارچوب استراتيژيک درازمدت :  2020، استراتيژی 2008 ،)ADB(بانک انکشاف آسيايی 15
16  IEA2008پاريس2008 جهان ، چشم انداز انرژی ،.  
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 تدارک .  بين المللی يک بارسنگين فوق العاده ونا متناسب باالی کشور های درحال توسعه است نفت قيم یبی ثبات .4
 های  وکمک نفتوهوشيارانه برتأمين انرژی، پايين آوردن مصرف  سريعمنجر به تمرکز  نرخ ی وبی ثباتنفت

برای اينکه اين تدابير موفقانه باشد، يک شيوه جامع . مالی واستفاده بزرگتر منابع بومی وطبيعی انرژی ميگردد
،  کارآيیاين امر تصاميم پاليسی ، چهارچوب های حقوقی ومقرراتی، حفاظت انرژی و.وهمآهنگ الزم است

جديد وجهت داد مارکيت بطرف توسعه قابل استفاده مطلوب سوخت های کانی، استفاده بيشتر از انرژی قابل ت
 .تداوم را شامل ميشود

تقاضای انرژی وچالش فراهم آوری :  توجه  به شايستگی در مناطق آسيا وپسيفيک، سايرمسايل محکم همچنان .5
 نفر در منطقه در حال حاضر ميليون 1درحدود . دستيابی به اشکال مدرن انرژی برای همه را افزايش می دهد

 .رسی را ندارندهمچو دست
  1969 خويش دخيل از سال  های عضو در حال توسعه، در سکتور انرژی کشور)ADB( بانک انکشاف آسيايی .6

  انتشار يافت، که برمغلوب ساختن 1981درسال ) ADB(  بانک انکشاف آسيايیاولين پاليسی انرژی.  بود
) 1: ( آن باالی موارد ذيل تأکيد می دارد17. داشت بوجود آمده بود، تمرکز نفتبحران های که باتکان ها قيم 

و ايجاد منجرشونده ) 3( توسعه وترويج موثريت وکارآيی) 2( زيربنای انرژی درحال توسعه ومنابع انرژی بومی
 . های عضو در حال توسعهکشوربه مارکيت ها بای سرمايه گذاری های در 

شاريافته، مالحظه ميگردد که  منحيث سرمايه گذاری در  ان1995در سال ) 1پاورقی( دومين ورقه پاليسی انرژی .7
 های عضو در حال توسعه افزايش يافته است، اينها ، عمدتا بدليل نقش دوگانه دولت کشورسکتور نيروی برق 

اين ورقه پاليسی . منحيث پاليسی ساز ومنحيث مالک انحصاری، غير قابل اداره  وغير قابل تشخيص گرديده اند
  وتوسعه صحيح را از  وسرمايه گذاری زيربنايی متوازنی را برسميت شناختهمورد نياز سکتورات تغيرصحيح 

 ورقه مذکور ترميم کامل مصارف، کاهش کمک های مالی، تأسيس .يشنهاد نموده است پلحاظ مالی وعمليات مؤثر
 ورقه مذکورعالوتا .ميکانيزم های مقرراتی مستقل وتعرفه ها را به اساس اصول شفاف، پيشنهاد نموده است

شرکتی سازی وتجارتی سازی خدمات عام المنفعه ملکيت دولت ، مشارکت سکتور خصوصی و توسعه تجارت 
ساير پيشنهادات شامل افزايش تمرکز بر مديريت جانب تقاضا، حفاظت . منطقوی انرژی را پيشنهاد نموده است

 .ی باشدمحيط زيست، برق رسانی روستايی وتوسعه انرژی قابل تجديد م
 

اين بررسی تأکيد نمود که ). 2پاورقی(  مورد بررسی وتجديد نظر قرار گرفت2000 در سال 1995پاليسی انرژی  .8
بهرحال، بادرنظرداشت اينکه  اولويت های فعال تجديد نظر شده بانک . چهارچوب فعلی مناسب وصحيح است

سعه، بررسی مذکور تأکيد بيشتر بر  کشور های عضودرحال توتغيرونيازمندی ها ) ADB( انکشاف آسيايی
کاهش فقر با ايجاد زيربنای انرژی برای رشد اقتصادی قابل تداوم وافزايش ) 1( موارد ذيل پيشنهاد نموده است

 تغيرافزايش سرمايه گذاری خصوصی با آوردن )  2( دسترسی به انرژی برای فقراء، بويژه در ساحات روستائی
 رسيدگی به تأثيرات محيطی ) 3(ط توانمند برای سرمايه گذاران خصوصیدر سکتور انرژی وايجاد يک محي

، ميکانيزم برای 18منطقوی وجهانی، مخصوصا مشکالت باران اسيدی، حمايت انرژی پاک  وپروتوکول کيوتو
 در .وتوسعه همکاری منطقوی)  4( کاهش گاز های گل خانه ای وتمويل پروژه های انرژی قابل تجديد

ول اساسی، بررسی مذکور يک سلسله وسيع از ابتکارات را مانند باز سازی سکتور نيروی چهارچوب اين اص
برق، مشارکت سکتور خصوصی، توسعه وانکشاف اجتماعی، منطقی ساختن اعانه ها ، طرز اداره سکتوری، 

 2000بررسی . انرژی  وظرفيت سازی را حمايت نمود  کارآيیتکنالوژی معلوماتی ، حفاظت محيط زيست، 
 . سال دعوت بعمل آورد5برای ارزيابی دوباره بعد از 

ارزيابی ) IED( همچنان توسط ديپارتمنت مستقل ارزيابی) ADB( عمليات سکتور انرژی بانک انکشاف آسيايی .9
نتايج ). 30-29فقره های (شده است، که دريافته است اينها مقتضی ومناسب ، بموقع و عموما موفق بوده است

برای سکتور انرژی بايد  توسط دو  عوض ) ADB( ابی اينست که کمک بانک انکشاف آسيايیپيشنهاد شده ارزي
 .  انرژی وطرز اداره خوب کارآيی: کليدی پاليسی پيش برده شود

 
  

                                                 
  .، مانيال2نقش بانک در  سکتور انرژی در منطقه، ورقه کاری شماره . ADB(،1981(بانک انکشاف آسيايی  17
 ها را ايجاد نمود از آنجائيکه اداره عالی آن با مسئوليت برای نظارت از پيشرفت)COP(کنوانسيون چهارچوب ملل متحد راجع به  تغير آب وهوا، کنفراس طرف ها  18

 طرف ها تنظيم گرديده 1  محل ماموريت صرف برای ضميمه 2000در برلين، آلمان، تصميم اتخاذ شد که تعهدات ) COP(در اولين جلسه . بسوی هدف کنوانسيون
ايی مرکزی وشرقی  کشور در اروپ11 کشور صنعتی و38در کيوتوی جاپان،يک  مجموعه ازالزامات حقوقی تعهدات برای ) COP(درجريان سومين جلسه . است

 2012- 2008 خويش د رخالل مدت تعهد 1991 فيصد تحت سطوح 5.2ايجاد گرديد تا انتشار آلودگی گاز های گلخانه ای خويش را به يک حد اوسط تقريبا 
  . اين بنام پروتوکول کيوتو در کنوانسيون ياد می شود. برگردانند
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 چشم انداز تقاضای انرژی  )ب (
 

 افزايش يابد  درجه رشد حد 2030 تا 2006از % 45شده است تا ريزی تقاضای انرژی اوليه جهانی برنامه   .10
 بتو خواهد بود ، به 17.0، مجموع تقاضای انرژی2030در سال). 4پاورقی( می باشد% 1.6وسط ساالنه حدود ا

اساس يک سيناريو که فرض می نمايد که پاليسی های دولتی ديگر معرفی نشوند بغير از آنچه که در اوسط 
ه واشاره نموده است منحيث تهي) IED( اين سيناريو توسط ديپارتمنت مستقل ارزيابی.  قبول شده است2008

افزايش در استفاده انرژی جهانی از کشوری های می باشد که  % 87سيناريو مرجع، پيشنهاد می نمايد که  حدود
در اين  کشور های که عضو سازمان  همکاری .  نمی باشند) OECD( در سازمان  همکاری اقتصادی وتوسعه

سوخت های . اقتصادی ونفوس طور چشمگير ادامه داردنمی باشند، درجه رشد ) OECD( اقتصادی وتوسعه
 که بخش عمده انرژی  نفتبا .افزايش پروژه در تقاضای انرژی اوليه محاسبه ميشود% 79کانی برای بيشتر از 

عمدتا بدليل افزايش رجوع به توليد برق (درحاليکه تقاضای گاز طبيعی رشد می نمايد . مخلوط اوليه باقی می ماند
%)  5.3(  ساختن نيروی هسته.ل سنگ ادامه می دهد تا  منبع سوخت عمده برای توليد برق باشد، ذغا)گازی

شريک ساختن مصرف انرزی بومی انتظار می رود که . معموال ثابت باقی خواهد ماند%) 2.4( ونيرو برق آبی
شريک . اهش يابدبدليل افزايش استفاده از مواد سوخت مدرن در مناطق روستايی کشور های درحال توسعه،ک

تقاضای انرژی اوليه جهانی را % 2.1ساختن ساير منابع قابل تجديد، به استثنای نيروی برق آبی وسيع در حدود
 ).1.1جدول الف .(تشکيل می دهد

  
  

   تقاضا انرژی اوليه جهانی در سيناريوی  منبع:1.1جدول الف 
  ) نفت تن ميليونمعادل (

 
            2030         2006– 
 share        2030        2030          2015 2006  2000 1980   جنس
         (%)           (%)a 
 2.0 28.8      4,908         4,023      3,053 2,295       1,788  ذغال سنگ
 1.0 30.0      5,109         4,525      4,029 3,649       3,107                 نفت
 1.8 21.6      3,670         2,903      2,407 2,088       1,235   گاز 
 0.9 5.3        901            817         728    675          186                 اتمی 
 1.9 2.4        414            321         261    226          148     انرژی آبی
 1.4 9.8        1,662         1,375      1,186 1,045       748    تراکم زيست وضايعات
 7.2 2.1        350            158         66      55            12      ساير انرژی قابل تجديد
 1.6 100       17,014       14,121      11,730       10,034     7,223  مجموع

A   :  ساالنه  درجه  حد اوسط رشد  
  .پاريس.2008چشم انداز انرژی جهانی.2008.آژانس انرژی بين المللی: منبع

 
منابع انرژی جهانی برای برآورده ساختن رشد برنامه ريزی شده در تقاضای انرژی طوريکه در سيناريوی منبع  .11

ای برآورده ساختن بر. بطور عادالنه از لحاظ جغرافيايی توزيع نشده استاشاره شده کافی است، اما اين منابع 
در سرتاسر جهان )  دالر امريکايی2007در سال( تريليون دالر26.3انرژی در حال رشد، سرمايه گذاری بيشتر

دارای    تقاضاپيشبينی  اين . تا افزايش يابد19نياز است، وانتشار آلودگی گاز های گلخانه ای برنامه ريزی شده
زيابی نتائج سکتور انرژی تالش ها برای انداختن جهان در يک برای ار. نتائج محيطی غير قابل دوام می باشد

مسير مختلف برای انتشار آلودگی گاز های گلخانه ای، آژانس انرژی بين المللی دوسيناريوی  پايدار را برای 
 . ايجاد نموده است 2030 در سال COميليون بخش در 459 و550توليد گاز های گلخانه ای 

  

                                                 
  . زياد تر باشد2006 نسبت به 2030در سال% 45ايد تخمين شده است که انرژی مربوط به  انتشار آلودگی کاربن دای اوکس  19
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  وبعد کاهش2025 حد اکثر انتشار آلودگی در سالCO مربوط به -ی، انرژی جهانی پاليسی سيناريو550در  .12
.  در ارتباط به سيناريوی منبع می باشد2030پائين تر نسبت به % 19-2030 در سال gigatonnes 30تااندکی 

ل نقش انرژی قاب. پائين تر نسبت به سيناريوی منبع می باشد% 9 – 2030مجموع تقاضای انرژی در سال 
 به  نفتسقوط می کند وتقاضا برای گاز و% 27  توسعه می يابد، درحاليکه تقاضا برای ذغال - اساسا باد-تجديد

  ، منحيث يک نتيجه بسيار قوی واقدام پاليسی2020، بعد از 450در سيناريوی پاليسی . فيصد کاهش می يابد% 8
در سيناريو منبع پايين تر %  16 حدود 2030مجموع تقاضای انرژی در سال . وسيعتر، بوضوح تنزل می يابد

انرژی آبی، بومی وساير انرژی قابل تجديد بزودی در توليد نيروی برق گسترش می يابد،  اصول . می باشد
 مربوط به  حد -انرژی جهانی.  می باشد2030توليد برق مجموعی در سرتاسر جهان در % 40حسابداری برای 

  25.7 به  2030  وبعد در سال gigatonnes 32.5 به 2020 در  سال COثر انتشار آلودگی مربوط به اک
gigatonnes  بتواند ازطريق 550در صورتيکه سيناريوی پاليسی . می باشد) 1.2جدول الف ( کاهش می يابد 

 موجود برآورده شود، پيشرفت های تکنالوژی بيشتر بشکل بسيار -استقرار فراگير تکنالوژی های مؤثر کاربن
 می تواند 450سيناريوی پاليسی . تسهيالت را فراهم سازد ومصارف برآورده ساختن آنرا پايين می آوردزياد 

سيناريوی پاليسی . صرف از طريق تحقيقات وسيع، توسعه وانکشاف ونمايش واستقرار تکنالوژی ها ، بدست آيد
  کارآيیتريليون دالر در $ 3وتريليون دالرباالی کارخانه های  برق  $1.2 به يک سرمايه گذاری اضافی550

 به سرمايه گذاری های بيشتر کارخانه 550سيناريوی پاليسی . انرژی مربوط به سيناريوی منبع، ضرورت دارد
  . است ، نياز دارد550 تريليون دالر برعالوه آنچه که در سيناريوی پاليسی 2.4$برق 

  
  

  2030تقاضای انرژی اوليه جهانی د ر سال: 1.2جدول الف 
  طابق سيناريو های پاليسی آب وهوايی مختلفم

 ) نفت تن ميليونمعادل ( 
. 

 
    سيناريوی                        سيناريوی   سيناريوی  جنس 
   پاليسی450 پاليسی550                    منبع          
 2,381     3,575     4,908       ذغال سنگ
 4,308     4,689     5,109        نفت
 2,950     3,383     3,670       گاز 
 1,364     1,086     901                        اتمی 
 555           456        414            انرژی آبی 
 2,119     1,826     1,662     تراکم زيست وضايعات
 683           468        350           ساير نيروی قابل تجديد
 14,361   15,483   17,014     مجموع 
 

  .، پاريس2008چشم انداز انرژی جهانی . 2008.آژانس انرژی بين المللی: منبع
  

 متو در  3,227 تقاضای انرژی اوليه برنامه ريزی شده انتظار می رود که ا ز 20در آسيايی در حال توسعه .13
. وهند برای سهم عمده می باشد) PRC(  چين، با محاسبه جمهوری مردم2030 متو در سال 6,325 به 2006

صنعتی . اکثر افزايش در تقاضای انرژی بسبب رشد اقتصادی سريع برنامه ريزی شده وجمعيت نفوس می باشد
 جايگزينی سوخت ها بومی غير تجاری با سوخت های تجارتی،  همچنان در افزايش سازی، شهری سازی و

اضافه نمايد، فعاليت های اقتصادی، معيار های عالی تقاضا راتواند ساير عوامل که  می . تقاضا سهم ميگيرد
يک بررسی از گرايش به تقاضا در آسيايی در حال توسعه به .  خانواده ها ميباشدزندگی ومصرف بسيار زياد

  %49در مقايسه با(   می باشد2030 در %51 اساس انواع سوخت ها نشان می دهد که ذغال نوع عمده با سهم 

                                                 
تعريف شده است، بشمول، نگله ديش، بوتان، برونايی دارالسالم، کمبوديا، جمهوری مردم ) IEA(آسايی در حال توسعه، طوريکه توسط  آژانس انرژی بين المللی  20

ند، اندونيزيا، کشور کيری باتی، جمهوری دموکراتيک مردم کوريا، جمهوری دموکراتيک مردم الئوس، چين، جزائری فيجی، پولنيزی فرانسه، هانکانگ، چين؛ ه
 گينه ی نو، فيلپين، ساموا، سينگاپور، جزائر سليمان، سريالنکا، تايلند، تانگا، -ماليزيا، مالديف، منگوليا، کشور ميانمار، نيپال، آبخست کلدونی، پاکستان، کشور پايوا

  .وان چين، ويتنام و جمهوری وانوچوپايتخت تاي
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، تراکم زيستی يا بومی وضايعات )2006  در سال  %23( ،%24  نفت می باشد، به تعقيب آن  )2006 الدر س
 تمام تقاضا توسط. را تشکيل می دهد) 2006در سال % 7%  ( 9،  وگاز طبيعی )2006 در سال  17%(  10%
 (mb/d)که هر روز بشميليون 16.6است، درصورتيکه تقاضا ممکن است به ) PRC(  جمهوری مردم چينتسلط

 2030درسال  (mb/d)  30.8 آسيايی حدود  نفت باال برود، بيشتر از نصف مجموع تقاضای 2030 در درسال 
  بعد از 2030 و2006بين سال های )  در هرسال% 5.7( تقاضای برق انتظار می رود در هند به سرعت. باشد

وليد انرژی آبی برنامه ريزی شده تا در آسيايی ت. رشد نمايد) در هر سال%  PRC (،)4.6( جمهوری مردم چين
 تريليون دالر در زمينه سرمايه 26.3.در حال توسعه افزايش يابد، زيرا اکثر عوامل بالقوه بهره برداری شده است

 تريليون 7.4گذاری در سرتاسر جهان برای سکتور انرژی ،نياز است، آسيايی در حال توسعه برای بيشتر از 
 . تريليون دالر در سرمايه گذاری نياز خواهد داشت4.2،حدود)PRC( د، تنها جمهوری مردم چينمحاسبه می نماي

 
  تأمين انرژی. ج

  
 

، کشور های وارد کننده نفت را تشويق نموده است تا  نفتبی ثبات اخير در مارکيت انرژی، بويژه مارکيت  .14
وتاه مدت در رشد اقتصادی مورد رسيدگی نيازمندی را برای يک شيوه جامع در تأمين انرژی، بشمول خطرات ک

 اکثر صرفه جويی ها در آسيا وپسيفيک به سرعت رشد می نمايد، که منتج به مصرف انرژی زياد می .قرار دهند
 استقالليت احتماالانرژی از اينکه .  طور سنگين وابسته به بی ثباتی سياسی شرق ميانه می باشد نفتتدارک . شود

 که به سطح بين المللی گسترش يابد برای تأمين توليد گزينه های تشريک مساعی دراز مدت  نمی داشته باشد ، به
استفاده گسترده سوخت های کانی گاز . واستفاده انرژی به قيمت های مناسب وبشکل دوامدار ، ضرورت می باشد

 که تأمين انرژی مورد مطالعات اخير پيشنهاد می نمايد .های گلخانه ای  دارای حجم بزرگ را توليد می نمايد
 اين 21.رسيدگی قرار گيرد ومصرف انرژی بايد  با تعقيب تجاوز کاری  استفاده انرژی کافی ومؤثر ، کاهش يابد

) 3(پالنگذاری بهتر شهری ) 2(  وسيله نقليه کارآيیتوسط ) 1( امر می تواند به درجات مختلف بدست آيد، توسط
تأکيد بيشتر بر منجمت  و) 5( استفاده از سوخت های بديل) 4(د ابل تجدیاستفاده بيشتر از منابع انرژی جديد وق

شيوه ديگر گوناگون ساختن سهام انرژی وافزايش همکاری منطقوی، بشمول فراهم . ومديريت جانب تقاضا کننده
تنظيم بی ثباتی . ساختن سهولت برای تجارت بين المللی و سرمايه گذاری های عبور ومرور سرحدی می باشد

مارکيت يک چالش می باشد، حفظ ونگهداری ذخير ه احتياطی يک گزينه می باشد ، اما آن صرف برای مدت 
بدليل اينکه مسائل مورد رسيدگی تأمين انرژی بيشمار است، يک چهارچوب پاليسی اقتصاد . محدود مفيد است

. تدارک انرژی را تخفيف دهدبزرگ ضرورت است که باالی پالن ها وبرنامه های جامع تمرکز نمايد تا خطرات 
 همچنان به  مرحله  است که بازگشت نمايد، مخصوصا در  کشور های عضو سازمان  همکاری نيروی اتمی

 .)ADB( و کشور های عضو در حال توسعه بزرگ بانک انکشاف آسيايی) OECD(اقتصادی وتوسعه
 

   آب وهواتغير .د
 

.  آب وهوا واقعی بوده ودرحال افزايش استتغيرده، تهديد برسميت شناخته ش   از آنجايکه حاال بطور عموم .15
تسريع بخشيدن انتشار آلودگی گاز های گلخانه ای وارتباط نزديک آنها با حد اوسط درجه حرارت جهانی، احتماال 

 پذيری فصلی وساالنه آن در جهان ودرآسيا در هردو شده تغير قابل توجهی در آب وهوای متوسط  وتغيرمنتج به 
 اصوال  احتراق سوخت - انتشار گاز های گلخانه ای ، برای بسياری از بخش ها، توليد فعاليت های بشری.است

تعادل موجود . می باشد) مخصوصا قطع درختان جنگلی( ات در استفاده زمينیتغيرهای کانی و تا حدود کمتر، 
 طور CO2نشينی کاربن دای اوکسايدبين برای چندين کشور بين منابع مختلف انشار گاز های گلخانه ای  و ته 

قابل مالحظه  بدليل صنعتی سازی، شهری سازی  مختل شده است و افرايش چهار برابر در  نفوس جهان در قرن 
 آب وهوا،  پيشبينی می نمايد که مناطق زمينی آسيا يک هشدار متوسط ساالنه را در تغير نمونه های 22بيستم
 منحيث نتيجه افزايش بيشتر در تمرکز گاز های گلخانه 2080 د ر دههC°5 وتا2050  سيليس در دهه C .3حدود

 .23.ای تجربه  خواهد نمود

                                                 
  .واشنگتن دی سی. ، مسائل تأمين انرژی2005بانک جهانی   21
  . تن بود4.3 تن در مقايسه بايد حد اوسط جهانی2.4 انرژی  اساسی مربوط به انتشار کاربن دای اوکسايد در  آسيايی د رحال توسعه2006 در سال  22
 به اساس علوم -خالصه برای پاليسی سازان گروپ کاری  راپو: IPCC چهارمين راپور ارزيابی . IPCC(2007( وهوا آبتغير  هيئت بين الحکومتی راجع به  23

  .مطبعه دانشگاه کمبريج: بريتانيا. فيزيکی
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از کوهستان های هماليا گرفته . سريع اب وهوا انتظار می رود  که در آسيا وپسيفيک عميق تر شودتغيرتأثيرات  .16
 آب وهوا در تغير طبيعی از تاجنگالت گرمسير آسيای جنوب شرقی ودر جزائر پسيفيک، اکثر ايکوسيستم های

فقير ترين مردمان . معرض آسيپ پذيری قرار دارند وبعضی آنها احتماال بطور برگشت ناپذير، تخريب شده است
 24. آب وهوا بيشتر آسيب پذير اندتغيربزرگترين جمعيت ها در صحرا های افريقا وآسيايی جنوبی از در 

طوفان های گرم ) 1( ا مشاهده نموده اند وتأثيرات اخير، شاملدانشمندان نمونه های غير عادی را در آب وهو
 ذوب سريع کوه های يخچال وباال آمدن سطح )3( سختی بسيار وخشکسالی مکرر وسيالب ها) 2(قوی بيشتر

وقوع زياد ) 7( تهديد توليدات غله وکشت آبی) 6( کمبود آب شيرين) 5( تکرار زيادی حريق جنگالت) 4(بحر
هزاران مليارد دالر .  خطر بزرگتر از بين رفتن زندگی وملکيت، می باشد) 8(امراض ساری وگرما مربوطه و 

هيئت بين الحکومتی .  آب وهوا از بين رفتتغيرپروژه های صنعت بيمه در اقتصاد جهانی در هرسال از اثر 
جوی دوچند    CO2يدکاربن دای اوکسا اب وهوا تخمين وبرآورد نموده است  در صورتيکه  تمرکز تغيرراجع به 

درحاليکه : "  باال می رود4.5oC–2.0باشد از هرسطوح صناعتی، حد اوسط درجه حرارت جهانی احتماال تا 
کشور های درحال توسعه انتظار می رود خسارات فيصدی بزرگتر را تجربه نمايند، خسارات متوسط جهانی می 

ات شديدا تغيراين ). 11پاورقی( "ار تشکيل دهد هشد4oCرا برای ) GDP(  توليد داخلی ناخالص%5–1تواند 
مانع تالش های دراز مدت جهانی ومنطقوی برای ايجاد يک جهان صحتمند، بسيار شگوفا وموفق  وباثبات خواهد 

 .شد
برای اتخاذ تدابير قوی فرا می خواند تا تمرکز سطح گاز های گلخانه ای را طور قابل توجه کاهش  جامعه جهانی  .17

اتخاذ ) 1: (بعضی از گزينه های تشخيص شده عبارت اند از . ه را در اتمسفير زمين  برقرار سازندداده وموازن
تمويل انتقال انرژی ) 3( توسعهوترويج تحقيق و) 2( تدابير جهانی برای تبديل طريقه انرژی بکار برده شده است

وضع خطرناک کنونی بسبب توسعه . و ابزار  استحصال غير قانونی) 5(  آب وهواتغيرتأثير  تنظيم) 4( پاک
با رشد اقتصادی . وانکشافات اخير بوجود نيامده ، بلکه  ادامه استفاده نا پايدار انرژی درخالل چندين دهه می باشد

بسرعت افزايش يابد ظهور، استفاده انرژی دوام خواهد نمودتا  قابل توجه صرفه جويی يا اقتصاد های در حال
 .اقدمات جهانی دسته جمعی ضرورت است. هنده اتخاذ گرددمگر اينکه تدابير تخفيف د

.  انرژی را ترويج داد کارآيی نخستين گام بطرف با ثبات ساختن تمرکز گاز های گلخانه ای اينست که حفاظت و .18
، %41انتشار کاربن جهانی،ذغال برای % 39 برای  حدود  نفت، 2006در سال . گزينه های بيشمار وجود دارد

 برای حمل ونقل  نفت از اينکه  بيشتر مصرف ).4پاورقی( .باقی ، محاسبه شده است% 20برای وگاز طبيعی 
کارخانه واستفاده وسايط . ومؤثريد در عرصه حمل ونقل واضحا يک ساحه دارای اولويت است کارآيیمی باشد، 

د گازهای گلخانه را تاحدود نقليه بسيار مؤثر، توسعه بيو فيول با ثبات، وپالنگذاری بهتر شهری می تواند  تولي
 بسيار زياد در توليد برق ذغالی و انتخاب برای منابع سوخت پاک انتشار کاربن  کارآيی.زياد تخفيف وکاهش دهد

نور وروشنی کافی برای بخش قابل توجهی تقاضای برق امروز محاسبه . طور قابل توجه کاهش می دهد
 وحفاظت  انرژی را  کارآيیزی وساير وسايل برقی همچنان روشنی کافی، گرمسازی وتجهيزات ذغال سا.ميشود

گزينه های ديگر برای . استفاده انرژی صنعتی همچنان ضرورت دارد که بسيار مؤثر ساخته شود.  بيان می دارد
، )برهر دو جانب عرضه وتقاضا(  سيستم برق   کارآيی، شامل بهبود بخشيدن با ثبات ساختن  سطوح کاربن

 بديل انرژی پاک، توسعه نيروی اتمی، وگسترش گزينه های دراز مت مانند  تسخير وتذخير کاربن استفاده منابع
 .  می باشد  CO2دای اوکسايد 

تطبيق اين امر يک چالش . آب وهوا را مورد رسيدگی قرار دهندتغيرتعداد از کشور ها اعالن نموده اند تا  مسائل  .19
تمام کشور ضرورت دارند . متقدم ودر حال توسعه ضرورت استخواهد بود وتالش های اساسی  از طرف جهان 

بسياری از تکنالوژی ها وفن آوری ها .  انرژی تمرکز نمايند کارآيیاوال باالی حفاظت انرژی وبهبود بخشيدن 
اين تکنالوژی ها بايد به  کشور های در . برای کاهش انتشار کاربن در دسترس قرار داشته وتحقيقات ادامه دارد

  کارآيی توسعه انتقال يابد وبا مارکيت ها جهت کريديت های کاهش انتشار کاربن از طريق پروژه های حال
 برای تحقق نيازمندی توسعه اقتصادی سازی در به حرکت آوردن اينها. انرژی وانرژی قابل تجديد انسجام يابد

ژی غير قابل دوام، اجتناب های افزايش انرژی، ضرورت دارد تا ازمصرف اضافی، ضايعات و استفاده انر
 انرژی  بايد جدا مورد توجه قرار  کارآيیدرصورت اضافه نمودن ظرفيت پالنگذاری، گزينه های . صورت گيرد

. اين فعاليت ها به تصاميم پاليسی حمايوی، توانمند سازی قانونگذاری وتمويل، ضرورت خواهد داشت.  گيرد
 منابع داخلی، انتقاالت از طريق تجارت  صدور الکترون، منابع چند شرايط تمويل، که پايدار وباثبات باشد، از

                                                 
  .لندن، دفتر خزاندار دولت شاهی مملکت متحده وآيرلند جنوبی.  آب وهواتغيرصرفه جويی : ، بررسی ستيرن2006 ستيرن، نيکوالس، 24
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مقرراتی شفاف مناسب، سرمايه گذاری های چهارچوب های . جانبه  وسکتور خصوصی، بايد بدست آيد
 .خصوصی را در انرژی برای  تکميل تالش های دولت بيشتر متأثر خواهد ساخت

ا را که در اين قرن اتفاق افتاده ، بدليل تمرکز جوی گاز های ات آب وهوتغيربهرصورت، تدابير تخفيف دهنده  .20
 آب وهوا را کاهش تغيرسازش ضرورت است  تا آسيب پذيری از . گلخانه ای امروزه  نمی تواند،جلوگيری نمايد

کشور . تراکم نفوس زياد وسطوح عوايد پايين منتج به  ظرفيت  پذيرش پايين وآسيب پذيری زياد خواهد شد.دهد
اقدامات سريع .  آب وهوا رنج خواهد بردتغير کمتر توسعه يافته و بخش های فقير جامعه احتماال بيشتر از های

برای توسعه ظرفيت پذيرش ، آغاز پخش معلومات، ضرورت  سازش ارزيابی، تشخيص سرمايه گذاری های 
 .زم وضروری است دارای اولويت، سازش حمايتی وحفاظتی ، تنظيم منابع وترويج مشارکت منطقوی، ال

 
  دسترسی به انرژی  .هـ
 

 برای توسعه بشری با ثبات، رشد اقتصادی،کيفيت بهتر زندگی، دسترسی به خدمات انرژی مدرن وقابل اطمينان .21
باوجوديکه دسترسی به انرژی منحيث هدف توسعوی . وارائه بهتر تعليم وتربيه وخدمات صحی،  بسيار مهم است

بدون ) MDG(ده است، مطالعات نشان داده که اهداف توسعوی هزار ساله شناخته نش) MDG(هزار ساله 
درصورت . دسترسی به انرژی بخاطر کاهش فقر بسيار مهم است25.خدمات انرژی مدرن تحقق يافته نمی تواند

 چوب، سرگين ومواد ذغال  مانند چوب، -نبود خدمات انرژی، مردم فقير روستايی به استفاده منابع بومی سنتی
برآورد نموده که ) IEA(آژانس انرژی بين المللی .  برای پخت وپز وگرمسازی، باز خواهند گشت-ع شدهضاي
 مليارد نفر در کشور های درحال توسعه بر منابع بومی سنتی اتکاء دارند تا نيازمندی ها ی انرژی خويش را 2.5

، ) نفوسميليون 700(اند) PRC( بيشتر از نصف آنها در جمهوری مردم چين.  برآورده سازند2004در سال 
اما، بدليل . تالش های زياد برای بهبود دسترسی به انرژی صورت گرفته است.  می باشند26)ميليون 565( وهند

اينکه رشد نفوس اين تالش ها را جبران نمايد، تعدادی از مردم بدون دسترسی به اشکال مدرن انرژی افزايش 
 . خواهد بود2030رسال مليارد د2.7خواهد يافت در يک تخمين

درسطح . دسترسی به سوخت های مدرن وبرق برای توليدات اقتصادی وتوسعه اجتماعی  بسيار ضروری است .22
بکار گيری زياد مواد . خانواده، همچنان اين امر در رسيدگی به تمايل جندر وکاهش آلودگی داخلی کمک ميکند

واند منتج به واقعات زياد  مشکالت صحی شود، مانند بومی سنتی مخصوصا در  تهويه  نادرست  اتاق ها، می ت
يک مطالعه سازمان صحی جهان در يافته است که هر سال .  امراض قصبه الريه وقابليت توليد، پايين شود

 عالوه برآن، 27. بديل متأثر شدن از همچو آلودگی ها ميميرند- اکثر آنها زنان واطفال اند- نفرميليون 1.6تقريبا
ت وانرژی در جمع آوری، تذخير واستفاده سوخت های سنتی ، يک  تخليه قابل مالحظه ای در مصرف شدن وق

مردم .  برماموريت های بيشتر تجارتی يا معنوی بمصرف رسد قابليت توليد بشر است  که می تواند در غيرآن
ده می نمايند، اما استفاده روستايی فقير بيشتر بطور عموم  طبقه اند که از مواد بومی ذغال سنگ  وکيروسين استفا

، گاز طبيعی  و )LPG(منابع سوخت مدرن مانند گاز نفت خام مايع. اين سوخت ها قابل دوام يا غير مصئون است
، يک انتخاب دارای ترجيح است ، اما سيستم های توزيع )LPG( گاز نفت خام مايع. برق گزينه های بهتر اند

بخاری های . اده فراگير آن، مخصوصا در ساحات روستائی بعيد می شودناکافی و قيمت های بلند آن مانع  استف
گزينه مرجح ديگر برق است، . پخت وپز بسيار مدرن  می تواند  با منابع بومی گوناگون مورد استفاده قرار گيرد
 دسترسی به برق 1.3جدول الف . برای تنوير، سرد سازی وپيشبرد  وسايل خانگی موتوری بسيار ضروری است

 28.را در اقتصاد گوناگون آسيايی نشان می دهد
 

 
 
 
  
 

                                                 
  .، خدمات انرژی برای اهداف توسعوی هزار ساله2006سهر.الليمنت، وجی .ايس مکداد، دی. وی. مودی 25
  .، پاريس2006چشم انداز انرژی جهانی. IEA(،2006(آژانس بين المللی انرژی  26
  .انرژی خانواده وصحت، جنيوا: ، سوخت برا ی زندگی 2006سازمان صحی جهان    27
  وتفاوت ها طور قابل مالحظه در  %60–%50پسيفيک، قيمت برق رسانی فرض ميشود که در حدود ) DMCs(در حال توسعه  برای  کشور های عضو  28

در اقتصاد آسيای ميانه، قيمت برق رسانی  فرض ميشود که )  است%10، وکشور پاپوا يا گينه نو%60،  جزائری فيجی %95ساموا: مثال( کشورها می باشد
  . باشد.%95بيشتر از 
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دسترسی به برق در آسيا در سال: 1.3جدول الف   
2005 

 عضو 

 نفوس  
 بدون 
 برق 

 (ميليون)

 نفوس 
 دارای
 برق 

 (ميليون)
 2.0 27.0 7.0  افغانستان 
 45.3 96.2 32.0 بنگله ديش
 0.3 0.5 36.0 بوتان 
 0.4 0.0 99.2 برونای دارالسالم
 2.7 10.9 20.1 کمبوديا
 1,302.1 8.5 99.4 جمهوری مردم چين
 607.6 487.2 55.5 هند 
 111.8 101.2 54.0 اندونيزيا
 2.6 3.1 45.0 جمهوری دموکراتيک مردم الئوس
 24.7 0.6 97.8 ماليزيا
 0.3 0.0 100.0 مالديف 
 1.8 1.0 64.1 منگوليا
 5.7 45.1 11.3 ميانمار
 8.9 18.1 33.0 نيپال 
 83.5 71.1 54.0 پاکستان 
 66.8 16.2 80.5 فلپين 
 4.3 0.0 100.0 سنگاپور 
 14.7 5.0 75.0 سريالنکا 
 22.9 0.2 99.2 پايتخت تايوان، چين 
 64.1 0.6 99.0 تايلند
 70.3 13.2 84.2 ويتنام 
 2,442.8 905.7 73.0 مجموع 

  ).ADB( الئوس، ومالديف به اساس تخمين کارمندان بانک انکشاف آسيايیمعلومات برای بوتان، جمهوری مردم: ياد داشت
  . پاريس2006.چشم انداز انرژی جهانی. آژانس انرژی بين المللی: منبع

  
 عضو درحال توسعه طرح های  به راه انداختند تا خدمات انرژی مدرن وبا ثبات را بشمول برق هایاکثر کشور .23

، هند،فيليپين ، وسريالنکا از  جمله کشور های PRC  ديش ، جمهوری مردم چينبنگله. برای همه ،  فراهم نمايند
 چندين گزينه های تخنيکی در دسترس 29 . جديد را تسريع بخشيده انداتصاالتعضو درحال توسعه اند که درجات 

ی قابل قرار دارد، مانند توسعه شبکه ها، شبکه های کوچک، و سيستم ها ی بدون شبکه  به اساس منابع انرژ
اتصاالت برقی بدون تدارک با کيفيت، مخصوصا در جريان دوره  های حد اکثر، مزايا وفوايدمطلوب را .تجديد

از اينرو، همچو ابتکارات بايد بشکل جامع به اجراء گذاشته شود تا اطمينان حاصل شود که . فراهم نخواهد کرد
 جهانی راجع به توسعه قابل دوام وباثبات در اجالس. جمعيت مورد نظر از همچو طرح ها بهره مند می شوند
اقدامات مشترک را اتخاذ وتالش ها برای کار باهمی " پالن جانيسبورگ تطبيق، جامعه جهانی را فرا خواند تا

ومشترک در همه سطوح فراهم نمايند تا  دسترسی به خدمات انرژی قابل اطمينان وقابل تهيه وخريد برای توسعه 
 نهاد های 30. عضو درحال توسعه فراهم نمايد، بهبود بخشندهایکشورهولت را برای موفقيت  سبا ثبات کافی که

وسکتور ) مخصوصا آنهايکه با اقتصاد کوچک سرو کار دارند(چند جانبه ، آژانس های دوجانبه، نهاد های مالی
 .خصوصی حمايت دوام دار را برای تالش های  دولت در اين ساحات فراهم خواهند نمود

                                                 
  .واشنگنتن دی سی. يک راپور پيشرفت ها: يک چهارچوب سرمايه گذاری برای  انرژی پاک و توسعه . 2006بانک جهانی    29
  ). سبتمبر4(جانيسبورگ. پالن تطبيق اجالس جهانی راجع به توسعه باثبات2002ملل متحد  30
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    چشم انداز سرمايه گذاری.و
 

رشد % 45 2030 نموده که مارکيت انرژی جهانی در سال برآورد) 4پا ورقی(IEA  آژانس انرژی بين المللی  .24
 دالر 2007(  تريليون در سال 26.3$اين امر به سرمايه مجموعی بيشتر از . ) رشد ساالنه1.6( خواهد نمود
  از مبلغ مذکور، .  انتقال داده ميشود2030-2007ان سال های جهت زيربنای تدارک انرژی در جري) امريکايی

  5.5$  تريليون، برای سکتور گاز 6.3$  نفت ، برای سکتور  (%52)  تريليون 13.6$برای سکتور نيرو
با افزايش سريع در تقاضای انرژی، .  تريليون دالر، محاسبه ميگردد 728$تريليون وبرای سکتور ذغال سنگ 

  تخمينات سرمايه  %65 بيشتر از)OECD(  عضو سازمان های همکاری اقتصادی وتوسعهکشور های غير
 تريليون دالر  4.2$به سرمايه گذاری  ) PRC( گذاری جهانی را جذب خواهد نمود؛ تنها جمهوری مردم چين
ه، برآورد نمود) IEA(آژانس انرژی بين المللی. ضرورت دارد تا تقاضای انرژی خويش را برآورده سازد

درصورتيکه منابع انرژی جهانی برای برآورده ساختن تقاضای انرژی برنامه ريزی شده کافی باشد، بسيج 
 .ساختن منابع سرمايه گذاری يک چالش خواهد بود

 نيازمندی های - از لحاظ جهانی منابع مالی برای تمويل اين سرمايه گذاری انرژی برنامه ريزی شده کافيست .25
، در حاليکه پس انداز  برآورده شده است) GDP( توليد داخلی ناخالص %1رف برای سرمايه گذاری انرژی ص

 بهرحال، اين نسبت در ميان 31. جهانی را تشکيل ميدهد) GDP( توليد داخلی ناخالص  %23داخلی در حدود 
گذاری  ، حد اوسط سرمايه %40، با پس انداز داخلی حدود)PRC(  جمهوری مردم چين.منطقه از هم تفاوت دارد

 ، به سرمايه گذاری %20، هند با پس انداز داخلی حدود )GDP( توليد داخلی ناخالص  %2.4ساالنه حدود 
حتی در صورتيکه پس انداز داخلی نسبت به پيشبينی های سرمايه . ساالنه نيازد دارد  .%2.2انرژی حد اوسط 

 منابع مالی، مخصوصا در ایت برانرژی بزرگتر باشد، سکتور انرژی با ساير سکتور های دارای اولوي
بسيارکشور های درحال توسعه که در آنجا سرمايه گذاری داخلی از پس انداز داخلی منحيث فيصدی توليد 

 .  رقابت نمايد تجاوز کند،)GDP( ناخالص داخلی
خلی سرمايه گذاری خارجی  ضرورت دارد برای برآورده ساختن کمبود بين شرايط سرمايه گذاری وپس انداز دا .26

 وام يا ديبيت خارج می تواند به اساس شرايط بهتر فراهم گردد، اما.  برای سکتور انرژی تخصيص داده شود
وابستگی به سرمايه خارجی بدون افزايش متناسب در عوايد خارجی می تواند تأثيرات اقتصادی کالن ديگری 

عالوه . مالی اضافی را خواهند يافتکشور های با يک وام خارجی بزرگ به مشکل  منابع وجوه . داشته باشد
برآن، سرمايه گذاری خارجی توسط دولت کشور های ميزبان متأثر می گردد، مارکيت های مالی وسکتور های 

 توسعه بهتر، شفافيت و مارکيت های مالی تنظيم شده معموال سرمايه گذاری های بيشتر را جذب می بانکی،
به ودوجانبه به توسعه وسايل نقليه مالی ابتکاری ضرورت دارند تا در آژانس ها تمويل کننده چندجان.  نمايند

وجوه تمويل کاربن و تمويل انرژی پاک بعضی از گزينه های اند که . برآورده ساختن خالی مالی ممد واقع شود
تسهيالت محيطی جهانی . در دسترس قرار دارند، بايد تشويق گردند، مخصوصا برای حمايت توسعه انرژی پاک

 اينها ضرورت . محيط زيست وانرژی پاک را حمايت وکمک می نمايد اند که ابتکارات،وساير وجوه ابتکاری 
طرز العمل ها بايد کار آمد . دارند با کمک های بالعوض بيشتر از سوی کشور های توسعه يافته افزايش داده شود

 .باشد تا دسترسی به همچو وجوه را بهبود بخشد
 
 )ADB( ف آسيايیتجربه بانک انکشا   . ز

 
 )ADB( عمليات سکتور انرژی بانک انکشاف آسيايی .1

 
 آغاز شد ومعموال نيازمندی ها ی توسعوی 1969در سال) ADB( عمليات سکتور انرژی بانک انکشاف آسايی. 27

 به اوج خود رسيد  1990تمويل در اوايل .  وسکتور نيروی برق کشور های عضو در حال توسعه را منعکس می ساخت
 سال گذشته ادامه 15  افزايش کمک های تخنيکی پيوسته در خالل 32)1.4جدول الف( بعدا برای چند سال کاهش يافت و

ات در ساختار وفراهم نمودن کمک های تغير، تمرکز باالی رسيدگی به اصالحات سکتور نيرو و1998از سال . داشت
از عوامل که  به  اين انتفال سهم گرفته است وضعيت مالی خيلی يکی .  بيشتر برای  باالبردن سيستم های انتقاالتی بوده است

بد استفاده از نيرو بوده است، بسياری از آن طور عمودی با  دولت که نقش دوگانه پاليسی سازی ومالکيت انحصاری را 
                                                 

  .س، پاري2006چشم انداز انرژی جهانی. IEA(،2006(آژانس بين المللی انرژی  31
  . تصويب شد1993 ميليون دالر، مبلغ زياد برای قرضه های سکتور عامه برای سکتور انرژی در سال 1658مجموع  32
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 ضمنا، .يافته است عالوه برآن، بدليل کاهش اقتصادی، تقاضا برای ظرفيت جديد کاهش . بازی می نمايد، يکپارچه شده است
کشور های عضو در حال توسعه بطور فزاينده قادر اند تا ظرفيت جديد توليد را از طريق سکتور های خصوصی وعامه 

فراهم ساخته است  تا کمک خويش را برای موارد ) ADB( بيافزايند و اين امر يک فرصت را برای بانک انکشاف آسايی
ميکانيزم های مقرراتی مستقل با اداره جواز دهی و ) 3(ات تغيرباز سازی و) 2(  اصالحات سکتوری)1: (ذيل افزايش دهد

ايجاد توانايی برای مارکيت های انرژی برای  سکتور خصوصی و بهبود سيستم ها ) 5( تجارتی سازی) 4(تثبيت تعرفه 
ضعيت موجود و گسترش عمليات مربوط به اين  اصالحات  الزم است از طريق ارزيابی وتحليل و. کاهش خسارات ) 6(

کشور )  ADB( دادن مشورت های مراجع ذيدخل، همراه با مطالعات برای فراهم نمودن راهنمای به بانک انکشاف آسايی
اصالحات سکتور نيرو ، عالقمندی . های عضو در حال توسعه  راجع به گزينه های بهتر برای توسعه سکتور انرژی

، موفقانه يک )ADB(  بانک انکشاف آسايیسکتور خصوصیتمنت عمليات  ديپارسکتور خصوصی را افزايش داده  و
  .  تعدادی از پروژه های توليدی را حمايت وکمک نموده است

  
  2006-1990برای سکتور نيرو قرضه می دهد،)  ADB( بانک انکشاف آسايی: 1.4جدول الف 

 )$ دالرميليون(
 2006–2001  2000–1996  1995–1990                     سکتور
 4,249        4,084        8,484                سکتور عامه     
 73             152           2,279                توليد 
 2,134        1,496        2,450                توليدات سکتوری 
 48             512           896                          انرژی آبی    
 161           158           100       انرژی قابل تجديد  
 1,833        1,766        2,758                            انتقال وتوزيع  
 
 809           123           179       سکتور خصوصی  

  ).ADB( نک انکشاف آسايیباپايگاه اطالعاتی :  منبع
 با حمايت قابل توجه برای عمليات در 1990در اويل سال) ADB( انک انکشاف آسايیب وگاز  نفتاری سرمايه گذ.  28

 سپس، عمليات با سرمايه گذاری محدود پراگنده بود، زيرا تمرکز بيشتر بر سکتور نيرو و حرکت .سکتور عامه آغاز نمود
عمليات را در ) ADB( انک انکشاف آسايی، ب2002بهر صورت ، از سال . آن بطرف عمليات جهت يابی مارکيت بود

، تسهيالت ذخيروی وسيستم توزيع )خطوط لوله( سکتور نيروی خصوصی، مخصوصا ، در گاز، با تمويل پايب الين ها
جدول (پايين است) ADB(  وگاز در عمليات بانک انکشاف آسايی نفتبا وجود آن، سهم سکتور های . افزايش بخشيده است

اخيرا، بهره برداری در اين سکتور ها در بعضی کشور های عضو در حال توسعه ، بدليل بلند رفتن قيمت ها در ). 1.5الف 
 مداخالت بانک انکشاف آسايی.  سطح بين المللی وضرورت برای گسترش منابع  طبيعی وبومی ،افزايش يافته است

)ADB (وصا در سکتور گازتوقع می رود افزايش يابد مخص.  
  

  2006-1990 وگاز نفت برای سکتور های )ADB(  قرضه دهی بانک انکشاف آسيايی1.5جدول الف 
 ) دالر امريکايیميليون(

 
 2006–2001        2000–1996 1995–1990    سکتور
 78        150    1,617                       سکتور عامه 
 5          50      1,617                     خطوط لوله گاز 
 73        —                     —                       حمل ونقل   
 
 862               سکتور خصوصی   
 352         —                  —           خطوط لوله گاز  
 510          —                           —                                 گاز طبيعی مايع  

  هيچ يکی= _ 
 )ADB( پايگاه اطالعاتی بانک انکشاف آسيايی:  منبع
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  )ADB( ارزيابی عمليات بانک انکشاف آسيايی .2
 

 )ADB( بانک انکشاف آسيايی،)IED(  ارزيابی مستقل از بابت پاليسی انرژی، ديپارتمنت خويشدر ارزيابی   .29
يک  مسير ديناميک ومتحرک را در توسعه پاليسی های ) ADB(  آسيايیمالحظه نموده است که بانک انکشاف

 اقتصادی تغير سرعت با توسعه ونيازمندی های سکتور در  انرژی وعمليات خويش تعقيب نموده است، حفظ
، کاهش فقر را بطور غير )ADB( بانک انکشاف آسيايی تاحدود زياد، پروژه های  انرژی 33.ومحيط سياسی
تمرکز بانک انکشاف . ق فرصت های اقتصادی بسيار وتسهالت بهتر مورد رسيدگی قرار داده استمستقيم از طري

طرح ، باالی نظارت، اصالحات سکتوری، همکاری منطقوی، پروژه های سکتور خصوصی و)ADB( آسيايی
ح های پروژه ها وطر. ريزی کمک های تخنيکی وبهتر ساختن سيستم هامنحيث ارتباط مورد ارزيابی قرار داد

 پروژه های که توسط ديپارتمنت ارزيابی مستقل.، مناسب بودند)ADB( کمک تخنيکی بانک انکشاف آسيايی
)IED (،طرح پروژه  .  نسبتا قيمت گذاری يا کامال رضايت بخش بوده اند%98مورد ارزيابی قرار گرفتند

شيوه های مشورتی، تحليل . منجمنت پروژه  ومهارت های تخنيکی ادارات اجراء کننده در نظر گرفته بود
وارزيابی ها مطالعات اساسی، ديالوگ پاليسی جامع، ايجاد پالن های واضح وروشن و کمک به اساس قسمت منتج 

 .به تطبيق مؤثر وبهبود سکتوری کلی گرديد
 

 از"  موفق" ، )IED( به اساس ارزيابی، ديپارتمنت ارزيابی مستقل2000 رويهمرفته، بررسی پاليسی انرژی  .30
 .درجه بندی شده است، مؤثر، کافی واحتماال عالی  که قابل دوام باشد،  ) درحد مناسبت عالی (بابت مناسبت خويش

 تغيرمطالعه مذکور نتيجه گيری می نمايد که  پاليسی انرژی  بسيار زياد مناسب، وجوابگو به نيازمندی ها در حال 
، )IED(ديپارتمنت ارزيابی مستقل اما .  می باشدوسعه کشور های عضو درحال تا دردر سکتور های انرژی اکثر

 . همچنان دريافته است که تحليل وارزيابی ها بديل در تشخيص وانتخاب پروژه بيشتر بهبود يافته است
 

، يکتعداد از اصالحات سکتوری  عمده را ، بشمول آن پروژه که )ADB(   پاليسی انرژی بانک انکشاف آسيايی .31
در اينجا يک دو راهی توسعه . د، پاکستان، فيليپين، سريالنکا، و ويتنام را، متأثر ساخته استدر  بنگله ديش ؛ هن
به اصالح پاليسی برنامه ها و مباحثات بعدی ) ADB( معلومات های بانک انکشاف آسيايی. معلومات وجود دارد

ق آرای  متکامل راجع  منجر به يک اتفا- بانک جهانی– مخصوصا -با کشور های عضو وساير شرکای توسعوی
کمک می نمايد تا ) ADB( به بانک انکشاف آسيايی  اين سازگاری .به بازسازی سکتوری   را مشخص می سازد
 تغيراصالحات سکتور انرژی در درجات مختلف موفق بوده است، . پاليسی انرژی خويش را به  روند کلی بياورد

 از  يکی از درس های عمومی که.امه اصالحی می باشدپذيری کليدی در هر کشور سطح کمک داخلی برای برن
 دربسا موارد، اساسا طويل تر توقع -اصالحات سکتور نيرو ظاهر ميشود که آن سال های زيادی را در برميگرد

 .پيشرفت ها بعضی اوقات آهسته  وبا عدم موفقيت نشانه گذاری شده است. برده می شود
 

 درحال توسعه تدريجا فارغ شده اند و به حمايت سکتور عامه بانک  باوجود اينکه بعضی از کشور های عضو .32
برای پروژه های انرژی، ديگر ضرورت ندارند، بسياری از آنها به ادامه کمک بانک ) ADB( انکشاف آسيايی
، اشاره نموده است که  تداوم  قرضه )IED( راپور ديپارتمنت ارزيابی مستقل. نياز دارند) ADB( انکشاف آسيايی

هی به تأثيرات مثبت به اثبات رسيده ، ظرفيت جواب دادن مشتريان،  نيازمندی های در حال ظهور وتوسعه د
رقابت وقرضه دهی . ،  وابسته  است)ADB( ه کارمندان بانک انکشاف آسيايی بوانکشاف مهارت های مربوط

شيوه ) 2( شتری را توسعه دهدتوليدات جلب م) 1: (،  بايد)ADB(ی کوچک مبتنی براين که بانک انکشاف آسيای
يک  شيوه دراز مدت برای توسعه پاسخ های ) 3( بسيار مناسب را نسبت به ميثاق ها ومحافظت، اتخاذ نمايد

اطمينان از اينکه مهارت های کارمندان برای برآورده ساختن ) 4( مناسب برای نيازمندی های مشتری اتخاذ نمايد
 .اين نيازمندی ها مناسب است

 
، در نتيجه گيری خويش، پيشنهاد نموده است که يک استراتيژی انرژی جديد )IED( رتمنت ارزيابی مستقل ديپا .33

 :  بايد برای تحقق نتايج ذيل ، طرح ريزی شود
  
 

                                                 
  . مؤثريت انرژی برای آينده بهتر، مانيال: 2000 ،  بررسی پاليسی انرژی 2007()بانک انکشاف آسيايی  33
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 ها بايد در سرتاسر سلسه انرژی برای تقليل سرمايه گذاری در ظرفيت توليدی جديد برای  کارآيی  )أ (

 .  برای انرژی بايد، افزايش يابدبرآورده ساختن تقاضای در حال رشد
 .تأثيرات خارجی محيط زيست در اتخاذ تصاميم در سکتور انرژی منعکس شده است  )ب (
قيمت گذاری وتصاميم تخصيص منبع مطابق نيروی های بازار با غفلت مقرراتی مؤثر وقابل اعتبار  )ج (

 .صورت گرفته است
 .کمک های مالی انرژی شفاف وهدفمند بوده است  )د (
 و رفتاری با مسئوليت محيط زيستی  متکی  کارآيی های به اساس انگيزه مارکيت برای ترويجا پاليسی   )ه (

 .است
، ايجاد فرصت ها برای مشارکت سکتور خصوصی وکاهش  کارآيینظارت سکتوری برای افزايش   )و (

 .فرصت های فساد اداری ، بهبود يافته است
پاليسی و )  1(که يک پالن اجرايی بايد ساخته شود که ، همچنان پيشنهاد نموده )IED( ديپارتمنت ارزيابی مستقل .34

شامل ساختن ) 2( .اشارات  سازمانی، بودجوی ومنابع بشری آشتی دهد آرزوهای استراتيژيک  را با 
برای  منابع، محصول ها  وپيامد ها ونتائج قصير المدت ( چهارچوب نتائج  با شاخص های کليدی قابل نظارت 

مينان از اينکه پيشرفت های اجرائی می تواند نظارت شود ودر صورت لزوم، اصالحات برای  اط) وطويل المدت
 .ميان دوره ای می تواند صورت گيرد

 
   تجربه ساير بانک های توسعوی چند جانبه .ح
 

وشرکای توسعوی )  MDBs(  بطور عموم، عمليات در  سکتور انرژی باساير بانک های توسعوی چندجانبه .35
در اينجا .  کمک ها، همآهنگ شده است کارآيی  تصورمی شود مطابق اعالميه پاريس راجع به دوجانبه ، طوريکه

، توسعه وانکشاف سکتور خصوصی، تهيه تغيرتفاوت اندکی در جوانب مهم مانند اصالحات پاليسی ، باز سازی و
د ها در سکتور بسياری از نها. و ثبات محيطی واقتصادی وجود دارد) بغير از صالحيت وشايستگی(وتدارک

 باتوجه به تقاضای زياد برای کمک در کشور های عضو درحال توسعه دراينجا مجال کافی .انرژی تقويت شده اند
 .برای فعاليت های همآهنگ وپاليسی های مشابه وجود دارد

 
 بانک جهانی .1

 
 برای بيشتر از  عمليا ت انرژی خويش را آغاز نمود،1949 بانک جهانی با  اولين قرضه دهی خويش در سال .36

 کمک های آن شامل اسناد وابزار چون قرضه ها،   34. تعهدات ساالنه را محاسبه نمود گروپ بانک جهانی20%
کريديت ها، تضمينات، کمک تخنيکی، کار های مشوردهی، مشارکت در سرمايه، تشکيل سنديکا يا اتحاديه تمويل 

برعالوه، برنامه های مناسب ارائه کمک . ی گرددبانک تجارتی، وجوه سرمايه گذاری وپوشش خطر سياسی، م
 اين امور شامل برنامه کمک منجمنت يا مديريت. مکمل آالت سنتی می باشدتخنيکی برای سکتور انرژی  که 

سکور انرژی، تسهيالت محيطی جهانی، گروه انرژی بديل آسيا، ابتکار ذغال سنگ پاک، برنامه منطقوی راجع به 
اکثر اين برنامه ها دارای حمايت وسهمگيری های . مکاری توسعه برق آفتابی می گرددسکتور انرژی سنتی و ه

، بانک جهانی عمليات انرژی خويش را بررسی وپاليسی انرژی خويش 1990در اوايل سال . چند جانبه می باشد
  نفتی  عمليات   پاليسی مذکور پاليسی های رهمنود را برای سکتور نيروی برق  تنظيم نمود که باال35.را ساخت

کشور های مشتری بايد گام های صريح را برای اصالح و ساختار ) 1:( ، گاز وذغال سنگ نيز، تطبيق ميگردد
 انرژی ومشارکت سکتور خصوصی بايد  کارآيی) 3( پروسه های مقرراتی بايد ايجاد گردد) 2( مجدد اتخاذ نمايند

وانتقال ) 5(  يا اجراآت ضعيف بايد اجتناب صورت گيردازمشتريان آلوده کننده بسيار زياد) 4( تشويق گردد
برعالوه، بانک جهانی باالی انرژی روستايی، حمل ونقل . تکنالوژی های انتقال انرژی پاک بايد تشويق گردد

 .باثبات، انرژی پاک ومحيط زيست ، تمرکز وتوجه می نمايد

                                                 
انجمن توسعه بين المللی  و  تلفيق همکاری مالی بين المللی و آژآنس تضمين کننده سرمايه گذاری گروپ بانک جهانی شامل بانک بين المللی بازسازی و توسعه و   34

  .بين المللی چند جانبه و مرکز بين المللی  حل وفصل منازعات سرمايه گذاری بين المللی می باشد
  .واشنگتن دی سی. نقش بانک جهانی در سکتور انرژی برق. 1993 بانک جهانی، 35
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 تطبيق اجندای مقرراتی، بشمول  36. شده استاين نتائج باهم خلطارزيابی های بانک جهانی دريافته است که  .37
 گام آهسته خصوصی سازی نيز در. منطقی ساختن تعرفه، و مرحله بندی کمک های مالی، آهسته  وکند بوده است

در جريان  . نتايج بهتر را نشان داده استبهرحال،  تمرکز پروژه ها باالی آلودگی کاربنی.کوتاهی سهم گرفته است
تالش ها بدينجهت است که . رکز بانک جهانی باالی انرژی قابل تجديد افزايش يافته است،  تم1990بخش اخير

مشارکت سکتور خصوصی را تحريک نمايد تا نتائج متوقعه را از طريق اصالحات حاصل نمايد و توسعه انرژی 
 .پاک در تخفيف محيطی بهتر سهم گرفته است

 مسيری –اک وتوسعوی را تصويب نمود، که  يک شوه دو ،بانک جهانی يک  استراتيژی انرژی پ2006در سال  .38
 فعاليت های جاری باشد وساختن وتطبيق ساختن يک چهارچوب سرمايه گذاری که مکمل: را برای  طرح نمود

انرژی برای توسعه ) 1: ( باالی موارد ذيل تمرکز می نمايد37. آب وهواتغيرتکنالوژی ها برای رسيدگی به 
وسازش ) 3( انتقال به اقتصادی دارای کاربن پايين) 2(  توجه خاص برای صحرای افريقاودسترسی برای فقراء با

 .در دراز مدت، بانک جهانی پيشنهاد می نمايد تا يک شيوه مديريت خطر آب وهوا بعهده گيرد. وانطباق
 
  اروپابانک  باز سازی وتوسعه  .2

 
 مليارد يورو را برای 4بيشتر از ) EBRD( اروپا ، بانک باز سازی وتوسعه2006-200در جريان سال های  .39

  وبرای (%20) وگاز نفت ، برای  استخراج (%21) برای توليد نيروی  38.سکتور انرژی ، متعهد شده است
. بودند) EBRD(بانک باز سازی وتوسعه اروپا  عمده ترين دريافت کنندگان قرضه (%17)انتقال نيروی برق 

درحالی   انرژی  کارآيی همچنان تمويل خويش را برای  پروژه های )EBRD(بانک باز سازی وتوسعه اروپا 
 انتقال اقتصادی و -به تعهد خويش به  ديالوگ پاليسی برای توسعه فعاليت های استراتيژی ،  که افزايش داده است

بصورت عموم، اصالحات بدليل ايجاد چهارچوب انرژی پاک . توسعه  با ثبات محيطی وسالم، ادامه می دهد
 بهمين نحو، مشارکت سکتور خصوصی افزايش يافته .مقررات حمل ونقل  به آرامی پيشرفت نموده استو

. وضرورت برای مطابقت با شرايط سهولت را برای اصالحات فراهم نموده است) EU( انجمن اتحادبه اروپا.است
عوايد قابل . رفت استنيز مخلوط شده ، اما پيشرفت صورت گ) EBRD(نتائج بانک باز سازی وتوسعه اروپا 

اما تالش بسيار ) EBRD(يک تمرکز عمده بانک باز سازی وتوسعه اروپا (  انرژی ديده شده کارآيیتوجهی در 
 . متحقق شود) EU(  انرژی اتحادبه اروپا کارآيیزياد نياز است تا معاير 

بانک باز سازی تطبيق اصالح پروسه .به آهستگی پيشرفت نمودند) EU(  انجمن اتحادبه اروپاکشور های خارج از .40
،استقالليت در کشور های مشترک المنافع کشور های مستقل به چالش ادامه می دهند) EBRD(وتوسعه اروپا 

. خصوصی در  کشورهای مستقل مشترک المنافع گسترده بوده است.قانونی پائين وتعرفه به اساس مصارف نيستند
 پاليسی -يک استراتيژی تجديد نظر شده  ) EU(  اتحادبه اروپابا توجه به توسعه در سکتور انرژی در اروپا،

افزايش سرمايه )  2 ( کارآيیرقابت و) 1(  را برای  رسيدگی به موارد ذيل ساخته است2006عملياتی انرژی
، )EU( اتحادبه اروپامطابق با استراتيژی . توسعه منابع طبيعی)  5(  آب وهواتغير) 4( تأمين انرژی) 3( گذاری

 انرژی را توسعه  کارآيیتا : تعداد از اولويت ها را تنظيم نموده است) EBRD(نک باز سازی وتوسعه اروپا با
انرژی قابل تجديد وتجارت کاربن راتوسعه دهد، ذخائر انرژی را بطريقه  . بخشيده، اجندای اصالحی پيشرفت دهد

 . نيت اتمی را افزايش دهدمتداوم به بهره برداری گيرد، تجارت انرژی را ترويج دهد و مصئو
 

   مسائل وعمليات.الف
 

ی پاسخ ميگويد که  سکتور را  متأثر می تغير نه تنها به  شرايط درحال ،1995تجديد پيشنهاد شده پاليسی انرژی .41
 2020 را طوريکه در  استراتيژی) ADB( سازد، بلکه همچنان دستور عمل پاليسی جديد بانک انکشاف آسيايی

 انرژی را منحيث يک بخش کليدی ساحات اصلی 2020استراتيژی).  3پاورقی( منعکس می سازدبيان شده ، نيز 
 تشخيص نموده و اين امر سه اجندای استراتيژيک متمم رشد فراگيری، رشد باثبات محيطی زيربنايی عملياتی را

اضحا يک پاليسی ضرورت دارد تا و) ADB(  بانک انکشاف آسيايی.ويکپارچگی منطقوی  را ، تحريک می نمايد
را ترسيم نمايد که کشور های عضو در حال توسعه کمک نمايد تا تمرکز خويش را باالی ترويج انرژی پاک  

  آسيا وپسيفيک، مانند بقيه جهان، فشار محيطی قابل مالحظه ای تجربه می نمايد.وتوسعه با ثبات افزايش دهند
                                                 

  .سی.يک استراتيژی محيط زيست برای سکتور انرژی، واشنگتن دی . سوخت برای  تفکر. 2000 جهانی بانک   36
  .سی. واشنگتن دی. بطرف يک چهارچوب سرمايه گذاری: ، انرژی پاک وتوسعه2006 بانک جهانی 37
38  EBRD2006.پاليسی عمليات انرژی ، لندن.  
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 آب وهوا، تغير محيط زيست را بشمول 2020استراتيژی . وضرورت دارد تا بر رشد باثبات محطيی  تأکيد نمايد
، تشخيص )ADB( منحيث يکی  از پنج   ويژه گی اصلی برای حمايت  از اجندای توسعه  بانک انکشاف آسيايی

 تجديد پاليسی انرژی ثبات محيطی وکمبود تداوم شيوه فعلی آسيا را از بابت افزايش عرضه  انرژی به . می دهد
 بانک انکشاف آسيايی تأکيد می دارد که 2020استراتيژی . ی کانی، مورد رسيدگی قرار می دهداساس سوخت ها

)ADB( دسترسی به انرژی يک نيروی  .  ، تمرکز خواهد نمود انرژی وتوسعه انرژی پاک کارآيی، باالی ترويج
 رسيدگی به اين امر مهم برای گردهمآيی کشور های عضو درحال توسعه می باشد، وتالش های قابل توجه برای

 همچنان بر رسيدگی به مسائل نظارتی تمرکز می نمايد که يک بخش کليدی 2020استراتيژی .  ضرورت است
 .توسعه سکتور انرژی  می باشد

 
   انرژی کارآيی.1
 

 انرژی بريک حقيقت ساده اما مهم  کارآيیتصميم برای اولويت بندی و تالش های وسيع برای حمايت ابتکارات  .42
  انرژی مؤثرترين طريقه کاهش تقاضای انرژی در حال رشد، بهبود بخشيدن  کارآيی مهار کردن : اء می نمايداتک

مطالعات .  جانب عرضه، وکاهش دادن انتشار کاربن واتکاء به وارد ات هايدرو کاربن پرمصرف استکارآيی
   39 تقليل بخشد%20اضای انرژی را نشان داده است که پذيرش  انرژی صحيح ومؤثر، اقدامات مؤثر می تواند تق

خاموش نمودن دستگاه  ( نظم وديسيپلين انرژی )  1(  انرژی می تواند، بطرق زيادی بدست آيد، مانندکارآيی
کاهش ضايعات ) 4( تجهيزات کافی توليد واستفاده انرژی) 3( تفتيش انرژی) 2(،)وقتيکه درحالت استفاده نباشد

 بکارگيری بديل وسوخت )7(پالنگذاری حمل ونقل کافی ) 6( نت درست انرژیپالنگذاری ومنجم) 5( سيستم ها
. توليد مشترک و) 9( قيمت گذاری انرژی به اساس نرخ مارکيت بشمول پاليسی تکس وماليات) 8( های قابل تجديد

 با افرايش انتشارات کاربن دای.  حوزه شمول بسيار بزرگ ومورد نياز حمايت هردو سکتور عامه وخصوصی
 انرژی يک نقش وسيع را بعهده می گيرد وبايد يک اولويت  کارآيی وتهديد آب وهوا وتأمين انرژی،  CO2 اوکسايد

 دراز مدت است ومی تواند  انرژی کارآيیبهره مند شدن  از . بسيار زياد نسبت به ديگر فعاليت ها داشته باشد
سهمگيری  کارآيی انرژی برای مصرف سوخت . بشکل  سريعتر وبمصرف کمتر مورد بهره  برداری قرار گيرد

 .کانی پائين، صحت عامه را بهبود بخشيده وپس انداز تجارتی را ترغيب می نمايد
برای بدست آوردن اين مزايا وفوايد مداخالت  کارآيی انرژی .  موانع وباز دارنده های بالقوه نيز مالحظه شده اند .43

يک چالش خواهد بود زيرا که آن مصرف کنندگان در حال انتقال، ژی کارآيی انر. بايد بشکل جامع توسعه داده شود
گرايش ها وعادات، نياز به آگاهی عامه، حمايت پاليسی ويک ترکيبی از  تدابيری اجباری ومشوق، را شامل 

تکنالوژی های کارآمد انرژی می تواند همچنان بامطرح شدن مسائل  از عهده برآمدن کشور های عضودر . ميشود
هرنوع درستی تکنالوژی پروژه و قابليت تطبيق تکنالوژی ها برای کشور ها ونقاط . توسعه  بيشتر قيمت باشدحال 

 که آن در آن استخدام شود ضرورت دارد که با دقت مورد ارزيابی  قرار گيرد تا کارآيی قيمت وحد اعظم مشخص
معامالت زياد ) 2(رف  چشمگير  زياد مصا) 1(   موانع پروژه های کارآيی انرژی شامل40مفيديت تأمين گردد

ادامه رژيم های تعرفه های ) 4( کمبود ابزار مالی مناسب) 3( ، بخاطر انداز پروژه کوچکومصارف تهيه پروژه
موانع نهادی که بانک های توسعوی چندجانبه . وظرفيت های نهادی غير کافی) 5(پائين وکمک های مالی 

)MDBs  ( مانند بانک انکشاف آسيايی)ADB ( به آن مواجه است، شامل محصوالت قرضه می شود که  موجب
 .پروژه های انرژی پاک ، زمان پروسس طويل برای قرضه  ومصارف زياد معامله  نمی شود

 در زمينه کارآيی موفقانه آغاز بکار نمود و رشته انرژی پاک نيز پيشنهاد پاليسی )ADB(بانک انکشاف آسيايی   .44
در تطبيق انرژی پاک وبرنامه محيط زيست پيشرفت های قابل ) ADB(انکشاف آسيايی بانک . را حمايت نمود

توجه نموده است تا کشور های عضودر حال توسعه  را در کارآمد ساختن انرژی واقتصاد کاربن پايين کمک 
 عمليات  راه اندازی شد تا2005يک بخش کليدی برنامه عبارت است از ابتکار کارآيی انرژی که در سال. نمايد

 توسعه 2008 دالرساالنه تا سالميليون$ 1در رابطه به انرژی پاک تا حد اقل ) ADB(بانک انکشاف آسيايی 
تا گسترش تکنالوژی پاک ) 1( به تصويب رسيد 2007ايجاد سهوالت مشارکت تمويل انرژی پاک در اپريل. بخشد

يک ميکانيزم افزايش کريديت را برای تمويل تا ) 2( کننده جديد را درکشور های عضودر حال توسعه کمک نمايد
وکمک های تخنيکی را برای ) 3( يک تعداد زيادی از پروژه های انرژی پاک وکارآيی انرژی ، فراهم سازد

باوجود تطبيق مؤثر انرژی .  کشور های عضودر حال توسعه  در ساحات انرژی پاک وکارآيی انرژی فراهم نمايد
سرمايه گذاری انرژی پاک   مليارد دالر را برایADB( $1.7(ک انکشاف آسيايی پاک وبرنامه محيط زيست، بان

                                                 
  .مانيال.  انرژی گزارش ابتکار مؤثريت2006 بانک انکشاف آسيايی  39
  .مانيال. تطبيق انرژی پاک در آسيا وپسيفيک . 2006بانک انکشاف آسيايی   40
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بانک انکشاف برا ی ادامه تعهدات .  آماده کرده  است يک مليارد دالر را، 1$ ، برای اهداف فراتر2008در سال
النه تا  مليارد دالر سا2$ بيشتر از  توسعه سرمايه گذاری انرژی پاک، يک هدف جديدجهت، )ADB(آسيايی 

 شروع شده، سهولت تمويل 2006بودجه کاربن آسيا پسيفيک،  که درنومبر سال.   پيشنهاد شده است2013سال
اين بودجه، تمويل مشترک چشمگير، کمک تخنيکی، . ابتکاری ديگری طبق ابتکار مارکيت کاربن می باشد

 .ش انتشار کاربن، فراهم می نمايدوحمايت بازاريابی کريديت کاربن را برای پروژه ها با عامل بالقوه کاه
، ابتکار حمل ونقل )ADB(برای رسيدگی به مسائل کارآيی انرژی در سکتور حمل ونقل، بانک انکشاف آسيايی  .45

ابتکار مذکور مشوره و وجوه مالی را برای نو آوری حمل ونقل عامه .  ، راه اندازی نمود2006متداوم را در سال
 تقليل انتشار گاز های گلخانه ای وساير آلودگی های وسايط نقليه، فراهم می وتکنالوژی های پاک کننده برای

 پروژه ،برعالوه.  گاز، توجه بيشتر به فعاليت های کارآيی انرژی ضرورت است نيرو،گرما ودر رابطه به.نمايد
عه معاير ، همراه با توس راهای کارآيی انرژی، طرز العمل های برچسب زنی بر دستگاه ها وتجهيزات الزم 

 انرژی حداقل،تسهيالت برای تمويل پروژه های کارآيی انرژی از طريق  وجوه مالی ابتکاری اجرايی
حمايت بايد هدفمند وقابل اندازه گيری باشد تا بطور . واختصاصی وبلند بردن سطح آگاهی ، حمايت  می نمايد

 . مزايا وفوايد بدست آمده ارزيابی شودواضح
 
  انرژی قابل تجديد.2 

 
، 42 منابع قابل تجيد با41 تقاضای انرژی اوليه مجموعی جهانی%13، منابع قابل تجديد انرژی برای 2004در سال  .46

قابل ( منابع انرژی قابل تجديد شامل  تراکم زيست.، محاسبه شده است(%10)احتراقی دربرگيرنده سهم عمده 
نوسی وانرژی وابسته به حرارت مرکزی ، انرژی آبی، آفتابی، بادی، بحری، اقيا)تجديد احتراقی وضايعات

تراکم زيست فعال، بدليل استفاده . می شود) بشمول سيستم های پمپ گرمای  وابسته به حرارت مرکزی زمين(زمين
 در کشور های ،رابزرگترين منبع انرژی قابل تجديد )گرمسازیعمدتا برای پخت وپز و(تجارتی  گسترده آن، 

 %17 مجموع منابع قابل تجديد، بعد از انرژی آبی وسيع%80راکم زيستی حدود ت.درحال توسعه، تشکيل می دهد
در اين سند، منابع قابل تجديد انرژی شامل  . سهم اشکال ديگر منابع قابل تجديد حد اقل می باشد.محسوب می شود

ژی و تراکم انرژی آفتابی، بادی، وابستگی به حرارت مرکزی زمين، انرژی آبی، منابع اقيانوسی، ضايعات انر
 ).بغير از  استفاده های غير تجارتی فعلی(زيستی ميشود

 برای برآورده ساختن ضرروت های انرژی خويش وارد می  نفت  بسياری از کشور های عضودر حال توسعه .47
، بمصرف وا  بلند شده، مخارج پول خارجی باالی واردات انرژی، در بعضی موارد نفتاز اينکه قيمت . نمايند

 در معرض جنگ شرق ميانه، متمرکز است، تعدادی  نفتاز اينکه قسمت عمده توليد . دات اساسی ديگر می آيدر
اين امر به شماری از اقدامات ضرورت دارد، . از کشور های ميخواهند امنيت انرژی خويش را افزايش دهند

 تواند درتنوع منابع تدارک انرژی  انرژی قابل تجديد می. بشمول استفاده از انرژی کافی، وتنوع منابع انرژی
عالوه برآن، انرژی .  مشروط براينکه پاک، قابل دوام، وگاز های گلخانه ای را کم توليد کند يا نکندکمک نمايد ، 

 .قابل تجديد يک گزينه مناسب برای  عدم تمرکز سيستم های انرژی می باشد
واند در حاصلخيزی زراعتی بهتر ، صحت، تعليم  توسعه منابع انرژی قابل تجديد در ساحات روستائی می ت .48

 يک مليارد 1عدم دسترسی حدود . وتربيه، مخابرات، شرکت های  تجارتی کوچک، وکيفيت زندگی ، سهمگيرد
 به اشکال مدرن انرژی می تواند بصورت وسيع ازطريق منابع قابل تجديد کم مصرف مانند نفر در آسيا وپسيفيک

مصارف . ا استفاده از تراکم زيستی وشبکه های برقی کوچک مورد توجه قرار گيردسيستم های پخت وپز مدرن ب
بعالوه، . پذير می باشدتغيرفعال سازی انرژی قابل تجديد پايين است و برعکس سوخت های کانی که تابع قيم 

 ميتواند يک سيستم انرژی توزيع شده نيز. توسعه شبکه ضرورت نيست، که مصارف ا نتقال را پس انداز می نمايد
بدينترتيب، پاليسی های متداوم ضرورت . بديل قابل دسترس برای ساحات روستايی در بعضی کشور های باشد

دارد تا دريک چهارچوب ساخته شود که توسعه انرژی قابل تجديد را  تشويق نمايد که برای آن کمک دراز مدت 
 قبل پاليسی های تجاوز کارانه دارند که ، از)DMCs( بعضی از کشور های عضودر حال توسعه. ضروری است

 تطبيق .به حداقل سهم انرژی قابل تجديد در شبکه برق در داخل يک چهارچوب زمانی ثابت نيازمی داشته باشند
 .اين پاليسی ها نياز به حمايت دارد

با تعويض ا،  آب وهوتغيردر سرتاسر جهان برای عامل بالقوه  امنيت انرژی  ورا  بهره  بيوفيول ها افزايش  .49
کشور های عضو در حال توسعه، نيز به بيوفيول منحيث .  جذ ب می نمايندگازولين وديزل در سکتور حمل ونقل، 

                                                 
  .پاريس. ، معلومات قابل تجديد2006 آژانس انرژی يين المللی  41
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بهرحال، توسعه . يک طريقه برای  تحريک توسعه روستا، ايجاد شغل، وپس انداز اسعار خارجی، نگاه می کنند
  انگيزه اقتصادی بيشترفتن تقاضا برای بيوفيول ها، دهاقينبدليل باال ر. بيوفيول بعضی مسائل را تحريک می نمايد

 کمبود -اين امر به مسائل  تأمين غذا . دارند تا حبوبات برای  توليد بيوفيول ها بعوض توليد مواد غذايی، بکارند
نبع توليد بيوفيول ها از  مواد خام به م. محصوالت غذايی وبلند بودن قيمت های مواد غذايی، منجر خواهد شد

 آفت کش ها وعلف برای کشاورزی، حمل ونقل، و تبديل به توليد نهايی وهمچنان توليد کود کيمياوی،.(انرژی دارد
توازن انرژی خالص بين انرژی که برای توليد بيوفيول ها بکار می رود وانرژی که  از . نياز دارد) کش ها

تأثير خالص باالی انشتار گاز های گلخانه ای . بيوفيول ها بدست می آيد برای انواع مختلف محصوالت مهم است
 )2( نوع محصول) 1: (ازبابت تعويض سوخت های  معمولی با وابستگی های بيوفيول بر عوامل مختلف می باش

انرژی که در ) 3( مبلغ ونوع تقاضای انرژی در کود کيمياوی وساير منابع که برای رشد محصول بکار می رود
و ) 5(مخصوصا تبديل جنگالت به توليد بيوفيول (استفاده زمينی بديل) 4( ل بکار می رود انتقال محصوتوليد ونقل

برعالوه، تغيرات عمده در استفاده از زمين زراعتی می تواند بطور عميق . نيرومندی انرژی پروسه تبديلی
 .أثر سازدايکوسيستم ها محلی ومنطقوی را با  دالالت ضمنی مثبت ومنفی  برای گياهان وجانوران، مت

با بازار های بهر صورت، .  توسعه انرژی قابل تجديد توسط مصرف  ابتدايی نسبتا زياد خويش  عقب مانده است .50
بزرگ و اقتصادی ساختن مقياس، قيم تجهيزات انرژی قابل تجديد اخيرا سقوط کرد وتقريبا قيمت رقابتی با 

ی ومزايا محيطی وعوايد از بابت کريديت کاربن تکنالوژی های سوخت کانی دارد، مخصوصا زمانيکه دوره زندگ
، بسياری از تکنالوژی های انرژی قابل تجديد موجود است يا احتماال در آينده نزديک ، از در واقع. مالحظه شود

هرگاه نگرانی های جهانی در مورد . لحاظ تجارتی در مقايسه با بعضی سوخت های کانی، بوجود خواهد آمد
  وضع ماليات کاربن را شروع  نمايد، آنگاه انرژی قابل تجديد خيلی رقابتی خواهد CO2 وکسايدانتشار کاربن دای ا

 .شد
 فراوان باشند، در اينجا باز دارنده ها وموانع - مانند باد، آب ونورآفتاب  - در صورتيکه منابع انرژی قابل تجديد  .51

ابت منابع انرژی قابل تجديد، وجود می داشته  در توسعه آن ، بشمول طبيعت نوبتی نيروی از بتخنيکی واقتصادی
انرژی قابل . انرژی آبی به موجوديت آب وابسته است ونيروی بادی وآفتابی به شرايط آب وهوا وابسته اند. باشد

 مواجه ميشود مگراينکه دستگاه تذخير انرژی، مانند سلول های  قابليت اعتماد به عمليات شبکهبه کمبودتجديد 
منابع قابل تجديد از آفتاب، باد، جزر ومد و موج درحال حاضر درخور  .ارتی فراهم گرددسوختی،بشکل تج

ومقتضی نيست که طور مستقيم نيرو چه بارگيری درپايگاه  باشد يا بارحد اکثر ، وقيتکه ضرورت شود ، فراهم 
م های خود کفا، دلسرد می  يک مشکل است که استفاده انرژی قابل تجديد را در سيسذخيره نمودن انرژی نيز. نمايد
 صد درصد %100مبهم بودن اوضاع جوی نياز به يک زيادگی پشتيبانی دارد، بعضی باور دارند که. سازد

نيروی آفتابی برای مقاصد . پيشتيبانی ضروری است، اما طرفداران انرژی  قابل تجديد به اين نظر موافق نيستند
د برق محدود است، بدليل انقطاع های با اوضاع جوی نا مساعد گرمسازی مناسب است، اما ولتاژ آن برای تولي

) فتو ولتائيک(سلول های قدرت زای نوری . ميشود می باشد ، منجر به عامل ظرفيت پايينوشب هنگام وابسته
عمليه توربين باد در . آفتابی بيشتر مناسب است مشروط براينکه تسهيالت ذخير بطری در آن ساخته شده باشد

سلسله محدود سرعت باد محدود می شود وبه مواد پشتيبانه بديل نياز پيدا می کند تا  تا تدارک نيرو را خالل يک 
 .در زمان هوای نا مساعد تأمين نمايد

 بدون هيچ نوع زيادگی اضافی کار در سيستم شبکه  تحقيقات جريان دارد تا سيستم های را بوجود آودند که بتواند .52
دخيل ساختن سکتور . آفتابی وبادی اجازه می دهد تا طور قابل توجه افزايش يابدنمايد، که سهمگيری نيروی 

خصوصی برای توسعه انرژی قابل تجديد می باشد، بدليل ضرورت به نوآوری واستفاده بسيار مؤثر منابع يک امر 
 در بعض کشور های عضو در حال توسعه، سکتور خصوصی هم اکنون در توسعه وترويج. حياتی می باشد

 توسعه يک چهارچوب پاليسی  توانمند برای تشويق مشارکت سکتور خصوصی .انرژی قابل تجديد مشغول است
 .در توسعه انرژی قابل تجديد ضروری است
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  سوخت های کانی .3
 

  نفت  )أ (
 آژانس انرژی بين المللی.   را تعقيب می نمايدGDPتوليد داخلی ناخالص( دقيقا رشد  نفتگرايش های مصرف  .53

)IEA ( 85 اوليه ا ز  نفتپيشبينی نموده است که تقاضای mb/d 106 به 2007 در سال mb/d2030 درسال 
 به رشد سريع بيشتر در کشو های  نفتتقاضای .  می باشد%1.0رشد خواهد نمود، يک افزايش حد اوسط ساالنه 

استفاده .  ادامه می دهد .%2.2 با يک حد اوسط افزايش ساالنهOECD  سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی(غير
.  افزايش يابد%3.5  حدود2030 تا 2007انتظار می رود هر سال از ) PRC( موادنفتی جمهوری مردم چين

 اوليه را محاسبه خواهد نمود، که عمدتا بدليل  بلند بودن سطح  نفتسکتور حمل ونقل بيشتر از نصف مصرف 
 زياد از  سال  نفت قيمت های صادراتس زده ميشود که  حد. تقاضا برای سوخت ها حمل ونقل جاده می باشد

بهر حال،  .  می تواند در دراز مدت  استوار ودوامدار نباشد، ومبانی مارکيت  بتواند قيمت ها را پايين آورد2006
پايين تر از سرمايه گذاری های مورد نياز در تدارک زيربنا (  بی ثبات است وعوامل معين نفتتمايل قيمت های 

می تواند فشار را برای نگهداری قيمت های ) پوليتيک-، فشارهای تقاضای قوی،کوتاهی د رتوليد؛ وعوامل جيوها
 ).  وارد نمايد نفتبلند 

 مصرف کنندگان تشويق  نفتثبات قيمت های زياد ) 14پاورقی ( IEA  به اساس گزارش آژانس انرژی بين المللی .54
 تبه سوخت های ديگر انتقال نمايند، ضايعات را کاهش دهند، خدمات خواهد نمود تا مصرف، ، را تقليل بخشند، 

  نفتاز آنجايکه واردات . انرژی اندکی را بکارگيرند و از تکنالوژی های  بيشتر کارآيی انرژی استفاده نمايند
مدت ، تأثير قابل توجه باالی توازن مالی دارد، مهم است که به اين مسأله از خالل يک چهارچوب زمانی دراز 

) 2(  نگهداری يا کاهش مصرف انرژی)1: ( بعضی گزينه های موجود شامل ذيل ميشود.رسيدگی صورت گيرد
) 3( وتکنالوژی های کارآيی انرژی) بشمول بيوفيول( کاوش و سرمايه گذاری در  منابع بديل  وسوخت قابل تجديد

احتمال تطبيق تکس ) 5(ای وسايل حمل ونقل معرفی اينجين های خود کفا بر )4(ترويج پالنگذاری حمل ونقل مؤثر
 جهان در شرق ميانه متمرکز است، بعضی از  نفت باوجود اينکه بسياری از .وماليات باالی وسايط نقليه بزرگ
 را  در داخل سرحد های جغرافيوی خويش کشف نموده اند، که کمک خواهد  نفتکشور های عضو درحال توسعه 

عده محدود از کشور های عضو درحال توسعه  اند که  .  بيرون تا حدود امکان توقف دادتبادله خارجی را  بهنمودتا 
با رشد تقاضای بسيار زياد  به بشکل تجاوز کارانه نيز  در حال اکتشاف شرکت های مختلط خارج از منطقه در 

 . اند نفتصدد  اکتشاف 
 را ، بدليل خطرات  نفتی کاوش ساحه هيچ يکی از پروژه ها) ADB(  انکشاف آسيايیک درحال حاضر ، بان .55

، با ايجاد سرمايه  يکی از کاالی های تجارتی بين المللی است نفتاز آنجايکه . وابستگی ، حمايت وکمک نمی کند
  بصورت عموم، نمی تواند پروژه های توسعه عرصه )ADB( گذاری سکتور خصوصی ، بانک انکشاف آسيايی

، می تواند کمک انتخابی را برای پروژه )ADB(م، بانک انکشاف آسيايیدر صورت لزو.  را تمويل نمايدنفت
 اخيرا، بدليل بلند رفتن . حاشيوی واز قبل تثبيت شده برای  سالمتی اقتصاد مورد بررسی قرار دهد نفتساحات 

 داخلی با بعضی موفقيت ها، کاوش  نفت، بعضی از کشور های عضو درحال توسعه  ساحات  نفتقيمت های 
، دخيل اند، حمايت برای کمک به  نفتهرچند دولت وسکتور خصوصی فعاالنه در اکتشاف . سعه می دهندوتو

، پااليش، حمل ونقل ، توزيع وساختن پاليسی تعرفه  نفت، توسعه ساحه  نفتپاليسی در منجمنت ومديريت منابع 
 .حمايت فعال نيز برای تجارت منطقوی ضرورت است. وحسابدهی، نياز است

 
 ز طبيعی گا )ب (

 
 فيصد %1.8مصرف آن توقع می از لحاظ جهانی. گاز طبيعی سوخت کانی با کمترين انتشارات آلودگی می باشد .56

 ، افزايش يابد)tcm(  متر مکعب 4.4به ) tcm(  تريليون متر مکعب2.9 ــــــــــ از 2030 تا 2006ساالنه از 
است که برای برآورده ساختن ) tcm( مکعب متر197 حدود2007ذخائر گاز تثبيت شده در سال). 4پاورقی(

نيازمندی های سرمايه گذاری در سرتاسر جهان .  بنا برتوليد فعلی، کافيست60تقاضای برنامه ريزی شده تا حدود 
 درجه تقاضا درحاليکه امريکايی شمالی واروپا بزرگترين مارکيت می باشد،.  تريليون دالر می باشد 5.5$حدود

سکتور نيرو برای بيشتر از نصف افزايش در . عه نسبت حد اوسط جهانی بيشتر خواهد بوددر آسيای در حال توس
تکنالوژی های در حال ظهور مانند تأسيسات گاز  مايع انتظار می رود .تقاضای اوليه گاز در سطح جهان می باشد

گزينه بسيار لطف )  لولهخط(   ادامه تجارت گاز منطقوی، با انتقال پايب الين.که مارکيت مهمی برای گاز باشد
اقتصاد  که می تواندانتظار می رود افزايش يابد،) LNG( بااينحال، تجارت گاز طبيعی مايع. ومرحمت خواهد بود



 1ضميمه 

 

  30 

چشم انداز . وتوسعه تأسيسات مربوطه تحريک نمايد) LNG( آسيا به حاملين عمده اجاره ، ساختن ترمينال ها
 جايگزين گازولين در وسايط نقليه موتوری  طبيعی  متراکم می تواندمارکيت گاز همچنان مساعد است، زيرا گاز

تمويل قابل توجه برای توسعه ساحه گاز . شده وبرای مقاصد گرمسازی جهت تخفيف تأثيرات محيطی، استفاده شود
بانک انکشاف . طبيعی، استخراج، پروسس، تذخير، حمل ونقل وشبکه توزيع وتجارت منطقوی ، ضرورت است

 وگاز وترمينال های گاز طبيعی  نفتدر امنيت و اصالحات وبهبود مؤثريت در زمينه حمل ونقل  ) ADB( آسيايی
 .وحاملين، کمک وحمايت می کند) LNG( مايع

 
 ذغال سنگ  )ج (

 
  باشد2030 فيصد درسال%29ادامه می دهد تا يک منبع اوليه عمده انرژی با سهم حدود ذغال سنگ  .57

بشکل مقدماتی ، بدليل نيازمندی های انرژی زياد آسيايی در حال توسعه، تقاضای ذغال سنگ . )4پاورقی(
توليد نيرو . وهند ، افزايش خواهد يافت، هردو ذخائر فراوان دارند) PRC( مخصوصا جمهوری مردم چين

منجر به عالقمندی بيشتر در ، نگرانی های تأمين انرژی.  تقاضای ذغال سنگ جهان را تشکيل می دهد%80حدود
برخالف  نفت وگاز، ذخائر تثبيت شده ذغال هنگفت وزياد پراگنده . بدليل موجوديت گسترده آن شده استل ذغا
بهرحال، ذغال سنگ .  آب وهوا متأثر نمی شودتغير که حمل ونقل وذخيره شود وبا اين همچنان آسان است. است

 ترين ميزان انتشار کاربن دای اوکسايدواستفاده آن دارای شماری از نتائيج وعواقب محيطی جدی است، بشمول بيش
CO2در ميان سوخت های که برای توليد انرژی بکار برده ميشود، می باشد  . 

 ذغال سنگ يک کاالی تجارتی بين المللی است و توسعه معادن ذغال سنگ جديد معموال با  تمويل موجوده  .58
 به تاجران عمده فروشی مقياس کوچک،  در بازار آزاديامحصول از معادن جديد . تجارتی صورت گرفته است

ازطريق قرار داد های قابل ) ذوب فلز( يابرای تأسيسات  اختصاصی مانند کارخانه نيرو يا صنايع متالوژيکی
شايد نقش اند در همچو توسعه ) ADB(  يک نهاد مانند بانک انکشاف آسيايی.اجراء بين المللی، به فروش می رسد

رد، هنوز، صنعت ذغال سنگ در يک کشور عضو درحال توسعه شايد در مرحله دربعضی موا. را بازی نمايد
از صراحت کمتر برای توسعه تجارتی معادن جديد وهمچنان استفاده بايک محيط زيست  تجارتی معين  در پيدايش 

. ، به مشکل می تواند جلب نمايد)MDB( محصول، تمويل تجارتی را بدون حمايت بانک توسعوی چند جانبه
سعه سکتور ذغال سنگ در اين کشور های عضو درحال توسعه، شايد برای توسعه برق داخلی وتأمين انرژی تو

ممکن نيز ضروری ) ADB( دريافت کمک از نهاد های مالی توسعوی مانند بانک انکشاف آسيايی. خيلی مهم باشد
 تشويق يک کشور .تنظيم نمايدباشد، تا معاير کشوری را در امنيت معدن و در محيط زيست وحفاظت اجتماعی، 

نيزهدف ) EITI(  برای اتخاذ پروسه راپور دهی مطابق با ابتکار شفافيت صنعت استخراجعضو درحال توسعه
 .ارزشمند خواهد بود

 درحاليکه مشکل است در مورد حاالتيکه می تواند در آينده راجع به توسعه هر سکتور ذغال سنگ واقع شود  .59
نياز دارد شرايط ذيل برای حمايت آن جهت توسعه هر ) ADB( ت، بانک انکشاف آسيايیبطور عموم سخن گف

 :معدن ذغال سنگ  فراهم شود
يک بخش اساسی از محصول معدن ذغال سنگ بايد برای يک يا ايستگاه نيروی يا بيشتر اختصاص داده   )أ (

ت يا تخصيص اداری واستگی به الزام تجارتی، قرار داد های عرضه سوخت دراز مد: شود طور مثال
مشوره وپروسه بررسی در جريان امادگی وتصويب پيشنهادات پروژه ای .برای ايستگاه های نيرو

مشخص اطمينان خواهد داد که معدن ذغال سنگ صرف در صورت حمايت می گردد که  در اينجا يک 
  مستثنی قرار دادنوجود داشت باشد که استفاده اساسی مثال) ADB( توافق عام در بانک انکشاف آسيايی

اين شرط متحقق نخواهد شد .برای توليد نيرو است) 60فقره( محصول جانبی وذغال سنگ حرارتی مازاد
درصورتيکه ذغال سنگ حرارتی تصور شود که در بازار آزاد بفروش می رسد يا از مجاری تجارتی 

 .بين المللی صادر می گردد
را بر تمام ) EITI ابتکار شفافيت صنعت استخراج( ه موادکشور عضو درحال توسعه بايد موافقه نمايد ک  )ب (

 . معادن ذغال سنگ در قلمرو خويش تطبيق می نمايد
 آغاز تجارتی سازی سکتور ذغال سنگ) ADB(  با توجه به اينکه دليل اولی برای مداخله بانک انکشاف آسيايی .60

. هد بود که يک پيش شرط ديگر داشت در کشور عضو درحال توسعه کمک می نمايد، اين امر ضد توليد خوارا
 عمليات نيروی مرتبط بتواند متعلق به  گروپ های مالک مختلف باشد والزم طور مثال، معادن ذغال سنگ و

 در اينجا می تواند محصوالت جانبی توسط معدن ذغال سنگ وجود .نيست که مجاور هم موقعيت داشته باشند
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توليد جانبی می تواند فروخته شود يا در داخل يا صادر گردد بخاطر  همچو 43.داشته باشد که دارای ارزش باشد
بودن  عالوه برآن، در اينجا ممکن ذغال سنگ حرارتی مازاد بخاطر نا متناسب. بزرگ ساختن فوايد توسعه معدن

بازار غير مترقبه در توليد نيروی ساالنه وتوليد ذغال باشد، که می تواند بشکل داخلی بفروش برسد، اما نه در 
باتوجه به اينکه همکاری منطقه ای فرعی فوايد عمده برای محالت دور دست به بازار های بين المللی . آزاد

 .دسترسی ندارند، ايستگاه های نيرو می تواند در مناطق سرحدی دور دست، مستقرباشد
زيست وپاليسی ، درحال حاضر محدود به  توسعه  شيوه های سالم محيط )ADB( کمک بانک انکشاف آسيايی .61

بشمول استفاده ( تدابير برای کاهش آلوده کننده ها. کمک به امکان باز سازی صنعت معدن ذغال سنگ می باشد
، امنيت معدن ذغال سنگ، استخراج متان بستر ذغال ) که حاوی گرمای پائين می باشدازضايعات ذغال سنگ

از اينکه ذغال سنگ در آسيا فراوان .  استسنگ، وحفاظت محيط زيست، در استخراج ذغال سنگ، تشويق شده 
است، کاوش معادن ذغال سنگ در در کشورهای عضو درحال توسعه بخاطر تأمين انرژی ومصارف افزايش 

اما، مسائل بسيار بزرگ وابسته به محيط زيست واجتماع در توسعه معدن ذغال سنگ بايد با دقت . خواهد يافت
دن ذغال سنگ با تأثيرات منفی زيادی چون آلودگی گرد وغبار، قطع  استخراج مع.مورد رسيدگی قرار گيرد

 تأثيرات اجتماعی باالی آلودگی محل شامل اسکان غير ارادی،  تخليه نا 44.جنگالت،  تخريب زمين،  وابسته است
 کمک بانک .مناسب  خاک حفاری شده، و پرسازی ناصحيح بعد از فعاليت های استخراج معدن، تکميل شده است

، می تواند منحيث کاتاليزور يا سازمانده برای تشويق وتوسعه شيوه های خوب، )ADB( کشاف آسيايیان
 .مخصوصا در رابطه به  اجرای معاير مورد نياز محيطی واجتماعی  واتخاذ تکنالوژی مؤثر وکار آمد، ارائه شود

  
 توليد نيرو وگرم سازی نواحی  .4

 
برای برآورده ساختن افزايش برنامه ريزی شده .  برق رنج می برندبخش های بزرگی از آسيا وپسيفيک از کمبود .62

در تقاضای برق، کشورهای عضو درحال توسعه گزينه های چون ذغال سنگ، گاز طبيعی، نيروی اتمی، انرژی 
  . انرژی از منابع قابل تجديد، مورد رسيدگی قرار می دهندو) بزرگ، کوچک وکوچکتر( آبی

 
 ل ذغال سنگتأسيسات نيرو در مح. الف

   
اينها نياز دارند که . ، ازسال ها بدينسو فعاليت می نمايندبسياری از کارخانه ها وتأسيسات نيروی ذغال سنگ .63

 تا کارآيی،  قابليت اطمينان، وزندگی عملياتی ؛ وبخاطر مطابقت با معاير محيط زيست عالی جاری، انطباق بيايند
ق بايد دارای  قيمت مناسب باشد وآلودگی های آلوده کنندگان را کاهش همچو پروژه های مناسب ومنطب.  بهبود يابد

 .وکارآيی ومؤثريت را بهبود بخشد
کشورهای عضو درحال بخاطر نگرانی های تأمين انرژی وفراهم آوری ذغال سنگ بومی ومحلی، بعضی از  .64

 منبع عمده آلوده کننده رسانیاين کارخانه برق . محل ذغال سنگ را ترجيح می دهندکارخانه برق رسانی، توسعه، 
از اينرو، اضافه ). اکسيد نايتروجن، سلفر، وکاربن؛ فلزات سنگين ومواد دارای ذرات: طور مثال ( ها می باشد

شدن ظرفيت نياز دارد به شامل ساختن تکنالوژی های پاک کننده  که انتشارات آلودگی را ، مانند اشتعال بستر مايع 
 کاهش وآلودگی زدايی گاز سوخت، را  حالت آماده به انفجار، وتکنالوژی های فوق العاده، حالت آماده به انفجار،

 .دهد
 مانند تحت فشار قرار دادن اشتعال بستر مايع، دوران ترکيبی تبديل -انگونه  و وقتيکه تکنالوژی های جديدهم   .65

ل دوام است ، شرکت های برق  از تجارتی قاب–) يا توقيف مال(شدن به گازيکپارچه، تسخير  وتذخير کاربن 
ضرورت دارد تا ) ADB( درضمن، بانک انکشاف آسيايی. ، به آسانی  همچو تکنالوژی ها را اتخاذ نمايندرسانی

برای بدست . کشورهای عضو درحال توسعه، فعاالنه حمايت نمايدپخش واشاعه و استقرار تکنالوژی های جديد در 
حال توسعه به همکاری بر موافقتنامه های انتقال تکنالوژی درازمدت ، آوردن اين، کشور های توسعه يافته ودر

 .اگرالزم باشد، با حمايت فعال دونرهای دوجانبه وچند جانبه، نياز دارد
 

 

                                                 
است، ضايعات ذغال ) ذوب( است که دارای کاربرد متالوژيکی ) ذغال سنگ خشک(بعضی مثال های محصوالت جانبی عبارت از درجه عالی ذغال انتراسيت  43

  .سنگ که می تواند برای ساخت جاده يا  در کوره سمنت استفاده شود و متان که  سوخت داخلی پاک وصنعتی است
ل انشتار گاز، آلودگی آب زيرزمينی، صنعتی و فاضالب ، تنظيم واداره ضايعات، احتراق ذغال سنگ، سروصدا و ساير ساخت مربوطه   ساير تأثيرات منفی شام 44

  .تأثيرات منفی مشود
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   کارخانه های برق رسانی مبنی برنفت وگاز  . ب
 

 کشورهای خشکینفت يک از منابع عمده توليد نيرو در اکثر کشورهای عضو درحال توسعه پسيفيک ، بعضی  .66
در اين کشور ها، واردات .صنعتی می باشدعضو درحال توسعه  مانند کمبوديا وسريالنکا وبرای استفاده تسخير 

. در بازار نفت از بين می برد نوسانات قيمت را درمخارج وارداتی ، آسيب پذيری کشورها از بخش بزرگی نفت 
کشور های توليد .  در جنوب وجنوب شرق آسيا می باشدبرای مثال، سريالنکا دارای بلند ترين هزينه توليد برق

نيرو مبنی برنفت بايد يک راه حل برای فراهم آوری برق در ساحات دور،جوامع جزائر و ساحات مسکونی 
عضو درحال توسعه پسيفيک ، ضرورت دارند تا وابستگی خويش را به  کشورهای. نامتراکم، امکان پذير باشد
،  کاهش دهند وغيره گزينه های بار گيری مبنی بر عرف را،قابل تجديد، انرژی  ن منابع نفت وارداتی باتوسعه داد

استفاده صنعتی دستگاه ديزلی برای توليد گرفتار کننده . که نسبتا مالحظات قيمت وجوانب آلودگی را تخفيف دهد
رای برآورده ساختن  می باشد، که می توان صرف وقت ظرفيت توليد بعمدتا برای مصئون ساختن عرضه انرژی

 .تقاضای صنعت فراهم شود يا از طريق پاليسی های نيروی کنترولی مناسب مورد رسيدگی قرار گيرد
توليد انرژی مبنی برگاز انتظار . سکتور نيرو بيشتر از نصف افزايش تقاضای گاز اوليه جهانی را تشکيل می دهد  .67

يسوی، مانند قابليت دسترسی داخلی گاز، حمل ونقل می رود يک گزينه مرجح در دراز مدت بخاطر مزايای مقا
مخارج تأسيسات ) در داخل وخارج کشور، ساحات بندری(   آسانتر از طريق خطوط لوله از منابع استخراج
 سوخت چند جانبه عملی، وتصويرجانبی دوستانه محيطی بيشتر مساعد، زمان نصب سريع، تسهيالت آغاز سريع،

بسياری کشورهای عضو درحال توسعه  پالن دارند تا .  برق رسانی مبنی بر ذغالدر مقايسه با کارخانه های
کارخانه های برق رسانی حريق گاز توقع برده ميشود به رقابت از کارخانه های برق رسانی مبنی برذغال مواجه 

زينه برای برای کارخانه های برق  رسانی مبنی بر سوخت گاز يک گ) LNG(  استفاد از گاز طبيعی مايع. شود
کشورهای است که منابع گاز بومی  ندارند يا در مناطق ساحلی اند، ولی تسهيالت زيربنايی ناکافی يک مانع را 

به حمايت از تمويل کارخانه های برق رسانی مبنی برگاز طبيعی )  ADB(  بانک انکشاف آسيايی.ايجاد نمايد
 .بخاطر فائده محيطی آنان، ادامه می دهد

 
 رژی آبی  انتأسيسات  . ج

 
 رشد نمايد، سهم 2030 تا 2006  از  %45گرچه تقاضای انرژی اوليه جهانی برنامه ريزی شده تا بيشتر از   .68

اما، محصول مجموع .  فيصد تنزل نمايد%14 به %16 از انرژی آبی در توليد برق جهانی پيشبينی شده که 
. رشد می نمايد)   تيروات ساعات 4,809تا تيروات ساعات  3,035از (فيصد %1.9 انرژی آبی تاهنوز ساالنه  

  به بهره برداری سپرده شده 2004 امکان بالقوه اقتصادی نيروی انرژی آبی سراسری در سال %31صرف 
به بهره برداری سپرده شده و با ) OECD(  از اينکه بهترين اماکن در سازمان  همکاری اقتصادی وتوسعه.است

انی های محيطی، افزايش بيشتری توسعه انرژی آبی در  کشور های درحال افزايش آينده مهار شده توسط نگر
 توسعه انرژی آبی بزرگ در آسيا،. توسعه جايکه  امکان بالقوه برق آبی استفاده ناشده اساسی  است ، خواهد بود

م و ويتنا) PRC( ، نيپال، پاکستان، جمهوری مردم چين)Lao PDR( در هند، جمهوری دموکراتيک مردم الئوس
بعضی کشور های عضو در حال توسعه آسيای ميانه ، بشمول جمهوری قيرغيز وتاجکستان، برنامه ريزی شده 

 .است
باوجوديکه اينجا بعضی نظريات ( 45قابليت تجديد آن.  توسعه انرژی آبی دارای شماری از مزايا وفوايد می باشد .69

 کارآيی خيلی عالی، پاکی، اساسا قابل اطمينان، 46)داست که انرژی آبی بزرگ نبايد شامل ابتکارات قابل تجديد شو
اين يک بخش مهم برای منجمنت شبکه ای  وفوق العاده مفيد برای برآورده ساختن حد اکثر . وانعطاف پذير است

ها می تواند از سيالب ) بند برق( انرژی آبی مصرف کمبود سوخت ها را پس انداز و سد. تقاضا می باشد
 بزرگ، کوچک، -انرژی می تواند به انداز های گوناگون باشد. ی مقاصد آبياری فراهم سازدجلوگيری وآب را برا

 47.خود را دارد) جای(  و هريکی طاقچه-خرد وکوچکتر

                                                 
  .پاريس. قابليت تجديد د ر عرضه انرژی جهانی. 2007 آژانس انرژی بين المللی، جنوری   45
  .بيرکيلی.دليل برای  اخراج  هايدرو ا ز ابتکارات انرژی قابل تجديددوازده . 2003 شبکه دريا های بين المللی 46
 ميگاوات و ظرفيت هايدرو 1 ميگاوات می باشد، ظرفيت هايدرو خورد تحت10انرژی آبی کوچک، در اين سند، مانند آنهای تعريف شده که  با ظرفيت توليد تحت   47

  . کيلوبايت می باشد100کوچکتر تحت 
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 است در مقابل جريان دريا  ايجاد شده، پيچيده و  پروژه های انرژی آبی بزرگ، مخصوصا آنهايکه مبنی برذخائر .70
  وبه اساس 48آنها تأثيرات زياد بر محاصره کردن ايکوسيستم دارند.  می باشداز لحاظ محيطی و اجتماعی حساس

 مانند کاربن دای - بعضی ذخائر بزرگ مقادير قابل توجهی گاز های گلخانه ای را توليد می نمايد49مطالعات علمی
به  حدود واندازه اين امر اکثرا وابسته است .  بخاطر گياه های زير آبی و زمين های جنگلی- ومتانCO2 اوکسايد

تأثيرات محيطی پروژه . نهال شانی ومزارع که  توسط ذخائر واندازه ذخائر مورد هجوم سيالب قرار گرفته است
 از 50. توجه قابل مالحظه شودها با تأثيرات اجتماعی بهم وابسته است وتأثيرات ترکيبی آنها می تواند منتج به 

ند تأثيرات آنها را بيشتر تشديد نمايد، تطبيق پروژه های انرژی آبی  اين مسائل می توااينکه منجمنت نا مناسب 
افشاء کافی ومشوره با مردم که متأثر می ) 2( قوی استراتيژی های  تخفيفی) 1: (بزرگ به موارد ذيل نياز دارد

. تأثرواسکان صحيح واحيای اقتصادی مردم م) 4(تنفيذ وسايل حفاظت محيطی، بشمول ديالوگ پاليسی ) 3( شوند
 بانک انکشاف آسيايی. حفاظت قابل اجرای محيطی واجتماعی بايد به يک شکل دوامدار تطبيق ونظارت شود

)ADB ( بشمول پروژه های انرژی آبی، نظارت می دارای پاليسی حفاظتی است که  تمام پروژه های انرا ،
ودهای که از طرف کميسيون جهانی ، به رهنم)ADB( پاليسی ها ورهمنود ها فعلی بانک انکشاف آسيايی. نمايد

 .  وانجمن انرژی آبی بين المللی ،ساخته شده، احترام می گذارد51راجع به سدها
قله های که دست آوردن مفاد  بمنظور بپروژه های انرژی آبی معموال در جا های نسبتا بلند آبريزها موقعيت دارند، .71

 گزينه مرجح است، چون اينها  فشار قویژی آبی دارای  انر تأسيسات موارد،در بعض. کوتاه از هم تفاوت دارند
جوانب اکولوژيک يا بوم شناسی ضرورت دارد که بادقت د ر اين . شامل مخزن های ذخيره بزرگ، نمی شود

 نوع ديگری انرژی آبی است که مورد قبول واقع تأسيسات ذخيره پمپ شده. پروژه ها مورد رسيدگی قرار گيرد
 کمک می نمايد تا از لحاظ اقتصادی  تقاضا شبکه عالی را در جريان دوره حد اکثر اين تأسيسات. شده است

 . برآورده سازد
 

 تأسيسات نيروی اتمی  . د
 

به اساس .   بخاطر ابهام که  با توسعه نيروی اتمی ارتباط دارد، ارزيابی های تقاضای  آينده متفاوت می باشد .72
 در %10 تا 2006 در سال %15نيروی اتمی  در برق از ، سهم ) IEA( ارزيابی آژانس انرژی  بين المللی

بهرحال، .  زيرا ظرفيت نيروی اتمی، مانند سرعت تقاضا برای برق، افزايش نخواهد يافت . کاهش می يابد2030
گرايش های اخير اشاره می نمايد که نيروی اتمی يک نقش افزايشی را در انرژی مجموعی مخلوط درآسيا بازی 

وهند، پاليسی های تسريع توسعه ) PRC( دين کشور بزرگ در منطقه، بشمول جمهوری مردم چينچن. خواهد نمود
نيروی اتمی انتشار آلودگی گاز های گلخانه ای قابل توجهی را . نيروی اتمی برای توليد انرژی اعالن نموده اند

روی اتمی برای تأسيسات نيروی توليد ني.توليد نمی نمايد واز اينرو می تواند درکاهش هشدار جهانی سهم ميگيرد
، توسعه قابل توجه در 1990از سال . بار اوليه در ميزان وسيع مناسب است که اصل شبکه برق می باشد

طراحی های پيشرفته برای بهبود  واصالحات در سه ساحه اصلی  . تکنالوژی تجزيه اتمی صورت گرفته است
 با مارکيت 52. ، و مقاومت توليد)بکارگيری صور غير فعال(دادن مصارف، افزايش امنيتکاهش : مطالبه می شود

ناپايدار نفت وگاز وتأثيرات هشدار جهانی، نيروی اتمی بطور فزاينده حمايت را در رابطه به کشور های عضو 
 . گرد اوری مينمايد وبعضی کشورها عضو درحال توسعه)OECD( سازمان  همکاری اقتصادی وتوسعه

وژی قابل توجه، نظارت بين المللی  ومعاير امنيتی پيشرفته ومنجمنت ضايعات منتج به افزايش پيشرفت های تکنال .73
بعضی کشور های بشکل تجاوز کارانه نيروی اتمی را منحيث يک . اکتشاف توليد نيروی اتمی شده استبهره در 

ی اتمی را ، بخاطر داشتن   نگرانی های گرمای جهانی عالقمندی در نيرو.اقدام امنيت انرژی، تشويق می نمايند
بعضی کشورهای که دارای پاليسی های مرحله ای   .نيروی اتمی دارای منبع کاربن پايين برق ، تجديد نموده است

 پاليسی را متأثر سازد عبارت از تغير عوامل که می تواند يک .اند حاال گزينه ها را مورد بررسی قرار می دهند

                                                 
، تغيرات  )در خطر انقراض انداختن انواع می شود: .. مثال( تم شامل ممانعت مهاجرت ماهی، خساره اکوسيستم زمينی، خساره تنوع زيستی ميشودتأثيرات اکوسيس  48

، کاهش درجانور که در طرف پائين  دست مسير آب زيست می کند و اکوسيستم های ساحلی،  مدخل ومصب طرف پائين را افزايش داه وتخريب تدريجی خط ساحلی
  . مربوط به محالت ماهيگری ، ريزش درونی رسوبات را کاهش داده وصحت عامه را تهديد می نمايد–سيالب 

  .جنيوا. يک چهارچوب جديد برای تصميم گيرنده:  سد ها وتوسعه. 2000 کميسيون جهانی راجع به سد ها   49
 وسيستم های کمکی، اتالف طريقه سنتی زندگی، افزايش خطرات صحی، عوايد اقتصادی کم به  تأثيرات اجتماعی شامل بيجاشدن غير ارادی، از دست دادن معاش،  50

جوامع متأثر شده، بيجاشدن يا اتالف فيزيکی و سرمايه های فرهنگی، کاهش مزرعه، وتهيه آب داخلی،هجوم مهاجرين ورشد آلودگی و صافی کردن نهاد های محلی 
  .وفراهم کنندگان خدمات می گردد

  .مانيال. ، به کميسيون جهانی راجع به سد ها)ADB(بانک انکشاف آسيايی ، پاسخ های پالن شده 2002)ADB(ک انکشاف آسيايیبان  51
  .ويانا. توسعه نيروی اتمی وباثبات. 2006 آژانس انرژی اتمی بين المللی   52
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چند کشور معدود .  آب وهواتغيرسوختی، ثبات قيمت های سوخت و مزايايی تأمين انرژی، تأمين عرضه مواد 
 فعاالنه نيروی اتمی را تشويق می - مانند هند ، پاکستان، جمهوری مردم چين، تايلند و ويتنام-عضو درحال توسعه

ای پاليسی  دار- مانند جاپان، جمهوری کوريا وپايتخت تايوان چين– بسياری کشورهای عضو در منطقه 53.نمايند
باانيکه تناسب نيروی اتمی جهانی برنامه ريزی شده  است تا توسعه نيروی . های موجود توسعوی نيروی اتمی اند

 . اتمی راکه در آسيا انتظار می رود رشد کند،کاهش دهد
 توسعه نيروی اتمی باوجود مزايای تداوم وفعال خويش، به شماری از موانع چون نگرانی های عامه مربوط به .74

 زمان پيشگيری دراز، تکثير اتمی، منجمنت ضايعات، مسائل امنيتی وسالمتی، هزينه های سرمايه گذاری زياد،
فائق آمدن براين موانع مشکل است وبه بحث های عام .  مواجه استقابليت پذيرش تجاری تکنالوژی های جديد،

 بانک های توسعوی چندجانبه.  ازدآزاد ضرورت است تا مردم عام را در مورد مزايای نيروی اتمی قانع س
)MDBs (درکشورهای اتحاد شوری سابق، پاليسی . طور سنتی از تمويل تأسيسات نيروی اتمی اجتناب می نمايند

عدم شامل تمويل تدابير امنيتی تأسيسات اتمی، ) 26پاورقی  (EBRD  بانک بازسازی وتوسعه اروپاانرژی فعلی
نظر به نگرانی های .  می گردد وتوسعه چهارچوب مقرراتی اتمی کافی واحيای محيطی، پرداخت کميشن کاری

مربوطه به  محدوديت های تهيه وتدارک، فراهم آوری تمويل دوجانبه،  تکثير خطرات، موجوديت سوخت و 
پاليسی غيرمحيطی فعلی خويش را در تمويل توليد ) ADB( نگرانی های  محيطی وامنيتی، بانک انکشاف آسيايی

 . می، حفظ می نمايدنيروی ات
  
  گرمسازی ناحيوی . هـ
 

تقاضای زياد دارای کشور های عضو درحال توسعه، درآسيايی ميانه، منگوليا و واليات شمالی جمهوری چين،  .75
گرمسازی با ساختمان های مسکونی وسازمانی ضرورت است، واين . گرمسازی مکان و آب گرم می باشدبرای 

سيستم .   های خود کفا يا از طريق سيستم گرمسازی ناحيوی متمرکز فراهم شودامر می تواند يا از طريق سيستم
  يک طريقه  قيمت مناسب، برای برآورده ساختن های گرمسازی ناحيوی طور بالقوه کارآيی انرژی و ازاينرو

 سال قبل نصب شده اند، به فعاليت  40-30درحال حاضر، سيستم های گرمسازی بزرگ که  .تقاضا می باشد
 گرمی در سوخت درحريان توليد،  %40دربعض موارد، بيشتر از . تکنالوژی های کهنه وناکافی ادامه می دهند
ی ها عبارت ازکمبود پاليسی ها ومقررات  کارآيي  بدتر شدن اين بی 54.انتقال ، ومصرف نهايی،از دست رفته اند

در منطقه با  زمستان های دراز وشديد مهم  برای رفاه جمعيت نفوس  ازاينکه گرمسازی  ناحيوی .کافی می باشد
است، يک چهارچوب قانون توانمند سازی برای ايجاد ميکانيزم  مقرراتی مستقل، ضرورت است که  موارد ذيل 

وتعرفه حمل ونقل وميکانيزم اعانه ) 3(عدم تمرکز) 2( مشارکت سکتور خصوصی وبودجه)  1( تشويق شود
 .وکمک

يک منبع عمده توليد گاز های گلخانه ای است، وبه )  مبنی برسوخت های کانیبصورت وسيع( گرمسازی مکان،  .76
برای سيستم های گرمسازی ناحيوی متمرکزی، منابع . نياز دارد وراه حل های  پايدار وباثبات، قيمت مناسب 

حرارت ترکيبی . سوخت شامل ذغال، نفت ، گاز ، حرارت ضايعات صنعتی و ضايعات شهرداری می شود
انه های برق رسانی حرارت ضايعات از توربين های بخار بکار می برند، که طور قابل توجه کارآيی وکارخ

گزينه . حرارتی کلی را افزايش بخشيده و انتشارات گاز های گلخانه ای  در هر واحد تحويل انرژی کاهش می دهد
ای پمپ حرارتی وابسته به حرارت های انرژی قابل تجديد، چون تخته های آفتابی برای گرمسازی آب و سيستم  ه

مرکزی زمين که حرارت  زمين کم عمق را بکار می بر، می تواند همچنان استفاده سوخت کانی را کاهش می 
 از هم  تفاوت دارد ، مسکونی، تجارتی، صنعتی و تعليمی وتربيتیهای   استفادهنمونه های مصرف کننده بين. دهد

رورت است تا اطمينان حاصل شود که گرمسازی کافی  بطريقه پايدار، بناء سيستم های قيمت مناسب درست ض
بطور مثال، ديگ های بخاری سوخت چند وجهی می تواند طور طراحی شود که مؤثريت . تأمين گرديده است
درتمام موارد، نيازمندی های گرمسازی می تواند ازطريق طراحی ساختمان بهتر وسيستم  های . عالی بدست آيد
امکان پذير، انرژی قابل تجديد می تواند برای افزايش وتکميل سيستم  بکار از آنجايکه منابع .  يابدنصب کاهش

 .برده شود ومصرف سوخت را کاهش دهد
 
  
 

                                                 
  .ضای نيرو را  تهيه می نمايد تقا%35ارمنستان نيز دااری يک پالن فعال سازی نيروی اتمی است که بيشتر از    53
  .لندن. ، بسوی سيستم های انرژی محلی،  احيای گرمسازی ناحيوی و توليد مشترک در اروپای مرکزی وشرقی2003شورای انرژی جهانی،  54
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 همکاری منطقوی  .5
 

همکاری منطقوی  در زمينه انرژی ،يکپارچگی مارکيت ها را برای توسعه اقتصادی عالی امکان پذير ساخته   .77
 هرکشور دارای. ی رسيدگی به تأمين انرژی وتوسعه وترويج کارآيی انرژی می باشدويک طريقه مؤثر برا

نيازمندی های انرژی ومنابع انفرادی ، پالنگذاری منطقوی يکپارچه می باشد که  قيميت بسيار مناسب  و پروژه 
وسعه، دارای  کشور های عضو درحال ت بسياری.های  منطقوی پايدار محيطی را که تشخيص شود، اجازه می دهد

منابع طبيعی سرشار وفراوان که می تواند در مارکيت های انرژی بزرگ در کشور های همسايه، تجارت شده، تما 
 با می باشد هرکشور دارای يک نفع در توسعه هوای پاک وحفاظت محيط زيست .  طرف ها را نفع برساند

 موانع در همکاری 55. به حد اکثر برسانندهمکاری منطقوی، کشور ها می توانند اين اموال عام منطقوی را
وسازگاری ) مشخصات خطوط انتقاالتی سازگار: طور مثال( منطقوی در سکتور انرژی شامل  سازگاری تخنيکی

يک چهارچوب پاليسی فعال سازی برای تجارت منطقوی نيرو  وگاز، همراه با . چهارچوب پاليسی می شود
 .نطقوی وتجارت انرژی، ضرورت است زيربنايی منطقوی برای تشويق همکاری م

، تالش های همکاری منطقوی را ، بشمول  صادرات گاز )ADB( درسال های اخير، بانک انکشاف آسيايی .78
 که انرژی فروخته شده به تايلند طبيعی از اندونيزيا به سينگاپور وپروژه های انرژی  را در جمهوری مردم الئوس

،  در همکاری وشبکه  های منطقه )ADB(  بانک انکشاف آسيايی.وده است ترويج وکمک نمرا توليد می نمايد، 
پيشنهادات در مورد . برق حاال به توسط نيپال وبوتان به هند فروخته ميشود. ای فرعی خارجی سود مند بوده است

 مردم فروش نيرو از جمهوری قيرغيز وتاجيکستان به افغانستان وپاکستان ، از قازقستان ومنگوليا به جمهوری
 گريتر چين، از جمهوری مردم الئوس وکمبوديا به تايلند، بين هند وسريالنکا وبين  کشور های منطقه فرعی

دراينجا يک امکان بالقوه عالی برای . مورد بحث قرار گرفته است) بشمول جنوب جمهوری مردم چين( ميکانگ 
در آسيايی جنوبی، انداز و : بطور مثال. همکاری  ويکپارچگی منطقوی بيشتر  در سکتور انرژی وجود دارد

 واندازه های مختلف اقتصادملی و سطوح تقاضا انرژی -طبيعت پراگنده انرژی آبی منطقه ومنابع گاز طبيعی
 را برای يکپارچگی مفيد متقابل وتجارت در انرژی ومنابع انرژی  امکان بالقوه بسيار بزرگ-وابسته وميزان رشد
. تفاق نظر ومذاکراتبرای پروژهای قابل پذيرش در بانک يک چالش را باقی می گذارند بنای ا.پيشنهاد می نمايد

،   جايگاه خوب دارد تا يک نقش سازمانده را در  تشويق تجارت منطقوی )ADB( بانک انکشاف آسيايی
 .درانرژی بازی نمايد

 
 اصالح سکتور نيرو وباز سازی اقتصادی  .6

 
.  شد تا سکتور نيرو بازسازی گردد وتنظيم کنندگان مستقل ايجاد شود، يک تمايل سراسری آغاز1980 درسال  .79

کشورهای توسعه يافته تجديد سازمان نمودند، تامؤثريت وکارآيی را ازطريق رقابت بهبود بخشند، کشور های 
بانک .  درحال توسعه تجديد سازمان نمودند تا منابع عامه پراگنده را باتمويل بيشتر سکتور خصوصی افزايش دهند

،فعاالنه باز سازی اقتصادی وتالش )ADB( ، بشمول بانک انکشاف آسيايی)MDBs( های توسعوی چند جانبه
های اصالحی مقرراتی در کشور های عضو در حال توسعه مشارکت سکتور خصوصی را در سکتور نيروی 

ی مستقل، معرفی رقابت د  اين امر مشمول جداسازی سکتور نيرو، ايجاد يک ميکانيزم مقررات.جستجو می نمايند
اين اصالحات مشارکت . رتوليد نيرو،  ودر بعضی موارد ، خصوصی سازی از طريق فروش سرمايه می باشد

مقرره مستقل اهداف سياسی کوتاه مدت را . سکتور خصوصی ودسترسی به تمويل تجارتی را تشويق می نمايد
 . به اساسی رقابت بيشتر عمل نمايندازوضع تعرفه جدا نموده و سکتور خصوصی را قادر ساخت تا

بهرحال، پيشرفت ها بخاطر تأخيرات درقانون گذاری، مشورت های ناکافی با مراجع ذيدخل، تشويش در مورد  .80
اصالح سکتور نيرو مسئوليت های . افزايش تعرفه، وفقدان پالن های مشخص  واضح، آهسته وکند بوده است

 ازمقررات صنعتی  بمنظور تأمين يک توازن مناسب بين منافع سرمايه تفکيک دولت را برای پاليسی سکتور نيرو
اين همچنان انشعاب شرکت های نيروی يکپارچه از باال به پايی  در . گذران ومصرف کنندگان، دخيل ساخته است

کت جمهوری مردم چين بسياری از توليد نيرو را به پنچ شر. شرکت های توليد، انتقال وتوزيع، دخيل ساخته است
قازقستان (بعضی کشور ها در آسيای ميانه. داخلی بزرگ جدا ساخته  ويک کميسيون مقرراتی را ايجاد نموده است

در هند ) ايالت ها(تعدادی از واليات. ومنگوليا نيز ادارات مقرراتی جداگانه ايجاد نموده اند) وجمهوری قيرغيز
در . ی بيشر نياز است تا آنها را کامال تجارتی سازندسکتور را غير وابسته ساخته اند، اما  به انجام کار ها

                                                 
  .مانيال. همکاری منطقوی و استراتيژی منطقوی. ADB(2006(بانک انکشاف آسيايی  55
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 تنظيم کننده طور مستقل وشفاف کار را انجام می دهد وکمک می نمايد تا يک ساختار تجارتی بهتر را پاکستان،
چهارچوب . پيشرفت ها در فيليپين مختلط شده است. برای  سرمايه گذاری های سکتور خصوصی ايجاد نمايد

 فعال 2006ورسمی، بصورت وسيع ايجاد شده است، عمده فروشی مارکيت محل برق در وسط حقوقی، مقرراتی 
بهرصورت، اهداف عملی ساختن سکتور از لحاظ مالی  . شد وتعرفه های انتقال وتوزيع تنظيم می شود

 .وخصوصی سازی سرمايه های شرکت نيروی ملی تاهنوز درحال تکميل است
جداسازی سکتور و شرکتی سازی . نشان داده است مختلط را بسطح بين المللی  نتائج بازسازی  اقتصادی ورقابت  .81

انتقال از سازمان دولتی به  عمليه کامل سکتور خصوصی يک انتقال مشکل است وهميشه  مسير . يک شيوه است
ا اصول ابتکارات اصالحی به ارزيابی دقيق مانند  خواست سياسی، انطباق تعرفه ب. بسيار مؤثر وکار آمد نيست

عقالنی ، توانايی قانونی، بهبود منجمنت ومديريت  صنفی ومالی  وميکانيزم های مقرراتی مستقل معموال مشکل 
 سرمايه گذاری جديد در افزايش ظرفيت، تصميم گيری عالوه براين، نگرانی ها  در مورد.است که تأمين گردد

بسيار کشور های معدود اند .  ضعيف ساخته استبرای  عمده فروشی رقابتی کامل ومارکيت برق  خرده فروشی ،
خصوصی سازی هدف نهايی . که  کار وبار برق کامال نامنظم ساخته ويگران از روی احتياط حرکت می نمايند

فعاليت های اصالحی نيست، اما آن يکی از گزينه های قابل دسترس برای بهبود مؤثريت وکار آيی سکتوری  
اصالحات سکتوری، بشمول خصوصی سازی، بايد .  سرمايه گذاری  می باشدوافزايش ميزان دسترسی عمده 

 . گرددمرتببشکل شفاف  کشور به کشوربراساس طراحی  وبادقت 
در سکتور فرعی . ، تعرفه ها ضرورت دارند تا از طريق مقررات مستقل وشفاف تنظيم شود درکوتاه مدت  .82

ارکيت معياری و قيمت گذاری برمبنی مارکيت، هايدرو کاربن، يک حرکت بسيار سريع بطرف چهارچوب م
در متوسط المدت، دولت ها بايد تشويق شوند تا خويش را از انجام تمام  کار های تجارتی محروم . ضروری است

  بانک انکشاف آسيايی.ساخته و صرف آنهای را باقی بگذارند که منحيث اموال عامه يا استحقاق دسته بندی شده اند
)ADB (در کشور های کتور خصوصی را از طريق توسعه پاليسی حمايوی ومحيط زيست مقرراتیمشارکت س 

 . عضو در حال توسعه تشويق نمايند
آنهای که نهاد های سکتور نيرو .ظرفيت سازی همچنان برای اصالح سکتور نيرو وباز سازی اقتصادی مهم است .83

ت ومديريت،دانش مسلکی در مورد تکنالوژی های را رهبری می نمايند يا بکار می اندازند به مهارت های منجمن
توسعه منابع بشری يک سرمايه گذاری . ضرورت دارند) بشمول منجمنت تخنيکی(جديد، وظرفيت نظارت خوب

 .طويل المدت مهم در مؤثريت آينده سکتور انرژی است
 
  کشور های عضو درحال توسعه پسيفيک .7
 

ک، دستگاه های ديزلی را برای توليد نيرو گسترش می دهند،  در حال توسعه پسيفيعضوبسياری از کشور های  .84
نفت برای يک تناسب قابل توجه اسناد واردات محاسبه می شود واين کشورها بيشتر درمعرض خطر نوسانات 

 در حال توسعه پسيفيک، دارای منابع نيروی عضوبعضی کشور های . قيمت نفت قرار دارند نسبت به ديگران
، اما را بکار می برند وکوچکتر، باد و آفتاب - انرژی آبی خورد مانند– تکنالوژی قابل تجديد بديل می باشند که 

يک ميزان کوچک فوق (برای رسيدگی به تأمين انرژی، کاهش واردات نفت، و. اين تکنالوژی قابل توجه نيست
 توانند منابع جديد وقابل کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، کشور های عضو در حال توسعه پسيفيک،  می)العاده

) 2(  رسيدگی به موانع عمده اجتماعی  ومسائل زمين)1: (تجديد را به مقياس بزرگ  ذريعه مواردذيل اتخاذ نمايند
 کارخانه های برق رسانی  مبنی .ومعرفی پاليسی ومقررات محيط زيست برای جلب وجوه مالی الزم و تأمين ثبات

باشند، درحاليکه منابع انرژی قابل تجديد می تواند انرژی را در صورتيکه موجود برنفت موجود بايد قابل اطمينان 
استفاده تراکم زيستی برای توليد برق نيز يک انتخاب است، . باشد فراهم نمايد ومصرف نفت را کاهش دهد

 . مخصوصا برای جزائر با يک صنعت مبنی بر درخت خرما
 برای منطقی )بشمول ساختمان ها با شرايط انرژی پائين( يی انرژی برعالوه، افزايش ظرفيت، پاليسی های کارآ .85

طوريکه مناسب باشد، ساختار ها، منجمنت ورهنمود های تعرفه ای  بايد توسعه . ساختن تقاضا، ضرورت است
از آنجايکه بعضی کشور های عضو در . ظرفيت سازی الزم است، احتماال ازطريق همکاری منطقوی. داده شود

، کمک ها را برای بهبود )ADB(  پسيفيک، فاقد اطالعات ومعلومات انرژی اند، بانک انکشاف آسيايیحال توسعه
جمع آوری اطالعات و گرد آوری برای ساختن پاليسی انرژی سالم ودرست واستراتيژی های سکتوری فراهم می 

يرو، بشمول بهبود بخشيدن  به يک بسته جامع برای حمايت سکتور نک هر کشور عضو در حال توسعه پسيفي.نمايد
وقتی که جمعيت ،  توسعه برق رسانی روستايی و موافقتنامه نهادی مناسب وتطبيق. رت دارد.سيستم ها،  ضرو

 .های روستائی بر جزائی مجزا زندگی نمايند، حياتی است
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 ساحات پائين  مانند ساير اقتصاد جزيره  چون مالديف، مجمع الجزائر و-کشور های عضو در حال توسعه پسيفيک .86
 آب وهوا وهشدار  های جهانی جدا متأثر تغير از -تر از سطح دريا  بسياری از کشور های عضو در حال توسعه

 طوريکه توسط دانشمندان پيشبينی شده، بخش های خشکه را زيرآب خواهد  در سطوح بحر،طغيانيک . ميشوند
 جهانی، کشور های عضو در حال توسعه پسيفيک، بنابراين، برعالوه  از تدابير تخفيفی برای هشدار.  نمود

برای توجه حتمی به اين مسائل، يک بسته سکتوری . ات احتمالی آينده را مد نظر بگيرندتغيرضرورت دارند تا 
 .جامع بايد تناسب ، مخصوصا کشور های عضو در حال توسعه پسيفيک، را مورد رسيدگی قرار دهند
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  سی انرژی بانک انکشاف آسيايیچهارچوب نتائج برای  تطبيق پالي
 

  .                                          بيشتر مردم  وکسب وکار در کشورهای عضو در حال توسعه به انرژی قابل تهيه وخريد، مطمئن وکافی دسترسی دارند:  تأثير
 .                                                          تمنت  منطقوی وتوسعه با ثباتديپارتمنت های منطقوی، ديپارتمنت عمليات سکتور خصوصی، و ديپار: مسئوليت  اصلی 

 

  الف محصولشاخص های  محصول شاخص های حاصل حاصل 
فعاليت ها وابتکارات کليدی که در 

.حاصل سهم می گيرد  
 

 فرضيات وخطرات 

بهبود کارآيی انرژی و 
استفاده بزرگتر از 
د در انرژی قابل تجدي

کشور های عضودر 
  حال توسعه

 

سهم  انرژی قابل تجيد در 
 ظرفيت توليد مجموعی

  )2006افزايش از سال( 
 
 
انرژی مصرف شده در هر 
 واحد توليد داخلی ناخالص

)GDP ( تن های نفت ،
کاهش در ( معادل
 )2006سال

 
 

سرمايه گذاری های 
بانک انکشاف  آسيايی 

)ADB ( در گسترش
مؤثريت انرژی و 

  رژی قابل تجديدان
 

مليارد ساالنه $ 2بيشتر از = هدف(  $مبلغ 
  )2013از سال

  
ظرفيت نصب اضافی با استفاده از انرژی 

افزايش از ) (MW(قابل تجديد ، ميگاوات 
 ب) خط محوری

 
افزايش از خط  (GWh برق پس انداز

 )محوری
 
کاهش انتشار کاربن دای اوکسايد، 

ط افزايش از خ(اجتناب شده در هرسال
 )محوری

 

 انرژی پاک وبرنامه محيط زيست
  )2006قبل از ( 

 
 )2007قبل از ( ابتکار مارکيت کاربن

 
قبل از (  ابتکار حمل ونقل باثبات

2007 ( 
 

تسهيالت سرمايه گذاری 
سکتورخصوصی در کارآيی انرژی 

 وپروژه های انرژی قابل تجديد
 
همکاری با سايربانک های توسعوی 

 سرمايه چند جانبه بر چهارچوب
 .گذاری برای انرژی پاک

 
 

 )2006قبل از ( محل انرژی پاک
 

  
  

  
  .منابع کافی بايد فراهم گردد

 
 رشد اقتصادی باثبات در منطقه

  
همکاری نزديک با ساير شرکای 

  .توسعوی
  

تعهدات قوی و خوشبينی 
حکومات کشور های عضو 

 درحال توسعه
 
 

  
دسترسی گسترده به 

انرژی در کشور های 
   حال توسعهعضودر

 

  
ميزان برق رسانی در آسيا 

در   فيصد%80( و پسيفيک
  %73   از 2013 سال

  )2005 درسال فيصد 
 

سرمايه گذاری های 
بانک انکشاف  آسيايی 

)ADB ( در توسعه
  برق رسانی

 

  )افزايش از خط محوری( تعداد 
 

 ) افزايش از خط محوری($مبلغ، 
 
  ,ظرفيت نصب اضافی مجموعی،

MW) از خط محوری افزايش( 
 
تعداد خانواده های جديد که به برق 

 افزايش از خط  (.وصل ميشوند
 )محوری

 

  : پروژه انرژی برای همه
حمايت از پروژه های برق رسانی  ) أ(

 .روستايی
سرمايه گذاری ها در شبکه   ) ب(

   پروژه های نمايشیغيرفعال
  

توسعه تکنالوژی های پاک کننده در 
  .توليد نيرو

  
  

ای نيرو وگاز حمايت از پروژه ه

  .منابع کافی بايد فراهم گردد
 

تعهدات قوی و خوشبينی 
حکومات کشور های عضو 

 درحال توسعه
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  الف محصولشاخص های  محصول شاخص های حاصل حاصل 
فعاليت ها وابتکارات کليدی که در 

.حاصل سهم می گيرد  
 

 فرضيات وخطرات 

وبرنامه های منطقوی ومناطق  
 فرعی

 
 

  
سکتور انرژی کافی 
وقابل دوام در کشور 

های عضودر حال 
  توسعه

 

  
بهبودی مالی سالم شرکت 

اجراآت بهتر ( های انرژی
شرکت های  شخصی 

درگزارش طوريکه 
وپيشنهادات رئيس 

 )RRPs (  ارزيابی شده
ودر مقايسه با اجراآت 

  )2006سال
 

  
کمک بانک انکشاف 

 برای )ADB( آسيايی
بسط اصالحات و

 توسعه ظرفيت
  .ومؤثريت

 
 

  
  سطح سرمايه گذاری های تصويب شده

  
 افزايش ( های بالعوضکمکتعداد قرضه و
  )از خط محوری

 
يش از  افزا(تعداد کمک های تخنيکی 

 )خط محوری
 

مبلغ قرضه ها و کمک های بالعوض، 
 ) افزايش از خط محوری($

 
مبلغ پروژه های کمک تخنيکی، 

 ) افزايش از خط محوری($
 

 .مؤثريت سرمايه گذاری ها
 

 فيصدی راپور  ها تکميل پروژه
)PCRs ( طور رضايت بخش

نگهداری .(قيمت گذاری شده است
 )يا بهبود وابستگی بر خط محوری

 
 
 

کمک وديالوگ پاليسی برای اصالح و 
تجديد ساختار سکتور نيرو جهت 

  .بهبود مؤثريت سيستم
 

 حمايت برای تقويت تنظيم کنندگان
  

توسعه توانبخشی محيطی جهت 
 .تشويق مشارکت سکتور خصوصی

 
حمايت وکمک برای ظرفيت سازی 

 وتقويت نهادی 
حمايت مطالعات وشريک ساختن 

برای معلومات و پخش اطالعات 
 .اجراآت خوب

 

تعهدات قوی و خوشبينی 
حکومات کشور های عضو 

 درحال توسعه
   

موجوديت مهارات برای ايجاد 
 .مقررات مؤثر

 
 
 همکاری نزديک با ساير شرکای 

  .توسعوی
  

ADB =  ،بانک انکشاف آسيايیDMC =  ،کشور عضو درحال توسعهGDP =  ،توليد داخلی نا خالصGWh =گيگاوات، -ساعات MW =  ،ميگاواتPCR = راپور
  .راپور تکميل کمک تخنيکی= TCRکمک تخنيکی،  = TAراپور وپيشنهادات رئيس،  = RRPتکميل پروژه، 

 ساخته خواهد شد و دراستراتيژی های مشارکت کشور طور اهداف برای شاخص های محصول، درجايکه شامل نباشد، در مشوره با کشور های عضو درحال توسعه: الف
  .مناسب، منعکس ميگردد

  .2007-2005 ساله، 3خط محوری عبارت است ازحد اوسط : ب
 


